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Kino Polonia z nowym 
projektorem 

Nowoczesny sprzęt będzie 
wyświetlał filmy w technologii 4k. 
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W drodze do Świętej Jadwigi

W środę 16 października z ser-
ca miasta, z trzebnickiego 

Rynku do grobu Księżnej Jadwigi 
powędrowali ci, którzy są najbliżej 
niej –  trzebniczanie. Tegoroczna 

pielgrzymka była już drugą wypra-
wą lokalnych pątników. Inicjatywa 
zrodziła się po ustanowieniu w 2010 
roku Św. Jadwigi Śląskiej patronką 
Trzebnicy. „Św. Jadwigo – umocnij 

wiarę naszą!” Pod takim hasłem od-
bywały się natomiast obchody uro-
czystości ku czci św. Jadwigi Śląskiej, 
od 3 lat patronki Trzebnicy, które 
miały miejsce w dniach 19 i 20 paź-

dziernika. Niezliczone tłumy wier-
nych pielgrzymujących do jej grobu, 
jak i samych Trzebniczan pokazały, 
że kult świętej nie ostygł, a jej opieka 
nad naszym miastem jest wyjątkowa. 

Str. 13-15 
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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

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

 W okresie letnim trzebnicka 
młodzież odwiedziła burmistrza 
Marka Długozimę, by przedsta-
wić pomysły na modernizację 
skateparku znajdującego się w 
Parku Solidarności. 

Po wysłuchaniu propozycji mło-
dych trzebniczan i doprecyzo-
waniu oczekiwań, w przyszłym 
tygodniu planowane jest spo-
tkanie burmistrza z przedstawi-
cielem firmy wykonującej tego 

typu specjalistyczne urządzenia. 
Przedstawiciel firmy będzie mógł 
stwierdzić, które z obecnych 
sprzętów należy poddać moder-
nizacji, a które z nowych propo-
nowanych urządzeń będzie moż-
na wykonać, by spełniały odpo-
wiednie normy bezpieczeństwa.

Po tej weryfikacji zostaną osza-
cowane koszty modernizacji tego 
miejsca i nastąpi dalsza realizacja 
tego zadania.                        [um]

Spotkanie dotyczące  skateparku

ANNA LESZCZYŃSKA - JANIK

 21 października uczniowie 
Szkoły Podstawowej z Boleścina 
w ramach zajęć świetlicy profi-
laktyczno – wychowawczej, pod 
opieką: Dominiki Surmy i Anny 
Leszczyńskiej -Janik pojechali na 
wrocławski stadion, gdzie odbył 
się mecz Śląska Wrocław z Jagiello-

nią Białystok. Była to rozgrywka o 
1/8 finału Pucharu Polski.  W wy-
jeździe uczestniczyło 15 uczniów 
uczęszczających do starszej grupy. 
 Dzieci mogły zobaczyć arenę 
niedawnych Mistrzostw Europy 
2012. Mecz pomiędzy Śląskiem 
Wrocław, a Jagiellonią Białystok 
dostarczył wielu emocji, ale naj-
większym przeżyciem było zoba-

czenie nowoczesnego stadionu, 
który może pomieścić ponad 40 
tyś. kibiców. Podczas całego me-
czu był prowadzony bardzo ży-
wiołowy doping, w którym nasi 
uczniowie aktywnie uczestniczyli.
 Dzielnie dopingowali zawod-
ników Śląska Wrocław i dosko-
nale się przy tym bawili. Mecz od 
samego początku był pięknym 
widowiskiem. Oba zespoły grały 

ładną dla oka piłkę. Pomimo do-
brej gry drużyny Śląska Wrocław, 
nasz zespół w drugiej połowie 
stracił bramkę i przegraliśmy 1:0. 
Mimo przegranej mecz był cieka-
wym doświadczeniem. 
 Uczniowie na żywo mogli zo-
baczyć piłkarzy, których, na co 
dzień mogą oglądać tylko pod-
czas relacji telewizyjnych. Podczas 
późnego powrotu do domu jesz-
cze długo trwały dyskusje i oceny 
tego, co nasi uczniowie zobaczyli 
we Wrocławiu.
 Podopieczni świetlicy wraz z 
opiekunami składają gorące po-
dziękowania na ręce Bumistrza 
Gminy Trzebnica Marka Długo-
zimy za sfinansowanie dojazdu 
na wrocławski stadion.

Świetlicowe pszczółki
na meczu Śląska Wrocław z Jagiellonią Białystok

Młodzież, która poprosiła burmistrza o pomoc w modernizacji skateparku, być 
może już niedługo będzie mogła korzystać a nowoczesnych urządzeń. 
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 Trwają intensywne prace przy 
remoncie i utworzeniu deptaka 
na ul. Daszyńskiego. Rozpoczę-
ła się także budowa parkingu 
przy ul. Polnej, a kolejnym eta-
pem zmian w ścisłym centrum 
Trzebnicy, będzie remont ul. 
Solnej, jako integralnej części 
deptaka.
  - Ulica Solna, na odcinku od 
deptaka na ul. Daszyńskiego do 
ul. Głowackiego, zostanie prze-
budowana i będzie stanowiła 
integralną część powstającego 
deptaka mówi burmistrz M. Dłu-
gozima. Dodaje, że obecny murek 
z trawnikiem zostanie usunięty, 

a w jego miejscu powstanie nowe 
oblicze tej ulicy – estetycznie uło-
żona kostka brukowa, ławeczki i 
lampy, drzewka oraz inna roślin-

ność, a także fontanna. Realiza-
cja tej części przedsięwzięcia jest 
obecnie na etapie przygotowywa-
nia dokumentów projektowych, a 

całość jest możliwa do wykona-
nia dzięki odkupieniu tego ob-
szaru od spółdzielni przez Gminę 
Trzebnica.                                [jus]

 - Trzebnica jest miejscem 
przyjaznym artystycznie. Mamy 
mnóstwo sekcji, imprez, kon-
certów i wystaw.  Jesteśmy tak-
że zagłębiem talentów. Bardzo 
chciałbym, by każdy lokalny, a 
także przyjezdny artysta miał 
możliwość prezentowania swo-
ich prac nie tylko w Trzebnickim 

Centrum Kultury i Sportu, ale 
także w nowo powstałej gale-
rii. Stąd pomysł na takie miejsce 
– przekonuje burmistrz Marek 
Długozima. - Od wczoraj w Urzę-
dzie Miejskim prezentowana jest 
wystawa 2. Międzynarodowego 
Pleneru Plastycznego. Będzie ją 
można oglądać przez najbliższe 

trzy tygodnie, ale jedynie w go-
dzinach pracy urzędu. Nie każdy 
może ją zobaczyć, bo w tych go-
dzinach gros osób pracuje. Gdyby 
istniała galeria, takie prace mogły 
by być zaprezentowane szerszemu 
gronu, także w godzinach popo-
łudniowych oraz w weekendy- 
podkreśla.
 Projekt jest już gotowy. Przy-
gotowała go firma Synergia Ar-
chitekci Eliza Michalczak-Król 
z Obornik Śląskich. Koszt to 19 
tysięcy złotych brutto. Była to 
najniższa z oferta, spośród 11 
jakie wpłynęły na ogłoszony w 
ubiegłym roku przetarg. Najwyż-
sza opiewała na kwotę blisko 615 
tysięcy złotych brutto.

 Zgodnie z projektem  nowa ga-
leria powstanie pomiędzy Punk-
tem Informacji Turystycznej a 
schodami do Urzędu Miejskie-
go. Dziś w tym miejscu znajduje 
się mur oraz 2-metrowa warstwa 
ziemi. W ramach prac przystoso-
wawczych zostaną wyremonto-
wane pomieszczenia piwniczne, 
które stanowić będą zaplecze ga-
lerii oraz schody do urzędu, wy-
konana zostanie także elewacja.  
 Wejście do galerii będzie usy-
tuowane od strony parkingu.
Gmina zamierza ubiegać się o 
dofinansowanie tej inwestycji. 
- Czekamy na ogłoszenie odpo-
wiednich konkursów, chcemy 
być na nie przygotowani. Jeśli 

jest szansa na otrzymanie dofi-
nansowania, które spowodują, że 
miasto na tym zyska, to dlaczego 
z tego nie korzystać?  – pyta bur-
mistrz.
 Mateusz Stanisz, menadżer  ds. 
kultury w TCKIS popiera ten po-
mysł. - Potrzebujemy miejsca w 
samym centrum miasta, dostęp-
nego zarówno dla mieszkańców, 
jak też dla turystów. Nie każdy 
turysta dotrze do TCKIS, nato-
miast w związku z tym, że galeria 
będzie znajdować się niedaleko 
bazyliki, to liczymy na to, że piel-
grzymi będą mogli zapoznać się 
także z lokalną twórczością - re-
asumuje.                                   [apa]

Galeria dla artystów
Niewykluczone, że w następnym roku przy Urzędzie 
Miejskim w Trzebnicy powstanie nowoczesna galeria 
wystawiennicza. Gmina zamierza starać się o dofinanso-
wanie na ten cel.

Poniżej prezentujemy mapkę z 
zaznaczonymi strzałkami kie-
runkami ruchu na danych odcin-
kach ulic oraz fragmentem skrzy-
żowania wyłączonym z ruchu na 
czas remontu.
 Najważniejsze zmiany w ruchu 
drogowym, jakie będą obowiązy-
wać przez najbliższe 3-4 tygo-
dnie, prezentujemy poniżej.
 1) Zmiana kierunku jazdy na 
ul. Kościelnej, na odcinku od 
Urzędu Miejskiego do ul. Sien-
kiewicza, nadal pozostaje jedno-
kierunkowa, ale teraz pojedziemy 
nią w przeciwnym niż dotychczas 
kierunku!
 2) Chcąc dojechać z początku 
ul. Daszyńskiego (jadąc z ul. Bo-
chenka) do ul. Witosa, musimy 
przejechać przez parking pomię-

dzy Urzędem Miejskim, a domem 
handlowym Centrum.
3) Ulica 9-go Maja będzie dwu-
kierunkowa.
 Po zakończeniu remontu sieci 
wodno-kanalizacyjnej oraz wy-
budowaniu parkingu przy ul. Po-
lnej, całe skrzyżowanie zostanie 
przywrócone do ruchu. Podobnie 
na ul. Kościelnej - przywrócony 
zostanie obecny kierunek jazdy, 
a więc taki, jaki jest przed rozpo-
częciem remontu ul. Polnej, Sien-
kiewicza i Daszyńskiego.
 Ten etap prac remontowych 
będzie najbardziej uciążliwy dla 
mieszkańców i kierowców, dlate-
go prosimy o ostrożność i zwra-
canie uwagi na znaki drogowe.

[kas] 

Zmiany w organizacji ruchu na czas remontu ! 
W związku z pracami wodno-kanalizacyjnymi oraz budową 
parkingów przy ul. Polnej, skrzyżowanie ulic: Daszyńskiego, 
Sienkiewicza i Polnej zostanie czasowo wyłączone z ruchu. 
Dlatego też konieczna jest tymczasowa zmiana organizacji ru-
chu. Prosimy o zwracanie uwagi na znaki drogowe.

Ulica Solna też się zmieni!

Prace przy budowie deptaka idą pełną parą. W tym miejscu na ul. Solnej zostanie wy. udowana fontanna i pojawią się ele-
ganckie ławeczki. 
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Remiza strażacka w Marcinowie 
kosztowała łącznie 914.942 zło-
te brutto. Jej odbiór miał miej-
sce kilkanaście miesięcy temu. 
Obecnie trwają prace przy wy-
konaniu drenażu opaskowego 
remizy.  Jest to jednak osobne 
zamówienie.
 Kilka dni temu w lokalnym 
tygodniku ukazała się informa-
cja na temat remizy strażackiej 
w Marcinowie. Według pracow-
ników gazety remiza kosztowała 
blisko 1,5 miliona złotych, a bu-
dynek nie został odebrany, ponie-
waż ma wady. 
Jak nas poinformował Stanisław 
Koszałko, z wydziału technicz-
no-inwestycyjnego Urzędu Miej-
skiego remiza dostała odebrana 
kilkanaście miesięcy temu, nie 
ma wad i można z niej bez pro-
blemu korzystać. Obecnie wokół 
remizy wykonywany jest dre-
naż opaskowy, który ma chro-
nić budynek przed nadmiarem 
wód gruntowych. Jest to jednak 

osobne zamówienie. Koszt inwe-
stycji nie przekracza 100 tysięcy 
złotych. Prace zakończą się lada 
dzień.
 Budowa remizy kosztowała  
nieco ponad 914.940 zł. W 2009 
roku wydatkowano na ten cel 
25.980 zł, m.in. na przyłączenie 
energii oraz projekt budowlany. 
W 2010 roku gmina wydatkowa-
ła w sumie 850.405 zł. Wówczas 
rozpoczęła się budowa obiektu. 
W kolejnym roku gmina wydała  
13.695 zł.  Do tego można doli-
czyć środki z 2006 i 2007 roku w 
wysokości 24.860 zł.  
Dla gminy Trzebnica remiza w 
Marcinowie to jeden ze strate-
gicznych obiektów w tym rejonie. 
Po pierwsze już dziś ochotnicy 
są mocnym zespołem biorącym 
udział w akcjach ratowniczych 
na krajówce, w przyszłości nato-
miast będą mocnym wsparciem 
dla straży i policji podczas akcji 
na planowanej S-5.      
     [apa]

Remiza z odbiorem i bez usterek
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Na ulicy Wrocławskiej zdemon-
towano stare oświetlenie wraz ze 
słupami, w ich miejsce zamon-
towane zostaną nowe energo-
oszczędne lampy, które obniżą 
zużycie mocy o jedną trzecią, w 
porównaniu do istniejącego sys-
temu oświetlenia. Stare oprawy, 
które pobierały 250 W mocy, za-
stąpią nowe pobierające 100 W.
 Nowe lampy nie tylko oszczę-
dzą energię, ale będą również 
mniejsze, przez co staną się bar-
dziej estetyczne. Swoim wyglą-
dem przypominać będą stare la-
tarnie niż nowoczesne drogowe 
słupy oświetleniowe, znane choć-
by z autostrad. Jak mówi nam je-
den z pracowników,  stare latarnie 
miały przesadzoną wysokość, słu-

pa-
m i 

o ta-
kich roz-

miarach można 
oświetlać wielopasmowe drogi. 
Co więcej - ich moc (wcześniej 
250 obecnie 100W ) oraz ukie-
runkowanie światła sprawiały, że 

nie było ono przyjemne.
 Do końca października, na 
zainstalowanych już nowych słu-
pach osadzone zostaną energo-
oszczędne klosze oświetleniowe, 
a całość rozbłyśnie nowym świa-
tłem. Kolejne miejsca moderniza-
cji oświetlenia w mieście to rejony 
ulic Polnej i Wojska Polskiego.
 Prace te są prowadzone w ra-
mach umowy, jaką 18 lipca pod-
pisał burmistrz gminy Trzebnica 
Marek Długozima oraz dyrek-
tor ds. serwisu TAURON Polska 
Energia Tomasz Chodor. Warto 
w tym miejscu przypomnieć, że 
planowane jest również testowy 
montaż oświetlenia ledowego na 
ulicy Milickiej – tańsze w utrzy-
maniu, jednak droższe przy za-
kupie. Jeśli testy wykażą długo-
falowe oszczędności, oświetlenie 
ledowe będzie sukcesywnie wdra-
żane w kolejnych częściach mia-
sta.

[seb]

Modernizacja oświetlenia trwa

 

Montaż nowego oświetlenia jest 
odpowiedzią na potrzeby miesz-
kańców tych miejscowości, które 
rozbudowując się poszerzyły swo-
je lokalizacje. Liczba lamp pozo-
stała bez zmian, a to oznaczało, że 
nowo powstałe uliczki   pozosta-
wały niedoświetlone. 
 Taka sytuacja miała właśnie 
miejsce w Brochocinie, gdzie na 
ciemnej do tej pory, bocznej dro-
dze, zamontowane zostało pięć 
słupów wraz z lampami. 
Warto wspomnieć, że zastoso-
wano tam rozwiązanie kablowe, 

instalacja została poprowadzona 
w ziemi, co zniwelowało potrze-
bę zastosowania dodatkowych 
słupów, służących jedynie do 
podtrzymywania okablowa-
nia. Oczywiście lampy użyte w 
tej inwestycji, tak samo jako we 
wszystkich innych gminnych in-
westycjach oświetleniowych, są 
lampami energooszczędnymi, 
o szerokim promieniu padania 
światła, co zmniejsza potrzebny 
pobór mocy średnio o połowę. 
Teraz pozostaje jedynie czekać na 
zakończenie procedury przyłą-
czenia instalacji do sieci energe-

tycznej TAURON Polska - Ener-
gia S.A. Odpowiednie dokumenty 
zostały już złożone przez gminę. 
 Kolejną bliską ukończenia in-
westycją oświetleniową, jest roz-
budowa sieci w Cerekwicy, gdzie 
zamontowane zostanie dziewięć 
słupów i cztery oprawy. 
W kolejce do realizacji czeka-
ją  kolejne projekty w Boleścinie, 
gdzie ma powstać punkt sterow-
niczy wraz z trzema lampami 
oraz w Biedaszkowie Wielkim, 
gdzie oświetlenia doczeka się 
łącznik pomiędzy tą miejscowo-
ścią a Janiszowem. 

Sebastian Hawryliszyn

Wioski też będą doświetlone
Równolegle z modernizacją oświetlenia w mieście, trwa modernizacja i montaż no-
wych punktów świetlnych na terenach wiejskich. Nowe lampy pojawiły się, m.in. w 
Brochocinie i Cerekwicy, a kolejne pojawią się w Boleścinie i Biedaszkowie Wielkim.

Nowe ulice w Brochocinie doczekały się energooszczędnych  lamp. 
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Doktor Rafał Marek przez ponad 
trzy lata prowadził gabinet sto-
matologiczny w Szkole Podsta-
wowej nr 3. Otrzymał kontrakt 
z NFZ na autorski program „Sto-
matologia dziecięca oraz stoma-
tologia wieku rozwojowego na 
poziomie szkolnym na terenie 
gminy Trzebnica”.  Warunki jakie 
musiał spełnić to - prowadzenie 
gabinetu na terenie szkoły oraz 
przyjmowanie małych pacjentów 
także w soboty.
 Zgodnie z umową nie opłacał 
czynszu. Przyjmował uczniów 
przez kilka godzin w poniedział-
ki, wtorki i wspomniane soboty. 
- Gdy wyszedłem z pomysłem 

profilaktycznym, burmistrz bar-
dzo przychylnie odniósł się do 
niego. Gmina zakupiła nawet unit 
(fotel specjalistyczny, przyp. red). 
Ja także dołożyłem kilkadziesiąt 
tysięcy złotych, by gabinet mógł 
dobrze funkcjonować – twierdzi 
stomatolog. - I pewnego dnia, jak 
grom z jasnego nieba, dostałem 
informację, że w soboty szkoła 
nie będzie czynna, a ja mam pła-
cić czynsz w wysokości tysiąca 
złotych miesięcznie– podkreśla.
 Dyrektor Jadwiga Kalinowska 
uważa, że doktor prowadzi pry-
watną praktykę i powinien opła-
cać czynsz za pomieszczenie, w 
którym przyjmuje pacjentów. - W 
szkołach, w których takie prakty-
ki stomatologiczne są prowadzo-

ne lekarze opłacają czynsz usta-
lony przez placówki. Poza tym, 
doktor prowadzi gabinet nie w ra-
mach wolontariatu, ale otrzymuje 
za to pieniądze z NFZ. Z tego co 
wiem około 100 tysięcy złotych 
rocznie, więc nie może mówić, 
że go nie stać na opłacenie czyn-
szu – podkreśla. - Te trzy lata, 
na które podpisaliśmy umowę 
bezczynszową, to czas, w którym  
zwróciły się doktorowi nakłady, 
jakie poczynił w gabinecie. Mam 
tu na myśli amortyzację tego, co 
wcześniej zakupił: płytki, meble 
itp. - wylicza dyrektor.
 Zdania rodziców odnoście ca-
łej sytuacji są podzielone. Jedni 
popierają doktora, twierdząc, że 
dzięki niemu ich dzieci mają do-

brą opiekę stomatologiczna, ale są 
także niezadowoleni z usług.
Doktor niedawno opuścił gabinet 
zostawiając w nim unit i część 
wyposażenia. W następnym ty-
godniu upływa bowiem dwuty-
godniowy termin wypowiedzenia 
lokalu. Jest w trakcie przenosze-
nia szkolnej praktyki do swoje-
go prywatnego gabinetu. Co to 
oznacza? Że dzieci nadal będą 
mogły w ramach NFZ korzystać z 
badań profilaktycznych i bezpłat-
nego leczenia zębów, tyle tylko na 
ul. Prusickiej 18. Kontrakt z Fun-
duszem nie zostaje w placówce, 
idzie bowiem za lekarzem.
 Co zatem z gabinetem w szko-
le? Dyrektor uważa, że można go 
wynająć innemu dentyście, po 
ogłoszeniu odpowiedniego kon-
kursu. Liczy na to, że nowy sto-
matolog będzie uiszczał czynsz i 
media, a w zamian za to będzie 

mógł popołudniami prywatnie 
przyjmować pacjentów.
 Czy w związku z tym jest jesz-
cze szansa na jakikolwiek poro-
zumienie w tej sprawie? Jest. Za-
równo doktor, jak i burmistrz są 
otwarci na rozmowy. - Pamiętam, 
gdy ten gabinet powstawał, bo 
sam bowiem mocno zaangażo-
wałem się w działania zmierzają-
ce do jego uruchomienia. Zawsze 
uważałem, że dobro dziecka jest 
najważniejsze, dlatego zamie-
rzam spotkać się z doktorem i 
rodzicami w sprawie funkcjono-
wania gabinetu. Mam nadzieję, 
że szczera rozmowa doprowadzi 
nas do jakiegoś konsensusu. Je-
stem skłonny pójść na pewne 
ustępstwa, mam nadzieję, że dok-
tor także, w imię dobra i zdrowia 
naszych dzieci -  podkreśla bur-
mistrz Marek Długozima.

[apa] 

Będą rozmowy w sprawie gabinetu stomatologicznego
Burmistrz Marek Długozima w najbliższym czasie spotka się z doktorem Rafałem 
Markiem, który dotychczas prowadził gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej 
nr 3. Zrezygnował jednak z tej praktyki z powodu czynszu, jakiego żąda od niego szkoła.

Poniżej prezentujemy pismo, jakie 
otrzymał burmistrz ze Stowarzysze-
nia Gazet Lokalnych w odpowiedzi 
na wystosowany do SGL list otwarty, 
będący pokłosiem spotkania włoda-
rzy gminy Trzebnica z białoruskimi 
dziennikarkami oraz gazetą NOWą.
Dodajmy, że środkowy akapit tego 
listu dotyczy prośby SGL o usunięcie 
z artykułów oraz strony internetowej 
Urzędu Miejskiego nazwisk dzien-
nikarek z Białorusi. Do prośby SGL 

burmistrz natychmiast się przychy-
lił, zdając sobie sprawę, że w trakcie 
pobytu w naszym mieście stały się 
głównymi bohaterkami niezbyt mi-
łych wydarzeń, na które być może 
miały niewielki wypływ. 
Przypomnijmy. Białorusinki przez 
tydzień gościły w NOWej. To właśnie 
ta gazeta  zainicjowała kontrowersyj-
ne spotkanie z burmistrzem i jako 
pierwsza podała nazwiska studentek.  

 Właśnie zakończył się przetarg 
na zakup projektora cyfrowego.
Jak zapewnia nas Paweł Ziembiń-
ski p.o. koordynatora zespołu do 
spraw pozyskiwania zewnętrz-
nych źródeł finansowania będzie 
to projektor na hollywoodzkim 
poziomie wyświetlający obraz w 
technologii 4 k.
Czym jest magiczna technologia 
4k? 4K jest to nazwa wysokiej 
jakości standardu rozdzielczości 
filmów cyfrowych oraz grafiki 
komputerowej. Nazwa pochodzi 
od 4 tysięcy pikseli umieszczo-
nych w pozycji horyzontalnej. 
4K jest jakościowo dwukrotnie 
lepsza od powszechnie używanej 
jakości Full High-Definition. Jak 
zatem widzimy, projektor ten jest 
przystosowany do wyświetlania 
filmów w wysokiej rozdzielczo-
ści. 
 - Kolejnym etapem moderni-
zacji trzebnickiego kina będzie 
wymiana nagłośnienia na zgod-

ne z najwyższymi standardami 
znanymi z sal kinowych wielkich 
multipleksów. Następne etapy to 
wymiana siedzeń, nowa scena 
wraz z wyposażeniem w urządze-
nia sceniczne i oświetleniem. Na-
stępnie przeprowadzona zostanie 
kompleksowy remont i moder-
nizacja całego budynku TCKiS. 
Zadanie to wiąże się ze sporymi 
nakładami finansowymi, dlate-
go realizujemy je z podziałem na 
mniejsze etapy – mówi burmistrz 
Marek Długozima.
 Otwarcie ofert na zakup pro-
jektora, nastąpiło 21 październi-
ka o godzinie 11 w sali 48 urzędu 
miejskiego. Wpłynęły 3 oferty;- 
Kinekspres Bojakowski, Jankow-
ski, Kostrzewa Sp.j. Ul. Przyby-
szewskiego 167 93-120 Łódź na 
sumę 160 023,00  zł; Arttech Ci-
nema Sp. z.o.o. Ul. Przy Agorze 
28/104 01-930 Warszawa na sumę 
202 089,00 zł oraz Cine Project 
Polska Sp. z.o.o. ul. Tomaszew-
skiego 11 60-692 Poznań na sumę 

155 595,00 zł i to właśnie ta ostat-
nia oferta okazała się zwycięska. 
 Jako ciekawostkę można do-
dać, fakt, że projektor ten ma 
możliwość, po zakupieniu odpo-
wiedniej przystawki, wyświetla-
nia filmów w standardzie 3D. Czy 
zatem zobaczymy trójwymiar w 
kinie Polonia? - Nie wykluczamy 
tego w przyszłości, jednak na ra-
zie, analizując zapotrzebowanie 
lokalnego widza oraz dodatkowe 
koszty, nie zdecydowaliśmy się 
na razie na zakup odpowiedniej 
dostawki do projektora. Jednak 
zakupiony projektor jest do tego 
przygotowany i pewnie z czasem 
taki zakup zrealizujemy- dodaje 
burmistrz.
 Dzięki tym zmianom, miesz-
kańcy gminy Trzebnica i gmin 
ościennych, dostaną w ofercie 
kulturalnej salę kinową o stan-
dardzie najnowocześniejszych 
multipleksów z XXI wieku, w 
których nie tylko będzie moż-
na w komfortowych warunkach 
obejrzeć film, ale również uczest-
niczyć w różnego rodzaju koncer-
tach i wydarzeniach. 

