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Pozbądź się dużych odpadów

Na ulicach jaśniej!
Nowe lampy zamontowano na
ul. 3-go Maja i Wrocławskiej.

Str. 6
Skarszyn i Koczurki
z placami zabaw
Powstaną one w tych miejscowościach do końca listopada.
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TCKiS w czołówce
Agencja pod nazwą Dolnośląska
Kultura i Sztuka uznała,
że trzebnickie centrum działa
bardzo prężnie.

Str. 13

Str. 8 i 15

P

o raz pierwszy w nowym systemie zarządzania odpadami
odbywa się zbiórka odpadów elektronicznych i wielkogabarytowych.
Zbiórka w mieście odbywa się w

dniach od 6 do 13 listopada, szczegółowe dane dotyczące dni, miejsc
oraz czasu trwania wystawienia
poszczególnych kontenerów można
znaleźć na plakacie zamieszczonym

- także używane -

w tym numerze gazety. Zbiórka na
wioskach rozpocznie się czternastego listopada - w Domanowicach, Koniowie, Koniówku i Ujeźdźcu Małym, natomiast zakończy się szóstego

grudnia w Malczowie, Marcinowie i
Rzepotowicach. W tym czasie, czyli przez prawie miesiąc, kontenery
będą wędrować pomiędzy wszystkimi sołectwami naszej gminy.

Michał Bednarzperkusista i rajdowiec
Trzebniczanin o swoich pasjach,
planach, marzeniach.
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Porządki w mieście
Miejsca, które mają pod swoją
opieką to m.in. Park Solidarności, Park Pionierów, Park Miejski,
Skwer im. ks. A. Kiełbasy, teren
rekreacyjny ul. Korczaka- Leśna;
tereny zielone wzdłuż ul. ks. Bochenka, takie jak tereny wokół
fontanny czy pomnika. Jak mówi

Sabina Janiszewska, odpowiedzialna za nadzór nad pracownikami sprzątającymi wspomniane
miejsca z liści: – W skład prac,
które wykonujemy wchodzą między innymi zabiegi pielęgnacyjne
drzew i krzewów, grabienie liści
wraz z wywozem, oczyszczanie

Za oknami plucha, liście spadające z drzew powoli zasypują nasze parki i chodniki. Jednak będące wizytówką jesieni obrazki, bywają w nadmiarze uciążliwe. O to byśmy w nich nie utonęli, dbają pracownicy Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Ergo, którzy regularnie czyszczą tereny parkowe
naszego miasta.
alejek parkowych z liści i innych
zanieczyszczeń.
Wykonujemy również prace naprawcze na placach zabaw, które
leżą na terenie parków znajdujących się pod naszym nadzorem.
Zdarzały się już takie sytuacje,w
których musieliśmy wymieniać

uszkodzone bądź brakujące furtki, naprawiać ogrodzenie, czy
malować uszkodzone elementy.
Staramy się, by wszystko wyglądało schludnie, a jesień sama
w sobie nie była uciążliwa dla
mieszkańców.

Wykonywane przez ZGK ERGO
prace pozwalają nam, zwykłym
mieszkańcom, możliwe jak najwygodniej poruszać się po mieście, nie brodząc w liściach gdy
zdecydujemy się na jesienny spacer w parku.
[seb]

Wiosna jesienią

Jesień,a to oznacza, że nadszedł czas uprzątania liści.

w niedzielę na

rosół domowy

na

pyszny sernik

Przyjmujemy rezerwacje na uroczystości wigilijne!

W miejscowości Księginice
dzieją się niecodzienne rzeczy.
Oto w środku jesieni, na wolnej,
niedocieplanej niczym przestrzeni, zakwitły i zaowocowały pomidory. Zafascynowany tym faktem
właściciel działki, Waldemar Olszewski postanowił się z nami podzielić tą zaskakującą anomalią.
Zaciekawieni zgłoszeniem, postanowiliśmy pojechać na miejsce
i zobaczyć na własne oczy, jak
wyglądają kwitnące w listopadzie
pomidory. Na miejscu zastaliśmy zielone, wysokie i zadbane
krzewy pomidorowe oraz ich rozentuzjazmowanego właściciela.
- Wie pan, tu jeszcze w niedzielę
szwagier z rodziną przyjechał i
całą skrzynkę pomidorów nazbierał, takie dziwy - zaskoczony
właściciel opowiada z wielkim
przejęciem o swoich listopado-

wych zbiorach. -Taki rok, dobrze
je nawoziłem. Nie ma nic lepszego
pod pomidory jak obornik gołębi,
nigdzie w okolicy tak nie rosną,
jak te u mnie, taki pozytywny
mikroklimat chyba. Jeśli nie będzie mrozu, to do grudnia się
utrzymają, bo widzi pan te czarne liście, to nie żadne choroby, to
właśnie skutek działania zimnadodaje pokazując na czarne, zwiędłe od mrozu liście. - Sadzonki
mam od sąsiadów, u nich tak nie
rośnie, a u mnie proszę. Ale to zasługa żyznej gminnej gleby, tylko
trzeba wiedzieć jak ją uprawiać –
resumuje na koniec właściciel, z
nieukrywaną satysfakcją, pakując
nam na drogę trochę świeżych,
zielonych jeszcze pomidorów,
które w temperaturze pokojowej,
zapewne pysznie dojrzeją.
[seb]

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

imprezy:

WOJO
08 listopad 2013 / PARTY prowadzący D. J.
KRZTSZTOF
15 i 22 listopad 2013 / KARAOKE prowadzący
29 listopad 2013 / PARTY D. J. WOJO
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Ruszy remont drogi w Głuchowie Górnym
Wkrótce rozpoczną się prace związane z remontem, a w zasadzie z budową drogi gminnej w Głuchowie Górnym. Przetarg na tę inwestycję wygrała firma Gembiak&Mikstacki
Sp. j., która zaproponowała kwotę 675 tys. 882 zł. Prace zostały podzielone na dwa etapy.
SEBASTIAN HAWRYLISZYN

Droga w Głuchowie do tej pory
miała wygląd polnej. Czasami
tylko mieszkańcy utwardzali ją
na własną rękę. A głuchowian na
działkach przylegających do tejże
drogi przybywało.
Jak mówi nam pan Robert, mieszkaniec wioski, który większość
swojego życia do jej centrum
przemieszcza się tą drogą. Według niego nowy trakt ułatwi życie wszystkim. - Niech pan spojrzy, ile tu jest numerów, ilu ludzi.
Najgorzej tu bywało po dużych
opadach, błoto nie pozwalało
przejść, ani przejechać, butów aż
szkoda było. Samochody zawsze

brudne, a dziury takie, że tylko
ciągnikiem przejechać było można - dodaje.
Przetarg na remont drogi w Głuchowie Górnym wygrała firma
Gembiak&Mikstacki, która zaproponowała kwotę 675 tys. 882 zł.
Prace zostały podzielone na dwa
etapy. W pierwszym, zostanie
wyremontowana część drogi od
strony wyjazdu na Skarszyn do
ostatnich zabudowań, ma on
zakończyć się do 29 listopada
tego roku. Termin drugiego jest
przewidziany na 30 października następnego roku. Wówczas
zostanie zrobiona droga do wylotu na tę, biegnącą w kierunku
Trzebnicy. W zakres robót ma

Wkrótce na tej drodze pojawi się ciężki sprzęt do budowy.

Postęp prac przy ul. Daszyńskiego

Burmistrz Marek Długozima, przedstawiciel wykonawcy inwestycji oraz sprzedawcy rozmawiali o nadchodzących etapach prac, ostatecznym wyglądzie wyremontowanej ul. Daszyńskiego oraz zagospodarowaniu zieleni przed sklepami i lokalami usługowymi.

wejść utwardzenie placu znajdującego się obok sklepu wiejskiego.
W ramach prac remontowych
przewidziana jest wymiana starej żeliwnej sieci wodociągowej
na odcinku 380 metrów, poło-

Trwają intensywne prace przy
remoncie ul. Daszyńskiego i budowie deptaka. Gotowe są już też
nowe miejsca parkingowe przy
ul. Polnej, a obecnie główne prace
prowadzone są przy skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego, Sienkiewicza i Polnej, gdzie trwają wykopy
i wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej. Jednocześnie wykładana
jest kostka na miejscach parkinowych, które będą się znajdowały
przed deptakiem.
Przypominamy, że w związku

Dodatkowe miejsca parkingowe powstają też przy ul. Daszyńskiego, przed tworzonym deptakiem. Obecnie wykładana
jest kostka brukowa.

z pracami remontowymi przy
skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego,
Sienkiewicza i Polnej, nastąpiła tymczasowa zmiana organi-

zacji ruchu w ścisłym centrum
Trzebnicy. Prosimy o zachowanie
ostrożności i zwracanie uwagi na
znaki drogowe.
[kas]

Nowy parking przy ul. Polnej jest już gotowy, trwają natomiast intensywne prace przy wymianie sieci wodno-kanalizacyjnej na remontowanym skrzyżowaniu.
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żenie nowej nawierzchni mineralno-asfaltowej,
utwardzenie
poboczy oraz montaż nowego,
energooszczędnego oświetlenia.
W środę 6 listopada na terenie budowy odbyły się przedmiary geodezyjne, wkrótce pojawi się ciężki
sprzęt, a budowa oficjalnie ruszy.
Remont ten pozwoli mieszkańcom Głuchowa Górnego na
komfortowe poruszanie się po
centralnej części swojej miejscowości. Jak powiedział nam Andrzej Koziara, sołtys Głuchowa
Górnego, niektórzy mieszkańcy
całe swoje życie czekali na to, by
wreszcie bez błota i dziur dotrzeć
do swoich domów. - Wszyscy jesteśmy niezmiernie wdzięczni
burmistrzowi, że zainteresował
się naszym problemem i dotrzymał złożonych obietnic. Bo wielu już obiecywało, ale nikt nie
wykazał się taką wytrwałością.
Dzięki takim inwestycjom, jak
budowa tej drogi oraz remont
świetlicy wiejskiej, nasza miejscowość wypięknieje i będzie mogła
się rozwijać. Powoli stajemy się
wizytówką naszej gminy - zakończył z uśmiechem.
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Subiektywnym okiem
gospodarza
Szanowni Państwo,
Na początek kilka pytań. Co
zrobić, żeby przedsiębiorcy nie
chcieli współpracować z Gminą
Trzebnica? Co zrobić, żeby bali
się inwestować w naszym regionie? I w końcu najbardziej absurdalne: dlaczego warto to robić?
Ogólnopolskie media, które
nagłaśniają wiele spraw związanych z upadkiem dobrze prosperujących firm pokazują, że
naprawdę nie jest to trudny mechanizm – zniszczyć. Na początek wystarczy donos, ot choćby w
słynnej sprawie piekarza z Legnicy. Człowieka odznaczonego za
swoją działalność charytatywną
tytułem Sponsora Roku, oskarżonego za oszustwa podatkowe.
Bankruta. Tak - uznanego w obliczu litery prawa winnym wobec
stawianych mu zarzutów. Jednak
jak wiemy, sprawa nie jest tak
oczywista.
Kolejne nazwiska, tym razem
uwikłane w afery z urzędnikami
administracyjnymi najwyższego
szczebla. Sprawa Romana Kluski,
założyciela, właściciela i prezesa
firmy Optimus, jednego z najbo-

gatszych ludzi w Polsce, który
dziś produkuje... kozie sery. I
bankructwo
przedsiębiorców,
nagłośnione w ostatnim filmie
Ryszarda Bugajskiego „Układ zamknięty”. Fabuła filmu pokazuje
spisek między dyrektorem urzędu skarbowego i prominentnym
prokuratorem. Układ ma na celu
znalezienie nieprawidłowości w
nowej, dobrze prosperującej firmie i przejęcie jej po upadku tak,
by podzielić się zyskami. Ale ten
film opowiada o czymś więcej
niż tylko o ludzkiej chciwości.
To historia jakich wiele na co
dzień, która potwierdza dobrze
znaną z czasów PRL-u maksymę: dajcie mi człowieka, a znajdę
paragraf. I jeszcze jedno, w tym
ostatnim przypadku to dzięki
niezależnym mediom udało się
nagłośnić i ujawnić sprawę. Ale
niestety obserwujemy często jak
te same media zaraz po nagłośnieniu sprawy wydają już wyrok
i bez względu na werdykt sądu
właściwie skazują same.

stawie wyników finansowych
gminy, czy obserwacji kolejnych
sukcesów inwestycyjnych, ale na
podstawie kreowanego obrazu
przez NOWą gazetę trzebnicką
i tylko NOWą. Trudno bowiem
znaleźć, zarówno w pozostałych tytułach prasy lokalnej, czy
ogólnopolskiej, artykuły, które
podejmowałyby tematy z natury
dobre i dotyczące Trzebnicy w
kategorii afer.
Jedna historia ze źle pojętym
dziennikarstwem w tle dotyczy
firmy MAR-PIS, która wykonywała elewację na nowej Szkole
Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.
Pan Marcin Rudzki, już po tym
jak wygrał przetarg na wykonanie robót, tuż przed podpisaniem
umowy, rozmawiał ze mną. Mówił o doniesieniach prasowych,
które go niepokoją. Udało mi
się przekonać go do współpracy
i efekty jak wiemy są imponujące. Jego firma nie tylko wykonała
pracę na czas, ale zrobiła to solidnie.
Kolejna historia dotyczy baneru,
który wisi w tej chwili na budynku Szkoły Muzycznej. Baner nie
tylko zasłania budynek, ale podnosi bezpieczeństwo osłaniając w
tym miejscu cegły i tynki. Ufun-

Dlaczego o tym piszę? Na co
dzień spotykam się z przedsiębiorcami, którzy mówią mi o
swoich wątpliwościach związanych z podejmowaniem współpracy z Gminą Trzebnica. A te
wątpliwości powstają nie na pod-
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dowała go firma Art-Budownictwo, która wykonywała prace
przy Szkole Podstawowej nr 2.
Na banerze jest reklama Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół
Dzieci z Wadą Słuchu ORaToR
prowadzonego przez panią Lidię
Lempart. OraToR to organizacja,
która pomaga dzieciom niesłyszącym, również dzieciom z naszej gminy! I aż trudno uwierzyć,
że można w tym doszukiwać się
sensacji, a jednak. Można również skutecznie zniechęcić do
współpracy z Gminą budując
wokół dobrej sprawy atmosferę
skandalu. Tak, jak już pokazaliśmy wystarczy bardzo niewiele,
ot kilka pytań, które dziennikarze gazety NOWej kierują do
ZUS-u, Urzędu Skarbowego,
pytań, które moim zdaniem nie
mają wiele wspólnego z rzetelnym dziennikarstwem, a są jedynie pytaniami z tezą.
Sam wychowywałem się w rodzinie, w której moi rodzice byli
głuchoniemi. W tamtych czasach
nie było instytucji wspierających
takie rodziny, nie istniał żaden
system opieki. Doskonale znam
te problemy. I kiedy usłyszałem
propozycję z firmy Art-Budownictwo o możliwości zawieszenia baneru, który będziemy mo-
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gli zakupić w wysokości 1 zł, to
przez myśl mi nie przyszło, że dla
kogokolwiek może to w przyszłości być problemem. Ale w świetle
ostatnich telefonów, które wykonano do firmy Art-Budownictwo, do zaangażowanej i oddanej swojej pracy z dziećmi pani
Lidii Lempart ze Stowarzyszenia
ORaToR, nie jestem pewien, czy
dziś otrzymałbym po raz drugi
taką propozycję... Jedyne, czego
jestem pewien, to tego, że ja zareagowałbym na nią tak samo nadal mając na względzie przede
wszystkim dobro najmłodszych
mieszkańców Gminy Trzebnica.
I jest jeszcze jedna nadzieja.
Widzę ją w Państwa postawie.
Państwo są najlepszymi ambasadorami naszej gminy. Potwierdza to wiele spotkań z młodymi
ludźmi, którzy przeprowadzają
się właśnie do Trzebnicy i tu zakładają rodziny. Mówią mi o dynamicznie rozwijającym się mieście, ale też mówią o ludziach:
otwartych i przyjaznych. Do
każdego z Państwa, kto buduje
ten obraz, mówię dziś serdeczne:
dziękuję!
Burmistrz
Marek Długozima
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Na ulicach jaśniej i oszczędniej
Na większości ulicy Wrocławskiej
zamontowano nowe oświetlenie
wraz ze słupami, stare lampy zamieniono na nowe energooszczędne, które obniżą zużycie mocy o
jedną trzecią, w porównaniu do
istniejącego do tej pory systemu
oświetlenia. Stare oprawy, które
pobierały 250 W mocy, zastąpiły
nowe pobierające 100 W.
Nowe lampy są nie tylko oszczędne, ale również mniejsze, przez
co stały się bardziej estetyczne,

bardziej przypominając latarnie
niż drogowe słupy oświetleniowe, znane choćby z autostrad. Jak
mówi nam jeden z pracowników
– stare latarnie miały przesadzoną wysokość, słupami o takich
rozmiarach można oświetlać
wielopasmowe drogi. Co więcej
- ich moc (wcześniej 250 obecnie 100W )oraz ukierunkowanie
światła sprawiały, że światło, nie
było przyjemne. Potwierdzają
to również przechodnie: – Co-

Ulica 3-go Maja, dotychczas ciemna i niebezpieczna, teraz doskonale oświetlona. Można więc bez obaw spacerować nią po zmroku.

dziennie rano chodzę tą ulicą na
szynobus, teraz lampy faktycznie
mają cieplejsze, przyjemniejsze
dla oczu światło, tak ważne szczególnie teraz gdy przez większość
dnia mamy noc – mówi nam pani
Barbara, która mieszka nieopodal
tej ulicy.
Niestety, druga część ulicy Wrocławskiej (za mostem) zostanie
oświetlona dopiero w połowie listopada. Z informacji, jakie podał
TAURON, wykonawca opóźnia
się z inwestycją.
Zmiana oświetlenia odbywa się
nie tylko na ulicy Wrocławskiej,
jest to globalny proces zmiany
oświetlenia na terenie miasta i
gminy Trzebnica, którego efekty
mają przynieść wymierne korzyści oszczędności energetycznej.
Co za tym idzie jest to doskonałe
rozwiązanie również z ekologicznego punktu widzenia ekologicznego. Nowa estetyka lamp, jak
również promień padania światła, powinna być dodatkowym
atutem, szczególnie w czasie długich jesienno-zimowych wieczorów.
[seb]

Oświetlenie tego miejsca było możliwe, m.in. dzięki zaangażowaniu trzebnickiego przedsiębiorcy Mariusza Rudnickiego.

Ulica Wrocławska z nowym oświetleniem.

Ligota będzie miała świetlicę
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy radni koalicyjni przegłosowali zmiany w tegorocznym budżecie zaproponowane przez burmistrza. Wśród nich
było wprowadzenie środków na projekt budowy świetlicy
w Ligocie.
To nie jedyne nowe zadanie, które
weszło do budżetu na 2013 rok.
Oprócz świetlicy w Ligocie weszły następujące inwestycje - wiata przystankowa we wsi Księginice, urządzenie przestrzeni
przy przystanku w miejscowości
Koniowo, zakup kontenerów do
odbioru odpadów wielkogabarytowych dla GPSZOK, zakup kosiarki w miejscowości Brochocin
oraz przyłącze energetyczne przy
boisku sportowym w miejscowości Brzezie.
Na długo oczekiwany przez
mieszkańców projekt budowy
świetlicy w Ligocie zarezerwowano w tym roku 10 tysięcy złotych. Wkrótce zostanie ogłoszony

przetarg na jego wykonanie.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013
rok głosowało 13 radnych: Tadeusz Cepiel, Krystyna Haładaj, Jan
Janusiewicz, Wiesława Kucięba,
Andrzej Łoposzko, Janusz Pancerz, Zbigniew Pasiecznik, Janina
Polak, Edward Sikora, Mateusz
Stanisz, Krzysztof Surówka, Barbara Trelińska, Jan Zielonka.
Radni, którzy byli przeciw uchwale: Wojciech Wróbel, Paweł Czapla, Paweł Wolski i Jan Darowski.
Wstrzymali się: Karol Idzik, Zenon Janiak i Janusz Szydłowski.
Radny Adam Gubernat był nieobecny na sesji.
[paj]

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok głosowało 13
radnych: Tadeusz Cepiel, Krystyna Haładaj, Jan Janusiewicz, Wiesława Kucięba,
Andrzej Łoposzko, Janusz Pancerz, Zbigniew Pasiecznik, Janina Polak, Edward
Sikora, Mateusz Stanisz, Krzysztof Surówka, Barbara Trelińska, Jan Zielonka.

Przeciwko uchwale w sprawie zmian w budżecie zagłosowali: Wojciech Wróbel, Paweł Czapla, Paweł Wolski i Jan Darowski.
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Skarszyn i Koczurki z placami zabaw
Do końca listopada powstaną nowe place zabaw dla dzieci w kolejnych
miejscowościach Gminy Trzebnica - Skarszynie i Koczurkach. Burmistrz
Marek Długozima podpisał umowy z wykonawcą obu inwestycji – Przedsiębiorstwem Wielobranżowym APIS.
SEBASTIAN HAWRYLISZYN

– Place zabaw budowane w
Gminie Trzebnica, to miejsca kolorowe i zawierające liczne atrakcje dla dzieci. Dostarczające wiele
radości i uśmiechów, a co dla nas
ważne – bezpieczne. Od dawna
konsekwentnie dążę, aby przy
placówkach oświatowych oraz w
jak największej liczbie miejscowości naszej gminy znajdowały

gracji mieszkańców - tak podpisanie umowy skomentował burmistrz Marek Długozima.
Niedawno plac przyszłej budowy w Skarszynie wizytował
wraz z sołtysem Skarszyna Kamilem Ankierem, radny gminy
Trzebnica Jan Janusiewicz. - Jest
to bardzo ważny projekt z racji umiejscowienia, bo najbliżej
tej lokalizacji mieszka najwięcej
dzieci w naszej miejscowości, dlatego też razem z sołtysem i jego

staw zabawowy, w którego skład
wejdą - cztery wieże obserwacyjne, w tym jedna z liną, przejście rurowe, zjeżdżalnia z płytą
stalową, przeplotnie i drabinki
oraz ruchome pomosty połączone ze sobą w jeden ciąg komunikacyjny; huśtawka z siedziskiem

W tym samym czasie powstawać
będzie plac zabaw w Koczurkach.
-Jesteśmy bardzo wdzięczni burmistrzowi za pomoc, którą zawsze darzy mieszkańców Skarszyna, czego kolejnym dowodem
jest ten plac zabaw. Będzie on
ważnym krokiem rozwoju naszej

W Urzędzie Miejskim podpisano umowy na wykonanie placów zabaw w Skarszynie i Koczurkach. Od lewej: Monika Białas – Wydział Techniczno-Inwestycyjny; Robert Gamrat – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS; Marek Długozima
– Burmistrz Gminy Trzebnica; Jan Janusiewicz – Radny Rady Miejskiej, mieszkaniec Skarszyna; Stanisław Jakusek – Sołtys Koczurek; Stanisław Koszałko - Wydział Techniczno-Inwestycyjny.

Radny Jan Janusiewicz oraz sołtys Kamil Ankier przeglądają urządzenia, które wkrótce staną na placu zabaw.

się nowoczesne i bezpieczne place
zabaw. Są one, wraz ze świetlicami, miejscami spotkań lokalnej
społeczności i pomagają w inte-

żoną podjęliśmy wiele starań, by
znalazły się finanse na to, mam
nadzieję, wspaniałe miejsce rozrywki dla naszych najmłodszych

mieszkańców – powiedział.
Na budowanym placu zabaw,
znajdą się takie urządzenia zabawowe jak: karuzela talerzowa, ze-

z opon; piaskownica 4-boczna;
huśtawka z siedzeniem przystosowanym dla małych dzieci.
Do tego huśtawka sprężynowa
dwuosobowa, sprężynowiec pojedynczy, huśtawka wagowa oraz
drewniany pociąg składający się
ze ściany wspinaczkowej, rura
oraz zjeżdżalnia. Całość będzie
ogrodzona płotem z drewnianych
belek. Na placu zabaw znajdą się
również ławki, dla wygody rodziców. To bowiem właśnie pod ich
opieką przebywać będą najmłodsze dzieci.
Plac zabaw w Skarszynie to już
kolejna tego typu inwestycja w
gminie i zapewne nie ostatnia.

miejscowości, bo przecież wiadomo, że bez dzieci, nie będziemy
mieli niczego, dlatego tak ważne
by o nie dbać. Ten plac zabaw,
zapewne stanie się sercem naszej
miejscowości - na zakończenie
wizytacji powiedział Kamil Ankier, sołtys Skarszyna.
Wcześniej place zabaw oddano do
użytku między innymi w Komorowie, Rzepotowicach, Ujeźdźcu
Małym oraz przy nowo otwartej
Szkole Podstawowej nr 2. Każdy z
nich stał się centralnym punktem
rozrywki małych mieszkańców
tych miejscowości, pozwalając na
rozwój poprzez zabawę.
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Po raz pierwszy w nowym systemie zarządzania odpadami odbywa się zbiórka odpadów elektronicznych i wielkogabarytowych. Za jej przeprowadzenie, zgodnie z zapisami umowy dotyczącymi odbioru nieczystości z Gminy Trzebnica odpowiedzialny jest
Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej Ergo, który jest zobowiązany do przeprowadzania takiej akcji dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym.

nie wyrzucając tego na dzikich
wysypiskach. To dobry sposób,
by uczyć ludzi dbania o porządek
i ekologię. Sam będę nakłaniał
mieszkańców w mojej miejscowości do pozbywania się w ten
sposób popsutych rzeczy, do od-

padów. - Bardzo ucieszyłam się,
gdy na plakacie informacyjnym w
gminnej gablocie zobaczyłam informacje o zbiórce, teraz zwolnię
trochę miejsca na moje przetwory
– dodaje.
Akcja obejmować będzie również
wioski, podobnie jak w przypadku miasta, tak i w tym, szczegółowy harmonogram dotyczący
poszczególnych dni, miejscowości oraz lokalizacji, znajdziemy w
tym numerze Panoramy (str. 15).
-Sama lokalizacja oraz liczba potrzebnych kontenerów, została
skonsultowana z sołtysami, po
ustaleniu miejsca, zostało ono
poddane oględzinom oraz udokumentowana
fotograficznie,
wszystko w trosce o wybór jak
najlepszego punktu, bezpiecznego dla przywożących odpady powiedział nam Rafał Jaros, prezes Ergo.
Zbiórka na wioskach rozpocznie
się czternastego listopada - w Domanowicach, Koniowie, Koniówku i Ujeźdźcu Małym, natomiast

powiedzialności za środowisko
- powiedział nam Kamil Ankier,
sołtys Skarszyna, komentując
kwestię zbiórki. Warto też zaznaczyć, że już w latach wcześniejszych na polecenie burmistrza
odbywały się podobne zbiórki, ale
nigdy jednak na tak wielką skalę,
ponieważ nigdy nie obejmowały
one wywozu śmieci wielkogaba-

SEBASTIAN HAWRYLISZYN

Zbiórka w mieście odbywa się
w dniach od 6 do 13 listopada,
szczegółowe dane dotyczące dni,
miejsc oraz czasu trwania wystawienia poszczególnych kontenerów można znaleźć na plakacie
zamieszczonym w tym numerze
gazety. Akcja ma na celu pozbycie się zalegających w naszych
domach niedziałających, bądź
starych sprzętów oraz niepotrzebnych mebli. Akcję już teraz
doceniają mieszkańcy. – Te duże
kontenery to dobry pomysł, normalnie nie mam gdzie wyrzucić
nawet zepsutego czajnika, teraz
mogę swobodnie pozbyć się zalegających w mojej piwnicy sprzętów. W tych czasach są tanie, ale
szybko się psują i często trzeba
je zastępować, a co zrobić z tymi
zużytymi? - pyta retorycznie pani
Joasia, mieszkanka, którą spotkaliśmy pod jednym z kontenerów,
kiedy pozbywała się swoich od-

Kontenery ustawione na mieście szybko zapełniły się odpadami.

zakończy się szóstego grudnia w
Malczowie, Marcinowie i Rzepotowicach. W tym czasie, czyli
przez prawie miesiąc, kontenery będą wędrować pomiędzy
wszystkimi sołectwami naszej
gminy. - Ludzie czekają na takie
akcje, chyba każdy w domu ma
coś, co mu zalega, a czego chciałby się pozbyć w normalny sposób,

Wiosną nowe urządzenia w skateparku
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, burmistrz Marek Długozima oraz przedstawiciele trzebnickiej młodzieży użytkującej skatepark w Parku Solidarności, spotkali się
w terenie z przedstawicielem firmy produkującej urządzenia do wykonywania różnorodnych ewolucji na deskorolce, rolkach czy wyczynowych rowerach.

