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Nordic Walking w Trzebnicy 

O nagrode Burmistrza Gminy 
Trzebnica rywalizowało w 

niedzielę (10 listopada) ponad 150 
zawodników! Pokonując 5 lub 10 
km po wymagającej trasie Lasu 

Bukowego, zgodnie przyznają, że 
warto było przyjechać do Trzebni-
cy. W ramach promocji aktywnego 
spędzania wolnego czasu i nordic 
walking, jako jednej z opcji rekre-

acji w Trzebnicy, odbyły się tre-
ningi i warsztaty dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych z prawidłowego 
chodzenia z kijkami. Najszybsi w 
całym wyścigu okazali się – Mał-

gorzata Wiktorska z Wrocławia 
(1:14:25) oraz Krzysztof Skiba z 
Wałbrzycha (1:05:16) i to oni otrzy-
mali specjalne nagrody pieniężne, 
ufundowane przez Burmistrza.
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AGENCJA ARTYSTYCZNA 
ART serdecznie zaprasza na pro-
gram premierowy 2013 POGO-
DA NA SUMA.
Skecze prezentowane w tym pro-
gramie są nowością i nie były 
emitowane na antenie telewizyj-
nej. Ponad 2 godziny humoru na 
najwyższym poziomie, z udzia-
łem Orkiestry Moralnego Nie-
pokoju, gości specjalnych i paru 
niespodzianek…
Będziemy mieli okazję uczestni-
czyć w posiedzeniu rządu, prze-

żyjemy próbę generalną spek-
taklu, podczas której aktorzy 
zmęczeni występami w rekla-
mach mylą kwestie, przyjrzymy 
się Polsce oczami powracającego 
do kraju kibica Euro 2012. Zo-
baczymy pamiętniki z wakacji, 
przekonamy się jak mężczyźni w 
bardzo zaawansowanym wieku 
prężą muskuły i zapominają o do-
legliwościach w obecności młodej 
dziewczyny. Obejrzymy wiele in-
nych premierowych skeczy. Na 
koniec nie zabraknie bisów – a 
tam największe hity.

Kabaret Moralnego Niepokoju 
w Trzebnicy

Panorama Trzebnicka
ma ponownie do rozdania dwie wejściówki 

na występ Kabaretu Moralnego Niepokoju.
Pierwsze dwie osoby, które pojawią się z sekretariacie TCKiS  

z najnowszym wydaniem PT w dniu 22 listopada otrzymają bilet.

Zapraszamy!

Daszyńskiego 

Przy ul. Daszyńskiego trwa re-
mont drugiego odcinka deptaka. 
Prace są prowadzone na wyso-
kości od skrzyżowania z ulicą 

Obrońców Pokoju do ulicy Jana 
Matejki. Wbrew obawom miesz-
kańców i kierowców, obecnie re-
montowany odcinek nie będzie w 

przyszłości zamknięty. Zaraz po 
zakończeniu prac, zostanie przy-
wrócony na nim ruch kołowy.

[paj]

Ruch kołowy na drugiej części deptaka

Drugi etap budowy deptaka. Po tym odcinku będą mogły jeździć samochody. 

Praca wre bez względu na pogodę. Trzebniczanie z zaciekawieniem przypatrują się postępowi robót. 

W najbliższą niedzielę, na deskach Trzebnickiego Cen-
trum Kultury i Sportu, wystąpi Kabaret Moralnego Nie-
pokoju. 
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Subiektywnym okiem 
gospodarza

Prawie milion podpisów pod 
wnioskiem o referendum w spra-
wie posyłania do szkół sześcio-
latków. 

Kiedy usłyszałem o tej liczbie po 
raz pierwszy, byłem pod ogrom-
nym wrażeniem. Za tą liczbą 
stała mobilizacja konkretnych 
ludzi, którzy złożyli swój własno-
ręczny podpis na karcie! I w tym 
kontekście akcja „Ratujmy Ma-
luchy” jest pięknym przykładem 
społeczeństwa obywatelskiego. 
To głos ludzi, którym konstytu-
cja gwarantuje prawo wyrażenia 
się w ten sposób. 

Kiedy więc usłyszałem tą samą 
liczbę po raz drugi – w kontek-
ście odrzucenia wniosku o refe-
rendum - byłem po raz drugi pod 
dużym wrażeniem. I trudno w to 
nadal uwierzyć, ale stało się - ów 
milion głosów został w sposób 
bardzo zwyczajny zignorowany, i 
co ważne też demokratyczny. 

Wiele dyskusji w tym temacie, 

które przetoczyły się przez me-
dia, pokazuje złożoność proble-
mu związanego z posyłaniem 
dzieci wcześniej do szkół. 

Referendum ws. sześciolatków 
nie jest bowiem tylko referen-
dum dotyczącym tych najmłod-
szych, ale dotyczy i tych, którzy 
potem: szybciej rozpoczną gim-
nazja, szkoły średnie, szybciej 
pójdą na studia i w końcu szyb-
ciej wkroczą na rynek pracy. Jak 
pokazał to również tzw. „Raport 
Elbanowskich” - raport szkół 
sporządzonych w całej Polsce, 
obok miejsc przyjaznych dla ma-
luchów, są miejsca kompletnie 
nieprzygotowane na przyjęcie 
sześciolatków.

Dyskusja przy okazji referen-
dum mogłaby być też dyskusją o 
zmianach programowych, które 
muszą nastąpić w przedszko-
lach, szkołach, o przygotowaniu 
nauczycieli. Niestety, gotowość 
szkoły na przyjęcie młodszych 
dzieci nie oznacza tylko zadba-

nia o przysłowiowe już „dywa-
nik i toalety”. Byłaby również 
dobra okazja, by porozmawiać 
o wszystkich obowiązkach, któ-
re są po stronie samorządów 
lokalnych i dotyczą prowadze-
nia placówek oświatowych. Z 
pewnością odbyłaby się również 
dyskusja o  wszystkich kwestii 
psychologicznych związanych 
z rozwojem małego człowieka, 
jego możliwościami adaptacyj-
nymi. 

O tym najczęściej wspominają w 
rozmowach ze mną zarówno dy-
rektorzy, nauczyciele, jak i rodzi-
ce. Trudno bowiem nie zgodzić 
się z wypowiedzią znalezioną na 
jednym z blogów: Jeszcze nie-
dawno, by posłać sześciolatka do 
szkoły, trzeba było zdobyć opinię 
psychologa, że jest wystarczająco 
dojrzały.

Dziś jesteśmy świadkami „cudu”: 
rząd stwierdził, że wszystkie sze-
ściolatki są do tego zdolne usta-
wowo, a rodzice nie mają prawa 

decydować o edukacji swoich po-
ciech. Zresztą to ostatnie zdanie 
zwraca uwagę na bardzo ważną, 
a właściwie może najważniejszą 
kwestię w całym sporze: kto ma 
właściwie o tym decydować, czy 
dziecko jest gotowe do wcześniej-
szego pójścia do szkoły? 

Sejm uchwalając referendum po 
pierwsze dałby wybór rodzicom, 
ale po drugie stworzyłby moż-
liwość rzetelnej, merytorycznej 
debaty, odmiennej od tego, co 
w tej chwili dzieje się na forach 
internetowych. I tej zaprzepasz-
czonej szansy szkoda najbardziej. 

Sam mam dwoje dorosłych już 
dzieci, ale nie ukrywam, że po-
jawiła się we mnie taka myśl 
(bez względu na to, kto ma rację 
w tym sporze): Jakbym się czuł, 
jako obywatel wolnego, demo-
kratycznego kraju, gdyby mój 
głos był wśród tego miliona? O 
co właściwie prosił ten milion? 
Wydaje się, że o niewiele - o to, 
by móc się wypowiedzieć w de-

mokratycznym kraju i w demo-
kratyczny sposób. I mimo że do 
referendum nie dojdzie, rodzice 
zaangażowani w akcję „Ratujmy 
Maluchy” dobrze pokazali ideę 
społeczeństwa obywatelskiego.  

Ten temat jest mi szczególnie bli-
ski. W swojej pracy na co dzień 
ważne są dla mnie rozmowy z 
Państwem, Państwa opinie. I 
przy tej okazji już dziś serdecznie 
zapraszam do nowej inicjatywy. 
Od początku listopada na por-
talu społecznościowym Facebo-
ok, na oficjalnej stronie Gminy 
Trzebnica, trwa ankieta dotyczą-
ca naszej gminy. 

Mogą Państwo wyrazić swoje 
zdanie na temat realizowanych 
właśnie inwestycji, odbywają-
cych się wydarzeń, czy innych 
spraw związanych z lokalną 
społecznością. Serdecznie zapra-
szam!

Burmistrz 
Marek Długozima

Miliony nie uratowały maluchów
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W skład wykonywanych prac wej-
dą między innymi: roboty elek-
tryczne, polegające na wymianie 
instalacji na nową, miedzianą, 

montaż tablicy elektrycznej. Ro-
boty ogólnobudowlane, takie 
jak: wymiana okien, wymiana 
ościeżnic drzwiowych, postawie-

nie ścianek działowych, zerwanie 
starych tapet, wykonanie tynków 
wewnętrznych, zerwanie starych 
podłóg, położenie posadzki płyt-
kowej, malowanie, czy wykucie z 
muru kratek wentylacyjnych. 
Prace związane z instalacją wod-
no-kanalizacyjną będą obejmo-
wać: montaż wodomierzy, poło-
żenie miedzianego rurociągu o 
różnej średnicy, izolację rurocią-
gów, zamontowanie baterii zmy-
wakowych ściennych, montaż 
podgrzewaczy wody, demontaż 
starych grzejników wraz z mon-
tażem nowych, oraz dokonanie 
prób ciśnieniowych. Jak dowie-
dzieliśmy się od Iwony Durbajło, 
naczelnika wydziału organizacyj-
nego i spraw obywatelskich, do 
nowo odremontowanej placówki 
przy ulicy Żołnierzy Września 
19 zostanie przeniesiona część 
gminnego punktu konsultacyj-
nego, znajdującego się do tej pory   
w budynku Ratusza. Przeniesione 
zostaną organy zajmujące się re-
alizacją zadań i problemów uza-
leżnień. - Jest to odpowiedź na 
zapotrzebowanie jakie nas spo-
tkało ze strony ludzi z problema-
mi, rozrastające się grupy wspar-
cia potrzebują nowego lepszego i 
bardziej komfortowego miejsca 
do spotkań. W nowej placówce 

świetlicy środowiskowej będzie 
również komfortowe miejsce 
spotkań dla najmłodszych, oraz 
stołówka – mówi nam pani Iwo-
na, pełniąca również funkcje peł-
nomocnika burmistrza gminy do 
spraw rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Warto również 
zaznaczyć, że pani Iwona pełni 
dyżury dla osób potrzebujących 
pomocy związanej z nałogiem, a 
interesantów przyjmuje w poko-
ju numer 13 Urzędu Miejskiego, 
w dniach: poniedziałek (w go-
dzinach 8.00-13.00), środę (9.00 
-13.00) oraz czwartek (12.00-
13.00). 

Świetlica środowiskowa to bez 
wątpienia potrzebna inwestycja. 
Jest to ośrodek wspierający lo-
kalną społeczność w problemach 
związanych z nałogami oraz w 
procesie wychowywania dzieci 
i młodzieży pochodzących z ro-
dzin o trudnej sytuacji material-
nej. Pomaga w organizacji czasu 
wolnego, zapewnia posiłki pod-
opiecznym, oferuje pomoc w na-
uce oraz wsparcie psychologiczne, 
wprowadzając również działania 
mające na celu ukierunkowanie 
rozwoju swoich podopiecznych.

[seb]  

R E K L A M A

Montaż nowego oświetlenia w 
Cerekwicy jest odpowiedzią na 
potrzeby mieszkańców tej miej-
scowości. - Do tej pory było tak 
ciemno, kamienie na tej drodze 
takie śliskie, w zimie chodziłam 
ze strachem w oczach, a o wnuku 
nie wspominając. Dobra ta droga, 
bo do placu zabaw blisko, dzięki 
niej główną ulicą iść nie trzeba, 
jednak teraz, gdy szybko ciem-
no się robi, to strach tak dziecko 
było puszczać, nawet w większej 
grupie – mówi nam pani Bożena, 
mieszkająca w domu znajdują-

cym się na końcu wspomnianej 
drogi. - Człowiek to już tyle lat tu 
mieszka, że się przyzwyczaił do 
tych ciemności, bo i w gorszych 
warunkach się żyło. Jednak te-
raz, gdy jest to światło, tak jakoś 
przyjemniej się zrobiło, cieplej w 
te jesienne wieczory - dodaje. Na 
ciemnej do tej pory bocznej dro-
dze zamontowane zostały słupy 
wraz z lampami. Zamontowano 
dziewięć słupów i cztery oprawy 
świetlne. Większa liczba słupów 
w stosunku do opraw, wynika 
z potrzeby przetransportowa-

nia kabla do kolejnych punktów 
świetlnych. Oczywiście lampy 
użyte w tej inwestycji, jak we 
wszystkich innych gminnych in-
westycjach dotyczących oświetle-

nia, są energooszczędne, o szero-
kim promieniu padania światła, 
co zmniejsza potrzebny pobór 
mocy średnio o połowę. 
W Brochocinie również zakoń-
czyły się już procedury przyłą-
czenia instalacji do sieci energe-
tycznej TAURON Polska-Energia 
S.A., dzięki czemu mieszkańcy 
obu miejscowości wymienionych 
powyżej, mogą cieszyć się bla-
skiem nowych lamp.
W kolejce do wykonania czekają 
już projekty w Boleścinie, gdzie 
ma powstać punkt sterowniczy 
wraz z trzema lampami oraz w 
Biedaszkowie Wielkim, gdzie 
oświetlenia doczeka się łącz-
nik pomiędzy tą miejscowością 
a Janiszowem. Warto również 
wspomnieć, że wciąż trwa akcja 
wymiany lamp na terenie miasta 
Trzebnica. Z ciekawostek z tym 
związanych, wspomnieć należy 
o zamontowanym już testowym 
oświetleniu LED na ulicy Milic-
kiej oraz montażu lamp na niedo-
świetlonym do tej pory odcinku 
ulicy Wrocławskiej, od ronda w 
stronę wiaduktu kolejowego.

[seb]

Oświetlona Cerekwica
Zakończyła się modernizacja i montaż nowych punktów 
świetlnych na terenie Cerekwicy. Nowe lampy pojawiły 
się na niedoświetlonej do tej pory drodze, prowadzącej 
od placu zabaw w głąb wioski, do dalej położonych zabu-
dowań. Po Brochocinie jest to kolejny etap doświetlania 
gminnych miejscowości. Kolejne lampy pojawią się w Bo-
leścinie i Biedaszkowie Wielkim.

Świetlica do remontu
Rozstrzygnięty został przetarg na remont  świe-
tlicy środowiskowej w Trzebnicy, mieszczącej się 
przy ulicy Żołnierzy Września pod numerem 19. 
Za najkorzystniejszą, spełniającą warunki specyfi-
kacji, uznano ofertę, złożoną przez Zakład Budow-
lany Elios II Jarosława Busza z siedzibą w Kuczynie 
21. Cena ofertowa brutto zaproponowana przez 
wykonawcę to 84 520 zł.

Do nowo wyremontowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Żołnierzy Wrze-
śnia zostanie przeniesiona część gminnego punktu konsultacyjnego, znajdują-
cego się obecnie w Ratuszu.  
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W związku z powyższym miesz-
kańcy Gminy Trzebnica, którzy 
wyrażają chęć usunięcia wy-
robów azbestowych ze swoich 
obiektów, zobowiązani są do 
złożenia DEKLARACJI przystą-
pienia do programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających 
azbest na terenie Gminy Trzebni-
ca.
Deklarację należy składać w 
nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 31.12.2013 r. w Biurze Ob-
sługi Klienta Urzędu Miejskiego 
w Trzebnicy (pl. Piłsudskiego 1, 
55-100 Trzebnica). Deklaracje 
złożone po terminie nie będą roz-
patrywane.

UWAGA
Dofinansowanie do wysokości 
85% kosztów obejmuje demontaż, 
transport, zbieranie i unieszko-
dliwianie odpadów zawierających 
azbest. W ramach zadania zwią-
zanego z usuwaniem azbestu nie 
będą finansowane koszty zakupu 
i wykonanie nowego pokrycia da-
chowego. Powyższe koszty wła-
ściciel nieruchomości musi po-
kryć we własnym zakresie

Więcej informacji oraz druki 
deklaracji można uzyskać w Wy-
dziale Rolnictwa i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miejskiego w 
Trzebnicy, pok. 127, tel. 071/388-
81-76.                                        [gur] 

Zmiana ta została wykonana na 
wyraźną prośbę rodziców dzieci, 
które dzięki reorganizacji będą 
dowożone pod samą bramę wej-
ściową szkoły.
Chodziło przede wszystkim o 
kwestię bezpieczeństwa najmłod-
szych, którzy co rano dojeżdżają 
autobusami pod Szkołę Podsta-
wową numer 2. Wcześniej odci-
nek od ulicy Wesołej do szkoły 
musiały pokonywać pieszo, po-
nieważ zakaz uniemożliwiał wje-
chanie bliżej budynku  transpor-
tującemu je autobusowi. Mogło 
być to niebezpieczne ze względu 
na panujące już warunki i odle-
głość, którą najmniejsze z dzie-
ci musiały przebyć. Teraz to się 
zmieniło, a dzieci podjeżdżają 
wprost pod bramę szkoły. 
Zmiana organizacji ruchu przy-

czyni się także do odkorkowania 
skrzyżowania ulicy Bochenka 
oraz ulicy Klasztornej. Stać się 
tak może dzięki temu, że oso-
by wjeżdżające do Trzebnicy od 
strony ulicy Oleśnickiej, będą 
mogły skrócić sobie drogę i omi-

nąć istniejące korki, wjeżdżając w 
ulicę 3-ego Maja, a wyjeżdżając z 
niej na ulicy Leśnej. To spowodu-
je ominięcie niedrożnego odcin-
ka i rozładuje przeciążone skrzy-
żowanie.

[seb]

Dofinansowanie demontażu 
i odbioru AZBESTU
W związku z możliwością pozyskania przez Gminę 
Trzebnica środków na finansowanie demontażu, zbie-
rania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierają-
cych azbest z WFOŚiGW we Wrocławiu, informujemy, że 
można składać wnioski o dofinansowanie ww. zadań na 
rok 2014.

- Nie jest to zmiana funkcji te-
renu, co oznacza, że wspomnia-
na uchwała nie daje możliwości 
przekształcenia terenu rolnego na 
budowlany, dotyczy zupełnie cze-

goś innego - zaznacza wyraźnie 
Joanna Bębenek, naczelnik wy-
działu architektury i urbanistyki 
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. 
Wyjaśnia także, że wspomniane 

w uchwale parametry pozwalają 
stworzyć bardziej elastyczne za-
pisy w miejscowych planach za-
gospodarowania przestrzennego.
W uzasadnieniu  wspomnianej 
uchwały czytamy, że: W wyniku 
prac nad opracowaniem miejsco-
wych planów zagospodarowania 
przestrzennego na terenie miasta i 
gminy Trzebnica, w procesie oceny 
ich zgodności z zapisami studium, 
stwierdzono konieczność zmian 
wskaźników w zakresie parame-

trów zagospodarowania terenu, 
między innymi: - powierzchni za-
budowy w stosunku do powierzch-
ni działki, udziału powierzchni 
działki jako powierzchni terenu 
biologicznie czynnego, wysokości 
budynków mieszkalnych w mieście 
i na terenach wiejskich, geometrii 
dachów, ilości miejsc postojowych, 
powierzchni działek na terenie 
miasta i na obszarach wiejskich. 
Obecnie obowiązujące wskaźniki 
należy dostosować do aktualnych 
potrzeb, np. w zakresie dopuszczal-
nych form dachów i ich kolorysty-
ki lub minimalnych powierzchni 
działek budowlanych, wysokości 
budynków mieszkalnych na tere-
nie miasta i gminy. Wprowadze-
nie powyższych zmian stworzy 

możliwości bardziej kreatywnego 
kształtowania przestrzeni na bar-
dzo zróżnicowanych terenach na-
szej gminy i pozwoli na stworzenie 
urozmaiconej architektury i urba-
nistyki oraz zachowanie ładu prze-
strzennego. 
 Naczelnik Joanna Bębenek 
wyraźnie o tych zmianach mó-
wiła zarówno na posiedzeniu 
komisji, jak też na sesji, na któ-
rych obecni byli także dzienni-
karze wspomnianej gazety. Ani 
w uchwale, ani w obwieszczeniu 
burmistrza, ani podczas sesji nie 
było mowy o przekształceniach 
gruntów z rolnych na budowlane, 
a tym bardziej o jakichkolwiek 
terminach. 

 [paj] 

Zmiana parametrów to nie przekształcenie

Mieszkańcy wprowadzeni w błąd! 
W ostatnim numerze NOWej Gazety Trzebnickiej ukazała 
się notatka „Uwaga! Zgłoś wniosek do gminy”, wprowa-
dzająca mieszkańców w błąd. Autor instruuje trzebniczan, 
że do 25 listopada mają czas na zgłoszenie wniosku o prze-
kształcenie nieruchomości z rolnej na budowlaną. To nie-
prawda. 

Zmiana organizacji ruchu przy SP2
Od 19 listopada nastąpiła 
zmiany organizacji ruchu na 
ulicy 3-ego Maja. Odwrócony 
został ruch jednokierunkowy 
na odcinku od ulicy Leśnej do 
ulicy Wesołej.

Zmiana organizacji ruchu przy SP2 zapewni bezpieczeństwo dzieciom i rozładu-
je zakorkowane skrzyżowanie przy ul. Bochenka i Klasztornej. 
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R E K L A M A

W czwartek 14 listopada, w Urzędzie 
Miejskim odbyło się spotkanie na 
temat praktycznych aspektów funk-
cjonowania internetowego serwisu 
mapowego w Gminie Trzebnica. Po-

nad 30-osobowa delegacja z powia-
tów i gmin województwa lubelskiego 
wysłuchała kilku prelekcji. Spotka-
nie zorganizowano we współpracy 
z Europejskim Centrum Integracji 
i Współpracy Samorządowej „Dom 
Europy”.
Głównym celem realizowanego pro-
jektu jest zdobycie i upowszechnia-
nie wiedzy nt. możliwości wykorzy-
stania narzędzi analitycznych GIS 
do efektywnego zarządzania syste-
mem usług publicznych na poziomie 
lokalnym. W oparciu o narzędzie 
GIS, w Gminie Trzebnica od 2009 
roku z powodzeniem funkcjonuje 
serwis geotrzebnica.pl. Na spotka-
niu obecni byli zaproszeni goście, 
przedstawiciele firmy 4GIS, CGIS 
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. 
Spotkanie rozpoczął burmistrz Ma-
rek Długozima. – Witam serdecznie 
w Trzebnicy. Cieszę się, że to nasza 
gmina ma zaszczyt zaprezentować 
Państwu funkcjonowanie i sposób 
wykorzystania systemu mapowego. 
Serwis geotrzebnica.pl jest bardzo 
przydatny i przejrzysty, został bar-
dzo dobrze przyjęty przez mieszkań-
ców, przedsiębiorców i inwestorów 
- powiedział udzielając głosu prele-
gentom.                                               [kas] 

O geomapach w urzędzie

W październiku Rada Powiatu  
przygotowała projekt uchwały w 
sprawie ustalenia rozkładu pracy 
aptek ogólnodostępnych działa-
jących na terenie powiatu w roku 
2014. Z załącznika mogliśmy do-
wiedzieć się, że  w gminach – np. 
Oborniki Śląskie i Żmigród rada 
podzieliła dyżury nocne pomię-

dzy kilka aptek funkcjonujących 
na danym terenie. W Trzebnicy 
natomiast wskazała tylko jedną 
aptekę - Panaceum, która będzie 
pełniła świąteczne i nocne dyżury 
przez cały rok. Pominęła natomiast 
pozostałe. 
21 października do burmistrza tra-
fiło oświadczenie pięciu pominię-
tych przez Radę Powiatu aptek, w 
którym informują, że nie wyrażają 
zgody na prowadzenie całodobowej 
praktyki przez jedną aptekę - Pana-
ceum. Jednocześnie sami deklarują 
wyrazili dalszą chęć dyżurowania.    
Burmistrz Marek Długozima skie-

rował więc pismo do starostwa, w 
którym negatywnie zaopiniował 
załączony do projektu uchwały 
harmonogram godzin pracy tych 
placówek. Kilka dni później, z ko-
lei apteka Panaceum wystosowała 
skargę do burmistrza na jego nega-
tywną decyzję.  
Burmistrz zwrócił się więc do Dol-
nośląskiej Izby Aptekarskiej, by 
rozstrzygnęła sprawę. Ona również 
negatywnie zaopiniowała projekt 
uchwały Rady Powiatu. W piśmie 
DIA skierowanym do starostwa 
czytamy m.in. „Prosimy o przy-
chylenie się do sugestii aptekarzy 
z Trzebnicy i włączenie do harmo-
nogramu dyżurów aptek wszystkich 
placówek, które złożyły taką dekla-
rację Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Trzebnica.”
Rada Powiatu przygotowała 
nowy harmonogram dyżurów z 
uwzględnieniem wszystkich aptek. 
Prezentujemy go obok.             [paj]

Dyżury aptek w Trzebnicy na 2014 rok
Burmistrz Marek Długozima negatywnie zaopiniował  
harmonogram godzin pracy aptek działających na 
terenie gminy, które zostały zaproponowane przez 
Radę Powiatu. Ta bowiem uznała, że przez cały rok 
dyżury nocne będzie pełniła tylko jedna apteka z siedmiu 
działających na terenie miasta.

Rozkład godzin aptek miasta Trzebnica
Rozkład godzin pracy aptek:
Od poniedziałku do piątku – od godz. 8.00 do 19.00 – wszystkie apteki;
W soboty – od godz. 8.00 do 15.00 – wszystkie apteki.
Poza godzinami pracy aptek oraz w niedzielę, święta i inne dni ustawowo 
wolne od pracy, całodobowo dyżurują  apteki według harmonogramu za-
mieszczonego obok. 

OKRES DYŻURÓW DYŻURUJĄCE APTEKI

1 stycznia– 5 stycznia Lege Artis
6 stycznia– 12 stycznia Panaceum
13 stycznia- 19 stycznia Bursztynowa
20 stycznia – 26 stycznia Św. Jadwigi
27 stycznia – 2 lutego Herbena
3 lutego – 9 lutego Pod Bazyliką
10 lutego – 16 lutego Przy Ratuszu
17 lutego – 23 lutego Lege Artis
24 lutego – 3 marca Panaceum
4 marca – 9 marca Bursztynowa
10 marca – 16 marca Św. Jadwigi
17 marca – 23 marca Herbena
24 marca – 30 marca Pod Bazyliką
31 marca – 6 kwietnia Przy Ratuszu
7 kwietnia– 13 kwietnia Lege Artis
14 kwietnia – 20 kwietnia Panaceum
21 kwietnia – 27 kwietnia Bursztynowa
28 kwietnia – 4 maja Św. Jadwigi
5 maja– 11 maja Herbena
12 maja – 18 maja Pod Bazyliką
19 maja – 25 maja Przy Ratuszu
26 maja – 1 czerwca Lege Artis
2 czerwca – 8 czerwca Panaceum
9 czerwca – 15 czerwca Bursztynowa
16 czerwca – 22 czerwca Św. Jadwigi
23 czerwca – 29 czerwca Herbena
30 czerwca – 6 lipca Pod Bazyliką
7 lipca – 13 lipca Przy Ratuszu
14 lipca– 20 lipca Lege Artis
21 lipca – 27 lipca Panaceum
28 lipca – 3 sierpnia Bursztynowa
4 sierpnia – 10 sierpnia Św. Jadwigi
11 sierpnia – 17 sierpnia Herbena
18 sierpnia – 24 sierpnia Pod Bazyliką
25 sierpnia – 31 sierpnia Przy Ratuszu
1 września – 7 września Lege Artis
8 września – 14 września Panaceum
15 września – 21 września Bursztynowa
22 września– 28 września Św. Jadwigi
29 września– 5 października Herbena
6 października - 12 października Pod Bazyliką
13 października – 19 października Przy Ratuszu
20 października – 26 października Lege Artis
27 października – 2 listopada Panaceum
3 listopada – 9 listopada Bursztynowa
10 listopada – 16 listopada Św. Jadwigi
17 listopada – 23 listopada Herbena
24 listopada – 30 listopada Pod Bazyliką
1 grudnia – 7 grudnia Przy Ratuszu
8 grudnia – 14 grudnia Lege Artis
15 grudnia – 21 grudnia Panaceum
22 grudnia– 28 grudnia Bursztynowa
29 grudnia – 31 grudnia Św. Jadwigi

Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy dotyczące praktycznych aspektów funkcjonowania internetowego serwisu mapowego . 