[seb]

Kino Polonia z nowym projektorem
Trzebnickie Kino Polonia wkrótce wyposażone zostanie w nowoczesny 
projektor cyfrowy, który zastąpi wysłużony, dotychczasowy sprzęt do wy-
świetlania filmów. Zakup projektora był możliwy dzięki realizacji przez 
Gminę Trzebnica zadania pn. „Zakup projektora cyfrowego dla Kina „Po-
lonia” w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu”, dofinansowanego przez 
budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej. Kwota dofi-
nansowania wynosi 100 tys. zł.
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 Trwa kolejny etap remontu da-
chu na trzebnickim klasztorze. 
Inwestycja realizowana jest przez 
siostry Boromeuszki poprzez fun-
dację dla ratowania klasztoru św. 
Jadwigi „By Służyć”, kierowana 

przez Krystynę Klamińską, która 
zaprosiła burmistrza Marka Dłu-
gozimę do obejrzenia aktualnego 
postępu prac.
 Jak podkreśla prezes fundacji 
– z zewnątrz remont wygląda tak, 
jakbyśmy tylko przekładali da-

chówkę. Jednak nie widać tego co 
jest w środku, a to właśnie tu jest 
najwięcej pracy – stare krokwie w 
dużej mierze są spróchniałe i mu-
simy je wymieniać, nie naruszając 
jednocześnie konstrukcji nośnej 
dachu. Ponadto odnawiamy lu-
karny zgodnie z ich pierwotnym 
wyglądem. To wszystko generuje 
ogromne koszty. Na szczęście in-
stytucje zewnętrzne finansujące 
tego typu remonty coraz bardziej 
przychylnie patrzą na tą inwesty-
cję, jest więc szansa, że w kolejnym 
etapie tego ogromnego zadania 
dostaniemy większe niż dotych-
czas dofinansowanie. Jak wia-
domo, dofinansowanie wymaga 
wkładu własnego, dlatego siostry 
Boromeuszki nieustannie szukają 
różnego rodzaju form dofinanso-
wania dla tego zadania.
 Burmistrz Marek Długozima: – 
Gratuluję pani Krystynie aktyw-
ności i skuteczności. Prace, które 

dziś zobaczyłem, prowadzone są 
z dużym rozmachem, a determi-
nacja pani prezes oraz sióstr Bo-
romeuszek pozwala mieć nadzieję, 
że całe przedsięwzięcie zostanie 
zakończone sukcesem dla dobra 
kolejnych pokoleń trzebniczan. 
Klasztor jest naszym wspólnym 
dziedzictwem historycznym, o 
które należy wspólnie dbać, by 
rozsławiało nasze miasto tak jak 
do tej pory. Cieszę się, że przeka-
zane dotychczas środki budżetowe 
Gminy Trzebnica również przy-

czyniły się w pewnym stopniu do 
remontu dachu klasztoru i pragnę 
zapewnić, że w miarę możliwo-
ści będziemy tę inwestycję nadal 
wspierać. 
 Zachęcamy wszystkich chęt-
nych do finansowego wsparcia re-
montu dachu trzebnickiego klasz-
toru – jednego z najważniejszych, 
pocysterskich zabytków Dolnego 
Śląska. Szczegółowe informacje o 
możliwościach wsparcia znajdują 
się na www.ocalicbysluzyc.pl [kas]

Wiceburmistrz Jerzy Trela otrzy-
mał Medal Komisji Edukacji Na-
rodowej za szczególne zasługi dla 
oświaty i wychowania. Uroczystość 
wręczenia odbyła się 15 październi-
ka w Auli Leopoldina Uniwersytetu 
Wrocławskiego.
 Z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej na Uniwersytecie Wrocławskim 
odbyła się uroczystość,  podczas 
której wręczono kilkadziesiąt me-
dali, wyróżnień oraz nagród. Wśród 
odznaczonych był również wicebur-
mistrz Jerzy Trela, który 27 lat prze-
pracował w oświacie. Medal KEN to 
najwyższe odznaczenie resortowe 
nadawane za szczególne zasługi dla 
oświaty i wychowania przez Ministra 
Edukacji Narodowej.  
Każdy taki medal to efekt wielu lat 
pracy, znaczących sukcesów, a tak-
że szeroko rozumianej działalności 
w obszarze edukacji. - Czy byłem 
zaskoczony takim wyróżnieniem? 

Troszkę, ale bardziej niż zaskoczony 
byłem zadowolony, bo takie sytuacje 
są bardzo miłe i nobilitujące – mówi 
wiceburmistrz. 
Swoją pracę w oświacie rozpoczął  
blisko trzy dekady temu w Szkole 
Podstawowej w Biedszakowie. Wów-

czas jako świeżo upieczony inżynier, 
po ukończeniu Politechniki Wro-
cławskiej na kierunku mechanicz-
no-energetycznym otrzymał posadę 
nauczyciela przedmiotów ścisłych- 
matematyki, chemii i techniki. Po 
kilku latach rozpoczął pracę w Szkole 

Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, po 
roku został wicedyrektorem,  a na-
stępnie dyrektorem. Po dziesięciu 
latach powołano go na dyrektora Ze-
społu Administracyjnego Placówek 
Oświatowych. To właśnie Jerzy Tre-
la stworzył ten wydział od podstaw, 
który z powodzeniem funkcjonuje 
do dziś.
- Nie mógłbym mówić o sukcesie, 
gdyby nie przychylność władz gmin-
nych. Bardzo dobrze współpracowa-
ło mi się przez sześć lat z poprzednim 
burmistrzem Jerzym Hołdanowi-
czem, jak i przez kolejne pięć lat z 
obecnym burmistrzem gdy jeszcze 
byłem dyrektorem ZAPO. Dziś do-
skonale współpracuje mi się z bur-
mistrzem Markiem Długozimą który  
ciągle inwestuje w oświatę, za którą 
jako jego zastępca odpowiadam. 
Oczywiście nie byłoby sukcesu bez 
współpracy dyrektorów placówek 
oświatowych i nauczycieli. Dużych 
inwestycji czy projektów nie da się 

zrobić samemu, dlatego tak ważna 
jest dobra atmosfera i klimat – pod-
kreśla Jerzy Trela.  - To wszystko 
przekłada się na konkretne zadania 
w szkołach, jak chociażby powstanie 
i wyposażenie pracowni komputero-
wych. Taki medal to wiele lat pracy 
oraz znaczące sukcesy dydaktyczne 
i wychowawcze, a także działalność 
na rzecz oświaty. Wartość medalu 
jest nieprzeliczalna na pieniądze. To 
raczej wiele pokoleń uczniowskich 
gruntownie i solidnie przygotowa-
nych nie tylko do dalszej edukacji, ale 
i do codziennego życia w godności, 
poszanowaniu prawdy i umiłowaniu 
piękna - mówi. - Cieszy mnie także, 
że  szkoły się rozwijają, dają lepszy 
start młodym ludziom – podsumo-
wuje. 
Podczas uroczystości medale w imie-
niu minister Krystyny Szumilas wrę-
czyła Kurator Oświaty Beata Pawło-
wicz. 
Warto dodać, że takim samym od-
znaczeniem może pochwalić się tak-
że wiceburmistrz Jadwiga Janiszew-
ska.  

[paj]

Wiceburmistrz Trela z medalem MEN

Przetarg na odremontowanie świe-
tlicy w Brochocinie wygrał Zakład 
Budowlany Elios II Jarosława Busza 
z siedzibą w Kuczynie. Termin reali-
zacji prac remontowych upływa 25 
listopada br. W skład wykonywanych 
prac wchodzić będą roboty ogólno-
budowlane, elektryczne i wodno-ka-
nalizacyjne. 
 Jak mówi sołtys Barbara Świdziń-
ska, Brochocin doczekał się swojej 
świetlicy. - Cieszę się, że jeszcze w 
tym roku zadanie uda się zrealizo-
wać. To dla mieszkańców bardzo do-
bra wiadomość. Teraz nasza piękna 
i malowniczo położona wieś będzie 
jeszcze bardziej atrakcyjna pod ką-
tem turystycznym oraz osiedlania się 
- mówi. 
 Świetlica w Głuchowie Górnym 
to przede wszystkim remont elewa-
cji budynku, docieplenie oraz wy-
miana okien. - Świetlica to miejsce 
potrzebne w każdej wiosce. Miesz-
kańcy mogą rozwijać tam swoje pa-
sje, tak jak czyni to nasze słynne na 
całą gminę koło gospodyń wiejskich, 
które teraz będzie mogło spotykać 

się w jeszcze lepszych warunkach. 
Liczę, że to dodatkowo wzmocni 
ich kreatywność,  chęć do działania 
i promowania naszej małej ojczyzny 

- stwierdził podczas spotkania z bur-
mistrzem sołtys Głuchowa Górnego 

Andrzej Koziara.
 Warto przypomnieć, że te dwie 
inwestycje to nie pierwsze tego typu 
działania w gminie. Wcześniej do 
użytku oddane zostały również, 
odremontowane lub wybudowane od 
podstaw, świetlice, między innymi w 
Brzykowie, Komorowie, Brzeziu, Ra-
szowie i wielu innych miejscach. Jak 
mówi burmistrz Marek Długozima, 
trzeba pamiętać o tradycji, o histo-
rii miejsc z których się wywodzi-
my.  - Ważnym jest, by ludzie mieli 
się gdzie spotykać, gdzie dzielić się 
wspomnieniami i kultywować tra-
dycje, prowadząc różnorodne inicja-
tywy. Ważne jest również, by dzieci 

i młodzież z terenu gminy mogły ak-
tywnie spędzać czas rozwijając swoje 

pasje i zainteresowania - mówi. Aby   
to robić, trzeba mieć ku temu odpo-
wiednie warunki. Dlatego konse-
kwentnie gmina modernizuje i budu-
je świetlice wiejskie. Wyposaża je w 

niezbędny sprzęt, w tym sprzęt mul-
timedialny, który ostatnio przekaza-
ny został do większości istniejących 

świetlic. -Jestem zbudowany postawą 
sołtysów, którzy wykazują zaangażo-
wanie i troskę o mieszkańców swoich 
miejscowości. Są oni dla mnie do-
brymi partnerami do współpracy, co 

sobie bardzo cenię. Podobnie zresztą 
jak mieszkańcy, którzy ich wybierają 
- reasumuje.                [seb]

Remonty gminnych świetlic

Trwa wymiana dachu klasztornego

Kolejne świetlice na terenie Gminy Trzebnica doczekały 
się realizacji. Tym razem z nowych świetlic korzystać będą 
mieszkańcy Brochocina – gdzie do tej pory w ogóle nie było 
świetlicy oraz z Głuchowa Górnego, gdzie w istniejącej świe-
tlicy wymienione będą okna, położona elewacja, a cały budy-
nek będzie ocieplony. Obie inwestycje wizytował burmistrz 
Marek Długozima.

Wiceburmistrz J. Trela otrzymuje medal z rąk Kurator Oświaty B. Pawłowicz.

Podpisanie umowy z wykonawcą na remont świetlicy w Brochocinie. 

Brochocin- świetlica w budynku stacji kolejowej. Na zdj. burmistrz i sołtys wsi 
Barbara Świdzińska. 

Włodarz Trzebnicy, sołtys Andrzej Koziara i wykonawcy przed remontowanym 
budynkiem świetlicy w Głuchowie Górnym. 

K. Klamińska zaprosiła burmistrza do zapoznania się z postępem prac.
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MARTA 
PÓŁCHŁOPEK 

Pracownica 
marketu 
 

Cieszę się bar-
dzo, że na tere-
nie Trzebnicy 

została otwarty kolejny market. 
Dzięki temu miałam szansę na 
zatrudnienie. W dzisiejszych cza-
sach, tak bardzo trudno znaleźć 
pracę, a nowy market dał mi taką 
możliwość.

ZOFIA 
SYNOWIEC

Mieszkanka
 Piotrkowiczek

Ten market, to 
jest naprawdę 
dobra rzecz. 

Mam już bliżej od mojego miejsca 
zamieszkania. W sklepie pracuje 
bardzo miły personel, chętnie 
doradzają klientowi i potrafią po-
lecić towar. A co ważne, ceny  za-
chęcają do zakupów.

HALINA 
BLECHOWSKA

 Mieszkanka
Trzebnicy

Jestem optymi-
stycznie nasta-
wiona do tego 

rodzaju sklepów. Na pewno jest w 
nich taniej. Z moją skromną eme-
ryturą nie mogłam sobie na wiele 
pozwolić. A tutaj, proszę w koszu 
mam sporo  zakupów. 

ROBERT
 NOWAK

 Mieszkaniec
Trzebnicy

Faktem jest, że 
w Trzebnicy 
mamy sporo 

marketów. Ale ja, jako klient je-
stem zadowolony z  szerszej oferty 
sklepów. Pamiętam czasy, gdzie 
po większe zakupy jeździłem 
do Wrocławia, a teraz w naszym 
mieście mam możliwość wyboru. 
Mamy w końcu wolny rynek, a o 
klienta teraz trzeba ostro walczyć.

WALDEMAR
BUCKI

Mieszkaniec
Trzebnicy

Super sprawa, 
że pojawiają się 
nowe markety.  

Ceny są niskie, więc będę miał 
gdzie kupować sobie śniadanie do 
szkoły. Poza tym często rozdają 
fajne gadżety - koszulki, parasol-
ki no i chleb, a tego nigdy nie jest 
za dużo.  

JÓZEF 
RATAJCZAK 

Mieszkaniec
Trzebnicy

D o b r z e ,  ż e 
otwierają się ta-
kie markety w 

Trzebnicy. Teraz z żoną mamy bli-
żej do sklepu. Ważne dla nas jest, 
aby ceny były zawsze takie niskie, 
jak dzisiaj. Niech markety teraz 
walczą o klienta, w końcu mamy 
wolny rynek. My, konsumenci na 
pewno na tym skorzystamy. 

R E K L A M A

firmy, szkoły i domu

Oferujemy towary w HURTOWYCH cenach !!!

Bezpłatny dowóz do klientów.  Bez minimum Logistycznego.

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

Kolejny market już otwarty

Dziś o klienta trzeba walczyć 

 Po analizie oraz weryfika-
cji danych za 2012 rok, Kapituła 
Fundacji Polskiego Godła Pro-
mocyjnego Teraz Polska potwier-
dziła prawo posługiwania się 
przyznanym Gminie Trzebnica 
znakiem przez kolejny rok.
 Godło to jest symbolem go-
spodarności oraz atrakcyjności 

zarówno dla mieszkańców, jak  i 
przedsiębiorców. Znak ten pro-
muje gminę, podkreśla jej atrak-
cyjność, pełni rolę gwaranta so-
lidności i wzorowej pracy urzędu.  
Godło „Teraz Polska" stanowi 
narzędzie budujące markę gminy 
oraz jej prestiż.

[jus] 

TERAZ POLSKA 
dla Trzebnicy 

EDYTA BĄK

 17 października miało miej-
sce otwarcie kolejnego marketu 
na terenie Trzebnicy, tym razem 
Netto. Sala sprzedaży  ma 750 
m2, a przy sklepie powstał par-
king na 55 miejsc. Pod jednym 
dachem znalazły się także trzy 
stoiska poddzierżawców: mięsne, 
piekarnia i kiosk z prasą. Klien-
tów będzie obsługiwała 12-oso-
bowa załoga, rekrutowana na 
miejscowym rynku pracy.
Duńska sieć sklepów spożyw-
czych, oferuje produkty pierwszej 
potrzeby po niskich cenach. 

Nowy sklep będzie otwarty od 
poniedziałku do soboty od godz. 
7 do godz. 22, a w niedziele od 
godz. 8 do godz. 20.  
 Na terenie miasta Trzebnicy 
zaplanowana jest budowa jeszcze 
kolejnych marketów. Jeden z nich 
to Dino, przy zbiegu ulic Milic-
kiej i Henryka Brodatego, jak 
informuje naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nierucho-
mości UM w Trzebnicy, Andrzej 
Podsiadło. – Jeśli chodzi o market 
Dino, to przedmiotem sprzeda-
ży była nieruchomość składają-
ca się z dwóch działek o łącznej 
powierzchni 0,5326 ha. W chwili 
obecnej prowadzone są na niej 

prace archeologiczne. 
 Drugim marketem, którego 
póki co, budowy nie rozpoczęto, 
jest Lidl. Lokalizacja sieciowego 
sklepu, będzie przy ulicy Prusic-
kiej. Budowa marketu planowana 
jest na terenie prywatnym, przy-
legającym przy wspomnianej uli-
cy. Jak poinformowała Patrycja 
Kamińska z Lidl Polska. – Chcie-
libyśmy poinformować, iż z god-
nie z przyjętą strategią ekspansji 
naszej firmy, planujemy dalszy 
rozwój sieci sklepów na terenie 
całego kraju. W Trzebnicy sklep 
chcielibyśmy otworzyć w ciągu 
najbliższych dwóch lat.

 1 października burmistrz Ma-
rek Długozima oraz proboszcz 
parafii św. Bartłomieja i św. Ja-
dwigi podpisali umowę, na mocy 
której gmina przekazała dotację 
w wysokości 14 tysięcy złotych 
na zadanie pod nazwą „Projekt 
posadzki kamiennej w nawach: 
głównej, bocznych oraz transep-
cie w Bazylice”.
 Jest to dotacja celowa na do-
finansowanie prac konserwator-
skich i robót budowlanych przy 
obiektach zabytkowych przeka-
zanych jednostkom niezalicza-
nym do sektora finansów pu-
blicznych. 
 Projekt ma zostać przygoto-
wany w terminie do 30 paździer-
nika. Zgodnie z zawarta umową, 
jeśli  przyznane środki nie zosta-
ną wykorzystane do 30 listopada, 
wrócą na konto gminy.

[apa]

 

Dotacja na posadzkę

Umowę podpisują: ks. proboszcz J. Olszówka, burmistrz M. Długozima oraz I. 
Durbajło, naczelnik wydziału organizacyjnego i spraw obywatelskich w UM. 

Zapytaliśmy trzebniczan co myślą o otwarciu nowego marketu w mieście  i co są-
dzą o planach wybudowania kolejnych sklepów wielkopowierzchniowych? 
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Dzień Edukacji Narodowej to 
czas podziękowań za dotychcza-
sową pracę, ale to również czas 
uznania, docenienia, składa-
nia gratulacji. 17 października 
w Karczmie Leśnej odbyło się 
spotkanie burmistrza Marka 
Długozimy z pracownikami pla-
cówek oświatowych podległych 
gminie. Dwie najważniejsze 
nagrody trafiły do dyr. Szkoły 
Podstawowej nr 2 pani Grażyny 
Kanteckiej i dyr. Gimnazjum nr 
1 pani Elżbiety Nowak. 

 Wśród zaproszonych gości 
byli dyrektorzy, wicedyrektorzy i 
nagrodzeni nauczyciele z placó-
wek oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Trzebnica, ale rów-
nież przedstawiciele związków 
zawodowych. 
W sposób szczególny w tym roku 
burmistrz wyróżnił dwie dyrek-
torki - Grażynę Kantecką, dyrek-
torkę Szkoły Podstawowej nr 2 
oraz Elżbietę Nowak, dyrektorkę 
Gimnazjum nr 1.  
Burmistrz Marek Długozima po-
gratulował wszystkim wyróżnio-
nym w trakcie piątkowego spo-
tkania i życzył kolejnych, licznych 
sukcesów w nowym 2013/2014 
roku szkolnym.                                            
W spotkaniu udział wzięli także 
wiceburmistrz Jerzy Trela oraz 
dyrektorka ZAPO Agnieszka 
Moździerz.

[um] 

Nagrody burmistrza wręczone

Nagrodę otrzymuje dyrektor  SP2 Grażyna Kantecka. Na spotkanie z włodarzami w Karczmie Leśnej przybyli pracownicy oświatowi z 
placówek podległych gminie. 

Dyrektor Elżbieta Nowak z Gimnazjum również została wyróżniona przez bur-
mistrza. 

Specjalne podziękowania za pracę i zaangażowanie otrzymał nauczyciel wy-
chowania fizycznego Paweł Wolski. 
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godz. 11:40  Wymarsz pochodu 
godz. 12:00  Msza św. w intencji Ojczyzny
godz. 13:00  Uroczystości przed Krzyżem Katyńskim

Burmistrz Gminy Trzebnica - Marek Długozima zaprasza na:

 listopada11
godz. 11:30  Zbiórka przed Urzędem Miejskim w Trzebnicy

Swieto Niepodleglosci

EDYTA BĄK

Trzebnickie parki i skwery od 
lat są poddawane rewitalizacji i 
rozbudowie. Dla samych miesz-
kańców powstało wiele miejsc do 
czynnego odpoczynku, pieszych 
wędrówek czy jazdy na rowerze. 
Wielu przyjezdnych docenia pod 
względem estetycznym i funk-
cjonalnym architekturę miasta. 
Miasto z roku na rok pięknieje, 
ale niestety są tacy, którzy mają 
odmienne pojęcie estetyki, to 
wandale. 

Postawa obywatelska
 W walce z tym zjawiskiem 
konieczna jest współpraca służb 
miejskich z mieszkańcami. Dzię-
ki sygnałom od trzebniczan, służ-
by będą mogły szybciej reagować 
i znajdować sprawców aktu wan-
dalizmu. – Dlatego tak ważne 
jest reagowanie w przypadku za-
uważenia, że ktoś niszczy mienie 
społeczne, niezwłocznie zawia-
damiając Straż Miejską lub Poli-
cję. A w przypadku, gdy jesteśmy 
właścicielem zniszczonego mie-
nia, składajmy wniosek o ściganie 
sprawcy – zachęca aspirant Piotr 
Dwojak z KPP w Trzebnicy.  W 
takich przypadkach bardzo li-
czymy na pomoc mieszkańców. 
Nie ukrywam, że coraz częściej 
spotykamy się  z pozytywnymi 
reakcjami obywateli. Korzystamy 
oczywiście z monitoringu miasta, 
który jest bardzo przydatny. Każ-
dy przypadek jest szczegółowo 
rozpatrywany, przecież chodzi 
głównie o znalezienie winnego – 
dodaje aspirant.
 W mieście ma miejsce sporo 
aktów wandalizmu, poczynając 
od uszkodzenia ławek, latarni, 
barierek, poręczy czy koszy, któ-
re są notorycznie wywracane. Do 
listy należy jeszcze dodać malo-

wanie murów czy niszczenie wiat 
przystankowych. Jeśli chodzi o 
topografię miasta, istnieją sta-
łe miejsca ataków wandali – Las 
Bukowy, Park Solidarności, plac 

Pielgrzymkowy czy Teren Rekre-
acyjny przy ul. Korczaka. Urzęd-
nicy szkody usuwają, a wandale 
dewastują ponownie. Już w tym 
roku kalendarzowym gmina 
Trzebnica poniosła koszt około 10 
tysięcy zł na dokonanie napraw i 
zakupów z powodu aktów wan-
dalizmu.
- Przypadki dewastacji mienia, 
zarówno komunalnego, jak i pry-
watnego, wiążą się przeważnie 
z niekontrolowanym spożywa-
niem alkoholu. Nie jest to jednak 
zasadą, gdyż strażnicy podej-
mowali interwencję wobec osób, 
które mimo, iż były trzeźwe, nie 
potrafiły wytłumaczyć powodu 
swojego postępowania – infor-
muje komendant Straży Miejskiej 
Krzysztof Zasieczny. - Wanda-
lizm jest zjawiskiem bardzo szko-
dliwym społecznie – generuje 
duże koszty finansowe, związane 
z usuwaniem jego skutków oraz 

powoduje obniżenie poczucia 
bezpieczeństwa wśród mieszkań-
ców. Z tego powodu trzebnicka 
Straż Miejska zwraca szczególną 
uwagę na miejsca, w których czę-

sto dochodzi do takich zdarzeń. 
W swoich działaniach będzie 
również wykorzystywać oddany 
do użytku system monitoringu 
miejskiego, który pozwala nie tyl-
ko zwiększyć obszar objęty dozo-
rem, ale również zapisać materiał 
wideo, stanowiący dowód w po-
stępowaniu sądowym. Posłużę się 
przykładami zdarzeń, które wy-
kryto dzięki monitoringowi. 10 
października, strażnicy interwe-
niowali na zboczu Winnej Góry, 
gdzie przestępcy dokonywano 
nielegalnej wycinki drzewa. Oso-
by te zostały ujęte. Kolejny proce-
der, który wykryto, to nielegalne 
wydobywanie gliny, także na zbo-
czu Winnej Góry. Skierowany na 
miejsce patrol potwierdził zgło-
szenie, zatrzymując jednocześnie 
dwóch mężczyzn.
 - Z wieloletnich doświadczeń 
wynika jednakże, że najskutecz-
niejszą metodą walki z wanda-

lizmem jest wykazanie najzwy-
klejszej postawy obywatelskiej i 
reagowanie w sytuacji, kiedy ktoś 
marnotrawi nasze pieniądze. Dla-
tego bardzo zależy nam na jak 

najlepszej współpracy mieszkań-
cami, w działaniach przeciwko 
wandalom cenne są nawet ano-
nimowe zgłoszenia – podkreśla 
komendant.

