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Wigilijnie na trzebnickim Rynku

Kolęda, Boże Narodzenie,
2013-2014
A gdy nadejdzie dzień
wszystkim bliski
i gwiazda wzrokiem obejmie nas,
spełnią się wszystkie
pragnienia ludzi:
Bóg zesłał dziecię.
I zbawi świat.
I wreszcie miłość stanie się siłą.
I w mrok odejdzie smutek i żal.
Bo kiedy wiara mocno w nas tkwi,
wiemy,
z tradycją nie wygra nikt.
I tu Maryja przy dzieciąteczku.
Obok zaś Józef, mąż, prawy mąż.
My nasze serca w górę wznosimy.

ierwsza wigilia na trzebnicP
kim Rynku odbyła się 4 lata
temu. Wówczas burmistrz Marek Długozima podkreślał, że
to ważne, by razem się spotkać,
podzielić opłatkiem i złożyć so-

bie najserdeczniejsze życzenia w
wielkiej rodzinie, jaką jest wspólnota samorządowa. Nikt wtedy
nie przypuszczał, że po kilku latach to wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz imprez orga-

nizowanych w Gminie Trzebnica
i z roku na rok będzie się cieszyć
coraz większym powodzeniem.
3200 ręcznie ulepionych pierogów, 992 kawałki ciasta, ok. 20 kg
ryby po grecku i 100 litrów czer-

- także używane -

Wszystkim klientom życzymy Wesołych Świąt

wonego barszczu. To tylko kilka
imponujących liczb, które obrazują rozmach tegorocznej Wigilii
na trzebnickim Rynku.
			
Str. 15-17.

Głośno śpiewamy
Wesołych Świąt.
Danuta Kamińska
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UWAGA MIESZKAŃCY
Tradycyjne już – w Sylwestra – odbędzie się będzie ulicami miasta Uliczny Bieg Sylwestrowy. W
związku z tym występować będą znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów w dniu 31 grudnia w
godz. 11.00-14.00 oraz w dniu 30 grudnia w godz. 10.00-12.00. Utrudnienia dotyczyć będą ulic
sąsiadujących z trasą biegu oraz im przyległych, a trasa prowadzić będzie ulicami: Daszyńskiego,
Obrońców Pokoju, Żołnierzy Września, Chrobrego, Mostową, Armii Krajowej, Korczaka, Leśną,
9 Maja, Oleśnicką, Klasztorną, ks. W. Bochenka, Prusicką, Konopnickiej, Polną i Sienkiewicza.
Zwracam się do Was z prośbą o cierpliwość i wyrozumiałość oraz o przemyślane włącznie silnika
w tych dniach. Zachęcam także do ustawiania się wzdłuż trasy i dopingowania biegających, których
w tym roku spodziewamy się ok. 1 500. W większości będą to biegacze z Polski, w tym ponad stu
mieszkańców Gminy Trzebnica, ale będą także obywatele: Kenii, Węgier, Rumuni, Ukrainy, Niemiec,
Francji, Norwegii, Hiszpanii, Meksyku, Brazylii oraz Stanów Zjednoczonych.
Janusz Pancerz Dyrektor Biegu

SPOŻYWCZY
nowo-otwarty

codziennie

ul. POLNA 41

świeże warzywa i owoce
świeże surówki
z DOLINY BARYCZY
naturalne soki bez konserwantów!
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Subiektywnym okiem
gospodarza
Jest taki wiersz ks. Jana
Twardowskiego pt. „Dlaczego
jest Święto Bożego Narodzenia?” Pozwolą Państwo, że
zacytuję: Dlaczego jest święto
Bożego Narodzenia?/Dlaczego
wpatrujemy się w gwiazdę na
niebie? / Dlaczego śpiewamy
kolędy?/ Dlatego, żeby się nauczyć miłości do Pana Jezusa.
/ Dlatego, żeby podawać sobie
ręce. / Dlatego, żeby uśmiechać
się do siebie. / Dlatego, żeby sobie przebaczać.
To wyjątkowa definicja czasu, który właśnie rozpoczyna
się w naszych domach i w naszych rodzinach. Po raz kolejny
zasiądziemy przy jednym stole,
po raz kolejny zaśpiewamy kolędę, przełamiemy się opłatkiem, po raz kolejny – miejmy
nadzieję, że w śnieżnej aurze –
pójdziemy na pasterkę. Jednak
każdego roku odkrywam, że
magia Świąt Bożego Narodzenia polega właśnie na tym, że
choć pewne z tych rzeczy wydarzają się „po raz kolejny”, to
zachwycają za każdym razem.
I jeszcze jedna refleksja.
Okres tych świąt, a za moment
początek nowego roku, zawsze

są okazją
do podsumowań. Oglądam się za siebie i widzę wiele
dobrych projektów, które udało
nam się wspólnie zrealizować w
Gminie Trzebnica, ale przede
wszystkim widzę ludzi, dzięki którym to, co dobre, było
możliwe. W tym kontekście
jakże ogromnej wagi nabierają
owe proste rzeczy, do których
odsyła nas ks. Twardowski:
podanie sobie ręki, uśmiech,
przebaczenie. Z tymi wartościami wkroczmy w Nowy 2014
rok, który mocno wierzę, że dla
nas wszystkich, będzie dobrym
czasem spełnionych nadziei.
Przekonuje mnie również o
tym ostatnia wspólnotowa, lokalna Wigilia, na którą jako gospodarz miasta mam zaszczyt
zapraszać Państwa już od 4 lat.
I z roku na rok jest nas coraz
więcej na trzebnickim Rynku.
Spotykamy się wszyscy, bez
względu na status majątkowy,
sprawowane funkcje – dla każdego jest miejsce. Wiem, że dla
niektórych z Państwa, szczególnie dla osób samotnych, to
jedyny moment, by właśnie we
wspólnocie ludzi życzliwych
poczuć atmosferę Świąt Boże-

Szanowni Mieszkańcy Gminy Trzebnica
go Narodzenia i tym bardziej
cieszę się z tych spotkań. Niezmiernie budujący jest również
fakt, że coraz więcej osób jest
zaangażowanych w to wydarzenie.
Na szczególny podziw zasługuje postawa sołectw - ich
ogromny wkład w przygotowanie i wydawanie potraw. I kiedy
tego dnia rozpoczynałem ceremoniał dzielenia się opłatkiem,
życzyłem nam wszystkim, byśmy ten czas świąt przeżyli w
atmosferze radości i miłości;
byśmy w codzienności kierowali się zawsze przesłaniem Matki
Teresy z Kalkuty: Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego
brata i wyciągasz do niego ręce,
jest Boże Narodzenie. Mam nadzieję, że czas świąteczny będzie
dobrą okazją, by zniwelować
podziały i spory, że umocni nas
w jedności oraz w szlachetnym
dążeniu do wspólnego dobra.
Serdecznie dziękuję Państwu za
przybycie na trzebnicki Rynek.
Wasza obecność jest ogromnie
budująca i utwierdza mnie w
przekonaniu, że ważne jest budowanie tej niezwykłej wartości
- wspólnoty samorządowej.
Burmistrz Marek Długozima
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Parking przy cmentarzu na ul. Spokojnej

W czasie świąt oraz podczas pogrzebów możliwość zaparkowania przy cmentarzu jest bardzo utrudniona ze względu na
wąski przejazd oraz ograniczoną ilość miejsc parkingowych. Budowa nowego parkingu w tym miejscu pomoże w rozwiązaniu tego problemu.

Do końca sierpnia przyszłego roku powstanie parking
na ul. Spokojnej i Obornickiej, przy cmentarzu
komunalnym. W projekcie zaplanowano 24 nowe miejsca
parkingowe. Plac zostanie wyłożony kostką brukową.
Na parking wjechać będzie można od ul. Spokojnej
oraz Obornickiej, wyjazd natomiast będzie tylko na ul.
Obornicką.
W Urzędzie Miejskim w Trzebnicy odbyło się otwarcie ofert
na wykonanie tej inwestycji.
Wpłynęły cztery oferty, najtańszą z nich przedstawiła firma
PUB BRUKPOL s.c. ze Strzelec
Wielkich. Realizacja inwestycji
przyczyni się do zmniejszenia
problemu z parkowaniem przy
cmentarzu, który nasila się w czasie pogrzebów oraz w okresach
świątecznych.

Andrzej Kędzierski, zasłużony dla gminy
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy radni
przyjęli uchwałę nadającą tytuł śp. Andrzejowi Kędzierskiemu „Zasłużony dla Gminy Trzebnica”.
Projekt uchwały pod obrady radnych złożył burmistrz Marek
Długozima na wniosek radnego
Janusza Pancerza, Sławomiry
Gniadek przy wsparciu Trzebnickiego Stowarzyszenia Sportowego oraz „Gaudii”.
Andrzej Kędzierski, to jeden z
najaktywniejszych animatorów
sportu w całej historii miasta i

Wcześniej pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w
Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy. Sport był jego pasją, a jego
ulubionymi dyscyplinami były
bieganie, siatkówka i koszykówka. Współtworzył najwspanialsze
osiągnięcia siatkarskiej Gaudii, z
którą wywalczył awans do drugiej ligi, gdzie zespół utrzymał
się przez pięć lat. Jak wspomina
Janusz Pancerz menadżer sportu
w TCKiS – dla Andrzeja najważniejszy był sport i młodzież, to
w tych dwóch elementach upatrywał drogi w przyszłość. Był
wspaniałym wychowawcą, któ-

gminy Trzebnica. Emerytowany
nauczyciel wychowania fizycznego, pasjonat sportu, trener, sędzia,
a co najważniejsze: człowiek z wyjątkowym charakterem, którego
porady trenerskie do dziś dźwięczą w uszach. Przez wiele lat sędzia główny Biegu Sylwestrowego
w Trzebnicy, współorganizował
także odbywający się dzień przed
biegiem głównym, bieg dla dzieci.
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Andrzej Kędzierski - „Zasłużony dla
Gminy Trzebnica”.

rego wybuchowy charakter kochali wszyscy, którym dane było
szczęście współpracy z nim. Dla
niego najważniejsze były zasady
M

A

Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima - W ubiegłym
roku wykonano remont dachu
kaplicy, naprawiliśmy i wymieniliśmy też nawierzchnię wokół
kaplicy, przy wejściu głównym na
cmentarz. Teraz czas na zwiększenie miejsc parkingowych dla
osób odwiedzających groby swoich bliskich.
[kas]

fair play, kształtowanie etycznych
postaw w młodych ludziach, tak,
by później byli mocnym fundamentem naszej przyszłości.
Andrzej Kędzierski (14.10.1946–
18.12.2012) odszedł od nas na zawsze, jednak pamięć o nim pozostała, czego żywym dowodem był
tegoroczny pierwszy memoriał
jego imienia. Dowodem uznania dla jego działań i autorytetu
wśród uczniów było zdobycie
odznaki „Szkarłatna róża”, która
była honorowym odznaczeniem
przyznawanym przed redakcję
„Płomyka” na wniosek dzieci i
młodzieży.
W latach 1998-2002 był także
konstruktywnym radnym gminy
Trzebnica trzeciej kadencji.
[seb]
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W Ministerstwie Zdrowia o uzdrowisku
W dniu 11.12.2013 roku burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Trzebnicy spotkał się w Warszawie z Włodzimierzem Śliwińskim - naczelnikiem wydziału uzdrowisk Ministerstwa Zdrowia RP. Tematem spotkania
było uzyskanie opinii na temat możliwości przywrócenia Trzebnicy statusu miejscowości
uzdrowiskowej oraz wyznaczenie potencjalnych stref ochrony uzdrowiskowej.

kreacyjną (m.in. Trzebnicki Park
Wodny „ZDRÓJ”) i noclegową
oraz wymagane tereny zielone do
wytyczenia stref ochrony uzdrowiskowej (Las Bukowy).
Naczelnik wydziału uzdrowisk
- Włodzimierz Śliwiński pozytywnie odniósł się do pomysłu

przywrócenia Trzebnicy funkcji
uzdrowiskowej, wniósł również
konstruktywne pomysły co do
kształtu przyszłych stref ochrony
uzdrowiskowej.
Podczas spotkania poruszono
również kwestię ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych
(Dz. U. z 2005 roku, nr 167, poz.
1399 z późn. zm.).
Naczelnik wydziału uzdrowisk
przestrzegał przed demonizowaniem przepisów wspomnianej
ustawy w odniesieniu do zakładów produkcyjnych znajdujących
się w obrębie stref ochrony uzdrowiskowej. Tłumaczył również, że
intencją omawianej ustawy był
zakaz budowy w strefach ochrony uzdrowiskowej zakładów
przemysłowych, które znacząco
oddziaływałyby na lokalne środowisko, klimat i surowce
lecznicze (takie jak
np. wędzarnie,
garbarnie,
składowiska
odpadów,

Członkowie zespołu roboczego do spraw zbadania możliwości nadania Trzebnicy statusu uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie. Od lewej: Daniel Buczak – sekretarz
gminy, burmistrz Marek Długozima, Agnieszka Pawlaczek – naczelnik wydziału promocji, Joanna Bębenek – naczelnik wydziału architektury i urbanistyki oraz Jakub Szurkawski - kierownik referatu komunikacji społecznej
oraz PR.

W spotkaniu tym, ze strony
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
uczestniczyli członkowie zespołu roboczego do spraw zbadania
możliwości nadania Trzebnicy
statusu uzdrowiska lub statusu
obszaru ochrony uzdrowiskowej
z Trzebnicy. Przedstawili oni na-

czelnikowi wydziału uzdrowisk
atuty Trzebnicy w staraniach
o przywrócenie miastu statusu miejscowości uzdrowiskowej
m.in.: sięgające XIX wieku tradycje uzdrowiskowe, ujęcie wód
głębinowych o potwierdzonych
właściwościach leczniczych, wyR

E

dane przez Państwową
Akademię Nauk świadectwo właściwości leczniczych
trzebnickiego
klimatu, odnowioną przestrzeń miejską na terenie
dawnej dzielnicy uzdrowiskowej, atrakcyjną ofertę reK
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Spotkanie robocze z Włodzimierzem Śliwińskim - Naczelnikiem Wydziału Uzdrowisk Ministerstwa Zdrowia RP. W spotkaniu uczestniczył również dr inż. arch. Tomasz Ołdytowski (z tyłu), który opracowywał wstępną koncepcję wyznaczenia
stref uzdrowiskowych dla Gminy Trzebnica.
M
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składy nawozów sztucznych).
Naczelnik wydziału uzdrowisk
zapewnił, że Ministerstwo Zdrowia nie sprzeciwia się budowie
nowych i rozbudowie istniejących zakładów produkcyjnych
nie oddziałujących niekorzystnie
na lokalne środowisko na terenie
stref ochrony uzdrowiskowej.
W tym celu Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić zmianę
omawianej ustawy o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, która precyzowała
będzie obostrzenia w odniesieniu
do zakładów przemysłowych na
terenach stref ochrony uzdrowiskowej.
Burmistrz Marek Długozima zaprosił naczelnika wydziału uzdrowisk - Włodzimierza
Śliwińskiego do odwiedzenia
Trzebnicy. Propozycja ta została
życzliwie
przyjęta, w związku z czym kolejne spotkanie z przedstawicielem
Ministerstwa Zdrowia odpowiedzialnym za politykę państwa
wobec uzdrowisk odbędzie się w
Trzebnicy.
[jus]
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Naukowo na UW

„Województwo – region – regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej.” Pod takim tytułem odbyła się konferencja kół naukowych Wydziału
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Na zaproszenie organizatorów, w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele samorządu różnych szczebli: województwa – na czele z Wojewodą Dolnośląskim Aleksandrem Markiem Skorupą, przedstawicielem Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawicielami samorządu
gminnego, reprezentowanego m.in. przez burmistrza Gminy Trzebnica, który również
objął honorowy patronat nad konferencją.
Po przywitaniu uczestników
przez Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego – prof. dra hab.
Marka Bojarskiego, prowadzący konferencję i jednocześnie jej
pomysłodawca – dr hab. Jerzy

Korczak poprosił o wystąpienie przedstawicieli samorządów.
Każdy z nich poruszył praktyczne aspekty codziennej pracy w realiach samorządowych, wskazując jej mocne strony oraz obszary,

które w dalszym ciągu wymagają
usprawnienia. Dzięki naciskowi
położonemu na ukazanie praktycznego aspektu pracy samorządowej, studenci oraz pozostali
goście konferencji mogli usłyszeć

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele smorządów różnych szczebli, rektorzy, przedstawicie wyższych szkół oraz studenci.
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wiele ciekawych anegdot związanych ze sprawowaniem funkcji
wojewody, marszałka czy burmistrzów.
Podczas swojego wystąpienia,
burmistrz Marek Długozima
podziękował organizatorom za
zaproszenie do wąskiego grona
przedstawicieli samorządu gminnego z terenu Dolnego Śląska,
biorących udział w tej konferencji. - To dla mnie zaszczyt, by w
tak prestiżowym gronie móc podzielić się moimi obserwacjami
dotyczącymi funkcjonowania samorządu – powiedział burmistrz
i dodał – Gdy tylko dotarła do
mnie prośba o objęcie patronatem honorowym tego wydarzenia, od razu wyraziłem na to zgodę, ponieważ uważam, że tego
typu spotkania są bardzo cenne
dla obu stron – zarówno dla nas,
jako prelegentów, jak i dla Was –

studentów. My – samorządowcy
- możemy wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami, a
Państwo możecie się dzięki temu
dowiedzieć o rzeczach, których
często nie znajdziecie w opracowaniach naukowych.
Konferencja swoją tematyką
wpisała się w obchody piętnastej
rocznicy utworzenia trójstopniowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa, w wyniku
której z dniem 1 stycznia 1999 r.
wprowadzono do podziału terytorialnego kraju powiaty i województwa samorządowe. Organizatorzy konferencji postawili
sobie za cel przypomnienie głównych założeń tej reformy oraz
zwrócenie uwagi na zagadnienia
związane z funkcjonowaniem
samorządów województw na tle
prawa krajowego, międzynarodowego i Unii Europejskiej.

Burmistrz Trzebnicy dzieli się z uczestnikami konferencji swoimi spostrzeżeniami na temat funkcjonowania samorządu.
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Nowy budżet jest proinwestycyjny
Budżet, który zaproponowałem,
po raz kolejny jest budżetem proinwestycyjnym. Świadczyć o tym
może kwota planowana na inwestycje w 2014 roku – 11 mln zł.
Zaczynamy ten rok od 47 zadań,
ale wraz z upływem czasu, liczba
ta z pewnością urośnie do ponad
90, jak miało to miejsce w latach
poprzednich - np. rok 2013 rozpoczęliśmy z liczbą 36 zadań inwestycyjnych, a zamykamy go liczbą
94 inwestycji!
Niestety, moje wielokrotne apele do radnych opozycyjnych o
spotkanie się i wspólną, konstruktywną dyskusję o budżecie
gminy nadal pozostają bez echa.
Oczekiwałem i nadal oczekuję zaproszenia mnie do rozmów, podczas których mógłbym w końcu
usłyszeć konkretne propozycje do
budżetu ze strony radnych opo-

zycyjnych. Ze swojej strony nadal
zapewniam, że jeśli tylko propozycje te miałyby się przysłużyć dla
dobra mieszkańców naszej gminy,
to zostały by poważnie przeanalizowane i szeroko omówione.
Jednak mimo mojej otwartości
na współpracę dla dobra mieszkańców, opozycja woli skoncentrować się tylko i wyłącznie na
krytyce mojej osoby i wszelkich
podejmowanych działań. Ale po
co zadawać sobie trud i skupiać
się na pracy dla naszej małej Ojczyzny, skoro można ograniczyć
się jedynie do krytyki złożonych
przeze mnie propozycji? Niestety,
w myśl takiej zasady funkcjonuje
w trzebnickiej Radzie Miejskiej
całe środowisko opozycyjne.
Wszystkim mieszkańcom należy
się informacja, kto poparł przedstawione poniżej zadania inwe-

stycyjne do wykonania w roku
2014, a kto był im przeciwny.
Za budżetem głosowała koalicja
„KWW Marka Długozimy” oraz
„Trzebnica 2000 plus”: Tadeusz
Cepiel, Jan Janusiewicz, Wiesława
Kucięba, Andrzej Łoposzko, Krystyna Haładaj, Janusz Pancerz,
Janina Polak, Edward Sikora, Mateusz Stanisz, Krzysztof Surówka,
Barbara Trelińska i Jan Zielonka.
Przeciwko budżetowi głosowali opozycyjni radni z klubu „Ponad Podziałami” – Jan
Darowski, Wojciech Wróbel,
Adam Gubernat, Paweł Wolski;
„Prawo i Sprawiedliwość” – Zenon Janiak i Janusz Szydłowski
oraz radny niezrzeszony – Karol
Idzik.
Należy w tym miejscu również
dodać, że projekt zaproponowa-

Skarbnik Barbara Krokowska i burmistrz Marek Długozima - podczas omawiania budżetu na kolejny rok.

nego budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Mam nadzieję, że
opozycja przypomni sobie rotę
przysięgi składanej przy ślubowaniu na radnych i w końcu zacznie

pracować dla dobra Gminy Trzebnica.

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

Zadania inwestycyjne do wykonania na 2014 r.
Poniższa tabela zawiera inwestycje rozpoczynające się w roku 2014 oraz te, które będą kontynuowane z roku 2013.
LP.

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1.

Utworzenie węzła komunikacyjnego przy dworcu
kolejowym (dworzec autobusowy)

2.
3.
4.

Budowa wiaty grillowej w Nowym Dworze
Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy wraz z
budową Deptaka
Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej
nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki perfum (FM
Group)

ŁĄCZNE KOSZTY
FINANSOWE

1 021 812,00
20 000,00
3 120 215,00
500 000,00

Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym

675 882,00

6.

Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a
Pęciszowem

500 000,00

7.

Projekt drogi w Cerekwicy

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Remont ul. Teatralnej wraz z modernizacją sieci
wodno-kanalizacyjnej
Wykonanie progów zwalniających w miejscowości
Masłów
Budowa parkingu dla samochodów osobowych
przy cmentarzu na ul. Spokojnej w Trzebnicy
Budowa sieci teleinformatycznej na obszarach
wiejskich (internet szerokopasmowy)
Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz
uzupełnienie zasobów komunalnych
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP
Marcinowo
Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 i budowa
Szkoły Muzycznej
Przebudowa i budowa nowej przychodni Trzebnickie Centrum Medyczne ZDRÓJ
Dokapitalizowanie Trzebnickiego Centrum
Medycznego ZDRÓJ - na modernizację ogrzewania
- zakup sprzętu medycznego i programów
medycznych
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie
Gminy Trzebnica (Nowe Osiedle na Grunwaldzie II
oraz Nowy Dwór - ul. Tealtralna i Daszyńskiego)
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni
ścieków OŚiGW
Wymiana oświetlenia drogowego na nowoczesne energooszczędne w Gminie Trzebnica

Kompleksowa modernizacja i przebudowa
budynku Ośrodka Kultury i sali kinowej

25.

Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym

26.
27.
28.
29.

5.

8.

24.

10 000,00

30.

Wykonanie wjazdu i utwardzenie placu przed
świetlicą wiejską w Biedaszkowie Wielkim
Wylanie fundamentów pod scenę i wykończenie
prac na terenie przy świetlicy w Głuchowie Górnym
Docieplenie wewnętrzne lub zewnętrzne dachu
świetlicy w Sulisławicach
Wykonanie zadaszenia nad tarasem przy świetlicy
wiejskiej w Brzykowie
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania
(komputery, monitory, drukarki, projektory itp.) do
Domu Kultury i Świetlic Wiejskich na terenie Gminy
Trzebnica

2 964 340,00
50 000,00
8 000,00
7 927,92
4 500,00
7 000,00
695 615,00
4 017,24

31.

Postawienie wiaty grillowej w Będkowie

32.

Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o.
Trzebnicki Park Wodny ZDRÓJ

33.

Budowa boiska w Ligocie

30 000,00

600 000,00

34.

Budowa boiska w Brzykowie

30 000,00

249 714,00

35.

Budowa boiska w Biedaszkowie Wielkim

30 000,00

2 528 000,00
4 000,00

10 700,00

Przebudowa boiska sportowego wraz z
wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych,
wymiana ogrodzenia działki przy Szkole
Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy
Wykonanie placów zabaw w miejscowościach:
Świątniki i Marcinowo

100 000,00

38.

Wykonanie placu zabaw w Skarszynie

102 500,00

39.

Budowa Placu zabaw - Brama Trębaczy

50 000,00

40.

Budowa Placu zabaw w Masłowie

50 000,00

41.

Wyposażenie placu zabaw w Boleścinie

7 000,00

42.

Doposażenie placu zabaw w Kobylicach

3 500,00

Ogrodzenie na terenie sportowo-rekreacyjnym w
Księginicach
Budowa sceny na placu rekreacyjnym w
Kuźniczysku

5 010,09
9 000,00

45.

Wyposażenie placu zabaw w Węgrzynowie

6 000,00

46.

Zakup urządzeń na plac zabaw w Skarszynie

11 536,00

47.

Zakup urządzeń na placu zabaw w Droszowie

5 000,00

36.

250 000,00
11 847 680,00
3 600 000,00
526 433,00
4 558 839,00

37.

43.

34 000,00
1 642 032,00

Projekt oświetlenia w Cerekwicy

5 000,00

Projekt na rozbudowę oświetlenia drogowego w
Sulisławicach
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w
Szczytkowicach

3 500,00

Zakup lamp w miejscowości Malczów

5 000,00

4 500,00

600 000,00

44.

OGÓŁEM:

50 000,00

35 466 395,16

Amnesty International
Burmistrz Marek Długozima z sekretarzem gminy
Danielem Buczakiem 14 grudnia uczestniczyli w XIV
Maratonie Pisania Listów Amnesty International. Akcję zorganizowała w Trzebnicy Szkolna Grupa Amnesty
International działająca przy Powiatowym Zespole Szkół
nr 1, którą prowadzą nauczycielki: Monika Komisarczyk
i Joanna Plichta. Te listy są pisane w obronie konkretnych
osób i jednocześnie są protestem przeciwko łamaniu praw
człowieka w różnych miejscach na świecie.
Akcja pisania listów odbyła się
już po raz czternasty na świecie,

a po raz szósty w Trzebnicy. W
tym roku broniono kilkunastu
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prześladowanych i więźniów sumienia, między innymi:
- dr TunaAunga – więźnia sumienia z Birmy;
- Eskindera Negę z Etiopii, dziennikarza, który odsiaduje wyrok
18 lat pozbawienia wolności za
krytykowanie rządu i wspieranie
wolności wypowiedzi;
- Yormę Bophę z Kambodży,
która jest aktywistką walczącą o
prawo do mieszkania dla osób ze
swojej społeczności. Po niesprawiedliwym procesie pozostaje w
więzieniu od 2012 roku. Jest więźniarką sumienia;
- Miriam López z Meksyku, ofia-

rę tortur. W 2011 roku została porwana przez żołnierzy, więziona
przez tydzień, bita oraz gwałcona.
Teraz walczy z meksykańskimi
władzami o sprawiedliwość;
-społeczności w Badia East w Nigerii, której w bezprawny sposób
zniszczono domy setek rodzin.
Wiele innych osób w tej społeczności boi się przymusowego wysiedlenia;
-mieszkańców i mieszkanki wioski Nabi Saleh, którzy są ofiarami brutalnych represji ze strony
armii izraelskiej. Od 2009 roku
organizują pokojowe demonstracje przeciw izraelskiej okupacji,
często rozpraszane siłą;

-Hakana Yamana z Turcji – w
czerwcu 2013 roku przechodził
on koło demonstracji przeciwko
brutalności policji w Gezi Park.
Został pobity, podpalony i porzucony na śmierć przez policję.
Doznał dużych obraże,ń m. in.
stracił jedno oko.
W czterech ubiegłych latach
uczniowie Powiatowego Zespołu
Szkół nr 1 i mieszkańcy Trzebnicy napisali:
- w roku 2008 – 131 listów;
- w 2009 – 415 listów;
- w 2010 – 517 listów;
- w 2011 – 675 listów;
- w 2012 – 888 listów.
(ewe)

M. Komisarczyk i J. Plicha, organizatorki akcji Amnesty International wraz z burmistrzem M. Długozimą i sekretarzem D. Buczakiem
Z każdym rokiem trzebniczanie piszą coraz więcej listów.

DAGMA
Trzebnica

ul.

PARTNER HANDLOWY

Teatralna 2

OKNOPLAST

tel. 71 387 21 22 / 601 798 840
www.oknoplast.com.pl

OKNA

Nasze okna charakteryzuje najwyższa jakość wykonania,
innowacyjne rozwiązania funkcjonalne, bezpieczeństwo oraz
dbałość o oszczędność energii. Finezyjne kształty profili, szeroka gama kolorów, w tym drewnopodobnych i dodatków okiennych, a przede wszystkim precyzja wykonania – to elementy,
które sprawiają, że okna wyróżniają się wyglądem i najwyższym
stopniem estetyki.

WYKORZYSTAJ
ZIMOWĄ OKAZJĘ

SUPER
RA BAT Y *

DO

43%

Postaw na innowacyjną technikę i ograj zimowe chłody.
Teraz, dzięki specjalnej zimowej ofercie OKNOPLAST,
na zakupione okna możesz otrzymać super rabaty nawet do 43%*.
* Promocja dotyczy okien zakupionych w okresie od 18 listopada do 31 grudnia 2013, z terminem odbioru w okresie styczeń – marzec 2014. Szczegóły w salonach sprzedaży.

DAGMA

PARTNER HANDLOWY OKNOPLAST

Trzebnica, ul. Teatralna 2 A
tel. 71 387 21 22

www.oknoplast.com.pl
Facebook: Oknoplast.Polska
YouTube: OKNOPLASTgroup
Twitter: @Oknoplast1

DRZWI ALUHAUS
Nowa marka drzwi wejściowych – ALUHAUS należy do Grupy
OKNOPLAST i powstała w odpowiedzi na rosnące potrzeby
klientów w zakresie energooszczędności i estetyki. ALUHAUS
posiada w swojej ofercie bogaty wybór drzwi zewnętrznych,
charakteryzujących się wysoką jakością i nowoczesnym
wzornictwem. Dodatkowo wszystkie produkty, niezależnie
od zastosowanego w nich wypełnienia posiadają współczynnik przenikania ciepła na poziomie Ud ≤0,8 W/m²K, dzięki
czemu mogą być stosowane w budynkach pasywnych. Drzwi
ALUHAUS dostępne są w czterech liniach produktowych – Elite,
Elite Frame, Simple i Flat, z których każdy dostępny jest w wielu
wersjach. Różnią się one m.in. rodzajem ozdobnych aplikacji
i kształtem pochwytów. Producent oferuje klientom szeroki wachlarz kolorów z palety RAL oraz odcieni drewnopodobnych.
Okładzina nanoszona jest technologią Decoral, która umożliwia
wykonanie rysunku słojów drewna (okleiną pokrywane są także
wewnętrzne elementy drzwi), co znacznie podnosi estetykę
drzwi. Dodatkowo można je idealnie dopasować do odcienia
okien z oferty OKNOPLAST. Firma ALUHAUS ma w swojej ofercie także duży wybór konstrukcji do ogrodów zimowych.

www.aluhaus.com.pl

ROLETY

Rolety zapewniają optymalną ochronę przeciwsłoneczną oraz redukcję hałasu. Rolety OKNOPLAST polecane
są w szczególności osobom ceniącym intymną atmosferę oraz bezpieczeństwo swojego domu. Wykonane
są z komponentów najwyższej jakości zapewniając
komfort użytkowania oraz długoletnią, bezawaryjną
pracę.
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Zmiany na ul. Daszyńskiego
Mieszkańcy mogą już korzystać
z pierwszej części wyremontowanej ulicy Daszyńskiego od strony
skrzyżowania z ul. Sienkiewicza i
Polną, gdzie powstał parking.
Im bardziej ta inwestycja zbliża
się ku końcowi i widać jej ostateczny wygląd, tym więcej głosów

podziwu słyszę od mieszkańców
– mówi burmistrz Marek Długozima i dodaje: – Myślę, że również ci, którzy początkowo byli
przeciwni tej inwestycji, z czasem
zmienią zdanie. Nie będzie tu
hałasu przejeżdżających aut czy
motorów, a rodziny będą mogły

Cały czas trwają prace przy remoncie ul. Daszyńskiego oraz budowie deptaka. I etap inwestycji dobiega powoli końca – wykładana jest
kostka na ostatnich fragmentach, zamontowano ławeczki, kosze na
śmieci, stojaki na rowery.

chodzić tędy z dziećmi bezpiecznie całą szerokością deptaka i
odpocząć sobie na eleganckich ławeczkach. Wiosną posadzimy tu
jeszcze zaprojektowaną zieleń, co
nada deptakowi ostateczny wygląd i dodatkowo ożywi tę ważną
część miasta. Ulica Daszyńskiego

zmienia swoje oblicze, które do tej
pory było smutne i szare- dodaje.
Z kolei w II etapie tej dużej inwestycji – remont odcinka od skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju
w stronę Rynku - prowadzone
są prace przy modernizacji sieci
wodno-kanalizacyjnej. Kolejnym

etapem będzie położenie nowej
nawierzchni jezdni oraz przebudowa chodników. - Na budowie
deptaka jestem kilka razy dziennie - zapewnia włodarz.

[kas]

Pierwsza część deptaka jest gotowa. Piesi bezpiecznie mogą się już po nim poruszać.

Burmistrz Gminy Trzebnica spotkał się z archeologiem Witoldem Wańkiem przy remontowanym odcinku II etapu prac, który pokazał mu część znalezionych przedmiotów z okresu średniowiecza. O
odkryciach sprzed wieków przeczytacie Państwo w wywiadzie z Witoldem Wańkiem na stronie …

Do użytku oddany został już parking za skrzyżowaniem ulic Daszyńskiego, Polnej i Sienkiewicza.

Oprócz ławeczek zamontowano także pozostałe elementy małej architektury – kosze na śmieci, latarnie oraz stojaki na rowery.
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Podziękowania za Mistrzostwa Nordic Walking
Spółdzielnia Socjalna Bawiland przekazała podziękowania dla burmistrza Marka
Długozimy za organizację warsztatów nordic walking i I Otwartych Mistrzostw Gminy Trzebnica w Nordic Walking, które odbyły się 9 i 10 listopada. Kolejne wspólne
projekty to zawody nordic walking dla szkół oraz Puchar Polski w Trzebnicy!
Pełnomocnik Polskiej Federacji
Nordic Walking Arkadiusz Ko-

zak i Jadwiga Grochowalska ze
Spółdzielni Socjalnej Bawiland,

instruktor nordic walking, wizy-

Specjalne podziękowania dla burmistrza od spółdzielni Bawiland za organizaję mistrzostw.

towali Trzebnicę (10 grudnia), w
celu obejrzenia i zmierzenia potencjalnych tras zawodów nordic
walking dla szkół oraz prestiżowej i dużej imprezy sportowej Pucharu Polski Nordic Walking.
Korzystając z okazji, w imieniu
Spółdzielni Socjalnej Bawiland,

Jadwiga Grochowalska przekazała piękne podziękowania dla
burmistrza Marka Długozimy za
owocną współpracę i organizację warsztatów oraz I Otwartych
Mistrzostw Gminy Trzebnica w
Nordic Walking.
[kas]

I Otwarte Mistrzostwa Gminy Trzebnica w Nordic Walking. Od lewej: burmistrz Marek Długozima, prezes
Spółdzielni Socjalnej Bawiland Magdalena Grochowalska, Jadwiga Grochowalska ze Spółdzielni Socjalnej
Bawiland i Instruktor nordic walking, naczelnik wydziału promocji Agnieszka Pawlaczek, a także pełnomocnik Polskiej Federacji Nordic Walking Arkadiusz Kozak.

Nowoczesny plac zabaw w Koczurkach
Nowoczesny zestaw zabawowy i zręcznościowy, huśtawki, karuzelę oraz piaskownicę – to tylko nieliczne z
urządzeń, jakie pojawiły się w Koczurkach. Służyć one
będą najmłodszym mieszkańcom wioski.
W kolejnym sołectwie, spośród
41, jakie wchodzą w skład gminy
Trzebnica, powstał nowoczesny,
kolorowy i bezpieczny plac zabaw
dla dzieci. Miejsce to zawiera zestaw zabawowy i zręcznościowy,
huśtawki, karuzelę oraz piaskownicę. Podłoże wysypano piaskiem,
a cały plac jest ogrodzony. Obok
placu zabaw zamontowano także wiatę, kosze na śmieci oraz
ławeczki. Wykonawcą inwestycji
jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS.
W pobliżu placu zabaw powstanie
równie ważne miejsce spotkań i
integracji mieszkańców Koczurek
- świetlica, która podobnie jak w
Komorowie zostanie zbudowana
od podstaw.

