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Budowa drogi 
w Głuchowie Górnym
Pierwszy etap to budowa drogi 

od wjazdu na Skarszyn do 
ostatnich zabudowań.
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Trzebnica najlepiej 
segreguje

Zdobyła I miejsce w konkursie na 
„Najlepiej segregującą gminę” na 

Dolnym Śląsku
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Wioska 
oczami sołtysa

Rozmowa z nową sołtys Księginic 
Marią Barbarą Ciepluch
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Pływanie w płetwach  
za nami 

Zawody rozegrane były o Puchar 
Burmistrza Gminy Trzebnica.
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Czas na Mikołaja 

W minioną sobotę w sołectwie 
Skoroszów odbyła się duża 

impreza dla wszystkich mieszkań-
ców wsi. Dla najmłodszych zorga-
nizowano wspaniałego Mikołaja, 

a dla dorosłych bal andrzejkowy. 
To dopiero początek atrakcji. W 
najbliższy piątek 6 grudnia, w ki-
nie - dzieci będą mogły obejrzeć 
specjalnie dla nich przygotowany 

film oraz spotkać się z Mikoła-
jem. W niedzielne popołudnie 15 
grudnia, tradycyjnie, już po raz 
czwarty, na Rynku w Trzebnicy 
odbędzie się zabawa mikołajkowa 

dla najmłodszych. Po niej czeka 
nas wspólna Wigilia. Poza wizytą 
św. Mikołaja, elfów i bałwanków, 
na dzieci czekać będzie wiele 
atrakcji.                   Str. 8,19,20.
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ul. POLNA 41

SPOŻYWCZY
nowo-otwarty

                                   z DOLINY BARYCZY

świeże warzywa i owoce
świeże surówki
naturalne soki  bez konserwantów!  
                             

codziennie 
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Subiektywnym okiem 
gospodarza

 

W ostatnim numerze NOWej Ga-
zety Trzebnickiej redaktor Daniel 
Długosz w artykule „Prokuratura 
postawi zarzuty karne Markowi 
D., burmistrzowi Trzebnicy” zasła-
niając mi oczy oraz posługując się 
skrótem mojego nazwiska wydał na 
mnie wyrok. W ten sposób sugeru-
je mieszkańcom Gminy Trzebnica, 
że jestem winny zarzucanych mi 
w artykule czynów przekroczenia 
uprawnień i działania na szkodę 
interesu publicznego. Zupełnie 
ignoruje dyrektywę domniemania 
niewinności, w myśl której każdego 
uważa się za niewinnego, dopóki 
jego wina nie zostanie stwierdzo-
na prawomocnym wyrokiem sądu. 
Gwarantuje nam to Konstytucja 
RP. Zarzuty nie zostały mi jak do-
tąd postawione. Uważam, że opinii 
publicznej należą się wyjaśnienia 
i szersze przedstawienie problemu 
niż w artykule zaprezentowanym w 
lokalnym tygodniku. 
 Omawiana sprawa dotyczy in-
westycji polegającej na budowie 
składowiska odpadów w Marcino-
wie. Obejmując stanowisko Burmi-
strza Gminy Trzebnica w grudniu 
2006 roku zastałem inwestycję na 
końcowym etapie realizacji. Jak się 
wkrótce okazało, firma wykonująca 
składowisko odpadów w Marcino-
wie nie dochowała zastrzeżonego 
w umowie terminu wykonania in-
westycji, której koszt wynosił około 
9 milionów złotych. Z tego tytułu 
firmie naliczono przewidziane w 
kontrakcie kary umowne. Gmina 
wyceniła je na około 2,2 miliona 
złotych. Warto pamiętać, że gdyby 
jednak Gmina starała się wyegze-
kwować karę na drodze postępo-
wania sądowego (co nie było rów-
noznaczne z pewnością otrzymania 
należnych środków), znacznemu 
zmniejszeniu uległaby wartość do-
finansowania budowy składowiska 
odpadów. Mając zatem przed sobą 
perspektywę egzekwowania kary 
umownej w drodze długotrwałego 
postępowania sądowego, którego 
zakończenie mogło również ozna-
czać utratę znacznej części dofinan-
sowania oraz w związku z presją 
czasu (konieczne było zamknięcia 
dotychczasowego składowiska od-
padów w Jaszycach i uruchomienie 
nowoczesnego składowisko w Mar-
cinowie) Gmina zdecydowała o 
wyegzekwowaniu naliczonych kar 
poprzez zrekompensowanie ich re-
montem stawu przy ul. Leśnej. Do 
podjęcia takiej decyzji przekonał 
mnie Naczelnik Wydziału Tech-
niczno-Inwestycyjnego Urzędu 
Miejskiego oraz opinia radcy praw-
nego sugerująca polubowne roz-
wiązanie konfliktu z wykonawcą. 
W tym celu Gmina podpisała z wy-

konawcą 
składowi-

ska odpadów 
w Marcinowie 

porozumienie, na mocy którego 
wykonawca - na podstawie spo-
rządzonych przez uprawnione do 
tego osoby kosztorysów - wyko-
nał remont stawu przy ul. Leśnej 
w Trzebnicy tytułem rozliczenia 
kar umownych. Dzięki temu Gmi-
na osiągnęła dwa cele: nie straciła 
znaczącej części dofinansowania 
inwestycji oraz wyegzekwowała 
kary umowne za opóźnienie przy 
budowie składowiska odpadów. W 
związku z tym nie może być mowy 
o działaniu na szkodę gminy. W 
przeciwnym razie, gdyby Gmina 
zdecydowała się wyegzekwować 
karę umowną w postaci pieniężnej 
naraziłaby się na długotrwały pro-
ces sądowy, w którym poważne ar-
gumenty przemawiały za stanowi-
skiem wykonawcy inwestycji (prace 
na składowisku wstrzymywane 
były przez czynniki od wykonaw-
cy i gminy niezależne, m.in. okres 
lęgowy ptaków oraz dodatkowe 
prace ziemne). Gdyby jednak udało 
się wyegzekwować od wykonawcy 
naliczone kary umowne, pomniej-
szyłyby one wartość otrzymanego 
na inwestycję dofinansowania ze 
środków unijnych. Rozwiązanie, 
które zastosowano, pozwoliło na 
wyegzekwowanie od wykonawcy 
kar umownych w postaci remontu 
stawu przy ul. Leśnej oraz uniknię-
cie pomniejszenia dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej. W 
związku z tym moją intencją nie 
było działanie na szkodę interesu 
gminy, ale coś zupełnie przeciwne-
go! W konsekwencji polubownego 
rozwiązania konfliktu z wykonaw-
cą inwestycji Gmina Trzebnica nie 
poniosła niepotrzebnych strat ma-
terialnych. 
 Postępowanie sprawdzające 
prokuratury oraz kontrola Urzędu 
Wojewódzkiego w tej sprawie są 
niestety konsekwencją doniesienia 
radnych opozycyjnych Rady Miej-
skiej w Trzebnicy: Jana Darowskie-
go, Adama Gubernata, Wojciecha 
Wróbla, Pawła Czapli, Zenona 
Janiaka, Pawła Wolskiego oraz Ja-
nusza Szydłowskiego. O opisanym 
powyżej rozliczeniu kar umownych 
wiedzieli między innymi radni 
Rady Miejskiej w Trzebnicy. 
Część z tych radnych, którzy zło-
żyli doniesienie do organów ści-
gania, kontrolowała omawianą 
inwestycję i nie dopatrzyła się 
wówczas w niej działalności nie-
zgodnej z prawem! W 2008 roku 
(czyli jeszcze wtedy, gdy obecni 
radni opozycyjni z Platformy Oby-
watelskiej byli w koalicji rządzącej) 
komisja rewizyjna Rady Miejskiej 
przeprowadziła kontrolę gminnej 
inwestycji pod nazwą „Składowisko 

odpadów komunalnych w Marci-
nowie”. W skład zespołu kontrolu-
jącego tę inwestycję wchodzili m.in. 
obecni radni opozycyjni - Wojciech 
Wróbel, Paweł Czapla i Zenon Ja-
niak. W zakres przeprowadzonej 
kontroli wchodziło m.in.: przebieg 
budowy składowiska odpadów oraz 

procedura uruchomienia składowi-
ska odpadów. W protokole z prze-
prowadzonej kontroli wymienieni 
radni piszą: „W związku z opóź-
nieniem oddania składowiska 
odpadów o 123 dni Gmina nali-
czyła wykonawcy kary umowne, 
zgodnie z §10 umowy, w kwocie 
2.180.604,12 zł. Gmina zdecy-
dowała się również na zawarcie 
porozumienia z wykonawcą skła-

dowiska, że wykona on remont sta-
wu nr 3 przy ul. Leśnej. Koszt tego 
remontu oszacowano w kosztorysie 
na kwotę 2.184.540,47 zł. Termin 
wykonania tych robót zawarty w 
porozumieniu to 30 listopada 2008 
roku. Zabezpieczeniem należytego 
wykonania tych prac jest weksel 
wykonawcy na kwotę 2.180.604,12 

zł złożony w Gminie Trzebnica.” Z 
wypowiedzi tej wnioskować moż-
na, że komisja rewizyjna wiedziała i 
badała również kwestię rozliczenia 
naliczonych kar umownych. Z kolei 
we wnioskach komisji rewizyjnej z 
przeprowadzonej kontroli gmin-
nej inwestycji pod nazwą „Skła-

dowisko odpadów komunalnych 
w Marcinowie” podpisanej przez 
kolejnego radnego opozycyjnego 
Pawła Wolskiego czytamy: „Zespół 
kontrolujący stwierdza, że nadzór 
inwestora (Gmina Trzebnica) nad 
budową składowiska był właści-
wy. (…) Gmina Trzebnica zapew-
niła zatem iż inwestycja ta była 
prowadzona rzetelnie i gospodar-
nie.” Takie przekonanie wymienie-

ni powyżej radni opozycyjni mieli-
by z pewnością do dziś, gdyby nie 
to, że w 2010 roku utracili wpływ 
na tworzenie większości zdolnej do 
skutecznego rozwoju naszej gminy. 
Wtedy też postanowili wykorzysty-
wać posiadaną wiedzę do nieczystej 
walki politycznej. Mając już kom-
plet dokumentów zdecydowali się 

złożyć doniesienie do Najwyższej 
Izby Kontroli, Prokuratury Okrę-
gowej we Wrocławiu oraz Urzędu 
Zamówień Publicznych. Kierując 
się z pewnością chęcią zaszkodze-
nia mi i nadszarpnięcia mojego wi-
zerunku poświęcili w tym celu inte-
res Gminy Trzebnica. Jeśli bowiem 
Urząd Wojewódzki nakaże Gminie 
zwrot części otrzymanego na oma-
wianą inwestycję dofinansowania 
i decyzja ta obroni się w sądzie, to 
efektem doniesienia będzie uszczu-
plenie środków budżetowych Gmi-
ny Trzebnica. Z pewnością nie po 
to radni zostali powołani na swoją 
funkcję. W tej sytuacji smutne jest 
dla mnie to, że w działalność zmie-
rzającą do zdyskredytowania mojej 
osoby szczególnie mocno zaanga-
żował się wieloletni przewodniczą-
cy Rady Miejskiej, radca prawny 
Jan Darowski, który w ostatnich 
wyborach do Rady Miejskiej star-
tował z mojego ugrupowania a do 
opozycji przeszedł następnego dnia 
po tym, jak funkcję Przewodniczą-
cego Rady zaproponowałem Ka-
rolowi Idzikowi, który zresztą też 
przeszedł do opozycji i wpisuje się 
mocno w jej retorykę. Przykład ten 
rzuca światło na prawdziwe moty-
wacje niechęci radnego wobec mo-
jej osoby oraz to, jak radny przed-
kłada dobro prywatne nad dobro 
gminy (gdy radny ten pobierał dietę 
Przewodniczącego Rady w wysoko-
ści około 2 tys. zł to nie pisał donie-
sień na działalność gminy).  
 Jeśli nawet nawet organa proku-
ratury postawią mi zarzut związany 
z opisaną wyżej sytuacją, już teraz 
oświadczam, że jestem niewinny 
i swoją niewinność udowodnię w 

trakcie postępowania sądowego, 
pod warunkiem, że do niego w ogó-
le dojdzie. W swoim postępowaniu 
zawsze kierowałem się i kieruję do-
brem Gminy Trzebnicy i jej miesz-
kańców.

Burmistrz 
Marek Długozima

Jestem dobrej myśli

:

ul. Ks. W
. Bochenka

Od lewej: radni - Wojciech Wróbel, Adam Gubernat i Jan Darowski w trakcie fotografowania i kopiowania dokumentacji 
dotyczącej wspomnianej  sprawy.  Póżniej złożyli doniesienie do prokuratury, NIK-u  oraz Urzędu Zamówień Publicznych. 

„Nie zamierzam ukrywać się pod inicjałami oraz czarnym paskiem na oczach. 
Uważam, że postąpiłem słusznie i zamierzam udowodnić to przed sądem.” 
Marek Długozima, burmistrz. 
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 W tegorocznym budżecie 
wprowadzono kilka zmian, m.in. 
wprowadzono środki na zadania 
inwestycyjne pod nazwą – zakup 
tłucznia na drogę gminną w Pier-
snie, wniesienie kapitału zakłado-
wego do Trzebnickiego Centrum 
Medycznego Zdrój (wiąże się 
to z I etapem termomoderniza-
cji, a dokładnie wymianą pieca z 
olejowego na gazowy) oraz pod-
niesienie standardu istniejącego 
oświetlenia drogowego na terenie 
miasta Trzebnicy. Zwiększono 
także środki na wykonanie placu 
zabaw w Droszowie. Jak wielo-
krotnie podkreślała na tej oraz 
poprzednich komisjach skarbnik 
gminy Barbara Krokowska, ko-
niec to roku to głównie porządko-
wanie ubgiegłorocznego budżetu.   

Opozycja bez propozycji 
 Natomiast budżet na rok 2014 
Regionalna Izba Obrachunkowa 
zaopiniowała pozytywnie. Wiele 
zadań będzie kontynuowanych, 
pojawią się także zupełnie nowe 
inwestycje. Więcej na ten temat 
w następnym numerze Panoramy 
Trzebnickiej.
 Radnego Darowskiego inte-
resowała jednak inna kwestia, a 
mianowicie czy burmistrz zabez-
pieczył kwotę w budżecie, którą 
będzie musiał zwrócić do Urzędu 
Wojewódzkiego. Chodzi o sprawę  

naliczenia kary umownej wyko-
nawcy wysypiska śmieci w Mar-
cinoweie i zawarcia z nią ugody 
w ramach której firma wykonała 
rewitalizację stawu w Trzebnicy. 
Zarówno burmistrz, jak też skarb-
niczka wyjaśnili, że żadne pismo 
w tej sprawie nie trafiło do urzę-
du, więc trudno jest rezerwować 
środki na coś czego nie ma. Przy-
pomnijmy. Doniesienie do proku-
ratury w tej sprawie złożył właśnie 
Jan Darowski oraz radni: Adam 
Gubernat, Wojciech Wróbel, Pa-
weł Czapla, Paweł Wolski, Zenon 
Janiak oraz Janusz Szydłowski.
 Projekt uchwały w sprawie 
przyszłorocznego budżetu oraz w 
sprawie przyjęcia WPF pozytyw-
nie zaopiniowali: Jan Zielonka, 

przewodniczący komisji, Mateusz 
Stanisz, Janina Polak, Jan Janusie-
wicz, Andrzej Łoposzko, Tadeusz 
Cepiel oraz Zbigniew Pasiecznik. 
Przeciwko głosowali: Jan Darow-
ski, Paweł Czapla oraz Wojciech 
Wróbel. Wstrzymał się – Janusz 
Szydłowski. Jak przypomniał bur-
mistrz, opozycyjny klub „Ponad 
podziałami" oraz PIS nie złożyli 
żadnych propozycji do przyszło-
rocznego budżetu. - Uważam, że 
radni opozycyjni nie są zainte-
resowani rozwojem gminy i nie 
identyfikują się z mieszkańcami. 
Interesuje ich natomiast składanie 
doniesień  na burmistrza do róż-
nych organów - skwitował wynik 
głosowania burmistrz Marek Dłu-
gozima. 

Dlaczego, po co, gdzie? 
 Druga część posiedzenia ko-
misji dotyczyła spraw różnych. 
Radni opozycyjni domagali się od 
burmistrza, m.in., żeby naprawił 
rondo na ul. Obrońców Pokoju 
(radny Szydłowski dodał, że on  
zrobiłby go lepiej), żeby zainte-
resował się mrugającym neonem 
niedaleko fontanny w Rynku, czy 

drogą przy Bramie Trębaczy. Rad-
ny Wróbel pytał dlaczego nowe 
lampy, które stawiane są w Trzeb-
nicy są metalowe, a przecież mowa 
była o betonowych i gdzie leżą 
elementy wymontowanego progu 
z ul. Daszyńskiego, co rozbawi-
ło większość radnych i samego 
burmistrza. Radny przekonywał 
jednocześnie, że taki próg nie był 
potrzebny, a gdy burmistrz wy-
jaśnił, że wykonał go na prośbę 
mieszkańców, którzy złożyli w tej 
sprawie wniosek, radni opozy-
cyjni uznali, że chcą go zobaczyć. 
Burmistrz wyjaśnił, że oczywiście 
może go udostępnić, ale zapytał 
dlaczego tego nie zrobili w mo-
mencie, gdy próg był montowany, 
a nie teraz, gdy go już nie ma. - 
Przecież sam nie wymyśliłem tej 
inwestycji. Burmistrz jest po to, by 

wsłuchiwać się w głosy mieszkań-
ców. Skoro sami przyszli i powie-
dzieli, że było tam niebezpiecznie, 
to spełniłem ich prośbę montując 
tam próg zwalniający – tłumaczył. 
Radnego Wróbla nie przekona-
ły także wyjaśnienia, i dodał, że 
wyrażenie „mieszkańcy", o któ-
rych mówi burmistrz to pojęcie 
względne i według niego wcale nie 

było tam aż tak źle. Dodał nato-
miast, że zdecydowanie bardziej 
niebezpiecznie jest w Szczytkowi-
cach, gdzie sam mieszka, bo nie 
ma tam odpowiedniego oświetle-
nia. 
 Burmistrz po wysłuchaniu 
wszystkich spostrzeżeń rad-
nych opozycyjnych wyjaśnił, że 
uwzględni wniesione przez nich 
uwagi. Dodał, że przez ostatnie 
siedem lat w Trzebnicy systema-
tycznie prowadzone są różnego 
rodzaju zadania i inwestycje, w 
tym również oświetleniowe. - Nie 
wszystko da się zrobić jednocze-
śnie. I nie da się przyspieszyć zada-
nia, tylko po to, by radny Wróbel 
miał oświetlony wjazd do swojej 
posesji – skonkludował burmistrz.

[paj]

R E K L A M A

Radni opozycyjni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał budżetowych. 

Koalicja na tak, opozycja na nie
4 grudnia odbyło się posiedzenie komisji budżetowej, na której radni omawiali m.in. 
tegoroczny i przyszłoroczny budżet oraz Wieloletni Plan Finansowy. Zdecydowana 
większość radnych pozytywnie zaopiniowała uchwały. Przeciwko zagłosowali – Jan Da-
rowski, Paweł Czapla oraz Wojciech Wróbel. Wstrzymał się – Janusz Szydłowski. 
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R E K L A M A

Skazany, 
zanim usłyszał zarzuty

R E K L A M A

Po raz kolejny partykularne inte-
resy wzięły górę nad dobrem gmi-
ny. Na początku tego roku grupa 
radnych – Jan Darowski, Adam 
Gubernat, Wojciech Wróbel, Pa-
weł Czapla, Paweł Wolski, Janusz 
Szydłowski, Zenon Janiak – zło-
żyła doniesienie do prokuratury. 
Chodziło o niewyegzekwowanie 
kar umownych od firmy, która z 
opóźnieniem wykonała prace na 
wysypisku śmieci w Marcinowie 
oraz zawarcie ugody, zgodnie z 
którą zamiast zapłacić, firma wy-
konała rewitalizację stawu na te-
renie Trzebnicy.  
 Kilka dni temu na pierwszej 
stronie NOWej pojawił się krzy-
czący tytuł „Prokuratura postawi 
zarzuty karne Markowi D., bur-
mistrzowi Trzebnicy...” Po nim 
zdjęcie burmistrza z czarnym 
paskiem na oczach. Cóż można 
pomyśleć w pierwszej chwili pa-
trząc na fotografię, bo zawsze na 
nią w pierwszej chwili zwraca 
się uwagę? Że burmistrz został 
zatrzymany, wyprowadzony w 
kajdankach, że może już siedzi 
w więzieniu... Gdy jednak głę-
biej wczytamy się w artykuł, o ile 
można głębiej wczytywać się w 
daną twórczość gazetową, docho-
dzimy do wniosku, że coś tu jest 
nie tak. Oto czytamy, że proku-
ratura dopiero zamierza postawić 
zarzuty burmistrzowi, ale jeszcze 
nie postawiła, że zamierza prze-
słuchać burmistrza, ale jeszcze 
nie przesłuchała, że zamierza, być 
może, postawić zarzuty innym 
urzędnikom, ale jeszcze tego nie 
zrobiła. 
 Bardzo dużą nadinterpreta-
cją było zastosowanie przekazu 
przez gazetę sugerującego złe 
konotacje. Można wręcz odnieść 
wrażenie, że chodziło o utrwale-
nie złego wizerunku burmistrza, 

wzbudzenie negatywnych odczuć 
mieszkańców Trzebnicy. Bo trud-
no uwierzyć, że gazeta dała pasek 
na oczach oraz inicjały Marek D. 
dla dobra samego włodarza i to 
zanim sam zainteresowany usły-
szał prokuratorskie zarzuty. Po 
co? By mieszkańcy nie mogli go 
rozpoznać, zidentyfikować, bo 
wszak po to stosuje się takie za-
biegi? A skoro mieli go nie rozpo-
znać, to po co gazeta dodawała, że 
chodzi o burmistrza Trzebnicy? 
Naszym zdaniem posługiwanie 
się takim eufemizmem to szczyt 
zakłamania. A może był to ce-
lowy przekaz, by w negatywny 
sposób wpłynąć na świadomość 
społeczeństwa? Patrząc na pierw-
szą stronę gazety odnosi się nie-
odparte wrażenie, że burmistrz 
został już skazany! Medialnie.
 Na szczęście to nie prokurator, 
ani redaktor naczelny NOWej, 
ani też tym bardziej opozycyjni 
radni decydować będą o winie 
czy niewinności burmistrza, ale 
niezawisły sąd. A póki co, obo-
wiązuje zasada domniemania 
niewinności wyrażonej w art. 
42 ust. 3 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej, zgodnie z którą 
każdego uważa się za niewinne-
go, dopóki jego wina nie zostanie 
stwierdzona prawomocnym wy-
rokiem sądu. 
Oczywiście każda władza pu-
bliczna musi czuć na swoich ple-
cach oddech mediów. Jednak me-
dia powinny czuć oddech władzy 
tam, gdzie jest mowa o podstawo-
wych prawach człowieka, w tym  
szczególnie - zasadzie niewinno-
ści. 
 Dziwi też postawa samych 
radnych, którym sprawa ze sta-
wem i karami umownymi zaczęła 
„doskwierać” w momencie, gdy 
stali się opozycją dla burmistrza. 

Wcześniej, gdy Jan Darowski był 
przewodniczącym Rady Miej-
skiej tematu nie drążył. Tak samo  
jak Adam Gubernat, zastępca 
burmistreza oraz - Zenon Janiak, 
Wojciech Wróbel, Paweł Czapla 
i Paweł Wolski, którzy kontrolo-
wali tę inwestycję w poprzedniej 
kadencji i nie sugerowali oddania 
sprawy do prokuratury.   
 Ba! Na ostatnim posiedzeniu 
komisji budżetowej radny Jan 
Darowski nie omieszkał zapy-
tać burmistrza, czy w budżecie 
na 2014 rok zarezerwował kwotę 
(m.in. za naliczenie kary umow-
nej wykonawcy wyżej wymienio-
nemu wykonawcy), którą będzie 
musiał zwrócić do Urzędu Woje-
wódzkiego.  I choć żadne pismo w 
tej sprawie do Urzędu Miejskiego 
nie dotarło, radny Darowski już 
przesądził o sprawie i wie, jak 
sprawa się zakończy (sic!). 
 Cóż. Niełatwo być Markiem 
Długozimą, burmistrzem. Tym 
burmistrzem, który w ostatnich 
wyborach pozwolił sobie na sza-
leństwo porzucenia układów z 
trzebnickimi liderami PO i za-
łożenie swojego komitetu. Któ-
ry zdobył gigantyczne poparcie 
społeczeństwa, co w następnych 
latach zaowocowało szeregiem 
inwestycji nie tylko w mieście, 
ale też w sołectwach. Tym bur-
mistrzem, który słucha ludzi, 
młodzież, dzieci i wbrew krytyce 
ze strony opozycji – pomaga, bu-
duje, remontuje, wyposaża, orga-
nizuje. Bo nikt nie może powie-
dzieć, że w Trzebnicy nic się nie 
dzieje, że nie pięknieje i nie staje 
się interesującą perełką Dolnego 
Śląska.
Wybory samorządowe, jak widać, 
już czuć w powietrzu. Preludium 
już miało miejsce. 

Redakcja 

Nowe lampy w mieście
Na ulicy Świętej Jadwigi oraz na ulicy Witosa pojawiły 
się nowe ozdobne lampy wraz ze słupami. Lampy te 
doskonale wpasowują się w architekturę ulic będąc 
idealnym dopełnieniem tych miejsc.