Niezrozumiałe akty wandalizmu
Gmina Trzebnica rocznie wydaje spore kwoty pieniężne na naprawy szkód, 
wyrządzonych przez wandali. Często poszkodowani, bądź przypadko-
wi świadkowie, nie zgłaszają zauważonych aktów wandalizmu, a spraw-
cy czują się bezkarni. Przypomnijmy, że miasto dysponuje 24-kamerowym 
monitoringiem miasta, co również ułatwia ustalenie winnych. Doświadcze-
nie potwierdza, że w miejscach, w których  są zainstalowane kamery, nie no-
tuje się przypadków wandalizmu. 

Wydobywanie piasku, żwiru lub gliny bez zezwolenia jest karalne.

 Podobnie jak wycinka drzew bez pozwolenia. W obu tych przypadkach w uję-
ciu sprawców pomógł monitoring. 

Słynny Las Bukowy także często nawiedzany jest przez osoby, którym jest obce 
poczucie estetyki. 

Trzebnickie parki i skwery zachwycają swoją urodą. Szkoda, że istnieją miejsca 
stałych ataków wandali. 
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Nielegalne wydobycie gliny
W dniu 3 października, około 
godz. 8 do Straży Miejskiej wpły-
nęło zgłoszenie o nielegalnym wy-
dobywaniu gliny na zboczu Win-
nej Góry. Skierowany na miejsce 
patrol potwierdził zgłoszenie, 
zatrzymując jednocześnie dwóch 
mężczyzn. Wydobywanie piasku, 
żwiru lub gliny bez zezwolenia 
jest karalne. Dodatkowo teren, na 
którym powstało wyrobisko ob-
jęty jest ścisłą ochroną konserwa-
tora zabytków, jako stanowisko 
archeologiczne. Naruszenie stanu 
obiektu zabytkowego jest prze-
stępstwem w związku z czym na 
miejsce wezwano patrol policji, 
który przejął dalsze postępowa-
nie. O zdarzeniu poinformowano 
również Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków we Wrocławiu.

Skradzione auto
W czwartek 3 października, o 
godz. 14.20 patrol Straży Miej-
skiej , na prośbę dyżurnego KPP 
Trzebnica, udał się na teren ogro-
dów działkowych przy drodze do 
miejscowości Świątniki w związ-
ku ze zgłoszeniem o porzuconym 
pojeździe. Na miejscu okazało 
się, że pojazd ten odpowiada opi-
sowi pojazdu skradzionego dzień 
wcześniej na terenie Trzebnicy. 
Dalsze czynności prowadzi poli-
cja.

Kontrola na targowisku
W dniach 8 i 15 października 
w godzinach nocnych (03.00-
07.00) strażnicy udzielali asysty 
przedstawicielom Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w trakcie 
czynności kontrolnych na terenie 
przyległym do Targowiska Miej-
skiego przy ul. Milickiej. Dzia-
łania ukierunkowane były na 
niedopuszczenie do handlu zwie-
rzętami oraz kontrolę warunków 
ich transportu i utrzymywania. 
Przypominamy, że zwierzęta go-
spodarskie wolno wprowadzać 
sprzedawać jedynie na wyzna-
czonych targowiskach, posiadają-
cych stałą opiekę weterynaryjną. 
Natomiast psy i koty wolno naby-
wać jedynie w zarejestrowanych 
hodowlach, schroniskach dla 
zwierząt lub od społecznych sto-
warzyszeń zajmujących się opieką 
nad zwierzętami. Nieprzestrzega-
nie tych zakazów jest karalne.

Dobijał się do okien
W dniu 8 października o godzinie 
19.50 na ulicy Witosa strażnicy 

interweniowali wobec nietrzeź-
wego mężczyzny, który awantu-
rował się dobijając się do okien 
mieszkań. W trakcie interwencji 
mężczyzna zaatakował strażni-
ków próbując zbiec. Został obez-
władniony i przekazany policji, 
jako sprawca przestępstwa uży-
wania gróźb karalnych wobec 
dwóch mieszkańców oraz na-
ruszenia nietykalności cielesnej 
funkcjonariuszy.

Denat w wodzie
W dniu 14 października o godzi-
nie 09.30 Straż Miejska otrzymała 
zgłoszenie o martwej osobie leżą-
cej w rowie pomiędzy Nowym 
Dworem i Brzykowem. Skierowa-
ny na miejsce patrol potwierdził 
zgłoszenie. Lekarz wezwanego 
na miejsce zespołu pogotowia 
potwierdził zgon mężczyzny. 
Miejsce zabezpieczono do czasu 
przybycia policji. W związku z 
koniecznością wydobycia  denata 
z wody w działaniach brali rów-
nież udział strażacy z Państwowej 
Straży Pożarnej w Trzebnicy.

Z klatki do szpitala
W poniedziałek 14 październi-
ka, o godzinie 12.05 strażnicy 
interweniowali na ulicy Witosa 
w związku ze zgłoszeniem o le-
żącym na klatce schodowej męż-
czyźnie. Mężczyzna nie posiadał 
widocznych obrażeń ciała, wy-
czuwalna była od niego silna woń 
alkoholu, jednakże nie reagował 
na bodźce zewnętrzne. W związ-
ku z powyższym wezwano na 
miejsce zespół pogotowia ratun-
kowego, który zabrał mężczyznę 
do szpitala.

Zasady udostępniania 
nagrań monitoringu 
W związku z licznymi zapyta-
niami i wnioskami mieszkańców 
dotyczącymi możliwości udo-
stępnienia nagrań z monitoringu 
miejskiego informujemy, że wy-
łączną podstawą do zlecenia wy-
konania kopii nagrania lub udo-
stępnienia nagrań do przejrzenia 
jest pisemny wniosek Policji, Pro-
kuratury, Sądu lub innej, analo-
gicznej służby lub organu.
W związku z powyższym osoby, 
które mają uzasadniony interes 
prawny w zabezpieczeniu na-
grań do celów dowodowych, po-
winny wraz z zawiadomieniem 
(pozwem) złożyć w organie pro-
wadzącym sprawę wniosek o do-
konanie takiej czynności.
Informujemy również, że zapis 
nagrań jest kasowany po upły-
wie 30 dni. Wnioski wniesione po 
tym terminie nie będą mogły być 
zrealizowane.

STRAŻ  MIEJSKA    
71 / 388 81 14

POLICJA     
71 / 388 82 00

R E K L A M A

Zapach zamiast mandatu 
 Trzebniccy policjanci 18 paź-
dziernika przeprowadzili dzia-
łania prewencyjne „Bezpieczna 
Piątka i Piętnastka”. Celem akcji 
była poprawa bezpieczeństwa 
na drogach krajowych powiatu 
trzebnickiego. Kierujący poru-

szający się zgodnie z przepisami 
mogli liczyć na drobne upomin-
ki – zapachy do samochodów w 
kształcie policyjnej gwiazdy. 
 Policjanci w trakcie kontroli 
drogowych w miejscach, gdzie 
dochodzi do zdarzeń drogo-
wych,  przypominali o zasadach 
bezpiecznego poruszania się po 
drogach,o głównych przyczynach 

wypadków i kolizji drogowych. 
Celem programu było podnie-
sienie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym na drogach krajo-
wych powiatu trzebnickiego oraz 
prewencyjne oddziaływanie na 
uczestników ruchu drogowego. 
 Policjanci po zakończeniu 
kontroli  wręczali kierującym, 
którzy nie popełnili wykroczenia 
i poruszali się w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami 
drobne upominki w postaci zapa-

chów do samochodów. Kierowcy 
byli mile zaskoczeni, a w rozmo-
wie z policjantami mówili, że po 
raz pierwszy spotkali się z taką 
akcją, podczas której otrzymali 
zapach zamiast mandatu.  

Marihuana w pudełku
Do policyjnego aresztu trafił mło-
dy mężczyzna zatrzymany przez 

policjantów z powiatu trzebnic-
kiego, podejrzany o posiadanie 
środków odurzających. 20-latek 
podczas kontroli próbował ukryć 
w spodniach pudełko z narkoty-
kami. Teraz grozi mu kara nawet 
do 3 lat pozbawienia wolności. 
 Trzebniccy dzielnicowi 17 paź-
dziernika, tuż po godzinie 12.30 
w trakcie kontroli drogowej oso-
bowego Fiata zwrócili uwagę na 
dziwne i wręcz nerwowe zacho-
wanie jednego z trzech podróżu-
jących nim młodych mężczyzn. 
W trakcie legitymowania, kie-
rowcy  zauważyli schowaną pod 
odzież jakąś dużą rzecz i posta-
nowili dokonać szczegółowej 
kontroli. Gdy funkcjonariusze 
nakazali wyjąć mężczyźnie to, 
co próbował przed nimi ukryć, 
okazało się, że jest to plastikowe 
pudełko po ładowarce, w którym 
schowane były rośliny konopi in-
dyjskich. Wstępna analiza wyka-
zała, że jest to marihuana o wadze 
ponad 3 gram. 
20-latek podejrzany o posiadanie 
narkotyków noc spędził w poli-
cyjnym areszcie, natomiast jego 
kompani po przesłuchaniu zosta-
li zwolnieni. 
Obecnie funkcjonariusze spraw-
dzają skąd pochodziły zabezpie-
czone środki odurzające. 
Przypomnijmy, że za posiadanie 
narkotyków grozi kara do nawet 
3 lat pozbawienia wolności.

Stłuczka na prusickiej
W czwartek 10 października o 
godzinie 10.45 na ulicy Prusickiej 
w Trzebnicy doszło do zderzenia 
dwóch samochodów osobowych 
– Opla Astry i Nissana Navary. 
Na miejsce wypadku przybył je-
den wóz bojowy i 4 funkcjonariu-
szy PSP. Wyłączono akumulatory 
w uszkodzonych autach, a  miej-
sce zdarzenia zostało zabezpie-
czone do czasu przybycia policji.  

Spłonęła stodoła
W sobotę 12 października, o go-
dzinie 20.46 w miejscowości Kuź-
niczysko wybuchł pożar kom-
pleksu budynków gospodarczych 
– stodoły i przylegającej do niej 
obory. Na miejsce przybyły trzy 
jednostki PSP i ośmiu funkcjo-
nariuszy oraz 5 jednostek OSP i 
21 ochotników z terenu gminy. 
Akcja gaszenia trwała ponad 4 
godziny, podczas której ewaku-
owano zwierzęta. Po ugaszeniu 
pożaru, obiekt został sprawdzony 
kamerą termowizyjną.

Wypadek na obwodnicy
W czwartek 17 października o 
godzinie 07.10 rano na drodze 
krajowej nr 5 – obwodnica Trzeb-
nicy, kierowca auta osobowego 
marki Opel uderzył w przydrożny 
most. W wypadku zostały ranne 
dwie osoby, które opatrywała ze-
spól ratowników medycznych. W 
akcji brało udział czterech straża-
ków i 2  wozy bojowe.

STRAŻ POŻARNA
71 / 312 07 88
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EWELINA GŁADYSZ

 Tegoroczna pielgrzymka 
trzebniczan do grobu św. Jadwigi 
była już drugą wyprawą lokal-
nych pątników. Inicjatywa zro-
dziła się po ustanowieniu w 2010 
roku Św. Jadwigi Śląskiej patron-
ką Trzebnicy, co stało się na mocy 
oficjalnego dekretu wydanego 
przez watykańską Kongregację 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sa-
kramentów.
 Tuż przed godziną 18.00 na 
Rynku zgromadzili się miesz-
kańcy i przedstawiciele władz 
samorządowych. Przywitali ich 
burmistrz Marek Długozima oraz 
dziekan ks. Bogdan Grabowski, 
po czym głos oddano trzebnic-
kiej młodzieży. Uczniowie Gim-
nazjum nr 1 w Trzebnicy, pod 
opieką pani Leontyny Gągało, 
przygotowali scenkę, w której 
pojawili się: św. Jadwiga, Henryk 
Brodaty, a także córka książęcej 
pary Gertruda. Przypomniano 
m.in.  historię związaną z zało-
żeniem miasta oraz fundacją cy-
sterskiego klasztoru. Chwilę póź-
niej to młodzi aktorzy stanęli na 
czele pielgrzymkowej grupy, któ-
rej barwności dodawały zapalone 
pochodnie, chorągiewki, poczty 
sztandarowe, a także dźwięki 
Trzebnickiej Orkiestry Dętej.  
 Ten dzień zakończył się uro-
czystą Mszy św. w Bazylice pod 
przewodnictwem biskupa po-
mocniczego diecezji świdnickiej 
Adama Bałabucha. W homilii 
mówił on m.in. o pełnieniu woli 
Bożej na wzór św. Jadwigi: Wy-
razem bezgranicznej postawy 
zaufania wobec Boga jest postawa 
św. Jadwigi Śląskiej. Poprzez wia-
rę i miłość potrafiła pokazać, co 
to znaczy naprawdę zaufać.
 Biskup przypomniał również 
słowa bł. Jana Pawła II wypo-
wiedziane we Wrocławiu w 1983 
roku, w których ówczesny papież 
nawiązał do św. Jadwigi i aspektu 
zaufania tym razem w wymiarze 
małżeństwa: „Serce małżonka jej 

ufa” (Prz 31, 11) — tak mówi Księ-
ga Przysłów o „niewieście dziel-
nej”. Trzeba, abyśmy wywołali 
przed oczyma duszy obraz tego 
piastowskiego domu, tej rodzi-
ny, w której święta Jadwiga była 
małżonką i matką. Wspólnota 
małżeńska i rodzinna buduje się 
na zaufaniu wzajemnym. Jest to 
dobro podstawowe wzajemnych 
odniesień w rodzinie. Odniesienie 
wzajemne małżonków — i odnie-
sienie wzajemne rodziców i dzieci. 
Najgłębszym fundamentem tych 
odniesień jest ostatecznie to za-
ufanie, jakim sam Bóg obdarza 

małżonków, stwarzając ich i po-
wołując ich do życia we wspólno-
cie małżeńskiej i rodzinnej.
 Tego dnia postać św. Jadwigi 
w szczególnym, lokalnym kon-
tekście przypomnieli również ks. 
proboszcz Jerzy Olszówka i bur-
mistrz Marek Długozima.
 - Gromadzimy się przy gro-
bie św. Jadwigi jako mieszkańcy 
Trzebnicy – miejsca, nad którym 
w szczególny sposób czuwa ona 
od ośmiu stuleci – mówił ks. Je-
rzy Olszówka. – Trzy lata temu 
swoistym potwierdzeniem tej wy-

jątkowej opieki św. Jadwigi nad 
Trzebnicą było ogłoszenie jej pa-
tronką miasta. Dziś przybyliśmy 
do niej z pielgrzymką pełną sym-
boliki i wyrazu (…). Przychodzimy 
powierzyć jej to, co wypełnia nasze 
wnętrza i wypraszać u niej miłość, 
zgodę i pomyślność dla naszej ma-
łej ojczyzny.
 Natomiast burmistrz Ma-
rek Długozima przypomniał, że 
uznanie św. Jadwigi za patronkę 
Trzebnicy to ogromna nobilita-
cja, ale i duże zobowiązanie. W 
swoim przemówieniu nawiązał 
do wszelkich inicjatyw podejmo-
wanych przez Urząd Miejski, któ-
re są inspirowane postawą i dzia-

łalnością Świętej. Wymienił m.in. 
wsparcie udzielane świetlicom 
opiekuńczo-wychowawczych dla 
dzieci z ubogich rodzin, wspar-
cie dla działalności prowadzonej 
przez Siostry Boromeuszki tzw. 
Szóstego Stołu św. Jadwigi, pro-
wadzenie polityki prorodzinnej 
w postaci rozbudowy infrastruk-
tury żłobkowo-przedszkolnej i 
szkolnej, poszerzaniu oferty edu-
kacyjnej dla uczniów gminnych 
szkół, budowę placów zabaw, wie-
lofunkcyjnych boisk sportowych, 
kompleksu basenów i innych 
miejsc rekreacji, a także poprzez 
wdrożenie program „Trzebnicka 
Rodzina 3+”, który promuje wie-
lodzietne rodziny.

Najbliżej w metrach i w sercu
Tego pielgrzymkowego szlaku nie liczymy w setkach kilometrów, ale nie 
dystans jest tym razem najważniejszy. W środę 16 października z serca mia-
sta, z trzebnickiego Rynku do grobu Księżnej Jadwigi powędrowali ci, którzy 
są najbliżej niej – trzebniczanie.

 Tłumy trzebniczan podczas inauguracji Uroczystości Jadwiżańskich.

Piękny wieniec dożynkowy w darach ofiarnych przynieśli mieszkańcy Głuchowa 
Górnego.

Biskupa pomocniczego diecezji świdnickiej Adama Bałabucha, dziekana ks. 
Bogdana Grabowskiego i burmistrza Marka Długozimę, a także wszystkich piel-
grzymów przywitał proboszcz parafii św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi Śl. 
ks. Jerzy Olszówka. 

Siostry Boromeuszki na pielgrzymkowym szlaku ulicami Trzebnicy.

Uczniowie Gminazjum nr 1 jako Henryk Brodaty, św. Jadwiga i córka książęcej 
pary Gertruda.

W trakcie obchodów tradycyjnie już odczytano Akt Zawierzenia Miasta Świętej 
Jadwidze przez reprezentację mieszkańców: Burmistrza Gminy Trzebnica Mar-
ka Długozimę, przedstawicielki parafii pw. św. Bartłomieja AP i św. Jadwigi – Ire-
nę Marczakovą i Renatę Białczyk, s. Paulinę – przedstawicielkę Domu Zakonne-
go Boromeuszek, przedstawiciela programu Trzebnicka Rodzina 3+ Krzysztofa 
Grabowskiego, przedstawicielki parafii pw. śś. Piotra i Pawła – Aleksandrę Nie-
budek, Małgorzatę Lipnicką, sołtysa Nowego Dworu Marka Paszkota, Przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy Mateusza Stanisza.

Owoce i plony tegorocznych zbiorów przynieśli również mieszkańcy Brzykowa.
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 Piątek, 18 października, był 
Jadwiżańskim Dniem Skupie-
nia powołanych do kapłaństwa 
i życia konsekrowanego. Dzień 
skupienia zaczął się od konfe-
rencji wygłoszonej przez ks. prof. 
Adama Rybickiego z Katedry 
Teologii Duchowości KUL-u. Na-
stępnie jej uczestnicy pracowali 
w grupach dzieląc się treściami 
z tego wykładu. Przed Mszą o 
godz. 15 odprawione zostało na-

bożeństwo. Mszę św. sprawował 
bp Marek Mendyk. Dzień póź-
niej, w sobotę 19 października, 
w godzinach porannych do gro-
bu św. Jadwigi pielgrzymowała 
Liturgiczna Służba Ołtarza oraz 
nadzwyczajni szafarze Komunii 
Świętej z całej archidiecezji wro-
cławskiej. Dziesiątki ministran-
tów, lektorów, ceremoniarzy a 
także osób należących do para-
fialnych scholi kontynuują ponad 
20-letnią tradycję pielgrzymowa-
nia do grobu naszej świętej pa-
tronki, która ma również aspekt 

papieski. Uczestnicy pielgrzymki 
wzięli także udział w odprawio-
nej o godz. 11 Mszy św. pod prze-
wodnictwem bp Andrzeja Sie-
mieniewskiego. W swojej homilii 
biskup nawiązał do przeżywane-
go Roku Wiary, co z kolei splata-
ło się z hasłem tegorocznych ob-
chodów: “Św. Jadwigo, umocnij 
wiarę naszą”. Popołudniowe uro-
czystości rozpoczęły się od po-
witania pielgrzymów, którzy do 
grobu św. Jadwigi przyszli tłum-
nie spod wrocławskiej katedry. 
Tuż po godzinie 15 pojawili się w 
Trzebnicy z radosnym śpiewem 
na ustach, pozdrawiając miesz-
kańców miasta. Po odwiedzeniu 
grobu św. Jadwigi pątnicy udali 
się na Plac pielgrzymkowy, gdzie 
odprawiona została uroczysta 
Msza św. pod przewodnictwem 
arcybiskupa Józefa Kupnego, Me-
tropolity Wrocławskiego. Konce-
lebrowało ją ponad 100 kapłanów 
z archidiecezji wrocławskiej, a 
liczbę uczestników szacuje się na 
ok. 10 tysięcy. Tłumy wiernych, 
zmęczonych, ale uśmiechniętych 
z wdzięcznością uczestniczyły 
w tym pięknym nabożeństwie. 
Warto dodać, że wśród pielgrzy-
mów było wielu trzebniczan, któ-
rzy postanowili przebyć trasę piel-
grzymki dziękując św. Jadwidze za 
dotychczasowe łaski lub prosząc o 
jej nieustanne wstawiennictwo. 
 Zwieńczeniem uroczystości od-
pustowych była niedzielna Msza 
św. której przewodniczył biskup 
gliwicki Jan Kopiec. W tej pod-
niosłej uroczystości uczestniczyły 
tłumy wiernych, zgromadzenia 
sióstr Boromeuszek i Jadwiżanek, 
przedstawiciele różnych instytu-
cji na czele z włodarzem miasta 
– burmistrzem Markiem Długo-
zimą i przewodniczącym Rady 
Miejskiej Mateuszem Staniszem. 
Poruszająca homilia, którą wy-
głosił biskup w znakomity sposób 
przypomniała obecnym na tej 
mszy znaczenie naszej patronki. 
Biskup Kopiec zaznaczył, że gdyby 
każdy z nas rozumiał chrześcijań-
stwo tak, jak ona, świat byłby na-
prawdę piękny. Na Mszy obecny 
był także kardynał Henryk Gulbi-
nowicz, który kilka dni wcześniej 
obchodził 90. rocznicę urodzin. 
Pod koniec nabożeństwa ks. Piotr 
Filas, prowincjał Salwatorianów, 
złożył kardynałowi serdeczne ży-
czenia, a ks. Piotr Wojciechowski 
zaintonował “Plurimos Annos”.  
Uroczystość zakończyła się proce-
sją z relikwiami świętej. 
 W ciągu tych kilku dni trzeb-
nickie sanktuarium odwiedziło 
kilkanaście tysięcy osób, pra-
gnących uczcić patronkę ziem 
śląskich. Kilkuset trzebniczan 
uczestniczyło także w pielgrzym-
ce z Wrocławia. Ks. Proboszcz 
Jerzy Olszówka tak podsumował 
tegoroczne uroczystości: 
 - Dni uroczystości odpusto-
wych ku czci św. Jadwigi poka-
zały, jak bliska jest nam także 
dzisiaj Święta Księżna Śląska, jak 
bardzo także dzisiaj potrzebu-
jemy Jej wstawiennictwa i świa-
dectwa wiary i życia. Ufam, że 
św. Jadwiga pomogła wszystkim 
uczestniczącym w tych obcho-
dach umocnić swoją wiarę tak, 
jak Ją o to prosiliśmy.

J.E. bp Adam Bałabuch, burmistrz Marek Długozima, przewodniczący Rady 
Miejskiej Mateusz Stanisz i wiceburmistrz Jerzy Trela wśród pielgrzymów.

Sobotnią Mszę św. koncelebrowało aż 101 kapłanów z archidiecezji wrocław-
skiej, przewodniczył jej metropolita abp Józef Kupny.

Radosne pielgrzymowanie zakończyło się w piękne, słoneczne popołudnie 
podczas uroczystej Mszy św. na Placu Pielgrzymkowym.

Szacuje się, że prawie 30-kilometrową trasę przebyło ok. 10 tys. pątników.

Uroczysta procesja podczas niedzielnej mszy św. kończyła obchody Jadwiżań-
skie.

Biskup gliwicki Jan Kopiec został w Trzebnicy przywitany przez burmistrza Mar-
ka Długozimę. Fot. Gość Niedzielny/ks. Rafał Kowalski.

Wśród pielgrzymów z Wrocławia wzorem lat ubiegłych wielu było również 
trzebniczan.

Trzebniczanie zebrani na Rynku, by wyruszyć w pielgrzymkę najbliższą w kilo-
metrach, ale i w sercu. 

Św. Jadwigo – umocnij wiarę naszą!
Pod takim hasłem odbywały się tegoroczne obchody uroczystości ku czci św. 
Jadwigi Śląskiej, od 3 lat patronki Trzebnicy. Niezliczone tłumy wiernych piel-
grzymujących do jej grobu, jak i samych Trzebniczan pokazały, że kult świętej nie 
ostygł, a jej opieka nad naszym miastem jest wyjątkowa. 

Kwiaty wręcza sołtys Brochocimia Barbara Świdzińska.
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 Niektóre karteczki są bardzo 
dramatyczne, szczególnie te pisa-
ne ręką dzieci, np.: żeby tato już 
nie bił mamy. Na kolejnych pismo 
też jest nieco koślawe, ale to już 
wina wieku. Starsze osoby proszą 
głównie o zdrowie - dla siebie, dla 
bliskich. Ale wśród tych intencji 
najwięcej jest jednak tematów ro-
dzinnych: o dobrego męża, żonę, 
o potomstwo. Tak wygląda za-
wartość skrzynki przy grobie św. 
Jadwigi z Trzebnicy.
 W każdy wtorek o godz. 18.00 
w trzebnickiej bazylice odmawia-
na jest Nowenna do św. Jadwigi. 
To wtedy też odczytywane są 
prośby, które wierni wrzucają do 
małej, czarnej skrzynki zamonto-
wanej tuż przy grobie Księżnej. 
Na skrzynce widać jeszcze nie-
mieckie sygnatury, poza tym fo-
tografie i ryciny wskazują na to, 
że skrzynka przy grobie istniała 
już przed wojną. Ba, wówczas 
były co najmniej 3 takie skrzynki, 
tzn. tyle widzimy przy zestawie-
niu różnych ujęć na fotografiach. 
I choć czasy się mocno zmieniły, 
a dziś można również w formie 

elektronicznej złożyć swoje proś-
by, to nadal w ciągu miesiąca w 
małej, czarnej skrzynce zbiera się 
około 300 karteczek. 
 - Ja podchodzę do takich form 
dość sceptycznie – mówi 
Przemysław, lat 26, stu-
dent teologii – Jeśli chcę 
powierzyć swoje prośby 
Panu Bogu, nawet po-
przez wstawiennictwo 
świętych, mogę to zro-
bić po prostu w ramach 
swojej oso-
bistej modli-
twy.
 Ks. Jerzy 
O l s z ó w k a , 
kustosz Mię-
d z y na rodo-
wego Sank-
tuarium św. 
Jadwigi, podkre-
śla, że każdy ma 
prawo do wyboru 
sposobu modli-
twy: - Oczywi-
ście, każdy z nas 
szuka indywidualnych form kon-
taktu z Panem Bogiem i na pewno 
do tego nie jest konieczna skrzyn-
ka z intencjami. Jednak taki spo-
sób gwarantuje nam modlitwę 

wspólnotową, a jak powiedział 
Chrystus: „Gdzie dwóch albo 
trzech gromadzi się w Moje imię, 
tam jestem pośród nich” 
(Mt 8, 20)”. 