- Bardzo cieszymy się, że w naszej
miejscowości powstał nowy i piękny plac zabaw dla dzieci – mówi
sołtys Koczurek Stanisław Jakusek i dodaje: – Myślę, że będzie to
miejsce spotkań kilku pokoleń,
zarówno dzieci, jak i ich rodziców
oraz dziadków. Obok placu są ławeczki i miejsce zadaszone pod
wiatą, z czego wszyscy są zadowoleni. Teraz przed nami realizacja
zapowiedzianej przez burmistrza
Marka Długozimę kolejnej inwestycji, równie ważnej dla Koczurek – budowa nowej świetlicy.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za tę
decyzję i nie możemy się już doczekać jej otwarcia!- powidział na
zakończenie.
[kas]
R
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Sołtys Stanisław Jakusek cieszy się, że dzieci z jego miejscowości również doczekały się nowoczesnego placu zabaw.
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Statut i prezydium Trzebnickiej Rady Biznesu
Podczas posiedzenia Trzebnickiej Rady Biznesu w Urzędzie Miejskim (9 grudnia) podjęto dwie ważne decyzje –
przyjęto Statut Rady oraz wybrano pięcioosobowe Prezydium. Przewodniczącą została Jolanta Kempa – firma
Kulik oraz Inspirion Polska.
Przedsiębiorców przywitał burmistrz Marek Długozima. Następnie głos oddano Czesławowi
Czternastkowi, który omówił
zapisy Statutu oraz zaprezentował kandydatów na członków
Prezydium. Nad Statutem Rady,
który został przyjęty bez zmian,
pracował powołany wcześniej
zespół. W głosowaniu przyjęto
Statut oraz jednogłośnie powołano Prezydium Trzebnickiej Radu
Biznesu, w składzie: Przewodnicząca – Jolanta Kempa, Wiceprzewodniczący – Andrzej Borodycz, Sekretarz – Michał Jucha,
Członek Prezydium – Edmund
Bienkiewicz, Członek Prezydium
Wiesław Jakusek.
Burmistrz Marek Długozima: – Jestem bardzo zadowolony, że idea powołania i działania
Trzebnickiej Rady Biznesu została wcielona w życie. Jest to ciało
doradcze, konsultacyjne i prezentujące opinię środowiska przedsiębiorców w odniesieniu do licznych działań prowadzonych przez

Gminę Trzebnica. Mam nadzieję,
że funkcjonowanie Trzebnickiej
Rady Biznesu przyniesie obopólne korzyści, a nasza współpraca
będzie owocna i skierowana na
rozwój naszej gminy.
Kolejne spotkanie zaplanowano wstępnie na styczeń 2014 roku.
Będzie ono dotyczyło zmian w
organizacji ruchu drogowego w
Trzebnicy. Na zaproszenie burmistrza w Urzędzie Miejskim
spotkają się zainteresowani tematem przedsiębiorcy, pracownicy
Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego oraz projektant nowej
organizacji ruchu. Następnym
istotnym zagadnieniem, w który
Trzebnicka Rada Biznesu może
się zaangażować, jest realizacja
projektu budżetu obywatelskiego,
skierowanego do mieszkańców
Trzebnicy. W dalszych planach
są także konsultacje odnośnie
projektu uchwały, na mocy której przedsiębiorcy tworzący nowe
miejsca pracy, będą uprawnieni
do skorzystania z ulg w podatkach lokalnych.

W skład nowego prezydium TRB weszli (od lewej): Edmund Bienkiewicz, Czesław Czternastek (koordynator), Wiesław Jakusek, Andrzej Borodycz, Jolanta Kempa (przewodnicząca) oraz sekrertarz Daniel Buczak i burmistrz Marek Długozima.

Przypomnijmy, że Trzebnicka
Rada Biznesu jest dobrowolnym
zrzeszeniem
przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Trzebnica, której celem działania są
m.in.: wypracowanie wspólnych
rozwiązań dotyczących regulacji
podatków lokalnych obowiązu-

jących w Gminie Trzebnica, opiniowanie projektów uchwał Rady
Miejskiej, mających szczególny
wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej, wyrażanie
oczekiwań oraz reprezentowanie
interesów środowiska przedsiębiorców wobec władz samorządowych Gminy Trzebnica, bu-

dowanie prestiżu i autorytetu
środowiska lokalnych przedsiębiorców. Trzebnica Rada Biznesu
może, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzebnica, występować z inicjatywą uchwałodawczą
w sprawach dotyczących rozwoju
przedsiębiorczości.
[kas]

Kolejne spotkanie TRB zaplanowano wstępnie na styczeń 2014 roku. Będzie ono dotyczyło zmian w organizacji ruchu drogowego w Trzebnicy.
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SKŁAD OPAŁU SKŁAD NAWOZÓW
WĘGIEL Z POLSKICH KOPALNI
ekogroszek (workowany, luz)
orzech, kostka, miał, koks

transport gratis

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE ROLNICTWA
w nawozy azotowe, fosforowe i potas

A

USŁUGI ASENIZACYJNE
CZYSZCZENIE SZAMB

czyszczenie kanalizacji - Wuko
inspekcja kanalizacji za pomocą kamery

Dowozimy TOWAR do Klienta!

BILU Szczytkowice 191, 55-100 Trzebnica

tel. kom. 664 02 47 22, 606 41 35 92
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Pierwszy Wesoły Brzuszek
Miło nam poinformować, że 17
grudnia burmistrz Marek Długozima, prezes Trzebnickiego Centrum Medycznego ZDRÓJ oraz
koordynator Szkoły Rodzenia
Anna Libera-Zawadka odwiedzili „pierwsze dziecko” Szkoły Rodzenia „Wesołe Brzuszki” – małą
Laylę Rosie. Szkoła Rodzenia to
jeden z programów na rzecz rodziny, który realizowany jest we
współpracy Gminy Trzebnica i
gminnych spółek: Centrum Medycznego ZDRÓJ i Parku Wodnego ZDRÓJ.
Mała absolwentka Layla Rosie
jest piękną i pogodną dziewczynką. Urodziła się 3 grudnia o godz.
12.43. Ważyła 3,740 kg, mierzyła 58 cm. - Serdecznie gratuluję
młodym rodzicom. Ogromnie się
cieszę, że Szkoła Rodzenia staje
się atrakcyjną ofertą dla mieszkańców naszej gminy. Zajmuje
również bardzo ważne miejsce
wśród wielu inicjatyw, m.in.
prężnie działającego programu
Trzebnicka Rodzina 3+, które
podejmujemy na rzecz rodziny –
mówił burmistrz.
Mama Layli uczęszczała do szko-

ły rodzenia systematycznie. Zajęcia pozwoliły jej ze spokojem i
pod okiem profesjonalistów przygotować się do tej jakże ważnej
roli życia - macierzyństwa.
Cykl w Szkole Rodzenia Wesołe
Brzuszki trwa dziewięć tygodni.
Zajęcia prowadzone są ze specjalistami: psychologiem, położnymi,
fizjoterapeutami, lekarzem ginekologiem
naprotechnologiem,
neonatologiem,
pielęgniarzem
systemu ratownictwa medycznego. Przyszli rodzice ćwiczą,
masują, uczą się kąpać maluchy,
poznają technikę masażu Shantala, uczą się także nosić dzieci w
chustach, poza tym uczestniczą w
różnych wykładach dotyczących
np. depresji poporodowej, czy
diety kobiety ciężarnej.
Najbliższa edycja Szkoły Rodzenia już po Nowym Roku.
Dla przyszłych, ale zabieganych
rodziców, Centrum Medyczne,
przygotowało formę zajęć weekendowych. Więcej informacji na
stronie www.tcmz.trzebnica.pl
lub pod numerem telefonu: 697923-153.

Mała Layla Rosi z mamą Marią Lamparą w otoczeniu - prezes TCM Anny Imielskej, koordynatorki Szkoły Rodzenia Anny
Libery - Zawadki oraz burmistrza Marka Długozimy.

(alz)

Masaż Shantala w Wesołych Brzuszkach
Wśród licznych zajęć i warsztatów
w Szkole Rodzenia „Wesołe Brzuszki”, która działa przy Trzebnickim
Centrum Medycznym ZDRÓJ, jest
masaż Shantala. Zajęcia prowadzi
koordynator szkoły Anna Libera
-Zawadka. Poniżej kilka słów od
niej na temat korzyści, które niesie
ze sobą ta forma pracy z maluszkiem. Zacznę cytatem: „Pieszczoty, głaskanie i przytulanie są dla
dziecka jak pożywienie. Tak samo
jak białko, minerały i witaminy”.
Frederique Leboyer.Masaż Shantala to starożytna technika masażu
niemowląt oraz dzieci, wprowadzona na europejski grunt przez
francuskiego położnika Frede-

Anna Libera- Zawadka w trakcie relakcującego masażu Shantala.

Dodatkowe zajęcia od stycznia
Od stycznia trzebnickie przedszkolaki będą miały zapewnione
dodatkowe zajęcia taneczno-rytmiczne lub językowe. Tak zdecydował burmistrz po konsultacjach z rodzicami. Dodatkowe
lekcje sfinasuje gmina.
1 września weszła w życie znowelizowana ustawa o systemie
oświaty. Ministerstwo Edukacji

Narodowej uznało, że przedszkola powinny być tańsze i ograniczyło do 1 złotego opłatę za każdą
nadprogramową godzinę pobytu
dziecka w przedszkolu, ale jednocześnie zabrało dzieciom dodatkowe zajęcia w placówkach
państwowych. Pomysł ministerstwa wzbudził wiele kontrowersji.
Rodzice byli oburzeni, tak samo
R

miedź
mosiądz
brąz
aluminium
cynk
ołów
akumulatory
kwasówka
puszki alu.
alufelgi
chłodnice alu.
wióry alu.
nikiel
makulatura
folia
stal

zeta-recycling.pl

jak dyrektorzy placówek. Finansowanie zajęć spadło natomiast
na barki samorządów. Te musiały wygospodarować dodatkowe środki na ten cel. Im większe
miasto i większa liczba placówek
oraz przedszkolaków, tym trudniej było to zrobić i tym większe
było opóźnienie w realizacji tego
zadania.
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rique Leboyer. Położnik, widząc
sparaliżowaną kobietę masującą
swoje dziecko na ulicy, przeniósł
te obserwacje do Europy. Udowodniono, że regularne masowanie ma
pozytywny wpływ na dziecko, jak
również na matkę, czy inną osobę
wykonującą masaż. Co ważne, ten
rodzaj masażu może być wykonywany z łatwością przez każdego, a
technika jest prosta do nauczenia.
Dotyk to pierwsza forma komunikacji między dzieckiem a rodzicem, sprzyja bliskości budowaniu
więzi, wzmacnia poczucie wartości dziecka.Regularne masowanie
dziecka 3-4 razy w tygodniu daje
następujące korzyści:

DLA NIEMOWLĘCIA: pomaga w
uregulowaniu snu, wspomaga trawienie, zapobiega kolkom, wycisza, uspokaja, podnosi odporność
organizmu, wzmacnia więzi emocjonalne z rodzicami.

Dodatkowe zajęcia w przedszkolach i punktach przedszkolnych
podległych gminie Trzebnica
rozpoczną się w styczniu.
W Przedszkolu nr 1, w Przedszkolu nr 2 oraz punkcie przedszkolnym w Ujeźdźcu Wielkim zajęcia
rytmiczno-taneczne prowadzone
będą przez firmy zewnętrzne, a
dokładnie przez panie Magdalenę
Marszałek oraz Małgorzatę Miśtę. Panie te prowadziły zajęcia w
latach poprzednich i cieszyły się
one dużym zainteresowaniem

wśród dzieci. Zajęcia językowe
w PP nr 2 pod nazwą „ Zabawy
językiem” oraz zajęcia w PP nr 1
pod nazwą „Sztuka w przedszkolu” zostaną poprowadzone przez
nauczycieli tych placówek.
Jak wyjaśnia Agnieszka Moździerz,
dyrektorka
Zespołu
Administracyjnego
Placówek
Oświatowych zajęcia odbywać
się będą raz w tygodniu, w każdej
grupie – po 30 minut w grupach
przedszkolnych i po 20 minut w
grupach żłobkowych.
[paj]

M

DLA RODZICA: wzmacnia więź
z dzieckiem, poprawia pewność
siebie, uspokaja, relaksuje, łagodzi
lub zapobiega depresji poporodowej u matek.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w naszych
warsztatach.
Anna Libera-Zawadka,
koordynator w Szkole Rodzenia

A

zeta@vp.pl

NAJWYŻSZE

CENY SKUPU
w regionie

za dostarczony towar

PŁACIMY
GOTÓWKĄ

PUNKT SKUPU SUROWCÓW WTÓRNYCH
♦ posiadamy własny specjalistyczny transport
♦ na życzenie klienta podstawiamy kontener
♦ możliwość negocjacji cen przy większych ilościach towaru
♦ oferta dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych

POZNAŃ

ul. 1 MAJA
PRZEDSZKOLE

ul.

1-go Maja 3 Trzebnica

tel.

882 826 813 / 606 902 645
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Klucz jak z herbu?

zuje duży kunszt sztuki nożowniczej, druga pochodzi od noża bardzo masywnego i ta jest pięknie
zachowana. Są również fragmenty mis drewnianych, toczonych.
Musimy jednak wiedzieć, że proces konserwacji drewna jest długotrwały i nie wiadomo nawet jak
będzie wyglądać po konserwacji.

Prace archeologiczne na kolejnych odcinkach ul. Daszyńskiego przynoszą nowe odkrycia archeologiczne. Ołowiana kostka do gry, dwa groty od strzał, nóż żelazny, ale przede
wszystkim ogromny klucz, który wygląda jak wierna kopia klucza z XV-wiecznego herbu
miasta! Na razie wszystko jest w fazie hipotez i badań, ale to również fascynujący etap prac.
Który teraz odcinek badają archeolodzy?

Dalszy etap pracy budowlanych i
archeologicznych prowadzony jest
od skrzyżowania ul. Obrońców
Pokoju z ul. I. Daszyńskiego w
kierunku ul. Lipowej, a nawet wykracza kawałek dalej, do początku
Rynku. Muszę przyznać, że sytuacja pod względem archeologicznym diametralnie się zmieniła,
bowiem przed ul. Lipową warstwa
średniowieczna zanika zupełnie,
jej po prostu tam nie ma. Pojawia
się podłoże naturalne lub nawarstwienie współczesne.

Zachowany
Przekrój.

fragment

wodociągu.

Co to może oznaczać?

Jest kilka teorii. Występuje tu dosyć duże nagromadzenie przyłączy, rur kanalizacyjnych, wodnych
i niewykluczone, że podczas prac
instalacyjnych w latach ubiegłych
doszło do wymiany gruntu. W

warstwa średniowieczna ciągnie
się do ul. Lipowej i zanika ok. 10
metrów przed nią, ale na pozostałym obszarze występuje. Być
może ta warstwa wchodzi pod
obecne budynki. Na pewno będę
analizował to zjawisko i spróbuję
odpowiedzieć na pytanie, czy zanik warstwy średniowiecznej to
tylko i wyłącznie wymiana gruntów, czy np. może trochę inaczej
wyglądało wejście na Rynek. Kramy z pewnością były usytuowane
tu, gdzie teraz stoją budynki, więc
śladu po nich już nie ma, bowiem
wszystkie domy mają głębokie

piwnice. Ponadto badamy kawałek ulicy i nie ma możliwości
przeprowadzenia badań w miejscu, gdzie była średniowieczna
zabudowa. Pamiętam, jak parę
lat temu, pracowałem w obszarze Rynku. Wówczas też dużym
zaskoczeniem był brak warstwy
średniowiecznej. Nie trafiliśmy
na nic takiego jak teraz na ul.
Daszyńskiego, gdzie była tłusta,

Średniowieczny kuty gwóźdź.

Ołowiana, średniowieczna kostka do
gry.

tym miejscu, w którym pracujemy obecnie, kładziona jest nowa
linia wodociągowa, choć przylega
do starej. Druga z przyczyn może
być taka, że wejście do Rynku nie
przebiegało tak jak teraz, z ul. Daszyńskiego pod kątem prostym,
ale mogło zbaczać na prawo w kierunku zachodnim. Możliwe też, że
w związku z dużą różnicą terenu
pomiędzy ulicą I. Daszyńskiego
a Rynkiem, warstwa ta mogła po
prostu w dużym stopniu spłynąć
na dół, co często zdarza się na stanowiskach archeologicznych.

metrowa mierzwa, wypełniona słomą, ścinkami, odpadami,
skórami i kośćmi. Kilka lat temu
na Rynku udało się znaleźć ślady
spalonych budynków szachulcowych, datowanych od XVI wieku
wzwyż. Wystąpiły tam również
dwie lub trzy jamy z materiałem
wcześniejszym. Choć i tu należy
cały czas pamiętać, że badania w
Rynku też były prowadzone tylko
na pewnym odcinku.

To chyba niespodziewane odkrycie. We wcześniejszym wywiadzie powiedział Pan, że
prawdopodobnie im bliżej Rynku będą archeolodzy, tym odkryć będzie więcej.

Nie jest to absolutnie negatywna
niespodzianka, bowiem każdy
wynik w archeologii jest pozytywnym wynikiem i przynosi
jakieś informacje. Rzeczywiście

pewnością też średniowieczne,
choć sytuacja jest podobna jak w
przypadku kostki. Znaleziono je
obok siebie. I ewidentnie jeden z
nich był użyty, ponieważ jest częściowo uszkodzony. Musiał trafić w coś lub kogoś. Drugi jest w
dużo lepszym stanie. Być może są
to groty husyckie? Husyci spalili
w XV wieku dużą część Trzebnicy, w tym Rynek. Być może są to
ślady tych walk. A może zupełnie
inny epizod wojenny. Poza tym
powtórzyły się zabytki, które były
wcześniej, m.in. ceramika, choć
w mniejszej ilości, zdecydowanie

Fragmenty talerzy z połowy XIX wieku.

mniej jest też kości, a skór tym
razem nie było w ogóle. Z zabytków specjalnych udało nam się

Co poza kostką?

Udało nam się znaleźć dwa groty od strzał, bardzo ciekawe, z

Witold Waniek, archeolog.

Podobno udało się też znaleźć
wyjątkowy, duży klucz?

Tak, ciekawostką jest fakt, iż
jest on identyczny jak w herbie
Trzebnicy. Jest to prawdopodobnie klucz użytkowy, który służył
do otwierania skrzyni lub domostwa. Nie mogę, niestety, na razie
zabytku pokazać, bo właśnie jest
w drodze do konserwacji.
Na koniec powiedzmy jeszcze
kilka słów o drewnianym wodociągu. Na drugim etapie prac
odkryto jego kolejne części?

Teraz udało nam się odkryć dwie
rury, które ewidentnie były powiązane z wcześniej odkrytym
wodociągiem na ul. Daszyńskiego. To odkrycie było możliwe
dzięki temu, że natrafiliśmy na
jedyne miejsce o szerokości 3,
może 4 metrów, które nie zostało
przekopane rurami w latach ubiegłych. Ten fragment ocalał. Mam
nadzieję, że uda nam się zrobić
próbkę drewna i określić wiek
ścięcia drzewa, co pozwoli na dokładne datowanie. Dzięki temu
poznalibyśmy datę budowy wodociągu, który przebiegał praktycznie przez całą ul. Daszyńskiego. Jednak już teraz z dużym
prawdopodobieństwem można go
datować na koniec wieku XVIII.
Przypomnijmy zasady funkcjonowania tego wodociągu.

W tym wypadku woda do wodo-

Średniowieczny żelazny klucz.

Średniowieczne groty strzał (dwa
różne typy).

ciągu mogła trafiać albo bezpośrednio ze źródełka, ale specjalne
urządzenie tłoczyło wodę. Jak by
nie patrzeć zaopatrzenie miasta
w sieć wodociągową zawsze było
ciekawym rozwiązaniem.
Jaka była jakość takiej wody?

Ostatnio pokazał Pan kostkę
drewnianą do gry, tym razem
przyniósł Pan do nas kostkę
ołowianą. Powiedzmy o niej coś
więcej czytelnikom Panoramy.

Kostka jest na pewno średniowieczna, choć trudno powiedzieć,
czy jest z XIII, XIV, czy z XV wieku. Być może da się to ustalić w
późniejszych badaniach.

Co możemy powiedzieć o szklanych odkryciach?

Odlew żeliwny - plakietka z marszałkiem Hindenburgiem.

znaleźć bardzo ciekawy klucz,
klamry od butów lub pasów. Choć
te ostatnie odkrycia są już raczej z
XVII wieku.

Na pewno była o wiele zdrowsza
niż dziś. Nie stała w miejscu, tylko cały czas była tłoczona. Wiadomo, że jeśli pojawiały się choroby, czy inne zarazy to oczywiście
woda je przenosiła. Pamiętajmy
jednak, że ludzie bardzo późno
odkryli tę zależność, właściwie
ok. XIX wieku. Ponadto miasto
średniowieczne
potrzebowało
bardzo dużo wody, nie tylko do
picia, ale także do produkcji gospodarczej.
Czy natrafiono na jakieś inne
zabytki drewniane?

Udało nam się znaleźć dwie rękojeści od noża, oprawki. Jedna jest
bardzo misternie zrobiona, poka-

Jest coś w formie kieliszków.
Szkło było towarem luksusowym
w średniowieczu. To odnalezione
różni się zupełnie od późniejszego, ma zupełnie inną barwę, inny
skład, inną technikę wykonania.
I są to tylko ułamki, ale może na
ich podstawie uda nam się przeprowadzić jakąś analizę i określić
chociaż jaka to była forma.
Mówimy o zabytkach średniowiecznych, a te z późniejszego
okresu?

Udało nam się odkryć dużo pięknych, kolorowych fragmentów
talerzy z XIX wieku. Jest to o tyle
ciekawe, że to ostatni etap, kiedy
talerze ceramiczne mają jeszcze
wzięcie, bo potem wyparła je
porcelana. I bardzo dużo znalezisk udało nam się znaleźć na
skrzyżowaniu ul. Daszyńskiego
i ul. Sienkiewicza, m.in. dużo
fragmentów fajek glinianych, co
obrazuje modę na palenie w XIX
wieku, rozpowszechnioną szczególnie wśród wojskowych i żołnierzy. Ciekawym znaleziskiem
jest plakietka z marszałkiem
Hindenburgiem. To odlew żeliwny, po konserwacji wygląda rewelacyjnie. Możemy się domyślać,
że emerytowany generał miał
ją u siebie w gablocie i zapewne
służył pod rozkazami marszałka
Hindenburga. Po II wojnie została zapewne wyrzucona jako coś
„niemieckiego”.
Do kiedy będą Państwo badać
ten drugi etap?

Całość inwestycji planowana jest
na koniec kwietnia przyszłego
roku. Muszę jednak przyznać, że
zarówno nam, jak i ekipie budow-

Sprzączka z brązu - XIV – XVI wiek.

lanej zależy, by jak najwięcej prac
zrobić teraz. Jeśli bowiem przyjdzie zima i będzie długa, to nie
wiem, kiedy uda nam się wznowić prace. Dużo więc zależy od
warunków pogodowych.
Jakie są dalsze plany związane z zabytkami? Ostatnio
wspomnieliśmy, że w tej chwili
wszystko trafia do Muzeum w
Środzie Śląskiej, ale zapewne
trzebniczanie chcieliby móc
oglądać te eksponaty u siebie.

Po opisie i konserwacji materiałów będziemy mogli ocenić, co
jest na tyle wartościowe, żeby
zostało w Trzebnicy. W tym miejscu muszę przyznać, że pan burmistrz bardzo interesuje się pracami archeologicznymi i pojawiają się ciekawe pomysły związane
z ekspozycją zabytków. Na razie
nie chcę zdradzać wszystkich
szczegółów, ponieważ wszystko
trzeba dokładnie opracować.
Rozmawiała Ewelina Gładysz

Magia naszej wigilii
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wieczoru na scenie wystąpili: z
kolędami chór dziecięcy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, z jasełkami dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 3, z występem

3200 ręcznie ulepionych pierogów, 992 kawałki ciasta, ok. 20
kg ryby po grecku i 100 litrów czerwonego barszczu. To tylko
kilka imponujących liczb, które obrazują rozmach tegorocznej
Wigilii na trzebnickim Rynku. Pokazują jednak coś jeszcze
– ogromne zaangażowanie mieszkańców całej gminy, w tym
przede wszystkim sołectw w to niezwykłe wydarzenie – wspólne świętowanie czasu Bożego Narodzenia.

Pierwsza wigilia na trzebnickim
Rynku odbyła się 4 lata temu.
Wówczas burmistrz Marek Długozima podkreślał, że to ważne,
by razem się spotkać, podzielić
opłatkiem i złożyć sobie najserdeczniejsze życzenia w wielkiej
rodzinie, jaką jest wspólnota
samorządowa. Nikt wtedy nie
przypuszczał, że po kilku latach
to wydarzenie na stałe wpisze się
w kalendarz imprez organizowanych w Gminie Trzebnica i z roku
na rok będzie się cieszyć coraz
większym powodzeniem.
Hasłem przewodnim tegorocznej
wigilii był cytat z kolędy „Bóg się
rodzi, moc truchleje”. 15 grudnia,
chwilę po godz. 17.00 proboszcz
parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja i św. Jadwigi ks. Jerzy
Olszówka przeczytał fragment
Ewangelii o narodzeniu Jezusa i
przekazał wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Również gospodarz miasta burmistrz życzył
mieszkańcom gminy i gościom,
by spędzili ten czas w rodzinnym, ciepłym gronie, otoczeni
atmosferą życzliwości, pojednania i przebaczenia. Do tych słów

dołączyli się dyrektorzy i prezesi
jednostek podległych Gminie
Trzebnica, Siostry Boromeuszki na czele z Matką Generalną s.
Claret Król, a także księża z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła,
których reprezentował ks. Marek
Gorbenko. Następnie wszyscy
zgromadzeni na Rynku, wśród
dźwięków kolęd, w atmosferze
wzajemnej życzliwości, połamali się opłatkiem. Chwilę później
zgromadzono się przy stołach
udekorowanych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
by skosztować licznych potraw
przyrządzonych przez panie z
poszczególnych sołectw. W tegoroczne przygotowanie i wydawanie posiłków zaangażowały się
Koło Gospodyń Wiejskich w Głuchowie Górnym, Koło Gospodyń
w Taczowie Małym, sołectwa:
Skarszyn, Brzyków, Brochocin,
Szczytkowice, Jaźwiny, siostry
Boromeuszki, OPS w Trzebnicy, Restauracja Ratuszowa i Piekarnia Leon Dąbrowski. Wśród
sponsorów tegorocznego wydarzenia należy również wymienić
sklep Intermarche i firmę Kulik. Ponadto podczas wigilijnego

Witaj św. Mikołaju
Jednak zanim odbyła się wieczerza wigilijna, do dzieci przyszedł
długo oczekiwany gość – św. Mikołaj. Przywołał go dźwięk dzwoneczków, które maluchy dostały
razem z licznymi świątecznymi
gadżetami ufundowanymi przez
Gminę Trzebnica. Prezenty rozdawały tańczące i śpiewające bałwanki oraz elfy. Na ten niezwykły czas świętowania wyrósł na
trzebnickim Rynku Choinkowy
Lasek, który maluchy mogły udekorować własnoręcznie przygotowanymi bombkami i łańcuchami.
W tym lesie wyrosła również magiczna skrzynia „Skrzynia świątecznych marzeń”, do której dzieci wrzucały kartki z napisanymi,
a bywało, że i z namalowanymi
prośbami do Świętego. Kolejne
dwa wyjątkowe momenty dla
dzieci tego dnia to wspólne zapalenie choinki, oczywiście poprzez
wypowiedzenie magicznego zaklęcia razem ze św. Mikołajem,
a wcześniej zbudowanie czapki
poprzez ustawienie się na płycie
rynku na wyrysowanym kształcie, by zrobić sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie.
Więcej zdjęć do obejrzenia na
www.trzebnica.pl oraz facebook.com/trzebnica
[glad]
Czapka Mikołaja utworzona przez najmłodszych mieszkańców gminy.

Koncert dzieci i młodzieży uczęszczających na warsztaty muzyczne, prowadzone w TCKiS przez Anetę
Góral.

Burmistrz Marek Długozima po raz kolejny zaprosił Mikołaja na trzebnicki Rynek.

specjalnym kolędnicy z Cerekwicy i dzieci uczęszczające na
warsztaty muzyczne do TCKiS,
prowadzone przez Anetę Góral.
Na zakończenie spotkania odbył
się koncert zespołu Mitlos, który
na ludową nutę zaśpiewał znane i
mniej znane kolędy, a także pieśni
bożonarodzeniowe.

Jasełka Bożonarodzeniowe zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3.

Przed podzieleniem się opłatkiem, burmistrz oraz przedstawiciele duchowieństwa, komendanci,
dyrektorzy jednostek podległych Gminie Trzebnica oraz sołtysi złożyli mieszkańcom świąteczne życzenia.
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Pyszne ciasta przygotowały mieszkańcy sołectw - Brochocin, Taczów Mały...

...i Skarszyn... Jednym słowem było pysznie.

...Jaźwiny...

Na kiermaszu można było nabyć piękne prace rękodzielnicze.

Pamiątkowe zdjęcie z bałwankiem w Lasku Choinkowym.

Wspólne życzenia świąteczne przy dzieleniu się opłatkiem. Na zdjęciu burmistrz Marek Długozima z
państwem Małgorzatą i Markiem Kolińskimi.
Głuchów Górny jak zawsze uszykował pyszne pierogi. W tym roku było ich aż 3200 sztuk!

Sołectwo Brzyków przygotowało w tym roku kapustę z grochem, paszteciki oraz staropolską, tradycyjną kwaśnicę.

Szczytkowice przygotowały rybę po grecku i barszcz. Natomiast filety rybne usmażyła restauracja
Ratuszowa.
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O czym marzę?
W wigilijny wieczór na trzebnickim Rynku stanęła specjalna skrzynia „Skrzynia
świątecznych marzeń”. Dzieci
z ogromnym przejęciem pisały
lub malowały korespondencję
do św. Mikołaja. Kilka takich
niezwykłych listów udało nam
się podejrzeć.

PAWEŁ
ŚWIĘTEK

PAULINA i
PATRYK
HAŁAZIŃSCY

10 lat
Marzę o czołgu
na pilota. Kiedyś widziałem
taki na reklamie
i od tej chwili mam nadzieję, że
Święty Mikołaj przyniesie mi go
pod choinkę!

6 lat
Marzą o zwierzętach: - Chcielibyśmy mieć
świnkę morską i kota, ale prawdziwego proszę pani!

MAJA
SZAKAŁA

ASIA
ZALESKA

4,5 roku

4 lata

Nie umie jeszcze pisać, ale z
pomocą babci narysowała
swoje marzenie – małego, pluszowego misia.

Której z pomocą przyszła
mama Ania, do
skrzyni wrzuciła
życzenia
świąteczne dla wszystkich koleżanek, a szczególnie dla dziadzia
Józia z Milicza i poprosiła o lalkę
królewnę śnieżkę.

Bałwanki rozdawały dzieciom m.in. dzwoneczki i pierniczki ufundowane przez Gminę Trzebnica
oraz sponsorów.

Siostry Boromeuszki sprzedawały świece, kartki i bożonarodzeniowe ozdoby.

Występ chóru ze Szkoły Podstawowej nr 2 pod kierwonictwem Haliny Bolisęgi.

Pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem było wielką atrakcją zarówno dla maluchów, jak i rodziców.

Słodycze cieszyły się dużym wzięciem, a bałwanki, dużym zainteresowaniem maluchów.

Jedną z atrakcji mikołajkowej zabawy na Rynku było przystajanie drzewek w Choinkowym Lesie.
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Nieobecny jest wśród nas
W 132. rocznicę założenia Salwatorianów, 8 grudnia w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy
odbyła się promocja książki napisanej przez salwatorianina, której bohaterem jest inny
salwatorianin. Tych dwóch księży łączą również więzi rodzinne. Ks. Ireneusz Kiełbasa,
opisując życie, działalność naukową i duszpasterską swojego wuja ks. prof. Antoniego
Kiełbasy, sprawił, że nieobecność została zastąpiona dobrym słowem. Książka jest współfinansowana z budżetu Gminy Trzebnica.

strzem, prowincjałem, promotorem pracy, wydawcą i z autorem
poprowadziła związana z duszpasterstwem nauczycieli w Trzebnicy, wiceprezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Trzebnickiej
Barbara Kołodziejczyk. Prezentację multimedialną przygotowaną
na bazie prywatnego archiwum
i archiwum Urzędu Miejskiego
przygotował wieloletni przyjaciel
księdza Profesora, prezes TMZT
Zbigniew Lubicz-Miszewski. Promocji towarzyszyła wystawa prac

- Ta książka to hołd oddany ks.
profesorowi A. Kiełbasie, który
całe swoje życie poświęcił dla salwatorianów i zawsze starał się realizować testament ks. Franciszka
Marii od Krzyża Jordana, naszego założyciela. Jestem wdzięczny
wielu ludziom, którzy przyczynili
się do wydania tej książki, w sposób szczególny mojemu promotorowi ks. Michałowi Pieli, bez
którego tak książka nie powstałaby – powiedział autor ks. Ireneusz
Kiełbasa. W podziękowaniu za
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Promocja książki pt. „Ks. Profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa
SDS (1938-2010). Życie oraz działalność naukowa i duszpasterska”
odbyła się 8 grudnia w Urzędzie
Miejskim w Trzebnicy. Zarówno data, jak i miejsce zostały
wybrane nieprzypadkowo. Burmistrz - W galerii zasłużonych
i honorowych obywateli miasta
postać ks. Antoniego pojawia się
aż dwa razy. Jego liczne związki z
miastem, zaangażowanie na polu
religijnym, społecznym, oświatowym i kulturalnym przez ponad
40 lat pobytu w Trzebnicy, dowodzą, jak bliskie sercu było dla niego to miejsce - mówił burmistrz
Marek Długozima.
Na spotkanie zapraszał również prowincjał Salwatorianów
ks. Piotr Filas SDS. - Cieszę się,
że promocja książki odbywa się
dziś, kiedy nasze zgromadzenie
obchodzi 132. rocznicę powstania. Jestem przekonany, że ks.
Antoniemu ta data bardzo by się
spodobała. Kocham Trzebnicę.
Tutaj zaczynało się moje kapłaństwo. Ale też dzięki temu, że to
właśnie tu - w Trzebnicy, poznałem ks. Antoniego, zrozumiałem,
że warto – z naszej perspektywy
kapłańskiej – angażować się i
brać czynny udział. Tak naprawdę dla tych ludzi tu jesteśmy przeznaczeni.
Wśród gości obecni byli m.in.: ks.

Wśród gości obecni byli m.in.: ks. prof.Jerzy Madera - Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie, ks. prof. dr hab. Michał Piela z Papieskiego Wydziału Teologicznego, promotor pracy, ks. Leszek Kopiec – dyrektor Wydawnictwa Salwator, ks. Bogdan Grabowski - dziekan dekanatu trzebnickiego, ks.
Jerzy Olszówka – proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja i św. Jadwigi w Trzebnicy, siostra Claret Król – Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek.

prof. Jerzy Madera - rektor Wyższego Seminarium Duchownego
Salwatorianów w Bagnie, ks. prof.
dr hab. Michał Piela z Papieskiego
Wydziału Teologicznego, promotor pracy, ks. Leszek Kopiec – dyrektor Wydawnictwa Salwator,
ks. Bogdan Grabowski - dziekan
dekanatu trzebnickiego, ks. Jerzy Olszówka – proboszcz parafii

pw. św. Bartłomieja i św. Jadwigi
w Trzebnicy, siostra Claret Król
– Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek, a także
rodzina śp. ks. Antoniego, jego
brat ks. Jerzy, siostry Małgorzata
Żukowska i Irmgarda Łazaj oraz
bratanek w żoną.
Rozmowy przy stoliku - z burmi-

Rodzina śp. ks. Antoniego Kiełbasy: brat ks. Jerzy, siostry Małgorzata Żukowska i Irmgarda Łazaj oraz
bratanek z żoną.

Podczas spotkania wręczono kilka wyjątkowych egzemplarzy ze specjalną dedykacją od autora. Na zdjęciu książkę otrzymuje wieloletni współbrat ks. Antoniego ks. Jerzy Olszówka.

autorstwa Katarzyny Belskiej pt.
„Profesor - wystawa malarstwa”.
Na stoiskach Wydawnictwa Salwator oraz TMZT każdy zainteresowany mógł nabyć ciekawe
propozycje książkowe. Spotkanie
uświetnił koncert gitarowy w wykonaniu Michała Bąka oraz Leszka Zaleskiego.

pomoc finansową udzieloną przy
wydaniu książki, autor wręczył
burmistrzowi egzemplarz z dedykacją - słowami Jana Pawła II:
„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”.