Wymiana oświetlenia ma miej-
sce w całej Trzebnicy, jej efekty 
w postaci nowych, bardziej este-
tycznych słupów oraz lepszego 
konta padania światła, można już 
zaobserwować na głównych uli-
cach Trzebnicy, takich jak ulica 
Wrocławska, Bochenka czy ulica 
Prusicka. Na ulicy Milickiej za-
montowano testowo oświetlenie 
LED-owe, które w opinii miesz-
kańców sprawdza się, dając cie-
płe, jasne przyjemne dla oczu 
światło.  Natomiast ulice prowa-
dzące w stronę Rynku, zostały 

wyposażone w stylowe czarne 
latarnie, które swym wyglądem 
przypominają nieco te z końca 
dziewiętnastego wieku i wytycza-
ją drogę do serca miasta.
 -Wszystko jeszcze piękniej za-
błyśnie szóstego grudnia, tak by 
cała Trzebnica dostała piękny 
mikołajkowy prezent w postaci 
świetlnej iluminacji - mówi nam 
Grażyna Jakubowska,  pracownik 
wydziału techniczno-inwestycyj-
nego Urzędu Miejskiego, odpo-
wiedzialna za nadzór i montaż 
świątecznych ozdób.             [seb]

Nasz komentarz

Nowe, stylizowane lampy są ozdobą trzebnickich ulic. 
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Na terenie miasta, w dniach od 6 
do 13 listopada, zebrano jedena-
ście ton odpadów. W sołectwach 
- od 14 do 30 listopada, zebrano 
czterdzieści cztery tony odpa-
dów. Zapewne w ostatecznym 
rozrachunku będzie ich więcej, 
ponieważ nie dysponujemy jesz-
cze danymi z ostatnich sześciu 
grudniowych dni zbiórki. – Cza-
sami musieliśmy wysyłać drugi 
transport, bo jeden czy dwa kon-
tenery nie wystarczały, takie było 
zapotrzebowanie - mówi nam 
Grzegorz Gierczak, pracownik 
gminnego składowiska odpadów.  
Nie było jednak problemów z wy-

wozem i jak zapewnia nas prezes 
ERGO Rafał Jaros wszystko prze-
biegało płynnie, dzięki dobrej or-
ganizacji. 
- Plan, który wcześniej sobie na-
kreśliliśmy, sprawdził się w stu 
procentach. Warto wspomnieć, 
że samo miejsce ulokowania 
kontenerów, jak i szacowane za-
potrzebowanie, było wcześniej 
konsultowane z przedstawiciela-
mi sołectw w osobach sołtysów 
mówi Szczepan Gurboda, naczel-
nik wydziału ochrony środowiska 
UM. - Przeprowadzono również 
szczegółowe badania terenu, na 

którym miały stanąć kontenery. 
Wszystko to w trosce o bezpie-
czeństwo ludzi pozbywających 
się ciężkich odpadów i sprawny 

ich odbiór. Wielkie zainteresowa-
nie akcją zbiórki odpadów wiel-
kogabarytowych i elektrośmieci 
sprawiło, że będzie ona cykliczna, 

powtórzymy ją na pewno za rok, 
bo dochodzą do mnie pozytyw-
ne sygnały od mieszkańców, że 
dzięki tej akcji mogą szybko po-
zbyć się zalegających w gospodar-
stwach odpadów - dodaje. Wyja-
śnia jednocześnie, że nie każdy 
ma możliwość transportu ich 
na składowisko. Ta akcja to było 
wyjście naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców. Należy pamiętać, 
że nadal można pozbywać się 
śmieci wielkogabarytowych, w 
gminnym punkcie segregacji na 
ulicy Milickiej 47. - Serdecznie 
zachęcam by z niego korzystać 
i zachowując obywatelską eko-
logiczną odpowiedzialność, nie 
wyrzucać ich do przydrożnych 
rowów - apeluje naczelnik.
Przypominamy, że jeszcze dziś, 
6 grudnia w ostatnim dniu akcji, 
można oddawać śmieci do konte-
nerów ustawionych w Malczowie, 
Marcinowie i Rzepatowicach.

 [seb] 

R E K L A M A

SEBASTIAN HAWRYLISZYN

Do tej pory była to droga przy-
pominającą swoim wyglądem 
drogę polną, od czasu do czasu 
utwardzaną przez mieszkańców 
na własną rękę. Właśnie dlatego 
mieszkańcy z niecierpliwością 
wypatrywali maszyn, które poja-
wią się na placu  budowy.   
Remont w ustalonym terminie 
nie rozpoczął się z winy wyko-
nawcy. Prace wykonuje firma 
Gembiak&Mikstacki z Kroto-
szyna. To właśnie ta firma wy-
grała ogłoszony przez samorząd 
przetarg. - Niektórzy mieszkańcy 
całe swoje życie czekali na to, by 
wreszcie bez błota i dziur dotrzeć 

do swoich domów. Wierzę, że ta 
chwila dłuższego oczekiwania, 
pozwoli nam bardziej docenić 
to, co już niedługo dostaniemy. 
Dzięki takim inwestycjom jak bu-
dowa tej drogi oraz remont świe-
tlicy wiejskiej, nasza miejscowość 
wypięknieje i będzie mogła się 
rozwijać - powiedział sołtys An-
drzej Koziara, komentując sprawę 
opóźnienia. 
Przypomnijmy. Prace zostały po-
dzielone na dwa etapy. W pierw-
szym, zostanie wyremontowana 
część drogi od strony wyjazdu 
na Skarszyn do ostatnich zabu-
dowań. To właśnie na tym etapie 
wystąpiły opóźnienia.  
Drugi etap, którego termin fina- lizacji prac jest przewidziany do 

30.10.2014 roku zakłada wykoń-
czenie drogi, do wylotu na drogę 
powiatową w kierunku Trzebnicy 

oraz utwardzenie placu znajdują-
cego się obok sklepu wiejskiego. 
W ramach prac remontowych 
przewidziana jest wymiana starej 
żeliwnej sieci wodociągowej na 
odcinku 380 metrów, położenie 
nowej nawierzchni mineralno
-asfaltowej, utwardzenie pobo-
czy oraz montaż nowego energo-
oszczędnego oświetlenia. 
Remont ten pozwoli mieszkań-
com Głuchowa Górnego na kom-
fortowe poruszanie się po central-
nej części swojej miejscowości. 
– Wierzę, że ten mały czasowy 
zgrzyt rozpoczęcia inwestycji, 
będziemy po latach wspominać z 
uśmiechem. Niektórzy trochę za 
bardzo się gorączkują, zapomina-
jąc, że wszyscy mamy na celu do-
bro naszej małej ojczyzny. Ten rok 
do końca remontu i tak jeszcze 
będziemy musieli się przemęczyć. 
Pewnie powstaną jeszcze jakieś 
przeszkody, ale skoro tyle lat nas 
zahartowało do poruszania się po 
takiej a nie innej drodze, to chyba 
te kilka tygodni nie sprawią nam 
różnicy- reasumuje sołtys.

Remont drogi w Głuchowie wreszcie ruszył
We wtorek 3 grudnia zaczęły się prace związane z 
remontem, a w zasadzie z budową drogi gminnej w 
Głuchowie Górnym. 

Tony odpadów
Dziś, 6 grudnia kończy się akcja zbierania odpadów 
wielkogabarytowych i elektrośmieci. Akcja ta cieszyła się 
wielką popularnością w całej naszej gminie, zarówno na 
terenach miejskich, jak i w sołectwach.

W Głuchowie Górnym wreszcie ruszyła budowa drogi gminnej. 

Wystawione na terenie miasta i sołectw kontenery szybko zapełniły się wielko-
gabarytowymi odpadami. 
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W niedzielne popołudnie 
15 grudnia, tradycyjnie, już 
po raz czwarty, na Rynku w 
Trzebnicy odbędzie się za-

bawa mikołajkowa dla naj-
młodszych. Po niej czeka 
nas wspólna Wigilia. Poza 
wizytą św. Mikołaja, elfów 

i bałwanków, na dzieci cze-
kać będzie wiele atrakcji, 
jak Skrzynia Życzeń czy 
Choinkowy Lasek. Nato-

miast o pyszne potrawy wi-
gilijne na wspólną wiecze-
rzę zadbają Koła Gospodyń 
Wiejskich i sołectwa naszej 

Gminy.

Spotkanie z Mikołajem na 
Rynku rozpocznie się o go-

dzinie 14. Przez dwie godzi-
ny dzieci będą uczestniczyć 
w zabawie, śpiewaniu pio-
senek i kolęd, przywoływa-
niu Mikołaja i czarowaniu 
Choinki, by zapaliły się na 
niej światełka. Otrzymają 
też liczne smakołyki i upo-
minki, będą także mogły 
zrobić sobie zdjęcie z Mi-
kołajem. 

Na początku zabawy mi-
kołajkowej spróbujemy 
wspólnie utworzyć czapkę, 
stojąc blisko siebie i trzy-
mając nad głową czerwone 
i białe kartki. Zdjęcie zro-
bione z wieży Ratusza na 
pewno będzie doskonałą 
pamiątką z tegorocznego 
świątecznego spotkania. 

Zachęcamy też wszyst-
kich do założenia miko-
łajkowych czapek oraz do 
przyniesienia ze sobą kilku 
rzeczy – obrazka, życzeń 
i ozdób choinkowych. Z 
boku Ratusza ustawiona 
będzie wystawa prac, za-
tytułowana „Spotkanie z 
Mikołajem w ciekawych 
zakątkach Trzebnicy”. 
Każde dziecko będzie mo-
gło dołączyć swój obrazek 
do wystawy. W Choin-
kowym Lasku będziemy 
przystrajać świąteczne 
drzewka, dlatego zachęca-
my do przyniesienia wyko-
nanych przez siebie ozdób 
i umieszczenia ich na cho-
inkach. Kolejną rzeczą, 
jaką dzieci mogą ze sobą 
przynieść na Trzebnicki 
Rynek są liściki z marze-
niami i życzeniami, któ-
re będziemy wrzucać do 
Skrzyni Życzeń. 

Pomiędzy 16.00, a 17.00 
na scenie wystąpią dzieci 
i młodzież. Rozpocznie-
my od koncertu kolęd w 
wykonaniu uczniów ze 
Szkoły Podstawowej nr 2, 
następnie Jasełka Bożona-
rodzeniowe zaprezentuje 
Szkoła Podstawowa nr 3. 
Tę część artystyczną za-
kończy występ kolędników 
z Cerekwicy. 

Na godzinę 17.00 zapla-
nowano składanie życzeń 
świątecznych przez orga-
nizatorów i współorgani-
zatorów Wigilii, dzielenie 
się opłatkiem oraz degu-
stowanie świątecznych 
potraw i ciast przygotowa-
nych przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Głuchowa 
Górnego, Koło Gospodyń 
Wiejskich z Taczowa Ma-
łego, Sołectwa: Skarszyn, 
Brochocin, Szczytkowice, 
Jaźwiny, Brzyków. 

Spotkanie zakończy świą-
teczny koncert lokalnego 
zespołu Mitlos. Natomiast 
przez cały czas trwać bę-
dzie kiermasz świątecz-
nych ozdób, rękodzieła, 
stroików oraz licznych 
smakołyków i słodkości. 

Serdecznie zapraszamy!

Mikołaj i Wigilia na trzebnickim Rynku
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Reklamowały się ośrodki narciar-
skie, hotele, muzea. Nie zabrakło 
również oferty turystycznej z 
Gminy Trzebnica. Promowaliśmy 
nasze główne atrakcje, takie jak 
Bazylika i Klasztor, ale również 
nasze muzea, kocią ścieżkę, ścież-
ki biegowe i rowerowe. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się 
wśród uczestników oferta nasze-
go Aquaparku. Zimowym akcen-
tem Gminy Trzebnica na Targach 

Turystycznych było zaproszenie 
biegaczy z Wrocławia i okolic na 
kolejną, już 29. edycję Ulicznego 
Biegu Sylwestrowego. - Joanna 
Rafalska, Punkt Informacji Tury-
stycznej w Trzebnicy. Dużą atrak-
cją dla najmłodszych była wizyta 
maskotki Trzebnicy – Super Kota, 
który pozował do zdjęć i rozda-
wał drobne upominki.

[kas]

Super Kot w Pasażu Grunwaldzkim
23 listopada w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu 
odbyła się kolejna edycja Targów Turystycznych, tym 
razem pod hasłem Zimowy Dolny Śląsk zaprasza. 
Wzięło w niej udział 28 wystawców z całego regionu. 
Organizatorami imprezy byli - Dolnośląska Izba 
Turystyki, Dolnośląska Organizacja Turystyczna i Agencja 
Reklamowa Royal Brand.

Hala Sportowa przy ul. Kościel-
nej 9 w Trzebnicy powstała na 
początku lat 80 XX wieku. Obec-
nie jest to nowoczesny ośrodek po 
gruntownej modernizacji, prze-
prowadzonej w 2006 r., podczas 
której wymienione zostały: dach, 
ściany, okna i drzwi. Wybudo-
wano nowy wiatrołap. Wymie-
niona została nawierzchnia sali 
oraz zainstalowano nowoczesne 

oświetlenie, powstały nowe try-
buny. Pod stropem podwieszo-
no opuszczane elektrycznie ta-
blice koszowe. Dzięki wsparciu 
PFRON w obiekcie znajduje się 
toaleta przystosowana do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, a 
przed budynkiem specjalny pod-
jazd. Obiekt wykorzystywany 
jest przez młodzież uczącą się w 
pobliskim Gimnazjum nr 1. Pro-

wadzone są w nim także liczne 
zajęcia sportowe, a także impre-
zy, egzaminy, targi itp. W ofercie 
znajduje się również wynajem 
pomieszczeń. Sala o wymiarach 
40x20m to: niepełnowymiarowe 
boisko do piłki ręcznej, boiska do 
koszykówki oraz piłki siatkowej.

[ewe]

R E K L A M A

Darmowa hala dla rodzin 3+
Wszystkie rodziny, które należą do programu Trzebnicka Rodzina 3+ zapraszamy do 
darmowego korzystania z Hali Sportowej przy ul. Kościelnej 9. W każdą sobotę od 
godz. 10.00 do 12.00 posiadacze gminnej karty dużej rodziny mogą pograć w koszykówkę, 
siatkówkę czy ping-ponga. Obowiązuje obuwie zmienne. Serdecznie zapraszamy!
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 Celem konferencji była wymia-
na dobrych praktyk i podnoszenie 
jakości informowania i konsulto-
wania w zakresie wdrożenia ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz podsumowanie 
dotychczasowego etapu wdrożenia 
ustawy w zakresie organizacji sys-
temów i zastosowanych rozwiązań 
w gminach, jak również rekomen-
dacje na przyszłość. Zaprezento-

wano także wyniki selektywnej 
zbiórki odpadów opakowaniowych 
w 2012 roku na Dolnym Śląsku.
 Gmina Trzebnica, z wynikiem 
46,99 kg odpadów opakowanio-
wych na mieszkańca, zajęła I miej-
sce i otrzymała tytuł „Najlepiej 
Segregującej Gminy” na Dolnym 
Śląsku. Drugie miejsce przypa-
dło gminie Kondratowice (45,23 
kg/mieszkańca), a trzecie gminie 

Kudowa Zdrój (38,92 kg/miesz-
kańca).
 – Wyróżnienie na tle całego 
województwa, poprzez przyznany 
Trzebnicy tytuł „Najlepiej segre-
gującej gminy”, jest powodem do 
dumy. Pokazuje, że podjęte wcze-
śniej decyzje o powołaniu spółki 
ERGO oraz zakupie nowoczesnych 
śmieciarek, jak również przepro-
wadzona akcja informacyjna, za-
chęcająca mieszkańców do selek-
tywnej zbiórki odpadów, przynoszą 
wymierne korzyści. Nasza gmina 
postrzegana jest jako ekologiczna, 
może stanowić dla innych przy-
kład, a przede wszystkim miesz-
kańcy, którzy wybrali selektywną 
zbiórkę odpadów oszczędzają pie-
niądze i przyczyniają się do ochro-
ny środowiska naturalnego. Warto 
dodać, że większość mieszkańców 
naszej gminy  prowadzi selektywną 
zbiórkę odpadów - powiedział bur-
mistrz Marek Długozima.
 Projekt współorganizowany jest 
przez Fundację Ekologiczną Zielo-
na Akcja oraz Firmę proGeo, pod 
Honorowym Patronatem Ministra 
Środowiska oraz przy wsparciu 
Szwajcarii w ramach szwajcarskie-
go programu współpracy z nowy-
mi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej.                                [nk]

R E K L A M A

 Szczepan Gurboda, naczelnik wydziału rolnictwa i ochrony środowiska odebrał 
dyplom dla Gminy Trzebnica wręczony przez Sławomira Chybińskiego z proGEO  
oraz Irenę Krukowską-Szopę, prezes Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja.

EDYTA BĄK

Burmistrz przywitał uczestni-
ków spotkania, życząc udanego 
i ciekawego seansu. Podkreślił 
także, że jest to już piąte spotka-
nie z cyklu, ostatnim razem wy-
świetlano film „Szukałem Was” w 
związku z beatyfikacją Jana Pawła 
II, a wcześniej odbyła się projek-
cja obrazu o ks. Popiełuszce oraz 
film Katyń. Poinformował także, 
że w przyszłym roku rozpocznie 
się kompleksowy remont kina i 
budynku ośrodka kultury. P r e -
miera filmu „Cristiada” odbyła 
się 20 marca 2012 roku w Papie-
skim Instytucie Patrystycznym 
Augustinianum w Watykanie, 
natomiast w Polsce - w kwietniu 
minionego roku. 
Film opowiada tragiczną histo-
rię prześladowań, jakich doznali 

katolicy w lewicowym Meksyku, 
gdzie w 1926 roku prezydent Plu-
tarco Elias Calles, zaczął wprowa-
dzać restrykcje wobec Kościoła 
katolickiego. Za jego despotycz-
nych rządów zamknięto więk-
szość kościołów i szkół katolic-
kich i wprowadzono przymusową 
rejestrację wszystkich księży. Je-
dyną realną odpowiedzią społe-
czeństwa na antyklerykalne dzia-
łania, była walka z prześladowcą, 
przeobrażająca się w powstanie, 
które przeszło do historii pod 
nazwą cristiady. W ciągu kilku 
lat tej krwawej wojny domowej 
zginęło około dziewięćdziesięciu 
tysięcy cristeros, czyli chrystu-
sowców walczących z tyranią.
Na zaproszonych film wywarł 
bardzo duże wrażenie, już wy-
chodząc z sali kinowej widzowie 
głośno komentowali swoje odczu-
cia i pierwsze emocje. Pani Bar-

bara wraz z mężem nie omieszka-
li podzielić się swymi pierwszymi 
wrażeniami po projekcji filmu. – 
Bardzo wzruszyliśmy się oboje tą 
tragiczną historią.  Zwłaszcza po-
stać młodego chłopca o imieniu 
Jose nas poruszyła, a najbardziej 
jego wielkie poświęcenie w imię 
Boga. Warto było tutaj przyjechać 
i obejrzeć tak piękny film.
 Duża liczba widzów na piątko-

wej projekcji,  świadczy o trafnym 
wyborze tematyki filmu i dużym 
zainteresowaniu tego typu przed-
sięwzięciami. Na „Cristiadę” 
przyjechało sporo widzów z Pier-
sna, Skarszyna, Taczowa Małego, 
Głuchowa Górnego, Koniowa 
Małego, Ujeźdźca Wielkiego, 
Szczytkowic, Skoroszowa, Kuź-
niczyska, Blizocina, Rzepotowic i 
Świątnik. 

 

Zadowolenia nie ukrywała Gra-
żyna Kałuzińska, instruktor TC-
KIS: – Dzisiaj wyjątkowo dopi-
sali widzowie z sołectw i samego 
miasta Trzebnicy. Dla wielu jest 
to jedyna okazja pójścia do kina, 
zazwyczaj wynika to z braku cza-
su. Takie akcje mają miejsce dwa 
razy do roku i jeżeli film jest god-
ny uwagi, widzowie na pewno go 
obejrzą.

Seans dla widzów z sołectw
29 listopada, w sali kinowej Trzebnickiego Centrum 
Kultury i Sportu odbył się bezpłatny seans filmowy dla 
mieszkańców gminy Trzebnica. Jak podczas poprzednich 
takich spotkaniach, inicjowanych przez burmistrza Marka 
Długozimę, tak i tym razem, sala była wypełniona, a oso-
bom starszym z terenu sołectw zapewniono transport. 

Sala widowiskowa była niemal pełna. To już kolejna tego typu akcja, która cieszy się niesłabnącym  zainteresowaniem. 

Trzebnica najlepiej segreguje
Gmina Trzebnica zajęła I miejsce w konkursie na „Najlepiej 
segregującą gminę” na Dolnym Śląsku w 2012 roku. Dyplom 
przyznano podczas konferencji „Segreguj odpowiedzialnie – jak 
włączać mieszkańców we wdrażanie nowego modelu gospodarki 
odpadami”, która odbyła się 2 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim 
we Wrocławiu.
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EDYTA BĄK 

 Bieganie stało się w Polsce nową 
modą społeczną, którą zarażają się 
kolejne tysiące sympatyków tej pa-
sji. Owa moda wdarła się do lasów, 
parków, a co ważne na ulice małych 
i dużych miast. Dyscyplina ta nie 
zna barier wiekowych i społecz-
nych, bieganie uprawiają młodzi, 
starsi, rodzice z dziećmi w wóz-
kach, amatorzy i zawodowcy.
 Biegi uliczne przyciągają coraz 
więcej uczestników, a liczne im-
prezy biją rekordy frekwencji, co 
skłania organizatorów do działania 
z większym rozmachem.
 W czwartkowe popołudnie roz-
począł się coroczny zjazd szkolenio-
wy, na którym spotkali się dyrekto-
rzy biegów długodystansowych i 
maratonów z całego kraju. Często 
gośćmi cyklicznych konferencji są 
dyrektorzy imprez zagranicznych, 
tak było i tym razem, z zaproszenia 
skorzystali dyrektorzy maratonów 
w Pradze i Bratysławie. Na uro-
czyste otwarcie zaproszony został 
również burmistrz Marek Długozi-
ma, jako przedstawiciel intensyw-
nie rozwijającej się gminy, która 
wspiera sport. Burmistrz dziękując 
za zaproszenie powiedział – Jestem 
zaszczycony mogąc być tutaj ra-

zem z państwem. Nasza gmina z 
całych sił wspiera sport w szeroko 
pojętym zakresie, choćby corocz-
nym Biegiem Sylwestrowym, który 
jest wielkim wydarzeniem na skalę 
kraju. Poprzedni bieg odbył się w 
szczytnym celu, przy współpracy 
z fundacją Jaśka Meli „Poza Hory-
zonty” zbieraliśmy pieniądze dla 
małego Jasia Szopy, tegoroczny bieg 
będzie wspierał fundację profesor 
Alicji Chybickiej „Na ratunek dzie-
ciom z chorobą nowotworową”, a 
przede wszystkim jej podopiecz-
nych - powiedział odbierając sta-
tuetkę. - Oczywiście poza biegiem 
w naszym mieście jest organizowa-
nych wiele imprez prosportowych, 
jak I Mistrzostwa Trzebnicy w 
Nordic Walking, Leśne Przedbiegi. 
Znajdujemy się w hotelu, zbudowa-
nym w zeszłym roku na Euro 2012, 
obok mamy piękny Park Wodny 
ZDRÓJ oraz trasy biegowe na tere-
nie zrewitalizowanego Lasu Buko-
wego, przy stawach trzebnickich 
czy odbudowanego stadionu Fair 
Play Arena, które są dostępne dla 
pasjonatów sportu. Ogromnie się 
cieszę, że Trzebnica uczestniczy w 
tak ważnej konferencji. Dzisiaj bie-
ganie stało się modą, stało się spo-
sobem na życie, a Bieg Sylwestrowy, 
którego koordynatorem jest Janusz 
Pancerz, zaowocował tym, że jeste-

śmy miastem rozpoznawalnym na 
arenie całego kraju - dodał.
 Z roku na rok, oprócz tego, że 
przybywa biegaczy, jest też więcej 
imprez sportowo-rekreacyjnych. 

Właśnie na tegorocznej konferencji 
poruszano kwestie organizowania 
tak licznych imprez i bezpieczeń-
stwa ich uczestników. Stąd obec-
ność na zjeździe przedstawiciela 
kancelarii prawnej „Prawo sporto-

we”, z którym dyrektorzy biegów 
prowadzili długą dyskusję na temat 
oświadczeń i zaświadczeń oraz od-
powiedzialności organizatorów za 
bezpieczeństwo uczestników. Po 
przykrych doświadczeniach z te-
gorocznej imprezy „Biegnij War-
szawo”, na której zmarł jeden  z 
biegaczy, czy w ubiegłorocznym 
wypadku w Poznaniu, rozwiąza-
nie tego problemu stało się dużym 

wyzwaniem. Podczas konferencji 
uczestnicy dyskutowali, m.in. nad 
sposobami uniknięcia tego rodzaju 
incydentów i wymieniali się do-
świadczeniami.

 Na spotkania zaproszone były 
również firmy wspomagające orga-
nizatorów biegów, które produkują 
medale, statuetki, puchary, koszul-
ki i inne pamiątki wręczane na za-
wodach.
 W ostatnim dniu konferencji 
miał miejsce miły akcent dla jej 
uczestników. Wręczane były od-
znaki PSB dla wyróżniających się i 
zasłużonych organizatorów imprez 
oraz statuetki z podziękowaniami 
dla ludzi wspomagających organi-
zację biegów długodystansowych i 
maratonów.
 Takie podziękowanie w tym 
roku otrzymał burmistrz Marek 
Długozima, za wspieranie sportu 
na terenie gminy Trzebnica oraz 
menedżer Trzebnickiego Centrum 
Kultury i Sportu Janusz Pancerz, za 
organizację dwudziestu pięciu Bie-
gów Sylwestrowych w Trzebnicy.
 Fakt, iż ogólnopolska konferen-
cja organizatorów biegów odbyła 
się w tym roku w Trzebnicy, za-
wdzięczamy Januszowi Pancerzowi 
oraz właścicielowi Hotelu Trzeb-
nica Leszkowi Mroczkowskiemu. 
Sam prezes PSB Henryk Paskal był 
pod dużym wrażeniem organizacji 
przedsięwzięcia i wspaniałych wa-
runków do biegania w Trzebnicy. 
– W waszym mieście widać, jak 
bieganie stało się ważnym elemen-
tem życia społecznego. Właśnie 
taka miejscowość jak Trzebnica jest 
lokomotywą rozpędzającą potężny 
ruch biegaczy. Doceniam wsparcie 
burmistrza i całej lokalnej społecz-
ności w tak pięknej dyscyplinie 
sportu i życzę wam samych sukce-
sów w tej dziedzinie powiedział na 
zakończenie.