 Trudny jest temat 
oceny skuteczności skła-
danych intencji, bo jak zmierzyć, 
zbadać, udowodnić, że prośby zo-
stają wysłuchane lub nie. Zdarza-

ją się jednak piękne świadectwa.
 - Wierzę, że w taki sposób wy-
modliliśmy małżeństwo naszych 
przyjaciół – mówi Wanda, 29 
lat – Poranieni prywatnymi do-
świadczeniami rodzinnymi mieli 

pewną trudność, by otworzyć się 
na siebie. I w ich intencji wrzu-
ciliśmy wraz z mężem i dziećmi 

karteczkę do Świętej. Po kilku 
miesiącach bawiliśmy się na ich 
ślubie.
 Karteczek przybywa latem, 
tzw. ruch karteczkowy generują 
wówczas pielgrzymi. I wtedy św. 
Jadwiga wysłuchuje próśb w języ-
ku niemieckim, angielskim, ale 
bywa, że i czeskim, czy rosyjskim. 
- Ciągle rosnący kult św. Jadwi-
gi świadczy o tym, że nie jest to 
tylko postać historyczna – mówi 
ks. Olszówka – ale dla wielu jest 
ona nadal orędownikiem u Pana 
Boga.
 Od 3 lat do grobu Świętej w 
każdy pierwszy wtorek przycho-

dzą kobiety oczekujące na-
rodzin dziecka. Otrzymują 
specjalne błogosławieństwo 
relikwiami.  - Pierwszowtor-
kowe nabożeństwa to piękna 
inicjatywa jednej z mieszka-
nek Trzebnicy – mówi ku-
stosz Sanktuarium i dodaje: 
-  Szczerze, w ciągu tych 3 lat 
nie pamiętam takiego wtor-

ku, żeby nie było nikogo przy 
grobie. 
 Od czasu nabożeństw dla 
mam zwiększyła się ilość karte-
czek związanych z prośbami o 
bezpieczny poród, zdrowie dziec-
ka, ale również o to, by w ogóle 
maluchy pojawiły się w rodzinie. 
Wysłuchuje ich Święta i przeka-
zuje dalej.

Skrzynka kontaktowa do Świętej

Za jej przykładem
Słowo gospodarza miasta Trzebnica burmistrza Marka Długozimy skierowane 
do biskupa pomocniczego diecezji świdnickiej Adama Bałabucha w dniu rozpo-
częcia Uroczystości Jadwiżańskich 16 października 2013 roku. Obok wystąpienie 
burmistrza podczas niedzielnych uroczystości w bazylice.

Najdostojniejszy 
Księże Biskupie Adamie!
W imieniu mieszkańców Trzeb-
nicy i własnym witam Cię bar-
dzo serdecznie w grodzie św. 
Jadwigi Śląskiej, która od trzech 
lat jest również Patronką nasze-
go miasta. Dziękuję za zaszczy-
cenie swoją obecnością nasze 
lokalne świętowanie i dziękczy-
nienie jadwiżanskie.
Pozwolę sobie w tym miejscu 
przypomnieć, że motywem 
uruchamiającym działania 
zwieńczone uzyskaniem de-
kretu Rzymskiej Kongregacji 
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów ustanawiającego 
św. Jadwigę patronką miasta 
Trzebnicy -  była chęć oficjal-
nego usankcjonowania lokalne-
go statusu, który trzebniczanie 
nadali małżonce księcia Henry-
ka Brodatego bezpośrednio po 
jej śmierci; statusu potwierdza-
nego także przez współczesnych 
mieszkańców, którzy mają głę-
boką świadomość faktu:

• że św. Jadwiga swym życiem 
i swoją działalnością na trwa-
łe wpisała się w dzieje miasta, 
przyczyniając się do jego wielo-
kierunkowego rozwoju

• pozostawiła po sobie wspa-
niałe dziedzictwo materialne, 
które jest wielką chlubą Trzeb-
nicy i rozsławia miasto po ca-
łym świecie
• nadal czuwa nad naszym 

miastem, chroniąc je przed 
wszelkimi niebezpieczeństwa-
mi,

• skutecznie wspiera swym 
orędownictwem u Boga proszą-
cych o pomoc

• i  jest dla nas nieprzemijają-
cym wzorem osobowym.
Ekscelencjo! Zdajemy sobie 
sprawę z tego, że uznanie św. 
Jadwigi za Patronkę Trzebnicy 
– to nie tylko nobilitacja miasta, 
ale przede wszystkim – wielkie 
zobowiązanie wobec Świętej i Jej 
dziedzictwa. Dlatego trzebnicki 
Urząd Miejski – kierując się Jej 
przykładem:

• realizuje zadania opieki spo-
łecznej przez powołaną do tego 
celu jednostkę organizacyjną

• wspiera także działalność 
świetlic opiekuńczo-wycho-
wawczych dla dzieci z ubogich 
rodzin oraz działalność pro-
wadzonego przez Siostry Bo-
romeuszki Ośrodka Wsparcia 
Społecznego, zwanego Szóstym 
Stołem św. Jadwigi
• realizuje politykę prorodzin-
ną, rozbudowując i unowocze-
śniając infrastrukturę żłob-
kowo-przedszkolną i szkolną, 
rozszerzając oferty edukacyjne 
dla uczniów gminnych szkół, 
budując place zabaw, wielofunk-
cyjne boiska sportowe, kom-
pleks basenów i inne miejsca 
rekreacji

• w bieżącym roku wdrożyli-
śmy program „Trzebnicka Ro-
dzina 3+”, który promuje wielo-
dzietne rodziny i gwarantuje im 
bezpłatne szczepienia dla dzieci, 
bezpłatne korzystanie z ko-
munikacji miejskiej; zapewnia 
również cały szereg ulg na bile-
ty wstępu do kina, na imprezy 
organizowane przez miasto, na 
basen oraz inne zniżki

• wspieramy także inicjowa-
ne przez duszpasterzy tutejszej 
parafii różne formy kultu św. 
Jadwigi oraz realizowane przez 
nich projekty ewangelizacyjne

• dofinansowujemy prace re-
montowo-konser watorsk ie 
zespołu pocysterskiego ufun-
dowanego przez św. Jadwigę i 
księcia Henryka Brodatego.

Najdostojniejszy 
Księże Biskupie!
 W imieniu gminnych władz 
samorządowych i mieszkańców 
Trzebnicy gorąco dziękuję za 
przyjęcie zaproszenia do udzia-
łu w naszej lokalnej uroczysto-
ści jadwiżańskiej. Wdzięczni za 
Twoją pasterską posługę, zawie-
rzamy Cię opiece naszej Patron-
ki i gorąco Ją prosimy, by wspie-
rała Cię swoim orędownictwem, 
wypraszając potrzebne łaski i 
Boże błogosławieństwo. 

    Szczęść Boże! Księże Biskupie

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy 
Księże Biskupie Janie!
• W imieniu lokalnej wspól-
noty samorządowej i własnym 
witam Cię bardzo serdecznie i 
gorąco  dziękuję za zaszczyce-
nie swoją obecnością trzebnic-
kich uroczystości ku czci św. Ja-
dwigi Śląskiej, którą tak bardzo 
ukochali i mieszkańcy ziemi, z 
której do nas przybywasz.
• Ekscelencjo, jako włodarz 
gminy Trzebnica – chciałbym 
ją Tobie i pozostałym gościom 
skrótowo przedstawić. Liczy 
ona ponad 22 tysiące miesz-
kańców, z czego w grodzie św. 
Jadwigi mieszka blisko 13. ty-
sięcy. Bazą naszej lokalnej go-
spodarki jest przede wszystkim  
rolnictwo i sadownictwo. Ze 
względu na walory krajobra-
zowe, wodolecznicze, klima-
tyczne i kulturowe mamy duże 
szanse na rozwinięcie funkcji 
turystyczno – uzdrowiskowej, 
dlatego to zadanie jest priory-
tetem w naszych planach stra-
tegicznych. 
• Ale bez wątpienia naszym 
najcenniejszym skarbem i na-
szą największą chlubą jest Św. 
Jadwiga Śląska, która z woli 
Pana Niebios i Ziemi przybyła 
do nas w XIII wieku i pozosta-
wiła tu swój trwały ślad. Trzeb-
nica – jako miejsce życia, dzia-
łalności i wiecznego spoczynku 
Księżnej Jadwigi – przyciąga 
nie tylko tysiące turystów z 
Polski i całego świata, którzy 
podziwiają bezcenne piękno 
zespołu klasztornego ufundo-
wanego przez Księcia Henryka 
Brodatego i jego Małżonkę, ale 
i tysiące pielgrzymów, których 
zafascynowała świętość Pa-
tronki Śląska i Polski. Dlatego 
przybywają do trzebnickiego 
sanktuarium, by oddać Jej po-
kłon, budować się przykładem 
Jej życia, zawierzyć się Jej opie-

ce i wypraszać potrzebne łaski. 
• Oczywiste jest to, że z tego 
świętego źródła najwięcej 
czerpiemy my, trzebniczanie, 
dlatego św. Jadwigę od zawsze 
traktowaliśmy jako swoją Pa-
tronkę. By ten fakt został ofi-
cjalne usankcjonowany, pod-
jęliśmy działania, w efekcie 
których Stolica Apostolska w 
stosownym Dekrecie z 1. lutego 
2010 r. uznała, że „św. Jadwiga 
jest Patronką u Boga dla miasta 
Trzebnicy”. 
 Uroczystość ogłoszenia tego 
Dekretu odbyła się trzy lata 
temu. Przeżyliśmy ją z głębokim 
wzruszeniem i wielką radością. 
Do tamtego czasu nawiązujemy 
corocznie, organizując nasze 
nowe jadwiżańskie święto, któ-
re rozpoczyna się symboliczną 
pielgrzymką trzebniczan do 
grobu Patronki Trzebnicy. Jako 
wotum wdzięczności  naszej 
Patronce za pozostawioną du-
chową i materialną spuściznę 
oraz za obfite zdroje wypro-
szonych dla nas Bożych łask – 
lokalna społeczność wybudo-
wała „Dużą i Małą Ścieżkę św. 
Jadwigi”, które w sumie stwa-
rzają możliwość wzbogacenia 
wiedzy o życiu naszej Świętej, 
a także - kontemplowania Jej 
cnót i przesłań. 

Najdostojniejszy 
Księże Biskupie!
• Wdzięczni za Twoją obec-
ność na naszej jadwiżańskiej 
uroczystości i podjęcie paster-
skiej posługi, zawierzamy Cię 
opiece Świętej Jadwidze, z uf-
nością  prosząc, by Cię wspie-
rała swoim orędownictwem i 
wypraszała potrzebne łaski.
• A Ciebie gorąco prosimy: 
umocnij mocą swego kapłań-
skiego posłannictwa naszą 
wiarę i uproś błogosławieństwo 
Boże dla mieszkańców tej ziemi 
oraz wszystkich pielgrzymują-
cych do grobu Świętej Jadwigi.
Szczęść Boże! Księże Biskupie

••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••• •••••••• •••••••••••

•••••••• •••••••• •••••••••••



Tanio i pod ręką!

Zapraszamy do Trzebnicy! 
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R E K L A M A

EDYTA BĄK

Każdy w swoim życiu poszukuje 
autorytetu. Chęć wzorowania 
się na kimś jest naturalnym me-
chanizmem i nieodłącznym ele-
mentem naszego życia. Kto dla 
Pani był taką mocną osobowo-
ścią, godną naśladowania? 
 Myślę, że bardzo duży wpływ 
na moje życie miał mój ojciec. 
Tak, był to człowiek prosty, ale 
charakteryzujący się bardzo sil-
ną osobowością. Ojciec kierował 
się w swoim życiu twardymi za-
sadami, był  uczciwym człowie-
kiem i bardzo konsekwentnym w 
swym działaniu. Pokazywał mi 
prawdziwy świat i mądrze pod-
powiadał, którą drogą iść mam w 
życiu. Nauczył mnie poprawnej 
interpretacji ludzi. Ojciec zawsze 
mówił, że nie ma ludzi idealnych i  
przede wszystkim należy  w nich 
dostrzegać najpierw zalety, a po-
tem wady. 
Niewątpliwie wielkim autoryte-
tem była dla mnie moja wycho-
wawczyni, pani Halina Kamiń-
ska. Uczyła języka polskiego i 
robiła to ciekawie. Jej zaanga-

żowanie udzieliło się i mnie, i 
innym uczniom i rozbudziło we 
mnie zamiłowanie do zawodu.
 Szczególne miejsce w moim 
życiu miał ksiądz Grzegorz 
Czech, twórca choćby trzebnic-
kiej orkiestry dętej i chóru ko-
ścielnego. Ksiądz uczył mnie w 
szkole podstawowej religii, ale nie 
tylko, bo to dzięki niemu pierw-
szy raz zetknęłam się ze sztuką, 
o której mówił tak pięknie. Jemu 
również zawdzięczam – ja i moje 
koleżanki i koledzy- pierwszą w 
życiu wyprawę nad nasze morze, 
która, jak na tamte czasy, była nie 
lada wyczynem. To były lata pięć-
dziesiąte.
 W czasach studenckich bardzo 
duży wpływ na moje poglądy i 
postrzeganie świata mieli wykła-
dowcy. Wspominam ich bardzo 
serdecznie, a szczególnie tych, 
którzy mieli dużą wiedzę i umieli 
ją przekazać studentom.
 Już, jako dorosła osoba, pracują-
ca w szkole darzyłam  szacunkiem 
mojego przełożonego – Włodzi-
mierza Bartczaka. Pan Włodzi-
mierz był człowiekiem o szczegól-
nej osobowości, kompetentnym 

dy-
rek-
t o -
rem i 
w perfek-
cyjny spo-
sób umiał zała-
godzić konflikty i spory. Myślę, że 
te postaci wywarły na mnie duży 
wpływ i na to, kim dzisiaj jestem.
Nauczyciel może posługiwać 
się w swojej pracy równocze-
śnie dwoma rodzajami autory-
tetu. Jeden z nich jest niejako 
zapewniony z racji piastowania 
stanowiska – jest to autorytet 
formalny. Drugi z nich, to auto-
rytet autentyczny, który nie jest 
przez nikogo zagwarantowany. 
Respektowania autentycznego 
autorytetu nie można od niko-
go żądać, można jedynie być 
przez uczniów nim obdarowa-
nym. Czy zgodzi się z tym Pani?
- Oczywiście, obydwa te  rodza-
je  autorytetu są  nauczycielowi  
potrzebne.  Pierwszy  może  sta-
nowić  punkt  wyjścia  do  budo-
wania   drugiego. Ten rzeczywisty 
autorytet opiera się na pozytyw-

nej ocenie nauczyciela, wiem z 
doświadczenia, że można go je-
dynie wypracować. Starałam się 
młodzież zrozumieć, respekto-
wałam ich potrzeby, a co ważne 
byłam gotowa zawsze do życz-
liwej pomocy. Nauczyciel ocze-
kujący szacunku od młodzieży, 

musi  zawsze pamiętać, że 
szacunek należy się rów-

nież uczniom - jest to 
działanie obustronne.

 Kolejną ce-
chą, niezbędną w 
relacjach nauczy-
ciel – uczeń, jest 
tolerancja. Nigdy 
nie wyróżniałam 
uczniów, ani nie 
dyskryminowałam 

ze względu na status 
społeczny, czy mate-

rialny. Zawsze ocenia-
łam uczniów sprawie-

dliwie, choć miałam też 
świadomość, że  nie wszyst-

kich można zadowolić.
 Mimo to, wielokrotnie wzru-
szam się, gdy spotykam się z 
moimi byłymi uczniami. Bardzo 
często kłania mi się osoba dorosła 
i  dopiero po chwili zastanowie-
nia, odczytuję w niej nastolatka 
z ławy szkolnej. Te chwile są bez-
cenne. Życzliwość i sympatia ze 
strony uczniów są dla mnie naj-
ważniejsze i świadczą o dobrze 
wykonanym zadaniu i spełnieniu 
się w mojej życiowej roli - roli na-
uczyciela. 
Nauczyciel powinien ukazywać 
swój kunszt i rozległą wiedzę, 
ale zarazem jej zwyczajność, 
dostępność i osiągalność. Czy 
udało się to Pani połączyć?
-Sama odczuwałam taką potrze-
bę. Miałam świadomość, że na-
uka języka polskiego dla uczniów 
nie jest taka łatwa. Starałam się 
ubarwić i urozmaicić ten cieka-

wy przedmiot. Czułam, że nie-
zrozumienie materiału przez 
podopiecznych, może wzmóc 
naturalny mechanizm obronny, 
w postaci niechęci i awersji do 
przedmiotu.
 Starałam się wprowadzić do zajęć 
elementy czynnego uczestnictwa 
w lekcjach, poprzez liczne insce-
nizacje, choćby fragmentów  „Ze-
msty” Aleksandra Fredry, „Niem-
ców” Leona Kruczkowskiego, czy 
poezji  Adama Mickiewicza, mię-
dzy innymi wybranych scen II 
części „Dziadów”. Prowadziłam 
dla chętnych kółka polonistycz-
ne, przygotowywałam ich do licz-
nych konkursów, np. recytator-
skich i olimpiad polonistycznych 
z liczącym się efektem.
 Przemycałam w trakcie zajęć 
poezję mojego ulubionego poety 
Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego , inscenizując z młodzieżą 
„Rozmowę liryczną”, „Teatrzyk 
Zielona Gęś”, czy „Zaczarowa-
ną Dorożkę”. Prowokowałam 
uczniów do myślenia, poprawnej 
interpretacji i zrozumienia poezji 
oraz literatury - przecież jest to 
nasze dziedzictwo. Powtarzałam 
im często słowa wiersza Adama 
Asnyka „Do młodych”:
 „Ale nie depczcie przeszłości oł-
tarzy,
Choć macie sami doskonalsze 
wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień 
żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!”
Czyli zawodowo jest Pani speł-
niona?
- Oczywiście! Bardzo lubiłam 
i nadal lubię swój zawód. Jeżeli 
ktokolwiek wykonuje go z przy-
padku, czy konieczności, to jego 
działanie nie przynosi właści-
wych rezultatów.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z Weroniką Paskart, wieloletnią nauczycielką w byłej szkole podstawowej nr 1 w Trzebnicy.  

Autorytet autentyczny
Każde młode pokolenie ma swoje ideały. Każdy dorastający człowiek w swoim ży-
ciu poszukuje wzorców do naśladowania. Wielu znajduje autorytet w posta-
ciach wyimaginowanych, w bohaterach książek, filmów, inni w postaciach 
realnych – rodzicach, czy nauczycielach. A już jako dojrzali ludzie, często 
wspominają swoich mentorów z dawnych lat, mając świadomość, jak bar-
dzo wpłynęli na ich życiowe decyzje. Bezsprzecznie dla wielu trzebniczan,  
takim realnym autorytetem jest Weronika Paskart - nauczycielka języka 
polskiego z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym, ucząca w by-
łej Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzebnicy.
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BARBARA ULATOWSKA

Nominowana do MTV EMA 2013
Zostałam nominowana do nagro-
dy MTV EMA 2013, za co bardzo 
serdecznie dziękuję! Będę bardzo 
wdzięczna jeśli zechcielibyście 
oddać na mnie swój głos. - pisze 
Ewelina na swoim oficjalnym 
profilu na Facebooku. Artystka 
została nominowana w kategorii /
Najlepszy polski wykonawca/. Na 
liście nominowanych znaleźli się 
również: Kamil Bednarek, Dawid 
Podsiadło, Donatan oraz Marga-
ret. MTV Europe Music Awards 
to organizowana rokrocznie gala 
muzyczna tworzona przez stację 
telewizyjną MTV Europe i w jej 
europejskich oddziałach. Według 
organizatorów na MTV EMA 
w roku 2010 oddano łącznie 40 
mln głosów! Kategoria /Najlep-

szy polski wykonawca/ istnieje 
od roku 2000. Tegoroczna gala 
odbędzie się 10 listopada w Am-
sterdamie. Wtedy też poznamy 
wyniki głosowania. A głosować 
można już dziś poprzez stronę 
www.mtvema.com, przez telefon 
na www.m.p.mtvema.com, oraz 
poprzez oficjalne aplikacje MTV 
na Iphone. W każdej z tych opcji 
można oddać dziennie 100 gło-
sów, zatem korzystając z wszyst-
kich trzech, jedna osoba może 
oddać maksymalnie 300 głosów 
dziennie! Sama nominacja do 
tego typu konkursu jest nie lada 
zaszczytem, mamy jednak na-
dzieję, że fani mocno wesprą swo-

ją idolkę podczas głosowania.

Rysiek Lwie Serce
Z pewnością zupełnie nowym 
doświadczeniem dla Eweliny była 
praca nad dźwiękiem do animo-
wanej bajki „Rysiek Lwie Serce”. 
Dostałam propozycję użyczenia 
głosu do bajki i bardzo spodobał 
mi się ten pomysł. -  opowiada 
Ewelina - Już jako małe dziecko 
brałam udział w konkursach re-
cytatorskich, więc w jakimś stop-
niu było to bliskie mojemu sercu. 
Można powiedzieć, że spełniłam 
tym swoje dziecięce marzenia. 
Historia opowiada o chłopcu, 
który mimo wielu przeciwności 
losu dąży do spełnienia swojego 
marzenia jakim jest zostanie ry-
cerzem. Ewelina wciela się w po-
stać Natalii, otwartej i dowcipnej 
przyjaciółki Ryśka, która będzie 

mu w tych dążeniach towarzy-
szyć. Nagrania odbyły się w War-
szawie. Nie dostałam wcześniej 
scenariusza. Role kreowałam bar-
dzo spontanicznie. Główna boha-
terka idealnie pasowała do moje-
go charakteru, wiec łatwo było mi 
się w nią wcielić. - mówi Ewelina. 
W kinach bajkę można będzie zo-
baczyć od 15 listopada. 

Przygoda w cyrku
Zaskakującym dla wielu osób 
był występ Eweliny Lisowskiej 
w cyrku, z okazji IV Międzyna-
rodowego Festiwalu Talentów 
Cyrku Korona. Występ jak na 
wokalistkę był zdecydowanie 

niestandardowy. -Sam klimat 
cyrku bardzo przypadł artystce 
do gustu. Było to dla mnie nie-
samowite przeżycie, bo klimat 
jaki panuje w cyrku jest wręcz 
magiczny! - powiedziała Ewelina 
w wywiadzie dla portalu www.
gala.pl. Podczas prezentowanego 
show, wokalistka zaśpiewała swój 
nowy singiel „Aero-Plan II”, huś-
tając się jednocześnie na trapezie. 
Pod koniec piosenki „wpadła” 
do półkolistego, przezroczyste-
go zbiornika z wodą, nurkując 
krótką chwilę. Numer wypadł 
niezwykle efektownie ku radości 
widowni a szczególnie fanów Li-
sowskiej. Lekka, biała sukienka 
i burza czarnych włosów falują-

cych w wodzie wyglądały wręcz 
baśniowo.

Ewelina u Kuby Wojewódzkiego 
i DD TVN
Popularność wokalistki nie tyl-
ko nie słabnie ale wzrasta z dnia 
na dzień. Ewelina stała się dzięki 
temu osobą pewniejszą siebie i 
znającą własną wartość. Zapro-
szona „na kanapę” Wojewódzkie-
go nie tylko nie pozwoliła zgasić 
się ciętymi wypowiedziami Kuby 
(były i takie chwile) ale błysko-
tliwie ripostowała jego wypo-
wiedzi. Trzeba mimo wszystko 
przyznać, że samo przywitanie 
showmana obfitowało w mno-
gość komplementów w stronę 
Eweliny. Wyraził dla niej swoje 
uznanie i skomentował ją jako 
największy talent w Polsce, któ-
ry rzeczywiście robi karierę po 
udziale w  programie muzycz-
nym typu X-Factor. Kilka dni 
przed emisją odcinka w którym 
Lisowska odwiedziła Wojewódz-
kiego, mogliśmy podziwiać Ewe-
linę w programie „Dzień Dobry 
TVN”, gdzie po krótkiej rozmo-
wie z prowadzącymi zaśpiewała 
na żywo „Aero-Plan II”. Wkrótce 
po programie pojawiły się plotki 
sugerujące iż śpiewała z playbac-
k-u, jednak jak podkreśla artyst-
ka – zawsze dba o to by występy 
odbywały się na żywo. Co uważ-
niejsi i lepiej słyszący słuchacze z 
pewnością wychwycili to podczas 
jej występu w tym programie. 