Po spotkaniu autor podpisywał książki i rozmawiał z czytelnikami.

Autor wręczył burmistrzowi egzemplarz ze specjalną dedykacją - słowami Jana
Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie
przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Rozmowy poprowadziła związana
z duszpasterstwem nauczycieli w
Trzebnicy, wiceprezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Trzebnickiej Barbara Kołodziejczyk.
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W kilku słowach

Fragment rozmów o książce

BURMISTRZ MAREK DŁUGOZIMA:
Pierwsze myśli o ks. Antonim to prywatne wspomnienia. Wspólny czas rozmów z nim
kształtował mnie jako człowieka i chrześcijanina. Jednak ślady obecności ks. Antoniego
obecne są przede wszystkim w przestrzeni naszego miasta, w licznych dziełach, które po
sobie pozostawił. I chodzi nie tylko o publikacje promujące nasze miasto w całej Europie,
ale np. to co pozostawił w postaci pięknej współpracy z miastem partnerskim Kitzingen,
której był ojcem duchownym, i która do dziś tak pięknie się rozwija. O tym wszystkim
przeczytacie Państwo w książce. Kiedy ks. Ireneusz przyszedł do mnie z propozycją wydania jej, to pomyślałem: gdzie, jak nie tu – w Trzebnicy powinna się ukazać. Dzięki tej
lekturze możemy zajrzeć do rodzinnego domu ks. Antoniego, dowiedzieć się więcej o jego
życiu i twórczości. I za tę możliwość serdecznie dziękuję autorowi i gratuluję mu ważnego
dzieła.

Burmistrz Marek Długozima.

PROWINCJAŁ SALWATORIANÓW KS. PIOTR FILAS:
Zapamiętałem księdza Profesora w taki sposób: On uczył nas, jakimi być Salwatorianami, ale uczył nas tego po to, byśmy byli dobrymi dla tych, do których zostaliśmy posłani.
Rodzina salwatoriańska wiele zawdzięcza księdzu Profesorowi. Myślę, że podobałoby mu
się to, że promocja książki odbywa się dziś – w 132. rocznicę założenia Zgromadzenia.
Mam nadzieję, że nie zdradzę jakiejś tajemnicy, ale kiedy w 2009 roku poprosiłem autora książki, a był wtedy superiorem w warszawskiej wspólnocie, by został prefektem w
Bagnie, nie był do końca zadowolony. Jednak ks. Antoni zaznaczył: Ja mu powiedziałem
- posłuchaj prowincjała, bo w tym może być głos Boga. Nikt wtedy nie sądził, że ks. Profesor tak szybko odejdzie. Natomiast ks. Ireneusz przenosząc się do Bagna miał możliwość
kontynuowania studiów i dzięki temu możemy się wspólnie dziś cieszyć jego dziełem,
gratulować mu.
Prowincjał Salwatorianów ks. Piotr Filas.

KS. MICHAŁ PIELA, PROMOTOR PRACY:
Odwołam się do recenzji ks. bpa Jana Kopca, który napisał: ks. Ireneusz złapał temat od
razu. Na uczelni jesteśmy przyzwyczajeni, że jeśli mamy nawet szacowne postaci, to czekamy - próbujemy nabrać dystansu, obiektywności w spojrzeniu, by móc o nich opowiadać. Natomiast ks. biskup pięknie powiedział, że ks. Ireneuszowi udało się na gorąco
ocalić to, co pamięta on sam, bliscy i rodzina ks. Antoniego. To ogromna zaleta rozprawy.
Dom, środowisko rodzinne, ziemia śląska - o wielu tych rzeczach nie wiedzieliśmy. Dzieciństwo księdza Antoniego nie było proste. Może było ubogie, ale też radosne, piękne,
spójne. Rozprawa ks. Ireneusza to jednak nie panegiryk, homilia, kazanie, ale to praca
naukowa. Ks. Profesor jest wujkiem ks. Ireneusza, ale w książce nie znajdziemy tanich
ocen i pochwał. W biografistyce to bardzo ważne. Myślę, że ks. Ireneuszowi udało się tego
uniknąć m.in. przez jego pokorę wobec tematu.
Ks. Michał Piela, promotor pracy.

KS. LESZEK KOPIEC, DYREKTOR WYDAWNICTWA SALWATOR:
Praca nad wydaniem rozprawy naukowej jest bardziej czasochłonna i skomplikowana niż
przy standardowych publikacjach. Wymaga współpracy z zupełnie innymi redaktorami.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo książki, które dotykają głębiej tematu teologii, psychologii i prezentują pełne spektrum tego, czego w dzisiejszym świecie potrzebuje katolik,
by móc swoją wiarę rozwijać i budować siebie samego. Obok nich mamy takie sztandarowe tytuły, jak choćby „Kuchnia s. Anieli”, która od lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Jeśli natomiast mówimy o książce ks. Ireneusza i misji Wydawnictwa Salwator,
to chciałoby się powiedzieć: jakie książki wydawać, jeśli nie takie. To świetnie napisana
książka o niezwykłym człowieku.

Ks. Leszek Kopiec, dyrektor Wydawnictwa Salwator.

KS. IRENEUSZ KIEŁBASA, AUTOR:
Ks. Antoni cały czas namawiał mnie, żeby pisać doktorat. Dopiero skończyłem studia magisterskie i przyznam: chciałem odpocząć. Kiedy więc zadzwonił do mnie
prowincjał, że chce przenieść mnie z parafii do Seminarium Duchownego w Bagnie,
odpowiedziałem, że wolałbym zostać. Jednak, jak widać, Pan Bóg mocno działa również przez decyzje przełożonych. W Bagnie bowiem rzeczywiście mogła powstać ta
książka, o czym wówczas nie wiedziałem. Pisząc rozprawę, zbierając materiały, rozmawiając z współbraćmi, robiąc kwerendę, postawiłem duży nacisk na relacje osób,
które spotkały ks. Antoniego. Część z nich już w tej chwili nie żyje. Cieszę się, że
udało mi się zdobyć te wspomnienia. Kiedy po pogrzebie poszedłem do ks. Michała z
pomysłem rozprawy, od razu usiedliśmy i przygotowaliśmy wstępny plan. Ks. Michał
powiedział wtedy: 2 lata i książka jest gotowa. Przyszło mi do głowy: niemożliwe.
Okazuje się, że możliwe. Rzeczywiście, przed trzecią rocznicą śmierci ks. Antoniego,
udało nam się wydać publikację. Czy coś zaskoczyło mnie podczas zbierania materiałów? Do dzisiaj zastanawiam się, jak ks. Antoni to godził: działalność duszpasterską i naukową, skąd miał na to czas. Choć przypominam sobie, że ile razy byliśmy
wspólnie na urlopie, na Śląsku, u brata ks. Antoniego ks. Jerzego, to ks. Antoni pytał,
czy mam komputer ze sobą. On zawsze przywoził jakąś teczkę, dokumenty, coś pisał,
tworzył.
Ks. Ireneusz Kiełbasa, autor książki.
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29. Uliczny Bieg Sylwestrowy w Trzebnicy
Trzebnica, ostatni dzień roku, godzina 12:00, na linii startu blisko 1500 biegaczy, a przed
nimi 10 000 metrów wymagającej trasy! Już po raz 29 będziemy świadkami pięknej, sportowej
trzebnickiej tradycji - Ulicznego Biegu Sylwestrowego, organizowanego w myśl idei „Trzebnica Gmina Wspierająca Sport”. Ponadto, wspólnymi siłami biegaczy i mieszkańców wesprzemy podopiecznych fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”. Pomożemy także Zbyszkowi Kaczmarkowi - biegaczowi z Trzebnicy, który również walczy z chorobą nowotworową.
PATRONATY HONOROWE

W tym roku Patronat Honorowy
nad Trzebnickim Biegiem sylwestrowym objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Rafał
Jurkowlaniec oraz kolejny już raz
Urszula Włodarczyk - nauczyciel
akademicki, polska lekkoatletka, w latach 1991-2000 czołowa
wieloboistka świata. Zdobywała
medale na wszystkich kolejnych
mistrzostwach Europy w hali i na
stadionie. Trzykrotna olimpijka:
w Barcelonie w 1992, w Atlancie
w 1996 i w Sydney w 2000 roku,
dwukrotna medalistka mistrzostw
świata w hali: Toronto 1993 - srebro, Maebashi 1999 – brąz.
BIEG

Jak co roku, każdy zawodnik
otrzyma przez biegiem pakiet
startowy, a po zakończeniu wyścigu pamiątkowy medal oraz
posiłek regeneracyjny. W poszczególnych kategoriach zostaną także przyznane narody, dyplomy i
statuetki. Te elementy pozostają
niezmienne. Zmieni się natomiast
trasa biegu.
TRASA BIEGU

W tym roku, ze względu na remont ulicy Daszyńskiego, trasa
biegu ulega pewnym modyfikacjom. Zawodnicy przebiegną
przez nowo wybudowany deptak
na ul. Daszyńskiego w stronę rynku, a zaraz za deptakiem skręcą
w lewo w ul. Obrońców Pokoju.
Drugą zmianą w stosunku do zeszłorocznych tras będzie podbieg
od ul. Prusickiej przez całą ul. M.
Konopnickiej a nie jak w miało to
miejsce w poprzednich latach - ul.
Teatralną.
ROZGRZEWKA

Wzorem poprzedniego roku, również i w tym, proponujemy zawodnikom udział w rozgrzewce zorganizowanej przez partnera biegu
– Wrocławskie Stowarzyszenie
Pro-Run. Tym razem rozgrzewka zostanie poprowadzona pod
okiem profesjonalisty – Bartłomieja Przedwojewskiego - trenera
Stowarzyszenia Pro-Run Wrocław, zdobywcę m.in. Mistrzostwa
Polski w Biegach Górskich na dystansie 10 km. Ćwiczenia rozciągające i rozgrzewające rozpoczną
się o godz. 11:00, na boisku Gim-

nazjum nr 1 w Trzebnicy – tuż
przy Hali Sportowej.
BIEG DZIECI I MŁODZIEŻY

Tradycyjnie też, 30 grudnia odbędzie się bieg dzieci i młodzieży.
Dystans do pokonania ulicami
Trzebnicy wynosi 1 km. Dziewczęta i chłopcy zostaną podzieleni na kategorie wiekowe. Każdy
otrzyma pamiątkowy medal, a
zwycięzcy dyplomy i statuetki
oraz nagrody.
MARTYNA ZAPRASZA DO BIEGU!

W 2012 roku po raz pierwszy Bieg
Sylwestrowy miał partnera społecznego w postaci fundacji. Ten
dodatkowy, charytatywny wymiar spotkał się z ciepłym i entuzjastycznym przyjęciem zarówno
wśród uczestników, sponsorów
biegu, ale również wśród kibiców i mieszkańców. Udało nam
się wspólnie zebrać ponad 15 tys.
złotych i tym samym przyjść z
pomocą konkretnej osobie - wówczas małemu Jasiowie Szopie, pod-

opiecznemu Fundacji Jaśka Meli
„Poza Horyzonty”.
W tym roku również chcemy, by bieg miał ten dodatkowy - szczytny cel. Partnerem
29. Ulicznego Biegu Sylwestrowego została Fundacja ,,Na ratunek
dzieciom z chorobą nowotworową”. Jej ambasadorem jest m.in.
Martyna Wojciechowska, która
zaprasza wszystkich do udziału w
tym niezwykłym wydarzeniu. Do
akcji mogą włączyć się zarówno
biegacze, jak i kibice. Z wpisowego, które opłacają uczestnicy biegu 10 zł zostanie przekazanych
na rzecz podopiecznych fundacji,
natomiast wszyscy pozostali mogą
wesprzeć jej działalność wrzucając pieniądze do puszek podczas
kwesty, którą przeprowadzą wolontariusze z Gimnazjum nr 1 w
Trzebnicy.
Fundacja „Na ratunek” zajmuje
się zapewnieniem wszechstronnego wsparcia małym pacjentom
Kliniki Transplantacji Szpiku,

Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we
Wrocławiu, którym kieruje prof.
Alicja Chybicka.
BIEGNIEMY RÓWNIEŻ
DLA ZBYSZKA!

Jakiś czas temu do środowiska
trzebnickich biegaczy dotarła
smutna wiadomość – jeden z czołowych biegaczy, trzebniczanin
- Zbigniew Kaczmarek – zachorował na białaczkę. Gdy tylko się
o tym dowiedzieli, szybko zorganizowali „Bieg Nadziei”, którego
celem była zbiórka pieniędzy dla
Zbyszka na walkę z chorobą. Powstał również pomysł, by podczas
Trzebnickiego Biegu Sylwestrowego zorganizować zbiórkę pieniędzy na ten cel. Jeden z przedstawicieli trzebnickiego środowiska
biegowego – Andrzej Hazubski,
zaproponował burmistrzowi Markowi Długozimie, by podczas najważniejszego trzebnickiego biegu
znalazło się również miejsce na
pomoc Zbyszkowi. Burmistrz
wraz z pracownikami wypracowali formułę, która umożliwi
wsparcie również Zbyszka w jego
zmaganiach z nowotworem. Jak
więc możemy mu pomóc? Jak
wiadomo, mieszkańcy gminy
Trzebnica startujący w Biegu Sylwestrowym, są zwolnieni z opłaty
startowej. Ale mogą oni dobrowolnie przelać dowolną kwotę na konto biegu z dopiskiem „Biegnę dla
Zbyszka”. Numer konta znaleźć
można na stronie www.biegsylwestrowy.pl w zakładce „Komu Pomagamy?”. To taka symboliczna
opłata za uczestnictwo w biegu, a
cała zebrana w ten sposób kwota
zostanie przekazana Zbyszkowi
Kaczmarkowi na pokrycie kosztownego leczenia. Jest to oczywiście dobrowolny gest, jednak
zachęcamy wszystkich biegaczy, a
szczególnie trzebnickich, do włączenia się w tę akcję. Ponadto od
każdego biegacza spoza gminy, 2
złote z opłaty startowej przekazane zostanie również na pomoc
Zbyszkowi Kaczmarkowi.
Każdy może pomoc! Dzięki
współpracy Gminy Trzebnica,
Trzebnickiego Centrum Medycznego ZDRÓJ oraz Fundacji DKMS
z Warszawy każdy zawodnik oraz
mieszkaniec czy kibic w wieku
18-55 lat będzie mógł w dniu biegu, w godzinach od 8:00 do 11:00,
zgłosić się do specjalnego punktu
utworzonego w Gimnazjum nr 1
i w sposób bezinwazyjny oddać
próbkę śliny (za pomocą specjalnego patyczka), wpisując się do
banku dawców szpiku. Więcej informacji na stronie www.dkms.pl.
[kas]

Rozgrzewkę poprowadzi profesjonalista - Bartłomiej Przedwojewski.

Patronat nad imprezą objęli - wielokrotna olimpijka Urszula Włodarczyk
(na zdjęciu) oraz marszałek Rafał Jurkowlaniec.

Trzebniczanicki biegacz - Zbyszek
Kaczmarek.
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Od ćwierć wieku na mecie Sylestrowego Biegu
Niezmiennie od 1985 roku odbywa się w Trzebnicy Sylwestrowy Bieg ulicami miasta.
Setki biegaczy i biegaczek w ten sposób chcą uczcić ostatni dzień starego roku. Czasem
w strugach deszczu, czasem w śniegu i trzaskającym mrozie, ale niezależnie od pogody,
na starcie staje około 1000 pasjonatów, by pokonać 10-kilometrową trasę. Są i tacy, którzy
nie wyobrażają sobie Sylwestra bez uczestnictwa w biegu, bez tej adrenaliny i życzeń na
mecie. Ale jest jeszcze ktoś, kto od 25 lat jest motorem tej wyjątkowej imprezy, to Janusz
Pancerz. Postać znana wszystkim uczestnikom i kibicom Sylwestrowego Biegu, bez której
zakończenie starego roku w Trzebnicy nie miałoby takiego wymiaru, jak dziś.
- Minęło już ćwierć wieku, odkąd organizuje Pan Trzebnicki
Bieg Sylwestrowy. Jak wspomina Pan te lata?

Bardzo szybko zleciały. Szczerze
mówiąc - rzadko wspominam,
chyba ze względu na chroniczny
brak czasu. Jak się jednak zdarzy, to wspomnienia te dotyczą
najczęściej problemów z jakimi trzeba się było borykać. A to
wielki mróz, a to ślisko na trasie,
albo zbyt dużo śniegu, niedobór
w budżecie imprezy itp. Kiedy
natomiast zjeżdżają do Trzebnicy te tłumy biegaczy, to wracają
te miłe wspomnienia. Z wieloma
z nich widuję się bowiem od kilkunastu lat. Przyjazne uściski,
krótkie, miłe rozmowy – fajne to
uczucie.
- Czy przypomni Pan naszym
czytelnikom, skąd wziął się pomysł na Bieg Sylwestrowy?

Pomysłodawcą i organizatorem
pierwszych czterech biegów był
Władysław Palaszewski, ówczesny inspektor ds. sportu w trzebnickim OSiR-ze. Mieszkaniec
Prusic, wielki pasjonat sportu i
literatury sportowej. Miał – pamiętam – jeden z najcenniejszych
księgozbiorów o tematyce sportowej w kraju.

- Czy jest duża różnica między
pierwszymi biegami, a odbywającymi się obecnie?

Różnica zdecydowana. Przede
wszystkim sytuacja polityczno
-ekonomiczna – w tych pierwszych latach - rzutowała na wygląd imprezy, jej oprawę, a także
finansowanie. Zmiany po 90.
roku spowodowały, że do współpracy i sponsorowania przyłączały się firmy prywatne, te świeżo
powstające, jak i te, które już istniały. Nie sposób nie wspomnieć
tutaj firmy Kulik i pana Henryka
Kulika, firmy Sendex i Stanisława Sędkowskego, firmy Elga pana
Jurka Bembnowicza, firmy Caring i Stanisława Karcza. Potem
dołączało do nich grono naszych
trzebnickich
przedsiębiorców,
których LOGOTYPY widać na
kalendarzach biegowych, koszulkach, afiszach biegu i innych
materiałach promujących bieg.
Bardzo mocno angażuje się w tę
imprezę gmina Trzebnica z burmistrzem Markiem Długozimą
oraz Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu, którzy są głównymi
organizatorami biegu.
- Czy zgodzi się Pan, że bieganie
dzisiaj stało się modne, niekiedy stało się sposobem na życie?

Jak najbardziej. Myślę jednak,
że to nie tylko kwestia mody, a
przede wszystkim rosnącej świadomości. Dojrzeliśmy do tego,
że trzeba dbać o swoje zdrowie
i każda forma ruchu jest dobra.
Widzimy coraz więcej ludzi biegających, chodzących z kijkami,
czy po prostu spacerujących. My
też odnotowujemy w tej kwestii
sukcesy. Kiedy przygotowywałem
pierwsze biegi, trzebniczan biegało kilkoro, teraz biega już ponad
setka. Ma na to wpływ właśnie
ta rosnąca świadomość, ale i fakt
organizowania Leśnych Przedbiegów, czy w ostatnich dwóch
latach akcji „I Ty możesz przebiec
Bieg Sylwestrowy”, prowadzonej
wspólnie z Trzebnickim Stowarzyszeniem Sportowym.
- Patrząc na ogromne zainteresowanie biegami i maratonami w Polsce oraz szczytny cel
trzebnickiego biegu 2013, czy w
tym roku padnie rekord w liczbie uczestników ?

Wszystko na to wskazuje. Coraz
większe rzesze ludzi uczestniczą w imprezach biegowych w
naszym kraju i z roku na rok w
naszym biegu także. Trzebnicki
Bieg Sylwestrowy jest największym sylwestrowym biegiem w
Polsce, co oznacza, że jest przez

biegaczy lubiany, profesjonalnie
przygotowany i atmosfera tu panująca przypadła do gustu biegaczom. A konkurujemy chociażby w Warszawą, Poznaniem czy
Krakowem.
- Podczas Konferencji Szkoleniowej Organizatorów Imprez
Biegowych, która odbyła się w
tym roku w Trzebnicy, został
Pan wyróżniony i doceniony
za zorganizowanie 25 Biegów
Sylwestrowych. Czy choćby dla
takich chwil warto ciężko pracować?

Miły to był akcent, faktycznie.
Ale przygotowując taką imprezę
jak Bieg Sylwestrowy, o tym
się nie myśli. Zdecydowanie nie. Dla mnie
najważniejsze zawsze
było, by przygotować bieg profesjonalnie, by dograć
każdy
szczegół - tak dotyczący oprawy
imprezy, jak
i choćby bezpieczeńst wa
ucz e st n i ków.
To naprawdę
ważne
tematy. A wracając
do
konferencji,
to naprawdę fajna
sprawa, że blisko stu
dyrektorów imprez biegowych w Polsce przyjechało do Trzebnicy, zobaczyło
nasze piękne miasto, nacieszyło
oko terenami przy ulicy Leśnej.
Byli zachwyceni widokami, przygotowanymi trasami biegowymi,
naszą gościnnością, no i wyżywieniem, o które osobiście zadbał
Leszek Mroczkowski – właściciel
Hotelu Trzebnica.

- Czy Bieg Sylwestrowy to dla
Pana jedyna impreza w tym
dniu? Jak przywita Pan Nowy
Rok?

Sportowa tak. Na balu oczywiście. To jest tak, że gdybym - po
tym całym zamieszaniu związanym z przygotowaniem biegu,
po tych niedospanych nocach i
ogólnym przemęczeniu – został
w domu, to pewnie północy bym
nie doczekał, zasypiając w fotelu.
Przez te 25 lat zdarzyło się chyba
dwa razy, że byłem na tzw. „domówce” i to nie był dobry pomysł.

Janusz Pancerz, główny organizator
Trzebnickiego Biegu Sylwestrowego.

Dziękuję za rozmowę.
Edyta Bąk

Bieg Sylwestrowy, 1985 rok.

Lata 80. Z każdym następnym rokiem zawodników przybywało.

Weretan biegu sylwestrowego W. Kowalski.

Krótka rozgrzewka na chwilę przed startem.

W drodze do mety.
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Wioska oczami sołtysa
Anna Maśluk, sołtys wsi Skoroszów, jest społecznicą o niespotykanej charyzmie i ogromnej
energii. Rzadko spotyka się takie
osoby, które są tak konkretne w
działaniu i tak bardzo przedsiębiorcze, jak ona. Jak sama mówi:
wywołać dla mnie „pospolite ruszenie” wsi, to żaden problem.
Skąd zrodził się u Pani pomysł
na piastowanie tak odpowiedzialnego stanowiska, jakim
jest sołtysowanie w tak dużej
wsi ?

Potrzeba jest matką, nie tylko wynalazków, ale konkretnych i zdecydowanych decyzji. Przez długi
czas ogarniał mnie duży żal, że
w innych sołectwach dzieje się
tyle pozytywnych rzeczy, a u nas
niestety nic. Podjęłam tę poważną decyzję z potrzeby robienia
czegoś dobrego dla siebie i mieszkańców Skoroszowa. Z charakteru jestem osobą przedsiębiorczą
i nie boję się żadnych wyzwań.
Nie ukrywam, że mam bardzo
duże wsparcie w mojej rodzinie, a
zwłaszcza w siostrach i braciach,
mieszkających w Skoroszowie. Jestem dumna również z mieszkańców sołectwa, którzy sprawdzają
się w każdym przedsięwzięciu i
bezinteresownie, ciężko pracują i
poświęcają swój wolny czas oraz
mnóstwo energii dla dobra wsi.
Jak widać, najtrudniejsze jest
zrobienie pierwszego kroku.
Jest już Pani trzeci rok sołtysem
Skoroszowa, co udało się Pani
już zrealizować w tym czasie?

Wiele rzeczy, bo mam świadomość, że trzeba nadrobić ten stracony czas. Według mnie dobrym
posunięciem było przystąpienie
wsi do funduszu sołeckiego. Jest
to nasz pierwszy rok korzystania
z przyznanych sołectwu pieniędzy, które skrupulatnie wydajemy
na potrzebne sprzęty i rozbudowę
wsi. Udało nam się zakupić do
naszej świetlicy kuchenkę, 13 stołów, obrusy oraz kotarę do drzwi
wejściowych. Ogromnym naszym sukcesem było duże przedsięwzięcie, czyli wyłożenie kostką
brukową około 60 m2 terenu pod
wiatą, obok placu zabaw, który
powstał dzięki gminie. Tutaj koniecznie muszę pochwalić się bardzo dużym zaangażowaniem w
budowę mieszkańców sołectwa.

Samo przygotowanie podłoża
pod bruk wymagało dużo pracy
i nikt nie odmówił mi pomocy.
Można to nazwać „pospolitym
ruszeniem” do pracy wielu mieszkańców Skoroszowa. Szczególne
podziękowania należą się panom:
Zbigniewowi Masztalerzowi oraz
Władysławowi i Eugeniuszowi
Kocikom. Kolejnym naszym sukcesem jest wylanie podłogi betonowej przy placu, aby wszystkie
wiejskie imprezy odbywały się w
porządnych warunkach. Spontaniczne zaangażowanie pana
Zbigniewa Zaborowskiego, który prawie „spod ziemi wykopał”
jedenaście przyczep piachu pod
wylewkę, a nasi kierowcy za darmo przywieźli go do wsi. Jest to
konkretny dowód na to, że niema
rzeczy niemożliwych dla skoroszowian. Za nami jest także remont świetlicy oraz plac zabaw.
Te wszystkie inwestycje miały
miejsce dzięki wsparciu burmistrza Marka Długozimy oraz naszej radnej Joanny Polak. Teraz te
miejsca tętnią życiem.

minimalne koszty wynikające
z pracy spółki. Nie omieszkam
również pochwalić się, że po
trzydziestu latach udało nam się
oczyścić rzekę Brzeźnica, której
zalewające pola wody były odwieczną bolączką rolników. Jak
widać, powoli udaje mi się zmieniać rzeczywistość wsi.
Gratuluję Pani sukcesów, ale
jak w każdej przysłowiowej „
beczce miodu, znajdzie się łyżka dziegciu”, czy tak też jest w
przypadku Skoroszowa?

Niestety tak, borykamy się z wieloma problemami. Najbardziej
doskwiera nam brak chodników
przy drodze biegnącej przez sołectwo. Jest to droga krajowa nr
15, która jest szlakiem dla transportu kołowego i jest bardzo

tego problemu.
Jest Pani bardzo aktywną osobą, oprócz pracy w sołectwie,
udziela się Pani bardzo czynnie
w Radzie Parafialnej. Czy na tym
polu może pochwalić się Pani
sukcesami?

Ależ oczywiście! W radzie czynnie działam już od dziesięciu lat,
zanim podjęłam decyzję bycia
sołtysem. Jestem bardzo zżyta z naszym kościołem i naszym proboszczem Jackiem
Tomaszewskim. W ciągu
ostatnich ośmiu lat udało
nam się wykonać gro prac
remontowych w kościele, za niebagatelną kwotę, bo 160 tysięcy złotych.
Wyremontowaliśmy dach,
ogrodzenie, wymieniliśmy

Jak co roku, bawimy się wszyscy
razem, starsi i młodsi, a na tym
mi najbardziej zależy. Jest to najlepsza
forma

Sołtys Anna Maśluk.

Czyli wiejskie dożynki 2013 w
Skoroszowie odbyły się już na
zagospodarowanym terenie?

Oczywiście. Nasze wiejskie dożynki organizujemy już trzeci raz
i są naszą wielką wiejską imprezą.
Bawimy się wszyscy, jak jedna
wielka rodzina, dziękując Stwórcy za plony. Każdy z mieszkańców ma swój własny wkład w to
święto. Mieszkanki sołectwa pieką smaczne ciasta, oferują pyszne przetwory i ze sprzedaży tych
frykasów zawsze jest jakaś kwota
pieniędzy, choćby na Mikołaja
dla dzieci. Biesiadujemy zawsze
do białego rana przy dobrej muzyce naszego rodzimego zespołu
„Future” i przez wspólną zabawę
integrujemy się, jak nigdy.
Koniecznie muszę pochwalić się
tym, że udało mi się reaktywować
Spółkę Wodną, która zajmuje się
oczyszczaniem rowów melioracyjnych w naszym sołectwie. Jest
to bardzo ważne przedsięwzięcie
dla naszych rolników, gdyż ograniczyliśmy do minimum zjawisko
choćby podtapiania pól, a nasze
sołectwo ma aż 24 kilometry rowów. Oczywiście dostajemy dużą
dotację z Unii Europejskiej, dzięki czemu mieszkańcy ponoszą

rokiem stawiamy sobie nowe
wyzwania, domyślam się, że
Pani już ma jakieś plany?

Sołtys razem z radną Janiną Polak na tle nowo wybudowanego placu zabaw.

niebezpiecznym miejscem dla
mieszkańców, a zwłaszcza tych
najmłodszych. Zwracaliśmy się z
wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
we Wrocławiu o wybudowanie
chodników i kompleksowego
oświetlenia, niestety bez skutku.
Uzasadnialiśmy swój wniosek istniejącym dużym zagrożeniem życia mieszkańców, gdyż miały tam
miejsce dwa śmiertelne wypadki,
a mieszkańcy o zmroku boją się
wychodzić z domów. Bardzo liczymy na wsparcie burmistrza
Marka Długozimy w rozwiązaniu

Obok prezentujemy Państwu podziękowanie, jakie zostało wręczone burmistrzowi gminy Trzebnica Markowi Długozimie za włączenie się w organizację cyklu imprez biegowych w ramach ogólnopolskiej akcji
„Polska Biega”.

Trzebnickie biegi przełajowe odbywają się w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”.

okna, podłogi, drzwi do kościoła oraz wymieniliśmy instalację
elektryczną. Planujemy jeszcze
naprawić organy, bo dla takiego
organisty, jak Bogdan Zajdler ze
Złotowa, wręcz należy to zrobić.
Udało nam się tak wiele zdziałać dzięki hojności mieszkańców
Skoroszowa, a rodzin jest tylko
osiemdziesiąt i dzięki wsparciu
sponsorów oraz pieniędzy zarobionych na dożynkach
Zbliża się powoli nowy rok,
mniemam, że Skoroszów hucznie pożegna stary, wielką imprezą sylwestrową. Z nowym

integracji. Stawiam na rodzinę i
na młodzież, w nich jest potencjał i siła we wszelkich działaniach. Bardzo zależy mi na dobru
mieszkańców naszego sołectwa.
Nie zapominam również o ich
zdrowiu. Planuję zorganizować
dla naszych kobiet spotkaniepogadankę na temat profilaktyki
zdrowotnej w chorobach nowotworowych. Chcę nakłonić je do
regularnych badań i uchronić je
przed tą straszną chorobą. Zachęcam mieszkańców do korzystania
z dobrodziejstw sanatoriów. Praca na roli jest bardzo ciężka i kto,
jak nie emerytowani rolnicy powinni dbać o swoje nadwyrężone
zdrowie.
Mamy wspaniałe warunki do
spotkań i zabawy, w naszej wiejskiej świetlicy, która jest po kapitalnym remoncie oraz nowy plac
zabaw dla naszych pociech, a to
dzięki dużemu wsparciu burmistrza Marka Długozimy. Cieszymy się, że burmistrz rozumie nasze potrzeby, dzięki niemu mamy
wyremontowaną część dróg w sołectwie oraz wybudowaną wiatę
przystankową. Mam nadzieję, że
zawsze będzie miał dla nas jakąś
ciekawą ofertę wsparcia, liczymy
na to bardzo.
Dziękuję za rozmowę.
Edyta Bąk

24

25

Nowy wóz strażacki
12 grudnia miało miejsce
uroczyste i oficjalne przekazanie nowego wozu strażackiego Powiatowej Straży Pożarnej w Trzebnicy.

Przy okazji tego wydarzenia
awansowano trzech strażaków
wyróżnionych z okazji Dnia Niepodległości - Gabriela Słodkowskiego ( awansowany na stopień

starszego strażaka i stanowisko
młodszego ratownika), Ryszarda
Szewczyka ( awansowany na stopień starszego Strażaka i stanowisko młodszego ratownika-kierowcę) oraz Daniela Michalika (
awans na stopień starszego sekcyjnego). Następnie odczytano
akt przekazania o następującej

Nowy wóz strażacki zasilił park urządeń ratunkowych Państwowej Straży Pożarnej.

treści: Dolnośląski Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej we Wrocławiu przekazuje średni samochód ratowniczo - gaśniczy IVECO z napędem
uterenowionym 4 x 4 GBA 2,5/27
wartości 700 tysięcy złotych oraz
pompę dużej wydajności.
Zakup tego nowoczesnego wozu

Od lewej: komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej – Bogusław Brud, komendant Gminnej
Ochotniczej Straży Pożarnej Kazimierz Grabowski, burmistrz Marek Długozima i komendant Straży
Miejskiej - Krzysztof Zasieczny.

Zwycięska praca Joasi Krzyszkiewicz

Konkurs rozstrzygnięty
Mamy przyjemność ogłosić zwycięskie prace w
konkursie plastycznym pt.
„Św. Mikołaj w moim ulubionym miejscu w Trzebnicy" ogłoszonym w numerze
19 (42) Panoramy Trzebnickiej.

Decyzją jury miejsce I przyznano Joasi Krzyszkiewicz, miejsce
II ex aequo otrzymała Patrycja
Klimek oraz Borys Dmytrowski a miejsce III ex aequo dostali Magdalena Klimek oraz Igor
Dmytrowski. Serdecznie dziękujemy za udział, a po nagrody zapraszamy do sekretariatu TCKiS,
codziennie w godz. 7 – 15.
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strażackiego był możliwy m.in.
dzięki finansowemu wsparciu
gminy Trzebnica. W tej sprawie
burmistrz Marek Długozima
podpisał jeszcze w lutym tego
roku porozumienie z komendantem Państwowej Powiatowej
Straży Pożarnej – Bogusławem
Brudem.
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Młyn – ich miejsce na ziemi

Gdy Ewelina i Mariusz Gryniukowie zdecydowali się kupić stary młyn w Kuźniczysku
i tam zamieszkać, wszyscy pukali się w czoło. I mimo że pierwszej nocy zamarzły im
drzwi, a na murach był lód, wiedzieli, że w tym miejscu drzemie olbrzymi potencjał.
Remontowali i odnawiali. I choć sporo jest jeszcze do zrobienia, dziś zbierają owoce swojej
pracy odbierając jedną nagrodę za drugą. Z zaniedbanego miejsca zrobili bowiem jedną z
piękniejszych perełek Dolnego Śląska.

Państwo Ewelina i Tomasz Gryniukowie wśród laureatów podczas ceremonii wręczenia wyróżnień i nagród Kapituły Dorocznej Nagrody FRDL.

Odrestaurowane wnętrze młyna robi wrażenie. Workownice- stan obecny.