Konferencja w gminie wspierającej sport
W dniach 21 – 23 listopada Trzebnica gościła uczestników Konferencji Szkoleniowej 
Organizatorów Imprez Biegowych w Polsce, zorganizowanej przez Polskie 
Stowarzyszenie Biegów. Trzydniowy zjazd odbył się w Hotelu Trzebnica, położonym w 
centrum sportowo-rekreacyjnym miasta.

Janusz Pancerz, za zorganizowanie 25. Biegów Sylwestrowych w Trzebnicy  
otrzymał z rąk prezesa PSB Henryka Paskala specjalne podziękowanie. 

Trwają intensywne prace przy re-
moncie ul. Daszyńskiego i budowie 

deptaka. Burmistrz Marek Długo-
zima oraz sekretarz gminy Daniel 

Buczak wspólnie wizytowali inwe-
stycję. Spotkali się także z wicepre-

zesem Spółdzielni Mieszkaniowej 
Piotrem Okuniewiczem, z którym 
skonsultowali projekt nasadzeń, 
jakie zostaną zastosowane przed 
sklepami i lokalami użytkowymi 
należącymi do spółdzielni.
Przy drugim etapie inwestycji (od 

skrzyżowania z ul. Obrońców Po-
koju do Rynku) zakończyły się 
obowiązkowe prace archeologiczne 
pod kierownictwem Witolda Wań-
ka. W następnym numerze Pano-
ramy Trzebnickiej opublikujemy 
wywiad oraz zdjęcia interesujących 
znalezisk sprzed wieków.         [jas]

Remont ul. Daszyńskiego

Pierwszy etap inwestycji. W oddali trwają prace przy drugim. Burmistrz i sekretarz konsultują z wiceprezesem SM projekt nasadzeń przed lokalami i sklepami  na-
leżącymi do spółdzielni.
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Na świetlicę przystosowywana 
jest część pomieszczeń miesz-
czących się w budynku dworca 
kolejowego. Powstanie duża sala 
ogrzewana kominkiem oraz po-
mieszczenia sanitarne. Również 
teren wokół budynku zostanie 
uporządkowany. Jak mówi sołtys 

Barbara Świdzińska, 
mieszkańcy bardzo 
cieszą się z powodu 
tej inwestycji, po-
nieważ do tej pory 
brakowało w Bro-
chocinie miejsca, w 
którym można by się 

spotkać i wspólnie spędzić czas. 
Warto przypomnieć, że wcześniej 
– z inicjatywy pani sołtys i przy 
zaangażowaniu mieszkańców 
oraz wsparciu burmistrza, te-
ren wokół stacji kolejowej zyskał 
zupełnie nowy blask. Wszystko 
za sprawą efektownej aranżacji 

zieleni, którą można podziwiać 
jadąc np. szynobusem, szczegól-
nie w sezonie wiosenno–letnim. 
Nowa świetlica w tym otoczeniu 
będzie doskonałym dopełnie-
niem zainicjowanych wcześniej 
pozytywnych zmian.           [jas]

R E K L A M A

Powierzchnia ogrodzonego pla-
cu zabaw wysypana została pia-
skiem. Na dzieci czeka tu wiele 
atrakcji – karuzela, huśtawki, 
piaskownica, sprężynowce, po-
ciąg i zestaw zabawowy ze zjeż-
dżalniami. Dodatkowo, dbając o 
bezpieczeństwo dzieci i młodzie-
ży, korzystających z placu zabaw, 

Gmina Trzebnica zleciła wyko-
nanie kontroli jakości urządzeń 
oraz ich montażu przez Instytut 
Nadzoru Technicznego. Po prze-
prowadzeniu oględzin i testów, 
sporządzony zostanie raport. Do 
końca roku, plac zabaw zostanie 
oddany do użytku.

Realizacja tej inwestycji została 
dofinansowana ze środków Unii 
Europejskiej: „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju” dla opera-
cji, które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi”.

[kas]

Trwają ostatnie prace wykończeniowe przy budowie jednego z największych placów zabaw 
dla dzieci w Gminie Trzebnica. Burmistrz Marek Długozima wraz z pracownikami Wydziału 
Techniczno-Inwestycyjnego, w obecności sołtysa i radnego Rady Miejskiej, spotkali się przy 
placu zabaw z wykonawcą inwestycji oraz przedstawicielem Instytutu Nadzoru Technicznego.

Plac zabaw w Skarszynie

Remont świetlicy
Trwa remont pomieszczeń 
w budynku dworca kole-
jowego w Brochocinie, w 
którym powstanie kolejna 
gminna świetlica. Dzięki 
tej inwestycji mieszkańcy 
Gminy Trzebnica znów zy-
skają miejsce do wzajem-
nej integracji i wypełniania 
wolnego czasu dzieciom i 
młodzieży z terenów wiej-
skich.

 Od prawej: Robert Gamrat – przedstawiciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego APIS (wykonawca 
inwestycji), Kamil Ankier – sołtys Skarszyna, Jan Janusiewicz – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, 
Marek Długozima – burmistrz Gminy Trzebnica, Stanisław Koszałko, Monika Białas – wydział   tech-
niczno-inwestycyjny,   Zbigniew Zarzeczny – naczelnik wydziału TI,  Piotr Smajdor – Instytut Nad-
zoru Technicznego.

Dzięki ogrodzeniu dzieci mogą czuć się bezpieczne. 

Realizacja tej inwestycji została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Świetlica będzie mieścić się w budynku dworca kolejowego. Od prawej: sołtys Brochocina Barbara Świdziń-
ska, burmistrz Marek Długozima, wykonawca inwestycji i mieszkaniec - Bogdan Zieliński.

 Zakończenie prac remontowych planowane jest jesz-
cze przed świętami Bożego Narodzenia.
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Jest pani sołtyską zaledwie od 
kilku tygodni. To był impuls, 
żeby kandydować na tę funkcję 
czy przemyślana decyzja?
Tak naprawdę namawiały mnie 
do tego panie z koła gospodyń 
wiejskich,  które bardzo prężnie 
działa od dwóch lat. W związku 
z tym, że nasz poprzedni sołtys 
wyjechał za granicę i zrezygno-
wał z funkcji, nie mieliśmy go-
spodarza wioski. W sumie  chy-
ba od marca tego roku. Pierwsze 
próby namówienia mnie na kan-
dydowanie zaczęły się w czasie 

dożynek. Właśnie  wtedy przygo-
towywaliśmy wieniec i przekonay 
mnie, żebym spróbowała swoich 
sił jako sołtys. Twierdziły, że do 
końca kadencji  są niespełna dwa 
lata. Jeśli  nie odnajdę się w tej roli 
mogę wówczas dać sobie z tym 
spokój. Pomyślałam wówczas, 
czemu nie?  Spróbuję. 
Bardzo wspierały mnie panie z 
koła, którym dziękuję oraz Ilona 
Ciesielska, z rady sołeckiej, która 
wprowadziła mnie we wszystkie 
sprawy wioskowe. 
Księginice to spora wioska. 
Mieszka tu blisko 750 osób, w 
tym 140 dzieci do 14. roku życia. 
Paradoksalne jest to, że nie ma-
cie świetlicy, ani miejsca, gdzie 
moglibyście się spotkać. Nie 
wspomnę już o dzieciach. Czy 
jest szansa na jakąś zmianę?
Poprzedni sołtys sporo zaplano-
wał. Nie wszystko udało się zor-
ganizować. W ubiegłym roku, we 
wrześniu odbyły się po raz pierw-
szy w naszej wiosce dożynki. Po-
starał się także o wybudowanie 
wraz z mieszkańcami drewnia-
nego „Vigvamu”,  który służy do 
wiejskich spotkań - zebrań  czy 
imprez kulturalnych oraz drew-
nianej altany z ławami i stołem.

Na ten rok w harmonogramie 
zapisanych zostało kilka inwe-
stycji, zakupiono jedynie kramik 
dożynkowy oraz garaż. Do reali-
zacji zostały: budowa boiska do 
piłki siatkowej, koszykówki. Gdy 
zostałam sołtysem musiałam 
dość mocno zaangażować się w 
realizację tych inwestycji, by nie 
przepadł nam fundusz sołecki. 
Bardzo cieszy mnie także infor-
macja, że powstanie u nas, obok 
tych właśnie boisk, skatepark dla 
dzieci, a w niedalekiej przyszło-
ści  świetlica wiejska. W minioną 
sobotę odwiedził nas burmistrz 
Marek Długozima, który odpo-
wiedział na prośby naszych dzie-
ci, by u nas też przygotować odpo-
wiednie miejsce dla skejtowców. 
Burmistrz obiecał, że wkrótce w 
Księginicach pojawią się urządze-
nia zdemontowane z trzebnickie-
go skateparku. Cieszę się z dwóch 
powodów - po pierwsze dlatego, 
że młodzież czynnie angażuje się 
w życie wioski, a po drugie, że 
pojawi się miejsce, gdzie  będzie 
mogła się spotykać.  
Rozmawialiśmy także o budowie  
nowej świetlicy, którą burmistrz 
nam obiecał.
Boiska, skatepark i świetlica 

– to spory kompleks kultural-
no-sportowy. Nie boi się Pani 
takiego wyzwania? 
Oczywiście, boję się. Wciąż mam 
spore obawy czy się uda, czy dam 
sobie radę, czy nie zawiodę miesz-
kańców. Póki co, robię wszystko, 
by nadrobić trochę stracony czas. 
Gdyby nasze plany się powiodły 
za rok, może dwa w jednym miej-
scu mielibyśmy wszystko czego 
nam potrzeba. Ponadto  z obiek-
tów mogliby także korzystać 
mieszkańcy Jaszyc oraz Kobylic. 
Łącznie z mieszkańcami Księgi-
nic to grubo ponad tysiąc osób. 
Jest więc dla kogo  się starać. 
Na forum internetowym wasze-
go portalu mieszkańcy skarżą 
się na oświetlenie oraz stan 
dróg. Czy w tym kierunku coś 
się będzie działo? 
Powiem szczerze, w chwili obec-
nej jestem na etapie robienia re-
konesansu wśród mieszkańców 
odnośnie ich potrzeb i bolączek. 
Miałam sygnały dotyczące oświe-
tlenia oraz dróg. Muszę jednak 
sama dokładnie wszystko spraw-
dzić i zorientować się w urzędzie, 
jakie mamy możliwości i na jaką 
pomoc ze strony burmistrza mo-
glibyśmy liczyć. Oczywiście nie 
wszystko da się zrobić jednocze-
śnie i nie natychmiast. Wiem, że 
obowiązują różne procedury i  
przepisy, jednak będę rozmawiać 
w tej sprawie z odpowiednimi 
urzędnikami.  
Nie ukrywam, że sama także 
mam pewne pomysły odnośnie 
montażu progów zwalniających 
na drodze w kierunku Jaszyc. Nie 

ma tutaj chodnika, sporo dzieci 
przemierza tę drogę, a kierowcy 
pędzą z zawrotną szybkością.  Je-
śli powstaną  w rejonie tej drogi 
boiska i skatepark, to dzieci bę-
dzie kilka razy więcej.  Będzie 
jeszcze bardziej niebezpiecznie 
niż teraz. 
Końcówka tego roku, jak widać 
jest dla Pani pracowita. Lada 
chwila będzie kolejny rok i ko-
lejne plany. Są już takowe? 
Nie będą to spektakularne za-
dania. Myślimy o drobnych za-
kupach – kosiarki, podkaszarki, 
sprzętu nagłaśniającego, parasoli 
oraz alarmu, który zamontowany 
zostanie przy garażu, bo póki co, 
tam gromadzimy wszystkie so-
łeckie rzeczy. Poza tym chcemy 
ogrodzić część boiska i planujemy 
zorganizować kilka imprez dla 
mieszkańców i dzieci. 
Mówiąc Księginice, myśli Pani....
Że jest to przedmieście Trzebnicy 
oraz wioska pełna sadów. Księgi-
nice kojarzą się głównie z czere-
śniami i śliwkami. Każdy może 
to zauważyć letnią porą, gdy przy 
drodze pojawiają się sprzedawcy 
tych owoców. Uprawiających wa-
rzyw też mamy coraz więcej. 
Poza tym nasza wioska coraz 
mocniej się rozrasta. Powsta-
ją nowe domy, wprowadzają się 
nowi mieszkańcy. Wioska jest 
zadbana i ładna. Mam nadzieję, 
że nowa świetlica i boiska staną 
się centrum życia, a mieszkańcy 
będą się coraz bardziej integro-
wać. 

Rozmawiała 
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz 

R E K L A M A

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

Wioska oczami sołtysa
Rozpoczynamy cykl wywiadów z sołtysami wsi pn. „Wioska oczami sołtysa”. Chce-
my pisać o inwestycjach, bolączkach mieszkańców, ich marzeniach a także o ciekawych 
wydarzeniach. W tym numerze rozmawiamy z nowo wybraną sołtyską Księginic Marią 
Barbarą Ciepluch. 

Inicjatywa młodzieży dotycząca 
utworzenia skateparku została 
zaakceptowana przez burmistrza, 
który zaproponował ustawienie 
części sprzętów, służących do tej 
pory w trzebnickim skateparku 
zlokalizowanym w Parku Soli-
darności. Warto dodać, że młody 
to mieszkaniec Księginic – Wik-
tor Pietrzak (12 lat) zainicjował 

całą sprawę, pisząc wiadomość 
do burmistrza za pośrednictwem 
portalu społecznościowego Face-
book, z prośbą o wybudowanie 
skateparku w Księginicach. Na 
prośbę burmistrza zorganizo-
wał także liczną grupę kolegów i 
koleżanek ze swojej miejscowo-
ści, by razem z nim uczestniczyli 
w zaproponowanym spotkaniu.  

- Jak zapewne wiecie, planuje-
my kompleksową modernizację 
trzebnickiego skateparku z no-
wymi urządzeniami i wymianą 
nawierzchni. Sprzęty, które są tam 
dzisiaj, są już mocno wyeksploato-
wane, jednak część z nich da się 
jeszcze odnowić. Dlatego najpierw 
poddamy je renowacji, a później 
przekażemy Wam – mówił do 
licznie zgromadzonej młodzieży 
burmistrz.
Ponadto wraz z panią sołtys ustali-
li, że kolejnym tematem do realiza-
cji będzie utworzenie dokumenta-
cji projektowej dla nowej świetlicy. 
Wspólnie wybrano również miej-
sce, które zostanie utwardzone 
pod przyszły skatepark. Dzięki 
tym zadaniom kolejna gminna 
miejscowość zyska profesjonalną 
infrastrukturę sportową.        [jus]

O skateparku i boisku
Burmistrz Marek Długozima spotkał się z sołtys – Barbarą Ma-
rią Ciepluch i młodzieżą z Księginic w sprawie utworzenia nowej 
infrastruktury sportowej. W tej miejscowości niebawem powsta-
nie boisko do piłki siatkowej oraz osobne do koszykówki. Ponadto 
młodzież przedstawiła burmistrzowi pomysł utworzenia niewiel-
kiego skateparku.

Burmistrz na spotkaniu z młodzieżą i sołtys Księginic. 

Maria Barbara Ciepluch.
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Kolejny już rok z rzędu gmina 
Trzebnica zapewni  mieszkańcom  
zimowe szaleństwo na łyżwach. - 
Poprzednie sezony zimowe z lo-
dowiskiem cieszyły się wielkim 
zainteresowaniem, więc i w tym 
roku nie mogło zabraknąć tego 
elementu w zimowym krajobra-
zie Trzebnicy - mówi nam jeden z 
pracowników odpowiedzialnych 
za konstrukcję lodowiska.  

Z zimowej atrakcji korzystać bę-
dzie można od poniedziałku do 
piątku, w godzinach - od czterna-
stej do dwudziestej, oraz w week-
endy, w godzinach - od trzynastej 
do dwudziestej. Za bilet normal-
ny zapłacimy pięć złotych, nato-
miast ulgowy dla najmłodszych 
łyżwiarzy  kosztować będzie dwa 
złote. – Wie pan, że w tamtym 
roku nauczyłam się jeździć na 

łyżwach i znów chciałbym popró-
bować. Szkoda, że śnieg  jeszcze 
nie pada  – mówi zniecierpli-

wiona  Ewa, która wraz z mamą 
z zaciekawieniem przyglądała się 
pracom montażowym. 

W godzinach przedpołudnio-
wych lodowisko będzie dostępne 
nieodpłatnie dla uczniów szkół 
gminnych z terenu Trzebnicy, 
którzy w ten sposób zdecydują 
się uatrakcyjnić swoje lekcje wy-
chowania fizycznego.  W godzi-
nach otwarcia lodowiska czynna 
będzie również wypożyczalnia 
sprzętu. Za wypożyczenie łyżew  
dorośli zapłacą 5 złotych, dzieci 
3 złote.  
- Lodowisko miejskie już chyba 
na stałe wpisało się w zimowy 
krajobraz miejski. Jest to kolejny 
element pokazujący jak miesz-
kańcy gminy Trzebnica uwielbia-
ją sport i rekreacje - podsumowu-
je Janusz Pancerz.
Informacja o oficjalnym otwarciu 
lodowiska pojawi się w najbliż-
szych dniach na stronie Urzędu 
Miejskiego i TCKiS.    
                     [seb]

TCKiS w multimedialnym portalu
W środę 27 listopada 2013 r. Ośro-
dek Kultury i Sztuki we Wrocła-
wiu we współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego uruchomił mul-
timedialny portal internetowy 
Dolnośląska Kultura i Sztuka w 
domenie dokis.pl, będący ele-
mentem wdrażanego przez OKiS 
we Wrocławiu elektronicznego 
„Systemu zarządzania informacją 

o kulturze na Dolnym Śląsku”. 
Podczas zorganizowanego spo-
tkania w Domku Romańskim we 
Wrocławiu zaproszeni dyrektorzy 
i przedstawiciele ośrodków kultu-
ry podpisali symboliczne porozu-
mienie o współpracy oraz wymie-
nili się spostrzeżeniami na temat 
dolnośląskiej kultury i potrzeby 
usystematyzowania przepływu 

informacji. 
Celem systemu jest skuteczne 
promowanie wydarzeń kultural-
nych, zarówno w wymiarze re-
gionalnym, jak i lokalnym. Zbie-
ranie i redagowanie informacji 
oparte jest na ścisłej współpracy z  
siecią najaktywniejszych na Dol-
nym Śląsku ośrodków kultury. 

[bas]

BARBARA ULATOWSKA

 Tegoroczny temat WOŚP „Na 
ratunek” - jest  kontynuacją ak-
cji z zeszłego roku. Tak jak rok 
temu, celem zbiórki pieniędzy jest 
zgromadzenie funduszy na za-
kup specjalistycznego sprzętu dla 
dziecięcej medycyny ratunkowej 
i godnej opieki seniorów. Na ła-
mach strony internetowej WOŚP 
podsumowano zeszłoroczną ak-
cję: Udało nam się! Dzięki Waszej 
pomocy – szkół objętych progra-
mem RUR oraz instytucji i orga-
nizacji, które postanowiły pomóc  

nam w ustanowieniu tego rekor-
du! Przez pół godziny największa 
ilość osób na świecie wykonywałya 
na fantomach równocześnie re-
suscytację krążeniowo-oddecho-
wą. Dziękujemy, że kolejny raz 
wspólnie pokazujemy, że nie ma 
rzeczy niemożliwych. To wyjątko-
wy sposób uczczenia i podkreśle-
nia Dnia Przywracania Czynno-
ści Życiowych. Wg. Europejskiej 
Rady Resuscytacji, gdyby więcej 
ludzi umiało udzielać pierwszej 
pomocy - 100 tysięcy osób rocznie 
przeżywałoby stan nagłego za-
trzymania krążenia. Gratulujemy 
wszystkim, którzy wzięli udział w 
rekordzie, jednak przede wszyst-

kim uczniom, ich rodzicom oraz 
opiekunom. Jednocześnie pod-
kreślono wielką zasługę sztabów i 
wolontariuszy, bez których pracy 
WOŚP nic by nie osiągnął.
 Trzebnicki sztab został po-
myślnie zarejestrowany i rozpo-
częto przygotowania do Finału, 
który nastąpi 12 stycznia 2014 
roku. Trwa nabór wolontariuszy. 
W tym celu należy wypełnić an-
kietę dostępną w TCKiS oraz do 
13 grudnia złożyć ją wraz ze zdję-
ciem w tamtejszym sekretariacie. 

W skład trzebnickiego sztabu 
wchodzą: szef - Barbara Ulatow-
ska, Wiesława Kraus, Danuta Ję-
druszek, Izabela Jaworska, oraz 
niezastąpieni: Grażyna Kałuziń-
ska i Maciej Bauza. Zamknięto 
już listę artystów, którzy wystą-
pią w dniu Finału. Co kilka dni 
sztab uchyla rąbka tajemnicy co 
do programu tegoż wydarzenia, 
udostępniając informacje na ofi-
cjalnym fanpage-u poprzez por-
tal Facebook. W miniony piątek 
odbyło się pierwsze spotkanie 

wolontaruszy, którzy w najbliż-
szych dniach ruszą w miasto 
celem pozyskiwania sponsorów 
i fantów z przeznaczeniem na li-
cytację. Sztab wyraził nadzieję na 
otwartość i chęć współpracy ze 
strony firm i sklepów do których 
oni trafią. Wszelkich informacji 
dotyczących Finału oraz pracy 
wolontariuszy można zasięgać w 
Trzebnickim Centrum Kultury i 
Sportu, lub pod adresem mailo-
wym: barbara.ulatowska@kultu-
raisport.trzebnica.pl

WOŚP zagra 22. raz
Zgodnie z wieloletnią już tradycją, w drugą niedzielę 
stycznia odbędzie się 22 Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Przygotowania do tego wydarzenia roz-
poczynają się na kilka miesięcy wcześniej. Również my, za-
częliśmy już działania w tym kierunku.

Wkrótce na łyżwy
W obrębie trzebnickiego Orlika, jak co roku powstała kon-
strukcja lodowiska. Na razie obiekt jest jeszcze nieczynny, ale, 
jak zapewnia Janusz Pancerz, menadżer sportu w Trzebnickim 
Centrum Kultury i Sportu, jego otwarcie to kwestia kilku mroź-
niejszych dni. - W ubiegłym roku  wystartowaliśmy w Mikołaja, 
może i w tym uda nam się to zrobić – dodaje.

Świąteczny konkurs 
z Mikołajem

Panorama Trzebnicka ogła-
sza konkurs na najpiękniej-
szy rysunek Świętego Mi-
kołaja. Do wzięcia udziału 
w konkursie zachęcamy 
wszystkie dzieci w wieku  
4 – 9 lat. 

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu 
jest Panorama Trzebnicka 
(wydawca: TCKiS).
2. Temat pracy brzmi: "Św. 
Mikołaj w moim ulubionym 
miejscu w Trzebnicy". 
3. Na konkurs można nadsy-
łać wyłącznie prace nigdzie 
wcześniej niepublikowane.
4. Konkurs skierowany jest 
do dzieci z terenu Gminy 
Trzebnica.
5. Zwycięzcy wyłonieni 
zostaną w dwóch katego-
riach wiekowych: 4-6 i 7-9 
lat.
6. Technika wykonania pra-
cy jest dowolna, format A4.
7. Każda praca na odwrocie 
musi zawierać imię, nazwi-

sko i wiek autora oraz nu-
mer kontaktowy do rodzica.
8. Prace należy dostarczyć 
do redakcji PT z siedzibą w 
TCKiS, ul. Prusicka 12, ter-
min dostarczenia mija 16 
grudnia.
Serdecznie zapraszamy!
Na zwycięzców czekają na-
grody. 
Prace należy dostarczyć do 
16  grudnia, do sekretariatu 
TCKiS. 

Zaproszeni dyrektorzy i przedstawiciele ośrodków kultury podpisali porozumienie o współpracy. 

Lodowisko zamontowane. Teraz czekamy na mrożniejsze dni i oficjalne otwar-
cie obiektu. 

www.dokis.pl
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Czy może Pan nazwać meteo-
rologię swoją pasją? Skąd się to 
wzięło?

Paweł Orzechowski: Oczywiście, 
że tak. Naukami przyrodniczy-
mi, w tym geografią, astronomią  
interesowałem się już od dziecka. 
Fascynowała mnie zmienność 
pór roku, ruchy ciał niebieskich. 
Jako mały chłopiec przez okrą-
gły rok potrafiłem notować tem-

peraturę powietrza za oknem z 
informacją o stanie pogody. Były 
to takie dziecięce fascynacje tym 
co nas otacza, fascynacje, które 
nigdy nie minęły. Będąc już doj-
rzałym człowiekiem, natrafiłem 
w Internecie na informację, że 
można odbyć Kurs internetowy 
Uniwersytetu Warszawskiego 
„Meteorologia przez Internet – 
prognozuj dla siebie”. Początko-
wo myślałem, że to będzie tylko 
przesłanie jakichś materiałów, ja-
kieś przykłady prognoz meteoro-
logicznych. Nie wyobrażałem so-
bie, że można coś studiować przez 
internet. Od czasu, kiedy byłem 
studentem, minęło prawie 30 lat. 
Ciekawość była jednak silniejsza 
niż obawa. Kliknąłem „OK” i 
stałem się studentem. Dostałem 
indywidualne hasło do forum 
dla wszystkich studentów, czy-
li blisko 100 osób. Z początkiem 
października 2010 roku zaczęły 
się zajęcia, które miały potrwać 
do maja 2011 roku.  Raz w tygo-
dniu każdy student otrzymywał 
na swoją skrzynkę pocztową ma-
teriały do nauki –  10-16 stron na 
dany temat, a tematów było 30 w 
ciągu całego roku. Raz w miesią-
cu musieliśmy zdać test, który był 
uruchamiany przez prowadzą-
cych o określonej godzinie na 72 
godziny. Składał się z 30 pytań, na 
które trzeba było odpowiedzieć w 
ciągu 30 minut – czasu oczywi-
ście nie można było zatrzymać. 
Były też zadania indywidualne 
,wymagające obsługi programów 
graficznych, z czym poradziłem 
sobie nie tak znowu prędko. Na 
końcu mieliśmy zadania seme-
stralne.
Na czym one polegały?

