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O co pytały, jak się zachowały  
i czego zażądały? 
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ostatniej sesji i zaraz po niej. 
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nia szkoły połączono z obchoda-

mi Dnia Sybiraka. 
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Punkt Informacji
Turystycznej

Jak działa, co oferuje i planuje w 
najbliższym czasie? 

Str.16

Co znaleziono na Daszyńskiego

Dużą sensacją dla trzebniczan 
mieszkających w pobliżu ul. Da-
szyńskiego był drewniany frag-
ment systemu wodociągowego 
odnaleziony podczas prac arche-
ologicznych. Jednak to nie jedyne 

ślady średniowiecza. Znaleziono 
także przedmioty związane z ku-
piectwem, m.in. odważniki. Są 
też ozdoby odzieży, końcówki pa-
sów, klamry wykonane z brązu, 
pierścionek, oraz inne wytwory. 

- Artystycznie to wyroby wysokiej 
jakości. Wygląda więc na to, że w 
średniowieczu dobrze się ludziom 
powodziło w Trzebnicy. Na pewno 
żyli tu bogaci mieszczanie, przewi-
jali się kupcy, którzy zmierzali do 

klasztoru praktycznie z całej Euro-
py. I to oni również przywozili ze 
sobą różne nowości – mówi arche-
olog Witold Waniek.  Więcej str 11. 
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na przekąskę 
chleb ze smalcem 
i ogórkiem małosolnym 

na pyszną 
golonkę w warzywach

GRATIS

Teraz WODA OGNISTA w niższej cenie  ;)

NOWOŚĆ piwo na metry 10% TANIEJ

11 paź. 2013 / PARTY prowadzący  D. J. WOJO

18 paź. 2013 / KARAOKE prowadzący Krzysztof

25 paź. 2013 / PARTY prowadzący D. J. WOJO

imprezy:
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MOBIL 15W40 14 zł L

MOBIL 10W40 18  zł L

SUPEROL CC 40 8 zł L

HIPOL GL4 80W90 8 zł L

HYDRAULICZNY HL46 7zł L

PŁYN DO CHŁODNIC-37 5 zł L

PROMOCJA 
tylko u nas  
OLEJE LUZEM

3 minuta spotkania. Na dobry 
początek pytanie o prawników

Burmistrz Marek Długozima 2 paź-
dziernika był obecny na wcześniej 
zaplanowanym spotkaniu Związku 
Gmin Bychowo. Spotkanie w Urzę-
dzie Miejskim prowadził wicebu-
rmistrz Jerzy Trela: - To spotkanie 
ma na celu pokazanie, jak działa 
samorząd. Takie były założenia. 
Witamy serdecznie z sekretarzem 
gminy Danielem Buczakiem. Nie 
mamy nic do ukrycia i na te pyta-
nia, na które jesteśmy w stanie od-
powiedzieć, odpowiemy. 

Po słowach przywitania, głos za-
brały dziennikarki z Białorusi. Julia 
Charkiewic zadała pierwsze pyta-
nie. Stenopis z nagrania: - Jeżeli jest 
taka sytuacja, że gazeta już wyszła 
(prawdopodobnie chodzi o jaką-
kolwiek gazetę – przyp. red.) i tam 
jest coś, co się nie podoba, albo jest 
napisane niezgodnie z prawdą, to co 
wtedy? I dalej: -Kto pisze sprosto-
wania?; Kto składa wniosek, prze-
praszam urząd? Kancelaria prawna 
… acha. A co jeszcze ta kancelaria 
robi, oprócz tego, że składa te spro-
stowania? Podsumowanie: -Ale 
przecież miasto jest małe. Są dwie 
gazety. Czy mają prace ci prawnicy, 
którzy tu pracują?
Ponieważ ostatnie z tej serii pytań 
nie było jasne dla sekretarza Gmi-
ny Trzebnica, zwrócił się z prośbą 
o wyjaśnienie do Julii Charkiewicz. 
Zamiast niej pytanie doprecyzo-
wała obecna na spotkaniu Barbara 
Wojtkowiak z Nowej: - Czy praw-
nicy, którzy to obsługują są zatrud-
nieni w urzędzie? I dalej: Czy są 
zatrudnieni w urzędzie, czy to jest 
zewnętrzna firma?
11 minuta spotkania. Gdzie są 
pytania o samorządność?

Po dyskusji na temat tego, kto i w 
czyim imieniu pisze sprostowania 
w Urzędzie Miejskim, wicebur-
mistrz Jerzy Trela skierował pytanie 
do białoruskich dziennikarek:
- Czy panie interesuje praca urzędu, 
czy obsługa prawna sprostowań?
27 minuta spotkania. Ja może 

panie przedstawię...

26 września burmistrz Marek Dłu-
gozima e-mailem otrzymał pismo, 
w którym redaktor naczelny   gazety 
lokalnej informował o przyjeździe 
do swojej redakcji na staż białoru-
skich dziennikarek. Z pisma nie 
wynikało, ani jak owe dziennikarki 
się nazywają, z jakimi mediami są 
związane, jaki jest program stażu, 
który będą odbywać, na czyje za-
proszenie przyjechały, kto jest orga-
nizatorem owego stażu, w ramach 
jakiego programu przyjechały.   
Natomiast pojawiły się konkretne 

oczekiwania: Ponieważ pobyt jest 
krótki, a dziennikarki mają już pe-
wien grafik przygotowany przez 
SGL (niestety skrót ten w żadnym 
momencie pisma nie jest wyjaśnio-
ny – przypis red.). Prosimy, jeśli to 
możliwe o zaplanowanie spotkania 
w środę w godzinach porannych. 
(Składnia oryginalna – przypis red.).
Na pismo odpowiedział sekretarz 
Gminy Trzebnica Daniel Buczak: 
Witam, dziękujemy za propozycję 
zorganizowania spotkania z dzien-
nikarkami z Białorusi. Propozycją 
tą jesteśmy wstępnie zainteresowa-
ni. Przed zorganizowaniem spotka-
nia prosimy o bardziej szczegółowe 
informacje: w jakich mediach pra-
cują wspomniane dziennikarki, ja-
kimi zakresami działalności Gminy 
Trzebnica chciałyby zaznajomić się 
podczas planowanego spotkania?
W odpowiedzi, e-mail z 30 wrze-
śnia, fragment: (…) Jedna z dzien-
nikarek jest mieszkanką Brześcia i 
pracuje w „Gazecie Słonimskaja", 
zajmuje się tematami związanymi 
z kulturą, Druga Pani mieszka w 
Baranowiczach i pracuje w gazecie 
Intex-Press, zajmuje się tematyką 
związaną ze sprawami komunalny-
mi oraz ekonomią i polityką. (…) 
Chodzi nam o ogólne spotkanie z 
Burmistrzem. Chcielibyśmy, aby 
ktoś opowiedział im jak wygląda 
samorząd gminny w Polsce, jakie 
ma zadania, skąd jest finansowa-
nie. Jakie są prawa radnych, a jakie 
mieszkańców itp. Chcielibyśmy, 
aby mogły porównać jak wygląda 
samorządność w Polsce, a jak na 

Białorusi.”
To fragment korespondencji mię-
dzy sekretarzem Gminy Trzebnica, 
a redaktorem naczelnym gazety 
lokalnej. Nie mieli do niej dostępu 
uczestnicy środowego spotkania. 
2 października, w 27 minucie spo-
tkania, po tym jak padły pytania o 
prawników, sposób finansowania 
Panoramy Trzebnickiej, naczelny 
gazety lokalnej po raz kolejny nad-
rabiał zaległości w savoir-vivrze: 
- Może przedstawię po kolei. Skąd 
panie się wzięły u nas, gdzie panie 
pracują...
12 minuta spotkania. Pan Ro-
bert nam opowiedział

Julia Charkiewicz odpowiadając na 
pytanie postawione przez wicebur-
mistrza, czy panie interesuje praca 
urzędu, czy obsługa prawna spro-
stowań przyznała, że poświęciła 
temu zagadnieniu tak dużo czasu, 
ponieważ nie do końca rozumie, 
jak działa nasz system medialny i 
zgodziła się:  - Ale dobrze. Będzie-
my mówić o samorządzie.
Pierwsze z pytań, które padło w 
tym temacie: - Wczoraj byliśmy u 
starosty i pan Robert nam opowie-
dział, co należy do zadań powiatu 
i gminy, ale proszę jeszcze raz wy-
mienić, jakie państwo mają kompe-
tencje?
Na to ogólnie postawione pytanie, 
w sposób bardzo szczegółowy opo-
wiadał wiceburmistrz Jerzy Trela, 
mówił, m.in. o strukturze urzędu, 
uchwałodawczej i wykonawczej roli 
samorządu, o zadaniach radnych, 
rady, o okręgach wyborczych, spo-
sobie wybierania radnych i burmi-
strza. 
W jaki sposób finansuje się ga-
zeta urzędowa? Czyli o co wła-
ściwie pytano

Julia Charkiewicz pytała, m.in.: Ilu 
było kandydatów na stanowisko 
burmistrza w ostatnich wyborach? 
Czy mamy spokojne sesje? Ile me-
trów ma deptak? Ile będzie kosz-
towała ta inwestycja? Czy pensje 
urzędników są jawne?
Mimo iż, Julia Charkiewicz radziła 
sobie doskonale używając języka 
polskiego, co jakiś czas  pomagał jej 
redaktor naczelny gazety lokalnej: 
-Rozmawialiśmy w redakcji, jak 
wyglądają media u nas, jak wyglą-
dają media na Białorusi i pani Julia 
zauważyła, że zdecydowanie w ga-
zetach białoruskich jest mniej mera 
niż u nas. Dalej: -Pani Julia bardzo 
chciałaby się dowiedzieć, jak wyglą-
dają u nas remonty, naprawy dróg.
Druga z pań - Tatiana Gapiejeva, 
która nie mówiła w języku polskim 
i została przedstawiona jako dzien-
nikarka od spraw kultury, w trakcie 
dwugodzinnego spotkania, po-
przez swoją koleżankę zadała jedno 

pytanie: - Czy gwiazda 
muzyczna, która do 
was przyjeżdża, musi 
poinformować o tym 
media?
 1 godz. spotkania. 
Wracając do Pano-
ramy Trzebnickiej

Po pierwszej godzinie 
spotkania redaktor naczel-
ny gazety lokalnej uznał, że ważne 
jest, by dziennikarki zapoznały się 
ze sprawozdaniem finansowym do-
tyczącym Panoramy Trzebnickiej. 
Padły więc pytania o redaktora na-
czelnego gazety samorządowej, o 
pracowników TCKiS, o zakres ich 
obowiązków, na które odpowiadali 
sekretarz Daniel Buczak i pracow-
nicy jednostki podległej Trzebnic-
kiego Centrum Kultury i Sportu. 
2 godz. Zdjęcie pamiątkowe czy 
propagandowe?

Pod koniec spotkania na salę 

wszedł burmistrz Marek Długo-
zima, który chciał się przywitać z 
białoruskimi dziennikarkami. Od-
powiedział na kolejne pytania Julii 
Charkiewicz: - Pamięta pan czasy 
komuny? Najważniejsze 3 rzeczy, 
które się zmieniły od tego czasu? 
Co pan obiecał podczas ostatnich 
wyborów? A co pan zamierza teraz 
obiecać?
Po spotkaniu burmistrz podszedł 
do dziennikarek z prezentem 

przygotowanym przez wydział 
promocji. W środku znajdowały się 
gadżety promocyjne, m.in. mapa 
Trzebnicy, przewodnik rodzinny, 
długopisy, ulotki na temat działań 
gminy. Mimo wszystko zaprosił do 
wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. 
To standardowe, grzecznościowe 
zachowanie spotkało się z prze-
śmiewczą reakcją ze strony zapro-
szonych gości. Warto wspomnieć, 

że w trakcie kadencji burmistrza 
Marka Długozimy na analogiczną 
sytuację ze zdjęciem, w zupełnie 
inny sposób zareagowali, m.in.  
przewodniczący Parlamentu Eu-
ropejskiego Jerzy Buzek, prezydent 
miasta Wrocław Rafał Dutkiewicz, 
sportowiec Robert Korzeniowski, 
czy choćby pomysłodawca WOŚP 
Jerzy Owsiak. 

[N.D]

O co pytały dziennikarki z Białorusi? 
Dziennikarki z Białorusi, które odbywały staż w gazecie NOWa, 2 października spotkały się z  wi-
ceburmistrzem Jerzym Trelą i pracownikami gminy. Miały pytać o samorządność. O co pytały? W 
3 minucie spotkania, po przywitaniu ich przez wiceburmistrza, bez przedstawienia się nawet z imienia i 
nazwiska, zapytały o kancelarię, która obsługuje Urząd Miejski i m.in. pisze sprostowania do gazety, w 
której owe dziennikarki odbywały trzydniowy staż.

Niech komentarzem do tego artykułu będzie zdjęcie powyżej. To moment po 
wręczeniu gościom upominków-materiałów promocyjnych. Wybuch śmiechu 
pani Julii pominiemy. Natomiast twarz drugiej z pań zamazujemy, ponieważ 
uszanowaliśmy prośbę dziennikarki o niepublikowanie jej wizerunku na pa-
miątkowym zdjęciu z burmistrzem. W kontekście transparentności życia pu-
blicznego, i wolności mediów, o które walczą, wydaje się to dość zaskakujące. 

 Dziennikarze z innych gazet  byli niemile widziani przez gości. Dziennikarki z Białorusi interesowała obsługa prawna urzędu, kwestia sprosto-
wań do gazety, deptak, Panorama. 

Nad przebiegiem całego spotkania 
czuwali - red. D. Długosz i B. Wojtko-
wiak. 
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R E K L A M A

Czytając relację w gazecie pry-
watnej i odsłuchując nagrania  
z wizyty białoruskich dziennika-
rek w Urzędzie Miejskim ma się 
wrażenie, że były to dwa różne 
spotkania. 
 Prywatny tygodnik pisze, że 
był to spektakl, który wywołał w 
dziennikarkach konsternację i za-
żenowanie.  Były to jednak tylko 
słowa napisane ręką redaktora. 
Skąd wie co czuły, co myślały? 
A jeśli tak było, to dlaczego tego 
same nie powiedziały, nie napisa-
ły – a miały okazję. Widziały bur-
mistrza. Dalej czytamy:„Czy była 
to zwykła arogancja, czy może 
raczej brak taktu i elementarnych 
zasad savoir-vivre’u?”
 A my pytamy kogo pan re-
daktor miał na myśli? Ani wice-
burmistrz, ani sekretarz czy bur-
mistrz, który dołączył pod koniec 
spotkania nie krzyczeli, nie byli 
aroganccy, ordynarni i bezczelni. 
Tak samo jak pozostali uczestni-
cy, którzy pojawiali się na zapro-
szenie burmistrza i reprezentowa-
li Urząd Miejski, Panoramę oraz 
Rzeczpospolitą Trzebnicką. Na 
spotkanie zaproszony został także 
naczelny Kuriera, ale po krótkiej 
wymianie zdań z redaktorem or-
ganizującym spotkanie, wyszedł. 
 Nawet wtedy, gdy po kilku wy-
mienionych mailach między urzę-
dem a gazetą można było przy-
puszczać, że spotkanie nie będzie 
należało do łatwych i zapewne w 

pew-
nym momencie po-

jawią się insynuację na 
temat porównania Trzebni-

cy do reżimowej Białorusi,  bur-
mistrz zgodził się na nie. Trud-
no więc doszukiwać się w tym 
wszystkim braku kultury. 
 Czy brakiem kultury można 
nazwać to, że pracownicy pół go-
dziny po rozpoczęciu spotkania 
zapytali panie z Białorusi jak się 
nazywają i gdzie pracują – nikt 
bowiem wcześniej nie raczył ich 
przedstawić, a może brakiem kul-
tury można było nazwać próbę 
nawiązania dialogu, pomimo iż 
bardzo często w imieniu koleża-
nek z Białorusi wypowiadali się 
dziennikarze, którzy z nimi przy-
szli. A może brakiem kultury było 
wręczenie drobnych upominków 
przez burmistrza? 
 Tymczasem  o brak podsta-
wowych zasad kultury i savoir
-vivre’u można byłoby posądzić  
tego, kto nie przedstawia gości, z 
którymi przyszedł, kto głośno ko-
mentuje zachowanie innych osób, 
kto stara się być gospodarzem w 
miejscu, w którym ten gospodarz 
już jest, kto innych nazywa „niby-
dziennikarkami” (i jakie ma ku 
temu kompetencje, by taki podział 
stosować?) i uważa, że ma prawo 
w magistracie organizować pry-
watne spotkania z burmistrzem, 
sam na nie zapraszać gości i sam 
decydować kto może na nie wejść, 
a kto nie. Parafrazując więc słowa 
samego redaktora, można rzec: W 
końcu  kulturę osobistą albo ktoś 
ma, albo nie i tyle. 

Nie może tak być, by w miejscu 
publicznym jakim jest urząd, 
burmistrz czuł się jak persona 
non grata i był skonsternowany 
zachowaniem nie tylko lokalnych 
dziennikarzy, ale także samych 
pań z Białorusi (o czym pisze w 
otwartym liście do najważniej-
szych instytucji związanych z me-
diami, patrz obok - przyp. red). 
Nasuwa się więc pytanie – kto był 
gościem, a kto gospodarzem spo-
tkania z Białorusinkami?
 W artykule, jaki ukazał się w 
gazecie prywatnej czytamy także 
sporo o obecności na spotkaniu 
innych dziennikarzy i urzędni-
ków: „Gdy zapytaliśmy, dlaczego 
chcą wejść na nasze prywatne (czy-
li naszej redakcji) spotkanie z bur-
mistrzem, usłyszeliśmy, że oni zo-
stali zaproszeni przez burmistrza, 
który powiedział, że robi konfe-
rencję prasową z dziennikarzami 
z Białorusi. Wtedy wyjaśniliśmy, 
że burmistrz nie robi żadnej konfe-
rencji, że dziennikarki są naszymi 
gośćmi i że to my, zaproponowali-
śmy spotkanie burmistrzowi”.  W 
innym z kolei, pracownica tejże 
redakcji pisze:  „To trochę tak, 
jakby na prywatne spotkanie z 
burmistrzem, nagle ktoś inny we-
pchał się do pokoju”. To, ku przy-
pomnieniu, odsyłamy panią  pod 
link: http://www.youtube.com/
watch?v=32q2XvBQH0U. (Przy-
pomnijmy. To właśnie ona siłą 
wtargnęła na zamknięte posiedze-
nie Rady Społecznej ZLA, na któ-
rym miały być omawiane sprawy 
personalne).
 Dziwne to w kontekście tego, 

że sama gazeta wciąż mówi  
o transparentności, o wolności 
słowa, o demokracji. Sam  redak-
tor powinien wiedzieć o tym naj-
lepiej,  bo podczas spotkania nie 
omieszkał pochwalić się swoją 
działalnością, cytuję: „W ramach 
projektu pomocy w krzewieniu de-
mokracji na Białorusi, my jako wy-
dawcy też wyjeżdżamy do różnych 
krajów: na Białoruś, do Tadżyki-
stanu, do Tunezji. I tam szkolimy. 
Uczymy też dziennikarzy jak reda-
gować gazetę, jak robić niezależną 
gazetę.”
 Piękne. A zatem w trosce  
o Białoruś, Tażdykistan i Tu-
nezję w kontekście spotkania z 
Białorusinkami zobaczyliśmy 
tę niezależność i rzetelność.Ta 
bowiem polega na przedstawie-
niu wszystkich istotnych wąt-
ków wyłaniających się w sprawie, 
na stworzeniu syntetycznego  
i bezstronnego obrazu przed-
stawianego zdarzenia. To za-
tem dbałość również o kontekst! 
Warto zastanowić się nad możli-
wością sterowania faktami, bądź 
przez ich celowe wywoływanie w 
celu późniejszego opisania, bądź 
też, na innym etapie (…), przez 
tendencyjne zestawianie. Jak w 
tych przypadkach odnaleźć praw-
dę? Sprawdzalność jest możliwa  
w ograniczonym zakresie faktów 
historycznych, zanotowanych  
w historycznych dokumentach  
i opracowaniach. Istnieje jednak 
prawda „wyższego wymiaru”, 
ogólniejsza, nie samych faktów, 
lecz trafności ich interpreta-
cji, zrozumienia, umieszczenia  

w 
kontekście (odsyłamy do lektury:  
M. Piechota, Jaka Ameryka?, Lu-
blin 2002, s. 155)
 Okazuje się jednak, że możli-
we jest wyciągnięcie fałszywych 
wniosków z prawdziwych zda-
rzeń, sytuacji, wypowiedzi. I nie 
komentarz zawarty w artykule 
(czego znający zasady dziennikar-
stwa nie powinien robić), ale sam 
układ faktów powinien być dosta-
tecznie wymowny. Mamy jednak 
wiele dowodów na to, że można 
tak tendencyjnie zestawić fakty, że 
to ostatecznie wypacza ich wymo-
wę. 
 Rada Etyki Mediów w ostatnim 
czasie opublikowała raport, w któ-
rym mocno skrytykowała media 
lokalne. Zarzuciła im sensacyj-
ność oraz zależność finansową od 
władzy.  Czytamy w nim, że „rzad-
ko spełniają one rolę „czwartej 
władzy”, bo albo ich byt zależy od 
ogłoszeń zlecanych przez miejsco-
wą administrację, więc nie patrzą 
jej na ręce, albo zdobywają odbior-
ców sensacyjnością i drastyczno-
ścią relacji lub napastliwością wo-
bec swoich ofiar, i wtedy tylko efekt 
się liczy.”
 No cóż. W Trzebnicy jest, jak 
jest. Wciąż bowiem nie można 
oprzeć się wrażeniu, że panuje 
taki oto niezależny, rzetelny i je-
den jedyny słuszny pogląd:  Moja 
jest tylko racja, i to święta racja. 
Bo nawet jak jest twoja, to moja 
jest mojsza niż twojsza. Że właśnie 
moja racja jest racja najmojsza! 

Redakcja

   Komentarz
W trosce o Białoruś, Tadżykistan i prywatne spotkanie
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LIST OTWARTY
Szanowni Pańswo
 Poniższy list jest głosem sprze-
ciwu wobec braku szacunku, jaki 
okazano mi oraz pracownikom 
Urzędu Miejskiego i jednostek 
podległych podczas ostatniego 
spotkania z dziennikarkami z Bia-
łorusi Julią Charkiewicz i Tatianą 
Gapiejeva. Dziennikarki przeby-
wały na stażu w lokalnym tygo-
dniku NOWa gazeta trzebnicka. 
List ten niech będzie również gło-
sem sprzeciwu wobec technik ma-
nipulacyjnych, które nagminnie 
są stosowane przez redaktorów  
i dziennikarzy owej lokalnej ga-
zety. 
 26 września br. otrzyma-
łem e-mail z prośbą o spotkanie  
z dziennikarkami. W piśmie za-
brakło tak podstawowych infor-
macji, jak imię i nazwisko owych 
dziennikarek, danych dotyczą-
cych mediów, z jakimi są związa-
ne, informacji na temat ich stażu 
– kto go organizuje, w jakim celu, 
itp. Natomiast pojawił się szereg 
roszczeń co do samego przebiegu 
spotkania, m.in. kiedy ma ono się 
odbyć, kto może w nim uczest-
niczyć, itp. Zapewniono jednak, 
że spotkanie ma dotyczyć zasad 
funkcjonowania samorządu lo-
kalnego. 
 Z szacunku do gości zagra-
nicznych, mimo bardzo trudnej 
komunikacji z redaktorami NO-
Wej gazety trzebnickiej, podjąłem 
decyzję o spotkaniu w zapropono-
wanym przez dziennikarzy czasie. 
Ze względu na wcześniej zaplano-
wany kalendarz (udział w spotka-
niu Związku Gmin Bychowo) nie 
mogłem sam uczestniczyć w spo-
tkaniu i zastępował mnie wicebu-
rmistrz Jerzy Trela. Towarzyszyli 
mu: sekretarz Gminy Trzebnica 

Daniel Buczak, pracownicy Wy-
działu Promocji i jednostki podle-
głej gminie - Trzebnickiego Cen-
trum Kultury i Sportu. 
 W spotkaniu chcieli wziąć 
udział przedstawiciele innych, 
lokalnych mediów działających 
na terenie powiatu m.in. re-
daktor Kuriera Trzebnickiego  
i Rzeczpospolitej Trzebnickiej.  
I mimo iż miejscem spotkania był 
Urząd Miejski, gdzie przyjmowa-
liśmy gości, to jednak redaktor 
tygodnika NOWa gazeta – Da-
niel Długosz, sprzeciwiał się ich 
obecności, definiując kto według 
niego jest, a kto nie jest dzienni-
karzem, twierdząc uparcie, że to 
„jego” spotkanie. Redaktor Ku-
riera Trzebnickiego zrezygnował 
z udziału w spotkaniu, redaktor 
Rzeczpospolitej Trzebnickiej za 
zgodzą białoruskiej dziennikarki 
Julii Charkiewicz, wziął w nim 
udział. 
 Kolejna sprawa dotyczy tema-
tów poruszanych podczas spotka-
nia. Pierwsze z pytań, które padło 
dotyczyło kancelarii prawnej, 
która obsługuje Urząd Miejski  
w Trzebnicy i zajmuje się m.in. 
pisaniem sprostowań do NOWej 
gazety. Następne pytanie dotyczy-
ło szczegółów związanych z jedną 
z realizowanych obecnie inwesty-
cji – budową deptaka w centrum 
miasta. Kolejne dotyczyły zasad 
funkcjonowania i wydawania ga-
zety samorządowej. Nie sposób 
oprzeć się wrażeniu, że goście, 
którzy przebyli ponad 1000 km,  
i których miały interesować spra-
wy związane z samorządem, po-
ruszali tematy od dawna opisy-
wane na łamach NOWej  gazety. 
Nie mogę przejść obojętnie wo-
bec zachowania, z którym spo-
tkałem się 2 października. Chcę 
wierzyć, że to, co się wydarzyło,  

w żaden sposób nie było inicjaty-
wą młodych, dwudziestoparolet-
nich dziewczyn, które są związane 
z lokalnymi tygodnikami na Bia-
łorusi, a jedna z nich przyznała, że 
nie zdążyła jeszcze dokończyć stu-
diów dziennikarskich rozpoczę-
tych w Polsce. Obie były jednak 
naszymi gośćmi, zasługiwały na 
szacunek, taki sam, jakim darzę 
każdego, kogo przyjmuję w Urzę-
dzie Miejskim jako burmistrz 
Gminy Trzebnica. Całą sytuację 
oceniam w kategoriach krzywdzą-
cej dla białoruskich dziennikarek 
manipulacji. Uważam, że otrzy-
mały najgorszą z możliwych lekcji 
demokracji. 
 Nie wspominając, że nadal 
pomijano podstawowe zasady 
savoir-vivru i dopiero w połowie 
spotkania, redaktor NOWej ze-
chciał przedstawić przybyłych 
gości. Kiedy wróciłem ze swoje-
go spotkania i wszedłem na salę, 
chcąc przywitać gości, nie mo-
głem uwierzyć w atmosferę, którą 
udało się stworzyć redaktorom 
gazety NOWej. Atmosferę analo-
gii naszego systemu medialnego 
do reżimowego, systemu biało-
ruskiego. Przez całe spotkanie 
obecny redaktor Daniel Długosz 
dopowiadał za białoruskie dzien-
nikarki, komentował i porówny-
wał sytuację na lokalnym rynku 
medialnym do sytuacji w Biało-
rusi. Te krzywdzące porównania, 
głównie ze względu na rozmiar 
reżimu panującego na Białorusi, 
do nas, do kraju, który cieszy się 
wolnością mediów i demokracją 
od ponad 20 lat uważam, nie tylko 
za niewłaściwie, ale za hańbiące.
 W spotkaniu uczestniczyło 11 
osób, nagrywano 3 dyktafonami, 
robiono zdjęcia z 3 aparatów, moi 
pracownicy odpowiedzieli na każ-
de zadane pytanie. Porównanie tej 
sytuacji do reżimowego systemu 
medialnego, który funkcjonuje 
na Białorusi, jest bezpodstawnym 
oskarżeniem.
 Na koniec spotkania, kiedy 

wręczałem gościom prezent - ma-
teriały promocyjne przygotowane 
przez Wydział Promocji, zapro-
siłem panie do pamiątkowego 
zdjęcia. Porównano tę sytuację do 
propagandowych zachowań pre-
zydenta Białorusi. Nie zważając 
na to, że owo zdjęcie to standardo-
wa forma grzecznościowa, która 
obowiązuje podczas wielu takich 
spotkań. Nie sprzeciwiają się jej 
politycy, ludzie nauki, kultury. 
Mówiąc kolokwialnie "wyśmia-
li" ją tylko dziennikarze NOWej 
gazety i białoruskie dziennikar-
ki. Kilka dni później pracownik 
Wydziału Promocji otrzymał te-
lefon z redakcji NOWej gazety,  
w którym poinformowano, że jed-
na z białoruskich dziennikarek nie 
zgadza się na publikację zdjęcia. 
Zdjęcia, które wykonano podczas 
spotkania w Urzędzie Miejskim, 
z osobami, które pełnią funkcje 
publiczne.
 Sam sposób prowadzenia roz-
mowy, zadawania pytań, formu-
łowania wniosków, gestów przy-
witania, pożegnania, zachowania, 
przestrzegania podstawowych 
zasad savoir-vivru, a momentami 
zasad zwykłego poszanowania 
godności drugiego człowieka za-
sługują na sprzeciw i reakcję z mo-
jej strony. 
 Spotkanie to niestety jest kolej-
nym dowodem na to, że współpra-
ca konkretnie z tą lokalną gazetą 
jest niemożliwa. Uważam, że me-
dia lokalne są potrzebne. Spoczy-
wa na nich ogromny ciężar odpo-
wiedzialności społecznej i jedno  
z zadań, których się podejmują to 
przysłowiowe „patrzenie władzy 
na ręce” jest ważne w procesie 
kształtowania demokracji. W ża-
den sposób nigdy tego nie kwe-
stionowałem. Jednak są pewne 
granice, których przekraczać nie 
wolno. 
 W minionym roku byłem go-
spodarzem na konferencji pra-
sowej na terenie ZOO Wrocław, 

z którym mamy wspólny projekt 
dla dużych rodzin. Wypowiadam 
się do mediów elektronicznych, 
gazet o zasięgu lokalnym, woje-
wódzkim, ogólnokrajowym, pro-
gramów telewizyjnych. Często 
udzielam dziennikarzom nieau-
toryzowanych wypowiedzi przez 
telefon związanych z bieżący-
mi sprawami. Tylko współpraca  
z tą jedną gazetą – NOWą gazetą 
- jest nie tylko trudna, ale wręcz 
niemożliwa. W ostatnim czasie 
wysłałem do redakcji kilkana-
ście sprostowań. Żadnego z nich 
nie opublikowano, choć zgodnie  
z Prawem Prasowym gazeta ma 
taki obowiązek. Działanie gaze-
ty NOWej wpływa na obraz całej 
społeczności Gminy Trzebnica. W 
tej chwili realizujemy szereg in-
westycji, wiele dobrego dzieje się 
w naszej gminie na rzecz rodziny, 
ludzi młodych. Każde z tych dzia-
łań jest szkalowane lub pomniej-
szane. Na zewnątrz kreowany 
jest nieprawdziwy obraz Gminy 
Trzebnica. 
 Powyższy list niech będzie gło-
sem w dyskusji na temat wolności 
mediów, w tym mediów lokal-
nych. Wolności, która źle poję-
ta, jest przestrzenią aroganckich 
zachowań, braku szacunku dla 
drugiego człowieka, dla urzędu, 
który sprawuję, ale również braku 
poszanowania dla mieszkańców, 
którzy w wolnych i demokratycz-
nych w wyborach w 2010 roku po-
wołali mnie na urząd Burmistrza 
Gminy Trzebnica, dając ogrom-
ny kredyt zaufania wyrażony w 
jednym z najwyższych wyników  
w kraju.
 Wykorzystanie wizyty biało-
ruskich dziennikarek do konty-
nuowania mowy nienawiści i po-
gardy, którą od dłuższego czasu 
prowadzi NOWa gazeta, uważam 
za haniebne i godne potępienia. 
Z poważaniem
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