AGNIESZKA PRUSZKOWSKA-JAROSZ

Ewelina i Mariusz Gryniukowie
to młode, pełne pasji małżeństwo.
W Kuźniczysku zamieszkali w
2010 roku. On pochodzi z Wrocławia, przez wiele lat mieszkał
w Lubinie. Pracował w KGHM
-ie.
Ona jest grudziądzanką.
Z wykształcenia witrażystka, z
zawodu graficzka. Poznali się na
jednym z portali społecznościowych. Każde z nich miało za sobą
nieudane związki małżeńskie.
Wkrótce z wirtualnego życia
przenieśli się do realu. – Postanowiliśmy wspólnie zamieszkać.
Początkowo
wynajmowaliśmy
mieszkanie we Wrocławiu, ale
takie życie nie jest tanie. Postanowiliśmy więc coś kupić. Chcieliśmy znaleźć jakieś niebanalne,
ale własne miejsce na ziemi. Po
jakiś czasie natknęliśmy się na
ogłoszenie o starym młynie w
Kuźniczysku. Natychmiast pojechaliśmy go obejrzeć – opowiada
pan Mariusz.
Czekał na nas ćwierć wieku
- Gdy wdowa po młynarzu otworzyła nam drzwi do wnętrza budynku, zakochaliśmy się w tym
miejscu od pierwszego wejrzenia.
Wyglądało ono tak, jakby wczoraj
jeszcze młyn pracował, a dzisiaj
wyszedł z niego właściciel. Stojące worki z mąką, ziarno, pojem-

niki, szalki wagi pełne zboża.
Wszystko to sprawiało wrażenie,
że ten obiekt żyje – opowiada
pani Ewelina. - Wiedzieliśmy, że
znaleźliśmy nasze miejsce na ziemi. Ten młyn czekał przez ćwierć
wieku chyba właśnie na nas. Kupiliśmy dom z młynem – dodaje
ze śmiechem. -Pierwszą noc spędziliśmy tutaj w styczniu 2010
roku. Na ścianach lód, na korytarzach wilgoć z zielonym nalotem, przypominającym glony. W
pomieszczeniu, w którym nocowaliśmy, było zaledwie 9 stopni
i to po ogrzaniu farelką. W nocy
zamarzły nam nawet drzwi wejściowe od wewnętrznej strony wspomina pani Ewelina. - Nic nas
jednak nie zrażało, bo wiedzieliśmy, że będzie tu wkrótce pięknie.
Jedyne, czym byliśmy przerażeni,
to rachunek za prąd, bo do końca
sezonu dogrzewaliśmy się farelkami. Pan, który spisywał liczniki zażartował, że jesteśmy największym odbiorcą prądu we wsi
– dodaje ze śmiechem.
Gryniukowie nie tracili czasu.
Pan Mariusz zrezygnował z pracy
w KGHM-ie. Czyścił, przebudowywał, robił porządki, wymieniał, wzmacniał i cieszył się, że
z każdym dniem obiekt pięknieje. Dziś pracuje zdalnie, a każdą
wolną chwilę poświęca na remont
budynku.
Od razu postanowili też, że młyn
udostępnią zwiedzającym. - Jest

tak ciekawy i przepełniony historią oraz tradycjami, że grzechem
było go nie pokazać światu zgodnie podkreślają. I jak powiedzieli, tak zrobili.
Posypały się nagrody
Rok później otworzyli podwoje
młyna. Co prawda tylko części,
bo wciąż jest odrestaurowywany,
ale udostępnione pomieszczenia
mogą wprowadzić w klimat tego
obiektu. Już w 2012 roku zdobyli
pierwsze wyróżnienie za udział
w konkursie „Lepsze pomysły na
fundusze unijne”. Co prawda nie
zdobyli podium, ale znaleźli się
w gronie laureatów, spośród 85
uczestników z całego kraju. Ten
rok pod względem nagród okazał
się zdecydowanie lepszy. Na przełomie lutego i marca Izba Tradycji
Młynarskich otrzymała pierwszą
nagrodę za najlepszą Wyprawę
Odkrywców po Kocich Górach
zatytułowaną „Sekrety Wodnego
Młyna”. Kolejna nagroda, tym
razem z trzecim miejscem, to –
Gala Plebiscytu „Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska”.
We wrześniu tego roku odbył
się następny konkurs „Piękna
Wieś Dolnośląska”, zorganizowany przez Urząd Marszałkowski. Młyn, w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy
wsi 2013” zdobył trzecie miejsce. Kilka dni temu natomiast
odebrali statuetkę z Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Zostali bowiem laureatami tego-

rocznej nagrody FRDL i zdobyli
tam główną nagrodę w kategorii
osób indywidualnych. W liście
od Szefa Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka
Michałowskiego czytamy: […]
Nagradzanie przez Fundację inicjatyw kulturalnych jest godną
uznania ideą, ponieważ właśnie
kultura odgrywa zasadniczą rolę
w utrwalaniu międzypokoleniowych więzi, zachowaniu lokalnych tradycji i kształtowaniu
wrażliwości estetycznej. Gratu-

mentacji dotyczącej historii Kuźniczyska, młyna, dawnych zabytków, dokumentów, przepisów.
Wszystkiego, co wiąże się z przeszłością. - Od zawsze pasjonowałem się historią Dolnego Śląska.
Bardzo lubię „grzebać” w starych
dokumentach, jestem pasjonatem
wszystkiego, co może świadczyć
o naszej przeszłości – twierdzi
pan Mariusz. W przyszłym roku
zamierza wydać publikację na
temat historii miejsca, w którym
mieszka. Każda informacja o

Państwo Gryniukowie wraz z wiceburmistrz Jadwigą Janiszewską, na którą, jak
podkreślają, zawsze mogą liczyć.

Stary młyn w Kuźniczysku okazał się miejscem, którego od zawsze szukali państwo Gryniukowie.

luje laureatom tegorocznej edycji, życzę aby wyróżnione projekty stanowiły źródło satysfakcji
dla ich twórców i przynosiły wiele pożytku lokalnym społecznościom.
- Wielu nagród nie byłoby, gdyby
nie pani wiceburmistrz Janiszewska. To właśnie ona pomagała
nam w wielu projektach, ukierunkowywała,
podpowiadała.
Zawsze miała i ma dla nas czas.
Często nam towarzyszy podczas
oficjalnych spotkań. Wiemy, że
zawsze możemy liczyć na jej pomoc – mówią zgodnie Gryniukowie.
Obecnie szykują się do kolejnych
konkursów i projektów, m.in. z
Lokalnej Grupy Działania. Chcą
także założyć fundację, dzięki
której mogliby gromadzić pieniądze na dalszą renowację, na
zabezpieczenia, na kolejne działania. Złożyli także wniosek do
konserwatora zabytków o wpisanie młyna do rejestru zabytków.
Wszystko to również z fachową
pomocą Jadwigi Janiszewskiej,
która mocno i aktywnie angażuje
się w działania mieszkańców sołectw. A każdy ich sukces dodaje
jej skrzydeł.
Szukają, zbierają – będą publikacje
Drugą pasją państwa Eweliny i
Mariusza, jest zbieranie doku-

starych mapach, o pocztówkach,
zdjęciach, każda wzmianka o
Kuźniczysku, o dawnym kościółku, o istniejącej kiedyś fabryce
wełny drzewnej czy browarze jest
dla niego na wagę złota. Zainteresowania męża podziela także
pani Ewelina – miłośniczka antyków i staroci.
Fascynuje ich w młynie każda deska, każda ściana, okno i gwóźdź.
Godzinami mogą słuchać starych opowieści, przerzucać sterty starych rzeczy, by znaleźć coś
ciekawego. Według nich każdy
stary zakątek ma duszę. - Jakiś
czas temu pojawił się u nas syn
pastora z dawnego kościółka.
Obecnie mieszka w Niemczech.
Opowiadał, że pamięta czasy, gdy
grał w piłkę na podwórzu na tyłach młyna, jak wyglądał stary
kościół, gdzie co się znajdowało
i jak funkcjonowało. To było coś
niesamowitego – mówi pan Mariusz i widać było, że opowiadanie o tym wszystkim sprawia mu
wiele radości.
Entuzjazm państwa Gryniuków
wkrótce być może zmaterializuje
się. Pan Mariusz przymierza się
do wydania publikacji na temat
historii Kuźniczyska i okolic. Natomiast pani Ewelina do wydania
specjalnej książki kucharskiej, w
której znajdą się najstarsze przepisy, jakie uda się zebrać w trakcie rozmów z najstarszymi mieszkańcami wioski.
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Mikołaj w kinie Polonia
retki AIDA. Świąteczny występ
juniorek podkreślał ich nowy
strój – zielone, kwieciste spódniczki. Dzięki temu wszystkie
wyglądały jak śnieżynki, pomocnice Mikołaja, a ich układ choreograficzny bardzo spodobał się widzom, szczególnie najmłodszym.
Mażoretki za swój występ również zostały nagrodzone słodkościami. Chwilkę później na scenie
rozwinął się ekran, na którym został wyświetlony film pt. „Astro
Boy" w reżyserii Dawida Bowersa.
Bezpłatna projekcja cieszyła się
sporym zainteresowaniem wśród
najmłodszych trzebniczan, a ten
mikołajkowy wieczór upłynął im
w bardzo miły sposób.

PATRYCJA KRÓL

6 grudnia nierozerwalnie kojarzy
się wszystkim dzieciom z wizytą
św. Mikołaja. Sympatyczny święty odwiedził tego dnia również
Trzebnickie Centrum Kultury i
Sportu. Aby zdążyć na pamiątkową fotografię ze świętym, do wiklinowego wozu z zaprzężonymi
reniferami najmłodsi wskakiwali
jeden za drugim. Kilkunastominutowa sesja fotograficzna okraszona była cukierkami, które
rozdawał Mikołaj. Po fotografii
każdy udawał się w stronę sali
widowiskowej, gdzie do występu
szykowały się trzebnickie Mażo-

Mikołaj częstował słodyczami.

Artwrzosowisko 2013
Pod koniec października w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu po raz kolejny
spotkało się grono miłośników sztuki oraz samych artystów. Tym razem podczas
Artwrzosowiska. Bohaterami wieczoru byli: Marina Czajkowska, Tadeusz Mroziński,
Anna Styś oraz Katarzyna Barczyńska.

Mażoretki natomiast wyglądały pięknie w strojach śnieżynek.

netyczne, a zamiłowanie, z jakim
mówca opowiadał o każdym temacie, było godne podziwu. Pan
Mroziński z pewnością jeszcze
nie raz będzie mógł podzielić się
ze słuchaczami swoją niezwykle
bogatą wiedzą i pasją, której dał
wyraz podczas spotkania. Kolejną artystką, której prace plastyczne można podziwiać w TCKiS
jest Anna Styś. Jej wystawa nosi
tytuł "Piękno w kształt koloru za-

PATRYCJA KRÓL

Imprezę otworzyła Łucja Kołodziejczyk – pomysłodawczyni
tego projektu. W kilku słowach
przywitała artystów oraz gości, a
chwilę później głos zabrał Mateusz Stanisz, menedżer kultury w
TCKiS, który podkreślając piękno tegorocznej jesieni nawiązał
do wspaniałych, wrzosowych bukietów przygotowanych dla artystów.
Każdy z artystów w kilku słowach przedstawił swoją wystawę.
Jako pierwsza swoją twórczość
przedstawiła bardzo dobrze już
znana trzebnickim miłośnikom
sztuki – Marina Czajkowska. Jej
szósta wystawa w TCKiS zatytułowana jest "Migdałowa kraina
snów". Jak sama twierdzi, do malowania aniołów zainspirowała ją
muzyka The Blues Brothers czy
Cesarii Evory. Jej piękne prace
nieustannie cieszą się ogromnym

Stolik z kryształami Kasi Barczyńskiej budził zainteresowanie wśród
kobiet.

zainteresowaniem. Tadeusz Mroziński, mieszkaniec Trzebnicy,
przedstawił swoją prawdopodobnie największą pasję – głagolicę,
czyli pismo słowiańskie. Treścią
R
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Anna Styś przygotowała prace m.in z
żel-artu.

Marina Czajkowska opowiada o swoich pracach.

wystawy pana Tadeusza jest modlitwa "Ojcze nasz" w języku rezjańskim, który – zdaniem autora
– najlepiej oddaje brzmienie liter
głagolicy. Miniwykład miłośnika
głagolicy objął również ruch precesyjny ziemi oraz haplogrupy ge-

klęte", a podziwiać na niej można
między innymi technikę żel-artu
i elementy japońskiej kaligrafii.
Inicjatorka Artwrzosowiska, pani
Łucja Kołodziejczyk, wystawę

K

L

A

M

pani Styś przedstawiła wierszem
autorstwa trzebniczanki Anny
Jełłaczyc. Następnie uwagę słuchaczy skupiła na sobie Kasia
Barczyńska, od niedawna mieszkanka ziemi trzebnickiej. Pani
Kasia przyjechała na spotkanie z
wielką ilością pięknych kamieni.
Z wykształcenia jest architektem,
ale o naturze kryształów mogłaby
opowiadać godzinami. Jej krótkie
wystąpienie spotkało się z bardzo
ciepłym przyjęciem przez publiczność. Podobnie jak autorska
twórczość Marty Wolak, uczennicy PZS nr 1 w Trzebnicy, która
swoim śpiewem i grą umiliła ten
wieczór. Po występie licealistki
przyszedł czas na podziwianie
prac i słuchanie – każdy według
własnego gustu – artystów, którzy
w różnych zakamarkach domu
kultury, przy lampce dobrego
wina opowiadali o swoich pasjach
i pracach.
Luźny charakter spotkania pozwolił na swobodne przemieszczanie się gościom i artystom po
korytarzach domu kultury, ale z
czasem większość pielgrzymów
sztuki powróciła do sali klubowej, by wysłuchać małego koncertu w wykonaniu wrocławskich
artystów: Reginy Liszki oraz Bogdana Sarysza. Duet skrzypce i
gitara akustyczna piękną klamrą
zamknął II edycję Artwrzosowiska.
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Po nitce do kłębka
PATRYCJA KRÓL

W piątek 6 grudnia w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu
zainaugurowana została kolejna
edycja Festiwalu Tradycji i Obrzędów pod nazwą „Gwiazdka
z nieba". Mimo niesprzyjającej
aury na zewnątrz, w klubowej
sali TCKiS było bardzo świątecznie i nastrojowo.
Tuż po godz. 18 otwarcia Festiwalu dokonała jego inicjatorka,
Łucja Kołodziejczyk. Gości w
imieniu burmistrza Marka Długozimy oraz dyrektora Adama
Waza przywitał przewodniczący
Rady Miejskiej Mateusz Stanisz.
Następnie krótki, ale piękny koncert dała dwójka artystów z ziemi
trzebnickiej: Magdalena Marszałek (śpiew) oraz Damian Ciosek
(gitara akustyczna). Magda wykonała przy akompaniamencie
Damiana wyjątkowe, choć mało
znane utwory – między innymi
„Czas rozpalić piec" ze słowami
Jana Wołka i muzyką Włodzimie-

rza Nahornego, „Płatki, opłatki"
z repertuaru Grzegorza Turnaua
czy „Biel" Anny Marii Jopek. Spokojne, nastrojowe świąteczne ballady i zapach rozstawionych na
stołach pierników wprowadziły
wszystkich w świąteczny klimat.
Warto dodać, że ciasta powstały
dzięki uprzejmości pań z Brzykowa, które wspólnie tworzyły te
słodkości w pachnącej nowością
świetlicy wiejskiej, oddanej do
użytku w czerwcu tego roku. Po
koncercie głos zabrała organizatorka festiwalu, Łucja Kołodziejczyk. Przypomniała krótko jego
historię, chwaląc zaangażowanie
wszystkich uczestników, szczególnie ze środowisk wiejskich.
Przypomniała także postać Haliny Śmietany, niegdyś pracownicy
Zespołu Placówek Kultury (obecnie TCKiS), której pasją było szydełkowanie. Okazało się, tą pasją
zaraziła swoją córkę – Agnieszkę
Gurbodę, czyli kolejną artystkę,
która tego wieczoru skupiła na
sobie uwagę gości. „Zaczarowana
nić" to tytuł jej wystawy, na której

prezentowane są ręcznie robione, metodą haftu krzyżykowego
obrazy, ozdoby choinkowe, serwetki, a także poduszki. Skromna, acz utalentowana kobieta z
wdziękiem opowiadała o swoim
podejściu do tej pasji. - Chętnie
rozdaję swoje rzeczy. Wszystkie
nie zmieściłyby mi się na ścianach w domu – powiedziała ar-

tystka, wywołując salwę śmiechu
wśród uczestników spotkania.
Misternie wykonane i nie tylko
świąteczne dzieła pani Agnieszki
będzie można oglądać w TCKiS
do połowy stycznia. Warto nadmienić, że wspaniałe świąteczne
dekoracje w Centrum Kultury
i Sportu są zasługą pań z Rękodzielni, które w każde czwartko-

Magdalena Marszałek, która tego
wieczoru śpiewała piękne, świąteczne utwory była zachwycona robótkami.

Agnieszka Gurboda w sweterku wykonanym przez swoją babcię Halinę
Śmietanę.

we popołudnie spotykają się by
wspólnie tworzyć piękne przedmioty. Je również wciąż można
podziwiać w holu TCKiS.
Trzebnicki Festiwal Tradycji i
Obrzędów istnieje od 2005 roku.
Jest to autorski projekt Łucji Kołodziejczyk. Głównym celem
Festiwalu jest podkreślenie roli
tradycji jako nieodzownego elementu współczesności. Jest lokalnym wzbogaceniem wiedzy o
świecie naszych przodków i przyczynia się do odradzania różnych
form kultury ludowej poprzez
realizację programu w środowisku artystycznym, wiejskim lub
przetwarzanie niektórych tematów małego miasta, które ściśle
jest związane z tradycją swych
przodków – zwłaszcza z terenów
wschodnich oraz regionu kieleckiego. Festiwal przyczynia się
do upowszechniania dorobku
twórców reprezentujących różne
dziedziny sztuki, a jego program
odwołuje się do szeroko rozumianej kultury ludowej i tradycji. W
ramach ziowej edycji Festiwalu odbędzie się jeszcze konkurs
plastyczny dla dzieci i młodzieży
pt. „Nowy Rok 2014 w Trzebnicy" oraz pokonkursowa wystawa
prac.

Szczytkowice z dyplomami
SEBASTIAN HAWRYLISZYN

Członka Zarządu Województwa
Dolnośląskiego.

W niedzielę 14 grudnia w Pasażu
Grunwaldzkim we Wrocławiu
odbyła się prezentacja tradycyjnych stołów wiejskich z regionu.
Gminę Trzebnica reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich
ze Szczytkowic, które pod przewodnictwem pani sołtys Marty
Piaseckiej, wystawiło 12 tradycyjnych dań oraz zaprezentowało
piękne tradycyjne przystrojenie
stołu. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, a udział
został nagrodzony dyplomem
wręczonym na ręce pani sołtys
przez Włodzimierza Chlebosza,

Organizatorami
wydarzenia
wraz z centrum handlowym byli
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego we Wrocławiu. Podczas dnia wystawowego, można
było nie tylko podziwiać, ale i
smakować. A było czego - w prezentacji wzięło udział aż 26 kół
gospodyń wiejskich z całego województwa. Jak wspomina pani
sołtys Marta Piasecka - To był kolorowy zawrót głowy, każdy stół

był piękniejszy od kolejnego, nasz
i nasze produkty również cieszyły
się wielkim zainteresowaniem.
- Jesteśmy szczęśliwe, że możemy
promować naszą gminę, nasze
produkty i tradycje, bo mamy ich
niemało i warto je pokazywać.
Wierzę, że niejeden z odwiedzających prezentacje, zatęskni do
naszych stron, po tym, jak z bliska doświadczył naszej uprzejmości i spróbował naszych specjałów. Warto również zaznaczyć,
że nasze dzieci z wiejskiego klubu
edukacyjnego 4H zdobyły wyróżnienie w wojewódzkim konkursie
na ozdobę choinkową z ekologicznych surowców naturalnych.
Użyły do jej tworzenia ziarna

Szczytkowiczanki przy swoim stoisku razem z Włodzimierzem Chleboszem, Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

zbóż. To niemałe osiągnięcie
patrząc pod kątem ilości startujących klubów. To bardzo
fajne połączenie tradycji z
młodością, dzięki temu jestem
pewna, że znajdą się ci, którzy
będą kontynuować nasze dzieło - podsumowuje pani sołtys
i dodaje: - Na pewno wrócimy
tu za rok!
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Życie wokół rękodzieła
Już od dłuższego czasu zauważyć
można, że coraz więcej Polaków
znudzonych jest monotonnymi,
powtarzającymi się, produkowanymi masowo prezentami z
sieciówek. Tym samym, coraz
częściej zdarza nam się szukać
prezentów oryginalnych. Wytwory unikatowe, estetycznie
wykonane, pomysłowe, a przede
wszystkim produkowane z największą starannością przy niewielkim nakładzie mają coraz to
większe wzięcie. Zapotrzebowanie na rękodzielnictwo w Polsce
rośnie z każdym rokiem, powiedzieć można, że przeżywa ono
obecnie swój „złoty wiek”. Co
prawda, nie jest to łatwa dziedzina sztuki, wymaga ona bowiem
dużego nakładu pracy oraz czasu,
a przy tym anielskiej cierpliwości,
nie brakuje jednak chętnych do
uprawiania tego rodzaju sztuki.
W naszej gminie jest wielu artystów, którzy zajmują się wytwarzaniem dzieł ręcznie robionych,
jedną z takich osób jest trzebniczanka, Paulina Kluga. O swojej
pasji oraz zamiłowaniu do sztuki Paulina opowiedziała nam w
przeprowadzonym wywiadzie.

Kinga Baumgart: Pani Paulino,
proszę opowiedzieć, jak zaczęła
się Pani przygoda z rękodzielnictwem?

Paulina Kluga: To wszystko przez
moją babcię … a i mama przyłożyła do tego rękę. Babcia imała się
różnych prac, ale z zawodu była
krawcową. Mama często po pracy
dziergała coś na drutach czy na
szydełku. Kiedy jeszcze mieszkaliśmy wszyscy razem, lubiłam
podglądać babcię i mamę przy
robótkach. Bardzo szybko nauczyłam się dziergać na szydełku,
na drutach. Już w podstawówce
szyłam na maszynie ubranka dla
lalek, zrobiłam swój pierwszy
prawdziwy sweter. Strasznie to
lubiłam. Kiedy już się wyprowadziliśmy od dziadków do własnego mieszkania, bałam się sama
zostawać w domu. Rano wstawałam z mamą, odprowadzałam ją
do pracy i znowu szłam do babci
na śniadanko. Po szkole to samo,
czekałam u babci, aż mama skończy pracę. No i tak sobie dziergałyśmy. W wakacje również często
przebywałam u babci i razem
dziubałyśmy w cieniu starej jabłonki. Babcia potrafiła zrobić

coś z niczego i na szczęście przekazała mi coś z tego w genach.
Czy mam rozumieć, że rękodziełem zajmuje się Pani od zawsze? Czy może w późniejszym
okresie swojego życia zajęła się
nim Pani na nowo?

zajmować jakieś dwa lata temu.
Na początku zaczęłam robić
kartki na różne okazje i bez okazji. Po prostu, miły podarunek
dla przyjaciół. Kiedy zobaczyłam,
jak ludzi to cieszy, motywowało
mnie to do dalszych prac. Zaczęło się szycie i dzierganie na szydełku maskotek dla dzieciaków
na urodziny, szydełkowe ozdoby
świąteczne, stroiki, biżuteria itp.
Kiedyś zobaczyłam w telewizji
fragment jakiegoś programu śniadaniowego, gdzie przedstawiano

Prace pani Pauliny można obejrzeć na
facebookowym profilu artystki.

Paulina Kluga.

W moim życiu zawsze gdzieś istniało rękodzieło, ale tak naprawdę na poważnie zaczęłam się tym

panią szyjącą biżuterię techniką
haftu sutasz. Zauroczona tą jakże
efektowną sztuką od razu chciałam coś takiego mieć. Niestety,
kiedy zaczęłam poszukiwania
okazało się, że nie są to tanie rzeczy. Pojawiła się więc myśl, żeby
uszyć sutasz samodzielnie. I tak
zaczęła się moja przygoda z tą

Kto zagra podczas finału WOŚP w Trzebnicy?
do składania datków do puszek.
Program artystyczny Finału
obejmować będzie występy kabaretów, grup tanecznych oraz
zespołów muzycznych. Pomiędzy występami odbywać się będą
licytacje przedmiotów przeznaczonych na cele Fundacji przez
darczyńców. Imprezę o godzinie 14:00 rozpocznie trzebnicki
band ROKER, który zafunduje
publice muzykę lat '60, więc tak
jak obiecano – program obejmie
swoim repertuarem także starszą
rocznikowo publikę. Wystąpi też
kilka innych, prawdopodobnie
znanych Państwu składów: poetycko-rockowy Konrad Marecki
(Trzebnica), pop-owy VictriBells
(Prusice) i etniczno-popowe Etnovo (Trzebnica, Prusice, Oborniki Śląskie). Nie zabraknie także bloku poświęconego lubianej
przez młodych kulturze hip-hop,

w którym wystąpią raperzy: ALG&Cornolio, Bercik i Adee, oraz
EKSPRESJA - grupa taneczna
z Obornik Śląskich wykonująca breakdance. W dobry nastrój

wprowadzi nas Formacja DeFormacja -kabaret z Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu.
Przez kilkanaście minut będzie
też można podziwiać kobiety tań-

fot. Kasia Mar.

Zakończył się nabór na wolontariuszy. W tym roku, na terenie
Trzebnicy kwestować będzie aż
100 osób, nie tylko z naszej gminy! Trzebnicki Sztab odnotował
też udział mieszkańców Wrocławia, Prusic, Obornik Śląskich
i Wiszni Małej. Nic dziwnego,
szczególnie że w dniu Finału w
Trzebnicy będzie się wiele działo!
Dobrą informacją dla mieszkańców jest fakt, że 12 grudnia
2014 pomimo niedzieli kursować będzie Wesoły Bus WOŚP
(bus miejski). Tego dnia wykona
6 kursów, zaczynając o godzinie
14:00 a kończąc o 19:38. Dzięki
temu nawet Ci, którzy mieszkają daleko, będą mogli dotrzeć na
koncerty i pokazy. Wesoły Bus
WOŚP będzie jeździł z małym
składem muzycznym wewnątrz,
rozgrzewając podróżujących radosnymi dźwiękami i zachęcając

Zespół HOVERLA zagra podczas 22. finału WOŚP w Trzebnicy. fot Kasia Mar

Trzebnica w Londynie

Łukasz Krzan z Trzebnicy jest jednym z najmłodszych organizatorów polskich koncertów na Wyspach.

BASIA ULATOWSKA

Warto wiedzieć jak nasi trzebniccy artyści radzą sobie poza naszą
gminą, na terenie Polski, a nawet
poza jej granicami. Okazuje się,
że trzebniczanie dotarli ze swoją
twórczością do Wielkiej Brytanii.
Łukasz Krzan (lat 22), raper
mieszkający od dłuższego czasu
w Londynie, jest jednym z najmłodszych organizatorów polskich koncertów na Wyspach.
Koncerty te cieszą się już niemałą
popularnością. Łukasz współpracuje z wytwórnią One More Step.
Organizowane przez niego koncerty odbywają się w klubie „Arista Bar” w okolicach Wembley
(jeden odbył się na Luton, Diamond Club). Swoją działalnością
Łukasz stara się wspierać trzeb-

piękną biżuterią. Na początku
szyłam dniami i nocami. Sutasz
daje taką dowolność wzorów, że
nie mogłam nadążyć z realizacją
pomysłów. Na dodatek okazało
się, że jest dużo więcej osób, które
chciałyby coś podobnego mieć.
Trzyma się Pani określonych
wcześniej schematów czy może
cały czas poszerza Pani swoje horyzonty, odkrywa coś nowego?

Co jakiś czas, kiedy wyszperam coś nowego w Internecie
lub gdzieś wypatrzę, robię sobie
przerwy w sutaszu i zabieram
się za coś innego. Od niedawna
zajmuję się również wikliną papierową. Świetna sprawa. Można
wypleść naprawdę wiele rzeczy.
Wygląda bardzo podobnie do
zwykłej, wszystkim znanej wikliny i właściwie po polakierowaniu jest również bardzo trwałe.
Dodatkowo w okresie przedświątecznym, zarówno w tym roku,
jak i w latach ubiegłych, poświęcam szczególnie dużo czasu na
wytwarzanie ozdób okolicznościowych. Obecnie zajmuję się
dzierganiem szydełkowych aniołków, śnieżynek oraz choinek.
Wiele prac pani Pauliny można
zobaczyć na facebookowym profilu artystki. Być może te małe
arcydzieła zainspirują kogoś podczas wybierania prezentów świątecznych dla swoich bliskich.
Dziękuję za rozmowę.
Kinga Bumgart

czące rytmiczną ZUMBĘ! Parę
minut później na folk-rockowe,
gorące klimaty zaprosi Państwa
wrocławski zespół Hoverla, którego energetyczne dźwięki z
pewnością nie pozwolą obecnym
spokojnie usiedzieć. W chwilę
później wystąpi trzebnicki zespół
Iza Możdżeń Band, który opiera
swoją twórczość na energii funky
a w jego utworach można odnaleźć elementy jazzu, soulu, r&b,
bluesa a nawet muzyki klubowej.
W brazylijskie klimaty wprowadzą nas piękne dziewczyny, perkusistki z wrocławskiego zespołu Mamatucada, które rozgrzeją
atmosferę w sam raz by wspólnie
z zebranymi wyjść przed Trzebnickie Centrum Kultury i zapalić
Światełko do Nieba!
Gwiazdami Wieczoru będą: znany w całej Polsce i z pewnością
nieraz oglądany w telewizji Kabaret Chyba, oraz trzebnicki CRAN,
który muzycznie zwieńczy finałowy wieczór. Zakończenie przewiduje się na godzinę 22:00.
[bas]
nicką oraz podziemną scenę. W
styczniu premierowy koncert
swojej płyty zaprezentuje Rover, a
wraz z nim do Londynu przylecą
ALG (Łukasz Kurpiel, Trzebnica)
oraz Cornolio (Grzegorz Kozal,
Trzebnica). W styczniu odbędzie
się piąta już edycja imprezy o nazwie United In Rap (z ang. zjednoczeni w rapie). Jest to jedyny
w swoim rodzaju cykl imprez, na
których zagra naprawdę wielu artystów. – Dajemy szansę każdemu
oraz sami chętnie gramy – opowiada młody raper. – W organizacji bardzo wspiera mnie Kwiato
(założyciel One More Step) oraz
Phantom (kolega ze składu) – dodaje. Życzymy młodym trzebniczanom udanych koncertów w
Londynie! Poczynania młodego
organizatora można zaś śledzić
na stronie: https://www.facebook.
com/UnitedUK1
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Najważniejszy jest Pan Bóg
Już za kilka dni Święta Bożego
Narodzenia – wyjątkowy czas
szczególnie dla chrześcijan. Czas
miłości, radości, niesienia pomocy, ale też zmian i postanowień
w związku z nadchodzącym Nowym Rokiem. O tym jak dobrze
przygotować się do przeżywania
tych dni oraz o tym, co nas czeka
w roku 2014, opowiada ks. Jerzy
Olszówka SDS – proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła i
św. Jadwigi w Trzebnicy.
Już tylko kilka dni dzieli nas od
Świąt Bożego Narodzenia. Jak
dobrze się do nich przygotować?
ks. Jerzy Olszówka: Żeby dobrze
przygotować się do świąt, należy
popatrzeć na nie w taki sposób,
by nie utracić tego, co jest w nich
najistotniejsze, aby to, co jest tylko pewnym dodatkiem, nawet
ważnym dodatkiem, nie stało się
istotą świętowania. Dlatego - powiem trochę przewrotnie - może
to dobrze, że pogoda za oknem
jest taka, a nie inna. Nie musimy
się ekscytować tym czy jest śnieg,
czy go nie ma – święta i tak będą.
Jakie? - to już zależy od nas, od
naszego nastawienia, od naszego
przygotowania. Podobnie rzecz
ma się z dekoracjami i prezentami. To wszystko jest ważne i potrzebne, ale w hierarchii wartości
na pewno nie jest na pierwszym
miejscu. Żeby dobrze się do świąt
przygotować i tak też je przeżyć, musimy zdać sobie sprawę
z tego, że chodzi w nich przede
wszystkim o tajemnicę narodzenia Chrystusa. Najważniejszy
jest Pan Bóg, którego narodziny
w Betlejem wspominamy, a który chce na nowo narodzić się w
naszych sercach. Dlatego proponujemy rekolekcje adwentowe,
nowennę przed Bożym Narodzeniem, czy spowiedź – szczególnie
zachęcamy do tego, by nie odkładać jej na ostatnie dni. Jeżeli
podejdziemy do świąt w sposób
duchowy i postaramy się, by dla
najważniejszego Gościa w czasie świąt nie zabrakło miejsca,
to wtedy przełoży się to także na
relacje z najbliższymi i całą świąteczną atmosferę. Analogicznie
rzecz biorąc, jeśli zabraknie miej-

sca dla Pana Boga, jeśli pewnych
spraw w swoich sercach nie uporządkujemy, to nie możemy oczekiwać, że święta będą spokojne i
radosne. Jeśli zapomnimy o tym,
co najważniejsze, to nie spełnią
naszych oczekiwań również te
wszystkie dodatki, które są dla
nas tak ważne.
Okres przedświąteczny to czas
wytężonej pracy księży oraz
osób związanych z Kościołem.
Oprócz wymienionej już posługi w konfesjonale, rekolekcji
adwentowych czy nowenny,
przeprowadzone zostały akcje
charytatywne. O czym świadczy
włączanie się trzebniczan w taką
pomoc? Czy była ona wystarczająca?
Czas przedświąteczny to także
czas wspierania ludzi potrzebujących. Oprócz przeprowadzanej
od lat akcji „Stół wigilijny", podczas której objętych pomocą zostaje kilkadziesiąt najuboższych
rodzin, prowadzimy również
drugi rok z rzędu inicjatywę podjętą przez czasopismo „Żniwo" –
„Otwórz serce, otwórz dłoń". W
tym roku akcja ta dotrze do blisko 200 dzieci. Jest to coś nowego,
co cieszy się bardzo dużą popularnością. Różnica między jedną
a drugą akcją polega na tym, że w
tej pierwszej przekazujemy dary,
ale nie wiemy do kogo konkretnie one trafią. Natomiast druga
inicjatywa jest bardzo spersonalizowana. Mamy konkretną osobę
– dziecko, o którym wiemy, jak
ma na imię i ile ma lat. Obie te
inicjatywy są bardzo potrzebne,
one wzajemnie się uzupełniają.
Widać duże zapotrzebowanie na
takie działania, a ludzie bardzo
chętnie się w nie włączają.
Co wyjątkowego jest w pomaganiu? Czym ono jest dla chrześcijan?
Jako chrześcijanie patrzymy na
pomoc udzielaną drugiemu człowiekowi z podwójnej perspektywy. Jest to zarówno wyraz miłości bliźniego, ale także wyraz
miłości Pana Boga. Najogólniej
mówiąc, miłość polega na tym, by

ROZMOWA Z KS. JERZYM OLSZÓWKĄ

obdarzyć ukochaną osobę czymś,
czego tej osobie brakuje, czego
potrzebuje. Można więc powiedzieć, że przy takim rozumieniu
słowa „miłość" człowiek nie jest
w stanie kochać Pana Boga, ponieważ Pan Bóg jest doskonały
i dlatego Panu Bogu niczego nie
brakuje. Dlatego Pan Bóg postanowił jakby „odstąpić" to dobro,
które by człowiek Jemu chciał
wyświadczyć, na rzecz drugiego
człowieka, tego, który owego dobra potrzebuje. Jezus powiedział:
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili" (Mt
25, 40). Dobroć okazywana bliźniemu ma z pewnością wartość
sama w sobie, ale jeszcze większą
wartość uzyskuje wtedy, kiedy
jest także wyrazem miłości Pana
Boga.
Od lat można zauważyć przykrą tendencję, mianowicie
przeobrażanie różnych świąt
chrześcijańskich w myśl laickich
idei zaczerpniętych z Zachodu,
szczególnie ze Stanów Zjednoczonych.
"Amerykanizacja" stanowi jedynie hasło wywoławcze dla całego
zjawiska, pod którym kryje się
coś znacznie bardziej niebezpiecznego. Mam na myśli próby
zlaicyzowania, czyli zeświecczenia tego, co ma kontekst wyraźnie
religijny. Kilka dni temu podana
została informacja o tym, że znany amerykański kanał sportowy
ESPN odmówił emisji spotu reklamowego katolickiej Fundacji
Dziecięcej im. kard. Johna Glennona, gdyż pojawiły się tam słowa
„narodzenie Jezusa” i mowa jest
o „uzdrawiającym Bożym przesłaniu”. Reklama miała zachęcić
ludzi, by pisali kartki świąteczne
do małych pacjentów przebywających w katolickim szpitalu
dziecięcym w Saint Louis w stanie Missouri. Wielu pacjentów tej
placówki, należącej do Fundacji,
z tego powodu nie będzie mogło
wrócić do domu na święta. Takie
tendencje coraz częściej wkraczają, niestety, również do nas.
W imię jakiejś fałszywie pojętej
tolerancji próbuje się święta o tak

Apel do darczyńców

apel

Serdecznie dziękuję
wszystkim ofiarodawcom za przekazanie 1% na moje leczenie.
Moja choroba wymaga ciągłej rehabilitacji i przyjmowania drogich leków. Ośmielam się prosić
o dalszą pomoc w formie ofiarowania mi 1%. To dla mnie ogromna pomoc. Liczę więc na Państwa dalszą życzliwość i bardzo za te ofiary dziękuję.
Podaję adres do fundacji:
Fundacja „Dobro powraca" dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane
ul. Hłaski 34/12, 54-608 Wrocław. KRS 0000338878,
NIP 8942986057, REGON 021085595,
umer konta: 9511400000213354001001 z dopiskiem
– leczenie Irena Bałaga (siostra Zdzisława).
Już teraz za okazaną mi życzliwą pomoc bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże!
Siostra Zdzisława Irena Bałaga

głębokiej podstawie teologicznej
i religijnej zeświecczyć, sprowadzić je do zwykłej przerwy zi-

Ks.proboszcz Jerzy Olszówka.

mowej i prezentów. Obecnie np.
w Stanach Zjednoczonych coraz
częściej zastępuje się tradycyjne
bożonarodzeniowe pozdrowienie
„merry Christmas" bezideowym
„happy holidays". Jeśli nie będziemy ludźmi głębokiej wiary i nie
będziemy się starali jej pogłębiać,
to możemy ulec pokusie zeświecczenia nawet w takim czasie, jak
święta Bożego Narodzenia. Musimy nieustannie dbać o to, by nie
utracić tego, co najistotniejsze, a
my, księża, jesteśmy po to, by w
tym pomóc. Decyzję jednak każdy musi podjąć sam.
Niedawno zaczął się nowy rok
liturgiczny, a czego możemy się
spodziewać w przyszłym roku
kalendarzowym? Jak podsumowałby ksiądz ten kończący się
rok?
Kończący się rok obfitował w wiele ważnych wydarzeń w życiu całego Kościoła, jak np. pierwsza od
ponad 700 lat rezygnacja z posługi Piotrowej przez papieża Benedykta i wybór papieża Franciszka,

poprzez takie wydarzenia z życia
lokalnego Kościoła jak nominacja
nowego metropolity wrocławskiego, ks. abpa Józefa Kupnego,
aż po wydarzenia z życia naszej
małej ojczyzny, jak np. przeżywana niedawno peregrynacja
krzyża wielkopiątkowego Jana
Pawła II. Wszystko to było przeżywane w klimacie Roku Wiary.
Jest więc z pewnością za co Bogu
dziękować. Od strony duszpasterskiej w przyszłym roku na pewno
szczególnym wydarzeniem będzie kanonizacja bł. Jana Pawła
II i bł. Jana XXIII. Będziemy starali się z tej okazji zorganizować
także uroczystości na gruncie
lokalnym, a dziękczynienie za
ten szczególny dar będzie nam
towarzyszyć aż do obchodów jadwiżańskich w październiku. W
2014 roku będziemy też obchodzić bardzo poważną rocznicę
– 800-lecie poświęcenia krypty
św. Bartłomieja. To z pewnością
również znajdzie swoje miejsce
w działaniach duszpasterskich.
Zanim to wszystko nastąpi, to tuż
po Nowym Roku wyruszymy z
wizytą duszpasterską.
Czego zatem mógłby ksiądz życzyć mieszkańcom Trzebnicy na
to Boże Narodzenie?
Na nadchodzące święta pragnę
życzyć szczególnie tego, by czas
Bożego Narodzenia stał się okazją
do pochylenia się z wiarą, wraz
z Maryją, nad żłóbkiem Bożej
Dzieciny i zachwycenia tajemnicą
Boga, który z miłości do nas stał
się Człowiekiem. Życzę, by Nowonarodzony Zbawiciel Świata
wniósł w życie nas wszystkich, a
także naszych rodzin, bliskich
oraz środowisk pracy i działalności swoje dary miłości, radości i
pokoju i by swoim błogosławieństwem ubogacał każdy dzień zbliżającego się Nowego 2014 Roku.
Dziękuję za rozmowę.
Szczęść Boże.
Rozmawiała: Patrycja Król

Boże Narodzenie, 2013
Idą święta. Biel i zapach.
I tradycja. Zgoda wokół.
				