Stomatologia dziecięca w ramach ubezpieczenia 
(NFZ)/wizyty bezpłatne, realizowana jest w BE-
RING Centrum Usług Stomatognatycznych przez 
lek. stom. Rafała Marka.

Bezpłatne przyjęcia uczniów w dniach:

Poniedziałki 12-18  /  Wtorki 9-14  /   Soboty 9-15
telefon +48 607 42 40 42
ul. Prusicka 19 / Trzebnica

OGŁOSZENIE
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Szkoła Rodzenia Wesołe Brzuszki 
to kolejny ciekawy projekt i efekt 
współpracy Gminy Trzebnica, 
Trzebnickiego Centrum Medycz-
nego Zdrój i Trzebnickiego Parku 
Wodnego Zdrój.
Organizatorzy zapewniają, że in-
spiracją stały się dzieci oraz nigdy 
nie przestający zadziwiać cud na-
rodzin. Szkoła Rodzenia działa-
jąca przy przychodni to miejsce, 
gdzie rodzice w ciepłej i serdecz-
nej atmosferze mogą dobrze przy-

gotować się do tej najważniejszej 
życiowej roli. Wykłady i warsztaty 
prowadzone są przez specjalistów 
różnych dziedzin - to fizjotera-
peuci o różnych specjalnościach, 
położne, lekarz ginekolog, neona-
tolog i wielu innych. Celem zajęć 
jest przygotowanie rodziców do 
naturalnego i aktywnego porodu, 
a także do jak najlepszej opieki 
nad maleństwem, i w końcu do 
świadomego przeżywania czasu 
rodzicielstwa. 

PROGRAM
Cykl zajęć w Szkole Rodzenia 
obejmuje osiem spotkań, odby-
wających się raz w tygodniu. Jed-
no spotkanie, trwające około 2,5 
godzin, obejmuje wykład teore-
tyczny, zajęcia warsztatowe oraz 
ćwiczenia. Zajęcia odbywają się 
w Trzebnickim Parku Wodnym 
Zdrój.

Informacje organizacyjne
Całkowity koszt Szkoły Rodzenia 
wynosi 300 zł. Płatność można 
uiścić osobiście w Trzebnickim 
Centrum Medycznym Zdrój, 
bądź też poprzez wpłatę na kon-
to bankowe: Bank Spółdzielczy 
Trzebnica, nr konta: 16 9591 0004 
2001 0000 4255 0001 (z dopi-
skiem: imię i nazwisko, opłata za 
szkołę rodzenia – data rozpoczę-
cia cyklu)

W gronie partnerów programu 
Trzebnicka Rodzina 3+ pojawiły 
się nowe firmy, z nowymi rabata-
mi i propozycjami. Wszystkich, 
którzy posiadają naszą gminną 
kartę dużej rodziny, serdecznie 
zapraszamy do skorzystania z ko-
lejnych propozycji.
 Wśród nowych partnerów 
programu znalazła się m.in. fir-
ma AP Wnętrza - Studio Projek-
towania Wnętrz Paulina Kędzio-

ra-Dufrat. Razem z kartą można 
tu skorzystać z następujących ra-
batów:
5% rabatu na projekt pojedyn-
czych pomieszczeń,
10% rabatu na projekt wnętrz 
mieszkań oraz darmowy projekt 
kominka,
15% rabatu na wnętrza domów 
oraz darmowy projekt kominka,
Bezpłatna konsultacja architekto-

niczna wnętrz.
Kolejne firmy, które zapropono-
wały zniżki to: 
10% zniżki na usługę. Usługi 
Krawieckie Bogusława Kubica, 
Jaźwiny 18A.
10% zniżki na usługę wymiany 
opon. P.H.U. Martin Serwis-Wul-
kanizacja Marcin Dufrat, ul. św. 
Jadwigi, Trzebnica. 
10% rabatu na kurs prawa jazdy 
kat. B, A, A1, A2, AM. Nauka 
Jazdy Tomasz Grzegorzewski, 
Trzebnica ul. Wojska Polskiego 
17.
Firmy otrzymały certyfikat Part-
ner Programu Trzebnicka Rodzi-
na 3+.                                     (ewe)

R E K L A M A

Dołączyli do 3+

Szkoła Rodzenia. Rusza druga edycja!
Właśnie zakończył się pierwszy kurs w nowej Szkole Rodze-
nia Wesołe Brzuszki. 3 grudnia ruszają kolejne warsztaty. Dla 
przyszłych rodziców przygotowano nie tylko zajęcia teoretycz-
ne i praktyczne ze specjalistami, ale są tu całe kursy. Można 
skorzystać z warsztatów chustonoszenia, masażu Shantala dla 
noworodków i dzieci, a także z udzielania pierwszej pomocy! 
Wszystko w miłej, ciepłej i przede wszystkim kameralnej atmos-
ferze.

Maria Lampara z mężem
W grudniu oczekują narodzin 
córeczki: Dzięki Szkole Rodzenia 
Wesołe Brzuszki miałam możli-
wość poznać wielu specjalistów 
m.in. panią psycholog, panie po-
łożne, fizjoterapeutów, lekarzy. 
Wszyscy w profesjonalny sposób 

pomogli mi pogłębić wiedzę na 
temat ciąży, porodu, ale również 
późniejszej opieki nad noworod-
kiem. 
 Myślę, że dzięki temu czuję się 
pewniej w nowej roli – roli mamy! 
Poza tym poznałam tu innych 
rodziców, z którymi mogłam 
wymieniać się doświadczeniem. 

Każde spotkanie było bardzo in-
teresujące i prowadzone w sposób 
niezwykle ciekawy. 
Szkołę Rodzenia polecam wszyst-
kim mamom!
Tutaj można zdobyć nie tylko 
wiedzę, ale i oparcie w tym jakże 
ważnym momencie w życiu. 

OGŁOSZENIE

SZANOWNI PAŃSTWO NAUCZYCIELE, PRACOWNICY ADMI-
NISTRACJI, ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ,

 A OBECNIE GIMNAZJUM NR 1 W TRZEBNICY!

27 września 2015 r. szkoła będzie obchodzić jubileusz siedemdziesięciolecia 
istnienia. W związku z tym powstała idea wydania monografii tej najstarszej 
placówki oświatowej w naszym mieście, skupiającej w ciągu blisko siedem-
dziesięciu lat pokolenia trzebniczan i mieszkańców naszej gminy. Zwracamy 
się zatem z apelem o włączenie się do naszego projektu poprzez udostępnie-
nie pamiątkowych zdjęć i podzielenie się wspomnieniami z okresu, kiedy 
byliście Państwo w jakiś sposób związani z trzebnicką Jedynką.

Kontakt: Gimnazjum nr 1, im. ks. Henryka Brodatego, w Trzebnicy, ul. 
Świętej Jadwigi 10, 55-100 Trzebnica, tel. 71 312 08 84
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ANNA 
LIBERA-
ZAWADKA
–

 k o o r d y n a t o r 
Szkoły Rodze-
nia Wesołe 
Brzuszki, mgr 
fizjoterapii, in-
struktor masa-

żu Shantala dla niemowląt i dzie-
ci, terapeuta dzieci, prywatnie 
mama Filipa. W Szkole Rodzenia 
prowadzi zajęcia z terapii kobiet w 
ciąży i niemowląt. Rodzice mogą 
zdobyć wiedzę z zakresu masażu 
kobiet w ciąży, ćwiczeń dla kobiet 
w ciąży i w połogu. - Zależy mi, 
by rodzice czuli, że mają wpływ 
na jakość przeżywania tego nie-
zwykłego czasu. Wiem, że wiele 
pań boryka się z różnego rodza-
ju bólami. Tu z pomocą może 
przyjść nowa metoda fizjoterapii - 
kinesiology taping w ginekologii. 
Potem, po narodzeniu maluchów, 
też są świetne sposoby na walkę 
z bólami kręgosłupa, np. chusto-
noszenie, które sprzyja również 
nawiązywaniu więzi maluszka 
zarówno z mamą, jak i z tatą. A w 
trosce o organizm mamy i zdro-
wie malucha proponuję zajęcia 
dotyczące diety w okresie ciąży 
i laktacji. W Szkole Rodzenia 
prowadzę również kurs masażu 
Shantala. To masaż, który uspo-
kaja dzieci, wycisza, ale korzyst-
nie wpływa również na ukrwie-
nie skóry i w wielu przypadkach 
rozwiązuje problem dziecięcych 
kolek. 

ANNA 
KOWALIK
–
lekarz pedia-
tra, specjalista 
neonatolog z 
w i e l o l e t n i m 
stażem pracy. 
W latach 1988-
1994 pracowa-

ła na oddziale noworodków w 
Wojewódzkim Szpitalu Specjali-
stycznym we Wrocławiu, potem 
od 1995 roku do 2000 w szpitalu 
w Trzebnicy, a od 13 lat znana jest 
rodzicom z pracy w przychodni 
- obecnie Trzebnickim Centrum 
Medycznym Zdrój. O swoim za-
wodzie mówi: - Neonatologia to 
prężnie rozwijająca się, wąska 
dziedzina pediatrii, która zajmuje 

się dzieckiem od chwili urodze-
nia do końca 1. miesiąca życia. 
Okres noworodkowy to trudny 
czas przystosowywania się wielu 
narządów do życia pozamacicz-
nego. O tym okresie i problemach 
z nim związanych opowiadam w 
Szkole Rodzenia. Dzięki tej wie-
dzy młode mamy lepiej rozumie-
ją stany przejściowe i zachowania 
dziecka w okresie noworodko-
wym. Rodzice na warsztatach do-
wiadują się, jak przebiega opieka 
nad noworodkiem na sali poro-
dowej, na oddziale położniczym 
oraz po wypisaniu dziecka do 
domu. Zdobywają też wiedzę na 
temat karmienia piersią, prawi-
dłowej pielęgnacji, oraz i na temat 
szczepień, które czekają maluchy.

ANNA
 WOJTAŚ

–
ukończyła Me-
dyczne Studium 
Położnych we 
Wrocławiu i 
Wydział Me-
dyczny w Pań-
stwowej Wyż-

szej Szkole Zawodowej w Kaliszu, 
pracowała w Wojewódzkim Szpi-
talu Specjalistycznym we Wrocła-
wiu na oddziale noworodków i 
w Szpitalu im. św. Jadwigi Śl. na 
oddziale ginekologiczno-położ-
niczym. Obecnie jest położną w 
Trzebnickim Centrum Medycz-
nym ZDRÓJ. Wierzy, że świado-
my sposób przygotowania się do 
porodu jest bardzo ważny. I tu z 
pomocą przychodzi Szkoła Ro-
dzenia. - Nasze zajęcia z laktacji, 
przebiegu poszczególnych faz 
porodu, łagodzenia bólu, tech-
nik oddechowych, potem pielę-
gnacji podczas połogu nie tylko 
konkretna wiedza, ale to też do-
bre oswajanie się z tematem, a to 
dla początkujących rodziców jest 
bardzo ważne.

MARTA
DEUTSCHMAN
–
p s y c h o t e r a -
peutka, peda-
gog.
U k o ń c z y ł a 
Szkołę Psycho-
terapii Psycho-
d y n a m i c z n e j 

oraz kurs Analizy Relacji Rodzic 
- Niemowlę w Centrum Anny 
Freud w Londynie.
Od ponad 10 lat pracuje w zawo-
dzie, prowadząc terapię indywi-
dualną i grupową dla młodzieży i 
dorosłych oraz warsztaty i szkole-
nia, m.in. dotyczące rodzicielstwa 
a także analizę relacji rodzic-nie-
mowlę.
W ramach Szkoły Rodzenia pro-
ponuję parom przyjrzenie się 
stronie emocjonalnej dotyczącej 
tematyki ciąży i rodzicielstwa. 
Rozmowy na temat lęków, obaw 
dotyczących stawania się rodzi-
cem oraz symptomów różnicują-
cych tzw. „baby blues” od „depre-
sji poporodowej”.
Ważne wydaje mi się, aby przy-
szli rodzice mieli świadomość 
faktu, iż wobec swojego jeszcze 
nienarodzonego dziecka prze-
żywają bardzo zróżnicowane 
uczucia i nie są one zawsze miłe i 
przyjemne. Czasami ciąża, poród 
czy okres poporodowy aktywi-
zują wcześniejsze doświadczenia 
kobiet i powodują, że sytuacja 
wydaje się bardziej skompliko-
wana niż jest w rzeczywistości. 

MARTA 
RATAJ
–

 licencjat fizjo-
terapii, pracuje 
w Trzebnickim 
Centrum Me-
dycznym Zdrój, 
gdzie realizu-
je swoje pasje 

związane z pomaganiem ludziom. 
- Od listopada prowadzę  w Szko-
le Rodzenia część teoretyczną i 
praktyczną dotyczącą ćwiczeń ru-
chowych. Regularna aktywność 
fizyczna w czasie ciąży wpływa 
korzystnie na skórę, układ mię-
śniowy, układ kostno-stawowy, 
sercowo–naczyniowy, a także 
na układ oddechowy i nerwowy. 
To dzięki nim akcja porodowa 
będzie krótsza, będzie mniej po-
wikłań poporodowych, a mamy 
szybciej wrócą do sił. I co cieka-
we: jest udowodnione, że dobra 
kondycja mamy wpływa również 
na wyższą punktację wg skali Ap-
gar w stosunku do noworodków 
kobiet nieaktywnych fizycznie. 
Zajęcia w Szkole Rodzenia to nie 

tylko możliwość zdobycia wiedzy, 
ale to  także przestrzeń wymiany 
różnych doświadczeń, budowa-
nia poczucia wspólnoty z innymi 
osobami oczekującymi na na-
rodziny dziecka. Sama również, 
aby dobrze służyć innym, cią-
gle podnoszę swoje kwalifikacje  
uczestnicząc w różnych kursach i 
spotkaniach doszkalających moje 
umiejętności i wiedzę. 

MONIKA
MUSZYŃSKA
–
specjalista ds. 
szkoleń, od 
14 lat pracu-
je w Ośrodku 
Szkolenia Kie-
rowców Jaro-
sław Gawlik w 

Trzebnicy. W Szkole Rodzenia 
prowadzi zajęcia dotyczące bez-
pieczeństwa przyszłych mam i ich 
nienarodzonych dzieci. Podejmo-
wane przez nią tematy to: „Pasy 
bezpieczeństwa, jak, i czy w ogóle, 
powinno się podróżować autem”. 
Zajęcia skierowane są do pań od 
pierwszych dni zajścia w ciążę 
do ostatniego trymestru. Drugi 
z tematów to „Foteliki i bezpie-
czeństwo niemowląt w trakcie 
podróży autem”. - Z doświadcze-
nia wiem, że mamy mają mało 
wiadomości na temat bezpie-
czeństwa swoich nienarodzonych 
dzieci. Zajęcia w Szkole Rodzenia 
pozwolą im na rozsądne podej-
ście do tematu. Będą wiedziały, 
jak bezpiecznie kierować autem, a 
także czym kierować się podczas 
wyboru fotelika dla dziecka i naj-
ważniejsze: jak przewozić swoje 
dziecko. 

PAWEŁ 
ZAWADKA
–
p i e l ę g n i a r z 
systemu ra-
townictwa me-
dycznego, tato 
Filipa. W Szkole 
Rodzenia pro-
wadzi zajęcia z 

zakresu pierwszej pomocy przed-
medycznej w stanach zagrożenia 
życia u noworodków i niemowląt. 
- Przede wszystkim chcę pokazać 
rodzicom, jak nie dopuścić do sy-
tuacji niebezpiecznych, a jeśli już 

takowe mają miejsce, to uczymy 
się, co robić lub czego robić nie 
należy. Nie jesteśmy bezbronni w 
tych momentach! W przyjaznej 
atmosferze przekazuję teoretycz-
ną i praktyczną wiedzę dotyczącą 
m.in. zaburzeń w oddychaniu, 
zakrztuszeń, zadławień, bez-
dechu, zasad postępowania w 
resuscytacji krążeniowo-odde-
chowej (RKO), krwotoków, ran, 
złamań i wielu innych. Badania 
pokazują, że osoby przeszkolone 
na poziomie podstawowym są w 
stanie efektywnie działać. Zatem 
nawet minimalna wiedza daje 
nam poczucie bezpieczeństwa 
i może sprawić, że kiedy coś się 
wydarzy, będziemy czuć się pew-
niej. Największy lęk wynika bo-
wiem z niewiedzy!

URSZULA 
SIEMIĄT-
KOWSKA
–

 mama Jagody, 
ukończyła Stu-
dium Medycz-
ne Wydział 
Położnych we 
W r o c ł a w i u , 

pracowała w Szpitalu im. Świętej 
Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy na 
oddziale ginekologii i położnic-
twa. Od 10 lat jako położna śro-
dowiskowo-rodzinna wcześniej 
w ZLA, a dziś w Trzebnickim 
Centrum Medycznym Zdrój, do-
radza początkującym mamom. - 
Zależy nam, by Szkoła Rodzenia 
Wesołe Brzuszki była miejscem, 
gdzie w miłej, intymnej atmosfe-
rze możemy porozmawiać nawet 
o tych najdelikatniejszych spra-
wach, które są tak ważne dla ro-
dziców. Chcę podzielić się swoim 
doświadczeniem zawodowym, 
ale również tym osobistym. Pro-
ponowane przez nas warsztaty 
skupiają się nie tylko na tym, co 
dotyczy przebiegu ciąży, samego 
porodu, ale też tego, co dzieje się 
później, po powrocie do domu ze 
szpitala. Doradzamy rodzicom w 
problemach związanych z lakta-
cją, z prawidłowym odżywianiem 
się podczas karmienia piersią, ale 
też mówimy o pielęgnacji i higie-
nie maluszków.

Wysłuchała
Ewelina Gładysz

Specjaliści w szkole rodzenia

W Szkole Rodzenia młodzi rodzice mogą nauczyć się najważniejszych zasad pielęgnacji noworodka. Nie brakuje także ciekawych i relaksujących ćwiczeń dla przyszłych mam. 
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Od otwarcia szkoły minęło 2,5 
miesiąca. Ten czas to okres 
przystosowawczy do nowych 
warunków. W jaki sposób nowy 
budynek ma wpływ na eduka-
cję dzieci? Czy nowe mury to 
także nowe idee, nowe plany i 
nowa jakość?
 Hasło przewodnie towarzy-
szące otwarciu szkoły brzmia-
ło „Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Trzebnicy - przestrzeń nowych 
możliwości”. Funkcjonowanie 
szkoły w nowym budynku stwa-
rza lepsze warunki pracy dla 
uczniów i nauczycieli, co powinno 
skutkować lepszymi wynikami i 
większymi sukcesami. Z pewno-
ścią nowy budynek pozwala  za-
pewnić uczniom bezpieczniejsze 
warunki nauki. Możliwości wy-
korzystania pracowni językowej 
na pewno sprzyjać będą poprawie 
poziomu nauczania języków ob-
cych w szkole, funkcjonowanie 
gabinetu terapii pozwala wyrów-
nywać szanse edukacyjne dzieci, 
a przestronna biblioteka z czytel-
nią pozwala rozwijać czytelnicze 
zainteresowania uczniów. Dzię-
ki wyposażeniu szkoły w nowe 
komputery, tablice interaktywne 
i projektory mamy możliwość 
stosowania nowoczesnych me-
tod nauczania. Przystępujemy 
do projektu „Edukacja przez sza-
chy”, który pozwoli nam rozsze-
rzyć treści programowe w klasach 
I-III. 
 Działalność szkoły jest rów-
nież kontynuacją wypracowa-
nych przez ponad 25 lat istnienia 
tradycji i form pracy.
Otwarcie placówki miało bar-
dzo uroczysty charakter. Jednak 
szybko gazeta NOWa szukała 
sensacyjnych materiałów. Roz-
pisywała się, a to o usterkach, a 
to o kolosalnych kosztach budo-
wy szkoły, a to o opóźnieniach.  
Większość w negatywnych ko-
notacjach. Jest aż tak źle czy aż 
tak dobrze, że nie wszystkim się 
to podoba?

 Przeniesienie szkoły do no-
wego budynku zdecydowanie 
poprawiło komfort naszej pracy 
i zapewniło uczniom lepsze i bez-
pieczniejsze warunki do nauki 
. Rodzice są zadowoleni z prze-
niesienia i szkoła bardzo się im 
podoba. Takie opinie  wyrażali 
już podczas drzwi otwartych po-
przedzających  uroczyste otwar-
cie szkoły. Jak przy każdej dużej 
inwestycji pojawiły się niewielkie 
usterki, ale były one usuwane bez 
zakłóceń w pracy szkoły.

Po kilkunastu tygodniach funk-
cjonowania placówki można już 
chyba powiedzieć czego jeszcze 
w szkole brakuje, czego braku-
je uczniom lub nauczycielom? 
Co jeszcze nie do końca działa, 
a co należałoby poprawić? Nie 
chodzi tylko i wyłącznie o sam 
budynek, ale także o stronę 
edukacyjną. 
 Przeprowadzka wiązała się z 
adaptacją do nowych warunków, 
zapoznaniem dzieci z lokaliza-
cją gabinetów specjalistycznych, 
klas, toalet, szatni itp. Konsul-

towaliśmy się z zatrudnionym 
przez szkołę specjalistą z zakresu 
BHP w celu zapewnienia uczniom 
bezpiecznych warunków pobytu 
w szkole. Wszelkie sugestie były 
na bieżąco realizowane. Prze-
prowadziliśmy próbny alarm 
przeciwpożarowy i zapoznaliśmy 
uczniów z zasadami użytkowania 
nowych urządzeń (np.: winda, 
plac zabaw).
 Z pewnością przydałaby się 
w szkole aula i hala sportowa. 
Taka inwestycja planowana jest w 

przyszłości.
Proszę wymienić 5 najważniej-
szych, według Pani, zalet ucze-
nia i funkcjonowania w nowym 
obiekcie. 

 Moim zdaniem to: bezpieczna 
lokalizacja budynku szkoły, więk-
sza przestrzeń dla uczniów w sa-
lach lekcyjnych i komunikacji, za-
montowanie szafek szatniowych  
dla wszystkich uczniów szkoły, 
wyposażenie nowoczesnych pra-
cowni: językowej i komputerowej 
oraz działalność stołówki szkol-
nej.
Jak rozwiązana jest kwestia wy-
chowania fizycznego, szkoła nie 
ma bowiem hali sportowej? 
 Szkoła ma 2 sale gimnastyczne 
o wymiarach 67,72 mkw, pokryte 
podłogą sportową i wyposażone 
w sprzęt sportowy potrzebny do 
prowadzenia zajęć wychowania 
fizycznego.
 Przy sprzyjającej pogodzie 
zajęcia wychowania fizycznego 
organizowane są na boisku „Or-
lik”. Młodsze dzieci w ramach 
zajęć ruchowych korzystają z  
placu zabaw. W ramach zajęć fa-
kultatywnych w klasach trzecich, 
piątych i szóstych organizowana 
jest nauka pływania na basenie. 
Jednakże pełnowymiarowa sala 
gimnastyczna pozwoliłaby na ca-
łoroczne prowadzenie gier zespo-
łowych, a także imprez i uroczy-
stości szkolnych z udziałem całej 
społeczności szkolnej.
Czy nowe warunki mają wpływ 
na poziom nauczania?

Liczymy na to, że funkcjonowa-
nie szkoły  w nowym budynku 
sprzyjać będzie procesom edu-
kacyjnym, co powinno znaleźć 
odzwierciedlenie w wysokich 
wynikach nauczania oraz sukce-
sach  naszych uczniów. Jednak na 
efekty należy jeszcze poczekać.
Burmistrz zapowiedział, że we 

wrześniu następnego roku bę-
dziemy uczestniczyć w kolejnej 
uroczystości, tym razem otwar-
ciu Szkoły Muzycznej I Stopnia?  
Czym dla SP2 jest otwarcie pla-
cówki muzycznej? 

 Otwarcie Szkoły Muzycznej to 
szansa zarówno dla uczniów na-
szej szkoły, jak i całego powiatu, 
na rozwijanie zainteresowań i ta-
lentów muzycznych: nauki gry na 
instrumentach oraz rozwijania 
zdolności wokalnych. W ankie-
cie przeprowadzonej na potrzeby 
gminy wielu rodziców wyraziło 
swoje zainteresowanie zapisa-
niem dzieci do planowanej pla-
cówki. Bliskie sąsiedztwo z pew-
nością sprzyjać będzie wzajem-
nej współpracy. Ukończenie 
inwestycji oznacza również 
zagospodarowanie przy-
ległego do szkoły terenu, 
co poprawi wizerunek 
naszej szkoły.
A co Pani sądzi o po-
syłaniu 6-latków do 
szkoły? Według Pani 
są na tyle dojrzałe, że 
można je posadzić  w 
szkolnych ławkach?
Wyniki międzynarodo-
wych badań PIRLS - mierzą-
cych umiejętności czytania 
i pisania oraz badań TIMMS 
- mierzących umiejętności mate-
matyczne i przyrodnicze, dowo-
dzą, że im wcześniej dzieci rozpo-
czynają naukę w szkole, tym mają 
lepsze wyniki i mniej kłopotów 
na późniejszych etapach eduka-
cyjnych. Optymistyczne wnioski 
płyną też z badań TUNSS (Test 
Umiejętności Na Starcie Szkol-
nym), którymi w 2012 r. objęto 
ponad 1,4 tys. polskich sześcio-

latków z przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych i pierwszych klas. 
Najlepsze wyniki we wszystkich 
badanych dziedzinach uzyskiwa-
ły sześciolatki w pierwszych kla-
sach.
Z podanych badań wynika więc, 
że 6 lat to optymalny wiek do roz-
poczęcia nauki w szkole. Nasza 
placówka jest przystosowana do 
przyjęcia 6-latków, zgodnie z za-
powiedziami rządu w tej sprawie.
Szkoła wyposażona jest w nowe, 
dostosowane do wzrostu naj-
młodszych dzieci meble szkolne. 
Dla uczniów klas 0-III zostało wy-
odrębnione osobne piętro. Każde 
dziecko posiada dostęp do zamy-
kanej szafki, w której może prze-
chowywać okrycie wierzchnie 
oraz podręczniki. Oprócz tego, w 
każdej z sal wydzielone jest miej-
sce na pomoce szkolne dla każde-
go ucznia. Toalety są estetyczne i 
dostosowane dla 5 - i 6 - latków. 
Dzieci mają dostęp do sali gimna-
stycznej, wyposażonej w miękkie 
klocki i sprzęt sportowy. Klasy 
0-III, pod nadzorem nauczyciela, 
korzystają również z placu zabaw. 
Po zajęciach szkolnych najmłodsi 
uczniowie korzystają z odrębnej 
świetlicy szkolnej. Praca  świetli-
cy szkolnej jest stale monitorowa-
na i dostosowywana do potrzeb 
uczniów i ich rodziców. Ponadto 
uczniowie mogą korzystać ze sto-
łówki szkolnej.

Rozmawiała 
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz 

R E K L A M A

Kontynuujemy 25 - letnie tradycje 

Do szkoły uczęszcza: 442

Zatrudnieni nauczyciele: 35

Liczba sal do nauczania: 21

Wielkość budynku: 3189,05 m2

Liczba oddziałów: 21

ROZMOWA Z GRAŻYNĄ KANTECKĄ, DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W TRZEBNICY

Nowy 
budynek 

pozwala zapewnić 
uczniom 

bezpieczniejsze 
warunki nauki.

Bliskie 
sąsiedztwo ze 

Szkołą Muzyczną 
z pewnością sprzyjać 

będzie wzajemnej 
współpracy



12 

Włamanie do TCKiS
W nocy z 15 na 16 listopada do-
szło do kradzieży z włamaniem w 
pomieszczeniach Trzebnickiego 
Centrum Kultury i Sportu  przy 
ul. Prusickiej 12. Jak podaje po-
licja, sprawcy zniszczyli 4 pary 
drzwi oraz uszkodzili osiem zam-
ków. Próbowali dostać się do sej-
fu, na szczęście nie udało im się 
go otworzyć. Z pomieszczeń cen-
trum ukradli telefon komórkowy, 
natomiast z biblioteki gotówkę w 
wysokości ok. 2 tysięcy złotych. 
Policja prowadzi dochodzenie w 
celu ustalenia sprawców.