Być gwiazdą
Bycie gwiazdą wielkiego formatu, 
jak Ewelina Lisowska nie jest tak 
bajkowe i różowe jak to sobie wy-
obraża większość fanów. Popular-
ność pociąga za sobą wiele konse-
kwencji. Ewelina niejednokrotnie 

wspominała iż żyje właściwie na 
walizkach. Nieraz wraca z kon-
certu, zdąży się jedynie przepako-
wać i jedzie na następny. Kolejną 
konsekwencją idącą za sławą jest 
fakt iż przysparza ona nie tylko 
fanów ale także wrogów, zazdro-
śników, i ludzi emanujących za-
wiścią. Gwiazda musi uczyć się 
z tym żyć, znosić nieraz zbioro-
wą krytykę (niekoniecznie kon-
struktywną), oraz tzw. paparazzi 
dopatrujących się sensacji, nieraz 
opisujących wydarzenia które nie 
miały miejsca, byleby zaprezento-
wać sensacyjny materiał i poczyt-
ność. A tych kilka wymienionych 
konsekwencji to zaledwie część z 
tych, które musi ponosić gwiazda. 
Ewelina należy do tych sław, które 
choć znają swoją wartość, ale nie 
wynoszą się nad innych i nie mają 
„much w nosie”. Artystka dba o 
swoich fanów, dostarczając im in-
formacji o bieżących nowościach 
poprzez portal społecznościowy 
Facebook, spotyka się z nimi na 
otwartych czatach, odpowiada 
na pytania, cały czas pracuje nad 
sobą i swoim materiałem. Tworzy 
nowe piosenki, nie osiada na lau-
rach. Wkrótce (nie znamy daty 
premiery) zobaczymy zrobiony z 
wielkim rozmachem teledysk do 
singla „Aero-Plan II”, którego za-
powiedź jest dostępna dla ogółu 
na youtube. Już dziś możemy po-
słuchać nowej kompozycji Ewe-
liny, do której napisała również 
tekst. Wykonawcą utworu nie jest 
jednak ona sama ale popularny 
wśród nastolatek Dawid Kwiat-
kowski. Wszystko to co robi Ewe-
lina łączy się z niewyobrażalnym 
dla nieuświadomionych nakła-
dem pracy, a jak widać w powyż-
szym artykule, jest tych przedsię-
wzięć co niemiara!

Ewelina Lisowska – u niej zawsze coś się dzieje
Pomimo iż ta młoda wokalistka osiągnęła już tak wie-
le, nadal szuka nowych doświadczeń i nowych wyzwań. 
Jej życie wydaje się niektórym bajką, jednak rzeczywistość 
weryfikuje ten obraz ukazując bardzo, ale to bardzo zapra-
cowaną Ewelinę. To artystka, u której bez przerwy coś się 
dzieje.

Ewelina urodziła się w roku 
1992 i jest mieszkanką Cere-
kwicy w naszej gminie. Śpiew 
ukochała od najmłodszych lat, 
w związku z czym brała ak-
tywny udział w wydarzeniach 
muzycznych na terenie Gminy 
Trzebnica takich jak np: Mło-
dzi Śpiewni organizowanych 
przez Trzebnickie Centrum 
Kultury i Sportu. W 2004 roku 
znalazła się wśród „Ośmiu  
Wspaniałych” czwartej edy-
cji Samorządowego Konkursu 
Nastolatków. Niektórzy pa-
miętają z pewnością jej występ 
w trzebnickim KLUB-iku z 
2005 roku, gdzie zaśpoewała  
przy akompaniamencie gitary 
akustycznej (Piotr Cisowski) 
i gitary basowej (Maciek Szy-
chowski). Ewelina ukończyła I 
stopień szkoły muzycznej im. 
Grażyny Bacewicz we Wrocła-
wiu. Obecnie znana już w całej 
Polsce Ewelina ma na swoim 
koncie 4 wielkie HIT-y „Nie-
odporny Rozum”, „W stronę 
słońca”, „Jutra nie będzie” i  
najnowszy „Aero-Plan II”. 

Burmistrz Marek Długozima wręcza Ewelinie Lisowskiej kwiaty po występie 
podczas Strefy Kibica EURO 2012 na trzebnickim stadionie.

Wśród uczestniczek pierwszej edycji 
„Młodych śpiewnych” organizowanej 
przez Gminę Trzebnica. 

Dziś Ewelina Lisowska jest znaną i popularną artystką. 

Podczas IV Międzynarodowego Festiwalu Talentów Cyrku Korona- to jeden z wielu występów. Coraz częściej można ją 
także zobaczyć na szklanym ekranie jako gościa popularnych programów telewizyjnych. 
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 Zaczarowana Komolotywa, to 
pierwsza edycja akcji Teatru za 
jeden uśmiech, którą zainicjo-
wały wspólnie Gmina Zawonia i 
Gmina Trzebnica oraz Świątynia 
Artystów, a jej partnerem jest 
Gminny Ośrodek Kultury i Bi-
blioteka w Zawonii. Celem akcji 
ma być działanie na rzecz wyrów-
nania szans uczestnictwa w kul-
turze dzieci ze wsi i małych miast. 
Jak dowodzą badania najmłodsi 
z tych właśnie środowisk mają 
niezwykle utrudniony dostęp do 
wielu dóbr, a w szczególności do 
kultury wysokiej.
 Maluchy były zachwycone. Re-
agowały wspaniale. Na scenie po-
jawiły się smoki, księżniczki, la-
tające ptaki i czarodziejskie ryby. 
Emocji nie brakowało. Dzieci 

głośno i aktywnie uczestniczyły 
w spektaklu, a po jego zakończe-
niu Świątynia otrzymała prawie 
500 wykonanych przez dzieci 
uśmiechów, z których powstanie 
galeria. Dzieci przygotowały też 
specjalne laurki dla Wójta Gminy 
Zawonia Roberta Borczyka i Bur-
mistrza Gminy Trzebnica Marka 
Długozimy, w podziękowaniu za 
możliwość zobaczenia pięknego 
teatralnego wydarzenia w Świą-
tyni Artystów.
 Plany Świątyni Artystów na 
przyszły rok są bardzo ambitne i 
atrakcyjne. Odbędzie się co naj-
mniej pięć edycji akcji, w tym trzy 
przedstawienia teatralne, wysta-
wa archeologiczna i koncert mu-
zyki bardzo poważnej dla dzieci.

[ann]

Teatr za jeden uśmiech!
Spektakl Wrocławskiego Teatru dla Dzieci – Zacza-
rowana Kolomotywa odbył się 15 października w 
Świątyni Artystów w Zawoni. Obejrzało go około 
pół tysiąca dzieci ze szkół Gminy Trzebnica i Gminy 
Zawonia. Było to możliwe m.in. dzięki porozumie-
niu o współpracy w zakresie kultury, jakie niedawno 
podpisali wójt Robert Borczyk oraz burmistrz Marek 
Długozima.

PATRYCJA KRÓL

 1 listopada nieczynne będą 
także biblioteki, kino Polonia, 
obiekty sportowe należące do 
TCKiS (również w Zaduszki i w 
niedzielę) oraz trzebnicki park 
wodny „Zdrój”. W sobotę 2 li-
stopada basen będzie funkcjo-
nował normalnie. Jako że czas 
ten szczególnie uciążliwy jest dla 

kierowców, straż miejska apeluje 
o ograniczenie korzystania z aut. 
Jeżeli mamy możliwość dotarcia 
na cmentarz pieszo, skorzystajmy 
z tego pozostawiając więcej miejsc 
parkingowych dla przyjezdnych i 
ograniczając tym samym ruch 
wokół cmentarzy. Wzorem lat 
ubiegłych trzebnicka policja bę-
dzie prowadziła akcję „Znicz”.
 Możliwe są kontrole prędko-
ści, zwłaszcza na drogach dojaz-

dowych do cmentarzy. Zaleca się 
stosowanie do poleceń funkcjo-
nariuszy policji i straży miejskiej. 
To pozwoli uniknąć nieprzyjem-
nych sytuacji i ułatwi ruch na te-
renie gminy.

Msze święte w bazylice:
 1.11 Msze św. na cmentarzu 
przy ul. Prusickiej są o godz. 
12.00 oraz po zakończeniu pro-
cesji, około godz. 16.00, zaś na 
cmentarzu przy ul. Obornickiej 
o godz. 14.00. O godz. 14.00 w 
bazylice będą też Nieszpory za 
zmarłych, a po nich procesja na 
cmentarz parafialny przy ul. Pru-
sickiej.
 2.11 oprócz mszy odprawia-
nych jak w dzień powszedni na 
cmentarzu przy ul. Prusickiej 

msza będzie o godz. 16.00, zaś na 
cmentarzu przy ul. Obornickiej o 
godz. 19.00.

Ostrożnie w okolicach cmen-
tarza
 Straż Miejska w Trzebnicy in-
formuje, że w rejonach nekropo-
lii na terenie Gminy Trzebnica 
nie przewiduje się wprowadzenia 
zmian do stałej organizacji ruchu. 
Jednocześnie, w przypadku wy-
stąpienia znacznego zwiększenia  
natężenia ruchu pojazdów i pie-
szych, mogą zostać wprowadzone 
ograniczenia w możliwości do-
jazdu lub parkowania w okolicach 
nekropolii. Funkcjonariusze Poli-
cji i Straży Miejskiej w Trzebnicy 
pełniący służbę na drogach do-
jazdowych będą na bieżąco kiero-
wać ruchem w razie wystąpienia 
takiej konieczności, w związku 
z czym prosimy o ścisłe stoso-
wanie się do wydawanych przez 
nich poleceń. Zalecamy korzysta-

nie z wyznaczonych parkingów i 
miejsc postojowych - pozostawie-
nie pojazdu w przypadkowym 
miejscu, w sposób utrudniający 
ruch, może wiązać się z jego usu-
nięciem na parking strzeżony. 
Jednocześnie służby mundurowe 
informują,   że na odcinkach dróg 
dojazdowych do cmentarzy może 
być prowadzona kontrola pręd-
kości.

Apel do pieszych
 Straż Miejska w Trzebnicy 
zwraca się z prośbą do wszyst-
kich osób, które będą poruszać 
się w warunkach zmniejszo-
nej widoczności (zła pogoda, 
zmierzch) o używanie elementów 
odblaskowych. W szczególności 
w elementy odblaskowe powinny 
być wyposażone osoby nieletnie. 
Pamiętajmy, że im wcześniej zo-
staniemy zauważeni na drodze 
tym bardziej jesteśmy bezpiecz-
ni.

Zbliżają się obchody uroczystości Wszystkich Świętych. 
Ten dzień jest ustawowo wolny od pracy – nie załatwimy 
więc żadnej sprawy w urzędach czy instytucjach. Może 
być też problem ze zrobieniem zakupów w trzebnickich 
marketach, dlatego radzimy zaopatrzyć się przed piątko-
wymi uroczystościami.

Z zadumą, ale ostrożnie

 Plany Świątyni Artystów na przyszły rok są bardzo ambitne i atrakcyjne. Odbędzie się co najmniej pięć edycji akcji .

 Maluchy, opiekunowie ,wójt gminy Zawonia  Robert Borczyk oraz Agnieszka Moździerz, dyrektor ZAPO w Trzebnicy.



20 

Gości przywitał gospodarz spo-
tkania – burmistrz Marek Długo-
zima, który podziękował za liczne 
przybycie na spotkanie z artysta-
mi. Podkreślił też, że dzięki zor-
ganizowaniu wystawy w Urzę-
dzie Miejskim, przepiękne prace 
zobaczy większe grono osób. Wy-
raził także ogromne zadowolenie 
z takiej właśnie formy promocji 
naszego miasta i gminy, poprzez 
sztukę. Głos zabrał również or-
ganizator pleneru – ks. Bogdan 
Giemza oraz artyści – trzebni-
czanka Ewa Mroczek oraz Janusz 
Łozowski. Wszyscy podkreślali 
doskonałą atmosferę, panującą 
wśród uczestników pleneru oraz 
dziękowali burmistrzowi za po-
moc finansową i organizacyjną. 
Dodali również, że w środowisku 
artystów plastyków jest już gło-
śno o Trzebnicy i z pewnością za 
rok chętnie przyjadą do naszego 
miasta.
 Po oficjalnej części przyszedł 
czas na rozmowy i dyskusje na te-
mat prac. A wszystko przy kawie, 
herbacie i ciastku. 
Uczestnicy 2 Międzynarodowego 
Pleneru Plastycznego w Trzebni-
cy:
◆ Olha Baklan (Lwów, Ukraina) – 

malarz, kostiumograf
◆ Elżbieta Filipkiewicz (Ozorowi-
ce, Gmina Wisznia Mała) – cera-
mika
◆ Stanisław Gnacek (Wrocław) – 
metaloplastyka artystyczna
◆ Janusz Łozowski (Małkowice, 
Gmina Kąty Wrocławskie) – ma-
larstwo
◆ Eva Gron (Naples, USA) – ma-
larstwo, rysunek, techniki gra-
ficzne, mural
◆ Danuta Krakowiak (Gdynia) – 

malarstwo, rzeźba
◆ Justyna Karolina Gałązka 
(Strzegomiany, Gmina Sobót-
ka) – malarstwo, projektowanie, 
ilustrowanie książek dla dzieci, 
fotografia
◆ Mieczysław Maławski (Lwów, 
Ukraina) – malarstwo
◆ Ewa Mroczek (Trzebnica) – ma-
larstwo
◆ Daria Sołtan-Krzyżyńska (Gdy-
nia) – malarstwo, tkanina arty-
styczna
◆ Walenty Wróblewski (Lublin) – 
malarstwo
◆ Lucyna Wróblewska (Lublin) – 
malarstwo
◆ Natalia Wasiljewna Skrynnik 
(Krasnohrad, Ukraina) - malar-
stwo

[kas]

Szkoła Podstawowa w Boleścinie 
obchodziła swoje święto. Głów-
nym punktem uroczystego apelu 
było pasowanie pierwszoklasi-
stów na uczniów. Nie zabrakło 
także pięknych występów ar-
tystycznych oraz wyjątkowych 

prezentów i gości specjalnych – w 
wydarzeniu uczestniczył bur-
mistrz Marek Długozima oraz 
dyrektorzy pozostałych placówek 
oświatowych Gminy Trzebnica.

[ann]

Święto Szkoły w Boleścinie

Gości powital burmistrz, dziękując za liczne przybycie na spotkanie z artystami.  Dyrektor Bogumiła Szermer otrzymuje kwiaty z rk włodarza gminy Trzebnica. 

Występy artystyczne uczniów bardzo spodobały się zaproszonym gościom. 

Wystawa poplenerowa w urzędzie
Trzynastu artystów z kraju i zagranicy uczestniczyło w 2 
Międzynarodowym Plenerze Plastycznym w Trzebnicy. Ich 
prace, powstałe podczas pobytu w naszym mieście i jemu 
poświęcone, można podziwiać w Urzędzie Miejskim od 23 
października do 15 listopada. Pierwszego dnia wystawy od-
było się uroczyste spotkanie z autorami prac i organizatorami 
pleneru.
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KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 16(39)

Rozwiązanie 
z numeru 15 
Nagrodę w wysokości 50 zł 
za rozwiązanie krzyżówki 
otrzymuje:  
Kamila Durkalec 
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

EDYTA BĄK

 Miasto Trzebnica jest dzisiaj 
aglomeracją potężnie rozwijającą 
się, a mieszkańcy są świadkami 
intensywnej przebudowy i roz-
budowy miasta. Z roku na rok, 
ulega metamorfozie prawie każdy 
zakątek miejscowości. Nowocze-
sna architektura miasta przeplata 
się z historycznymi budynkami 
i zarys Trzebnicy z dawnych lat 
gdzieś zanikł. Dzisiaj warto po-
chylić się nad starymi fotografia-
mi Romana Chandohy, który za-
trzymał historię miasta w kadrze.

 Już od najmłodszych swoich 
lat Roman Chandoha rozpoczął 
przygodę z fotografią. Jako kil-
kunastoletni chłopak oczaro-
wany otaczającym go światem, 
skierował swe zainteresowania 
do uwieczniania go na kliszy. Po-
czątki, jak na lata 60-te ubiegłego 
wieku były skromne, ale rozwija-
jąca się pasja fotografii u młodego 
człowieka nie znała przeszkód, 
ani granic. - Nieprzemijająca 
fascynacja fotografią, a co waż-
ne - ciekawość, pchała mnie w 
zgłębianie tajników wiedzy. W 
tamtych czasach chroniczny brak 
źródeł informacji, skłaniał mnie 
do poszukiwań na własną rękę. 

Bez opamiętania buszowałem w 
bibliotekach, czy prosiłem do-
świadczonych kolegów o wska-
zówki, a wiele rzeczy opanowa-
łem najprostszą metodą „prób i 
błędów”- wspomina fotograf.

Trzebnica zatrzymana 
w kadrze
Młody pasjonat, swymi pierwszy-
mi aparatami „Druh” i „Smiena”, 
uwieczniał ulotne chwile miasta 
Trzebnicy i okolic. W swojej foto-
graficznej pracowni, pan Roman 
posiada setki zdjęć zrobionych z 
potrzeby serca, czy chwili. Cykl 
zdjęć rozpoczynają trzy fotografie 
miasta z lat 60- tych. A dokład-
nie przedstawiają plac budowy, 
na którym zbudowano Urząd 
Miasta  w Trzebnicy, widoczny z 
wieży bazyliki oraz zbliżenie fun-
damentów urzędu.

Fotograficzne atelier

Widok z wieży bazyliki na okolice przystanku autobusowego. Kolejny etap budowy - okolo 1961 roku.

Plac budowy urzędu miasta.
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 Jak podają źródła, św. Jadwiga 
urodziła się około roku 1178 w 
Andechs, a zmarła 14 paździer-
nika roku 1243 właśnie w Trzeb-
nicy, jednak jej wspomnienie ob-
chodzone jest dwa dni później, 16 
października. Jadwiga była żoną 
księcia Henryka Brodatego, z 
którym doczekała się siedmiorga 
dzieci. Trzebnicka święta ufundo-
wała około 20 kościołów i klaszto-
rów, w tym klasztor sióstr cysterek 
w Trzebnicy. Była zaangażowana 
w ożywienie życia religijnego Ślą-
ska, na który sprowadzała zakon-
ników z Niemiec. Do dziś czczo-
na jest jako patronka pojednania 
polsko – niemieckiego, a także 
opiekunka małżeństw i chrześci-
jańskich rodzin oraz nowo bu-
dowanych kościołów. Po śmierci 
męża św. Jadwiga zamknęła się w 
klasztorze, który wcześniej sama 
ufundowała, i zaczęła prowadzić 
bardzo surowe życie mniszki, 
choć sama nie złożyła ślubów za-
konnych aby móc swobodnie dys-
ponować dobrami materialnymi 
dla pomocy biednym. Zmarła w 
opinii świętości, a do miejsca jej 
pochówku (bazylika w Trzebnicy) 
wkrótce zaczęły przybywać liczne 
pielgrzymki. Głęboka wiara Ja-
dwigi oraz skromne i proste życie, 
pełne poświęcenia dla biednych i 
chorych, stało się przyczynkiem 
jej kanonizowania w roku 1267. 
Wolą Bożą tego samego paździer-
nikowego dnia, ale ponad 700 lat 
później papieżem został  po raz 
pierwszy Polak – Karol Wojtyła. 
Co może to oznaczać dla Trzebni-
czan?

Arcybiskup Wojtyła w Trzebnicy 
Z pewnością fakt ten stanowi 
powód do dumy. Sam papież od-
wiedzał wielokrotnie trzebnickie 
sanktuarium, jeszcze jako arcy-
biskup Karol Wojtyła, i często 
podkreślał, że patronką dnia jego 
wyboru na głowę Kościoła Kato-
lickiego jest właśnie św. Jadwiga. 
Odnosił się także do naszej świę-
tej w swoich wypowiedziach czy 
listach. Warto przytoczyć jeden 
z cytatów o szczególnym znacze-
niu dla mieszkańców Trzebnicy, 
zawarty w liście do arcybiskupa 
Henryka Gulbinowicza napisa-
nym w październiku 1979 roku: 
"A wydarzyło się to - powiem 
otwarcie, co czuję - nie przez jakiś 
ślepy traf właśnie w tym dniu, w 
którym Umiłowani Rodacy moi, 
zwłaszcza ci z Dolnego Śląska i 
z Opolszczyzny oraz inni prze-
bywający w Trzebnicy na uro-
czystościach ku czci św. Jadwigi, 
modlili się o szczęśliwy wybór 
Papieża". Dodał także: "Jestem 
głęboko przekonany, że w tam-
tym pamiętnym dniu św. Jadwiga 
stała się również Patronką wybo-
ru pierwszego w dziejach Polaka 
na stolicę św. Piotra". Kilka mie-
sięcy wcześniej papież Jan Paweł 
II przebywając na Jasnej Górze 
wyraźnie zaakcentował swoją pa-
mięć o św. Jadwidze ofiarowując 
wotum do sanktuarium trzebnic-
kiego w postaci świecy paschalnej 
i kielicha, które przywiózł ze sobą 
z Rzymu. Dar ten przekazał na 
ręce Metropolity Wrocławskie-
go życząc sobie, by ta czcigodna 
patronka pomagała mu w wy-
pełnianiu służby bożej. Być może 

niektórzy trzebniczanie pamięta-
ją wizyty Jana Pawła II w naszym 
mieście. Być może to właśnie ich 
modlitwy i wstawiennictwo św. 
Jadwigi przyczyniły się do wybo-
ru Karola Wojtyły na papieża? 

Blisko ludzi 

W obu tych postaciach można do-
szukiwać się wielu analogii. Kult 
św. Jadwigi  rozprzestrzenił się 
z Dolnego Śląska na całą Polskę, 
a także poza jej granice. Ś.p. ks. 
profesorowi Antoniemu Kiełba-
sie udało się ustalić, że na całym 
świecie znajduje się blisko 300 
kościołów, którym patronuje św. 
Jadwiga. Blisko 2/3 znajduje się w 
Polsce, pozostałe rozsiane są po 
całym globie: Niemczech, Boli-
wii, Wenezueli, Panamie, Meksy-
ku, na Filipinach, USA, Brazylii, 
Czechach, w Rosji, na Ukrainie. 
Nasza święta szczególną czcią da-
rzona jest w Ameryce Południo-
wej i Portugalii jako patronka lu-
dzi najuboższych i zadłużonych. 
Nie inaczej było z naszym papie-
żem, Janem Pawłem II. Urodził 

się on w niewielkim mieście pod 
Krakowem, a gdy został papie-
żem, całemu światu dał się po-
znać jako człowiek pełen miłości 
i dobroci. Ze swoją skromnością 
i niesamowitą charyzmą mówił o 
rzeczach najważniejszych, szcze-
gólnie troszcząc się o chorych i 
zapomnianych, a także pielgrzy-
mując do miejsc, do których ża-
den inny zwierzchnik Kościoła 

Katolickiego nigdy się nie udał. 
Bardzo jasny wyraz zjednoczenia 
w cierpieniu dał odchodząc do 
Domu Ojca 2 kwietnia 2005 roku. 
Życie nie szczędziło mu fizycz-
nych cierpień, którym się jednak 
nie poddawał, z ufnością i rado-
ścią zawierzając Bogu i Maryi. 
Jana Pawła II nie tylko Polska, ale 
cały świat pamięta jako papieża 
o wielkim sercu, który – podob-
nie jak św. Jadwiga – nie bał się 
ludzi odrzuconych przez społe-
czeństwo. Aktywnie działał na 
rzecz pojednania w Kościele, jak 

i między religiami. Można śmiało 
powiedzieć, że był ojcem naszego 
narodu – wychował setki tysięcy 
Polaków, którzy z wdzięczno-
ścią pielgrzymowali do miejsc, 
w których do nich przemawiał. 
Umiłował sobie młodzież, którą 
nazywał swoją nadzieją. Nauczał, 
troszczył się, modlił, radował i 
cierpiał razem z narodami. Po-
dobnie jak nasza święta patron-
ka, która wychowała siedmioro 
dzieci, ale przeżyła śmierć aż sze-
ściorga z nich oraz swojego męża, 
Henryka Brodatego, pokornie go-
dząc się z wolą Bożą. Nietypowy 
sposób piastowania funkcji głowy 
kościoła przez Jana Pawła II po-
czątkowo budził wątpliwości, ale 
z czasem dał się on poznać jako 
papież, który zawsze jest blisko 
ludzi. 
 Wspomnienie liturgiczne bło-
gosławionego Jana Pawła II ob-
chodzone jest 22 października 
– w dzień inauguracji jego pon-
tyfikatu. Już w kwietniu przyszłe-
go roku będziemy mieli wielki 
powód do radości. Bł. Jan Paweł 
II zostanie ogłoszony świętym. 
Ten dzień będzie historycznym 
wydarzeniem dla naszego kraju, 
ale szczególnie dla nas – Trzeb-
niczan – powinien być powodem 
do dumy i okazją do głębszej re-
fleksji. To nasza św. Jadwiga, pa-
tronka Trzebnicy i jednocześnie 
dnia wyboru na Stolicę Piotro-
wą pierwszego papieża Polaka, 
poprzez swoje wstawiennictwo 
przyczyniła się do wyniesienia go 
na ołtarze.

Droga do świętości Karola Wojtyły 
27 kwietnia 2014 roku papież Jan Paweł II zostanie ogłoszony świętym, razem z papieżem Janem 
XXIII. Pierwszy biskup Rzymu – Polak został wybrany na Stolicę Piotrową dokładnie 16 październi-
ka 1978 roku, czyli 35 lat temu. Trzebniczanom 16 października kojarzy się przede wszystkim z uroczy-
stościami ku czci św. Jadwigi, od 3 lat patronki naszego miasta, czczonej przez Kościół Katolicki zarówno 
w Polsce, jak i na świecie. 

