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W

e wtorek, 4 lutego w Urzędzie Miejskim odbyło się
otwarcie ofert na realizację
inwestycji pn. „Budowa placu zabaw – Brama Trębaczy”.
Zadanie obejmuje m.in.: mon-

taż bezpiecznej nawierzchni z
piasku płukanego, nawierzchni
trawiastej z dowozem humusu,
ogrodzenia stalowego z 2 furtkami i bramą, zasadzenie drzew,
krzewów oraz bylin. Inwesty-

cja ta wynika z zapotrzebowań
mieszkańców osiedla „Brama
Trębaczy”, których dzieci nie
miały bezpiecznego miejsca do
zabawy, oraz obietnicy, którą
w związku z istniejącą sytuacją

złożył burmistrz Marek Długozima, podczas spotkania z
zainteresowanymi lokatorami
osiedla. Nowe place zabaw staną
także m.in. w Świątnikach, Marcinowie i miejscowości Brzezie.

Str. 9

Zapraszamy na WALENTYNKI 14 lutego
- także używane -

Odwiedź nas w Dzień Kobiet
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Działania opozycji mogą zaszkodzić gminie
Brak konstruktywnych wniosków, negowanie pomysłów bez
przedstawiania alternatywnych
rozwiązań oraz szukanie i nagłaśnianie potknięć - tym, zdaniem
koalicji rządzącej, głównie zajmuje się opozycja w trzebnickiej
Radzie Miejskiej. Po ostatniej interwencji radnych opozycyjnych
Gmina Trzebnica może zostać
zobowiązana do oddania 3 mln
zł. dotacji otrzymanej na inwestycję, która została zakończona i
rozliczona wiele lat temu. Skutki
odczuliby wszyscy mieszkańcy.
Sprawa dotyczy gminnej inwestycji pod nazwą „Składowisko
odpadów komunalnych w Marcinowie” oraz rozliczenia kary
umownej związanej z opóźnieniem w zakończeniu prac. Zgodnie z porozumieniem zawartym
pomiędzy inwestorem, czyli
Gminą Trzebnica a wykonawcą
składowiska, zobowiązał się on
do wykonania w ramach kary remontu stawu przy ulicy Leśnej w
Trzebnicy. Zgodnie z ówczesnymi warunkami umowy, zarówno radca prawny jak i naczelnik
wydziału inwestycyjnego uznali,
że będzie to najlepsze rozwiązanie. Wizja długoletniej batalii w
sądzie oraz obrona i udowadnianie wykonawcy, że opóźnienie
spowodowane było z przyczyn od
niego niezależnych, nikomu nie
było potrzebne. Nikt nie wychwycił nieprawidłowości.
Gmina Trzebnica wykonuje
około 80 inwestycji rocznie, zatem popełnianie błędów jest nieuniknione. Ważne jest jednak to,
aby w porę ewentualne błędy wychwycić i je naprawić. W owym
czasie nikt nie przypuszczał, że
bezkosztowe rozliczenie kary
umownej powróci jak bumerang
parę lat później i przysporzy kłopotów burmistrzowi oraz może
zagrozić budżetowi gminy.
W czasie podpisywania umowy na wykonanie wysypiska
odpadów komunalnych w Marcinowie nie istniały bowiem wytyczne, które mówiły, że w przypadku naliczenia kary umownej,
kwota dotacji musi zostać pomniejszona o kwotę kary. Innymi

słowy kara naliczona wykonawcy
składowiska w kwocie 2,1 mln
zł powinna zostać zwrócona do
Urzędu Wojewódzkiego.
W 2008 roku, czyli jeszcze
wtedy gdy obecni radni opozycyjni z Platformy Obywatelskiej
byli w koalicji rządzącej, komisja
rewizyjna Rady Miejskiej przeprowadziła kontrolę gminnej inwestycji pod nazwą „Składowisko
odpadów komunalnych w Marcinowie”. W skład zespołu kontrolującego tą inwestycję wchodzili
m.in. obecni radni opozycyjni
Wojciech Wróbel, Paweł Czapla
i Zenon Janiak. W zakres przeprowadzonej kontroli wchodziło
m.in.: przebieg budowy składowiska odpadów oraz procedura uruchomienia składowiska odpadów.
W protokole z przeprowadzonej
kontroli radni piszą:
„W związku z opóźnieniem
oddania składowiska odpadów o 123 dni Gmina naliczyła wykonawcy kary umowne,
zgodnie z §10 umowy, w kwocie
2.180.604,12 zł. Gmina zdecydowała się również na zawarcie
porozumienia z wykonawcą składowiska, że wykona on remont
stawu nr 3 przy ul. Leśnej. Koszt
tego remontu oszacowano w
kosztorysie na kwotę 2.184.540,47
zł. Termin wykonania tych robót
zawarty w porozumieniu to 30
listopada 2008 roku. Zabezpieczeniem należytego wykonania
tych prac jest weksel wykonawcy
na kwotę 2.180.604,12 zł złożony
w Gminie Trzebnica.”
Z wypowiedzi tej wnioskować można, że komisja rewizyjna
wiedziała i badała również kwestię rozliczenia naliczonych kar
umownych. Z kolei we wnioskach
komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli gminnej inwestycji pod nazwą „Składowisko
odpadów komunalnych w Marcinowie” podpisanej przez kolejnego radnego opozycyjnego Pawła Wolskiego czytamy: „Zespół
kontrolujący stwierdza, że nadzór
inwestora (Gmina Trzebnica) nad
budową składowiska był właściwy. (…) Gmina Trzebnica zapewniła zatem, iż inwestycja ta była

prowadzona rzetelnie i gospodarnie.”
Problemy rozpoczęły się po
oderwaniu od Platformy Obywatelskiej.
Warto przypomnieć, że w la-

Obecne działania opozycji są
w praktyce walką polityczną mającą na celu zdyskredytowanie
swojego byłego koalicjanta, aby
w efekcie przejąć władzę. Oprócz
zamierzonego celu w dużej mie-

czasie w dobrej wierze, odpiera
zarzuty prokuratury, mówiące o
przekroczeniu uprawnień. Gmina nie wydała z budżetu ani jednej dodatkowej złotówki, za to
oprócz zrealizowanej inwestycji