Policja poszukuje
świadków wypadku
Komenda Powiatowa Policji w 
Trzebnicy zwraca się z prośbą o 

zgłaszanie się do tutejszej jed-
nostki  świadków wypadku dro-
gowego, który miał miejsce  2 
września 2013 roku w godzinach 
2.30-3.00 na trasie nr 5 w miej-
scowości Prusice. W wypadku 
zginęła kobieta potrącona przez 
nieustalony dotychczas samo-
chód. Prosimy o osobiste lub tele-
foniczne zgłaszanie się osób pod 
nr telefonu  71 38 88 249 z aspi-
rantem Jarosławem Gierszoniem, 
prowadzącym postępowanie  lub 
pod nr telefonu  71 38 88 200 do 
oficera dyżurnego.

Ukradł gołębie pocztowe
Policjanci z Trzebnicy zatrzy-
mali młodego mężczyznę, który 
włamał się do pomieszczenia go-
spodarczego sąsiada, skąd zabrał 
17 sztuk gołębi pocztowych. 

Do kradzieży doszło pod ko-
niec września tego roku o czym 
właściciel ptaków powiadomił 

funkcjonariuszy. Z przekazanych 
informacji wynikało, że sprawca 
włamał się do pomieszczenia go-
spodarczego. Następnie z klatek 
zabrał kilkanaście sztuk gołębi 
pocztowych. Policjanci rozpoczęli 
poszukiwania złodzieja. Przepro-
wadzili oględziny miejsca zda-
rzenia oraz rozpytali świadków. 
Funkcjonariusze ustalili, że za ten 
czyn może odpowiadać 19-letni 
mieszkaniec gminy Trzebnica, 
który pozazdrościł sąsiadowi go-
łębi pocztowych.
Policjanci odzyskali kilka sztuk 
ptaków, które wróciły do właści-
ciela. Za kradzież z włamaniem 
grozi kara pozbawienia wolności 
nawet do 10 lat.

Kiepski „żart” za 5 złotych 
Trzebniccy policjanci zatrzymali 
dwóch mężczyzn, podejrzanych 
o rozbój z użyciem pistoletu. Na-
pastnicy dla żartu, grozili męż-

Rover usunięty
W dniu 5 listopada strażnicy zle-
cili usunięcie z ulicy Daszyńskie-
go długotrwale nieużytkowanego 
pojazdu marki ROVER na łódz-
kich numerach rejestracyjnych. 
Pomimo podejmowanych czyn-
ności nie zdołano nawiązać kon-
taktu z właścicielem pojazdu. W 
przypadku nieodebrania pojazdu 
przez uprawnioną osobę przej-
dzie on na własność gminy celem 
złomowania.

Z placu do szpitala
W piątek 8 listopada na Placu 
Pielgrzymkowym do patrolu stra-
ży podszedł mężczyzna, który i 
oświadczył, że bardzo źle się czu-
je (bóle brzucha, osłabienie, od-
wodnienie). Na miejsce wezwano 
zespół ratownictwa medycznego, 
po wstępnym badaniu lekarz po-
stanowił o zabraniu mężczyzny 
na obserwację do szpitala.

Z ulicy do domu
12 listopada o godzinie 14 straż-
nicy miejscy otrzymali zgłosze-
nie, że na ulicy Bochenka leży 
mężczyzna. Na miejscu zastano 
już zespół ratownictwa medycz-

nego. Lekarz pogotowia stwier-
dził, że mężczyzna jest pod 
wpływem alkoholu i przekazał 
go patrolowi SM celem przewie-
zienia do miejsca zamieszkania, 
gdzie go pozostawiono pod opie-
ką domowników.

Wolał urząd niż mieszkanie
W czwartek 14 listopada około 
godziny 16 funkcjonariusze Stra-
ży Miejskiej otrzymali zgłoszenie 
o mężczyźnie, który nie chciał 
dobrowolnie opuścić nieczyn-
nego już Urzędu Miejskiego. Jak 
ustalono mężczyzna domagał się 
otrzymania mieszkania komu-
nalnego, twierdząc, że jest osobą 
bezdomną. Z rozmowy z pra-

cownikami Zakładu Gospodar-
ki Mieszkaniowej  wynikało, że 
mężczyzna otrzymał lokal socjal-
ny, jednakże nie przyjmuje tego 
do wiadomości. Mężczyznę oraz 
pracowników ZGM i Ośrodka 
Pomocy Społecznej  przewiezio-
no do przyznanego mu lokalu. Na 
miejscu jednak oświadczył, że nie 
przyjmie kluczy do mieszkania, a 
jeżeli zostanie pozostawiony sam, 
to targnie się na swoje życie. W 
związku z groźbą samobójstwa, 
na miejsce wezwano zespół ra-
townictwa medycznego, aby oce-
nił stan zdrowia osoby. Wezwa-
no również policję. Po wstępnej 
konsultacji lekarskiej mężczyzna 
został przewieziony karetką do 
milickiego szpitala.

Apel do mieszkańców
W związku ze zbliżającym się 
okresem zimowym, funkcjona-
riusze Straży Miejskiej wspólnie 
z pracownikami Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Trzebnicy, 
rozpoczęli kontrole wśród osób 
bezdomnych przebywających na 
terenie gminy.
Prosimy o przekazywanie do 
Straży Miejskiej lub do Ośrodka 
Pomocy Społecznej informacji 
o osobach, które mogą potrze-
bować wsparcia w okresie zi-
mowym. - Każda taka informa-
cja, nawet anonimowa zostanie 
sprawdzona – apeluje komendant 
SM Krzysztof Zasieczny.

Płonęły piwnice
W dniu 5 listopada o godzinie 
20.41 zostały wezwane jednost-
ki PSP Trzebnica do pożaru po-
mieszczeń piwnicznych przy ulicy 
Chrobrego w Trzebnicy. Na miej-
scu dwie jednostki PSP Trzebnica 
rozpoczęły działania gaśnicze. 
Strażnicy zajęli się zabezpiecze-
niem miejsca zdarzenia przed 

dostępem osób postronnych oraz 
udzielili pomocy przedmedycznej 
osobom poszkodowanym do cza-
su przybycia zespołów ratownic-
twa medycznego.
Strażacy ewakuowali 8 osób z 
budynku mieszkalnego. Jedna z 
kobiet poinformowała, że w loka-
lu na I piętrze budynku znajduje 
się  niechodząca, starsza kobieta. 
Strażacy w aparatach tlenowych 
udali się do mieszkania i wynie-
śli kobietę. Wraz z ratownikiem 
PSP  udzielono pomocy przedme-
dycznej dwóm kobietom, do cza-

su przekazania ich przybyłemu 
na miejsce zespołowi Pogotowia 
Ratunkowego S-16. Osoby po-
szkodowane z objawami zatrucia 
dymem, ale przytomne zostały 
przewiezione na SOR. Podobnie 
jak kolejna kobieta, która zgłosiła 
strażakom problemy z oddycha-
niem. Ona również została prze-
wieziona do szpitala. 
Po zakończeniu działań gaśni-
czych dowodzący akcją ratunko-
wą uznał, że budynek nie nadaje 
się do zamieszkania, ze względu 
na zbyt duże zagrożenia dla życia 

i zdrowia mieszkańców. Żaden z 
mieszkańców jednak nie wyraził 
zgody na umieszczenie w hotelu. 
Każdy z nich nocował u sąsiadów, 
lub rodziny.  
Po zakończeniu działań przez 
jednostki PSP, funkcjonariusze 
SM zabezpieczali budynek do za-
kończenia czynności związanych 
z przywróceniem możliwości 
jego wykorzystania, co nastąpiło 
w dniu następnym.

Kolizja na „5”
W piątek 8 listopada o godzi-
nie 16.13 na drodze krajowe nr 5 
przy skrzyżowaniu z drogą pro-
wadząca do Marcinowa,  miała 
miejsce kolizja dwóch osobowych 
aut - Peugota 206 z Fiatem Punto. 
Kierowcy i pasażerowie opuści-
li pojazdy o własnych siłach. Na 
miejscu obecne były dwie jed-
nostki  PSP Trzebnica, zespół po-
gotowia ratunkowego oraz funk-
cjonariusze SM zabezpieczający 
prowadzone działania.

STRAŻ  MIEJSKA    
71 / 388 81 14

POLICJA     
71 / 388 82 00

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

R E K L A M A

STRAŻ POŻARNA
71 / 312 07 88

czyźnie bronią, bo jak twierdzili, 
zabrakło im 5 złotych na alkohol.

 Teraz za czyn, o który są podejrzani 
grozi im kara do 12 lat pozbawie-
nia wolności. Po otrzymaniu tele-
fonicznego zgłoszenia trzebniccy 
policjanci wydziału kryminalnego 
i prewencji udali się do mieszkania 
zgłaszającego, który poinformował, 
że przyszło do niego dwóch zna-
nych mężczyzn, którzy mu grozili. Z 
przekazanych informacji wynikało, 
że napastnicy grozili pokrzywdzo-
nemu użyciem przedmiotu przypo-
minającym broń, przykładając ją do 
kolana zgłaszającego i żądali wyda-
nia 5 złotych. 
Funkcjonariusze będąc na miej-
scu zatrzymali dwóch mężczyzn 
w wieku 28 i 31 lat. Sprawcami 
okazali się mieszkańcy gminy 
Trzebnica, którzy przyznali się do 
popełnionego czynu. Zatrzyma-
ni tłumaczyli się, że zabrakło im 
5 złotych na alkohol, a tylko dla 
żartu chcieli postraszyć pokrzyw-
dzonego pistoletem wiatrówką.  
Prokurator Rejonowy w Trzebnicy 
wobec mężczyzn zastosował środek 
zapobiegawczy w postaci dozoru 
policyjnego. 
Teraz za rozbój zatrzymanym grozi 
kara pozbawienia wolności nawet 
do 12 lat. O ich dalszym losie zdecy-
duje sąd.

Amator słupków 
W ręce trzebnickich policjan-
tów wpadł 31-letni mężczyzna, 
podejrzany o kradzież słupków 
ogrodzeniowych.
 Sprawca włamał się do pomiesz-
czeń gospodarczych i zabrał 25 
metalowych i ocynkowanych 
słupków, które sprzedał w punk-
cie skupu złomu. Mężczyźnie 
grozi kara do 10 lat więzienia. 
Funkcjonariusze z Wydziału 
Kryminalnego Komendy Po-
wiatowej Policji w Trzebnicy 
ustalili i zatrzymali 31-letniego 
mężczyznę, który skradł kilka-
dziesiąt słupków ogrodzenio-
wych. Sprawca włamał się do 
pomieszczenia gospodarczego i 
zabrał znajdujące się wewnątrz 
25 metalowych  i ocynkowanych 
słupków. Następnie mężczyzna 
sprzedał skradziony łup w oko-
licznym punkcie skupu złomu 
za kwotę kilkuset złotych. Poli-
cjanci w skupie złomu zabezpie-
czyli skradzione elementy, które 
następnie zostały przekazane 
właścicielowi. Mężczyzna został 
zatrzymany w policyjnym aresz-
cie. Jak się okazało nie było to 
pierwsze przestępstwo, które ma 
na swoim koncie. Był już uprzed-
nio karany za podobne czyny.  
Za kradzież z włamaniem grozi 
kara nawet do 10 lat pozbawienia 
wolności.
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SKŁAD NAWOZÓW
KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE ROLNICTWA
w nawozy azotowe, fosforowe i potas

WĘGIEL Z POLSKICH KOPALNI
ekogroszek (workowany, luz)
orzech, kostka, miał, koks

SKŁAD OPAŁU USŁUGI ASENIZACYJNE

Dowozimy TOWAR do Klienta!transport  gratis

CZYSZCZENIE SZAMB
czyszczenie kanalizacji - Wuko
inspekcja kanalizacji za pomocą kamery

BILU      Szczytkowice 191, 55-100 Trzebnica      tel. kom. 664 02 47 22, 606 41 35 92

sp 2 sp 3

Uroczystości rozpoczęły się  
mszą św. odprawianą w intencji 
uczniów i pracowników szko-
ły. Następnie zaproszeni goście, 
władze Trzebnicy z  burmistrzem 
Markiem Długozimą na czele,  
kombatanci, dyrektorzy szkół i 
przedszkoli oraz przedstawicie-
le Kuratorium Oświaty, którzy 
dokonywali  ewaluacji  szkoły, 
obejrzeli program artystyczny. 
Po odśpiewaniu hymnu pań-
stwowego głos zabrała dyrektor 
Grażyna Kantecka i po przywi-
taniu uczestników uroczystości 

wyraziła zadowolenie z nauki 
w nowym budynku szkoły, któ-
ry stwarza możliwości rozwoju 
i osiągania sukcesów uczniom i 
nauczycielom. Montaż słowno- 
muzyczny został przygotowany 
przez klasę VI c pod opieką Bo-
żeny Sadownik oraz chór szkolny. 
Uczniowie przypomnieli uczest-
nikom uroczystego apelu prze-
szłość naszej Ojczyzny, zabiegi 
polskich patriotów zmierzające 
do odzyskania niepodległości , o 
którą walczył także patron szko-
ły. Wychowanie patriotyczne jest 

ważnym elementem w kształ-
towaniu charakterów uczniów 
naszej szkoły. Goście z uwagą 
wysłuchali recytacji utworów po-
etyckich, którym towarzyszyła 
muzyka Chopina i pieśni z okre-
su walk o niepodległość. Tę część 
zakończył krótki występ uczniów 
z Przedszkola im. Krasnala Hała-

bały. Na twarzach zaproszonych 
kombatantów pojawiły się łzy 
wzruszenia.
Po części artystycznej głos zabrali 
goście. Pierwszy dyrektor pla-
cówki Władysław Zwierzchowski  
w ciepłych słowach podziękował 
za zaproszenie  na uroczystość i 
przypomniał, że  już po raz dru-
gi spotyka się w burmistrzem w 
podobnych okolicznościach. - Pa-
miętam czas, kiedy po raz pierw-
szy otwieraliśmy SP 2. Ja wówczas 
byłem dyrektorem, burmistrz 
pracownikiem oświaty. Ta chęć 

do kontynuowania inwestycji zo-
stała ci do dziś – mówił z uśmie-
chem. 
Burmistrz nie krył wzruszenia, 
zarówno wypowiedzią byłego 
dyrektora, jak też interesującym 
programem przygotowanym 
przez uczniów. - Ciesz się, że 
mogę uczestniczyć w pierwszym 
święcie organizowanym przez 
szkołę. Bardzo jestem dumny, że 
uczniowie włączają się w obchody 
uroczystości patriotycznych.
Jak widać, szkoła nie tylko dba 
o edukację, ale także o tradycję. 

Wczoraj uczestniczyłem w uro-
czystościach w SP 3. Tam z kolei  
bardzo dużo uwagi poświęcono 
patronce szkoły Marii Skłodow-
skiej-Curie. Jest to budujące, że 
szkoły dbają o takie wartości 
– powiedział burmistrz Marek 
Długozima. Podziękował i pogra-
tulował także dyrektor Grażynie 
Kanteckiej za zaangażowanie i 
dobrą pracę na rzecz społeczności 
uczniowskiej.
W imieniu licznie zgromadzo-
nych dyrektorów szkół i przed-
szkoli gminy Trzebnica głos 

zabrała także dyrektor ZAPO 
Agnieszka Moździerz. Następnie 
goście złożyli kwiaty i zapalili 
znicze pod tablicą upamiętniają-
cą patrona szkoły gen. Leopolda 
Okulickiego „Niedźwiadka” oraz 
obejrzeli wystawę poświęconą pa-
mięci Jerzego Woźniaka, wrocła-
wianina, lekarza, uczestnika akcji 
„Burza”, żołnierza walczącego w 
Korpusie Polskim we Włoszech, 
emisariusza delegatury WiN w 
Londynie, honorowego prezesa 
Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej.  Ekspozycja 

składa się z dwóch części. Pierw-
sza to plansze, na których przed-
stawione zostały najważniejsze 
wydarzenia z historii Polski, któ-
re wpłynęły na wybory życiowe p. 
Woźniaka, a druga część to plan-
sze, będące ilustracją życia i dzia-
łalności tytułowego  bohatera.  
Wystawa została przygotowana i 
udostępniona przez wrocławski 
oddział  IPN .
Na zakończenie Święta Szkoły 
uczniowie i goście zostali zapro-
szeni na skromny, słodki poczę-
stunek.                               [kann]

Świątecznie w szkole 
Dnia 8 listopada 2013 r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy 
obchodziła Święto Szkoły. Przebieg uroczystości w tym dniu 
ma zawsze patriotyczny, uroczysty charakter, bowiem przypada 
zwykle przed obchodami Święta Niepodległości, co ściśle wiąże 
się z patronem naszej szkoły  - gen. Leopoldem Okulickim 
„Niedźwiadkiem” ostatnim komendantem AK, podstępnie 
uwięzionym i straconym w Moskwie, w procesie „szesnastu”. 

W czwartek siódmego listopada 
w  SP 3 odbyła się uroczystość 
święta szkoły połączona z paso-
waniem pierwszoklasistów. W 
uroczystości wzięli udział m.in.  
burmistrz Marek Długozima, 
dyrektorka  ZAPO - Agnieszka 
Moździerz, ks. dziekan Bogdan 
Grabowski oraz dyrektorzy szkół 
gminnych.
Uroczystość rozpoczęła się od 
wprowadzenia sztandaru i od-
śpiewania hymnu szkoły. Na-
stępnie dyrektor Jadwiga Kali-

nowska przywitała przybyłych 
gości i przekazała prowadzenie 
uroczystości  uczniom szkoły, 
której patronką jest jedna z naj-
znakomitszych polskich uczo-
nych Maria Skłodowska Curie. 
Gości swoim talentem czarowa-
li uczniowie starszych klas, ale 
specjalny program przygotowały 
także przedszkolaki z przyszkol-
nej placówki oraz zaprzyjaźnio-
nego przedszkola numer 2.  
Później miało miejsce uroczyste 
pasowanie pierwszoklasistów  na 

pełnoprawnych uczniów szko-
ły.   Po tej podniosłej chwili  głos 
zabrali zaproszeni goście, wśród 
nich burmistrz. Przekazał on 
kwiaty i prezent, który wzbogaci 
szkolną bibliotekę. Pogratulował 
dyrekcji  osiągnięć zarówno tych 
naukowych, jak i sportowych.   
Na zakończenie uroczystości 
wystąpiły dwie laureatki  kon-
kursów piosenki obcojęzycznej, 
laureatka Grand Prix konkursu 
piosenki francuskiej Lilianna Sa-
ternus oraz zdobywczyni drugie-
go miejsca w konkursie piosenki 
angielskojęzycznej Amelia Lubicz 
-Miszewska.                             [nk]

Święto Szkoły Podstawowej nr 3

Pasowanie pierwszoklasistów uświetniły ciekawe występy. 

W pierwszej uroczystości w nowym budynku udzial wzięli przedstawiciele samorządu, dyrektorzy 
szkół, kombatanci oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty. 

Uczniowie przygotowali wzruszającą część artystyczną. 
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W Gimnazjum nr 1 i Szkole 
Podstawowej nr 3 w Trzebnicy 
grupy dzieci i młodzieży zosta-
ły zapoznane z zasadami Nordic 
Walking. Po dopasowaniu odpo-
wiednich kijków, instruktorzy na 
czele z Jadwigą Grochowalską ze 
Spółdzielni Socjalnej Bawiland, 
współpracującą z Polską Federa-
cją Nordic Walking, opowiedzieli 
o prawidłowym sposobie chodze-
nia z kijkami oraz zaprezentowali 
technikę chodzenia. Po przepro-
wadzeniu rozgrzewki na świeżym 
powietrzu przeszli do zajęć prak-
tycznych.

Nauka i zabawa w sobotę

Warsztaty dla wszystkich chęt-
nych odbyły się w sobotę. Pod 
czujnym okiem instruktor Ja-
dwigi Grochowalskiej, uczestnicy 
spotkania mogli podszkolić swo-
ją technikę chodzenia z kijkami, 
zobaczyć jak wygląda prawidło-
wa postawa ciała oraz otrzymać 
wiele cennych uwag i wskazówek. 
Dla niektórych była to pierwsza 
przygoda z nordic walking. Rów-
nolegle w hali sportowej przy ul. 
Kościelnej trwała zabawa dla 
dzieci, które mogły bezpłatnie 
korzystać z dmuchanego placu 
zabaw oraz zjeżdżalni. W zabawie 
towarzyszył im Super Kot – Ma-
skotka Trzebnicy.

Wysiłek i rywalizacja w niedzielę

Około 70 lat dzieliło najmłod-

szego i najstarszego zawodni-
ka, a na linię startu zgłosiło się 
ich ponad 150 (prawie połowę 
stanowili mieszkańcy gminy 
Trzebnica). I Otwarte Mistrzo-
stwa Gminy Trzebnica w Nordic 
Walking należy uznać za bardzo 
udane. W pięknej, jesiennej au-
rze, na wymagającej, pagórko-
watej trasie w Lesie Bukowym, 
rywalizowano na dystansie 5 i 10 
km. Sportowców klasyfikowano 
w licznych kategoriach wieko-
wych. Każdy, kto przekroczył 
metę przy Trzebnickim Parku 
Wodnym Zdrój, otrzymał medal 
ukończenia Mistrzostw, regene-
rującą, ciepłą zupę oraz rabat na 
masaż w Trzebnickim Centrum 
Medycznym Zdrój. Dla zwycięz-
ców poszczególnych kategorii 
przygotowano specjalne puchary. 
Najszybsi w całym wyścigu oka-
zali się – Małgorzata Wiktorska z 
Wrocławia (1:14:25) oraz Krzysz-
tof Skiba z Wałbrzycha (1:05:16) i 
to oni otrzymali specjalne nagro-
dy pieniężne, ufundowane przez 
burmistrza gminy Trzebnica 
Marka Długozimy. Dodatkową 
nagrodę w postaci karnetu do 
aquaparku przyznano najszyb-
szym mieszkańcom trzebnickiej 
gminy – Edycie Fedeczko oraz 
Grzegorzowi Mazance. Puchary 
wykonane przez osoby niepełno-
sprawne wręczono zawodnikom:  
najmłodszemu Alanowi Sosnow-
skiemu (4 latka!) i najstarszemu 
Kazimierzowi Styczniowi.

 - W Trzebnicy od prawie 30 lat 
odbywa się Uliczny Bieg Sylwe-
strowy, niedawno zorganizowa-
liśmy biegi na orientację i cross, 
odbyło się także Kryterium Ko-
larskie, teraz zadbaliśmy o miło-
śników Nordic Walking. Jestem 
bardzo zadowolony z frekwencji 

na dzisiejszym sportowym wyda-
rzeniu w naszym mieście. Impre-
za ta wpisuje się w prowadzoną 
przez nas strategię - Trzebnica, 
Gmina Wspierająca Sport. A co 
ważne, wsparcie to dotyczy nie 
tylko inwestowania w budowanie 
i dbanie o infrastrukturę, ale tak-

że organizowania zawodów skie-
rowanych do różnych grup, które 
z tej infrastruktury mogą skorzy-
stać. Nordic Walking jest bardzo 
popularną ostatnio formą aktyw-
nego spędzania wolnego czasu, a 
nasze piękne tereny rekreacyjne 
położone w okolicach Stawów i 
Lasu Bukowego doskonale nadają 
się do chodzenia z kijkami – po-
wiedział burmistrz Marek Dłu-
gozima.
Natomiast Agnieszka Pawlaczek, 
naczelnik wydziału promocji UM 
w  Trzebnicy i jednocześnie ini-
cjatorka imprezy dodała: - Zda-
jemy sobie sprawę z tego, że w 
Trzebnicy rośnie grupa amato-
rów Nordic Walking. Codziennie 
przecież możemy zauważyć osoby 
ćwiczące z kijkami wokół Stawów 
Trzebnickich i na ścieżkach w Le-
sie Bukowym oraz specjalnej tra-
sie prowadzącej w okolice Orlika, 
którą otworzyliśmy z Radiem 
Wrocław wraz z trasami biego-
wymi. Stąd pomysł na zorganizo-
wanie wydarzenia skierowanego 
do tej właśnie grupy sportowców. 
I jak widać po frekwencji, pomysł 
trafiony. Dodatkową wartością 
całego przedsięwzięcia, co dla 
mnie osobiście było bardzo waż-
ne, jest fakt, że zorganizowaliśmy 
treningi w trzebnickich szkołach 
i warsztaty dla mieszkańców, 
pokazujące zasady i prawidłową 
technikę chodzenia z kijkami. 
Dzięki temu jeszcze większa licz-
ba osób pokocha Nordic Walking 
i będzie mogła skorzystać z przy-
gotowanej w naszym mieście in-
frastruktury. Mam nadzieję, że 
zaplanowane na 2014 spotkania, 
kursy i zawody trafią do osób lu-
biących aktywny wypoczynek i 
chcących osiągać wielkie sporto-
we sukcesy. I tych sukcesów już 
dzisiaj życzę wszystkim.

[kas]
Wyniki dostępne są na stronie:
www.trzebnica.pl

Weekend z Nordic Walking w Trzebnicy
O nagrodę Burmistrza Gminy Trzebnica rywalizowało 
w niedzielę (10 listopada) ponad 150 zawodników! 
Pokonując 5 lub 10 km po wymagającej trasie Lasu 
Bukowego, zgodnie przyznają, że warto było przyjechać 
do Trzebnicy. W ramach promocji aktywnego spędzania 
wolnego czasu i nordic walking, jako jednej z opcji 
rekreacji w Trzebnicy, odbyły się treningi i warsztaty dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych z prawidłowego chodzenia 
z kijkami.

Pod opieką taty, najmłodszy zawodnik Mistrzostw - Alan (4 latka) pokonał 5-ki-
lometrową trasę.

Dzień przed zawodami odbył się trening pod czujnym okiem instruktor Jadwigi Grochowalskiej. Nagrodę Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy wywalczyli - Małgorzata Wiktorska i Krzysz-
tof Skiba.

Całe podium w kategorii Mężczyzn powyżej 65. roku zajęli trzebniczanie - Czesław Czternastek  
(1 miejsce), Jerzy Krakowiak (2 miejsce) i Grzegorz Ustymczuk (3 miejsce).

W Mistrzostwach udział wzięli zawodnicy z klubów z całego kraju , m.in. liczna grupa za Ścinawy.
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Pagórkowaty teren Lasu Bukowego stanowił spore wyzwanie dla sportowców. Na trasie znajdowali 
się sędziowie, którzy pilnowali prawidłowej techniki chodzenia z kijkami, ale także dopingowali za-
wodników.

Trzebniczanka Barbara Jachimowska zdobyła 1. miejsce w kategorii K40. 

W zawodach udział wzięła także reprezentacja Grupy Kolarskiej KKS Trzebnica. W piątek w Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 przeprowadzono warsztaty i treningi. Każde-
mu uczniowi dopasowano odpowiednie kijki.

Igor i Borys Dmytrowscy z Trzebnicy za udział w zawodach otrzymali specjalne nagrody od Jadwigi 
Grochowalskiej. 

Powodzenia w Mistrzostwach silnej ekipie z Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój życzył bur-
mistrz Marek Długozima.

 W kwietniu 2014 roku odbę-
dzie się w Trzebnicy Puchar Pol-
ski w Nordic Walking!  Na trasie 
o długości 5, 10 i 20 km, popro-
wadzonej po pagórkowatym i wy-
magającym terenie Lasu Bukowe-
go zmierzą się zawodnicy z całego 
kraju. 
 W tej sprawie odbyło się w 
Urzędzie Miejskim spotkanie, w 
którym uczestniczył Burmistrz 
Gminy Trzebnica Marek Długo-
zima, Naczelnik Wydziału Pro-
mocji Agnieszka Pawlaczek oraz 
Pełnomocnik Polskiej Federacji 
Nordic Walking Arkadiusz Ko-
zak, a także Prezes Spółdzielni 
Socjalnej Bawiland Magdale-
na Grochowalska oraz Jadwiga 

Grochowalska ze Spółdzielni So-
cjalnej Bawiland i Instruktor nor-
dic walking. 
 Trasa Nordic Walking w Le-
sie Bukowym i rejonie Stawów 
Trzebnickich otrzymała atest Pol-
skiej Federacji Nordic Walking. 
Została doceniona za poziom 
trudności oraz walory krajobra-
zowe i klimatyczne. Trzebnica 
doskonale spisała się w roli orga-
nizatora I Otwartych Mistrzostw 
Gminy Trzebnica w Nordic Wal-
king, a na bazie owocnej współ-
pracy z PFNW, podjęto decyzję o 
przeprowadzeniu w naszym mie-
ście prestiżowej imprezy, jaką jest 
Puchar Polski.