Każdy student należał do 6-oso-
bowej grupy. Dobieraliśmy się 
na forum. Każda grupa zwią-
zana była z określonym przez 
prowadzących miastem w Euro-
pie. Moim miastem był Mińsk i 
z tym miejscem związane były 
nasze prace. Moja zimowa praca 
semestralna polegała na wykona-
niu prezentacji multimedialnej, 
przedstawiającej przyczynę istot-
nej zmiany pogody (zmian tem-

peratury o 5*C, zmiany kierunku 
wiatru o 90*, wystąpienie opadu 
atmosferycznego itp.) w wyzna-
czonym 14-dniowym okresie  w 
Mińsku i opisaniu tego na podsta-
wie danych z różnych źródeł oraz  
uzasadnieniu przyczyny tej zmia-
ny. Byłem szefem tej grupy i po-
szło nam bardzo dobrze – praca 
została wyróżniona. Aby zaliczyć 
drugi semestr musieliśmy wyko-
nać pracę dyplomową: „Multi-
transportowa prognoza pogody 
na podróż Elbląg–MIŃSK–Odes-
sa–Istambuł”. Po raz drugi nasza 
praca została wyróżniona i za-
kwalifikowana do przedstawienia 
na forum. Ostatnim elementem 
kursu i jednocześnie ostatnim 
egzaminem był test w Warszawie, 
w Centrum Fizyki i Atmosfery na 
UW, na który musiałem stawić się 
osobiście. Test prowadziła dwój-
ka najlepszych meteorologów w 
Polsce – prof. Szymon Malinow-
ski i ppłk. rez. mgr inż. Maciej 
Ostrowski. Było tam ok. 50 osób 
z całej Polski, z czego połowa po 
drodze odpadła. Byłem dobrze 
przygotowany i okazało się, że 
uzyskałem jeden z lepszych wyni-
ków – 47/50 punktów. Na zakoń-
czenie przedstawiłem naszą pracę 
dyplomową przed szacownym 
gronem profesorskim i wszystki-
mi studentami. Łącznie w całym 
kursie uzyskałem 226,25 pkt na 
250 możliwych. Otrzymałem cer-
tyfikat ukończenia kursu, a kilka 
tygodni później postanowiłem 
kupić i zamontować na dachu 
domu, w którym mieszkam, pro-
fesjonalną stację pogodową. Po 
blisko 40 latach spełniło się moje 
dziecięce marzenie – mogłem na 
bieżąco śledzić zmiany pogody 
w mojej miejscowości, a ponadto 

miałem podstawy wiedzy, aby ją 
prognozować…
Jakie funkcje pełni ta stacja?

Moja stacja to produkt amerykań-
skiej firmy Davis - Davis Vantage 
VUE. Mierzy podstawowe para-
metry: temperaturę powietrza, 
temperaturę punktu rosy, wiel-
kość i natężenie opadu atmosfe-
rycznego, siłę i kierunek wiatru 
oraz ciśnienie atmosferyczne. 
Odpowiedni program gromadzi 
te wszystkie dane i pozwala je 
analizować. Na podstawie mie-
rzonych parametrów meteoro-
logicznych oraz danych z innych 
stacji pomiarowych na świecie, 
meteorolog może prognozować 
pogodę. Będąc posiadaczem pro-
fesjonalnej stacji pogodowej zgo-
dziłem się zostać wolontariuszem 
amerykańskiej stacji meteorolo-

gicznej – NOAA (National Oce-
anic and Atmospheric Admini-
stration). Dane z mojej stacji bio-
rą udział w analizie i prognozie 
pogody dla całej kuli ziemskiej. 
Ponadto publikuję je na stworzo-
nej przeze mnie stronie interne-
towej – www.orzechowskimeteo.
pl. Można tu znaleźć podstawowe 
informacje pogodowe aktualizo-
wane co 5 minut oraz meteogra-
my, czyli prognozy pogody dla 
Trzebnicy dla okresu od 24 go-
dzin do 40 dni. W prosty sposób 
można również sprawdzić stan 
pogody w głównych miastach na 
siedmiu kontynentach, w tym 
na Polskiej Stacji Badawczej im. 
Arctowskiego na Antarktydzie. 
Przydatne dane znajdzie tu rów-
nież bardziej zaawansowany me-
teorolog. Na mojej stronie moż-
na również znaleźć podstawowe 
dane astronomiczne, ale też takie 
ciekawostki, jak specjalistyczne 
prognozy pogody dla pilotów, 
marynarzy, żeglarzy, kierowców, 
czy nawet dla biegaczy.
Dla biegaczy... Zdaje się, że tu 
występuje nałożenie obu Pana 
pasji.

No tak, znajomość meteorologii 
bardzo się przydaje również przy 
bieganiu. Przed wyjściem na tre-
ning muszę wiedzieć, jaka będzie 
sytuacja pogodowa w ciągu naj-

bliższych 60–180 minut, w szcze-
gólności czy nie będzie padać. 
Te informacje czerpię ze strony 
prezentującej pomiary radarowe. 
Obrazują w czasie rzeczywistym 
obszar przesuwania się opadów 
atmosferycznych – z dokładno-
ścią do 15 minut jestem w stanie 
ocenić początek i koniec opadu 
deszczu. Jeśli planuję trening 
30-kilometrowy, to jest to bardzo 
ważne. Poza tym nie podlewam 
ogrodu, czy nie myję samochodu 
jeśli wiem, że zaraz będzie padać. 
Podobnie prognozowanie ważne 
jest na wakacjach. Nigdy nie biorę 
urlopu w lipcu, lipiec to najbar-
dziej deszczowy miesiąc w Polsce. 
Układ tzw. centr atmosfery zmie-
nia się nad Polską na przełomie 
lipca i sierpnia i z reguły w tym 
okresie wyjeżdżam nad nasze 
morze lub na Mazury. 
A czy miał Pan już okazję wy-
korzystać w praktyce zarówno 
zdobytą wiedzę, jak i narzędzie 
pracy?

Tak, niejednokrotnie. Często 
dzwonią do mnie znajomi z proś-
bą o krótkoterminową prognozę 
dla miejsca, w którym akurat się 
znajdują. Dzwonili do mnie też 
asystenci z Polskiej Akademii 
Nauk we Wrocławiu, z prośbą o 
wykorzystanie zarchiwizowa-
nych moich danych meteorolo-
gicznych dla Trzebnicy w związ-

ku z projektem utworzenia w 
Trzebnicy uzdrowiska. W ostat-
nim czasie koleżanka, uczestnicz-
ka maratonu w Nowym Jorku w 
tym roku, prosiła mnie o progno-
zę pogody dla Nowego Jorku na 
okres biegu. Prognozowanie po-
gody przydaje się też oczywiście 
w ogrodnictwie i sadownictwie. 
Rozwiewa dylematy typu: podle-
wać – nie podlewać, stosować w 
danym dniu opryski, czy też nie. 
Mnie prywatnie – przy uprawie 
winogron, mam ich kilkanaście 
odmian. 

Jest Pan także autorem zdjęć ja-
kie znajdują się na portalu?  

Tak, jestem autorem prawie 
wszystkich zdjęć. Podczas spa-
cerów z psami mamy ustaloną 
trasę po okolicy, po Trzebnickich 
Wzgórzach i to właśnie tam po-
wstała większość z nich. Pięknie 
wygląda nasza okolica o każdej 
porze roku i to właśnie chciałem 
pokazać. I tu znów wracamy do 
pogody -  trzeba wiedzieć kiedy 
wyjść, żeby złapać najlepsze uję-
cia.
Większość trzebniczan zna Pana 
przede wszystkim jako doktora 
- biegacza. Przygotowuje się już 
Pan do Biegu Sylwestrowego? Z 
psem, czy w pojedynkę?

Z tą większością to chyba trochę 
przesada… Właśnie wróciłem z 
maratonu we Florencji. Planuję 
2-3-miesięczną przerwę w bie-
ganiu. Nie znaczy to, że w ogó-
le nie będę biegał, ale znacznie 
ograniczę liczbę i intensywność 
treningu. Specjaliści określają 
ten stan jako okres roztrenowa-
nia. Wszystko wskazuje na to, że 
rekreacyjnie przebiegnę Bieg Syl-
westrowy w towarzystwie moich 
psów Rafy i jego młodszej siostry 
Nymerii (psy rasy border colie – 
przyp. red.). W styczniu zacznę 
przygotowywać się do kolejnego 
sezonu. Mam w planach biegi 
maratońskie w Rydze na Łotwie 
w maju i w październiku planuję 
wyjazd na maraton do Chicago. 
To będzie ostatni z pięciu naj-
większych maratonów na świecie, 
jaki pozostał mi do przebiegnię-
cia. Po drodze na pewno jakieś 
zawody triathlonowe (pływa-
nie+kolarstwo+bieg)  i ukończe-
nie kursu Ratownika Wodnego 
jaki rozpocząłem w listopadzie na 
naszym trzebnickim basenie.
A teraz ostatnie, najważniejsze 
pytanie. Jaka pogoda będzie 
na Święta Bożego Narodzenia i 
Sylwester?

Podświadomie czułem to pytanie. 
Wszystko wskazuje (prognoza z 
dnia 29.11.2013 – przyp. red.) na 
to, że zima nadejdzie razem ze 
Świętym Mikołajem. Zrobi się 

mroźno i spadnie śnieg. W po-
łowie grudnia czeka nas kilku-
dniowa odwilż. Na Święta Bożego 
Narodzenia szykuje się w naszym 
rejonie słaba zima z niewielkimi 
ujemnymi temperaturami (do 
-2*C). Bieg Sylwestrowy odbędzie 
się przy temperaturze ok. +2*C, 
raczej po asfalcie. Jak będzie na-
prawdę – zobaczymy.
Bardzo dziękuję za rozmowę i 
życzę powodzenia w realizowa-
niu kolejnych celów.

Rozmawiała: Patrycja Król

Jedna pasja to za mało…
Paweł Orzechowski – właściwie po tych dwóch słowach większość czytelników zapew-
ne rozpozna mojego rozmówcę. Doktor Paweł Orzechowski, trzebnicki anestezjolog, ale 
również zapalony biegacz, maratończyk, triathlonista, miłośnik psów rasy border colie, 
astronomii (zbudował kilka zegarów słonecznych), a od jakiegoś czasu również... meteo-
rologii. O tym ostatnim zainteresowaniu opowiadał Panoramie Trzebnickiej.

Paweł Orzechowski podczas opracowywania prognozy pogody. 

Stacja w pobliżu stadionu.

Stacja pogodowa Pawła Orzechowskiego na dachu budynku.
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PATRYCJA KRÓL 

Bibliotekę najchętniej odwiedza-
ły dzieci z Przedszkola nr 2 im. 
Polskiej Niezapominajki, ale po-
jawiła się także grupa zerowa ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 oraz ze 
Specjalnego Ośrodka Opiekuń-
czo–Wychowawczego w Trzeb-
nicy. Alicja Falandys, pracownik 
Działu Dziecięcego, inicjowała 
przeróżne, ciekawe zabawy i qu-
izy. Każde spotkanie dzieci rozpo-
czynały od przedstawienia siebie i 
przyniesionego na zajęcia ulubio-
nego pluszaka. Następnie pani 
Ala opowiadała historię misia 

na świecie, przedstawiając szcze-
gółowo te najbardziej popularne, 
po czym uczestnicy przechodzili 
do wspólnej zabawy. Dzieci mu-
siały układać klocki za pomocą 
misiowej łapki, którą skutecznie 
udawały kuchenne rękawice, ska-
kać w workach po miodek czy też 
rysować misia z zamkniętymi 
oczami. Wszystkie konkurencje 
wywoływały dużo radości wśród 
maluchów, a każdy uczestnik do-
stał pamiątkowy misiowy medal. 
Finał akcji wypadł w Bibliotece 
28 listopada, a poprowadziła go 
Joanna Marynowska–Partyka. 
Odbyły się wówczas dwa konkur-
sy: na najstarszego, największego 

i najmniejszego misia pluszowego 
oraz konkurs wiedzy o Kubusiu 
Puchatku na podstawie książki 
"Chatka Puchatka" A. A. Milne. 
W obu dzieci otrzymały nagrody 
książkowe.

Światowy Dzień Pluszowego Mi-
sia cieszy się sporą popularno-
ścią wśród maluchów. Miejska i 
Gminna Biblioteka należąca do 
TCKiS świętuje go uroczyście już 
od wielu lat. W tym roku zwień-

czeniem obchodów była również 
wystawa prac przedstawiających 
misie, którą można podziwiać w 
Dziale Dziecięcym Biblioteki w 
TCKiS.

Dzień Pluszowego Misia
Przez prawie cały listopad w Miejskiej i Gminnej Biblio-
tece uroczyście świętowano przypadający 25 dnia tego 
miesiąca Światowy Dzień Pluszowego Misia. W listopa-
dzie Bibliotekę odwiedziło ponad 300 dzieci z trzebnickich 
placówek oświatowych.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania z pluszakami.

KRYSTYNA JANOWSKA

21 listopada  w naszej szkole od-
była się „Międzyszkolna lekcja 
historii” ph. „Jerzy Woźniak – 
droga do wolności”. Gościliśmy 
uczniów ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Trzebnicy oraz z Zespołu 
Szkół w Ujeźdźcu Wielkim wraz 
z nauczycielkami.
Zajęcia rozpoczęły się prezenta-
cją sylwetki p. Jerzego Woźniaka 
w wykonaniu członków Klubu 
Historycznego. Krótko i rzeczo-
wo przedstawili kolejne etapy 
życia naszego bohatera, począw-
szy od dzieciństwa spędzonego 
w niewielkiej wsi Błażowa na 
Rzeszowszczyźnie, poprzez lata 
gimnazjalne, okupację, pierwsze 
działania w konspiracji, pobyt 
na Zachodzie, studia, powrót do 
kraju pod przybranym nazwi-
skiem, aresztowanie, wieloletni 
pobyt w więzieniu i ostatecznie 
wyjście na wolność w roku 1956 
na mocy amnestii. Jerzy Woźniak 
podjął decyzję o osiedleniu się we 
Wrocławiu, tu dokończył prze-
rwane studia i rozpoczął pracę 

jako lekarz w jednym z wrocław-
skich szpitali. Był wybitnym pul-
monologiem. Zmarł w roku 2012. 
W kwietniu 2013 roku rondo przy 
skrzyżowaniu ulicy Inżynierskiej 
i Alei Pracy otrzymało Jego imię 
na mocy uchwały Rady Miasta we 
Wrocławiu.
Wszyscy uczestnicy spotkania 
obejrzeli także 1. część filmu pt. 
„Żołnierze Wyklęci – Jerzy Woź-
niak”, który jest integralną czę-
ścią publikacji dr Jerzego Woź-
niaka „Droga do wolności”.
Druga część zajęć miała charak-
ter warsztatowy – uczniów cze-
kało nie lada wyzwanie, bowiem 
wzięli udział w grze terenowej. 
Każda grupa otrzymała mapkę ze 
swoją trasą. Zadanie polegało na 
właściwym odczytaniu wskazó-
wek i odnalezieniu koperty z za-
daniem -  zaszyfrowaną krzyżów-
ką. W dwunastu hasłach ukryty 
był życiorys płk. Jerzego Woźnia-
ka. Trasa była tak opracowana, by 
uczniowie spotkali się w jednym 
miejscu – była to polana w Lesie 
Bukowym, na której rosną Dęby 
Pamięci. Tę niecodzienną lekcję 

historii, w której uczestniczyli 
uczniowie trzech szkół z terenu 
naszej gminy zakończył słodki 
poczęstunek i wspólne śpiewanie 
pieśni.
Natomiast kilka dni później  28 
listopada, w naszej szkole miała 
miejsce Wieczornica patriotycz-
na. Późnym popołudniem do 
szkoły przybyli uczniowie, dy-
rekcja, nauczyciele, rodzice i za-
proszeni goście, m.in. dyr. ZAPO, 
Agnieszka Moździerz, prezes 
trzebnickiego oddziału ŚZŻAK 
Adam Kempa, prezes UTW Ire-
na Kahalik, trzebnicka pionier-
ka, urodzona w Wilnie Halina 
Bahryn-Kamińska, przedstawi-
cielka Stowarzyszenia Rodzin 
Katyńskich, Jadwiga Tarnawska 
oraz panie reprezentujące UTW. 
Czas spędzony na czytaniu wspo-
mnień obrazujących trud  wło-
żony w działania zmierzające do 
odzyskania niepodległości, recy-
tacja wierszy, a przede wszystkim 
wspólny śpiew pieśni patriotycz-
nych  był z pewnością pięknym 
przykładem na integrację poko-
leń.

SP nr 2 o żołnierzu wyklętym
Wystawa wspominająca żołnierza wyklętego Jerzego Woźniaka, którą udostępnił naszej 
szkole wrocławski oddział IPN, stała się inspiracją do podjęcia działań przybliżających 
tego niezwykłego człowieka. Dr Jerzy Woźniak, żołnierz Armii Krajowej, w PRL-u ska-
zany na karę śmierci, w wolnej Polsce był wiceministrem – kierownikiem Urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Tomek Kowalski 
zagra Ryśka Riedla 
PATRYCJA KRÓL 

Tomasza Kowalskiego, wokalistę 
FBB i zwycięzcę IV edycji Must 
Be The Music już wkrótce zoba-
czymy w roli aktora. Tomek zagra 
kultową postać Ryszarda Riedla z 
legendarnej grupy Dżem w spek-
taklu "Skazany na bluesa" w reży-
serii Arkadiusza Jakubika. Spek-
takl bazuje na filmie z 2005 roku 
pod tym samym tytułem, który 
wyreżyserował Jan Kidawa – 

Błoński. Premiera "Skazanego na 
bluesa" z udziałem Tomka plano-
wana jest na marzec 2014 roku, a 
odbędzie się w Teatrze Śląskim 
im. Stanisława Wyspiańskiego w 
Katowicach. - Muzyka Riedla, a 
właściwie jego emocje w muzy-
ce są mi bardzo bliskie – mówi 
Tomasz Kowalski. - Chcę jednak 
tworzyć swoją muzykę i robić to 
jak najlepiej – dodaje odtwórca 
głównej roli. 

Wystawa wspominająca żołnierza wyklętego Jerzego Wożniaka stała się inspiracją dla uczniów SP 2.          

Tomasz Kowalski w trakcie castingu do spektaklu „Skazany na bluesa”.

Spektakl reżyseruje Arkadiusz Jakubik ( w środku).
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R E K L A M A

BARBARA ULATOWSKA 

 Już kilka pierwszych słów ofi-
cjalnego powitania spowodowa-
ło wybuch śmiechu na całej sali. 
Potem, z każdą chwilą, śmiechu 

było coraz więcej. Finezyjne dia-
logi i błyskotliwe żarty krążyły 
wokół codzienności,  którą każdy 
z nas zna, wokół relacji między-
ludzkich, niektórych stereoty-
pów  oraz ostatnich wydarzeń z 

pierwszych stron gazet. Dało się 
zauważyć, że nawet akordeoni-
sta akompaniujący kabaretowi, 
znający przecież cały repertuar 
KMN  nie był w stanie powstrzy-
mać śmiechu, podczas gdy kaba-

reciarze dawali z siebie wszystko! 
Po raz pierwszy trzebnicka pu-
bliczność miała okazję oglądać 
w akcji nową członkinię grupy, 
Magdalenę Stużyńską, która gra-

ła wyśmienicie. 
 Byliśmy między innymi 
świadkami rozmowy dwóch oj-
ców oczekujących na to aż ich 
dzieciaki „powyłażą z budy”..., 
przepraszam: aż ich potomkowie 
opuszczą placówkę edukacyjną, 
słuchaliśmy rozmowy dwóch są-
siadów, z czego jeden pracujący w 
gospodarstwie na wsi zazdrościł 
drugiemu pobytu na egzotycz-
nych wakacjach, obejrzeliśmy 

zmagania zawodników teletur-
nieju pod przewodnictwem wiel-
ce „sprawiedliwego” prowadzą-
cego (który absolutnie, ale to pod 
żadnym względem nie wyróżniał 

swoich krewnych biorących w 
nim udział), wysłuchaliśmy au-
dycji radiowej z pijanym dźwię-
kowcem i wiele, wiele innych. 
Poszczególne sceny przedzielone 
były żartobliwymi piosenkami z 
ciekawą choreografią i wykorzy-
staniem rekwizytów. Dynamicz-
ne i wesołe melodie pobudzały 
publiczność do oklasków w rytm 
muzyki. 
 Rzecz jasna nie obyło się od bi-
sów! Po występie artyści znaleźli 
też czas dla fanów i zeszli ze sceny 
składając autografy na plakatach 
oraz opakowaniach płyt dvd, któ-
re można było zakupić na miej-
scu. KMN dokonał także wpisu 

wraz z dedykacją w Złotej Księ-
dze Trzebnickiego Centrum Kul-
tury i Sportu. Na koniec artyści 
cierpliwie pozowali do zdjęć z fa-
nami. Nie pamiętam kiedy ostat-
nio moja żona tak się zaśmiewała 

-  powiedział Piotr U. Z Wiszni 
Małej – Jestem bardzo zadowolo-
ny, że zdecydowaliśmy się z żoną 
spędzić ten wieczór właśnie w ten 
sposób. Nie było osoby, której 
nie rozbawił repertuar KMN-u. 
Jeszcze długo po występie ob-
serwowało się zadowolonych i 
uśmiechniętych ludzi, komentu-
jących poszczególne fragmenty 
kabaretu. 
 Na koniec warto zauważyć 
bardzo przyziemną ale jakże 
ważną dla każdego człowieka 
kwestię. Wszyscy znamy powie-
dzenie: śmiech to zdrowie. Pod-
czas śmiechu, w ośrodkowym 
układzie nerwowym wytwarzają 

się endorfiny, tj. hormony od-
powiedzialne między innymi za 
uczucie szczęścia i radości. Jeśli 
więc mamy okazję aby się po-
śmiać – korzystajmy z tego jak 
najczęściej!

Roześmiana Trzebnica
24 listopada gościliśmy w Trzebnicy Kabaret Moralne-
go Niepokoju! Na sali widowiskowej Trzebnickiego Cen-
trum Kultury zebrała się publiczność nie tylko z naszej 
gminy.

Podczas występu kabaretu publiczność zajmowała jak najlepsze miejsca zjawiając się na długo przed 
występem. Fot. autorka.