Radni opozycyjni z Platformy Obywatelskiej przeprowadzając w roku 2008 (wtedy w koalicji z burmistrzem) kontrolę
gminnej inwestycji pod nazwą „Składowisko odpadów komunalnych w Marcinowie” nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości. Również sposób rozliczenia kary umownej nie wzbudził żadnych zastrzeżeń. Błędów zaczęło szukać po przejściu do
opozycji. Na zdjęciu od lewej: Wojciech Wróbel, Paweł Czapla, Paweł Wolski, Jan Darowski.

tach 2006-2010, czyli w trakcie
pierwszej kadencji sprawowania
urzędu burmistrza przez Marka
Długozimę, nie dokonano żadnego zgłoszenia lub doniesienia
o ewentualnych nieprawidłowościach wynikających z pracy
urzędu. Wszelkiego rodzaju kontrole organów do tego uprawnionych rozpoczęły się dopiero w
trakcie drugiej kadencji - po tym,
jak Marek Długozima rozstał się
z Platformą Obywatelską i założył
swój komitet wyborczy. Startując
ponownie na burmistrza Trzebnicy odniósł duży sukces zdobywając 86% głosów poparcia.

rze odbić się to może na budżecie
gminy, czyli na wszystkich mieszkańcach. Po doniesieniu przez
radnych opozycyjnych do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
przez Burmistrza Trzebnicy, mającego polegać na nie wyegzekwowaniu kary umownej od wykonawcy wysypiska w Marcinowie,
sprawą zainteresował się Urząd
Wojewódzki, który żąda zwrotu
części dotacji wraz z odsetkami.
Urząd bowiem twierdzi, że gmina
karę wyegzekwowała i powinna
kwotę naliczonej kary zwrócić.
Burmistrz działając w owym

w postaci składowiska odpadów
komunalnych w Marcinowie, została wykonana dodatkowa rzecz
w postaci rewitalizacji stawu przy
ul. Leśnej.
Zapłacą mieszkańcy Działania
radnych opozycyjnych, którzy
będąc w koalicji z burmistrzem
nie widzieli nieprawidłowości,
natomiast kilka lat później, po
przejściu do opozycji, dostrzegli
je ze zdwojoną siłą, mogą spowodować, że kasa gminna zostanie
uszczuplona o 3 mln złotych. Za
tę kwotę można wykonać wiele
inwestycji.
(KT)
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Wystarczy mieć chęci i energię
Niedawno w gazecie NOWej
ukazał się wywiad z Panem. Tytuł „Ja, kreator...” sugeruje jakąś megalomanię i manię wielkości. Wczytując się w wywiad
nie odnosi się jednak takiego
wrażenia. Wręcz przeciwnie. Ja
natomiast mam wrażenie, że
gazeta, choć wysłała wywiad do
autoryzacji chciała mieć ostatnie słowo. Co Pan o tym sądzi?

Wiele razy podkreślałem, że wywiadu do NOWej gazety trzebnickiej udzielę pod warunkiem
jego autoryzacji. Wiedziałem, że
nie mam co liczyć na obiektywy
przekaz w tej gazecie odnośnie
mojej osoby. Lata doświadczeń
nauczyły mnie, że zawsze do tego
co powiem, zrobię, jak się zachowam, albo nie - będą dodawane
negatywne konotacje. Jak wielokrotnie podkreślałem nigdy nie
miałem żadnych problemów z
pozostałymi mediami. Zawsze
udzielałem i udzielam odpowiedzi, ponieważ mam pewność, że
nawet najtrudniejszy temat są w
stanie przedstawić obiektywnie.
Jeśli chodzi o Nową gazetę trzebnicką, uważam, że za dużo w niej
negatywnych emocji a za mało
obiektywnej oceny rzeczywistości. Zgodziłem się na wywiad, bo
chciałem w ten sposób pokazać
redakcji tej gazety, że mimo jej
uprzedzenia do mojej osoby jestem otwarty na współpracę. Poza
tym otrzymałem zapewnienie, że
wywiad będzie autoryzowany.

udało nam się pozyskać środki
pomocowe na ten cel. To zadanie będzie dla mnie kolejnym
wyzwaniem. Uważam, że nie ma
rzeczy, których nie można zrobić.
Wystarczy mieć chęci i energię.
Lada dzień gmina podpisze umowę z NFOŚiGW w Warszawie,
dzięki której otrzymamy środki
na modernizację i termomoder-

o białe soboty, szkołę rodzenia czy
nowych lekarzy- specjalistów, takich jak np. kardiolog, czy neurolog, na których nie otrzymaliśmy
dofinansowania z Narodowego
Funduszu Zdrowia. Wszystko z
myślą o trzebnickich pacjentach.
Nowy budynek Trzebnickiego
Centrum Medycznego „Zdrój”
będzie zwieńczeniem tych dzia-

Jest to odpowiedź na zarzuty radnych opozycyjnych, szczególnie
radnego Karola Idzika, że basen
przynosi milionowe straty. Radni
opozycyjni zapominają jednak o
wartości dodanej jaką pełni basen
dla rozwoju fizycznego i zdrowia
dzieci (np. darmowe lekcje nauki
pływania dla wszystkich dzieci z
naszych szkół) oraz mieszkańców

Burmistrz M. Długozima z rodzią Grabowskich, promujących Trzebnicki Program Rodzina 3+

I był przecież...

Pierwsza wersja, którą otrzymałem różniła się od tego, co
mówiłem. Dlatego poprosiłem o
poprawki wysyłając jednocześnie
nagranie z naszej rozmowy. Treść
była więc przeze mnie autoryzowana. Tytuł, nieładny w swojej
wymowie dodany został przez
redakcję gazety. Nie chcę go komentować. Myślę, że taki tytuł
zdecydowanie bardziej pasuje do
redaktora naczelnego...
Teraz nieco z innej beczki. Od
1 lutego obowiązki dyrektora
Trzebnickiego Centrum Kultury
i Sportu (TCKiS) pełni Agnieszka Pawlaczek, dotychczasowa
naczelniczka wydziału promocji Urzędu Miejskiego. Czy
w związku z tym odbędzie się
konkurs na dyrektora, jak Pan
wcześniej zapowiadał.