 [kas] 

Puchar Polski w Nordic Walking w Trzebnicy

Umowa podpisana. W kwietniu następnego roku w Trzebnicy odbędzie się Puchar Polski w Nordic Walking.
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Tegoroczne Święto Niepodległo-
ści w Trzebnicy rozpoczęło się 
od złożenia kwiatów pod pomni-

kiem Żołnierzy II Armii Woj-
ska Polskiego. Następnie odbyła 
się msza św. i uroczystości pod 

Krzyżem Katyńskim. Padły sło-
wa Apelu Poległych odczytanego 
przez Romana Chandohę dowód-
cę Związku Strzeleckiego. Obec-
na była Trzebnicka Orkiestra 
Dęta i młodzież ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2, która zaprezentowała 
program artystyczny.
W okolicznościowym przemó-
wieniu burmistrz Marek Długo-
zima powiedział: - Dzisiaj, w 95. 
rocznicę odzyskania niepodległo-
ści przez naszą Ojczyznę po 123 
latach politycznej niewoli - każdy, 
kto czuje się Polakiem, dziękuje 
Bogu za dar odzyskanej niepod-
ległości, a także - idzie pod po-
mniki chwały i męczeństwa, by 

oddać należny hołd tym, którym 
ten bezcenny dar zawdzięczamy. 
Dodał również, że niepodległo-
ści trzeba czujnie strzec i bronić: 
- Nasz wielki rodak błogosławio-
ny Jan Paweł II - papież, podczas 
ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny, 
w swym nauczaniu mocno pod-
kreślał, że dzisiaj dla Polski naj-
większym zagrożeniem nie jest już 
faszyzm, ani nawet komunizm... 
Dziś są to przede wszystkim próby 
zacierania tożsamości narodowej, 
a także – liberalizm i relatywizm 
wartości. W tej sytuacji może być 
tylko jedna odpowiedź na takie 
zagrożenie – patriotyzm i zgoda 
narodowa. Patriotyzm budowa-
ny na fundamencie najwyższych 

wartości, jakimi są: Bóg, Honor, 
Ojczyzna. A zgoda narodowa - bu-
dowana na wzór twórców II Rze-
czypospolitej: Józefa Piłsudskiego, 
Romana Dmowskiego, Ignacego 
Paderewskiego i innych ważnych 
przywódców Narodu, którzy dla 
dobra Ojczyzny potrafili porozu-
mieć się ponad podziałami i z suk-
cesem przeprowadzili nasz kraj 
przez bardzo trudny okres wojen z 
sąsiadami, konfliktów wewnętrz-
nych, scalania terytorium, budo-
wy administracji państwowej i 
ustalania granic Polski. Na koniec 
burmistrz podziękował wszyst-
kim za okazanie świadectwa pa-
triotyzmu.           [kas] 

Za dar wolności
Mieszkańcy, przedstawiciele władz samorządowych, 
liczne delegacje, uroczysta msza św., kwiaty pod Krzyżem 
Katyńskim i przy pomniku Żołnierzy II Armii Wojska 
Polskiego, słowa hymnu państwowego, potem Apelu Po-
ległych – w tej tradycji jest siła Święta Niepodległości, jego 
godność.

Pod Krzyżem Katyńskim. Składają kwiaty (od lewej) przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz, 
burmistrz Marek Długozima i jego zastępcy - Jadwiga Janiszewska i Jerzy Trela.

Delegacje kombatanckie jak co roku uczestniczyły w obchodach 11 Listopada. 

Apel Poległych odczytał Roman Chandoha,dowódca Związku Strzeleckiego.   Honorową wartę przy Krzyżu Katyńskim pełnił m.in. Marian Kowalski z Marcinowa. 

W uroczystościach udział wzięli mieszkańcy, w tym - młodzież, kombatanci oraz władze.   Uczniowie z SP nr 2 przedstawili krótki, ale wymowny montaż słowno-muzyczny.
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Co prawda zwycięzców konkursu 
wytypowano aż troje, ale tylko 
dwoje z nich mogło uczestniczyć 
w uroczystości wręczenia nagród 
na komendzie – Kuba oraz Amel-
ka. Natomiast Wiktoria Sułkow-
ska swój prezent otrzyma w szko-
le, także  z rąk komendanta KPP 
Marka Bugajskiego i rzeczniczki 
Iwony Mazur.
Czwartkowe spotkanie na ko-

mendzie miało bardzo kameral-
ny charakter. Młodzi uczestnicy 
konkursu spotkali się najpierw 
z paniami – Katarzyną Gedi-
gą, Iwoną Grzeżułkowską oraz 
Ewą Lis, współwłaścicielkami 
Centrum Zdrowia Emvit a take 
rzeczniczką policji Iwoną Mazur. 
Wymienili uwagi dotyczące mi-
nionej edycji pikniku, wyrazili 
swoje zdanie na temat zorgani-

zowanych atrakcji i zapewnili, że 
wezmą udział także w kolejnych 
imprezach. Przypomnijmy. Or-
ganizatorami październikowej 
imprezy byli - Centrum Zdrowia 
Emvit oraz Komenda Powiatowa 
Policji w Trzebnicy. Partnerami 
natomiast - Gmina Trzebnica, 
TCKiS oraz powiat. 
Właścicielki Centrum oraz rzecz-
niczka skrupulatnie notowały 
wszystkie pomysły, jakie zapro-
ponowały dzieci oraz ich rodzice. 

Jak zgodnie  stwierdzili – Kuba i 
Amelka – na kolejnych edycjach 
nie może zabraknąć psa, bo to on 
wzbudził na pikniku najwięcej 
emocji. I oczywiście konkursów.
Od rzeczniczki otrzymali drob-
ne gadżety -  pachnące odznaki 
policyjne w formie zawieszki do 
samochodu, które oczywiście za-
raz trafiły w ręce rodziców - Syl-

westra Nowakowskiego i Magdy 
Wądołkowskiej.
 Głównym punktem spotkania 
było  wręczenie nagród za najlep-
sze hasło promujące bezpieczną 
jazdę na rowerze. Ta część uro-
czystości miała miejsce w gabi-
necie komendanta Marka Bugaj-
skiego, który w ciepłych słowach 
pogratulował zwycięstwa i za-
pewniał, że policja bardzo chętnie 
zaangażuje się w podobne akcje 
promujące zdrowy i bezpieczny 
styl życia. - Szczególnie, że cho-
dzi tutaj głównie o nasze dzieci. 
Ich zdrowie, bezpieczeństwo, 
edukacja są dla nas wszystkich 
najważniejsze – mówił. Chwilę 
później mali zwycięzcy otrzymali 
nagrody. Kask ufundowany przez   
trzebnickiego kolarza Bogusława 
Zielińskiego otrzymała 9-letnia 
Amelka Wądołkowska z SP 3. Jej 
zwycięskie hasło brzmi: „Bezpie-

czeństwo ważna sprawa, jeździć 
w kasku to podstawa”. Jak przy-
znała bardzo lubi sport, szcze-
gólnie jazdę na rolkach i rowerze 
oraz bieganie z tatą.   - Mam dużo 
energii i lubię to robić – wyznaje.
Kuba Nowakowski otrzymał 
natomiast rękawice do jazdy na 
rowerze, bidon oraz sporo gadże-
tów. Od razu wszystko obejrzał i 
wypróbował. Został nagrodzony 
za największą liczbę haseł promu-
jących jazdę w kasku. - Bo lubię 
rower - zdradził zebranym. -  Tak 
samo jak pociągi i parowozy. Tata 
zaraził mnie tą pasją,  bo zabrał 
mnie na zlot parowozów i bardzo 
mi się tam podobało – podkreślił.
Nagrodę z rąk komendanta i 
rzeczniczki policji Wiktoria Suł-
kowska odbierze w szkole. Zdo-
była nagrodę za krótki wierszyk, 
który pokazał jej kreatywność 
oraz poczucie humoru.           [ jap] 

Po nagrody na policję
Amelka Wądołkowska oraz Kuba Nowakowski odebrali na 
Komendzie Powiatowej Policji w Trzebnicy nagrody za kon-
kurs na najlepsze hasło promujące jazdę na rowerze, który 
ogłoszono podczas październikowego pikniku „Dziecko w 
kasku jest bezpieczniejsze”. W spotkaniu uczestniczyli rodzi-
ce małych zwycięzców, panie z centrum Emvit, komendant 
KPP Marek Bugajski i rzeczniczka policji Iwona Mazur.

R E K L A M A

Szanowni Mieszkańcy.
Uprzejmie informujemy,

że dzień 27 grudnia 2013 roku (piątek)
jest dniem WOLNYM od PRACY

dla Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

Odpracowanie w/w dnia nastąpi
w dniu 14 grudnia 2013 roku (sobota)

w godz: 7.30 – 15.00

OGŁOSZENIE

Mali zwycięzcy konkursu oraz organizatorzy październikowego pikniku na spotkaniu w Komendzie Powiatowej Policji.
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11 listopada to data, którą każdy 
Polak zna i dobrze pamięta. W 
tym roku, po 123 latach niewoli, 
obchodzono 95. rocznicę odzy-
skania niepodległości. Miesz-
kańcy Trzebnicy uczcili ten dzień 
specjalną patriotyczną wieczorni-
cą.
Wśród zaproszonych gości obec-
ny był proboszcz Jerzy Olszów-
ka, ks. Bogdan Grabowski, ks. 
Andrzej Burski, Mateusz Stanisz 
przewodniczący Rady Miejskiej i 
gość honorowy redaktor Grażyna 
Orłowska-Sondej z wrocławskiej 
telewizji. 
Most Polsko - Ukraiński
Zebranych przywitała prezes 
UTW Irena Kahalik, dziękując 
wszystkim za liczne przybycie i 
za pamięć o tak ważnym święcie 
wszystkich Polaków. Głos za-
brał również dowódca Jednostki 
Strzeleckiej Roman Chandoha. 
- Jestem wzruszony tą podniosłą 
chwilą i cieszę się, że mamy moż-
liwość świętowania tak ważnego 
wydarzenia dla Polski. Trzeb-
niccy strzelcy są kontynuatora-
mi tradycji legionów Marszałka 
Józefa Piłsudskiego i od sześciu 
lat wytrwale maszerujemy po 
polskich szlakach  na Kresach 
Wschodnich. W tym uroczystym 
dniu chcemy oddać hołd pole-
głym legionistom i przybliżyć na-
sze działania ratujące nekropolie 
na byłych ziemiach Rzeczypo-
spolitej. Dzięki pani redaktor i jej 
akcji „Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia”, od dwóch lat ści-
śle współpracujemy i ratujemy z 
młodzieżą ślady polskości na tych 
odległych terenach. Rokitno to 
miejscowość, która jest twierdzą 
polskości, najbardziej wysunię-
tym przyczółkiem na Kresach. 
Tam właśnie skierowaliśmy na-
sze działania i z wielką radością 
oznajmiam, że osiągnęliśmy suk-
ces w ratowaniu polskiego cmen-
tarza. Już w przyszłym roku, w 
lipcu planujemy zakończyć re-
nowację i budowę nekropolii. 
Co ważne, zidentyfikowaliśmy 
62 poległych legionistów, na 65 
uratowanych mogił. Ta wspa-
niała idea została zrealizowana 
również dzięki ofiarnej pomo-
cy naszej wspaniałej młodzieży, 
dla której pamięć przodków jest 
bardzo ważna – podsumował do-
wódca. 
Do słów Romana Chandohy do-
łączyła redaktor Grażyna Orłow-
ska-Sondej. - Drodzy państwo, 
chciałam wam przybliżyć, jak 
bardzo ważna jest dla nas pamięć 
o Polakach, którzy spoczywają 
na tych odległych terenach. Cały 
Wołyń jest ogromną nekropo-
lią polskich żołnierzy i cywilów. 
Ziemia na Kresach Wschodnich 
jest zlana polską krwią i nazna-
czona wielkimi ofiarami. Od 
grobów legionistów marszałka 
Piłsudskiego, po potężne mogi-
ły rzezi wołyńskiej. Dzisiaj całe 
wsie są zaorane i zrównane z 
ziemią, a ślad polskości z preme-
dytacją został usunięty. Dlatego 

naszą powinnością jest zadbać o 
to, aby pamięć o ofiarach nigdy 
nie zanikła i przede wszystkim 
musimy ratować polskie cmen-
tarze. Jestem dumna z ofiarności 
młodzieży z Dolnego Śląska. Aż 
150 tysięcy młodych ludzi ofia-
rowało symboliczną złotówkę, 
abyśmy mogli stawiać krzyże na 
polskich cmentarzach. Młodzi 
potomkowie przesiedleńców z 
Kresów Wschodnich, w tym roku 
porządkowali cmentarzyska w 
Rokitnie, Bertyczewie, Lityniu 
czy Żytomierzu. Dla nich była to 
wspaniała lekcja historii, patrio-
tyzmu i pamięci, bo stamtąd ich 
ród. Podczas tych wypraw zosta-
ła nawiązana silna więź między 

Dolnym Śląskiem, a utraconą Oj-
czyzną - podkreśliła redaktor.
Przypomniała, że na Kresach 
czeka na pomoc jeszcze dwieście 
cmentarzy. - Mamy świadomość, 
że przed nami jest dużo pracy, 
ale jestem pełna optymizmu. Już 
trzystu młodych ludzi zadekla-
rowało swój udział w sprzątaniu 
cmentarzy w przyszłym roku. 
Jest to wielka akcja akcja chary-
tatywna, wspiera nas też kościół, 
poprzez liczne kwesty. Sami 
Ukraińcy bardzo wspierają nas 
w naszych działaniach, poma-
gają nam, jak tylko mogą. Most 
polsko- ukraiński został odbudo-
wany, a to dobrze rokuje na przy-
szłość – dodała dziennikarka.

Dowodem na wykonane prace na 
Kresach Wschodnich, był przed-
stawiony fragment filmu „Na 
ratunek kresowym mogiłom” re-
daktor Orłowskiej. Wzruszający 
montaż przedstawił ogrom prac 

wykonanych przez młodzież z 
Pszenna, Dzierżoniowa, Wał-
brzycha czy Obornik Śląskich, 
a przy tym pokazał, jak dużo 
emocji towarzyszyło młodym 
ludziom odwiedzających groby 
swoich pradziadów.
Siła w pieśni 
Wzruszającą chwilą była część 
artystyczna przygotowana przez 
śpiewaczkę operową Marię Zyg-
maniak–Lesiak z chórem UTW,  
przy akompaniamencie Maria-
na Kowalskiego. Zespół z wielką 
mocą zaśpiewał popularne pieśni 
patriotyczne:  „Rotę”, „Pierwszą 
brygadę”, „Piechotę” czy „Przy-
byli ułani”. Zebrani, ochoczo 

śpiewali je razem z zespołem, bo 
to znane pieśni i na pewno bliskie 
sercu każdego Polaka. A przez 
wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych i wsłuchanie się w pięk-
ną poezję, uczestnicy wieczor-

nicy, mogli poczuć się, jak czuli 
się wtedy Polacy, którzy mogli w 
końcu zamieszkać w wolnej Pol-
sce. 
Poprzez patriotyczną poezję i 
śpiew, ukazana została historia 
Polaków, którzy walczyli o nie-
podległość z modlitwą na ustach 
i różańcem w ręku. I choć histo-
ria surowo potraktowała naszych 
przodków, rozrzucając ich pro-
chy po świecie, a mogiły ich, to 
często przewrócone krzyże czy 
porośnięte mchem płyty, dzisiaj 
Polacy nie pozwolą o nich zapo-
mnieć, oddając im cześć i ratując  
ich opuszczone przez lata miejsca 
spoczynku na Kresach Wschod-
nich.

Wieczornica patriotyczna - więź z utraconą Ojczyzną
 W Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu, 8 listopada odbyła się Wieczornica Pa-
triotyczna, z okazji Święta Niepodległości. Organizatorzy spotkania - Uniwersytet Trze-
ciego Wieku „Tęcza” i strzelcy ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”, przygotowali bogaty 
program artystyczny, który był dla zebranych wspaniałą lekcją historii.

Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu

XI - XII 2013

1. Migdałowa kraina snów / malarstwo Marina Czajkowska
2. Piękno w kształt koloru zaklęte / prace plastyczne Anna Styś
3. Głagolica / prezentacja pisma słowiańskiego.
4. Wicherek i trzebnicki sad / malarstwo dzieci z Pracowni
                                   Rozwoju Aktywności Twórczej TCKiS.
5. Spotkanie z Esseńczykiem / 
    malarstwo młodzieży z Pracowni Malarstwa i Rysunku TCKiS.
6. Kryształowa mandala / wystawa projektu Artmandala 2013   
                           Łucja Kołodziejczyk, Kasia Barczyńska.
7. Zaczarowana nić / obrazy haftowane Agnieszka Gurdoba.
8. Gwiazdka z nieba 
    / ozdoby papierowe na choinkę Rękodzielnia TCKiS.

kurator wystaw Łucja Kołodziejczyk | kontakt  71 312 09 47
TCKiS | ul. Prusicka 12 | kulturaisport.trzebnica.pl

22.11.2013 piątek, godz. 18   /   Zaduszki Jazzowe 

24.11.2013 niedziela, godz. 16 
Kabaret Moralnego Niepokoju „Pogoda na suma”, bilety 50 zł

27.11.2013 środa, godz. 17 
Zabawa Klubu Seniora, bilet 15 zł

29.11.2013 piątek, godz. 17 
Kino „Polonia” zaprasza na film pt. „Cristiada” dramat 
historyczny produkcji meksykańskiej, 145 min., wstęp wolny

29.11.2013 piątek, godz. 17 
Zabawa andrzejkowa dla członków Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku „Tęcza”

6.12.2013 piątek, godz. 17 
Mikołaj (w kinie) z niespodziankami a także film dla dzieci 
ASTRO BOY, produkcja Hongkong, animowany, dubbing, 95 
min., wstęp wolny

13.12.2013 piątek, godz.17 
„Szafing” czyli wymiana różnych rzeczy z domowych szaf. 
Spotkania będą kontynuowane raz w miesiącu.

IMPREZY
Kalendarium 

TCKiS

Zaproszenie goście: od lewej R. Chandoha, dziekan B. Grabowski, ks. proboszcz J. Olszówka, przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz, ks. A. Burski, redaktor 
Grażyna Orłowska-Sondej oraz gospodyni wieczoru - prezes UTW Irena Kahalik. 
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 Od godzin porannych do 
późnego popołudnia uczestnicy 
warsztatów uczyli się piosenek i 
pieśni religijnych we współcze-
snych aranżacjach. Warsztaty 

były zaproszeniem dla wszystkich 
zainteresowanych muzyką gospel 
i śpiewaniem. Nie było istotne, 
czy słuchacze posiadali jakiekol-
wiek doświadczenie muzyczne –  
nauka utworów odbywała się ze 
słuchu, nie z nut. Na warsztatach 
liczyło się otwarte serce, a przede 
wszystkim radość ze wspólnego 
śpiewania. 
 Przygotowania słuchaczy po-
legały głównie na intensywnej 
pracy zespołowej, ćwiczeniu emi-
sji głosu oraz doskonaleniu umie-
jętności wokalnych. Co istotne, 
nauka wspólnego śpiewania była 
doskonałą okazją do czerpania 
korzyści z pracy w zespole i na 

pewno sposobem na zwiększenie 
samooceny. 
- Największą siłą muzyki gospel 
jest jej uniwersalność. Warsztaty 
gospel, to wydarzenie, które było 
adresowane do starszych i młod-
szych entuzjastów wszystkich 
stylów muzycznych – opowiada 

współorganizator warsztatów 
Jakub Wrzos. – Jak widać, roz-
piętość wiekowa na zajęciach jest 
wielka, najmłodsza uczestniczka 
ma tylko 9 lat. Już po paru go-
dzinach zajęć, zauważyliśmy, że 
wiele osób śpiewa bardzo czysto 
i co ważne, bardzo chce śpiewać. 
Tutaj liczy się wrodzony talent 
no i oczywiście chęci. Czuje się 
tutaj radość ze śpiewania, smuci 
mnie tylko tak niska frekwencja 
uczestników. Paradoksalne jest 
to, że więcej przybyło osób spoza 
Trzebnicy, choćby z Krzyżanowic, 
Milicza czy Obornik Śląskich. 
Przed warsztatami mnóstwo 

osób deklarowało swój udział, a 
w rzeczywistości, niestety przy-
szła tylko połowa. Szkoda wielka, 
bo Grzegorz Głuch jest niesamo-
witym nauczycielem i dużym au-
torytetem muzycznym, a Sylwia i 
Jakub Piotrowscy są profesjona-
listami w każdym calu. Nauka u 

takich mistrzów to wspaniała lek-
cja muzyki, która dodatkowo jest 
wielkim duchowym przeżyciem.

Podczepianie się pod muzykę w 
niebie

 Czas warsztatów, to nie tyl-
ko doskonalenie umiejętności 
muzycznych, ale sposobność do 
wspólnej modlitwy, uwielbienia 
Boga przez śpiew i czas pojedna-
nia z drugim człowiekiem. Istot-
ną  i rozpoznawalną wartością 
muzyki gospel jest jej przesłanie 
-  głoszenie Dobrej Nowiny.
 Prowadzący warsztaty, lider, 

dyrygent i założyciel zespołu 
Gospel Rain - Grzegorz Głuch, 
bardzo pochlebnie wyrażał się o 
uczestnikach warsztatów. – Choć 
mamy bardzo mało czasu, sta-
ram się przekazać, jak najwięcej 
wiedzy słuchaczom. Można po-
wiedzieć, że informacje przeka-
zujmy w pigułce. Mimo to, zapał 
tych osób bardzo mnie zaskoczył. 
Wszyscy są bardzo wrażliwi mu-
zycznie, a kilka osób jest śpie-
wających, czyli mających sporą 
wiedzę muzyczną – informuje 
nauczyciel. - Muzyka chrześci-
jańska rozwija się w Polsce już od 
dwudziestu lat i tworzą ją ludzie, 

którzy wierzą w Boga. Uprawia-
nie tego rodzaju brzmień, to jak-
by podczepianie się pod muzykę 
w niebie, a siła jej wyzwala w lu-
dziach zdolność otwierania się na 
obecność Boga. Żywe, śpiewne  
uczestnictwo w chwaleniu Pana 
zmienia ludzkie serca i tak też 
dzieje się tutaj. Sama muzyka gos-
pel   jest  wciąż nową formą, która 
wprowadza świeży powiew w ży-
cie kościoła i staje się powoli jego 
częścią. Oczywiście w tradycji 
liturgicznej jest wielka mądrość 
i nie należy jej burzyć. Czuję jed-
nak, że najważniejsza jest postę-
pująca w uczestnikach przemiana 
duchowa, dzięki tej muzyce, która 

jest nośnikiem  emocji. I jeśli choć 
jedna osoba odnajdzie sens życia 
w jej dźwiękach, to utwierdza nas 
w tym, że nasze działanie ma sens 
– podkreślił wokalista.
 Na uczestnikach warsztatów, 
prowadzący wywarli bardzo duże 
wrażenie, a muzyka wyzwoliła w 
nich pozytywne emocje. Katarzy-
na Sudzik z Krośnic była zachwy-
cona zajęciami. – Jestem pierwszy 
raz na takich warsztatach. Mu-
zykę gospel znam jedynie z kon-
certów. Uczestnictwo w zajęciach 
wyzwala bardzo pozytywne emo-
cje. Panuje tutaj miła atmosfera i 
czuję, jak otwierają się nam serca, 
co daje radość ze wspólnego śpie-
wania - powiedziała.
 Całość warsztatów zwieńczył 
koncert finałowy w Bazylice św. 

Jadwigi, gdzie chór zaprezento-
wał wiernym owoce weekendo-
wej pracy. Ta wspaniała msza 
była świadectwem wspólnoty z 
Bogiem, wypływającej z potrzeby 
serc.
 Za możliwość wspólnego 
chwalenia Pana, osobiście po-
dziękował Grzegorz Głuch po 
odprawionej wieczornej mszy. 
Płynące z serca słowa skierował 
muzyk do wszystkich obecnych, 
dziękując za możliwość pięknego 
doświadczenia bycia we wspól-
nocie ekumenicznej. Szczegól-
ne podziękowania za wsparcie 
warsztatów skierował również do 
burmistrza Marka Długozimy.

Muzyka, która zmienia ludzkie serca
9 i 10 listopada w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu odbyły się warsztaty 
muzyczne gospel, które prowadził Grzegorz Głuch wraz z Sylwią i Kubą Piotrowskimi. 
Uczestnikami spotkań byli wszyscy chętni, których połączyła pasja do śpiewu, a raczej 
modlitwy śpiewem. Cennym doświadczeniem i wyzwaniem dla chóru był koncert 
finałowy, który odbył się podczas  niedzielnej mszy o godzinie 18.30 w trzebnickiej 
Bazylice.

Koncert finałowy w Bazylice. Młodzież podczas warsztatów w TCKiS.



20 

Okazuje się, że las jest podzielo-
ny na prostokąty. Każdy z nich 
ma nadany swój stały numer. Na 
rogu każdego z nich znajduje się 

betonowy słup, który pokazuje 
nam, w którym prostokącie wła-
śnie jesteśmy. Ma to duże zna-
czenie w przypadku zgubienia 

się, bądź pożaru. Gimnazjaliści 
odwiedzili następnie Dąb Jadwi-
żański. Według legendy święta Ja-
dwiga bardzo lubiła odpoczywać 
w jego cieniu. Potem uczniowie 
zobaczyli papieskie drzewa,  po-
sadzone z nasion, które zostały 
poświęcone przez papieża Jana 
Pawła II a później przez Bene-
dykta XVI.  Opiekunowie grupy: 
Katarzyna Szymkowiak, Edyta 
Baraniecka – Lech oraz Patrycja 
Wolar de Jong wręczyły prze-
wodniczce podziękowanie oraz 
drobny prezent wykonany przez 
uczniów szkoły. Natomiast pani 
Agnieszka przekazała uczniom  
książkę o tematyce leśno–eko-
logicznej, która wzbogaci zbiory 
biblioteki szkolnej. 

Przemek Świderski III d

Lekcja przyrody 
Grupa uczniów z Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy wy-
brała się na „żywą” lekcję przyrody, która odbyła się w 
grochowskim lesie, nieopodal Zawoni, i została popro-
wadzona przez przedstawicielkę Nadleśnictwa Środa 
Śląska Agnieszkę Gurbodę. Szlak, jaki pokonali ucznio-
wie, miał 3 kilometry. Poznali zasady oznakowań leśnych, 
otrzymali porady jak nie zgubić się w lesie i rozpoznawać 
leśne systemy lokalizacyjne. 

 Grupa przedszkolaków (5- i 
6-latki) z Przedszkola nr 1  im. 
Krasnala Hałabały w Trzebnicy 
uczestniczyła w obchodach świę-
ta Szkoły Podstawowej nr 2, na 
które została zaproszona przez 
wicedyrektor Beatę Szadkowską. 
Uroczystości miały miejsce 8 li-
stopada.
 Dzieci wystąpiły podczas uro-

czystego apelu z krótkim pro-
gramem. Recytowały wiersze o 
tematyce patriotycznej z okazji 
Święta Niepodległości. 
 Przedszkolaki wręczyły również 
kwiaty pani dyrektor SP nr 2 Gra-
żynie Kanteckiej. Po zakończeniu 
uroczystości dzieci zostały ugosz-
czone słodkim poczęstunkiem.

[bar]

Przedszkolaki na święcie szkoły

 Kolejną rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległo-
ści, uczniowie z Zespołu Szkół 
w Ujeźdźcu Wielkim uroczy-
ście obchodzili uczestnicząc we  
wspaniałej  akademii przygoto-
wanej pod kierunkiem pani Iwo-
ny Grochowiny. 
 W scenerii wspomnień pra- 
pradziadek opowiadał o hero-
icznych walkach młodych uła-
nów, którzy niejednokrotnie 
poświęcili życie za wolność Oj-
czyzny - Polski, pokazując swój 

patriotyzm i bohaterstwo, pod 
wodzą Józefa Piłsudskiego. Wi-
dzowie, zarówno starsi i młodsi, 
z ogromnym zainteresowaniem 
przysłuchiwali się relacjom „Pra
-pradziadka” przenosząc się tym 
samym po ścieżkach historii do 
roku 1918, w którym to nasz kraj 
stał się niepodległy po 123 latach 
niewoli. Wzruszające opowieści 
„pra-pradziadka” przeplatane 
były patriotycznymi pieśniami w 
wykonaniu szkolnego chóru.