Spotkanie młodzieży z burmistrzem i przedstawicielem firmy produkującej urządzenia do skateparku.

Po analizie stanu dotychczasowego sprzętu, wstępnie ustalono,
że utworzona zostanie koncepcja wyposażenia parku w nowe,
betonowe urządzenia, zgodnie
z najnowszymi trendami w tym
zakresie. Ponadto wyłożona zostanie profesjonalna nawierzchnia, która zastąpi dotychczasową,
wysłużoną już kostkę betonową.
Jeśli koncepcja zostanie zaakceptowana, wiosną rozpocznie się
modernizacja.
Ponadto teren zostanie częściowo
ogrodzony, by uniemożliwić małym dzieciom wbieganie na teren
skateparku, co zasygnalizowali
młodzi trzebniczanie na pierwszym spotkaniu w tej sprawie.
Ponadto przedstawili konkretne
propozycje i oczekiwania odno-

śnie przyszłych urządzeń, by ich
treningi i ćwiczenia były harmonijne i zróżnicowane pod kątem
trudności. Koncepcja nowego
skateparku ma zawierać ich cenne uwagi i wskazówki, bo oni najlepiej wiedzą, co można poprawić
i ulepszyć, by jeszcze bardziej
móc rozwijać w tej dziedzinie.
Warto dodać, że zastosowanie betonowych urządzeń w znacznym
stopniu przyczyni się do zmniejszenia hałasu wydawanego przez
dotychczasowe urządzenia.
W Księginicach też chcą
skatepark
Część sprzętu z trzebnickiego
skateparku zostanie wyremontowana i być może trafi do Księgi-

nic, gdzie również grupa młodych
osób zgłosiła się do burmistrza z
pomysłem utworzenia mniejszego skateparku w ich miejscowości.
– Cieszy mnie aktywność i determinacja młodych mieszkańców
gminy w tym temacie, ponieważ
w dobie powszechnie dostępnych
urządzeń multimedialnych obserwujemy w skali całego kraju
coraz mniejszą aktywność fizyczną, kosztem wielu godzin
spędzonych przed ekranami
komputerów czy telewizorów.
Taki fizyczny wysiłek nie tylko
rozwija sprawność organizmu,
ale uczy też myślenia, dążenia do
samorozwoju oraz pozytywnie
wpływa na integrację społeczną
- powiedział burmistrz Marek
Długozima.

rytowych. Jak dowiedzieliśmy się
od Szczepana Gurbody, naczelnika wydziału ochrony środowiska
Gminy Trzebnica, w roku 2009
podczas zbiórki odpadów elektronicznych zebrano na terenie
miasta około 4 ton, natomiast w
terenach wiejskich 19 ton tego
typu odpadów. W roku 2011 w
podobnej zbiórce odpowiednio
2,5 i 4,6 ton.
Ważne jest, by dbać o nasze środowisko, a zbiórka, która na
przestrzeni najbliższego miesiąca
będzie miała miejsce na terenie
gminy, znacząco to ułatwia. - Ta
akcja to niejako wyraz sprawiedliwości wobec wszystkich mieszkańców naszej gminy, ponieważ
nie każdego stać na wynajęcie
transportu, którym dowiezie tego
typu odpady do naszego punktu
segregacji znajdującego się na ulicy Milickiej 47. Stan zapełnienia
kontenerów jest sprawdzany na
bieżąco, a ich zawartość wywożona na składowisko odpadów zaraz po zapełnieniu, więc miejsca
w nich na pewno nie zabraknie.
Staramy się ułatwiać tą zbiórkę
w każdy możliwy sposób, sprawując nad nią pieczę techniczną,
w większych miejscowościach
gminy, będziemy po konsultacji
z sołtysami, jeśli zadeklarują taką
potrzebę, ustawiać dwa kontenery – podsumowuje Rafał Jaros,
prezes Ergo. Przypominamy, że
zbiórka już trwa, zachęcamy do
aktywnego udziału.
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Przygotowania do budżetu obywatelskiego
W budżecie gminy Trzebnica na przyszły rok burmistrz,
jak już zapowiadał wcześniej, zamierza zagwarantować
kwotę w ramach budżetu obywatelskiego, o wydaniu
której zdecydują sami mieszkańcy. To właśnie oni będą
mogli zgłosić propozycję zadania. Natomiast w powszechnym głosowaniu wskazać te inwestycje, które chcieliby, by
były zrealizowane w 2014 roku.
Budżet obywatelski to demokratyczny sposób dyskutowania i komunikowania się z obywatelami.
To właśnie dzięki niemu każdy
mieszkaniec gminy Trzebnica
będzie miał wpływ na co wydać
określoną pulę środków publicznych. Każdy więc będzie mógł
zgłosić swoją propozycję.
- Ja marzę o tym, by było tutaj
schronisko dla psów. Kocham
zwierzęta i bardzo leży mi na sercu ich dobro – mówi pani Janina.
18-letni Tomasz uważa, że super
sprawa byłby tzw. małpi gaj dla
miłośników aktywnego wypoczynku. - Wokół mamy tyle lasów
i nie wierzę, że nie udałoby się

wygospodarować kawałka miejsca na taką atrakcję – dodaje. Natomiast pani Aleksandra uważa,
że brakuje w Trzebnicy miejsca, w
którym mogliby spotykać się dorośli artyści. - Chodzi mi o taką
pracownię malarską z prawdziwego zdarzenia, do której mógłby
przyjść każdy, kto ma to ochotę.
Znam wiele osób, które są utalentowane, ale nie mają możliwości
rozwijania swoich pasji w mieszkaniu lub domu, a taka pracownia
czekałaby na nich otworem – rozwija temat. Pan Zdzisław uważa z
kolei, że świetnym rozwiązaniem
byłby piętrowy parking. - Przecież dziś w każdym mieście jest

Zakaz handlu zwierzętami
Co się stało, że nie można na targu handlować kurami?
- pytali wiceburmistrza Jerzego Trelę członkowie komisji
rolnictwa na posiedzeniu, które odbyło się w minionym tygodniu. - Nigdy nie było wolno - stwierdził zapytany.
Jak wyjaśnił wiceburmistrz, plac
targowy w Trzebnicy nie jest
przystosowany do handlu zwierzętami. - Żeby go przystosować
trzeba byłoby ponieść bardzo
duże nakłady – wyjaśnił. Radni
natomiast dopytywali czy planowana jest jakaś rozbudowa targowiska. - Tutaj nie ma zagęszczenia dużych hodowców, żeby trzeba było wyznaczać odpowiednie
miejsca do handlu. Z tego co się
orientuję na targowisku handlują
pojedyncze osoby oraz mieszkańcy okolicznych powiatów. Jednak
prawda jest taka, że nie wolno
tego robić – podkreślił wiceburmistrz.
Te słowa potwierdził także Powiatowy Lekarz Weterynarii
Artur Pamuła, który przesłał do
naszej redakcji komunikat. Prezentujemy go poniżej.
[apj]
Komunikat
Powiatowy Lekarz Weterynarii w
Trzebnicy informuje, że na terenie powiatu trzebnickiego nie ma
zatwierdzonych miejsc oraz podmiotów, które prowadzą lub organizują działalność w zakresie

Po raz pierwszy temat budżetu obywatelskiego burmistrz poruszył podczas posiedzenia Trzebnickiej Rady Biznesu zachęcając przedsiębiorców do aktywnego udziału w tworzeniu propozycji.

z tym problem. Każdy ma auto,
a nawet dwa, więc piętrowy parking mógłby rozwiązać kłopot z
parkowaniem – dodaje.
Gmina zamierza niebawem ogłosić nabór inicjatyw. Nie wcześniej
jednak niż na początku następnego roku. Później wszystkie zgłoszone zadania, zaproponowane
organizowania targów, wystaw,
pokazów lub konkursów zwierząt
(DZ.U. z 2008 r. Nr 11, poz. 67)
oraz nie posiada identyfikacyjnego numeru weterynaryjnego jest
działalnością nielegalną, która
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny
zgodnie z art. 85 ust. pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o
ochronie zdrowia zwierząt oraz

Na trzebnickim targowisku nie wolno handlować zwierzętami.

organizowania targów zwierząt.
Prowadzenie sprzedaży zwierząt
na targu i jego okolicy, który nie
spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2008 r.
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie

zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (tj. DZ.U. z 2008 r Nr
213, poz. 1342 z późn. zm).

przez mieszkańców, zostaną
poddane weryfikacji. Wybrane
inicjatywy zostaną skierowane
pod głosowanie mieszkańców. To
właśnie oni zadecydują, jakie zadanie lub zadania zostaną zrealizowane w kolejnym roku.

podczas przygotowywania budżetu obywatelskiego. Dowiemy
się z niego: kto będzie mógł zgłaszać swoje pomysły, w jaki sposób, kiedy nastąpi weryfikacja,
głosowanie oraz kiedy można będzie spodziewać się rozstrzygnięcia.
[apj]

Wkrótce gmina przygotuje szczegółowy regulamin obowiązujący

Trzebnica, 8.11.2013 r.
Znak sprawy ARCH. 6720.7.2013

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Trzebnica
W sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica w zakresie
zmiany parametrów zagospodarowania terenu.
Na podstawie art. 11 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. 2012 poz. 647 ze zmianami
) oraz art. 39 pkt 1 ustawy z
dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko
(Dz. U. nr 199 poz. 1227 z póżń.
zm.) zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miejską w Trzebnicy
uchwały nr XLI/468/13 z dnia 31
października 2013 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunR
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kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Trzebnica, w zakresie zmiany
parametrów zagospodarowania
terenu.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany
studium.
Wnioski należy składać na
piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100
Trzebnica, w terminie do 25 listopada 2013 r.
Wniosek powinien zawierać
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której wniosek dotyczy. Burmistrz Gminy Trzebnica Obwieszczenie zostało
wywieszone na urzędowych
tablicach ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Trzebnicy w terminie od 8.11.2013 roku do
25.11.2013roku
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Trzebnica | ul. Św. Jadwigi 27G | tel. 695-567-980 | biurchem@wp.pl

Powiatowy lekarz Weterynarii
w Trzebnicy
lek. wet. Artur Pamuła.

ﬁrmy, szkoły i domu
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w ofercie:

- tonery
- tusze
- zeszyty
- pióra
- długopisy
- papier ksero
- reklamówki
- rolki kasowe
- antyramy
- płyny do naczyń
- papier toaletowy
- worki na śmieci

Oferujemy towary w HURTOWYCH cenach !!!

PROMOCJA na papier ksero - cena 11,69 zł

Bezpłatny dowóz do klientów. Bez minimum logistycznego.
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Rozmowa z Dariuszem Drukarczykiem, prezesem Trzebnickiego Parku Wodnego ZDRÓJ

Miejsce, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie
Za nami bardzo gorący sezon
letni. Od razu przychodzi na
myśl jakieś podsumowanie. Czy
sezon ten był inny niż poprzednie? Lepszy, gorszy, wyjątkowy?
A jeśli tak, to dlaczego?

dyspozycji specjalnie wydzieloną
strefę, gdzie bezpiecznie i komfortowo mogą spędzać czas, a dla
tych, którzy chcieliby więcej, prowadzimy zajęcia dla niemowląt,
od 3. miesiąca życia.

Ostatnie lato było wyjątkowo gorące, co zdecydowanie przełożyło
się na liczbę odwiedzających nas
osób. W przeciwieństwie do poprzednich lat, w tym roku klienci
często decydowali się na przebywanie na terenie naszego basenu
przez cały dzień, dzięki czemu
wizyta w naszym Aqua Parku
przeradzała się w rodzinny, a czasem nawet towarzyski piknik.

Wszyscy, którzy nas odwiedzają mogą planować spędzenie na
terenie naszego obiektu dłuższy
czas, dzięki istnieniu punktu gastronomicznego, w którym można zjeść smaczny posiłek.

My za to bogatsi w doświadczenia, mając za sobą kilka lat funkcjonowania naszego pięknego
Parku Wodnego, usprawniliśmy
w tym roku sprzedaż biletów, co
skutkowało jeszcze większą przepustowością odwiedzających. Nie
wykluczamy kolejnych zmian –
oczywiście jak zawsze z korzyścią
dla gości.
Czy padły jakieś rekordy? Jeśli
tak - czego dotyczyły?

Tak, oczywiście jak co roku
mamy pobity kolejny rekord frekwencji. W tym roku odwiedziło
nas w dniu 28 lipca 2013 blisko 3
tysiące klientów. Mamy nadzieję,
że w przyszłym roku uda nam się
przekroczyć magiczną liczbę 3
tys. i zbliżyć się do 4 tys. osób.
Od czasu do czasu pojawiają
się informacje, że każdy basen
przynosi straty i to ogromne, że
jest dużym obciążeniem finansowym dla samorządu. Czy u
nas tak właśnie jest?

Prawdą jest, iż baseny w Polsce
są bardzo trudne ekonomicznie
i niestety generują często straty. Jednak w naszym przypadku
straty są z roku na rok zauważalnie mniejsze i staramy się z całym
zespołem przyczyniać do zmniejszenia deficytu. Jak na razie idziemy w bardzo dobrym kierunku.
Należy wziąć jednak pod uwagę
fakt, iż basen jest miejscem służącym społeczeństwu i trudno jest
bezpośrednio przeliczać korzyści
wyłącznie na pieniądze. Rozpatrując tylko sytuację ekonomiczną nie uwzględnia się korzyści,
jakie płyną dla mieszkańców, a

Prezes D. Drukarczyk.

przede wszystkim dla naszych
milusińskich. Jak wiemy basen to
oprócz miejsca, gdzie można się
latem poopalać czy wziąć kąpiel
przy kilkudziesięciostopniowym
upale, to również umożliwienie
poprawy sprawności fizycznej i
psychicznej, możliwość spędzania wolnego czasu, relaksowanie
się, poprawienie swojego stanu
zdrowia. Nie możemy tu zapomnieć o nauce pływania zarówno
komercyjnej, jak i dla uczniów
szkół, zwiększenie ilości osób,
które nauczyły się pływać, a być
może bez możliwości korzystania z TPW „Zdrój” nigdy by tych
umiejętności nie nabyły. Dla
mnie to są wymierne korzyści.
Trzebnicki Park Wodny „ZDRÓJ”
to nie tylko miejsce, gdzie można przepłynąć basen i zjechać
zjeżdżalnią. Co oprócz tego
park oferuje mieszkańcom? Czy
każdy może znaleźć coś dla siebie, czy raczej stawiają Państwo
na określony target odbiorców?

Trzebnicki Park Wodny „ZDRÓJ”
jest miejscem, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Dla osób, które
chcą miło spędzić czas z rodziną
proponujemy korzystanie głównie z basenów rekreacyjnych
oraz saunarium. Osoby aktywnie
uprawiające sport mają do dyspozycji basen sportowy, a dla tych
którzy chcieliby połączyć wejście
rekreacyjne z zajęciami ruchowymi polecamy aqua aerobik. Natomiast dla osób, które chcą się nauczyć pływać lub poprawić swoje
umiejętności polecamy szkółkę
pływacką. Nauki pływania prowadzimy zarówno dla dzieci, jak
i dla dorosłych. Z kolei rodzice z
najmłodszymi dziećmi mają do

Jak wygląda sprawa wprowadzonej niedawno rehabilitacji
na basenie? Jest to nowość, więc
pytanie brzmi - czy mieszkańcy
są tym zainteresowani?

Prawdą jest, że w naszej ofercie od
początku października pojawiła się również rehabilitacja. Cały

nie jest coraz więcej. Wszystkie
zainteresowane osoby odsyłam
do przychodni, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje oraz
zapisać się. Niestety na razie są to
zajęcia komercyjne, liczymy jednak na to, że w przyszłości również będzie można z nich skorzystać na podstawie umowy z NFZ.
A komercyjne zajęcia? Też się
pojawiły?

Oczywiście prowadzimy zajęcia
komercyjne. Przede wszystkim
są to nauki pływania oraz doskonalenie pływania dla dzieci
i dorosłych, aqua aerobik oraz
zajęcia dla niemowląt. Dla dzieci
chcących wesoło spędzić swoje
urodziny w Aquaparku wraz ze
swoimi znajomymi, organizuje-

W listopadzie na terenie basenu odbędą się zawody będące jednym z etapów
Pucharu Polski w pływaniu w monopłetwie.

projekt jest prowadzony i koordynowany przez dział rehabilitacji Trzebnickiego Centrum Medycznego „Zdrój”. Na początek
rozpoczęły się zajęcia w wodzie
prowadzone przez wykwalifikowane fizjoterapeutki. Od listopada w każdą środę będzie można
również skorzystać u nas z masażu, który będzie wykonywany
przez doświadczoną masażystkę
Agnieszkę Sowę. Mam nadzieję,
że z miesiąca na miesiąc będzie
nam przybywało chętnych osób.
Co do zainteresowania, to z rozmów z Panią Prezes Trzebnickiego Centrum Medycznego – Anną
Imielską wynika, iż chętnych do
udziału w rehabilitacji na base-

my Kinder Party, które w połączeniu z zabawami i poczęstunkiem mogą być fajną alternatywą
do domowych „nasiadówek”. W
ostatnim czasie nasze basenowe
urodziny cieszą się sporym zainteresowaniem.
Nowością jest u nas Szkoła Rodzenia „Wesołe brzuszki” prowadzona przez personel trzebnickiej
przychodni, na którą bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich
przyszłych rodziców.
Z kolei w poprzednim miesiącu
wystartował kurs na ratownika wodnego. Liczymy, że dzięki
temu umożliwimy mieszkańcom
Trzebnicy podwyższenie kwa-

lifikacji zawodowych, a może w
przyszłości znalezienie zatrudnienia w Trzebnickim Aquaparku.
Jaka oferta parku cieszy się największą popularnością?

Największym zainteresowaniem
cieszą się nauki pływania oraz
doskonalenia pływania, jak i aqua
aerobik, choć ostatnio odnotowaliśmy również znaczny wzrost zainteresowania zajęciami dla niemowląt i urodzinami dla dzieci.
Wciąż pojawiają się nowe zajęcia, nowe kursy itp. Czym jeszcze park nas zaskoczy w najbliższym czasie?

Cieszą mnie pani słowa. Stale
mamy pomysły i sukcesywnie
wdrażamy je do realizacji. Nie
chciałbym wyjawiać teraz nowych projektów, niech będą niespodzianką dla mieszkańców
gminy. Mam nadzieję, że pomysłów wystarczy nam na długi
czas.
Mogę jedynie zdradzić, iż w listopadzie odbędą się na terenie
naszego obiektu zawody będące
jednym z etapów Pucharu Polski w pływaniu w monopłetwie.
Będzie to duża, ogólnopolska
impreza pod patronatem Burmistrza Gminy Trzebnica Marka
Długozimy. Natomiast w grudniu
po raz pierwszy zorganizujemy
Rodzinne Zawody w Pływaniu,
na które zapraszamy wszystkie
rodziny chcące ze sobą rywalizować.
Zawody w hokeju podwodnym
wpisały się na stałe do kalendarza imprez. Czy możemy liczyć
na kolejną edycję?

Nie wyobrażam sobie, by w kalendarzu wydarzeń nie znalazł
się Turniej Hokeja Podwodnego.
Jest to stały punkt, z którego nie
zamierzamy rezygnować. Zależy
nam by rozpropagować tę dyscyplinę sportu w Polsce. Z roku
na roku zainteresowanie hokejem jest co raz większe, czego
przykładem jest zwiększająca się
liczba drużyn biorących udział w
AquaBattle.
Dziękuję za rozmowę
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz.

Burmistrz Gminy Trzebnica - Marek Długozima zaprasza na:

Swieto Niepodleglosci

11 listopada
11:30

godz.
Zbiórka przed Urzędem Miejskim w Trzebnicy
godz. 11:40 Wymarsz pochodu
godz. 12:00 Msza św. w intencji Ojczyzny
godz. 13:00 Uroczystości przed Krzyżem Katyńskim
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BEZA zaprasza

W samo południe 6 listopada miało miejsce uroczyste otwarcie cukierni „Beza” w Trzebnicy. Na
zaproszenie właścicieli cukierni, Elżbiety i Adama
Kosowskich, przybyło na słodkie święto wielu gości, przyjaciół i klientów.
Cukiernia „Beza” oferuje klientom swoje
wyroby już od 1998
roku - od ciast
drożdżowych i
deserowych po
bankietówki i
mini desery.
Specjalnością
cukierni
są
wyroby produkowane
z
bitej śmietany
z
dodatkiem
owoców, czekolady i galaretek.
Wszystkie te pyszności będzie można
degustować i kupić w
otwartej cukierni przy ulicy Św. Jadwigi 29c, codziennie
od godziny 9.00 do 20.00.

Właściciele cukierni Elżbieta i Adam
Kosowscy jako pierwsi przecięli
wstęgę do swojego nowego lokalu.

Na uroczystym otwarciu, przecięcie wstęgi zainicjował właściciel cukierni oraz zaproszony
burmistrz Marek Długozima i
proboszcz Jerzy Olszówka, który
odmówił modlitwę i poświęcił
nowe miejsce.
Na gości czekał przygotowany na
tę okazję ogromny tort i aromatyczna kawa, a właścicielka, Elżbieta Kosowska, częstując łakociami, zapraszała wszystkich do
odwiedzin w ich cukierni.

-Wszyscy smakosze, nawet wybredni, mogą znaleźć u nas coś
dla siebie. Zapraszamy naszych
stałych klientów i nowych oraz
wszystkich tych, którzy chcą mile
spędzić czas przy dobrej kawie i
wspaniałych ciastkach – zachęcał
Adam Kosowski.
Cukiernia zaprasza do odwiedzin
swoim ciepłym wnętrzem, które
nawiązuje stylem do tradycyjnego coffee shopu. Dominujący momentami nowoczesny styl, został

Wśród gości, którzy zostali zaproszeni na otwarcie był burmistrz Marek Długozima, dyrektor SP2 Grażyna Kantecka, projektantka Jolanta Hercuń oraz ks. proboszcz Jerzy Olszówka.