1 lutego dotychczasowy dyrektor
Pan Adam Waz przestał pełnić
funkcję dyrektora TCKiS. Zdecydowałem się powierzyć obowiązki dyrektora Pani Agnieszce Pawlaczek z jednego powodu
– Trzebnickie Centrum Kultury
i Sportu realizuje mnóstwo zadań, które trzeba przypilnować,
koordynować i realizować. Centrum nie może stać w miejscu.
Agnieszka Pawlaczek będzie
pełniła obowiązki dyrektora do
czasu rozstrzygnięcia konkursu,
który zamierzam niebawem ogłosić. Do czasu wyboru dyrektora w
drodze konkursu centrum musi
mieć kierownika, który zadba o
jego sprawną działalność.
W tym roku przed gminą Trzebnica bardzo ważne zadanie –
termomodernizacja TCKiS.

Zadanie to planowałem już od
dawna, jednak dopiero niedawno

nizację ośrodka kultury, w tym
przebudowę sali kinowej i sali dydaktycznej, w wysokości ponad
2 100 000 zł oraz z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 350 000 zł.
Mamy nadzieję, że jeszcze w tym
roku rozpoczniemy tę inwestycję.
Myślę, że maksymalnie za dwa
lata Trzebniczanie będą mogli
korzystać z odnowionych sal i pomieszczeń ośrodka.
A co z rozbudową i przebudową
ośrodka zdrowia? Przeciwnicy
wątpią w realizację tej inwestycji.

Są w błędzie. Obiecałem zmodernizować trzebnicką przychodnię
zdrowia i swojej obietnicy dotrzymam. W tym roku rozpoczniemy
tą inwestycję od budowy nowego
skrzydła ośrodka zdrowia, do
którego przeniesiona zostanie
obsługa pacjentów. Następnie
zmodernizowany zostanie obecnie użytkowany budynek przychodni, tak aby zapewnić ciągłość
działalności ośrodka zdrowia.
Na to zadanie otrzymaliśmy już
dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 900 000 złotych. Staramy
się jednocześnie pozyskać pieniądze z innych źródeł na rozbudowę
nowego skrzydła przychodni.
Przekształcenie Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w
spółkę gminną, to był dobry pomysł?

Bardzo dobry, bo możliwości
spółki są zdecydowanie większe.
Z perspektywy czasu oceniam,
że podjąłem słuszną decyzję. Dziś
prezes Anna Imielska poszerza
ofertę przychodni zdrowia m.in.

łań. Cieszy mnie również fakt, że
rozpoczęły się wspólne działania
Trzebnickiego Centrum Medycznego „ZDRÓJ” oraz Parku Wodnego „ZDRÓJ”, które zapewnią
dodatkowe przychody - np. już
dzisiaj powodzeniem cieszy się
rehabilitacja w wodzie. Wspólnie
obie spółki gminne starają się
jak najlepiej dostosować swoje
oferty do potrzeb naszych mieszkańców. Warto w tym miejscu
podkreślić, że spółka basenowa
zakończyła ubiegły rok stratą w
wysokości jedynie 500 tys. zł.

gminy. Ten coraz lepszy wynik
jest możliwy dzięki zaangażowaniu i pracy prezesa Dariusza Drukarczyka oraz całej załogi basenu.
W chwili obecnej prowadzone są
rozmowy z inwestorem prywatnym na temat zagospodarowania
przyziemia basenu na potrzeby
kręgielni.
Czy nowa Szkoła Muzyczna rozpocznie swoją działalność we
wrześniu 2014 roku ?

Lada dzień zostanie ogłoszony
przetarg na wykonanie tej inwe-

stycji. Chciałbym, aby z końcem
kwietnia ruszył remont obiektu
i zakończył się pod koniec lipca.
Jednocześnie złożymy wniosek
do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego o środki na dofinansowanie termomodernizacji tego
budynku.
Ostatnio głośno jest o kolejnej
sprawie wywołanej przez gazetę NOWą, tym razem dotyczy
ona programu Trzebnicka Rodzina 3+. Na ostatniej sesji radny Janiak zasugerował, że firmy,
które dają upusty powinny płacić jeszcze za reklamę swojego
przedsiębiorstwa. Co Pan o tym
sądzi?

Nie słyszałem, by w którejkolwiek
z gmin czy powiatów spośród
133, które wprowadziły program,
jakiś radny zaproponował podobne rozwiązanie. Jak widać, u
nas może zdarzyć się wszystko.
Promocje od firm stanowią część
składową pakietu pomocowego
dla rodzin w ramach omawianego programu. Mamy również
szereg innych propozycji: 50-procentowe zniżki na basen, tańszy
bilety łączony do zoo i trzebnickiego aquaparku, darmowe przejazdy komunikacją miejską, darmowe wejścia na halę sportową,
itp. Firmy, które przystąpiły do
programu zaproponowały zniżki
dla rodzin wielodzietnych, które
stanowią wymierną korzyść dla
tych rodzin. Na tym polega właśnie bycie partnerem programu.
Więc nieporozumieniem byłoby
gdybyśmy żądali, by firmy te jeszcze płaciły gminie za pomoc rodzinom wielodzietnym.
Wojewoda wystosował do Gminy Trzebnica pismo, w którym
wzywa do zwrotu części przyznanej dotacji na budowę składowiska odpadów w Marcinowie. Jakie kroki zamierza Pan w
tej sprawie podjąć?

Gmina nie zgadza się ze stanowiskiem wojewody. Naszym zdaniem nie ma podstaw do zwrotu
dotacji i złożyliśmy już w tej sprawie obszerne wyjaśnienia.
Oznacza to zapewne sprawę w
sądzie.

Tak, liczymy się z tym. Dzięki
rozliczeniu kary umownej za nieterminowe wykonanie budowy
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składowiska odpadów w Marcinowie poprzez wykonanie stawu
przy ul. Leśnej, Gmina Trzebnica
uzyskała nie tylko nowe wysypisko ale również wyremontowany
staw. Z tytułu wykonania stawu
przy ul. Leśnej Gmina Trzebnica
nie wydała własnych środków budżetowych. Czy jest to działanie
na niekorzyść gminy? Inwestycja
ta była wielokrotnie kontrolowana również przez służby wojewody, jak też część tych radnych,
którzy donieśli do prokuratury.
Niech każdy sam wyciągnie z
tego wnioski.
Dziś gazeta NOWa szeroko rozpisuje się o tej sprawie nazywając ją aferą. Wcześniej jednak
sama pisze pismo do wojewody,
które daje początek omawianej
„aferze”. Dziś pan redaktor występuje jako „ekspert” w materiale telewizyjnym, a jego gazeta bardzo mocno rozpisuje się
o tej sprawie. Zaczęła się ostra
kampania przedwyborcza?