[bet]

Święto Niepodległości

 18 października  uczniowie 
gimnazjum z Ujeźdźca Wielkiego 
zostali zaproszeni do odwiedze-
nia Dolnośląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego, na zajęcia z wiedzy 
o społeczeństwie, w ramach re-
alizowanego projektu: „Otwarty 
Urząd”. Opiekunką była nauczy-
cielka Elżbieta Muszyńska. 
 Podczas wizytacji zwiedzili 
cały urząd, zapoznali się z pro-

cedurą uzyskania paszportu. W 
drugiej części naszej wizyty w 
sali Sejmiku Województwa Dol-
nośląskiego pracownicy urzędu 
przybliżyli gimnazjalistom kom-
petencje wojewody oraz wskazali 
jaka jest różnica między admini-
stracją rządową a samorządową 
na szczeblu wojewódzkim.

[bet]

Z Ujeźdźca do Urzędu Wojewódzkiego

W dniu 22 października 2013 r. 
odbył się I etap konkursu zDolny 
Ślązak (blok matematyczno-fi-
zyczny). Do etapu powiatowego 
zakwalifikowali się:

1. Kamil Bauer - klasa 3b
2. Krzysztof Gerałtowski - klasa 3a
3. Alicja Krzanecka - klasa 3a
4. Sławomir Wajda - klasa 3c
Kamil Bauer zakwalifikował się 
również do II etapu  zDolnego 
Ślązaka z języka angielskiego.

[ann]

Młodzi zDolni

Dnia 28 października w Szkole 
Podstawowej w Masłowie odbyła 
się uroczystość pasowania pierw-
szoklasistów na uczniów. Na po-

czątku uczniowie zaprezentowali 
program artystyczny, następnie 
dyrektor dokonała aktu pasowa-
nia. Nie zabrakło też prezentów, 

które przygotowali rodzice oraz 
sołtys Cerekwicy -  Edward Siko-
ra. 
Po uroczystości dzieci, rodzice, 
goście udali się na słodki poczę-
stunek.                                        [an]

Pasowanie w Masłowie 

Alicja Krzanecka

Sławomir WajdaKamil BauerKrzysztof Gerałtowski
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Duży koncert już za Tobą, 
światła już zgasły, instrumen-
ty ucichły, a emocje zapewne 
opadły. Możesz  opisać  uczu-
cia, jakie towarzyszyły Tobie na 
trzebnickiej scenie?
 Nie ukrywam, było mnóstwo 
emocji, to wybuchowa mieszan-
ka nerwów i wątpliwości, czy 
wszystko jest dograne. Taki kon-
cert to duża odpowiedzialność 
przed słuchaczami i świadomość 
tego, że nie można pozwolić so-
bie na błędy (jednak i bez nich 
się nie obeszło). Faktem jest, że 
nie był to mój pierwszy występ.  
Publiczność miała okazję posłu-
chać mnie na początku tego roku 
m.in. w trzebnickiej Magnolii, 
bardziej kameralnie, gdzie zagra-
łem debiutancko przed trzebnic-
ką publicznością. Wziąłem także 
udział w XV Salwatoriańskim 

Festiwalu Muzyki Religijnej w 
Trzebnicy. Oczywiście jest duża 
różnica w występie na większej 
cenie. Najbardziej obawiałem się 
oceny muzyków lokalnych, obe-
znanych ze sceną muzyczną. Nie 
wiem, czy byli na koncercie, ale 
jeśli tak, to jestem ciekawy ich 
opinii.
Nie omieszkałeś przedstawić 
publiczności swojego wier-
sza pt. „Duchowa konwulsja”. 
Wyczuwalna w nim nuta deka-
dencji była bardzo intrygująca. 
Skąd ten nastrój w twojej twór-
czości?
 Moje wiersze to bardzo długi 
i nieregularny czas pracy. Piszę  
tylko wtedy, kiedy mam coś do 
wyrzucenia z siebie. Zazwyczaj 
są to negatywne emocje, które 
targają moim wnętrzem. Ulegam 
nastrojom, czasami górę bierze 

żal, czasami gniew, smutek. Ale 
po tych chwilach słabości za-
wsze pojawia się iskra nadziei. W 
k o ń c u gd z i e -

kol-
wiek bym 

nie był i jak bar-
dzo bym zabłą-
dził na tym łez 
padole, sposo-
bem na oczysz-
czenie jest bli-
skość Stwórcy.
 Uważam, że 
w s p o m n i a n y 
wiersz z całego 
mojego dorobku 

jest najlepszy. Traktuję go tro-
chę osobiście. Dostępny jest na 
stronie Projektu Pół Litra Sztuki 
(projektpls.pl), który współtwo-
rzymy z Alicją Szymczak i Ma-
ciejem Śliwą, moimi przyjaciółmi 
spod Katowic. Każde z nas ma 
tam swoją podstronę, gdzie czy-
telnik może zapoznać się z naszą 
twórczością. Mam już kilkana-
ście opublikowanych wierszy… 
może kiedyś powstanie tomik z 
moją poezją?
Do niedawna byłeś znany jako 
długowłosy buntownik, dry-
fujący w świecie ciężkiego 
brzmienia. Wizualnie byłeś ko-
jarzony z Jimem Morrisonem 
z zespołu The Doors, a twoje 
wnętrze, to był kawał ciężkiego 
metalu. Skąd ta metamorfoza i 
zmiana punktu ciężkości?

 Zgodzę się z tym, mój po-
przedni wizerunek był zupełnie 
inny. Nie ukrywam, że przez 
dłuższy czas mój świat był jed-
nym ciężkim brzmieniem. Iden-
tyfikowałem się z muzyką bardzo 
ciężkiego kalibru i mój  wizeru-
nek tworzył jakby całość z tym 
nurtem muzycznym, ale nigdy 
takiej muzyki nie grałem (choć 
nadal jestem jej fanem). Mam 
wrażenie, że dojrzałem – okres 
„burzy i naporu” mam już za 
sobą. Te swoiste „postrzyżyny” 

mają charakter bardziej sym-
boliczny. Jak każdy człowiek 
ewoluuję i szukam swojej 
drogi. Teraz wiem, że szero-
ko pojęty rock, to jest mu-
zyka, którą chcę uprawiać, a 
bunt bez powodu, zamienił 
się w nicość.

Podczas koncertu zaśpie-
wałeś sporo coverów. Czym 

kierowałeś się w wyborze ta-
kiego, a nie innego repertuaru?

 Są to utwory wykonawców, 
których twórczość wywarła na 
mnie duże wrażenie i pozostawiła 
ślad w moim wnętrzu. Jestem fa-
nem twórczości i talentu Mietka 
Szcześniaka, Edyty Bartosiewicz, 
czy zespołu Stare Dobre Małżeń-
stwo. Pozwoliłem sobie również 
na interpretację utworu „Wierzyć 
jak Piotr” moich duchownych 
przyjaciół - kleryka J. Lazarka 
SDS i ks. P. Radziejewskiego SDS. 
Należę do Ruchu Młodzieży Sal-
watoriańskiej, gdzie muzycznie 
i duchowo zawsze byłem blisko 
Boga, dlatego nie mam problemu 
z sięganiem do religijnego reper-
tuaru.
Czy zdradzisz czytelnikom swo-
je plany?
 Jest ich sporo. Przede wszyst-
kim chcę nagrać dużą płytę. 
Wszystko jednak w swoim czasie, 
a ja nie mam zamiaru się spieszyć. 
Będę oczywiście nadal współpra-
cował z Wojtkiem Michałow-
skim, z którym nagrałem EP-kę. 
Longplay będzie inny brzmienio-
wo - z założenia ma być bardziej 
„żywy”, gdyż EP-ka była czysto 
studyjna, a wiele dźwięków pro-
gramowanych. Chcę zmniejszyć 
udział mojej gitary akustycznej 
- będzie pełniła raczej rolę dru-
goplanową, ale też kluczową je-
śli chodzi o brzmienie. W studiu 

natomiast chcę zgromadzić mu-
zyków, którzy stworzą kolektyw. 
Nagranie płyty na stricte żywych 
instrumentach daje szansę rze-
telnej prezentacji repertuaru na 
koncertach.
 Rok pracy z Wojtkiem nad 
EP-ką sprawił, że dotarliśmy się 
muzycznie. Bardzo różniliśmy 
się wizjami i koncepcjami, ale jak 
widać odmienność nasza dała do-
bry efekt. Jestem bardzo dumny 
z naszej „małej płyty”. Choć, nie 
ukrywam, wiele rzeczy już bym w 
niej zmienił, ale to chyba natural-
ne. Na nowej płycie znajdzie się 
10-12 utworów, a w głowie mam 
już sporo ciekawych pomysłów. 
Tyle na dzień dzisiejszy mogę o 
tym powiedzieć.
 W najbliższym czasie skupię 
się jednak na przygotowaniach do 
matury. Planuję rozpocząć studia 
pedagogiczne, właśnie w pracy z 
dziećmi czuję powołanie. Chcę 
również zmienić otoczenie, dla-
tego chcę wyjechać w okolice Ka-
towic. Tam chcę studiować, tam 
żyją moi przyjaciele, z którymi 
chcę rozwijać się muzycznie i tam 
mieszka również moja miłość.
 Przez całe moje życie mieszka-
łem w wielu miejscach. Nie mam 
problemu z przystosowaniem 
się do nowego otoczenia. Tak do 
końca nie identyfikuję się z miej-
scem zamieszkania, ważniejsi są 
ludzie, którzy mnie otaczają, choć 
Trzebnica na pewno jest swego 
rodzaju „domem na mapie”. Jed-
no wiem, że nigdy nie opuszczę 
kraju. Polska jest moim miejscem 
i tutaj mam swoje niebo.

Dziękuję za rozmowę.
Edyta Bąk

ROZMOWA Z KONRADEM MARECKIM, DEBIUTUJĄCYM MUZYKIEM I POETĄ

Niebo za tymi drzwiami
8 listopada, w godzinach wieczornych, trzebnicka publicz-
ność miała możliwość zbliżyć się do twórczości młodego ar-
tysty. Scena Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu należała 
do Konrada Mareckiego i towarzyszących mu muzyków.  Żywa 
muzyka płynęła szerokim strumieniem do odbiorców, a każdy 
słuchacz miał okazję wyrobić swój osobisty pogląd na postać 
artysty i ocenić kunszt młodego barda.

Podziękowania 
dla wszystkich tych, którzy 

wierzyli we mnie i wspiera-
li mnie. Dziękuję Basi Ulatow-

skiej za wiarę i zorganizowanie 
koncertu, Mateuszowi Staniszowi 
menadżerowi TCKiS za wsparcie i 
burmistrzowi Markowi Długozi-
mie za honorowy patronat nad 

koncertem.
 Konrad Marecki

 Spotkanie przebiegało dwu-
etapowo. Panie odwiedziły dwie 
grupy 5- i 6-latków. Gdy w jednej  
- pielęgniarka Katarzyna Baka-
larczyk i  fizjoterapeutka Bogu-
sława Nowak prowadziły zajęcia 
ruchowe, w drugiej dietetyczka 
Justyna Izydorczak pokazywała, 
jak smacznie przyrządzać sałat-
ki owocowe. Czterdzieści minut 
później nastąpiła wymiana. Te 
przedszkolaki, które wcześniej 
wykonywały ćwiczenia, zabrały 
się za sałatki, a w grupie, w której 
już je skonsumowano, rozpoczęła 
się lekcja ruchowa.
 Dzieci z entuzjazmem odpo-

wiadały na pytania, brały udział 
w zajęciach, rozpoznawały owo-
ce, a następnie je kosztowały. 
Jak twierdziły panie z Centrum, 
akcja ta miała podwójny cel - po 
pierwsze wpajanie dzieciom za-
sad zdrowego żywienia i stylu 
życia, po drugie zaś uświadomie-
nie rodzicom, za pośrednictwem 
tych właśnie dzieci, że złe nawyki 
żywieniowe mogą doprowadzić 
do otyłości, krzywic oraz różne-
go rodzaju chorób. - W przed-
szkolach nie ma pielęgniarek, 
więc właśnie poprzez takie akcje 
staramy się poszerzać edukację 
prozdrowotną – mówi Katarzy-
na Bakalarczyk. - Pokazujemy, że 

ruch jest potrzebny, bo zbyt wiele 
czasu dzieci poświęcają na siedze-
nie przed komputerem lub tele-
wizorem. Niestety coraz częściej 
zdarza się, że młodzież ignoruje 

zajęcia z wychowania fizyczne-
go, sami rodzice często zwalnia-
ją dzieci z tych lekcji, albo wręcz 
załatwiają zwolnienia z tego 
przedmiotu na cały rok. Takie 
zachowania powodują, że dzieci 

mają krzywe kręgosłupy i są otyłe 
- wylicza. Dodaje, że takie akcje z 
najmłodszymi wyrabiają w nich 
dobre i zdrowe zasady. Zapewnia 
też, że z chęcią przeprowadzą ta-

kie spotkania w innych placów-
kach. - Wystarczy, że placówka 
szkolna zgłosi chęć organizacji 
takiej akcji, a my na pewno się 
pojawimy - zapewnia.

 Dietetyczka Justyna Izydor-
czak także uważa, że edukacja 
prozdrowotna powinna być pro-
wadzona od najmłodszych lat. 
- Otyłość wśród dzieci jest coraz 
bardziej zauważalna. Trochę za 
ten stan rzeczy obwiniam rodzi-
ców, bo są zbyt zajęci, zapraco-
wani, mają mało czasu dla swoich 
pociech. Często zamiast zdrowe-
go posiłku wręczają im pieniądze, 
za które kupują chipsy, kolorowe 
i słodkie napoje, batony czy inne 
tego typu „przysmaki”- wylicza.
W samych superlatywach o akcji 
mówiły także opiekunki grup - 
Beata Wyszyńska-Bros oraz Anna 
Wyszyńska. Przyznały, że takie 
spotkania wprowadzają wiele cie-
kawych elementów w edukację 
dziecka. Dodały jednocześnie, że 
same także wprowadzają różno-
rodne tematy prozdrowotne do 
harmonogramu zajęć.
 Dzieci na zakończenie spotka-
nia otrzymały od pań z Centrum 
Medycznego „Zdrój” - jabłka, 
dyplomy dzielnego pacjenta oraz 
przepisy na jesienno-zimowe sa-
łatki.

[paj]

Zdrowo przez życie
Co jeść, by być zdrowym i dlaczego dzieci powinny ćwi-
czyć? - na te oraz mnóstwo innych pytań starały się za-
bawnie i ciekawie odpowiedzieć panie z Trzebnickiego 
Centrum Medycznego Zdrój, podczas spotkania z przed-
szkolakami z Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim. Odbyło 
się ono 15 listopada.

Konrad Marecki wręcza swoją najnowszą płytę burmistrzowi Markowi Długozimie.

Dzieci z chęcią wykonywały wszystkie zalecenia fizjoterapeutki. 
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KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 18(41)

Rozwiązanie 
z numeru 17 
Nagrodę w wysokości 50 zł 
za rozwiązanie krzyżówki 
otrzymuje:  
Katarzyna Krzysztofik
Nagroda do odebrania 
w sekretariacie TCKiS.

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

imię i nazwisko

telefon

EDYTA BĄK

Pasjonat Roman Chandoha, swy-
mi pierwszymi aparatami „Druh” 
i „Smiena”, uwieczniał ulotne 
chwile miasta Trzebnicy i okolic. 
W swojej fotograficznej pracowni, 
pan Roman posiada setki zdjęć 
zrobionych z potrzeby serca, czy 
chwili. Kontynuacją cyklu zdjęć 
są fotografie najciekawszych za-
kątków miasta z lat 60- tych i 70-
tych. 
Zaprezentowane fotografie  
przedstawiają widok obecnego 
Gimnazjum Nr 1 (budynek byłej 
Szkoły Podstawowej Nr 1) z 1964 i 
1975 roku oraz widok z wieży Ba-
zyliki skrzyżowania ulic Prusic-
kiej i Milickiej z około 1965 roku.

Gimnazjum, 1964 rok

Budynek gimnazjum, 1975 rokSkrzyżowanie Prusickiej i Milickiej, 1965 rok

Fotograficzne atelier
Trzebnica zatrzymana w kadrze
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EWELINA GŁADYSZ

 Miała 14 lat, kiedy biegła 
przez las w żołnierskim mundu-
rze. Woda w rowie była po pas, 
ale każdy ruch mógł zdradzić jej 
szpiegowskie zadanie. Z tego cza-
su pozostało dziś kilka pamiątek 
m.in. guzik. Zofia Kucharska w 
2001 roku od Prezydenta Rzecz-
pospolitej otrzymała mianowa-
nie na stopień podporucznika 
Wojska Polskiego. Teraz wśród 
przyjaciół i rodziny pięknie świę-
towała swoje 90. urodziny. Życze-
nia złożył jej również burmistrz 
Marek Długozima. 
 W 1946 pani Zofia wraz z ro-
dzicami przyjechała do Zawoni 
i od tej chwili jej życie związane 
jest z tym miejscem. Tutaj wzięła 
ślub z Adamem Kucharskim, któ-

rego znała od dzieciństwa. Tutaj 
też urodziła dziewięcioro dzie-
ci: Ryśka, Zosię, Jurka, Terenię, 
Edka, Wandzię, Szczepana, Wie-
się i Krzyśka. 
 Jako młoda dziewczyna dzia-
łała w partyzantce na terenie 
m.in. Kielc i Gdańska. - Co ro-
biłam? Szpiegowałam Niemców. 
Pociągami, samochodami, pieszo 
po lasach śledziłam każdy ich 
ruch. Jednak nie daj Panie Boże 
doczekać znowu wojny. Niko-
mu tego nie życzę. To był strasz-
ny czas. Nie wiadomo, z której 
strony nadejdzie wróg i w którą 
stronę uciekać – wspomina po 
latach. Ale wśród tych trudnych, 
traumatycznych opowieści są i 
takie, które wywołują uśmiech: 
- Biegłam z moją ciocią przez 

las. To było gdzieś w Gdańsku. Z 
boku Niemcy. Miałyśmy ze sobą 
gęś. Już nie pamiętam, od kogo 
i dlaczego, ale oczywiście ta gęś 

„gęgała”. I naprawdę niewiele 
brakowało, by nas zdradziła.
 Codzienność czasem jej do-
skwiera. - Boli mnie kręgosłup, 
bolą ręce, ale rzeczywiście czło-
wiek cieszy się tym, co ma. Przede 
wszystkim dziećmi – mówi jubi-
latka. 
 Córka, zresztą imienniczka 
mamy, pani Zofia Andrzejczak 
dopowiada: - Pan Bóg pokazuje 
nam, że ta kochana matka, naj-
mądrzejszy człowiek na świecie, 
jest nadal wśród nas po to, by 
swoją życiową mądrość przekazać 
dalej. Mama jest pięknym, do-
brym i spokojnym człowiekiem.
 A zatem pytamy: jaka jest ta 
recepta na dobre życie?
 Pani Zofia Kucharska, u której 
na honorowym miejscu w domu 

stoi Biblia, prezent od syna Jur-
ka odpowiada: - Kiedy słyszę, że 
ktoś mówi, że nie ma Boga, to 
mnie od razu serce boli. Zawsze 

się modliłam, 
chodziłam do 
kościoła, sza-
nowałam świą-
teczny czas. 
Naprawdę, ni-
gdy się niczego 
nikt w niedzie-
lę nie dorobił. 
I jeszcze jedno: 
na krzywdzie 
ludzkiej też 
nie można się 
wzbogacić. Dziś 
widzę, jak te 
wartości zani-
kają i jak coraz 
bardziej liczą 
się dla ludzi pie-
niądze. 
 Pani Zofia, 

mimo podeszłego wieku, bardzo 
lubi czytać. Tym bardziej ucieszył 
ją wyjątkowy prezent przekazany 
przez burmistrza Marka Długo-
zimę. Książka o ks. Wawrzyń-
cu Bochenku i piękny album o 
Trzebnicy, wywołały uśmiech na 
jej twarzy i przywołały znowu la-
winę wspomnień. - Obecność ta-
kich osób wśród nas zasługuje na 
wyjątkowy szacunek. Pani Zofia 
ma za sobą trudną historię zwią-
zaną z latami wojny, okupacji. 
Poza tym urodziła i wychowała 
dziewięcioro dzieci, a to napraw-
dę prawdziwe wyzwanie. Mam 
nadzieję, że w dobrym zdrowiu 
będzie mogła świętować również 
jubileusz stulecia – mówił bur-
mistrz Marek Długozima.

Serdecznie dziękuję 
wszystkim ofiarodawcom 

za przekazanie 1% na moje leczenie.

Moja choroba wymaga ciągłej rehabilitacji i przyjmo-
wania drogich leków. Ośmielam się prosić o dalszą 

pomoc w formie ofiarowania mi 1%. 

To dla mnie ogromna pomoc. Liczę więc na Państwa 
dalszą życzliwość i bardzo za te ofiary dziękuję.

Podaję adres do fundacji: 
Fundacja „Dobro powraca" dla Chorych 

na Stwardnienie Rozsiane 
ul. Hłaski 34/12, 54-608 Wrocław. 
KRS 0000338878, NIP 8942986057, 

REGON 021085595, 
numer konta: 9511400000213354001001 z dopiskiem 

– leczenie Irena Bałaga (siostra Zdzisława).

Już teraz za okazaną mi życzliwą pomoc 
bardzo serdecznie dziękuję.

Szczęść Boże!
Siostra Zdzisława 

Irena Bałaga

Wszystkiego najlepszego z okazji 65. urodzin

Stanisławowi Iwańskiemu
Wiemy jak ciężko pracujesz tato!

Bardzo Cię wszyscy kochamy za to
a także za Twe szlachetne serce,

w którym rodzina pierwsze ma miejsce!
W ten dzień świąteczny przyjmij podziękę

za wiarę, mądrość, ojcowską rękę.
Wysłuchaj życzeń co z serca płyną:
Niech wichury mroźne Ciebie ominą

życzenia składają 
żona oraz córki 

z rodzinami

Na długowieczność? Życzliwość!

 

Przedszkolaki zostały ciepło 
przywitane przez naczelnik wy-
działu promocji Agnieszkę Paw-
laczek oraz Joannę Rafalską – 
pracownika Punktu Informacji 
Turystycznej. To od nich dzieci 
dowiedziały się na czym pole-
ga praca w takim miejscu, czego 
turyści i mieszkańcy mogą się 
dowiedzieć w punkcie. Zapre-
zentowały także materiały infor-
macyjne, jakie można pobrać z 
punktu. Wychowankowie przed-
szkola zostali także poczęstowani 
słodkościami i obdarowani kolo-
rowankami z miejscami Trzebni-
cy.
 Dziękując za spotkanie, dzie-

ci wyrecytowały wierszyki oraz 
przekazały piękne rysunki, 
przedstawiające Maskotkę Trzeb-
nicy – Super Kota. Nagle zza 
drzwi wyłonił się Super Kot, co 
spowodowało falę krzyku i rado-
ści wśród dzieci. Nie zabrakło też 
pamiątkowego zdjęcia na koniec 
spotkania i wielu serdecznych 
uśmiechów.

Przedszkolaki w PIT
Dzieci z Przedszkola nr 2 w Trzebnicy odwiedziły Punkt 
Informacji Turystycznej, przynosząc piękne prace plastyczne 
przedstawiające maskotkę Trzebnicy - Super Kota. Były słodko-
ści, wierszyki, dużo uśmiechów i  niespodzianka! 

Pani Zofia Kucharska z synem Krzysztofem i córką Zofią. 
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LEONTYNA GĄGAŁO

DOMANOWICE
 Wieś posiada liczne ślady osad-
nictwa prehistorycznego, poczy-
nając od epoki neolitu poprzez 
kulturę łużycką (cmentarzysko 
ciałopalne), kulturę przeworską 
(ceramika) do śladów osadnic-
twa wczesnośredniowiecznego. 

Potwierdza to 17 stanowisk ar-
cheologicznych zlokalizowanych 
na terenie tej miejscowości. Na-
tomiast nazwę wsi notują źródła 
historyczne od początku XIII 
wieku: Domanouichi (1203), 
Domanouici (1208), Domano-
witz (1248), Domanowiz (1252), 
Domanovic (1253), Domanevici 
(1287), pagus Domonowitz (1666) 
Domnowitz (1736), Domnowiz 
(1785), po 1937 Germanengrund, 
a od 1945 Domanowice. Nazwa 
Germanengrund według teorii 
nazistowskiej miała podkreślić 
niemieckie korzenie tej miejsco-
wości. Ponoć archeolodzy nie-
mieccy odkryli tu prehistoryczne 
ślady pochówków germańskich. 
 Nazwa wsi ma pochodzenie 
patrymoniczne od imienia Do-
man, Domosław.
 Wieś należała do dóbr książę-
cych Henryka Brodatego, jednak 
nie weszła w obręb najstarszego i 
głównego kompleksu dóbr klasz-
tornych, ale stała się graniczną 
miejscowością włości książęcych. 
W 1203 r. na tej granicy książę 
kazał ustawić kamienie granicz-
ne, oddzielające dobra stanowią-
ce uposażenie trzebnickiego kon-
wentu od dóbr książęcych.
 W 1250 r. ksieni Gertruda, 
córka Henryka I, kupiła Doma-
nowice od księcia wrocławskiego, 
Henryka III Białego za kwotę 50 
marek. Książę zatrzymał sobie 
prawo do sądownictwa wyższego 
i do części czynszów.
 Wieś nie została przeniesiona 
na prawo niemieckie i rządziła 
się prawem polskim. Poddani 
swoje powinności świadczyli od 
„dymu”, częściowo w naturze, a 
częściowo w pieniądzu. Według 
Urbarza z 1410 r., do klasztoru 
należało 8 dziedzin, czyli dzie-
dzicznych dóbr chłopskich. Z 

tego, m.in.: 3 gospodarzy miało 
dawać klasztorowi wiadro miodu, 
a pozostali wiadro słodu do wy-
szynku piwa. Natomiast wszyscy  
-3 miary zboża (pszenicę, owies, 
żyto). W 1449 r. klasztor otrzy-
mał od księcia oleśnickiego Kon-
rada VII Białego część czynszów 
z Domanowic i Ujeźdźca jako 
fundację mszalną za duszę jego 
zmarłej żony Katarzyny. Dziesię-
cina ze wsi należała do kapituły 

katedralnej we Wrocławiu. Po re-
formacji większość mieszkańców 
wsi przeszła na protestantyzm. 
Należeli oni do parafii w Konio-
wie. 
 Po kasacji klasztoru cystersek 
w Trzebnicy, dobra folwarczne 
konwentu (ok. 128 ha) zyskały 
status wolnych dóbr. Od 1876 r. 
ich właścicielką była wdowa Ka-
rolina Gerlich, a od 1912 – J. He-
isig, następnie jego spadkobiercy, 
z których w 1937 r. wymieniona 
jest Wilhelmina Heisig.
 Domanowice to wieś o ukła-
dzie wielodrożnym utworzonym 
z dwu części, okolnicy w części 
zachodniej i ulicówki w części 
południowo-wschodniej. We wsi 
był wiatrak, kuźnia miedzi i żela-
za, olejarnia oraz tkalnie. Istniała 
też gospoda, sklepy i szkoła. W 
1845 roku wieś liczyła 518 miesz-
kańców, którzy żyli w 72 domach, 
a przed wojną w 1938 r., w 94 za-
grodach mieszkało 411 osób.