Artyści z Kabaretu Moralnego Niepokoju  rozdający autografy. Fot. autorka.
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Twój album Kovalczyk Big Band Pro-
ject ukazał się na rynku zaledwie kil-
ka dni temu, a dzisiejszy koncert był 
pierwszym, promującym to wydaw-
nictwo. Jakie są Twoje wrażenia po 
występie w Trzebnicy?
Bardzo się cieszę, że to właśnie 
tu ma początek! Wszystkich nas 
urzekła atmosfera panująca w 
Trzebnickim Centrum Kultury 
i Sportu oraz wspaniała publicz-
ność. Wieczór był magiczny. Bar-
dzo chętnie będziemy tu wracać!
Wydałeś ambitny album z muzy-
ką, która mimo wszystko wciąż jest 
niszowa. Jakiś czas temu podobne 
kroki podjęli Poluzjanci, którzy też 
długo czekali na prawdziwe zaistnie-
nie na scenie muzycznej. Czy można 
porównać Twoją twórczość do tego, 
co zrobili oni? 
Myślę, że walczyłem o swoje 
dzielnie. W 2009 roku wyda-
łem swoją pierwszą płytę. Żyłem 
tą muzyką i ona gra we mnie 
do dziś, nawet pomimo tego, że 
część z tych kompozycji nie do 
końca płynęła mi prosto z serca, 
gdyż wytwórnia, z którą byłem 
wtedy związany, nie pozwalała 
mi zrobić tego tak, jakbym chciał, 
od początku do końca. Najlepsze 
jest to, że przez te 10 lat, które 
upłynęły od zakończenia "Idola" 
ja cały czas pracowałem w sferze 
mediów – czy przy organizacji 
różnego rodzaju programów te-
lewizyjnych, czy zajmując się na-

wet charakteryzacją. Otarłem się 
o najlepszych ludzi w tym kraju, 
dzięki czemu wiem jak tworzyć 
okładki, projekty graficzne, jak 
mam wyglądać, jak mają być zro-
bione zdjęcia. Obserwowałem ta-
kich artystów jak Paweł Edelman, 
z którym miałem przyjemność 
pracować przy kilku reklamach 
telewizyjnych. Przez tych wiele lat 
uczyłem się szeregu przydatnych 
rzeczy, które pozwoliły mi stwo-
rzyć płytę Kovalczyk Big Band 
Project. Po pierwsze, sam napisa-
łem na nią teksty, po drugie, sam 
stworzyłem muzykę. Spotykałem 
się z pianistami, z którymi robi-
łem aranże. Kolejny raz wykorzy-
stałem swoją wiedzę przy two-
rzeniu okładki, sesji zdjęciowej, 
opracowaniu strony internetowej. 
Przede wszystkim założyłem 
własną wytwórnię fonograficzną, 
w której mam wspaniałych arty-
stów – m.in. Beata Szałwińska, 
światowej sławy pianistka i Shata 
QS (zwyciężczyni VI edycji Must 
Be The Music – przyp. red.). 
Czym sugerowałeś się, myśląc nad 
koncepcją płyty? Gdzie szukałeś in-
spiracji?
Przy tym projekcie inspirowałem 
się brzmieniem big bandów z lat 
50. czy 60. Słuchałem dużo takiej 
muzyki i wykonawców typu Ella 
Fitzgerald, Shirley Bassey, Sale-
na Jones, ale jednak było w niej 
coś, co mnie drażniło. Oczywi-

ście, ma to swoją wartość, ale ja 
w żadnym wypadku nie chciałem 
tego kopiować ani powtarzać. Na 
scenie jestem bardzo energetycz-
ny, tak samo śpiewam, co może 
charakteryzować wokalistów big 
bandowych. Nie chciałem jed-
nak stworzyć zwykłych piosenek. 
Chciałem pokazać pełnię swo-
ich możliwości. W przeciwnym 
wypadku zaginąłbym w połowie 
drogi – tak jak to miało miejsce 
przy płycie "Obsesja". Stwierdzi-
łem, że jak stanie za mną kilku-
osobowy zespół z sekcją dętą, to 

wreszcie będę mógł się otworzyć. 
Jako nastolatek słuchałem Earth 
Wind and Fire, Jamesa Brow-
na, Grace Jones, ale cenię także 
Massive Attack, Portishead – 
zwłaszcza symfoniczne historie. 
Z każdej dziedziny starałem się 
wyciągać pojedyncze elementy i 
połączyć je na mojej płycie. Nie 

da się jej zaklasyfikować wyłącz-
nie jako jazz. Tu jest jazz, swing, 
pop, funk i soul. Szczerze mó-
wiąc, od 2 lat nie słucham żad-
nych płyt od początku do końca. 
Jedynie to, co usłyszę albo o czym 
ktoś mi powie, jest w stanie mnie 
zainteresować, natomiast im bar-
dziej interesowały mnie poczyna-
nia innych, tym dalej odsuwały 
się ode mnie moje marzenia. Nie 
mógłbym koncentrować się na 
prześciganiu się w pisaniu lep-
szych utworów. Nie byłbym też w 
stanie włożyć w to swojego serca, 

a to z pewnością usłyszałby każ-
dy słuchacz. Wolę sprzedać mniej 
płyt, ale mieć swoją markę i wier-
nych fanów przez wiele lat, niż 
tworzyć coś, co jest kompletnie 
niezgodne ze mną. To jest zwy-
czajnym oszustwem. 
Powiedziałeś kiedyś, że tylko ciężką 
pracą można osiągnąć sukces, a pro-
gram "Idol" był lekcją pokory. Czy 
wciąż tak uważasz?
Wiele rzeczy nauczyło mnie po-
kory. Po programie grałem wie-
le koncertów przez kilka lat, ale 
kiedy znalazłem się na jakimś 
zakręcie – czy to muzycznym, czy 
życiowym, wiedziałem, że mam 
w ręku inne fachy i dzięki swo-
jej ciężkiej pracy i tak mogę do 
czegoś dojść. To było kolejne do-
świadczenie, które poskutkowało 
napisaniem takich a nie innych 
tekstów na płytę Kovalczyk Big 
Band Project. To było także wy-
znacznikiem doboru muzyków 
do tego projektu. Muzycy często 
mają po kilka składów, ale tak 
naprawdę nikt nie jest w stanie 
włożyć w trzy bądź cztery projek-
ty swojego całego serca. Artysta, 
który sam tworzy teksty i muzy-
kę nie może zmieniać co chwilę 
muzyków. Każdemu trzeba by 
wszystko wytłumaczyć, poznać 
się, pokazać swoje zdyscyplino-
wanie i brak przyzwolenia na 
amatorszczyznę. To wielu ludzi 
elektryzuje, ale ja dałem wyraźnie 
do zrozumienia: nie ma mowy o 
nieprzygotowaniu. Jeśli ktoś nie 
chce poświęcić czemuś swojego 
czasu, to znaczy, że tak naprawdę 
nie chce być prawdziwym muzy-
kiem, a jedynie grajkiem. 

Dziękuję za rozmowę 
i życzę dalszych sukcesów.
Rozmawiała Patrycja Król

PATRYCJA KRÓL 

Tuż po godz. 18, kiedy sala wido-
wiskowa była prawie wypełnio-
na, menedżer kultury Mateusz 
Stanisz powitał zgromadzoną 
publiczność w imieniu własnym 
oraz burmistrza Marka Długozi-
my, który objął honorowy patro-
nat nad tą imprezą. Chwilę póź-
niej na scenie pojawił się pierwszy 
zespół – Full-X Trio. Tę grupę 
tworzy Adam Fulara, Tomek 
Fulara i trzebniczanin – Michał 
Bednarz. Panowie zaprezentowali 
utwory ze swojej pierwszej płyty, 
ale dominowały kompozycje z ich 
ostatniego, wydanego we wrze-
śniu dzieła – "An Introduction to 
Counterpoint". Grający na dwu-
gryfowej gitarze Adam Fulara w 
zabawny sposób opowiadał o mu-
zycznych zagadnieniach tak, że 
nawet laik był w stanie zrozumieć 
o co chodzi. Te ciekawe wpro-
wadzenia do skomplikowanych 

kompozycji tria wywoływały nie-
rzadko szeroki uśmiech na twa-
rzach słuchaczy. Szczególnie miło 
zrobiło się, gdy frontman grupy 
opowiedział o utworze "Fast and 
serious" – autorskiej kompozy-
cji Michała Bednarza, która po-
wstała właśnie w Trzebnicy, w 
jego domu. To właśnie ten utwór 
najbardziej spodobał się Paulowi 
Gilbertowi, z którym w sierpniu 
tego roku Adam zagrał koncert w 
Nowym Jorku. 
Występ Full-X Trio był bogaty 
w niesamowite popisy solowe i 
nietuzinkowe kompozycje. Obu-
ręczny tapping na dwugryfowej 
gitarze w wykonaniu prekursora 
tej techniki w Polsce przenosił 
publiczność raz w epokę baro-
ku, to znów do współczesności 
– szczególnie, gdy dołączał się 
do tego basista, dorzucając swoje 
parę sekund zagranych klangiem, 
czy Michał z wirtuozerskim solo. 
Choć do ambitnych gatunków 
muzycznych większość świata 

jest mocno uprzedzona, to z czy-
stym sumieniem można stwier-
dzić, że muzyka, którą proponuje 
Full-X Trio jest tak uniwersalna, 
że przypadnie do gustu każde-
mu konsumentowi. Dowodem na 
to była zróżnicowana, nie tylko 
trzebnicka publiczność oraz licz-
ba sprzedanych płyt po koncercie. 

Po koncercie Full-X Trio muzy-
cy podpisywali swoje płyty, a na 
scenie instalował się już kolej-
ny zespół. Wkrótce prowadzący 
imprezę zapowiedział koncert 
gwiazdy wieczoru: Kovalczyk 
FUNKyJAZZ LIVE, czyli naj-
świeższy projekt znakomitego 
wokalisty Pawła Kowalczyka. 

Artysta wystąpił z towarzysze-
niem zespołu oraz sekcji dętej. 
Rozpoczęli od utworu "Promise", 
który otwiera najnowszy album 
artysty zatytułowany "Kovalczyk 
Big Band Project". Premiera tego 
wydawnictwa odbyła się zaled-
wie kilka dni wcześniej, a kon-
cert w Trzebnicy był pierwszym 
promującym tę płytę. Warto tu 
wspomnieć, że jej pomysłodaw-
ca sięgnął po niezbyt popularną 
dziś analogową metodę rejestracji 
dźwięku, dzięki czemu zyskała 

ona charakterystyczne dla lat 50. 
i 60. brzmienie. Publiczność nie-
zwykle łatwo dała się ponieść ge-
nialnym kompozycjom i dźwię-
kom płynącym ze sceny. Głęboki, 
momentami "czarny" głos Pawła 
Kowalczyka, połączony z jego 
sceniczną energią i niesamowitą 
muzykalnością wszystkich człon-

ków zespołu, a całość spowita so-
czystym, korzennym brzmieniem 
amerykańskich big bandów – na 
to warto było czekać. Autorskie 
kompozycje Pawła przemieszane 
były z kilkoma coverami. Jednym 
z nich był utwór Shirley Bassey 
"This is my life". Wspaniale wyko-
nany, nie zostawiający cienia wąt-
pliwości co do ogromnego talentu 
wokalnego Kowalczyka, ale za to 
pozostawiający wrażliwych słu-
chaczy głęboko wzruszonych tą 
interpretacją. Artysta nie pozwo-
lił jednak zbyt długo na nostal-
gię, proponując własne, świetne 
kompozycje. Energetyczny "Raise 
me up", funkowy "Too much, too 
late" z tekstem napisanym przez 
amerykańskich kompozytorów 
czy spokojniejsze utwory, takie 
jak "Dream" wprowadzały pu-
bliczność w coraz to inny nastrój. 
Za każdym razem była to jednak 
muzyka wysokich lotów. Arty-
ści nie zostali wypuszczeni bez 
dwóch bisów, a po koncercie spo-
ra część trzebnickich melomanów 
zaopatrzyła się w płytę Kovalczyk 
Big Band Project – oczywiście z 
autografem artysty.
Trzebnickie Zaduszki Jazzowe w 
piątkowy wieczór przyciągnęły 
tłumy miłośników dobrej muzy-
ki. Nikt nie trzymał się etykietki 
"jazz", bo ta szuflada dla muzyków 
tej klasy jest za ciasna. Zarówno 
Full-X Trio, jak i Kovalczyk FUN-
KyJAZZ LIVE zaskoczyli swoimi 
kompozycjami, lekkością two-
rzenia i grania oraz ewidentną 
radością i przyjemnością, z jaką 
przyszło im występować. 

Jazz po trzebnicku
Piątkowy wieczór 22 listopada, każdy koneser dobrej 
muzyki z pewnością spędził w Trzebnickim Centrum 
Kultury i Sportu. W ramach Zaduszek Jazzowych wystąpił 
zespół Full-X Trio, w którym na perkusji gra trzebniczanin 
Michał Bednarz, a także Kovalczyk FUNKyJAZZ LIVE, 
promujący płytę Kovalczyk Big Band Project. 

Chciałem oddać hołd muzyce WYWIAD z PAWŁEM KOWALCZYKIEM

Blisko 10 lat temu młody, niezwykle energiczny i charakterystyczny człowiek zachwycał jury 
w III edycji programu "Idol" swoim ogromnym talentem i osobowością. Na muzycznej sce-
nie pojawił się w 2009 roku z debiutanckim albumem „Obsesja", a dziś oddaje hołd prawdziwej 
muzyce. 12 listopada wydał album nagrany metodą analogową, nawiązujący stylistycznie do big 
bandów z lat 50. i 60. Pierwszy koncert promujący to wydawnictwo odbył się w Trzebnicy, w ra-
mach Zaduszek Jazzowych zorganizowanych zaledwie 10 dni po premierze w TCKiS.   

Full-X Trio podczas koncertu w Trzebnicy

Paweł Kowalczyk na scenie to wulkan energii.
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 Kiedy na początku paździer-
nika w SP 3 odbył się szkolny 
Konkurs Piosenki Obcojęzycz-
nej, oprócz wymienionych dwóch 
uczennic, do kolejnego etapu za-
kwalifikowały się jeszcze: Wero-
nika Bogucka, Marysia Wilgosz 
i Alicja Uleryk. Dziewczynki 
wykonywały piosenki w języku 
niemieckim, hiszpańskim i an-
gielskim. Przesłuchania odbywa-
ły się w dniach 21–22 paździer-
nika, zaś finał zorganizowano 
25 października w Starostwie 

Powiatowym w Wołowie. Amelia 
Lubicz–Miszewska zajęła II miej-
sce w kategorii szkół podstawo-
wych 4 – 6, zaś Liliana Saternus 
otrzymała nagrodę Grand Prix 
całego festiwalu. Trzebniczanki 
pokonały tym samym blisko 200 
wykonawców, m. in. z Wołowa, 
Obornik Śląskich, Lubina, Głogo-
wa, Polkowic i Brzegu Dolnego, a 
oceniało je jury w składzie:  Bian-
ka Maxim, Magdalena Lesko oraz 
Piotr Brzeziński.
 Ten organizowany od 8 lat 
w Zespole Szkół Społecznych w 
Wołowie, konkurs na stałe wpisał 

się do kanonu imprez w powiecie 
wołowskim, na który corocznie 
spotyka się młodzież ze szkół pod-
stawowych, gimnazjów i liceów z 
całego regionu. Organizację tego 
przedsięwzięcia chwaliła Małgo-

rzata Bogaczyńska, nauczycielka 
z SP nr 3, która zgłosiła uczennice 
do występu. - Festiwal był zorga-
nizowany bardzo profesjonalnie, 

a organizatorzy przyjęli nas bar-
dzo ciepło – mówi. 
 Poziom artystyczny festiwalu 
z roku na rok jest coraz wyższy, 
a dzieje się to również za spra-
wą trzebnickich talentów. Obie 

uczennice SP 3, które zostały 
tak wysoko ocenione przez jury 
konkursu, są wszechstronnie 
uzdolnione. Świetnie się uczą, 

są aktywne i konsekwentnie re-
alizują swoje pasje. Na Festiwalu 
w Wołowie Amelia wyśpiewała 
sobie II miejsce utworem Adele – 
"Rolling in the Deep", zaś Liliana 
zdobyła Grand Prix za wspaniale 
wykonaną francuską piosenkę 
pt. "Je Veux" z repertuaru Zaz. 
Dziewczynki oczarowały publicz-
ność i jury swoimi znakomitymi 
interpretacjami tych utworów. 
Z Wołowa wyjechały z cenny-
mi nagrodami i jeszcze większą 
wiarą w swój ogromny talent i 
możliwości. Co więcej – już mają 
w planach występy w kolejnych 
konkursach.
 Uczennicom SP 3 udało się 
wyjechać na Festiwal dzięki po-
mocy życzliwych ludzi. - Bardzo 
dziękuję pani dyrektor ZAPO 
Agnieszce Moździerz za zorga-
nizowanie nam busa na przesłu-
chania konkursowe, a także panu 
Kamilowi Lubicz–Miszewskie-
mu, który zawiózł nas na finał 
Festiwalu, który odbył się w sta-
rostwie wołowskim – dodaje pani 
Małgorzata.

Sukces uczennic
Dwie uczennice trzebnickiej Szkoły Podstawowej nr 3 - 
Liliana Saternus oraz Amelia Lubicz–Miszewska odnio-
sły ogromne sukcesy w VIII Ponadregionalnym Festi-
walu Piosenki Obcojęzycznej w Wołowie. Utalentowane 
wokalistki zmierzyły się z ponad 200 wykonawcami z 34 
szkół z całego regionu.

EDYTA BĄK

Już o godzinie 17 w wiejskiej 
świetlicy zebrały się wszystkie 
dzieci mieszkające w sołectwie 
Skoroszów. Rozbawione maluchy 
świetnie się bawiły wraz ze swoimi 
rodzicami, przy akompaniamen-
cie lokalnego zespołu „Future”. 
Mimo świetnej zabawy maluchy z 
minuty na minutę były coraz bar-
dziej zniecierpliwione i znacząco 
zerkały na drzwi, spodziewając się 
długo oczekiwanego gościa. Gdy 
muzyka ucichła zza kotary wyło-
nił się starszy pan w czerwonym 
kubraku i czapce. Dzieci przywi-
tały gościa okrzykiem radości i 
skupiły się wokół Mikołaja. 
 Każde dziecko otrzymało dużą 
paczkę słodkości i owoców. W bli-
skim kontakcie z Mikołajem było 
dużo emocji, trochę łez i strachu 
- u tych najmłodszych i radości u 

tych starszych. 6-letnia Julia Kocik 
nie ukrywała radości z otrzyma-

nego prezentu. - Mikołaj był su-
per, dostałam bardzo dużo słody-

czy. W przyszłym roku na pewno 
przyjdę tutaj razem z moją mamą.
 Po mikołajkowej części impre-
zy  nadeszła chwila na rozpoczęcie 
Andrzejek. Dla dorosłych  miesz-
kańców Skoroszowa nadszedł 
moment na zabawę i tańce. Każdy 
z uczestników przyniósł coś do 
przekąszenia, ciasto, sałatkę czy 
pieczyste. W bardzo krótkim cza-
sie stoły były pełne potraw, a świe-
tlica zapełniła się biesiadnikami. 
Gdy zespół zagrał pierwsze takty, 

zabawa zaczęła się na dobre.
 Przedsiębiorcza pani sołtys 
dopilnowała, aby sprawnie prze-
biegły obie imprezy. Zadbała, aby 
każdy uczestnik dobrze się bawił. 
– Najważniejsze, że najmłodsi do-
brze się bawili, radość dzieci jest 
bezcenna. Na mikołajkowy po-
mysł wpadłam, nie będąc jeszcze 
sołtysem, a możliwość przefor-
sowania go miałam, gdy  byłam 
członkiem Rady Sołeckiej. Teraz, 
gdy jestem sołtysem, staram się 
wykorzystać wszelkie możliwe 
sposoby, aby zintegrować  wszyst-
kich mieszkańców wsi. Mamy 
piękną i dużą świetlicę, a to już 
połowa sukcesu, wystarczy tro-
chę chęci i dobry pomysł, a reszta 
sama przyjdzie. W naszym sołec-
twie jest sporo dzieci, na trzystu 
mieszkańców jest siedemdziesię-
cioro pociech, więc jest o kogo  
dbać. Część środków na Mikołajki 
mamy z funduszu sołeckiego, a 
resztę ze sprzedaży naszych wy-
robów na wiejskich dożynkach w 
Skoroszowie. A zabawa andrzej-
kowa, to już inwencja twórcza sa-
mych mieszkańców. Jedno wiem, 
że skoroszowianie muszą się inte-
grować, choćby przez zabawę, bo 
jak ktoś spróbuje, że jest tu fajnie, 
będzie tu przychodził zawsze – 
dodała sołtyska.

Rozbawiony Skoroszów
W andrzejkową sobotę w sołectwie Skoroszów odbyła się duża impreza dla 
wszystkich mieszkańców wsi. Dla najmłodszych zorganizowano wspaniałego Mikołaja, 
a dla dorosłych bal andrzejkowy. Pomysłodawczynią święta była sołtys Anna Maśluk,  a 
zrealizowała je przy bardzo dużym wsparciu mieszkańców.

Na spotkaniu ze skoroszowskim  Mikołajem pojawiło mnóstwo maluchów. 

Amelia Lubicz-Miszewska śpiewa 
Rolling in the deep Adele

Lilianna Saternus wykonuje Je veux 
Zaz
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KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 19(42)

Rozwiązanie 
z numeru 18 
Nagrodę w wysokości 50 zł 
za rozwiązanie krzyżówki 
otrzymuje:  
BARTŁOMIEJ
SZYMCZAK
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

Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu   |   ul. Prusicka 12  |  tel. 71 312 09 47  |   kulturaisport.trzebnica.pl

6 grudnia 2013  
godz. 17.00

w KINIE

w programie:

• mikołajkowy występ trzebnickich Mażoretek

• film animowany Astro Boy 
                                                                                             dubbing, czas trwania 95 min
• spotkanie z Mikołajem

Mikołaj

WSTĘP 
WOLNY!
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 Już po raz drugi uczniowie Ze-
społu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim, 
pod kierunkiem Anny Jurczak, 
biorą udział w ogólnopolskim 
konkursie „Tesco dla szkół”. Te-
goroczna edycja przebiega pod 
hasłem „talent do niemarnowa-
nia” i ma na celu uświadomienie 
społeczeństwu jak ogromne ilości 
żywności są przez nas wszystkich 
wyrzucane i marnowane poprzez 
nierozsądne oraz nieprzemyślane 
robienie zakupów. 
 Udział w konkursie stawia 
przed uczniami ogromne wyzwa-
nie. Koniecznym warunkiem było 
nagranie filmu zgodnie z prze-
wodnim hasłem, przygotowanie 
profesjonalnej gazetki oraz napi-
sanie krótkiego wierszyka według 
ścisłych kryteriów regulaminu 

konkursowego. Przygotowanie 
do udziału w konkursie kosz-
towało uczestników z Ujeźdźca 
Wielkiego dużo ciężkiej pracy, ale 
również dostarczyło wszystkim 
wiele zabawy i radości. Najważ-
niejsze, że wysiłek nie poszedł 
na marne: pomimo ogromnej 
konkurencji naszym sukcesem 
jest zdobycie III miejsca w Polsce 
w kategorii gazetki. Ale konkurs 
nie dobiegł jeszcze końca. W ka-
tegorii filmu głosowanie nadal 
trwa. Na ostateczne wyniki musi-
my jeszcze poczekać. Wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy do 
obejrzenia zwycięskiej gazetki 
na stronie internetowej Zespo-
łu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim: 
www.zs-ujezdziec.edupage.org 
oraz do obejrzenia naszego filmu 
na stronie www.tescodlaszkol.pl 

15 listopada w Szkole Podstawo-
wej w Boleścinie mieliśmy przy-
jemność gościć aspiranta –  Pio-
tra Dwojaka. W spotkaniu wzięli 
udział uczniowie klas czwartej, 
piątej i szóstej.
 Głównym celem było zwróce-
nie uwagi na bezpieczne korzy-
stanie z internetu. Funkcjonariusz  
wyjaśnił, jaką odpowiedzialność 
karną ponoszą osoby nieletnie. 
Uświadomił także zebranym, że 

błędy popełniane w wieku mło-
dzieńczym mogą mieć swoje odbi-
cie w dorosłym życiu. 
Podkreślił, iż nie bez znaczenia w 
dobie ogromnego rozwoju techno-
logii informacyjno-komunikacyj-
nych mają na dorastającą młodzież 
zagrożenia związane z cyber-
przestrzenią, a więc uzależnienia 
polegające na stykaniu się z nie-
odpowiednimi treściami zamiesz-
czanymi w internecie. - Wiążą 

się z tym zaburzenia rozwojowe i 
zdrowotne - przekonywał aspirant 
Dwojak. Funkcjonariusz tłuma-
czył uczniom, że internet z jednej 
strony jest skarbnicą wiedzy, na-
rzędziem komunikacji, edukacji 
oraz rozrywki. Pozwala poznać 
ludzi z całego świata, ułatwia pra-
cę i naukę. Jednak z drugiej strony 
może być również niebezpieczny.  
Obecnie dostęp do sieci jest po-
wszechny. Niestety często odbywa 
się to bez nadzoru dorosłych. 
Po prelekcji uczniowie zadawali 
pytania na interesujące ich zagad-
nienia.

Anna Leszczyńska-Janik

Spotkanie z policjantem

 W listopadzie 2013 r. ucznio-
wie kl. VI Szkoły Podstawowej 
w Kuźniczysku rozpoczęli cykl 
spotkań z niezwykłymi miesz-
kańcami swojej Małej Ojczyzny, 
od wizyty w pracowni znanego 
rzeźbiarza pana Mariana Krzysz-
tofa Lewczaka.  
 Artysta mieszka w malow-
niczym miejscu, w otoczeniu 
pięknej przyrody, gdzie może 
poświęcić się pracy nad kolejny-
mi dziełami. Jednym z nich jest 
niezwykle ważna dla nas kaplicz-
ka naszej przyszłej patronki, św. 
Jadwigi Śląskiej, stojąca niedale-
ko szkoły. Pan Lewczak opowie-
dział nam o początkach swojej 
przygody ze sztuką, wspaniałych 
nauczycielach - Marianie Szyma-
niku i Bolesławie Rzyczyckim, 
którzy umieli dostrzec talent u 
swego ucznia oraz rozbudzić pa-
sję tworzenia, a także o najważ-
niejszych w swym dorobku arty-

stycznym rzeźbach zdobiących 
katedrę wrocławską. Z dużym 
zainteresowaniem wysłuchali-
śmy krótkiego wykładu o sztuce 
snycerskiej, kierunkach w sztuce 
snycerskiej renesansu oraz za-
stosowaniu narzędzi zgroma-
dzonych w pracowni. Mieliśmy 
okazję, aby z bliska przyjrzeć się 
projektowi Drogi Krzyżowej, któ-
rą artysta chce zbudować w oko-
licy Kuźniczyska, poddawanej 
renowacji rzeźbie Jezusa Chry-
stusa Ukrzyżowanego z kaplicy 
w Trzebnicy oraz ozdobnym ele-
mentom postumentu, na którym 
mają stanąć relikwie papieża 
Jana Pawła II. Pracownię pana 
Lewczaka opuściliśmy w przeko-
naniu, że mieliśmy okazję poznać 
człowieka niezwykłego. Serdecz-
nie dziękujemy za poświęcony 
nam czas i wspaniałą lekcję sztu-
ki. 

Uczniowie kl.6 z wychowawczynią 
SP Kuźniczysko

Z wizytą u artysty rzeźbiarza  

Tesco dla szkół

Uczniowie w pracowni Mariana Krzysztofa Lewczaka. 