Kabaret Moralnego Niepokoju w Trzebnicy
Szanowni Państwo!
KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU, AGENCJA ARTYSTYCZNA ART serdecznie zaprasza na program premierowy
2013 POGODA NA SUMA.
Skecze prezentowane w tym programie są nowością i nie były
emitowane na antenie telewizyjnej. Ponad 2 godziny humoru na
najwyższym poziomie, z udziałem Orkiestry Moralnego Niepokoju, gości specjalnych i paru
niespodzianek…

Haratniemy w gałę !!!
Będziemy mieli okazję uczestniczyć w posiedzeniu rządu, przeżyjemy próbę generalną spektaklu, podczas której aktorzy
zmęczeni występami w reklamach mylą kwestie, przyjrzymy
się Polsce oczami powracającego
do kraju kibica Euro 2012. Zobaczymy pamiętniki z wakacji,
przekonamy się jak mężczyźni w
bardzo zaawansowanym wieku

prężą muskuły i zapominają o dolegliwościach w obecności młodej
dziewczyny. Obejrzymy wiele
innych premierowych skeczy. Na
koniec nie zabraknie bisów – a
tam największe hity.
Zamówienia zbiorowe na bilety
pod nr tel. 600-368-416 lub 693062-880, wystawiamy f-ry VAT,
dostarczamy bilety z fakturą na
miejsce pod wskazany adres,
płatność do uzgodnienia.
Dodatkowe informacje dotyczące
imprezy pod wyżej wymienionymi
numerami telefonu.
PANORAMA TRZEBNICKA
ma do rozdania 4 bezpłatne
bilety na występ kabaretu.
Pierwsze dwie osoby, które
pojawią się w sekretariacie
TCKIS w dniu 13 listopada z
najnowszym numerem naszej
gazety otrzymają po jednej
wejściówce. Dwa kolejne bilety
rozdamy w następnym numerze. Zapraszamy do lektury!
R

połączony z ciekawym zestawieniem kolorystycznym, co nadało
oryginalności formie i przestrzeni. – Specyficzny styl lokalu ma
zachęcić klientów do zrelaksowania się w nim, a dominujący kolor
czekolady ma zachęcić odwiedzających i skusić ich do skosztowania słodkości oraz przepysznej
kawy – podkreśliła autorka projektu cukierni, Jolanta Hercuń z
pracowni projektowej „Inargo”.
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STRAŻ MIEJSKA
71 / 388 81 14

Bezdomni w Trzebnicy

POLICJA

71 / 388 82 00

Pomysłowy
nastolatek

Policjanci zabezpieczyli skradziony pojazd, który wrócił do właściciela. Kierujący 17-latek trafił do
policyjnego aresztu.
Za kradzież grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

paszporty czy prawo jazdy. Możemy to uczynić w dowolnej placówce swojego banku.
Każde bezprawne użycie zastrzeżonego dokumentu spowoduje
wezwanie Policji. Zastrzeżenie
utraconego dokumentu może nas
ustrzec przed przykrymi skutkami.
Co robić po utracie dokumentów?
1. Natychmiast zastrzec je w
systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.
2. Powiadomić policję (jeżeli dokonano kradzieży) .
3. W gminie lub placówce konsularnej wyrobić nowy dokument.
Gdzie zastrzegać?

1. W dowolnej placówce swojego
banku.
2. Gdy ktoś nie ma rachunku bankowego, powinien iść do banku
przyjmującego zastrzeżenia nie
tylko od swoich klientów – aktualna lista znajduje się na stronie
www.dokumentyzastrzeżone.pl.

Trzebniccy policjanci zatrzymali 17-latka, który skradzioną z komisu Skodą jeździł
bez wymaganych uprawnień.
Sprawca jeździł autem przez
3 dni. Za każdym razem, gdy
samochód nie był już mu potrzebny, odstawiał go niezauważony do komisu.
Trzebniccy policjanci ogniwa
ruchu drogowego otrzymali
zgłoszenie, że młody mężczyzna
prawdopodobnie porusza się samochodem nie posiadając uprawnień. Po zatrzymaniu okazało się,
że 17-letni mieszkaniec Trzebnicy kierował samochodem marki
Skoda. Nie posiadał uprawnień
do prowadzenia pojazdu.
Policjanci wyjaśniając okoliczności sprawy ustalili, że samochód
którym podróżował pochodzi
z jednego z komisów na terenie
powiatu trzebnickiego. Młodzieniec przyznał się do kradzieży
auta. Funkcjonariusze ustalili,
że sprawca jeździł nim przez trzy
dni. Za każdym razem, gdy samochód nie był już mu potrzebny, odstawiał go niezauważony
do komisu.

Wystarczy zastrzec dokument w
jednym oddziale, a dane automatycznie trafią do każdego banku,
firmy lub instytucji korzystającej
z systemu DZ.

Utraciłeś dokumenty?
Zastrzeż je w banku!
Akcja prowadzona przez Związek
Banków Polskich przy współpracy z Policją realizowana jest już
od ponad 5 lat. To właśnie dzięki
niej dowiadujemy się w jaki sposób należy postąpić, by uniknąć
jeszcze większych problemów po
tym, jak utracimy dokument tożsamości. Pamiętać należy, że nie
jest istotne to, że nie mamy konta
w banku. Sprawca kradzieży lub
osoba, która znajdzie dokument
może m.in. wyłudzić kredyt. Zastrzegane są dowody osobiste,

Jakie dokumenty zastrzegać?
Dowód osobisty, dowód tymczasowy, paszport, prawo jazdy,
książeczkę marynarską, książeczkę wojskową, czek, książeczkę oszczędnościową do rachunku
z wkładami płatnymi na każde
żądanie (książeczka obiegowa),
rachunek bankowy, dokument
zagraniczny, dowód rejestracyjny, czek podróżny, kartę stałego
pobytu, kartę płatniczą.

STRAŻ POŻARNA

nie stwierdzono obecności osób
trzecich. Na miejsce przybyły
dwie jednostki PSP i siedmiu
funkcjonariuszy. Akcja gaszenia
trwała pół godziny.

71 / 312 07 88

Pożar w Nowym Dworze

W dniu 19 października, o godzinie 23.32 do Nowego Dworu została wezwana jednostka PSP do
pożaru w nieużytkowanym budynku gospodarczym. Teren wokół nieruchomości zabezpieczono i skierowano jeden prąd wody.
Budynek dokładnie sprawdzono,
R

Na ratunek pobitemu

W niedzielę, 20 października, o
godzinie 19.44 zostali wezwani
funkcjonariusze PSP do mieszkania na trzecim piętrze. Strażacy
zastali na miejscu mężczyznę z
obrażeniami twarzy, które poE
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L
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W dniu 25 października, funkcjonariusze Straży Miejskiej
podjęli czynności związane ze
zgłoszeniem o obozowisku osób
bezdomnych przy ulicy Milickiej.
Bezdomni zostali poinformowani
o możliwości uzyskania pomocy
w placówkach opieki społecznej,
jednakże nie wyrazili zgody na
przewiezienie ich do schroniska.
Nagromadzone przez bezdomnych odpady, zostały usunięte
przez pracowników TZGK „Ergo”
Sp. z o.o.

Wypadek z dzikiem

We wtorek, 29 października, o godzinie 21.30 do Straży Miejskiej
wpłynęła informacja o zderzeniu
pojazdu z dzikiem na drodze do
Marcinowa. Skierowany na miejsce patrol znalazł potrącone zwierzę, uszkodzonego pojazdu na
miejscu nie było. Potrącone zwierzę jeszcze żyło, jednakże nie było
w stanie się poruszać. Na miejsce
wezwana została Straż Leśna z
Nadleśnictwa Oborniki Śląskie,
której funkcjonariusz dokonał
odstrzału rannego zwierzęcia.

Pechowa libacja

W dniu 31 października, o godzinie 14.30 patrol Straży Miejskiej

podjął, po otrzymaniu informacji
od operatora monitoringu, interwencję wobec dwóch mężczyzn
spożywających alkohol na Placu Pielgrzymkowym. W trakcie
czynności okazało się, że jeden z
nich jest poszukiwany. Mężczyznę doprowadzono do Komendy
Policji. Obaj mężczyźni za popełnione wykroczenie zostali ukarania mandatami karnymi.

Cenne wsparcie dla straży
30 października około godziny 13
funkcjonariusze Straży Miejskiej
wspierali trzebnickich strażaków
podczas prowadzenia akcji gaśniczej na terenie nieużytków na
zboczu Winnej Góry. Natomiast
dzień później o godzinie 9.45,
strażnicy miejscy pomagali strażakom na ulicy Milickiej w akcji
gaszenia pojazdu ciężarowego, na
którym zapaliły się przewożone
odpady.

Silne zadymienie

W dniu 2 listopada strażnicy interweniowali na prośbę dyżurnego PSP w jednym z trzebnickich
domów, w którym doszło do silnego zadymienia. Jak ustalili strażacy zadymienie spowodowane
było niedrożną instalacją kominową. Przypominamy, że instalacja kominowa podlega obowiązkowej kontroli kominiarskiej. Dla
własnego bezpieczeństwa należy
wykonywać okresowe kontrole i
czyszczenie tych instalacji, szczególnie przed początkiem sezonu
grzewczego.

Dlaczego trzeba zastrzec dokumenty ?
Nie ma znaczenia czy dokument
skradziono, czy zgubiono. Dziennie zdarza się kilkadziesiąt prób
posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem: wyłudzenia kredytów i pożyczek, wynajem mieszkań i pokoi hotelowych,
kradzieże wypożyczonych samochodów i innych rzeczy, zakładanie fikcyjnych firm do wyłudzenia kredytów i zwrotu podatków.

Jak działa system
DOKUMENTY ZASTRZEŻONE?
Dane trafiają do wszystkich banków i innych uczestników systemu, np.: telefonii komórkowej,
notariuszy, placówek poczty, pośredników finansowych, agencji
rozliczeniowych, firm leasingowych, ochroniarskich, wypożyczalni, hoteli, agencji pośrednictwa sprzedaży oraz wynajmu
nieruchomości.

wstały w trakcie pobicia. Poszkodowany był przytomny, funkcjonariusze udzielili mu pierwszej
pomocy przedlekarskiej i przekazali ratownikom medycznym.

na posesji. Strażacy zabezpieczyli
miejsce do chwili przybycia pogotowia energetycznego.

Uszkodzona linia napięcia

W dniu 30 października w Trzebnicy na ulicy Marcinkowskiej, w
wyniku silnych wiatrów, została
powalona brzoza. Drzewo blokowało ruch samochodowy w obu
kierunkach.
Funkcjonariusze
PSP zabezpieczyli teren, pocięli
obalone drzewo i usunęli na pobocze drogi.

27 października, o godzinie 21.32
został wezwany zastęp JRG do
miejscowości Ujeździec Wielki.
Na jednej z prywatnych posesji - przez złamaną gałąź akacji
- została uszkodzona linia średniego napięcia. Przewody leżały
M

A

Promocja na kolorowe farby akrylowo-lateksowe MALFARB 2.5L cena 35zł

Drzewo na drodze
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TCKIS w czołówce dolnośląskich ośrodków kultury
Spośród około 160. instytucji kultury działających na
Dolnym Śląsku, DOKiS wybrał 20 najprężniej działających, w tym Trzebnickie Centrum Kultury. Co to dla nas
oznacza?

tury wyraziło zainteresowanie
projektem i niewykluczone, że w
przyszłości DOKiS stanie się elementem większego systemu (ministerialnego).

kulturze i jej twórcach (multimedialna forma prezentacji informacji) oraz zarządzanie informacją
poprzez kalendarz i mapę wydarzeń kulturalnych na Dolnym
Śląsku, spójną z subregionami aktywności kulturalnej. - Ideą systemu jest umożliwienie nie tylko
uporządkowania form, za pomocą których przekazywana będzie
informacja o aktywności kulturalnej i artystycznej poza głównymi ośrodkami miejskimi, lecz
także wspólne redagowanie treści, a przede wszystkim skuteczniejsze promowanie wydarzeń
lokalnych na forum regionalnym.
Chcemy, aby funkcjonowanie
portalu było oparte na partnerskiej współpracy redakcji portalu
z wybranymi, najaktywniejszymi
ośrodkami kultury – mówi Roksana Obuchowska, redaktor DOKiS. –W miarę efektywnego działania naszego portalu, z czasem

W związku z niezwykłymi możliwościami, jakie daje współpraca z portalem, TCKiS zaprasza
wszystkich lokalnych artystów do
współpracy.

BARBARA ULATOWSKA

DOKiS, inaczej Dolnośląska
Kultura i Sztuka, to agencja publicystyczna należąca do wrocławskiego Ośrodka Kultury i
Sztuki, będącego instytucją samorządową. OKiS we współpracy z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego, w
październiku bieżącego roku rozpoczął realizację projektu jakim
jest uruchomienie multimedialnego portalu internetowego DOKiS, mającego stanowić element
elektronicznego „Systemu zarządzania informacją o kulturze na
Dolnym Śląsku”. Misją portalu
będzie stworzenie skutecznego systemu promocji wydarzeń
kulturalnych w regionie, współtworzonego przez partnerów
terenowych i redakcję portalu,
zbudowanie systemu informacji o

W Trzebnicy nie brakuje talentów. Wśród nich - Tomasz Kowalski (na zdjęciu z
laureatami Młodych Śpiewnych), a także Ewelina Lisowska oraz Dorota Osińska.

będziemy poszerzać współpracę o
kolejne instytucje - dodaje.
Dlaczego spośród tak wielu instytucji kultury wybrano między innymi TCKiS? Współtwórca projektu, zastępca dyrektora Ośrodka
Kultury i Sztuki we Wrocławiu,
Arkadiusz Sikora wyjaśnia: Kry-

Trzebniczanka wydaje album
PATRYCJA KRÓL

„Teraz" – taki tytuł nosi najnowszy krążek trzebniczanki Doroty Osińskiej, finalistki programu The Voice of Poland, która
zachwyciła trenerów genialnym
wykonaniem utworu „Calling
you" Jevetty Steele. Ten rok zaowocował dla Doroty, niegdyś
związanej z Trzebnicą, kolejnym
sukcesem - wydaniem trzeciej
już w jej karierze płyty. Album
ukazał się 5 listopada nakładem
Universal Music Polska. Znajdziemy na nim 12 utworów, które śpiewane przez artystkę znakomicie spełniają swoje zadanie
– wzruszają, bawią, zmuszają do
refleksji, dodają odwagi i nadziei,
a wszystko to na najwyższym poziomie artystycznym.
Kariera Doroty Osińskiej wcale nie zaczęła się od występu w
programie The Voice of Poland.
Na co dzień związana jest z warszawskim teatrem Rampa, w którym gra i śpiewa od wielu lat. Jest
także laureatką wielu konkursów muzycznych. Jej wspaniały
głos zarejestrowany został już w
2004 roku, kiedy to wydała swo-

ją pierwszą płytę zatytułowaną
"Idę". W 2010 roku ukazał się jej
drugi album "Kamyk zielony". Po
najnowsze wydawnictwo Doroty
Osińskiej warto sięgnąć choćby ze względu na to, że jej głos
ma niezwykłe właściwości. Wie
o tym każdy, kto choć raz usłyszał ją na żywo. Często bowiem
koncertuje w Trzebnicy. Ostatnio
mogliśmy podziwiać jej wokal
podczas występu w trakcie Święta Sadów czy chociażby podczas

Wigilii na Rynku.

Dorota Osińska w trakcie występu podczas Święta Sadów.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „Tęcza” w Trzebnicy
zaprasza na

Wieczornicę Patriotyczną

z okazji Święta Niepodległości
Polski w dniu 8 listopada 2013
roku o godz. 17.
Sala „Retro” Trzebnickiego
Centrum Kultury i Sportu.

Sprostowanie

W programie wiersze, pieśni
patriotyczne w wykonaniu chóru STUTW „Tęcza”, z udziałem
strzelców ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” oraz spotkanie
z redaktor TVP Wrocław panią
Grażyną Orłowską-Sondej, organizatorką akcji „MOGIŁĘ
PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”.

Stowarzyszenie UTW zaprasza
wszystkich chętnych mieszkańców Trzebnicy.

W artykule „Najbliżej w metrach i w sercu” (Panorama Trzebnicka 16/2013), w podpisie do zdjęć, wśród
osób, które czytały Akt Zawierzenia Miasta Świętej Jadwidze, błędnie wymieniono nazwisko przedstawicielki parafii pw. śś. Piotra i Pawła. Akt Zawierzenia odczytała Małgorzata Maksymowicz, a nie jak podaliśmy Małgorzata Lipnicka. Za błąd przepraszamy.
Redakcja

terium wyboru TCKiS jako partnera, było przede wszystkim to, że
jest ono jednym z najaktywniejszych ośrodków kultury w województwie, także w internecie.
Wokół TCKiS działa liczna grupa
artystów i animatorów kultury.
To dla naszego portalu jest rzeczą
bardzo ważną. Ministerstwo KulR

E

K

L

Umieszczenie materiałów reklamowych naszych artystów daje
im niepowtarzalne możliwości
nawiązania szerszej współpracy z instytucjami kulturalnymi
na terenie naszego województwa. Mieszkańcy naszej gminy
już nieraz przekonali się o tym,
że ziemia trzebnicka bogata jest
w uzdolnionych artystycznie
mieszkańców. Dziś mamy niepowtarzalną okazję, aby mogli się
zaprezentować przed bardzo szerokim gronem odbiorców.
Więcej informacji: kultura@kulturaisport.trzebnica.pl, umieszczając w tytule: DOKiS, oraz nazwę/nazwisko artysty.
A

M

A
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Trzebnica wyróżniona w konkursie Róża Regionów!

malowniczych zakątkach – wylicza naczelnik. - Jednocześnie
przekazano w nim wielowiekową

Podczas targów Tour Salon w Poznaniu odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu Róża Regionów 2013 na najlepsze wydawnictwo promujące gminę, miasto, region. Laureatów wyróżniono w trzech kategoriach spośród ponad
70 zgłoszonych publikacji - profesjonalny folder, najlepsza seria wydawnicza, wyjątkowy projekt specjalny. Rodzinny Przewodnik Turystyczny Gminy Trzebnica
otrzymał wyróżnienie w kategorii profesjonalny folder.
50-stronicowy folder zredagowały Agnieszka Pawlaczek, naczelnik wydziału promocji w
Urzędzie Miejskim w Trzebnicy
oraz Anna Dębska, właścicielka Studia PLAN, wydawcy. Przy
tworzeniu publikacji współpracował także Jakub Szurkawski,
kierownik referatu promocji i PR.
W przewodniku możemy znaleźć
informacje na temat Międzynarodowego Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej. Trochę historii, do
tego sporo map, zdjęć, tras turystycznych czy ciekawych miejsc
do zwiedzenia. - Bardzo cieszę
się, że nasz przewodnik został
wyróżniony. To dla nas sygnał, że
dobrze wykonujemy swoją pracę
– mówi Agnieszka Pawlaczek.
Dodaje, że zwiększający się ruch
turystyczny, pielgrzymkowy na
terenie Trzebnicy stwarza zapo-

trzebowanie na nowe atrakcyjne
wydawnictwa oraz nowoczesne
formy przekazu różnych informacji, dostosowane do potrzeb i
oczekiwań potencjalnych turystów czy gości odwiedzających

miasto i gminę. - Rodzinny Przewodnik Turystyczny
zawiera gotowe scenariusze turystyczne, które pokazują szlaki i ścieżki po terenach Wzgórz
Trzebnickich, rozległych sadach,

I Mistrzostwa Gminy Trzebnica w Nordic Walking
Zapraszamy na przygodę z nordic
walking: 9 listopada, w sobotę –
warsztaty i nauka prawidłowej
techniki chodzenia z kijkami oraz
atrakcje dla dzieci, 10 listopada, w
niedzielę – I Otwarte Mistrzostwa Gminy Trzebnica w Nordic
Walking o Nagrodę Burmistrza
Gminy Trzebnica.

9 listopada (sobota) zapraszamy
do udziału w warsztatach nordic walking, podczas których
instruktorzy pokażą prawidłową technikę chodzenia z kijkami. Zbiórka o godz. 11.00 przy
hali sportowej na ul. Kościelnej.
W hali natomiast przygotowane
będą atrakcje dla dzieci – kącik

dla najmłodszych z kolorowankami, a przede wszystkim darmowa
zabawa na dmuchańcach (plac
zabaw i dwie zjeżdżalnie). W hali
znajdował się będzie także sklepik z ciepłą kawą i herbatą oraz
przekąskami.
10 listopada (niedziela) od godz.
11.00 odbędą się I Otwarte Mi-

historię gminy, liczne zabytki, ciekawe historie i legendy. W bardzo
interesujcy sposób przedstawia
na nowo tereny spacerowe, parki
i położone w nich atrakcje, Kostrzostwa Gminy Trzebnica w
Nordic Walking o Nagrodę Burmistrza Gminy Trzebnica, na
dystansie 5 i 10 km. Trasy zostaną wyznaczone na terenie Lasu
Bukowego oraz Stawów Trzebnickich. Początek i koniec wyścigu
znajdować się będzie przy Trzebnickim Parku Wodnym ZDRÓJ.
Dla mieszkańców Gminy Trzebnica udział w zawodach jest bezpłatny, dla pozostałych uczestników 20 zł (wpłata wcześniej) lub

cią Górę ze stanowiskiem Homo
Erectus, Trzebnicki Park Wodny
„Zdrój”, ścieżki po Lesie Bukowym, zrewitalizowane tereny
stawów trzebnickich - podkreśla.
Dodaje także, że wszystkie prezentowane informacje oraz ciekawostki z terenu gminy mają przyciągnąć potencjalnych turystów, a
przyjazd tutaj ma być alternatywą
na weekendowy wyjazd rodzinny
nie tylko wrocławian.
- Staramy się coraz aktywniej
działać w obszarze turystyki i rekreacji. Znane wszystkim hasło
promocyjne „bogactwo historii,
potencjał przyszłości” w pełni
oddaje prawdziwy charakter naszej gminy zaś dynamiczny rozwój oraz nakłady poniesione w
ostatnich latach na rozwój infrastruktury pozwalają na nowo odkryć najciekawsze i najpiękniejsze
zakątki gminy - reasumuje.
Prace nad publikacją miały za zadanie opracowanie wersji tradycyjnej, jak i interaktywnej, skierowanej do rodzin, a szczególnie
do najmłodszych (nie tylko z terenu naszej gminy), którzy lubią
odkrywać nowe miejsca i dobrze
się bawić. Wersję interaktywną
można znaleźć na stronie gminy.
Należy kliknąć na baner: Interaktywna mapa miasta i gminy.
[apj]
30 zł (wpłata w dniu mistrzostw).
Natomiast każdy uczestnik otrzyma medal. Parter wydarzenia –
Trzebnickie Centrum Medyczne
ZDRÓJ zapewni sportowcom w
dniu zawodów bezpłatny pomiar
ciśnienia.
UWAGA! Będzie możliwość
wypożyczenia sprzętu zarówno w
dniu warsztatów, jak i na zawody.
Szczegóły w Regulaminie (dostępny na stronie trzebnica.pl)
oraz na plakacie.
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Odpady wielkogabarytowe - harmonogram wywozu
Szanowni Mieszkańcy!
Pragniemy przypomnieć, że z
dniem 6 listopada ruszyła zbiórka
odpadów wielkogabarytowych i
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. W pierwszej kolejności z możliwości nieodpłatnego pozbycia się zużytego sprzętu w postaci pralek, lodówek,
telewizorów, komputerów czy innych urządzeń domowych, a także niepotrzebnych szaf, wersalek,
dywanów, itp. skorzystają mieszkańcy Trzebnicy. Informację o
lp.

terminach i miejscach podstawienia kontenerów na terenie miasta
przedstawiliśmy w poprzednim
wydaniu Panoramy Trzebnickiej.
Osoby, które wcześniej nie
miały okazji skorzystać z akcji
będą mogły jeszcze dostarczyć
ww. odpady do specjalnie przygotowanych kontenerów ustawionych w następujących dniach
i miejscach:

dy Pięciu Stołów)
2. ul. Oleśnicka, parking koło boiska sportowego „ORLIK 2012”

Dnia 08.11.2013 r. (piątek)

1. ul. Jędrzejowska, koło sklepu”
Biedronka”

1. ul. Grunwaldzka (koło Rotun-

MIEJSCOWOŚĆ

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)

MIEJSCE I

Mieszkańcy sołectw naszej
gminy, którzy posiadają w swoich
domach zużyty sprzęt w postaci
pralek, telewizorów, komputerów
lub mają niepotrzebny dywan czy
kanapę będą mogli wrzucić te odpady do kontenerów ustawionych
na terenie swojej wsi zgodnie z
niżej przedstawionym harmonogramem.
UWAGA!!!!