PRZEBORÓW
 Malutka osada przy drodze z 
Ujeźdźca Wielkiego w kierunku 
Domanowic.
 W źródłach historycznych 
pojawiła się w pierwszej połowie 
XVIII w. Zaistniała dzięki mły-
nowi, który należał do klasztoru 
cystersek w Trzebnicy. Najstarsze 
znane nazwy tej miejscowości 
to: Ujeschutzer Muehle i Rami-
schmuehle (1740), Werdermuehle 
do 1945, potem Przeborów. 
 Nazwa osady wywodzi się od 
imion dzierżawcy i właściciela 
młyna – Ramischa, a potem Wer-
dera.
Po kasacji klasztoru, przy młynie 
powstało gospodarstwo, które 
uzyskało status wolnych dóbr. Na 
początku XX w. jego właścicielem 

(118 ha) był Feliks Biernath.
 W osadzie młyńskiej z mły-
nem i przyległym do niego sta-
wie, było 5, a następnie 4 zagro-
dy. Mieszkało w nich od 30 do 40 
osób. Po 1850 r. nastąpiła zmiana. 
Na północ od zagrody młynarza 
wzniesiono zabudowania folwar-
ku i budynek mieszkalny wła-
ściciela tego majątku. Z czasem, 
zabudowania te w dużej części 
rozebrano. Pozostał tylko budy-
nek byłego właściciela. Admini-
stracyjnie miejscowość należała 
do Ujeźdźca Wielkiego.

UJEŹDZIEC WIELKI
Ślady osadnictwa prehistoryczne-
go sięgają epoki kamienia (neolit), 

kultury łużyckiej i okresu wpły-
wów rzymskich oraz wczesnego 
średniowiecza. W źródłach histo-
rycznych nazwa tej miejscowości 
na przestrzeni wieków ewalu-
owała: Ujesdicz (1223), Ujezdec i 
Uiezdek (1224), Ujesczecz (1236), 

Uyesdcz (1266), Ujasch (1400), 
Uges (1431), Oyeszdzetz (1449), 
Ujeschuetz Gross (1740) do 1945 
r., potem Ujeździec Wielki.
 Pochodzenie nazwy wsi bli-
żej nieznane. Wilhelm Häusler 
wywodzi ją od słowa „jaz”, czy-
li miejsce na grobli. Natomiast 
Stanisław Rospond przyjmuje, że 
Ujeździec jest to nazwa pochod-
na od ujazdu, czyli obszaru ozna-
czonego granicami naturalnymi 
(potoki, lasy) i innymi (kamienie, 
wyrznięte ciosy i znaki).
 Wieś należała do dóbr książę-

cych. Powstała ona z leśnej osady. 
W 1223 r. nabył ją klasztor trzeb-
nicki. W 1266 r. została przenie-
siona na prawo niemieckie. W 
1371 r. wieś liczyła 20 małych 
łanów. Sołtys posiadał 2 łany wol-
ne od czynszu, 1/3 dochodów od 
zasądzonych kar oraz posiadał 
młyn, karczmę, jatkę mięsną i 
piekarnię. Ponadto dwa wolne od 
czynszu ogrody i prawo do wypa-
su 150 owiec. Natomiast miesz-
kańcy wioski dawali klasztorowi 
1 wiadro słodu do warzenia piwa 
z każdego łana ziemi i płacili 
dziesięcinę. W 1410 r. klasztor 
pobierał tutaj czynsze z 18 łanów.
 W 1655 r. ksieni Dorota Bniń-
ska dała w dzierżawę leśnictwo 
Georgowi Ramischowi, a ksieni 

J a d w i g a 
Biernacka w 1662 r. kupiła prawo 
wyższego sądownictwa nad wsią. 
Po reformacji większość miesz-
kańców przeszła na protestan-
tyzm. Ich parafia była w Konio-
wie.
 Do czasów sekularyzacji dóbr 
klasztornych wieś należała do 
opactwa w Trzebnicy. Potem 
oczynszowane gospodarstwa 
chłopskie były zależne tylko od 
fiskusa. Przeciętne gospodarstwo 
liczyło ok. 25 ha. W 1830 r. wieś 
liczyła 42 domy, w których żyło 
403 osób. Pożar w 1883 r. znisz-
czył całkowicie południową część 
wioski z 27 budynkami. 10 lat 
później pożar wybuchł w części 
północnej wsi. Spłonęły 24 zabu-
dowania, głównie kryte strzechą. 
W 1938 r. w 75 domach żyło 361 
mieszkańców.
 We wsi był młyn, wiatrak i pie-
karnia. Pod koniec XIX w. istnia-
ła też straż pożarna, kasa zapo-
mogowa, towarzystwo śpiewacze, 
biblioteka wiejska i wzorcowy 
sad. W 1796 r. założono szkołę, 
początkowo w domu chłopskim. 
Fundatorem uposażenia szko-
ły był klasztor. Nowy budynek 
szkolny wzniesiono w 1879 r.
 Wieś ma charakter uliców-
ki. W zabudowie przeważa typ 
budynku o jednej kondygnacji 
z dwuspadowym dachem o po-
kryciu ceramicznym. Spotyka 
się również domy o formach 
zbliżonych do budynków miej-
skich. Świadczy to o zamożności 
dawnych mieszkańców Ujeźdźca 
Wielkiego.

UJEŹDZIEC MAŁY
 Wieś notowana od początku 
XIII w.: Ujesdicz (1223), Ujezdec 
i Uiezdek (1224), Ujesczecz (1236), 
Uyesdcz (1266), Ujasch (1400), 

Uges (1431), Oyeszdzetz (1449), 
Ujeschuetz Klein (1740) do 1945 
r., potem Ujeździec Mały.
 Etymologia nazwy wsi jest 
bliżej nieznana. Porównaj: Ujeź-
dziec Wielki.
 Pierwotnie wieś wchodziła w 
skład dóbr książęcych. Wykształ-
ciła się z osady leśnej. Jej miesz-
kańcy zajmowali się bartnictwem. 
W 1223 r. dobra te nabył klasztor 
cysterek w Trzebnicy. Wieś pozo-
stała na prawie polskim, ponie-
waż konwent był zainteresowany 
w utrzymywaniu czynszu w na-
turze, głównie miodu. W 1660 r. 
opatka Jadwiga Biernacka odku-
piła prawa sądowe nad wsią. 
Dziesięciny z wsi płacone były 

biskupowi wrocławskiemu. 
Od czasu reformacji większość 
mieszkańców przeszła na pro-
testantyzm. Ich parafialny zbór 
mieścił się w Koniowie. Cysterki 
władały wsią do 1810 r., tj. do se-
kularyzacji dóbr klasztornych.
 Zabudowa wsi zgrupowana 
była początkowo wzdłuż wschod-
niej drogi wiejskiej. Przy drodze 
zachodniej, prowadzącej na pół-
noc w stronę Sułowa, nie było 
zabudowań. Można przyjąć, 
że droga ta została wytyczona 
znacznie później niż lokacja wsi. 
Na północ od wsi zlokalizowano 
zabudowania leśnictwa. We wsi 
były dwa wiatraki. Była też szkoła 
i sklep. W 1938 r. wioska liczyła 
361 mieszkańców, którzy żyli w 
80 domach.
 Przedwojenne dzieje miesz-
kańców tych wiosek zostały prze-
rwane przełomowymi wydarze-
niami 1945 roku. Śląsk wrócił w 
granice Polski, natomiast ludność 
niemiecka musiała opuścić jego 
ziemie. Do tych wsi o osad przy-
byli polscy osadnicy. Tak zaczę-
ła się kształtować, w całkowicie 
zmienionych realiach polityczno 
– ustrojowych, nowa społecz-
ność Domanowic, Przeborowa, 
Ujeźdźca Wielkiego i Ujeźdźca 
Małego, która dopisuje dalszy 
ciąg dziejów swojej „Małej ojczy-
zny”.
 Naszą powinnością wobec 
dawnych mieszkańców tej ziemi 
jest znajomość ich dorobku i tro-
ska o dziedzictwo kulturowe, któ-
re nam pozostawili. Ten obowią-
zek spoczywa na mieszkańcach 
„Małych ojczyzn”, które winny 
zachowywać pamięć o minionych 
dziejach, kulturze i ludziach, któ-
rzy w jakiś sposób zapisali się na 
kartach historii danej miejscowo-
ści.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej

Ze skarbca kulturowego 
Gminy Trzebnic a

DZIEDZICTWO KULTUROWE

Małych OJCZYZN
MIESZKAŃCÓW GMINY TRZEBNICA

Domanowice sklep, gospoda, szkoła, pomnik poległych żołnierzy. 
Kartka z pocz. XX w.

Ujeździec Wielki: dom handlowy, ulica wiejska, szkoła, pomnik po-
ległych żołnierzy. Kartka z pierwszej połowy XX w

Ujeździec Mały sklep, szkoła, pomnik wojenny, leśniczówka. Kart-
ka z lat 30-tych XX w.

Ujeździec Wielki. Pocztówka z lat 40-
tych XX w.



25Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej

ZBIGNIEW LUBICZ-MISZEWSKI

 W 2012 roku Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Trzebnickiej – w 
ramach obchodów Dnia Pioniera 
– w sali konferencyjnej ratusza 
zorganizowało cykl spotkań z 
pionierami ziemi trzebnickiej. 11 
maja 2012 r. znany trzebniczanin, 
weteran walk II wojny światowej 
– Adam Broniecki wspominał 
moment wywózki całej rodzi-
ny na Sybir w czasie ostrej zimy, 
najważniejsze walki na szlaku 
bojowym i pierwsze lata powo-
jenne w Trzebnicy. Uczniowie 
Gimnazjum nr 1 im. ks. Hen-
ryka Brodatego w Trzebnicy z 
zapartym tchem słuchali barw-
nych opowieści o bitwach – rela-
cji z pierwszej linii ognia. Adam 
Broniecki opowiadał tak żywo i 
przekonująco, że uczniowie byli 
uczestnikami bitwy – co chwila 
wybuchały bomby, granaty, kara-
biny maszynowe biły ze wszyst-
kich stron, a dzielny artylerzysta 
Adam Broniecki zdobywał kolej-
ne niemieckie fortece… Trzeba 
mieć doskonałą pamięć i zdol-
ności krasomówcze, by tak dłu-
go trzymać młodych słuchaczy 
w napięciu, opowiadając kolejne 
wydarzenia i przygody wojenne.
 Adam Broniecki – urodzony 
10 września w 1924 roku, Sybirak, 
porucznik Wojska Polskiego, ce-
lowniczy baterii pułkowej kal. 76 
mm 1 Praskiego Pułku Piecho-
ty 1 Dywizji im. T. Kościuszki, 
przeszedł cały szlak bojowy od 
Lenino do Berlina. Odznaczony 
został m.in. dwukrotnie Krzy-
żem Walecznych, dwukrotnie 
Brązowym Medalem Zasłużony 
na Polu Chwały, Odznaką Grun-
waldzką, Medalem Za udział w 
walkach o Berlin, Krzyżem Bitwy 
pod Lenino, Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski oraz 
Brązowym Medalem Za zasłu-
gi dla obronności kraju. Władze 
radzieckie uhonorowały go Me-
dalami za Wyzwolenie Warszawy 
i Zdobycie Berlina, Federacja Ro-
syjska zaś dwukrotnie Medalami 
z okazji jubileuszu 60. i 65. rocz-
nicy Zwycięstwa nad Niemcami 
w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 
1941-1945, a władze Białorusi 
Medalem z okazji 65. rocznicy 
wyzwolenia Republiki Białoru-
skiej spod jarzma hitlerowskiego 
najeźdźcy.
W latach powojennych powstało 
szereg pozycji wydanych nakła-
dem Ministerstwa Obrony Na-
rodowej, opierających się na re-
lacjach szeregowych żołnierzy, w 
tym również i Adama Bronieckie-
go. Pierwsze z nich to książki au-
torstwa Henryka Huberta pt. Bo-
rem, lasem oraz Ognie nad Wisłą. 
Kolejne pozycje: Udział Polaków 
w szturmie Berlina – opracowana 
przez Państwowy Instytut Histo-
ryczny, Lenino-Warszawa-Ber-
lin oraz napisana przez dowódcę 
Bronieckiego – płk. Tadeusza 
Rutkowskiego Gorąca karta ży-
cia. W ten sposób autorzy doszli 
do spójnych relacji, co znalazło 
odzwierciedlenie w rzetelności 
przekazu prawdy historycznej.
 Adam Broniecki zdecydował 
się na zebranie swoich wspomnień 
i wydanie książki za namową 

Antoniego Godyckiego-Ćwirko, 
który nie tylko wysłuchał i spisał 
relacje Adama, lecz również po-
mógł w zebraniu dokumentów i 
opisie zdjęć. Alicja Stręk-Tworek, 
która całość wspomnień opraco-
wała, z wielkim pietyzmem po-
deszła do zbioru dokumentów, 
ocalałych fotografii, dyplomów i 
rodzinnych pamiątek. 
 Po wydrukowaniu metodą 
chałupniczą pierwszej wersji 
wspomnień w minimalnym na-
kładzie 20 egzemplarzy, które au-
tor przekazał najbliższej rodzinie, 
autorka opracowania doszła do 
wniosku, że wspomnienia wo-
jenne, ze względu na swą wartość 
historyczną, winny dotrzeć do 
szerszego kręgu czytelniczego, a 
zwłaszcza społeczności trzebnic-
kiej. Jednak bez wsparcia finan-
sowego byłoby to niemożliwe. 
Zwróciła się więc z prośbą o po-
moc w tej sprawie do władz naszej 
gminy. Burmistrz Trzebnicy Ma-
rek Długozima życzliwie poparł 
projekt tej publikacji. 
 Tak więc, przy udziale środków 
własnych autora i wsparciu Gmi-
ny Trzebnica wspomnienia wo-
jenne Na zachód marsz! ukazały 
się w nakładzie 300 egzempla-
rzy. Książka powstała dla celów 
niekomercyjnych i trafi przede 
wszystkim do szkół i bibliotek, by 
przypomnieć i unaocznić losy Po-
laków, którzy przeszli ciernistą, 
wojenną drogą kawał życia, od 
Azji do Europy i, jak nasz boha-
ter, trafili w końcu do Trzebnicy. 
Książka będzie również dostęp-
na w Muzeum Regionalnym w 
Trzebnicy.
 Bardzo bogaty materiał ilu-
stracyjny ułatwia śledzenie szlaku 
bojowego 1. Dywizji Piechoty im. 
Tadeusza Kościuszki – zamiesz-
czono tam wiele kolorowych ma-
pek i oryginalnych zdjęć z prze-
biegu walk. Największe wrażenie 
robi jednak dokumentacja tak 
wielu dokumentów wojennych, 
odznaczeń państwowych i kom-
batanckich (również rosyjskich) 
dyplomów i listów gratulacyjnych 
– jest ich ponad 50! Książkę uzu-
pełniają fotografie rodzinne oraz 
kilka wierszy i pieśni zapamięta-
nych z dzieciństwa i szlaku bojo-
wego.
 Bardzo bolesne i traumatyczne 
przeżycia – zsyłka rodziny na Sy-
bir, wiele tragicznych wydarzeń 
wojennych, uodporniło Adama 
Bronieckiego, a dzięki pogodne-
mu usposobieniu i dużemu po-
czuciu humoru, a może dzięki 
wyrokom opatrzności?, z wielu 
beznadziejnych sytuacji wycho-
dził on cało, nawet mówili o nim, 
że jest „w czepku urodzony”.  
 Przypominam sobie nasze ko-
lejne robocze spotkania, gdy noto-
wałem i zapisywałem jego wspo-
mnienia wojenne, które niegdyś 
ukazywały się w lokalnej prasie. 
Do tej pory Adam Broniecki za-
chował doskonałą pamięć i wspo-
minał nazwiska kolegów, którzy 
zginęli na wojennej drodze. Po-
nieważ to były dłuższe wieczorne 
spotkania, posilaliśmy się czasem 
lampką wina lub świetnej nalew-
ki, którą Adam sam przyrządzał. 
Ale zawsze piliśmy nie „za tych, 
co na morzu”, tylko za tych, któ-
rzy przy kolejnym wspomnieniu 
„materializowali” się w pamięci 

Adama. Zawsze ze wzruszeniem 
przypominał nie tylko ich imio-
na i nazwiska, ale plastycznie 
obrazował scenę historyczną ze 
wszystkimi szczegółami wojen-
nej scenerii. I to nie tylko, jeśli 
chodzi o ludzi, ale też o zwierzęta, 
których los nie był mu obojętny, 
np. koni, które ciągnęły armaty 
lub poległy na polu bitwy.
 Ciekawa jest zbieżność nazwi-
ska Broniecki  z tym, co Adam 
w życiu robił – bronił Ojczy-
zny, broń – była narzędziem wal-
ki o wolność! Szczególna troską w 
czasie walki musiał darzyć broń – 
swoje działo, bo w każdej chwili 
musiało być zdatne do użytku, 
musiał na pamięć znać każdą 
śrubkę i każdy element i musiał 
sobie radzić na froncie w razie 
jakiejś usterki (w Trzebnicy auto, 
którym jeździł w starostwie jako 
kierowca, było jego „oczkiem 
w głowie”). Dlatego w książce 
znajduje się zdjęcie Adama, jak 
z dumą pokazuje „swoje” działo 
stojące do tej pory w Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie.
 Wydawałoby się, że wspomnie-
nia wojenne, to nudna lektura, ale 
tekst Bronieckiego przytaczający 
dramatyczne wydarzenia, okra-
szony anegdotami i zabawnymi 
epizodami, czyta się z zaintereso-
waniem i „z zapartym tchem”.
 

Przytaczam parę fragmentów 
wspomnień, by przybliżyć czy-
telnikom dramatyczne przeżycia 
młodego chłopaka:
 W czasie podróży co dwa dni 
otwierano wagon i dostarczano 
nam po 4 wiadra wody na wagon 
oraz dwa, czasem trzy wiadra 
zupy. Zabierano również zmar-
łych. Powiedziano nam, że jedzie-
my do sąsiedniego wojewódz twa, 

a okazało się, że wieziono nas do 
pasiołka Bieriezowskij na Sybe-
rii w obwodzie swierdłowskim. 
Jecha liśmy 6 tygodni, przemie-
rzając trasę 3500 kilometrów. Do-
celowym miejscem naszej podróży 
okazał się Pierwomajskij Pasio-
łek, gdzie zakwaterowano nas w 
barakach obozowych – po cztery 
rodziny w jednym pomiesz czeniu 

ze wspólną kuchnią. Wodę brali-
śmy ze studni, toaleta też była na 
zewnątrz, co było bardzo uciążli-
we, szczególnie zimą – dla małych 
dzieci...
 Z naszych terenów przywiezio-
no tu łącznie 1700 osób, z czego 
przeżyło 750. Większość zmarła 
z powodu chorób (głów nie tyfusu) 
i niedożywienia. Trudno powie-

dzieć, ile ludzi przeży ło podróż ze 
zsyłki i powróciło do kraju…
Ojca i mamę zatrudniono w ko-
palni, gdyż mama nie chciała 
pracować oddzielnie. Była to ko-
palnia z pokładami rudy żelaza i 
złota. Mama krótko pracowała w 
kopalni, wkrótce ciężko zachoro-
wała. Po leczeniu szpitalnym nie 
zwolniono jej z pracy, została za-
trudniona w ogrodnictwie kołcho-
zowym. Ojciec cały czas pracował 

w kopalni (2500 m. pod ziemią) i 
wykonywał „normy”. Był człowie-
kiem pracowitym, ale jego zapłata 
za pracę była znacznie niższa niż 
Rosjanina.
 W sierpniu 1942 roku ojciec 
za złe odnoszenie się do władzy 
radzieckiej został skazany wyro-
kiem sądowym na karę więzie nia. 
Podczas odbywania kary zachoro-
wał na zapalenie płuc. Po leczeniu 
szpitalnym, w końcu maja 1943 
roku, z otwartą gruźli cą zwol-
niono go do domu. Ja zostałem 
zatrudniony dopiero we wrześniu 
1940 roku, gdy ukończyłem 16 
lat…
 I jeszcze jeden fragment z 
okresu, gdy uczestniczył w wal-
kach o Pragę (wrzesień 1944 r.), z 
rozdziału Na pomoc Warszawie:
 Będąc na froncie, w czasie zdo-
bywania Pragi otrzymałem list 
od siostry, która miała wówczas 
15 lat. Dowiedziałem się z niego 
o losach mojej rodziny na zesła-
niu. Wiadomość była porażają-
ca: rodzice i najmłodsza siostra 
nie żyją. Był to dla mnie wielki 
cios. Dowiedziałem się również, 
że druga siostra z młodszym ro-
dzeństwem przygotowują się do 
powrotu do Polski. List od siostry 
przechowuję jak relikwię z tam-
tych tragicznych czasów...
 W zakończeniu Broniecki swo-
ją książkę dedykuje towarzyszom 
wspólnej żołnierskiej drogi i 
przypomina stare rosyjskie przy-
słowie napisane w oryginale.: Nie 
przy wspólnej biesiadzie przyjacie-
le się poznają, przyjaciele poznają 
się w biedzie. Jak przyjdzie smutek 
i serce zaboli, ten przyjacielem, 
kto z tobą  zapłacze… (tłum. Z. 
Lubicz–Miszewski). 
 Broniecki wpisał się w historię 
Trzebnicy, wspomina go ciepło dr 
Jerzy Bogdan Kos w przedmowie 
do książki: (…) z wojska wyniósł 
poczucie osobistej godności i dys-
cypliny, a z rodzinnych Kresów 
łagodność charakteru i pogodne 
usposobienie…
 Od 1946 roku był w Trzebni-
cy kierowcą starosty Stanisława 
Bąka-Dzierżyńskiego, a od 1950 
r. kierowcą w Powiatowej Sta-
cji Pogotowia Ratunkowego w 
Trzebnicy, następnie kierowcą 
w Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Trzebnicy, potem 
kierowcą w MPGK i w Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłop-
ska. Po 43 latach pracy zawodo-
wej przeszedł na emeryturę. W 
1971 r. wstąpił w szeregi Związku 
Bojowników o Wolność i Demo-
krację przekształconego w 1990 
r. w Związek Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów Politycznych 
– od 1989 r. pełnił funkcję za-
stępcy prezesa oddziału. Funkcje 
wiceprezesa piastował również 
w Związku Sybiraków i w NSZZ 
Solidarność – od 2006 r. jest pre-
zesem NSZZ Solidarność. Jest 
również członkiem zarządu Koła 
Związku Inwalidów Wojennych 
w Trzebnicy. 
 Adam wciąż tryska humorem 
i prezentuje w mundurze wojsko-
wym żołnierską sylwetkę, biorąc 
czynny udział w wielu uroczy-
stościach patriotycznych i obcho-
dach świąt państwowych.
 Warto zapoznać się z tymi 
wspomnieniami, bo jak prze-
strzega nas Józef Piłsudski: Kto 
nie szanuje i nie ceni przeszłości 
Ojczyzny, ten nie jest godzien sza-
cunku, teraźniejszości, ani prawa 
do przyszłości. 

Na pierwszej linii ognia

Porucznik  Adam Broniecki
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KINGA BAUMGART 

W roku ubiegłym, tuż przed 
Świętami Bożego Narodzenia, z 
wielkim żalem i smutkiem przy-
jęliśmy wiadomość o odejściu 

wieloletniego trenera MMKS 
„Gaudia”,  Andrzeja Kędzierskie-
go. Wspaniały człowiek, ulubiony 
trener, działacz społeczny, czło-
wiek-instytucja a przede wszyst-
kim przyjaciel dzieci – tak między 
innymi Andrzeja Kędzierskie-
go wspominają przyjaciele oraz 
wychowankowie. Swoją wielką 
sportową przygodę rozpoczynał 
jako nauczyciel w Szkole Podsta-
wowej nr 3 w Trzebnicy. Mimo 
iż swoje pierwsze kroki stawiał 
jako piłkarz ręczny, w pewnym 
momencie swojego życia bez resz-
ty poświęcił się piłce siatkowej. 

Przez wiele lat trenował zawod-
niczki MMKS Gaudia. Prowadził 
zespoły zarówno klas 5-tych, jak 
i 6-tych, stąd też zrodził się po-
mysł, aby podczas I Memoriału 
wystąpiły zawodniczki w tym 
właśnie przedziale wiekowym. 
Podczas rozgrywek na parkietach 

Hali Sportowej  zagrały także  za-
wodniczki prowadzone jeszcze 
przez pana Andrzeja. 

Pierwsza Virtus, druga Gaudia

Zorganizowany przez MMKS 
„Gaudia” Trzebnica, Gminę 
Trzebnica oraz Trzebnickie Cen-
trum Kultury i Sportu turniej 
odbył się pod honorowym patro-
natem Burmistrza Gminy Trzeb-
nica. Spośród 10 zaproszonych do 
zawodów drużyn, udział wzięło 
7. Na trzebnickim parkiecie wy-
stąpiły: MOS Tychy, KS „Rokita” 

Brzeg Dolny I, KS „Rokita” Brzeg 
Dolny II, Virtus Volley Szlichtyn-
gowa, MMKS „Gaudia” Trzebni-
ca I, MMKS „Gaudia” Trzebnica 
II, a także „Zahiv” Volley Wscho-
wa. W Memoriale udział wzięły 
zawodniczki urodzone w roku 
2001 i młodsze. Składy liczyły 5-7 
dziewcząt. 
Formuła rozgrywek była bardzo 
prosta, zespoły rozgrywały spo-
tkania na zasadzie „każdy z każ-
dym” w trzech grupach elimina-
cyjnych, dwa sety do 20 punktów 

z przewagą 2 punktów. Zwycię-
żyła Virtus Volley Szlichtyngowa 
- drużyna, która w trakcie tur-
nieju zdobyła największą liczbę 
punktów. Zmagania przebiega-
ły zgodnie z duchem sportowej 
rywalizacji i zasad gry fair play, 
które przez lata wpajał swoim wy-
chowankom pan Andrzej. 
W trakcie zawodów, szczególne 
poszczęściło się jednej z naszych 
drużyn. Gaudia I zajęła drugie 
miejsce, wyróżniona została tak-
że jedna z zawodniczek drużyny 
– Patrycja Kluga. Została bowiem 
wybrana przez skład sędziowski 
MVP turnieju i otrzymała tytuł 
najlepszej zawodniczki. Nie było 
to jedyne wyróżnienie jakie tego 
dnia trafiło do sportsmenek. Tre-
nerzy wybrali także wyróżniające 
się zawodniczki Memoriału. W 
zespole Gaudia I nagroda trafi-
ła w ręce Karoliny Natanek, na-
tomiast w zespole Gaudia II do 
Agaty Sokołowskiej. Trzebnickie 
zespoły tego dnia poprowadziły 
- Sławomira Gniadek oraz Lidia 
Rojewska. Bardzo pozytywnym 
aspektem wydarzenia był fakt, że 
podczas meczów sędziowały star-
sze zawodniczki Międzyszkolne-
go Miejskiego Klubu Sportowego 
„Gaudia”. 
Memoriał poprowadziła Sławo-
mira Gniadek. Dopiero kiedy po 
kilkugodzinnych zmaganiach 
przyszedł czas na podsumowanie 

wyników oraz wręczenie nagród, 
stery przejął Janusz Pancerz, któ-
ry podsumował zawody i podzię-
kował wszystkim zespołom za 
udział w imprezie oraz  sportową 
rywalizację. 

Nagrody dla najlepszych 

Na rozdanie nagród przyszedł 
czas po godzinie 14. Nagrody za-
wodniczkom wręczyli: Elżbieta 
Kędzierska (żona śp. Andrzeja 
Kędzierskiego), burmistrz Marek 
Długozima, przedstawiciele Klu-

bu Sportowego MMKS „Gaudia” 
w składzie: Sławomira Gniadek, 
Lidia Rojewska, Zygmunt Książ-
kiewicz, Joanna Pilip. Nagrody 
przyznane zawodniczkom ufun-
dowali: Zenobia Kulik z firmy 
Kulik, Maciej Pietruszewski oraz 
burmistrz Marek Długozima. 
Jako pierwsze zostały wręczone 
nagrody dla najlepszych drużyn, 
odebrane kolejno przez kapita-
nów każdej z nich. Następnie 
przyszedł czas na nagrody indy-
widualne. Za najlepsze zawod-
niczki zespołów uznane zostały: 
Daria Składowska (Virtus Vol-
ley Szlichtyngowa), Daria Grycz 
(„Zahiv” Volley Wschowa), Ka-
rolina Natanek (MMKS „Gaudia 
I”, Paulina Bogacka (MOS Tychy), 

Vanessa Romaniuk (KS „Rokita” 
Brzeg Dolny I), Emilia Wiśniew-
ska (KS „Rokita” Brzeg Dolny II), 
Agata Sokołowska (MMKS „Gau-
dia” Trzebnica II). 
Jeszcze przed częścią oficjalną 
zawodniczki MMKS „Gaudia” 
złożyły na ręce  Elżbiety Kędzier-
skiej kwiaty, a także podpisaną 
własnoręcznie przez nie tablicę 
upamiętniającą I Memoriał uko-
chanego trenera. Taką samą ta-
blicę otrzymał w podziękowaniu 
burmistrz, który na zakończenie 
wygłosił krótkie przemówienie. 
W ciepłych słowach wspominał 
trenera „Gaudii”, podziękował 
także wszystkim uczestniczkom 
za przybycie. - Chciałbym pod-
kreślić, że Andrzej Kędzierski był 
bardzo ważną osobą dla naszego 
miasta oraz całej społeczności 
sportowej. Pedagog, wychowaw-
ca, trener zespołu „Gaudia”. W 
tak wyjątkowym dniu mogę zdra-
dzić tajemnicę, że trener Andrzej 
Kędzierski, na wniosek radnego 
Janusza Pancerza, Sławomiry 
Gniadek przy wsparciu Trzeb-
nickiego Stowarzyszenia Spor-
towego i „Gaudii”, zostanie wpi-
sany w poczet zasłużonych dla 
miasta Trzebnicy – powiedział 
burmistrz. Na te słowa wszyscy 
zebrani zareagowali  gromkimi 
brawami. 