R E K L A M A

R E K L A M A

Subiektywnym okiem 
gospodarza

Poniżej prezentujemy treść listu otwartego, jaki burmistrz Marek Długozima wystosował do Stowarzyszenia Gazet Lokalnych oraz 

instytucji zajmujących się mediami. Pismo to jest pokłosiem spotkania burmistrza z dziennikarkami Białorusi i gazety NOWej. Trafiło 

ono do następujących instytucji: Rady Etyki Mediów, Izby Wydawców Prasy, Centrum im. Adama Smitha, Fundacji Centrum Prasowe 

dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Fundacji Edukacji dla Demokracji, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji im. Ste-

fana Batorego, Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód, Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne.
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EDYTA BĄK

 Trzebnickie Centrum Me-
dyczne „Zdrój” wyszło naprze-
ciw oczekiwaniom pacjentów 
Trzebnicy i okolic, dając szansę 
na szybsze wizyty u wielu specja-
listów. W tym dniu do dyspozycji 
pacjentów byli lekarze specjaliści: 
laryngolog, kardiolog, urolog, 
okulista, chorób tarczycy. Na co 
dzień oblegana przez pacjentów 
rehabilitacja, w sobotę udostęp-
niła wszystkim chętnym bezpłat-
ne zabiegi fizyko, hydro i kine-
zyterapii oraz masażu suchego.  
I oczywiście niezbędną konsul-
tację z lekarzem specjalistą me-
dycyny fizykalnej i balneologii. 
Efektem współpracy z Trzebnic-
kim Parkiem Wodnym „ZDRÓJ”, 
jak i też Gminy Trzebnica, wa-
chlarz propozycji w tym dniu był 
poszerzony o rehabilitację ogól-
norozwojową w wodzie, na tere-
nie aquaparku. 
  Zainteresowani pacjenci mo-
gli komputerowo zbadać wzrok 
i słuch. Można  było wykonać 
elektroniczny pomiar ciśnienia,  
pomiar poziomu cukru, badanie 
EKG. Powyższe badania oceniane 
były przez lekarza specjalistę.
 Pełne korytarze pacjentów  
w Centrum Medycznym świad-
czyły nie tylko o trafności zor-
ganizowania „Białej soboty”, ale  
o dużym zapotrzebowaniu na ta-
kie akcje. Sami pacjenci nie ukry-
wali zadowolenia z możliwości 
skorzystania z wizyt u specjali-
stów. Pani Barbara z Trzebnicy 
powiedziała: – Dzisiejsza akcja 
to jest bardzo dobry pomysł. Na 
co dzień jest tak bardzo ciężko 
dostać się do specjalisty. Bardzo 
szkoda, że takie akcje są tak rzad-
ko. W końcu nasz rejon  jest duży, 
a pacjentów jest jeszcze więcej.  
O akcji dowiedziałam się z Pa-
noramy Trzebnickiej. Dobrze, że 
prasa informuje o takich rzeczach. 
Pan Rafał Duda ze Żmigrodu nie 
ukrywał zadowolenia. – Bardzo 
się cieszę, że udało mi się dostać 
do specjalisty. Umówioną wizytę 
miałem dopiero na 17 listopada, 
a tu proszę zaraz będę przyjęty. 
Super akcja, a zwłaszcza dla osób 
pracujących. Pacjentka Dorota 
Wiktor dodała – Takich sobót 
powinno być więcej, choćby dwie 
w miesiącu.  W takie dni można 
przynajmniej spokojnie dostać się 
do kilku  specjalistów, jaka to jest 
oszczędność czasu.
Pierwsza pomoc
 W tym dniu dla zaintereso-
wanych odbył się kurs udzielania 
pierwszej pomocy.  Szkolenie fa-
chowo przeprowadził pielęgniarz 
Paweł Zawadka. Instruktor krok 
po kroku tłumaczył i prezento-
wał poprawnie przeprowadzoną 
resuscytację na fantomie oraz 
wskazał, jak poprawnie ułożyć 
poszkodowanego w pozycji bez-
piecznej. Ważne było przeszkole-
nie kursantów jak ratować małe, 
kilkumiesięczne dzieci. Szkole-
niowiec udzielił  również wielu 
cennych wskazówek, w jaki spo-
sób należy powiadamiać pogoto-

wie ratunkowe. 
Kursanci brali czynny udział  
w szkoleniu, mieli również moż-
liwość  zadawania pytań instruk-
torowi.
 Kurs udzielania pierwszej po-
mocy miał swój drugi etap. Było 
nim spotkanie z funkcjonariu-
szami Państwowej Straż Pożar-
nej z Trzebnicy. Starszy sekcyjny 
Tomasz Raduchowski, sekcyjny 
Łukasz Hałabura i strażak Ry-
szard Szewczyk  w profesjonalny 
sposób prezentowali kursantom 
działanie sprzętu hydraulicznego 
wykorzystywanego w czasie wy-
padków samochodowych – noży-
co - rozpieraków czy rozpieraków 
kolumnowych. 
 Strażacy prezentowali popraw-
ne zachowanie się i udzielanie 
pomocy poszkodowanym w 
wypadkach komunikacyjnych.

Pokazali także,  jak ratować po-
szkodowanego w aucie. Ważne 
były również instrukcje dotyczą-
ce zdjęcia kasku motocykliście, 
który uległ wypadkowi. Za każ-
dym razem funkcjonariusze kła-
dli nacisk na zdroworozsądkowe 
zachowanie się podczas udziela-
nia pomocy poszkodowanemu   
w wypadku. Uczestniczka pokazu 
Jadwiga Żmuda-Adamska, wzięła 
czynny udział, jako poszkodowa-

na w wypadku samochodowym, 
którą funkcjonariusze sprawnie 
uwolnili z auta. 
 Aleksandra Fabiszewska wymie-
niała zalety szkolenia. – Warto 
uświadamiać ludzi i wyedu-
kować w udzielaniu pierwszej 
pomocy, bo tak naprawdę nie 
mamy pojęcia o wielu waż-
nych kwestiach. Okazało się, że 
udzielanie pomocy nie jest ta-
kie banalne. Dzięki Panoramie 
Trzebnickiej dowiedziałam się  
o kursie, a co ważne wiele z niego 
wyniosłam.
Oferty centrum medycznego
 W sobotnich „Drzwiach 
otwartych” z porad specjalistów 
i świadczonych usług skorzysta-
ło ponad 220 pacjentów. – Mamy 
świadomość, że zapotrzebowanie 
na takie akcje jest bardzo duże. 
Staramy się wychodzić naprzeciw 

naszym pacjentom, zależy nam, 
by pacjenci w naszej przychodni 
mieli dostęp do jak największego 
wachlarza specjalizacji. Otwarte 
drzwi, to bardzo duża wygoda dla 
zainteresowanych osób. Następ-
ną taką akcję planujemy zorga-
nizować wiosną przyszłego roku  
w  marcu bądź kwietniu. Sugeru-
jemy śledzenie naszej strony in-
ternetowej www.tcmz.trzebnica.
pl oraz Panoramy Trzebnickiej  

–pod-
kreśla 
prez es 
T r z e b -
nick iego 
C e n t r u m 
Medycznego 
„ZDRÓJ” Anna 
Imielska. Dodaje, 
że placówka oferuje 
dla pacjentów bezpłatne 
konsultacje u specjalistów: kar-
diologa i urologa, od październi-
ka do końca roku. 
 Przy współpracy z Trzebnic-
kim Parkiem „Zdrój” oraz Gmi-
ną Trzebnica, od października 
ruszyła rehabilitacja lecznicza na 
basenie. TCM zaprasza wszyst-
kich chętnych pacjentów. Reje-
stracja odbywa się w przychodni 
(nr kontaktowy w ramce). Aby 
móc uczestniczyć w rehabilitacji 
w wodzie, wystarczy wypełnić 
formularz stanu zdrowia. Pacjent 
dostaje karnet i korzysta z zajęć, 
które odbywają się  we wtorki  
i czwartki w godzinach 14-14.45, 
oraz  środy w godzinach: 19-19.45 
 Dla przyszłych mam dostępna  
jest oferta uczestnictwa  w szko-
le rodzenia „Wesołe Brzuszki”. 
Prezes Anna Imielska zachęca  
wszystkie przyszłe mamy  wraz 
z  osobami towarzyszącymi do 
przygotowania się  pod okiem 
wykwalifikowanej kadry me-
dycznej prowadzącej szkołę ro-
dzenia, do  tej najważniejszej roli 
w życiu, jaką jest rodzicielstwo. 
Dla najmłodszych TCM przygo-
towało ofertę rehabilitacji korek-
cyjnej wad postawy. Jak informu-
je prezes – W trosce o prawidłowy 
rozwój naszych najmłodszych pa-
cjentów przygotowaliśmy ofertę 
ćwiczeń profilaktycznych, które 
działając na organizm dziecka, 
wszechstronnie mogą go uchro-
nić przed różnego rodzaju de-
formacjami, wzmacniając odpo-
wiednie grupy mięśni, stawów,  
zwiększając ruchomość kręgosłu-
pa.
 Zapraszamy rodziców z po-
ciechami na ćwiczenia. Zachęca-
my by opiekunowie brali czynny 
udział w  zajęciach aby po ich za-
kończeniu, w domu, wspólnie  z 

dziec-
k i e m 

mogli konty-
nuować gimnastykę 

korekcyjną. Zajęcia odbywają się 
pod okiem specjalistów,  koszt 45 
minutowej rehabilitacji wynosi 5 
zł. 
 W ramach działalności Porad-
ni Zdrowia Psychicznego propo-
nujemy Państwu rozszerzenie 
oferty o działania w zakresie psy-
choterapii. Konsultacje organizo-
wane będą dla osób, które mają 
problemy z emocjami, cierpią na 
długotrwałe stany smutku i przy-
gnębienia, mają problemy w rela-
cjach z innymi. Psycholog i psy-
choterapeuta będą diagnozować 
te problemy i udzielać odpowied-
niej pomocy.
 Jesteśmy uczestnikami OGÓL-
NOPOLSKIEGO  PROGRAMU 
ZWALCZANIA GRYPY.  To spo-
łeczna inicjatywa niezależnych 
ekspertów medycznych. Celem 
Programu jest poprawa wyszcze-
pialności przeciw grypie w Pol-
sce, zwłaszcza wśród pacjentów  
z grup ryzyka oraz informowanie 
Polaków o zagrożeniach związa-
nych z grypą i jej powikłaniami. 
 Zapraszamy do wzięcia udziału  
w akcji szczepień przeciw grypie 
w Trzebnickim Centrum Me-
dycznym „ Zdrój” od poniedział-
ku do piątku w godzinach 8.00-
18.00.
 Szczegółowe informacje  doty-
czące naszych bieżących działań 
mogą Państwo uzyskać na stronie 
internetowej TCM: www.tcmz.
trzebnica.pl
 -Zapraszamy wszystkich chęt-
nych do korzystania z naszej sze-
rokiej oferty usług – zachęca pre-
zes Anna Imielska.

R E K L A M A

Trzebnicka biała sobota
28 września był dniem „Otwartych drzwi” w Trzebnickim Centrum Medycznym „ZDRÓJ”. 
Rzesze pacjentów miały możliwość konsultacji u wielu specjalistów i bezpłatnego skorzy-
stania z zabiegów rehabilitacyjnych, choćby w  Trzebnickim Parku Wodnym „ZDRÓJ”. Do-
datkowo uczestnicy Białej Soboty mogli wziąć udział w kursie udzielania pierwszej pomocy i 
prezentacji działań medyczno –ratowniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

TELEFON 
DO REJESTRACJI WAŻNIEJSZE NUMERY KIERUNOWE

71 312 03 75
71 312 05 10
71 312 03 20

Poradnia „K”  wew. 27
Poradnia okulistyczna  wew. 62
Poradnia zdrowia psychicznego  wew. 63
Poradnia medycyny pracy  wew. 64
Rehabilitacja  wew. 31

O tym, jak przeprowadzić m.in. resuscytację niemowlaka zainteresowanych in-
struował pielęgniarz Paweł Zawadka.

Strażacy pokazywali jak udzielić pomocy poszkodowanym  
w wypadkach komunikacyjnych. 
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 Dali tym gestem do zrozu-
mienia, że nie utożsamiają się ze 
słowami M. Marca. Zgłosili jed-
nak chęć spotkania i rozmowy  
z burmistrzem, zostawiając taką 

informację również w sekreta-
riacie urzędu. Do wspomnianego 
spotkania burmistrza z przedsię-
biorcami doszło jeszcze w tym 
samym dniu, dwie godziny po 
zakończeniu sesji.
 W tym miejscu warto jeszcze 
dodać, że również osoba, któ-
ra wraz z Mirosławem Marcem 
trzymała banner protestacyjny, 
jednoznacznie i bezwzględnie 
odcięła się później od tego, co 
zaprezentował szef kupców. Jak 
podkreśla – zgodziła się pomóc 
trzymać banner, bo została o to 
poproszona i zrobiła to z grzecz-
ności, nie wiedząc zupełnie, że 
zostanie uwikłana w lokalne roz-
grywki polityczne.

W imieniu kupców, czy swoim? 
Warto nadmienić również, że pan 
Marzec już wcześniej uzurpował 
sobie prawo do wypowiadania się 
w imieniu wszystkich trzebnic-

kich kupców, podpisując w ich 
imieniu deklarację przywróce-
nia ruchu na ul. Daszyńskiego, 
inspirowaną przez posła Marka 
Łapińskiego, pod którą w jego 
biurze poselskim podpisali rów-
nież: starosta Robert Adach oraz 
członkowie klubu Trzebnica Po-
nad Podziałami: Wojciech Wró-
bel, Paweł Wolski i Jan Darowski. 
Jednak sytuacja na ostatniej sesji 
Rady Miejskiej dobitnie pokazała, 
że środowisko kupców wcale nie 
jest jednomyślnie przeciwko bu-
dowie deptaka.  Wręcz przeciw-
nie – jak jednogłośnie podkreślali 
podczas roboczego spotkania  
z burmistrzem przy ul. Daszyń-
skiego - popierają tę inwestycję 
widząc w niej duży potencjał  
i szanse rozwoju. Dlatego popro-

sili o spotkanie, by porozmawiać 
o szczegółach związanych z reali-
zacją budowy deptaka. 
 - Atak na moją osobę przez 
pana Mirosława Marca rozpatruję  
w kategoriach walki politycznej. 
Niestety pan Marzec tym wystą-
pieniem się skompromitował, po-
nieważ po ostentacyjnym wyjściu 
pozostałych sklepikarzy, którzy 
nie zgodzili się z jego agresywną 
retoryką, został z wygłaszanymi 
tezami zupełnie sam. Dla mnie to 
jednoznaczny sygnał, że ma zni-
komą reputację w obecnym śro-
dowisku trzebnickich przedsię-
biorców – mówi burmistrz Marek 
Długozima. - Wcześniej podobny 
sygnał można było odczytać pod-
czas powoływania Trzebnickiej 
Rady Biznesu. Wtedy również 
pan Marzec miał swoje wystą-
pienie krytykujące podejmowa-
ne przeze mnie inicjatywy, ale 
mówiąc delikatnie – nie „porwał 
tłumów”, ponieważ miażdżąca 
większość na sali opowiedziała 
się za powołaniem wspomnianej 
rady. Chyba zapomniał, że minę-
ło już sporo czasu od momentu, 
gdy wraz z kolegami bogacił się 
kosztem portfeli mieszkańców, 
którzy w trzebnickich sklepach 
zostawiali dużo więcej niż miesz-
kańcy sąsiednich gmin korzy-
stających z marketów – dodał. 
Przypomniał, że w czasach, gdy 
Mirosław Marzec był radnym  
i gdy jego stowarzyszenie działa-
ło prężnie, Trzebnica jako jedyne 
miasto powiatowe w regionie nie 
miało ani jednego sieciowego su-
permarketu.  Lokalni sklepikarze 
praktycznie nie mieli konkuren-
cji, dzięki czemu ceny były często 
mocno zawyżone, a ludzie i tak 
musieli gdzieś robić zakupy. - Ten 
czas się już na szczęście skoń-
czył i teraz każdy może wybrać, 
gdzie chce robić zakupy, a wojny 

cenowe pomiędzy marketami są 
tylko z korzyścią dla konsumen-
tów. Można zapytać, co zrobił 
Mirosław Marzec jako radny, by 
powstały w gminie nowe miejsca 
pracy? - pyta. Przypomniał jed-
nocześnie, że zarzucany mu przez 
M. Marca  rozrost ilości marke-

tów jest tendencją ogólnokrajową 
i nie jest procesem, który się da 
zupełnie zatrzymać. - Ponadto 
trzeba pamiętać, że powstające 
markety dają zatrudnienie i od-
prowadzają do gminnej kasy po-
datki. Część z marketów powstaje 
również na terenach prywatnych 
– reasumuje burmistrz.

Interes polityczny a troska  
o kupców
 Podczas spotkania, które mia-
ło miejsce na ul. Daszyńskiego 
burmistrz wraz z przedstawi-
cielem wykonawcy inwestycji, 
opowiedzieli zainteresowanym o 
szczegółach związanych z projek-
tem deptaka. Wysłuchali również 
uwag i propozycji zgłoszonych 
przez zainteresowanych doty-
czących umiejscowienia przejść 
do ich lokali. Co jednak istotne, 
jednogłośnie opowiedzieli się za 
budową deptaka i widzą w tym 
działaniu szansę na rozwój ich 
biznesów. Kilka dni później od-
było się spotkanie robocze bur-
mistrza z pracownikami Wydzia-
łu Techniczno–Inwestycyjnego i 
wykonawcą. Omówiono na nim 
aktualny postęp prac oraz rozpa-
trywano propozycje i uwagi zgło-
szone przez sprzedawców.
 Jak całą sytuację komentuje 
sam przewodniczący Rady Miej-
skiej Mateusz Stanisz?  -  Sytuacja 
podczas sesji Rady Miejskiej wy-

glądała dość kuriozalnie. Jeden z 
radnych, dokładnie Karol Idzik,  
występując niejako w imieniu 
Stowarzyszenia Kupców Trzeb-
nickich poprosił o dopuszcze-
nie ich przedstawiciela do głosu. 
Kiedy pan Marzec rozwinął swój 
transparent i zaczął wygłaszać 

w niewybredny sposób swoje 
uwagi w kierunku burmistrza 
od razu dało się wyczuć, że nie 
jest dla niego najważniejszy in-
teres kupców tylko jego własne 
uprzedzenia względem burmi-
strza – komentuje całą sytuację 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Mateusz Stanisz. - Wyraz temu 
dali również inni kupcy, którzy 
po „przemowie” pana Marca opu-
ścili pospiesznie salę obrad. Pan 
Marzec pozostał sam ze swoim 
transparentem. Całe to wydarze-
nie wpisuje się w retorykę, którą 
od jakiegoś czasu proponuje nam 
poseł Marek Łapiński i starosta 
Adach sugerując, że burmistrz 
podejmując decyzję o budowie 
deptaka na ulicy Daszyńskiego 
spowoduje upadek trzebnickiego 
kupiectwa. Pragnę zauważyć, że 
burmistrz podjął dialog z najbar-
dziej zainteresowanymi (kupca-
mi z ulicy Daszyńskiego) w celu 
usprawnienia prac przy deptaku. 
Ci zaś podkreślają, że zamysł 
deptaka jest ideą trafioną i wręcz 
przeciwnie, jest dla nich szansą 
do rozwoju - podkreśla. Dodaje, 
że udzielając głosu na sesji Rady 
Miejskiej panu Marcowi nie przy-
puszczał, że pójdzie w swoich 
rozważaniach zabrnie  tak dale-
ko.  -  Doraźny interes polityczny 
wziął górę nad rzeczywistą troską 
o kupców – reasumuje. 

[jus] 

R E K L A M A

Sprzedawcy z ul. Daszyńskiego popierają budowę deptaka

Spotkanie burmistrza ze sprzedawcami na terenie realizowanej inwestycji - bu-
dowie deptaka przy ul. Daszyńskiego. 

Narada robocza w Urzędzie Miejskim miała na celu omówienie aktualnego po-
stępu prac i rozmowy nt. uwag i propozycji zgłoszonych burmistrzowi przez 
sprzedawców z ul. Daszyńskiego.

Burmistrz wraz z przedstawicielem wykonawcy inwestycji, opowiedzieli zainte-
resowanym o szczegółach związanych z projektem deptaka.

Burmistrz Marek Długozima spotkał się ze sprzedawcami prowadzącymi dzia-
łalność gospodarczą w lokalach przy remontowanej ulicy Daszyńskiego. Przed-
siębiorcy przyszli najpierw na sesję Rady Miejskiej, by dowiedzieć się więcej o eta-
pach realizacji tej inwestycji i przedstawić swoje uwagi oraz propozycje, jednak po 
proteście przeciwko działaniom burmistrza, wygłoszonym przez Mirosława Mar-
ca – prezesa Stowarzyszenia Trzebnickich Kupców, opuścili ostentacyjnie salę. 
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firmy, szkoły i domu

Oferujemy towary w HURTOWYCH cenach !!!

Trzebnica    |  ul. Św. Jadwigi 27G   |  tel. 695-567-980  |   biurchem@wp.pl

w ofercie:
- tonery
- tusze
- zeszyty
- pióra
- długopisy
- papier ksero
- reklmówki
- rolki kasowe
- antyramy
- płyny do naczyń
- papier toaletowy
- worki na smieci

Jak zapewnia nas jeden z pra-
cowników montujących nowe 
oświetlenie - będzie teraz jaśniej 

niż w dzień, choć pobór mocy 
się zmniejszy. - Proszę przyjść tu 
wieczorem, wtedy zobaczą pań-
stwo co te lampy tak naprawdę 

potrafią – dodaje. Prace te są pro-
wadzone w ramach umowy, jaką 
18 lipca podpisał burmistrz  Ma-

rek Długozima oraz dyrektor ds. 
serwisu TAURON Polska Energia 
Tomasz Chodor, przy obecności 
i kontrasygnacie skarbnik gminy 

Trzebnica Barbary Krokowskiej, 
Anny Potoki z TAURON Pol-
ska Energia, a także pracownika 
wydziału techniczno-inwesty-
cyjnego Jerzego Chomkowicza. 
Ponadto,  jako ciekawostkę na-
leży dodać, że testowo zamon-
towane zostanie oświetlenie le-
dowe na ulicy Milickiej – tańsze 
w utrzymaniu, jednak droższe 
przy zakupie. Jeśli testy wykażą  
oszczędności, oświetlenie ledowe 
będzie sukcesywnie wdrażane w 
kolejnych częściach miasta. 
 Wymiana lamp obejmować 
będzie także: ul. Wrocławską (37 
słupów- renowacja, bądź wymia-
na/ 37 opraw - obecna moc 250, 
przyszła 100/70); ul. ks. Bochen-
ka (45/45); ul. Prusicka (71/71); 
ul. Milicka (4/10); ul. św. Jadwigi 
(13/13); ul. Armii Krajowej od ul. 
Wrocławskiej do wiaduktu kole-
jowego (2/15); ul. Obrońców Po-
koju (16/16); ul. Żeromskiego plus 
ul. Kwiatowa do ulicy Żołnierzy 
Września (11/11); ul. Obornicka 
(11/11); ul. Marcinkowska, Mły-

narska, Orzechowa (15/15); 
ul. Wałowa i Słonecz-
na (23/23); ul. Po-
lna (6/10); ul. Wi-
tosa (7/7); ul. 
K i l i ń s k i e g o , 
K r a kowsk a , 
R e y m o n -
ta (11/15); 
ul. Grun-
w a l d z k a 
(1 1 / 1 1) ; 
ul. Woj-
ska Pol-
s k i e g o , 
K o n o p -
n i c k i e j , 
Norwida, 
Słowackie-
go, Krótka, 
Asnyka, Ko-
s m o n au t ów, 
M ic k ie w icz a , 
Broniewsk iego, 
Dąbrowskiej (76 – 
tylko malowanie wy-
sięgników/76). 
 Jak dowiedzieliśmy się od Je-
rzego Chomkowicza, planowo 
prace modernizacyjne powinny 
zakończyć się do 30 listopada. 
Nowe oświetlenie pozwoli nam 
zobaczyć Trzebnice w pełniej-
szym świetle, a zbliżające się dłu-
gie zimowe wieczory powinny być 

p r z y -
jem-

n i e j -
sze w 

cie- ple nowych energo-
oszczędnych lamp, które nie tyl-
ko światłem, ale również nowo-
czesnym wyglądem sprawią, że 
nasze miasto będzie ładniejsze.

[seb] 

Modernizacja oświetlenia w Trzebnicy rozpoczęta
Na ulicy Grunwaldzkiej można zaobserwować pierwsze efekty prac, które prowa-
dzone w porozumieniu z TAURON Polska Energia, mają doprowadzić do znaczne-
go zmniejszenia  zużycia energii. Stare oprawy zostaną wymienione na nowe energo-
oszczędne, które zmniejszą pobór mocy z 250 na 70 V.

Do urzędu wpłynęła tylko jed-
na oferta, której autorem była 
firma SANMAR Mariusza Skó-
ry, z siedzibą mieszczącą się w 
Szczytkowicach. W zakres zi-
mowych robót wchodzi: mecha-
niczne odśnieżanie i posypywa-
nie piaskiem nawierzchni dróg, 
parkingów i placu targowego, 
posypywanie mieszanką piasko-
wo-solną w przypadku gołoledzi 
oraz w miejscach uciążliwych dla 
ruchu takich jak: zakręty, spadki, 
wzniesienia i skrzyżowania dróg. 
Jeśli oferta złożona przez firmę 
SANMAR zostanie poddana po-
zytywnej weryfikacji, będzie ona 
kontynuowała współpracę z Gmi-
ną Trzebnica, gdyż w poprzednim 

sezonie zimowym, to również ona 
zajmowała się utrzymaniem dróg 

i parkingów w naszej gminie. 
[seb] 

Przetarg na odśnieżanie 
Dnia 8 października w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy nastąpiło otwarcie kopert, a właściwie 
koperty, z ofertą dotyczącą „Zimowego utrzymania nawierzchni dróg i parkingów na terenie miasta 
i gminy Trzebnica”. 