Kontenery będą podstawione do
godz. 9 w wyznaczonym dniu i
zabrane do godz. 8 dnia następMIEJSCE II

nego.
Przypominamy również że
ww. odpady bez ponoszenia
dodatkowych opłat można na
bieżąco zawozić do Gminnego
Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Trzebnicy przy ul.
Milickiej 47, od wtorku do soboty
w godzinach 9-17.
Zachęcam do segregowania
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

DATA
PODSTAWIENIA
KONTENERA

DATA
ODBIORU
KONTENERA

1

Domanowice

Przy świetlicy, budynek nr 63

14 XI

15 XI

2

Koniowo

Naprzeciwko sklepu

14 XI

15 XI

3

Koniówko

Przy przystanku autobusowym

14 XI

15 XI

4

Ujeździec Mały

Budynek nr 41 - przy transformatorze

Przy budynku 25 (obok nieużywanej stodoły)

14 XI

15 XI

5

Brzyków

Obok placu zabaw, przy przystanku

Obok świetlicy

18 XI

19 XI

6

Janiszów

Przy sklepie, budynek nr 9

18 XI

19 XI

7

Ujeździec Wielki

Plac przed boiskiem

18 XI

19 XI

8

Biedaszków Wielki

Przy przystanku autobusowym

Za kaplicą (obok budynku nr 20)

19 XI

20 XI

9

Brzezie

Przy tablicy informacyjnej, koło świetlicy (naprzeciw budynku nr 55)

Obok boiska (naprzeciw budynku nr 33)

19 XI

20 XI

10

Biedaszów Mały

Obok świetlicy (budynek nr 9)

20 XI

21 XI

11

Komorowo

Obok świetlicy, naprzeciw sklepu

20 XI

21 XI

12

Komorówko

Obok budynku nr 7

20 XI

21 XI

13

Koczurki

Przy przystanku autobusowym (obok budynków nr 6-7)

20 XI

21 XI

14

Nowy Dwór

Przy skrzynkach pocztowych, budynek nr 11

Przy świetlicy wiejskiej (obok Pałacu)

21 XI

22 XI

15

Szczytkowice

Za kaplicą – naprzeciw budynku nr 70

Naprzeciwko sklepu zatoczka (obok budynku nr 80)

21 XI

22 XI

16

Blizocin

Naprzeciw budynku nr 7 (obok krzyża)

25 XI

26 XI

17

Kuźniczysko

Na placu koło starego kościoła

25 XI

26 XI

18

Masłowiec

Obok świetlicy (przy budynku nr 15)

25 XI

26 XI

19

Skoroszów

Obok świetlicy

25 XI

26 XI

20

Jaźwiny

Obok budynku nr 18 a (przy krzyżu)

26 XI

27 XI

21

Ligota

Budynek nr 145, obok sklepu

26 XI

27 XI
27 XI

22

Kobylice

Przy placu zabaw (obok budynku nr 18)

26 XI

23

Masłów

Plac koło szkoły (naprzeciw sklepu)

26 XI

27 XI

24

Cerekwica

Przy przystanku autobusowym

27 XI

28 XI

25

Jaszyce

Plac przy budynku nr 9

27 XI

28 XI

26

Księginice

Na początku ul. Sportowej

Placyk - przy tablicy ogłoszeń

27 XI

28 XI

27

Skarszyn

Obok sklepu przy blokach (budynki nr 44-46)

Przy sklepie (budynek nr 15)

28 XI

29 XI

28

Sulisławice

Obok świetlicy

28 XI

29 XI

29

Świątniki

Koło transformatora - środek wioski

28 XI

29 XI

30

Boleścin

Plac naprzeciwko budynku nr 88

2 XII

3 XII

31

Brochocin

Plac przy stacji kolejowej

2 XII

3 XII

32

Taczów Mały

Przy tablicy informacyjnej (w centrum wsi)

2 XII

3 XII

33

Raszów

Przy majątku (duże podwórko przy budynku nr 18)

2 XII

3 XII

34

Głuchów Górny

Obok sklepu (przy krzyżu)

3 XII

4 XII

35

Małuszyn

Obok transformatora przy basenie przeciwpożarowym

3 XII

4 XII

36

Piersno

Naprzeciw budynku nr 13

3 XII

4 XII

37

Taczów Wielki

Parking koło boiska

3 XII

4 XII

38

Będkowo

Obok budynku nr 11 (obok krzyża)

4 XII

5 XII

39

Droszów

Przy skrzynkach pocztowych (naprzeciw budynku nr 3)

4 XII

5 XII

40

Węgrzynów

Przy skrzynkach pocztowych (naprzeciw budynku nr 10)

4 XII

5 XII

41

Malczów

Na placu obok skrzynek pocztowych

5 XII

6 XII

42

Marcinowo

Zakole drogi przy budynku nr 41

5 XII

6 XII

43

Rzepotowice

Przy przystanku (koło skrzynek pocztowych)

5 XII

6 XII

Szanowni mieszkańcy !
W związku ze zgłoszeniami
dotyczącymi nieodebrania odpadów komunalnych z poszczególnych posesji położonych na terenie naszej gminy zwracamy się z
prośbą i przypominamy o obo-

wiązku oznakowania nieruchomości numerami porządkowymi.
Pozwoli to firmie odbierającej
odpady komunalne na odnalezienie wszystkich nieruchomości
i uwzględnienie ewentualnych
reklamacji dotyczących jakości
świadczonych usług. Obowią-

Na placu naprzeciw budynku nr 4

Za starą remizą, obok budynku nr 5

zek oznakowania nieruchomości
wynika z art. 47b ustawy z dnia
17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
2010.193.1287 z późn. zm.).
Prawidłowe umieszczenie informacji o numerze nierucho-

mości służy przede wszystkim
interesom odpowiednich służb
wykonujących usługi z zakresu
użyteczności publicznej, jak: pogotowie ratunkowe, gazowe, straż
pożarna, policja itp.
W związku z powyższym pro-

simy wszystkich właścicieli, administratorów, użytkowników
nieruchomości o umieszczanie w
odpowiednim miejscu i należyte
utrzymanie tabliczki z numerem
porządkowym.
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Tanio i pod ręką!

Zapraszamy do Trzebnicy!

29

99

/szt.

Płyta gipsowa zielona

14

99

/szt.

Płyta gipsowa biała

49

27 49

Perlfix - 20 kg

Uniflott - 5 kg
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BRICOMARCHE | ul. Wrocławska 10E | Trzebnica
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Szafing na topie

Szafing to nic innego jak miłe spotkanie, podczas którego można wymienić się, kupić lub sprzedać za symboliczne kwoty nowe lub używane ubrania, biżuterię, torebki, buty i wiele innych.
BARBARA ULATOWSKA

Idea szafingu
Szafing jest bardzo popularny w
USA (ang. Swapping – zamiana,
wymiana). W Polsce takie akcje
zapoczątkowano w Warszawie,
w ramach spotkania pt. „Uwolnij
Łacha”. Największą popularnością cieszy się wymiana odzieży
damskiej i dziecięcej. Zakupy w
sklepach firmowych i galeriach
handlowych z łatwością opróżniają nasze kieszenie. Szafing jest
więc świetnym rozwiązaniem
dla większości z nas. Mając na
względzie możliwość wymiany
lub też zakupu czasem nawet nowej odzieży za grosze – być może
warto rozpatrzyć, czy na naszym
strychu, albo w naszych szafach
nie znajdzie się ubranie, którego
z różnych przyczyn nie nosimy i
nosić już nie będziemy, a następnie przyjść na taką wymianę w
swoim mieście. Kto wie, czy nie
znajdziemy tam czegoś dla siebie?! Jest to niepowtarzalna okazja, by znaleźć coś unikatowego,
rzadko spotykanego. Spotkania
szafingowe nie tylko sprzyjają
oszczędzaniu, ale także czerpaniu
inspiracji, poznawaniu nowych,
ciekawych ludzi. Co ważne, działanie takie jest w pewnym sensie

wspieraniem idei wielorazowości
przedmiotów oraz recyklingu.

Reaktywacja w Trzebnicy
W naszym mieście idea szafingu powstała już kilka lat temu,
jednak być może brak zorientowania ludzi w temacie, a także
trudność dotarcia do nich z informacją sprawiły, iż pomysł na
jakiś czas został „uśpiony”. Przed
wakacjami (2013), Irena Kahalik,
szefowa Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, poprosiła mnie o pomoc
w zorganizowaniu takiej akcji dla
UTW – mówi Grażyna Kałuzińska, pracowniczka Trzebnickiego
Centrum Kultury i Sportu. – Zorganizowaliśmy zatem takie spotkanie. Zaproszona została stylistka, który doradzała jak dobrze
się ubrać, jak dobierać kolory,
fasony i dodatki. Spotkanie było
bardzo udane i padła propozycja,
by organizować to częściej oraz
dla szerszego grona odbiorców –
dodaje.
Po wakacjach pani Kałuzińska
wraz z panią Kahalik postanowiły podjąć temat i rozpocząć cykliczne spotkania – raz w miesiącu. Do końca tego roku pozostały
jeszcze 2 spotkania: (8 listopada
oraz 13 grudnia). Trzebnicki szafing odbywa się na Sali Retro TCKiS. Jest tam odpowiednia przestrzeń, stoły, a także wieszaki na
R

E

kółkach. Panie z
Trzebnickiej Pracowni Rękodzieła
prezentują przy
tej okazji swoje wyroby, które
niejednokrotnie
stanowią piękne
dodatki do wybieranej
przez
uczestników
odzieży. Istnieje
oczywiście możliwość zaparzenia
herbaty czy kawy,
a atmosfera jest
bardzo
przyjazna – opowiada
pani
Grażyna.
– Mamy nadzieję, że nasza akcja
nabierze rozpędu.
W planach mamy
między innymi
pokazy
mody
przy
muzyce
oraz spotkania ze
stylistami. Jesteśmy też otwarci
na nowe pomysły i propozycje
uczestników.- doreasumuje.

K

L

A

M

A

18

Konkurs pięknego czytania
Za nami druga już edycja bibliotecznego konkursu pięknego
czytania. Inicjatywa zapoczątkowana w roku 2012 zgromadziła
wtedy 26-osobową grupę dzieci,
która przystąpiła do konkursu.
Pomysł spotkał się z wielkim entuzjazmem nie tylko ze strony rodziców, ale także – a może przede
wszystkim - ze strony dzieci. Zaledwie parę dni temu, odbył się
kolejny konkurs, w którym swoje
umiejętności sprawdzało ponad
60 dzieci!
Ilość zgłoszeń okazała się na
tyle duża, że wskazany był podział na grupy. W pierwszej z
nich znalazło się 38 dzieci z klas
1-3, natomiast w drugiej 28 osób
z klas 4-6. W komisji oceniającej znalazło się 3 pracowników
TCKiS, w tym oczywiście biblioteki. Kryterium oceny stanowiły: płynność czytania, dykcja,
intonacja oraz wrażenie ogólne.
Od każdej osoby z komisji można było uzyskać maksymalnie 20
punktów, czyli od całej komisji
60.
Podczas czytania, na sali pa-

KLASY 1-3
I – Joanna Za-

wadka, kl. 3d,
SP nr 3
II – Anna Bliźniak, kl. 3e, SP
nr 3
III – Alicja Sobczak,
kl. 2, JISP
Wyróżnienie I - Michał Skulimowski, kl. 3b, SP nr 2
Wyróżnienie II – Małgorzata
Biarda, kl 3d, SP nr 3

Uczestnicy konkursu czytelniczego i zwyciężczyni Angelika Kraska.

nowała cisza i skupienie, ale
rodzice stojący z tyłu pomieszczenia wyglądali na znacznie
bardziej przejętych i spiętych niż
dzieci. Po każdym odczytaniu
tekstu następowały gromkie brawa. Na koniec wręczono dyplomy

Zaduszki jazzowe
22 listopada wszystkich miłośników dobrej muzyki bardzo ucieszy wydarzenie przygotowane przez Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu. Tego dnia w sali widowiskowej odbędą się Trzebnickie Zaduszki Jazzowe, które
swoim patronatem objął burmistrz Marek Długozima.
PATRYCJA KRÓL

To nie lada gratka dla fanów jazzu
i muzyki rozrywkowej, bowiem
Centrum zaprosiło gwiazdy światowego formatu. Jako pierwszy
wystąpi zespół Full-X Trio. Grupa
ta istnieje od 1993 roku, a założyli
ją bracia: Adam (gitara) i Tomasz
(bas) Fulara i to oni stanowią
trzon formacji. Od dwóch lat muzykom z Full-X Trio towarzyszy
trzebniczanin, Michał Bednarz
(perkusja).
Zespół Adama Fulary, mimo bardzo oryginalnej twórczości, wciąż
bardziej znany i doceniany jest
poza granicami kraju. Jakiś czas
temu do współpracy zaprosił go
Paul Gilbert, jeden z najlepszych
gitarzystów heavymetalowych.
Adam gra techniką tappingu
oburęcznego na dwugryfowej gitarze. Jest wirtuozem tego instrumentu, a grę na nim opanował do
perfekcji. Podobnie jak jego brat
Tomasz, który jest uznanym basistą, a jego lekcje gry na basie publikowane są w piśmie Magazyn
Basista. Tym większą dumą napawa fakt, że w Full-X Trio znalazł
się trzebniczanin, który nagrał z
nimi drugi studyjny album – "An
Introduction to Counterpoint",
wydany we wrześniu tego roku.
Na trzebnickim koncercie Full-X
Trio nie zabraknie polifonicznych
improwizacji, dużej dawki energetycznych solówek, a także pięknych, instrumentalnych kompozycji, które przeniosą słuchaczy w
inny wymiar dźwięku.
Kovalczyk FUNKy JAZZ LIVE
dostarczy trzebniczanom jeszcze
innych wrażeń. Młody, charyzmatyczny wokalista z niebanalnym aktorskim talentem, Paweł

cy, która otrzymała największą,
maksymalną ilość punktów.
Zdaniem komisji znamiennym
było to, iż zwracała uwagę na
wszystkie znaki przystankowe,
modulowała głosem wcielając się
w poszczególne postaci i spełniała wszystkie pozostałe kryteria
oceny. Poniżej przedstawiamy
wyniki
konkursu:

Kowalczyk wziął udział w III
edycji popularnego talent-show
"Idol". Choć od tamtego momentu upłynęło wiele czasu, muzyk
nie spoczął na laurach. Był obecny w mediach, również jako prowadzący "Muzyczną windę" w
TV Polsat. W 2009 roku nagrał
utrzymany w stylistyce pop z domieszką brzmienia lat 80. album,
zatytułowany "Obsesja". Jego drugi studyjny krążek utrzymany jest
bardziej w klimatach funky i soulu. Kompozycje zostały zaaranżowane na big band, a nagrane
metodą analogową na żywo, co
jest gwarantem ciepłego i łagodnego brzmienia rodem z lat 50. i
60. Premiera tego wydawnictwa
przewidziana jest na 12 listopada,
a koncert w Trzebnicy będzie jednym z pierwszych promujących
to wydawnictwo. Wokaliście towarzyszył będzie zespół i sekcja
dęta. Grzechem byłoby tego nie
usłyszeć na żywo. Zapraszamy
do Centrum Kultury i Sportu
22 listopada (piątek), o godz. 18.
Wstęp wolny.
„Jest mi niezmiernie miło, iż
wystąpię dla trzebnickiej publiczności. Serdecznie dziękuję
za zaproszenie. Podczas koncertu „KOVALCZYK FUNKyJAZZ LIVE” zagramy prawie
cały materiał z najnowszej płyty, wraz z aktualnym singlem
„RAISE ME UP”. Znakomite
utwory ponadczasowych, moich ulubionych wokalistek Shirley Bassey czy Saleny Jones.
Zapraszamy już 22 listopada.
Będzie to wieczór pełen niespodzianek i muzyki, jakiej jeszcze
w Trzebnicy nie było! Do zobaczenia.” – KOVALCZYK

i nagrody osobom, które zajęły
pierwsze 3 miejsca oraz osobom
wyróżnionym. Każdy uczestnik
otrzymał również medal uczestnictwa. Wszyscy wychodzili z sali
zadowoleni i uśmiechnięci. Słyszało się wokół głosy wyrażające

satysfakcję i deklaracje powrotu
za rok.
Pośród uczestników zdecydowanie wyróżniła się Angelika
Kraska, uczennica 4 klasy, Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebni-

KLASY 4-6
I –Angelika Kraska, kl. 4c, SP nr 2
II –Magdalena Góral, kl. 6b, SP nr 2
III –Aleksander Złomek kl .6c, SP nr 2
Wyróżnienie I –Paulina Jaroszy
kl. 4a, SP nr 2

Wyróżnienie II –Wiktoria Dumka, kl. 4c, SP nr 2
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Michał Bednarz - perkusista i rajdowiec
Michał Bednarz urodził się 28 lat temu w Trzebnicy. Jest absolwentem Wrocławskiej
Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, a obecnie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, na wydziale Jazz i Muzyka Estradowa. 22 listopada Michał
wraz z zespołem Full-X Trio zagra podczas Trzebnickich Zaduszek Jazzowych w Centrum Kultury i Sportu. Jest zawodowym perkusistą, ale nie wyobraża sobie życia bez rajdów samochodowych. O obu tych zajęciach opowiada z właściwą sobie pasją.

płyty Chak’i Khan, a współpracował z Usherem, Steve'm Vai'em
czy Ozzym Osbournem. W grudniu wchodzimy do studia z Trzynastą w Samo Południe. Materiał
na płytę jest bardzo energetyczny.
Moim najświeższym wydawnictwem jest płyta Full-X Trio – „An
Introductin to Counterpoint".

ra. Już kiedyś jeden anonimowy
trzebnicki przedsiębiorca mnie
wspomógł, za co jestem bardzo
wdzięczny.

Imponujące dokonania. A co
sądzisz w takim razie o powstającej szkole muzycznej w Trzebnicy?

Jak wyglądały początki Twojej
edukacji muzycznej?

Michał Bednarz: Po ukończeniu
trzebnickiej „dwójki" (SP nr 2 –
przyp. red.) oraz wrocławskiego
Liceum nr 10 świadomie wybrałem Wrocławską Szkołę Jazzu i
Muzyki Rozrywkowej, gdzie spędziłem 6 lat. Razem z kolegami
założyliśmy tam zespół o nazwie
Klintet, z którym startowaliśmy
na różnych konkursach, zagraliśmy parę koncertów i wydaliśmy
dwie małe Epki. Chcieliśmy studiować w Groningen, w Holandii. Za pierwszym razem się nie
dostałem. Później okazało się, że
jednak jest miejsce z listy rezerwowej, ale pieniądze odłożone
na studiowanie za granicą przeznaczyłem na ówczesną miłość
– Audi 80 Coupe 2.8 v6 quattro.
Koniec końców wyboru studiowania we Wrocławiu nie żałuję.

A kogo najczęściej słuchasz
podczas jazdy?

Pilota (śmiech). Staram się wystartować chociaż raz na miesiąc.
Jeśli zostawię nadmiar energii na
torze, to później jestem w miarę kulturalnym kierowcą na co

dydatem, bo miałem komplet pałek (śmiech). Założyliśmy kapelę.
Gdy do domu wjechał mój pierwszy bęben firmy Takton, przygoda
się zaczęła. Pojawiły się pęcherze i
odciski, ale grałem dalej. W klasie
maturalnej, ku uciesze rodziców,
już wiedziałem, że zostanę perkusistą. Od tamtego czasu tych składów zaczęło pojawiać się coraz
więcej. Grałem m.in. w Esqarialu, którego słuchałem w liceum.

To jest rewelacyjny pomysł. Uważam, że taka placówka powinna
istnieć już od dawna. Obecnie
często się mówi o tym, że młodzież jest coraz gorsza, a jednocześnie redukuje się przedmioty,
takie jak - muzyka czy plastyka.
Szkoła jest po to, by pokazać i

Grałeś już jazzowo, rockowo,
bluesowo, a czasami jeszcze
cięższe rzeczy, a w Full-X Trio
grasz fusion. Jaka stylistyka jest
Ci najbliższa?

Właśnie fusion, bo pod
to właściwie można podciągnąć
wszystko.
Mogę sobie
poz wol ić
na
to,
ż e b y
w ramach
fusion
zagrać

To trochę niebezpieczne hobby
w połączeniu z zawodem muzyka – perkusisty. Nie boisz się o
swoją karierę muzyczną?

Jeżdżę teraz autem wyposażonym w klatkę bezpieczeństwa.
Nie jeżdżę też tak, jak niektórzy
zdesperowani uczestnicy rajdów,
"na maksa". Startuję w imprezach,
które nie wymagają licencji kierowcy rajdowego. Są to imprezy
typu KJS, czyli konkursowa jazda
samochodem. Z poważniejszych
zaliczyłem Kryterium Kamionki oraz Walimską Zimówkę. W
Rajdowych Mistrzostwach Wrocławia jestem liderem w klasie
III po V eliminacji, a w ubiegłym
roku w jednym z KJS-ów zająłem II miejsce. Jest to pasja dość
kosztowna, dlatego chętnie okleję
auto w barwy jakiegoś sponso-

fot. Krzysztof Patacz

fot. Aneta Kosicka

No tak, to w końcu samochody
to Twoja druga – obok muzyki –
życiowa pasja.

W tym temacie jest spory ruch.
Teraz mam dokładnie ósme i
dziewiąte auto z kolei. Niestety nie da się jednym amatorsko
uprawiać sportów motorowych
i używać do pracy. Ścigam się
Mitsubishi Coltem, a do wożenia
sprzętu muzycznego mam tylnonapędowe kombi. Mitsubishi jest
mistrzowskie. Ma syndrom ofiary: jest bite, ale cały czas kocha
(śmiech) – nic się w nim nie psuje. Tak czy inaczej, w rodzinnym
mieście chyba bardziej znany jestem trzebnickiej drogówce niż
ogólnie z faktu bycia muzykiem
(śmiech).

częliśmy wspólnie grać, czuję, że
zrobiliśmy bardzo duży postęp.
Jesteśmy wszyscy otwarci na wzajemną, konstruktywną krytykę w
trakcie prób i tworzenia materiału. Adam nieustannie szuka nieprzetartych szlaków, aż czasami
mam ochotę mu powiedzieć, żeby
zagrał coś prościej bądź wymyślił
coś normalnego (śmiech). Atmosfera w zespole jest bardzo fajna,
jesteśmy w dobrej formie. Full-X
Trio nie gra wielu koncertów,
choć myślę, że to mogłoby wyglądać lepiej, bo dwugryfowa gitara
Adama, na której gra oburącz jak
na fortepianie, przyciąga uwagę.
Tomek gra popisowo i spektakularnie, używa ciekawych technik
na basie. Nie jest to typowa nisza,
dlatego warto usłyszeć i zobaczyć
to na żywo.

Samochody to druga – obok muzyki – życiowa pasja Michała Bednarza.

dzień. Jeśli chodzi o ulubionych
bębniarzy, zawsze moim guru
był Dave Weckl, a aktualnie Steve
Smith, Dennis Chambers, Vinnie Colaiuta, Chris Dave czy Jojo
Mayer. Wcześniej słuchałem bębniarzy metalowych.
Co tak właściwie zainspirowało Cię do grania na perkusji?
Pamiętasz w ilu zespołach już
grałeś?

Trzeba by zacząć od Black Sabbath. Byłem nastoletnim fanatykiem, w 8 klasie zaczęło mi
mocno chodzić po głowie granie.
Rodzice oczywiście nie traktowali tego poważnie i sugerowali
wybicie sobie tego z głowy. W liceum chciałem być jak moi idole,
a słuchałem też wtedy Slayera,
Sepultury, Metalliki itp. Koledzy
zaczęli coś mówić o założeniu zespołu, a ja byłem świetnym kan-

Kiedyś nie uwierzyłbym też, że
będę grał dwutygodniową trasę
supportując Vadera. Aktualnie
udzielam się w Full-X, Trzynastej w Samo Południe, Vincencie,
Ansambl Peregrinus, Domestic
Waste. Jestem stałym zastępcą
w Centrali 57, Ace Cover Band,
MAM Trio. Oprócz tego gram
w dwóch zespołach eventowych
– Free Concept (z trzebnickim
gitarzystą Damianem Cioskiem)
oraz Decybele. Wcześniejsze doświadczenia to, min. Blueberry
Band, Klintet i parę innych projektów. Zespół Vincent jest w
trakcie promocji płyty, której premiera będzie 23.01.2014. Gośćmi
na płycie byli: Jacek Krzaklewski
– gitarzysta Perfectu oraz raper
Kasta, a w klipie brał udział Robert Gonera. Jej realizatorem oraz
producentem jest Wojtek Kochanek, który w swoim dorobku ma
nagrodę Grammy za realizację

otworzyć przed młodym człowiekiem różne perspektywy rozwoju. Jeśli nie pokaże się młodym
tych dobrych rzeczy, nie da im się
szansy na rozwinięcie tych pasji –
i nie ważne czy będzie to pasja do
muzyki, czy do sportu – może się
okazać, że jedyną ich rozrywką
będzie piwko w parku (w najlepszym wypadku).
Wspomniałeś o Adamie Fularze.
Jak to się stało, że dołączyłeś do
jego zespołu? Pamiętasz, kiedy
to było?

To był prawdopodobnie 2010 rok,
dokładnie nie pamiętam. Zaszła
u nich konieczność zmiany bębniarza, a podstawą funkcjonowania tej branży jest poczta pantoflowa. Kolega, z którym gram w
zespole Vincent, znał się z chłopakami z Full-X. Oni pewnego
dnia zapytali go o perkusistę,
więc polecił im mnie. Odkąd za-

drum'n'base albo balladę, jest to bardzo uniwersalny
styl. Dla mnie fusion
to energia i poruszanie się
w klarownych sytuacjach rytmicznych, bez zbędnego "lania
wody". Charakterystyczne jest
stabilne tempo i zdefiniowany
groove, a dookoła można zrobić
praktycznie wszystko.
Twój talent został też kilka razy
doceniony...

Tak, graliśmy na Bluesie nad
Bobrem, dostaliśmy wtedy wyróżnienie za aranż utworu Tadeusza Nalepy "Oni zaraz przyjdą
tu" w 2012 roku, a ja zgarnąłem
nagrodę dla najlepszego perkusisty festiwalu. Była też "Solówka" w Nowej Soli, gdzie również
zostałem uznany za najlepszego
bębniarza.
Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na koncercie podczas
Trzebnickich Zaduszek Jazzowych.
Rozmawiała Patrycja Król

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebnicy
Zaprasza wszystkie dzieci do wspólnej zabawy!
Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Pluszowego Misia
zrób miłą niespodziankę swojemu „pluszakowi” i wykonaj jego portret.
Z prac dostarczonych do biblioteki powstanie wielka wystawa:

„MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”
Rysunki w formacie A4 należy dostarczyć do 22 listopada.
Wystawę będzie można podziwiać od 25 listopada w Dziale dla Dzieci.

tel. 71 312 12 43

kulturaisport.trzebnica.pl
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Dzień Edukacji Narodowej

Święto Szkoły w Kuźniczysku

Dnia 16 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

25 października to pamiętna data pierwszoklasistów w
Szkole Podstawowej w Kuźniczysku. W tym dniu odbyło się uroczyste pasowanie
uczniów klasy I.

w Szkole Podstawowej w Boleścinie

Akademię szkolną przygotowali uczniowie klasy III wraz z
przedstawicielami
Samorządu
Uczniowskiego, pod kierunkiem
Joanny Kuczmy i Anny Leszczyńskiej – Janik.
Młodzi artyści w zabawny
sposób pieśnią i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień.
W kierunku nauczycieli i pracowników szkoły popłynęło wiele ciepłych i miłych słów. Uczniowie docenili i podkreślili swoją
wdzięczność za codzienny trud
ich pracy, poświęcenie, czujność i
troskę o dobro wychowanków.
Montaż
słowno–muzyczny
zawierał wiersze odpowiednio
dobrane i skierowane do każdego
pracownika szkoły. Na podsumowanie jedna z uczennic przedstawiła humorystyczną scenkę, w
której wcieliła się w rolę biednego,
chorego i gotowego do poświęceń

nauczyciela. Kabaret, wiersze i
piosenki dostarczyły wielu pozytywnych emocji.