Końcowa klasyfikacja drużyn: 

I miejsce - "Virtus" Volley Szli-
tyngowa, II miejsce - MMKS 
Gaudia I Trzebnica, III miejsce 
- "ZAHIR" Volley Wschowa, IV 
miejsce - MOSM Tychy, V miej-
sce - KS Rokita I Brzeg Dolny I, 
VI miejsce - MMKS Gaudia II 
Trzebnica, VII miejsce - KS Roki-
ta II Brzeg Dolny.

Wyróżnienia dodatkowe: 

Najlepsza zawodniczka turnieju 
MVP - Paulina Kluga (MMKS 
Gaudia I), Najlepsza atakująca 
- Zuzanna Zientek (Virtus Vol-
ley Szlityngowa), Najlepsza roz-
grywająca - Nikola Lubrzycka 
(MOSM Tychy), Najmłodsza za-
wodniczka - Nadia Romaniuk i 
Maria Kluga. 

Reprezentantki Trzebnicy:

Gaudia I: Patrycja Kluga, Ma-
rysia Kluga, Karolina Natanek, 
Monika Ołdziejewska, Leonia 
Kunkel. Gaudia II: Anna Boche-
nek, Agata Sokołowska, Julia Cul, 
Patrycja Włodarczyk, Matylda 
Kołodziejczyk, Julia Sobkowiak. 
Trenerki: Lidia Rojewska, Sławo-
mira Gniadek. 

I Memoriał im. Andrzeja Kędzierskiego o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica 

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych
W minioną sobotę 16 listopada na Hali Sportowej w Trzebnicy, 
rozegrano I Memoriał im. Andrzeja Kędzierskiego. Zmagania 
sportowe rozpoczęły się punktualnie o godzinie 9. Wzięło w 
nich udział 7 zespołów, w tym dwa składy MMKS „Gaudia” 
Trzebnica. 

W I Memoriale wzięło udział 7 drużyn. Walka o zwycięstwo była zacięta. 
Medale, puchary i nagrody wraz z burmistrzem wręczała Elżbieta Kędzierska - 
żona śp. Andrzeja Kędzierskiego

Pamiątkowe zdjęcie, a na nim: zawodniczki Gaudii, trenerki, organizatorzy Memoriału, Elżbieta Kędzierska oraz burmistrz Trzebnicy. 
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SŁAWOMIRA GNIADEK
- Był wspaniałym człowiekiem, 
przyjacielem młodzieży, czło-
wiekiem-instytucją, jeżeli chodzi 
o sport w Trzebnicy. Dzisiejszy 
turniejzorganizowaliśmy, by upa-
miętnić tego człowieka, bo w peł-
ni na to zasługuje. Mamy także 
nadzieję, że stanie się to rytuałem. 
Dzieci go uwielbiały, zawsze po-
trafił wymyślać naprawdę cie-
kawe zabawy dla nich. Młodzież 
się do niego garnęła. Każdy obóz, 
który organizował to była przy-
jemność, kiedy trzeba - wprowa-
dzał dyscyplinę, ale potrafił się 
również wspaniale bawić.
Od strony sportowej był zawsze 
bardzo wymagający. Angażował 
się w wiele sportowych wydarzeń. 
Gdy się czegoś podejmował, za-
wsze dbał o to, aby wszystko było 
idealnie dopracowane.    

Dzieciaki z pewnością będą go 
długo wspominać. Były z nim 
silnie związane, czemu dali wy-
raz   na jego pogrzebie. Tego dnia 
zwrócili mu maskotkę, którą ja-
kiś czas temu sam im podarował. 
My, nauczyciele i trenerzy rów-
nież braliśmy z niego przykład.
Odnosił sukcesy w wielu turnie-
jach na przestrzeni lat, na terenie 
całej Polski. Z powodzeniem brał 
udział w zawodach Kinder+Sport. 
Był również trenerem piłki ręcz-
nej, grał także jako zawodnik. 
Niemal zawsze osiągał wysokie 
wyniki, właściwie nie wracał z 
turnieju, bez miejsca na podium.

JANUSZ PANCERZ
- Jako przyjaciel Andrzeja mogę 
powiedzieć kilka słów, ale to bę-
dzie zawsze zbyt mało.  Andrzej 
Kędzierski był przede wszyst-

kim wielkim pasjonatem sportu, 
przyjacielem dzieci i młodzieży. 
Mimo raptusowego charakteru 
był przez młodzież kochany, a 
jego niesamowite poczucie hu-
moru sprawiało, że najcięższa 
praca pod jego dyktando stawała 
się przyjemnością.
Był wspaniałym nauczycielem, 

ale przede wszystkim wycho-
wawcą, zawsze na pierwszym 
planie stawiał dbałość o higienę, 
o kulturę osobistą, o kształto-
wanie etycznych postaw i walki 
fair play. Trudno w kilku zda-
niach opowiedzieć o jego czter-

dziestoletniej pracy. Prócz pracy 
wychowawcy, nauczyciela, tre-
nera był przez wszystkie te lata 
wielkim społecznikiem. Wiele 
lat przewodniczącym SZS i orga-
nizatorem niezliczonej ilości im-
prez sportowych, był działaczem 
ZHP i niezapomnianym obozo-
wym przez wiele lat na obozach 
harcerskich, był radnym gminy 
Trzebnica z zawsze wyważony-
mi i merytorycznymi wypowie-
dziami, był wicedyrektorem SP 
Nr 3 w Trzebnicy. Pełnił dużo 
innych ważnych funkcji. Przez 
wiele, wiele długich lat był sędzią 
głównym Ulicznego Biegu Syl-
westrowego, skąd jego sylwetkę 
z chorągiewką sędziego w ręku i 
gwizdkiem w ustach pamięta nie-
zliczona liczba biegaczy z całego 
kraju. Ale przede wszystkim był 
człowiekiem Wielkiego Serca. Za-
wsze chętny i gotowy do pomocy, 
zawsze służył radą i wsparciem, 
tym którzy ich potrzebowali.

JOANNA PILIP
- Pan Andrzej był przyjacielem 
dzieci, one wprost szalały za 
nim. Był bardzo zaangażowany 
w działalność sportową na terenie 
gminy, ale także całego powiatu 
trzebnickiego. Miał swój wielki 
udział w wychowaniu dziewcząt, 

które wywalczyły awans do II 
ligi (1989), gdzie w szkole podsta-
wowej on je prowadził, dopiero 
później dyrektor Zięba. Można 
to uznać za wspólny sukces, bo 
pan Andrzej je nauczył, a dyrek-
tor kontynuował. Wiele pokoleń 
siatkarek w Trzebnicy wyszło 
spod jego ręki. Wszyscy wspomi-
nają go fantastycznie. Był ikoną 
sportu trzebnickiego. Z pewno-
ścią wielu trzebniczan będzie go 
kojarzyć z Ulicznym Biegiem Syl-
westrowym, był co roku sędzią 
głównym. Brał udział w wielu 
imprezach, nigdy nikomu nie od-
mówił. Poza tym, że był zawod-
nikiem, trenerem, wychowawcą 
czy działaczem społecznym, to 
trzeba przyznać, że konferansjer-
ka też nie była mu obca. Nikt nie 
potrafił poprowadzić imprezy tak 
jak on. Osobiście znam go jeszcze 
od strony olimpiad specjalnych, 
które są organizowane w Trzeb-
nicy co 2 lata przez PZS Nr 1 oraz 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy. Pan Andrzej zawsze 
prowadził te imprezy. Niesamo-
witym przeżyciem było patrzeć, 
jak otacza opieką dzieci niepełno-
sprawne. Jednym słowem potrafił 
odnaleźć się wszędzie.

Wysłuchała Kinga Baumgart

R E K L A M A

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

 Jesień jest piękną porą roku, 
jednak, gdy za oknem dominuje 
deszcz, szaruga i coraz to niższe 
temperatury, możemy odczuwać 
negatywne skutki takiej pogody. 
Taka aura może przyczynić się do 
pogorszenia naszego nastroju, a 
nawet może nas dopaść sezonowa 
depresja. Przemęczenie, rozdraż-
nienie, ciągła senność, to oznaki 
osłabienia organizmu. Jeśli za-
uważasz u siebie pogorszenie sił 
witalnych, a twoja motywacja do 
pracy jest na krytycznym pozio-
mie, to znak, że bezwzględnie po-
trzebujesz relaksu i wyciszenia.

Osobom cierpiącym z powodu 
jesiennego przesilenia ukojenie 
dla ciała i ducha przyniesie re-
laksacyjny masaż. Jest to idealne 
rozwiązanie, aby w krótkim cza-
sie zapomnieć o stresie i zregene-
rować siły. Masaże relaksacyjne 
wspomagają walkę ze stresem i 
przywracają stan równowagi or-
ganizmu. Zabieg ten pozwala na 
wyeliminowanie napięcia fizycz-
nego i psychicznego.
 Masaż likwiduje skutki stresu, 
wprowadzając w dobroczynny 
stan odprężenia. W takim stanie 
mózg przyspiesza wydzielanie 

endorfiny i serotoniny, hormo-
nów odpowiadających za dobre 
samopoczucie. Masaż wprowa-
dza ciało w stan głębokiego re-
laksu, wyciszenia, rozluźnia na-
pięte mięśnie, reguluje oddech i 
uspokaja pracę serca. Masaż wy-
jątkowo korzystnie działa na ni-
welowanie bólu stawów i mięśni, 
a także pomaga w zmaganiach z 
problemami, takimi jak depresja 
oraz bezsenność.
 Zregenerowany organizm wy-
twarza większe pokłady energii 
,prowadząc do wzmocnienia od-
porności. Ciało nauczone relaksu 
lepiej radzi sobie ze stresem w 
przyszłości. Można uznać, iż ma-
saż jest skutecznym antydepre-

santem na jesienną chandrę. 
Jesienią, kiedy nasze samopo-
czucie się pogarsza, masaż bywa 
wówczas idealnym sposobem na 
to, by na nowo przywrócić nas do 
życia i poprawić nasze samopo-
czucie. 
 Masaż jest również orygi-
nalną formą podarunku dla 
bliskiej osoby,  przyjaciela lub 
kogoś, komu w szczególny spo-
sób pragniemy zrobić miłą nie-
spodziankę. Niebanalny prezent, 
jakim jest zaproszenie na masaż 
relaksacyjny bądź masaż gorą-
cymi kamieniami, będzie miłym 
zaskoczeniem oraz sprawi dużo 
szczerej radości.

Mgr Ewa Lis, fizjoterapeutka

Sposób na jesienną chandrę…

Przyjaciele wspominają Andrzeja Kędzierskiego

Andrzej - człowiek o wielkim sercu Żegnając przyjaciela, nie płacz, ponie-
waż jego nieobecność ukaże ci to, co naj-
bardziej w nim kochasz - Khalil Gidran.

W roku ubiegłym przyszło nam z żalem serca pożegnać wybitnego 
trenera MMKS „Gaudia” – Andrzeja Kędzierskiego, który dzięki 
swoim dokonaniom na zawsze zapisał się na kartach historii naszego 
miasta. Odszedł człowiek, który ukształtował całe pokolenia młodych 
ludzi. Współtwórca największego sukcesu Trzebnickiego Klubu 
Sportowego „Gaudia”, w roku 1989 bowiem drużyna awansowała 
do II ligi i utrzymała się w niej przez 5 kolejnych sezonów. Poniżej 
prezentujemy wspomnienia przyjaciół i współpracowników Andrzeja 
Kędzierskiego, przywołanych w kontekście pierwszego Memoriału 
jego imienia.

Mecz 11. kolejki, w którym nasza 
druga drużyna zmierzyła się na 
boisku w Brzeziu z Orłem Bie-
daszków Wielki, piłkarze Polonii 
II chcieliby jak najszybciej zapo-
mnieć. To spotkanie po prostu im 
nie wyszło. Mocni fizycznie go-

spodarze nie pozwolili rozwinąć 
skrzydeł naszej młodej drużynie. 
Sami za to wykazali się dużą sku-
tecznością i zaaplikowali poloni-
stom aż sześć bramek.
- Gospodarze zdominowali nas 
fizycznie i siłowo, nie byliśmy 

w stanie się im tego dnia prze-
ciwstawić. Mam nadzieję, że nie 
przytrafi się nam już więcej, tak 
słaby mecz. Mimo to jestem ge-
neralnie zadowolony z wyników 
jakie udało nam się do tej pory 
osiągnąć w tym sezonie. Chciał-
bym podziękować całej druży-
nie za zaangażowanie i trud jaki 
włożyła w grę i treningi w run-

dzie jesiennej. Będziemy się sta-
rać potwierdzić dobrą dyspozy-
cję również na wiosnę. Głęboko 
wierzę w awans mojego zespołu 

do A klasy – powiedział po tym 
meczu trener Polonii II, Łukasz 
Skórzewski.
W ostatniej serii gier Sokół Ujeź-
dziec Wielki wygrał na wyjeździe 
2-1 z Orkanem Borzęcin i zrów-
nał się punktami z polonistami. 
Jednak w bezpośrednim starciu 
z trzebniczanami przegrał 0-1 i 
dlatego to Polonia II jest liderem.

Gratulujemy całej drużynie TSSR 
Polonii II Trzebnica, na czele z 
trenerem Łukaszem Skórzew-
skim i kierownikiem zespołu 

Andrzejem Szymczykiem, udanej 
pierwszej części sezonu. Liczymy 
na to, że runda wiosenna będzie 
równie dobra.
Polonia II jest liderem, mimo ta-
kiej samej liczby punktów co So-
kół Ujeździec Wielki i gorszego 
od  niego bilansu bramkowego, 
ponieważ wygrała 1-0 bezpośred-
nie, wyjazdowe starcie z Sokołem.

Mateusz Tiuchty, z ośmioma go-
lami na swoim koncie, jest najlep-
szym strzelcem Polonii II.       [KK]

Mistrz jesieni mimo porażki!
Piłkarze Polonii II Trzebnica zakończyli zmagania ligowe 
w rundzie jesiennej sezonu 2013/2014. W ostatnim 
tegorocznym meczu druga drużyna Polonii wysoko, 0-6 
przegrała na wyjeździe z Orłem Biedaszków Wielki. Mimo to, 
trzebniczanie zachowali pozycję lidera klasy B (grupa X).

TABELA WROCŁAWSKIEJ KLASY B (GRUPA X), PO RUNDZIE JESIENNEJ SEZONU 2013/2014:

Msc. Klub Mecze Punkty Bramki Wygrane Remisy Przegrane

1. Polonia II Trzebnica 11 24 29 - 24 8 0 3

2. Sokół Ujeździec Wielki 11 24 37 - 16 8 0 3

3. Orzeł Biedaszków Wielki 11 23 38 - 18 7 2 2

4. Sparta Wszemirów 11 22 35 - 21 7 1 3

5. LZS Księginice 11 20 32 - 24 6 2 3

6. Lech Barkowo 11 18 43 - 38 5 3 3

7. Orkan Borzęcin 11 16 37 - 24 5 1 5

8. Piast II Żmigród 11 15 31 - 31 5 0 6

9. ULKS Powidzko 11 12 27 - 41 4 0 7

10. LZS Strupina 11 9 23 - 44 3 0 8

11. LZS Grabówka 11 7 20 - 47 2 1 8

12. Płomień Brzyków 11 3 13 - 37 1 0 10

Niezapomniany trzebniczanin tre-
ner Andrzej Kędzierski. 

Taniec radości w wykonaniu piłkarzy Polonii II - tak wyglądały pierwsze minuty 
po większości spotkań naszej drugiej drużyny.
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WAŻNE  TELEFONY
URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY 
 71 312 06 11
 71 312 06 42
 71 312 01 45
BURMISTRZ PRZYJMUJE:
w sprawach skarg i wniosków 
   w każdą środę 
   w godz. od 16 do 16:15
w sprawach lokalowych 
   w każdy pierwszy wtorek  
   miesiąca w godz. od  13 do 16

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

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

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

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

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ 
SPOŁECZNYCH
 71 388 75 00
 71 388 75 80 

SĄD REJONOWY 
 71 312 12 13

POWIATOWY URZĄD PRACY
 71 312 11 54
 71 387 11 38

SZPITAL 
ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
 71312 09 20 
 71312 09 13

TRZEBNICKIE CENTRUM 
MEDYCZNE ZDRÓJ
 71 387 28 38

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

1 NOWY DWÓR (pętla) 6:06 6:58 7:36 8:16 9:04 10:00 11:25 12:15 13:07 13:48 14:30 15:12 16:00
2 SZPITAL (kierunek miasto) 6:08 7:00 7:38 8:18 9:06 10:02 11:27 12:17 13:09 13:50 14:32 15:14 16:02
3 BIEDRONKA (kierunek miasto) 6:10 7:02 7:40 8:20 9:08 10:04 11:29 12:19 13:11 13:52 14:34 15:16 16:04
4 TARG 6:12 7:04 7:42 8:22 9:10 10:06 11:31 12:21 13:13 13:54 14:36 15:18 16:06
5 PKS/URZĄD MIEJSKI 6:14 7:06 7:44 8:24 9:12 10:08 11:33 12:23 13:15 13:56 14:38 15:20 16:08
6 RYNEK/FONTANNA 6:16 7:08 7:46 8:26 9:14 10:10 11:35 12:25 13:17 13:58 14:40 15:22 16:10
7 STADION 6:18 7:10 7:48 8:28 9:16 10:12 11:37 12:27 13:19 14:00 14:42 15:24 16:12
8 INTERMARCHE 6:22 7:14 7:52 8:32 9:20 10:16 11:41 12:31 13:23 14:04 14:46 15:28 16:16
9 DWORZEC KOLEJOWY 6:24 7:16 7:54 8:34 9:22 10:18 11:43 12:33 13:25 14:06 14:48 15:30 16:18

10 WROCŁAWSKA 6:26 7:18 7:56 8:36 9:24 10:20 11:45 12:35 13:27 14:08 14:50 15:32 16:20
11 ARMII KRAJOWEJ 6:27 7:19 7:57 8:37 9:25 10:21 11:46 12:36 13:28 14:09 14:51 15:33 16:21
12 AQUAPARK N/Ż - - - - - - 11:47 12:37 13:29 14:10 14:52 15:34 16:22
13 PRZEDSZKOLE NR 1 6:28 7:20 7:58 8:38 9:26 10:22 11:48 12:38 13:30 14:11 14:53 15:35 16:23
14 BAR GWIAZDKA 6:30 7:22 8:00 8:40 9:28 10:24 11:50 12:40 13:32 14:13 14:55 15:37 16:25
15 RYNEK/KSIĘGARNIA 6:32 7:24 8:02 8:42 9:30 10:26 11:52 12:42 13:34 14:15 14:57 15:39 16:27
16 POLNA 6:34 7:26 8:04 8:44 9:32 10:28 11:54 12:44 13:36 14:17 14:59 15:41 16:29
17 SZKOŁA PODST. NR 3 6:36 7:28 8:06 8:46 9:34 10:30 11:56 12:46 13:38 14:19 15:01 15:43 16:31
18 PIWNICZNA/TARG 6:39 7:31 8:09 8:49 9:37 10:33 11:59 12:49 13:41 14:22 15:04 15:46 16:34
19 BIEDRONKA (kierunek szpital) 6:41 7:33 8:11 8:51 9:39 10:35 12:01 12:51 13:43 14:24 15:06 15:48 16:36
20 SZPITAL (kierunek Nowy Dwór) 6:43 7:34 8:13 8:53 9:41 10:37 12:03 12:53 13:45 14:26 15:08 15:50 16:38

P.T Dworce i przystanki Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8 Kurs 9 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13

Prochowiczanka-Polonia
Na mecz 16. kolejki poloniści 
udali się do Prochowic, by zmie-
rzyć się z czerwoną latarnią III 
ligi, Prochowiczanką. Spotkanie 
pokazało, że nie przypadkowo 
wyprzedzamy w tabeli zespół z 
Prochowic. Poloniści przeważali 
od początku meczu. Szybko, bo 
już w ósmej minucie gry, udo-
kumentowali to golem. Strzałem 
głową bramkarza gospodarzy 
pokonał Rafał Miazgowski. Wy-
dawało się, że bramka strzelona 
w początkowej fazie spotkania 
przez polonistów ustawi mecz. 
Jednak w szesnastej minucie 
miała na boisku miejsce dziwna 
sytuacja. Sędzia podyktował w 
naszym polu karnym rzut wolny 
pośredni, za rzekome, za wysokie 
uniesienie nogi przez jednego z 
trzebnickich piłkarzy. Po chwili 
tą kontrowersyjną decyzje zmie-
nił na jeszcze bardziej wątpliwy 
rzut karny. Z jedenastu metrów 
Tomasz Wojciechowski pokonał 
Emila Trynde i zrobiło się 1-1. Na 
szczęście biało-niebieskich to w 
żaden sposób nie zdeprymowało 
i jeszcze przed przerwą, po ładnej 
zespołowej akcji bramkę na 2-1 
dla Polonii strzelił Piotr Reczka.
Po zmianie stron generalnie 
trzebniczanie kontrolowali prze-
bieg boiskowych wydarzeń. 
Prochowiczanka jednak mia-
ła swoje szanse, lecz albo na jej 
drodze stawał Emil Trynda, albo 
gracze z Prochowic wykazywa-
li się dużą nieskutecznością. W 
rolach głównych, w drugiej od-
słonie spotkania wystąpili dwaj 
wprowadzeni po przerwie na 
boisko piłkarze. W 85. minucie 
faulowany w polu karnym przez 
młodego Tomasz Goca był nasz 
grający trener Adrian Bergier. Do 
piłki podszedł Jakub Jakóbczyk, 
strzelił z karnego na 3-1 i ustalił 
tym samym wynik, tego ważnego 
dla dolnych rejonów tabeli, spo-
tkania. Biało- niebiescy odnieśli 
pierwsze wyjazdowe zwycięstwo 
w tym sezonie i awansowali na 15. 
miejsce w tabeli.

GKS Prochowiczanka Prochowi-

ce  1-3  TSSR Polonia Trzebnica
T. Wojciechowski 16 (k.) - Miazgow-
ski 8, Reczka 37, Jakóbczyk 85 (k.)
WIDZÓW: 100 Prochowiczanka: 
Kamil Marusiak – Marcin Kula, 
Konrad Babeczko, Artur Gałęza, 
Grzegorz Grochowski - Szymon 
Majkowski (Tomasz Goc 65), Pa-
weł Cieślak, Andrzej Węgłowski, 
Tomasz Wojciechowski, Krzysz-
tof Wojciechowski - Tomasz 
Azikiewicz (Patryk Kalicki 60)       

Rezerwowi: Kamil Salamon, Ja-
rosław Celny, Dawid Poliwka                                                  
Trener: Jarosław Pedryc
Polonia: Emil Trynda - To-
masz Szczepek (Maciej Fitowski 
68), Krzysztof Suchecki, Da-
wid Cychol, Kamil Krzanowski 
- Jakub Psiurka (Adrian Ber-
gier 51), Krystian Jajko, Rado-
sław Bella, Piotr Reczka - Rafał 
Miazgowski, Jakub Jakóbczyk                                                           
Rezerwowi: Karol Buchla, Marcin 
Waliszczak, Piotr Pająk, Patryk 
Zieliński, Trener: Adrian Bergier.

Polonia- Śląsk II
Po zwycięstwie w Prochowicach 
nasza drużyna podjęła na Sta-
dionie Miejskim Fair Play Are-
na w Trzebnicy, zespół Śląska II. 
Ekipa z Wrocławia, po likwidacji 
Młodej Ekstraklasy, została przed 
tym sezonem reaktywowana i 

włączona do III ligi. Tym samym 
po ponad pięciu latach przerwy 
zagraliśmy znowu z rezerwami 
Śląska. Drużyna prowadzona 
przez Łukasza Becellę zajmowa-
ła przed tym spotkaniem siódme 
miejsce w tabeli. Ostatnio radziła 
sobie jednak nie najlepiej. Zdoby-
ła zaledwie trzy punkty w pięciu 
meczach. Dlatego do Trzebnicy 
przyjechała podwójnie zmotywo-
wana. Dodatkowo wrocławianie 
wsparli się zawodnikami z pierw-
szej drużyny. Kilku piłkarzy, 
o uznanych z ekstraklasowych 
boisk nazwiskach, przesądziło 
niestety o naszej porażce. Mimo 
to, zawodnicy Polonii pokazali 
sporo ładnych zagrań i przepro-
wadzili kilka dobrych akcji. Po 
jednej z nich, w 16. minucie me-
czu, w dogodnej sytuacji znalazł 
się Jakub Psiurka, ale nie udało 

mu się pokonać Jakuba Wrąbla. 
Później do głosu doszli przyjezd-
ni, którzy jeszcze przed przerwą 
rozstrzygnęli na swoją korzyść 
losy tej rywalizacji. W 24. minu-
cie nasi stracili piłkę w środku 
boiska. Wrocławianie przeprowa-
dzili szybką kontrę lewą stroną. 
Sylwester Patejuk wbiegł z fut-
bolówką w pole karne, tuż przed 
linią końcową zagrał do tyłu, 
wzdłuż pola karnego, piłka minę-
ła całą naszą defensywę, dopadł 
do niej Jakub Więzik i ładnym 
strzałem w okienko, z dwunastu 
metrów, pokonał Karola Buchlę. 
Siedem minut później było już 
2-0 dla wojskowych. Znowu na 
listę strzelców wpisał się Więzik. 
Tym razem trafił jednak w zamie-
szaniu podbramkowym, z naj-
bliższej odległości, po kolejnym 
podaniu z lewej strony boiska, w 

tym wypadku od Patryka Misi-
ka. Nasi próbowali odpowiedzieć. 
Otworzyli się i narazili na kontry. 
Jedna z nich powinna zakończyć 
się trzecią bramką dla Śląska II. 
Goście wyszli z atakiem w prze-
wadze 4-1, ale Patryk Misik nie 
potrafił wykończyć skutecznie tej 
akcji i spudłował w stuprocento-
wej sytuacji.
Druga odsłona zaczęła się obiecu-
jąco dla biało-niebieskich. Zaraz 
po wznowieniu gry w świetnej 
sytuacji, po dograniu od Adria-
na Bergiera, znalazł się Jakub Ja-
kóbczyk, niestety również i on 
przestrzelił. Później Śląsk II kon-
trolował już sytuację na boisku i 
spokojnie dowiózł zwycięstwo do 
końca meczu. Mimo porażki na-
szej drużynie należą się słowa po-
chwały za walkę i zaangażowanie 
w tym spotkaniu. Niestety po tej 
przegranej spadliśmy na 16. loka-
tę w tabeli.