Kampania wyborcza przeciwko
gminie rozpoczęła się z chwilą, gdy rozstałem się z Platformą
Obywatelską. Przypuszczam, że
w tym roku, czyli roku wyborczym przybierze ona zdecydowanie na sile. Co do materiałów

ukazujących się we wspomnianej
gazecie – zapewne będę głównym
i negatywnym bohaterem kolejnych wydań. A co do zachowania
gazety w sprawie zwrotu dotacji i
rozpisywaniu się o tej sprawie, to
od razu nasuwa mi się pytanie –
czy takie zachowanie nie jest właśnie próbą nachalnego kreowania
rzeczywistości?
Nie uważa Pan, że w nadchodzącej kampanii wyborczej kwestia
doniesień będzie numerem jeden przeciwko Panu?

Jestem o tym przekonany. W
obecnej kadencji działania opozycji polegają głównie na negowaniu pomysłów i działań, szukaniu
błędów i donoszeniu do różnych
instytucji przy jednoczesnym
braku konstruktywnych wniosków. To mieszkańcy osądzą
– kto mocniej i efektywniej angażuje się w prace i działania dla
dobra naszej gminy.
Zamierza Pan startować w tych
wyborach, zamierza Pan także
przygotować listę do powiatu. Myśli Pan, że pomimo złej
„prasy” mieszkańcy powiedzą
„tak”?

Będę kandydował na burmistrza

Gminy Trzebnica po raz trzeci,
ale wynik zależy od mieszkańców. Do tej pory cały swój czas
poświęcałem pracy dla samorządu. Wspólnie z pracownikami
urzędu oraz jednostek samorządowych udało się zrobić mnóstwo dobrych rzeczy. Dziś nie
starczyłoby czasu, by wymienić
to wszystko. Zdarzały się potknięcia, drobne problemy, ale
nie myli się ten, kto nic nie robi i
tylko krytykuje.
Uważam, że Trzebnica od kilku
lat rozwija się się bardzo dynamicznie. Chciałabym by w takim
tempie rozwijała się nadal.
Zamierzamy także wystawić listę
do powiatu. Uważam, że dzisiejszy brak współpracy ze starostwem nie służy rozwojowi lokalnemu. Uważam, że powinno się
współpracować dla dobra naszej
małej ojczyzny i chciałbym, żeby
pan starosta wreszcie zrozumiał,
że zgoda buduje. Mieszkańcy też
to widzą, oceniają a potem wydadzą opinię poprzez obdarowanie
swoim głosem kandydata, który
spełnia ich oczekiwania.
Na koniec jeszcze jedna ważna
kwestia: ostatnio głośno jest
o tym, że konieczna jest nowa

lokalizacja dla niepublicznego przedszkola i szkoły, które
prowadzi Pani Agnieszka Mandryga. Przypomnijmy, że dzieci
będą niebawem musiały opuścić mury budynku, w którym
dotychczas ma swoją siedzibę
omawiana szkoła i przedszkole,
ze względu na wypowiedzenie
najmu przez właściciela obiektu. Wiemy, że odbyło się spotkanie Pana z dyrektorką szkoły, rodzicami i nauczycielami,
na którym rodzice wraz z Panią
dyrektor zwrócili się z prośbą o
pomoc w przeznaczeniu terenu
przy ul. Wrocławskiej 10 na potrzeby przedszkola i szkoły. Pomoże Pan?

Rzeczywiście takie spotkanie
miało niedawno miejsce w siedzibie Urzędu Miejskiego. Zapewniłem na nim, zarówno Panią dyrektor, jaki i rodziców oraz
nauczycieli, o tym, jak ważny jest
dla mnie powstały problem oraz
konieczność pomocy w stworzeniu dla wszystkich dzieci korzystających z tej placówki, godziwych warunków, w których
będą mogły się uczyć i bawić. Jak
mi wiadomo, Pani dyrektor znalazła dogodną jej zdaniem oraz
nauczycieli, popieraną również
przez rodziców, lokalizację, przy

ul. Wrocławskiej 10, która została
wystawiona do sprzedaży przez
Powiat Trzebnicki. Należy w tym
miejscu podkreślić, że na tym
terenie brak jest obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który determinuje możliwe do realizacji
wykorzystanie budynku. Dlatego
moim bardzo ważnym zadaniem,
jest zapewnienie w opracowywanym obecnie dla tego terenu
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyłącznie
funkcji usług oświaty, aby można
było przenieść tam integracyjne przedszkole i szkołę z ulicy
Stawowej. Mam świadomość jak
bardzo ta placówka potrzebna
jest dzieciom i rodzicom. Taka
placówka wpisuje się w strategię
edukacyjną Gminy Trzebnica.
O tym właśnie poinformowałem
wszystkich obecnych na spotkaniu i jednocześnie zapewniłem,
że danej obietnicy dotrzymam.
Mam nadzieję, że sprawa przedszkola integracyjnego znajdzie
szczęśliwy finał i niebawem dzieci
będą mogły uczyć się w nowej siedzibie przy ul. Wrocławskiej 10.
Rozmawiała
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz

Otwarcie ofert na przebudowę ul. Teatralnej
SEBASTIAN HAWRYLISZYN

W środę 5 lutego, w Urzędzie
Miejskim odbyło się otwarcie
ofert na realizację zadania pod
nazwą „Przebudowa ul. Teatralnej obejmująca nawierzchnię
jezdni, zjazdy i chodniki na ul.
Teatralnej i odcinku ul. Wojska Polskiego w miejscowości

Trzebnica wraz z wymianą sieci wodociągowej z przyłączami
oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami”. W skład
prac wchodzić będą między innymi roboty przygotowawcze,
rozbiórkowe i budowlane, takie
jak: zerwanie starej nawierzchni
drogowej i chodników, wymiana
sieci wodociągowej wraz z przykanalikami, wykonanie chodni-

ków i zjazdów z kostki betonowej,
wymiana słupów oświetleniowych, montaż energooszczędnego
oświetlenia. Remont będzie prowadzony w dwóch etapach. Etap
pierwszy to odcinek od ulicy Polnej do ulicy Wojska Polskiego, a
etap drugi to przebudowa prowadzona od ulicy Wojska Polskiego
do ulicy Prusickiej. Planowany
termin zakończenia prac przypa-