Podczas ostatniego utworu radosnym nauczycielom wręczono
czerwone róże.
Po przedstawieniu głos zabrała dyrektor Bogumiła Szermer,
która mówiła o trudnej, ale jakże
pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu
sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.
W tym dniu nie zabrakło również Przewodniczącej Rady Rodziców – Ewy Przysiężnej, która zwracając się do nauczycieli
przekazała najlepsze życzenia, a
na ręce dyrektor złożyła bukiet
pięknych kwiatów oraz słodki
upominek.
Uwieńczeniem spotkania był poczęstunek przy kawie.
Anna Leszczyńska - Janik

Dyrektor szkoły Elżbieta Taraszczuk-Gaweł powitała gorąco
zaproszonych gości: Agnieszkę
Moździerz, dyrektor ZAPO w
Trzebnicy, dyrektorów gminnych
placówek oświatowych, rodziców,
nauczycieli , pracowników szkoły,
a szczególnie serdecznie uczniów
klasy I.
Pierwszoklasiści przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się
wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli poloneza, którym rozpoczęli

uroczystość.
Ukoronowaniem aktu pasowania, było wręczenie pamiątkowych dyplomów, legitymacji
szkolnych i plakietek z logo szkoły.
Uśmiechnięci pierwszoklasi-

ści przyjęli życzenia i prezenty
przygotowane przez dyrektor
ZAPO, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli , radnego
Zbigniewa Pasiecznika, Radę Rodziców oraz kolegów z klasy VI.
Dzięki zaangażowaniu i pomocy
rodziców uroczystość miała doniosły charakter.
Wychowawca klasy I

Święto Szkoły w Ujeźdźcu Wielkim
Dzień 11 października
to dzień szczególny dla całej społeczności szkolnej
w Ujeźdźcu Wielkim. Ten
dzień, bowiem to Święto
Szkoły - Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej.

Jest to szczególny czas przede
wszystkim dla uczniów klas
pierwszych, którzy wstępują w
szeregi prawdziwego szkolnego
życia. Na wstępie uroczystości,
pięknie wystrojeni w togi, „pierwszaki” wraz z wychowawcami
zostali uroczyście wprowadzeni
do sali. Pasowania na uczniów
dokonał dyrektor Mariusz Szkaradziński oraz dyrektor ZAPO

Agnieszka Moździerz. Po złożeniu ślubowania dzieci i młodzież
stali się prawowitymi uczniami
Szkoły w Ujeźdźcu Wielkim.
Nad częścią artystyczną uroczystości bacznie czuwała Katarzyna Żebrowska. W niezwykle
pokazowym teleturnieju pt. „Milionerzy” wszyscy zgromadzeni,
czyli uczniowie, rodzice i zaproszeni goście, mieli okazję poznać
bliżej życie i twórczość Marii
Konopnickiej – patronki Szkoły
Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim.
Na zakończenie przybyli goście złożyli serdeczne gratulacje i
życzenia na ręce dyrektora szkoły.
[ann]
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Rozmowa z Ewą Lis, Iwoną Grzeżułkowską i Katarzyną Gedigą, Założycielkami Centrum Zdrowia Emvit poważne problemy dzieci. Staramy się dotrzeć z wiedzą do jak
największej ilości rodzin.

Pomoc uszyta na miarę

Zdrowie jest wspaniałym darem, którego wartość docenia się dopiero w wieku dojrzałym. Dość żartobliwe i frywolne traktowanie słów z wiersza Jana Kochanowskiego
„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz” w latach
słonecznej młodości, niechybnie procentuje problemami jesienią życia. Młody zespół
pasjonatów z trzebnickiego centrum EMVIT, to ludzie z misją. Udowadniają, że o zdrowie trzeba dbać od najmłodszych lat, co ważne obalają skostniałe mity żywieniowe i propagują na terenie naszej gminy zdrowy styl życia.
Jesteście młodym zespołem,
skąd pomysł na taką prozdrowotną działalność ?

Ewa Lis
- Jesteśmy młodym i ambitnym zespołem.
Każdy z nas reprezentuje inną
grupę zawodową, mamy różne
doświadczenia
i umiejętności,
ale połączył nas entuzjazm, niespożyta energia i chęć dzielenia
się swoją wiedzą. Tylko spojrzenie z wielu różnych stron na konkretną osobę, może przyczynić
się do udzielenia jej odpowiedniej pomocy, tzw. „pomocy uszytej na miarę”. Łączymy wiedzę z
zakresu psychologii, fizjoterapii,
medycyny, żywienia człowieka,
technologii żywności, psychodietetyki, psychoterapii i rehabilitacji dziecięcej. Dzięki kompleksowemu podejściu do problemów,
mamy dużą skuteczność, ale także komfort pracy. Każdy zajmuje
się swoją specjalnością. Doradca
żywieniowy nie musi próbować
być psychologiem, fizjoterapeuta
nie musi martwić się o sposób
odżywiania pacjenta itd. Niestety
musimy przyznać się do tego, że
wszystkich nas łączy jeszcze jedna cecha - idealizm. Wierzymy, że
wzrost świadomości w społeczeństwie przyczyni się do polepszenia standardu życia i walczymy o
to z wielką determinacją.
Partnerujecie gminie Trzebnica w programie Rodzina 3+.
Współpraca ta zapowiada się

długofalowo?

Iwona Grzeżułkowska - Kiedy
tylko pojawił się program Rodzina 3+ od razu postanowiliśmy
włączyć się w jego strukturę. Jest
to znakomity sposób na promowanie relacji rodzinnych i umożliwianie dostępu do różnych ciekawych projektów. Wierzymy, że
nasze propozycje spotkają się z
zainteresowaniem uczestników
programu. Mamy już pomysły na
kolejne spotkania.
Jednym z nich był zrealizowany
wykład „Zdrowa rodzina”, który odbył się 10 października w
Urzędzie Miejskim?

Katarzyna
Gediga
- Tak, jesteśmy
zdania, że dzielenie się profesjonalną wiedzą
i uświadamianie wszystkich
osób, co jest dla
nich zdrowe, a
co może szkodzić zdrowiu, jest
jedynym sposobem na przekonanie ludzi, by dbali o siebie we
właściwy sposób. Ilość informacji
jaka dociera do naszych umysłów
każdego dnia sprawia, że często nie potrafimy z tego gąszczu
wybrać tych istotnych i prawdziwych. Wykłady, akcje informacyjne, bezpośredni kontakt i odpowiadanie na pytania nurtujące
mieszkańców, to jedyny sposób
zwiększania społecznej świadomości promującej zdrowie.
Ten wykład był pierwszym etapem porządkowania wiedzy
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dotyczącej zdrowia wszystkich
członków rodzin. Szczególnie
skupiłyśmy się na dzieciach, ponieważ to im poświęcamy najwięcej czasu i chcemy jak najlepiej
wpływać na ich rozwój. Wskazałyśmy, iż niestety media promują
„leniwy” sposób życia. Reklamy
mówią, że sok marchewkowy jest
najlepszym sposobem na zapewnienie dzieciom witamin. My zachęcamy, by zamiast tego zrobić
kolorową kanapkę, a dlaczego?
Odpowiedź jest prosta: butelka
popularnego wśród dzieci i rodziców napoju, może zawierać nawet
8 łyżeczek cukru, więc kanapka
jest o wiele pożywniejsza! Inna
sprawa to słodkie płatki dla dzieci- nie powinny być traktowane
jak śniadanie, bo to deser, tak
jak ciastko czy czekolada. Oczywiście nie demonizujmy, nic się
nie stanie jeśli nasze dziecko 1-2
razy w tygodniu zje słodkie płatki
z mlekiem, ale właśnie w formie
deseru, a nie pierwszego posiłku.
Koniecznie też należy zadbać o
aktywność fizyczną. Dzieci powinny być w ruchu przez co najmniej 60 minut każdego dnia.
Warto ten czas spędzać razem z
dzieciakami, bo to rewelacyjny
sposób na zacieśnianie rodzinnych więzi. Starałyśmy się, żeby
do słuchaczy przemówiła nie
tylko treść wykładu, ale również
jego forma. Reakcje uczestników
na szklankę cukru, jaka uzbierała się jako wynik jednodniowego
jadłospisu dziecka, uświadomiła
więcej, niż milion słów. Wiemy,
że wiele błędów żywieniowych
wynika z niewiedzy. Rodzice zawsze mają dobre intencje, niestety
ten brak wiedzy przekłada się na
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Dużym zainteresowaniem cieszyła się akcja „Dziecko w kasku
jest bezpieczniejsze”. Wasze
centrum tym razem zatroszczyło się o bezpieczeństwo najmłodszych?

Iwona
Grzeżułkowska
- Pomysł na
taką akcję urodził się w naszych głowach,
kiedy zobaczyłyśmy czteroosobową rodzinę (mama, tata
i dwoje dzieci
w wieku 10-12 lat), jadącą ruchliwą drogą poza granicami naszego miasta i nikt nie miał kasku.
Tak nas to uderzyło, że od razu
stwierdziłyśmy, że „trzeba coś z
tym zrobić”. Akcję poparła trzebnicka policja. Pani Iwona Mazur
nawet nie wysłuchała do końca
naszych argumentów, tylko bez
wahania stwierdziła, że musimy
działać razem. Bardzo cieszymy
się, że pomysł pikniku dla rodzin
spotkał się z aprobatą mieszkańców Trzebnicy. Swoje poparcie od
razu wyraził także komendant
Marek Bugajski, który objął akcję
patronatem, w organizacji pomogli nam również włodarze miasta.
W kontekście pikniku, pozostało
nam jeszcze ogłoszenie wyników
konkursu na najlepsze hasło. Ponieważ wybór okazał się bardzo
trudny, nagrodzimy aż 3 wyróżnione hasła. Po odbiór nagród zapraszamy dzieci z rodzicami czy
opiekunami, w dniu 14.11.2013 o
godz. 14.00 w budynku Komendy
Powiatowej Policji. Gdyby ktoś
nie mógł zjawić się osobiście lub
w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt pod nr telefonu
609320661 lub 722395256.
Jakie projekty przygotowujecie
dla mieszkańców gminy?

Katarzyna Gediga - Jeżeli chodzi o nasze projekty, to jest ich
bardzo wiele na najbliższą przyszłość. W chwili obecnej współpracujemy z kilkoma Uniwersytetami Trzeciego Wieku, gdzie
dzielimy się wiedzą ze słucha-
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czami. Najbliższy duży projekt
dotyczy ponownie Rodziny 3+ .
Planujemy zajęcia dla rodziców
i dzieci, tak by każdy znalazł coś
dla siebie. Od września trwa akcja edukacyjna „Czy wiesz, że ...” .
Wielu trzebnickich przedsiębiorców udostępniło nam miejsca na
swoich witrynach, gdzie w cyklu
dwutygodniowym umieszczamy
informacje dotyczące zdrowego
stylu życia. Trzebniczanie m.in.
robiąc zakupy mają szansę przeczytać jak dbać o zdrowie, co jeść,
jak ćwiczyć i jak ważne w tym
wszystkim są więzi rodzinne. Jesteśmy mile zaskoczone dużym
odzewem już po pierwszym tygodniu akcji. Chcemy podkreślić, że
są to akcje całkowicie darmowe.
Samodzielnie pokrywamy koszty drukowania plakatów, sami
piszemy ciekawostki, jakie się na
nich znajdą. Misją centrum jest
podnoszenie świadomości mieszkańców. Bardzo cieszymy się, że
nasze akcje edukacyjne mają poparcie Gminy i mamy szansę na
wspólną pracę w słusznej sprawie.
Dziękuję za rozmowę.		
Edyta Bąk
Wyniki konkursu:

Amelka Wądołkowska wygrywa kask ufundowany przez
Bogusława Zielińskiego "Bezpieczeństwo ważna sprawa,
jeździć w kasku to podstawa".
Wiktoria Sułkowska wygrywa nagrodę - niespodziankę.
Doceniliśmy
kreatywność
i poczucie humoru autorki.
„Moja głowa w kasku nigdy
nie będzie w potrzasku. On
ochroni od siniaka i naprawdę nie przemaka. Ochraniacze do kompletu, nic nie zrobisz sobie człowieku. Chociaż
lubię we włosach wiatr, w kasku chce poznawać świat"
Kuba Nowakowski wygrywa
nagrodę - niespodziankę za
największą ilość haseł promujących jazdę w kasku. Trzy najciekawsze wg jury hasła Kuby:
„Jazda w kasku super sprawa,
nic mi stać się nie ma prawa",
„Nie tylko w Trzebnicy mam
kask na potylicy", „Nie chcę
głowy mieć w potrzasku, od
dziś jeżdżę tylko w kasku".
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Osoby, które nadeślą lub
dostarczą osobiście do redakcji (TCKiS ul. Prusicka 12) rozwiązaną krzyżówkę wraz z załączonym
kuponem, wezmą udział
w losowaniu nagrody
w wysokości 50 zł. Dodatkowo otrzymają kosmetyk
ufundowany przez Drogerię NIKA. Do odebrania
w salonie przy ul. Daszyńskiego.

Rozwiązanie

z numeru 16
Nagrodę w wysokości 50 zł
za rozwiązanie krzyżówki
otrzymuje:

Izabela Janicka
Nagroda do odebrania
w sekretariacie TCKiS.

KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 17(40)

imię i nazwisko

telefon

Fotograficzne atelier

Trzebnica zatrzymana w kadrze
EDYTA BĄK

Pasjonat Roman Chandoha,
swymi pierwszymi aparatami
„Druh” i „Smiena”, uwieczniał
ulotne chwile miasta Trzebnicy
i okolic. W swojej fotograficznej
pracowni, pan Roman posiada
setki zdjęć zrobionych z potrze-

by serca, czy chwili. Kontynuacją
cyklu zdjęć są fotografie najciekawszych zakątków miasta z lat
60. i 70. Przedstawiają jedną z
najpiękniejszych świątyń Dolnego Śląska, bazylikę św. Jadwigi
oraz teren przylegający do Domu
Pielgrzyma – widok z wieży kościoła.

Widok na Dom Pielgrzyma. Rok 1973.

Bazylika - widok od ul. ks. Bochenka. Rok 1962.

Ten sam krajobraz, pięć lat później. Rok 1977.

23

Ludzie żyją dopóty, dopóki trwa o nich pamięć
EDYTA BĄK
1 listopada na wszystkich
cmentarzach polskiej ziemi i za
granicami kraju, Polacy skupiali się i pogrążali w zadumie, by
uczcić pamięć swoich bliskich.
W tym dniu, jak w żadnym innym, realne stały się słowa: „ludzie żyją dopóty, dopóki trwa o
nich pamięć”. Dlatego tak ważna
jest pamięć o bohaterach, którzy
walczyli za to, byśmy mogli żyć
tu i teraz. Każdy winien oddać im
cześć i podziękować tym, którzy
bez wahania poświęcili najpiękniejszy dar - swoje życie, za wolność Ojczyzny. Należy zatem zapalić znicz za bohaterów, którzy
są wśród nas i będą zawsze, gdziekolwiek rozrzucone są ich prochy.
Spadkobiercami wartości patriotycznych i chrześcijańskich są
nieprzerwanie od 22 lat Strzelcy
w Trzebnicy. Są jedyną jednostką na zachodzie Polski, która bez
przerwy, aktywnie trwa w swej
narodowej służbie. Założycielem
Oddziału Strzelca i jego komendantem do 2001 roku, był śp.
Szczepan Siekierka – były przedwojenny strzelec, AK-owiec i piłsudczyk, a niezłomnym i duchowym opiekunem organizacji był
ksiądz Wawrzyniec Bochenek.
Prowadzącym jednostkę od
1994 roku jest wieloletni dowódca st. insp. Roman Chandoha,
zapalony społecznik, którego dewiza życiowa brzmi „Bądź godny
Polski”. Aktywny członek Oddziału Wrocławskiego Związku

Piłsudczyków, który zainicjował
budowę Pomnika Katyńskiego w
Trzebnicy w 1995 roku i Pomnika
Pamięci Narodowej w Piotrkowiczkach w 2003 roku. Od 2008
roku współorganizator wypraw
strzeleckich do prac przy odnowie cmentarzy legionowych na
Wołyniu.
Historia ocalenia kresowej
nekropolii miała swój początek

Uratowane nagrobki w Rokitnie.

jesienią 2011 roku, kiedy to jednostka strzelecka z Trzebnicy
razem z reporterką TVP Wrocław, Grażyną Orłowską- Sondej, zorganizowała wyprawę na
Ukrainę. Dziennikarka ta, już
od kilkunastu lat ratuje od zapomnienia porzucone cmentarze na
Kresach Wschodnich. Podczas tej
długiej podróży, polscy pielgrzymi zapalili około 1000 zniczy na

Święte Jadwigi

łożycielkę Uniwersytetu JagielW ostatnim numerze „Droga do lońskiego. Podobnie jak Jadwiga
świętości Karola Wojtyły" znalazł Śląska pełna była miłosierdzia,
się obrazek przedstawiający św. dobroci i wielkoduszności. Była
Jadwigę Andegaweńską, królową orędowniczką pokoju, również
Polski. Niech będzie to okazją do na scenie politycznej. Prowadziła
przybliżenia czytelnikom rów- działalność charytatywną, a spranież tej świętej.
wowanie władzy traktowała jak
Obie Jadwigi urodziły się służbę. Ufundowała m.in. Szpital
w odstępstwie blisko 200 lat, a w Bieczu, a wiele innych uposażyznacznie więcej dzieli je jeśli cho- ła. 22 czerwca 1399 roku urodziła
dzi o daty kanonizacji.
Nasza patronka, św.
Jadwiga Śląska, została ogłoszona świętą w
1267 roku, zaledwie 24
lata po śmierci, natomiast Jadwigę Andegaweńską, królową Polski,
beatyfikował (1979 rok),
a następnie kanonizował dopiero papież Jan
Paweł II (1997 rok).
Dokładna data urodzin
Królowej Jadwigi nie
jest znana. Prawdopodobnie przyszła na
świat w pierwszych tygodniach 1374 roku. Nie
jest wykluczone, że swo- Św. Jadwiga, królowa Polski. Św. Jadwiga Śląska.
je imię zawdzięcza naszej
trzebnickiej świętej, której kult córeczkę Elżbietę Bonifację, która
właśnie wtedy mocno się rozwi- jednak wkrótce zmarła. Komplijał. Jadwiga od najmłodszych lat kacje porodowe doprowadziły
przygotowywana była do kró- królewnę Jadwigę do gorączki
lewskiej roli, dlatego priorytetem połogowej. Jadwiga odeszła 17
było jej solidne wykształcenie. W lipca, kilka dni po śmierci swojej
pełni świadoma swego posłannic- córki, w wieku 25 lat. Pochowano
twa wspierała głoszenie słowa Bo- je razem w Katedrze Wawelskiej.
żego. Godząc się na małżeństwo Królową Jadwigę otaczano wielką
z dużo starszym od niej wielkim czcią jeszcze za życia, jednak proksięciem litewskim Władysła- ces jej kanonizacji znacznie się
wem Jagiełłą Jadwiga osobiście opóźnił, ponieważ często mylono
zaczęła angażować się w chrystia- ją właśnie ze św. Jadwigą Śląską.
nizację ziem litewskich. TroszZarówno św. Jadwiga Śląska,
czyła się o studentów praskich i jak i św. Jadwiga Królowa Polski
krakowskich, fundując bursy czy są różnie przedstawiane w ikoorganizując kolejne fakultety. nografii. Pierwsza jest w habicie
Uznawana jest także za współza- cysterskim, z mitrą książęcą na

waniu cmentarza mieli również
młodzi strzelcy z naszej jednostki
– wylicza dowódca. - Już w maju
tego roku powstała część ogrodzenia nekropolii. A we wrześniu, w zaprojektowanym przeze
mnie ogrodzeniu cmentarza, zostały wylane betonowe fundamenty. Wiosną w przyszłym roku
planujemy zakończyć budowę
kamiennego muru, okalającego
cmentarz oraz osadzenie bramy
ozdobnej i wybudowanie pomnika pamięci. Ogromnym naszym
sukcesem było zidentyfikowanie
62 poległych żołnierzy z 65 mogił
cmentarza w Rokitnie.
Na 13 lipca 2014 zaplanowaliśmy otwarcie nekropolii, poprzedzone mszą polową i oczywiście
dużą uroczystością ze sztandarami i pieśniami polskich legionów.
Jest to nasz wielki sukces, uratowaliśmy kolejną twierdzę polskości- podkreśla strzelec.
Tam, gdzie kiedykolwiek była
Polska, pozostawiła po sobie mogiły bohaterów, męczenników, ale
i zwykłych obywateli. Cmentarze
są niepisanymi historiami ludzi,
którzy tam żyli i tam odchodzili w wieczność. Bez względu na
to, jak dawno odeszli, należy się
im pamięć, modlitwa i zapalony
znicz.
Podziękowania
wszystkim
mieszkańcom za ofiarność na
kwestach, sponsorom: Gminie
Trzebnica, Wisznia Mała, Starostwu Powiatowemu, firmie Tarczyński, Buderus, Kulik, Szostak
i innym. Kwotę zebraną na cmentarzach w dniu 1 i 2 listopada, podamy do wiadomości publicznej
po przeliczeniu przez Komisję
Przeliczeniową Akcji we Wrocławiu.

grobach i mogiłach Polaków rozsianych po całej Ukrainie.
Jednym z wielu miejsc, które odwiedzili strzelcy, był polski
cmentarz wojenny z lat 19191920 w Rokitnie. Miejscowość
owa była jedną z przystani w
podróży jednostki strzeleckiej.
Tam właśnie padła z ust Romana
Chandohy deklaracja ratowania
nekropolii legionistów. - Bardzo

czy zbierania danych z ustnych
relacji potomków Polaków.
Mimo starań mieszkających
na Ukrainie Polaków, mimo
ofiarności ludzi dobrej woli,
cmentarze znikają z powierzchni
ziemi, a pochowani tutaj ludzie,
umierają po raz drugi. Szczególne podziękowania należą się pani
Kazińskiej, która rzucając się pod
ukraińskie spychacze, heroicz-

smutne wrażenie pozostało po
spacerze między mogiłami żołnierzy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Mimo starań mieszkających tutaj Polaków, ich ofiarności
i dobrej woli, cmentarze te ginęły
w oczach. Kiedy pani Sondej zaofiarowała swoją pomoc w ratowaniu cmentarza, bez chwili zastanowienia dołączyłem do tego
przedsięwzięcia. Poszukiwania
swoje rozpocząłem od identyfikacji żołnierzy w Izbach Pamięci

nie broniła przed zniszczeniem
nekropolii, krzycząc „po moim
trupie”. Ten desperacki akt Polki,
uchronił mogiły przed bestialskim zniszczeniem.
- W lipcu 2012 roku rozpoczęliśmy rewitalizację terenu cmentarza. Bardzo duże wsparcie mieliśmy w mieszkańcach Rokitna,
dzięki ich bezinteresownemu zaangażowaniu, prace porządkowe
nabierały bardzo dużego tempa.
Ogromny wkład w zagospodaro-

głowie lub u stóp, boso, z przewieszonym przez ramię obuwiem, w
jednej ręce trzymając model kościoła, a w drugiej figurę Matki
Bożej. Jadwiga Andegaweńska z
kolei jest w stroju królewskim, z
koroną na głowie, a jej atrybutem
są buciki. Obie Jadwigi łączą również historie związane właśnie z
ich obuwiem. Tę z naszą świętą
większość z nas zapewne zna, ale
warto przypomnieć legendę dotyczącą Królowej Polski:
Królowa Jadwiga osobiście doglądała prac przy budowie kościoła Najświętszej Maryi Panny na
Piasku. Pewnego dnia dostrzegła, że jeden z robotników jest wyraźnie smutny. Podeszła i zapytała go o
powód. Ten odpowiedział,
że w domu zostawił chorą
żonę z małymi dziećmi,
a nie stać go było na lekarza. Jadwiga niewiele myśląc, oderwała ze swojego
bucika klamrę wysadzaną
drogimi kamieniami i dała
ją pracownikowi mówiąc,
aby tym zapłacił za lekarza.
Nie zauważyła przy tym,
że postawiła swą stopę na
kamieniu oblanym wapnem. Wdzięczny robotnik
odbity ślad bucika obkuł
i wmurował w zewnętrzną
ścianę kościoła.
Wspomnienie św. Jadwigi Królowej obchodzone jest w Polsce 8
czerwca, natomiast w Kościele powszechnym przypada ono
17 lipca, w rocznicę jej śmierci.
Jako ciekawostkę można potraktować fakt, że arcybiskup Karol
Wojtyła, podczas jednej z wizyt
w Trzebnicy (dokładnie 31 sierpnia 1965 roku) zostawił wpis w
księdze u sióstr Boromeuszek.
Nazwał wówczas św. Jadwigę Śląską patronką Królowej Jadwigi i
przez jej wstawiennictwo modlił
się o rychłą beatyfikację dla spoczywającej na Wawelu Królowej.
[pek]

Pożegnaliśmy
Tadeusza
Mazowieckiego

W niedzielę, 3 listopada, odbył
się pogrzeb pierwszego premiera III Rzeczpospolitej (w latach
1989-1991), zasłużonego męża
stanu – Tadeusza Mazowieckiego
(1927-2013). Pogrzeb miał charakter państwowy, a na terenie całego
kraju ogłoszono żałobę narodową.
Również przy Urzędzie Miejskim
w Trzebnicy opuszczono flagę
państwową do połowy masztu.
Tadeusz Mazowiecki jest symbolem przemian w Polsce, dzięki
którym przekształcono system
naszego państwa z komunistycz-

nego na demokratyczny. Rząd,
któremu przewodził wprowadził
szereg kluczowych reform, m.in.
w 1990 roku przywrócony został
samorząd terytorialny.
Został wyróżniony wieloma
odznaczeniami nie tylko w kraju,
ale i za granicą, m.in. Orderem
Orła Białego czy Niemiecką Nagrodą Narodową. Od 12 października 2010 do śmierci zajmował
stanowisko doradcy prezydenta
Bronisława Komorowskiego ds.
polityki krajowej i międzynarodowej.			[kas]
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Ze skarbca kulturowego
Gm i ny Tr z ebn ic a

Małe
OJCZYZNY
MIESZKAŃCÓW GMINY TRZEBNICA
LEONTYNA GĄGAŁO

SULISŁAWICE

Panorama obecnych Sulisławic

Wieś posiada bardzo starą metrykę, a jej nazwa na przestrzeni wieków ulegała zmianie: w zlatynizownej formie Sulizelauici (1155),
Sulislaviczi (1245), Weyschaw
(1400), Wentstzaw (1400), Wenschaw (1416), Wischawe (1740), i
tak do 1945 r., potem Sulisławice.
Obecna nazwa wsi pochodzi
od staropolskiego imienia Sulisław, które składa się z dwóch
członów: Suli – („lepszy, możniejszy”) i – sław („sława”). Może
oznaczać „ten, który cieszy się
lepszą sławą od innych”. Natomiast późniejsza nazwa wywodzi
się od drzewa – wiśni.
Sulisławice to bardzo stara
wieś rycerska, której właściciel
Sulisław, wielkorządca na dworze
biskupim, podarował ją biskupstwu wrocławskiemu. Fakt ten

potwierdza bulla papieża Hadriana IV z 1155 r., w której czytamy
(wolny przekład), że: Sulisław podarował biskupstwu dwie wsie,
jedną w górach, która nazywa się
Sulizclauici, drugą w Czachowie.
Henryk Brodaty
fundując żeńskie
opactwo w Trzebnicy, nabył część
Sulisławic, na drodze zamiany, od
biskupa wrocławskiego i nadał ją
klasztorowi. Mówi
o tym akt z 1218 i
1235 r. Prawdopodobnie nie doszło
do tej zamiany, ponieważ w 1245
r. Sulisławice pojawiają się jako
własność diecezji wrocławskiej.
W 1355 r. zostają potwierdzone
granice pomiędzy dobrami klasztoru cysterek, a posiadłościami
biskupstwa wrocławskiego. Sulisławice wchodz w skład dóbr
biskupich. W 1410 r. biskup posiada tu swój folwark. W 1416 r.
otrzymuje przywilej niższego i
wyższego sądu nad całą wioską.
W 1608 r. sprzedaje ją Ester von
Luck. W drugiej połowie XVII w.
wieś wraca do biskupstwa. Odtąd, aż do sekularyzacji w 1810
r., stanowi ona dobra stołowe biskupa. Potem przechodzi na rzecz
skarbu państwa pruskiego. Były
majątek biskupstwa wrocławskiego, liczący 156 ha ziemi, nie znajduje nabywcy i jest dzierżawiony.
Jego dzierżawcami byli: radca
Bierbach od 1876 r., radca królewski Richard Markel od 1905 r., z

plenipotentem Erichem Stempel
od roku 1917.
Sulisławice – wówczas Wischawe – były małą osadą folwarczną
z folwarkiem w części północnej.
Wieś liczyła 8 zagród, w których
mieszkało w 1830 r. 81 osób, a w
1926 r. już tylko 27. Zabudowa
majdanu folwarcznego od połowy
XVIII nie uległa zmianie. Zmiany
dokonano dopiero po 1945 r.