TSSR Polonia Trzebnica  0-2  
WKS Śląsk Ii Wrocław
Więzik 24, 31      WIDZÓW: 200
Polonia: Karol Buchla, Kamil 
Krzanowski, Dawid Cychol, Kry-
stian Jajko, Piotr Reczka - Jakub 
Psiurka (Maciej Fitowski 72), Ra-
dosław Bella (Piotr Pająk 77), Sła-
womir Kołodziej, Rafał Miazgow-
ski (Patryk Zieliński 63) - Adrian 
Bergier, Jakub Jakóbczyk, Rezer-
wowi: Emil Trynda, Jacek Nawrot                                                                                    
Trener: Adrian Bergier
Śląsk II: Jakub Wrąbel, Krzysztof 
Ostrowski, Oded Gavish, Lubos 
Adamec, Paweł Kubiak - Paweł 
Uliczny (Robert Menzel 82), Ta-
deusz Socha, Kamil Dankowski, 
Sylwester Patejuk - Patryk Mi-
sik (Karol Danielik 72), Jakub 
Więzik (Patrick Majcher 72)                                                    
Rezerwowi: Wojciech Kocielski, 
Marcin Wdowiak, Adrian Repski                                           
Trener: Łukasz Becella

Polonia-Zagłębie II
W sobotę 23.11.2013 roku nasz 
drużyna zakończy tegorocz-
ne zmagania ligowe meczem z 
Zagłębiem II Lubin. Będzie to 
pierwsze spotkanie drugiej rundy 
sezonu. W pierwszej konfrontacji 
z miedziowymi, w sierpniu br., 
przegraliśmy wysoko w Lubinie 
0-5. Mamy się więc za co zrewan-
żować obecnemu wiceliderowi 
tabeli. Początek meczu, na Sta-
dionie Miejskim Fair Play Arena, 
o godzinie 13:00.
Zaległe spotkanie 2. kolejki po-
między MKS-em Oława a Stilo-
nem Gorzów zostanie rozegrane 
16 kwietnia 2014 roku.           [KK]

Zwycięstwo i porażka
Dobiegła końca pierwsza runda sezonu 2013/2014, w III lidze 
dolnośląsko-lubuskiej. W dwóch ostatnich meczach pierwszego 
etapu rozgrywek trzebniczanie grali ze zmiennym szczęściem. 
Najpierw ograli na wyjeździe 3-1 Prochowicznkę. Następnie przegrali 
0-2, na Fair Play Arenie w Trzebnicy, z rezerwami Śląska Wrocław. 
Przed nami, w tym roku, jeszcze spotkanie z Zagłębiem II Lubin.

Najlepszemu strzelcowi Polonii, Jakubowi Jakóbczykowi, nie udało się w meczu 
ze Śląskiem II powiększyć swojego dorobku bramkowego.



--- SZUKAM  PRACY ---
PRACOWNIK BUDOWLANY pra-
ca przy wykończeniu wnętrz, remon-
tach. tel. 609 607 707.
OPIEKUNKA Zaopiekuję się osobą 
starszą w Trzebnicy, dla której zrobię  
jedzenie, wyjście na spacer lub inne 
czynności, które będą potrzebne w 
danej chwili, wynagrodzenie pozo-
stawiam dla zainteresowanych, którzy 
ocenią moje zaangażowanie i ofiar-
ność pracy. Tel. 505 134 023.
OPIEKUNKA Zaopiekuje się dziec-
kiem od zaraz, wiek dziecka obojętny, 
może być niepełnosprawne, posia-
dam referencje, tel. 505 134 023.
KOREPETYCJE Studentka pomoże 
w lekcjach uczniom szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Tel. 697 936 979.
KOREPETYCJE Udzielam korepety-
cji z j. angielskiego, tel. 607 475 211.
PRACA DOWOLNA Kobieta na eme-
ryturze, w pełni zdrowa i sprawna po-
szukuje pracy i zaopiekuje się też 
dzieckiem. Tel. 695 588 722
SPRZEDAWCA szuka pracy na tere-
nie Trzebnicy, tel. 797 253 276.
PRACA DORYWCZA Pan szuka pra-
cy dorywczej w Trzebnicy lub okolicy, 
tel. 693 598 581.
LOGISTYK Absolwent logistyki 
przyjmie pracę w ramach stażu, tel. 
723 396 377.
SPRZEDAWCA szuka pracy na tere-
nie Trzebnicy, tel. 601 525 420 (branża 
odzieżowa). 
TOKARZ z uprawnieniami CNC po-
dejmie pracę. Posiadam uprawnienia 
na wózki widłowe. Tel. 609 512 270. 
Proszę dzwonić po godz 15. 
PRACA FIZYCZNA Mężczyzna, 36 
lat, bez nałogów, wykształcenie tech-
niczne, kurs wózków widłowych, pra-
wo jazdy, spawanie MAG 135, dobra 
znajomość j. angielskiego, szuka pra-
cy fizycznej na terenie powiatu trzeb-
nickiego lub wołowskiego. Kontakt: 
tel. 783 835 181.
SPRZEDAWCA szuka pracy na tere-
nie Trzebnicy, tel. 601 525 420.
SPRZEDAWCA szuka pracy na tere-
nie Trzebnicy, tel. 797 253 276.
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM tel. 
601 525 420.

--- MOTORYZACJA ---
SPR ZE DAM

MERCEDES-BENZ 2200 cm3, 1976. 
Brak przeglądu i OC, na chodzie, wy-
maga poprawek. Cena 2000 zł Czesz-
ów, tel. 783 335 066.

MERCEDES 124 poj. 2300, Rok pro-
dukcji 1990, cena 2700 zł, kontakt tel. 
(71) 387-48-90
KÓŁKA DO RUSZTOWAŃ / ROL-
KI JEZDNE CENA 50ZŁ/SZT. Sprze-
dam kółka do rusztowań z tworzy-
wa sztucznego z trzpieniem, możli-
wość regulacji wysokości, używane, 
Ø200mm. Tel. 501 842 806.

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

--- NIERUCHOMOŚCI ---
SPR ZE DAM

KAWALERKA w centrum Trzebnicy 
przy deptaku tel. 790 558 208.
KAWALERKA  24.8m2  , w Trzebnicy,  
tel. 667 082 371.
MIESZKANIE 2 pokojowe z balko-
nem (43 m²) na parterze w centrum 
trzebnicy, po kapitalnym remoncie, 
kuchnia umeblowana. Niski czynsz. 
Do zamieszkania od zaraz. Tel: 664 
785 691
MIESZKANIE 70 m², 4-pokojowe, 
parter, w centrum Trzebnicy. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 693-909-510.
MIESZKANIE 2-pokojowe (43m²) z 
balkonem, w centrum Trzebnicy, po ka-
pitalnym remoncie. (ul. Ks. Bochenka). Do 
zamieszkania od zaraz. Tel. 664 785 691.
MIESZKANIE w centrum Trzebni-
cy 60 m², po remoncie (nowoczesny 
styl), umeblowane, w pełni wyposa-
żone (meble, dywany, lampy, zastawa 
kuchenna), tel. 667 901 157.
MIESZKANIE 67m² w domu jedno-
rodzinnym w centrum Trzebnicy, cena 
275 tys.,  tel 502 826 516.
MIESZKANIE 77 m² na IV piętrze, 3 
pokoje – wyremontowane, w centrum 
Trzebnicy, 260 tys., tel. 667 672 204. 
MIESZKANIE własnościowe w cen-
trum Trzebnicy, 43 m², na III piętrze, 2 
pokojowe i balkon tel.  795 585 810.
MIESZKANIE o pow. 69,70 m², na 
parterze kamienicy, położone w Pru-
sicach, centrum miasta.  Mieszkanie 
składa się z pokojów: 22 m2, 17 m2, 
15 m2, przedpokoju, kuchni i łazien-
ki. Mieszkanie po remoncie,  podłogi 
w pokojach - mozaika drewniana je-
sion, nowe okna, drewniane parape-
ty. W wyposażeniu mieszkania pozo-
stają (w bardzo dobrym stanie) meble 
kuchenne, kuchenka elektryczno-ga-
zowa, lodówka, meble w przedpoko-
ju. Do mieszkania przynależą dwa po-
mieszczenia gospodarcze, piwnica, 
wspólny ogródek na tyłach budynku. 
Kontakt pod nr tel. kom. 604 99 16 34.
DOM w Obornikach Śląskich 2009r. 
energooszczędny 119m², wykończony 
i urządzony (AGD, kuchnia, łazienki). 
Ogrzewanie: CO Gaz + Kominek sza-
motowy na drewno. Cena 480 000 zł, 
tel. 783 376 097, 667 587 778.

DOM z lokalem usługowym w cen-
trum Trzebnicy, ekstra lokalizacja, 310 
m², cena 989.000 zł, więcej informacji 
na vividdom.pl i pod nr 603 807 428.

DOM Księginice (Kobylice) nowy, 
działka 2020 m², dom 160 m², cicha 
okolica, piękne położenie, zbudowa-
ny z bdb. materiału do wykończenia. 
Cena 355 tys. zł. Trzebnica, nr tel. 794 
538 784.
DOM w Trzebnicy, 4 pokoje, kuchnia, 
2 łazienki, ubikacje, taras, ogrzewanie 
elektryczne piec opałowy, centralne na 
węgiel, kominek. Działka 600 m². Dom 
gospodarczy z garażem, na piętrze 

60 m² pomieszczenie do wykonania 
mieszkania, doprowadzona woda, świa-
tło, domy ocieplone, tel. 694 627 900.
DOM na wsi, działka 1050m², Ujeździec 
Wielki, do remontu, + budynek gospo-
darczy, tel. 663 951 072.
DZIAŁKĘ budowlaną w Trzebnicy, 
o pow. 358m², na działce prąd, w uli-
cy woda, kanalizacja, wydane warun-
ki zabudowy, mapka do celów projek-
towych, tel. 663 342 744 (po godz.17.).
DZIAŁKĘ Pilnie! Tanio!  Budowlana 15 
arów z mediami w Wiszni Małej. Bar-
dzo dobry dojazd, ul. Szkolna, lub za-
mienię działkę na mieszkanie w Trzeb-
nicy do II piętra. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 785 410 362.
DZIAŁKA budowlana w miejscowo-
ści Szczodre koło Długołęki. 3000 me-
trów kwadratowych, uzbrojona (prąd, 
woda) ładnie położona, w pobliżu las, 
staw i park. Blisko Wrocławia (10 minut 
drogi) oraz Długołęki (5 minut drogi). 
Na miejscu prywatny żłobek, a w Dłu-
gołęce wszystkie szkoły (podstawów-
ka, gimnazjum i liceum). Cena 200 000 
zł do negocjacji,  tel. 693 332 646.
DZIAŁKĘ rolną z możliwością zabu-
dowy, Trzebnica obręb Kobylice, 5 ha, 
tel. 512 471 588.
DZIAŁKĘ budowlaną 700 m² w 
Obornikach Śl. Tel. 784 462 131.
DZIAŁKĘ budowlaną w Kałowicach 
koło Zawoni tel. 695 220 186.
DZIAŁKĘ rolną w okolicy Wę-
grzynowa, ogrodzoną, 30 arów w  
połowie obsadzoną drzewami owo-
cowymi, tel. 387-13-98
LOKAL usługowo-handlowy w cen-
trum Trzebnicy, 54 m², cena 289.000,-, 
więcej informacji na vividdom.pl i pod 
nr 603 807 428.

W YNA JMĘ
KAWALERKĘ o pow. 54 m² (po pod-
łodze) na III piętrze, na poddaszu przy 
ul. Bochenka 26 (nad Galerią Kwiatów) 
tel. 607 930 580.
KAWALERKA 32 m2 w Trzebnicy, 
umeblowana, nowe budownictwo, 
800 zł + opłaty. Tel. 695 345 850.
MIESZKANIE o pow. 42 m² w Trzeb-
nicy. Tel. 71 387 08 29 ( proszę dzwo-
nić po godz. 16-tej).
MIESZKANIE w Zawoni 45 m², 600 zł 
+ rachunki. Tel. 784 989 227
MIESZKANIE 3-pokojowe w Trzebni-
cy, w Rynku, na parterze. Tel. 693 332 646.
MIESZKANIE 54 m², 2 pokoje z bal-
konem od strony parku na pierwszym 
piętrze (nad Galerią Kwiatów) przy uli-
cy Bochenka 26, tel. 607 930 580.
MIESZKANIE nowe w Trzebnicy 
ul. Korczaka (nowe osiedle Zdrój) na 
I piętrze, 47m², w pełni wyposażone 
(sprzęt AGD i meble). Tel 693 220 512.
LOKAL (cześć lokalu) ok 6m² z moż-
liwością powiększenia przy ulicy św. 
Jadwigi (w solarium). Cena wynajmu 
500 zł + rachunki, tel. 71 312 03 70, 
kom. 605 368 993.

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

--- DAM  PRACĘ ---
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Grupa Wromax zatrudni przedsta-
wiciela handlowego / sprzedawcę. 
Miejsce pracy Trzebnica, Wymaga-
nia: Znajomość branży motoryzacyj-
nej w szczególności /lakiernictwo sa-
mochodowe, Prawo jazdy kategorii B, 
Odporność na stres, Umiejętność pra-
cy w zespole, Obsługa komputera /su-
biekt, Wysoka kultura osobista, Umie-
jętności negocjacyjne, Łatwość na-
wiązywania kontaktów handlowych, 
Chętnych prosimy o przesyłanie CV 
na adres mail. dariusz.stolarek.stolar@
gmail.com
PANI DO POMOCY W PROWADZE-
NIU DOMU. Zakres pomocy: sprząta-
nie dom/ogród, porządkowanie, pra-
nie, prasowanie, doraźna opieka nad 
dziećmi i gotowanie. Od zaintereso-
wanych oczekuję dyspozycyjności w 
godzinach 8-16 pon-sob. Wymagania: 
bezkonfliktowość, uprzejmość, wy-
soki poziom estetyki, brak nałogów, 
sprawność fizyczna, umiejętność wy-
konywania ww. Zakresu prac, samo-
dzielność. Informacje i zapytania: tel: 
604 435 501 @:pomoc.domowa.dtr@
gmail.com
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY
Przyjmę do pracy,mMiejsce pracy Za-
wonia. Wymagane m.in.:- wysoka mo-
tywacja do pracy- doświadczenie w 
obsłudze biura- wykształcenie    mini-
mum średnie- dobra znajomość    ję-
zyka angielskiego- komunikatywność,
rzetelność, - bardzo dobra znajomość 
Pakietu Microsoft Office-mile widzia-
na znajomość  programów graficz-
nych  oraz doświadczenie w tworze-
niu wizerunku firmy (tworzenie kata-
logu,  ulotek itp.) - prawo jazdy kat. B, 
Kontakt: 602 612 158.
OPIEKUN KLIENTA stały- dostawca
Przyjmę do pracy OPIEKUNA KLIENTA 
STAŁEGO- DOSTAWCĘ Miejsce pracy 
-Zawonia. Wymagane m.in.:- prawo 
jazdy kat. B- doświadczenie w obsłu-
dze klienta- komunikatywność,  dys-
pozycyjność, wykształcenie średnie
Kontakt: 602 612 158.
PRACA DODATKOWA firma zajmu-
jąca się działem odszkodowań, wyna-
grodzenie prowizyjne, tel. 535 885 885.
PRZEDSTAWICIEL W związku z 
tworzeniem się filii ubezpieczeń i po-
średnictwa kredytowego poszuku-
jemy przedstawicieli w małych miej-
scowościach z powiatu trzebnickiego
-wykształcenie minimum średnie, ko-
munikatywność, przyjazne nastawie-
nie, mile widziani studenci lub osoby 
już pracujące, podstawowa obsługa 
komputera, wynagrodzenie zależne 
od zaangażowania, tel. 730 733 700.
UCZNIA Zatrudnię do sklepu meblo-
wego do przyuczenia zawodu, tel. 071 
714 24 56.
SEKRETARKĘ zatrudnię do biura na 
terenie Trzebnicy (mile widziana stu-
dentka studiów zaocznych). Zakres 
obowiązków: umawianie klientów 
zgodnie z kalendarzem, sprawdzanie 
zdolności kredytowej klienta, -obli-
czanie składek ubezpieczeniowych, 
obsługa faksu, podstawowa obsługa 
komputera. Oferujemy: pracę w mi-
łej atmosferze, podstawę + prowizję, 
możliwość rozwoju. Osoby zaintere-
sowane proszone są o przesłanie CV 
wraz ze zdjęciem na adres mailowy: 
trzebnica.rekrutacja@gmail.com.
DORADCA KLIENTA Firma: SKA-
RABEUSZ sp z o.o, Trzebnica i okoli-
ce, Zadania: rozwój sprzedaży na wy-
znaczonym terenie, bezpośredni kon-
takt z klientem, praca w terenie, ocze-
kiwania: doświadczenie w sprzedaży 
i obsłudze klienta, dobre umiejętno-
ści organizacyjne, komunikatywność, 
mile widziane osoby mające doświad-
czenie w sprzedaży ubezpieczeń, ko-
smetyków. Oferujemy: wynagrodze-
nie prowizyjne wypłacane tygodnio-
wo. Premię związaną z pozyskiwa-
niem klientów, telefon komórkowy z 
limitem miesięcznym, tel. 797 230 253.

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

SILNIK trójfazowy, 1KW, 1410 obro-
tów, cena 50 zł tel 713258731 

PIŁA nowa spalinowa do drewna , tel. 
695 220 186
SILNIK ELEKTRYCZNY 3-fazowy, 
370W, 2800 obr./min., drugi 180W, 
2800 obr./min. Cena: 150 zł za dwie 
sztuki. Tel.  607 050 846.
OPONY MOTOCYKLOWE i do sku-
terów, różne wymiary, cena 50 zł/szt., 
tel. 530 920 663.
OPONY ZIMOWE z felgami alumi-
niowymi lub bez, 4 sztuki, do samo-
chodu VW  opel, 2 x opony michelin 
alpin wym 175/70/14, 2 x opony sem-
perite  wym 185/70/14, tel. 602 637 
562

FELGI komplet metalowych do Mer-
cedesa (5,5), Tel. 694 216 036. 

--- ROWERY / WÓZKI ---
SPR ZE DAM

WÓZEK SPACERÓWKA (parasolka) 
rozkładany w bardzo dobrym stanie z 
parasolką. Cena: 90 zł, tel. 667 743 520.

WÓZEK dziecięcy trzyfunkcyjny, gon-
dola, spacerówka, pokrowiec prze-
ciwdeszczowy, kolor kremowy, na ko-
łach 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.
FOTELIK markowy samochodowy 
Romer King  dla dzieci od 8 miesiąca 
do 5 roku życia. Stan dobry. Cena 190 
zł. tel. 505 415 704.
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--- OGŁOSZENIA   DROBNE ---

Zapraszamy do zamieszczania na łamach Panoramy Trzebnickiej  BEZPŁATNYCH ogłoszeń drobnych.

KUPON OGŁOSZENIOWY

BEZPŁATNE ogłoszenia drobne przyjmujemy:
na kuponie ogłoszeniowym w sekretariacie Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Prusickiej 12 

lub telefonicznie: 71 3120947 / 66 50 86 997 oraz  przez e-mail: reklama.panorama.trzebnicka@wp.pl

cena:

treść ogłoszenia:

telefon:



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

TRAMPKI Nowe  - CONVERSE - bia-
łe, roz. 41. Cena 100zł, tel. 693 332 660 
(po godz.16.).

PANTOFELKI Skórzane pantofelki 
firmy SAGAN roz. 37 w idealnym sta-
nie. Cena 80 zł do negocjacji tel. 603 
127 204.

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

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

KUPIĘ

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PIECYK KAFLOWY elektryczny, Tel. 
694 216 036. 
PRALKA „Frania” - 100 zł, kompresor 
trzycylindrowy (brak zbiornika) - 250 
zł, piec węglowy pokojowy - 200 zł, 
magiel elektryczny - 150 zł, stół bilar-
dowy (+ kije i bile) - 250 zł, piec żeliw-
ny (cyganek) - 100 zł, fisharmonia - 500 
zł. Tel. 606 597 711.
PIANINO UCRAINA, tel. 693 945 896.

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

FOTEL bujany, pokrowiec skóra, tel 
694-216-036.

KRZESŁO OBROTOWE Regulacje 
wszystkie sprawne. Tapicerka w ideal-
nym stanie. Cena 70 zł do negocjacji 
tel. 603 127 204.

ŁÓŻKO sosnowe 1-osobowe z dra-
binką, bez materaca, pod łóżkiem 
miejsce na zabawę, wym. 96 cm x 200 
cm, wysokość: 70 cm, Tel. 693 280 762.
SOFA ROZKŁADANA TANIO! 2-oso-
bowa, materiał kratka zielona ok. 
150cm szerokości. Używana, 50zł.
ŁÓŻKO sosnowe z pojemnikami na 
pościel, o wym. 180 x 90. Cena do ne-
gocjacji, tel. 607 574 424.
PUFA, duża otwierana pufa z mate-
riału. Wymiary 74#74. Wys.47. Stan bar-
dzo dobry. Cena 160 zł tel. 662 985 912.

OKNO plastikowe dwuskrzydłowe o 
wym. 220 cm x 125 cm, Tel. 694 216 
036. 
OKNO białe plastikowe wymiary  136 
x 53. Cena 300 zł do negocjacji tel. 603 
127 204.
KUCHENKA ELEKTRYCZNA Ma-
stercook z piekarnikiem. Posiada czte-
ry pola grzewcze do gotowania. 100% 
sprawna. Tel. 667 587 778, cena 120 PLN

PLECAK fioletowy usztywniany w ce-
nie 30 zł., tel 602 637 562. 

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

PLECAK DORA, nowy, wysokość ok 
40 cm, kupiony w Hiszpanii, cena 60 
zł, tel. 783 376 097.

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

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

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

POJEMNIKI nowe do segregacji o 
pojemności 120 L . Cena 450 zł Tel kon-
taktowy 501 480 000.

BATERIĘ zlewozmywakową i do 
umywalki. Tel. 694 216 036. 
MEBLE komplet z gazówką 1400 zł 
tel. 605 142 212.

WERSALKĘ rozkładaną w kolorze beżu 
+ 2 fotele ( używane w bardzo dobrym 
stanie) cena 300 zł. Tel. 71 725 51 75
SZAFKA szklana, stojąca, witrynowa 
oraz sofa trzyosobowa i dwa fotele, 
tel. 784 462 131.
TELEFON Nokia Asha 300 bez foli, 
wszystko w zestawie używany 7 dni 
bez rys, nie widać śladów użytkowni-
ka, cena 230 zł., tel. 509 092 635.
MONITOR do komputera 17” płaski, 
PHILIPS, stan bardzo dobry, cena 400 
zł, tel. 603 477 855.
KONIE oryginalne, są nowe, nie uży-
wane z opakowaniem. Cena za sztukę  
5zł, tel. 783 376 097.

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

KOŃ BUJANY Duży koń na drew-
nianych bujakach. Stan bardzo dobry. 
Cena 70 zł, tel. 662 985 912.

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

DRZEWKO SZCZĘŚCIA (grubosz) – 
duże 1 m wysokości, około 2m w ob-
wodzie, cena do uzgodnienia . tel. 502 
244 871.
BUTY NARCIARSKIE Lange TEAM 
8 BLACK LB95160 size 26,5 (jeżdżone je-
den sezon). tel. 693 332 660, po godz. 17.

FOTELIK samochodowy dla dziecka, 
o wadze. od 9 do 18 kg. ( Grupa 1 ) re-
nomowanej firmy Ramatti. Używany, 
stan bardzo dobry - .Cena 150 zl.Tel. 
697 697 543.

ROWER, który został zakupiony ok. 
4 lata temu. Rower w pełni sprawny, 
lecz zacina się prawa przerzutka, cen-
tra na tylnym kole, oraz słabo działa-
jące hamulce. Cena roweru 300 zł, do
negocjacji, telefon kontaktowy: 726 
116 069. Możliwość obejrzenia rowe-
ru po wcześniejszym kontakcie tele-
fonicznym.

ROWER dziecięcy „KROSA” śr. koła 26 
cali, stan idealny, cena 350 zł., tel. 603 
477 855
ROWER dziecięcy UNIBIKE, średnica 
koła 24 cale, tel. 601 87 71 21.
ROWEREK dziecięcy BMX, cena 150 
zł, tel. 603 477 855.
ROWER TREX STAR Junior. Cena 150 
zł., tel 724 121 164, po godz. 17.

----- ROŻNE -----
SPR ZE DAM

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

LAMPA WISZĄCA 1 sztuka 50 zł, tel. 
667 888 993.

SZTACHETY drewniane na płot, za-
bejcowane, 200 sztuk, tel. 609 712 403.
PIEC grzewczy, wolno stojący TK-
4-Płomień 2, mało używany 6,5KW, 
cena 500 zł, tel. 713 258 731.

DTR Travel
Biuro Podróży
ul. Kościelna 2 , Trzebnica

FIRST MINUTE lato 2014 - 30%

LAST MINUTE zima 2013/2014
 ekspres narty 
do Czarnej Góry z Trzebnicy

KANONIZACJA 
Jana Pawła II - od 699 pln

tel. 691 341 340 
www.dtrtravel.pl
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DOMOWE  PIEROGI

DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY GMINY TRZEBNICA

Nakład 15 000  egzemplarzy

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

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

Więcej informacji pod nr tel: 

71 312 09 36
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www.OSKAR GSM.pl

TELEFONY KOMÓRKOWE
CB RADIA . NAWIGACJE

     skup . sprzedaż . akcesoria . serwis

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

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

Obornicka 41B Trzebnica

535 885 885

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

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

535 885 885

WYPOŻYCZALNIA 
SPRZĘTU 

BUDOWLANEGO 
i OGRODNICZEGO 
--- GREEN ROBOT --- 

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

i inny sprzęt ogrodniczy
Trzebnica/ul. Jędrzejowska 51

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

WYPOŻYCZALNIA 
MASZYN

i NARZĘDZI 
BUDOWLANYCH

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

młoty wyburzeniowe,
 zagęszczarki, agregaty, 

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

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

NOWO OTWARTY

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

    dla stałych klientów RABATY

SKLEP OGRODNICZY

U MIODZIA
55-100 Trzebnica, 

ul. Kwiatowa 1
tel. 669-822-309

tel. 601-074-413

floks@wp.pl

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

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

zapraszamy codziennie w godz. 8-20 

RZUĆ PALENIE!!!
kiosk BRICOMARCHE

P IEROGOWO
pierogi ręcznie robione!

ul. Witosa 2 /przy postoju TAXI

tel. 693-789-219
już od listopada przyjmujemy 

zamówienia na USZKA świąteczne

CHCESZ NI(E-) PALIĆ ?
ul. WITOSA 16 (Obok Urzędu Miasta / Stary Zegarmistrz)

UWAGA PROMOCJA!!!    Przy zakupie olejków objętych 
promocją NAPÓJ ENERGETYCZNY MILD gratis!!!

DUŻY WYBÓR: zestawy POJEDYNCZE, PODWÓJNE, SLIMY, 
E-CYG., TWIST (z regulacją napięcia) PRZEBADANE, 
NAJSMACZNIEJSZE I NAJLEPSZEJ JAKOŚCI olejki

Odwiedź naszą stronę: www.esmokingworld.com 
lub poczytaj w intrenecie opinie na temat naszych 
produktów a przekonasz się że to najlepszy wybór!

Przy zakupie 9 olejków (w dowolnym czasie), 10-ty dostaniesz za 1 zł

SPRZEDAŻ WĘGLA
z POLSKIEJ KOMPANII WĘGLOWEJ

ORZECH 
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

luzem lub 
w workach

PILNIE  
KUPIĘ   
GRUNT  ROLNY
BUDOWLANY 
USŁUGOWY

 gotówka 24h
 tel. 500  582  777  

spacere@wp.pl

Firma Kamyjka oferuje 

PRANIE  
DYWANÓW

wykładzin oraz tapicerki 
meblowej i samochodowej.

Gwarantujemy pełną 
procedurę prania!

Dywany i wykładziny 5zł/m2

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

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

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

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

AM Beauty www.am-beauty.com.pl

facebook: 
AM Beauty Studio Urody

 ul .Milicka 9 / Trzebnica / obok BODZIA

W ofercie również sprzedaż profesjonalnych kosmetyków.

tel. 516 815 011
797 282 584

Trzebnica
ul. 1 Maja 3

(wjazd na teren”chemikaz”)

OPRAWA OBRAZÓW
pracownia malarska

E.Z. Mroczek
tel. 71 387 06 27 /  512 301 887
Trzebnica, ul. Prusicka 21

wejście od ul.M.Konopnickiej

www.mroczek.tr.pl   
e-mail: mroczek@tr.pl

SŁODKIE 
CO NIE CO

Oferuje : 
ręcznie robione lizaki, cu-

kierki, praliny, ciastka, cia-
steczka, słodkie bukiety.

Zaprasza na kawę, herbatę, 
gorącą czekoladę.

Przyjmujemy zamówienia 
na paczki Mikołajkowe.

Trzebnica, ul.Kościelna 2
tel. 695 470 178
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