Od lewej: sekretarz D. Buczak, który od początku zabiegał o realizację tej inwestycji, burmistrz M. Długozima, Z. Zarzeczny, naczelnik wydziału TI oraz pracownicy- Z. Mroziński i M. Białas.

da na sierpień bieżącego roku.
Najniższą zaoferowaną kwotę
za wykonanie wspomnianej inwestycji złożyła Firma Gembiak
-Mikstacki z Krotoszyna na sumę
1.318.968 zł, a najwyższą zaproponowała firma Heilit + Woerner
z Wysokiej – 1.947.594,34 zł
-Po raz kolejny przeprowadzimy kompleksową modernizację
ulicy, czyli nie tylko wymienimy

nawierzchnię drogi i chodników,
ale również zmodernizujemy
sieć wodno-kanalizacyjną oraz
zamontujemy nowe oświetlenie.
Tym samym zyskamy kolejną, całościowo odremontowaną ulicę,
która z pewnością zmieni na lepsze oblicze tego fragmentu miasta
- mówi burmistrz Marek Długozima.

Wkrótce droga ta będzie wyglądała inaczej. Zaplanowano na niej zmianę nawierzchni, wybudowanie chodników oraz wymianę sieci wodociągowej.
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Opłaty wcale nie maksymalne Nowy przystanek

W tym roku mieszkańcy gminy za jeden metr sześcienny wody zapłacą 3,30 zł netto,
natomiast za ścieki 4,36 zł netto. Takie taryfy zaproponował Trzebnicki Zakład Go- W Jaźwinach kilka tygodni temu pojawiła się nowa wiaspodarki Komunalnej Ergo uzasadniając tę podwyżkę planowanymi remontami sieci i ta przystankowa. Poprzednia została staranowana przez
rozpędzonego TIRa. Obecna została ustawiona z dala od
urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz zakupem sprzętu do oczyszczalni.
jezdni, pomiędzy drzewami.
Obecny na sesji Rafał Jaros,
prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Ergo przekonywał, że
10-procentowa podwyżka wody
i ścieków wynika z planowanych
prac, jakie zamierza w tym roku
przeprowadzić zakład. Przypomniał, że sieć wodno–kanalizacyjna wymaga remontu.

Wiceburmistrz Jerzy Trela dodał także, że w w ubiegłym roku
stawka wzrosła o 7 procent, a nie
było żadnych remontów, napraw,
inwestycji. - Jest bardzo dużo
rzeczy do zrobienia. Potrzebne
są obejścia, by przy jednej awarii nie zamykać wody dla połowy
miasta. Ile dziś jest sprawnych
hydrantów? To wszystko trzeba
naprawić i udrożnić – twierdził.
Dodał, że największe inwestycje
potrzebne są na oczyszczalniach
ścieków. - Dziś utylizujemy osady pościekowe, ale wkrótce nie
wolno będzie tego robić. Wymogi
unijne wymuszają na nas zakup
nowych sprzętów, na przykład
nowej prasy za ok. 400 tysięcy
złotych –podkreślił.

W ubiegłym roku spółka
gminna przejęła w całości sieć
od dzierżawcy - spółki Wodnik,
właśnie w celu modernizacji.
Przypomniał także, że gmina
sukcesywnie przy wszystkich remontach ulic w mieście i na terenach wiejskich modernizuje sieć
wodno-kanalizacyjną.

Wysokość opłaty za
metr sześcienny wody:

W tym roku ZGK zamierza
zbudować dwa ujęcia wody głębinowej przy stacji uzdatniania
wody „Oleśnicka” oraz zmodernizować stację utylizacji osadów
przy ul. Milickiej. Jednocześnie
zamierza poprawić stan techniczny sieci oraz zasuw i hydrantów.
Głosami radnych koalicyjnych
została przyjęta uchwała w tej
sprawie.
[jap]

Wysokość opłaty
za metr sześcienny
ścieków:

▶ Gospodarstwa domowe 3,30
zł netto
▶ Na cele przemysłowe 4,94 zł
netto

▶ Gospodarstwa domowe 4,36
zł netto
▶ Przemysłowi odbiorcy usług
oraz ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi 6,10 zł
netto

Przykładowe stawki w
innych gminach:
▶ Gmina Oborniki Śląskie
- woda 3,89 zł
- ścieki 4,85 zł
- odbiór ścieków dowożonych
do oczyszczalni 6,78 zł
▶ Gmina Wisznia Mała
- woda 3,70 zł
- ścieki 7,68 zł (gmina dopłaca
1,30 zł brutto).
▶ Gmina Żmigród
- woda 3,50 zł
- ścieki 6,33 zł (z dopłatą gminy)
▶ Wodociąg Bychowo (część
Trzebnicy, Żmigrodu, Wołowa, całe Prusice)
- woda- 4 zł

KLIWO ul. Milicka 30 e Trzebnica
e-mail: kliwo@kliwo.pl
www.kliwo.pl

Nowy przystanek usytuowany jest dalej od drogi i między drzewami, które mają
zapewnić bezpieczeństwo.

- Drzewa te będą chronić przystanek, a także pasażerów czekających na autobus. Poprzednie
wiaty stały za blisko jezdni i rozpędzone ciężarówki już dwukrotnie go roztrzaskały. Na szczęście
nikogo wtedy nie było – mówi
sołtys Jaźwin Bogusława Kubica. - Burmistrz obiecał, że nam
pomoże i wiata stanęła. To już
druga, która nam postawił, bo

poprzednie zostały zniszczone
przez pędzące ciężarówki.
Mieszkańcy postarali się także o zagospodarowanie ternu
wokół przystanku. Z pieniędzy
sołeckich zakupili kostki i ułożyli chodniki. Wkrótce, po przeciwnej stronie drogi, zamierzają
postawić barierki, by oddzielały
pieszych od rozpędzonych aut.
[apj]

NOWE OSIEDLE

Kup mieszkanie
od 30 do 72 m2
1m2 3600 zł brutto

NOWE KOMFORTOWE MIESZKANIA

Wrocławska

Leśna

H

Leśna

Armii Krajowej

1

aja

1M

ja
Ma

budynek A
termin oddania:
30.03.2014

Leśna

budynek B
termin oddania:
31.12.2014

Korczaka

H

Trzebnica

OSTATNIE MIESZKANIE I LOKALE

ul. Korczaka

od 42 do 82 m2
lub jeszcze większe przy łączeniu mieszkań.
termin budowy: rozpoczęcie - wiosna 2014
zakończenie - 2015
W każdym budynku winda i garaż podziemny
z wystarczającą ilością miejsc parkingowych.