 Jedną z perełek naszego coraz 
bardziej urokliwego i w oczach 
zmieniającego się miasta jest oaza 
ciszy, spokoju, miejsce wspaniałe 
do medytacji i refleksji, położone 
w przepięknym kompleksie lasu 
bukowego –  Kościół Leśny.
 Sam las bukowy, pofałdowany 
jego teren – przypomina podgór-
skie okolice - jest miejscem czyn-
nego wypoczynku zarówno miesz-
kańców naszego miasta, jak i coraz 
większej rzeszy przyjezdnych tury-
stów.
W zachodniej części lasu znajduje 
się kompleks sakralny składający 
się z:
 1) Kościoła pod wezwa-
niem Czternastu Świętych Wspo-
możycieli o neogotyckiej formie 
zewnętrznej i typowo barokowym 
wystroju jego wnętrza powstały w 
1886 roku.
 2) Groty Matki Bożej wy-
budowanej z tzw. zbitego żelaziaka 
sprowadzonego spod Komorowa.
Wspaniała Grota nawiązuje do ob-
jawień Matki Bożej z Lourdes.
 3) Pustelnia wybudowana 
sumptem ś. p. ks. dziekana Waw-
rzyńca Bochenka w  1976r., w miej-
scu starego, pięknego domu pustel-
nika a spalonego przez wandali w 
noc sylwestrową.
 4) W latach  1987 – 2012 
rektorem Kościoła Leśnego był ks. 
Władysław Mszal, obecnie emeryt, 

zamieszkały w Krakowie – Łagiew-
nikach.
 Potrafił on szybko zebrać wokół 
siebie grono przyjaciół przy pomo-
cy, których przez 25 lat swojego tu-
taj pobytu wykonał:
- nowe kute ogrodzenie całej pose-
sji, utwardzenie placu wypoczyn-
kowego tłuczniem, wraz z wykona-
niem nawierzchni ścieralnej z masy 
asfaltobetonu, na którym ustawio-
no stoły i krzesła metalowe dla piel-
grzymów i mieszkańców naszego 
miasta odwiedzających wspomnia-
ny kompleks sakralny,
- izolację pionową kościoła i bu-
dynku mieszkalnego przez odko-
panie ziemi do poziomu ław fun-
damentowych, wysuszeniu ścian 
i wykonanie na nich izolacji pio-
nowej, zasypanie wykopów wraz 
z utwardzeniem brukiem terenów 
wykopów, 
- wymurowanie ganku (wiatroła-
pu) wejścia bocznego do budynku 
mieszkalnego dla wyeliminowania 
strat ciepła i ochroną przed włama-
niem, 
- zakup szopki bożonarodzeniowej,
- remont kapitalny z wymianą czę-
ści instalacji elektrycznej w koście-
le wraz z zamontowaniem nowych 
żarówek energooszczędnych, 

- likwidacja drewnianych rozpada-
jących się ołtarzy (główny i bocz-
ne), a w ich miejsce wymurowanie 
nowych z obłożeniem ich płytkami 
ceramicznymi,
- zakup i ustawienie za ołtarzem 
szafy na przedmioty i wyposażenie 
liturgiczne, 
- remont kapitalny organów, oraz 
sprowadzenie tzw. fisharmonii 
awaryjnie używanej podczas na-
prawy wspomnianych organów, 
montaż elektrycznego ogrzewania 
ławek w kościele, 
- wykonanie nowego centralnego 
ogrzewania w domu mieszkalnym, 
jego zakres to wymiana całej in-
stalacji wraz z grzejnikami i pie-
cem c.o., oraz zbiornikami na olej 
opałowy, a w razie jego braku au-
tomatyczne włączanie ogrzewania 
elektrycznego, 
- wybudowanie wiaty dla zabez-
pieczenia opału dla przebudowanej 
kuchni węglowej, znajdującej się w 
przyziemiu budynku mieszkalne-
go, 
- remont zabytkowego krzyża przed 
kościołem wraz z wykonaniem jego 
nowego osadzenia gwarantującego 
trwałość poprzez wyeliminowanie 
wilgoci narażającej krzyż na po-
nowne zniszczenie, 
- utwardzenie poprzez ułożenie 

bruku kamiennego całości dróg 
wewnętrznych od bramy wjazdo-
wej do kościoła i domu mieszkal-
nego.
 Z każdym rokiem ks. Włady-
sław Mszal cieszył się coraz więk-
szą sympatią i popularnością od-
wiedzających sanktuarium leśne w 
Trzebnicy.
 Obecny burmistrz widząc za-
chodzące tam zmiany wykonał 
remont kapitalny drogi dojazdo-
wej. Dotychczasowy trakt grun-
towy otrzymał nową utwardzoną 
nawierzchnię służącą pątnikom i 
mieszkańcom naszego miasta pod-
czas odwiedzin kościoła leśnego.
 To dzięki wspomnianym pra-
com leśny obiekt sakralny nie uległ 
zniszczeniu  czy dewastacji, co 
zdarzało się 
wcześniej, a 
stał się przy-
jemnym i fa-
scynującym 
m i e j s c e m 
stałych, sys-
t e m a t y c z -
nych od-
wiedzin tak 
m ie s z k a ń-
ców naszego 
miasta, jak i 
przybywają-

cych tutaj pielgrzymów czy tury-
stów.
 Kościół Leśny zaczął tętnić ra-
dością życia stale tam przebywają-
cych wiernych.
 Dzisiaj z powodzeniem można 
stwierdzić, że wieloletnia praca ku-
stosza Kościoła Leśnego nie poszła 
na marne, a o efektach i sukcesach 
ks. Władysława Mszala długo pa-
miętać będą mieszkańcy naszego 
miasta.
 Dobrze, że następcą i rektorem 
leśnego sanktuarium w Trzebni-
cy został doskonale znany mi ks. 
Andrzej Uruski, człowiek o dużym 
temperamencie i wielkim zaanga-
żowaniu.
 Wierzę, że z powodzeniem bę-
dzie kontynuował dzieło poprzed-
nika – nie tylko ratowania przed 
zniszczeniem, ale doprowadzenia 
do pełnego rozkwitu wspaniałej 
oazy spokoju i modlitewnego sku-
pienia pątników, czy mieszkańców 
naszego pięknego miasta.

Marek Dardas

Szanowni Czytelnicy!
Pozostając w duchu uroczystości ku czci św. Jadwigi, patronki nasze-
go miasta oraz dnia wyboru na Stolicę Piotrową Jana Pawła II pra-
gniemy zachęcić Was do nadsyłania swoich wspomnień i zdjęć zwią-
zanych z Jego osobą. Być może są wśród Was tacy, którzy pamiętają 
wizyty Papieża w naszym mieście, jak i całym kraju, przeżywali Jego 
pontyfikat czy też uczestniczyli w audiencji bądź pielgrzymowali w 
ślad za Nim. Jeśli ktoś zechciałby się podzielić swoimi wspomnienia-
mi, zdjęciami lub innymi pamiątkami związanymi z naszym Papie-
żem, zachęcamy do kontaktu z nami: panorama.trzebnicka@wp.pl 
lub 71 312 09 47.                           Redakcja

Ludzie listy piszą... Słów kilka o ks. Władysławie i kościółku
Ponieważ kilkukrotnie spotkałem się ze stwierdzeniem, że przez 25 lat nic nie zostało zrobione w 
Kościele Leśnym – postanowiłem opisać wszystkie działania, jakie miały tam miejsce.
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Ze skarbca kulturowego 
Gminy Trzebnic a

LEONTYNA GĄGAŁO

Małuszyn
Na terenie wsi znajduje się wiele 
stanowisk archeologicznych. Od-
kryte w nich znaleziska pozwa-
lają stwierdzić istnienie na tym 
terenie osadnictwa w okresie kul-

tury pucharów lejkowatych (epo-
ka neolitu) jak też kultury łużyc-
kiej – cmentarzysko ciałopalne 
(epoka brązu) oraz kultury prze-
worskiej i wpływów rzymskich, a 
także ślady osadnicze z X i XII w. 
Po raz pierwszy nazwa tej wsi 
Malusino została zapisana w 1203 
r. Potem jej zapis ulegał zmianie: 
Malusici (1266), Malschitz (1410), 
Malschicz (1453), Maluschuez 
(1785), Maluschütz (1803-1936) 
potem Erbenfelde, a od 1946 – 
Małuszyn. Pochodzenie nazwy 
wsi jest nieznane, mimo to można 
sądzić, że ma ona rodowód sło-
wiański. Wskazuje na to zmiana 
jej nazwy w 1936 r. na odmiennie 
brzmiącą niemiecką.
Małuszyn był wsią książęc, którą 
Henryk Brodaty nadał w 1203 r. 
klasztorowi cysterek w Trzebni-
cy, a w następnym roku osiedlił 
w niej siedem rodzin chłopskich 
(hospites czyli „gości, obcych”): 

Zulena z dwoma synami, Krsto-
na, syna Czechosta, Godisza, syna 
Miłosta, Prebodisza, syna Do-
brosedla, Maluja, syna Charna, 
Maluja, syna Nesada i Miłosława 
Zanochawa. Byli to chłopi wol-
ni osobiście, bez prawa dziedzi-
czenia ziemi osadzeni na prawie 
polskim, którzy za użytkowanie 
ziemi klasztornej, świadczyli kon-
wentowi należność w naturze, ro-

bociznie 
i nie-
wielkim 
czynszu. 
N a t o -
m i a s t 
d z i e -
s i ę c i n ę 
pobierał 
b i s k u p 
w r o -
cławski.
W 1250 
r. Hen-
ryk III 
Biały, na 
p r o ś b ę 
k s i e n i 

klasztoru 
trzebnic-

kiego, Gertrudy, córki Henryka 
Brodatego, zezwolił na lokację 
Małuszyna jako wsi na prawie 
średzkim. Jednak lokacja ta zo-
stała zawieszona i trudno okre-
ślić, kiedy ją zrealizowano. Pierw-
sza wiadomość o wsi rządzącej się 
tym prawem pochodzi z 1384 r. 
Ówczesny sołtys Mitzko – posia-
dał łan ziemi wolny od czynszu i 
pobierał 1/3 część dochodów od 
kar sądowych – sprzedał sołec-
two za 50 marek Michałowi, a w 
1453 r. sołectwo to kupił Mathis. 
W 1410 r. klasztor posiadał 7 ła-
nów we wsi i gospodarstwo ze 
sprzężajem w sołectwie. Na te-
renie Małuszyna nie było dóbr 
szlacheckich, ale wykształciła się 
duża własność gminna. Klasztor 
zachował swoją własność w po-
staci folwarku do kasaty opactwa 
cysterskiego w 1810 r. Następnie 
majątek ten przeszedł w ręce pry-
watne. W 1920 r. gospodarstwo 

rolne w tej wsi zakupiły siostry 
boromeuszki, nowe właścicielki 
klasztoru trzebnickiego.
Małuszyn to bardzo mała wioska, 
która z ulicówki przekształciła się 
w wielodrożną ze skrzyżowaniem 
dróg z trójkątnym placem. Na 
przełomie XIX i XX w. w 15 za-
grodach żyło około 92 osób. Go-
spodarstwa chłopskie posiadały 
łącznie 206 ha ziemi, a areał dóbr, 
które były w rękach prywatnych, 
w 1931 r. wynosił 113 ha. We wsi 
był wiatrak. Liczba mieszkańców 
wioski nie uległa zmianie. W 
1933 r. było ich 93, a w 1939, 91. 

Masłowiec
Na terenie wsi znajdują się trzy 
bardzo cenne, o dużej wartości 
naukowej stanowiska archeolo-
giczne: cmentarzysko ciałopalne 
z okresu kultury łużyckiej, gro-
dzisko średniowieczne i osada 
hutnicza, które poświadczają pre-
historyczne dzieje Masłowca. 
Pierwotna nazwa wioski: Dam-
browa, Dombrowe jest pochodze-
nia słowiańskiego i wywodzi się 
od wyrazu „dąb” (tu: las dębowy, 
dąbrowa). Jej nazwa przez wieki 
ewaluowała: Dammer Dambrov 
(1288), Dambrowe (1290), Dom-
braw i Dammer (1473), Dombro-
we Malischhammer (1785), Dom-
browe i Hammer Maβlisch (1830), 
Hammer Maβlisch (1845), Maβli-
schhammer od 1876 do 1945, po-
tem Masłowiec. 
Masłowiec to dawna wieś książę-
ca. Wymieniona po raz pierwszy 
11 stycznia 1288 r. w dyplomie 
księcia wrocławskiego, Henryka 
IV Probusa z okazji fundacji ko-
legiaty św. Krzyża we Wrocławiu. 
Książę przekazał na jej rzecz dzie-
sięciny z Masłowca. Wieś została 
lokowana na prawie niemieckim, 
lecz nie wiadomo kiedy.
Pierwsza informacja o sołectwie 
pochodzi z 1473 r. Sołtys posiadał 
3 łany ziemi z prawem wypasu 
300 owiec i pobierał 1/3 kar sądo-
wych. Sądownictwo wyższe nale-
żało do księcia. Był też zwolniony 
ze świadczeń na rzecz władcy. 
Miał za to obowiązek przekazy-
wać księciu rokrocznie 3 marki 
na św. Michała (29 września) i 1½ 
marki na św. Walpurgi (1 maja). 
W tym samym roku, synowie soł-

tysa Hansa z Dombrowy: Mikołaj, 
Hans i Mathes sprzedali sołectwo 
za 44 marek Nikelowi Köpielowi. 
Do wsi należał też folwark, a tak-
że las bogaty w zwierzynę, który 
nadal pozostał w rękach księcia. 
Książęta oleśniccy często w nim 
polowali. Dziesięcinę na rzecz 
biskupstwa wieś dawała probosz-
czowi z Cerkwicy.
W czasach nowożytnych folwark 
w Masłowcu często zmieniał 
swoich właścicieli. W1591 r. Otto 
von Dohna z Masłowa sprzedał 
go Georgowi Schroeiberowi, od 
1607 r. właścicielką dóbr była Ca-
tharina, wdowa po Gottfriedzie 

Uebelacherze, w 1639 r. nabył go 
Friedrich von Hessen und Stein, 
następnie dobra te należały do 
Anny von Saliasch z domu von 
Seidlitz, a od początku lat 60. 
XVII w. do Nicolausa von Kottu-
linsky und Jeltsch. Potem objęła 
je wdowa po nim, Anna Isolde 
(1683). Dalej kolejno nabywali 
je: Christian Friedrich von Stock 
(1700), Gottfried Ferdinand von 
Wolfsburs (1701), jego córka He-
lene Charlotte (1728), rodzina 
von Natzmerach (1737), i dalej: 
Ernst Sylvius von Prittwitz, von 
Hangel (1763), Andreas Ludwig 
von Richthofen (1790), Ernst 
Siegmund Heinrich von Johna-
ton (1791), von Reichenbach-
Goschütz (1799) i krótko von 
Salisch z Jaszyc, po nim Benno 
Joseph von Adersfeld (1802), 
dalej Johann Friedrich Nitsche 
(1822), Johann Heinrich Zinder 
(1833), Carl Fischer (1839), He-
inrich Puschmann (1850), wdo-

wa po nim (1853), jej najstarszy 
syn Rudolf Puschmann (1860), 
który sprzedał częściowo sparce-
lowarie dobra (186 ha) Juliusowi 
Hoffmannowi. W 1876 r. właści-
cielem dóbr zosta Maximilian 
Huhnke, następnie Heinrich 
Olsen (1891), Karl Lehmann 
(1894), Hans Sechel (1912), a od 
1917 do ok. 1937 r. był własnością 
Fritza Bache, kiedy to 108 hekta-
rowy majątek został ostatecznie 
podzielony.
Wieś miała charakter ulicówki. 
Pośrodku wsi znajdował się duży 
folwark z założeniem parkowym i 
pałacem. W parku znajdował się 

pagórek 
otoczo-
ny gro-
blą. Za 
parkiem 
roz c i ą-
gały się 
s t a w y 
hodow-
lane. W 
l a t a c h 
40 XIX 
w. we 
wsi było 
49 za-
gród, w 
których 
żyło 298 
m i e s z -
kańców. 

Gospodarstwa chłopskie posia-
dały łącznie 326 ha ziemi. We wsi 
był młyn, folusz, wiatrak, kuźnia 
wyrobów miedzianych, prasa. 
Była też szkoła i gospoda. 100 lat 
później, liczba ludności uległa 
minimalnej zmianie: w 1933 wy-
nosiła 284 osoby, a w 1939 roku, 
289. Pałac nie zachował się, został 
zniszczony pod koniec II wojny 
światowej.
Przedwojenne dzieje mieszkań-
ców Małuszyna i Masłowca zosta-
ły przerwane wydarzeniami 1945 
roku. Śląsk wrócił w granice Pol-
ski, natomiast ludność niemiecka 
musiała opuścić jego ziemie. Ich 
miejsce zajęli polscy osadnicy. 
Tak zaczęła się kształtować, w 
całkowicie zmienionych realiach 
polityczno – ustrojowych, nowa 
społeczność tych wiosek, która 
dopisuje dalszy ciąg dziejów swo-
jej „Małej ojczyzny”. 

Małe Ojczyzny
MIESZKAŃCÓW GMINY

LEONTYNA GĄGAŁO

 29 października 1870 r. – 
Związek Rycerzy Matańskich na 
Śląsku, zwany Kawalerami Mal-
tańskimi, zakupił od państwa 
pruskiego za 15 000 talarów połu-
dniowo – zachodnią część budyn-
ków pocysterskiego klasztoru w 
Trzebnicy. Po remoncie urządził 
w nim lazaret wojskowy. W tym 
samym czasie zawarł umowę z 
przełożoną generalną sióstr boro-
meuszek w Nysie, na mocy której 
Dom Macierzysty tego konwentu 
został przeniesiony do Trzebnicy. 
W zamian boromeuszki przejęły 
opiekę nad chorymi w lazarecie 
i były do dyspozycji maltańczy-
ków w czasie wojny i epidemii. 
W styczniu 1892 r. Kawalerowie 
Maltańscy przekazali swoją część 
budynku klasztornego na wła-

sność Zgromadzeniu Sióstr Miło-
sierdzia św. Karola Boromeusza. 
 30 października 1810 r. – król 
pruski, Fryderyk Wilhelm III wy-
dał edykt o sekularyzacji dóbr ko-
ścielnych. Na jego mocy zlikwido-
wano 56 klasztorów męskich i 13 
żeńskich, w tym klasztor cysterek 
w Trzebnicy. W klasztorze trzeb-
nickim przebywały wówczas 23 
zakonnice, 7 sióstr świeckich i 5 
księży. W skład ogromnego ma-
jątku opactwa wchodziło: 76 wsi, 
29 kościołów, 53 szkoły (25 kato-
lickich i 28 ewangelickich) oraz 26 
folwarków zamieszkałych przez 
21 tysięcy ludzi oraz 15 zespołów 
leśnych. Po dekrecie kasacyjnym 
zakonnice opuściły klasztor 18 
maja 1811 r., a kapelani i spo-
wiednicy cysterscy przejęli opie-
kę duszpasterską nad katolikami 
w mieście i okolicy. Rozwiązanie 

konwentu cysterskiego i kasacja 
jego majątku, zniosły ostatecznie 
zależność Trzebnicy od klaszto-
ru, z którym miasto przez 600 lat 
(od 1203 r.) było nierozerwalnie 
związane. Mieszkańcy Trzebni-
cy od wieków zżyci z klasztorem 
decyzję królewską przyjęli z wiel-
kim żalem, a nawet próbowali 
protestować. 
 31 października 1853 r. – po-
łożono kamień węgielny pod 
budowę nowego kościoła ewan-
gelickiego w Trzebnicy. Nowa 
świątynia była konieczna. Stary 
kościół rozpadał się i bezpośred-
nio zagrażał życiu. Empora była 
podparta stemplami. Na budowę 
nowego kościoła brakowało pie-
niędzy. W 1847 r. gmina ewange-
licka zwróciła się do króla Fryde-
ryka Wilhelma IV o wsparcie w 
wysokości 3500 talarów, z czego 

w 1852 r. otrzymała 2000 talarów. 
Z całej sumy przeznaczonej na 

budowę kościoła, miejska gmina 
ewangelicka musiała zebrać 2790 
talarów. Dlatego wprowadzono 
specjalny podatek i zarządzono 
zbiórkę dobrowolnych datków.
 Ponieważ stary kościół został 

zburzony, zbudowano kościół za-
stępczy. Był nim przebudowany, 
drewniany zajazd. Budowę nowej 
świątyni nadzorował mistrz bu-
dowlany Staffenhagen z Wrocła-
wia. Prace murarskie prowadził 
mistrz murarski Fischer, a pra-
ce we wnętrzu kościoła, mistrz 
Schlisewski. Obaj z Trzebnicy.
 20 maja 1855 r. gmina ewange-
licka poświęciła nowo wybudo-
waną świątynię pod wezwaniem 
św. Piotra i Pawła. Budowa nowe-
go kościoła, z wyjątkiem dawnej 
wieży, której nie zburzono, kosz-
towała 18.629 talarów 19 groszy 
3 fenigi. Do tego trzeba jeszcze 
dodać 1790 talarów 2 grosze i 4 
fenigi, które wydano na budowę 
ambony, marmurowego ołtarza, 
kamienną posadzkę i dębowe 
ławki.

W kręgu rocznicowych wydarzeń

Ew. Kirche - Ewangelicki kościół św. 
Piotra i Pawła w Trzebnicy.

Kartka z 1934 r., sklep, szkoła, pałac i gospoda. Kartka. z 1935 r.. Pozdrowienia z Masłowca
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ZBIGNIEW LUBICZ-MISZEWSKI

 W 2000 r. okazji 750 rocznicy 
nadania praw miejskich Trzebni-
cy Jerzy Bogdan Kos opublikował 
małą książeczkę „Znaki – przy-
powieść o narodzinach miasta”. 
Zadedykował ją Mieszkańcom 
Trzebnicy, którzy to miasto zbu-
dowali i nazwali oraz obdarzyli 
miłością i nadzieją, a także tym, 
którzy je podnieśli z wojennych 
zniszczeń i uczynili swoja Ojczy-
zną…” Ta mała, niepozorna ksią-
żeczka z ilustracjami Zbigniewa 
Lubicz-Miszewskiego, jest dziś 
„białym krukiem.” Jest ewene-
mentem w polskiej literaturze i 
poezji, jest pewnym eksperymen-
tem intelektualnym, zawiera 10 
tekstów poetyckich, które obra-
zują nam proces formowania się 
tutejszej społeczności od czasów 
Homo erectusa, przez średnio-
wiecze, do czasów współczesnych, 
akcentując mocno sam akt „naro-
dzin” – nadania praw miejskich 
oraz wkład Piotra Własta, księcia 
Henryka Brodatego, św. Jadwigi i 
księcia Henryka Pobożnego w bu-
dowę fundamentów – podwalin 
miasta, które dzięki nim mogło 
prężnie się rozwijać przez wiele 
wieków i stać się jednym z waż-
niejszych ośrodków na Dolnym 
Śląsku, promujących polską kul-
turę i sztukę. 
 Przesłaniem tej przypowieści 
jest konstatacja, że każde pokole-
nie poczynając od prehistorii do 
czasów współczesnych zostawia 
po sobie „znaki”: …Po śladach 
zwierząt biegł człowiek / ku swo-
jemu przeznaczeniu / ze skórą 
tura na ramieniu / i z ogniem w 
czerepie czaszki / Nie znał granic 
Był wolny / jak ptak posłaniec 
słońca / Wzgórza otwierały przed 
nim rozległe przestrzenie / Nazy-
wał je i zostawiał znaki / dla tych 
którzy przyjdą po nim… 
 Przypowieść ta zaczyna się i 

kończy słowami: Tu pod Win-
ną Górą / nałożyły się na siebie 
/ wieki / jak warstwice gliny i iłu 
/ blizny kolejnych zlodowaceń / 
albo / jak słoje potężnego drzewa 
/ ogarniającego swym cieniem / 
odległą przeszłość / i nienazwaną 
przyszłość / Trzebnica / wrosła 
korzeniami w ziemię / jak sie-
demset pięćdziesięcioletni dąb / 
Także i my / zostawiamy znaki / 
dla tych którzy przyjdą po nas. 
 Ważne jest byśmy po sobie nie 
zostawiali „pustych” kart historii, 
ale zostawiali „znaki”, które będą 
mogły być wskazówką, a może 
zachętą do kontynuacji działań, 
które nie tylko uratują dorobek 
dziedzictwa kulturowego tej zie-
mi, ale i mogą być wskazówką dla 
przyszłych pokoleń.
 Tak Jerzy Bogdan Kos opisuje 
narodziny opactwa cysterskiego 
w Trzebnicy i rolę św. Jadwigi:

Gdy stanęła na wzgórzu ujrzała 
dolinę 
wymoszczoną zielenią buków 
olch i dębów 
Słońce stało w zenicie na sklepie-
niu nieba 
Zsunęła z palca pierścień Czeka-
ła na znak
Dostrzegła wówczas ptaka który 
wzleciał z gniazda 
I usłyszała krzyk sokołów na ra-
mionach giermków 
Jak dwie strzały pomknęły dwa 
złowrogie cienie 
Biały ptak wciąż się wznosił w ja-
sną przestrzeń nieba
- Dom Boży tutaj stanie - powie-
działa Jadwiga 
Dotknęła ręką ziemi i złożyła 
pierścień 
na płycie ofiarnej bezokiego gno-
ma
- Słowo zastąpi trzebę krew ofiar-
ną krzyż
Kiedy powstali z klęczek i podjęli 
pieśń 

zbiegły się zewsząd zwierzęta i 
ptaki 
i woda popłynęła z otwartego 
źródła 
Obmyli w niej twarze Taki był po-
czątek
 I jeszcze przytoczmy wersy od-
dające posłannictwo św. Jadwigi, 
pochylenie się w samarytańskim 
pokłonie przed ludźmi biednymi, 
chorymi, opuszczonymi: 

Stąd było Jej najbliżej
do Boga i ludzi
tych najniższych wśród niskich 
najuboższych z ubogich
chromych i ociemniałych
głodnych i oniemiałych 
porażonych trądem 
o zmąconym umyśle
to dla niWch zostawiła 
dworski przyodziewek 
przywileje należne 
swemu urodzeniu 
Przywdziała włosiennicę 
ciału gwałt zadała 
aby być razem z nimi 
w bólu i modlitwie

I jeszcze jeden tekst z tego zbioru, 
dotyczący miejsca magicznego 
w Trzebnicy, otoczonego mgłą 
legendy i tajemnicy – Rotundy 
Pięciu Stołów. Jest to okrągła 
budowla pochodząca z XIII w. 
zbudowana min. z rudy darnio-
wej. Mogła najpierw służyć jako 
schronisko dla pielgrzymów, 
bądź jako szpital, a może nawet 
leprozorium, a w późniejszych 
wiekach jako miejsce odosob-
nienia chorych podczas wielkich 
epidemii oraz cmentarz. Praw-
dopodobnie za życia Jadwigi była 
punktem opiekuńczo – leczni-
czym dla biednych i cierpiących. 