Aspirant P. Dwojak mówił o cyberprzemocy, bezpiecznym korzystaniu z internetu oraz odpowiedzialności nieletnich.
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Ze skarbca kulturowego 
Gminy Trzebnic a

LEONTYNA GĄGAŁO 

DROSZÓW
 Nazwa wsi wywodzi się od 
imienia Drosz, Drogosław lub od 
śląskiego nazwiska Drosz. Nazwa 
miejscowa pojawiła się w doku-
mentach na początku XIII w. i w 
ciągu wieków jej pisownia ulegała 
zmianie: Drossouvo (1208) Drose-
how (1224), Drosevo (1256), Bro-
sevo (1267), Drossow (1297, 1341), 
Droschov (1300, 1410), Droschaw 
(1465), Droschen (1718-1945), po 
1945 r. – Droszów. Droszów był 
wsią książęca, usytuowaną przy 
drodze z Trzebnicy do Obornik 

Śląskich. W latach 1300-1410 wieś 
kupiły mniszki trzebnickie i prze-
niosły ją na prawo niemieckie. 
Chłopi otrzymali po 1 łanie, a soł-
tys 2 łany gruntu (½ łana wolne od 
czynszu, a 1½ oczynszowane). So-
łectwo było dziedziczne. W 1465 r. 
sołtys Stefan, zapisał sołectwo w 
spadku w równych częściach swo-
jej żonie Annie i dzieciom. Wieś 
płaciła dziesięcinę w markach 
kościołowi św. Piotra w Trzebni-
cy oraz czynsz, także w markach 
trzebnickim cysterkom. Około 
roku 1718 klasztor trzebnicki pro-
wadził na terenie wsi działalność 
gospodarczą. W latach 1753-1837 
we wsi istniały 4 gospodarstwa 
kmiece i parę zagrodniczych. Byli 
też chałupnicy. Razem zagrodni-
ków i chałupników było 9. Kmie-
cie byli dziedzicznymi właściciela-
mi ziemi. Z czasem we wsi pojawili 
się nowi osadnicy. Chłopi, którzy 
otrzymywali grunt pod zagrodę z 
małym ogrodem, zwani byli za-
grodnikami. Natomiast biedniejsi 
osadnicy, którzy mogli wybudo-
wać sobie tylko dom (chałupę) 
bez posiadania ogrodu – określani 
byli chałupnikami. Istniała jeszcze 
grupa osób, która nie posiadała 
domu – otrzymywała lokum w 
domu kmiecia i dla niego praco-
wała, ich zwano komornikami. 
Gospodarstwa kmiece pod ko-
niec XIX w. uzyskały status dóbr 
chłopskich. W Droszowie ma-
jątki te należały m.in. do barona 
von Obernitz (1876) oraz rodzin: 
Giesel (1898) i Rude (1898-1930). 
Obok wsi, istniały także dobra ry-
cerskie. Ziemie te nie wchodziły w 
skład wsi, ale przyjmowały wspól-
ną nazwę ze wsią. W 1297 r. ksią-
żę Henryk głogowski, sprzedał 12 
wolnych łanów Walterowi i Mi-
kołajowi de Pomerio. W majątku 
tym urządzono folwark. W 1341 r. 
Jan z Trzebnicy, kolejny właściciel 
tych dóbr, sprzedał je trzebnickim 

cysterkom. Nabyte włości klasztor 
przekazał proboszczom trzebnic-
kiego kościoła p.w. św. Piotra, jako 
uzupełnienie dóbr parafialnych. 
W XVI w. posiadłości w Drosz-
owie weszły w skład dominium 
trzebnickiego kościoła ewangelic-
kiego. W XVIII w. dawny folwark 
przestał istnieć. Od końca XIX w. 
do lat trzydziestych XX w. kościel-
na własność ziemska była rozpar-
celowywana i wydzierżawiana. 
W 1930 r. dobra te dzierżawiło 
17 najemców. Obecnie pamiątką, 
która świadczy o przynależności 
posiadłości droszowskich do para-
fii św. Piotra w Trzebnicy, jest na-
zwa szczytu „Farna Góra” (257 m 

n.p.m.) inaczej „Parafialna Góra”. 
To drugie co do wysokości wznie-
sienie Wzgórz Trzebnickich, znaj-
duje się za Trzebnicą, przy drodze 
do Obornik Śląskich. Na terenie 
Droszowa był również folwark soł-
tysi, przekształcony latach 1750-
1825, związany od 1905 do1909 
r. z wolnym sołectwem (dawnym 
dziedzicznym sołectwem), które 
w latach 1909-1930 miało status 
wolnych dóbr, a w latach 30-tych 
XX w. stało się samodzielnymi po-
siadłościami ziemskimi. Dobra te 
należały do rodzin: Rohde (1905), 
Rapke (1909), Holters (1921-1937). 
W 1922 r. majątek ten liczył 175 ha. 
Należał do niego także folwark, 
park i dwór, który usytuowany był 
na wschodnim krańcu wsi.
Wieś była niewielką owalnicą, 
która w XIX w. przekształciła się 
w ulicówkę. Jej zabudowa była 
skromna. W 1895 r. w 12 domach 
żyło 103 mieszkańców. Gospoda-
rowali oni na 250 ha ziemi. We wsi 
był wiatrak, cegielnia i gospoda i 
szkoła. W 1941 r. mieszkało w niej 
108 osób. 

MALCZÓW    
 Pięknie położona wieś wśród 
otaczających ją wzgórz. Już w po-
łowie XIX w. doceniano walory 
otoczenia tej małej wioski. Szcze-
gólnie sławiono widoki z góry zw. 
Spitzberge, ponieważ przypomi-
nały one widoki z okolic Książa i 
Szczawna. 
 Ślady osadnictwa wskazują, że 
w pradziejach były tu osady zwią-
zane z okresem kultury łużyckiej i 
kultury przeworskiej.
 Nazwa wsi pochodzi od słowa 
mały, malutki – charakteryzuje 
ona wieś i jej otoczenie. Jej nazwa 
pojawiła się w dokumentach już na 
początku XIII w.: Malchovo (1203, 
1208), Malechovo (1204), Maltzo-

wo (1224), Malcovo (1266-1267), 
Malczovo (1236), Malcovo (1355), 
Malcow (1369), Malczaw (1404, 
1410 i 1453), Malltzaw (1567), 
Malutschaw (1575), Maltschowe 
(1718), Maltschawe (1753-1937), 
Kleinau (1937-1945) – Malczów po 
1945 r. Początkowo wieś należała 
do dóbr biskupich. Książę Henryk 
Brodaty nabył ją na drodze za-
miany i w 1203 r. nadal klasztoro-
wi cysterek w Trzebnicy. W 1204 
r. osiedlił w niej 13 „gości” oraz 
określił ich obowiązki wobec kon-
wentu. Byli to kucharze, służba 
książęca zajmująca się przygoto-
waniem i podawaniem posiłków. 
Wśród nich byli (w wolnym prze-
kładzie): Rados, Krobach, Milosty, 
Sidovin, Bozec syn Luca, Zdan, 
Juvoris syn Hocemira, Dambrosa, 
Prozek syn Bogdana, Kandera syn 
Tramca. Każdy z nich, jeżeli ma 
woły winien dawać klasztorowi 
miarę pszenicy i miarę owsa, je-
żeli dwóch posiada jeden pług, to 

zobowiązani są do jednej daniny. 
Kto z nich orze własną lub cudzą 
ziemię cudzymi wołami, daje mia-
rę owsa. Poza nimi byli jeszcze: 
Sedleta syn Radka, Broscha syn 
Radima, Maluy syn Zedlante. Oni 
dawali 20 monet. Po 1250 r. ksie-
ni klasztoru Gertruda otrzymała 
zgodę od Henryka III Białego na 
lokowanie Malczowa na prawie 
niemieckim na wzór Środy Ślą-
skiej. Po przeniesieniu tej wsi na 
prawo średzkie powstało tu sołec-
two. Malczowskie sołectwo zosta-
ło wymieniono po raz pierwszy w 
1355 r. Wówczas sołtysem był Jan, 
prawdopodobnie z Malczowa. Był 
on zobowiązany do konnej służby 
wojskowej, a w 1453 r. właścicielem 
sołectwa był Matzke. Do bogatych 
chłopów (kmieci) w Malczowie 
należeli: w 1353 r. bracia Mikołaj i 
Januscho; w 1369 r. Mikołaj i jego 
syn Konrad; a w 1406 r. Wojtke i 
Heinrich, synowie Jacuscho. 
 Przed 1410 r. wieś w Malczowie 
została połączona ze wsią Węgrzy-
nów. Po połączeniu liczyła ona 
prawie 20 łanów, a dokładniej 19 i 
¾ łana.
 Folwark klasztorny, który po-
wstał po 1251 r., został pod ko-
niec XVI w. oddany w zastaw lub 
sprzedany. Jego właścicielami były 
następujące rody: von Kesling 
(1592), von Abachatz (1645, 1652); 
von Prittwitz (1664). Przed 1718 
r. klasztor odzyskał ten majątek i 
zachował go do 1810 r., tj. do se-
kularyzacji dóbr klasztornych. W 
XIX i XX w. właścicielami dóbr 
poklasztornych byli: Elsner i Oel-
sner – właściciel fabryki włókien-
niczej w pocysterskim klasztorze 
w Trzebnicy (1830-1845), baron 
von Obernitz z Droszowa (1876), 
Günther (1892-1902), Klich (1905), 
von Martitz Blau (1909) i baron 
Reibnitz (1912-1937). 
 W XVIII w. na terenie folwar-

ku mieścił się dwór pochodzący 
prawdopodobnie z XVI w., który 
w II połowie XIX w. zastąpiono 
nowym. Obok zaczęto zakładać 
nowy park. Drugi folwark poło-
żony naprzeciw dawnego, po pół-
nocnej stronie wiejskiej drogi, po-
wstał na początku XX w. Od 1921 
roku w Malczowie zaczęło działać 
15 hektarowe arboretum usytu-
owane przy drodze do Rzepoto-
wic. Poza tym, do lat trzydziestych 
XX w. w tym majątku rozwijało się 
sadownictwo. Około 1930 r. obsa-
dzono też aleje i drogi drzewami i 
drzewkami owocowymi. 
 Niewielka wioska o charakte-
rze ulicówki, przez rozbudowę fol-
warku przed 1826 r. została znisz-
czona. Nową zabudowę osady 
skoncentrowano po jednej stronie 
drogi. W centrum wsi utworzono 
krzyżowy układ dróg wydzielają-
cy teren dworski. 
 W ostatniej ćwierci XIX w nie-

wielki areał gruntów wiejskich – 
12 ha, przewyższał areał majątku 
ziemskiego, który liczył wówczas 
210 ha. W e wsi było około 6 za-
gród, w których żyło średnio 25 
osób. W latach trzydziestych licz-
ba mieszkańców wsi kilkakrotnie 
wzrosła. W 1941 r. było ich 139. 
We wsi była cegielnia, mleczarnia 
i karczma.

RZEPOTOWICE
 Jest to niewielka wieś malow-
niczo położona w dolinie „Paster-
skiego Potoku”. Ślady osadnictwa 
sięgają okresu kultury łużyckiej i 
przeworskiej. Występują też po-
zostałości osadnictwa z okresu X 
- XIII w. 
 Etymologia nazwy Rzepo-
towice wywodzi się od imienia: 
Rzepot(a), Rzep-ota. Staropolskie 
rzeptać, reptać znaczy „szemrać”. 
Nazwa wsi wymieniana jest w źró-
dłach od początku XIII w.: Repo-
tovichi (1203), Repotouici (1208), 
Repotoujci (1218), parvum Merti-
naw (1372, 1417) Wenig Mertinaw 
(1410), Klein Mertenaw, Stepehoff 
(1422), Rzepcyctaw (1474), Klein 
Mertinau, Martinsdorf (1753 – 
1830), Klein Märtinau: od 1845 do 
1945; Rzepotowice – po 1945.r. 
 Prawdopodobnie w początkach 
swego istnienia, wieś należała do 
dóbr biskupich. Wobec tego ksią-
żę wrocławski, Henryka I musiał 
ją pozyskać od biskupa, ponieważ 
fundując klasztor w Trzebnicy, 
nadał Rzepotowice w 1203 r. kon-
wentowi cysterek, pierwszemu w 
Polsce zakonowi żeńskiemu. Za 
rządów Gertrudy, ksieni opactwa 
cysterskiego, wieś została po 1266 
r. przeniesiona na prawo niemiec-
kie i utworzono w niej sołectwo. 
W 1372 r. klasztor przejął też są-
downictwo wyższe nad wioską. 
Według Urbarza z 1410 r. wieś 

dawała cysterkom czynsze oraz 
9 wiader słodu do wyrobu piwa i 
dziesięcinę z pola.
 W średniowieczu, na terenie 
starszej części Rzepotowic znaj-
dowały się także włości rycerskie 
należące do właścicieli Przecławic. 
Drugie dobra z folwarkiem zosta-
ły, utworzone przez klasztor, który 
użytkował je jeszcze w 1718.
 Majątek rycerski z folwarkiem, 
potem zwany dobrem szlachec-
kim, zmieniał swoich panów. W 
1372 r. jego właścicielem był Si-
mon, który w 1417 r. sprzedał ten 
majątek Mathiasowi Lemmercza-
lowi za 4 marki czynszu. Ten z ko-
lei zbył go w 1422 r. za 1½ marki 
czynszu Hannosowi Lemmirza-
lowi, który sprzedał jego część 
cysterkom. Resztę tego majątku 
przejął Mycolan, który w 1474 
r. odsprzedał go klasztorowi. W 
1504 r. opuszczony folwark szla-
checki zakonnice oddały w użyt-

kowanie Vitzigowi Scobaldowi. 
 W późniejszym okresie na te-
renie wsi wymieniany był tylko 
dawny folwark klasztorny, który 
był własnością konwentu do ok. 
połowy XVIII w. Potem powiąza-
ne z folwarkiem włości klasztor-
ne należały do takich rodzin jak: 
Conradi (1765), von Kirschbaum 
(przed 1785), von Bretschneider 
(1785), von Rothkirch (1814-1876), 
von Domnitz (1912-1926). W 1926 
majątek ten zakupił Zarząd Po-
wiatu, z myślą założenia na jego 
terenie hodowli bydła.
 Układ przestrzenny tej nie-
wielkiej wioski ulegał zmianom. 
Przed 1826 r. powstał nowy po-
rządek dróg lokalnych z charak-
terystycznym trójkątnym placem 
na północ od folwarku. Ten układ 
zachował się do dziś. Na wschód 
od folwarku powstała kolonia 
domów dla folwarcznych robot-
ników, a na zachód od niego roz-
wijała się wieś. Rzepotowice były 
wsią zagrodniczą, toteż zabudo-
wania były skromne. W 1885 r. 
było 16 domów, w których żyło 116 
mieszkańców. Gospodarowali oni 
na 177 ha. Z czasem malała ilość 
zagród i liczba ludności. W 1933 
r. we wsi mieszkało 84 osób, a w 
1939 - 73. Wieś posiadała wiatrak, 
młyn, prasę do wytłaczania oleju i 
cegielnię. 
 Dzieje mieszkańców tych wio-
sek przerwały przełomowe wyda-
rzenia 1945 r. Śląsk wrócił w gra-
nice Polski. Ludność niemiecka 
musiała opuścić jego ziemie. Do 
tych wiosek przybyli polscy osad-
nicy. Tak zaczęła się tworzyć, w 
całkowicie zmienionych realiach 
polityczno – ustrojowych, nowa 
społeczność tych wiosek, która 
dopisuje dalszy ciąg historii swo-
ich „Małych ojczyzn”.

Małe OJCZYZNY
MIESZKAŃCÓW GMINY TRZEBNICA

Droszów. Litografia z końca XIX w. Gosopoda i dwór. Malczów. Widok od wschodu. Rzepotowice. Zabudowania pofolwarczne.
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EWELINA GŁADYSZ

- Kiedy przyniosłem książkę do 
domu, jeszcze w tym pierwszym 
wydruku, żona przeczytała w 
jeden wieczór. To była dla mnie 
najlepsza recenzja – żartował bur-
mistrz Marek Długozima pod-
czas czwartkowego spotkania, 
kiedy to opowiadał o początkach 
projektu związanego z wydaniem 
książki przy współudziale Gminy 
Trzebnica. – Pana Adama, jego 
historię i niezwykły talent do 
opowiadania znam już od wie-
lu lat. Tym bardziej się cieszę, że 
mogliśmy wspólnie wydać jego 
wspomnienia. To ważne, by na 
gruncie lokalnym wspierać tego 
typu publikacje. Opowiedziane 
w nich historie są niezwykłe, a w 
ich tle widać ważne sprawy i wy-
darzenia z areny międzynarodo-
wej. Jednak nie byłoby to możliwe 
bez uporu i determinacji ludzi. W 
tym przypadku siłą napędową dla 
wszystkich działań związanych z 
wydaniem książki była z pewno-
ścią pani Alicja Stręk-Tworek. To 
również jej należą się dziś duże 
podziękowania.
Książka „Na zachód marsz!” po-
wstała z inspiracji Antoniego 
Godyckiego-Ćwirko, który wy-

słuchał i spisał część wspomnień 
i dzięki Alicji Stręk-Tworek, która 
całość zredagowała i opracowała: 
zebrała dokumenty, ocalałe fo-
tografie, dyplomy i rodzinne pa-
miątki. 
Spotkanie promocyjne w sali 
trzebnickiego Ratusza poprowa-
dziła prezes Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Trzebnickiej Bar-
bara Kołodziejczyk. Do stolika, 
przy którym siedział autor książ-
ki, zapraszała kolejno: burmistrza 
Marka Długozimę, publicystę i 
lekarza Jerzego Bogdana Kosa, a 
także władze TMZT w osobach 
Zbigniewa Lubicz-Miszewskiego 
i Leontyny Gągało. 
W słowie wstępnym do książki 
Jerzy Bogdan Kos, inicjator ob-
chodów „Dnia Pioniera” i autor 
wielu artykułów poświęconych 
pionierom ziemi trzebnickiej, na-
pisał: Miejmy nadzieję, że autor 
pamiętnika, który jest cennym 
dokumentem czasu wojny, się-
gnie pamięcią do wydarzeń, które 
wypełniły jego życie rodzinne, 
zawodowe i społeczne w Trzeb-
nicy i dopisze do wspomnień wo-
jennych dalszą część opowieści o 
swoim życiu. Po dzień dzisiejszy. 
Natomiast podczas czwartkowe-
go spotkania w sposób szczególny 
zwrócił się do burmistrza Mar-

ka Długozimy. – Ogromnie się 
cieszę, że Gmina Trzebnica zde-
cydowała się na realizację tego 
projektu. Jestem wdzięczny panu 
burmistrzowi, który odpowie-
dział na taką potrzebę. Na opra-
cowanie czekają kolejne wspo-
mnienia, często pozostawione 
przez nieżyjących już mieszkań-
ców miasta. Mam nadzieję, że 
w przyszłości dojdzie do ich 
publikacji. 
W czwartkowy wieczór na 
widowni siedziała rodzi-
na Adama Bronieckiego, 
jego przyjaciele, ale rów-
nież wspomniany już bur-
mistrz Marek Długozima, 
wiceburmistrz Jerzy Tre-
la, przewodniczący Rady 
Miejskiej Mateusz Stanisz, 
Sekretarz Gminy Daniel Bu-
czak, kombatanci, członko-
wie TMZT.
Podczas prezentacji multi-
medialnej książki „Na kanwie 
wspomnień i dokumentów” , 
którą przygotowała Alicja Stręk
-Tworek, a  poprowadził sam au-
tor Adam Broniecki, niektórzy 
odnajdywali się na czarno-bia-
łych fotografiach, co wywoływa-
ło ogromny entuzjazm, a często 
łzy wzruszenia i chwilę zadu-
my. Pan Adam przybliżał histo-

rię ludzi, miejsc, dokumentów, 
tego wszystkiego, co składa się 
na bogactwo jego wspomnień. 
Żartował. Uśmiechał się. Zaska-
kiwał pamięcią do dat, nazwisk, 
anegdot. Dziękował wszystkim, 
którzy przyczynili się do wydania 
książki. 
Podczas promocji 
książki spe-
c j a l n ą 
l a u -

da-
c j ę 
dla auto-
ra przygoto-
wali Leontyna Gą-
gało i Zbigniew Lubicz-Miszewski 

z TMZT. Wyjątkowym momen-
tem był koncert pieśni wojennych 
w wykonaniu zespołu Janiny 
Klin „Mozaika” ze Skarszyna. 
Na fortepianie akompaniowa-
ła Karolina Wójcik, na bębnach 
zagrał Henryk Klin. Wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych i 

podpisywanie książek ofi-
cjalnie zakończyło 

spotkanie. 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej

Promocja książki „Na zachód marsz!”

Koncert pieśni wojennych w wykonaniu zespołu Mozaika ze Skarszyna.

Bukiet kwiatów i gratulacje dla autora Adama Bronieckiego przekazał burmistrz Marek Długozima. 
Sam został obdarowany specjalnym egzemplarzem.

Adam Broniecki, porucznik Wojska Polskiego po spotkaniu podpisywał książki.

Janina Klin z zespołem. Na bębnach grał mąż Henryk Klin, a na fortepianie młoda skarszynianka Ka-
rolina Wójcik.

Adam Broniecki ma prawie 90 lat. Nosi w sobie historię wojny, zsyłki na Sybir i równie 
ważną historię prywatnych, rodzinnych wydarzeń. Właśnie ukazała się jego pierwsza 
książka „Na zachód marsz! Wspomnienia wojenne”, której wydanie możliwe było dzięki 
współfinansowaniu z budżetu Gminy Trzebnica. 28 listopada w sali trzebnickiego Ratu-
sza odbyła się promocja tej niezwykłej publikacji.

Mam nadzieję, że do wspomnień wojennych, au-
tor dopisze dalszą część opowieści – zachęcał dr 
Jerzy Bogdan Kos.
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PATRYCJA KRÓL 

List arcybiskupa metropolity 
wrocławskiego Mariana Gołę-
biewskiego, zapowiadający pe-
regrynację krzyża papieskiego, 
został odczytany we wszystkich 
kościołach i kaplicach Archidie-
cezji Wrocławskiej w niedzielę, 3 
lutego br. Peregrynacja tego pa-
miątkowego krzyża rozpoczęła 
się w naszej diecezji w Środę Po-
pielcową 13 lutego. Wówczas we 
wrocławskiej katedrze pod we-
zwaniem Jana Chrzciciela modliło 
się wielu wrocławian, a kazanie do 
nich wygłosił arcybiskup Marian 
Gołębiewski. Następnie papieski 
krzyż wyruszył do kolejnych wro-
cławskich kościołów, zgromadzeń 
zakonnych oraz miast na Dolnym 
Śląsku. 
Papieska relikwia ma niezwykłą 
historię. Ten prosty, drewniany 
krzyż wyrzeźbił w 1997 roku Sta-
nisław Trafalski z Bieszczad. Naj-
pierw podarował go swojej żonie, 
która porusza się na wózku inwa-
lidzkim. Janina Trafalska przed 
tym krzyżem uczyła się żyć z cier-
pieniem. Pewnego dnia do Waty-
kanu miała się udać delegacja z 
gminy Olszyna. Pana Stanisława 

poproszono o odrestaurowanie 
figurki, którą wójt chciał podaro-
wać papieżowi. Czasu było jednak 
bardzo mało, więc żona nakazała 
zabrać swój krzyż i przekazać go 
Ojcu Świętemu. Trafalscy nie-
jednokrotnie zastanawiali się, co 
dzieje się z krzyżem, który mu 
ofiarowali. Odpowiedź przyszła w 
2005 roku, kiedy zauważyli krucy-
fiks w telewizji. W rękach papieża. 
To właśnie przy tym krzyżu Jan 

Paweł II odprawił swoją ostatnią 
Drogę Krzyżową w Wielki Pią-
tek 2005 roku, a po jego odejściu 
i późniejszej beatyfikacji, drew-
niany krucyfiks stał się papieską 
relikwią. 
Celem peregrynacji zawsze jest 
ożywienie wiary i zachęta do 
podjęcia praktyk religijnych oraz 
zaangażowanie wiernych w życie 
parafii. Nie inaczej było w przy-
padku peregrynacji papieskiego 
krzyża w trzebnickiej bazylice. 
W środę 27 listopada o godz. 18 
odprawione zostało tzw. nabo-

żeństwo oczekiwania. Pół godziny 
później w drzwiach bazyliki pa-
pieski krzyż powitał ks. proboszcz 
Jerzy Olszówka. Mszy św. prze-
wodniczył Prowincjał Salwatoria-
nów ks. Piotr Filas. Licznie przy-
byli wierni byli głęboko wzruszeni 
podniosłą atmosferą, jaka wytwo-
rzyła się dzięki obecności tego 
wyjątkowego krucyfiksu. Podcho-
dzili, całowali i oddawali cześć re-
likwii błogosławionego Jana Pawła 
II. Wierni mogli modlić się przed 
papieskim krzyżem do soboty, 30 
listopada. Peregrynacja zakończy-

ła się podczas Mszy św. o godz. 12 
z nabożeństwem pożegnania, a 
następnie krzyż wyruszył do de-
kanatu prusickiego. 
- Jestem bardzo zbudowany tak 
liczną obecnością wiernych mo-
dlących się i adorujących papieski 
krzyż. Na twarzach wielu z nich 
było widać autentyczne wzru-
szenie, świadczące o głębokim 
przeżyciu czasu peregrynacji – 
podsumował ks. proboszcz Jerzy 
Olszówka.

Peregrynacja krzyża papieskiego w Trzebnicy
W dniach 23–30 li-
stopada mieszkańcy 
Trzebnicy mieli wyjąt-
kową okazję adorować 
krzyż wielkopiątkowy, 
który towarzyszył w 
ostatniej drodze krzyżo-
wej Janowi Pawłowi II. 

EDYTA BĄK

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

cyklu zdjęć są fotografie najcie-
kawszych zakątków miasta z lat 
70. i 80. 
Prezentowane fotografie przed-
stawiają panoramę miasta wi-
doczną z Kociej Góry (1976 r.) 
oraz widok z wieży kościoła św. 
Piotra i Pawła na skrzyżowanie 
ulicy Obrońców Pokoju z ulicą 
Daszyńskiego i ulicą Kościelną 
(1989 r.).

Trzebnica zatrzymana w kadrze
Fotograficzne atelier

Skrzyżowanie ulicy Obrońców Pokoju z ulicą Kościelną.
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Papieski krzyż uczczony w bazylice. 