I ten spokój.
				Boski spokój.
				
I kolory znad obłoków.
I niech będzie tak świątecznie.
A za oknem biały puch.
Niech anieli cali w bieli
dźwięcznie grają piosnkę z nut.
Dzieci zdrowe, roześmiane,
sanna, woń i biel.
Gdzieś w oddali gwiazdy świecą,
niebo srebrem lśni.
Woń jałowca i świerczyna,
w nozdrzach zapach świąt.
				
I nadejdzie Dzień Zbawienia.
				
Wczuj się w klimat świąt.
I śpiewajmy, niech się darzy.
Razem w kole, splećmy dłonie.
Czas miłości i radości.
Pojednania i zbratania.
				
Gloria, gloria, gloryja.
				
I śpiewajmy, niech wieść niesie,
				
wkrótce z nami Boże Dziecię.
				
I śpiewajmy, splećmy dłonie,
				
bo to boży czas.
Spokój wstąpi w nas.
Miłość złączy nas.
Wesołych Świąt.
Danuta Kamińska
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Czym jest dla mnie Wigilia? I dokąd na Sylwestra?
ANDRZEJ
ŁOPOSZKO
Radny,
dyrektor
banku PKO
Dla mnie Wigilia jest jednym
z najpiękniejszych dni w
roku, na który wszyscy bardzo
czekamy. Jest to wieczór, w którym cały świat zwalnia kroku
i skupia się na tym, co w życiu
najważniejsze, wieczór spotkania
i ciepło rodzinnego ogniska w
gronie najbliższych osób. W naszej polskiej tradycji jest to dzień
szczególny, wieczór oczekiwania
na przyjście Zbawiciela, spotkania przy wigilijnym stole, przełamania się opłatkiem na znak
pojednania, miłości i pokoju,
złożenie sobie najpiękniejszych
życzeń i śpiew kolęd przy rozświetlonej choince, a następnie
udział w uroczystej Pasterce. Korzystając z okazji pragnę złożyć
wszystkim czytelnikom Panoramy Trzebnickiej najpiękniejsze i
najserdeczniejsze życzenia Bożonarodzeniowe oraz szczęśliwego
Nowego Roku 2014. Wieczór sylwestrowy zamierzam w tym roku
spędzić w gronie rodzinnym, tj.
mojej żony i dzieci oraz najbliższych.

EWA
FRANIA
Kierowniczka
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w Trzebnicy
Dzień Wigilii
to dzień bardzo ważny w życiu
mojej rodziny, przede wszystkim
z dwóch powodów: po pierwsze
oczywiście z powodu samej Wigilii, po drugie zaś dlatego, że
w tym dniu obchodzę imieniny! Wigilię przeżywamy tak, jak
naucza tego Kościół Katolicki i
zgodnie z tradycjami chrześcijańskimi. Na stole obowiązkowo
musi być 12 potraw wigilijnych.
Rozpoczynamy modlitwą, dzielimy się opłatkiem, składamy sobie
życzenia, a po Wigilii wspólnie
kolędujemy w rodzinnym gronie.
To bardzo ciepły i wyczekiwany
wieczór. Sylwestra mąż i ja planujemy spędzić w tym roku we
dwoje, w romantycznej atmosferze, przy świecach i lampce szampana. Po 35 latach małżeństwa
takie chwile są szczególnie cenne
i piękne! W pierwszym dniu Nowego Roku złożymy życzenia naszym bliskim.

ANNA
CISAK
Inspektor
Straży Miejskiej
w Trzebnicy
Święta Bożego
Narodzenia są
dla mnie bardzo
ważne, zwłasz-

cza w wymiarze duchowym. Są
pełne magii, piękna i pokoju.
Ludzie w tym czasie stają się bardziej życzliwi i czuli na krzywdę
innych. To czas wyczekiwania na
spotkanie z całą rodziną podczas
wspólnej kolacji wigilijnej oraz
pasterka. Ale jednocześnie, te
święta, jak żadne inne, skłaniają
mnie do wspomnień i zadumy.
„Puste miejsce” przy stole przywołuje obrazy ukochanych osób,
z którymi wspólnie przygotowywałam kolację, śpiewałam kolędy i dzieliłam się opłatkiem, a
których nie ma już w śród nas.
Dlatego też, to właśnie te święta
przeżywam tak silnie i tak dużo
dla mnie znaczą. A w tym roku
święta spędzę w gronie najbliższych, z rodziną i przyjaciółmi.
Sylwestrową noc żegnając 2013
rok, a witając 2014, spędzę na
prywatce w gronie znajomych.

IWONA
MAZUR
Oficer
Prasowy w KPP
w Trzebnicy
Dla mnie i mojej
rodziny wieczór
wigilijny
jest
najbardziej uroczystym i najbardziej wzruszającym wieczorem
roku. Wtedy cała rodzina, odświętnie ubrana, spotyka się przy
jednym stole i składa sobie życzenia. Nie wyobrażam sobie, aby
kogoś zabrakło przy stole. Po kolacji wigilijnej wszyscy otrzymują
prezenty, najbardziej nie mogą
doczekać się dzieci moje wnuki,
których radość z ich otrzymania
jest nie do opisania. Niestety, albo
„stety”, Sylwestra spędzę w domu,
wśród najbliższych.

DARIUSZ
ZAJĄCZKOWSKI
Oficer
Prasowy PSP
w Trzebnicy
Dla mnie koniec roku już
od wielu lat zdominowany jest
przez Bieg Sylwestrowy i to on
sprawia, że zbyt daleko nie mogę
wyjechać. Z drugiej strony nie lubię hucznych bali, zabaw, o wiele lepiej czuję się w gronie kilku
przyjaciół. I tak zapewne będzie
wyglądać w moim przypadku powitanie Nowego Roku. Natomiast
Wigilia… Wigilia to powrót do
dzieciństwa, to dotknięcie sacrum, wyciszenie i obudzenie w
sobie nadziei, że wyzwania nadchodzących miesięcy da się pokonać. To Cisza, którą chciałoby się
jak najdłużej utrzymać. Cisza o
smaku pierogów i kutii, zapachu
grzybów i choinki, z kolędą w tle.
Zatem jestem szczęśliwcem, gdyż
rokrocznie przeżywam dwie Wigilie. Zmienia się tylko kolejność,
raz zaczynamy u teściów, w następnym roku u rodziców. I oby
tak trwało jak najdłużej.

JAN
ZIELONKA,
Radny,
lekarz
Wigilia jest dla
mnie szczególnym
dniem,
w
którym
spotykam się
z najbliższymi, jest to czas refleksji, zadumy i radości. Są to
wspaniałe chwile, które często
spędzam przy stole, degustując
smakołyki przygotowane na tę
okazję. Niestety konsekwencją
tych wybranych potraw jest uczucie sytości i błogiego zmęczenia,
charakterystyczne dla tych świąt.
Szczególnym momentem jest czas
rozpakowywania prezentów, jest
to przyjemność niezależna od
wieku, na która z dużą niecierpliwością oczekuję. Sylwestra w
tym roku spędzę raczej spokojnie, w gronie rodziny i przyjaciół,
i przywitam Nowy Rok symboliczną lampką szampana. Przykrą
stroną Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego roku, jest to, że trwają
tak krótko i powrót do rzeczywistości jest bardzo trudny

STYCZEŃ 2014 r.
10.01.2014

piątek godz. 17;00 RATUJMY MIKOŁAJA
Wlk. Bryt., 84 min., b/o, dubb., anim., komedia,
bil.12 zł

10.01.2014 piątek godz. 19;00 IGRZYSKA ŚMIERCI: W
11.01.2014

pierścieniu ognia" USA, 145 min., od 12 lat bil.,
akcja, Sci-Fi, napisy, bil. ulg. - 12 zł, norm. 15 - zł

sobota godz. 17;00 "Ratujmy Mikołaja" Wlk.
Bryt., 84 min., b/o, dubb., anim., komedia, bil.12 zł

11.01.2014 sobota godz. 19;00 IGRZYSKA ŚMIERCI: W
pierścieniu ognia" USA, 145 min., od 12 lat bil.
akcja, Sci-Fi, napisy, bil. ulg. - 12 zł, norm. 15 - zł

12.01.2014 w niedzielę 12 stycznia kino nie-

czynne ze względu na Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy

ELŻBIETA
NOWAK

17.01.2014

Dyrektor
Gimnazjum
NR 1

17.01.2014 piątek godz. 19;00 "Last Vegas" USA, 105 min., od

Bardzo lubię
Boże Narodzenie, bo niesie
ze sobą mnóstwo ciepła i, jak to ktoś ładnie
powiedział, jest to nie tylko czas
spotkań rodzinnych, ale też nieba z ziemią. Święta Bożego Narodzenia spędzam zawsze w ten
sam sposób, wśród najbliższych
i nie wyobrażam sobie, by mogło
być inaczej. Natomiast Sylwestra
w tym roku planuję spędzić z mężem i córką w górach, na nartach.

BARBARA
BĄK
Pielęgniarka
operacyjna
w Szpitalu im.
św. Jadwigi
Śląskiej
Wigilię w tym
roku spędzam
w domu, w gronie najbliższej rodziny, ale nawet jeśli wypada mi
wtedy dyżur w pracy, to zawsze
organizujemy tam sobie Wigilię i
łamiemy się opłatkiem. W Święta
Bożego Narodzenia odwiedzam
rodzinę, która jest dość liczna,
więc zawsze są to spotkania w
dużym gronie. Z kolei Sylwestra
spędzam w tym roku w pracy.
Mam nadzieję, że będzie spokojnie i obejdzie się bez operacji.
Edyta Bąk
Barbara Ulatowska
Patrycja Król

piątek godz. 17;00 RYSIEK LWIE SERCE
Hiszp. 90 min., b/o,dubb., anim., przygod., bil. 12 zł
12 lat, napisy, komedia, bil. ulg.-12 zł, norm. 15 zł

18.01.2014 sobota kino nieczynne- Kabaret
19.01.2014

niedziela godz;17;00 RYSIEK LWIE SERCE
Hiszp. 90 min., b/o,dubb., anim., przygod., bil. 12 zł

19.01.2014 niedziela godz. 19;00 LAST VEGAS

USA, 105
min., od 12 lat, napisy, komedia, bil. ulg.-12 zł,
norm. 15 zł

24.01.2014 piątek godz. 16;00 "Hobbit: Pustkowie Smauga"
N.Zel./USA, 161 min., dubb., fantasy, przyg., od
10 lat, bil. ulg. 12 zł, norm. 15 zł

24.01.2014 piątek godz. 19;00 HOBBIT: Pustkowie Smauga

N.Zel./USA, 161 min., napisy, fantasy, przyg., od
10 lat, bil. ulg. 12 zł, norm. 15 zł

25.01.2014 sobota godz. 16;00 HOBBIT: Pustkowie Smauga
N.Zel./USA, 161 min., dubb., fantasy, przyg., od
10 lat, bil. ulg. 12 zł, norm. 15 zł

25.01.2014 sobota godz. 19;00 HOBBIT: Pustkowie Smauga

N.Zel./USA, 161 min., napisy., fantasy, przyg.,
od 10 lat, bil. ulg. 12 zł, norm. 15 zł

26.01.2014 niedziela 16;00 HOBBIT: Pustkowie Smauga
N.Zel./USA, 161 min., dubb., fantasy, przyg., od
10 lat, bil. ulg. 12 zł, norm. 15 zł

26.01.2014 niedziela 19;00 HOBBIT: Pustkowie Smauga

N.Zel./USA, 161 min., napisy., fantasy, przyg.,
od 10 lat, bil. ulg. 12 zł, norm. 15 zł

31.01.2014 piątek godz. 17;00 TURBO USA, 96 min., b/o,
anim., komedia, dubb., bil. 12 zł

31.01.2014 piąt. godz. 19;00 DON JON USA, 90 min., komedia od 18 lat, napisy, bil. ulg. 12 zł, norm. 15 zł

1.02.2014 sobota

godz. 17;00 TURBO USA, 96 min., b/o,
anim., komedia, dubb., bil. 12 zł

1.02.2014 sobota godz. 19;00 DON JON USA, 90 min., komedia od 18 lat, napisy, bil. ulg. 12 zł, norm. 15 zł

2.02.2014 niedziela godz. 17;00 TURBO USA, 96 min., b/o,
anim., komedia, dubb., bil. 12 zł

2.02.2014 niedziela godz. 19;00 DON JON USA, 90 min.,
komedia od 18 lat, napisy, bil. ulg. 12 zł, norm. 15 zł
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Czego słuchać w święta?
PATRYCJA KRÓL

Na szczęście „Last Christmas"
grupy Wham czy "All I want for
Christmas is you" Mariah Carey nie są jedynymi piosenkami
w świątecznym klimacie. Czego
jeszcze możemy słuchać w tym
czasie?
Propozycji jest naprawdę wiele.
Jedną z ciekawszych jest album "A
Soulful Christmas" Briana Culbertsona – amerykańskiego multiinstrumentalisty i kompozytora
poruszającego się w okolicach
smooth jazzu, ale też chętnie zahaczającego o soczysty funk. Co
roku sezon świąteczny zaczynam
właśnie od tej płyty, szczególnie
od utworu "Joy to the world". Dodaje energii, tak niezbędnej przy
robieniu świątecznych porządków czy przygotowywaniu potraw. Skoro to Boże Narodzenie,
to warto posłuchać jak świątecz-

ne piosenki śpiewają różni artyści
poruszający się w nurcie muzyki
gospel. Przykłady znajdziemy na
dwupłytowej składance "WOW
Gospel Christmas".
Gdybyśmy nagle zmęczyli się
potokiem słów, zawsze możemy
włączyć jazzowy, instrumentalny
album znakomitego, zmarłego w
ubiegłym roku, pianisty Dave'a
Brubecka pt. "Christmas". Świetnie sprawdzi się jako tło podczas
wigilijnego wieczoru z rodziną,
oczywiście po wspólnym śpiewaniu kolęd. Idealnie nada się do
tego także głos Barbry Streisand,
Diany Krall czy Franka Sinatry –
naprawdę jest w czym wybierać.
Bardzo ciekawy pod względem
muzycznym jest też krążek "And
so this is Christmas" grupy Neri
Per Caso – włoskiego odpowiednika naszego Audiofeels.
Nie tylko w święta znakomicie
słucha się bluesa. Na tym polu
prym wiedzie od lat BB King. Jego

album "A Christmas Celebration
of Hope" jest bardzo zróżnicowany i z pewnością nie znudzi się tak
prędko. Znajdą się tu i spokojniejsze utwory, ale nie zabraknie też
takich "z pazurem", przy których
aż miło będzie potupać do rytmu
nogą. Bardzo przyjemnie słucha
się również Michaela Buble, który dwa lata temu wydał album
"Christmas" z własnymi wersjami
znanych świątecznych piosenek.
Wszystko zagrane i zaśpiewane
naprawdę zawodowo.
Polscy artyści w niczym nie
ustępują zagranicznym. Mamy
wiele wspaniałych, oryginalnych
głosów, w dodatku śpiewających
po polsku. Najpiękniejsze kolędy
i pastorałki usłyszymy w wykonaniu Anny Marii Jopek, Natalii
Kukulskiej, Kayah czy Mietka
Szcześniaka. Na szczególną uwagę zasługuje także świeże wydawnictwo Grażyny Łobaszewskiej. Jej wersje polskich kolęd i
pastorałek są piękne i proste – bo

Historia o świętym Mikołaju
Jeszcze nim wybiła godzina pierwszej niedzieli adwentu, w sklepach i w sieci „święta”
zakrólowały na dobre. Rozpoczął się szał zakupów, strojenia domów i mieszkań... Z
początkiem grudnia zaroiło się od „Mikołajów” rozdających większe i mniejsze podarki. Postać w czerwonym płaszczu i czerwonej czapce, duży brzuch i oczywiście worek
z prezentami – to wizerunek Świętego Mikołaja jaki proponuje nam kultura masowa...
Ale mało kto zna prawdziwą historię Świętego Mikołaja... A wbrew pozorom nie jest to
historia nudna i każde dziecko z pewnością chętnie jej wysłucha. Specjalnie na Święta Bożego Narodzenia, Panorama Trzebnicka przyszykowała taką właśnie historię prawdziwą,
z bajkowym zakończeniem dla naszych najmłodszych mieszkańców.
BARBARA ULATOWSKA

Dawno, bardzo dawno temu w
mieście Mira, w Turcji, mieszkał
sobie mały chłopczyk imieniem
Mikołaj. On i jego rodzice byli
bardzo bogaci i nigdy nie musieli się martwić o to, że zabraknie
im pieniędzy. Jedli zawsze bardzo smaczne potrawy, ubierali
się w piękne i porządne ubrania
a Mikołaj miał całe mnóstwo fajnych zabawek. Mały Mikołaj lubił
oglądać świat. Był smutny widząc,
że na świecie jest wielu biednych
ludzi, którzy nie mają pieniędzy
nawet na chleb, chodzą głodni i
w podartych ubraniach. Pomyślał
sobie, że Pan Bóg z pewnością ma
tak wiele pracy na głowie, że nie
jest w stanie pomóc wszystkim
ludziom. Postanowił więc, że mu
pomoże. Od momentu postano-

Zabawnie
w Cerekwicy
W niedzielę (8.12.2013) w świetlicy wiejskiej w Cerekwicy odbyła
się zabawa mikołajkowa, w której
wzięło udział ponad 70 dzieci.
Każde dziecko otrzymało słodkości ufundowane przez burmistrza
gminy Trzebnica oraz sołtysa wsi
Cerekwica. Wszystkie dzieci z
uśmiechami na twarzy odbierały
paczki od Mikołaja. Podczas zabawy wystąpili kolędnicy ze swoim repertuarem. Zabawę uświetnił pan Zdzisław Franczak, który
zajął się oprawą muzyczną.

wienia, zawsze gdy szedł na mszę
do kościoła, zabierał ze sobą tyle
jedzenia i słodyczy, ile był w stanie unieść. Rozdawał je potem
biednym dzieciom. Obserwowanie szczęścia na ich buziach sprawiało mu wiele radości. Jego rodzice byli z niego bardzo dumni
i cieszyli się, że mają takiego dobrego synka. Mówili, że na pewno
wyrośnie na wielkiego człowieka.
Kiedy Mikołaj był już dorosły,
odziedziczył ogromny majątek.
Pomyślał, że nie potrzebuje aż
tylu pieniędzy dla siebie i postanowił podzielić się nimi z biednymi. Dobre uczynki Mikołaja
i jego silna wiara w Pana Boga
zostały zauważone przez mieszkańców Miry. Z czasem Mikołaj
został biskupem.
Pewnego dnia biskup Mikołaj wybrał się na spacer po mieście, jak
zwykle obserwując życie miesz-

FELIETON
w końcu w tym tkwi cały urok.
Każda propozycja, która wychodzi od wymienionych artystów,
zawsze jest godna uwagi.
Miłośnicy poezji śpiewanej koniecznie powinni sięgnąć po
"Kolędy z Krainy Łagodności".
Niesamowita jest także twórczość
genialnego polskiego kompozytora Zbigniewa Preisnera. Na jego
płycie "Moje kolędy" znajdzie się
między innymi nazwisko Leszka Możdżera, a to powinno być
wystarczającym powodem do zapoznania się z tymi cudownymi
kompozycjami. Z kolei Michał
Zygmunt "Gra świątecznie" to
propozycja dla wielbicieli gitary
akustycznej, która udowadnia,
że kolędy bez słów też potrafią
być piękne. W naszej świątecznej
kolekcji nie może zabraknąć tak
bliskich wielu sercom góralskich
kolęd i pastorałek w wykonaniu takich zespołów, jak Trebunie Tutki czy Golec uOrkiestra.
Wszystkich wymienionych arty-

stów z łatwością można znaleźć w
sklepach z płytami oraz w Internecie – chociażby na popularnym
Youtube.
Nie wyobrażam sobie jednak Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia
bez wspólnego śpiewania kolęd.
Tak naprawdę niepotrzebne są
wtedy płyty czy stacje radiowe, za
to nieoceniona jest pomoc babci. Nic nigdy nie brzmi piękniej,
niż zaintonowana przez nią stara,
polska kolęda czy pastorałka, do
której stopniowo dołączają się pozostali członkowie rodziny. Czasami ktoś chwyci za harmonijkę,
ktoś inny za gitarę i wtedy znika
wszystko to, co złe. Tworzy się
wspaniała, rodzinna atmosfera,
która sprzyja słuchaniu... siebie
nawzajem. Może niech te Święta
Bożego Narodzenia będą dla nas
okazją przede wszystkim do tego.
A cała reszta niech będzie jedynie
dodatkiem.

pieniędzy do jutra rana, wezmę
Twoje córki w niewolę! – Biedny
człowiek był zrozpaczony, bo nie
widział wyjścia z tej trudnej sytuacji. Słońce chyliło się już ku
zachodowi, gdy Mikołaj pobiegł
do domu. Szybko chwycił worek,
do którego zazwyczaj chował podarki dla biednych i powkładał
do niego różnego rodzaju kosztowności. Napełniwszy cały worek poszedł pod dom biednego,
zmartwionego ojca trzech córek.
Wszyscy już spali. Na szczęście,
okno do jednego z pokoi było
otwarte. Mikołaj wrzucił przez
to okno wszystkie kosztowności

człowieka z trzema znakomitymi
oficerami, których też całkiem
niedawno uratował. Z takimi myślami położył się spokojnie spać.
Następnego dnia ubogi mężczyzna obudził się zrozpaczony, że
oto nastał dzień, kiedy jego córki
stracą swoją wolność. Gdy jednak
wszedł do pokoju z otwartym
oknem, do którego Mikołaj powrzucał kosztowności – trudno
mu było uwierzyć w to co zobaczył. W jednej chwili zniknęło
jego największe zmartwienie. Nie
wiedział skąd wzięły się te wszystkie skarby, ale pomyślał, że Pan
Bóg się nad nim ulitował i zesłał
mu pomoc. Dzięki pieniądzom
od Mikołaja, biedak spłacił dług,
a nawet starczyło mu na posag dla
jego trzech córek, które niedługo
po tym zdarzeniu poznały owych
trzech oficerów. Pan Bóg obserwował Mikołaja i ponieważ bardzo mu się podobało, że pomaga
on ubogim – postanowił, że powinien on zostać świętym.
W nagrodę za dobre uczynki
Świętego Mikołaja, Pan Bóg dał
mu możliwość robienia tego co
kochał najbardziej, czyli uszczęśliwiania innych ludzi i wspierania tych najbiedniejszych. I tak
Pan Bóg dał Świętemu Mikołajowi dom na dalekiej północy, gdzie
przez cały rok zbiera on siłę by
przez jedną noc w roku poprzynosić prezenty wszystkim dzieciom na świecie. A dzieci bardzo
czekają na tą magiczną noc i marzą, że uda im się spotkać Świętego Mikołaja.

Mikołaja znamy wszysycy, jednak nie wszyscy znamy jego prawdziwą historię.

kańców. Zauważył dwóch kłócących się mężczyzn. Jeden z nichbogaty chciał, aby drugi biedny
oddał mu pieniądze, które mu był
winien, jednak biedny nie mógł
mu oddać, gdyż był ubogi i nie
miał tych pieniędzy. Wtedy bogaty zagroził: - Jeśli mi nie oddasz

z worka. Wrócił do domu bardzo
szczęśliwy, bo wiedział, że zrobił coś bardzo dobrego i pomógł
Panu Bogu przy wybawianiu kolejnych ludzi z kłopotów. Pomyślał też, że może poznać trzy piękne córki uratowanego z opresji
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Hej ho, hej ho – w Boleścinie grzeczne dzieci są!
5 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Boleścinie w ramach zbliżających się mikołajek uczestniczyli w licznych wycieczkach, które łączyły w sobie naukę z zabawą.
Dzieci z klas 0-III wraz z wychowawcami wybrali się z wizytą do
fabryki bombek w Krośnicach.
Miały tam okazję nie tylko zobaczyć wystawę bombek, ale również uczestniczyły w zajęciach, na
których samodzielnie wykonały
swoją bombkę.
Na koniec każdy uczeń otrzymał
ją ze swoim imieniem.
Uczniowie klas starszych pojechali do Wrocławia, gdzie spacerowali po Ostrowie Tumskim,
który słynie ze znakomitej średniowiecznej architektury sakralnej.
Następnie udali się na Plac Uniwersytecki i poznali legendę o
słynnym Szermierzu. Mieli okazję zobaczyć piękny barokowy
kościół wzniesiony przez jezuitów
– Imienia Jezusa. Zwiedzili Kościół Świętej Elżbiety z najwyższą
i najpiękniejszą wieżą na Śląsku,
Kamieniczki Jasia i Małgosi, Ko-

ściół św. Marii Magdaleny, Plac
Solny. Spacerowali również po
tętniącym życiem Rynku
z Ratuszem, miejscem spotkań
mieszkańców i przyjezdnych.
Na chwilę zatrzymali się przed
pomnikiem Aleksandra Fredry przywiezionego w 1956 r. ze Lwowa.
W trakcie zwiedzania słuchali też
ciekawostek dotyczących Wrocławia i jego zabytków. Mieli przyjemność uczestniczyć w Jarmarku
Bożonarodzeniowym. Na podsumowanie atrakcji udali się do
kina na film, pt. „ Kraina lodu”.
Był to bardzo aktywnie i przyjemnie spędzony czas.
Kolejnego dnia, tj. 6 grudnia na
specjalne zaproszenie wszystkich
uczniów naszej szkoły przybył do
nas nikt inny, jak sam Święty Mikołaj!
Jak się okazało, i bez zaproszenia
dotarłby do szkoły, jako że dzieci

do szczególnie grzecznych należą
- skoro Święty tak mówił, to musi
być prawda.
Celem wizyty Mikołaja były
oczywiście Jego imieniny, podczas których, jak powszechnie wiadomo, Mikołaj zamiast
przyjmować prezenty, rozdaje je
wszystkim wokół.
Postanowił osłodzić trochę matematykę, polukrował reguły ortograficzne, a daty historyczne oblał
czekoladą.
Po rozdaniu słodkości, Mikołaj
w pośpiechu wsiadł na sanie zaprzęgnięte w renifery, a aniołki
odleciały razem z nim. Wśród
uczniów panowało zdziwienie, że
nikt w tym roku nie dostał rózgi.
Kończąc tym akcentem, serdecznie dziękujemy i zapraszamy św.
Mikołaja do naszej szkoły za rok!
Anna Leszczyńska-Janik
W ramach Mikołajek uczniowie z SP w Boleścinie uczestniczyły w licznych wycieczkach. Na zdjęciu - uczniowie klas starszych na wycieczce we Wrocławiu.

Jasełka Bożonarodzeniowe w „Dwójce”
Przepiękne Jasełka Bożonarodzeniowe, przygotowane przez
uczniów i nauczycieli ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -

Justynę Majcher, wychowawczynię kl II c oraz Halinę Bolisęgę,
opiekunkę chóru - wprowadziły
wszystkich uczestników spotka-

nia w niezwykłą atmosferę nadchodzących świąt. Po jasełkach
dyrektor Grażyna Kantecka zaprosiła gości, w tym burmistrza

Marka Długozimę, wiceburmistrza Jerzego Trelę, dyr. ZAPO
Agnieszkę Moździerz oraz dyrektorów placówek oświatowych

gminy Trzebnica na wspólną
wieczerzę wigilijną w sali konferencyjnej nowej Szkoły Podsta(kas)
wowej nr 2.

Przepiękne Jasełka wprowadziły wszystkich uczestników w świąteczny nastrój.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. burmistrz M. Długozima, wiceburmistrz J. Trela, dyrektor ZAPO A. Moździerz.

Po przedstawieniu wszyscy spotkali się na specjalnie przygotowanej wieczerzy
wigilijnej w sali konferencyjnej SP 2.
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Przybył Święty Mikołaj do Koniowa

Radość dzieci nie miała granic. Na spotkanie z Mikołajem przyszło sporo małych mieszkańców Koniowa.

Poważne pytania i poważne odpowiedzi. Potem już tylko radość z prezentu.

W sobotę 7 grudnia, w miejscowości Koniowo, odbyło się
spotkanie z niezwykłym gościem, z Mikołajem. Najmłodsi mieli okazję spotkać Świętego już po raz trzeci, zapewne
nie ostatni.

gimnazjum, mieszkających w Koniowie, którzy na scenie wystawili specjalną wersję Czerwonego
Kapturka. W niej wilk nie tylko
nie zjada babci, lecz wspólnie z
nią lepi pierogi. Najważniejszym
momentem wieczoru było jednak
pojawienie się samego Mikołaja,
który rozdawał słodkie upominki
wszystkim zebranym dzieciom.

- Z roku na rok impreza ta cieszy
się coraz to większą popularnością - mówi Elżbieta Sroga, sołtys
Koniowa, główna organizatorka
wydarzenia.

Na spotkaniu nie brakowało
atrakcji. Rozpoczęło się ono od
wspólnego oglądania świątecznej
wersji bajki o Smerfach, wyświetlanej dzięki nowemu sprzętowi,

Kiermasz Świąteczny
w Urzędzie Miejskim
W Urzędzie Miejskim, jak
co roku, odbył się kiermasz
świąteczny. Ręcznie wykonane ozdoby przygotowali
podopieczni Warsztatów
Terapii Zajęciowej, a dochód przeznaczony zostanie na funkcjonowanie
Trzebnickiego Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka.

ufundowanemu przez Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu, a
będące częścią gminnego programu wspierającego rozwój sołectw
poprzez informatyzację wiejskich
świetlic.
Po obejrzeniu świątecznych przygód Smerfów, przyszedł czas na
występy artystyczne, przygotowane przez starszych kolegów z

- To wielka przyjemność móc gościć najmłodszych, patrzeć na ich
radość w tym szczególnym dniu,
jakim dla nas wszystkich są mikołajki, bo nie tyle prezenty, co
sama idea dzielenia jest tu najważniejsza. Dzielmy się więc radością w te nadchodzące święta zakończyła sołtys Elżbieta Sroga.
				[seb]

Mikołaj i elfy w Ujeźdźcu Wielkim

Tradycyjnie już na parterze urzędu, obok Urzędu Stanu Cywilnego rozstawiono stoisko z pięknymi ozdobami wykonanymi przez
podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przez tydzień
petenci urzędu, mieszkańcy oraz
pracownicy mogli zakupić niepowtarzalne rękodzieła i tym
samym wesprzeć działalność
Trzebnickiego Stowarzyszenia
Uśmiech Dziecka.
[kas]

Mikołaj w towarzystwie elfów wręczał maluchom świąteczne paczki. Radości było przy tym co niemiara.

Panie z Warsztatów Terapii Zajęciowej prezentują ręcznie wykonane ozdoby
swoich podopiecznych.

Dominująca czerwień i długie
czapki z pomponami – to charakterystyczny obraz, jaki zauważało się wchodząc do szkoły
w Ujeźdźcu Wielkim.
Nic dziwnego – wszak to 6 grudnia, czyli dzień św. Mikołaja.
Wszystkie dzieci już od rana
czekały niecierpliwie na wizytę
Mikołaja w szkole, który przybył
ze swoją asystą. Pierwszą niespodzianką były gry, zabawy, tańce i śpiewy zorganizowanie dla
najmłodszych uczniów. Gość nie
zapomniał również o młodzieży
gimnazjalnej. Wszyscy uczniowie

Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim otrzymali mikołajowe upominki i słodkie drobiazgi. Dzieci
z ogromnym żalem żegnały św.
Mikołaja i z niecierpliwością czekają już do przyszłego roku.
Lecz to nie koniec mikołajowych
wydarzeń. Starsi uczniowie naszej szkoły wybrali się z wizytą
do Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku, w której zrobili niespodziankę uczniom klas I-III w
postaci przedstawienia pt „Mikołaj na wesoło”. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem śledziły
przygody pechowego Mikołaja,

który próbował przybyć na czas
na swoje święto. Przedstawienie
sprawiło uczniom wiele radości,
zostało nagrodzone ogromnymi brawami. Gospodarze szkoły
bardzo serdecznie i z poczęstunkiem przyjęli wszystkich „aktorów” i ich opiekunów z Ujeźdźca
Wielkiego.
Jak widać, z okazji dnia św. Mikołaja przyjemne jest nie tylko
przyjmowanie, ale także sprawianie prezentów innym ludziom.
[bas]
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UWAGA MIESZKAŃCY
POLICJA

71 / 388 82 00

Idą święta,
bądźmy czujni!

Podają się za pracowników gazowni, administracji lub telekomunikacji, akwizytorów którzy oferują nam zakup rożnych rzeczy za
okazyjną cenę. Zdarza się też, że
zachęcani jesteśmy do podpisania
zleceń za pobraniem gotówki przedpłaty za przyszłą usługę. Za
wszelką cenę próbują dostać się do
mieszkania. Również robiąc zakupy przez internet nie przestawajmy
być czujni, sprawdźmy oferenta.
Preteksty pod jakimi oszuści próbują wejść do mieszkania są różne,
lecz schemat działania jest bardzo
podobny. Podają się za pracowników gazowni, telekomunikacji,
administracji, lub służby zdrowia
itp. Proponują zwrot opłat, sprawdzenie instalacji elektrycznej lub
wodnej, kominowej, proponują

montaż różnych urządzeń, które
mogą mieć wpływ na nasze bezpieczeństwo. Szczególnie w okresie
grzewczym, gdzie wzrasta zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla – czadem, mogą pojawić się oszuści.
Najaktywniejsi są w godzinach
przedpołudniowych.
Dlatego
szczególnie narażeni na sztuczki
akwizytorów i oszustów są osoby
starsze, emeryci i renciści mieszkający sami. Oszuści bez skrupułów
wykorzystują ich ufność. Namawiają do kupna towarów, które w
ogóle nie są potrzebne, a jeśli starasz się odmówić, wmawiają, że
tracisz wyjątkową okazję. Pamiętaj
jednak, że stracić możesz znacznie
więcej.

cjonariusze odzyskali skradzione
mienie.
Policjanci patrolując trasę na odcinku Trzebnica-Wisznia Mała
zauważyli dwóch mężczyzn na
polu. Osoby na widok radiowozu
przykucnęły, a następnie w takiej
pozycji rozpoczęły ucieczkę. Policjanci po zatrzymaniu radiowozu
podjęli pościg. Ścigani mężczyźni
rozdzielili się i pobiegli w dwóch
różnych kierunkach. Policjanci po
chwili zatrzymali jednego z nich,
którym okazał się 61-letni mieszkaniec gminy Oborniki Śląskie.
Funkcjonariusze szybko ustalili, że
doszło do włamania w garażu, skąd
sprawcy zabrali blisko 40 rur PCV
o długości 3 metrów oraz 10 metrów otulin izolacyjnych. Zatrzymany mężczyzna przyznał się do
włamania i kradzieży. Skradzione
mienie wróciło już do właściciela.
W chwili obecnej policjanci dalej
pracują nad tą sprawą. Zatrzymanie drugiego ze sprawców to tylko
kwestia czasu. Za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia
wolności nawet do 10 lat.