Rotunda Pięciu Stołów
Za miastem czas skamieniał
i wypalił krąg
w rudzie wtopionej w mury

w spopielałej darni
w świętym kręgu rotundy
ziemię pokrył mrok
daremnie szukać śladów
już zatarte znaki
trędowaci i chromi
poszli z kuglarzami
śmierć zmogła zadżumionych
przyjęła ich ziemia
już ucichły modlitwy
i zetlały głownie
płacz dzieci tylko słychać
zakrzepły w kamieniach
kołatki pokutników
odmierzają czas
wędrowcom którzy doszli
i tym co są w drodze
po ich śladach idziemy
przez płonący las
leży na pięciu stołach
chleb o każdej porze dnia

 Z inicjatywy ks. Antoniego 
Kiełbasy 20 września 2008 r. w 
czasie obchodów XVI Tygodnia 
Kultury Chrześcijańskiej w ro-

tundzie odsłonięto i poświęcono 
27 scen z życia św. Jadwigi, które 
są umieszczone w niszach rotun-
dy i które korespondują z tym 
wierszem dr. Jerzego Bogdana 
Kosa. Sceny te według drzewo-
rytów z Legendy Większej autor-
stwa Konrada Baumgartena za-
projektował i wykonał Zbigniew 
Lubicz-Miszewski.
Nie wiem, czy jakieś inne miasto 
ma tak długą, piękną i pouczającą 
poetycką przypowieść o swoich 
narodzinach, jakie to szczęście, że 
dr Jerzy Bogdan Kos, wieloletni 

prezes Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Trzebnickiej, a zarazem 
wieloletni prezes wrocławskiego 
oddziału Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich, na długie lata związał 
się z Trzebnicą i pozostawił nam 
w spuściźnie poetyckiej takie mi-
ni-arcydzieło. Dlatego w czasie 
wielu uroczystości i jubileuszy 
związanych z historią „Trebni-
chy” – Trzebnicy, te teksty po-
etyckie są wielokrotnie cytowane 
przez młodzież szkolną i nauczy-
cieli. 
 Pamiętam, jakie były okolicz-
ności narodzin tej publikacji. 
Było to parę tygodni przed ob-
chodami 750 rocznicy nadania 
praw miejskich Trzebnicy. Gdy 
dr Kos dostał propozycję napisa-
nia jakiegoś tekstu związanego z 
historią miasta i datą obchodów, 
powiedział, że propozycja jest 
absurdalna i niemożliwa do wy-
konania, bo jest za mało czasu na 
opracowanie i wydanie takiej pu-
blikacji. Jednak czasem prośba o 
wykonanie rzeczy niemożliwych, 
jest bodźcem, który sprawia, że 
twórca „podejmuje rękawicę” i 
mierzy się z wyzwaniem pozornie 
niewykonalnym. Mimo pracy na 
pełnym etacie i obowiązków ro-
dzinnych, po nocach doktor Kos 
pisał, cyzelował teksty, a Zbigniew 
Lubicz-Miszewski po usłyszeniu, 
że jednak tekst się „rodzi”, też 
po nocach przygotowywał mate-
riał ilustracyjny do tej publikacji. 
W efekcie dzięki pomocy DTSK 
publikacja ta ukazała się przed 
obchodami 750 rocznicy nada-
nia praw miejskich Trzebnicy i 
jest przykładem dzieła dokładnie 
przemyślanego i dopracowane-
go w każdym szczególe. Myślę 
nawet, że jest to gotowy materiał 
dla kompozytora do muzycz-
nego opracowania partytury na 
temat historii miasta Trzebnicy. 
Warto by przypomnieć ten tekst 
trzebniczanom i opublikować go 
w kolejnym roczniku „Brzasku”, 
wydawanym przez TMZT.  
Publikacja ta w opracowaniu 
technicznym Leopolda Wróblew-
skiego, została wydana dzięki 
pomocy finansowej Komitetu 
Obchodów 750. rocznicy nadania 
praw miejskich Trzebnicy, w wy-
dawnictwie DTSK Silesia. Ksią-
żeczkę tą można przeglądnąć w 
Muzeum Regionalnym w Trzeb-
nicy.

Trzebnica w poezji (I)
ZNAKI - PRZYPOWIEŚĆ O NARODZINACH MIASTA

ZBIGNIEW LUBICZ-MISZEWSKI 

„…Także i my
zostawiamy znaki
dla tych którzy przyjdą po nas.”

Już Homo Erectus próbował zapi-
sywać świat pismem obrazkowym 
na ściany jaskini. Dokumenta-
cja otaczającej rzeczywistości, 
ważnych wydarzeń, historii – to 
podstawowe zadanie kronikarza, 
historyka. Co byśmy wiedzieli o 
historii człowieka, miasta, pań-
stwa bez dokumentów, rysun-
ków, kronik? Co nie jest zapisa-
ne – nie istnieje! Jest taki termin 
– „oswajanie ognia”, oswaja się 
dzikie zwierzęta, ale ogień? Otóż 
ogień oswaja się tak samo jak 
dzikie zwierzęta – po uderzeniu 
pioruna zapala się drzewo i ten 
ogień trzeba przenieść do jaskini 
i „oswoić”, „zadomowić” i czuwać 
by nie zgasł. Mówi się „nieść ka-

ganek oświaty”. Dr J. B. Kos wiele 
dziesięcioleci czuwał, by TMZT 
ten ogień – „kaganek oświaty”, 
ta mała lampka oliwna paliła się 
w naszych domach. Dokumen-
tował wydarzenia, dbał o zapi-
sy kronikarskie, kreślił sylwetki 
osób zasłużonych, ludzi, którzy 

budowli na tej trzebnickiej ziemi 
podwaliny nowej rzeczywistości 
– naukowców, artystów, księży, 
bo ściśle określona rzeczywistość, 

która nas otacza, jest nam dana, 
ale i zadana – jak nam przypomi-
na Jan Paweł II. Jest taka łacińska 
maksyma: „żaden dzień bez kre-
ski”. W szkole nauczyciel czytał 
listę obecności i odpowiadaliśmy: 
obecny. Czy my uczestniczymy 
w życiu rodziny, parafii społecz-

ności? Czy tylko 
statystujemy, lub 
jesteśmy na wa-
garach? 
  N a l e -
ży przypomnieć, 
że doktor był 
prezesem TMZT 
(od 1960 do 
2006 r.), redak-
torem naczel-
nym wszystkich 
s i e d e m n a s t u 
numerów rocz-

nika „Brzask” i głównym filarem 
Towarzystwa. Był on „duchem 
sprawczym” przy organizacji 
sympozjów naukowych, wielu 

publikacji, wystaw, konkursów 
szkolnych i różnorodnych wyda-
rzeń kulturalnych (m.in. Trzeb-
nickiego Święto Sadów, Tygodni 
Kultury Chrześcijańskiej, Dni 
Kultury Zdrowotnej). 
Dr Jerzy Bogdan Kos, lekarz, po-
eta, pisarz, społecznik, historyk 
medycyny, jedzie nadal, a na-
wet czasem galopuje, na trzech 
koniach jednocześnie: Euterpe 

(muza Poezji), Klio (muza historii 
– również medycyny) i Asklepio-
sie (bóg sztuki lekarskiej). Konie 
te galopowały czasem w różne 
strony, ale zawsze razem wraca-
ły na towarzyskie party, gdzie w 
przyjacielskiej komitywie Towa-
rzystwa, można było wyleczyć się 
z znieczulicy i marazmu. Doktor 
leczył nas, uczył, pisał dla nas 
przesłania, po to by ocalić nas od 
obojętności, znieczulicy i ducho-
wej zapaści, zawsze wnosząc w 
nasze życie, serdeczność i życz-
liwość. Nadal, mimo wielu obo-
wiązków, wprawdzie już z wro-
cławskiego grodu śledzi, doradza 
i wspomaga nasze działania. Wie-
le ziaren rzuconych w glebę tej 
ziemi przez dr J. B. Kosa teraz, 
nawet teraz po wielu latach nadal 
owocuje i przynosi owoce w na-
szej Małej Ojczyźnie – która jest 
przecież jednym z największych 
kompleksów sadów jabłkowych 
na Dolnym Śląsku. Trzebnica po-
winna pamiętać o ludziach, któ-
rzy tyle dla niej zrobili i zostawili 
po sobie znaki – znaki pamięci i 
wiele drogowskazów dla przy-
szłych pokoleń.

Doktor Jerzy Bogdan Kos

LEKTURY OBOWIĄZKOWE
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Polonia Trzebnica– 
Lechia Dzierżoniów
Poloniści przeważali w pierwszej 
odsłonie spotkania. Niestety nie 
potrafiliśmy sforsować bramki 
strzeżonej przez Łukasza Mal-
ca. Na domiar złego, już w piątej 
minucie gry, kontuzjowany zo-
stał Dariusz Zalewski, kapitan 
zespołu i filar naszej defensywy. 
Obrońca Polonii zerwał torebkę 
stawową i karetką został odwie-
ziony do szpitala, gdzie założono 
mu opatrunek gipsowy. Na pew-
no nie zagra przez kilka tygodni. 
Pierwsza połowa zakończyła się 
bezbramkowym remisem.
W drugiej części meczu dalej 
przeważali nasi gracze. Wresz-
cie, w 67. minucie spotkania, 
skutecznie akcję swojego zespołu 
zakończył, wprowadzony chwilę 
wcześniej na boisko, Kamil Krza-
nowski. Zaliczył on debiutanc-
kie trafienie w barwach naszego 
klubu. Goście próbowali odrobić 
straty. Ta sztuka udała im się w 
84. minucie, kiedy to strzałem 
głową z czwartego metra Paweł 
Ochota nie dał szans Karolowi 
Buchli. Chwilę później mogło 
być już 1-2, ale nasz bramkarz za-
trzymał tuż przed polem karnym 
napastnika gości i uratował swój 
zespół od utraty bramki. Nie-
stety faulował przy tym, co było 
nieuniknione. Za przewinienie 
obejrzał czerwoną kartkę. Musie-
liśmy kończyć mecz w dziesiątkę, 
a że limit zmian został wyczer-
pany wcześniej, w trzebnickiej 
bramce stanął obrońca, Krzysztof 
Suchecki. Spisał się między słup-
kami bez zarzutów. Nie dał się 
pokonać i spotkanie zakończyło 
się podziałem punktów.  

Skład Polonii: Karol Buchla - 
Krzysztof Suchecki, Dariusz Za-
lewski (Jacek Nawrot 5), Tomasz 
Szczepek, Piotr Reczka - Rafał 
Miazgowski (Maciej Fitowski 25), 
Sławomir Kołodziej, Piotr Pająk 
(Radosław Bella 46), Krystian Jaj-
ko, Jakub Psiurka (Kamil Krza-
nowski 62) - Jakub Jakóbczyk
Rezerwowi: Emil Trynda, Rado-
słwa Parada, Dawid Cychol
Skład Lechii: Łukasz Malec – Hu-
bert Górski, Patryk Paszkowski, 
Kamil Śmiałowski (Arkadiusz 
Majewski 80), Łukasz Maciejew-
ski (Arkadiusz Smęt 62) – Paweł 
Ochota, Mariusz Paszkowski, 
Paweł Tobiasz, Damian Korkuś – 
Sylwester Kret, Damian Niedojad                                 
Rezerwowi: Amin Stitou, Bartło-
miej Błaszczyk, Adam Tyc, Dawid 
Kuriata, Igor Szwagrzyk

Polonia Trzebnica– 
Ślęza Wrocław
Pierwotnie gospodarzem tego 
meczu miała być Ślęza. Jednak 
wrocławianie, ze względu na kło-
poty związane z brakiem stałego, 
domowego obiektu zwrócili się z 
prośbą o rozegranie spotkania w 
Trzebnicy. TSSR Polonia wyraziła 
na to zgodę i mecz jesienny odbył 
się na FAIR PLAY ARENIE. Na 
wiosnę zagramy za to we Wrocła-
wiu.    
W spotkaniu z liderem III ligi 
dolnośląsko-lubuskiej nie mógł 
zagrać Karol Buchla, który obej-
rzał czerwony kartonik w meczu 
z Lechią. Nie wystąpił również 
kontuzjowany Dariusz Zalewski. 
Zastąpili ich odpowiednio: Emil 
Trynda i Dawid Cychol. Jak się 
później okazało, obaj wystąpili w 
rolach głównych w tym spotka-
niu. Pech nie ominął również go-
ści. Na przedmeczowej rozgrzew-
ce podstawowy golkiper Ślęzy 

– Mateusz Salamaga, skręcił staw 
skokowy i w bramce, awaryjnie 
stanął młody Grzegorz Węglar-
ski.
Ci, którzy w sobotnie popołudnie 
wybrali się na Stadion Miejski 
FAIR PLAY ARENA w Trzebni-
cy na pewno tego nie żałują. Było 
im w udziale obejrzeć wspaniałe, 

emocjonujące widowisko, jakie 
stworzyli piłkarze Polonii i Ślęzy.
Mecz bardzo ofensywnie zaczęli 
trzebniczanie, czym komplet-
nie zaskoczyli przyjezdnych. W 
pierwszych dziesięciu minutach 
gry zdominowaliśmy całkowi-
cie zespół Ślęzy, który nie mógł 
wyjść z własnej połowy. Tę prze-
wagę nasi udokumentowali go-
lem. W czwartej minucie piłkę 
z rzutu rożnego, sprytnie, po 
ziemi na jedenasty metr zagrał 
Sławomir Kołodziej. Tam znajdo-
wał się Rafał Miazgowski, który  
atomowym uderzeniem w samo 
okienko nie dał szans Węglar-
skiemu. Chwilę później powin-
no być 2-0, ale pojedynek sam 
na sam z golkiperem gości prze-
grał Jakub Jakóbczyk. Natomiast 
pierwsza groźna akcja gości dała 
im wyrównanie. Niefortunnie 
piłkę ręką w polu karnym do-

tknął Krzysztof Suchecki i sędzia 
Paweł Łapkowski ze Świebodzina 
wskazał na jedenastkę. Karnego 
na gola, pewnym strzałem przy 
słupku, zamienił kapitan Ślęzy, 
Radosław Flejterski. Do końca 
pierwszej połowy wynik nie uległ 
już zmianie, mimo dobrych oka-
zji z obydwu stron. Głównie była 
to zasługa dobrze dysponowa-
nych tego dnia: Emila Tryndy i 
Grzegorza Węglarskiego.
Na początku drugiej odsłony 
spotkania zarysowała się lekka 
przewaga lidera rozgrywek trze-
cioligowych. Wrocławianie wy-

szli na prowadzenie w 71. minu-
cie meczu. Świetnym uderzeniem 
z dwudziestu metrów popisał się 
Dariusz Góral, który dał pro-
wadzenie Ślęzie. Szybko, bo trzy 
minuty później, biało-niebiescy 
doprowadzili do wyrównania. 
Znów z rzutu rożnego zagrywał 
Sławomir Kołodziej. Tym razem 
nasz doświadczony pomocnik 
celnie zacentrował na głowę To-
masza Szczepka, który z kilku 
metrów pokonał Węglarskiego. 
Kibice jeszcze nie przestali się 
cieszyć z wyrównania, a na tabli-
cy wyników widniał już rezultat 
3-2 dla Ślęzy. Niespełna sześć-
dziesiąt sekund od wyrównania, 
Grzegorz Rajter, strzałem szczu-
pakiem, wyprowadził swój zespół 
na prowadzenie. Nasi nie podła-
mali się stratą trzeciej bramki i 
ambitnie dążyli do wyrównania. 
Ta sztuka udał im się w ostatniej 

akcji meczu! W 93. minucie gry, 
Krzysztof Suchecki wrzucił z pra-
wej strony piłkę w pole karne go-
ści, ta w ogromnym zamieszaniu 
znalazła się pod nogami Dawida 
Cychola, który strzelił pewnie z 
pięciu metrów i wyrównał na 3-3. 
Nasz młody obrońca świetnie za-
stąpił Dariusza Zalewskiego i dał 
punkt swojej drużynie. Mecz za-
kończył się sprawiedliwym remi-
sem. Ślęza, w ósmym spotkaniu 
wyjazdowym, straciła pierwsze 
punkty w tym sezonie.
Nasi pokazali, że można powal-
czyć i osiągnąć dobry rezultat z 
najlepszymi w tej lidze. Gratu-
lacje dla sztabu szkoleniowego i 
całej drużyny. Tak ambitną i wal-
czącą Polonię chcemy oglądać w 
każdym meczu.

Skład Polonii: Emil Trynda - 
Krzysztof Suchecki, Dawid Cy-
chol, Tomasz Szczepek, Piotr 
Reczka - Jakub Psiurka (Kamil 
Krzanowski 67), Sławomir Koło-
dziej, Krystian Jajko, Rafał Mia-
zgowski - Adrian Bergier (Rado-
sław Bella76), Jakub Jakóbczyk                                                        
Rezerwowi: Marek Prokopczyk, 
Jacek Nawrot, Radosław Parada, 
Marcin Waliszczak, Patryk Zie-
liński
Skład Ślęzy: Grzegorz Węglarski 
– Dawid Molski, Konrad Kątny, 
Piotr Stawowy, Radosław Flejter-
ski – Paweł Niewiadomski, Paweł 
Zieliński, Mateusz Janas, Jakub 
Bohdanowicz – Dariusz Góral 
(Rafał Brusiło 72) , Grzegorz Raj-
ter (Artur Mikuśkiewicz 90+2)
Rezerwowi: Andrzej Korytek, 
Dominik Wilk, Szymon Przystal-
ski

Polonia Trzebnica– 
Ilanka Rzepin
Już w sobotę 26.10.br. do Trzebni-
cy zawita Ilanka Rzepin. Będzie 
to, dla biało-niebieskich, piąty z 
rzędu ligowy mecz na własnym 
boisku. Zespół z województwa 
lubuskiego zgromadził jak do tej 
pory tylko pięć punktów i z tym 
mizernym wynikiem zamyka li-
gową tabelę. Nasi, mimo dobrych 
ostatnio spotkań, mają tylko czte-
ry punkty więcej i są zaledwie o 
dwie lokaty wyżej w tabeli. Trze-
ba więc obowiązkowo wygrać to 
spotkanie. Początek o godzinie 
14:00. Wszystkich kibiców za-
chęcamy do przybycia na Stadion 
Miejski!

Dwa remisy Polonii
Podziałem punktów zakończyły się dwa ostatnie mecze 
ligowe Polonii Trzebnica. Biało-niebiescy, na Stadionie 
Miejskim FAIR PLAY ARENA, najpierw 1-1 zremisowali z 
Lechią Dzierżoniów, a tydzień później 3-3 ze Ślęzą Wro-
cław. Już w sobotę kolejny rywal przyjedzie do Trzebni-
cy. Będzie to Ilanka Rzepin.

Naszym zawodnikom zarówno przed, jak i po meczu dopisywał dobry humor. 
Na zdjęciu od prawej, Emil Trynda, Rafał Miazgowski, Tomasz Szczepek i Jakub 
Jakóbczyk.
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KACPER KAJAK

 Mimo iż sezon Dolnośląskiej 
Ligi Wojewódzkiej Seniorów na 
dobre wystartował 5 październi-
ka, Trzebnicki zespół swój pierw-
szy mecz rozegrał dopiero po bli-
sko dwóch tygodniach. Pierwsze 
spotkanie przeciwko drużynie 
AZS PWSZ Nysa zostało prze-
sunięte. Tak też pierwszy raz w 
tym sezonie naszą drużynę oglą-
dać mogliśmy dopiero w ubiegły 
weekend. Chociaż Trzebniczanie 
na przesunięciu meczu pierwszej 
kolejki zyskali dodatkowe pół 
miesiąca treningów, nie dało im 
to szans na zwycięstwo w meczu 
przeciwko drużynie z Głogowa. 
Mecz ten okazał się dla naszych 
zawodników walką o przetrwa-
nie, o czym świadczyć może dru-
zgocąca przegrana Korony 43:15. 

Od początku pierwszej połowy 
jasne było, że spotkanie to będzie 
bardzo trudne dla naszego zespo-
łu. Od pierwszych minut spotka-
nia drużyna gospodarzy nastawi-
ła się na agresywny atak na naszą 
bramkę. Mimo starań bramkarza 
Pawła Grzesiaka, przewaga punk-
towa Głogowian rosła w zastra-
szającym tempie. Widoczne nie 

dociągnięcia w obronie a przede 
wszystkim w ataku, w szeregach 
naszego zespołu poskutkowały 
przegraną pierwszej połowy 22:6.
 Po przerwie Trzebnicka dru-
żyna wyszła na boisko bardzo 
zdeterminowana jednak wyda-
wać by się mogło nie wystarcza-
jąco skupiona. Mnogie potknięcia 
naszych zawodników, zachęciły 
drużynę rywali do jeszcze agre-
sywniejszego ataku. Po kilku mi-
nutach na parkiecie oczywistym 
stało się, że tego meczu już nie 
można było wygrać, stąd też za-
wodnicy Korony skupili się na jak 
największym niwelowaniu strat, 
zyskując w trakcie drugiej poło-
wy 9 bramek. Dla porównania, 
KS SPR Chrobry Głogów ustrzelił 
wówczas 21 punktów. 
 Spotkanie zakończyło się bar-
dzo kiepskim wynikiem, 43:15. 
Powodów tak słabego występu 
naszej drużyny doszukiwać się 
można w słabym zgraniu się za-
wodników. Podczas meczu na 
boisku zabrakło kilku stałych 
graczy, oglądać na nim natomiast 
mogliśmy zawodników, którzy 
dopiero rozpoczynają swoją przy-
godę z TKS Korona. 
 Miejmy nadzieję, że szczy-
piorniści potraktują to jak kubeł 

zimnej wody i bodziec do jeszcze 
cięższych i wytrwalszych tre-
ningów. Kolejny mecz Korona 
rozegra w listopadzie przeciwko 
zespołowi UKS Trójka Lubań. 
Drużynie życzymy sukcesów w 
nadchodzących spotkaniach oraz 
tego aby ten „wypadek przy pra-
cy” był ich pierwszym i ostatnim 
w tym sezonie. Wszystkich Pań-
stwa natomiast bardzo serdecznie 
zapraszamy na mecze naszej dru-
żyny do wspólnego wspierania jej 
i kibicowania.
Drużyny reprezentowali: 
TKS Korona: Paweł Gomółka, 
Paweł Nowak, Marcin Laprus, 
Łukasz Matys, Patryk Kalinow-
ski, Marcel Mitręga, Łukasz Ma-
tys, Adam Guz, Wojciech Pa-

cholik, Kamil Smoliński, Paweł 
Grzesiak. 

KS SPR Chrobry II Głogów: To-
masz Piskorski, Marcin Surma, 
Patryk Adamczewski, Bartosz 
Blacha, Krzysztof Gdakowicz, 

Bartosz Chabior, Emil Dobrzań-
ski, Hubert Krawiec, Szymona 
Matuszak, Bartosz Pawlak, Ja-
kub Konopski, Mikołaj Gabrysz, 
Bartosz Piotrowski, Arkadiusz, 
Mrówka, Sebastian Superson. 

 Był to mecz na szczycie w kla-
sie B. Obie ekipy przed tym spo-
tkaniem miały na swoim koncie 
po 15. punktów i tylko o jedno 
oczko ustępowały LZS-owi Księ-
ginice. Dodatkowo, smaczku tej 
konfrontacji dodawał fakt, iż tre-
nerem Sokoła jest były piłkarz i 
trener Polonii II – Grzegorz Ma-
rzec.
 Sam mecz był bardzo zacięty 
i emocjonujący. Było dużo walki 
i podbramkowych sytuacji. Jed-
nak to spotkanie można również 
określić jako festiwal niesku-
teczności. Jedna i druga drużyna 

zmarnowała niezliczoną ilość sy-
tuacji podbramkowych. Głównie 
tyczy się to gospodarzy tego me-
czu, drużyny Sokoła. Jedynego, 
wartego trzy punkty gola, strzelił 
w 30. minucie Mateusz Tiuch-
ty, który skutecznie wykończył 
kontrę swojego zespołu. Goście 
z Trzebnicy grali od 70. minuty 
spotkania w dziesiątkę. Wtedy 
drugą żółtą, a w efekcie czerwo-
ną kartkę, obejrzał Karol Szulga, 
czym osłabił swój zespól. Mimo 
to, gospodarze nie potrafili po-
konać Marka Prokopczyka i to 
trzebniczanie cieszyli się po koń-

cowym gwizdku. Dzięki temu 
zwycięstwu i remisowi Księginic 
z Barkowem, biało-niebiescy zaj-

mują drugą lokatę w tabeli. Ustę-
pują liderowi z Wszemirowa tylko 
gorszym bilansem bramek.