Żmigród

Budynek
już po
odbiorze

Rezerwacje mieszkań: Przyjdź, zarezerwuj już dziś!
Do czasu rozpoczęcia budowy gwarancja promocyjnej
ceny po podpisaniu umowy rezerwacyjnej.

Mieszkania dostępne na stronie internetowej i w siedzibie firmy.

tel. 607 930 032 / 603 634 387

Trzebnica
ul. Św.Jadwigi II
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Nowe inwestycje w budżecie
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni koalicyjni przegłosowali zmiany do tegorocznego budżetu.

Radni koalicyjni oraz wiceburmistrz Jerzy Trela w trakcie sesji.

Na wstępie skarbnik Barbara
Krokowska poinformowała radnych o wprowadzeniu, na wniosek burmistrza, nowych zadań
w budżecie. Są to m.in. budowa
zatoki autobusowej na ul. Ks. Bochenka przy skrzyżowaniu z ul.
Kolejową w Trzebnicy, przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku
od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej, opracowanie dokumentacji
projektowej na budowę świetlicy
wiejskiej w miejscowości Księginice oraz place zabaw w Światnikach, Marcinowie i miejscowości
Brzezie. Zwiększono także środki na inwestycję pn. „Przebudowa obiektów sportowych wraz z
wyposażeniem, budowa ciągów
komunikacyjnych,
wymiana
ogrodzenia działki przy Szkole
Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy”.

Zatoczka pod ostrzałem krytyki
Radny Zenon Janiak miał bardzo duże zastrzeżenia do budowy
zatoczki autobusowej na ul. Bochenka, przy skrzyżowaniu z ul.
Kolejową. Twierdził, że niedaleko przecież ma powstać dworzec
autobusowy i ma wątpliwości co
do bezpieczeństwa pasażerów
wysiadających w tym miejscu.
Krytycznie do pomysłu odniósł
się także Janusz Szydłowski. Paweł Wolski oraz Jan Darowski.
Ten ostatni uznał, że to inwestycja chybiona. Burmistrz wyjaśnił,
że nowa zatoka to część planów,
których końcowym etapem ma
być dworzec autobusowy. Dodał,
że zatoczka mogłaby służyć nie
tylko pasażerom PKS, którzy jadą
na przykład od strony Obornik,
ale także komunikacji miejskiej.
- Są postulaty, by wprowadzić
drugą linię komunikacji miejskiej
w Trzebnicy. Nie robimy niczego
R

E

wbrew woli mieszkańców.
Wy natomiast wszystko
negujecie – podkreślił i
dodał, że inwestycja ta
została pozytywnie zaopiniowana pod kątem
bezpieczeństwa przez
komisję ds. zarządzania
ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
działającą przy starostwie. - Dotychczasowe
zatoczki bardzo dobrze się
przecież sprawdzają – podkreśli.
Na te słowa żywo zareagował
Paweł Wolski: - Bo nas nikt nie
pyta. Rozmawia pan ze swoimi
radnymi i urzędnikami, którzy
boją się sprzeciwić – mówił podniesionym głosem.
- Panie Wolski. Przypomnę,
że pan też zgadzał się z moimi
pomysłami, gdy w poprzedniej
kadencji zasiadał w koalicji rządzącej. Głosował pan wówczas za
wszystkimi moimi propozycjami
K

L

A

Burmistrz M. Długozima oraz skarbniczka B. Krokowska w trakcie omawiania zmian w budżecie.

- odpowiedział burmistrz.
Radny Janiak zauważył jednak, że za to kierowcy autobusów
łamią przepisy i zdrowy rozsądek. -To popelina. Nowa zatoczka
M

A

to wyrzucenie pieniędzy w błoto
– podkreślił. Na te słowa zareagował przewodniczący Mateusz Stanisz – Uważam, że jeśli któryś z
kierowców łamie przepisy, to nie
jest wina zatoczki, ale wina kierowcy - podsumował.

Zapłacili za reklamę?
Radny Zenon Janiak
krytycznie odniósł się
także do programu
Rodzina +. Zapytał czy
firmy, które zostaną
umieszczone w katalogu usług zapłacili
za reklamę? Według
niego propozycje usług
ze zniżkami dla wielodzietnych rodzin są wręcz
śmieszne i groteskowe. - Ja
też mam swój niewielki zakład
i nikt do mnie się nie zwracał
z taką propozycją - powiedział.
(Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały dot. programu Rodzina 3+ i regulaminu, w którym
znajdowała się informacja kto i na
jakich warunkach może być partnerem programu, wszyscy radni
byli „za”. Przyp. redakcji).
Wiceburmistrz Trela wyjaśnił,
że przystąpienie do programu jest
dobrowolne i każdy może to zrobić. Wystarczy złożyć deklarację.
-Proszę zgłosić udział i zaproponować 100-procentową zniżkę
- zaproponował przewodniczący
Stanisz. - To z czego będę żył? usłyszał od radnego Janiaka.
Boiska przy Trójce
Zanim doszło do głosowania
nad przyjęciem poprawek do budżetu radny Wolski dopytywał o
inwestycje przy „Trójce”, szkole,
w której sam uczy wychowania
fizycznego. Interesowała go kwestia – co konkretnie będzie wykonywane w poszczególnych latach.
Burmistrz wyjaśnił, że przy SP3
zostanie wybudowany kompleks
boisk sportowych – do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki, siatkówki, a być może nawet kort tenisowy. Dodał, że w chwili obecnej
jest już sporządzona dokumentacja projektowa i jest pozwolenie
na budowę. Jeszcze w tym roku
gmina ogłosi przetarg na wykonanie zadania. Prace będą prowadzone systematycznie. Kompleks
ma być gotowy w ciągu najbliższych dwóch lat.
Radny, chwilę później zagłosował przeciwko zmianom w
budżecie, podobnie jak Wojciech
Wróbel, szef oświaty w starostwie
i pozostali radni – Jan Gubernat,
Paweł Czapla, Jan Darowski, Janusz Szydłowski oraz Zenon Janiak.
[jap]
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Chłopaki nie płaczą