ŚWIĄTNIKI

Świątniki, fragment przedwojennej
zabudowy wsi. Foto z Internetu.

Ślady osadnictwa sięgają epoki
kamienia. Odkryto także pozostałości średniowiecznej osady. Nazwa tej miejscowości w
ciągu wieków ewaluowała, zaczynając od: Sanctuarii (1218),
Schwantniky (1236), Swentnik i
Schwentnik (1400), Schwantnig
(1410), Schwundnig (1785 i 1803),
Schwundnig Groß (1830) i dalej
do 1945 r., potem – Świątniki.
Miano wsi jest pochodzenia
słowiańskiego i oznacza wieś służebną, zamieszkałą przez sługi
kościele. Wywodzi się od słowa
świątnik – sługa kościelny pilnujący i sprzątający kościół, dzwoniący w czasie uroczystości kościelnych.
Tereny obecnej wsi Świątniki

W kręgu rocznicowych wydarzeń
LEONTYNA GĄGAŁO

5 listopada 1910 r.

– w
Trzebnicy odbyła się uroczystość
odsłonięcia pomnika gen. Fryderyka Seydlitza (1756-1773), uważanego za twórcę nowoczesnej
kawalerii i jednego z największych
dowódców wojskowych w historii.
W latach 1743-52 jako rotmistrz
kwaterował w Trzebnicy wraz
ze szwadronem huzarów. Z tego
okresu pochodzi nazwa obecnej
ulicy Brama Trębaczy. Koło tej
bramy miejskiej mieściły się kwatery trębaczy oraz plac, na którym
odbywały się ćwiczenia szwadronu huzarów.
Ideę budowy pomnika poświęconego lokalnemu bohaterowi
trzebniczanie przyjęli bez zastrzeżeń. Pomnik dłuta rzeźbiarza
Baunbacha z Berlina został odlany
z brązu. Cesarz Wilhelm II przekazał na ten cel zdobyczne armaty. Trzymetrowa figura Seydlitza
została umieszczona na 2,20 m
cokole, wykonanym ze śląskiego
granitu. Pomnik postawiono na
reprezentacyjnym miejscu koło
willi barona Seherr-Thossa (obecnie budynek starostwa przy ul.
Ks. Bochenka). Baron, inicjator
pomnika, podarował ten plac

miastu. Wówczas był on wart
2000 marek. Pomnik kosztował
16 000 marek. Miasto zapłaciło
1000 marek, resztę pokryła nadprezydencja wrocławska.

Pomnik gen. Seydlitza na tle willi barona mjra Seherr-Thossa.

8 listopada 1938 r. – noc z

wtorku na środę, zwaną w historii Trzeciej Rzeszy „nocą kryształową”, jak pisze kronikarz Kurt

May, była czarnym dniem dla
mieszkańców Trzebnicy. Rozbestwione bojówki hitlerowskie
wezwały nocą mężczyzn trzebnickiej gminy żydowskiej do stawienia się pod synagogą (bożnica,
dom modlitw). Wywleczonych
z domów Żydów aresztowano,
pobito oraz skuto łańcuchami i
popędzono ulicami miasta do synagogi. Tam na ich oczach bojówkarze zdemolowali wyposażenie
bożnicy i zniszczyli święte księgi
judaizmu, następnie podpalili ją
wraz z sąsiadującą z nią szkołą
żydowską.
Trzebnicka synagoga mieściła
się przy obecnej ul. Polnej, naprzeciw górnego wylotu obecnej
ul. W. Witosa. Ówczesna synagoga, druga z kolei na tym miejscu
bożnica gminy żydowskiej, powstała w 1871 r. Pierwszą, mniejszą, zbudowano w 1830 r.
Po spaleniu synagogi i szkoły,
skutych, z ogolonymi głowami
Żydów ponownie popędzono ulicami Trzebnicy i wywieziono do
Wrocławia, a stamtąd do obozów
koncentracyjnych. Na przykład
Wilhelm Durra, właściciel domu
mody – wyprawy ślubne i ubiory,
zginął w 1942 r. w Treblince. Natomiast kobiety i dzieci żydowskie

w I połowie XII w. należały do
Piotra Włostowica, wielmoży
śląskiego, i wchodziły w skład
Trebnichy – klucza dóbr skupionych wokół Trzebnicy. W latach
30. XII w. Włostowic ufundował
opactwo św. Wincentego na wrocławskim Ołbinie i uposażył je
m.in. połową dóbr Trebnicha, w
tym obszarem obecnych Świątnik. Możliwe, że od tego czasu
mieszkańcy wsi mieli obowiązek
wykonywać powinności sług kościelnych, czyli świątników. Zapotrzebowanie na
tego rodzaju służby było wówczas
duże,
ponieważ
rosła sieć fundacji
kościelnych oraz
liczba kościołów
wrocławskich. W
1146 r. Władysław
II Wygnaniec scalił
dobra trzebnickie
– nabył na drodze
zamiany
połowę Trebnichy od
klasztoru na Ołbinie, a drugą połowę skonfiskował Włostowicowi
i połączył je. Scalona Trebnicha
stała się własnością książęcą. W
latach 1203-1218 Henryk Brodaty, wnuk Wygnańca, tworząc
podstawy bytu swojej fundacji
klasztoru cysterek w Trzebnicy,
nadał mu również wieś Świątniki.
Potwierdza to dokument z 1218 r.,
który mówi: o wbiciu kamienia
granicznego tam, gdzie płynie
potok między sanctuariis naprzeciwko Trzebnicy, a dobrami biskupstwa wrocławskiego.
Wieś rządziła się prawem polskim. W 1410 r. klasztor miał tu 5
gospodarstw, od których pobierał
czynsze. Swoje dobra – dwa gospodarstwa, mieli tutaj również
dzwonnicy z Wrocławia. Wśród
nich to: Closeno z 1355 r. i Johann
Sobolka z 1400 r. Ten ostatni
zostały wywiezione nieco później
lub dobrowolnie wyemigrowali.
Tej nocy bojówkarze zdewastowali i okradli także wszystkie
sklepy i mieszkania żydowskie.
Pogrom Żydów nazwano później
„nocą kryształową”, od szkła z
rozbitych szyb wystawowych i
kryształów ze zniszczonych ży-

sprzedał swoje gospodarstwo za 5
marek.
Nowożytne dzieje wsi, według
dostępnej literatury przedmiotu
są mało znane. Z dokumentu z
1803 r. wynika, że klasztor posiadał tu folwark. Istniało także sołectwo. Po kasacji opactwa cysterskiego w 1810 r., dobra klasztorne
zostały skonfiskowane. W ciągu
XIX w. powstała duża własność
gminna, z której w XX w. utworzono przez parcelację i sprzedaż
kilka mniejszych własności ziemskich. Od 1888 r. funkcjonowały
tu tzw. wolne dobra.
Świątniki to niewielka wioska
o układzie wielodrożnym, w której był wiatrak i kuźnia. W 1895
r. liczyła 16 zagród, w których
żyły 102 osoby, a w 1905 r. w 17
domostwach mieszkało już tylko
85 ludzi. Wieś gospodarowała na
237 ha ziemi. Oprócz tego istniały
jeszcze majątki właścicieli ziemskich, które liczyły 50 ha gruntu.
Jednak ich wielkość ulegała zmianie i w 1937 r. w ich posiadaniu
było już 204 ha ziemi. Liczba ludności wsi od 1905 r. wzrosła. W
1939 r. liczyła 128 mieszkańców.
Spośród mieszkańców wsi odnotowano nazwisko Petera Augusta, ur. w 1840 r. w Świątnikach,
uczestnika wojny niemiecko
-duńskiej w 1864 r., który w lipcu
tego roku utonął podczas kąpieli.
Dzieje mieszkańców Sulisławic i Świątnik zostały przerwane
przełomowymi
wydarzeniami
1945 roku. Śląsk wrócił w granice Polski, natomiast ludność
niemiecka musiała opuścić jego
ziemie. Do tych wiosek przybyli
polscy osadnicy. Tak zaczęła się
tworzyć, w całkowicie zmienionych realiach polityczno–ustrojowych, nowa społeczność tych
wiosek, która dopisuje dalszy ciąg
historii swoich „Małych ojczyzn”.

w 1890 r. w żydowskiej rodzinie w
Trzebnicy, a w latach 1925-1940
mieszkał we Wrocławiu, w swoim dziele „Dżuma zapanowała
w mieście Breslau” tak opisał, na
podstawie relacji swego znajomego, pogrom Żydów w Trzebnicy:
„Nasz dawny dom, zbudowany w
stylu empire, stoi blisko Rynku po
lewej stronie.
Jego aktualny właściciel
(fabrykant likierów) oraz
część rodziny
zostali nocą
w yc i ą g n ię c i
z łóżek. Jemu
na szyję założono stryczek,
zaś rodzinę
sk rępowa no
p ow roz a m i .
Ws z y s t k i c h
Nieistniejący dom W. Durra na obecnej ul. Daszyńskiego, na- z a g o n i o n o
przeciwko zakładu złotnika.
przed płonącą synagogę,
dowskich mieszkań, które pokry- gdzie już oczekiwało pozostałych
siedmiu jeszcze mieszkających w
ło ulice niemieckich miast.
Trzebnicy Żydów. Oprócz kobiet
Pogrom żydowski 8 listopada wszyscy zostali ciasno skrępounicestwił trzebnicką gminę ży- wani powrozami. Przed płonącą
dowską, a majątek Żydów–domy, synagogą ostrzyżono im włosy, a
sklepy, warsztaty i przedsiębior- potem przepędzono przez miasto
stwa–przeszedł na własność pań- i wywieziono. Kobiety puszczostwa, które rozdało go miejsco- no.”
wym nazistom.
Na Śląsku pogrom Żydów obWalter Tusk, niemiecki przed- jął niemal wszystkie miejscowosiębiorca i pisarz, który urodził się ści zamieszkane przez Żydów.
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Trzcinica – karpacka Troja i… Homo erectus
patrzmy, jak robią to gdzie indziej
i to niekoniecznie za granicami
kraju. Jak zabierali się do pracy,
jak gromadzili środki, co robią
dziś w tak niezwykle urządzonym, zrekonstruowanym skansenie.
Nasz gość zostawił materiały
informacyjne dotyczące skansenu „Karpacka Troja”, są do
wglądu i do zabrania w Muzeum
Regionalnym, mieszczącym się w
trzebnickim ratuszu. Zapraszamy
nauczycieli, osoby kompetentne
i odpowiedzialne za zagospo-

funkcjonalną salą konferencyjną,
multimedialną salą edukacyjną
dla dzieci, przytulną „Salką Małego Odkrywcy”, przeznaczoną
dla przedszkolaków oraz zapleczem gastronomicznym, w którym serwowane będą potrawy
przygotowane w oparciu o sztukę kulinarną naszych przodków.
Pomieszczenie wyposażone zostało w odpowiedni zestaw mebli, pomocy naukowych, sprzęt
multimedialny oraz zabawki, zarówno współczesne, jak i kopie
tych używanych przez dzieci w

darowanie naszego stanowiska
archeologicznego. Stwórzmy kilkuletni plan działania i wyjdźmy
wreszcie z tego marazmu. Czy
będziemy czekać nadal, aż nasz
Homo erectus jeszcze bardziej się
„spatynuje”? Chwalimy się uporządkowaniem Lasu Bukowego
– i pięknie, bo naprawdę jest się
czym chwalić. Kolej teraz na Kocią Górę i to nieszczęsne (na razie) stanowisko archeologiczne.
W Trzebnicy też można dotknąć
odległej przeszłości, ale są problemy z tą najodleglejszą. Podajmy
rękę Homo erectusowi i wreszcie
wyciągnijmy go z tych chaszczy
i śmieci zalegających na „Kociaku”. Może przy kolejnej wizycie
pana Włodzimierza pokażemy

dawnych czasach. W tym przytulnym i uroczym pomieszczeniu
najmłodsi przeniosą się w podróż
w odległe czasy, aby poznać świat,
w którym przed setkami i tysiącami lat żyli ich rówieśnicy. Mali
Odkrywcy zapoznają się z replikami zabawek z różnych okresów
historycznych.
Skansen poza tym oferuje całą
gamę propozycji dla dzieci i dorosłych: Bajkowa opowieść o
Karpackiej Troi, w której główny bohater Maciuś przenosi się w
czasie i odkrywa tajemnice grodu
w Trzcinicy. Dodatkową atrakcją jest telefon do przeszłości, w
którym bajki o grodzie opowiada
Michał Malinowski. Wirtualny
spacer z Leokadią. Animowana

mu z dumą, co udało się zrobić.
Karpacka Troja składa się z
terenu grodziska oraz parku archeologicznego leżącego u jego
podnóża. Na grodzisku zrekonstruowanych zostało ponad 150
m wałów obronnych, 2 bramy
prowadzące do grodu oraz 6
chat. Na terenie parku archeologicznego zlokalizowane są rekonstrukcje wioski otomańskiej
z początków epoki brązu oraz
słowiańskiej w wczesnego średniowiecza. Znajduje się tu także
nowoczesny pawilon wystawowy
z przestrzenną salą ekspozycyjną,

postać Leokadia zabiera dzieci na
wirtualny spacer po skansenie. W
sposób przystępny, dostosowany do wieku, opowiada dzieciom
dzieje grodu w Trzcinicy. „Telefon
z przeszłości”, czyli 4 stylizowane
aparaty telefoniczne, w których
odsłuchać będzie można specjalną kolekcję bajek. Obejmuje ona 8
krótkich opowiadań połączonych
osobą głównego bohatera – Maciusia, chłopczyka, który wraz z
rodzicami przenosi się w czasie,
aby odkrywać tajemnice wzgórza
w Trzcinicy. Bajki zostały napisane przez Michała Malinowskiego
– jednego z najsłynniejszych opo-

wiadaczy historii w Europie.
Skansen zaprasza też na warsztaty: łucznicze, ceramiczne (garncarstwo) – z myślą o różnych grupach wiekowych (dzieci w wieku
przedszkolnym, szkolnym, młodzież, dorośli). Celem zajęć jest
zapoznanie z historią wytwórczości ceramicznej, zaznajomienie
uczestników z podstawowymi
technikami lepienia i zdobienia
oraz z poszczególnymi formami
naczyń.
Skansen proponuje też zajęcia
na temat: Sztuka starożytnych
Greków i Rzymian – wędrówka
przez poszczególne etapy rozwoju
antycznej sztuki greckiej i rzymskiej, uzupełniana informacjami
o kulturze Antyku. Sztuka starożytnej Mezopotamii i Egiptu
– zajęcia ilustrowane dużą ilością
fotografii, mają na celu zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi
zabytkami sztuki starożytnej
Mezopotamii oraz Egiptu, które
po dziś dzień budzą podziw i zachwyt. Troja – legenda i rzeczywistość – w trakcie zajęć przedstawiona będzie zarówno legenda
homerycka, jak i wyniki badań
archeologicznych. Czy legenda i
rzeczywistość mają wspólny mianownik? I jakie powiązanie z Troją ma gród w Trzcinicy? Indiana
Jones bez tajemnic – zapierająca
dech w piersiach przygoda rodem
z filmów o Indiana Jonesie. Czy
archeologiczna
rzeczywistość
tak właśnie wygląda? I czy warto zostać archeologiem? Początki
Słowian (VI-XI w.n.e.) Kim byli
nasi bezpośredni przodkowie?
Skąd przybyli? Co jedli? Czym się
zajmowali? Jak mieszkali? I jakie
były koleje ich losu we wczesnym
średniowieczu? Na te i inne pytania szukać będą odpowiedzi
uczestnicy zajęć, których celem
jest przybliżenie świata, w którym żyli nasi praojcowie.
Ważnym
przedsięwzięciem
będzie w Trzcinicy utworzenie
platformy widokowej położonej w
najwyżej części grodziska. Jej całkowita wysokość wynosić będzie
42 m, a poziomy obserwacyjne
znajdować się będą na wysokości
fot. Henryk Paw

fot. Henryk Paw

W poniedziałek, 4 listopada 2013 r. w sali konferencyjnej
trzebnickiego ratusza TMZT zorganizowało spotkanie z Włodzimierzem Woźnicą, pracownikiem
Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja. „Żaden dzień się nie
powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych
pocałunków, dwóch jednakich
spojrzeń w oczy.” Ten cytat Wisławy Szymborskiej przytoczył po
tym spotkaniu Henryk Paw, który
uważa, „że powinno być więcej
takich spotkań, spotkań i prelekcji, które pokazują i propagują
ślady kultury materialnej naszych
przodków, bo może się uda coś
przenieść na nasz rodzimy trzebnicki grunt, niech przez naszą aktywność ludzie poznają te piękne
miejsca i je rozsławiają...” Henryk
Paw jest też autorem świetnych
zdjęć dokumentujących to spotkanie i dedykuje je tym, którzy z różnych powodów w nim nie uczestniczyli.
Najczęściej cieszymy się, że coś
dwa razy się nie zdarza, ale bywają chwile, których żałujemy, bo
uleciały, a z jakiegoś powodu były
piękne i teraz żal… Tak właśnie
czują się uczestnicy niezwykłego
spotkania. Gościliśmy wspaniałego prelegenta ze skansenu w
Trzcinicy. Pan Woźnica przyjechał z krótką wizytą do krewnych
swojej żony i zgodził się przybliżyć chętnym miejsce swojej pracy, która jest także jego życiową
pasją. Pracuje bowiem w „najmłodszym” chyba na terenie Polski skansenie archeologicznym,
który po różnych perypetiach
został otwarty dla zwiedzających
24 czerwca 2011 r. Powstanie
kompleksu możliwe było dzięki
wsparciu finansowemu, udzielonemu Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie przez Mechanizm
Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach
projektu „Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy
– atrakcją turystyczną regionu”.
Budowa obiektu rozpoczęła się
w październiku 2007 r. i trwała 2
lata. Koszt prac budowlanych wyniósł około 11 milionów złotych,
a cały koszt budowy skansenu
ponad 12 milionów złotych. Kwota przyznanego przez Mechanizm
Finansowy EOG dofinansowania
wyniosła 1 747 086 euro. Pozostałą część kosztów pokrył Urząd
Marszałkowski w Rzeszowie oraz
samorządy lokalne.
I naprawdę powstało w Trzcinicy miejsce, gdzie można dotknąć przeszłości. Byłam tam,
widziałam, dotykałam historii…
Miejsce, w którym powstał Skansen należy do najważniejszych
stanowisk archeologicznych w
Polsce, o wyjątkowym znaczeniu
dla poznania pradziejów całej Europy Środkowo-Wschodniej. W
trakcie prac wykopaliskowych,
odkryto tu ponad 160 tys. zabytków: naczyń, wyrobów z ceramiki, krzemienia i kamienia, kości
i rogu, a także brązu i żelaza. W
Trzcinicy odkryto jedną z pierwszych silnie ufortyfikowanych
osad znanych z terenu Polski, która powstała w początkach epoki
brązu, ponad 4000 lat temu. To
także tu odkryto pierwszą w Polsce osadę zakarpackiej kultury
Otomani-Füzesabony, odznaczającej się wyraźnymi wpływami
śródziemnomorskimi, datowa-

ną na okres 1650-1350 p.n.e. Ze
względu na rangę tego odkrycia,
chronologię oraz wyraźne wpływy południowo - europejskie
miejsce to nazwane zostało Karpacką Troją.
Nasz gość spotkanie zaczął
prezentacją filmu, który mogą
obejrzeć turyści zwiedzający
„Karpacką Troję”. W większości
pokazuje on rekonstrukcje wielu scen sprzed 4 000 lat i z czasu
wczesnego średniowiecza i z lat
około 1031-1039. Następnie zapoznał nas z dniem dzisiejszym
skansenu i omówił szeroką ofertę edukacyjną, przygotowaną dla
różnych grup wiekowych – od
przedszkolaków do „studentów”
Uniwersytetu III Wieku. On sam
pasjonuje się łucznictwem, prowadzi warsztaty łucznicze i tej tematyce poświęcił obszerną część
wykładu. Zapoznał się z tajnikami warsztatu i w pełni opanował
sztukę łucznictwa, zorganizował
też profesjonalny warsztat, w którym od podstaw można zapoznać
się z tajnikami i całym cyklem
wytwarzania łuków, strzał, grotów i lotek-piór, które niosą strzałę w locie. Dowiedzieliśmy się, że
jest to najstarsza broń używana
do dzisiaj, a zasięg strzału dochodzi przy dużym naciągu aż do 600
m. Oprócz strzał w pięknym skórzanym kołczanie przyniósł ze
sobą repliki naczyń glinianych,
wytwarzanych w grodzie w Trzcinicy, a także kilka innych przedmiotów użytkowych.
Do dzisiaj jesteśmy pod wrażeniem prezentacji i wykładu
pana Włodzimierza Woźnicy.
Trzcinica leży w południowo
-wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim, kilka
kilometrów na północny-zachód
od Jasła, nad doliną rzeki Ropy.
Usytuowana z dala od wielkich
miast i innych atrakcji turystycznych, tętni życiem, stale bogaci
ofertę wystawienniczą i edukacyjną. Pieczołowicie odkopuje,
rekonstruuje i udostępnia zwiedzającym ślady pobytu człowieka
sprzed 4000 lat. Poważne badania naukowe dowiodły, że przybył tu pół miliona lat temu (sic!)

fot. Henryk Paw

BARBARA KOŁODZIEJCZYKOWA
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człowiek. Polował, grzał się przy
ogniu, oprawiał upolowaną zwierzynę. Nasze stanowisko to nie
kilka hektarów – jak w Trzcinicy,
to pewnie kilkadziesiąt, kilkaset
metrów kwadratowych. Wyeksponowanie tego miejsca to nie
miliony złotych.
Zaprosiliśmy
pracownika
tego skansenu, by zapoznać się z
trzcińskimi propozycjami i rozwiązaniami, by wzorując się na
nich, zacząć rozważać i projektować różne warianty organizacji stanowiska archeologicznego
Homo erectusa w Trzebnicy. Po-

19 m i 35 m. Wyposażona zostanie w lunety obserwacyjne oraz
kamerę internetową. Wyjście na
platformę odbywać się będzie w
ramach zwiedzania grodziska,
co pozwoli turystom całościowo
spojrzeć na Karpacką Troję oraz
podziwiać walory krajobrazowe
regionu.
Z tak wielu propozycji i podpowiedzi powinniśmy skorzystać, i
coś wybrać, by u nas stworzyć stanowisko na miarę odkryć i wagi
tego siedliska Homo erectusa w
Polsce i w Europie.
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Dwie porażki Polonii
Po dwóch remisach: z Lechią Dzierżoniów i Ślęzą Wrocław, w kolejnych dwóch spotkaniach nasi zawodnicy
schodzili z boiska pokonani. Najpierw biało-niebiescy
przegrali w Trzebnicy 1-2 z Ilanką Rzepin, a tydzień później w Gaci, musieli uznać wyższość miejscowej Foto-Higieny, która wygrała 5-4.
Polonia Trzebnica –
Ilanka Rzepin