 

Skład Sokoła: Andrzej Łukaszew-
ski – Sebastian Grygier, Wiesław 
Nita, Jarosław Woźniak, Da-
mian Mierzwa -  Krystian Psiur-
ka, Marcin Kobylański, Jakub 
Wiraszka, Arkadiusz Mierzwa 
-  Sebastian Gajda, Maciej Dąbek
Rezerwowi: Patryk Żurek, An-
drzej Majchrzak, Paweł Rękas, 
Gabriel Słodkowski, Tomasz Ko-
walik
 Skład Polonii II: Marek Pro-
kopczyk – Jacek Nawrot, Marcin 
Waliszczak, Konrad Pęczkowski, 
Tomasz Gomółka – Wojciech 
Zieliński, Marcin Piasecki, Piotr 
Pająk, Karol Szulga – Filip Kucz-
ma, Mateusz Tiuchty
Rezerwowi: Łukasz Kowal, Woj-
ciech Pacholik, Tomasz Szymczyk

[KK]

R E K L A M A

 

W latach 50-tych ubiegłego stu-
lecia czeski neurolog dziecięcy 
Vaclav Vojta przedstawił wła-
sną koncepcję diagnostyczną i 
terapeutyczną. Powstała ona w 
oparciu o wnikliwą obserwację i 
analizę pacjentów z problemami 
neurologicznymi, takimi jak mó-
zgowe porażenie dziecięce.
 Profesor Vojta opracował wy-
soce precyzyjny sposób oceny 
rozwoju motorycznego niemow-
ląt. Dzięki temu możliwe jest 
rozpoznanie nieprawidłowości 
w działaniu ośrodkowego układu 

nerwowego nawet w pierwszych 
dniach życia dziecka. Jego meto-
da pozwala na aktywację układu 
nerwowego na wszystkich jego 
szczeblach. Terapię należy rozpo-
cząć możliwie jak najwcześniej, 
ponieważ plastyczność mózgu 
uwarunkowana jest zdolnością 
tworzenia się nowych połączeń 
pomiędzy komórkami nerwo-
wymi. Mózg człowieka najwięcej 
takich połączeń tworzy w ciągu 
pierwszego roku życia. U pacjen-
tów starszych efekty mogą być 
dużo wolniejsze.

 

Większość ćwiczeń przebiega w 
pozycjach leżących. W określo-
nej pozycji uciska się precyzyj-
nie pewne punkty – tzw. „strefy 
wyzwalania” w celu wywołania 
spodziewanej, planowanej reak-
cji pacjenta, co będzie widoczne 
jako napięcie mięśni całego ciała. 
Regularne powtarzanie ćwiczeń 
ma doprowadzić do „wyuczenia” 
prawidłowego napięcia mięśnio-
wego. Na efektywność terapii 
ogromny wpływ ma systematy-
ka, w przypadku niemowląt zale-
ca się 4 sesje terapeutyczne w cią-

gu dnia, trwające krótko: od 4 – 5 
minut, do 20 – 25 maksymalnie. 
Dlatego ważne jest, aby rodzic 
lub opiekun nauczył się ćwiczeń 
od terapeuty, po to by powtarzać 
je w domu. Wskazana jest wizyta 
u terapeuty min. 1 – 2 razy w ty-
godniu, w celu kontroli popraw-
ności ćwiczenia, ewentualnej 
korekty. Terapię metodą Vojty 
stosuje się przede wszystkim u 
dzieci z zaburzeniami neurolo-
gicznymi, zaburzeniami napięcia 
mięśniowego, przy przepuklinie 
oponowo – rdzeniowej, a także w 
kręczu szyi, dysplazji stawów bio-
drowych, chorobie Perthesa.
Mgr Rafał Kawalec
- fizjoterapeuta dziecięcy

Piłkarze Polonii II,  oraz trener Łukasz Skórzewski, bardzo cieszyli się ze zwy-
cięstwa.

Derby gminne dla Polonii II
Zespół Polonii II Trzebnica wygrał 1-0 z Sokołem Ujeź-
dziec Wielki. Był to mecz 8. kolejki wrocławskiej klasy B, 
grupa X. Rezerwy trzebnickiego klubu wyprzedziły tym 
samym w tabeli rywala zza miedzy.

Słaby początek sezonu dla Korony

TABELA DOLNOŚLĄSKIEJ III LIGI SENIORÓW

Drużyna: M Z R P Bramki: Pkt

1 KS SPR Chrobry Głogów 2 2 0 0 69:36 4

2 BT Krokus Bystrzyca Kłodzka 2 1 0 1 57:53 2

3 UKS Trójka Lubań 2 1 0 1 69:66 2

4 SPR Oleśnica 2 1 0 1 63:65 2

5 AZS PWSA Nysa 1 0 0 1 30:40 0

6 TKS Korona Trzebnica 1 0 0 1 15:43 0

Trzebnicki Klub Sportowy Korona swój pierwszy mecz 
w sezonie 2013/2014 rozegrał 19 kwietnia o godzinie 
17:00. Trzebniccy szczypiorniści zmierzyli się w meczu 
drugiej kolejki sezonu Dolnośląskiej Ligi Wojewódzkiej 
Seniorów z zespołem KS SPR Chrobry Głogów. Zawod-
nicy Korony mecz rozegrali na wyjeździe, na hali sporto-
wej w Głogowie.

Diagnostyka i terapia dziecięca metodą Vojty

Fizjoterapeuta
501 - 853 - 102
Psychodietetyk
722 - 395 - 256
Dietetyk
609 - 320 - 661
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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

TRZEBNICKIE CENTRUM 
MEDYCZNE ZDRÓJ
 71 387 28 38

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

 

 

KINGA BAUMGART 

W sezonie 2013/2014 na parkie-
tach WRONBA wystąpi łącznie 
98 drużyn z Wrocławia i okolic. 
Drużyny rozegrają łącznie około 
300 spotkań. Szacuję się, że liczba 
zawodników biorących udział w 
rozgrywkach będzie oscylowała, 
jak co roku około 1000. Do roz-
grywek jak zwykle zgłosiło się 
klika zespołów z Trzebnicy. Jako 
pierwsi okazję zaprezentować się 
mieli Promilki Trzebnica.   
 W pierwszej kolejce 38 sezonu 
WRONBA Promilki Trzebnica 
rozegrali mecz przeciwko Bball 
Szkółka Dzierżoniów. Spotkanie 
już od pierwszych minut prze-
biegało pod dyktando drużyny 
z Dzierżoniowa. Po pierwszej 
kwarcie na tablicy widniał wy-
nik 34:7. Było to zapowiedzią 
dalszych losów spotkania, po-
nieważ naszej drużynie nie uda-
ło się zwyciężyć czy choćby zre-
misować w ani jednej z czterech 
partii meczu. Trzebniccy zawod-
nicy przegrali wszystkie kwarty 
bardzo dużą różnicą punktową. 
Spotkanie zakończyło się druzgo-
czącą porażką naszej drużyny, 
Promilki przegrali mecz 32:93. 
Najlepszym zawodnikiem dru-
żyny Bball Szkółka Dzierżoniów, 

a zarazem całego spotkania oka-
zał się być Wojciech Kostek, który 
dla swojego zespołu zdobył aż 27 
punktów, sprawiając tym samym 
najwięcej trudności zawodnikom 
Promilków, spośród których wy-
różnić należy Przemysława Ja-
remkiewicza, który jako jedyny 
spośród trzebnickich zawodni-
ków zanotował na swoim koncie 
dwucyfrową liczbę punktów (12). 
Spotkanie odbyło się 5 paździer-
nika na Sali Sportowej przy SSP 
72 na ulicy Trwałej we Wrocła-
wiu. 
 Tego samego dnia, kilka go-
dzin później na parkietach 
WRONBA zaprezentowała się 
drugoligowa drużyna B.C Trzeb-
nica. Zawodnicy B.C zagrali 
przeciwko wrocławskiemu ze-
społowi Prawo Bronxu. 5 paź-
dziernika okazał się być pechowy 
dla naszych zespołów, ponieważ 
kolejna drużyna z Trzebnicy po-
niosła porażkę. B.C Trzebnica 
przegrali spotkanie 38:49. Mecz 
ten jednak nie był tak jednostron-
ny jak wyżej opisany. Mimo, iż 
w pierwszych trzech kwartach 
nasza drużyna odnotowała kil-
ku punktowe straty, to w ostat-
niej zanotowała punktowy zryw, 
który pozwolił wygrać tę część 
gry 18:8. Nie pozwolił on jednak 
odwrócić losów spotkania. Po 

stronie drużyny z Wrocławia naj-
lepszym zawodnikiem był Jakub 
Zimoląg – zdobywca 13 punktów. 
Zaś w szeregach naszego zespołu 
honoru bronił tercet: Przemysław 
Tereniuk, Bartosz Walczak oraz 
Bartłomiej Konopacki, Panowie 
zdobyli łącznie 25 punktów. 
 W drugiej kolejce przypadają-
cej na 12/13 października wystą-
pili Zadymki Trzebnica, drużyna 
swoje pierwsze spotkanie nowo 
rozpoczętego sezonu rozegrała 
na Sali sportowej 9 LO na ulicy 
Piotra Skargi we Wrocławiu. Za-
dymkom udało się zwyciężyć w 
spotkaniu przeciwko CapGemi-
ni, zainicjowali oni tym samym 
szczęśliwą passę dla trzebnickich 
zespołów. Nasi zawodnicy wy-
grali trzy spośród czterech kwart, 
remisując tylko w jednej. Dzięki 
temu zakończyli spotkanie z aż 
16-punktową przewagą nad ry-
walami. Po ostatnim gwizdku 
sędziego Zadymki mogli cieszyć 
się z wygranej 40:24. Zespół do 
zwycięstwa poprowadził Bartosz 
Jaremkiewicz, który zdobył 12 
punktów dla swojego zespołu na 
bardzo przyzwoitej skuteczności, 
dzięki czemu został uznany naj-
lepszym strzelcem spotkania.
 Trzecia kolejka, w przeciwień-
stwie do poprzedniej, okazała się 
być udana dla B.C Trzebnica. Wy-
chodząc na parkiet przeciw dru-
żynie Hurtownia Impali CB, nasi 
zawodnicy zaprezentowali się w o 
wiele lepszej formie niż podczas 
meczu pierwszej kolejki. Grając 
bardzo udaną koszykówkę, sku-
tecznie egzekwowali zagrywki w 
ataku. Na szczególną uwagę za-
służył Przemysław Tereniuk, któ-

ry swoją skutecznością przyćmił 
kolegów z drużyny, zdobywając 
dla zespołu aż 28 punktów, naj-
więcej spośród wszystkich graczy. 
Również gra obrona B.C stała na 
wysokim poziomie, ponieważ nie 
pozwalali oni zdobywać przeciw-
nikom łatwych punktów. Trzeb-
nicka drużyna zakończyła spo-
tkanie 59:26, rehabilitując się tym 
samym po pierwszym nieuda-
nym meczu w sezonie. Spotkanie 
to trzebniczanie rozegrali w ubie-
gły weekend (20 października) na 
Sali sportowej 9 LO na ulicy Pio-
tra Skargi we Wrocławiu.
 Kolejka ta okazała się być rów-
nież zwycięska, po raz kolejny 
zresztą, dla drużyny Zadymki 
Trzebnica. 
20 października w hali SSP72 
przy ul. Trwałej we Wrocła-
wiu gracze z Trzebnicy wybiegli 
na parkiet przeciwko drużynie 
Gyldne Slagtere. Pomimo tego, 
iż przegrali pierwszą kwartę, w 
kolejnych odrobili stratę, wycho-
dząc na prowadzenie, którego nie 
oddali do samego końca meczu. 
Naszej drużynie przewodził Ar-
kadiusz Widurski, który spotka-
nie zakończył z dorobkiem 14 
punktów. Za solidny występ na-
leży wyróżnić także zawodnika 
drużyny Gyldne Slagtere, Adama 
Sobolewskiego, który po meczu 
mógł pochwalić się zdobyciem 13 
oczek. Dzięki 7-punktowej prze-
wadze, Zadymki rozstrzygnęli 
zawody na swoją korzyść, świętu-
jąc zwycięstwo 51:44.
Zadymki Trzebnica: Tomasz 
Widurski, Mateusz Jakusek, Piotr 
Misiak, Bartosz Jaremkiewicz, 
Arkadiusz Widurski, Marcin Za-
rzeczny, Grzegorz Krzysztofik, 
Kamil Szczepański.
Promilki Trzebnica: Marcin Ci-
szewski, Przemysław Jaremkie-
wicz, Marcin Hrycaj, Jacek Bar-
tosik, Daniel Słomski, Paweł Fijał.
B.C Trzebnica: Przemysław Te-
reniuk, Bartosz Walczak, Bartło-
miej Konopacki, Michał Zych, 
Kamil Podrygajło, Michał Krupa. 

38. sezon WRONBA rozpoczęty

1 KOLEJKA 38 SEZONU WRONBA

III liga Promilki Trzebnica 32:93 Bball Szkółka Dzierżoniów

II liga B.C. Trzebnica 38:49 Prawo Bronxu

2 KOLEJKA 38 SEZONU WRONBA

III liga Zadymki Trzebnica 40:24 CapGemini

3 KOLEJKA 38 SEZONU WRONBA

II liga B.C. Trzebnica 59:26 Hurtownia Impali CB

III liga Zadymki Trzebnica 51:44 Gyldne Slagtere

Po blisko trzech miesiącach przerwy trzebnickie zespoły powróci-
ły na parkiety największej w Polsce Amatorskiej Ligi Koszykówki 
WRONBA. W 38 sezonie rozgrywek do tej pory okazję zaprezen-
tować się miały trzy drużyny z Trzebnicy: B.C Trzebnica, Zadymki 
Trzebnica oraz Promilki Trzebnica. Mimo iż nie wszystkie spośród 
pięciu rozegranych przez nie spotkań okazały się zwycięskie, bez 
wątpienia były one w równym stopniu emocjonujące. 

Ponad pięćset dzieci z trzebnic-
kich przedszkoli i szkół podsta-
wowych naszej Gminy wzięło 
udział w kolejnym Biegu Przed-
szkolaka. Zawody biegowe przy-
gotowane przez Trzebnickie Cen-
trum Kultury i Sportu z myślą 
o najmłodszych od lat cieszą się 
dużym zainteresowaniem i po-
wodzeniem. Dzieciaki biegają po 
trasie przygotowanej na płycie 
Stadionu Miejskiego Fair Play 
Arena, trasie bezpiecznej , pod 
okiem opiekunów i ku radości ro-
dziców i dziadków wspaniale ich 
dopingujących.  Wiele satysfak-
cji i radości dostarczają dzieciom 
otrzymane ma mecie złote me-
dale oraz pamiątkowe dyplomy. 
Wszystkie dzieciaczki otrzymały 
także wafelka i soczek a szkoły i 
przedszkola pamiątkowe pucha-
ry i dyplomy. Wielkie brawa dla 
uczestników i organizatorów.

[mag] 

XI Bieg Przedszkolaka za nami 

Najmłodszym przedszkolakom w dotarciu do mety po-
magali dorośli. 

Rywalizacja była zacięta. 



--- 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.
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 - 

--- NIERUCHOMOŚCI ---
SPR ZE DAM

KAWALERKĘ w centrum Trzebnicy 
przy deptaku tel. 790 558 208.
MIESZKANIE jedno pokojowe 
24.8m2  , w Trzebnicy,  tel. 667 082 371
MIESZKANIE 2-pokojowe (43m²) z 
balkonem, w centrum Trzebnicy, po ka-
pitalnym remoncie. (ul. Ks. Bochenka). Do 
zamieszkania od zaraz. Tel.664 785 691.
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 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 cen-
trum Trzebnicy, 43 m2, na III piętrze, 
2 pokojowe i balkon tel.  795 585 810.
MIESZKANIE o pow. 69,70 m2, na 
parterze kamienicy, położone w Pru-
sicach, centrum miasta.  Mieszkanie 
składa się z pokojów: 22 m2, 17 m2, 
15 m2, przedpokoju, kuchni i łazien-
ki. Mieszkanie po remoncie,  podłogi 
w pokojach - mozaika drewniana je-
sion, nowe okna, drewniane parape-
ty. W wyposażeniu mieszkania pozo-
stają (w bardzo dobrym stanie) meble 
kuchenne, kuchenka elektryczno-ga-
zowa, lodówka, meble w przedpoko-
ju. Do mieszkania przynależą dwa po-
mieszczenia gospodarcze, piwnica, 
wspólny ogródek na tyłach budynku. 
Kontakt pod nr tel. kom. 604 99 16 34.”
DOM Księginice (Kobylice) nowy, 
działka 2020 m², dom 160 m², cicha 
okolica, piękne położenie, zbudowa-
ny z bdb. 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 (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 ---
PANI DO POMOCY W PROWADZE-
NIU DOMU. Zakres pomocy: sprząta-
nie dom/ogród, porządkowanie, pra-
nie, prasowanie, doraźna opieka nad 
dziećmi i gotowanie. Od zaintereso-
wanych oczekuję dyspozycyjności w 
godzinach 8-16 pon-sob. Wymagania: 
bezkonfliktowość, uprzejmość, wy-
soki poziom estetyki, brak nałogów, 
sprawność fizyczna, umiejętność wy-
konywania ww. Zakresu prac, samo-
dzielność. Informacje i zapytania: tel: 
604435501@:pomoc.domowa.dtr@
gmail.com
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 
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.

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.

OLEJ CASTROL EDGE 0W40 1L, 
nowy, oryginalnie zapakowany. 25 PLN, 
tel. 783 376 097.

SILNIK ELEKTRYCZNY 3-fazowy, 
370W, 2800 obr./min., drugi 180W, 
2800 obr./min. Cena: 150 zł za dwie 
sztuki. Telefon 607 050 846.
SUBWOFER (do samochodu) MAC 
AUDIO 800 W, wymiar - 33 cm śred-
nica, 66 cm długość. Cena 100 zł. Tel. 
602 637 562.

GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 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: 90 zł, tel. 667 743 520.

WÓZEK dziecięcy trzyfunkcyjny, 
gondola, spacerówka, pokrowiec 
przeciwdeszczowy, kolor kremowy, 
na kołach pompowanych. Cena: 200 
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.
WÓZEK dziecięcy dla lalek, niebieski, 
mało używany, cena 100 zł. tel. 693 79 01 06.
NOSIDEŁKO dla dziecka MAXI COSI 
„CABRIO”, cena do negocjacji. tel. 790 
558 208 
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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 / 66 50 86 997 oraz  przez e-mail: reklama.panorama.trzebnicka@wp.pl

cena:

treść ogłoszenia:

telefon:



PIANINO UCRAINA, tel. 693 945 896.

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.

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. 
694 216 036.
SZAFKA szklana, stojąca, witrynowa 
oraz sofa trzyosobowa i dwa fotele, 
tel. 784 462 131.
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.
ŁÓŻECZKO-KOŁYSKA z szufladą, 
drewniane- materac gratis. Kołyska 
obecnie zdemontowana. Stan (BDB-), 
cena 160 zł,  Tel: 668 360 255
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.

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.

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

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

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.)

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

KONIE oryginalne, są nowe, nie uży-
wane z opakowaniem. Cena za sztukę  
5zł, tel. 783 376 097.

FIKUS beniamin, 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.

BUTY NARCIARSKIE Lange TEAM 
8 BLACK LB95160 size 26,5 (jeżdżone je-
den sezon). tel. 693 332 660, po godz. 17.
PLECAK fioletowy usztywniany w ce-
nie 30 zł., tel 602 637 562. 

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

ROLKI rozmiar od 32 do 35, regulo-
wane, cena 40zł para, tel. 605 918 889.

FOTELIK na rower ROMER JOCKEY 
RELAX- do 22 kg. Posiada niezbędne 
atesty, niezwykle wygodny i praktycz-
ny. Fotelik posiada regulację oparcia i 
podnóżka na stopy. Nie wymaga ba-
gażnika, montowany jest do ramy ro-
weru. Trzebnica, tel. 603 28 30 75.
ROWER, który został zakupiony ok. 
4 lata temu. Rower w pełni sprawny, 
lecz zacina się prawa przerzutka, cen-
tra na tylnym kole, oraz słabo działa-
jące hamulce. Cena roweru 300 zł, do
negocjacji, telefon kontaktowy: 726 
116 069. Możliwość obejrzenia rowe-
ru po wcześniejszym kontakcie tele-
fonicznym.

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.

----- ROŻNE -----
SPR ZE DAM

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

SZTACHETY drewniane na płot, za-
bejcowane, 200 sztuk, tel. 609 712 403.
BOJLER grzewczy, ogrzewany, po-
jemność 140 litrów, używany 2 lata, 
rok produkcji 2010. Tel. 60 312 72 04.
ŻYRANDOL 120 zł tel. 667 888 993.

LAMPA WISZĄCA (antyk) w pełni 
sprawna, przywieziona z Włoch, Cena 
250 zł. tel. 783 376 097.

ŚREDNIA PAKA dla chłopca 2-3 lat-
ka: -kurtka zimowa dwustronna C&A, 
-kurtka jesienna MINIKIDS- bluzeczka 
z długim rękawem C&A-2 x kamizel-
ka wełniana H&M, 2 x spodnie dreso-
we DISNEY/PIXER, -spodnie sztruksy 
ocieplane RESERVED, -Spodnie dżinsy 
ZARA KIDS, Cena za całość 70 zł, tel. 66 
77 43 520.

KURTKA CIĄŻOWA rozmiar L, 
naprawdę zmieści się bardzo duży 
brzuch. Ciepła, nadaje się na późną je-
sień i zimę. Cena 40 zł., tel. 783 376 097.

BOTKI LASOCKI skórzane, czarne, roz. 
37-38 używane, w bardzo dobrym sta-
nie, cena 15 zł, tel. 783 376 097.

KOZAKI QUAZI skórzane, rozmiar 38, 
cena 30 z, 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.

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

NAUKA 
JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

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

DOMOWE  PIEROGI

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

NOWO OTWARTY

WARSZTAT SAMOCHODOWY
LAKIERNICTWO, odnowa lakieru      
BLACHARSTWO 
PRZEGLADY TECHNICZNE
MONTOWANIE SZYB samoch. 
AUTOSERWIS
MECHANIKA
AUTO CZĘŚCI
POMOC DROGOWA
AUTO ZŁOM
SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ

    dla stałych klientów RABATY

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

P IEROGOWO
pierogi ręcznie robione!

ul. Witosa 2 /przy postoju TAXI

tel. 693-789-219
już od listopada przyjmujemy 

zamówienia na USZKA świąteczne

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

USŁUGI 
Lakiernicze 

i Blacharskie
Dariusz Mazurkiewicz

Trzebnica
ul. Jędrzejewska 59

tel. 604 588 783

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

WYDAJE: 
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Barbara Ulatowska, 
Patrycja Król, Edyta Bąk, Kinga Baumgart, 
Kamil Kwaśniak, Agata Stępień.

SKŁAD GRAFICZNY: Aleksandra Latos.

REKLAMA: Małgorzata Derecka 
e-mail: reklama.panorama.trzebnicka@wp.pl  
tel. 66 50 86 997

ADRES REDAKCJI:  TCKiS, ul. Prusicka 12,
tel. 71 312 09 47, wew. 43, dyżury redakcji: od 
poniedziałku do piątku w godz. 7-15. 

REDAKTOR PROWADZĄCA: 
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz, 
e-mail: panorama.trzebnicka@wp.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść i charakter reklam i ogłoszeń. Zastrzega-
my sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji 
tekstów bez naruszenia głównej myśli autora. 

STUDIO URODY

-Pielęgnacja paznokci
-Zabiegi kosmetyczne 
-Przedłużanie rzęs metodą 1:1
-Zabiegi na bazie firmy BIOLINE
 tel. 692-454-574

godziny otwarcia : 12-20 / możliwość zapisów w godzinach od  9-21 

-Steper empiryczny VACU THERMAL
-Bieżnia podciśnieniowa BODY SPACE
-Rollmasaż 
Sprzęty te są maszynami do ćwiczeń dające 
efekt odchudzania i modelowania sylwetki
- Sauna podczerwieniowa
tel. 602-262-922 / 605-461-995

AM Beauty www.am-beauty.com.pl

facebook: 
AM Beauty Studio Urody

 ul .Milicka 9 / Trzebnica / obok BODZIA

W ofercie również sprzedaż profesjonalnych kosmetyków.

tel. 516 815 011
797 282 584

Trzebnica
ul. 1 Maja 3

(wjazd na teren”chemikaz”)



Szanowni Mieszkańcy!
 Pragniemy poinformować, że w miesiącu listopadzie ruszy zbiórka odpa-
dów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  
W pierwszej kolejności z możliwości nieodpłatnego pozbycia się zużytego sprzę-
tu w postaci pralek, lodówek, telewizorów, komputerów czy innych urządzeń 
domowych, a także niepotrzebnych szaf, wersalek, dywanów, itp. będą mogli 
skorzystać mieszkańcy Trzebnicy. Odpady będzie możne wrzucić do kontene-
rów ustawionych w następujących dniach i miejscach:
Dnia  06.11.2013 r. (środa) 
1. Parking koło Stadionu „Fair Play Arena”, ul. Sportowa
2. Parking między ul. ks. Dz. W. Bochenka a św. Jadwigi 
     (koło hurtowni napojów)
Dnia  07.11.2013 r. (czwartek) 
1. ul. Wąska (obok transformatora)
2. ul. Wałowa (teren zielony za budynkiem Straży Pożarnej)
Dnia  08.11.2013 r. (piątek) 
1. ul. Grunwaldzka (koło Rotundy Pięciu Stołów)
2. ul. Oleśnicka, parking koło boiska sportowego  „ORLIK 2012”
Dnia  09.11.2013 r. (sobota) 
1. Parking przy ul. A.. Krajowej (koło Przedszkola nr 1)
2. Parking gimbusów przy ul. M. Konopnickiej (koło Szkoły Podstawowej nr 3)
Dnia  13.11.2013 r. (środa) 
1. ul. Jędrzejowska, koło sklepu” Biedronka”

UWAGA!!!! Kontenery będą podstawione do godz. 9 w ww. 
wyznaczonym dniu i zabrane do godz. 8 w dniu następnym. 
W dniu 09.11.2013 r. (sobota) kontener zostanie zabrany 
tego samego dnia do godz.18.
W kolejnym wydaniu Panoramy Trzebnickiej przedstawimy harmonogram 
zbiórki dla poszczególnych sołectw z terenu naszej gminy. 
Przypominamy również że ww. odpady bez ponoszenia dodatkowych opłat 
można na bieżąco zawozić do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych zlokalizowanego w Trzebnicy przy ul. Milickiej 47, od 
wtorku do soboty w godzinach 9-17. 
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