Przed powstającą Szkołą Mu-
zyczną, znajdującą się przy nowej 
Szkole Podstawowej nr 2, trwa 
wykładanie kostki brukowej. Za 
tę część prac zagospodarowania 
terenu przed szkołą odpowiada 
firma Brukarstwo z Trzebnicy – 
Marek Krzak. Przed szkołą prze-
widziano także miejsca parkingo-
we dla osób niepełnosprawnych.
– Na wiosnę przystąpimy do ko-
lejnego etapu prac zagospodaro-
wania przestrzeni wokół Szkoły 
Muzycznej. Powstanie park z 
alejkami, ławeczkami, ukwie-
ceniami, nawiązując oczywiście 
do przedwojennego obrazu tego 
miejsca. Nie zabraknie jednak 
nowoczesnego akcentu, tema-
tycznie odpowiadającego cha-
rakterowi szkoły. Warto dodać, 

że park będzie otwarty, stając się 
przedłużeniem terenów spacero-
wych wokół stawów i Lasu Buko-
wego. prace wewnątrz budynku 

Szkoły Muzycznej zaplanowano 
na I kwartał 2014 roku – powie-
dział burmistrz Gminy Trzebnica 
Marek Długozima.                [kas]

Prace wokół Szkoły Muzycznej

W trakcie wymiany lamp na energooszczędne. 
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Przypomnijmy. Kilka miesięcy 
temu rząd rozpoczął prace nad 
ustawą, której głównym celem jest 
zniesienie barier w upowszech-
nianiu wychowania przedszkol-
nego. Rząd postanowił ogra-
niczyć opłaty pobierane przez 
gminy od rodziców do maksy-
malnie 1 zł za każdą nadprogra-

mową godzinę (bezpłatnych jest 
pierwsze 5 godzin) tłumacząc to 
właśnie chęcią wyrównania szans 
dzieci w przedszkolach publicz-
nych. Ustawę przyjęto pod koniec 
czerwca, kiedy w przedszkolach 
było już niewiele dzieci, a rodzi-
ce snuli wakacyjne plany. W rze-
czywistości wygląda to jednak 
zupełnie inaczej. Dzieci  zostały 
pozbawione dodatkowych zajęć. 
Zdezorientowani rodzice są obu-
rzeni.  Jak to się stało i kto na to 
wszystko pozwolił? I najważniej-
sze – co dalej z przedszkolakami?
Spore zamieszanie
- Ustawa faktycznie wprowadziła 
spore zamieszanie i jak zwykle 
zostawiła samorządy i przedszko-
la same sobie. Wciąż szukamy 
wyjścia z tej sytuacji. Nie wiemy 
jeszcze, jak to będzie wyglądało 
wkrótce, ale możemy obiecać, że 
będziemy się starali przywrócić 

dawny porządek – mówi dyrektor 
Przedszkola im. Polskiej Nieza-
pominajki, Agnieszka Paleczek 
-Oświęcimska. – Zależy nam na 
dobru maluchów, więc staramy 
się przyspieszyć te działania – do-
daje.  
Pomysł ministerstwa wzbudził 
wiele kontrowersji, ale zdania 
na ten temat są bardzo podzie-
lone. Są tacy, którzy twierdzą, 

że nauczycielki powinny same 
prowadzić takie zajęcia, wyko-
rzystując zdobytą na studiach 
wiedzę w praktyce. Trudno jed-
nak wymagać od wszystkich by 
posiadali słuch muzyczny czy byli 
anglistami. Kolejnym argumen-
tem zwolenników tej ustawy jest 
wytarte „za moich czasów”. „Za 
moich czasów w ogóle nie było 
zajęć dodatkowych i jakoś żyję” 
– powiedzą zwolennicy archa-
icznych metod wychowania. Co 
jeśli czasy się zmieniły i dają ro-
dzicom możliwość wyboru zajęć? 
Zdecydowana większość wolała-
by jednak dopłacać te 20 – 30 zł, 
zamiast wozić pociechy na zajęcia 
dodatkowe po południu, tracąc 
tak naprawdę mnóstwo czasu, 
który mogą poświęcić na bycie 
razem. Sprawę jeszcze inaczej 
widzi MEN. Zdaniem minister-
stwa ustawa jest błędnie interpre-
towana, a samorządy otrzymają 
dotację dzięki której będą mogły 

opłacać zajęcia dodatkowe. Jesz-
cze w tym roku dotacja na każ-
de dziecko objęte wychowaniem 
przedszkolnym wyniesie 414 zł. 
MEN przypomina jednak, że za-
jęcia takie jak rytmika, taniec czy 
zajęcia plastyczne znajdują się w 
podstawie programowej, a ich 
realizacja należy do obowiązków 
przedszkola. 
Komu rząd wyrównuje szanse? 

- Zajęcia w przedszkolu były o 
wiele tańsze dla rodzica, poza 
tym dzieci miały je w swojej gru-
pie przedszkolnej i dzięki nim 
mogły się bardziej zintegrować. 
Wspólnie tańczyli, śpiewali, poza 
płytami w śpiewaniu towarzyszył 
im prawdziwy instrument i czło-
wiek który za nim siedział. Dzięki 
temu dzieciom było łatwiej śpie-
wać i można było dostosować 
tempo oraz tonację do dziecka. – 
powiedziała jedna z nauczycielek 
prowadzących dodatkowe zajęcia 
muzyczno – rytmiczne w przed-
szkolu. – Dzięki temu szybciej 
się rozwijały, można było odkryć 
małe talenty muzyczne, a muzyk 
jest w stanie to szybko wyłapać. 
Panie przedszkolanki uczą się 
pewnych elementów na studiach 
i mogą je wykorzystywać na swo-
ich zajęciach, ale przede wszyst-
kim nie są muzykami, czyli nie 
każda ma słuch i jest w stanie 

zaśpiewać dziecku czysto i ryt-
micznie, nie ma rozeznania co do 
muzyki przez co nie jest w stanie 
rozwijać tych dzieci muzycznie i 
większość z tych pań nie ma aż 
tak rozwiniętej wyobraźni mu-
zycznej aby móc wymyślać ukła-
dy ruchowe dla dzieci – dodaje.
Ustawa przedszkolna dotyczy 
wyłącznie placówek publicznych, 
do których dostęp mają wszyscy. 
Dzieci w przedszkolach prywat-
nych zmiana nie dotknęła w ża-
den sposób, ale ich rodzice płacą 
za opiekę zdecydowanie więcej. 
Można się zastanawiać, czy wła-
śnie na tym polega wyrównywa-

nie szans i dlaczego jest to równa-
nie do dołu, a nie do góry. 
Rodzice są zbulwersowani
Zbuntowani rodzice skarżą się 
na nową ustawę. Przygotowali 
już nawet specjalną petycję. Mają 
nadzieję, że ustawa zostanie znie-
siona.
- To skandal – mówi Joanna, 
mama kilkuletniego Tomka – 
Przez tę zmianę muszę wozić syn-
ka na płatne zajęcia po pracy. Wo-
lałabym, by zostały przywrócone 
te w przedszkolu. Zmiana jest dla 
mnie bardzo niekorzystna, a 
rzekomej obniżki cen nawet nie 
poczuję – skarży się. Podobnego 
zdania jest Agata - Dla mnie to 
nieporozumienie. Dzieci uwiel-
biały zajęcia muzyczne z panią 
prowadzącą, nagle zostały ich po-
zbawione. To tak, jakby najpierw 
dać im coś słodkiego, a później 
to zabrać. Jak one mają się teraz 
czuć? – pyta wzburzona mama 

pięciolatki.
Dyrektor ZAPO Agnieszka Moź-
dzierz przyznaje: - Zdajemy sobie 
sprawę z tego, że organizacja i fi-
nansowanie zajęć dodatkowych w 
przedszkolach spadły na barki sa-
morządów. Biorąc pod uwagę to, 
że okres przedszkolny jest czasem 
intensywnego rozwoju dziecka, 
niezmiernie ważne jest zapewnie-
nie mu dostępu do wszechstron-
nej edukacji, dzięki której będzie 
mogło ono rozwijać się harmo-
nijnie na wszystkich poziomach. 
Dokładamy wszelkich starań by 
tak właśnie wyglądała edukacja w 
podległych nam przedszkolach. 

Panie uczące w naszych placów-
kach wzięły część zajęć dodatko-
wych na siebie. Mamy świado-
mość, że nie wszystko się da tak 
zrobić, bo do tej pory dzieci miały 
zajęcia ze specjalistami w danych 
dziedzinach i choć nie były one 
obowiązkowe, to jednak cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem. 
Oczywiście, wraz z burmistrzem 
będziemy szukać jak najlepszego 
rozwiązania tej sytuacji – podsu-
mowuje.
Gmina Trzebnica nie zamierza 
zostawić tego problemu. Szuka 
rozwiązania, by dzieci nie były 
pozbawione dostępu do zajęć do-
datkowych. 
Pozostaje mieć nadzieję, że naj-
bliższe tygodnie przyniosą roz-
sądne wyjście z tego edukacyj-
nego kryzysu. Sprawę będziemy 
monitorować i informować o 
kolejnych posunięciach rządu i 
rodziców.

Ustawa, która zabrała przedszkolakom taniec i śpiew
1 września weszła w życie znowelizowana ustawa o systemie oświaty. Ministerstwo 
Edukacji Narodowej zaproponowało rodzicom tańsze przedszkola, ale w zamian po-
zbawiło dzieci możliwości korzystania z zajęć dodatkowych. Co na to rodzice i wycho-
wawcy? 
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Czy ul. Daszyńskiego była od 
zawsze ulicą handlową?
Dokładnie tak. Mogła być pier-
wotnie nieco węższa. Zabudowa-
nia z kramami koncentrowały się 
w miejscach, w których obecnie 
- po jednej i po drugiej stronie 
ulicy są kamienice. Część z nich 
to XIX-wieczna zabudowa,  pozo-
stałe są nowe. Niezależnie od daty 
ich powstania warstwy wcze-
śniejsze pod tymi budynkami są 
już zniszczone. Dlatego ważne 
jest uzyskanie jak najwięcej da-
nych podczas badań samej ulicy. 
Tam przetrwały nienaruszone 
struktury   typowe dla stratygra-
fii średniowiecznych miast. Jest to 
przede wszystkim gruba warstwa 
tzw. mierzwy - mieszanina błota, 
słomy, kości, śmieci i wszelkiego 

rodzaju organiki. Można powie-
dzieć kolokwialnie, że w średnio-
wieczu wyrzucano obecne za-
bytki za okno lub w błoto, a dziś 
stanowią one cenne źródło infor-
macji. Ta warstwa błota narasta-
ła przez wieki, aż poziom pod-
niósł się o dwa metry. Najstarsze 
przedmioty, które udało nam się 
wydobyć pochodzą z późnych faz 
wczesnego średniowiecza i były 
ulokowane 2 metry poniżej obec-
nego poziomu ulicy. 
Co było największym wyzwa-
niem podczas prac archeolo-
gicznych? Przypomnijmy, że 
jest to standardowa procedura 
przy tego typu inwestycjach.
W samej ulicy nie są widoczne na 
razie ślady konstrukcji  w postaci 
belek lub bruku, dlatego ważne 
jest pozyskanie jak największej 
liczby zabytków ruchomych w 
postaci kości, ceramiki, ozdób, 
gwoździ, podków, szkła, różnych 
innych wytworów, które pozwolą 
opisać kulturę materialną miesz-
kańców. W tej chwili mamy już 
około 2,5 - 3 tys. przedmiotów lub 
ich fragmentów. 
Ile osób pracuje w tym miejscu?
Od 3 do 4 osób przebiera ziemię 
non stop, warstwa po warstwie. 
Niestety ulica jest przecięta w bar-
dzo dużym stopniu wykopami, 
tzw. współczesnymi instalacjami, 
które pojawiały się praktycznie 
od końca wojny aż do lat 90-tych. 
To trochę utrudnia pracę.
Co wyjątkowego znalazło się 
wśród tych odkryć?
Przede wszystkim muszę powie-
dzieć, że mierzwa ma niezwykłe 
właściwości, m.in. nie przepusz-
cza tlenu. Zatem zabytki, które 
się tam znalazły są w dość do-
brym stanie. Wyciągnięte jed-
nak z tego środowiska wymagają 
natychmiastowej konserwacji, 

dlatego że styczność z obecnym 
składem powietrza, ze słońcem, 
z powietrzem mogłaby stać się 
przyczyną ich rozkładu. Dotyczy 
to zabytków z metali lub organi-
ki. Najwięcej udało nam się wy-
dobyć tzw. materiału masowego, 
który jest powszechny w badaniu 
miast średniowiecznych, tworzą 
go: ceramika, kości, skóry. 
To są przedmioty zachowane 
w całości, czy jedynie ich frag-
menty?
Niestety nie ma możliwości 
uchwycenia np. całych form na-
czyń, dlatego, że specyfika tych 
prac polega na tym, że najgłębszy 
wykop, który jest prowadzony 
przy wymianie linii wodociągo-
wej ma głębokość 2 m i szerokość 
ok. 0,5 m. Pozostałe wykopy są 
dużo płytsze. Mamy więc tylko 
taki wąski, głęboki odcinek, z 
którego możemy wyciągnąć za-
bytki, stąd też ich zbiór jest moc-
no rozczłonkowany. Na szczęście 
okres średniowieczny jest na tyle 
dobrze poznany, że będziemy 
mogli bez większych problemów 
zrekonstruować przewodnie typy 
naczyń – misy, garnki, kubki, pa-
telnie, talerze i  pokrywki.
Na pewno wśród tego masowe-
go materiału były jednak jakieś 
wyjątkowe przedmioty?
Oczywiście, mamy również za-
bytki specjalne, które posiadają 
wartość artystyczną lub wartość 
materialną. Są też na tyle rzadkie, 
że warto je uznać za zabytki wyż-
szego rzędu. Tu udało nam się od-
kryć przedmioty związane z ku-
piectwem, są to m.in. odważniki 
kupieckie. Na niektórych z nich 
widoczne są sygnatury, które ewi-
dentnie wskazują, że używano ich 
w średniowieczu. Są też ozdoby 
odzieży, końcówki pasów, klamry 
wykonane z brązu, pierścionek, 
oraz inne wytwory. Artystycznie 

to wyroby wysokiej ja-
kości. Wygląda więc 
na to, że w średnio-
wieczu dobrze się lu-
dziom powodziło w 
Trzebnicy. Na pewno 
żyli tu bogaci miesz-

czanie, przewijali się 
kupcy, którzy zmierzali 

do klasztoru praktycznie 
z całej Europy. I to oni rów-

nież przywozili ze sobą różne 
nowości. 
Czy znaleziono jakieś monety?

Dużym zaskoczeniem jest całko-
wity brak monet. Przydałyby się 
choćby dlatego, że są dobrym da-
townikiem, choć też nie do koń-
ca, bo w obiegu mogą funkcjono-
wać jeszcze długo po ich emisji. 
Nie znaleźliśmy żadnej, poza 
dwoma wyjątkami. Jedna z nich 
to tzw. szpilmarka z lat 20-tych, 
właściwie to żeton do gry, a druga 

to srebrny grosz z 1860 roku, czy-
li też nowożytny przedmiot. Ten 
brak monet jest po części dowo-
dem na to, że ludzie zawsze pil-
nowali gotówki, którą mają przy 
sobie. Nie jest to jednak koniec 
badań i być może w następnym 
etapie pozyskamy jakieś numi-
zmaty.
Co te wszystkie przedmioty 
mogą nam opowiedzieć o lu-
dziach, którzy kiedyś tu żyli? 
Choćby o ich przywiązaniu do 
względów estetycznych z uwagi 
chociażby na piękne fragmenty 
naczyń, czy innych przedmio-
tów, które odnaleziono?

To trudne zadania, bowiem do 
odtworzenia historii kultury 
materialnej tego okresu potrzeb-
ne byłyby wyniki badań arche-
ologicznych z obszaru całego 
średniowiecznego osadnictwa 
Trzebnicy. Jednak na pewno ob-
raz kulturowy, który się wyłania, 
to obraz życia typowych miesz-
kańców, w typowym mieście  
średniowiecznym. I ta typowość 
to dobra cecha. Nie ma bowiem 
mowy o tym, żeby Trzebnica była 
gdzieś na uboczu, żeby z jakimś 
opóźnieniem docierały do nas 
nowinki techniczne, kulturalne. 
Wręcz przeciwnie, ze względu 
na bliskość Wrocławia, Urazu, 
Oleśnicy, rozwijający się kult św. 
Jadwigi, Trzebnica to było miasto 
znane w średniowiecznej Euro-
pie.
Dużą sensacją dla trzebniczan 
mieszkających w pobliżu ul. Da-
szyńskiego był drewniany frag-
ment systemu wodociągowego, 
który Państwo odnaleźli. Z jakie-
go okresu on pochodzi?
- Ten odcinek wodociągu jest 
prawdopodobnie XIX-wieczny, 
ponieważ wystąpił dość wysoko, 
powyżej warstw średniowiecz-
nych. Nie musi to być jednak re-

gułą. Przy skrzyżowaniu z ulicą 
Solną rura drewniana wyszła na 
większej głębokości i ten frag-
ment wodociągu wydaje się star-
szy.
To czynny fragment?

Nie. Wcześniejsze prace, które 
były prowadzone po wojnie w du-
żej mierze go uszkodziły.
Co się z nim teraz stanie?

Zostanie w tym samym miejscu, 
głównie ze względu na środowi-
sko, w którym się znajduje. Jest 
ono dla niego najlepszym konser-
wantem. Wyciągnięcie tych rur 
pozbawione byłoby sensu i skut-
kowałoby ogromnymi kosztami 
konserwacji. Najważniejszym 
jednak argumentem jest fakt, 
że ta inwestycji ich nie zniszczy. 
Jeżeli uda nam się znaleźć odpo-
wiedni fragment do analizy, zo-
stanie pobrana próba do badań 

dendrochronologicznych. Dzięki 
nim będzie można określić do-
kładnie jego wiek.
A jaki los czeka w ogóle wszyst-
kie zabytki, które udało się zna-
leźć?
Zostaną teraz dokładnie opisane 
i skatalogowane. Takie są stan-
dardy prowadzenia dokumentacji 
archeologicznej i przekazywania 
zabytków do muzeum. Nasze od-
krycia są obecnie konserwowane 
we Wrocławiu. Potem, jak więk-
szość zabytków z Dolnego Śląska, 
trafią do muzeum w Środzie Ślą-
skiej. Już rozmawiałem z burmi-
strzem gminy Trzebnica panem 
Markiem Długozimą, który od 
samego początku śledzi wyniki 
prac archeologicznych. Jest on za-
interesowany zrobieniem ekspo-
zycji w Muzeum Regionalnym w 
Trzebnicy lub w Urzędzie Miasta. 
To wielka wartość. Takie wysta-
wy mogą być stałe i dobrze żeby 
odnalezione przedmioty mogły 
być najbliżej miejsca, z którego 
pochodzą.
Jak długo będą Państwo obecni 
na deptaku?
Nadzór archeologiczny prowa-
dzony będzie przez cały okres 
trwania prac ziemnych. Przed 
nami najciekawszy etap dla ar-
cheologa, przebudowa ulicy Da-
szyńskiego w stronę Rynku, do 
ul. Matejki. A mówiąc żartobli-
wie im bliżej Rynku, tym bardziej 
bogato i spodziewamy się znaleźć 
jeszcze więcej zabytków specjal-
nych oraz innych konstrukcji. 
Mam również nadzieję, że uda 
się kiedyś połączyć wyniki badań 
archeologicznych z trzebnickie-
go Rynku, z ul. I. Daszyńskiego 
i z innych miejsc, w których były 
prowadzone badania i stworzyć 
opracowanie dotyczące średnio-
wiecznej Trzebnicy.            [N.D.]

Co wykopano na ul. Daszyńskiego?
Mała, drewniana kostka do gry. Może upadła komuś podczas gry w kości? 
Może wypadła z kieszeni? A może ktoś nią rzucił w złości, gdy przegrał 
kolejną partię? W każdym razie czekała na odnalezienie na ul. Da-
szyńskiego kilka wieków! O niej i o innych odkryciach podczas budowy 
deptaka opowiada archeolog Witold Waniek.

Średniowieczna zawieszka wykona-
na z ołowiu.

Średniowieczna kostka do gry oraz bogato zdobione okucie końcówki pasa z 
tego samego okresu. 

Relikty starego wodociągu.

Późnośredniowieczny lub renesanso-
wy kafel z wizerunkiem kobiety trzy-
mającej kwiaty.

Średniowieczny odważnik z ołowiu z 
sygnaturą.

XIX - wieczny kafel z motywem roślin-
nym.

Średniowieczna ozdoba wykonana z 
miedzi.

Witold Waniek, lat 39, ukończył studia archeologiczne na Uniwersyte-
cie Wrocławskim. Przez 7 lat prowadził badania archeologiczne pod-
czas budowy autostrady A4. Brał udział również w pracach wykopali-
skowych na terenie Irlandii i Irlandii Północnej. Od kilku lat prowadzi 

własną firmę archeologiczną działającą na terenie całego kraju.
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Śmierć na krajówce
2 października niedaleko Prusic 
doszło do tragicznego wypadku, 
w wyniku którego śmierć poniósł 
48-letni mężczyzna, kierowca 
ambulansu, na który wywróciła 
się 25-tonowa cysterna.  Oba auta 
stanęły w płomieniach. Ratowni-
cy przez kilka godzin próbowali 
dotrzeć do ofiar wypadku i usta-
lić ich liczbę. 

Do zdarzenia doszło na prostym 
odcinku drogi krajowej numer 5. 
Cysterna z 25-tonowym ładun-
kiem łatwopalnych dodatków do 
biopaliw z niewiadomych przy-
czyn zjechała na przeciwny pas 
ruchu i zderzyła się z jadącym 
ambulansem. Chwilę później oba 
auta stanęły w płomieniach. Stra-
żacy przez trzy godziny próbowa-
li dostać się do uwięzionych w au-
tach osób. Podejrzewano bowiem, 
że w karetce mogli znajdować się 
pasażerowie. 

W tym samym czasie jednostka 

ratownictwa chemicznego usta-
lała rodzaj substancji w płonącej 
cysternie i wyznaczyła 100 me-
trową strefę bezpieczeństwa od 

miejsca pożaru. Gdy pożar został 
opanowany, zostało zastosowa-
ne chłodzenie wraków, a straża-
cy zbudowali wał ziemny, gdzie 

wyciekło 26 ton komponentu do 
biopaliw. Na zdarzenie przybyli 
pracownicy Wojewódzkiego  In-
spektoratu Ochrony Środowiska i 
ustalili, że komponent z cysterny 
nie stanowi zagrożenia toksycz-
nego, ani pożarowego. Olej z wy-
cieku ulega biodegradacji, więc 
nie ma zagrożenia dla środowiska 
naturalnego. 

Po schłodzeniu samochodów, 
strażacy przygotowywali się do 
próby podniesienia ciągnika sio-
dłowego w celu wyciągnięcia am-
bulansu. Kierowca karetki zginął 
na miejscu. Natomiast rannego 
kierowcę ciężarówki przewiezio-
no do szpitala. Policjanci ustalili, 
że jest trzeźwy. W wyniku zde-
rzenia odniósł obrażenia w posta-

ci zwichniętego lewego barku. Po 
opatrzeniu w szpitalu, kierowca 
został zatrzymany do dyspozycji 
kuratora, który zastosował wobec 
niego środek zapobiegawczy w 
postaci poręczenia majątkowego.
 Wraki spalonych aut odholowa-
no, drogę oddano do ruchu. Ak-
cja trwała 5 godzin 51 minut, a 
brały w niej udział jednostki PSP 
w Trzebnicy, grupa operacyjna z 
Komendy Wojewódzkiej PSP we 
Wrocławiu, jednostki z Rawicza i 
wrocławskie jednostki ratownic-
twa chemicznego, jednostki OSP, 
KSRG, łącznie 23 jednostki i 75 
osób.

Droga krajowa nr 5 była zabloko-
wana do godz. 16. 

Kask jest bezpieczny 
W sobotę 5 października, odbył 
się piknik pod hasłem „Dziec-
ko w kasku jest bezpieczniejsze”. 
Organizatorami akcji byli,  m.in. 
Powiatowa Komenda Policji w 
Trzebnicy, gmina Trzebnica,  a  
patronat nad piknikiem objął ko-
mendant Marek Bugajski. Akcja 

była spotkaniem edukacyjnym, 
aspirant Iwona Mazur przepro-
wadziła część informacyjną o 
bezpiecznej jeździe na rowerze. 
Miał również miejsce pokaz 
sprzętu policyjnego, tresury psa 
policyjnego oraz dla wszystkich 
chętnych przeprowadzono zna-
kowanie rowerów. Dzieci zostały 
obdarowane,  m.in.  odblaskami, 
planami lekcji oraz zwycięzcy 
konkursu nagrodą – maskotką  
policyjną – Komisarzem Lwem.

Święto sadów na ławce
W dniu 21 września, około godzi-
ny 12.10 operator monitoringu 
zauważył na Placu Pielgrzym-
kowym mężczyznę śpiącego na 
ławce. Skierowani na miejsce 
strażnicy stwierdzili, że jest on 
pod wpływem alkoholu. Męż-
czyzna nie posiadał zewnętrz-
nych obrażeń ciała, natomiast ze 
względu na stan po spożyciu al-
koholu nie był w stanie podnieść 
się o własnych siłach. Nietrzeźwy 
został doprowadzony do miejsca 
zamieszkania. Następnego dnia 
sytuacja się powtórzyła, operator 
monitoringu zauważył śpiącego 
na ławce mężczyznę, który także 
miał problemy z poruszaniem się. 
Nietrzeźwy został doprowadzony 
do KPP Trzebnica.

Libacja na placu 
pielgrzymkowym
W poniedziałek  30 września, 
około godziny 15.10 operator 
monitoringu zauważył na placu 
Pielgrzymkowym trzech męż-
czyzn spożywających alkohol 
na jednej z ławek. Skierowani na 
miejsce strażnicy potwierdzili 
fakt popełnionego wykroczenia. 
Dwóch mężczyzn zostało ukara-
nych mandatami karnymi, wobec 
trzeciego, który odmówił przyję-
cia mandatu zostanie skierowany 
wniosek o ukaranie do Sądu Re-
jonowego. 

Płonące trawy 
W miejscowości Księginice w  
dniu 1 października, około godz. 
11.20, patrol Straży Miejskiej 
zauważył palące się trawy. Na 
miejscu stwierdzono, że jeden z 
mieszkańców wypalał pozostało-
ści roślinne na polu. W związku z 
odmową przyjęcia mandatu kar-
nego sprawa zostanie skierowana 

do Sądu Rejonowego w Trzebni-
cy. Przypominamy, że obowią-
zuje całkowity zakaz wypalania 
roślinności. Działanie takie przy-
czynia się do zubożenia środowi-
ska, stwarza zagrożenie pożaro-
we dla sąsiednich nieruchomości, 
a niejednokrotnie pociąga za sobą 
ofiary wśród ludzi.

Wsparcie na miejscu 
wypadku
We wtorek  2 października, na 
prośbę oficera dyżurnego Pań-
stwowej Straży Pożarnej patrol 
Straży Miejskiej w Trzebnicy 
udzielił pomocy służbom ratow-
niczym zabezpieczając wraz z po-
licją miejsce wypadku drogowego 
(zderzenie karetki i cysterny) na 
drodze krajowej nr 5 przy miej-
scowości Prusice.
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R E K L A M A

Opisywana akacja ma na celu 
zachęcić młode matki do wejścia 
na kolejny szczebel rozwoju, po-
pchnąć do rozwijana swojej mo-
bilności i poszerzania wachlarza 
kompetencji. W ramach akcji 
„Mama za kierownicą”, która 
trwa od początku czerwca a za-
kończy się 31 grudnia, matki, 
które zdecydują się przystąpić do 
programu, otrzymają 5%, 10% lub 
15% rabatu w jednej ze szkół jaz-
dy będących partnerami akcji. 
W Trzebnicy do programu przy-
stąpiła szkoła jazdy OSK Karol, 

znajdująca się na ulicy Wojska 
Polskiego 17, która oferuje 5% ra-
batu od ceny kursu. - Dla zgłasza-
jących się matek mamy również 
dodatkowe tematy zajęć teore-
tycznych, takie jak odpowiednie 
montowanie w aucie fotelika dla 
dziecka, czy zachowanie podczas 
jazdy z takim małym pasażerem. 
Dodam również, że pięciopro-
centowy rabat obowiązuje rów-
nież na wykupienie dodatkowych 
godzin jazdy. Pochwalę się rów-
nież, że niedługo też nasza szkoła 
będzie partnerem Trzebnickiego 
programu „Rodzina 3+” którego 

sam z moją rodziną jestem człon-
kiem - powiedział nam Tomasz 
Grzegorzewski, właściciel OSK. 
Pełna lista partnerskich szkół 
oraz regulamin akcji, znajduje się 
pod adresem http://mamopracuj.
pl/mama-za-kierownica-szcze-
goly-akcji. Wystarczy wejść na 
stronę podaną powyżej, wybrać 
interesującą nas szkołę, pobrać 
kod, z którym zgłaszamy się do jej 
siedziby i otrzymujemy gwaran-
towany rabat. Jak argumentują 
organizatorzy akcji, umiejętności 
prowadzenia pojazdów przyda-
dzą się matką, nie tylko zawodo-
wo, ale także w rozwiązywaniu 
codziennych rodzinnych proble-
mów, dzięki niemu zyskają mobil-
ność, swobodnie będą mogły po-
ruszać się ze swoimi pociechami, 
nie licząc choćby na łaskę innych 
w takich sytuacjach, jak choć-
by wniesienie wózka do pociągu 
czy autobusu. Da im to również 
możliwość podniesienia szans na 
rynku pracy, czy nawet założenia 

własnej firmy. Jak mówi Agniesz-
ka Nietresta-Zatoń, jedna z orga-
nizatorek akcji: - Na naukę jazdy 
nigdy nie jest za późno. Kiedy już 
pokonasz strach i… egzaminato-

ra, zadasz sobie pytanie: „jak to 
możliwe, że tyle czasu zmarno-
wałam?”. Przecież wszystko jest 
trudne, nim stanie się proste. Ja 
jeżdżę. Ty też możesz. Sam portal 
„Mamo Pracuj Jeśli Chcesz” jest 

skierowany do kobiet chcących 
wrócić na zawodowe tory udanie 
łącząc role matki ze spełnieniem 
w pracy. Publikowane są na nim 
ogłoszenia o pracę wybrane pod 

kątem mam, prezentowane tam 
są artykuły i inspirujące historie 
matek, które zdecydowały się na 
aktywność zawodową i czerpanie 
z tego wielkiej radości.          [seb]

Mama za kierownicą 

AGNIESZKA PRUSZKOWSKA-JAROSZ

-Dlaczego? - dociekał wicebur-
mistrz. - Bo azbest jest groźniej-
szy dla człowieka, gdy zalega na 
dachach, niż zabezpieczony w 
ziemi – wyjaśnił ekspert. Na po-
twierdzenie swoich słów przed-
stawił prezentację, w trakcie któ-
rej mówił o tym, czym jest azbest, 
jak wpływa na człowieka, czy jest 
groźny składowany na wysypisku 
oraz kto i jak może go ściągać z 
dachów. 
Poinformował także, że w ostat-
nim czasie uczestniczył w bada-
niach na terenie Lubelszczyzny, 
czyli tam, gdzie azbestu jest naj-
więcej. Wdrażał także programy 
azbestowe, m.in. w Legnicy oraz 
Ostrowie. W związku z tym do-
skonale wie, jak działa na środo-
wisko, na człowieka i kiedy jest 
najbardziej niebezpieczny. 
-Niegdyś bardzo ceniono ten su-
rowiec i stosowano go do wyrobu 
bardzo różnych produktów, bo 
jest odporny na bardzo duże tem-
peratury, na chemikalia czy kwa-
sy – mówił doktor Szyszkowski. 
- Ba, państwo wręcz zachęcało do 
krycia budynków eternitem. Dziś 
okazuje, się, że jest to materiał 
bardzo szkodliwy dla człowieka. 
To taka bomba z opóźnionym 
zapłonem, bo skutki wdychania 
włókien  z azbestu mogą dać o so-
bie znać po kilkudziesięciu latach 
– podkreślił.