W sobotę 26 października naszej trzecioligowej drużynie przyszło zmierzyć się z Ilanką Rzepin.
Choć zespół z województwa lubuskiego gra praktycznie takim samym składem jak w ubiegłym sezonie (5. miejsce Ilanki na koniec
sezonu 2012/2013 przyp. red.), to
w bieżących rozgrywkach radzi
sobie o wiele gorzej. Przed meczem z polonistami gracze Ilanki
mieli na swoim koncie zaledwie
jedno wygrane spotkanie (po 13.
kolejkach) i zajmowali ostatnie
miejsce w tabeli III ligi.
Od mocnego uderzenia i to dosłownie, mecz zaczęli nasi, którzy
podobnie jak tydzień wcześniej
w spotkaniu ze Ślęzą, pierwsi,
szybko strzelili bramkę. Uczynił
to konkretnie, już w piątej minucie gry, Radosław Bella, który
ślicznym, soczystym uderzeniem
w samo okienko zdobył jedną z
najpiękniejszych bramek, jakie
do tej pory padły na FAIR PLAY
ARENIE. Wydawało się, że kolejne trafienia dla biało-niebieskich
są tylko kwestią czasu. W 28.
minucie gry w dogodnej sytuacji
znalazł się Adrian Bergier, ale na
posterunku był bramkarz gości,
Artur Tumaszyk. Po tym strzale były jeszcze dwie dobitki, ale
piłkę najpierw wybił obrońca, a
druga minęła o pół metra bram-

kę gości. To była niestety ostatnia
dobra okazja Polonii w tym meczu. Po niej stopniowo przewagę
zdobyli goście. Dodatkowo kontuzję ścięgna achillesa odniósł
Sławomir Kołodziej i musiał zakończyć udział w tym meczu razem z końcem pierwszej odsłony
spotkania.
Po przerwie, bez Kołodzieja,
grało się o wiele trudniej. Goście zdominowali środek boiska
i zdobyli przewagę. Nie potrafili
jednak długo pokonać, dobrze
dysponowanego tego dnia, Karola Buchlę. Niestety w 83. minucie
meczu nasz golkiper nie miał nic
do powiedzenia przy strzale Patryka Nowaczewskiego. Napastnik gości uderzył bardzo precyzyjnie, piłka odbiła się od słupka
i wpadła do naszej bramki. Nie
był to koniec nieszczęścia Polonii
w tym spotkaniu. W doliczonym
czasie gry znów skuteczną akcję
przeprowadzili goście. Piłka po
strzale Nowaczewskiego odbiła się od poprzeczki. Pozostała
jednak w boisku, a wszędobylski
snajper gości dopadł do niej i w
ogromnym zamieszaniu skierował ją do siatki.
Ilanka wygrała drugi mecz w
sezonie i pierwszy na boisku rywala. Nasi przegrali dziewiąty raz
w tych rozgrywkach.
TSSR POLONIA TRZEBNICA 1-2
MKS Steinpol-ILANKA Rzepin

Polonia II liderem
Druga drużyna TSSR Polonii wygrała trzy ostatnie mecze i jest liderem wrocławskiej klasy B, grupa X. Po zwycięstwie w Ujeźdźcu nad Sokołem, przyszły kolejne dwa
wygrane spotkania: 4-2 z AN-MAR Księginice i 3-1 z Piastem II Żmigród
KAMIL KWAŚNIAK

Polonia II Trzebnica –
AN-MAR Księginice

Na boisku w Nowym Dworze
Polonia II Trzebnica podejmowała AN-MAR Księginice. Pierwsi
na prowadzenie wyszli poloniści,
po rajdzie i skutecznym strzale
Piotra Chodkiewicza. Z karnego
wyrównał Paweł Kapinos. Nasi
znów wyszli na prowadzenie po
strzale Filipa Kuczmy, ale goście
drugi raz odrobili straty i doprowadzili do remisu. Pięknym
strzałem w okienko popisał się
Paweł Dalach. Do przerwy był
wynik 2-2.
Po zmianie stron biało-niebieskim udało się kolejny raz wyjść
na prowadzenie. Tym razem na
listę strzelców wpisał się Mateusz Tiuchty. Nie był to koniec
emocji w tym pełnym walki spotkaniu. Przy stanie 3-2 czerwony
kartonik obejrzał Jacek Nawrot i
musieliśmy kończyć mecz w dziesięciu. Goście zwietrzyli swoją
szansę i zaczęli atakować. Mieli
kilka okazji do wyrównania, ale
zabrakło im skuteczności. Także

dobrze spisywał się w trzebnickiej bramce Marek Prokopczyk.
W ostatniej akcji meczu poloniści
przeprowadzili skuteczną kontrę.
Sytuację sam na sam z bramkarzem przyjezdnych wykorzystał,
wprowadzony na boisko w drugiej połowie, Łukasz Kowal. Mecz
zakończył się zwycięstwem 4-2.
Dzięki temu i porażce Wszemirowa z Biedaszkowem nasi awansowali na pierwsze miejsce w tabeli!

Bella 5 - P. Nowaczewski 83, 90
WIDZÓW: 200
Skład Polonii: Karol Buchla,
Krzysztof Suchecki, Dawid Cychol, Tomasz Szczepek, Piotr
Reczka, Rafał Miazgowski (Jakub
Psiurka 69), Radosław Bella, Krysian Jajko, Adrian Bergier - Sławomir Kołodziej (Piotr Pająk 46),

Do Gaci pojechaliśmy mocno
osłabieni. Zabrakło kontuzjowanych: Kołodzieja, Zalewskiego i
Sucheckiego. Za kartki musieli
pauzować: Reczka, Psiurka i Nawrot. Braki w składzie niestety
było widać na boisku. Szczególnie
w defensywie.
Gospodarze strzelili pierwsi gola
w tym meczu. W 15. minucie
Budny podał do niepilnowanego
w polu karnym Synowca, który
uderzeniem w okienko pokonał
Buchlę. Dwie minuty później nasi

żyna. Najpierw bramkę strzelił
Bergier, po podaniu Belli. W 60.
minucie wyrównał Jakóbczyk,
któremu asystował Cychol. Na
kwadrans przed końcem spotkania na prowadzenie trzebniczan
wyprowadził Miazgowski, który
pokonał bramkarza gości Mazura mocnym mierzonym strzałem.
Niestety gospodarze podnieśli się
i wyprowadzili dwa decydujące
uderzenia. W 81. minucie gry wyrównał Budny, a chwilę później
wynik spotkania ustalił Boczarski, który po kolejnym błędzie
naszej obrony pokonał Tryndę z
najbliższej odległości.
Poloniści przegrali szóste wyjazdowe spotkanie w tym sezonie. Naszej drużynie nie udało
się jeszcze wywieść ani jednego
punktu z boisk rywali.
FOTO-HIGIENA
BŁYSKAWIC
GAĆ 5-4 POLONIA TRZEBNICA

Poloniści mają ostatnio niewiele powodów do radości.

Jakub Jakóbczyk
Rezerwowi: Emil Trynda, Marcin Waliszczak, Radosław Parada,
Jacek Nawrot, Kamil Krzanowski
Trener: Adrian Bergier
Skład Ilanki: Artur Tumaszyk Marcin Adamczewski, Radosław
Sylwestrzak, Paweł Chanas, Andrzej Pawłowski - Adam Popkowski, Maciej Miziński, Bartosz Kasik, Mateusz Nowaczewski (Paweł
Sidorowicz 78) - Patryk Nowaczewski, Przemysław Sadowski
Rezerwowi: Patryk Bogdziewicz,
Paweł Gurgul, Michał Mendelski
Trener: Kamil Michniewicz
Foto-Higiena Gać –
Polonia Trzebnica

Chmielewski 66), Marcin Tereniuk, Piotr Chmielewski, Dawid
Kępa – Grzegorz Wojtasik, Paweł
Dalach
Trener: Piotr Chmielewski

Polonia II Trzebnica –
Piast II Żmigród

W niedzielę, 3.11.2013r., doszło
do małych derbów powiatu trzebnickiego. Na Stadionie Miejskim
FAIR PLAY ARENA w Trzeb-

wyrównali. Bramkę strzelił Jakóbczyk, któremu podawał Bergier. W 38. minucie Buchla faulował w polu karnym Synowca, a
sam poszkodowany zamienił karnego na gola. Do końca pierwszej
połowy wynik się nie zmienił.
W przerwie nastąpiła zmiana w
bramce trzebniczan. Kontuzjowanego Buchlę zastąpił Trynda.
Po zmianie stron gospodarze
znowu zadali cios naszej drużynie. Trzy minuty po wznowieniu
gry wrzutkę z prawej strony boiska skutecznie głową wykończył Budny i podwyższył na 3-1.
Wtedy przebudziła się nasza druokazji z obu stron wynik do przerwy nie uległ już zmianie.
Na początku drugiej połowy goście mogli wyrównać, ale piłka
po strzale Abramowicza trafiła w
słupek. Z biegiem czasu poloniści
znów zaczęli przeważać, co przełożyło się na trafienie Filipa Kuczmy, którego świetnym prostopadłym podaniem obsłużył Tomasz
Gomółka. Trzy minuty później,
po rajdzie Abramowicza lewą
stroną boiska, goście strzelili gola
kontaktowego. Nie było ich już

Synowiec 15, 38(k), Budny 48, 81,
Boczarski 83 – Jakóbczyk 17, 60,
Bergier 51, Miazgowski 75
Skład Polonii: Karol Buchla
(Emil Trynda 46) – Radosław
Parada (Marcin Waliszczak 54),
Dawid Cychol, Tomasz Szczepek,
Kamil Krzanowski – Maciej Fitowski (Patryk Zieliński 82), Krystian Jajko, Radosław Bella, Rafał
Miazgowski – Adrian Bergier, Jakub Jakóbczyk
Rezerwowi: Wojciech Jankowski,
Piotr Pająk, Rafał Bucki
Trener: Adrian Bergier
Skład Foto-Higieny: Rafał Mazur – Wojciech Strójwąs, Dawid
Pożarycki, Bartłomiej Płomiński,
Mieczysław Przytuła – Łukasz
Kucyniak (Mateusz Szponar 90),
Jacek Sorbian, Paweł Boczarski,
Dawid Pałys (Krzysztof Telatyński 60) – Paweł Synowiec (Aleksander Mulyk 88), Marek Budny
Rezerwowi: Dariusz Sokal, Patryk Domagalski, Jakub Skorłutowski, Andrzej Koszelowski
Trener: Krystian Pikaus
[kk]
Wielki.
TSSR POLONIA II Trzebnica 3-1
MKS PIAST II Żmigród

Pęczkowski 24, Kuczma 67, Szulga 86 - Abramowicz 70
Skład Polonii II: Marek Prokopczyk - Wojciech Zieliński, Konrad
Pęczkowski, Marek Siemiątkowski, Marcin Waliszczak (Marcin
Piasecki 53) - Wojciech Jankowski, Piotr Pająk, Karol Szulga (Tomasz Szymczyk 87), Piotr Reczka
- Filip Kuczma (Wojciech Pacho-

TSSR POLONIA II TRZEBNICA 4-2
AN-MAR KSIĘGINICE

Chodkiewicz 16, Kuczma 34,
Tiuchty 65, Kowal 90 – Kapinos
28, P. Dalach 42
Skład Polonii II: Marek Prokopczyk - Marcin Waliszczak, Jacek
Nawrot, Konrad Pęczkowski,
Wojciech Zieliński - Jakub Psiurka (Łukasz Kowal 67), Piotr Pająk
(Marcin Piasecki 46), Wojciech
Jankowski, Piotr Chodkiewicz Filip Kuczma (Wojciech Pacholik
90), Mateusz Tiuchty
Trener: Łukarz Skórzewski
Skład AN-MAR-u: Dawid Śliwka
– Mariusz Franczak, Paweł Kapinos, Marcel Herka, Mirosław Dalach - Damian Szczurek (Patryk

Konrad Pęczkowski strzelił swoją pierwszą bramkę dla Polonii II.

nicy druga drużyna TSSR Polonii podejmowała rezerwy Piasta
Żmigród. Nasi przystępowali do
tego spotkania w roli lidera tabeli
i faworyta. Nie zawiedli zgromadzonych na trybunach kibiców.
Prowadzenie drużynie dał, w 24.
minucie gry, Konrad Pęczkowski,
który skutecznie strzelił z pięciu
metrów, po dośrodkowaniu Piotra Reczki z rzutu rożnego. Mimo

jednak stać na nic więcej w tym
meczu, natomiast trzebniczanie
jeszcze raz trafili do siatki przyjezdnych. Zrobił to konkretnie, w
końcówce meczu, Karol Szulga,
który wykończył akcję Marcina
Piaseckiego. Po tym zwycięstwie
Polonia II umocniła się na fotelu
lidera klasy B (GR X) i wyprzedza
o trzy punkty Sokoła Ujeździec

lik 90), Tomasz Gomółka (Łukasz
Kowal 82)
Trener: Łukasz Skórzewski
Skład Piasta II: Filip Kobylski (Mateusz Nowak 46) - Piotr
Łuszcz, Krystian Soboń, Kacper
Grudkowski (Mariusz Kłos 77),
Dawid Żurawski - Dawid Wójcik,
Mateusz Olikiewicz, Jacek Szuba,
Marcin Szumiński - Michał Burkowski, Paweł Abramowicz
Trener: Mariusz Kłos
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4. kolejka sezonu WRONBA
- szczęśliwa nie dla wszystkich
4. kolejka 38. Sezonu Amatorskiej Ligi Koszykówki
WRONBA okazała się nie być szczęśliwą dla wszystkich
naszych drużyn. W tejże kolejce swoje mecze rozgrywały trzy trzebnickie zespoły. Dwa z nich odnotowały zwycięstwo, jedna zaś porażkę.
KINGA BAUMGART

Jako pierwsi swój mecz rozegrali
zawodnicy drużyny B.C. Trzebnica. 26 października o godzinie
16:57 w hali SSP72 przy ulicy
Trwałej we Wrocławiu, nasi drugoligowcy wybiegli na parkiet
przeciwko drużynie Benefix.
Mecz od samego początku był
bardzo zacięty. Po trzech kwartach na tablicy widniał wynik
37:36 dla naszych. Ostatnia partia meczu miała zatem zadecy-

dować, która drużyna odniesie
zwycięstwo. Na całe szczęście z
tej gry nerwów zwycięsko wyszli
trzebniczanie. Do zwycięstwa
58:51 drużynę B.C poprowadził
Przemysław Tereniuk, zdobywca
aż 30 punktów! Dzięki temu osiągnięciu został uznany najlepszym
strzelcem spotkania.
Tego samego dnia, również w hali
przy ulicy Trwałej, o godzinie
19:28, w czwartej kolejce 3. ligi
WRONBA, zmierzyły się drużyny: Zadymki Trzebnica – Sampraus II. To spotkanie to absolut-

na dominacja trzebniczan, którzy
w tym meczu ani razu nie pozwolili swoim przeciwnikom wyjść
na prowadzenie. Nasi gracze wygrali 3 z 4 kwart, tak dużą różnicą
punktów, że po ostatnim gwizdku sędziego na tablicy wyników
widniał wynik 61:35 dla naszych.
Na wyróżnienie zasługuje cała
drużyna, ponieważ zwycięstwo
udało się odnieść dzięki świetnej
grze zespołowej, czego dowodem
niech będzie fakt, że aż 4 zawodników Zadymków zanotowało w
tym meczu 10 i więcej punktów.
27 października w hali 9 LO przy
ulicy Piotra Skargi we Wrocławiu
zaprezentował się kolejny zespół
z Trzebnicy biorący udział w
rozgrywkach 3. ligi WRONBA.
Promilki Trzebnica podejmo-

Fatalna seria Sparty trwa...
Kolejny przegrany mecz Sparty Skarszyn, która w niedzielę 3 listopada przegrała na wyjeździe z Bumerangiem Wrocław aż 2:7. Tydzień wcześniej w lokalnych
derbach uległa Victoria Zawonia 1:2. Seria przegranych
spotkań wynosi już cztery mecze i trwa od 13 października (od przegranej u siebie z Orłem Pawłowice). Piłkarze Sparty zajmują obecnie 11. miejsce w tabeli Grupy II
Wrocławskiej, klasy rozgrywkowej A.

W grę gospodarzy zaczęło się
wkradać niepotrzebne zdenerwowanie, czego efektem był faul i
żółta kartka dla Tomasza Nowaka. Chwilę później faul, na tym
samym zawodniku, piłkarza Zawoni. Za dyskusję z sędzią po tym
zdarzeniu, z boiska wyleciał kapitan Sparty, Melkowski Marcin.
Gospodarze nie załamali się tym
faktem i już 2 minuty po przerwie

wali drużynę Rogalik Środa Śl.
Mecz, który rozpoczął się o godzinie 17:04, od samego początku
nie przebiegał po myśli naszych
graczy. Wynik po pierwszej partii to 18:5 dla drużyny ze Środy
Śląskiej. Niestety taki stan rzeczy utrzymywał się do ostatnich
minut meczu. Tego dnia trzebniczanie musieli uznać zwycięstwo
drużyny przeciwnej, schodząc
z parkietu przy wyniku 30:66.
Najlepszym strzelcem spotkania
został Paweł Kuras z drużyny Rogalik Środa Śląska, zdobywca 23
punktów.
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L
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Fizjoterapeuta
501 - 853 - 102
Psychodietetyk
722 - 395 - 256
Dietetyk
609 - 320 - 661

i uniknąć przeziębienia? Służą
temu przede wszystkim: aktywność fizyczna i odpowiednia
dieta. Zachęcamy do spacerów,
nordic walkingu, biegów, jazdy na rowerze. Czyli coś co dla
wszystkich jest oczywiste, tylko
z realizacją często jesteśmy na
bakier. Cóż, wobec tego musimy
zaprzyjaźnić się z katarem.
Proponujemy jednak podjąć
walkę i domowymi sposobami
wzmacniać odporność organizmu. Wiemy przecież, ze czosnek
działa silnie antybakteryjnie,
imbir rozgrzewa, chilli poma-

durski, Bartosz Jaremkiewicz,
Grzegorz Krzysztofik, Arkadiusz
Widurski, Marcin Zarzeczny, Kamil Szczepański.
Promilki Trzebnica: Przemysław

Jaremkiewicz, Paweł Fijał, Marcin Ciszewski, Jacek Bartosik,
Daniel Słomski, Marcin Hrycaj.

B.C. Trzebnica

58:51

Benefis

III liga

Zadymki Trzebnica

61:35

Samprus II

III liga

Promilki Trzebnica

30:66

Rogalik Środa Śląska

stworzyli groźną okazję, której
- w sytuacji sam na sam z bramkarzem gości - nie wykorzystał
Adrian Marek. W 55. minucie,
po wybronionym strzale piłkarza
Zawoni, Sparta przeprowadziła
kontrę. Niestety uderzenie Tomasza Nowaka zostało wybronione, a dobitka wylądowała na
poprzeczce. W 70. minucie stało
się to, co musiało się stać, w myśl
przysłowia o niewykorzystanych
sytuacjach. Zemściła się nieskuteczność Sparty, w sytuacji podbramkowej, po rzucie rożnym, w
zamieszaniu, największym spry-

M

tem wykazał się zawodnik gości,
który wcisnął piłkę do bramki. 1:1
i znów dużo nerwowości na boisku. Sparta rzuciła się do ataków,
czego efektem była przypadkowa
kontra Zawoni, która strzela tym
samym zwycięską bramkę. Podłamani piłkarze gospodarzy nie
potrafili się już podnieść. - Ten
sezon wybitnie nam nie wychodzi, popełniamy głupie błędy,
chłopaki nie mają wystarczającej
ilości czasu i samodyscypliny,
żeby brać regularnie udział w treningach. Później widać tego efekty na boisku. Jednak widząc naszą
grę, nie można być tak do końca
pesymistycznym, mamy swoje
sytuacje, brakuje nam szczęścia,
chłodnej głowy. Jeśli te elementy
dopiszą, to sądzę, że będziemy
mogli być spokojni o miejsce w
środku tabeli, a może pokusimy
się o coś więcej - tak obecną sytuację w Sparcie, skomentował Jan
Janusiewicz, radny Gminy Trzebnica, prywatnie wielki fan i były
zawodnik klubu ze Skarszyna.
Sparta zajmuje obecnie 11. miejsce w tabeli, w następnej kolejce,
w niedzielę 10 listopada, na własnym boisku podejmie sąsiadującego z nią 13-tego w tabeli Orła
Korzeńsko. Będzie to ostatnia gra
tej jesieni, także szansa na rehabilitację za ostatnie wyniki oraz
możliwość pozostawienia po sobie dobrych wspomnień, na zimowy rozbrat z piłką na poziomie
A klasy.

A

Czy wiesz, że... sezon na przeziębienia w pełni?
Niestety kolorowa jesień to również czas przeziębień. Czy można
się ich ustrzec? Cóż, na pewno
warto próbować sobie pomóc.
Żeby pomóc Trzebniczanom w
tym trudnym dla naszych systemów odpornościowych czasie,
postanowiliśmy najbliższą edycję akcji poświęcić właśnie tej
tematyce. Zachęcamy do czytania informacji porozwieszanych
w rożnych punktach Trzebnicy.
Adresy partnerów akcji, którzy
udostępnili nam witryny możecie Państwo znaleźć na stronie
www.emvit.pl Jak sobie pomóc

Zadymki Trzebnica: Tomasz Wi-

II liga

Zawodnicy Sparty nie mają szczęścia. Po kolejnych przegranych zajmują dopiero 11. miejsce w tabeli.

R

reniuk, Bartosz Walczak, Bartłomiej Podrygajło, Kamil Podrygajło, Michał Krupa, Michał Zych,
Paweł Wywiał.

4 KOLEJKA 38. SEZONU WRONBA

KAMIL KWAŚNIAK

W niedzielę 27 października o
godzinie 13, na własnym boisku
Sparta podejmowała Victorię
Zawonię, i nic nie zapowiadało
porażki. Skarszyn grał składnie,
dominował na boisku, czego wyraźnym dowodem była bramka
strzelona już w 10. minucie przez
grającego z „11” Łukasza Marka.
Później kolejne groźne okazje
stwarzali gospodarze. Niebezpieczny strzał z dwudziestu metrów oddał Marek Adrian, ale
bramkarz Zawoni sparował piłkę
na rzut różny. W 25. minucie Zawonia przeprowadziła pierwszą
groźną akcję, która zakończyła
się niecelną „główką” grającego z
numerem „8” Wawszczyka Mateusza. Później Sparta znów przejęła inicjatywę, jednak nie potrafiła
zamienić tego faktu na bramkę.

B.C Trzebnica: Przemysław Te-

ga walczyć z nieżytem gardła, a
chrzan z katarem.
Nie do przecenienia są również,
często zapomniane, kiszonki.
Zawierają fitoncydy działające
silnie przeciwzapalnie, są bogate w witaminę C,. Ale uwaga!!!
Czy wiesz, że „kwaszone” to nie
to samo co „kiszone”? Jeśli nie
wiesz, szukaj tej informacji na
plakatach w ramach akcji Czy
wiesz, że....
Podajemy przepis na lemoniadę
wzmacniającą odporność:

Składniki:
- 1,5 l chłodnej wody (najlepiej
mineralnej lub przegotowanej)
- ½ szklanki gorącej wody
- kawałek imbiru wielkości 2cm
- sok z dwóch cytryn
- 4-5 łyżek miodu
Sposób przygotowania:
Imbir myjemy, (nie musimy go
obierać), kroimy w plastry grubości 0,5cm. Imbir wrzucamy do
dzbanka i zalewamy ½ szklanki gorącej wody. Czekamy kilka
minut. Po czym dodajemy 1,5
litra chłodnej wody, sok z cytryny i miód. Mieszamy wszystko.
Podajemy w szklankach- każdy
domownik powinien codziennie
wypijać szklankę takiej lemoniady.
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Jak rodzi się pasja
ki i osiągnąłem to, co założyłem

Tomasz Trzaskacz – mąż, ojciec, a od roku również bie- przed startem w Biegu Sylwestrogacz. Swoją przygodę z tym sportem zaczął nieco ponad wym.
rok temu. Połknął bakcyla i dołączył do grona trzebnic- Czy z Twoim bieganiem wiąże
kich biegaczy, których przybywa z miesiąca na miesiąc. się też wzrost świadomości w
Opowiada o trudnych początkach, towarzyszach i zmia- kwestii zdrowia? Stosujesz jakieś specjalne diety czy inne
nach na lepsze, które zawdzięcza bieganiu.
ćwiczenia?

Jak to się stało, że zacząłeś biegać?

Tomasz Trzaskacz: Siedziałem
(śmiech). W pewnym momencie
poczułem, że mam dosyć tego
siedzenia i kolega z podwórka
zaproponował mi, żebym spróbował dołączyć do grupy, która
uformowała się jakiś czas temu
w Trzebnicy. Miałem jakąś kondycję, ale nie bardzo wierzyłem w
swoje możliwości. Zacząłem wychodzić na przebieżki. Najpierw
chodziliśmy we dwóch, bo raźniej
na początku mieć towarzystwo.
Początki były trudne, ale te 3 – 4
km truchcikiem byłem jakoś w
stanie pokonać. To było wiosną
ubiegłego roku. Mniej więcej po
2 miesiącach biegania kolega zaproponował mi start w Leśnych
Przedbiegach. Mój pierwszy start
wyglądał tak, że po pokonaniu
kółka rozgrzewkowego zrezygnowałem ze startu w głównym biegu. Poddałem się. Wtedy zdecydowałem, że muszę przebiec Bieg
Sylwestrowy, bo zawsze chciałem
to zrobić. Jesienią, czyli po 6 miesiącach od rozpoczęcia przygody
z bieganiem, po raz pierwszy pobiegłem w Leśnych Przedbiegach.
Zrobiłem te dwa kółka i nawet
nie byłem ostatni (śmiech). Natomiast moje pierwsze 10 km
przebiegłem pod koniec września
tamtego roku w Strzelinie. Tam
tak naprawdę połknąłem bakcyla
i zrozumiałem, że nie samo bieganie dla biegania jest ważne, ale
udział w amatorskich zawodach
jest esencją. To nakręca, dostarcza adrenalinę i daje chęć kontynuowania tego, co się zaczęło.
Dużo trzeba zainwestować aby
stać się biegaczem?