Amatorzy
plastikowych rur

Trzebniccy policjanci zatrzymali
61-latka, który włamał się do garażu. Razem z kolegą, któremu udało
się zbiec, ukradli blisko 40 rur PCV
i otulinę izolacyjną. Mężczyzna
trafił do policyjnego aresztu. Funk-

STRAŻ MIEJSKA Akcja informacyjna
71 / 388 81 14

Wypadek pod wpływem

W dniu 5 grudnia strażnicy
otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który miał wpaść do kanału w
jednej z miejscowości pod Trzebnicą. Na miejscu ustalono, że
mężczyzna będący pod wpływem
alkoholu spadł ze schodów prowadzących do piwnicy budynku doznając urazu głowy i tracąc przytomność. Na miejsce zdarzenia
przybył również zastęp PSP, który
otrzymał analogiczne zgłoszenie.
Mężczyźnie udzielono pomocy
przedmedycznej, a następnie przekazano go zespołowi ratownictwa
medycznego.

STRAŻ POŻARNA
71 / 312 07 88

Niebezpieczny orkan

W dniu 6 grudnia o godzinie
8.04 zostały wezwane jednostki
trzebnickiej straży pożarnej do
zagrażających życiu linii energetycznych zerwanych przez złamany konar na ulicy Żołnierzy
Września. Na miejsce przybył
jeden wóz bojowy i trzech strażaków. Zabezpieczono teren do

Komeda Powiatowa Policji w Trzebnicy, informuje, że w okresie przedświątecznym odnotowaliśmy zwiększoną liczbę usiłowań wyłudzeń pieniędzy metodą „na wnuczka”. Najczęściej osoba
przedstawiająca się telefonicznie jako wnuczek
-siostrzeniec, podaje potrzebę pożyczenia pieniędzy między innymi na: operację, zakup samochodu lub podobne a po pieniądze zgłasza się nie
wnuczek lecz kolega.
W związku z powyższym zwracamy się do państwa z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie tej
informacji wśród pracowników urzędu oraz podczas wykonywania czynności z interesantami, a
zwłaszcza osobami starszymi, w celu zapobiegnięcia takim sytuacjom.
Komendant Powiatowej Policji
w Trzebnicy, woj. dolnośląskie
mł. Insp. Marek Bugajski

przy ulicy 3 Maja, zabezpieczono
do czasu usunięcia awarii miejsca
uszkodzenia linii energetycznej
na ulicy Żołnierzy Września oraz
na ulicy Kolejowej.

W piątek 6 grudnia strażnicy
wzięli udział w prowadzeniu akcji
informacyjnej związanej z awarią
sieci gazowej. Wraz ze strażakami z PSP Trzebnica oraz policjantami z KPP Trzebnica do późnych
godzin nocnych rozpowszechniali komunikat o awarii i zasadach
postępowania niezbędnych do
uniknięcia zagrożeń związanych
z nieprawidłowym działaniem
urządzeń gazowych.

Szczenięta szukają domu

W dniu 11 grudnia do siedziby
Straży Miejskiej przyniesiono
5 szczeniaków rasy mieszanej.
Według osoby zgłaszającej psy
zostały znalezione przy trzebnickiej Bazylice. Pieski czekają
na nowych, lepszych, właścicieli.
Foto obok.

Szkody po orkanie

6 grudnia strażnicy prowadzili
działania związane z usuwaniem
szkód spowodowanych przez porywisty wiatr. W trakcie działań
zabezpieczono i przekazano pracownikom gazowni teren rozdzielni w miejscowości Nowy
Dwór, udzielono również pomocy zastępowi PSP Trzebnica przy
usuwaniu powalonych drzew

Straszył samobójstwem

W czwartek 28 listopada funkcjonariusze Straży Miejskiej otrzymali zgłoszenie o próbie samobójczej 37-letniego mężczyzny.
Niezwłocznie udali się we wskazane miejsce, gdzie zastali osobę
zgłaszającą. Według jej oświad-

momentu przybycia pogotowia
energetycznego. W tym samym
dniu o godzinie 9.31 na ulicy 3-go
Maja, powalone przez wiatr drzewo zniszczyło ogrodzenie jednej
z posesji. Na akcję przyjechały
dwa zastępy i czterech strażaków.
Teren zabezpieczono, usunięto
drzewo na pobocze i pocięto piłą
spalinową. Akcja trwała 52 minuty.

rodzinnym przy ulicy Św. Jadwigi w Trzebnicy ulatnia się tlenek
węgla. Po przybyciu zastępu
straży pożarnej, na miejscu, ratownicy medyczni resuscytowali
mężczyznę. Mieszkanie zostało
wywietrzone i sprawdzone na
obecność tlenku węgla. W trakcie
akcji, strażacy wspierali ratowników medycznych, do momentu przybycia lekarza. Niestety
stwierdzono zgon mężczyzny. Na
parterze budynku był wyczuwalny zapach gazu i podjęto decyzję
o ewakuacji 5 osób z budynku.
Strażacy zabezpieczali teren akcji do momentu przybycia pogo-

Śmiertelne zatrucie gazem

8 grudnia o godzinie 8.07 dyżurny PSP w Trzebnicy przyjął
zgłoszenie, że w budynku wieloR

Do Burmistrza Gminy Trzebnica wpłynęło pismo od Komendanta Powiatowej Policji w Trzebnicy z komunikatem ostrzegającym o dokonywaniu wyłudzeń pieniędzy na tzw. „wnuczka”.
Poniżej przedstawiamy Państwu treść komunikatu:
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czenia, mężczyzna próbował
wyskoczyć z balkonu na drugim
piętrze, natomiast wcześniej groził, że podczas kąpieli wrzuci do
wanny podłączoną do prądu suszarkę. W pomieszczeniu funkcjonariusze zastali owego mężczyznę.
Był on pod wpływem alkoholu.
O fakcie poinformowano oficera
dyżurnego KPP Trzebnica, który

na miejsce wysłał patrol policji.
O zdarzeniu poinformowano
również pogotowie ratunkowe.
Mężczyzna został przebadany
przez lekarza, który stwierdził, że
osoba ta musi pozostać pod nadzorem i skierował ją na konsultację psychiatryczną. Następnie patrol policji przewiózł awanturnika
na KPP Trzebnica, w celu przeprowadzenia dalszych czynności.

towia gazowego. Nie wykazano
zagrożenia i mieszkańcy mogli
powrócić do swoich mieszkań.
W akcji brał udział jeden zastęp
i czterech strażaków, trwała ona
około dwóch godzin.

pożar, stwierdzili, że w podziemnych pomieszczeniach zapaliły się śmieci. Sprawdzono
teren budynku i nie stwierdzono
obecności osób trzecich. Patrol
Straży Miejskiej udzielił pomocy
zastępowi PSP prowadzącemu
akcję gaśniczą w podziemnych
pomieszczeniach, zabezpieczając
miejsce przed dostępem osób postronnych. Na prośbę dowodzącego ustalono i skontaktowano
się z właścicielem terenu, którego
zobowiązano do zabezpieczenia
nieruchomości. W akcji udział
brały dwie jednostki JRG i siedmiu strażaków.

Pożar w starej mleczarni

W dniu 20 listopada o godzinie
08.16 zostały wezwane jednostki PSP Trzebnica do pożaru w
opuszczonym budynku dawnej
mleczarni. Przez stropodach
wydobywały się kłęby dymu,
pozostałe otwory były zamurowane. Gdy strażacy ugasili
M
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Ze skarbca kulturowego
Gm i ny Tr z ebn ic a

Pamięć należy pielęgnować
BARBARA KOŁODZIEJCZYKOWA

Ludzie w Tanzanii wierzą do
dziś, że dusza zmarłego przebywa
wśród żywych i opiekuje się nimi,
dopóki nie umrze ostatni, który
ma w swojej pamięci zmarłego.
Wtedy dopiero dusza może opuścić ten świat i udać się w zaświaty.
Piękne jest to wierzenie. Tak jak
nasza wiara w obcowanie świętych
– i to niekoniecznie tych kanonizowanych. Nieustannie myślę o
tym, przeżywając wspaniałe święto, w jakim mogliśmy uczestniczyć
8 grudnia 2013 roku, gdy Kościół
obchodził uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. Jest to również ważna data
dla Zgromadzenia Salwatorianów:
132 lata temu oficjalnie powstało
Towarzystwo Boskiego Zbawiciela. I właśnie w takim bardzo znaczącym i ważnym dniu mogliśmy
brać udział w promocji pięknej
książki. W promocji niezwykle
wzruszającej. Oto bowiem powstała bardzo obszerna i bardzo
solidna praca doktorska salwatorianina, ks. Ireneusza Kiełbasy
dotycząca jego stryja – śp. salwatorianina ks. Antoniego Kiełbasy:
„Ks. profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS (1938–2010).
Życie oraz działalność naukowa
i duszpasterska. Praca doktorska
z historii Kościoła napisana pod
kierunkiem ks. prof. PWT dr. hab.
Michała Pieli SDS”. Książkę niezwykle starannie wydało – jakże
by inaczej – Wydawnictwo Salwator.
Myślę, że wszyscy, którzy mimo
trwającej wtedy śnieżnej zamieci,
przybyli na to spotkanie, przyszli
tam z wdzięczności dla księdza
Antoniego. Poetka Anna Kamieńska napisała w jednym z wierszy,
że „wdzięczność jest rozproszoną,
bezdomną miłością”. Wielu z nas
pojawiło się znowu, jak przed laty,
w kręgu oddziaływania niezwykłej osobowości tego kapłana. Na
jednym ze stołów piętrzyły się
stosy książek, a na okładce każdej skupiona, zapatrzona w dal,
poważna – a może i zmęczona –
twarz tak nam dobrze znana i tak

dobrze wyryta w naszej pamięci.
Trzebnicki artysta fotografik Marcin Mazurkiewicz zatrzymał w kadrze krótką chwilę odpoczynku w
pobliskim Miłocinie. Na zdjęcie to
zwrócił uwagę grafik opracowujący okładkę, który nie znał ks. Antoniego i wybrał je spośród wielu
innych. Tak, to „nasz” ksiądz.
Mija powoli już czwarty rok,
jak odszedł, a nam się często wydaje, że zaraz powinien wrócić. Bo
przecież za miesiąc, dwa, trzeba
będzie szkicować ramy kolejnego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, a za parę dni spotkanie
opłatkowe Duszpasterstwa Nauczycieli. Przyjdą dzieci z Przedszkola nr 2 w Trzebnicy z przedstawieniem jasełkowym. Znowu
otoczą księdza aniołki, trzej królowie i pasterze, a on będzie jeszcze raz opowiadać historię Nocy
Narodzenia. Czekają zaległe artykuły do gazet – w tych lokalnych
od dawna nie było felietonów księdza. Kolejne pomysły trzeba przedyskutować z władzami świeckimi
i kościelnymi. No i zbliża się sesja
egzaminacyjna. Niektórzy studenci zdają egzaminy i zaliczają
ćwiczenia w Trzebnicy, ale czekają też w Bagnie i we Wrocławiu.
A tuż, tuż sezon kolędowy i nie
można zawieść oczekiwań tych w
Kobylicach i innych. Każdy chce,
by ksiądz zaszczycił ich swoją
obecnością. Obowiązkowo trzeba być na „opłatku” Towarzystwa
Miłośników Ziemi Trzebnickiej
w ratuszu. Wszędzie kolędować i
składać życzenia – dziesiątki, setki
życzeń. Nie można pominąć sióstr
boromeuszek – to także dzielne
kobiety i tyle dobrego robią dla
świata.
Już minęło kilka ważnych spotkań, w tym świąteczny wieczór w
Gimnazjum nr 1. Tam koniecznie
trzeba być, bo i tytuł honorowego
profesora gimnazjum zobowiązuje, ale i też z przyjemności. Bo
młodzi ludzie zawsze coś mądrego i ciekawego pokażą. Radości
spotkania nie mąci nawet myśl, że
tam całe biurko zawalone innymi
pracami. Noc długa! Dobrze, że
wydrukowane już są życzenia do
gablotki dla nauczycieli, a kazanie

na pierwszy dzień Świąt też już jest
przygotowane w punktach. Żeby
tylko oprócz grup pielgrzymkowych, które zgłosiły się wcześniej, nie zgłosiły się inne. Ale w
razie czego można liczyć na brata
Marcina no i niezawodne siostry.
Prawda siostry!
Pamiętać o rodzinie. Zadzwonić do tych, do których nie doszłyby już życzenia. Jeszcze raz
sprawdzić teczkę z dokumentami
do przedstawienia Międzynarodowej Komisji Historycznej – bilet
lotniczy do Rzymu już wykupiony.
Dokończyć artykuł do „Brzasku”
– zostało tak niewiele. Przy okazji zajrzeć do kalendarza, jakie to
ważne rocznice przypadają na ten
nowy rok. Serce trochę daje znać
o sobie, ale to pewnie nic wielkiego. Czeka konfesjonał. Pamiętać o
ważnych dla Zgromadzenia osobach, które już odeszły. Napisać
bodaj niewielki biogram, a potem
może coś obszerniejszego. Trzeba
zachować we wdzięcznej pamięci,
tych, którzy tak się trudzili. Prawda, jeszcze chorzy. Boże, miej ich w
swojej opiece, a także tych, którzy
się chorymi opiekują. Kiedy w tym
zabieganiu wybrać się do lekarza?
Będzie czas… Jak będzie czas, bo
jeszcze trzeba przetłumaczyć na
język niemiecki dwie prace dotyczące św. Jadwigi. Na szczęście
niewielkie. Siostry betanki i salwatorianki czekają i proszą o wykład. Trzeba będzie znaleźć gdzieś
wolny czas. Koniecznie przesłać
kopie niektórych dokumentów z
domu w Trzebnicy do archiwum
prowincjalnego w Krakowie. Jak
ten czas goni! Ale trzeba go tak
„zagospodarować”, by stał się on
dla mnie i tych, do których zostałem posłany, źródłem uświęcenia.
Może już czas na spoczynek… Panie, daj siłę swojemu ludowi!
Kto choć trochę znał księdza
Antoniego, przyzna, że wcale nie
poniosła mnie fantazja. A jeżeli
ktoś nie dowierza, niech zajrzy do
pracy księdza Ireneusza Kiełbasy,
to dopiero się zdziwi! I chociaż to
praca naukowa (niektórzy znający
się na rzeczy mówią, że to wzór
pracy naukowej), czyta się ją jak
pasjonującą powieść biograficzną.

Trzebnica-miasto starych metafor
JERZY BOGDAN KOS

W 2013 r. minęło 40 lat od daty
śmierci Mieczysława Miszewskiego, farmaceuty z wykształcenia,
poety i plastyka z zamiłowania.
Miszewski pozostawił po sobie trzy
tomiki poetyckie oraz pokaźny
zbiór wycinanek i innych prac plastycznych. Pozostawił także po sobie pamięć człowieka o urzekającej
osobowości i wyjątkowym uroku.
Trzebnica „miasto starych metafor” stała się jego ojczyzną z wyboru. Być może odnalazł w nim i w
krajobrazie otaczających ją Kocich
Gór jakąś, jemu tylko wiadomą,
metaforyczną jedność z obrazami
przetrwałymi z dzieciństwa – z
Zakopanego. A na pewno – odnalazł w niej, po latach wędrówek i
tułaczki, miejsce, w którym chciał
osiąść na stałe, zagnieździć się i w
nim pozostać.
W latach 1966-1973 napisał

Mieczysław
Miszewski

cykl
miniatur
poetyckich i aforyzmów zajmujących znaczące
miejsce w jego
dorobku
literackim, a także
brał udział w
kilkunastu zbiorowych i indywidualnych wystawach. Mieczysław Miszewski
jako członek Związku Literatów

Polskich, brał
czynny udział
w życiu literackim Wrocławia.
Dorobek literacki Mieczysława
M isz ewsk iego
jest
skromny
ilościowo – obejmuje bowiem
około 300 utworów poetyckich
i
aforyzmów,
rozproszonych
w czasopismach
i zebranych w
trzech tomikach
wierszy.
Był
również
artystą plastykiem. Studia nad
ornamentem i
wycinanką ludową doprowadziły do eksperymentów z papierem, jako tworzywem
artystycznym. Główną formą jego

Bo przecież ten człowiek był tu z
nami. -„Żyłem z wami, cierpiałem
i płakałem z wami, Nigdy mi, kto
szlachetny, nie był obojętny, Dziś
was rzucam i dalej idę w cień - z
duchami - A jak gdyby tu szczęście
było - idę smętny… Lecz zaklinam
- niech żywi nie tracą nadziei. I
przed narodem niosą oświaty kaganiec; A kiedy trzeba - na śmierć
idą po kolei, Jak kamienie przez
Boga rzucane na szaniec!...” („Testament mój” – J. Słowacki) i nikt
nie był mu obojętny.
Znaliśmy
go, a jednak
nie
do końca.
Dlatego tak
bardzo
wzruszały nas
s ł o w a
osób wypow iadających
się
na spotkaniu
promocyjnym.
Bo chociaż było to
niewątpliwie wielkie
święto księdza Ireneusza i jego pracy, to my, znajomi
bardziej lub mniej księdza Antoniego, jego przyjaciele, mieliśmy
pod powiekami jego postać. Tego
wieczoru towarzyszyli nam bliscy księdza – jego brat (również
kapłan), dwie siostry i bratanek z
żoną. Nie kryli swego wzruszenia i
radości. Cieszyli się z nami, że ten
niezwykły duszpasterz, oddany
bez reszty naszej ziemi otrzymał
taki piękny „pomnik”. Dzięki tej
niezwykłej książce, dzięki ogromowi pracy księdza Ireneusza,
ksiądz Antoni zostanie z nami
na długie pokolenia. Promotor
tej pracy – ksiądz Michał Piela
powiedział, że wszyscy otrzymaliśmy książkę stanowiącą niezwykłe narzędzie ewangelizacyjne.
Tak. Podczas lektury zaskakuje
nasz ogrom pracy, jaką wykonali
autor i bohater. I pojawia się natrętne pytanie: A co ja robię ze
swoim czasem?
„Nie bądź pewny, że masz czas.
Bo pewność to niepewna”. Prezentację zdjęć z różnych okresów
życia księdza Antoniego kończyło
zdjęcie księdza w tzw. „pokoju bi-

skupim” na plebanii, pochylonego
nas jakimś pismem. Fotografii tej
towarzyszyły fragmenty felietonu
księdza pt. „Definicja czasu”. Ze
względu na zawsze aktualne wartości, które niesie ten tekst i życzenia noworoczne, przytoczę go.
Ktoś mądry powiedział kiedyś, że
przez słowa prześwieca prawdziwa
twarz człowieka. Więc przyjrzyjmy się jeszcze raz.
Czas to najlepszy lekarz. Czas
jest potrzebny, by człowiek zapo-

wypowiedzi artystycznej stała się
wycinanka. Wycinanki te niewiele mają wspólnego z powszechnie
znanymi wycinankami ludowymi
z Kurpiów, Podhala i okolic Łowicza. Różni je od nich zarówno
technika ich wykonania, jak i koncepcja artystyczna, której zostały
podporządkowane. Są samodzielnymi utworami plastycznymi, nie
mają charakteru ilustratywnego,
ani zdobniczego, wykorzystują
różne faktury i barwy tworzywa dla wydobycia efektów przestrzennych i zasugerowania ruchu
płaszczyzn i elementów. Żyją własnym życiem.
Kryształy, gwiazdy, gotyki,
ogniwa – nazwy cykli wycinanek przywołują źródła inspiracji
ich twórcy. Mikroskopowy obraz
komórki i płatka śniegu, światło
rozszczepione we wnętrzu kryształu, żyłkowanie liścia, „nieśmiały gotyk traw” i słupy wysokiego
napięcia. Artysta przetwarzał obserwacje w najprostsze elementy,
poszukiwał dla nich nowego ładu,
budował z nich nowe struktury –
wypowiadał przez nie swoją wizję

świata. I swoje własne wzruszenie.
Był humanistą i działaczem
regionalnym. Te szczególne cechy jego osobowości pozostawały
ze sobą w harmonii i wzajemnie
siebie warunkowały. W końcu lat
pięćdziesiątych włączył się, z właściwym mu zapałem i energią, w
krąg różnorodnych działań podjętych w Trzebnicy na rzecz upowszechnienia kultury. Był współzałożycielem powołanego do
życia w 1960 r. Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej. Jako
przewodniczący sekcji imprezowo
-odczytowej tego stowarzyszenia, a następnie jego wiceprezes,
organizował konkursy i wystawy
malarskie, sympozja i sesje popularnonaukowe. I była to, w owych
latach, działalność pionierska i nowatorska.
Działalność Mieczysława Miszewskiego pozostawiła trwały ślad w dorobku społecznym i
kulturalnym Dolnego Śląska, a
zwłaszcza w dorobku regionu, z
którym związał się więzami serdecznymi – Ziemi Trzebnickiej.

Ksiądz Antoni Kiełbasa

mniał i potrafił wybaczyć. Czas
to nadzieja. Czas ludzi wierzących jest pełen nadziei. U progu
Nowego Roku trzeba przypominać ludziom o nadziei. Czas to
dojrzewanie. Czas to szczególna
zaduma, refleksja, z krytycznym
spojrzeniem na błędy przeszłości
ze szczerą intencją zaplanowania
lepszej przyszłości. Czas to miłość.
Nasz czas, dany jako dar, powinien być Miłością. Krótkość ludzkiego życia, szybkość przemijania,
powinny skłaniać nas do pomagania innym, zamiast uganiać się
za gromadzeniem dóbr materialnych. Czas jest darem od Boga nie
tylko danym, ze względu na nas,
ale także przeznaczonym do wykorzystania go dla dobra innych.
Szanowni Czytelnicy! Przed
Świętami Bożego Narodzenia i
na progu Nowego Roku, życzę
Wszystkim wyboru takiej definicji Czasu, która uczyni Wasze
życie jeszcze bardziej owocnym a
zarazem szczęśliwym.
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Pasje Tadeusza Mrozińskiego
ZBIGNIEW LUBICZ-MISZEWSKI

Tadeusz Mroziński – trzebniczanin, właściciel firmy – Dekarstwo Trzcinowe „Strzecha”
– zafascynowany jest tajemnicami piramid, promieniowaniem
kształtów, technikami medytacyjnymi, filozofią i teologią. W
Koczurkach zbudował oazę pozytywnych energii, w której głównymi elementami są: japońska
brama „Tori”, piramida budowana z drewna, bez użycia gwoździ
(z przeznaczeniem na rekreację a
nawet na miejsce spotkań i prelekcji) o wysokości 12 m, „żywy”
labirynt o średnicy 44 m, uformowany z krzewów tui i żywokostu,
wzorowany na labiryncie katedry
w Chartres, z oczkiem wodnym w
środku i fontanną i zegarem słonecznym. Zbudował też tam dużą
oryginalną „chatę góralską”, którą sam zaprojektował. Naturalne
otoczenie – królestwo przyrody
– pola, łąki, las, rzeczka, świeże
powietrze, śpiew ptaków, sprzyjają
relaksacyjnej terapii w tej agroturystycznej oazie.
Tadeusz Mroziński zajmujący
również się długofalowym przewidywaniem pogody, ma własne
poglądy na rozwój kolejnych cywilizacji i kondycję mentalną ludzi
– uważa, że ludzie coraz bardziej
zatracają kontakt z przyrodą i między sobą, tracą energię kreacji i w
przeciwieństwie do przedstawicieli poprzednich starych wymarłych
cywilizacji nie potrafią działać w
kategoriach holistycznego rozumienia biosfery – nie współdziałają w ochronie świata flory, fauny i
nie potrafią zaprogramować twórczego współżycia wielu zróżnicowanych rasowo i cywilizacyjnie
społeczności.
Jest autorem ponad dwustu
udanych realizacji z użyciem trzciny, w renomowanych ośrodkach
agroturystycznych i w prywatnych ogrodach w Polsce i za granicą. Jego drewniane konstrukcje „witaczy” na wioskach naszej
gminy witają przyjezdnych. Jest
samoukiem o wszechstronnych
zainteresowaniach. Interesuje się

astrologią i minionymi cywilizacjami, których wiele zabytków i
artefaktów świadczy o wysokiej
kulturze i o dużej znajomości matematyki i astronomii. Od wielu

Tadeusz Mroziński.

lat fascynuje się słowiańszczyzną i uważa, że niedoceniony jest
przez świat nauki zasięg i wpływ
kultury i filozofii Słowian w budowaniu cywilizacji europejskiej.
Bada też ruch precesyjny ziemi, a
także ruchy migracji ptactwa, posiada praktyczną wiedzę z zakresu
używania i stosowania ziół leczniczych w naturoterapii. Parę odcinków rozmów Janusza Zagórskiego
z Tadeuszem Mrozińskim, badaczem kultury słowiańskiej i starosłowiańskiego pisma: „głagolicy”
zostało wyemitowanych w Niezależnej Telewizji (www NTV1 pl) w
ramach cyklu audycji programów
pt. „Oblicza Duchowości”.
W Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy 18 października
zaprezentowany był projekt artystyczny pn. „Artwrzosowisko”,
którego celem jest integracja artystyczna plastyków, muzyków oraz
wizualizacja tematyki naukowej.
Jednym z twórców był Tadeusz

Mroziński, który zaprezentował
na planszach m.in. wizualizację
tekstu modlitwy „Ojcze Nasz” napisaną głagolicą. Tadeusz Mroziński organizuje też warsztaty nauki
pisania głagolicą.
Człowiek zanim stworzył pismo i cały system znaków, w
pierwszym znaku chciał „zakląć”
rzeczywistość, „zapisać” pierwsze
wrażenia, odczucia „definicje”.
Każdy taki znak odnosił się zawsze do konkretnej rzeczywistości
i tworzył magiczną więź, między
wyrytym znakiem a konkretnym
zjawiskiem np. słońcem. Człowiek
u kolebki znaków i słów, przyswajając sobie właściwości, które są w
literach, znakach i głoskach scalał
się z niektórymi centrami energii
kosmicznej i urzeczywistniał w
ten sposób doskonałą harmonię
między sobą a wszechświatem. A
więc u źródła znaku, litery jest zawsze hierofania – coś, co objawia
sacrum. Znak, symbol, ornament
zawsze objawia rzeczywistość
świętą lub kosmologiczną, której
żadne inne przejawy sacrum nie
potrafiłyby objawić – tak pisał
Mircea Eliade w „Traktacie o historii religii.” Podobne właściwości ma głagolica.
Głagolica to najstarsze pismo
słowiańskie, stworzone przez misjonarza-apostoła św. Konstantego zwanego Cyrylem, który wraz
z bratem Metodym zapisał w IX w.
za jego pomocą język słowiański.
Według niektórych badaczy jest
najstarszym pismem na ziemi – od
niej wywodzą się wszystkie inne
alfabety. W głagolicy podobno jest
zawarta cała wiedza o człowieku,
kosmosie, życiu, śmierci, energii,
materii itd. Pisząc głagolicą uruchamiamy swoje półkule, synchronizując je odpowiednio.
Tak o głagolicy pisze Tadeusz
Mroziński: alfabet głagolicowy
posiada 49 liter, oraz dotychczas
zbadanych ponad 800 ligatur stanowiących połączenie od dwóch
do pięciu liter, są to morfemy
rodniki słów, posiada również
wiele innych znaków graficznych
dotychczas nierozszyfrowanych.
Same litery alfabetu glagolicowego

Piękna nasza Polska cała …

Studenci Uniwersytetu Trzeciego
Wieku „Tęcza” z Trzebnicy po raz
kolejny w tym semestrze przekonali się o prawdziwości tych słów.
Grono 25 osób spędziło sześć niezapomnianych dni i sześć takich
wieczorów (o nocach może innym
razem) w niezwykle gościnnych
progach Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Duet” w
Karpaczu w dniach 12-17 listopada 2013 r.
Czas płynął bardzo szybko.
Rano zabiegi rehabilitacyjne plus
pogaduszki na siłowni, (oj, było co
posłuchać) potem krótkie spacerki po mieście, by po obiedzie wyruszyć całą grupą na wycieczkę.
Wieczorem - a to tańce w bacówce przy grzanym winie i żywym
ogniu, a to „biesiada” z biesiadnymi piosenkami i dowcipami, a to
grill na bardzo świeżym powietrzu, albo po prostu spotkania w
„podgrupach”. Nie było czasu na
leniuchowanie i nie przeszkadzała
w niczym jesienna aura. Było wesoło, a jak kto zmarzł, ratował się
choćby grzanym winem (nawet w
hotelu - molochu „Gołębiewski”).

Taaak… Na szare jesienne dni,
na jesienne smuteczki, nie ma jak
doborowe towarzystwo, któremu
po równo „strzyka w kościach” i
które nie rozstaje się z tabletkami,
ale któremu nie brakuje radości
i ochoty do życia. A jeszcze jak
spoza mgieł wyłoni się na chwilę
słońce i zaczerwieni w opadłych liściach, podświetli smugę wyłaniającą się zza świerków, czujesz, wę-

drowcze, żeś jest w tajemniczym
świecie Ducha Gór. I nie krzycz
głośno: Liczyrzepooo!, żeby ci się
co złego nie przytrafiło!
A śladów Ducha Gór w Karpaczu i okolicy pełno. W klimatycznej (jak to się teraz mówi)
restauracji „U Ducha Gór” też
skorzystaliśmy z grzanego „co tam
kto chciał”. I jeżeli to prawda, że
ten Karkonosz do dzisiaj opiekuje

Uczestniczki UTW podczas kilkudniowego pobytu w Karpaczu.

poza wyrażeniem dźwięku mowy,
jakiemu są przypisane posiadają
również znaczenie właściwe dla
części mowy lub zdania, wartość
liczbową sobie tylko właściwą, a
także tzw. obrazowanie (w pojęciowości słowiańskiej obrazowanie –
ABRAzowanije to oświecenie, to
pewien stan umysłu wznoszący się
ponad wiedzę i naukę, zaś morfem
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oprawą duchową – liturgiczną,
czego przykładem w ludowości
są korowody (korowód wiosenny-marzanna, żniwny, dożynkowy), nabożeństwa codzienne np.
„Godzinki czy Anioł Pański”,
bądź „Nieszpory”. Poświęcony jest
temu „Czasoslow”, w którego etymologii bez trudności doszukamy
się CZASU SLOWA – SŁOWIAN.

Koczurki. Oaza pozytywnych energii, wśród nich piramida zbudowana z drewna
bez użycia gwoździ.

ABRA używany w wielu językach
odnosi się do mistycyzmu). Etymologia to bardzo mocna strona Glagolicy i badanie pojęć, ich
obrazowanie zgodnie z zasadami
glagolicowymi daje zrozumienie
tego, co mówimy, co piszmy i co
robimy, czyli jak materializujemy
„myśli Boże”. Poznanie dogłębne
głagolicy daje nam zrozumienie
pojęcia innych alfabetów, które
możemy określić raczej jako „pustosłowie”, czyli alfabety schyłku
lub upadku.
Obrazowanie glagolicowe jest
wartością samą w sobie, gdyż
to ono właśnie stanowi o mocy
sprawczej tegoż „ob-ie-ca-dla”.
Obrazowanie to pojęcie czysto
filozoficzne pobudzające umysł
ludzki do wizualizacji, do tworzenia obrazów w naszej świadomości uporządkowanej znajomością
glagolicy.
Człowiek mówi i działa dokonując rzeczywistego oglądu czyli
glagoli, modli się, śpiewa hymny,
orze ziemię – uprawia ją – kultywuje, co wiąże się z kulturą jak i
z kultem. Wszystko wykonuje w
bardzo ściśle określonym porządku połączonym z równie ścisłą

Związek człowieka z Bogiem –
Niebiosami biegnie według ściśle
określonych reguł i prawideł to
jest glagol – glagolenie zaś podlega
Czasosłowowi.
Wiele hipotez i teorii Tadeusza
Mrozińskiego jest bardzo kontrowersyjnych, ale budzi uznanie wachlarz zainteresowań i jego własna interpretacja wielu zagadnień
naukowych i paranaukowych.
Dzisiaj mało kto zagłębia się tak
daleko w przeszłość. W źródłach
pisanych nazwa Słowian pojawia
się w VI wieku n.e. Według dawnej etymologii ludowej określenie „Słowianie” jest pochodzenia
rdzennie słowiańskiego – od rzeczownika „słowo”. „Słowianie”
byliby to zatem ludzie „znający
słowa”, czyli potrafiący mówić
(zrozumiale) – w odróżnieniu od
innych ludów, z którymi Słowianie się zetknęli, a którzy posługiwali się językami dla nich niezrozumiałymi (por. Niemcy – „niemi,
ludzie nie mówiący zrozumiałym
językiem”). W dobie SMS-ów i
e-maili dobrze sobie uzmysłowić,
że my Słowianie powinniśmy znać
wagę, znaczenie i tajemniczą moc
SŁOWA!

się niektórymi, to trzeba powiedzieć, że „studenci” muszą mieć
u niego specjalne względy. Opieka
była super, a gdy w niedzielny poranek rozstawaliśmy się z naszymi
gospodarzami już planując kolejny taki wyjazd na luty przyszłego roku - słońce złociło śnieg na
Śnieżce i w Śnieżnych Kotłach.
Zapraszamy tych wszystkich,
którzy zwykle nie mogą doczekać
się wiosny, których coraz częściej
denerwuje nijakie przedwiośnie,
którzy chcą odpocząć przy zabawie i nabrać wigoru w wesołym
towarzystwie. W „Duecie” czekają

przytulne, ciepłe pokoiki, serdeczni ludzie, przepyszna kuchnia,
program dla każdego, przygotowany przez panią Basię Dziewulak, i nawet kocur dający się chętnie głaskać. Wszystko jak u mamy
bywało, a może nawet lepiej.
Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Tęcza” w Trzebnicy
zapraszają chętnych do wspólnej
zabawy, nauki i rekreacji. Każdy,
kto chce ruszyć się z domu i potrafi odciąć się od pilota lub myszki,
znajdzie coś dla siebie z bogatej
oferty: spacery z kijkami, naukę
obcych języków, gimnastykę, basen, ciekawe wykłady, atrakcyjne
wyjazdy (w kraju i za granicą),
koncerty w filharmonii, wyjazdy
na spektakle teatralne, a nawet
uczestnictwo w spektaklach operowych w najsłynniejszych salach
świata. Uniwersytet zaprasza również osoby o artystycznych zamiłowaniach do udziału w próbach
chóru, zajęciach plastycznych i
innych.
Wszystkie informacje znaleźć
można na stronie internetowej
UTW „Tęcza”, a także w gablocie przy Trzebnickim Centrum
Kultury i Sportu, przy ul. Prusickiej 12, gdzie znajduje się siedziba
UTW.
[basia]
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Osoby, które nadeślą lub
dostarczą osobiście do redakcji (TCKiS ul. Prusicka 12) rozwiązaną krzyżówkę wraz z załączonym
kuponem, wezmą udział
w losowaniu nagrody
w wysokości 50 zł. Dodatkowo otrzymają kosmetyk
ufundowany przez Drogerię NIKA. Do odebrania
w salonie przy ul. Daszyńskiego.

Rozwiązanie

z numeru 19
Nagrodę w wysokości 50 zł
za rozwiązanie krzyżówki
otrzymuje:

JANINA CERKOWNIA
Nagroda do odebrania
w sekretariacie TCKiS.

KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 20(43)

imię i nazwisko

telefon

Fotograficzne atelier

Widok z wieży kościoła Piotra i Pawła na ulicę Żołnierzy Września.