Niebezpieczeństwo na dachach

Włókna azbestu, które znajdują 
się w powietrzu nie ulegają degra-
dacji. Wdychane są więc cały czas 
do płuc. I tam się gromadzą. 
Największe uwalnianie tych włó-
kien ma miejsce podczas prac 
rozbiórkowych, czyli podczas 
ścierania, kruszenia i rozgniata-
nia powierzchni zawierających 
azbest. Jednak nawet jeśli eternit 
spokojnie leży na dachu, też nie 
jest bezpieczny. Pęknięcia, otarcia 
gałęzi czy silny wiatr powodują 
pylenie. 
Zalegające w płucach włókna 
azbestu mogą powodować m.in. 
zwłóknienie tkanki płucnej, czy-
li azbestozę. Może być również 
przyczyną raka płuc i między-
błoniaka opłucnej. Choroby wy-
wołane azbestem rozwijają się po 
20 – 30 latach wdychania, a więc 
zagrażają dzieciom i młodzieży 
obecnie przebywającej i bawiącej 
się w środowisku zanieczyszczo-
nym azbestem.
Możliwość pojawienia się choro-
by w organizmie ludzkim zależy 
od rodzaju azbestu, wymiarów 
włókien zawartych w powietrzu, 
ich ilości oraz liczby lat przeby-
wania w zanieczyszczonym azbe-
stem środowisku.
Dlatego tak ważne jest, by go 
zdjąć z dachów i unieszkodliwić. 
Właśnie pod tym kątem gmina 

Trzebnica przygotowuje na wysy-
pisku w Marcinowie drugą kwa-
terę na ten surowiec. - Odpowied-
nio zabezpieczony, ofoliowany 
i przykryty 2-metrową warstwą 

ziemi jest bezpieczny. – zapew-
nił ekspert. Dodał jednocześnie, 
że gmina ma obowiązek wdro-
żenia programu unieszkodliwia-
nia azbestu, zinwentaryzowania 
go i poinformowania, co dalej 
mieszkańcy mają z nim zrobić, 
dokąd dostarczyć. Jednak żaden 
mieszkaniec nie może tego robić 
samodzielnie, tylko i wyłącznie 
specjalistyczna firma mająca od-
powiednie zezwolenie. Poinfor-

mował także, że samorządy mogą 
ubiegać się o dofinansowanie na 
ten cel, by wspomóc mieszkań-
ców w tym zadaniu. I tak też za-
mierza uczynić gmina Trzebnica. 

Kwatera za półtora roku

Na spotkanie przybyli wszyscy 
radni koalicyjni i tylko trzech 
opozycyjnych. Interesowało ich 
to, gdzie znajdują się pobliskie 

składowiska, czy  można składo-
wać w wyrobiskach kopalnianych 
i czy złożony na wysypisku azbest 
będzie bezpieczny. Dr Szyszkow-
ski przypomniał, że w pobliżu 
Trzebnicy znajdują się wysypiska 
w Wałbrzychu, Oławie, Marcino-
wie, Głogowie,  Koninie czy na 
terenie zakładu KGHM. Jednak 
nie wszystkie przyjmują azbest, 
ponieważ są składowiskami prze-
mysłowymi. Wiceburmistrz Jerzy 

Trela przypomniał, że wysypi-
sko w Marcinowie może przyjąć 
łącznie 10 tysięcy ton elementów 
azbestowych. Jedna kwatera jest 
już zapełniona, natomiast druga 
może pomieścić około 6 tysię-
cy ton, czyli praktycznie tyle, ile 
azbestu zewidencjonowano w po-
wiecie trzebnickim. - Należy pa-
miętać, że kwatera będzie służyć 
naszym mieszkańcom, bo wywo-
żąc azbest do Białej Podlaskiej czy 
w drugi koniec Polski będą do-
datkowo obciążeni kosztami dro-
giego, bo specjalistycznego trans-
portu – wyjaśnia wiceburmistrz. 
Jeden z opozycyjnych radnych 
zapytał czy dzisiejsza wiedza na 
temat tego surowca jest na tyle 
dostateczna i pewna, że może-
my być pewni, iż azbest będzie 
bezpieczny w kwaterze na skła-
dowisku? I jakie zdarzenia mogą 
spowodować, że przestanie być 
bezpieczny? 
Doktor zapewnił, że odpowied-
nio zdjęty, przewieziony na wy-
sypisko i umieszczony pod dużą 
warstwą ziemi nie będzie stano-
wił zagrożenia ani dla mieszkań-
ców, ani dla atmosfery, ani dla 
gruntu.
Radnych interesowało także – 
czy wykonanie drugiej kwatery 
na wysypisku będzie dużym wy-
datkiem dla gminy i ile szacun-
kowo trzeba będzie na to wydać 
pieniędzy? Wiceburmistrz wyja-
śnił, że ta inwestycja nie będzie 
duża i kosztowna. - Prace ziemne 
i projekt to nie są duże inwesty-
cje. Chcemy to zrobić w dobrym 
miejscu i jak najtaniej – podkre-
ślił. Natomiast prezes Ergo Rafał 
Jaros dodał, że jeśli wszystko pój-
dzie zgodnie z planem, to kwatera 
mogłaby ruszyć za półtora roku. 

Im dłużej jest na dachach, tym bardziej szkodzi
- Czy mając do wyboru ścieżkę w pobliżu wysypiska, gdzie składowany jest azbest lub ścieżkę mię-
dzy domostwami, na dachach których zalega, co pan by wybrał? - zapytał wiceburmistrz Jerzy Trela 
doktora Pawła Szyszkowskiego, specjalistę od tego surowca, który spotkał się w minionym tygodniu  
z radnymi, by omówić i rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tego kontrowersyjnego materiału. - 
Oczywiście, że ścieżkę przy składowisku- odpowiedział bez zastanowienia zapytany.

„Mama za kierownicą” to akcja organizowana przez ogólnopol-
ski portal „Mamo Pracuj Jeśli Chcesz”, którego ideą jest pomoc 
matkom, chcącym wrócić do aktywności zawodowej. W Trzebnicy 
do programu przystąpił OSK Karol, znajdujący się na ulicy Wojska 
Polskiego 17. 

Dr inż. Paweł Szyszkowski przekonywał, że eternit na dachach jest bardziej 
szkodliwy, niż  złożony na wysypisku. 
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PATRYCJA KRÓL

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 
1 w Trzebnicy powstała w 1945 
roku, natomiast po reformie 
oświaty w 1999 roku została prze-
kształcona w Gimnazjum nr 1. 
Popularna „Jedynka” od lat moc-
no angażuje się we współpracę z 
oddziałem Związku Sybiraków w 
Trzebnicy – podjęła ją jako pierw-
sza powojenna placówka na ziemi 
trzebnickiej i jedna z pierwszych 
na Dolnym Śląsku. Ta piękna i 
szlachetna tradycja miała swoje 
zwieńczenie podczas piątkowych 
uroczystości. Podczas Święta 
Szkoły trzebnicki Oddział Związ-
ku Sybiraków postanowił prze-
kazać swój sztandar pod opiekę 
Gimnazjum nr 1.
O 8 rano boisko szkolne wypeł-
niło się uczestnikami piątkowego 
święta. Chwilę później dziesiątki 
osób ruszyły w stronę bazyliki św. 
Jadwigi. Tam została odprawiona 
Msza św., celebrowana przez ks. 
Jerzego Olszówkę w asyście ks. 
Wojciecha Czarnoty – katechety 
w trzebnickiej „Jedynce”. Po uro-
czystościach wszyscy zebrani 
przenieśli się do hali sportowej, 
w której poprowadzone zostały 
główne obchody. 

Sybiracy przekazali sztandar

Uroczystość otworzyła prze-
wodnicząca szkoły, Karolina 
Oksińska. Chwilę później wpro-
wadzony został sztandar szkoły 
oraz sztandar Oddziału Związ-
ku Sybiraków w Trzebnicy, któ-
rego przedstawiciele uświetnili 
piątkową galę. Obok Sybiraków 
znalazły się także władze gminy 
Trzebnica, pierwsi uczniowie i 
nauczyciele szkoły, księża z obu 
trzebnickich parafii, grono pe-
dagogiczne, dyrektorzy placówek 
oświatowych i instytucji z terenu 
gminy. Zebrani uczniowie i go-
ście w wielkim skupieniu obej-
rzeli kilkunastominutowy film 
dokumentalny „Los Zesłańców  
Sybiru”. Ta krótka lekcja historii 
w poruszający sposób zespoli-

ła młodzież z osobami, które tę 
historię tworzyły. W programie 
uroczystości były liczne przemó-
wienia, podziękowania i życzenia. 
Zdecydowanie najbardziej pod-
niosłym momentem było prze-
kazanie sztandaru Koła Związku 
Sybiraków w Trzebnicy pod opie-
kę Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy. 
Ta bezprecedensowa chwila dla 
najstarszej trzebnickiej szkoły 
była nie lada wyróżnieniem. Sy-
biracy nie kryli swojego wzru-
szenia, a młodzież zobowiązała 
się dbać i pielęgnować wartości, 
którymi kierowały się starsze po-
kolenia. Po przekazaniu sztanda-
ru poruszający Hymn Sybiraków 

wykonała Urszula Owczyńska, 
była uczennica Gimnazjum nr 1. 
- Spotkał nas ogromy zaszczyt: 
Zarząd Związku Sybiraków po-
stanowił przekazać gimnazjum 
najważniejszy dla siebie symbol 
– sztandar. Wybór szkoły nie 
dziwi. Tu zawsze jesteście najmil-
szymi, oczekiwanymi gośćmi, tu 
przez lata współpracy, spotkań z 
uczniami, nauczycielami, zapisa-
liście także swoją historię. W tej 
szkole zawsze będziemy pamiętać 
i przekazywać prawdę o was na-
stępnym pokoleniom, co obiecuję 
jako dyrektor szkoły w imieniu 

całej społeczności gimnazjum. A 
moją obietnicę niech podkreślą 
słowa A. Mickiewicza:  Bo jeśli 
ja zapomnę o Was, niech Bóg za-
pomni o mnie. Dla nas Sybir to 
nie tylko nazwa geograficzna, to 
tragedia narodu polskiego. Dzi-
siejsze spotkanie pokoleń pozwa-
la jednak mieć nadzieję, że nigdy 
więcej nie powtórzą się: stacje 
Polskiej Golgoty Wschodu!  Bia-
łe krematoria! – powiedziała w 
swoim przemówieniu dyrektor 
Elżbieta Nowak, a zebrani goście 
z pewnością podzielili jej zdanie 
obserwując całą podniosłą uro-
czystość.

Pasowanie nowych uczniów 

Kolejnym, bardzo ważnym punk-
tem było pasowanie gimnazjali-
stów z klas pierwszych na uczniów 
szkoły. Dokonali go wspólnie: 
burmistrz Marek Długozima, 
dyrektor Elżbieta Nowak, prezes 
Wrocławskiego Oddziału Związ-
ku Sybiraków Eugeniusz Kuszka, 
prezes trzebnickiego oddziału 
Lucjan Tać oraz radna i prze-
wodnicząca Komisji Oświaty - 
Krystyna Haładaj. Po pasowaniu 
głos ponownie zabrała dyrektor 
szkoły: 
- Zanim objęłam stanowisko dy-

rektora szkoły wiedziałam, że 
czeka mnie tu sporo pracy, by 
przywrócić dawny blask tym mu-
rom. Szkoła rzeczywiście stała się 
bardziej nowoczesna, dostosowa-
na do potrzeb uczniów i nauczy-
cieli. Podczas ostatnich wakacji 
przeprowadzony został remont, 
który odświeżył wizerunek na-
szej placówki. Nie udałoby się go 
przeprowadzić bez wsparcia. Na 
szczęście otaczają nas ludzie, któ-
rzy wiedzą, że najlepszą inwesty-
cją jest inwestycja w młodych lu-
dzi. Dlatego w państwa obecności 
pragnę podziękować panu burmi-
strzowi Markowi Długozimie za 
wielkie serce, jakie ma dla naszej 
szkoły i uczniów. Zapewniam, że 

jest pan bardzo ważną i szanowa-
ną w naszej społeczności szkolnej 
osobą – powiedziała pani Elżbie-
ta. – Mam nadzieję, że ten pre-
zent będzie panu przypominał, że 
pana przygoda z „Jedynką” nigdy 
się nie kończy – dodała wręczając 
burmistrzowi pamiątkowe zdję-
cie klasy, do której uczęszczał.

Święto szkoły to potrzebna tradycja

Włodarz miasta nie krył zasko-
czenia taką miłą niespodzianką. 
Skierował do zgromadzonych 
gości kilka słów. - Święto szkoły 
to bardzo piękna i potrzebna tra-

dycja. Przypomina nam, jak wie-
le osób zostawiło tutaj swój ślad. 
Ale to również przypomnienie 
o wartościach, tradycji i historii 
tej szkoły. W dzisiejsze obchody 
wpisane zostały bardzo ważne 
wydarzenie. Jednym z nich było 
pasowanie uczniów klas pierw-
szych. Drugim, bardzo podnio-
słym momentem było przeka-
zanie sztandaru Sybiraków. To 
coś niebywałego, co – mam na-
dzieję – pozostanie w pamięci 
nas wszystkich na długo. Święto 
szkoły to też okazja do podzię-
kowań. Jestem pełen uznania dla 
działań pani dyrektor. Choć mi-
nął dopiero rok odkąd sprawuje 
pani tę funkcję, to już widać efek-
ty pani działań. Dlatego w uzna-
niu pani zasług wspólnie z panią 
Krystyną Haładaj – przewodni-
czącą Komisji Oświaty przeka-
zaliśmy szkole laptopy o łącznej 
wartości 16 tys. zł. Raz jeszcze 
serdecznie pani gratuluję i życzę 
spełnienia pozostałych ambicji i 
planów – powiedział burmistrz 
Marek Długozima.
Dyrektor Gimnazjum otrzymała 
w prezencie od Związku Sybira-
ków pakiet książek z ich wydaw-
nictwa. Na koniec głos zabrali 
również goście: pani Krystyna 
Haładaj oraz prezes trzebnickie-
go oddziału tego związku - Lu-
cjan Tać, który także otrzymał 
od pani dyrektor upominek 
- zdjęcie z obchodów Dnia Woj-
ska Polskiego. Po pamiątkowym 
zdjęciu wszyscy goście zostali 
zaproszeni do auli szkolnej na 
słodki poczęstunek i kawę. Gronu 
pedagogicznemu bardzo spodo-
bała się przygotowana prezenta-
cja multimedialna „Fotografie z 
kronik szkolnych”. Z uśmiecha-
mi na twarzy oglądali zdjęcia z 
dawnych lat, próbując odgadnąć 
kto znajduje się na fotografii. 
Zwieńczeniem uroczystości było 
wręczenie prezesowi Lucjanowi 
Taciowi pamiątkowej tablicy z 
aktem przekazania sztandaru. 

Uroczyście i historycznie w gimnazjum
W piątek 27 września 
Gimnazjum nr 1 im. 
Księcia Henryka Bro-
datego obchodziło swo-
je święto - 68. rocznicę 
istnienia placówki. Uro-
czystości smaku dodawał 
fakt, że była ona połą-
czona z obchodami Dnia 
Sybiraka, który decyzją 
Sejmu RP przypada 17 
września. 

Lucjan Tać, prezes trzebnickiego oddziału Związku Sybiraków otrzymał z rąk 
dyrektor Elżbiety Nowak Akt Przekazania Sztandaru.

Dyrektor E. Nowak wręczyła burmistrzowi zdjęcie klasy, do której uczęszczał.
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O punkcie słów kilka
 Zadaniami Punktu Informa-
cji Turystycznej w Trzebnicy są: 
promocja dobytku kulturowe-
go gminy, podnoszenie świado-
mości mieszkańców na temat 
atrakcyjności naszego miasta, 
aktywizowanie mieszkańców, 
promowanie turystyki rodzin-
nej, aktywnej, weekendowej, jak 
również promocja gminy na tar-
gach i wydarzeniach o znaczeniu 
ponadregionalnym. W tym celu 
ściśle współpracujemy z branżą 
turystyczną regionu, z innymi 
turystycznymi ośrodkami regio-
nalnym, z informacją turystyczną 
Południowo-Zachodniego Szlaku 
Cysterskiego oraz z Dolnoślą-
ską Organizacją Turystyczną czy 
PTTK. 
Odwiedzający nasz punkt mogą 
skorzystać ze specjalnej bazy 
adresów niezbędnych turyście, 
otrzymać informacje o bazie 
noclegowej i gastronomicznej, 
kalendarzu imprez kulturalnych 
i sportowych, pobrać materiały 
informacyjne i promocyjne oraz 
skorzystać z dostępu do kompu-
tera i internetu. Na bieżąco in-
formujemy odwiedzających jak 
i telefonujących do nas turystów 
o aktualnych wydarzeniach oraz 
atrakcjach gminy. Systematycz-
nie też zamieszczamy liczne in-

formacje na portalach: Gumtree, 
Co to będzie?, Dla studenta czy 
Poland24. 
 W PIT przygotowaliśmy także 
kącik dla dzieci, a w nim koloro-
wanki oraz puzzle z wizerunkiem 
Super Kota, okolicznościową 
pieczątkę z odciskiem jego łapy 
oraz liczne gadżety. Tutaj także 
znajduje się skrzynka na listy do 
Super Kota i Mruczysław - piąta 
rzeźba, która w najbliższym cza-
sie zostanie osadzona na kociej 
ścieżce przy budowanym depta-
ku. 

O naszych działaniach

 W dniach 5-7 kwietnia w Hali 
Stulecia byliśmy na Międzynaro-
dowych Targach Turystycznych. 
Nasze stoisko przyciągało wspa-
niałą aranżacją i smakołykami. 
Zostało zorganizowane wspólnie 
z Trzebnickim Parkiem Wodnym 
ZDRÓJ oraz Hotelem Trzebnica, 
dzięki czemu przez trzy dni od-
wiedzającym przekazywaliśmy 
bardzo profesjonalną oraz wy-
czerpująca informację o naszej 
gminie i tym, co warto zobaczyć 
i poznać. Stowarzyszenie „Ak-
tywni – Brzyków” w barwnych 
regionalnych strojach, zaprezen-
towało smaki naszej gminy. A w 
specjalnym kąciku dzieci mogły 
kolorować i zapoznać się z jedną 
z naszych rzeźb kotów. 

 22 czerwca odbyła się druga 
edycja promocji regionu Dolnego 
Śląska pod nazwą Dzień Tury-
styki. Było to jedno z zaproszeń 
od DOT oraz Dolnośląskiej Izby 
Turystyki skierowane właśnie do 
naszej gminy. Na stoisku w Pasa-
żu Grunwaldzkim we Wrocławiu, 
nie lada atrakcją była obecność 
Maskotki Trzebmnicy - Super 
Kota, który zachęcał całe rodziny, 
turystów, mieszkańców Wrocła-
wia i okolic do odwiedzenia na-
szego miasta i gminy. 
 Punkt Informacji Turystycz-
nej chętnie gości przedstawicieli 
PTTK z całego kraju. Służymy 
pomocą merytoryczną, potrzeb-
ną  przy organizowaniu wyjaz-
dów grupowych oraz materiałami 
promocyjnymi gminy. Członko-
wie PTTK przyjeżdżali do Trzeb-
nicy w tym roku kilkakrotnie, 
ostatnio 5 lipca - wówczas odwie-
dziła nas 55-osobowa grupa prze-
wodników turystycznych z całej 
Polski.
 Angażujemy się także w kon-
kursy, które mają na celu propa-
gowanie walorów turystycznych 
i tym samym zachęcają turystów 
do odwiedzenia naszej gminy. 
Taka też idea przyświecała kon-
kursowi zorganizowanemu przez 
PART przy współudziale POT-u 
pod nazwą Najbardziej Świątecz-
ny Punkt IT w okresie Bożego 

Narodzenia. Wzięliśmy także 
udział w wielkanocnej i wakacyj-
nej edycji tego konkursu.
 Jesteśmy również obecni na 
największych wydarzeniach kul-
turalnych Gminy Trzebnica, jak 
Dożynki Gminne czy Święto Sa-
dów, gdzie również służymy po-
mocą, radą, informacją oraz nie-
zbędnymi materiałami.
 Przez cały okres działania 
PIT wypracowany został sche-
mat współpracy z Klasztorem 
Sióstr Boromeuszek i mieszczą-
cym się na jego terenie muzeum 
oraz Bazyliką św. Jadwigi Śl. W 
obu miejscach turyści mogą przy 
okazji zwiedzania otrzymać fol-
dery i ulotki o Gminie Trzebnica. 

Wspólnie prowadzimy statystykę 
odwiedzin turystów i pielgrzy-
mów oraz innych gości z kraju i z 
zagranicy. 

O naszych najbliższych planach

 Gościły już u nas dzieci z 
Przedszkola nr 2 w Trzebnicy. 
Współpracując z najmłodszymi 
chcemy przybliżać im gminę, 
jej walory, wzmocnić ich poczu-
cie lokalnej tożsamości i przy-
należności kulturowej. Obecnie 
pracujemy nad przygotowaniem 
spotkania z młodzieżą szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych, dla 
których przygotowujemy quiz 
oraz krzyżówkę z wiedzy o naszej 
gminie.    [nk]

Trzebnica otwarta na turystów
Według danych zebranych z Klasztoru, Bazyliki i Punktu Informacji Turystycznej, 
Trzebnicę odwiedziło ponad 12 tysięcy osób w ciągu 9 miesięcy tego roku – od stycz-
nia do września. Warto dodać, że liczba ta z pewnością znacznie wzrośnie po paź-
dziernikowych obchodach ku czci św. Jadwigi Śląskiej. Wielu turystów z Polski i zagra-
nicy, ale także mieszkańców naszej gminy zawitało do Trzebnickiego Punktu Informacji 
Turystycznej, otrzymując rzetelne dane, cenne porady i wskazówki, bezpłatne materiały 
oraz mapy i foldery. 

Podczas wizyty w PIT dziedzi z Przedszkola nr 2 otrzymały pieczęć Pomocnika 
Super Kota oraz drobny upominek

Punkt powstał w ramach projektu „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski łączy 
Europę”. Na zdj. pracownik Joanna Rafalska. 

Stoisko Gminy Trzebnica i wizyta Super Kota w Pasażu Grunwaldzkim podczas 
Dni Turystyki.
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 Uroczystość rozpoczęła pre-
zes UTW Irena Kahalik, witając 
zebranych gości i dziękując im za 
tak liczne przybycie. Wśród za-
proszonych byli m.in. Jerzy Trela 
wiceburmistrz gminy Trzebnica, 
Mateusz Stanisz – przewodni-
czący Rady Miejskiej, ks. Bogdan 
Grabowski – dziekan parafii św. 
Piotra i Pawła w Trzebnicy, na-
ukowcy z Akademii Wychowa-
nia Fizycznego czy Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu, 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
UTW oraz koleżanki i koledzy 
studenci.

Oazy ludzi dojrzałych
 Bardzo ciekawym punktem 
uroczystości był wykład dr Mar-
ty Koszczyc z Akademii Wycho-
wania Fizycznego we Wrocławiu, 
na którym poruszono tematy  
autorytetów wśród młodzie-
ży, potencjale tradycji i hierar-
chii wartości we współczesnym 
świecie. Współczesna kultura, to 
kultura konsumpcji, to właśnie 
ona zdominowała nasze życie, 
a płynna nowoczesność, to cy-
wilizacja nadwyżek, zbędności, 
marnotrawstwa i odpadów. Dok-
tor omówiła „zasady” funkcjono-

wania społeczeństwa XXI wieku: 
robimy zakupy, więc jesteśmy, 
hipermarkety, to nasze świątynie, 
lista zakupów, to nasze litanie, a 
przechadzki po galeriach, są na-
szymi pielgrzymkami. Życiem 
współczesnych rządzi kult mło-
dości, piękna, w którym nie ma 
miejsca dla tradycji i autorytetów. 
Dlatego też, istnieje poważne py-
tanie, jak odnaleźć się w tych cza-
sach, gdzie cokolwiek jest normą 
dzisiaj, jutro może być dezaktu-
alizowane?
Odpowiedzią na zdominowa-
ne życie przez kulturę instant, 
pełną paradoksów i anomalii, są 
powstające Uniwersytety Trzecie-
go Wieku. Takim jest trzebnicka 
„Tęcza”- prężnie działająca oaza 
dla ludzi dojrzałych, trzymają-
cych się słów „ Życie oceniać moż-
na tylko patrząc w przeszłość, ale 
żyć trzeba patrząc wyłącznie w 
przyszłość”.

Aktywni studenci
 Trzebnickie stowarzyszenie 
może pochwalić się ogromnym 
dorobkiem i szerokim wachla-
rzem propozycji aktywnego życia 
dla swoich studentów. W czasach 
współczesnych, gdzie ludzie star-
si są często spychani na margi-
nes społeczny, stowarzyszenie 
„Tęcza” daje szansę na reakty-

wację i poszerzanie często zapo-
mnianych zainteresowań i pasji, 
czy też aktualizowania wiedzy. 
-  Oferta dla naszych studentów 
jest cały czas poszerzana. Jeste-
śmy aktywni w każdym aspekcie 
życia. Mamy mnóstwo zajęć edu-
kacyjnych, częste wykłady np. z 
prawa. Często wyjeżdżamy do 
opery, teatru czy do filharmonii. 
Aktywnie uczestniczymy w ży-
ciu publicznym, uczestniczymy 
w  Święcie Sadów, organizujemy 
wieczornice – wymienia prezes 
Irena Kahalik. – Chciałam po-
dziękować panu burmistrzowi 
Markowi Długozimie, za zrozu-
mienie naszych potrzeb i wspar-
cie, dyrektorowi TCKiS Ada-
mowi Wazowi za udostępnienie 
sal, Barbarze Muszyńskiej, która 
wspierała uniwersytet od samego 
początku i wszystkim tym, którzy 
byli zawsze przy nas.
Gratulacjom i życzeniom nie było 
końca. Do nich dołączył się rów-
nież wiceburmistrz Jerzy Trela, 
życząc wszystkim w imieniu bur-
mistrza  samych sukcesów w dal-
szej działalności uniwersytetu.
Zwieńczeniem inauguracji był 
koncert recytatorsko-muzycz-
ny wykonany przez śpiewaczkę 
operową Marię Zygmaniak - Le-
siak i studentki uniwersytetu, 
przy akompaniamencie profesora 

Andrzeja Janusza.  Nastrojowe 
wiersze recytowała lokalna poet-
ka Danuta Kamińska, która swy-
mi  rymami pięknie spuentowała 
czas  trzeciego wieku - Mowa o 
złotej polskiej jesieni i jesieni ży-

cia, związanej ściśle z nami. My, 
już wywiązaliśmy się  wobec ro-
dziny, pracodawcy, Boga, teraz 
wysuwamy się na pierwszy plan, 
jest to czas zbierania plonów, jest, 
to nasz czas.

R E K L A M A

5-lecie stowarzyszenia uniwersytetu „TĘCZA”
Trzebnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodził 30 września swój piąty jubileusz. Na in-
augurację roku akademickiego 2013/2014 zaproszono wielu gości, polityków, naukowców i 
działaczy, a uroczystość miała charakter wielkiego święta. Działalność stowarzyszenia „Tęcza” 
jest dowodem na to, jak wiele sukcesów zależy od chęci, a nie od wieku.

Przedstawicielki sąsiednich UTW na ręce prezes Kahalik składają gratulacje. 

Zwieńczeniem uroczystości był koncert. 