T.T.: Jest to tani sport, dopóki nie
zacznie się wkręcać w gadżety.
Para butów do biegania amatorskiego to maksymalnie 150 – 200
zł. Jeśli mają one służyć do więk-

szej ilości treningów, to trzeba
kupić trochę lepsze. Jakaś kurteczka, dresik – to na pewno każ-

T.T.: Jest to coś, co pozwala mi się
oderwać od codzienności, wyjść
z domu te kilka razy w tygodniu
i zająć się tylko sobą. Poprawiło
się moje samopoczucie i zacząłem
inaczej podchodzić
do pewnych rzeczy.
Bieganie świetnie
rozładowuje stres
czy

inne
negatywne
emocje.
Dietę naTomasz Trzaskacz i jego najmłodsi kibice - córka Hania
tomiast
stosuję
od
oraz synek Tomasz.
niedawna. Po przeczytaniu odpowieddy znajdzie w domu, a jeśli nie, to niej ilości artykułów w gazetach,
jednorazowy wydatek rzędu kil- książkach i Internecie wiedziakudziesięciu zł.
łem, że coś muszę z tym zrobić.
Jak wyglądały Twoje przygoto- Weszło mi to w krew i teraz odwania do Biegu Sylwestrowe- żywiam się trochę inaczej. Po biego?
ganiu zawsze trzeba się porozciągać. Skłony, wymachy, przysiady
T.T.: Kontynuowałem swój udział – to wszystko wpływa na motow Leśnych Przedbiegach. Dołą- rykę ciała, jest dobrą gimnastyką.
czyłem też do grupy "I ty możesz
przebiec Bieg Sylwestrowy". Dość Udało Ci się zarazić kogoś tą pasją?
szybko poprawiłem swoje wyniT.T.: Szczerze mówiąc, jestem

całkiem niezłym nośnikiem. Zaraziłem swojego szwagra, jego
szwagra i moją żonę. Moje macki
sięgają daleko – do Warszawy i
Białegostoku (śmiech). Dopingujemy się na Endomondo (aplikacja na urządzenia mobilne umożliwiająca monitoring własnych
poczynań sportowych – przyp.
red.). Ostatnio zauważyłem, że
nawet siostra żony założyła sobie
konto i przebiegła 800 metrów,
więc nie ma lipy (śmiech). Mam
wśród znajomych wiele osób z
Trzebnicy. To świetny sposób
żeby się nawzajem nakręcać. Gdy
widzisz, że ktoś z twoich znajomych wychodzi biegać co dzień i
regularnie robi postępy, to strach
przed wstydem bardzo motywuje. Sama świadomość, że ktoś cię
obserwuje działa bardzo dopingująco.
Rozumiem, że rodzina pozytywnie reaguje na twoją pasję?

T.T.: Bardzo pozytywnie! Ze
względu na dwójkę małych dzieci w domu,
bez wsparcia od mojej Żony nic z tego
by nie wyszło.
Na
początku,
gdy było mi
to potrzebne,
sama
mnie
zachęcała i
dopingowała.
Teraz, rozpoczynając swoją przygodę
z bieganiem,
lepiej
mnie
rozumie. A ja
z kolei ją, kiedy
zmieniamy się w
opiece nad dziećmi,
gdy to drugie wychodzi trenować.
A jak oceniasz atmosferę do
biegania w Trzebnicy?

T.T.: Tu jest naprawdę bardzo fajny klimat do biegania. Jest sporo ludzi, którzy się tym zajmują,
mamy świetne tereny – stadion,
Las Bukowy, stawy, ulice, które
są trasą Biegu Sylwestrowego czy
popularną ostatnio - ze względu
na fajne podbiegi - drogę na Węgrzynów. Jest w czym wybierać
i na pewno dzięki licznej grupie
biegaczy można się dobrze zmotywować.
Dziękuję za rozmowę
Patrycja Król

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
P.T
Dworce i przystanki
Kurs 1
1
NOWY DWÓR (pętla)
6:06
2
SZPITAL (kierunek miasto)
6:08
3
BIEDRONKA (kierunek miasto)
6:10
4
TARG
6:12
5
PKS/URZĄD MIEJSKI
6:14
6
RYNEK/FONTANNA
6:16
7
STADION
6:18
8
INTERMARCHE
6:22
9
DWORZEC KOLEJOWY
6:24
10
WROCŁAWSKA
6:26
11
ARMII KRAJOWEJ
6:27
12
AQUAPARK N/Ż
13
PRZEDSZKOLE NR 1
6:28
14
BAR GWIAZDKA
6:30
15
RYNEK/KSIĘGARNIA
6:32
16
POLNA
6:34
17
SZKOŁA PODST. NR 3
6:36
18
PIWNICZNA/TARG
6:39
19 BIEDRONKA (kierunek szpital)
6:41
20 SZPITAL (kierunek Nowy Dwór) 6:43

Kurs 2
6:58
7:00
7:02
7:04
7:06
7:08
7:10
7:14
7:16
7:18
7:19
7:20
7:22
7:24
7:26
7:28
7:31
7:33
7:34

Kurs 3
7:36
7:38
7:40
7:42
7:44
7:46
7:48
7:52
7:54
7:56
7:57
7:58
8:00
8:02
8:04
8:06
8:09
8:11
8:13

Kurs 4
8:16
8:18
8:20
8:22
8:24
8:26
8:28
8:32
8:34
8:36
8:37
8:38
8:40
8:42
8:44
8:46
8:49
8:51
8:53

Kurs 5
9:04
9:06
9:08
9:10
9:12
9:14
9:16
9:20
9:22
9:24
9:25
9:26
9:28
9:30
9:32
9:34
9:37
9:39
9:41

Kurs 6
10:00
10:02
10:04
10:06
10:08
10:10
10:12
10:16
10:18
10:20
10:21
10:22
10:24
10:26
10:28
10:30
10:33
10:35
10:37

Kurs 7
11:25
11:27
11:29
11:31
11:33
11:35
11:37
11:41
11:43
11:45
11:46
11:47
11:48
11:50
11:52
11:54
11:56
11:59
12:01
12:03

Kurs 8
12:15
12:17
12:19
12:21
12:23
12:25
12:27
12:31
12:33
12:35
12:36
12:37
12:38
12:40
12:42
12:44
12:46
12:49
12:51
12:53

Kurs 9 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13
13:07
13:48
14:30
15:12
16:00
13:09
13:50
14:32
15:14
16:02
13:11
13:52
14:34
15:16
16:04
13:13
13:54
14:36
15:18
16:06
13:15
13:56
14:38
15:20
16:08
13:17
13:58
14:40
15:22
16:10
13:19
14:00
14:42
15:24
16:12
13:23
14:04
14:46
15:28
16:16
13:25
14:06
14:48
15:30
16:18
13:27
14:08
14:50
15:32
16:20
13:28
14:09
14:51
15:33
16:21
13:29
14:10
14:52
15:34
16:22
13:30
14:11
14:53
15:35
16:23
13:32
14:13
14:55
15:37
16:25
13:34
14:15
14:57
15:39
16:27
13:36
14:17
14:59
15:41
16:29
13:38
14:19
15:01
15:43
16:31
13:41
14:22
15:04
15:46
16:34
13:43
14:24
15:06
15:48
16:36
13:45
14:26
15:08
15:50
16:38

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
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OGŁOSZENIA DROBNE

--- NIERUCHOMOŚCI --SPR ZEDAM
KAWALERKA w centrum Trzebnicy
przy deptaku tel. 790 558 208.
KAWALERKA 24.8m2 , w Trzebnicy,
tel. 667 082 371.
MIESZKANIE 2 pokojowe z balkonem (43m) na parterze w centrum
trzebnicy, po kapitalnym remoncie,
kuchnia umeblowana. Niski czynsz.
Do zamieszkania od zaraz. Tel: 664
785 691
MIESZKANIE 70m2, 4-pokojowe,
parter, w centrum Trzebnicy. Cena do
uzgodnienia. Tel. 693-909-510.
MIESZKANIE 2-pokojowe (43m²) z
balkonem, w centrum Trzebnicy, po kapitalnym remoncie. (ul. Ks. Bochenka). Do
zamieszkania od zaraz. Tel. 664 785 691.
MIESZKANIE w centrum Trzebnicy 60 m², po remoncie (nowoczesny
styl), umeblowane, w pełni wyposażone (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 jednorodzinnym w centrum Trzebnicy, cena
275 tys., tel 502 826 516.
MIESZKANIE 77 m² na IV piętrze, 3
pokoje – wyremontowane, w centrum
Trzebnicy, 260 tys., tel. 667 672 204.
MIESZKANIE własnościowe w centrum 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 Prusicach, centrum miasta. Mieszkanie
składa się z pokojów: 22 m2, 17 m2,
15 m2, przedpokoju, kuchni i łazienki. Mieszkanie po remoncie, podłogi
w pokojach - mozaika drewniana jesion, nowe okna, drewniane parapety. W wyposażeniu mieszkania pozostają (w bardzo dobrym stanie) meble
kuchenne, kuchenka elektryczno-gazowa, lodówka, meble w przedpokoju. Do mieszkania przynależą dwa pomieszczenia 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, zbudowany 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, światło, domy ocieplone, tel. 694 627 900.
DOM na wsi, działka 1050m², Ujeździec
Wielki, do remontu, + budynek gospodarczy, tel. 663 951 072.
DOM z lokalem usługowym w centrum Trzebnicy, ekstra lokalizacja, 310
m², cena 989.000 zł, więcej informacji
na vividdom.pl i pod nr 603 807 428.

---

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

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

--- DAM PRACĘ ---

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

W YNA JMĘ
KAWALERKĘ o pow. 54 m² (po podłodze) na III piętrze, na poddaszu przy
ul. Bochenka 26 (nad Galerią Kwiatów)
tel. 607 930 580.
KAWALERKA 32m2 w Trzebnicy,
umeblowana, nowe budownictwo,
800 zł + opłaty. Tel. 695-345-850.
MIESZKANIE w Zawoni 45 m2 , 600 zł
+ rachunki. Tel. 784 989 227
MIESZKANIE 3-pokojowe w Trzebnicy, w Rynku, na parterze. Tel. 693 332 646.
MIESZKANIE 54 m², 2 pokoje z balkonem od strony parku na pierwszym
piętrze (nad Galerią Kwiatów) przy ulicy Bochenka 26, tel. 607 930 580.
MIESZKANIE nowe w Trzebnicy ul.
Korczaka (nowe osiedle Zdrój) na I
piętrze, 47m2, w pełni wyposażone
(sprzęt AGD i meble). Tel 693-220-512.
LOKAL (cześć lokalu) ok 6m² z możliwością powiększenia przy ulicy św.
Jadwigi (w solarium). Cena wynajmu
500 zł + rachunki, tel. 71 312 03 70,
kom. 605 368 993.

PANI DO POMOCY W PROWADZENIU DOMU. Zakres pomocy: sprzątanie dom/ogród, porządkowanie, pranie, prasowanie, doraźna opieka nad
dziećmi i gotowanie. Od zainteresowanych oczekuję dyspozycyjności w
godzinach 8-16 pon-sob. Wymagania:
bezkonfliktowość, uprzejmość, wysoki poziom estetyki, brak nałogów,
sprawność fizyczna, umiejętność wykonywania ww. Zakresu prac, samodzielność. Informacje i zapytania: tel:
604435501@:pomoc.domowa.dtr@
gmail.com
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY
Przyjmę do pracy, Miejsce pracy Zawonia. Wymagane m.in.:- wysoka motywacja do pracy- doświadczenie w
obsłudze biura- wykształcenie minimum średnie- dobra znajomość języka angielskiego- komunikatywność,
rzetelność, - bardzo dobra znajomość
Pakietu Microsoft Office-mile widziana znajomość programów graficznych oraz doświadczenie w tworzeniu wizerunku firmy (tworzenie katalogu, ulotek itp.) - prawo jazdy kat. B,
Kontakt: 602 612 158.
OPIEKUN KLIENTA stały- dostawca
Przyjmę do pracy OPIEKUNA KLIENTA
STAŁEGO- DOSTAWCĘ Miejsce pracy
-Zawonia. Wymagane m.in.:- prawo
jazdy kat. B- doświadczenie w obsłudze klienta- komunikatywność, dyspozycyjność, wykształcenie średnie
Kontakt: 602 612 158.
PRACA DODATKOWA firma zajmująca się działem odszkodowań, wynagrodzenie prowizyjne, tel. 535 885 885.
PRZEDSTAWICIEL W związku z
tworzeniem się filii ubezpieczeń i pośrednictwa kredytowego poszukujemy przedstawicieli w małych miejscowościach z powiatu trzebnickiego
-wykształcenie minimum średnie, komunikatywność, przyjazne nastawienie, mile widziani studenci lub osoby
już pracujące, podstawowa obsługa
komputera, wynagrodzenie zależne
od zaangażowania, tel. 730 733 700.
UCZNIA Zatrudnię do sklepu meblowego do przyuczenia zawodu, tel. 071
714 24 56.
SEKRETARKĘ zatrudnię do biura na
terenie Trzebnicy (mile widziana studentka studiów zaocznych). Zakres
obowiązków: umawianie klientów
zgodnie z kalendarzem, sprawdzanie
zdolności kredytowej klienta, -obliczanie składek ubezpieczeniowych,
obsługa faksu, podstawowa obsługa
komputera. Oferujemy: pracę w miłej atmosferze, podstawę + prowizję,
możliwość rozwoju. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV
wraz ze zdjęciem na adres mailowy:
trzebnica.rekrutacja@gmail.com.
DORADCA KLIENTA Firma: SKARABEUSZ sp z o.o, Trzebnica i okolice, Zadania: rozwój sprzedaży na wyznaczonym terenie, bezpośredni kontakt z klientem, praca w terenie, oczekiwania: doświadczenie w sprzedaży
i obsłudze klienta, dobre umiejętności organizacyjne, komunikatywność,
mile widziane osoby mające doświadczenie w sprzedaży ubezpieczeń, ko-

smetyków. Oferujemy: wynagrodzenie prowizyjne wypłacane tygodniowo. Premię związaną z pozyskiwaniem klientów, telefon komórkowy z
limitem miesięcznym, tel. 797 230 253.

--- SZUKAM PRACY --OPIEKUNKA Zaopiekuje się dzieckiem od zaraz, wiek dziecka obojętny,
może być niepełnosprawne, posiadam referencje, tel. 505 134 023.
KOREPETYCJE Studentka pomoże
w lekcjach uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tel. 697 936 979.
KOREPETYCJE Udzielam korepetycji z j. angielskiego, tel. 607 475 211.
PRACA DOWOLNA Kobieta na emeryturze, w pełni zdrowa i sprawna poszukuje pracy i zaopiekuje się też
dzieckiem. Tel. 695 588 722
SPRZEDAWCA szuka pracy na terenie Trzebnicy, tel. 797 253 276.
PRACA DORYWCZA Pan szuka pracy dorywczej w Trzebnicy lub okolicy,
tel. 693 598 581.
LOGISTYK Absolwent logistyki
przyjmie pracę w ramach stażu, tel.
723 396 377.
SPRZEDAWCA szuka pracy na terenie Trzebnicy, tel. 601 525 420 (branża
odzieżowa).
TOKARZ z uprawnieniami CNC podejmie pracę. Posiadam uprawnienia
na wózki widłowe. Tel. 609 512 270.
Proszę dzwonić po godz 15.
PRACA FIZYCZNA Mężczyzna, 36
lat, bez nałogów, wykształcenie techniczne, kurs wózków widłowych, prawo jazdy, spawanie MAG 135, dobra
znajomość j. angielskiego, szuka pracy fizycznej na terenie powiatu trzebnickiego lub wołowskiego. Kontakt:
tel. 783 835 181.
SPRZEDAWCA szuka pracy na terenie Trzebnicy, tel. 601 525 420.
SPRZEDAWCA szuka pracy na terenie Trzebnicy, tel. 797 253 276.
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM tel.
601 525 420.

--- MOTORYZACJA --SPR ZEDAM
MERCEDES-BENZ 2200 cm3, 1976.
Brak przeglądu i OC, na chodzie, wymaga poprawek. Cena 2000 zł Czeszów, tel. 783 335 066.

KÓŁKA DO RUSZTOWAŃ / ROLKI JEZDNE CENA 50ZŁ/SZT. Sprzedam kółka do rusztowań z tworzywa sztucznego z trzpieniem, możliwość 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 negocjacji. Tel. kontaktowy 501 842 806.

stotliwość: 400V / 50 Hz, Wymiary (dł. x
szer. x wys.): 1500x450x1100 mm, Waga
130kg. Możliwość dostarczenia do wyznaczonego miejsca – Wrocław i okolice. W razie pytań proszę o kontakt:
email ewa.malanowska@op.pl lub tel.
501 842 806.

SILNIK trójfazowy, 1KW, 1410 obrotów, cena 50 zł tel 713258731

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.
OPONY MOTOCYKLOWE i do skuterów, różne wymiary, cena 50 zł/szt.,
tel. 530 920 663.
OPONY ZIMOWE z felgami aluminiowymi lub bez, 4 sztuki, do samochodu VW opel, 2 x felgi michelin alpin wym 175/70/14, 2 x felgi semperite
wym 185/70/14, tel. 602 637 562

FELGI komplet metalowych do Mercedesa (5,5), Tel. 694 216 036.

--- ROWERY / WÓZKI --SPR ZEDAM
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
989.
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.

Zapraszamy do zamieszczania na łamach Panoramy Trzebnickiej BEZPŁATNYCH ogłoszeń drobnych.

KUPON OGŁOSZENIOWY
treść ogłoszenia:

FOTELIK markowy samochodowy
Romer King dla dzieci od 8 miesiąca
do 5 roku życia. Stan dobry. Cena 190
zł. tel. 505 415 704”

cena:

telefon:

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

KOMPRESOR używany w dobrym
stanie. Jestem pierwszym właścicielem
kompresora. Sprzedaje ponieważ nie
jest mi już potrzebny. Cena do negocjacji 1500zł, dwie pompy gratis. KOMPRESOR LT 200 METABO, Opis: Olejowy
kompresor jednotłokowy, Producent METABO Polska Sp. z o.o., Pojemność
zbiornika 200L, Napięcie zasilania/czę-
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FOTELIK samochodowy dla dziecka,
o wadze. od 9 do 18 kg. ( Grupa 1 ) renomowanej firmy Ramatti. Używany,
stan bardzo dobry - .Cena 150 zl.Tel.
697 697 543

SZTACHETY drewniane na płot, zabejcowane, 200 sztuk, tel. 609 712 403.
BOJLER grzewczy, ogrzewany, pojemność 140 litrów, używany 2 lata,
rok produkcji 2010. Cena 300 zł-do negocjacji. Tel. 60 312 72 04.
PIEC grzewczy, wolno stojący TK4-Płomień 2, mało używany 6,5KW,
cena 500 zł, tel. 713 258 731.

ŁÓŻECZKO-KOŁYSKA z szufladą,
drewniane- materac gratis. Kołyska
obecnie zdemontowana. Stan (BDB-),
cena 160 zł, Tel: 668 360 255
QUAD na akumulator dla dziecka ,
cena 100zł . Pojaz w bardzo dobrym
stanie. Telefon kontaktowy 609 247 066
JEŹDZIK - 4 W 1 CHICCO dla dziecka. Stan BARDZO DOBRY, cena 80 zł tel,
66 77 43 520

PLECAK DORA, nowy, wysokość ok
40 cm, kupiony w Hiszpanii, cena 70 zł,
tel. 783 376 097.

ROLKI rozmiar od 32 do 35, regulowane, cena 40zł para, tel. 605 918 889.
ROWER, który został zakupiony ok.
4 lata temu. Rower w pełni sprawny,
lecz zacina się prawa przerzutka, centra na tylnym kole, oraz słabo działające hamulce. Cena roweru 300 zł, do
negocjacji, telefon kontaktowy: 726
116 069. Możliwość obejrzenia roweru po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

UBRANIA DZIECIĘCE (chłopiec) 0 3 lata, cena od 5 zł za sztukę. Ubrania
w bardzo dobrym stanie. Telefon kontaktowy 609 247 066.

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

PIECYK KAFLOWY elektryczny, Tel.
694 216 036.
PIANINO UCRAINA, tel. 693 945 896.

BAJKI I GRY dla dzieci na DVD Trzebnica tel.603-28-30-75, cena 3-5 zł

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

RADIO STARE, Rondo nie sprawne,cena 50,00zł tel.713258731
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.

ŁÓŻKO sosnowe 1-osobowe z drabinką, bez materaca, pod łóżkiem
miejsce na zabawę, wym. 96 cm x 200
cm, wysokość: 70 cm, Tel. 693 280 762.
SOFA ROZKŁADANA TANIO! 2-osobowa, materiał kratka zielona ok.
150cm szerokości. Używana, 50zł.
DRZWI wewnętrzne z ościeżnicami,
białe, 9 sztuk, o wym. 1985 x 985mm,
LOBORS DEROR PDF (3x prawe, 4x
lewe, 1x 60 lewe, 1x 70 prawe, 8 sztuk
ościeżnica x 33 cm, 1 sztuka x 23cm.
Cena za szt. 200 zł, tel. 795 83 66 99.

FIKUS beniamin, wysoki 2 m, cena do
uzgodnienia, tel. 668 215 025.

GARNITUR w rozmiarze 170/104/90
w kolorze szarym wpadającym w
granatowy. Noszony tylko raz! Koszt
100zł, Kontakt Beata 501 384 165.
GARNITUR w rozmiarze 176/48/84 w
kolorze grafitowym. W dobrym stanie,
noszony raz! Koszt 100zł. Kontakt Beata 501 384 165.
SUKNIE ŚLUBNĄ i dodatki tanio, tel.
691 946 461.
DUŻA PACZKA dla chłopca wzrost
152 cm: 9 szt. Koszul z dł. i kr. rękawem,
4 szt. Sweter 5 szt. bluzki dł. rękaw 2 szt
koszulki kr. Rękaw. 2 szt spodnie Kamizelka 2 szt. Krótkie spodenki, marynarka-kurtka jesienna Tel. 693 280 762.

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

LAMPA WISZĄCA 1 sztuka 60 zł, tel.
667 888 993.

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

OKNO plastikowe dwuskrzydłowe o
wym. 220 cm x 125 cm, Tel. 694 216
036.
BATERIĘ zlewozmywakową i do
umywalki. Tel. 694 216 036.
MEBLE komplet z gazówką 1400 zł
tel. 605 142 212.

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

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

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

„ADIDASY” F-50 roz.38 Trampki
„concerse” Półbuty granatowe za kostkę „reserved” Buty za kostkę „Victory” Skórzane buty zimowe” NAGABA”
Buty sportowe „Reebok” Buty sportowe niebieskie „Kalenji” Tel. 693 280 762
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 użytkownika, cena 230 zł., tel. 509 092 635.
MONITOR do komputera 17” płaski,
PHILIPS, stan bardzo dobry, cena 400
zł, tel. 603 477 855.
KONIE oryginalne, są nowe, nie używane z opakowaniem. Cena za sztukę
5zł, tel. 783 376 097.

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

KULA DYSKOTEKOWA, nowa.
Średnica 30 cm, Waga: 3.5 kg. Lustrzana kula obrotowa z płytkami szklanymi (10 x 10 mm) do montażu sufitowego. Bez silnika, cena 30 zł, tel. 783
376 097.

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

KUPIĘ
LODÓWKO-ZAMRAŻARKĘ o wysokości od 120 cm do 150 cm, używaną do 500 zł, tel. +48 728 487 189.
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DOMOWE PIEROGI

CHCESZ NI(E-) PALIĆ ?
ul. WITOSA 16 (Obok Urzędu Miasta / Stary Zegarmistrz)
UWAGA PROMOCJA!!! Przy zakupie olejków objętych
promocją NAPÓJ ENERGETYCZNY MILD gratis!!!

P IEROGOWO
pierogi ręcznie robione!

ul. Witosa 2 /przy postoju TAXI

tel. 693-789-219

już od listopada przyjmujemy
zamówienia na USZKA świąteczne

SKLEP OGRODNICZY

U MIODZIA
55-100 Trzebnica,

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

floks@wp.pl

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

AM Beauty
STUDIO URODY

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

-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

ul .Milicka 9 / Trzebnica / obok BODZIA

PILNIE
KUPIĘ
GRUNT ROLNY
BUDOWLANY
USŁUGOWY

reklamową

gotówka 24h
tel. 500 582 777
spacere@wp.pl

12,20 zł netto 15,00 zł brutto
NOWO OTWARTY

WARSZTAT SAMOCHODOWY

LAKIERNICTWO, odnowa lakieru
tel. 516 815 011
BLACHARSTWO
PRZEGLADY TECHNICZNE
797 282 584
MONTOWANIE SZYB samoch.
AUTOSERWIS
Trzebnica
MECHANIKA
AUTO CZĘŚCI
ul. 1 Maja 3
POMOC DROGOWA
(wjazd na teren”chemikaz”)
AUTO ZŁOM
SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ
dla stałych klientów RABATY

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

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

71 312 09 36

AM Beauty Studio Urody

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

fiszkę

Społem

facebook:

W ofercie również sprzedaż profesjonalnych kosmetyków.

Miejsce na Twoją

PSS

www.am-beauty.com.pl

SPRZEDAŻ WĘGLA

z POLSKIEJ KOMPANII WĘGLOWEJ

ORZECH
luzem lub
w workach
KOSTKA
EKOGROSZEK, MIAŁ
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

USŁUGI

Lakiernicze
i Blacharskie
Dariusz Mazurkiewicz

Trzebnica

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

RZUĆ PALENIE!!!

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

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

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

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

BIURO
PODRÓŻY

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

Pomagamy osobom po-

joda.joanna.mackiewicz@gmail.com

tel. 604 588 783

535 885 885

PRANIE
DYWANÓW
wykładzin oraz tapicerki
meblowej i samochodowej.
Gwarantujemy pełną
procedure prania!

Dywany i wykładziny
tel.

5zł/m2

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

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

ul. Jędrzejewska 59

Firma Kamyjka oferuję

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

Obornicka 41B Trzebnica

szkodowanym w wypadkach.
Sprawdź czy przysługuje ci odszkodowanie.

Obornicka 41B Trzebnica

535 885 885

OSKAR GSM.pl

www.

TELEFONY KOMÓRKOWE
CB RADIA . NAWIGACJE

skup . sprzedaż . akcesoria . serwis

603-232-261

www.kamyjka.pl

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