Trzebnica zatrzymana w kadrze
EDYTA BĄK

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

chwili. Kontynuacją cyklu zdjęć są
fotografie najciekawszych zakątków miasta z lat 70. i 80.
Prezentowane fotografie przedstawiają panoramę miasta widoczną z kościoła Piotra i Pawła oraz
prace przy budowie Zasadnieczej
Szkoły Budowlanej przy ul. Żeromskiego.

Lata 60. Kolejny etap budowy ZSB.
Prace przy budowie Zasadniczej Szkoły Budowlanej przy ulicy Żeromskiego.

39

Przegrana Promilków, wygrane Zadymków
W okresie od 30 listopada do 7 grudnia, odbyły się cztery
spotkania z udziałem trzech trzebnickich drużyn, w ramach rozgrywek 38. sezonu Amatorskiej Ligi Koszykówki
WRONBA. Z trzech spotkań udało się wyjść naszym koszykarzom zwycięsko. Więcej informacji poniżej.
Ostatniego dnia listopada swoje
mecze rozegrały dwie drużyny
pochodzące z naszego miasta,
obie biorące udział w rozgrywkach III ligi. O godzinie 18:30, w
hali 9 LO przy ulicy Piotra Skargi
we Wrocławiu, koszykarze zespołu Promilki Trzebnica wybiegli
na parkiet przeciwko Młodszym
Wilkom. Nasi chłopcy zaczęli
mecz nieco gorzej od swoich przeciwników, przegrywając pierwszą kwartę trzema punktami,
jednakże w drugiej udało im się
odrobić tę stratę, wychodząc na
minimalne prowadzenie. Drużyny schodziły na przerwę przy wyniku 23:22 dla trzebniczan. Druga połowa okazała się być mniej
szczęśliwa dla Promilków, którzy
przegrali dwie ostatnie kwarty
odpowiednio pięcioma i sześcioma punktami. Mecz zakończył się
wynikiem 40:50. Źródła porażki
trzebnickiej drużyny z pewnością upatrywać można w bardzo
wąskim składzie, w jakim przystąpili do tego spotkania. Trzebniczanie zgłosili jedynie sześciu
zawodników do meczu, podczas
gdy ich przeciwnicy dysponowali dziewięcioosobowym składem.
Pięciu graczy stale przebywa na
boisku w trakcie gry, zatem zmęczenie z pewnością dawało o sobie znać. Najlepszym strzelcem
spotkania został zawodnik Młodszych Wilków – Krzysztof Stangenberg, zdobywca 20 punktów.
Na wyróżnienie zasługuje również Przemysław Jaremkiewicz,
który zgromadził 18 oczek, będąc
liderem w tej kategorii po stronie
Promilków.
Tego samego dnia, w hali SSP72
przy ulicy Trwałej we Wrocławiu
wystąpiła kolejna nasza drużyna
– Zadymki Trzebnica. Podejmowali oni zespół Rakiety Północ.
Mecz rozpoczął się o godzinie
21:15. Zadymki, podobnie jak
Promilki w opisanym powyżej
meczu, zagrali również w szóstkę.
Już w pierwszej kwarcie pokazali, że łatwo skóry nie sprzedadzą,
wygrywając ją 14:7. W kolejnej
było jeszcze lepiej, nasi chłopcy
zdobyli ponownie 14 oczek potwierdzając swoją dobrą dyspozycję, a dzięki poprawionej obronie,
zatrzymali Rakiety na 5-punktowej zdobyczy w tej części gry.
Zatem, po pierwszej połowie,

na tablicy widniał wynik 28:12.
Przerwa najwyraźniej dobrze
zrobiła drużynie Rakiet, ponieważ po gwizdku wznawiającym
grę przystąpili do niej wyraźnie
bardziej zmobilizowani. W ataku
nie błyszczeli, uzyskali zaledwie 6
punktów, lecz znacznie poprawili
obronę, ograniczając poczynania
w ataku zawodników z Trzebnicy również do 6 punktów. Do
ostatniej odsłony spotkania nasi
gracze przystępowali z wyraźną przewag, której nie oddali do
samego końca. Wynik końcowy
– 47:32 dla trzebniczan. Warto
podkreślić, że Zadymki do tego
stopnia zdominowali mecz, że
pomiędzy pierwszym, a ostatnim
gwizdkiem sędziego, ani razu nie
pozwolili wyjść przeciwnikom na
prowadzenie. Największą zasługę
w zwycięstwie trzebnickiej drużyny mieli Arkadiusz Widurski
(9 punktów) i Marcin Zarzeczny
(11 punktów).
Przenosimy się do II ligi, w rozgrywkach której udział biorą zawodnicy B.C. Trzebnica. 1 grudnia w hali 9 LO przy ulicy Piotra
Skargi we Wrocławiu zmierzyli
się oni z zespołem Kantor Plex.
Pierwszy gwizdek sędziego rozbrzmiał o godzinie 13:10. Mecz
ten nasi zawodnicy zaczęli udanie, bo pierwszą kwartę zakończyli z 4-punktową przewagą,
wygrywając ją 15:11, grając na
bardzo przyzwoitej skuteczności.
W kolejnej jednak nastąpił zwrot
akcji, a zarazem kryzys naszej
drużyny, ponieważ zawodnicy
B.C. pozwolili wrzucić sobie aż
20 punktów, uzyskując przy tym
13. Stracili zatem przewagę i sami
od teraz musieli gonić przeciwników, którzy wyraźnie byli „na
fali”. Mieli więc o czym myśleć
schodząc na przerwę. Wynik po
pierwszej połowie – 28:31. Tego,
co chłopaki powiedzieli sobie w
przerwie, nigdy nie poznamy,
ale z pewnością spowodowało to,
że zabrali się ostro do roboty od
początku drugiej połowy. Zaowocowało to dwoma zwycięskimi
kwartami, łączną przewagą aż 21
punktów! Ta dominacja w drugiej odsłonie meczu pozwoliła z
powrotem wyjść trzebniczanom
na prowadzenie, a w efekcie odnieść zwycięstwo w tym spotkaniu – 62:44. Do zwycięstwa naszą

OGŁOSZENIE
Stomatologia dziecięca w ramach ubezpieczenia
(NFZ)/wizyty bezpłatne, realizowana jest w BERING Centrum Usług Stomatognatycznych przez
lek. stom. Rafała Marka.
Bezpłatne przyjęcia dzieci i młodzieży do lat 18 w dniach:

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

drużynę poprowadził zdobywca
aż 25 punktów – Bartłomiej Konopacki, zdecydowanie najlepszy
strzelec i zawodnik spotkania.
Granicę 20 punktów przekroczył
także gracz zespołu Kantor Plex –
Adam Galewski, który na swoim
koncie zapisał 23 oczka.
9 kolejka rozgrywek III ligi za
nami. Dotychczas jedna z trzebnickich drużyn zdołała rozegrać
mecz w kolejce 10 – Zadymki
Trzebnica. W hali SSP72 przy
ulicy Trwałej we Wrocławiu, 7
grudnia o godzinie 13:15 stanęli
naprzeciw Trzebniczan Koledzy
Brojana. Dobrze dysponowani
zawodnicy Zadymków od początku meczu dyktowali warunki gry.
Ustępujący warunkami fizycznymi trzebniccy koszykarze nadrabiali sprytem i szybkością. Dzięki
efektom ich skutecznej gry, mogli
- schodząc na przerwę - cieszyć
się z 8-punktowej przewagi, wynik 29:21. Trzecia kwarta przebiegała zdecydowanie pod znakiem
defensywy, bowiem zawodnicy
obu drużyn na tyle skutecznie
utrudniali sobie nawzajem grę,
że żadnej z drużyn nie udało się
w tej części spotkania zdobyć 10
punktów, 8 do 5 dla Zadymków.

W ostatniej kwarcie meczu nastąpił nieoczekiwany zryw Kolegów
Brojana. Zrobiło się na tyle gorąco, że zdołali oni odrobić stratę
do zaledwie 3 punktów, czyli jednego posiadania piłki. Na szczęście dla Zadymków i kibiców z
Trzebnicy, na więcej ich tego dnia
nie było stać. Mecz zakończył się
wynikiem 63:60 dla trzebniczan.
Najlepszym strzelcem spotkania
został Maciej Nawrocki z drużyny Koledzy Brojana. W szeregach
naszej drużyny aż czterem zawodnikom udało się zdobyć 10 i
więcej punktów: Tomasz Widurski (13), Piotr Misiak (14), Bartosz Jaremkiewicz (12), Marcin
Zarzeczny (11). Jest to dowodem
niezwykle zespołowej, a w efekcie
skutecznej gry.
W tabeli grupy I rozgrywek III
ligi Zadymki Trzebnica zajmują
pierwsze miejsce po sześciu meczach z dorobkiem 11 punktów
II liga
III liga
III liga

III liga

na koncie. Wielkie brawa i serdeczne gratulacje dla naszych
chłopaków. Zdecydowanie gorzej, niestety, wiedzie się zawodnikom Promilków, którzy okupują ostatnie, ósme miejsce w tabeli
F. Po pięciu rozegranych spotkaniach ich dorobek punktowy
wynosi 5 oczek, życzymy zatem
powodzenia i dużej woli walki w
dalszych rozgrywkach. W lidze II
B.C. Trzebnica przypisana jest do
grupy C. Po pięciu spotkaniach
na swoim koncie zgromadzili
8 punktów, tracąc tym samym
tylko punkt do lidera z Sobótki.
Naszym drugoligowcom również
życzymy sukcesów, z nadzieją, że
już wkrótce wskoczą na miejsce
pierwsze.
B.C Trzebnica: Przemysław Tereniuk, Bartosz Walczak, Bartłomiej Konopacki, Bartłomiej
Podrygajło, Kamil Podrygajło,
Michał Krupa, Arkadiusz Śmiejak, Paweł Wywiał.
Zadymki Trzebnica: Tomasz
Widurski, Bartosz Jaremkiewicz,
Grzegorz Krzysztofik, Arkadiusz
Widurski, Marcin Zarzeczny,
Kamil Szczepański, Mateusz Jakusek.
Promilki Trzebnica: Przemysław Jaremkiewicz, Paweł Fijał,
Marcin Ciszewski, Jacek Bartosik,
Konrad Buczek, Marcin Hrycaj.
[kin]

9. KOLEJKA 38. SEZONU WRONBA
B.C Trzebnica
66:44
Zadymki Trzebnica
47:32
Promilki Trzebnica
40:50
10. KOLEJKA 38. SEZONU WRONBA
Zadymki Trzebnica
63:60

Kantor Plex
Rakiety Północ
Młodsze Wilki

Koledzy Brojana
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Przegrana TKS Korona
Trzebniccy szczypiorniści przegrali na własnym parkiecie z
drużyną SPR Oleśnica 17:34 (6:15) w swoim piątym występie
podczas rozgrywek Dolnośląskiej III Ligi Seniorów. Była to
czwarta porażka trzebnickiego zespołu w tym sezonie.
KINGA BAUMGART

Przez ostatnie dwa miesiące 6
klubów z naszego województwa
rozgrywało między sobą spotkania w III lidze dolnośląskiej.
Do zmagań, które rozpoczęły
się w weekend 5-6 października
przystąpiły takie drużyny jak:
KS SPR Chrobry II Głogów, BT
Krokus Bystrzyca Kłodzka, SPR
Oleśnica, UKS Trójka Lubań,
AZS PWSZ Nysa oraz TKS Korona Trzebnica. Podczas pięciu
kolejek wszystkie klubu rozegrały łącznie 15 spotkań na zasadzie
każdy z każdym. Zespoły zagrały
po 5 meczy. W klasyfikacji ogólnej kolejki zimowej na pierwszym
miejscu uplasowała się drużyna z
Głogowa, która na swoim koncie
nie odnotowała ani jednej straty.
Niewiele gorsza była drużyna BT
Krokus Bystrzyca Kłodzka, której

syfikacji, pojawiła się w ubiegły
weekend, nie została ona jednak
wykorzystana przez trzebnicką
drużynę.
7 grudnia nasza drużyna podejmowała na swoim parkiecie
drużynę SPR Oleśnica. Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o
godzinie 17:30 na Hali Sportowej
przy PZS Nr 2 w Trzebnicy. Pierwsze punkty w tym spotkaniu zdobył dla naszego zespołu, Łukasz
Matys, bramka padła w czwartej
minucie. Na rewanż naszych rywali nie musieliśmy długo czekać,
już minutę później naszą bramkę
skutecznie zaatakował Krzysztof
Grela. To właśnie ten zawodnik w
trakcie trwania pierwszej połowy
meczu sprawiał Koronie najwięcej trudności. Swoim pierwszym
celnym rzutem zapoczątkował
serię siedmiu bramek na korzyść
swojego zespołu. Trzebniczanie

piłki na tyle długo aby przeprowadzić atak na bramkę rywali.
Małe pocieszenie przyszło w 15
minucie kiedy to punkty dla Korony zdobył Gabriel Mądry. Od
tego czasu nieco poprawiła się
gra naszego zespołu, Trzebniczanie zwarli szyki. Do końca I połowy TKS Korona zdobył jeszcze
4 punkty. Gra naszego zespołu
uległa niewielkiej poprawie, jednak największy wpływ na poprawę skuteczności naszego zespołu
miała kontuzja Krzysztofa Greli,
najbardziej skutecznego zawodnika drużyny przeciwnej. Kontuzja wyglądała dość nieprzyjemnie, zawodnik zszedł jednak
z parkietu o własnych siłach, po
wcześniejszym udzieleniu mu
pomocy medycznej. Skład SPR
Oleśnica wygrał pierwszą część
spotkania 15:6.
Druga odsłona meczu była obrazem dominacji bardziej doświadczonego zespołu z Oleśnicy nad
bezradnymi dotychczas zawodnikami TKS Korona. Pomimo tego,
że przewaga drużyny przeciwnej
nad naszym zespołem bardziej
widoczna była w pierwszej poło-

nie punkt za punkt, a raczej jeden
punkt za dwa punkty. Akcja była
bardzo dynamiczna, można powiedzieć, że większe prowadzenie
przy piłce miała drużyna Korony,
co nie wpłynęło jednak na wzrost
efektywności. Trzebniczanie nadal prezentowali słabą skuteczność oraz grę w defensywie. Gra
Korony okazaaą się być monotonna, zawodnicy często tracili piłkę
na rzecz rywali, po czym ci szybko dokonywali skutecznej kontry,
zdobywając punkt za punktem.
Przy takiej grze nasi zawodnicy
nie mieli najmniejszych szans na
wygraną z drużyną gości. Zdobywane raz na jakiś czas punkty były kroplą w morzu potrzeb.
Kilka dobrze przeprowadzonych
przez nasz klub akcji było niczym
w porównaniu ze skutecznością
oleśniczan. Najlepszą skuteczność w szeregach Korony w tej
połowie prezentowali Łukasz Matys (drugi najlepszy strzelec ligi)
oraz zdjęty z boiska w końcówce
meczu za czerwoną kartkę Wojciech Modliborski (ósmy najlepszy strzelec ligi). Zdecydowane
zwycięstwo zespołu z Oleśnicy
przypieczętował Michał Kiebos,
który w ostatnich sekundach spotkania zdobył trzydziestą czwartą
bramkę dla swojej drużyny. Mecz
zakończył się porażką gospodarzy 17:34.
W trakcie spotkania wiele do

grało jedynie trzech zawodników
Korony. Pomimo niepowodzeń
naszej drużyny w tym spotkaniu, zawodnicy mogli liczyć na
doping bardzo licznie zgromadzonej widowni. Kibiców było
tak wielu, że na trybunach ciężko
było wyglądać wolnych miejsc.
Za wsparcie i doping zawodnicy
Trzebnickiego Klubu Sportowego podziękowali swoim kibicom
na portalu społecznościowym
Facebook. Przegrana w tym meczu dała naszej drużynie ostatnie
miejsce w tabeli Dolnośląskiej
III Ligi Seniorów, przegraną w
ostatnim spotkaniu zawodnicy
Korony zaprzepaścili swój awans
na czwarte miejsce w klasyfikacji
ogólnej. Nic jednak straconego,
po przerwie świątecznej drużyny
ponownie wznowią rozgrywki.
TKS Korona swój pierwszy mecz
rewanżowy rozegra już 18 stycznia, nasz zespół wystąpi przeciwko AZS PWSZ Nysa. Wszystkich
Państwa serdecznie zapraszamy
do uczestniczenia w tym meczu a
także do aktywnego kibicowania
naszemu zespołowi. Trzebnickiemu Klubowi Sportowemu Korona
życzymy wytrwałości oraz licznych zwycięstw w nadchodzącym
nowym roku.
TKS Korona reprezentowali: Rafał Grzesiak, Gabriel Mądry, Marceli Wilusz, Łukasz Matys, Patryk
Kalinowski, Adam Guz, Marcin

Trzebniccy szczypiorniści. Mimo czwartej porażki w tym sezonie, optymistycznie patrzą w przyszłość.

Do składu Korony doszło czterech nowych zawodników. Być może w rundzie
wiosennej pokażą na co ich stać.

do pierwszego miejsca zabrakło
jednego wygranego spotkania.
Niestety, w klasyfikacji najgorzej
ze wszystkich zespołów wypada
Trzebnicki Klub Sportowy Korona. Naszemu zespołowi udało
się wygrać dotychczas jedynie
jedno spotkanie, przeciwko drużynie z Lubania, co dało nam jedynie 2 punkty w tabeli. Okazja
na zniwelowanie strat, a tym samym awans na 4. miejsce w kla-

dyskusji pozostawiała postawa
sędziów, którzy - z często niezrozumiałych powodów - rozdawali żółte kartki na lewo i prawo.
Najwięcej tychże kartek dostało
się naszej drużynie, jednak zawodnicy przyjezdni też się bez
nich nie obyli. Przydzielane przez
sędziów kary występowały z tak
dużą częstotliwością, że w najgorszym momencie na pakiecie

Laprus, Paweł Nowak, Wojciech
Modliborski, Paweł Gomółka,
Paweł Grzesiak.
SPR Oleśnica reprezentowali:
Krystian Szmidt, Krystian Kulak,
Łukasz Kumejko, Wojciech Piech,
Przemysław Kocik, Tomasz Pikul,
Michał Kiebos, Rafał Kowalski,
Krzysztof Grela, Jacek Pawłowski, Patryk Kulak, Jakub Leśniak,
Grzegorz Woś.

winy, był on do wygrania lub
przynajmniej do zremisowania.
Naszym kolejnym przeciwnikiem
była Nysa i trzeba powiedzieć, że
zagraliśmy przeciwko niej beznadziejny mecz, który powinniśmy
wygrać gładko, co najmniej dziesięcioma bramkami z naszym
aktualnym składem. Problemem
była tam dla nas hala, jest ona
bowiem bardzo specyficzna, jest
po prostu mała, nie dało się tam
w ogóle grać z kontry. W porażce jednak jest dużo naszej winy.
Ostatni mecz z Oleśnicą zaczęliśmy po prostu źle. To nasz trzeci
sezon i sprawdza się pewna prawidłowość – nieważne z kim byśmy nie grali, czy z liderem, czy z
drużyną z dołu tabeli, jeden mecz
mamy dobry, drugi nie. To się
sprawdza w stu procentach. Jeśli
chodzi o rundę wiosenną, myślę,
że dwa lub trzy mecze jesteśmy
w stanie wygrać. Wierzę w nasz
zespół i jestem naprawdę dobrej
myśli.

czyło w sumie czterech nowych
zawodników. Chociażby Paweł
Nowak z Oławy, który jest już
zawodnikiem ogranym w lidze, więc będzie niewątpliwie
wzmocnieniem dla składu Korony. Pozyskaliśmy także dwóch
juniorów z Obornik Śląskich,
bardzo perspektywicznych graczy (bramkarz i prawoskrzydłowy). Kolejny zawodnik to Paweł
Szewczyk – wychowanek trenera
Wojciechowskiego, trzebniczanin (lewoskrzydłowy). Chłopaki
na pewno będą mieli okazję do
zaprezentowania się w drugiej
rundzie, ponieważ dotychczas
nie grali ze względu na formalności transferowe. Drugą rundę
zaczynamy dwoma spotkaniami
u siebie. Pierwszy z Nysą, z którego powinniśmy wyjść zwycięsko.
Naszym kolejnym przeciwnikiem
będzie Głogów. Teoretycznie powinniśmy mieć z nimi największe
trudności, ale tak naprawdę mecz
meczowi nierówny, co pokazały spotkania z Bystrzycą i Lubaniem. Być może, podczas przerwy
wzmocnimy się kolejnymi zawodnikami. Mamy okazję pozyskać 2-3 zawodników w styczniu.

aż do 14 minuty spotkania nie
byli w stanie skutecznie odeprzeć
ataku drużyny przeciwnej na
swoją bramkę, SPR Oleśnica popisał się w tym czasie genialną grą
w ataku, zawodnicy wykazywali
się dużym refleksem oraz zrozumieniem siebie na boisku. W tym
samym czasie trzebniczanie notowali na swoim koncie same straty,
nie mogli oni bowiem utrzymać

wie, to z żalem trzeba przyznać,
że w drugiej części spotkania też
rzucała się ona w oczy. Po raz
kolejny zaczęliśmy od przewagi
Korony, pierwsze punkty w drugiej połowie zdobył dla naszego
zespołu Wojciech Modliborski.
Tak jak poprzednio, goście stratę szybko odrobili, dodając sobie
kolejne dwa punkty. Ta część spotkania była rozgrywana praktycz-

Kilka słów podsumowania
JÓZEF WOJCIECHOWSKI

- trener TKS Korona
Sezon rozpoczęliśmy chyba tradycyjnie, bo wysoką przegraną z
Głogowem, ale to dlatego, że w
składzie było wielu młodych zawodników. Każdy kolejny mecz
pokazywał, że chłopaki grają coraz lepiej. Jeden mecz wygrany u
siebie z Lubaniem, następny mecz
przegrany z Nysą. Jako drużyna mamy bardzo dobre drugie
połowy i końcówki meczów. W
końcówkach, mianowicie w ciągu
ostatnich 10 minut gry, potrafimy
zdobyć nawet 8 bramek. Podczas
jednego z ostatnich meczów z
Bystrzycą, niewiele brakowało, a
zremisowalibyśmy, może nawet
wygrali. Niestety, nie wyszło.
Mecz z Oleśnicą kompletnie natomiast nie wyszedł. Zawodnicy rozkojarzeni, nie grali swojej
piłki, mimo że bramkarz robił,
co mógł. Zemściły się niewykorzystane sytuacje i stracone piłki.
Porównując poprzednie sezony z

aktualnym, to ten jest o tyle lepszy, że mamy już zwycięstwo, a
poza tym wyniki są zbliżone, nie
ma dużej rozbieżności. Tak naprawdę, zabrakło nam jednego
zremisowanego lub wygranego
meczu, aby uplasować się na trzecim lub drugim miejscu w tabeli.
Tu właśnie wychodzą wszystkie
niedociągnięcia. Widzę jednak,
że chłopaki grają już inaczej, są
już ograni, wiedzą jak mają grać.
Nie jesteśmy już „chłopcem do bicia”. Myślę, że w drugiej rundzie
(wiosennej) wyniki będą jeszcze
lepsze, a chłopcy zaczną grać
pewniejszą piłkę.

PAWEŁ GOMÓŁKA

- kapitan TKS Korona
Podsumowanie naszych dotychczasowych wyników rozpocząć
należy od tego, że w grze drużyny widać spory progres. Sądzę, że
gdyby rotacja wśród zawodników
nie była tak duża, to byłoby zdecydowanie lepiej. Cały czas uczy-

my się siebie i zgrywamy ze sobą.
Moim zdaniem, sezon zaczęliśmy
bardzo dobrze, bo od zwycięstwa
z Lubaniem, o ile się nie mylę wygraliśmy go trzema bramkami,
był to drugi mecz kolejki, pierwszy mecz z Nysą został wcześniej
przełożony ze względów technicznych. Później było trochę gorzej, pojechaliśmy do Głogowa.
Tam przegraliśmy z dużą stratą
punktową, podkreślić jednak należy, że spotkanie to rozegraliśmy
w mocno osłabionym składzie,
pojechaliśmy z jedynie jednym
graczem rezerwowym. Drużyna
z Głogowa od dawna jest liderem
naszej ligi, więc wiadomym dla
nas było, że ciężko będzie nam z
nimi wygrywać i walczyć. Dalej
była Bystrzyca Kłodzka. Z nimi
poszło nam bardzo dobrze. Co
prawda przegraliśmy, ale tylko
jedną bramką, a zważywszy na
to, że jest to wicelider, to można uznać to za sukces. Mecz ten
przegraliśmy trochę z własnej

ZENOBIUSZ MODLIBORSKI

- W-ce Prezes Klubu TKS Korona
W tym sezonie do składu dołą-
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WYWIAD Z ZAWODNICZKĄ MMKS GAUDIA – PATRYCJĄ KLUGĄ

Marzę o tym, by zostać siatkarką
W ubiegłym tygodniu w ramach I Memoriału trenera Andrzeja Kędzierskiego udało
nam się porozmawiać z młodą zawodniczką MMKS Gaudia – Patrycją Klugą, która w
trzebnickim zespole występuje już od 4 lat. Patrycja opowiada nam o swoim zamiłowaniu
do sportu oraz o planach na przyszłość. Zapraszamy serdecznie do lektury.
Kinga Baumgart: Kiedy rozpoczęła się twoja wielka przygoda w szeregach zespołu MMKS
Gaudia?

Patrycja Kluga: Po raz pierwszy w zespole zagrałam około
czterech lat temu. Do zespołu, a
w zasadzie na pierwszy trening
drużyny, trafiłam po tym, jak
moja mama wypatrzyła w gazecie ogłoszenie o tym właśnie
treningu. Zaprowadziła mnie na
niego. Kiedy trafiłam do zespołu
miałam bardzo fajny skład, bardzo miło wspominam wszystkie
wspólnie spędzone z dziewczynami chwile. Najlepiej grało mi się
wówczas z moją imienniczką Patrycją Zarazą, wspólne grałyśmy
w grupie IV klas.
Pod czyje skrzydła trafiłaś w
pierwszej kolejności?

Do pani Sławki Gniadek, to była
moja pierwsza trenerka. Od samego początku bardzo ją polubiłam. Wprawdzie zdarza jej się
czasami trochę na nas pokrzyczeć, ale wiemy, że to dla naszego
dobra. Potrafi też pocieszyć, gdy
przegramy, nigdy się na nas nie
złości. Na każdym turnieju nam
towarzyszy, kibicuje i podpowiada nam – gdzie mamy grać, co
mamy robić. Pani Sławka zawsze
nas wspiera i motywuje nas do jak
najlepszej gry oraz wygrywania.
Cieszę się, że od najmłodszych lat
jestem pod jej opieką. Aktualnie
jestem pod okiem aż trzech trenerek: Lidii Rojewskiej, Joanny
Pilip oraz, jak już mówiłam, Sławomiry Gniadek.
Patrycjo, w chwili obecnej nie powinnaś zasadniczo grać jeszcze
w drużynie młodziczek. Powiedz
nam, kiedy zmieniłaś skład i
czym było to powodowane?

Po raz pierwszy w drużynie młodziczek zagrałam w tym roku,
na obozie sportowym. Od moich
trenerek dowiedziałam się, że
mam chodzić równocześnie na
treningi z młodszą oraz starszą
drużyną Gaudii. Była to głównie
decyzja pani Joasi Pilip. Bywa
tak, że następują one kolejno po
sobie w jednym dniu, jest to czasami męczące, jednak sprawia mi
wielką przyjemność. Pani Joasia
jest najbardziej wymagającą z naszych trenerek, dlatego też po treningach u młodszych dziewczyn,
nie jestem tak zmęczona, jak po
treningach u młodziczek.
To co mówisz oznacza, że do
starszych dziewczyn dołączyłaś
stosunkowo niedawno. Jak przebiegał twój proces aklimatyzacji
w drużynie?

Przebiegł płynnie. Wszystkie
dziewczyny znałam już od dawna, bo w końcu jeździłyśmy
razem na obozy. W drużynie
przywitały mnie bardzo hucznie
i miło. Dziewczyny były bardzo
zadowolone, że będziemy grać
razem w jednym zespole. Na początku przytulały mnie z radości,
następnie przyszedł czas na ciężką pracę. Mogę powiedzieć, że jesteśmy jak taka mała rodzina, co
prawda nie mamy taty, ale mamy
za to trzy, bardzo fajne mamy –
nasze trenerki.
Które osiągnięcia czy też wydarzenia uważasz za najważniejsze
dla siebie samej oraz zespołu?

Myślę, że jednym z najważniejszych dla nas wydarzeń był rozegrany niedawno memoriał im.
Andrzeja Kędzierskiego. Był naszym trenerem, wszystkie bardzo
go lubiłyśmy i to dla niego chciałyśmy wypaść podczas turnieju
jak najlepiej. Zajęłyśmy drugie
miejsce, szkoda, że nie pierwsze,
ale to i tak duży sukces. Ważnym
wydarzeniem sportowym jest dla
nas także rozgrywany co roku
Turniej Kinder. Polega on na tym,
że piąte klasy grają z piątymi, szóste z szóstymi. Podczas tego turnieju przeważnie jesteśmy w czołówce, tak jak na przykład w tym
roku. Za jeden z największych
sukcesów uważam zajęcie drugiego miejsca w rozgrywanym
w roku ubiegłym wojewódzkim
turnieju szkół podstawowych,
gdzie drużynowo uplasowałyśmy
się na drugim miejscu, mnie osobiście przyznano nagrodę MVP
(nagroda dla najlepszej zawodniczki).

Jeżeli chodzi o MMKS Gaudia, powiedz mi jeszcze proszę, jak zapatrujesz się na ten sezon? Czego
spodziewasz się po drużynie?

Myślę, że w tym roku mamy
bardzo dobry skład, włącznie z
dziewczynami z Obornik Śląskich, z którymi gram. Myślę,
że mamy szanse, zabłysnąć w
turnieju Kindera oraz dostać się
do jego ścisłej czołówki. Mam
ogromną nadzieję, że nam się to
uda. Jeżeli chodzi o młodziczki,
to jesteśmy aktualnie w grupie
dalszych miejsc 9-16. O najwyższe miejsca w tej grupie będziemy
walczyć dopiero w styczniu. Uważam, że mamy duże szanse to wygrać, ponieważ nie ma tam zbyt
wiele mocnych drużyn. Nasza
drużyna natomiast jest w bardzo
dobrej formie. Niektóre dziewczyny już nawet grają w trzeciej
lidze w meczach ligowych. Tak
R

E

więc liczę na sukcesy.

Patrycjo, z tego co mi wiadomo to
twoja przygoda ze sportem rozpoczęła się na długo przed tym,
kiedy dołączyłaś do składu Gaudii. Opowiedz mi, proszę, gdzie
stawiałaś swoje pierwsze sportowe kroki?

Zaczęło się od piłki nożnej w Polonii Trzebnica. Później były koreańskie sztuki walki, trwało to
cztery lata, jeździłam na różne
zawody i turnieje. Skończyło się
na siatkówce i tenisie stołowym.
Pewnego razu miałam nawet okazję wziąć udział w turnieju piłki
nożnej, organizowanym przez
markę obuwniczą Deichmann.
Był to turniej chłopców, ale zasady pozwalały na dopuszczenie
do składu jednej dziewczyny, to
właśnie mnie udało się do niego
dostać. W sztukach walki natomiast często brałam udział w turniejach, gdzie walczyło się za pomocą pałek i zazwyczaj udawało
mi się wygrywać.
Niewiele mówisz o tenisie stołowym, czy w nim osiągasz takie
same sukcesy jak w pozostałych
dyscyplinach sportu, czy traktujesz go jedynie jako dodatkowe
hobby?

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

Z pewnością moja siostra.
Marysia również gra w siatkówkę, w Gaudii (w młodszej
drużynie). Ona treningi zaczęła
nawet wcześniej ode mnie. Ja trenuję od trzeciej klasy, a Marysia
od drugiej, jest ode mnie o rok
młodsza. Przychodziła razem z
mamą, żeby mnie odbierać z treningów i jej się spodobało. Jednak
ona ma trochę inne podejście od
mojego. Nie wiąże swojej przyszłości ze sportem. Gra, bo lubi.
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ilość obowiązków: gotowania,
sprzątania itp. to od razu warto
zrobić listę zadań do wykonania
dla każdego domownika. Nie wyręczajmy dzieci w ich obowiązkach - nawet jak trochę niedokładnie posprzątają swój pokój,
to świat się od tego nie zawali. A
dziecko też chce czuć się potrzebne. Zwłaszcza w przedświątecznym zamieszaniu! W ten sposób
uczymy je odpowiedzialności.
Pamiętajmy jednak, aby nie KAZAĆ, ale wspólnie podzielić się
zadaniami. To samo dotyczy panów. Mężczyźni najchętniej uciekają z domu przed Świętami, bo

d
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Szkoł y
Podstawowej Nr 2, nasza szkoła
została w tym roku przeniesiona,
mamy piękną, nową szkołę, nowoczesny sprzęt i bardzo dobrze
mi się w niej uczy. W tym roku
będę starała się o czerwony pasek.
Wiem Patrycjo, że bardzo dobrze się uczysz, do tego co rusz
osiągasz coraz to większe sukcesy w sporcie. Jesteś bardzo
zajętą młodą osobą, czy znajdujesz czas na coś więcej poza
szkołą i sportem?

Z tym bywa różnie. Jeżeli w weekendy nie mamy ligi, czy turniejów, to znajduję czas dla siebie.
W tym roku odpuściłam sobie
bieganie, ponieważ wolę sobie
po prostu odpocząć przez jeden
dzień w tygodniu.
Nasze spotkanie powoli dobieg
końca, czy chciałabyś Patrycjo
dodać coś więcej do tego co dziś
zostało już powiedziane?

Im dłużej trwa nasza rozmowa,
tym więcej ciekawych rzeczy
dowiaduję się o Tobie. Odnoszę
wrażenie, że nie jest to jeszcze
wszystko czym mogłabyś się pochwalić. Czy masz jeszcze jakieś
ukryte talenty?

Biegi. Teraz, ze względu na siatkówkę, poświęcam im jednak
mniej czasu. W weekendy rozgrywam mecze w lidze młodziczek.
W zeszłym roku jednak biegałam
za każdym razem w leśnych przedbiegach i w ogólnej klasyfikacji
udało mi się zająć drugie miejsce, zaś w ubiegłorocznym Biegu

nak w przyszłości będę próbowała zmieniać kluby, aby stawać się
coraz lepsza. Nie wiem jeszcze jak
to zniosę. Chwilowo staram się
jeszcze tak często o tym nie myśleć, na razie staram się skupić na
nauce.
Chodzę

Czy w twojej rodzinie
wszyscy tak aktywnie
uprawiają sport jak ty?

Tenisa traktuję zupełnie poważnie. Co roku w Trzebnicy organizowane są różne turnieje w ping-ponga, między innymi w ferie
czy wakacje. Staram się zawsze
brać udział w tych zawodach i z
reguły w nich wygrywam. Zaczęłam również grać w piątej lidze
razem z zawodnikami, którzy
mnie trenują, no i jestem dobrej
myśli. Jest to piąta liga dorosłych,
ponieważ liga dziecięca nie istnieje. Za swojego głównego mentora
w tej dziedzinie sportu uważam
pana Andrzeja Chabińskiego. To
on najwięcej mnie trenuje i to on
zaprosił mnie na treningi, po tym
jak zobaczył mnie w zawodach, o
których wcześniej wspomniałam.

Jak przetrwać Święta i nie zwariować...
Boże Narodzenie to czas spotkań z najbliższymi. Niestety, jak
pokazują badania prowadzone
przez psychologów, Święta Bożego Narodzenia to jednocześnie
okres bardzo stresujący. Warto
ustalić sobie pewien plan działania. Po pierwsze: Święta są po to
by świętować. Nie zabierajmy sobie przyjemności z uczestniczenia w rodzinnych spotkaniach.
Przed Świętami warto usiąść
spokojnie i zapisać na kartce, co
nas najbardziej przeraża w tym
czasie. Kiedy poznamy swoje
stresy, to łatwiej nad nimi przejąć kontrolę. Jeżeli przeraża nas

Sylwestrowym zajęłam trzecią
lokatę. Nie wiem co mogę więcej
powiedzieć, nie lubię się chwalić,
myślę, że najwięcej na ten temat
miałby do powiedzenia mój dziadek. Cała rodzina bardzo mocno
mnie wspiera, jednak to dziadek
jest moim największym fanem.
Korzystając z okazji chciałabym
mu bardzo podziękować za to,
że wspiera mnie przez cały
czas, co pomaga mi się
rozwijać. Bardzo dziękuję mu, że zawsze we
mnie wierzy i zawsze
mi kibicuje. Do tego
stopnia, że zbiera
wszystkie gazety, w
których pojawi się
jakaś wzmianka o
mnie. Pozdrawiam
również moją babcię
i jej również dziękuję
za to, że przychodzi na
moje mecze.