EDYTA BĄK

 Zajęcia w Trzebnicki Centrum 
Kultury i Sportu cieszyły się za-
wsze wielkim zainteresowaniem. 
Tak jest i teraz, rzesze młodych i 
starszych rozpoczęły swoją przy-
godę w centrum, pogłębiając 
swoje pasje i zainteresowania. 
Niesłabnącą popularnością cieszy 
się formacja taneczno – marszo-
wa, potocznie nazywana Mażo-
retkami, którą opiekują się Anna 
Krzemieniec i Adrianna Kraska. 
W tematyce tańca, lecz tym ra-
zem nowoczesnego, zajęcia pro-

wadzi Justyna Łukasiewicz. Pod 
skrzydłami Katarzyny Kmiecik, 
kształcą się małe primabaleriny, 
w grupach baletowych  - białych, 
różowych, fioletowych, błękit-
nych i turkusowych. O siłę fizycz-
ną i prawidłowy rozwój ruchowy 
dba Agnieszka Łysoń, ćwicząc z 
dziećmi regularnie gimnastykę 
korekcyjną z elementami rytmi-
ki. 
 Muzycznie rozwijają się naj-
młodsi na zajęciach „Skaczących 
nutek”, proponowanych przez 

Barbarę Ulatowską. Dla starszych 
uzdolnionych muzycznie, dzia-
ła rozrastająca się z roku na rok, 
Orkiestra Dęta prowadzona przez 
Tomasza Świńczyka. Dla nieco 
starszych, przejawiających talen-
ty wokalne, działa chór  przy Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku.
 Dla początkujących plastyków 
i malarzy działają trzy duże sek-
cje. Dla najmłodszych Pracownia 
Malarstwa i Rysunku „Czerwo-
na Kropka” Jolanty Hercuń. Na-
tomiast Pracownia Malarstwa i 
Rysunku i Rozwoju Aktywności 
Twórczej, to dwie ciekawe pro-
pozycje Łucji Kołodziejczyk, któ-

ra od lat opiekuje się młodymi, 
zamiłowanymi w sztuce. Opie-
kunka pracowni uczy słuchaczy 
malarstwa sztalugowego, portre-
towania czy malowania pejza-
ży oraz  rysunku ołówkiem czy 
węglem. - W najbliższym czasie 
dzieci będą zajmować się malo-
waniem autoportretu pod hasłem 
„Esseńczyk i ja”. Temat ów będzie 
miał elementy prowokacji oraz 
łączenia elementów historii z cza-
sami współczesnymi. Sama pre-
zentacja postaci biblijnej i histo-
rycznej i siebie, będzie wymagała 

od dzieci pobudzenia 
wyobraźni, myślenia i 
zgłębiania wiedzy histo-
rycznej. Każdy ciąg prac 
kończy się galerią wystawia-
ną w trzebnickim Centrum. 
Natomiast najmłodsi poprzez 
sztukę uaktywniają się twórczo. 
Poznają przestrzeń miasta po-

przez wycieczki i spotkania z 
ciekawymi ludźmi. Dzieci tworzą 
narybek twórców, przygotowany 
do przejścia do Pracowni Malar-
stwa i Rysunku – podkreśla Łucja 
Kołodziejczyk.
 Nieustannie rozwijającą się 
sekcją jest grupa pantomimiczno
-teatralna Formacja Deformacja, 
którą opiekują się Anka i Jim Wil-
liamsowie. - Obecnie sekcja inten-
sywnie przygotowuje spektakl, z 
którym chcemy wystąpić na jed-

nym z wielu Festiwali Teatru dla 
Młodzieży. Przygotowujemy się 
też do występu na Wielkiej Or-
kiestrze Świątecznej Pomocy, na 
którym chcemy pokazać nasze 
umiejętności pantomimiczne i 
improwizatorskie. Szykujemy 
dla bliskich uczestników zajęć i 
oczywiście widzów z Trzebnicy  
bardziej kameralny pokaz naszej 
grupy, ale póki co, jest to tajem-
nica. Chętnie przyjmiemy i za-
praszamy, osoby zainteresowane 
w wieku gimnazjalnym i liceal-

nym, do 
w s p ó l -
n y c h 
wa rsz-
tatów – 
zachęca 
A n k a 
W i l -

liams.
 Cieka-

wymi zajęciami 
dla wszystkich 

uzdolnionych ma-
nualnie, są warsztaty 

rękodzielnicze, które prowadzi 
Grażyna Kałuzińska. A dla pa-
sjonatów gry w szachy propozycją 
jest, od lat działający klub sza-
chowy, kierowany przez Henryka 
Kuzana.
 Liczba uczestników zajęć w 
Trzebnickim Centrum Kultury 
jest imponująca, bo ponad 400 
osób. Świadczy to o dużym zapo-
trzebowaniu na tego typu działal-
ność i trwałym rozwoju kultural-
nym lokalnej społeczności.
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Sekcje już działają
Z początkiem roku szkolnego, w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu  
ruszyły do pracy wszystkie sekcje. Bezpłatna działalność edukacyjno-roz-
rywkowa  w Centrum, skierowana jest do wszystkich odbiorców,  starszych i 
młodszych. Trzynaście sekcji ma do zaoferowania szeroki wachlarz zajęć od 
nauki tańca, gry na instrumentach po naukę malarstwa.  
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27 września w trzebnickiej Ga-
lerii Smaku Pod Magnolią miał 
miejsce niezwykły wieczorek 
muzyczny o tematyce rodem z 
zielonej wyspy – Irlandii. Spo-
tkanie rozpoczął występ nowo 
powstałej grupy muzycznej - 
Ulatowscy Celtic Band, w któ-
rego składzie znalazło się troje 
muzyków ze wspomnianej ro-
dziny.
 Publiczność dopisała i wszyst-
kie najdogodniejsze miejsca zo-
stały zajęte. Niektórzy przybyli 
całymi rodzinami. Nie zabrakło 
też najmłodszych fanów skrzy-
piec. Te bowiem wespół z ir-
landzkim fletem whistle w tego 
rodzaju muzyce zdecydowanie 
wiodły prym. Zespół rozpoczął 
radosnym utworem, który stano-

wił przedsmak tego, co tego wie-
czoru mieli usłyszeć zebrani. Aby 
jeszcze bardziej przybliżyć słu-
chaczom klimatu, przygotowano 
ekran, na tle którego wyświetlano 
slajdy z pięknymi krajobrazami 
charakterystycznymi dla kraju 
Celtów. Przesycone soczystą zie-
lenią pagórki na których pasły 
się stada owiec, ruiny dawnych 
zamków i celtyckie krzyże, la-
tarnie morskie i piękne, morskie 
wybrzeża   - jedne łagodne, inne 
zadziwiające stromością klifów... 
To wszystko można było obej-
rzeć jednocześnie wsłuchując 
się w dźwięki muzyki. Były mo-
menty kiedy skrzypce pomagały 
przenieść się w odległe miejsca, 
w oczach słuchaczy odzwiercie-
dlała się zaduma. Były i chwile 

gdy ciężko było usiedzieć i zebra-
ni klaskali w rytm wybijanych 
przez perkusistę rytmów. Gitara 
wspaniale dopełniała brzmienia 
całości. Wydźwięk po koncercie 
był niesamowicie pozytywny i 
zebrani domagali się bisów. Ula-
towscy Celtic Band to mini skład 
powstały z części zespołu folko-
wego Mitlos. - Już od dawna pla-
nowaliśmy spróbować czegoś no-
wego. Jesteśmy otwarci na nowe 
brzmienia i nowe doświadczenia. 
Muzyka irlandzka charakteryzu-
je się dużą żywiołowością i rado-
sną nutą. Ludzie potrzebują roz-
rywki i szukają nowych doznań. 
W naszych okolicach jeszcze nie 
ma podobnego składu, postano-
wiliśmy spróbować – mówi Piotr 
Ulatowski – Niniejszy koncert był 

dla nas swego rodzaju debiutem i 
okazją by się sprawdzić. Wygląda 
na to, że nasz pomysł okazał się 
pomysłem trafionym. Jesteśmy 
bardzo miło podbudowani ży-
wiołową reakcją publiczności i na 
pewno będziemy kontynuować 
naszą działalność w tym kierun-
ku – dodaje. Mając na względzie 
koniec lata i nadejście chłodnych, 
nieraz ponurych dni – warto po-
myśleć czasem o jakimś sposobie 
na rozgrzanie serc i poprawę hu-
moru. Muzyka ma wspaniałe wła-

ściwości terapeutyczne i dowie-
dziono, że może mieć wpływ na 
poprawę samopoczucia i humoru. 
Jak mieliśmy okazję widzieć, hu-
mory podczas wieczorku celtyc-
kiego dopisywały, ludzie bawili 
się wyśmienicie i domagali się 
powtórek tego typu imprez. Przy-
gotowaniem wieczorku zajęła się 
młodzież działająca pod szyldem 
Ludzie Kultury we współpracy z 
Gelerią Smaku Pod Magnolią.

[lawenda]

Celtycki wieczorek w Trzebnicy

W trakcie zajęć prowadzonych przez Łucję Kołodziejczyk. Piekne prace są wynikiem uczęszczania na interesujące sekcje artystyczne. 
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BARBARA ULATOWSKA

W miniony czwartek 3 paździer-
nika odbyło się spotkanie miesz-
kańców Trzebnicy, którym nie 
jest obojętna literatura polska. 
Z inicjatywy  Wojciecha Kowal-
skiego rozpoczęto kontynuację 
akcji zapoczątkowanej przez 
Prezydenta Polski, Pana Bro-
nisława Komorowskiego jakim 
było Czytanie Fredry. 

Pierwsze spotkanie z tego cyklu 
cieszyło się dużym zaintereso-
waniem nie tylko ze strony star-
szych pokoleń, ceniących sobie 
dzieła poety, ale także ze strony 
trzebnickiej młodzieży a nawet 
przedszkolaków. Wśród dzieł 
Aleksandra Fredry, każdy odna-
lazł coś dla siebie. Zainicjowana 
przez  Wojciecha Kowalskiego 

Tuwimiada cieszyła się nie mniej-
szym zainteresowaniem. Na miej-
sce spotkania wybrano kameral-
ną i przytulną salę w restauracji 
Finezja na trzebnickim Rynku. 
Już po paru minutach wszystkie 
miejsca były zajęte. I znów mogli-
śmy zaobserwować przekrój wie-
kowy od przedszkolaków aż po 
ich babcie. Recytowano między 
innymi wiersze skierowane do 
najmłodszych: „Okulary”, „Ko-
tek”, „Bambo”, „Abecadło” i wiele 
innych, oraz te poważniejsze, dla 
dojrzalszej części zgromadzenia. 
Każdy ochotnik nagradzany był 
drobnym upominkiem w postaci 
notesików, zestawu kredek, drew-
nianej gry zręcznościowej czy 
też książeczek autorstwa dwóch 
lokalnych poetek: Julianny Mi-
chorczyk oraz Wiesławy Kucięby, 
przy czym ta ostatnia zaszczy-
ciła spotkanie swą obecnością 
wpisując w książeczkach imien-

ne dedykacje. Podczas recytacji 
dzieci, w niejednym oku zakrę-
ciła się łza wzruszenia, na niejed-
nej twarzy pojawił się uśmiech 
aprobaty. Niektórzy z dorosłych 
czytali wyśmienicie, przy czym 
największym zdaje się aplauzem 
odbarzono pana recytującego z 
pamięci „Lokomotywę”.  Z pew-
nością tego typu spotkania to 
bardzo szczytna inicjatywa, która 
pielęgnuje miłość do polskiej li-
teratury i zaszczepia w najmłod-
szych chęć sięgania po książki. 
W czasach komputeryzacji jest 
to szczególnie ważne, gdyż coraz 
częściej spotykamy się z proble-
mem młodzieży spędzającej każ-
dą wolną chwilę przed ekranem 
monitora. Na wskutek tego cierpi 
nie tylko zdrowie tych młodych, 
ich relacje z rówieśnikami i rodzi-
ną, ale także ich słownictwo. Nie 
od dzisiaj wiadomo, iż czytanie 
wzbogaca nie tylko wiedzę ale 
również słownictwo. Język polski 
i literatura polska to element na-
szej tożsamości. Warto o nią dbać 
w dobie globalizacji, dlatego spo-
tkania typu Czytanie Fredry oraz 
Tuwimiada są tak istotne i cenne.
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PATRYCJA KRÓL

 Opasłe księgi robią wrażenie. 
Wspaniale zdobione okucia in-
troligatorskie, z misternie wyko-
nanymi zamknięciami, w środku 
pożółkły papier, na którym nie 
tylko widać, ale też czuć historię, 
spisaną często ręcznie. Gdzienie-
gdzie widać, że skryba nie pocze-
kał aż wyschnie tusz i w takim 
miejscu smuga rozciąga się uko-
śnie od napisanego słowa. Pozła-
cane brzegi po zamknięciu księgi 
mówią same za siebie – mamy do 
czynienia z czymś pięknym. Dro-
gocenne prezenty zostawiły nam 

w spadku siostry cysterki i opie-
kujący się kościołem klasztornym 
duszpasterze.
 - Zakonnicy oddelegowani do 
Trzebnicy z Lubiąża (tzw. prepo-
zytura) mieli do dyspozycji bi-
bliotekę duszpasterską. Mogli z 
niej korzystać pisząc kazania czy 
konferencje – mówi br. Marcin 
Wojtczak. Fragment tej biblioteki 
prezentowany jest właśnie w mu-
zeum kultu św. Jadwigi. – To, co 
mamy na tej wystawie, to jedynie 
mały fragment zasobów, które 
znajdują się w bazylice – dodaje. 
Niestety, nie udało się przetrwać 
bibliotece klasztoru cysterek. 
Została ona wywieziona z Trzeb-

nicy po kasacie klasztoru, która 
na Śląsku miała miejsce w 1810 
roku. Na szczęście siostry zakon-
ne przewidziały bieg wydarzeń i 
część dóbr zdołały ukryć właśnie 
w prepozyturze przy bazylice, po-
nieważ kościół nie podlegał licy-
tacji – tłumaczy brat Marcin. 
 Jednym z zachowanych „bia-
łych kruków” z klasztornych 
zbiorów jest ręcznie pisany rytuał 
z 1798 roku. Jest to księga zawie-
rająca obrzędy obłóczyn i ślubów 
zakonnych sióstr klasztoru trzeb-
nickiego. Został on napisany dla 
ostatniej opatki klasztoru, Domi-
niki von Gillern. Kolejny rytuał, 
który można obejrzeć w muzeum, 
dedykowany jest opatce Zofii Ko-
rycińskiej i zawiera obrzędy róż-
nych uroczystości w klasztorze. 
Co ciekawe, wszystkie księgi li-
turgiczne mają teksty dwojakiego 
rodzaju – pisane na czarno lub na 
czerwono. Te drugie to tak zwane 
rubryki, czyli wskazówki i uwagi 
dotyczące celebrowania nabo-

żeństwa, których nie czyta się na 
głos. Na czarno natomiast zapi-
sane są wszystkie modlitwy, któ-
re się wypowiada. – Rytuał Zofii 
Korycińskiej jest bardzo niety-
powy ze względu na podział tek-
stów. Najczęściej, nawet jeśli tekst 
jest po polsku czy niemiecku, to 
rubryki były po łacinie. Tutaj zaś 
tekst jest łaciński, a rubryki są po 
polsku. To dość wyjątkowa sytu-
acja – opowiada brat Marcin.
 Przypuszczalnie oba rytuały 

zostały zrobione w skryptorium 
w Lubiążu. Misternie wykonane 
księgi są źródłem informacji o 
czasach, w których powstawały. 
Trzebnickimi zbiorami interesu-
ją się już wrocławscy naukowcy, 
którzy wkrótce odwiedzą nasze 
miasto by dokładnie przebadać 
te zbiory. Być może w przyszłości 
uda się je opracować i prezento-
wać zainteresowanym w odpo-
wiednich warunkach.

Brat Marcin Wojtczak prezentuje jedną z zabytkowych, bezcennych ksiąg. 

Naprawdę stare księgi
Trzebnicka bazylika skrywa naprawdę okazałe ekspo-
naty. Mszały, rytuały i inne księgi – nierzadko pisane 
ręcznie przez mieszkające tu zakonnice czy inne osoby 
duchowne. Możemy zobaczyć ich część, reszta czeka na fa-
chowe opracowanie i dogodne warunki do prezentowania. 
Miejmy nadzieję, że wkrótce…

Tuwimiada

Wojciech Kowalski, organizator trzebnickiej Tuwimiady.
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Na konkurs „Pocztówka z waka-
cji” zorganizowany przez Biblio-
tekę Miejską i Gminną im. Jana 
Kasprowicza dostarczono ponad 
50 przepięknych, kolorowych 
prac. 1 października 2013 roku 
Komisja Konkursowa dokonała 
przeglądu wakacyjnych pocz-
tówek i przyznała nagrody oraz 
wyróżnienia w poszczególnych 
grupach wiekowych. Co ciekawe, 
do Trzebnicy dotarły prace aż z 
Białegostoku! Było to sześć prac 
czwartoklasistek  z SP NR 21 im. 
M. J. Piłsudskiego. Nasz konkurs 
rozpropagowała w tamtej szkole 
pani Elżbieta Wołłejko. 

[pat] 

Konkurs rozstrzygnięty!
KLASY 0-III:

1. Jagoda Jaszczyk  SP nr 2

2. Paulina Kudroń    SP nr 3 kl. I

3. Borys Dmytrowski   SP nr 3 kl. I

4. Joanna Zawadka      SP nr 3 kl. III d

KLASY IV-VI:

1. Mai Dinh Tien   SP nr 2  kl. VIb

2. Ania Dinh Tien    SP nr 2 kl. Vc

3. Maja Fatyga     SP nr 3 kl. IVc

4. Alicja Akińcza   SP nr 2 kl. Vc

Wyróżnienie dla Moniki Mierzwińskiej 
z SP nr 21 w Białymstoku kl. IVb.

PATRYCJA KRÓL

Jego twarz zna chyba każdy 
mieszkaniec Skoroszowa. Ten 
wiecznie uśmiechnięty, pogodny 
i całkiem pewny siebie nastolatek 
z talentami i pasją to Łukasz Sa-
lecki. 
Śpiewa odkąd pamięta. Pocho-
dzi z muzykalnej rodziny, więc 
gdy tylko nadarzyła się okazja 
by pokazać swój samorodny ta-
lent, musiało się to zakończyć 
powodzeniem. Pierwszy sukces 
przyszedł jeszcze gdy Łukasz był 
w szkole podstawowej w Kuźni-
czysku. Jako drugoklasista zajął 
I miejsce w konkursie piosenki 
ekologicznej. W 2012 roku otrzy-
mał stypendium ufundowane 
przez Burmistrza Gminy Trzeb-
nica – Marka Długozimę. Trzy-
krotnie został wpisany w poczet 
Szkolnych Orłów Gminy Trzeb-
nica, m.in. w kategorii Absolwent 
Roku oraz Poezja – recytacje, 
śpiew. Często urozmaicał galę 
swoim śpiewem i grą. Był tak-
że laureatem konkursu „Ośmiu 
Wspaniałych”. 
W klasach 4 – 6 szkoły podsta-
wowej brał udział głównie w kon-
kursach recytatorskich. Jednym z 
większych sukcesów na tym polu 
było zdobycie I miejsca w Gmin-
nym Konkursie Recytatorskim 
Języka Niemieckiego. Konkurs li-
teracki na wiersz upamiętniający 
zbrodnię katyńską, na który zgło-
sił swój wiersz, zaowocował II 

nagrodą – podobnie jak konkurs 
recytatorski pt. „Aby pamięć nie 

zgasła” zorganizowany w ramach 
obchodów 70-tej rocznicy wybu-
chu II Wojny Światowej. Aktywna 
działalność na tym polu nie prze-
szkodziła Łukaszowi w osiąganiu 
wysokich ocen w nauce. Znajdo-
wał też czas na realizowanie in-

nych pasji, które były naturalny-
mi okolicznościami talentu. 4 lata 
temu Łukasz zaczął się uczyć gry 
na gitarze:
- Marzyłem o tym by grać na in-
strumencie klawiszowym, jednak 
kiedy zaczynałem, nie było to 
możliwe. Zacząłem uczyć się gry 
na gitarze, a na keyboardzie uczę 
się sam, w domu – mówi młody 

artysta.
Ta umiejętność bardzo przydaje 
się nie tylko w szkole, ale przede 
wszystkim w czasie rodzinnych 
uroczystości.
- Łukasz często gra w domu. Tra-
dycją jest u nas chociażby rodzin-

ne kolędowanie. Syn gra wtedy na 
gitarze, mąż na harmonijce ust-
nej, a każdy śpiewa. Mamy przy 
tym mnóstwo zabawy, bo mąż 
jakiś czas temu kupił mikrofon 
i cały sprzęt nagłośnieniowy – 
śmieje się jego mama, Lidzia. 
Jego ostatni największy sukces to 
nagroda Grand Prix na Przeglą-
dzie Kolęd i Pastorałek organi-
zowanym w TCKiS. Ale Łukasz 
udziela się nie tylko w konkur-
sach. Chętnie śpiewa na różnych 
szkolnych uroczystościach. Pani 
od muzyki wie, że zawsze może 
na niego liczyć. Śpiewał już m.in. 

podczas koncertu walentynkowe-
go czy zaduszek jazzowych. Jego 
talent dostrzegł także ks. Piotr 
Wojciechowski, który zapropo-
nował mu śpiewanie psalmu pod-
czas Mszy św. która była transmi-
towana w TVP Polonia w lipcu 

tego roku. Coraz częściej Łukasz 
śpiewa też w bazylice psalmy przy 
okazji świąt czy innych uroczy-
stości. To jednak nie wszystko.
Łukasz od zawsze bardzo chętnie 
angażuje się w różne akcje chary-
tatywne prowadzone przez szkoły 
czy inne instytucje. Był już wo-
lontariuszem Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy oraz akcji 
„Dziewczynka z zapałkami”.  Jest 
bardzo uczynny, a swoim opty-
mizmem zaraża wszystkich do-
okoła.  Chętnie też służy swoją 
pomocą kolegom i koleżankom 
z klasy. Oni natomiast są jego 
fanami.  W ubiegłym tygodniu, 
zorganizowali  na Facebooku ak-
cję, która miała pomóc mu dostać 
się do półfinału Dolnośląskiej 
Ligi Talentów – konkursu or-
ganizowanego pod patronatem 
wicemarszałka województwa 
dolnośląskiego Rafała Mołonia. 
Poziom tego konkursu jest bar-
dzo wysoki, a uczestnicy prezen-
tujący przeróżne talenty oceniani 
są bez podziału na kategorie wie-
kowe. 15 września Łukasz prze-
szedł wstępne przesłuchania w 
Krośnicach i 28 września śpiewał 
na eliminacjach w Strzelinie. Jury 
urzekło jego wykonanie utworu 
„Nie dokazuj” z repertuaru Mar-
ka Grechuty. Mimo problemów 
technicznych, jakie spotkały go 
w Strzelinie, walczył o dziką kar-
tę poprzez tzw. „lajki” na Face-
book’u. Ostatecznie Łukasz nie 
wszedł do półfinału, ale wysokie 
II miejsce i blisko 800 głosów robi 
wrażenie. Wdzięczny wszystkim 
za wsparcie zapewnia, że jest ko-
lejne doświadczenie, które czegoś 
go nauczyło. Ma jednak ochotę na 
następne:- Z muzyką wiążę swo-
ją przyszłość. Bardzo chciałbym 
dalej śpiewać i grać, nieustannie 
zdobywać doświadczenie. Marzę 
o tym, by w przyszłości pójść na 
studia muzyczne – dodaje.
Łukasz obecnie uczy się w Gi-
manzjum Sportowo-Językowym 
w Trzebnicy. 

Łukasz – nastolatek z pasją
Łukasz Salecki, 14-latek ze Skoroszowa, od kilku lat 
czaruje swoim głosem. Początkowo jedynie najbliższą 
rodzinę, później społeczność szkolną. Gdy zaczął wystę-
pować w imprezach organizowanych przez szkołę, sukcesy 
były już tylko kwestią czasu.

W tym roku przypada jubileusz 
50-lecia powstania Systemu In-
formacji Turystycznej w Polsce. 
Z tej okazji został zorganizowa-
ny konkurs plastyczny dla klas 
III szkół podstawowych. Celem 
konkursu, oprócz uczczenia ju-
bileuszu, była idea zainteresowa-
nia dzieci swoim regionem oraz 
atrakcjami turystycznymi w naj-
bliższej okolicy, historią swojej 
miejscowości, miasta, własnego 
regionu i Polski. Konkurs został 
objęty patronatem honorowym 
przez Krystynę Szumilas, Mi-
nistra Edukacji Narodowej oraz 
Katarzynę Sobierajską Podsekre-
tarza Stanu Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Wyróżnienie w tym 
konkursie zdobyła młoda miesz-
kanka naszej gminy Kinga Ko-
zakiewicz, która w ramach pracy 
konkursowej namalowała farba-
mi akwarelowymi na płótnie ob-
raz przedstawiający krajobraz 
Doliny Baryczy. Na pytanie o źró-
dło inspiracji, laureatka, z wro-
dzoną skromnością uzdolnionego 
małego artysty, odpowiedziała, 
że chciała tylko pokazać piękno 
krajobrazu miejsca, które często 
odwiedza z rodzicami. Dodała, 
że od zawsze lubi malować, ot tak, 
dla własnej przyjemności, obie-
cała również zaangażowanie w 
kolejne projekty plastyczne, czego 
efektem było kolejne wyróżnie-

nie, w gminnym konkursie pla-
stycznym „Wakacje z Super Ko-
tem”. Kinga jest uczennicą 3 klasy 
szkoły podstawowej w Ujeźdźcu. 
Podsumowując, można życzyć 
Kindze dalszego dynamicznego 
rozwoju talentu, a nam wszyst-
kich więcej tak utalentowanych i 
świadomych, wartości miejsca w 
którym żyją młodych artystów.

Młoda mieszkanka Gminy wyróżniona 

Kinga Kozakiewicz odbiera nagrodę za pracę - krajobraz Doliny Baryczy. 
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EDYTA BĄK

 Punktualnie o godzinie 13.00 
rozpoczął się rodzinny festyn, 
którego partnerami byli:  Gmi-
na Trzebnica, TCKiS i powiat. 
Uczestników pikniku przywitał 
komendant Powiatowej Komendy 
Policji w Trzebnicy Marek Bugaj-
ski. – Witam wszystkich i cieszę 
się, że nasza akcja cieszy się tak 
dużym zainteresowaniem. Jako 
wieloletni pracownik policji z peł-
ną odpowiedzialnością zalecam 
obowiązkowe noszenie kasków 
ochronnych podczas jazdy na 
rowerze, deskorolce czy rolkach. 
Z wielką przykrością uczestni-
czyłem w interwencjach właśnie 
w wypadkach z udziałem rowe-
rzystów i dlatego chcąc uniknąć 
tego typu zdarzeń, jesteśmy dzi-
siaj na pikniku i wspólnie chcemy 
przestrzec przed tymi przykrymi 
konsekwencjami - powiedział.

Edukacja i zabawa
Aspirant Iwona Mazur poprowa-
dziła bardzo ciekawą akcję infor-
macyjną, prowokując pytaniami 
małych rowerzystów, dlaczego 
warto jeździć w kasku? Uświada-
miała małych słuchaczy o przy-
krych konsekwencjach upadku 
bez zabezpieczenia na głowie. 
Aspirant tłumaczyła, jak powi-
nien być odpowiednio dobrany 
kask – nie może być za duży, ani 
za mały. Policjantka uczulała o 
konieczności zapinania kasku 
pod szyją, bo inaczej spadnie z 
głowy przy upadku. Dzieci chęt-
nie uczestniczyły w pogadance 
i dumnie demonstrowały swoje 
kaski.
 Bardzo obrazowo przedstawiła 
Barbara Węglarska, mistrzyni w 
zawodach kolarskich, dzieciom i 
rodzicom, jak ważna jest jazda w 
kasku. Uczestnicy pikniku mo-
gli zobaczyć pęknięty kask, któ-
ry uchronił ją przed poważnymi 
konsekwencjami upadku. Wi-
dok mocno zniszczonego kasku 
wywołał duże poruszenie wśród 
małych słuchaczy. Był to bardzo 
mocny argument, który podziałał 
silnie na dziecięcą wyobraźnię.
Towarzyszący asp. Iwonie Mazur   

Komisarz Lew zachęcał uczestni-
ków do znakowania swoich rowe-
rów i zwiedzania radiowozu, w 
którym można było nawet włą-
czyć syrenę.
 Panie z Centrum Zdrowia 
EMVIT - Ewa Lis, Katarzyna 
Gediga i Iwona Grzeżułkowska, 
przygotowały dla uczestników 
szereg atrakcji. Fizjoterapeutka 
Ewa Lis poprowadziła gimna-
stykę rowerową, która jest nie-
zbędna przed każdą wyprawą na 
jednośladzie. Wszyscy ochoczo 
poderwali się do gruntownej roz-
grzewki, ćwiczeń nie unikał na-
wet Komisarz Lew, dając dobry 
przykład dzieciom.
 Doradca żywieniowy Kata-
rzyna Gediga, zachęcała dzieci 
do wybierania zdrowych prze-
kąsek na wycieczkę rowerową. 
Każde dziecko otrzymało przepis 
na super ciasteczka, które wraz z 
rodzicami mieli za zadanie upiec 
i pochwalić się nimi na kolejnej 
wiosennej edycji pikniku „Dziec-
ko w kasku jest bezpieczniejsze”. 