Skrzyżowanie ulicy Obrońców Pokoju z ulicą Daszyńskiego.

Panorama Trzebnicy widoczna z  Kociej Góry 1976 rok.
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Zawody pływackie w płetwach 
dostarczyły wielu emocji zarów-
no zawodnikom, jak też widzom. 
Pierwszego dnia miało miejsce 
oficjalne rozpoczęcie zawodów 
oraz pierwsza część zawodów. 
Tego dnia o najlepsze wyniki wal-
czyli zawodnicy w dwóch konku-
rencjach. Drugiego dnia również 
rozegrano dwie konkurencje oraz 
sztafetę. Wręczono także nagrody 

i medale najlepszym zawodni-
kom. Organizatorzy zawodów to: 
UKS „Rekin” Wrocław, z preze-
sem i trenerem klubu Marianem 
Bigosem, Gmina Trzebnica oraz 
Trzebnicki Park Wodny ZDRÓJ. 
- Organizując te zawody chce-
my przede wszystkim zapoznać 
mieszkańców i młodzież naszej 
gminy ogólną ideą Igrzysk Spor-
tów Nieolimpijskich World Ga-

mes oraz z rodzajami dyscyplin, 
jakie są w ich ramach rozgrywa-
ne. Pływanie z monopłetwą jest 
jedną z flagowych konkurencji 
tego dużego sportowego wyda-
rzenia – dynamiczną i efektow-
ną. Jak wiadomo, gospodarzem 
World Games 2017 jest Wrocław i 
dlatego podjąłem się zadania, aby 
w Trzebnicy przeprowadzić jedną 
z konkurencji tych igrzysk. Do 
wrocławskiego biura zgłosiliśmy 
kilka propozycji dyscyplin, które 
mogłyby się odbyć w naszym mie-
ście. Odbyła się już także pierw-
sza wizyta przedstawicieli  wro-
cławskiego biura World Games w 
Trzebnicy. Obecnie prowadzimy 
zaawansowane rozmowy, a nie-

bawem powinny zapaść wiążące 
decyzje - powiedział burmistrz 
Marek Długozima. 
Zgodnie z regulaminem, wyod-
rębniono pięć kategorii wieko-
wych.  Aby zebrać największą 
liczbę punktów każdy zawodnik 
musiał uczestniczyć we wszyst-
kich konkurencjach i zdobyć jak 
najlepszy czas. Punkty za sztafetę 
liczone były podwójnie. W każdej 
z konkurencji uwzględniano cza-
sy pięciu najlepszych zawodników 
oraz pięciu najlepszych zawodni-
ków z danego klubu. 
W zawodach uczestniczyły: UKS 
„Rekin” Wrocław, „Orka” Bytom, 
„City Zen” Poznań oraz  „Delfi-
nek” Chodzież.  Zawody sędzio-

wali dawni zawodnicy tej dys-
cypliny,medaliści europejskich i 
światowych mistrzostw. 
- Bardzo mi się podobały te zawo-
dy – mówi Konrad Jasiński, który 
przyjechał do Trzebnicy z Mili-
cza, by zobaczyć tę dyscyplinę. 
- Nigdy wcześniej czegoś takiego 
nie widziałem. Zawodnicy trochę 
przypominali mi syreny – dodaje 
ze śmiechem. Zaznacza jedno-
cześnie, że raz w tygodniu sam 
przyjeżdża na trzebnicki basen i 
ćwiczy umiejętności pływackie. 
- kiedyś chciałbym zostać ratow-
nikiem, albo zagrać w podwodny 
hokej, który też miałem przyjem-
ność tutaj oglądać – podsumowu-
je.     [jop]

Zawody Pływania Sportowego w Płetwach
Dwa dni trwały zawody pływania sportowego w płe-
twach, rozgrywane o Puchar Burmistrza Gminy Trzebni-
ca. Trzebnicki Park Wodny ZDRÓJ powitał sporą rzeszę 
zawodników z całej Polski oraz kibiców, którzy pojawili 
się, by z bliska przyjrzeć się tej nieolimipijskiej dziedzinie. 

W zawodach uczestniczyli zawodnicy z całej niemal Polski. 

 Zawody w pływaniu w płetwach są widowiskowe, dynamiczne i bardzo efektowne.

 Nad przebiegiem zawodów czuwali sędziowie, a na trybunach zebrały się dopingujące zawodników 
grupy wsparcia.

Młodzi zawodnicy walczyli o jak najlepszą punktację

 Medale, Puchary i Dyplomy wręczali: Burmistrz Marek Długozima, Radna Rady Miejskiej Krystyna Haładaj, Prezes aquaparku Dariusz Drukarczyk oraz Prezes UKS Rekin Marian Bigos. Podczas zawodów 
promowano ideę Igrzysk Sportów Nieolimpijskich World Games, które w 2017 roku odbędą się we Wrocławiu, a Trzebnica stara się o współorganizację tego sportowego wydarzenia.
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KAMIL KWAŚNIAK

Na dwudziesty trzeci dzień li-
stopada zaplanowano ostatnią, 
jesienną kolejkę w III lidze dol-
nośląsko-lubuskiej. Aura do tego 
czasu sprzyjała zawodnikom i 
kibicom, jednak w przedostat-
nią sobotę listopada nie dopi-
sała. Tego dnia wystąpiło duże 
zamglenie, które narastało z bie-
giem czasu. Początek spotkania 
odbył się jeszcze w miarę zno-
śnych warunkach, natomiast w 
końcówce nie było już praktycz-
nie nic widać. Przypomnijmy, że 
sędzia ma prawo przerwać mecz, 
jeśli uzna, że warunki atmosfe-
ryczne uniemożliwiają grę. Jeże-
li zrobi to w 81. minucie gry lub 
później, wynik spotkania zostaje 
zachowany, a mecz traktowany 
jest jako rozegrany. Sędzia jednak 
z tego przywileju nie skorzystał i 
gra toczyła się pełne 90 minut.
Sobotnią konfrontację lepiej roz-
poczęli przyjezdni, którzy w 12. 
minucie pierwszej połowy, wyszli 
na prowadzenie. Szesnastoletni 
pomocnik gości, Filip Jagiełło, 
zagrał ze środka boiska, z prawej 
strony, prostopadłą piłkę do Se-
bastiana Boneckiego. Ten, znaj-
dując się przy linii końcowej pla-
cu gry, skierował ją w nasze pole 
karne, gdzie niefortunnie inter-
weniował Dawid Cychol. Obroń-
ca Polonii chciał wybić piłkę na 
piątym metrze, jednak uderzył ją 
pechowo i skierował do własnej 
bramki. Mimo zdobytego gola, 
nie było widać przewagi piłkarzy 
Zagłębia II. Mecz był wyrównany. 
Okazje miały obie drużyny, ale 
dobrze tego dnia dysponowani 
byli bramkarze: Karol Buchla i 
Dominik Hładun. Temu ostatnie-
mu dodatkowo pomógł... słupek. 
W 30. minucie spotkania błąd na 
40. metrze od swojej bramki po-

pełnili obrońcy gości. Piłkę prze-
jął grający trener Polonii Adrian 
Bergier, który wyszedł sam na 
sam z golkiperem przyjezdnych. 
Zrobił wszystko dobrze, Hładun 
odprowadził tylko piłkę wzro-
kiem, ale ta odbiła się od wspo-
mnianego słupka i pozostała w 
boisku. Zabrakło dosłownie kilku 
centymetrów do wyrównania. Do 
końca pierwszej odsłony spotka-
nia wynik nie uległ już zmianie.
Co nie udało się w trzydziestej mi-
nucie, wyszło trzydzieści pięć mi-
nut później. Z lewej strony boiska, 
przy linii końcowej, Jakub Jakób-
czyk wygrał rywalizację o piłkę z 
obrońcami miedziowych i skiero-
wał ją w pole karne przyjezdnych, 
na piąty metr od bramki. Tam 
doskoczył do niej Adrian Bergier, 
uderzył z pierwszej i nie dał szans 
młodemu Hładunowi. Trzebni-
czanie wyrównali stan meczu i od 
tego momentu zaczęli przeważać 
na boisku. Złapali wiatr w żagle. 
Wydawało się, że strzelenie dru-
giej bramki jest kwestią czasu. 
Nie trwało to jednak długo. W 71. 
minucie meczu, w środku boiska, 
doszło do starcia o niczyją piłkę, 
pomiędzy Adrianem Bergierem 
a jednym z lubinian. Sędzia z Żar 
stwierdził, że w tej sytuacji nasz 
grający trener faulował i pokazał 
mu żółtą kartkę, a że był to już dla 
niego drugi żółty kartonik w tym 
spotkaniu (w pierwszej połowie 
również został upomniany żółtą 
kartką za faul), to obejrzał także 
czerwoną kartkę i musiał opuścić 
plac gry. Od tego momentu ini-
cjatywę przejęli goście. Przeważa-
li, stworzyli sobie kilka bramko-
wych okazji, ale na ich drodze stał 
świetnie tego dnia dysponowany 
Karol Buchla, który kilkakrot-
nie ratował swój zespół od utraty 
gola. Cała drużyna dzielnie bro-
niła się przez osiemnaście minut. 

Niestety skapitulowaliśmy w 89. 
minucie spotkania, a katem oka-
zał się młodziutki Eryk Sobków, 
który pojawił się na boisku kilka-
naście minut wcześniej i zaliczył 
świetny, trzecioligowy debiut. Po-
konał bezradnego Karola Buchlę 
z bliska, w dużym, podbramko-
wym zamieszaniu, a drugą tego 
dnia asystę zaliczył Sebastian 
Bonecki. Mało kto widział tego 
gola, bo była tak gęsta mgła. Po 
końcowym gwizdku nasi zawod-
nicy mieli sporo uzasadnionych 
pretensji do arbitra. Za dyskusję, 
czerwoną kartką ukarany został 
jeszcze Krzysztof Suchecki.
O komentarz do tego meczu po-
prosiliśmy trenera Polonii Trzeb-
nica, Adriana Bergiera.
Jak pan oceni postawę swojego 
zespołu w meczu z Zagłębiem II? 
Adrian Bergier: Myślę, że zagraliśmy 
dobry mecz. Obie drużyny walczą 
o inny cel, my o wydostanie się ze 
strefy spadkowej, a Zagłębie II o 
wygranie trzeciej ligi. Spotkanie 
z mojego punktu widzenia było 
wyrównane. Mieliśmy swoje oka-
zje. Straciliśmy bramkę po złym 
ustawieniu obrońców i  padł gol 
samobójczy. Zagłębie nie stwa-
rzało sobie żadnych klarownych 
sytuacji. Byliśmy dobrze zorgani-
zowani, co zaowocowało bramką 

wyrównującą. Niestety zabrakło 
trzech minut do remisu i lubinia-
nie wyjeżdżają z Trzebnicy z trze-
ma punktami.
Czy sędzia słusznie ukarał pana 
drugą żółtą, a w konsekwencji 
czerwoną kartką?

A.B.: Miało to na pewno duży 
wpływ na to, że Zagłębie wygrało. 
W drugiej połowie my prowadzi-
liśmy grę, strzeliliśmy bramkę. 
Ale niestety druga żółta kartka, 
w konsekwencji czerwona... Nie 
chcę się wypowiadać, czy słuszne 

były te obie kartki, ale sędziowie 
też muszą gdzieś się uczyć. Szko-
da, że w tak ważnym meczu dla 
nas.
Wielka szkoda, że nie udało się 
urwać choćby punktu zespołowi 
z Lubina. Kolejny raz w tym se-
zonie gramy dobrze, nie ustępuje-
my w niczym rywalowi, a jednak 
punktów nie zdobywamy. Koń-
czymy rok na 16. lokacie w tabeli. 
Miejmy nadzieję, że wyczerpali-
śmy już w tym sezonie limit pe-
cha, a wyniki w rundzie wiosen-
nej będą dla nas zgoła odmienne.
TSSR POLONIA TRZEBNICA 1-2 
ZAGŁĘBIE II LUBIN 
Bergier 65 - Cychol 12 (s), Sobków 
89  WIDZÓW: 150
Polonia: Karol Buchla - Krzysztof 
Suchecki, Dawid Cychol, Kry-
stian Jajko, Piotr Reczka - Jakub 
Psiurka (Patryk Zieliński 46), Ra-
dosław Bella, Sławomir Kołodziej 
(Kamil Krzanowski 50), Rafał 
Miazgowski - Adrian Bergier, Ja-
kub Jakóbczyk. Rezerwowi: Emil 
Trynda, Jacek Nawrot, Marcin 
Waliszczak, Piotr Pająk, Maciej 
Fitowski. Trener: Adrian Bergier
Zagłębie II: Dominik Hładun - 
Dawid Dziadowicz, Robert Dzie-
dzina, Bartosz Jaroszek, Mate-
usz Magdziak - Wojciech Galas, 
Sebastian Bonecki, Filip Jagiełło 
(Patryk Długosz 90), Damian Ko-
walczyk - Kamil Sabiłło (Damian 
Zagórski 44), Krzysztof Piątek 
(Eryk Sobków 73).
Rezerwowi: Kornel Koziarz, 
Kamil Maternik, Wojciech Za-
wistowski. Trener: Paweł Karme-
lita

Za nami runda jesienna sezonu 
2013/2014. Jak pan ją ocenia?

Adrian Bergier: Polonia, patrząc 
personalnie, nie zasługuje na to 
miejsce w tabeli, na którym się 
teraz znajduje. Zawsze nam cze-
goś brakowało, aby wygrać lub 
zremisować. Tyczy się to wielu 
spotkań, w których przebiegu gry 
nie byliśmy wcale drużyną słab-
szą. Pokazaliśmy w paru meczach 
tego sezonu, czy to z Mostkami, 
czy ze Ślęzą, że mamy zespół, któ-
ry może się mierzyć z drużynami 
z czuba tabeli. Brakuje zimnej 
głowy przy sytuacjach stupro-
centowych. Niektórym zawod-
nikom brak też doświadczenia i 
odpowiedniego przygotowania 

fizycznego. Mimo, że to jest tylko 
trzecia liga, trzeba swoje wybie-
gać, aby wygrać mecz. W paru 
spotkaniach właśnie ten ostatni 
element najbardziej szwankował. 
Powinniśmy, mogliśmy i stać nas 
było, na zdobycie minimum dwu-
dziestu punktów.
Jest pan zadowolony z osiągnię-
tych wyników?

A.B.: Nie mogę być zadowolony, 
gdyż Polonia zajmuje miejsce w 
strefie spadkowej. Na pewno kilka 
meczy nas cieszyło, w szczególno-
ści te wygrane. Wiele razy nieste-
ty, czuliśmy ogromny niedosyt i 
smutek, że znowu czegoś zabrakło. 
Zrobimy wszystko, aby nasza gra, 
w 2014 roku, wyglądała dużo lepiej.

Czy drużynę stać na utrzymanie?

A.B.: Najważniejszą kwestią jest 
to, kogo uda nam się zatrzymać 
z tych graczy, których widzę w 
zespole. Ta drużyna, w tym skła-
dzie, mogła mieć tyle punktów, że 
dzisiaj nie zadawałby mi pan tego 
pytania, ale tak nie jest. Każdy 
musi się sam rozliczyć, czy zro-
bił wszystko dobrze, pamiętając 
że Polonia Trzebnica jest w tym 
miejscu, w jakim jest. Ja będę się 
zastanawiał co zrobić, aby było le-
piej. Mam trochę czasu, żeby parę 
rzeczy pozmieniać. Nie mogę nic 
obiecać, ale postaramy się wydo-
stać ze strefy spadkowej i urato-
wać Polonię Trzebnica przed de-
gradacją z trzeciej ligi.
Będzie pan chciał zimą przeme-
blować skład?

A.B: Na pewno widziałbym miej-
sce dla trzech, czterech nowych 
zawodników, ale takich, którzy 
coś dadzą zespołowi. Nie po-

trzebuję ludzi, którzy chcą tylko 
„być”. Dla mnie chłopak który ma 
21 lat musi coś dać drużynie, cza-
sami sam wygrać mecz. Nie może 
cieszyć się tylko z samego faktu, 
że jest na boisku. Każdy, będąc w 
takim wieku, musi odpowiedzieć 
sobie na zasadnicze pytanie: czy 
chcę grać w piłkę, czy tylko się 
w nią bawić? Z trzeciej ligi moż-
na się wybić, ale nikt nie patrzy 
na zespół z dołu tabeli, a jak już 
ktoś czyta, że gra tam 21-latek, 
który przez cały sezon nie strzelił 
bramki i zaliczył jedną asystę, to 
nie robi to dobrego wrażenia.
Jakie są cele na okres przygoto-
wawczy i rundę wiosenną?

A.B.: Najważniejsze to zresetować 
głowy, aby zawodnicy wrócili z 
pozytywną energią, żeby ten ze-
spół chciał znowu wygrywać. Ja 
postaram się go przygotować tak, 
aby mógł biegać, a przede wszyst-
kim grać w piłkę. Jestem przeko-
nany, że Poloniści mogą być „Ry-
cerzami Wiosny”!

Dziękuję bardzo za rozmowę.
Rozmawiał Kamil Kwaśniak.

Pech we mgle
Poloniści niestety przegrali 1-2 z Zagłębiem II Lubin, w 
meczu kończącym tegoroczne zmagania ligowe. Spo-
tkaniu, rozegranemu na Stadionie Miejskim Fair Play 
Arena w Trzebnicy, towarzyszyło obfite zamglenie. 
Mecz odbył się w ekstremalnych warunkach, a biało-
niebiescy stracili remis w ostatnich minutach gry.

Poloniści mogą być „Rycerzami Wiosny”!
Po zakończeniu rundy jesiennej sezonu 2013/2014, roz-
mawiamy z trenerem pierwszej drużyny TSSR Polonii 
Trzebnica, Adrianem Bergierem, który od 10. kolejki li-
gowej prowadzi nasz zespół.

Sławomir Kołodziej, mimo urazu odniesionego na samym początku meczu, 
dzielnie walczył na boisku, aż do 50. minuty spotkania.

Trener Polonii Adrian Bergier wierzy 
w swój zespół i w utrzymanie.

TABELA III LIGI DOLNOŚLĄSKO-LUBUSKIEJ 
PO 18. KOLEJCE SEZONU 2013/2014:

Msc. Klub Mecze Punkty Bramki Wygrane Remisy Przegrane
1. Stilon Gorzów 17 42 46 - 19 14 0 3
2. Zagłębie II Lubin 18 41 51 - 15 13 2 3
3. Ślęza Wrocław 18 40 42 - 18 12 4 2
4. Formacja Port 2000 Mostki 18 34 45 - 23 10 4 4
5. MKS Oława 17 33 30 - 13 10 3 4
6. Foto-Higiena Gać 18 33 31 - 27 10 3 5
7. Śląsk II Wrocław 18 32 35 - 20 10 2 6
8. Piast Żmigród 18 27 21 - 23 8 3 7
9. Lechia Dzierżoniów 18 27 32 - 19 8 3 7

10. Piast Karnin 18 25 29 - 38 8 1 9
11. Bystrzyca Kąty Wroc. 18 23 22 - 25 6 5 7
12. Polonia Świdnica 18 22 26 - 35 7 1 10
13. Bielawianka Bielawa 18 18 19 - 43 5 3 10
14. Promień Żary 18 15 17 - 36 3 6 9
15. GKS Kobierzyce 17 14 22 - 35 3 5 9
16. Polonia Trzebnica 18 12 27 - 48 3 3 12
17. Ilanka Rzepin 17 8 17 - 39 2 2 13
18. GKS Prochowiczanka 18 7 23 - 59 1 4 13
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W ubiegłym miesiącu w meczu 
inauguracyjnym sezon Dolno-
śląskiej III Ligi Seniorów, TKS 
Korona odniósł dotkliwą prze-
graną w meczu przeciwko KS SPR 
Chrobry II Głogów. Trzebniccy 
szczypiorniści nie kazali nam jed-
nak długo czekać na wyczekiwane 
od dawna zwycięstwo. W meczu 
trzeciej kolejki wygrali spotkanie 
przeciwko zajmującemu 3. miej-
sce w tabeli zespołowi UKS Trójka 
Lubań. Mimo trudnego początku, 
trzebniczanie prezentowali pod-
czas meczu świetną formę. Pod-
czas pierwszych minut spotkania 
drużynie gości udało się wyrobić 
trzypunktową przewagę. Kiedy 
po stronie zespołu z Lubania wid-

niało już sześć punktów, Korona 
energicznie zabrała się doodrabia-
nia strat. Pod koniec pierwszej po-
łowy na tablicy wyników widniał 
już wynik 9-6 dla Korony. Nasi za-
wodnicy podczas całego spotkania 
zaprezentowali bardzo skuteczną 
grę w ataku, jednak największym 
atutem naszego zespołu, podczas 
tego spotkania, była fenomenalna 
gra w obronie. Najwięcej trudno-
ści w obronie drużynie przeciwnej 
sprawił Rafał Grzesiak, bramkarz 
TKS Korona. Mecz ten, z całą pew-
nością, można nazwać jednym z 
najbardziej udanych występów 
trzebnickiego zespołu. Najlep-
szym zawodnikiem spotkania zo-
stał zdobywca 10 celnych rzutów 
na bramkę przeciwnika – Łukasz 
Matys. Po przerwie w meczu, było 
już tylko lepiej. Trzebnickiemu ze-

społowi nie tylko udało się utrzy-
mać prowadzenie, ale także zdo-
być kilka dodatkowych bramek. 
Ostatecznie spotkanie zakończyło 
się wynikiem 25-23 dla TKS Ko-
rona. Było to pierwsze zwycięstwo 
naszego zespołu w sezonie. 
W kolejnym tygodniu Korona 

rozegrała zaległy mecz pierwszej 
kolejki przeciwko zespołowi AZS 
PWSZ Nysa. Spotkanie odbyło 
się w sobotę 17 listopada na Hali 
Sportowej w Nysie. Już od samego 

początku nie układało się ono po 
myśli naszego zespołu, po pierw-
szej połowie meczu Trzebnicki 
Klub Sportowy Korona tracił aż 8 
punktów do drużyny gospodarzy. 
Nasi zawodnicy grali słabo, bez 
skuteczności w rzutach i w obro-
nie. Maksymalna strata wyniosła 

tego dnia aż 13 punktów. Jednak 
po przerwie trzebniczanie w eks-
presowym tempie zaczęli odrabiać 
utracone punkty, wykonując przy 
tym kilka naprawdę dobrych akcji. 
Pomimo ogromnej determinacji w 
końcówce spotkania, Trzebnic-
kim szczypiornistom nie udało 
się wygrać pojedynku, mecz 25-23 
wygrała drużyna z Nysy. Śmiało 
można dodać, że do wygrania tego 
spotkania zawodnikom Korony 
zabrakło dosłownie kilku dodat-
kowych minut gry. Mimo, iż nasz 
zespół przegrał ten mecz, pierwsze 
punkty w tabeli mamy.
Po trzech rozegranych kolejkach 
Dolnośląskiej III Ligi Seniorów na 
pozycji lidera grupy uplasował się 
zespół KS SPR Chrobry II Głogów. 
Trzebnica jest niestety nadal na 
miejscu ostatnim. Chociaż nasza 
drużyna nie radziła sobie dotych-
czas zbyt dobrze, jeden z naszych 
zawodników został wyróżniony w 
klasyfikacji „Najlepszych Strzel-
ców”. Miejsce szóste w zestawie-
niu zajmuje Łukasz Matys, który 
na swoim koncie ma 19 punktów. 
Swoje koleje spotkanie Trzebnicki 
Klub Sportowy Korona rozegra 
już 23 listopada, przeciwko zespo-
łowi BT Krokus Bystrzyca Kłodz-
ka. Wszystkich Państwa bardzo 
serdecznie zapraszamy, drużynie 
natomiast życzymy powodzenia.

R E K L A M A

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

Czekamy na Święta, ale jak je 
zdrowo przeżyć? Jak uniknąć 
dolegliwości i nie martwić się 
dodatkowymi kilogramami? Są-
dzisz, że dieta to same wyrzecze-
nia? Chcesz dowiedzieć się, jak 
wygląda nasz gabinet masażu i 
fizjoterapii, zastanawiasz się czy 
któryś z zabiegów byłby dla Cie-
bie wskazany? Zastanawiasz się, 
jak wygląda nasze poradnictwo? 
Ty lub Twoje dziecko wymagacie 
fizjoterapii? Przyjdź, poznaj na-
szych specjalistów, dowiedz się 
jak pracują.
Już 13 grudnia od godz. 14.00 do 

18.00 można przyjść do naszej 
siedziby i dowiedzieć się jak pra-
cujemy, co oferujemy, ale przede 
wszystkim można skorzystać z 
wiedzy i pomysłowości Naszych 
Pracowników. Przygotowaliśmy 
specjalnie dla Państwa zestawy 
Świątecznych Informacji - w tym 
przepisy na tradycyjne polskie 
posiłki świąteczne. Dodatkowo 
Nasi specjaliści są do Państwa 
dyspozycji - wytłumaczą na czym 
polegają wizyty w poszczególnych 
gabinetach, podpowiedzą jakie 
dane są potrzebne do ustalania 
właściwych zaleceń przy różnych 

jednostkach chorobowych. Moż-
na otrzymać kwestionariusz dia-
gnozy nawyków żywieniowych 
rodziny.
Warto wykorzystać Dzień Otwar-
ty, jeśli nie jesteśmy pewni czy na-
leży konsultować się ze specjalistą, 
czy coś powinno nas zaniepokoić. 
Do dyspozycji naszych klientów 
są konsultacje: 14.00-16.00 - moż-
liwość wykonania analizy składu 
ciała, 15.00-17.00 - konsultacja 
fizjoterapeutyczna dla dorosłych, 
17.00-18.00 - konsultacja rehabili-
tacyjna dla dzieci i niemowląt.
Na zachętę przepis na kakao: 
Składniki: szklanka wody, 1,5 
łyżeczki kakao 70%, łyżeczka 
miodu, 2-3 łyżki mleka. Sposób: 
Kakao rozpuszczamy w wodzie 

dość długo mieszając i zagotowu-
jemy. Musimy uważać, bo napój 
będzie „uciekał” z garnka. Warto 
by pogotowało się około 2 minut. 
Następnie doprawiamy do smaku 
miodem i ewentualnie mlekiem. 
Gotowe! Oczywiście możemy 
urozmaicić smak kakao różnymi 
przyprawami - cynamonem, goź-
dzikami, chili lub jeszcze czymś 
równie pysznym:)
KAŻDY, KTO ODWIEDZI NAS 
13 GRUDNIA, OTRZYMA 
ULOTKĘ Z KONKRETNYM 
PRZEPISEM NA ZDROWE, 
SMACZNE I AKTYWNE ŚWIĘ-
TA! Skorzystaj z naszego do-
świadczenia i nie psuj sobie tego 
czasu obawami o swoją sylwetkę!