Marysia należy do Mażoretek i to
jej się znacznie bardziej podoba.
A czy ty wiążesz swoje plany na
przyszłość ze sportem?

Tak, bardzo chciałabym w przyszłości zostać siatkarką. Być może
mi się to uda. Jestem bardzo
związana z naszym miastem, jedM

Tak, chciałabym podziękować
mojej mamie za to, że wspiera
mnie w rozwijaniu moich pasji.
Zawsze mnie dopinguje, żebym
stale dążyła do sukcesów. Podziękowania należą się również
trenerom oraz moim dziadkom.
Dodatkowo chciałabym wszystkim powiedzieć, aby nie zapominali przez zbliżające się święta o
uprawianiu sportów oraz aby w
trakcie ferii przychodzili na zawody na halę sportową, ponieważ czasami przychodzi tak mało
osób, że nie ma nawet z kim grać,
a przecież lepiej, żeby było nas
za dużo niż za mało. Na koniec
chciałabym także złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia
– Wesołych Świąt i dużo ruchu w
Nowym Roku.
Dziękuję. Kinga Baumgart.
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nie potrafią odnaleźć się w tłumie
prac i zadań do wykonania. Jasno
wytyczone role, ustalenie co kto
CHCE zrobić, jest jedynym i najlepszym rozwiązaniem.
Zaplanujmy także aktywność fizyczną - kiedy pójdziemy na rodzinny spacer, może wymyślimy
jakąś taneczną wersję kolędy, a
może pobawimy się z domownikami w kalambury przy rozpakowywaniu prezentów.
Dla ciekawskich - nasz pomysł
na zdrową przekąskę
KAKAOWE MUFFINY Z FASOLI (Przepis na 8 babeczek):
250 g czerwonej fasoli konserwowej ,20 g ciemnego kakao (4

łyżki), 50 g miodu, 2 jajka, 3/4
łyżeczki sody oczyszczonej, 1 łyżeczka cynamonu, 1/2 łyżeczki
kardamonu, 1/2 łyżeczki gałki
muszkatołowej, odrobina mielonego imbiru.
Fasolkę wysypujemy na sitko,
opłukujemy z zalewy i odstawiamy na kilkanaście minut, aby
dokładnie odciekła, następnie
za pomocą blendera tworzymy z
niej puree, wcześniej dodając do
fasolki 2 jajka. Następnie do przygotowanej masy dodajemy miód,
kakao, sodę i przyprawy, i całość
dokładnie mieszamy i nakładamy do foremek (polecam w tym
przypadku użycie silikonowych).
Babeczki pieczemy w temperaturze 190 stopni przez 25 minut.
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Gminny punkt selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych
Wiele odpadów zawiera substancje niebezpieczne dla
środowiska, których nie należy wrzucać do pojemnika
na odpady. Można je przywieźć do działającego w mieście Trzebnica Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, który mieści się na terenie
oczyszczalni ścieków przy ulicy Milickiej 47.
Jest to miejsce, w którym każdy mieszkaniec Gminy
Trzebnica może oddać nieodpłatnie odpady problemowe, takie jak komunalne odpady zielone (trawa, liście,
gałęzie), przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, puszki po farbach, opakowania po
nawozach i środkach ochrony roślin oraz zużyte opony,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zepsute pralki, suszarki, monitory, itp.), odpady budowlano-remontowe (w ilości do 1m3 na jedno gospodarstwo domowe na rok), odpady wielkogabarytowe (stare meble, kanapy,
itp.), termometry rtęciowe, zużyta odzież, itp.
Dostarczane do Punktu odpady gromadzone są w odpowiednich pojemnikach i kontenerach. Po zebraniu
odpowiedniej partii odpady przewożone są do poszczególnych instalacji zajmujących się przetwarzaniem tego
typu odpadów.
GPSZOK czynny jest od wtorku do soboty w godzinach
9ºº do 17ºº. Administratorem obiektu jest Trzebnicki
Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy, pl. M. Piłsudskiego 1.

Segregacja odpadów
Segregacja odpadów jest bardzo ważna dla środowiska
naturalnego. Dopóki mieszamy je wszystkie ze sobą nie
mogą one być ponownie wykorzystane. Każde obecnie
działające składowisko odpadów ma swoje ograniczone możliwości ich przyjmowania. Segregując odpady
wpływamy nie tylko korzystnie na środowisko naturalne, ale także przyczyniamy się do wydłużania czasu
użytkowania składowisk, ograniczając ilości odpadów
przyjmowanych na ich kwatery.
Ilość odpadów deponowanych w danym roku na składowisku ma duży wpływ na nasze opłaty za odbiór
odpadów, gdyż istotnym czynnikiem wpływającym na
tą cenę w przypadku naszej gminy ma ilość odpadów
zmieszanych dostarczonych do Regionalnej Instalacji
Odpadów Komunalnych w Rudnej Wielkiej. Większość
wytwarzanych w naszych gospodarstwach domowych
odpadów nadaje się do powtórnego wykorzystania.
Dlatego też segregujmy śmieci i wrzucajmy je do kolorowych pojemników lub worków. Róbmy to jednak z
rozsądkiem, wrzucając je zawsze do prawidłowego pojemnika. Nie wrzucajmy tam innych odpadów. Skróci to
czas potrzebny na „doczyszczanie” odpadów przed ich
sprzedażą i obniży koszty. Wystarczy trochę dobrej woli
i konsekwencji.

Segregując odpady należy pamiętać
o kilku podstawowych zasadach:
◆ zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika,
◆ wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków,
◆ wybierając się na zakupy zabieraj ze sobą własne
siatki np. lniane, dzięki temu ograniczysz zużycie
plastikowych torebek, a przyniesioną do domu
torbę foliową, wykorzystaj, np. jako worek na
śmieci,
◆ kupuj opakowania szklane a unikaj plastikowych,
to zdrowsze,
◆ zwracaj uwagę co producent proponuje zrobić z
opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości
(zobacz znak na opakowaniu),
◆ staraj się używać szmatek wielokrotnego użycia
zamiast papierowych ręczników.

Pamiętajmy!!!
Segregacja odpadów to oszczędności
dla Ciebie i Twojej rodziny.
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WAŻNE TELEFONY
URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY

OKULISTA

OKULISTA

lek. dr Anna Białek-Szymańska
specjalista chorób oczu
dr przyjmuje: soboty 10 - 14
Trzebnica ul. Daszyńskiego 35

lek. med.

i PRACOWNIA OPTYCZNA

w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

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
PEDIATRA-NEONATOLOG

lek. med.
Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

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)

NEUROLOG
lek. med.

Monika Susz-Kołodyńska
TRZEBNICA

Trzebnica ul. W. Jagiełły 9

Przyjmuje codziennie

po uprzedniej rejestracji telefonicznej.

tel.

71 312 11 62
502 670 316

REJESTRACJA telefoniczna

513 128 911
LARYNGOLOG

praktyka
pediatryczno-neonatologiczna

lek. med.

lek. med. Anna Kowalik

pediatra
specjalista neonatolog

WIZYTY DOMOWE
zgłaszanie wizyt w godzinach
w godz. 9 - 18
tel.

698 441 394

722 395 256
w w w.emvit.pl

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

Pełen zakres usług
stomatologicznych

w sprawach skarg i wniosków

w każdą środę
w godz. od 16 do 16:15
w sprawach lokalowych

WETERYNARZ

gabinet weterynaryjny IATROS

lek. wet. Ewa Okręglicka

WYDZIAŁY
URZĘDU MIEJSKIEGO

lek. wet. Stanisław Dzimira
lek. wet. Ewa Michalska
ul. 1 Maja 3 / TRZEBNICA
pon. / śr. / pt. 11 - 19
wt. / czw.
8 - 14
sob.
10 - 14
Oferujemy badania diagnostyczne, zabiegi profilaktyczne i lecznicze, karmy i diety lecznicze,
suplementy, diety oraz specjalistyczne porady.
zaprasza:

tel. 71 312 15 10

601 721 805

ul. B. Głowackiego 16

Trzebnica (naprzeciwko PZU)
Godziny przyjęć:

pon. / śr. / pt. 10 - 18
wt. / czw.
8 - 17
sob.
9 - 14
tel. 601 061 222

miejsce
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie

miejsce
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie

tel. 66 50 86 997

tel. 66 50 86 997

503 014 969
PROTETYKI SŁUCHU

OGŁOSZENIE!
Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 3
proponują mieszkańcom, zawodnikom, klubom sportowych wynajem sal gimnastycznych oraz pomieszczeń w
budynkach szkolnych. Będą czynne 7 dni w tygodniu.

(wejście od ul. Milickiej)

Gabinet czynny

Zainteresowani proszeni są o kontakt

pon. – śr. 8 – 16.30
czw. – pt. 8 – 15.30

Szkoła Podstawowa NR 2, tel. 71/312 00 29, 71/711 15 40
Szkoła Podstawowa NR 3, tel. 71/ 312 08 74.

tel. 71 387 12 76

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

BURMISTRZ PRZYJMUJE:

WETERYNARZ

Rejestracja tel. 607 817 491

REJESTRACJA telefoniczna

- APARATY SŁUCHOWE
- Profesjonalny dobór
- Bezpłatne badanie słuchu
- Raty, wypożyczenia
- Baterie, akcesoria
TRZEBNICA ul. H. Pobożnego 13

tel.

Trzebnica, ul. Prusicka 1

71 312 06 11
71 312 06 42
71 312 01 45

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

ul. Piaskowskiego 25

mgr

- praca z osobami
z nadmierną masą ciała
- promowanie zdrowego
stylu życia.

stomatologia zachowawcza
stomatologia dziecięca
protetyka
chirurgia

TRZEBNICA

FONO CENTRUM

psycholog, psychodietetyk

Judyta Łukaniec

TRZEBNICA
ul. M. Konopnickiej 9

Piotr Kołodyński

PSYCHODIETETYK

Iwona Grzeżułkowska

lek. dent.

tel. 71/312 09 85, 601 76 29 57

ul. Piaskowskiego 25

PEDIATRA-NEONATOLOG

STOMATOLOG

STOMATOLOG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH
71 388 75 00
71 388 75 80
SĄD REJONOWY
71 312 12 13
POWIATOWY URZĄD PRACY
71 312 11 54
71 387 11 38
SZPITAL
ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
71312 09 20
71312 09 13
TRZEBNICKIE CENTRUM
MEDYCZNE ZDRÓJ
71 387 28 38
ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ ERGO
71 310 99 56
71 310 99 92
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
SPR ZEDAM
KAWALERKA w centrum Trzebnicy
przy deptaku tel. 790 558 208.
KAWALERKA 24.8m2 , w Trzebnicy,
tel. 667 082 371.
KAWALERKĘ w centrum Trzebnicy o
pow. 35 m². Tel. 609 601 202.
MIESZKANIE 2 pokojowe z balkonem (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 kapitalnym remoncie. (ul. Ks. Bochenka). Do
zamieszkania od zaraz. Tel. 664 785 691.
MIESZKANIE w centrum Trzebnicy 60 m², po remoncie (nowoczesny
styl), umeblowane, w pełni wyposażone (meble, dywany, lampy, zastawa
kuchenna), tel. 667 901 157.
MIESZKANIE 67m² w domu jednorodzinnym w centrum Trzebnicy, cena
275 tys., tel 502 826 516.
MIESZKANIE 77 m² na IV piętrze, 3
pokoje – wyremontowane, w centrum
Trzebnicy, 260 tys., tel. 667 672 204.
MIESZKANIE własnościowe w centrum Trzebnicy, 43 m², na III piętrze, 2
pokojowe i balkon tel. 795 585 810.
MIESZKANIE o pow. 69,70 m², na
parterze kamienicy, położone w Prusicach, centrum miasta. Mieszkanie
składa się z pokojów: 22 m², 17 m²
15 m², przedpokoju, kuchni i łazienki. Mieszkanie po remoncie, podłogi
w pokojach - mozaika drewniana jesion, nowe okna, drewniane parapety. W wyposażeniu mieszkania pozostają (w bardzo dobrym stanie) meble
kuchenne, kuchenka elektryczno-gazowa, lodówka, meble w przedpokoju. Do mieszkania przynależą dwa pomieszczenia gospodarcze, piwnica,
wspólny ogródek na tyłach budynku.
Kontakt pod nr tel. kom. 604 99 16 34.
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.
MIESZKANIE 4-pokojowe, po remoncie o pow. 72 m2 w centrum
Trzebnicy. Tel. 798 267 177.
DOM w Obornikach Śląskich 2009r.
energooszczędny 119m², wykończony
i urządzony (AGD, kuchnia, łazienki).
Ogrzewanie: CO Gaz + kominek szamotowy na drewno. Cena 480 000 zł,
tel. 783 376 097, 667 587 778.

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

ki zabudowy, mapka do celów projektowych, tel. 663 342 744 (po godz.17.).
DZIAŁKĘ Pilnie! Tanio! Budowlana 15
arów z mediami w Wiszni Małej. Bardzo dobry dojazd, ul. Szkolna, lub zamienię działkę na mieszkanie w Trzebnicy do II piętra. Cena do uzgodnienia.
Tel. 785 410 362.
DZIAŁKA budowlana w miejscowości Szczodre koło Długołęki. 3000 metrów kwadratowych, uzbrojona (prąd,
woda) ładnie położona, w pobliżu las,
staw i park. Blisko Wrocławia (10 minut
drogi) oraz Długołęki (5 minut drogi).
Na miejscu prywatny żłobek, a w Długołęce wszystkie szkoły (podstawówka,
gimnazjum i liceum). Cena 200 000 zł do
negocjacji, tel. 693 332 646.
DZIAŁKĘ rolną z możliwością zabudowy, Trzebnica obręb Kobylice, 5 ha,
tel. 512 471 588.
DZIAŁKĘ budowlaną 700 m² w Obornikach Śl. Tel. 784 462 131.
DZIAŁKĘ budowlaną w Kałowicach
koło Zawoni tel. 695 220 186.
DZIAŁKĘ rolną w okolicy Węgrzynowa,
ogrodzoną, 30 arów w połowie obsadzoną drzewami owocowymi, tel. 387-13-98
LOKAL usługowo-handlowy w centrum Trzebnicy, 54 m², cena 289.000,-,
więcej informacji na vividdom.pl i pod
nr 603 807 428.
W YNA JMĘ
KAWALERKĘ o pow. 54 m² (po podłodze) na III piętrze, na poddaszu przy
ul. Bochenka 26 (nad Galerią Kwiatów)
tel. 607 930 580.
KAWALERKA 32 m² w Trzebnicy,
umeblowana, nowe budownictwo,
800 zł + opłaty. Tel. 695 345 850.
MIESZKANIE o pow. 42 m² w Trzebnicy. Tel. 71 387 08 29 ( proszę dzwonić po godz. 16-tej).
MIESZKANIE w Zawoni 45 m², 600 zł
+ rachunki. Tel. 784 989 227
MIESZKANIE 3-pokojowe w Trzebnicy, w Rynku, na parterze. Tel. 693 332 646.
MIESZKANIE 54 m², 2 pokoje z balkonem od strony parku na pierwszym
piętrze (nad Galerią Kwiatów) przy ulicy Bochenka 26, tel. 607 930 580.
MIESZKANIE nowe w Trzebnicy ul.

Korczaka (nowe osiedle Zdrój) na I piętrze, 47m², w pełni wyposażone (sprzęt
AGD i meble). Tel 693 220 512.
MIESZKANIE w centrum Trzebnicy 3 pokojowe 60m2 na 2 piętrze z
kominkiem ,roletami antywłamaniowymi, kuchnia częściowo wyposażona oraz szafy wnękowe w pokojach.
Telefon kontaktowy 788960430
LOKAL (cześć lokalu) ok 6m² z możliwością powiększenia przy ulicy św. Jadwigi
(w solarium). Cena wynajmu 500 zł + rachunki, tel. 71 312 03 70, kom. 605 368 993.
SKLEP w centrum Trzebnicy o pow. 35
m2. Tel. 798 267 177.
Z AMIENIĘ
MIESZKANIE zamienię mieszkanie
37 m² przy ul. Żeromskiego w Trzebnicy na 3 piętrze na większe, z dopłatą.
tel. 696 393 831.
MIESZKANIE komunalne 42m² na I
pietrze na mniejsze, tel. 502 826 516.
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE,
magazynek, piwnica okolice rynku.
Trzebnica. Cena 300 zł, 609 088 871.

DAM PRACĘ

DOM Księginice (Kobylice) nowy,
działka 2020 m², dom 160 m², cicha
okolica, piękne położenie, zbudowany z bdb. materiału do wykończenia.
Cena 355 tys. zł. Trzebnica, nr tel. 794
538 784.
DOM w Trzebnicy, 4 pokoje, kuchnia, 2
łazienki, ubikacje, taras, ogrzewanie elektryczne piec opałowy, centralne na węgiel, kominek. Działka 600 m². Dom gospodarczy z garażem, na piętrze 60 m²
pomieszczenie do wykonania mieszkania, 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 ulicy woda, kanalizacja, wydane warun-

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Grupa Wromax zatrudni przedstawiciela handlowego / sprzedawcę. Miejsce pracy Trzebnica, Wymagania: Znajomość branży motoryzacyjnej w
szczególności /lakiernictwo samochodowe, Prawo jazdy kategorii B, Odporność na stres, Umiejętność pracy w zespole, Obsługa komputera /subiekt,
Wysoka kultura osobista, Umiejętności negocjacyjne, Łatwość nawiązywania kontaktów handlowych, Chętnych
prosimy o przesyłanie CV na adres mail.
dariusz.stolarek.stolar@gmail.com
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY
Przyjmę do pracy, miejsce pracy Zawonia. Wymagane m.in.: wysoka motywacja do pracy, doświadczenie w obsłudze
biura, wykształcenie minimum średnie,
dobra znajomość języka angielskiego- komunikatywność, rzetelność, bardzo dobra znajomość Pakietu Microsoft Office, mile widziana znajomość programów graficznych oraz doświadczenie w tworzeniu wizerunku firmy (tworzenie katalogu, ulotek itp.), prawo jazdy

kat. B. Kontakt: 602 612 158.
OPIEKUN KLIENTA stały- dostawca
Przyjmę do pracy OPIEKUNA KLIENTA
STAŁEGO-DOSTAWCĘ Miejsce pracy
-Zawonia. Wymagane m.in.: prawo
jazdy kat. B, doświadczenie w obsłudze klienta, komunikatywność, dyspozycyjność, wykształcenie średnie.
Kontakt: 602 612 158.
PRACA DODATKOWA firma zajmująca się działem odszkodowań, wynagrodzenie prowizyjne. Tel. 535 885 885.
UCZNIA zatrudnię do sklepu meblowego
do przyuczenia zawodu, tel. 071 714 24 56.
SEKRETARKĘ zatrudnię do biura na
terenie Trzebnicy (mile widziana studentka studiów zaocznych). Zakres obowiązków: umawianie klientów zgodnie z kalendarzem, sprawdzanie zdolności kredytowej klienta, obliczanie składek ubezpieczeniowych, obsługa faksu, podstawowa obsługa komputera. Oferujemy:
pracę w miłej atmosferze, podstawę +
prowizję, możliwość rozwoju. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie
CV wraz ze zdjęciem na adres mailowy:
trzebnica.rekrutacja@gmail.com.
DORADCA KLIENTA Firma: SKARABEUSZ sp z o.o, Trzebnica i okolice, Zadania: rozwój sprzedaży na wyznaczonym
terenie, bezpośredni kontakt z klientem,
praca w terenie, oczekiwania: doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta, dobre umiejętności organizacyjne,
komunikatywność, mile widziane osoby mające doświadczenie w sprzedaży
ubezpieczeń, kosmetyków. Oferujemy:
wynagrodzenie prowizyjne wypłacane
tygodniowo, premię związaną z pozyskiwaniem klientów, telefon komórkowy
z limitem miesięcznym. Tel. 797 230 253.

(71) 387-48-90
KÓŁKA DO RUSZTOWAŃ / ROLKI
JEZDNE CENA 50ZŁ/SZT. Sprzedam kółka
do rusztowań z tworzywa sztucznego z
trzpieniem, możliwość regulacji wysokości, używane, Ø200mm. Tel. 501 842 806.

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

ROŻNE
SPR ZEDAM
LAMPA WISZĄCA 1 sztuka 50 zł. Tel.
667 888 993.

SZUKAM PRACY
PRACOWNIK BUDOWLANY praca przy wykończeniu wnętrz, remontach. Tel. 609 607 707.
OPIEKUNKA zaopiekuję się osobą
starszą w Trzebnicy, dla której zrobię
jedzenie, wyjście na spacer lub inne
czynności, które będą potrzebne w
danej chwili, wynagrodzenie pozostawiam dla zainteresowanych, którzy
ocenią moje zaangażowanie i ofiarność pracy. Tel. 505 134 023.
OPIEKUNKA zaopiekuje się dzieckiem od zaraz, wiek dziecka obojętny,
może być niepełnosprawne, posiadam referencje, tel. 505 134 023.
KOREPETYCJE Studentka pomoże
w lekcjach uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tel. 697 936 979.
KOREPETYCJE Udzielam korepetycji z j. angielskiego, tel. 607 475 211.
PRACA DOWOLNA Kobieta na emeryturze, w pełni zdrowa i sprawna poszukuje pracy i zaopiekuje się też
dzieckiem. Tel. 695 588 722
SPRZEDAWCA szuka pracy na terenie Trzebnicy, tel. 797 253 276.
PRACA DORYWCZA Pan szuka pracy dorywczej w Trzebnicy lub okolicy,
tel. 693 598 581.
LOGISTYK Absolwent logistyki przyjmie
pracę w ramach stażu, tel. 723 396 377.
SPRZEDAWCA szuka pracy na terenie Trzebnicy. Tel. 601 525 420 (branża odzieżowa).
TOKARZ z uprawnieniami CNC podejmie pracę. Posiadam uprawnienia
na wózki widłowe. Tel. 609 512 270.
Proszę dzwonić po godz 15.
PRACA FIZYCZNA mężczyzna, 36
lat, bez nałogów, wykształcenie techniczne, kurs wózków widłowych, prawo jazdy, spawanie MAG 135, dobra
znajomość j. angielskiego, szuka pracy fizycznej na terenie powiatu trzebnickiego lub wołowskiego. Kontakt:
tel. 783 835 181.
SPRZEDAWCA szuka pracy na terenie Trzebnicy, tel. 601 525 420.
SPRZEDAWCA szuka pracy na terenie Trzebnicy, tel. 797 253 276.
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM tel.
601 525 420.
PRASOWANIE Profesjonalne prasowanie koszul i innych z odbiorem i dostawą. Tel. 661 139 043.
SPRZĄTANIE domów, mieszkań, mycie okien, itp. Jestem odpowiedzialną i
miłą osobą. Tel. 782 400 657.
PRZEDSZKOLANKA, zaopiekuję się
dzieckiem, wiek dziecka obojętny, mam
referencje. Tel. 794 963 856

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

PIŁA nowa spalinowa do drewna , tel.
695 220 186
SILNIK ELEKTRYCZNY 3-fazowy,
370W, 2800 obr./min., drugi 180W, 2800
obr./min. Cena: 150 zł za dwie sztuki.
Tel. 607 050 846.
OPONY MOTOCYKLOWE i do skuterów, różne wymiary, cena 50 zł/szt.,
tel. 530 920 663.
FELGI komplet metalowych do Mercedesa (5,5), Tel. 694 216 036.
FELGI ALUMINIOWE (siedemnastki), 6,5
cala, rozmiar 112, do passata P6 / sharana
lub galaxy, CENA 550 zł. Tel. 505 838 073
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.
CHLAPACZE 4 szt., oryginalne
vokswagena, do golfa 3 / combi / sedana. CENA 70 zł. Tel. 505 838 073.
BRONY CIĄGNIKOWE 5 w cenie 400
zł, brony ciągnikowe 3 w cenie 200 zł,
Ujeździec Wielki. Tel. 668 30 21 27.

ROWERY / WÓZKI
SPR ZEDAM
WÓZEK dziecięcy trzyfunkcyjny, gondola, spacerówka, pokrowiec przeciwdeszczowy, kolor kremowy, na kołach pompowanych. Cena: 200 zł do
negocjacji. Żmigród, tel. 888 794 989.
WÓZEK gondolę zieloną, cena 100
zł i nosidełko czarne, cena 100 zł, do
wózka firmy QUINNY SPEED CABRIO,
stan idealny. Tel. 663 277 000.
WÓZEK dziecięcy dla lalek, niebieski,
mało używany, cena 100 zł. Tel. 693 79 01 06.
FOTELIK markowy samochodowy
Romer King dla dzieci od 8 miesiąca
do 5 roku życia. Stan dobry. Cena 190
zł. Tel. 505 415 704”

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

SZTACHETY drewniane na płot, zabejcowane, 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 bilardowy (+ kije i bile) - 250 zł, piec żeliwny (cyganek) - 100 zł, fisharmonia - 500
zł. Tel. 606 597 711.
RADIO STARE, Rondo niesprawne,
cena 50 zł. Tel.713258731

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

ŁÓŻKO sosnowe 1-osobowe z drabinką, bez materaca, pod łóżkiem
miejsce na zabawę, wym. 96 cm x 200
cm, wysokość: 70 cm. Tel. 693 280 762.
WERSALKA NOWA rozkładana z Twardogóry. Tel. 604 068 164; 71 315 03 73.
SOFA ROZKŁADANA TANIO! 2-osobowa, materiał kratka zielona ok. 150 cm
szerokości. Używana, 50 zł. Tel. 501 384 855.
ŁÓŻKO piętrowe, sosnowe z pojemnikami na pościel, + 2 materace, o wym.
180 x 90. Cena 700 zł, tel. 607 574 424.
PUFA duża otwierana pufa z materiału.Wymiary 74x74, wys. 47. Stan bardzo
dobry. Cena 160 zł. Tel. 662 985 912.

MERCEDES 124 poj. 2300, Rok produkcji 1990, cena 2700 zł, kontakt. Tel.

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

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

OKNO plastikowe dwuskrzydłowe o
wym. 220 cm x 125 cm, Tel. 694 216 036.
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ZABAWKI komplet marki FISHER
PRICE dla dziecka od 1 roku. Garnuszek i ślimak. Świecą, grają. Rozwijają
wyobraźnię. Stan bardzo dobry. POLECAM SERDECZNIE. Cena: 50 zł. Tel.
667 901 157 Trzebnica

OKNO białe plastikowe, wymiary 136
x 53. Cena 300 zł do negocjacji. Tel.
603 127 204.
KUCHENKA ELEKTRYCZNA Mastercook z piekarnikiem. Posiada cztery 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.
TELEWIZOR SHARP (nowy, używany
tygodnie), 3 lata gwarancji, 32 cale, full
HD + DVB, możliwość podłączenia internetu. CENA 850 zł. Tel. 505 838 073
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.
SZAFKA szklana, stojąca, witrynowa
oraz sofa trzyosobowa i dwa fotele,
tel. 784 462 131.
OGRANY CASIO w bardzo dobrym stanie, cena do negocjacji. Tel. 783 544 828.
SEGMENT orzech wysokość 2,3 m,
długość 3,6 m, cena 250 zł, Ujeździec
Wielki. Tel. 668 30 21 27
BIURKO sosnowe narożne dł: 140,
szer: 91, wys. 75. Stan dobry. Cena 300
zł. Tel. 607 930 526.

AKCESORIA DO KĄPIELI komplet
dziecka siedzącego (od 6-m-ca). Bardzo
bezpieczne, super zabawa dla mamy i
dziecka. POLECAM SERDECZNIE Cena:
30 zł. Tel. 667 901 157 Trzebnica.

HUŚTAWKA Solidna huśtawka w bardzo dobrym stanie. Cena 80 zł. Tel. 662
985 912.

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.

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

ODTWARZACZ KASET dla dziecka
marki FISHER PRICE. Stan bardzo dobry.
Bardzo prosty w obsłudze. POLECAM
SERDECZNIE Cena: 30 zł. Tel. 667 901
157 Trzebnica

KOJEC dla dziecka, bardzo duży 120
cm x 120 cm, składany. Stan dobry.
POLECAM SERDECZNIE Cena: 70 zł. Tel.
667 901 157 Trzebnica.

KOŃ BUJANY Duży koń na drewnianych bujakach. Stan bardzo dobry.
Cena 70 zł. Tel. 662 985 912.

HUŚTAWKA na baterie dla dziecka
marki FISHER PRICE. Huśta w dwóch
kierunkach, dla dziecka od pierwszych
dni życia do 2 lat. Stan bardzo dobry.
POLECAM SERDECZNIE Cena: 150 zł.
Tel. 667 901 157 Trzebnica

FELGI komplet aluminiowych z oponami do |Forda Fiesty - rozmiar 14stki, cena 250 zł. Tel. 603 231 114,
665 280 739
STÓŁ jasny buk, rozkładany + 6 krzeseł z zielonej tapicerki, cena 500 zł. Tel.
607 574 424
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, kamizelka 2 szt. krótkie spodenki, marynarka,kurtkajesienna. Tel. 693 280 762.

SANKI drewniane z oparciem, cena 20
zł. Tel. 663 277 000.
KARUZELĘ Fisher Price Misie z melodyjkami, projektorem i pilotem. Stan
dobry. Cena: 90 zł. Tel. 607 930 526.

BUJAK urocza żyrafa, stabilne głębokie siedzisko na kołach lub bujakach.
Stan dobry (zdarta farba na kołach).
Cena 50 zł tel. 662985912
ŁÓŻECZKO-KOŁYSKA z szufladą,
drewniane, materac gratis. Kołyska
obecnie zdemontowana. Stan (BDB-),
cena 160 zł. Tel: 668 360 255.
LAKTATOR marki AVENT (używany
tylko kilka razy) + PODGRZEWACZ DO
BUTEKEK marki Canpol + dużo gratisów. POLECAM SERDECZNIE Cena: 100
zł. Tel. 667 901 157 Trzebnica.

KOMPLET UBRANEK dla dziewczynki w wieku: 2 - 3 latka. W skład
wchodzą m. in: kurtka zimowa, 3 kurtki wiosenne, 5 czapek, 11 bluzek d. r.,
1 bluza, 6 sukienek, 6 par spodni, 2
pary butów sportowych, 3 pary kapci, 2 pary balerinek, 1 sandały + gratisy. POLECAM SERDECZNIE. Cena: 100
zł. Tel. 667 901 157 Trzebnica

DRZEWKO SZCZĘŚCIA (grubosz) –
duże 1 m wysokości, około 2 m w obwodzie, cena do uzgodnienia. Tel. 502
244 871.
BUTY NARCIARSKIE Lange TEAM
8 BLACK LB95160 size 26,5 (jeżdżone jeden sezon). Tel. 693 332 660, po godz. 17.
UBRANIA DZIEWCZĘCE w roz. 2-9
lat, 8 zł za sztukę. Trzebnica, tel. 603
283 075.

KOMPLET UBRANEK dla dziewczynki w wieku: 1 roczek. W skład
wchodzą m. in: płaszczyk zimowy
ZARA, kurtka zimowa, 3 pary spodni,
4 bluzki d. r., 2 bluzki k. r, 5 sukienek,
1 kurtka wiosenno-jesienna, 1 dres, 6
czapek. POLECAM SERDECZNIE. Cena:
70 zł. Tel. 667 901 157 Trzebnica

KOMBINEZON (kurtka + spodnie)
dla dziewczynki rozmiar 92. (2-3 latka), marki LASSIE różowo-fioletowy.
Stan bardzo dobry. + gratis kozaczki
firmy Bartek. POLECAM SERDECZNIE.
Cena: 50 zł. Tel. 667 901 157 Trzebnica

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

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

SUKNIĘ ŚLUBNĄ i dodatki tanio, tel.
691 946 461.
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 stanie. 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 kontaktowy 609 247 066.

KOMBINEZON NARCIARSKI
marki QUECHUA dla dziewczynki rozmiar
146-152. (10-12 lat). Stan bardzo dobry.
Czerwono-bordowy. POLECAM SERDECZNIE. Cena: 70 zł. Tel. 667 901 157
Trzebnica.

KUPIĘ
LODÓWKO-ZAMRAŻARKĘ o wysokości od 120 cm do 150 cm, używaną do 500 zł, tel. +48 728 487 189.
RZUTNIK „ANIA” wraz z bajkami. Tel.
604 25 95 77

UBRANKA po mojej córeczce. Spódniczki 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.

Z AGINIONE
CZUŁENKA PRIMA MODA lakierki
beżowe numer 38, prawdopodobnie
pozostawione w sklepie, w czarnej
płóciennej torbie bez pudełka - czeka nagroda. Uczciwego znalazce proszę o telefon 783 376 097.

SPRZEDAŻ WĘGLA

z POLSKIEJ KOMPANII WĘGLOWEJ

ORZECH
luzem lub
w workach
KOSTKA
EKOGROSZEK, MIAŁ
ważenie przy kliencie
KONKURENCYJNE CENY
PRZEZ CAŁY ROK
TRANSPORT GRATIS
na terenie Trzebnicy i okolic
ul. Piwniczna 12 teren WODNIKA
tel. 609-514-915

697-011-953
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SŁODKIE
CO NIE CO
Oferuje :

ręcznie robione lizaki, cukierki, praliny, ciastka, ciasteczka, słodkie bukiety.
Zaprasza na kawę, herbatę,
gorącą czekoladę.
Przyjmujemy zamówienia
na paczki mikołajkowe.
Trzebnica, ul.Kościelna 2
tel. 695 470 178

SKLEP OGRODNICZY

U MIODZIA
55-100 Trzebnica,

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

floks@wp.pl

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

DUŻY WYBÓR: zestawy POJEDYNCZE, PODWÓJNE, SLIMY,
E-CYG., TWIST (z regulacją napięcia) PRZEBADANE,
NAJSMACZNIEJSZE I NAJLEPSZEJ JAKOŚCI olejki
Odwiedź naszą stronę: www.esmokingworld.com
lub poczytaj w 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

AM Beauty
STUDIO URODY

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

www.am-beauty.com.pl

facebook:

AM Beauty Studio Urody

-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

W ofercie również sprzedaż profesjonalnych kosmetyków.
godziny otwarcia : 12-20 / możliwość zapisów w godzinach od 9-21

ul. Milicka 9 / Trzebnica / obok BODZIA

PILNIE
KUPIĘ

OPRAWA OBRAZÓW

pracownia malarska
E.Z. Mroczek

GRUNT ROLNY
BUDOWLANY
USŁUGOWY

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

NOWO OTWARTY

WARSZTAT SAMOCHODOWY

LAKIERNICTWO, odnowa lakieru
BLACHARSTWO
tel. 516 815 011
PRZEGLĄDY TECHNICZNE
797 282 584
MONTOWANIE SZYB samoch.
AUTOSERWIS
MECHANIKA
Trzebnica
AUTO CZĘŚCI
ul. 1 Maja 3
POMOC DROGOWA
AUTO ZŁOM
(wjazd na teren”Chemikaz”)
SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ
CZYSZCZENIE TAPICERKI ODKURZACZEM KARCHER

dla stałych klientów RABATY

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

DTR Travel
Biuro Podróży

ul. Kościelna 2 , Trzebnica

EKSPRES

NARTY

z Trzebnicy i Wrocławia

ŚWIĄTECZNY

do

KREDYT

Bilety online na

TYLKO na DOWÓD!

www.ekspresbus.pl
oraz w BP DTR Travel

tel. 782159244 / 730733700
Powiatowy Dom Finansowy,
ul. Obornicka 41B, 55-100 Trzebnica

Czarnej Góry

codziennie w sezonie wysokim

w Trzebnicy, ul. Koscielna 2
tel.

Firma Kamyjka oferuje

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

Dywany i wykładziny od
tel.

5zł/m2

603-232-261

SKUPUJĘ
markową

ODZIEŻ
- DAMSKĄ
- MĘSKĄ
- DZIECIĘCĄ

www.kamyjka.pl

tel. 605 115 640

WYPOŻYCZALNIA
MASZYN
i NARZĘDZI
BUDOWLANYCH
----- ROBOT -----

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

rusztowania,
młoty wyburzeniowe,
zagęszczarki, agregaty,
drabiny i inne...
Trzebnica/ul. Jędrzejowska 51

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

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

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

RZUĆ PALENIE!!!

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

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

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

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

BIURO
PODRÓŻY

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

Pomagamy osobom po-

joda.joanna.mackiewicz@gmail.com

Obornicka 41B Trzebnica

535 885 885

szkodowanym w wypadkach.
Sprawdź czy przysługuje ci odszkodowanie.

Obornicka 41B Trzebnica

535 885 885

OSKAR GSM.pl

www.

TELEFONY KOMÓRKOWE
CB RADIA . NAWIGACJE

skup . sprzedaż . akcesoria . serwis

691 341 340

www.dtrtravel.pl

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