Podczas pogadanki, Komisarz 
Lew częstował uczestników, 
zdrowymi i umytymi jabłkami z 
Trzebnickich Sadów. 
 W czasie pikniku odbyły się 
liczne konkursy. W jednym z 
nich, na hasło promujące jazdę 
w kasku, wygrała cała rodzina- 
państwo Dorota i Marcin z Ha-
nią i Frankiem, wygrali maskot-

kę Komisarza Lwa. Dalsza część 
tego konkursu zostanie przepro-
wadzona na łamach naszej gazety 
Panorama Trzebnicka. – Jeste-
śmy zaskoczeni pomysłowością 
uczestników konkursu na hasło 
promujące jazdę w kasku i podję-
liśmy decyzję, że wspaniały kask 
ufundowany przez Bogusława 
Zielińskiego, będzie jedną z wielu 
nagród. W związku z tym   roz-
strzygnięcie konkursu przesunie 
się i w najbliższym numerze PT 
komisja konkursowa opublikuje 
nazwiska zwycięzców. Nagrody 
będzie można odebrać w Cen-
trum Zdrowia EMVIT w Trzeb-
nicy przy ul. Henryka Pobożne-
go 24A- poinformowała Iwona 
Grzegżółkowska. 
 Mnóstwo wrażeń uczestnikom 
pikniku dostarczył pokaz tresu-
ry psa policyjnego, który  bronił 
swojego właściciela. Dzieci mo-
gły też nauczyć się, jak chronić 
się przed atakiem czworonoga, 
ćwicząc pozycję żółwia. - Należy 
uklęknąć na ziemi, schować gło-

wę między rękoma, palce zapleść 
na szyi i czekać, aż zwierzę odej-
dzie – instruowała Iwona Mazur. 
Na koniec pokazu, pies z rozpędu 
wskoczył do stawu, żeby wyjąć 
rzuconą mu zabawkę. Pokaz po-
dobał się bardzo Kindze Świat 
z Trzebnicy: – Pies by super, a 
zwłaszcza, jak skoczył do wody 
Sam chyba bardzo dobrze się ba-

wił. Natomiast Krzysztof Janda 
z Trzebnicy skomentował: – Za-
wsze jeżdżę na rowerze w kasku, 
to jest normalna rzecz. I też podo-
bał mi się pies.
Goście honorowi 
Na imprezę przybyli zaproszeni 
goście honorowi, których przed-
stawiła uczestnikom pikniku  
Iwona Grzeżułkowska. Wśród  
przybyłych byli: Bogusław Zieliń-
ski i Roman Węglarski, założycie-
le Kolarskiego Klubu Sportowego 
Trzebnica, Barbara Węglarska, 
która w zawodach kolarskich 
Pucharu Polski amatorów zajęła 
w tym roku trzecie miejsce, Syl-
wia Saladra z Górowy – aktualna 
mistrzyni Polski w maratonach 
szosowych, która 19 sierpnia po-
konała dystans około 500 kilome-
trów w ciągu 2 dni, w sumie spę-
dzając na rowerze 28 godzin. 
 Kolejnym gościem był Patryk 
Wysopal z Warzęgowa, nasz naj-
młodszy mistrz Polski w marato-
nach rowerowych. Patryk ma 16 
lat i przekonywał, że jeździć na 
rowerze można od najmłodszych 
lat. 
Natomiast obecni na pikniku - 
Piotr Poprawski ze Strupiny, któ-
ry razem z kolegą Pawłem upra-
wia ekstremalne sporty rowerowe 
podkreślił, że kask jest najlepszą 
ochroną głowy rowerzysty. 
Wśród zaproszonych był również 
rekordzista Guinessa szlakiem 

stolic Europy – Tomasz Saladra, 
który w ciągu 100 dni przejechał 
14.103 kilometry oraz Marcin 
Kupiec z Cerekwicy, który zajął 
w tym roku 4. miejsce w Pucha-
rze Polski, a drugie w klasyfikacji 
górskiej.
 Zawodowcy tłumaczyli dzie-
ciom, jak ważna jest jazda na 
rowerze w kasku. Bogusław Zie-
liński demonstrował słuchaczom 
wiele odmian ochronnego kasku, 
ściśle związanych z różnymi dys-
cyplinami rowerowymi, od jazdy 
szosowej, jazdy górskiej, na BMX
-ie po jazdę ekstremalną czyli 
Downhill. – Bardzo nam zależy 
na propagowaniu bezpiecznego 
kolarstwa i zdrowego trybu życiu 
wśród młodych ludzi. Działal-
ność naszego nowego klubu rowe-
rowego jest typowo prospołeczna, 
którą wspiera burmistrz Marek 
Długozima, za co jesteśmy bar-
dzo mu wdzięczni. A zapowiada 
się długofalowa współpraca, na 
czym nam bardzo zależy. Dzięki 
takim piknikom, jak dziś, chce-
my wzbudzić u młodych zacięcie 
sportowe - dodaje trener. – Or-
ganizujemy już 12 października 
wycieczkę rowerową do Sułowa, 
zapraszamy wszystkich chętnych. 
Wystarczy sprawny rower, kask, 
kanapka woda i chęci – dodaje 
Roman Węglarski. Natomiast To-
masz Saladra zaprasza chętnych 
do Prusic, bo już 20 października 
odbędzie się duża impreza koń-
cząca sezon rowerowy. 

Piknik rodzinny „dziecko w kasku jest bezpieczniejsze”
W słoneczne popołudnie 5 października scena koncertowa przy trzebnickich stawach, stała się miejscem spotkania pasjonatów 
jednośladów. Rodzinny piknik odbył się pod hasłem bezpiecznej jazdy w kasku. A organizatorami akcji była Powiatowa Komen-
da Policji w Trzebnicy oraz Centrum Zdrowia EMVIT z Trzebnicy. Patronat nad piknikiem objął komendant Marek Bugajski.

 W „Cukierni Pod Amorem" 
autorka opisuje losy kilku pokoleń 
kobiet i mężczyzn. W malowni-
czej scenerii dziewiętnastowiecz-
nych dworków oraz współczesnej 
prowincji znakomicie oddaje ko-
loryt epoki, zarówno jeśli chodzi 
o realia życia codziennego, jak i 
przełomowe wydarzenia histo-
ryczne. 
 Przeplata przeszłość z te-
raźniejszością, tworząc niepo-
wtarzalną opowieść o silnych 
kobietach, ich marzeniach i na-
miętnościach oraz wytrwałym 
dążeniu do wyznaczonych celów. 
Autorka opisuje wojenną zawie-

ruchę, dramatyczną podróż po 
okupowanej Europie, trudy ży-
cia codziennego i rzeczywistość 
PRL-u, miłość i pasje, szczęście i 
cierpienie, wielkie namiętności i 
rodzinne intrygi, ciekawą histo-
rię średniowiecznego pierścienia. 
„Ze smakiem" można się w nią 
wczytać.
 Tego wieczoru raz jeszcze za 
sprawą autorki przenieśliśmy się 
w świat tak pięknie opisanych 
przez nią słowem wydarzeń i po-
staci z cukierni, gdzie współcze-
sność i przeszłość wspaniale się 
splata, gdzie spotykamy całą gale-
rię barwnych postaci.

 Nasz gość dał się poznać jako 
osoba śmiało wyrażająca swe po-
glądy (nie tylko na temat literatu-
ry), charyzmatyczna a zarazem 
sympatyczna i dowcipna. Po-
dziwialiśmy jej zaangażowanie i 
skrupulatność w sięganiu do źró-
deł historycznych potrzebnych 
przy tworzeniu. 
 Po wspólnym pamiątkowym 
zdjęciu autorka podpisywała swo-
je książki. Pisarkę obdarowaliśmy 
kwiatami i pamiątkową zakładką 
do książek ozdobioną techniką 
decoupage przez jedną z naszych 
czytelniczek.
Moderator DKK w Trzebnicy

Spotkanie z autorką „Cukierni pod Amorem"
25 września 2013 roku w Dyskusyjnym Klubie Książki gościliśmy panią Małgorzatę 
Gutowską – Adamczyk, autorkę tak ciepło przyjętej przez czytelników naszej biblioteki 
sagi „Cukiernia Pod Amorem".

Na scenie zaproszeni przez organizatorów goście. 

Policjanci znakują rowery każdemu, kto wyraził na to ochotę. 
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KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 15(38)

Rozwiązanie 
z numeru 14 
Nagrodę w wysokości 50 zł 
za rozwiązanie krzyżówki 
otrzymuje:  
Jan Paliński 
Nagroda do odebrania 
w sekretariacie TCKiS.

Osoby, które nadeślą lub 
dostarczą osobiście do re-
dakcji (TCKiS ul. Prusic-
ka 12) rozwiązaną krzy-
żówkę wraz z załączonym 
kuponem, wezmą udział 
w losowaniu nagrody  
w wysokości 50 zł. Dodat-
kowo otrzymają kosmetyk 
ufundowany przez Droge-
rię NIKA. Do odebrania  
w salonie przy ul. Daszyń-
skiego.

imię i nazwisko

telefon

„Najcenniejszym i najtrwalszym 
podarunkiem, jaki można dać dziecku 
- jest wykształcenie”. 

W podzięce za trud włożony w moją eduka-
cję, samych radości i sukcesów 
kochanym nauczycielkom 

Paniom: 
Kulińskiej, 
Gajskiej, 
Okręglickiej, 
Kaszanie, 
które miały duży wpływ, na to
kim dzisiaj jestem 
wszystkiego co najlepsze 
życzy 
Aleksandra Iwańska

 

Dużo prezentów,
wesołych momentów.
Urodzin udanych,
wśród przyjaciół kochanych.
Dwie skrzynie łakoci
i samych dobroci.
Kochanemu 

Miłoszkowi 
Gajewskiegmu
z okazji 4. urodzin 
wszystkiego co 
najlpiękniejsze życzą 
 dziadkowie 
Marta i Józef
 

 
 Życzę Ci na imieniny, aby wszystkie plany,

nawet te wydające się abstrakcyjne,
 udało się zrealizować.

Szczęścia - dzięki któremu te zamierzenia będą 
realne.

Zdrowia, które pomoże w ich realizacji.
Pieniędzy - bez których, 

nawet te najwybitniejsze są niczym.
I przyjaciół, 

z którymi te sukcesy będzie można dzielić.

Z okazji imienin 
kochanej 

  Paulinie F.
wszystkiego co najlepsze życzy 

Patryk 

 

Najserdeczniejsze przyjmij życzenia
zamiarów i marzeń spełnienia,
w działaniu i w pracy- sukcesu.

Niech szczęście pilnuje Twojego adresu,
jak wierny cień trwa obok stale,

niech sprzyja Ci wytrwale.

Lucjanowi Nowakowi 
z okazji urodzin najszczersze

 życzenia śle siostra 
Maria z rodziną

Z okazji imienin, życzę Ci tego,
co się szczęściem zowie, wszystkiego najlep-

szego, o czym głowa pomyśli 
a czego dusza zapragnie, krótko mówiąc

 - wszystkiego po trosze!

Dla   Teresy Żuchnik
z okazji imienin najszczersze

 życzenia śle siostra 
Bożena 
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Ks. Jerzy Sienkiewicz SDS 
(1949-2013)
Ks. Jerzy Sienkiewicz zmarł w 
dniu 26 września 2013 roku, w 
domu zakonnym w Zakopanem. 
Odszedł do Pana w: 64 roku życia, 
39 roku kapłaństwa i 45 roku życia 
zakonnego.  
Urodził się 19 kwietnia 1949 roku 
w miejscowości Łokacz. Był jed-
nym z czworga dzieci Leonarda i 
Walentyny zd. Wojno. Ojciec był 
pracownikiem kolei a mama zaj-
mowała się gospodarstwem domo-
wym. Jak czytamy w opinii Jerze-
go, napisanej przed wstąpieniem 
do seminarium w Bagnie, przez 
ówczesnego księdza proboszcza 
parafii p.w. NSPJ w Krzyżu Wiel-
kopolskim ks. Jana Blokesza, był 
on przez wiele lat sumiennym mi-
nistrantem i wychowywał się w re-
ligijnej rodzinie.
W 1963 roku ukończył naukę w 
szkole podstawowej w Krzyżu 
Wielkopolskim i w tymże samym 
mieście kontynuował edukację 
w liceum ogólnokształcącym. W 
tym okresie był przez pewien czas 
zaangażowany w rodzinnej parafii 
jako kościelny i organista.
Po zdaniu egzaminu maturalne-
go w 1967 roku złożył podanie o 
przyjęcie do nowicjatu Prowincji 
Polskiej Towarzystwa Boskie-
go Zbawiciela. Decyzją konsulty 
prowincjalnej, która obradowa-
ła w dniu 6 lipca 1967 roku, jego 
podanie zostało rozpatrzone po-
zytywnie. Do nowicjatu w Bagnie 
wstąpił i przyjął habit zakonny 
w dniu 5 sierpnia 1967 roku. W 
trakcie formacji nowicjackiej ks. 
Walerian Gruszka, pełniący funk-

cję magistra, zauważył między 
innymi jego szczególny talent mu-
zyczny. Pierwszą profesję zakonną 
złożył w Bagnie w dniu 15 sierpnia 
1968 roku. W tymże samym roku 
rozpoczął studia filozoficzno-teo-
logiczne w WSD Salwatorianów 
w Bagnie. Podczas lektury opinii 
jego wychowawców seminaryj-
nych możemy dostrzec jego rozwi-
jający się talent muzyczny, którym 
służył wspólnocie bagieńskiej jako 
organista i animator życia mu-
zycznego i liturgicznego. W dniu 
15 sierpnia 1973 roku złożył wie-
czystą profesję zakonną na ręce 
prowincjała ks. Seweryna Kłaputa 
w Bagnie. Decyzją konsulty pro-
wincjalnej z dnia 6 października 
1973 roku został on dopuszczony 
do święceń diakonatu. Święcenia 
te przyjął w dniu 11 października 
1973 roku w kaplicy seminaryjnej 
w Bagnie z rąk bpa Wincentego 
Urbana. Święcenia prezbiteratu 
przyjął w dniu 23 maja 1974 roku 
w Trzebini z rąk bpa Stanisława 
Smoleńskiego.
Po święceniach kapłańskich zo-
stał skierowany na swoją pierwszą 
placówkę duszpasterską do parafii 
p.w. NSPJ w Obornikach Śląskich. 
Pełnił tam obowiązki wikariusza a 
także prowadził zajęcia z muzyki i 
śpiewu kościelnego w WSD Salwa-
torianów w Bagnie. Nie opuszczała 
go myśl o kontynuacji nauki w za-
kresie muzyki kościelnej. Dlatego 
w dniu 28 stycznia 1975 roku zło-
żył podanie o pozwolenie na roz-
poczęcie studiów z tej dziedziny na 
Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim. Jednym z argumentów, które 
zawarł w swoim podaniu do władz 

zakonnych, były słowa: „Wyko-
rzystując swoje zainteresowania 
w zakresie muzyki, pragnąłbym 
poszerzyć swoją wiedzę, by przez 
tę formę apostolstwa realizować 
swoje powołanie w Towarzystwie 
Boskiego Zbawiciela.”
Ks. Seweryn Kłaput, ówczesny 
prowincjał, w dniu 6 lutego 1975 
roku wyraził zgodę na rozpoczę-
cie studiów w roku akademickim 
1975/1976. W związku z tą decy-
zją ks. Jerzy Sienkiewicz został 
przeniesiony do domu zakonnego 
w Krakowie przy ul. Łobzowskiej 
22 gdzie podejmował obowiązki 
duszpasterskie i prace w refera-
cie powołań do czasu rozpoczęcia 
roku akademickiego w Lublinie. 
W latach 1975-1980 mieszkał i 
studiował w Lublinie. W czasie 
studiów angażował się czynnie w 
uroczystości zakonne rodzimej 
prowincji. Jak chociażby w 1975 
roku, kiedy to podczas „Dni Re-
fleksji”, organizowanych w WSD 
w Bagnie z okazji 75-lecia działal-
ności Salwatorianów na ziemiach 
polskich, był odpowiedzialny za 
oprawę muzyczną.
Po ukończeniu studiów w Lublinie 
został przeniesiony, na mocy de-
kretu z dnia 11 lipca 1980 roku, do 
WSD w Bagnie. Do jego obowiąz-
ków należało prowadzenie zajęć 
z muzyki i śpiewu kościelnego a 
także posługi duszpasterskie po-
dejmowane przez wychowawców 
seminaryjnych. Chcąc stale pod-
nosić swoje kompetencje ks. Jerzy 
Sienkiewicz zwrócił się w dniu 18 
stycznia 1981 roku z prośbą do 
władz zakonnych o możliwość 
kontynuacji studiów doktoranc-
kich na KUL. Pozytywna odpo-
wiedź na to podanie nadeszła w 
dniu 27 lutego 1981 roku. Ks. Józef 
Kmieć, dając zgodę na kontynu-
ację edukacji, podkreślił koniecz-

ność pogodzenia przez ks. Jerze-
go obowiązków w WSD w Bagnie 
z dalszą działalnością naukową. 

Władze zakonne obdarzyły du-
żym zaufaniem ks. Jerzego Sien-
kiewicza. Wyrazem tego zaufania 
była decyzja z dnia 23 sierpnia 
1982 roku, na mocy której został 
on mianowany Dyrektorem Stu-
diów w WSD w Bagnie
W dwa lata później ks. Jerzy zo-
stał przeniesiony do domu za-
konnego w Obornikach Śląskich, 
gdzie podjął obowiązki superiora 
i wikariusza miejscowej parafii. 
W 1985 roku został zwolniony z 
obowiązków wikariusza parafii 
p.w. NSPJ w Obornikach Śląskich. 
W 1987 roku został on przeniesio-
ny do wspólnoty salwatorianów w 
Trzebnicy i mianowany superio-
rem tamtejszej wspólnoty zakon-
nej. W czasie swojego pobytu w 
Trzebnicy dzielił się swoim talen-
tem muzycznym jako organista 
oraz dyrygent chóru składającego 
się z parafian z Trzebnicy i Obor-
nik Śląskich. 
Swoje studia doktoranckie zwień-
czył on napisaniem i obroną roz-
prawy doktorskiej pt. „Śpiew-

nikowe melodie Gorzkich Żali 
i ich ludowa recepcja w polskiej 
kulturze religijno-muzycznej” w 
dniu 4 grudnia 1987 roku na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubel-
skim. Na mocy dekretu z dnia 29 
maja 1990 roku został zwolniony z 
urzędu superiora i powierzono mu 
obowiązki konsultora oraz ekono-
ma wspólnoty w Trzebnicy. Rok 
później, w dniu 1 lipca 1991 roku 
zwolniono go z obowiązków kon-
sultora i ekonoma domowego, po-
wierzając mu funkcję pomocnika 
duszpasterskiego w parafii p.w. św. 
Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Świa-
dectwem dużego zaangażowania 
ks. Jerzego Sienkiewicza w życie 
rodzimej prowincji zakonnej są 
słowa podziękowania, które skie-
rował do niego w dniu 23 stycznia 
2001 roku ks. Edward Wanat. W 
swoim piśmie podziękował on ks. 
Jerzemu za pomoc w organizacji 
oprawy muzycznej podczas uro-
czystości związanych z obchodami 
100-lecia Prowincji Polskiej To-
warzystwa Boskiego Zbawiciela. 
Zwieńczeniem jego działalności 
naukowej oraz dużego zaangażo-
wania w propagowanie muzyki 
kościelnej w Trzebnicy był, wyda-
ny w 2003 roku, Śpiewnik Jadwi-
żański pt. „Święta Jadwiga Śląska 
w modlitwach i pieśniach” w wer-
sji polskiej, niemieckiej i czeskiej.
W 2006 roku, na mocy decyzji 
Rady Prowincjalnej z dnia 18 wrze-
śnia, ks. Jerzy Sienkiewicz został 
zwolniony z funkcji pomocnika 
duszpasterskiego i pozostawał w 
miejscowej wspólnocie w charak-
terze rezydenta. Wraz z dniem 1 
kwietnia 2011 roku ks. Jerzy został 
przeniesiony do domu zakonnego 
w Zakopanem przy Bulwarach J. 
Słowackiego, gdzie powierzono 
mu funkcję penitencjarza.
Opracował: ks. Ireneusz Kiełbasa SDS

Wspomnienie o ks. Jerzym
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Ze skarbca kulturowego 
Gminy Trzebnic a

LEONTYNA GĄGAŁO

Taczów Wielki

  

Śladów osadnictwa prehistorycz-
nego posiada niewiele. Mimo to 
ma jedną z najstarszych metryk 
na terenie Gminy Trzebnica. 
Miejscowość istniała już na po-
czątku XII w. Miano wsi wywo-
dzi się od imienia Tacs lub Tasz. 
Jej nazwę notują źródła: Tassow 
(1193), Tasco (1201), Tachowo  
(1204), Tachovo (1285), Thaczow 
1306), Taczow (1397), Totschen 
Gross (1750-1939), po 1945 r. – 
Taczów Wielki.
 Pierwotnie był wsią rycerską. 
Jej właściciel Pachozlav (Pako-
sław), podarował ją w latach 30. 
XII w. benedyktynom nowo po-
wstałemu klasztorowi św. Win-
centego na wrocławskim Ołbinie. 
Fundatorem tego opactwa był 
Piotr Włostowic, potężny wiel-
moża śląski, m.in. właściciel dóbr 
skupionych wokół Trzebnicy. Da-
rowiznę Pakosława potwierdza 
dokument wystawiony 28. 06. 
1149 r. przez Bolesława Kędzierza-
wego. Po przejęciu tego klasztoru 
przez premonstratensów (norber-
tanie, zakon kanoników regular-
nych), ich opat Cyprian, w 1193 
r. zwrócił się do papieża Celestyn 

III z prośbą o opiekę stolicy apo-
stolskiej nad klasztorem św. Win-
centego i zatwierdzenie w jego 
posiadaniu imiennie wyliczonych 
miejscowości. Wśród nich była 
wieś Tassov. Mieszkańcy tej wsi, 
mieli obowiązek świadczenia na 
rzecz klasztoru „podworowego”, 
czyli musieli dawać daniny w na-
turze w zależności od wielkości 
gospodarstwa domowego.
 W 1285 r. na prośbę opata, 
książę wrocławski Henryk IV 
Prawy, zezwolił klasztorowi św. 

Wincentego lokować Taczów jako 
wieś na prawie średzkim i zwolnił 
ją od obciążeń prawa polskiego. 
Jednak realizacja tej decyzji zo-
stała zawieszona. Dopiero w 1346 
r. opat klasztoru, w celu przepro-

wadzenia lo-
kacji, sprzedał 
wioskę zasadź-
cy, Mikołajowi 
Stachowiczowi 
i jego braciom 
(z wyjątkiem 
starszego brata 
Michała) oraz i 
ich matce Elż-
biecie. Mikołaj 
jako zasadźca 
został sołty-
sem i otrzymał 
w dziedziczne 

posiadanie 2 małe łany gruntu i 
4 morgi pola, młyn, staw rybny 
i pastwisko dla 100 owiec. Obo-
wiązkiem sołtysa było przewod-
niczenie wiejskiej ławie sądowej 
i zbieranie czynszów od chłopów. 
Z tego tytułu pobierał dla siebie 
– 1/3 grzywien od kar sądowych 
w niższej instancji i 1/9 od kar 
wyższego sądownictwa oraz 1/12 
marek od zebranych czynszów. 
Chłopi zgodnie z nowym prawem 
za użytkowanie ziemi płacili wła-
ścicielowi czynsz – pół marki od 
łana i dawali daninę w naturze: 
6 miar żyta, 4 miary owsa, 1½ 
miary pszenicy, pół miary grochu 
oraz kurczaka i 20 jaj. Poza tym 
zarówno sołtys jak i chłopi posia-
dający pług z zaprzęgiem mieli 
obowiązek pracować za darmo 
3 dni w roku w majątku klasz-
tornym. Dokument lokacyjny 
regulował również jakość i ilość 
okazjonalnych podarunków dla 
właściciela gruntów. Mieszkańcy 
tej wsi z okazji rocznicy urodzin 
opata i jego zastępcy mieli co 
roku przygotować jubilatom go-
ścinę (sołtys dawał ⅔ a chłopi ⅓ 
jej części) albo zapłacić ¼ marki.
 Na terenie Taczowa Wielkie-
go istniał też majątek klasztorny. 
Dobra te z czasem były dzier-
żawione. W 1450 r. posiadał je 
Wawrzik, ale już od XVII w. do 
kasacji dóbr klasztornych w 1810 
r. były pod zarządem opactwa. W 
latach 1830-1837 należały do Jütt-
nera, a od 1845 r. do barona von 
Lüttwitza. Przed 1876 r. majątek 
ten został rozparcelowany. Pod 
koniec XIX w. na terenie tej nie-
wielkiej wsi było 11 gospodarstw, 
których właściciele gospodaro-
wali na 213 ha ziemi. Wśród nich 
było 4-5 gospodarstw kmiecych 
(bogatych chłopów). Prócz tych 
gospodarstw funkcjonowało 
również wolne sołectwo. Wieś li-
czyła wówczas 110 mieszkańców, 
a w 1933 r. 166.
 Wieś miała charakter uli-
cówki zabudowanej zagrodami 
frankońskimi w czworobok. We 
wsi był wiatrak, szkoła, gospoda 
oraz stacja kolei szerokotorowej 
na trasie Trzebnica-Psie Pole, 
którą otwarto 1 grudnia 1886 r. 

Od tego czasu mieszkańcy wio-
ski byli dość często świadkami 
licznych wypadków kolejowych, 
które miały miejsce na tej trasie. 
Np., jak donosiła ówczesna prasa 
lokalna, w niedzielę, 18 lipca 1909 
r. na stacji kolejowej w Taczowie 
Wielkim, spośród wagonów po-
ciągu jadącego do Wrocławia o 
godzinie 4. wykoleił się wagon 
trzeciej klasy, a jadące za nim 
dwa kolejne wagony potoczyły 
się dalej bocznicą. Wagon, któ-
ry się wykoleił, uderzył w zaporę 
końcową, w wyniku czego dwóch 
pasażerów doznało obrażeń cia-
ła. Szkodę materialną określono 
jako znaczną.
 1 kwietnia 1939 r. Taczów 
Wielki oficjalnie przestał istnieć, 
ponieważ wieś została admini-
stracyjnie włączona do ówczesne-
go Moltketal czyli do Brochocina.

Taczów Mały

 Odkrycia archeologiczne 
stwierdziły tu ślady osadnictwa 
sięgające epoki kamienia i okre-
su kultury łużyckiej. To bardzo 
stara wieś. Jej nazwa pochodzi od 
imienia Tacs ewentualnie Tasz. 
Posiada metrykę równie starą jak 
Taczów Wielki: Tachovo (1155), 
Taczaw (1245) Thaczow (1295), 
Taczaw ((1418), Klein Totschen 
(1765-1939), po 1945 r. – Taczów 
Mały.
 Wieś ta w pierwszej połowie 
XII w. weszła w skład majątku 
biskupstwa wrocławskiego i zo-
stała wymieniona w dokumencie 
papieskim z 1155 r., w którym 
papież Hadrian IV na prośbę bi-
skupa wrocławskiego Waltera 
wziął biskupstwo wrocławskie 
pod swą opiekę i zatwierdził 
jego posiadłości. Potwierdza to 
również „Liber Fundationis Epi-
scopatus Wratislaviensis”, czyli 
„Księga Fundacyjna Biskupstwa 
Wrocławskiego” z około. 1305 r., 
która zawiera spis dóbr biskupich 
do 1295 r. Krótka notatka przy 
Taczowie Małym wskazuje, że w 
tym czasie na terenie tej miejsco-
wości obok wioski, znajdowały 
się również dobra ziemskie. We 
wsi był młyn i mieszkało 6 kmie-
ci. Natomiast dobra należały do 
Juchi – w jego majątku mieszkało 
pięciu kmieci – i do biskupa wro-
cławskiego, który przeznaczył je 
na utrzymanie kanonika gnieź-
nieńskiego, Johana Albifalonisa, 
który zrezygnował z tej funkcji i 
żył na dworze biskupim we Wro-
cławiu.
 W XIV w. wieś została prze-
niesiona na prawo niemieckie. 
Utworzono sołectwo. Sołtys 
otrzymał 1 łan ziemi wolny od 
czynszu i danin. W 1418 r. bi-

skup wrocławski nadał swoje do-
bra jako dożywocie kanonikowi 
Hermannowi Dwengowi. Po jego 
śmierci majątek został przekaza-
ny kapitule wrocławskiej katedry.
 Dobra biskupie wraz z folwar-
kiem, od co najmniej 1616 r., były 
dawane w dzierżawę lub zastaw. 
Dzierżawiły je takie rody jak: 
von Abschatz – 1616, von Fran-
kenberg – 1634, von Meusebach 
– 1706, Dove-Schuslort i von Woy 
– 1785. Po sekularyzacji dóbr ko-
ścielnych w 1810 r., majątek ten 
nabył kupiec Willert. W latach 
1830-1837 przejął go skarb pań-
stwa. Powiększone dobra o dwa 
majątki chłopskie, w latach 1852-
1912 zakupił Jentscha z Brocho-
cina, a w latach 1921-37 stały się 
one własnością rodu von Kassel z 
Głuchowa Górnego. 
 Wieś miała charakter uliców-
ki położonej przy skrzyżowaniu 
dróg z Głuchowa Górnego do 
Machnic i z Czachowa do Pier-

woszowa. Z 
czasem prze-
kształciła się 
na wielodroż-
nicową, którą 
z abudow a no 
z a g r o d a m i 
frankońskimi 
w czworobok. 
W południowo
-w s c ho d n i e j 
części wsi zlo-
kalizowany był 
folwark i stawy 
h o d o w l a n e . 
Na terenie fol-

warku istniał dwór, wzniesiony 
przez kapitułę lub przez któregoś 
z dzierżawców dóbr. Dwór stał 
jeszcze w okresie międzywojen-
nym. Obecnie w większej części 
jest zniszczony. We wsi był wia-
trak, młyn, browar, gorzelnia i 
gospoda. Pod koniec XIX w. na 
296 ha gruntów gospodarowali 
chłopi, którzy mieszkali w 25 za-
grodach. Wieś liczyła wtedy 168 
mieszkańców, a w r. 1933, było ich 
166. W czasie wojny prusko-fran-
cuskiej (1870-1871), uczestniczyło 
też kilku mieszkańców wsi. Jeden 
z nich, August Hempel zginął we 
Francji na początku działań wo-
jennych. W kampanii tej wzięło 
udział wielu ochotników z całego 
powiatu trzebnickiego.
 1 kwietnia 1939 r., decyzją ad-
ministracyjną, podobnie jak Ta-
czów Wielki, Taczów Mały został 
włączony do wsi Moltketal, wcze-
śniej Brochocin.