Święta bez wyrzutów sumienia

TKS KORONA  zdobyła swoje pierwsze punkty w tym sezonie. 

Pierwsze zwycięstwo 
Swoje pierwsze punkty w tym sezonie TKS Korona zdo-
była 9 października w meczu ligowym przeciwko zespo-
łowi UKS Trójka Lubań. Drużyny rozegrały spotkanie na 
Hali Sportowej przy PZS 2 w Trzebnicy, przy ulicy Że-
romskiego 25. Mecz rozpoczął się punktualnie o godzi-
nie 17:00.

KINGA BAUMGART 

Jako pierwsi w meczu 6. kolejki na 
parkietach WRONBA wystąpiły 
Promilki Trzebnica, przeciwni-
kiem zespołu były Mientkie Pusz-
ki.  Mecz rozegrano 10 listopada 
na Hali Sportowej 9 LO przy ulicy 
Piotra Skargi we Wrocławiu. Spo-
tkanie rozpoczęło się punktualnie 
o godzinie 13:15, już od samego 
jego rozpoczęcia na parkiecie gó-
rowała drużyna przeciwna. Pierw-
szą kwartę Promilki przegray czte-
rema punktami, odrabiając nieco 
tę stratę w drugiej kwarcie. Później 
było niestety już tylko gorzej, na-
sza drużyna przegrała dwie kolejne 
kwarty, oddając tym samym mecz 
40-58 dla Mientkich Puszek. Gra 
drużyny przeciwnej bazowała na 
grze zespołowej, zdobycze punk-
towe zawodników były dość wy-
równane. W drużynie Promilków 
natomiast, zespół do góry ciągnął 
Jacek Bartosik, który zdobył w tym 
meczu aż 15 punktów. Spotkaniem 
tym Promilki Trzebnica nie zmie-
niła swojego miejsca w tabeli III 

ligi grupy F, niezmiennie zajmują 
w niej ostatnie miejsce. Był to jedy-
ny występ trzebnickich drużyn w 6 
kolejce ligi WRONBA.
W następnym tygodniu rozpo-
częła się 7. kolejka ligi. Mecze 
wystartowały 16 listopada, tego 
samego dnia o godzinie 14:30 Za-
dymki Trzebnica stanęy do poje-
dynku przeciwko drużynie OKC 
na Hali Sportowej przy SSP 72 
przy ulicy Trwałej we Wrocławiu. 
Przewaga jaką drużyna przeciwna 
miała nad naszym zespołem od 
początku meczu była zatrważa-
jąca. Trzy pierwsze kwarty trzeb-
nicka drużyna oddała ze stratą 
5-7 punktów każda. Otrzeźwienie 
przyszło dopiero w kwarcie czwar-
tej, kiedy to Zadymki zdobyy 13 
oczek, odrabiając jednak tylko 3 
punkty. Spotkanie zakończyło się 
przegraną naszego zespołu 25-41. 
Każdy z zawodników naszej dru-
żyny prezentował podobną formę, 
żaden spośród graczy nie wybił się 
wysoką zdobyczą punktową. Jed-
nak najwięcej punktów dla zespo-
łu zdobył skrzydłowy, Grzegorz 

Krzysztofik. Była to pierwsza prze-
grana drużyny Zadymki Trzebni-
ca w 38. sezonie ligi WRONBA. 
Kolejny mecz tego dnia rozpoczął 
się kilka godzin później. O godzi-
nie 19:45 drugoligowa drużyna B.C 
Trzebnica zmierzyła się z Zebrano.
com.pl. Zawodnicy rozegrali spo-
tkanie nie zmieniając hali. Mecz 
ten jako jedyny można śmiało na-
zwać wyrównanym pojedynkiem. 
Mimo, iż w kwarcie pierwszej B.C 
zdobyli bardzo wysoką przewagę 
punktową, drużynie przeciwnej 
szybko udało się ją odrobić. Na 
tablicy wyników po kwarcie dru-
giej widniał wynik 19-17 dla B.C 
Trzebnica. Kolejna kwarta, trzecia, 
była bardzo wyrównana, drużyny 
grały punkt za punkt. Wydawać się 
mogło, że naszej drużynie uda się 
wygrać to spotkania, gdyż na swo-
im koncie odnotowała niewielką 
przewagę. Losy spotkania odwró-
ciły się jednak w ostatniej kwarcie, 
w końcówce spotkanie zespołowi 
Zebrano.com.pl udało się wyrobić 
4 punkty przewagi nad naszym 
zespołem. Spotkanie przez cały 
czas bardzo trzymało w napięciu, 
ostatecznie zakończyło się wyni-
kiem 44-48 dla drużyny przeciw-
nej. Na uwagę jednak zasługuje gra 
Bartłomieja Konopackiego, który 
dla swojej drużyny zdobył 20% 
wszystkich punktów i tym samym 
nieco prześcignął bezdyskusyjnie 
najlepszego zawodnika zespołu, 
Przemysława Tereniuka (7 punk-
tów). Przegrana w tym meczu nie 
zmienia pozycji naszego zespołu w 
tabeli III ligi, B.C w dalszym ciągu 

na miejscu drugim grupy C.
Następnego dnia o godzinie 18:30, 
swój czwarty, przegrany mecz ro-
zegrała drużyna Promilki Trzeb-
nica, przeciwnikiem naszego 
zespołu była drużyna Napalm. 
Przez większość tego spotkania 
Promilkom całkiem nieźle szła 
gra w obronie oraz w ataku, przed 
ostatnią częścią spotkania widniał 
zbliżony wynik, 25-26. Końców-
ka tego spotkania była zgubna dla 
naszego zespołu, mimo trzech 
dobrze rozegranych kwart trzeb-
nicki zespół nie poradził sobie w 
ostatniej z nich. Przeciwnikowi 
udało się bez problemu przebić 
przez naszą obronę, wychodząc 
na ośmiopunktowe prowadzenie. 
Rozegrany na Hali Sportowej 9 LO 
mecz zakończył się zwycięstwem 
zespołu Napalm 44-37. Dwucy-
frową zdobycz punktową uzyskało 
dwóch trzebnickich zawodników: 
Przemysław Jaremkiewicz (10 
punktów) oraz Jacek Bartosik (10 
punktów). 
Mimo tego, że w 8. kolejce 38. se-
zonu Amatorskiej Ligi Koszyków-
ki WRONBA nie wystąpi ani jeden 
trzebnicki zespół, to oranizatorzy 
zapraszają wszystkich chętnych 
aby kibicować drużynom. Zapra-

szają także na 9. kolejkę przypada-
jącą na 30.11 - 1.12. W tych dniach 
wszystkie nasze zespoły rozegrają 
po jednym spotkaniu. 30 listopada 
zagrają: Promilki Trzebnica (Hala 
Sportowa 9 LO przy ulicy Piotra 
Skargi we Wrocławiu, godzina: 
18:15) oraz Zadymki Trzebnica 
(Hala Sportowa przy SSP 72 na uli-
cy Trwałej we Wrocławiu, godzina 
20:45). Kolejnego dnia, 1 grud-
nia swój mecz rozegra zespół B.C 
Trzebnica (Hala Sportowa 9 LO 
przy ulicy Piotra Skargi we Wro-
cławiu, godzina: 13).  
Promilki Trzebnica: Paweł Fijał, 
Przemysław Jaremkiewicz, Jacek 
Bartosik, Marcin Ciszewski, Da-
niel Słomski, Marcin Hrycaj, Kon-
rad Buczek.
B.C. Trzebnica: Przemysław Te-
reniuk, Bartłomiej Konopacki, 
Bartłomiej Podrygajło, Michał 
Zych, Kamil Podrygajło, Bartosz 
Walczak, Paweł Wywiał, Michał 
Krupa. 
Zadymki Trzebnica: Tomasz Wi-
durski, Piotr Misiak, Grzegorz 
Krzysztofik, Arkadiusz Widurski, 
Bartosz Jaremkiewicz, Marcin Za-
rzeczny, Kamil Szczepański.

Dwie ostatnie kolejki
Za nami 6. i 7. kolejka Amatorskiej Ligi Koszykówki 
WRONBA, wystąpiły podczas nich trzy zespoły z Trzeb-
nicy, drugoligowa B.C Trzebnica oraz trzecioligowe Pro-
milki Trzebnica i Zadymki Trzebnica. Jak nigdy dotąd, 
każdy rozegrany przez naszych zawodników mecz za-
kończył się przegraną.
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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

PEDIATRA-NEONATOLOG

lek. med. 
Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

Trzebnica  ul. W. Jagiełły 9

Przyjmuje codziennie 
po uprzedniej rejestracji telefonicznej.

tel. 71 312 11 62
    502 670 316

STOMATOLOG

lek. dent. Judyta Łukaniec
TRZEBNICA
ul. M. Konopnickiej 9

stomatologia zachowawcza

stomatologia dziecięca

protetyka

chirurgia

Rejestracja tel. 607 817 491

OKULISTA
i PRACOWNIA OPTYCZNA

lek. med. 

Maria Banaś – Wojtowicz
specjalista chorób oczu 
i optometrysta

REJESTRACJA:  71 387 22 67
                                    607 40 58 47
pon. - pt.  w godz. 13 - 19 
Pełny zakres badań okulistycznych
TRZEBNICA ul. Pobożnego 15/XII

(wejście od ul. Milickiej)

STOMATOLOG

Trzebnica, ul. Prusicka 1

Zofia i Bartłomiej 
Kaczmarzyk
pon/wt/czw  w godz. 8 - 20
śr/pt  w  godz. 12 - 20

Pełen zakres usług 
stomatologicznych

tel. 71 312 15 10
    601 721 805

NEUROLOG

lek. med. 

Monika Susz-Kołodyńska

TRZEBNICA

ul. Piaskowskiego 25

REJESTRACJA telefoniczna

   513 128 911

LARYNGOLOG

lek. med. 

Piotr Kołodyński
TRZEBNICA

ul. Piaskowskiego 25

REJESTRACJA telefoniczna

503 014 969

PSYCHODIETETYK

mgr

Iwona Grzeżułkowska
psycholog, psychodietetyk

- praca z osobami 
   z nadmierną masą ciała

- promowanie zdrowego
  stylu życia.

tel. 722 395 256
w w w.emvit .pl

PEDIATRA-NEONATOLOG

praktyka 
pediatryczno-neonatologiczna

lek. med. Anna Kowalik
pediatra
specjalista neonatolog
WIZYTY DOMOWE
zgłaszanie wizyt w godzinach

w  godz.  9 - 18

tel. 698 441 394

FONO  CENTRUM 
   PROTETYKI SŁUCHU

- APARATY SŁUCHOWE
- Profesjonalny dobór
- Bezpłatne badanie słuchu
- Raty, wypożyczenia
- Baterie, akcesoria

TRZEBNICA ul. H. Pobożnego 13
                 (wejście od ul. Milickiej)
Gabinet czynny

pon. – śr. 8.00 – 16.30
czw. – pt. 8.00 – 15.30

tel. 71 387 12 76

OKULISTA
                    w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

lek. dr  Anna Białek-Szymańska
                   specjalista chorób oczu

dr przyjmuje: soboty 10 - 14
Trzebnica ul. Daszyńskiego 35

komputerowe badanie wzroku
mierzenie ciśnienia aplanatem
badanie dna oka
usuwanie ciał obcych
dobór soczewek kontaktowych

Czynny:  pon. - pt.  w godz. 10-18

REJESTRACJA tel. 601 754 974

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Trzebnica w zakresie zmiany parametrów zagospo-
darowania terenu m.in. powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki, udziału powierzchni działki jako po-
wierzchni terenu biologicznie czynnego, wysokości budynków 
mieszkalnych w mieście i na terenach wiejskich,  geometrii da-
chów, ilości miejsc postojowych, powierzchni działek na terenie 
miasta i na obszarach wiejskich.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 
2012 poz. 647 ze zmianami ) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r., nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Trzebnicy następującej 
uchwały:
- nr XLI/468/13 z dnia 31 października 2013 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Trzebnica w zakresie zmiany parametrów zagospodaro-
wania terenu m.in. powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki, udziału powierzchni działki jako po-
wierzchni terenu biologicznie czynnego, wysokości budyn-
ków mieszkalnych w mieście i na terenach wiejskich,  geome-
trii dachów, ilości miejsc postojowych, powierzchni działek 
na terenie miasta i na obszarach wiejskich.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany stu-
dium. 
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Trzebnicy, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzeb-
nica, w terminie do 2 stycznia 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości której wniosek dotyczy. 

Burmistrz Gminy Trzebnica
Obwieszczenie zostało wywieszone na urzędowych tablicach ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Trzebnicy w terminie od 6.12.2013 roku  do  2.01.2014 roku

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA



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 (bran-
ża 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. Sprzedaję ponieważ  
nie jest mi już potrzebny. Możliwość 
sprowadzenia na miejsce. Cena do ne-
gocjacji. Tel. kontaktowy 501 842 806. 

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

--- 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.
MIESZKANIE w Trzebnicy przy ul. 
Głowackiego o pow. 54 m², 2 pokoje 
(o pow. 19,5 m² i 11,3 m²) , łazienka  3,6 
m², kuchnia 6,8 m² , przedpokój 7,8 m², 
z balkonem zabudowanym + piwnica, 
tel. 667 100 949; 71 312 02 64.
MIESZKANIE własnościowe 35 m²w 
Trzebnicy w budynku spółdzielczym 
przy ulicy Słonecznej. Wysoki parter. 
Dwa pokoje po remoncie. Niski czynsz 
i świetna lokalizacja. Tel. 690-672-915.
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 elek-
tryczne piec opałowy, centralne na wę-
giel, kominek. Działka 600 m². Dom go-
spodarczy z garażem, na piętrze 60 m² 
pomieszczenie do wykonania mieszka-
nia, doprowadzona woda, światło, domy 
ocieplone, tel. 694 627 900.
DOM na wsi, działka 1050m², do remontu, 
+ budynek gospodarczy, 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 (podstawówka, 
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 pię-
trze, 47m², w pełni wyposażone (sprzęt 
AGD i meble). Tel 693 220 512.
MIESZKANIE w centrum Trzebni-
cy 3 pokojowe 60m2 na 2 piętrze z 
kominkiem ,roletami antywłamanio-
wymi, kuchnia częściowo wyposażo-
na oraz szafy wnękowe w pokojach. 
Telefon kontaktowy 788960430
LOKAL (cześć lokalu) ok 6m² z możliwo-
ścią powiększenia przy ulicy św. Jadwigi 
(w solarium). Cena wynajmu 500 zł + ra-

chunki, tel. 71 312 03 70, kom. 605 368 993.

Z AMIE NIĘ
MIESZKANIE zamienię mieszkanie 
37 m² przy ul. Żeromskiego w Trzebni-
cy 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, 609 088 871.

--- DAM  PRACĘ ---
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Grupa Wromax zatrudni przedstawi-
ciela handlowego / sprzedawcę. Miej-
sce pracy Trzebnica, Wymagania: Zna-
jomość branży motoryzacyjnej w 
szczególności /lakiernictwo samocho-
dowe, Prawo jazdy kategorii B, Odpor-
ność na stres, Umiejętność pracy w ze-
spole, Obsługa komputera /subiekt, 
Wysoka kultura osobista, Umiejętno-
ści negocjacyjne, Łatwość nawiązywa-
nia kontaktów handlowych, Chętnych 
prosimy o przesyłanie CV na adres mail. 
dariusz.stolarek.stolar@gmail.com
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY
Przyjmę do pracy, miejsce pracy Zawo-
nia. Wymagane m.in.: wysoka motywa-
cja do pracy, doświadczenie w obsłudze 
biura, wykształcenie minimum średnie, 
dobra znajomość języka angielskie-
go- komunikatywność, rzetelność, bar-
dzo dobra znajomość Pakietu Microso-
ft Office, mile widziana znajomość pro-
gramów graficznych oraz doświadcze-
nie w tworzeniu wizerunku firmy (two-
rzenie katalogu, ulotek itp.), prawo jazdy 
kat. B. Kontakt: 602 612 158.
OPIEKUN KLIENTA stały- dostawca
Przyjmę do pracy OPIEKUNA KLIENTA 
STAŁEGO-DOSTAWCĘ Miejsce pracy 
-Zawonia. Wymagane m.in.: prawo 
jazdy kat. B, doświadczenie w obsłu-
dze klienta, komunikatywność, dyspo-
zycyjność, 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 two-
rzeniem się filii ubezpieczeń i pośrednic-
twa kredytowego poszukujemy przed-
stawicieli w małych miejscowościach z 
powiatu trzebnickiego-wykształcenie mi-
nimum średnie, komunikatywność, przy-
jazne nastawienie, mile widziani studenci 
lub osoby już pracujące, podstawowa ob-
sługa komputera, wynagrodzenie zależne 
od zaangażowania, tel. 730 733 700.
UCZNIA zatrudnię do sklepu meblowego 
do przyuczenia zawodu, tel. 071 714 24 56.
SEKRETARKĘ zatrudnię do biura na 
terenie Trzebnicy (mile widziana student-
ka studiów zaocznych). Zakres obowiąz-
ków: umawianie klientów zgodnie z ka-
lendarzem, sprawdzanie zdolności kre-
dytowej klienta, obliczanie składek ubez-
pieczeniowych, obsługa faksu, podsta-
wowa obsługa komputera. Oferujemy: 
pracę w miłej atmosferze, podstawę + 
prowizję, możliwość rozwoju. Osoby za-
interesowane proszone są o przesłanie 
CV wraz ze zdjęciem na adres mailowy: 
trzebnica.rekrutacja@gmail.com.
DORADCA KLIENTA Firma: SKARA-
BEUSZ sp z o.o, Trzebnica i okolice, Zada-
nia: rozwój sprzedaży na wyznaczonym 
terenie, bezpośredni kontakt z klientem, 
praca w terenie, oczekiwania: doświad-
czenie w sprzedaży i obsłudze klien-
ta, dobre umiejętności organizacyjne, 
komunikatywność, mile widziane oso-
by mające doświadczenie w sprzedaży 
ubezpieczeń, kosmetyków. Oferujemy: 
wynagrodzenie prowizyjne wypłacane 
tygodniowo, premię związaną z pozy-
skiwaniem klientów, telefon komórkowy 
z limitem miesięcznym. Tel. 797 230 253.

--- 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  

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.
FELGI komplet metalowych do Mer-
cedesa (5,5), Tel. 694 216 036. 
KOŁA zimowe, felgi stalowe, 2 szt. 
175 x 65 x 14 120 zł. tel. 697 120 620
OPONY zimowe roz. 205/55 R16: 4 
sztuki. Tel. 794 579 228.
OPONY zimowe 195/65 R15: 4 sztuki. 
Tel. 794 579 228.

--- ROWERY / WÓZKI ---
SPR ZE DAM

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.

FOTELIK samochodowy dla dziec-
ka, o wadze od 9 do 18 kg (Grupa 1) 
renomowanej firmy Ramatti. Używa-
ny, stan bardzo dobry. Cena 150 zł. 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 działają-
ce 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.
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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:



KUPIĘ

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

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.
WERSALKA NOWA z Twardogóry. 
Tel. 604 068 164; 71 315 03 73
SOFA ROZKŁADANA TANIO! 2-oso-
bowa, materiał kratka zielona ok. 150 
cm szerokości. Używana, 50 zł. Tel. 501 
384 855.
ŁÓŻKO sosnowe z pojemnikami na 
pościel, o wym. 180 x 90. Cena do ne-
gocjacji, tel. 607 574 424.
PUFA duża otwierana pufa z materia-
łu.Wymiary 74x74, wys. 47. Stan bardzo 
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 zł.

PRALKĘ automat 100 zł, tel. 668 302 
127, Ujeździec Wielki.
LODÓWKO-ZAMRAŻARKĘ 100 zł, 
tel. 668 302 127, Ujeździec Wielki.
POJEMNIKI nowe do segregacji o 
pojemności 120 L . Cena 450 zł. Tel 
kontaktowy 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.
BIURKO sosnowe narożne dł: 140, 
szer: 91, wys. 75. Stan dobry. Cena 300 
zł. Tel. 607 930 526.

TELEFON Nokia Asha 300 bez foli, 
wszystko w zestawie używany 7 dni 
bez rys, nie widać śladów użytkowni-
ka, cena 230 zł. Tel. 509 092 635.
MONITOR do komputera 17” płaski, 
PHILIPS, stan bardzo dobry, cena 400 
zł, tel. 603 477 855.
ŁÓŻECZKO-KOŁYSKA z szufladą, 
drewniane, materac gratis. Kołyska 
obecnie zdemontowana. Stan (BDB-), 
cena 160 zł.  Tel: 668 360 255.
HUŚTAWKA Solidna huśtawka w bar-
dzo dobrym stanie. Cena 80 zł. Tel. 662 
985 912.

GARNITUR w rozmiarze 170/104/90 
w kolorze szarym, wpadającym w gra-
natowy. Noszony tylko raz! Koszt 100 
zł.  Kontakt Beata 501 384 165.
GARNITUR w rozmiarze 176/48/84 w 
kolorze grafitowym. W dobrym stanie, 
noszony raz! Koszt 100 zł. Kontakt Be-
ata 501 384 165.
SUKNIĘ ŚLUBNĄ i dodatki tanio, tel. 
691 946 461.
DUŻA PACZKA dla chłopca 152 cm: 
9 szt. koszul z dł. i kr. rękawem, 4 szt. 
sweterków, 5 szt. bluzki dł. rękaw 2 szt 
koszulki kr. rękaw, 2 szt. spodnie, kami-
zelka 2 szt. krótkie spodenki, marynar-
ka,kurtkajesienna. Tel. 693 280 762.

„ADIDASY” F-50 roz. 38. Tramp-
ki „converse”, półbuty granatowe za 
kostkę „reserved” oraz „victory”,  skó-
rzane buty zimowe „nagaba”, buty 
sportowe „reebok”, buty sportowe 
niebieskie „kalenji”. Tel. 693 280 762

TRAMPKI Nowe CONVERSE, białe, 
rozm. 41. Cena 100 zł, 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 latka: 
kurtka zimowa dwustronna C&A, kurt-
ka jesienna MINIKIDS, bluzeczka z dłu-
gim rękawem C&A, 2 x kamizelka weł-
niana H&M, 2 x spodnie dresowe DI-
SNEY/PIXER, spodnie sztruksy ocie-
plane RESERVED, spodnie dżinsy ZARA 
KIDS. Cena za całość 70 zł, tel. 66 77 43 
520.

UBRANKA po mojej córeczce. Spód-
niczki rozmiar: 9, 12, 18 miesiecy,  cena 
5 zł za sztukę, sukieneczki rozmiar: 74, 
80, 86, cena 10 zł za sztukę, spodnie 
ocieplane rozmiar: 9, 12, 18 miesiecy, 
cena 12 zł za sztukę, sweterki rozmiar: 
6-12 miesięcy, cena 12 zł.
Ubranka są w bardzo dobrym stanie. 
Tel: 664785691.

ŁOŻECZKO - kolor miód z nadrukiem 
misia 120 na 60 plus materac kokos 
pianka oraz ochraniacz. Stan bardzo 
dobry. Cena 170 zł. Tel. 662 985 912.

BUJAK urocza żyrafa, stabilne głębo-
kie siedzisko na kołach lub bujakach. 
Stan dobry (zdarta farba na kołach). 
Cena 50 zł tel. 662985912

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.

KARUZELĘ Fisher Price Misie z me-
lodyjkami, projektorem i pilotem. Stan 
dobry. Cena: 90 zł. Tel. 607 930 526.

DRZEWKO SZCZĘŚCIA (grubosz) – 
duże 1 m wysokości, około 2 m 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.
ROLKI rozmiar od 32 do 35, regulo-
wane, cena 40 zł para. Tel. 605 918 889.

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

----- 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 TK4, 
Płomień 2, mało używany 6,5KW, cena 
500 zł. Tel. 713 258 731.

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 niesprawne, 
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.

SKUPUJĘ 
markową 
ODZIEŻ

- DAMSKĄ
- MĘSKĄ 
- DZIECIĘCĄ

tel. 605 115 640
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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

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



DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY GMINY TRZEBNICA

Nakład 15 000  egzemplarzy

DTR Travel
Biuro Podróży
ul. Kościelna 2 , Trzebnica

EKSPRES 
NARTY 
z Trzebnicy i Wrocławia

do Czarnej Góry
 codziennie od 7 grudnia 2013!

Bilety online na 
www.ekspresbus.pl 
oraz w BP DTR Travel 
w Trzebnicy, ul. Koscielna 2

tel. 691 341 340 
www.dtrtravel.pl
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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

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 internecie 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

PILNIE  
KUPIĘ   
GRUNT  ROLNY
BUDOWLANY 
USŁUGOWY

 gotówka 24h
 tel. 500  582  777  

spacere@wp.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

ŚWIĄTECZNY 
KREDYT

TYLKO na DOWÓD!
tel. 782159244 / 730733700 

Powiatowy Dom Finansowy, 
ul. Obornicka 41B,  55-100 Trzebnica
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