Brochocin

 W czasie badań archeologicz-
nych odkryto tu ślad osadnictwa z 
epoki kamienia i osadę z wczesne-
go średniowiecza. Nazwę wsi wy-
wodzi się od imion: Broch, Bro-
nisław, Proch albo od słów brok, 
broczyć. Pojawiła się ona w 1203 
r. przy opisie położenia kamieni 
granicznych ujazdu trzebnickie-

go. Potem jej pisownia ulegała 
zmianie: Brochotino (1203), Brc-
chocino (1204), Brocotino (1215), 
Brokotschino (1235), Brococzino 
(1267), Broccoczino (1312), Bro-
koczyn (1398), Brochozen (1410), 
Brockendorf (1666), Brukotschine 
(1743), Brokotschine (1885-1937), 
Moltketal (1937-1945), po 1945 r., 
Brochocin.
 Wieś graniczącą z dobrami 
fundowanego przez Henryka 
Brodatego klasztoru cysterek, 
książę pozyskał na drodze za-
miany. Część Brochocina nadał 
w 1203 r. trzebnickim mniszkom. 
W następnym roku osiedlił w niej 
na prawie polskim 12 „gości”. 
Według Urbarza z 1410 r. podda-
ni klasztoru zobowiązani byli do 
składania danin w naturze: 5 go-
spodarstw miało dawać: beczkę 
słodu do warzenia piwa, 6 miar 
ziarna (2 żyta, 2 pszenicy, 2 owsa) 
3 stosy drewna i dziesięcinę po-
lową. Każdy gospodarz miał też 
dać m.in.: 8 kurczaków, 12 jaj, a 
10 mendel zajęcy.
 Na terenie drugiej, książęcej 
części Brochocina powstały do-
bra i folwark. Początkowo miał 
w niej swoje uposażenie także 
dzwonnik biskupi kościoła wro-
cławskiego. W 1321 r. właściciel 
folwarku, trzebnicki mieszczanin 
Ticzko, wraz z żoną Bertradą, 
podarowali połowę folwarku i 1 
łan zakupiony od syna cysterkom 
trzebnickim. W XVI w. podległe 
księciu dobra stanowiły już jedną 
całość i należały w latach 1530-
1541 do rodziny von Mutschel-
nitz, potem kolejno do: rodu von 
Leutsch – 1617, von Kassel – 1705, 
von Salich – 1726, von Riemberg 
– 1779, von Helmrich – 1830, 
Seydel – 1845, Jentsch – 1876 i 
od 1914-1937 r. do Frombergów. 
Na terenie majątku około 1541 r. 
powstała siedziba rycerska, która 
została ostatecznie przebudowa-
na w latach 1860-1880 w stylu łą-
czącym elementy neoklasycyzmu 
i stylu arkadowego, które otoczo-
no parkiem. Obecnie pałac jest 
zrujnowany.
 We wsi był wiatrak, browar, 
olejarnia oraz gospoda i szko-
ła. Na przełomie XIX i XX w. 
mieszkało w niej 118 mieszkań-
ców, którzy żyli w 16 domach i 
gospodarowali na 23 ha gruntu. 
Po 1 kwietnia 1939 r. wieś liczyła 
już 537 ludzi, ponieważ do Bro-
chocina włączono dwie wioski, 
Taczów Wielki i Taczów Mały. 
Ważnym wydarzeniem dla bro-
chocinian była zmiana nazwy 
wsi na Moltketal (28. 01. 1937 
r.),wprowadzona dla uczczenia 
legendarnego marszałka pruskie-
go Helmuta Moltke. Mieszkańcy 
wsi postawili mu również po-
mnik i jego imieniem nazwali te 
miejscowe wzgórze (220 m npm) 
– Moltke Höhe.
 Dzieje przedwojenne tych wio-
sek dopisują teraz ich spadkobier-
cy, polscy osadnicy i ich potom-
kowie, którzy uznają je już, za 
swoje Małe Ojczyzny.

Dziedzictwo kulturowe 
Małych Ojczyzn
Gminy Trzebnica -----------------------

Taczów M. – Gospoda i wystrój jej 
wnętrza.

Taczów W. – Kartka z 1919 r.

Taczów W.  Zagroda frankońska

Brochocin – kartka z l. 1937-1941.

Wypadek kolejowy koło Brochocina  
1 września 1912 r.
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 Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Trzebnickiej kolejny rok 
świętowało urodziny Marii Lesz-
czyńskiej – królowej Francji, 
księżniczki polskiej i lotaryńskiej, 
córki wojewody poznańskiego, 
dwukrotnego króla Polski, księ-
cia Lotaryngii i Baru Stanisława 
Leszczyńskiego, która przyszła na 
świat 23 czerwca 1703 r. w dawnej 
Polskiej Wsi (obecnie ul. Ogrodo-
wa w Trzebnicy). Dnia 25 czerw-
ca 2013 r. o godz. 18.30 TMZT  
w sali konferencyjnej trzebnickie-
go ratusza, gdzie eksponowana 
jest wystawa poświęcona Marii 
Leszczyńskiej i rodowi Leszczyń-
skich autorstwa Leontyny Gągało, 
zorganizowało kolejną Biesiadę 
Marynkową z okazji 310. urodzin 
Marii Leszczyńskiej. Specjalnym 
gościem był dyrektor i kustosz 
zamku w Rydzynie Zdzisław 
Moliński, który po odśpiewaniu 
„Marsylianki”, uroczyście odsło-
nił portret Marynki – kopię ob-
razu autorstwa nadwornego ma-
larza Ludwika XV – Jeana Marca 
Nattiera. 
 W części merytorycznej biesia-
dy, została wygłoszona prelekcja 
bogato zilustrowana prezentacją 
multimedialną p.t. „Śladami Ma-
rynki – z trzebnickiego dworku 
do pałacu wersalskiego”, ukazu-
jąca nie tylko drogę Marii Lesz-
czyńskiej do tronu francuskie-
go, ale również różnego rodzaju 
przejawy życia kulturalnego dwo-
ru wersalskiego, w tym wpływ 
Marynki – najdłużej panującej 
królowej Francji, bo aż 43 lata 
– na niektóre dziedziny tego ży-
cia, m.in. organizację koncertów 
muzycznych i wystaw malarstwa. 
Ona też wprowadziła na dwór 
królewski tradycję „choinki”. 
Po prelekcji, chór „Mozaika” ze 
Skarszyna, kierowny przez Janinę 
Klin, znaną miłośniczkę i popu-
laryztorkę muzyki, pięknie wy-
konał wiązankę piosenek francu-
skich, w tym piosenki Edith Piaf. 
Chórowi towarzyszył zespół mu-
zyczny, a „Mozaika” towarzyszyła 
biesiadnikom do końca imprezy.
 W przerwie koncertu chóru 
wniesiono na salę duży tort pięk-
nie przyozdobiony „jadalnym” 
portretem Marynki, ufundowany 
przez firmę „Beza” Adama Ko-

sowskiego z Obornik Śląskich. 
Firma ta już zgodnie ze zwycza-
jem od 11 lat w ten sposób hono-
ruje naszą Królową. Urodzinowy 
tort konsumowano przy stołach 
ozdobionych chorągiewkami Pol-
ski i Francji. 
 W następnej przerwie kon-
certu na sali pojawiła się nagle 
zmaterializowana królowa Ma-
rynka (rolę tę z wdziękiem ode-
grała Sandra Jankowska), która 

oficjalnie ogłosiła przyznanie 
specjalnych przywilejów królew-
skich sygnowanych osobistym 
podpisem królowej Marii, nada-
jących tytuły urzędów królew-
skich: Zdzisławowi Molińskiemu 
– Nadwornego Kustosza zamku 
na Rydzynie i Nadwornego Chó-
ru Jej Królewskiej Mości – Janinie 
Klin. Akty te zostały potwierdzo-
ne stosownymi dokumentami  
i nałożeniem odpowiedniej szar-
fy. 
 W kolejnej przerwie przepro-
wadzono konkurs na rekwizyt, 
strój lub jego element z epoki,  
w której żyła Marynka. Pod ko-
niec biesiady, w towarzystwie he-
rolda, który bębnem zapowiadał 
niezwykłą wizytę, na salę wnie-
siono naturalnej wielkości postać 
królowej Francji. W jej towarzy-
stwie panie i panienki nagrodzo-
ne w konkursie na „Element stro-
ju z epoki”, po odebraniu nagród 
rzeczowych i stosownych dyplo-
mów mogły sobie zrobić zdjęcie 
pamiątkowe zdjęcie z królową.  
A potem wszyscy chętni uczestni-
cy spotkania ustawili się do zdję-
cia z Marynką. W trakcie biesiady 
można było obejrzeć także wy-
stawę poświęconą królowej, oraz 
planszę ukazującą wybitnych Po-
laków zasłużonych dla Francji. 
 Ze względu na bardzo brzydką 
aurę – deszcz, zimno i silny wiatr, 
musieliśmy zrezygnować z przy-
gotowanej wyprawy do Piekiel-
nego Wąwozu. 
 Realizacja projektu obchodów 
310 rocznicy urodzin Marynki 
trwała 3 miesiące. Czynna była 
wystawa o kolejach losu Marii 
Leszczyńskiej i jej najbliższej ro-
dziny oraz zorganizowano 6 pre-
lekcji multimedialnych dla mło-
dzieży szkolnej. W jednej z nich 
wzięła udział młodzież szkolna 
pochodzenia polskiego z Woły-
nia. Spotkania te prowadziła Le-
ontyna Gągało. 
 Projekt „Marynkowy” za-
kończyła wycieczka autokarowa 
do zamku w Rydzynie, w której 
wzięło udział 50 uczestników  
z Gminy Trzebnica. W sobotę, 28 
września Marynka (Sandra Jan-
kowska) podziękowała Jerzemu 
Treli, wiceburmistrzowi Gminy 
Trzebnica za to, że dane jej było 
urodzić się w grodzie naszym  
i wraz ze swoim „dworem” uda-
ła się – nie karetą, ale autokarem 
– do swojej rodowej siedziby w 
Rydzynie. Tam kustosz zam-
ku, dyrektor Zdzisław Moliński,  
z należnymi honorami przywitał 
Marynkę wraz z towarzyszącymi 
jej uczestnikami wyprawy i za-
prosił wszystkich do zamku. Za-
mek rydzyński, reprezentacyjna 
rezydencja rodu Leszczyńskich,  
a potem Sułkowskich zwany 
„Perłą Wielkopolski” w latach 
1704-1709 był reprezentacyj-
ną rezydencją Stanisława Lesz-
czyńskiego, dwukrotnego króla 
Polski, mieszkała tam również 
jego córka, Maria. Zdzisław Mo-
liński oprowadził naszą grupę 
po wszystkich salach i poświęcił 
wiele czasu by przybliżyć nam 
historię zamku – jego zniszczenie 
i odbudowę. Pokazał nam też ry-

nek i miasto. Tegoroczne obcho-
dy Marynek sfinansowane były 
przez Urząd Miejski w Trzebnicy.
 Udany kolejny jubileusz Marii 
Karoliny Leszczyńskiej dowodzi, 
że tego typu imprezy, mocno za-
korzenione w tradycji i historii 
naszej Małej Ojczyzny są bardzo 
potrzebne, by budować pamięć, 
tożsamość społeczności i pod-
trzymywać rodzime tradycje.
 Z roku na rok rośnie zaintere-
sowanie postacią naszej „Maryn-
ki” – Marii Leszczyńskiej, była 
bowiem jedną z najpopularniej-
szych kobiet swoich czasów, żoną 
króla Francji Ludwika XV i matką 
jego dziesięciorga dzieci. Często 
mówi się o niej „matka królów”, 
bo trzech jej wnuków było króla-
mi Francji, a jedna z córek królo-
wą Hiszpanii. Została pochowa-
na w hrabstwie Saint-Denis, a jej 
serce spoczęło w Nancy, gdzie są 
pochowani jej rodzice.  
 W Warszawie w Galerii Wy-
staw Czasowych na II p. czynna 
jest od 21 września 2013 r. – 5 
stycznia 2014 r. wystawa „Wersal 
Marii Leszczyńskiej – Sztuka 
dworska we Francji XVIII wie-
ku”. Zorganizowana została we 
współpracy z pałacem w Wersalu 
stawia sobie za cel nie tylko pokaz 
niezwykłych losów polskiej kró-
lewny, ale także wysmakowanej 
sztuki dworskiej czasów Ludwika 
XV. Pokazanych jest tam prze-
szło sto obiektów, pochodzących 
niemal wyłącznie z kolekcji fran-
cuskich – publicznych i prywat-
nych. Pałac w Wersalu użyczył na 
wystawę sześćdziesięciu wyjątko-
wej klasy dzieł ze swoich stałych 
ekspozycji, a wśród nich osiem 
znakomitych płócien Jeana-Mar-
ca Nattiera, przedstawiających 
królewskie córki, w tym świetny 
Portret Madame Henrietty jako 
Flory. Spośród innych artystów 
trzeba wymienić Jeana-Baptiste’a 
Oudry’ego, Jeana-Baptiste’a Van-
loo, Hyacinthe’a Rigauda, Ale-
xandra  Roslina, Pierre’a Goberta, 
Alexisa-Simona Belle’a, François
-Huberta Drouais’a, czy Josepha
-Marie Viena. 
 Ekspozycja otwiera perspekty-
wę na kilka problemów i tematów, 
jak ślub Marii Leszczyńskiej i jej 
macierzyństwo, kochanki króla 
Ludwika XV, krąg najbliższych 
przyjaciół królowej Marii, jej za-
miłowanie do muzyki i malar-
stwa, dekoracje i wyposażenie 
jej apartamentów, wreszcie życie 
codzienne i odświętne na dworze 
królewskim oraz jego przyjemno-
ści.
 Na tę prezentację składają się 
starannie wyselekcjonowane, 
znakomite portrety, oryginal-
ne fragmenty dekoracji aparta-
mentu królowej – w tym cykl 
obrazów „Pięć zmysłów” pędz-
la Jeana-Baptiste’a Oudry’ego,  
a także inne płótna, które po-
wstały według zamysłu królowej, 
a niektóre również przy jej udzia-
le, jak Gabinet Chiński – wreszcie 
wyrafinowane dzieła rzemiosła, 
jak znakomita komoda znanego 
ebenisty Roberta-Antoine’a Gau-
dreausa, zamówiona do jednego  
z jej salonów.

 Wystawa Wersal Marii Lesz-
czyńskiej otwiera przed 
publicznością szerokie 
możliwości lepszego 
poznania tej uro-
czej i lubianej 
Polki, która 
została królo-
wą Francji, 
a także wy-
sma kowa-
nej sztuki 
francuskiej 
c z a s ó w 
L u d w i k a 
XV. Dzięki 
w yjątkowej 
klasie arty-
stycznej pre-
z e n t o w a n y c h 
dzieł, stanie się 

ona niewątpliwie wydarzeniem 
kulturalnym o pierwszorzędnym 
znaczeniu. – Tak zachęcają do 
zwiedzenia komisarze tej wysta-
wy: Juliette Trey z Muzeum Pań-

stwowego Pałaców 
w Wersalu  

i Trianon 
i Anita 

C h i-
ron

-Mrozowska z Zamku Królew-
skiego w Warszawie.

Fot. Zenobia Kulik

Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej

Marynki 2013

SPROSTOWANIE     W poprzednim numerze Panoramy Trzebnickiej, w tekście o XXI Dniach Kultury Chrześcijańskiej,  wkradł się błąd: 28 kwietnia 1268 r. książę Władysław, 
wnuk św. Jadwigi, ufundował w miejsce dawnej kapliy św. Piotra kaplicę dla św. Jadwigi i do niej 25 sierpnia 1269 r.  przeniesiono relikwie Świętej. Inicjatorem jej budowy i pochowa-
nia tam św. Jadwigi była ksieni Gertruda. Była to pierwsza na Śląsku gotycka budowla. Za pomyłkę przepraszam czytelników.                                                       Zbigniew Lubicz-Miszewski
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FIZJOTERAPEUTA 
501-853-102

PSYCHODIETETYK 
722-395-256
DIETETYK 
609-320-661

R E K L A M A

Jeszcze chwilę i wstaję, jeszcze 5 
minut.
Rozruch - mycie, kawa i jeszcze 
śniadanie dla dziecka. Musi być 
zdrowe i szybkie, żeby  zjadło i 
nie marudziło, bo się nie wyro-
bimy. Słodkie płatki z mlekiem 
będą idealne...uff wychodzimy.
Słodkie płatki śniadaniowe nie są 
zdrowym, zbilansowanym posił-
kiem. Mają zbyt dużo cukru, na 

krótko pozostawiają uczucie sy-
tości, napędzają apetyt, sprzyjają 
tyciu. Mogą gościć w diecie dziec-
ka wyłącznie od czasu do czasu i 
raczej jako deser, a nie pierwszy, 
bardzo ważny posiłek. Płatki te, 
to po prostu SŁODYCZE.
Co więc wybrać, jak przekonać 
dziecko? Zmiana nawyków ży-
wieniowych to bardzo mozolna 
praca, ale daje same korzyści. Co 

zaproponować dziecku na pierw-
sze śniadanie, żeby miało ener-
gię, poczucie sytości i właściwą 
koncentrację?
Przygotujmy razem z dziećmi 
własne płatki do mleka:
4 szklanki płatków owsianych, 
1/2 szklanki wiórków kokoso-
wych, 3/4 szklanki migdałów lub 
innych orzechów, szczypta soli, 
1/2 lub 1 szklanka różnych nasion 

(słonecznik, siemię lniane, pestki 
dyni, sezam), 3 łyżki miodu, 1/4 
łyżki oleju, 1/4 szklanki wody. 
Sypkie składniki dokładnie mie-
szamy, płynne miksujemy.
 Łączymy całość ręką, dokadnie, 
aż płatki dokładnie oblepimy 
masą. Rozkładamy na blaszce 
(wys. masy do 2 cm), suszymy 
w temp. 180 przez 20 min.często 
mieszając, zmniejszamy temp. do 
130 i dosuszamy. 
Przechowujemy 3 tyg. w szczel-
nym pojemniku.
SMACZNEGO!

Śniadanie daje moc !!!

KAMIL KWAŚNIAK

Udany debiut. Polonia Trzebnica - 
Bystrzyca Kąty Wrocławskie

Do spotkania z Bystrzycą nasz 
zespół przystępował po zmianie 
trenera. Piotra Adamczyka za-
stąpił duet: Sławomir Kołodziej  
i Adrian Bergier.  Debiut okazał 
się udany dla nowych szkole-
niowców. Mimo że prowadzili oni 
drużynę tylko kilka dni, w grze 
naszego zespołu było już widać 
ich rękę.
Również debiut, w roli kapitana 
drużyny, zaliczył w tym meczu 
Dariusz Zalewski.
Od początku spotkania to poloni-
ści dyktowali warunki na boisku. 
Biało-niebiescy grali mądrze  
i spokojnie w defensywie. Stwa-
rzali również sytuację bramkowe. 
W 40. minucie spotkania Adrian 
Bergier poradził sobie z trzema 
rywalami przy linii bocznej bo-
iska, dośrodkował piłkę w pole 
karne wprost na głowę dobrze 
ustawionego Jakuba Jakóbczyka, 
który dopełnił formalności i po-
konał  bramkarza gości, Anisi-
mowicza.
W drugiej połowie obraz gry nie 
uległ zmianie. Dalej to trzebni-
czanie byli drużyną lepszą, kon-
trolującą to, co dzieje się na placu 
gry. Długo utrzymywał się wy-
nik ustalony jeszcze w pierwszej 
odsłonie meczu. Decydujący dla 
całego spotkania okazał się jego 
ostatni kwadrans. W 78. minucie 
gry Bartłomiej Ożga, środkowy 
defensor gości, faulował wycho-
dzącego sam na sam Jakóbczyka, 
za co obejrzał czerwoną kartkę. 
Trzy minuty później, grająca  
w przewadze Polonia,  prowadziła 
już 2-0. Katem Bystrzycy okazał 
się Jakub Jakóbczyk, któremu tym 
razem już nikt nie przeszkodził. 
Wykorzystał on sytuację sam na 

sam i ustalił wynik spotkania.
Zmiana trenera przyniosła pożą-
dany efekt. Zespół zagrał lepiej, 
skuteczniej w ofensywie i mą-
drzej w obronie. Po raz pierwszy 
w tym sezonie nasza drużyna nie 
straciła bramki. Po pięciu z rzędu 
ligowych porażkach i czterech 
meczach bez strzelonego gola 
wreszcie udało się naszym odblo-
kować i zwyciężyć.  
TSSR POLONIA TRZEBNICA – KS 
BYSTRZYCA KĄTY WROCŁAWSKIE  
2-0  (1-0)
Jakóbczyk  40, 81 / WIDZÓW: 200
Skład Polonii: Emil Trynda – Ra-
dosław Parada, Krzysztof Suchec-
ki, Dariusz Zalewski, Piotr Recz-
ka – Rafał Miazgowski, Krystian 
Jajko, Sławomir Kołodziej, Piotr 
Pająk (Jacek Nawrot 81) – Adrian 
Bergier (Jakub Psiurka 67), Jakub 
Jakóbczyk (Kamil Krzanowski 
89), Trenerzy: Sławomir Koło-
dziej, Adrian Bergier
Skład Bystrzycy: Damian Anisi-
mowicz – Michał Wróbel, Bar-
tłomiej Ożga, Bartłomiej Gawron 
Krzysztof Kotwicki – Sylwester 
Kurek (Radosław Juchno 60), Ka-
mil Mierzwa, Marcin Nowak (Ar-
kadiusz Pawlak 46), Krystian Ba-
giński – Jarosław Gambal, Piotr 
Janusz, Trener: Marcin Foltyn
Bardzo słabo w defensywie. Polo-
nia Trzebnica – MKS Oława
Po zwycięskim boju z Bystrzycą 
Kąty Wrocławskie, wszyscy sym-
patycy TSSR Polonii liczyli na do-
bry występ w kolejnym ligowym 
spotkaniu. Rywalem tym razem 
był spadkowicz z II ligi – drużyna 
MKS-u Oława. Mecz pierwotnie 
miał odbyć się w Oławie. Jednak 
ze względu na trwający na oław-
skim stadionie remont, klub MKS 
poprosił o zmianę gospodarza 
tej konfrontacji, na co zgodziła 
się zarówno Polonia jak i DZPN. 
Wobec tego spotkanie 11. kolej-

ki III ligi dolnośląsko-lubuskiej 
zostało rozegrane na Stadionie 
Miejskim FAIR PLAY ARENA  
w Trzebnicy.
Piłkarze Polonii byli tego dnia 
(5.10.2013r.) wyjątkowo gościnni. 
Już w 11. minucie gry nie potrafi-
li wybić piłki po strzale Mateusza 
Gancarczyka, ta szczęśliwie zna-
lazła się pod nogami Dominika 
Wejerowskiego, który z bliskiej 
odległości strzelił na 1-0. 120 se-

kund później było już   2-0. Tym 
razem Krzysztof Gancarczyk 
skutecznie zakończył akcję swo-
jego zespołu. Po stracie drugiej 
bramki nasza drużyna przebudzi-
ła się. Zaczęliśmy stwarzać sobie 
sytuacje bramkowe, ale brakowa-
ło skuteczności i szczęścia. Gola  
w 25. minucie strzelił nawet Jakób-
czyk, ale sędzia odgwizdał spalo-
nego. Wreszcie w 36. minucie gry 
dobrą akcję przeprowadzili dwaj 
nasi grający trenerzy: Kołodziej i 
Bergier.  Atak zakończył się moc-
nym strzałem tego ostatniego, 
jednak bramkarz gości Filip Wich-
man sparował to uderzenie na rzut 
rożny. Nasi potrafili jednak wyko-
rzystać ten stały fragment gry. Pił-
ka z rzutu rożnego została zagrana 
do stojącego przed polem karnym, 
niepilnowanego Radosława Belli. 
Ten uderzył z pierwszej piłki i ślicz-
nym strzałem w samo okienko po-

konał golkipera gości. Gol dla bia-
ło-niebieskich wlał nadzieję w serca 
kibiców i piłkarzy. Wydawało się, 
że jesteśmy w stanie doprowadzić 
do wyrównania. Świetną do tego 
okazję miał tuż przed przerwą Piotr 
Reczka, który znalazł się w sytuacji 
jeden na jednego z Wichmanem, po 
świetnym prostopadłym podaniu 
Kołodzieja. Młodemu pomocni-
kowi zabrakło jednak zimnej krwi  
i przegrał pojedynek z bramkarzem 
gości. Chwilę później sprawdzi-
ło się stare piłkarskie porzekadło, 
że nie wykorzystane sytuacje się 
mszczą. W ostatniej akcji pierwszej 

połowy skuteczną kontrę przepro-
wadzili oławianie. Dośrodkowanie 
w nasze pole karne do niepilnowa-
nego Dawida Lipińskiego, który 
podwyższył na 3-1.
Sytuacja, która miała miejsce pod 
koniec pierwszej połowy wywarła 
duży wpływ na naszych piłkarzy 
po przerwie. Widać było lekkie 
podłamanie faktem straty trze-
ciej bramki, gdzie minutę wcze-
śniej tak blisko było wyrównania. 
Z naszych jakby zeszło powietrze. 
Zawodnicy MKS-u skrzętnie to 
wykorzystali i wypunktowali 
polonistów. Na 4-1 podwyższył  
w 64. minucie Wejerowski. Pięć 
minut później piątego gola dla 
swojej drużyny strzelił Lipiński 
i było po meczu. Trener gości 
zaczął wpuszczać na murawę za-
wodników rezerwowych. Naszym 
udało się strzelić jeszcze drugiego 
gola.  Bramkarza gości pokonał  

w 83. minucie gry Jakub Jakób-
czyk, dla którego było to trzeci 
trafienie w dwóch ostatnich me-
czach. Niestety trzy minuty póź-
niej wynik spotkania na 6-2 dla 
MKS-u ustalił Dawid Lipiński, 
który ustrzelił tym samym hat
-tricka.
MKS Oława dopiero pierwszy 
raz w tym sezonie, w 11. kolejce, 
stracił dwa gole w jednym me-
czu ligowym. Także pierwszy raz  
w tych rozgrywkach zaapliko-
wał rywalowi aż sześć trafień. 
Ta statystyka oddaje ocenę gry  
poszczególnych formacji Polonii  
w tym spotkaniu. Nasi po 11. 
grach, z  7. punktami na swoim 
koncie, zajmują 16. pozycję w 
tabeli. O powiększenie tego mi-
zernego dorobku przyjdzie nam 
powalczyć w następnych spotka-
niach. Już w sobotę 12.10.2013r. 
kolejne piłkarskie emocje na 
Stadionie Miejskim w Trzebnicy. 
Do naszego miasta przyjedzie, 
zawsze mocna, Lechia Dzierżo-
niów. Zapraszamy wszystkich 
kibiców na ten trudny i ważny 
mecz. Początek o godzinie 15:00. 
Tydzień później wcale nie będzie 
łatwiej. Zagramy na FAIR PLAY 
ARENIE z liderem III ligi, Ślęzą 
Wrocław.
TSSR POLONIA TRZEBNICA – MKS 
OŁAWA   2-6  (1-3)
Bella 37, Jakóbczyk 83-Wejerowski 
11, 64; K. Gancarczyk 13; Lipiński 
45+1, 69, 86 /WIDZÓW: 300
Skład Polonii: Emil Trynda – To-
masz Szczepek, Krzystof Suchec-
ki, Dariusz Zalewski, Radosław 
Parada (Jakub Psiurka 46) – Piotr 
Reczka, Radosław Bella (Piotr 
Pająk 65), Sławomir Kołodziej, 
Krystian Jajko – Adrian Bergier, 
Jakub Jakóbczyk (Kamil Krza-
nowski 85), Trenerzy: Sławomir 
Kołodziej, Adrian Bergier
Skład MKS-u: Filip Wichman – 
Michał Sikorski, Kamil Dołgan 
(Marcin Mazur 82), Jakub Kali-
nowski, Maciej Zapał – Dominik 
Wejerowski, Mateusz Peroński 
(Adrian Okoń 74), Mateusz Gan-
carczyk, Norbert Pierzga (Rado-
sław Krzyszków 80) – Krzysztof 
Gancarczyk (Arkadiusz Synówka 
71), Dawid Lipiński.   

Poloniści ze zmiennym szczęściem
Trwa seria pięciu z rzędu meczy u siebie w III lidze. Za nami dwa 
z nich. W debiucie duetu trenerskiego: Kołodziej, Bergier, nasi 
zawodnicy pokonali 2-0 Bystrzycę Kąty Wrocławskie. Tydzień 
później doznali dotkliwej porażki 2-6 z MKS-em Oława.

W meczu piątej kolejki Ligi Tere-
nowej Młodzików (Grupa II) ry-
walizują dwie nasze drużyny: mę-
ska i żeńska. Dziewczyny radzą 
sobie świetnie. Wygrały ostatnio 
z Akademią Piłkarską z Oleśnicy 
6-1. Jednak to chłopcy zakończyli 
swój mecz rekordowym zwycię-

stwem. Rozgromili Widawę Kieł-
czów 24-0! Mali poloniści średnio 
strzelali bramkę co dwie i pół mi-
nuty (mecze w tej kategorii wie-
kowej trwają 2x30 min.). Gratulu-
jemy skuteczności! Oby tak dalej!

[KK]

Rekordowy wynik młodzików
Do niespotykanie wysokiego rozstrzygnięcia doszło w meczu 
Młodzików II TSSR Polonii z rówieśnikami z Widawy Kiełczów.

Drużyna Młodzików II TSSR Polonii z trenerem Wojciechem Zielińskim, tuż po spotkaniu z Widawą Kiełczów

Nasi napastnicy Bergier z Jakóbczykiem grają ostatnio dobrze. Niestety nie 
idzie to  zawsze w parze z poczynaniami defensywy.
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WAŻNE  TELEFONY
URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY 
 71 312 06 11
 71 312 06 42
 71 312 01 45
BURMISTRZ PRZYJMUJE:
w sprawach skarg i wniosków 
   w każdą środę 
   w godz. od 16 do 16:15
w sprawach lokalowych 
   w każdy pierwszy wtorek  
   miesiąca w godz. od  13 do 16

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
   dyżur w każdą środę 
   w godz.13-16

W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW 
   w każdą środę 
   w godz. od 15:30 do 16

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

TRZEBNICKIE CENTRUM 
KULTURY I SPORTU
 71 312 09 47
BIBLIOTEKA MIEJSKA 
 71  312 12 43
HALA SPORTOWA
 71 312 11 71

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ 
SPOŁECZNYCH
 71 388 75 00
 71 388 75 80 

SĄD REJONOWY 
 71 312 12 13

POWIATOWY URZĄD PRACY
 71 312 11 54
 71 387 11 38

SZPITAL 
ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
 71312 09 20 
 71312 09 13

ZAKŁAD LECZNICTWA 
AMBULATORYJNEGO
 71 387 28 38

ZAKŁAD GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ ERGO
 71 310 99 56
 71 310 99 92

Blisko pięciuset młodych ludzi 
stanęło na starcie trzebnickich 
biegów przełajowych - imprezy 
od lat cieszącej się renomą i uzna-
niem wśród nauczycieli, trene-
rów i młodzieży. Impreza ta jest 
strefową eliminacją do Dolnoślą-
skich Mistrzostw Zrzeszenia LZS  
w biegach Przełajowych. 
W dziewięciu kategoriach wie-
kowych dziewcząt i chłopców 
zwyciężyli:

Chłopcy:
rocznik 2003 - 1.Kacper Wyżni-
kiewicz SP Żmigród, 2.Igor Ła-
komiec SP 3 Trzebnica, 3.Kacper 
Cych SP Żmigród.
rocznik 2002  - 1.Piotr Kręczewski 
SP 3 Trzebnica, 2.Aleksander Śli-
wiak SP 3 Trzebnica, 3. Miłosz Sip  
SP Kuźniczysko.
rocznik 2001 - 1.Andrzej Janik SP 
Żmigród 2.Wojciech Janik SP 2 
Trzebnica 3.Daniel Słomian SP 3 
Oborniki Śl.
rocznik 2000 - 1.Dawid Pukacz 
PGS J Trzebnica 2.Bartłomiej Ję-
dra  Gimnazjum Żmigród 3.Bar-
tosz Lorek PGS J Trzebnica
rocznik 1999 - 1.Kamil Leonowicz 
Gimnazjum Żmigród, 2.Kon-

rad Szulc PGS J Trzebnica 3.To-
mek Taźbirek  Gimnazjum Nr 1 
Trzebnica,
rocznik 1998 - 1.Patryk Koryń-
czuk  Gimnazjum Ujeździec Wlk. 
2.Muchał Klimkowski Gimna-
zjum Żmigród 3.Patryk Chodo-
rowski Gimnazjum Żmigród,
rocznik 1997/96  -1. Patryk Domi-
nas  PZS Nr 2 Trzebnica 2.Rafał 
Kolonko  PZS N r 2 Trzebnica, 
3.Mateusz Kasperek LO Trzebni-
ca,
rocznik 1995/94 - 1.Kamikl Han-
kiewicz ZSZ Rawicz, 2.Mateusz 
Brodacz ZSR  Wołów.

Dziewczęta:
rocznik 2003 - 1.Kubacka Martyna  
SP 2 Trzebnica, 2.Karpińska Julia 
SP 3 Trzebnica 3.Ziomek Kata-
rzyna SP 3 Trzebnica,
rocznik 2002 - 1.Żołnierowska 
Paulina SP 3 Trzebnica, 2.Nalota 
Anna  SP Żmigród 3.Ostrowiecka 
Natalia SP Żmigród,
rocznik 2001 – 1. Fuchs Anita SP 
91 Wrocław,2.Małys Paulina  SP 
Żmigród, 3.Zinczenko Zuzanna 
SP 2 Trzebnica,
rocznik 2000 - 1.Terpic Angelika 
Gimnazjum Żmigród, 2.Rak Ma-

ria Gimnazjum Zawonia, 3.Rado-
ta Anastazja Gimnazjum Zawo-
nia.
rocznik 1999 - 1.Samiło Agata  
Gimnazjum Żmigród 2.Bober 
Aleksandra Gimnazjum Żmigród 
3.Stawińska Aleksandra  Gimna-
zjum Żmigród,
rocznik 1998 - 1.Ninierza Elżbie-
ta Gimnazjum Żmigród 2.Wajer 
Alicja  Gimnazjum Oborniki Ślą-
skie  3.Bagińska Alicja Gimna-
zjum Żmigród,
rocznik 1997/96 - 1.Mazur Kinga  
PZS Nr 2 Trzebnica 2.Korfel Ka-
rolina PZS Nr 2 Trzebnica 3.Woj-
ciechowska Katarzyna  PZS Nr 2 
Trzebnica,
rocznik 1995/94 - 1.Hajduk Patry-
cja PZS Nr 2 Trzebnica  2.Szałap-
ska Anita  PZS Nr 2 Trzebnica 
3.Mark Paula ZSR Wołów
Punktacja zespołowa szkół 
przedstawia się następująco:
Szkoły Podstawowe: 1 miejsce 
Szkoła Podstawowa Nr 3 Trzeb-
nica, 2 miejsce Szkoła Podsta-
wowa Żmigród, 3 miejsce Szkoła 
Podstawowa Nr 3 Oborniki Śl., 
4 miejsce Szkoła Podstawowa 
Nr 2 Trzebnica, 5 miejsce Szkoła 
Podstawowa Nr 20 Wrocław, szó-

ste miejsce Szkoła Podstawowa 
Zawonia, siódme miejsce Szkoła 
Podstawowa Kuźniczysko, ósme 
miejsce Szkoła Podstawowa Bo-
leścin, dziewiąte miejsce Szko-
ła Podstawowa Nr 91 Wrocław, 
dziesiąte miejsce Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 Wołów, 
Gimnazja: 1 miejsce Gimnazjum 
Nr 1 Trzebnica, 2 miejsce Gimna-
zjum im. Macieja Rataja Żmigród, 
3 miejsce Gimnazjum Zawonia, 4 
miejsce Gimnazjum Ujeździec 
Wielki, 5 miejsce Powiatowe 
Gimnazjum Sportowo-Językowe 
Trzebnica, 6 miejsce Gimnazjum 
Oborniki Śląskie. Szkoły ponad-
gimnazjalne: 1 miejsce Powiato-
wy Zespół Szkół Nr 2 Trzebnica, 
2 miejsce Zespół Szkół Rolni-
czych Wołów, trzecie miejsce Ze-
spół Szkół Zawodowych Rawicz, 
czwarte miejsce Powiatowy Ze-
spół Szkół Nr 1 Trzebnica.
Organizatorami imprezy byli: 
Trzebnickie Centrum Kultury  
i Sportu, Gminne Zrzeszenie LZS 
w Trzebnicy, Powiatowe i Dolno-
śląskie Zrzeszenia LZS.

J.P.

O Puchar Trzebnickiego Święta Sadów



jazdy kat. B- doświadczenie w obsłu-
dze klienta- komunikatywność,  dys-
pozycyjność, wykształcenie średnie
Kontakt: 602-612-158
PRACA DODATKOWA firma zajmu-
jąca się działem odszkodowań, wyna-
grodzenie prowizyjne, tel. 535 885 885.
PRZEDSTAWICIEL W związku z 
tworzeniem się filii ubezpieczeń i po-
średnictwa kredytowego poszuku-
jemy przedstawicieli w małych miej-
scowościach z powiatu trzebnickiego
-wykształcenie minimum średnie, ko-
munikatywność, przyjazne nastawie-
nie, mile widziani studenci lub osoby 
już pracujące, podstawowa obsługa 
komputera, wynagrodzenie zależne 
od zaangażowania, tel. 730 733 700.
UCZNIA Zatrudnię do sklepu meblo-
wego do przyuczenia zawodu, tel. 071 
714 24 56.
SEKRETARKĘ zatrudnię do biura na 
terenie Trzebnicy (mile widziana stu-
dentka studiów zaocznych). Zakres 
obowiązków: umawianie klientów 
zgodnie z kalendarzem, sprawdzanie 
zdolności kredytowej klienta, -obli-
czanie składek ubezpieczeniowych, 
obsługa faksu, podstawowa obsługa 
komputera. Oferujemy: pracę w mi-
łej atmosferze, podstawę + prowizję, 
możliwość rozwoju. Osoby zaintere-
sowane proszone są o przesłanie CV 
wraz ze zdjęciem na adres mailowy: 
trzebnica.rekrutacja@gmail.com.
DORADCA KLIENTA Firma: SKA-
RABEUSZ sp z o.o, Trzebnica i okoli-
ce, Zadania: rozwój sprzedaży na wy-
znaczonym terenie, bezpośredni kon-
takt z klientem, praca w terenie, ocze-
kiwania: doświadczenie w sprzedaży 
i obsłudze klienta, dobre umiejętno-
ści organizacyjne, komunikatywność, 
mile widziane osoby mające doświad-
czenie w sprzedaży ubezpieczeń, ko-
smetyków. Oferujemy: wynagrodze-
nie prowizyjne wypłacane tygodnio-
wo. Premię związaną z pozyskiwa-
niem klientów, telefon komórkowy z 
limitem miesięcznym, tel. 797 230 253.

--- SZUKAM  PRACY ---
OPIEKUNKA Zaopiekuje się dziec-
kiem od zaraz, wiek dziecka obojętny, 
może być niepełnosprawne, posia-
dam referencje, tel. 505 134 023.
KOREPETYCJE “Studentka pomoże 
w lekcjach uczniom szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Tel. 697 936 979.
KOREPETYCJE Udzielam korepety-
cji z j. angielskiego, tel. 607 475 211.
PRACA DOWOLNA Kobieta na eme-
ryturze, w pełni zdrowa i sprawna po-
szukuje pracy i zaopiekuje się też 
dzieckiem. Tel. 695 588 722
SPRZEDAWCA szuka pracy na tere-
nie Trzebnicy, tel. 797 253 276.
PRACA DORYWCZA Pan szuka pra-
cy dorywczej w Trzebnicy lub okolicy, 
tel. 693 598 581.
LOGISTYK Absolwent logistyki 
przyjmie pracę w ramach stażu, tel. 
723 396 377.
SPRZEDAWCA szuka pracy na tere-
nie Trzebnicy, tel. 601 525 420 (branża 
odzieżowa). 
TOKARZ z uprawnieniami CNC po-
dejmie pracę. Posiadam uprawnienia 
na wózki widłowe. Tel. 609 512 270. 
Proszę dzwonić po godz 15. 
PRACA FIZYCZNA Mężczyzna, 36 
lat, bez nałogów, wykształcenie tech-
niczne, kurs wózków widłowych, pra-
wo jazdy, spawanie MAG 135, dobra 
znajomość j. angielskiego, szuka pra-
cy fizycznej na terenie powiatu trzeb-
nickiego lub wołowskiego. Kontakt: 
tel. 783 835 181.
SPRZEDAWCA szuka pracy na tere-
nie Trzebnicy, tel. 601 525 420.
SPRZEDAWCA szuka pracy na tere-
nie Trzebnicy, tel. 797 253 276.
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM tel. 
601 525 420.

--- MOTORYZACJA ---
SPR ZE DAM

MERCEDES-BENZ 2200 cm3, 1976. 
Brak przeglądu i OC, na chodzie, wy-
maga poprawek. Cena 2000 zł Czesz-
ów, 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, 

--- NIERUCHOMOŚCI ---
SPR ZE DAM

KAWALERKĘ w centrum Trzebnicy 
przy deptaku tel. 790 558 208.
MIESZKANIE 2-pokojowe (43m²) z 
balkonem, w centrum Trzebnicy, po ka-
pitalnym remoncie. (ul. Ks. Bochenka). Do 
zamieszkania od zaraz. Tel.664785691.
MIESZKANIE w Trzebnicy przy ul. 
Wrocławskiej (nowe osiedle) na par-
terze, 57,5 m² z piwnicą, mieszkanie w 
pełni wyposażone (sprzęt AGD i me-
ble), tel. 605 368 993.
MIESZKANIE w centrum Trzebni-
cy 60 m², po remoncie (nowoczesny 
styl), umeblowane, w pełni wyposa-
żone (meble, dywany, lampy, zastawa 
kuchenna), tel. 667 901 157.
MIESZKANIE w Trzebnicy przy ul. 
Św. Jadwigi na III piętrze, 49 m² w sta-
nie deweloperskim z miejscem par-
kingowym w garażu podziemnym, 
tel. 539 043 659.
MIESZKANIE 33 m² na I piętrze, 2 
pokoje w Trzebnicy przy ul. Bochenka.  
na przeciwko Bazyliki Św. Jadwigi, tel. 
608 872 563.
MIESZKANIE 67m² w domu jedno-
rodzinnym w centrum Trzebnicy, cena 
275 tys.,  tel 502 826 516.
MIESZKANIE 77 m² na IV piętrze, 3 
pokoje – wyremontowane, w centrum 
Trzebnicy, 260 tys., tel. 667 672 204. 
MIESZKANIE własnościowe w Trze
-bnicy, 43 m2, na III piętrze, 2 pokojo-
we i balkon w centrum Trzebnicy, tel.  
795 585 810.
DOM Księginice (Kobylice) nowy, 
działka 2020 m², dom 160 m², cicha 
okolica, piękne położenie, zbudowa-
ny z b. db. materiału do wykończenia. 
Cena 355 tys. zł. Trzebnica, nr tel. 794 
538 784.
DOM w Trzebnicy, 4 pokoje, kuchnia, 
2 łazienki, ubikacje, taras, ogrzewanie 
elektryczne piec opałowy, centralne na 
węgiel, kominek. Działka 600m2. Dom 
gospodarczy z garażem, na piętrze 
60m2 pomieszczenie do wykonania 
mieszkania, doprowadzona woda, świa-
tło, domy ocieplone, tel. 694 627 900.
DOM na wsi, działka 1050m², Ujeździec 
Wielki, do remontu, + budynek gospo-
darczy, tel. 663 951 072.
DOM z lokalem usługowym w cen-
trum Trzebnicy, ekstra lokalizacja, 310 
m², cena 989.000, więcej informacji na 
vividdom.pl i pod nr 603 807 428.

DOM w Obornikach Śląskich 2009r. 
energooszczędny 119m², wykończo-
ny i urządzony (AGD, kuchnia, łazien-
ki). 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 uli-
cy woda, kanalizacja, wydane warun-
ki zabudowy, mapka do celów projek-
towych, tel.663 342 744 (po godz.17.).
DZIAŁKĘ Pilnie! Tanio!  Budowlana 15 
arów z mediami w Wiszni Małej. Bar-
dzo dobry dojazd, ul. Szkolna, lub za-
mienię działkę na mieszkanie w Trzeb-
nicy do II piętra. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 785-410-362.
DZIAŁKA budowlana w miejscowo-
ści Szczodre koło Długołęki. 3000 me-
trów kwadratowych, uzbrojona (prąd, 
woda) ładnie położona, w pobliżu las, 
staw i park. Blisko Wrocławia (10 minut 
drogi) oraz Długołęki (5 minut drogi). 
Na miejscu prywatny żłobek, a w Dłu-
gołęce wszystkie szkoły (podstawów-
ka, gimnazjum i liceum). Cena 200 000 
zł do negocjacji,  tel.693 332 646.
DZIAŁKĘ rolną z możliwością zabu-
dowy, Trzebnica obręb Kobylice, 5 ha, 
tel. 512 471 588.
DZIAŁKĘ budowlaną 700 m2 w 
Obornikach Śl. Tel. 784 462 131.
DZIAŁKĘ budowlaną w Kałowicach 
koło Zawoni tel. 695 220 186.
LOKAL usługowo-handlowy w cen-
trum Trzebnicy, 54 m², cena 289.000,-, 
więcej informacji na vividdom.pl i pod 
nr 603 807 428.

W YNA JMĘ
MIESZKANIE 3-pokojowe w Trzebni-
cy, w Rynku, na parterze. Tel. 693 332 646.
MIESZKANIE 54 m², 2 pokoje z bal-
konem od strony parku na pierwszym 
piętrze (nad Galerią Kwiatów) przy uli-
cy 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 sprze-
dam mieszkanie 36m2 w Trzebnicy w 
nowym budynku. tel. 697 060 991. 
KAWALERKĘ o pow. 54 m² (po pod-
łodze) 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. Kardyna-
ła Wyszyńskiego 1. Tel 889 263 887
LOKAL (cześć lokalu) ok 6m² z moż-
liwością powiększenia przy ulicy św. 
Jadwigi (w solarium). Cena wynajmu 
500 zł + rachunki, tel. 71 312 03 70, 
kom. 605 368 993.

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

--- DAM  PRACĘ ---
NIANIA Poszukuję do opieki nad 3,5- 
letnim chłopcem i 9-letnią dziew-
czynką. Odbiór ze szkoły/przedszkola 
i opieka w godz. 14-18. Praca w Księgi-
nicach. Kontakt Kasia 883 035 928.
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY
Przyjmę do pracy, Miejsce pracy Za-
wonia. Wymagane m.in.:- wysoka mo-
tywacja do pracy- doświadczenie w 
obsłudze biura- wykształcenie    mini-
mum średnie- dobra znajomość    ję-
zyka angielskiego- komunikatywność,
rzetelność, - bardzo dobra znajomość 
Pakietu Microsoft Office-mile widzia-
na znajomość  programów graficz-
nych  oraz doświadczenie w tworze-
niu wizerunku firmy (tworzenie kata-
logu,  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 

2800 obr./min. Cena: 150 zł za dwie 
sztuki. Telefon 607 050 846.
SUBWOFER (do samochodu) MAC 
AUDIO 800 W, wymiar - 33 cm śred-
nica, 66 cm długość. Cena 100 zł. Tel. 
602 637 562.

GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE PIONE-
ER TS 175, 150W. Cena 80 zł., tel. 602 
637 562 .

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

--- ROWERY / WÓZKI ---
SPR ZE DAM

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

WÓZEK dziecięcy trzyfunkcyjny, 
gondola, spacerówka, pokrowiec 
przeciwdeszczowy, kolor kremowy, 
na kołach pompowanych. Cena: 250 
zł do negocjacji. Żmigród, tel. 888 794 
9892.
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.
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 RE-
LAX- do 22 kg. Posiada niezbędne ate-
sty, niezwykle wygodny i praktyczny. 
Fotelik posiada regulację oparcia i pod-
nóżka na stopy.Nie wymaga bagażnika 
dlatego że montowany jest do ramy ro-
weru. Trzebnica, tel. 603 28 30 75.
WÓZEK dziecięcy dla lalek, niebieski, 
mało używany, cena 100 zł. tel. 693 79 01 06.

----- ROŻNE -----
SPR ZE DAM

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

PIANINO UCRAINA, tel. 693 945 896.

Kształtowanie sylwetki
Ujmij sobie 10 lat!

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

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

Zapraszamy do zamieszczania na łamach Panoramy Trzebnickiej  BEZPŁATNYCH ogłoszeń drobnych.

KUPON OGŁOSZENIOWY

BEZPŁATNE ogłoszenia drobne przyjmujemy:

na kuponie ogłoszeniowym w sekretariacie Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Prusickiej 12 
lub telefonicznie: 71 3120947 oraz  przez e-mail: reklama.panorama.trzebnicka@wp.pl

cena:

treść ogłoszenia:

telefon:



MATA DO ZABAWY posiada inte-
raktywne elementy cena 32 zł , tel. 783 
376 097.

JEŻDZIK pchacz firmy Fisher Prince, 
mało używany, stan bardzo dobry. Cena 
50 zł. Telefon kontaktowy 609 247 066.

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

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

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

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

BUTY NARCIARSKIE Lange TEAM 
8 BLACK LB95160 size 26,5 (jeżdżone je-
den sezon). tel. 693 332 660, po godz. 17.
ŁÓŻKO sosnowe 1-osobowe z dra-
binką, bez materaca, pod łóżkiem 
miejsce na zabawę, wym. 96 cm x 200 
cm, wysokość: 70 cm, Tel. 693 280 762.
SOFA ROZKŁADANA TANIO! 2-oso-
bowa, 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.

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

GARNITUR w rozmiarze 170/104/90 
w kolorze szarym wpadającym w 
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 Be-
ata 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 Kami-
zelka 2 szt. Krótkie spodenki Marynarka
-kurtka jesienna Tel. 693 280 762

„ADIDASY” F-50 roz.38 Trampki 
„concerse” Półbuty granatowe za kost-
kę „reserved” Buty za kostkę „Victo-
ry” Skórzane buty zimowe” NAGABA” 
Buty sportowe „Reebok” Buty sporto-
we niebieskie „Kalenji” Tel. 693 280 762

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

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

BUTY botki LASOCKI skórzane, czar-
ne, roz. 37-38 używane, w bardzo do-
brym stanie, cena 20 zł, tel. 783 376 097

OKNO plastikowe dwuskrzydłowe o 
wym. 220 cm x 125 cm, komplet felg 
metalowych do Mercedesa (5,5), pie-
cyk kaflowy elektryczny, baterię zle-
wozmywakową i do umywalki. Tel. 
694216036
KÓŁKA DO RUSZTOWAŃ / ROL-
KI JEZDNE CENA 50ZŁ/SZT. Sprze-
dam kółka do rusztowań z tworzy-
wa sztucznego z trzpieniem, możli-
wość regulacji wysokości, używane, 
Ø200mm. Tel. 501 842 806.

AGREGAT TYNKARSKI PFT G4 
Cena 10 900zł, stan bardzo dobry, 
mało używany. Sprzedaje ponieważ  
nie jest mi już potrzebny. Możliwość 
sprowadzenia na miejsce. Cena do ne-
gocjacji. Tel. kontaktowy 501 842 806. 

KOMPRESOR używany w dobrym 
stanie. Jestem pierwszym właścicielem 
kompresora. Sprzedaje ponieważ nie 
jest mi już potrzebny. Cena do nego-
cjacji 1500zł, dwie pompy gratis. KOM-
PRESOR LT 200 METABO, Opis: Olejowy 
kompresor jednotłokowy, Producent - 
METABO Polska Sp. z o.o., Pojemność 
zbiornika 200L,Napięcie zasilania/czę-
stotliwość: 400V / 50 Hz, Wymiary (dł. x 
szer. x wys.): 1500x450x1100 mm, Waga 
130kg. Możliwość dostarczenia do wy-
znaczonego miejsca – Wrocław i oko-
lice. W razie pytań proszę o kontakt: 
email ewa.malanowska@op.pl lub tel. 
501 842 806.

OLEJU CASTROL EDGE 5W40, 3 szt 
po 1L oryginalnie zapakowaney. Cena 
30 PLN za szt lub 75 PLN za 3szt. lub 
Olej Castrol 0W40 1L, nowy, oryginalnie 
zapakowany. 25 PLN, tel. 783 376 097.

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 ce-
nie 30 zł., tel 602 637 562

BUCIKI dziecięce, jesienne, w bar-
dzo dobrym stanie, skórzane, GEOX 
Rroz.23, cena 20 zł tel. 667 743 520.

TELEFON Nokia Asha 300 bez foli, 
wszystko w zestawie używany 7 dni 
bez rys, nie widać śladów użytkowni-
ka, cena 230 zł., tel. 509 092 635.
MONITOR do komputera 17” płaski, 
PHILIPS, stan bardzo dobry, cena 400 
zł, tel. 603 477 855.
ROLKI rozmiar od 32 do 35, regulo-
wane, cena 40zł para, tel. 605 918 889.

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

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

DYWAN o wym. 160 x 215 do pokoju. 
Cena 90 zł, tel 667 888 993

FOTEL 2sztuki, w bardzo dobrym sta-
nie 150 zł do negocjacji, lub stolik do 
kawy w bardzo dobrym stanie 50 zł, 
tel. 667 888 99.

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

ŁÓŻECZKO drewniane plus materac 
kokos-pianka-gryka, 60x120 cm, cena 
90zł, tel. 783 376 097.

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

FIKUSA benjamina, wysoki 2 m, cena 
do uzgodnienia, tel. 668-215-025.

KULA DYSKOTEKOWA, nowa. 
Średnica 30 cm, Waga: 3.5 kg. Lustrza-
na kula obrotowa z płytkami szklany-
mi (10 x 10 mm) do montażu sufito-
wego. Bez silnika, cena 30 zł, tel. 783 
376 097.

KONIE orginalne, są nowe, nie uży-
wane z opakowaniem. Cena za nume-
ry: 2, 3 - 7zł, za numery: 1, 4, 5, 6, 7, 8 
- 5zł, tel. 783 376 097.

KUPIĘ

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

PR Z YJMĘ

ROWER damkę ( nie musi być górski) 
tel. 531 406 005.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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INDYWIDUALNA 

NAUKA 
JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

 “BEE COOL, 
SPEAK ENGLISH” 
tel. 663 840 211

D O M O W E  P I E R O G I

DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY GMINY TRZEBNICA

Nakład 12 000  egzemplarzy
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www.OSKAR GSM.pl

TELEFONY KOMÓRKOWE
CB RADIA . NAWIGACJE

     skup . sprzedaż . akcesoria . serwis

Trzebnica 
ul. W. Witosa 18
tel. 71 387 48 45
kom. 511 511 011

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

Obornicka 41B Trzebnica

535 885 885

B I U R O 
PODRÓŻY
koniec LAST MINUTE
- Zaplanuj wcześniej 
   tańsze wakacje. 
- Oferty dobieramy 
   indywidualnie.

 joda.joanna.mackiewicz@gmail.com
Obornicka 41B Trzebnica

535 885 885

WYPOŻYCZALNIA 
SPRZĘTU 

BUDOWLANEGO 
i OGRODNICZEGO 
--- GREEN ROBOT --- 

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

i inny sprzęt ogrodniczy
Trzebnica/ul. Jędrzejowska 51

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

WYPOŻYCZALNIA 
MASZYN

i NARZĘDZI 
BUDOWLANYCH

----- ROBOT -----
rusztowania,

młoty wyburzeniowe,
 zagęszczarki, agregaty, 

drabiny i inne...
Trzebnica/ul. Jędrzejowska 51

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

SKLEP OGRODNICZY

U MIODZIA
55-100 Trzebnica, 

ul. Kwiatowa 1
tel. 669-822-309

tel. 601-074-413

floks@wp.pl

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

akcesoria, liquidy, grzałki, clearomizery,
ładowarki, baterie, kartomizery...
e-pap. od  49 zł liquid firmy BILL’S 10 ml  
elektr. nabijarki do tytoniu  119 zł
Możliwość sprowadzenia każdego towaru z naszej strony www.

zapraszamy codziennie w godz. 8-20 

RZUĆ PALENIE!!!
kiosk BRICOMARCHE

SKLEP 
ROWEROWY

.SERWIS

.AKCESORIA

- przeglądy
- regulacje
- składanie  rowerów

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

P IEROGOWO
pierogi ręcznie robione!

ul. Witosa 2 /przy postoju TAXI

tel. 693-789-219
już od listopada przyjmujemy 

zamówienia na USZKA świąteczne

www.ditbicycles.pl

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

SPRZEDAŻ WĘGLA
z POLSKIEJ KAMPANII WĘGLOWEJ

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

ul. Piwniczna 12   teren WODNIKA

tel. 609-514-915 
       697-011-953

luzem lub 
w workach

PILNIE  
KUPIĘ   
GRUNT  ROLNY
BUDOWLANY 
USŁUGOWY

 gotówka 24h
 tel. 500  582  777  

spacere@wp.pl

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

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

Więcej informacji pod nr tel: 

71 312 09 36

usługi 

Lakiernicze 
i Blacharskie
Dariusz Mazurkiewicz

Trzebnica
ul. Jędrzejewska 59

tel. 604 588 783

Miejsce na twoją 
FISZKĘ 

REKLAMOWĄ
tel. 66 77 43 520

12,20 netto

Firma Kamyjka oferuję 

PRANIE  
DYWANÓW

wykładzin oraz tapicerki 
meblowej i samochodowej.

Gwarantujemy pełną 
procedure prania!

Dywany i wykładziny 5zł/m2

tel. 603-232-261
www.kamyjka.pl
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