komentarz
Na ostatniej sesji radny Paweł
Wolski zarzucił Panoramie, a w
zasadzie wykrzyczał, że nie ma
w niej pozytywnych informacji o
radnych opozycyjnych. Hmm...
Trudna sprawa, bo jako radni
opozycyjni nie zapadli w pamięci
jako bohaterzy spektakularnych
sukcesów. Natomiast myśląc o
nich od razu nasuwają się słowa
– doniesienie, krytyka, „nie” dla
budżetów i „nie” dla wielu inwestycji. Taką
przyjęli
taktykę, więc taką
Panorama
opisuje. Jak
więc w pozytywnych
słowach
opisać sytuację,
w
której głosują przeciwko
bud ż etow i?
Sympatycznie
zagłosowali
przeciwko? Albo
jak opisać sytuację, gdy składają
doniesienia na inwestycję, którą wcześniej sami akceptowali? W miłej
atmosferze zwieźli dokumenty
do prokuratury? Super ekstra fajnie, że burmistrz będzie musiał
się tłumaczyć, a gmina być może
będzie zmuszona zwrócić pieniądze? To pozytywna informacja?
Być może tylko dla samych zainteresowanych. A jeśli to dla nich
pozytywna informacja, to chyba
czas powiedzieć jedno - żyjemy w
dwóch różnych światach i mamy
odmienne pojęcia o pozytywnych działaniach dla dobra trzebnickiego społeczeństwa.

Wracając jednak do zarzutów.
Moglibyśmy postawić dokładnie
takie same w kierunku tychże
właśnie radnych. Wciąż słychać z
ich strony głosy krytyki odnoście
burmistrza, jego działań, odnośnie celowości wydawania gazety,
a jednocześnie lament spowodowany brakiem pozytywnych artykułów na swój temat. Jakoś to
n i e współgra ze sobą. Pano-

sie-dziwny sposób komunikacji
z magistratem. Nasuwa się więc
pytanie – po co więc im taka gazetką, jak Panorama? I dlaczego
tak bardzo mocno domagają się w
niej swojego ciepłego wizerunku?
Wizerunek bowiem to suma
działań i zachowań. Od tego
właśnie zależy, jak jest oceniany
przez opinię publiczną. Jak więc
ocenić nastę-

wie, chłopaki, nie płaczą. Chłopaki przychodzą, rozmawiają,
wymieniają poglądy i dochodzą
do konsensusu.
Poza tym warto zauważyć, że
panowie radni świetnie realizują
się we współpracy z gazetą, której
współwydawcą jest jeden z radnych opozycyjnych. To właśnie
tam publikują swoje stanowiska,
felietony, odpowiedzi. To właśnie
tam komunikują burmistrzowi i przewodniczącemu, że na
przykład zamierzają zwołać sesję
nadzwyczajną. Tak na margine-

pujące zachowanie - radny
Wolski po szeregu pytań odnośnie budowy Radny Zenon Janiak przekazuje karteczkę w kierunku radnego Wojciecha Wróbla.
kompleksu boisk przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Trzebnicy, w wyraził oburzenie, że nikt nie pojawiły się w momencie wyboru
której nota bene jest nauczycie- pyta o zdanie radnych opozycyj- szefa dolnośląskiej Platformy. Palem wychowania fizycznego, gło- nych, że zarówno burmistrz, jak i nowie stanęli po dwóch stronach
suje przeciwko budżetowi, w któ- koalicjanci lekceważąco ich trak- wyborczej sali. Starosta poparł
rym zapisana jest ta inwestycja. tują, że są ośmieszani. Po czym Jacka Protasiewicza, który został
Tak samo rady Wojciech Wróbel. pisze taki oto liścik do radnego przewodniczącym dolnośląskich
Jest szefem oświaty w starostwie, Wojciecha Wróbla, cyt. „Woj- struktur. Poseł Marek Łapiński
więc zna problemy oświaty i wie, tek nie używaj trudnych słów np. natomiast Grzegorza Schetynę,
jak ważne są takie zadania... też semantyka itp. bo nawet radny który nieco spadł z funkcyjnego
głosuje przeciwko. Podobnie jak Janek Zielonka też tego nie rozu- piedestału. Polityczne drogi obu
– Jan Gubernat, Paweł Czapla, mie”. Liścik ten nie został nikomu panów zaczęły się rozchodzić. A
Jan Darowski, Janusz szydłowski podstępnie odebrany, leżał sobie wybory tuż, tuż...
i Zenon Janiak.
spokojnie na stole, zupełnie zapoDziś pan starosta Robert
Zdumiewa też postawa same- mniany przez radnego, do które- Adach zamiast szukać kompromisów we własnych szeregach,
go radnego Janiaka, który pod- go był adresowany. Upss...
czas ostatniej sesji krytycznie
Trzeba cenić sobie adwersarzy bawi się w medialną wojenkę i
odniósł się do programu Rodzina mających odmienne zdanie, bo skarży do Radia Wrocław, że Pa3 +. A dokładnie do partnerów różnić się też jest pięknie. Jednak norama ma duży nakład, bo za
akcji. Według niego firmy, które jeśli krytyka przyjmuje formę bardzo dociera do wszystkich doweszły do programu, zaoferowały ataku, donosicielstwa i stosowa- mów. No tego już dla starosty za
swoje usługi, dały upust i znajdą nia zasady „nie” dla wszystkiego wiele... Jak tak można docierać?
się w folderze – powinny zapłacić co robi burmistrz z tezą, że nie Aby położyć temu kres... staropodatek na rzecz gminy. A propo- ma prawa się bronić – przyznać sta, jak donosi Kurier Trzebnicki,
nowane upusty nazywa śmiesz- trzeba, że jest to niesmaczne i też zastanawia się nad wydaniem
nymi i groteskowymi. Jeszcze wręcz szkodzi wizerunkowi gmi- swojej gazety... A co!
Redakcja

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.
Zainteresowani proszeni są o kontakt:

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

R

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

zeta-recycling.pl
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bardziej zdumiewa to, że radny z
rozbrajająca szczerością mówił o
tym, że nikt się do niego nie zgłaszał z propozycją. A przecież nie
tak dawno radni omawiali to na
sesjach, dyskutowali, czytali regulamin i zagłosowali na „tak”.
Powinien więc wiedzieć, jak to
działa, a mimo to jest zdziwiony?
Chwilę później ten sam radny

ny oraz samym mieszkańcom.
Warto się zastanowić, czy
przypadkiem konfliktowość nie
jest domeną tutejszych samorządowców i polityków, czy przypadkiem interesy partykularne nie
biorą góry nad interesem społecznym? Gdzie człowiek nie spojrzy
– konflikt, wojna, ciche dni. Coraz częściej pojawiają się sygnały,
że nawet w samej trzebnickiej PO
coś trzeszczy, dokładnie pomiędzy dwiema najważniejszymi
osobami tych struktur – starostą
i posłem. Jak mogliśmy wyczytać w lokalnej prasie - poważne
„rysy” na trzebnickim monolicie

M

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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Otwarcie ofert na budowę placu zabaw - Brama Trębaczy

Tak wygląda dziś plac zabaw na osiedlu. Wkrótce stanie się nowoczesnym centrum rozrywki dla najmłodszych.

Od lewej sekretarz D.Buczak, przewodniczący M. Stanisz, burmistrz M. Długozima oraz komisja przetargowa w składzie - M. Białas oraz J. Chomkowicz z wydziału techniczno-inwestycyjnego.

KRYSTYNA
HAŁADAJ

PANI
STACHOWICZ

RADNA,
RADY
MIEJSKIEJ

MAMA
MAŁEGO
TOMKA

– całym sercem
jestem za takiego rodzaju inwestycjami. Mieszkam w bliskiej
okolicy wspomnianego osiedla,
mam tam wielu znajomych. W
prywatnych rozmowach każdy
z nich podkreślał, jak dokuczliwy jest brak placu zabaw. Cieszę
się, że burmistrz realizuje swoje
obietnice, teraz małym mieszkańcom w tamtych okolicach będzie żyło się lepiej.
R

Dworce i przystanki
NOWY DWÓR (pętla)
SZPITAL (kierunek miasto)
BIEDRONKA (kierunek miasto)
TARG
PKS/URZĄD MIEJSKI
RYNEK/FONTANNA
STADION
INTERMARCHE
DWORZEC KOLEJOWY
WROCŁAWSKA
ARMII KRAJOWEJ
AQUAPARK N/Ż
PRZEDSZKOLE NR 1
BAR GWIAZDKA
RYNEK/KSIĘGARNIA
POLNA
SZKOŁA PODST. NR 3
PIWNICZNA/TARG
BIEDRONKA (kierunek szpital)
SZPITAL (kierunek Nowy Dwór)

Kurs 1
6:06
6:08
6:10
6:12
6:14
6:16
6:18
6:22
6:24
6:26
6:27
6:28
6:30
6:32
6:34
6:36
6:39
6:41
6:43

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

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

K

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

L

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

A

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

ADAM
UCZEŃ
TECHNIKUM
INFORMATYCZNEGO

- obecnie moje
dziecko nie ma się gdzie bawić,
więc jestem oczywiście na tak.
Teraz ten plac nie wygląda zachęcająco, straszą na nim stare
sprzęty do zabaw. Nie wiem, czy
zdecydowałabym się, wysłać tam
Tomka. Widziałam nowy plac
zabaw w Parku Solidarności, jest
naprawdę piękny i zachęca do zabawy, mam nadzieję, że ten nasz
będzie jeszcze bardziej urokliwy.

E

Burmistrz podczas spotkania z mieszkańcami osiedla Brama Trębaczy.

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

- nowy plac zabaw w tej lokalizacji, to świetny pomysł, chociaż
sam nie mam dzieci, to mieszkańcom na pewno spodoba się to
nowe kolorowe miejsce na tle szarych blokowisk.
Place zabaw to miejsca integracji,
miejsca spotkań. Dziś, w dobie
cyfryzacji mogą być alternatywa dla ciągłego przesiadywania
przed komputerem.

M

A

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

EWA
KUC
MIESZKANKA
TRZEBNICY
– to dla mnie
wspaniała wiadomość, będę miała gdzie chodzić z moim wnuczkiem. Do tej
pory w tamtych rejonach Trzebnicy, nie było takiego miejsca, do
którego mogłabym go zaprowadzić, żeby spokojnie się pobawił.
Cieszę się, że moje miasto tak się
rozwija, dbając również o potrzeby najmłodszych mieszkańców.

We wtorek 4 lutego, w Urzędzie
Miejskim odbyło się otwarcie ofert
na realizację inwestycji pn. „Budowa placu zabaw – Brama Trębaczy”.
Zadanie obejmuje m.in.: montaż
bezpiecznej nawierzchni z piasku
płukanego, nawierzchni trawiastej
z dowozem humusu, ogrodzenia
stalowego z 2 furtkami i bramą, zasadzenie jedenastu sztuk drzew w
wysokości do dwóch metrów oraz
670 sztuk krzewów i 1165 sztuk bylin a także montaż rożnego rodzaju
urządzeń zabawowych takich jak:
karuzela pająk, huśtawka bocianie
gniazdo czy huśtawka wahadłowa.
Najniższą zaoferowaną kwotę za
wykonanie wspomnianej inwestycji złożyła Firma Free Kids s.c. z
Trzęsowic. Zaproponowała kwotę
256 494,11 zł, a najwyższą firma
JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz ze Szczecina – 387 450,50 zł.
Inwestycja ta wynika z zapotrzebowań mieszkańców osiedla
„Brama Trębaczy”, których dzieci
nie miały bezpiecznego miejsca
do zabawy, oraz obietnicy, którą w
związku z istniejącą sytuacją złożył
burmistrz Marek Długozima, podczas spotkania z zainteresowanymi
lokatorami osiedla. Zapewnił, że w
tym miejscu powstanie nowoczesny
plac zabaw wraz z wyposażeniem.
Dzisiejsze otwarcie ofert na budowę
tej inwestycji jest już końcową fazą
realizacji złożonej obietnicy. Po ich
weryfikacji i wyłonieniu wykonawcy, rozpoczną się prace nad długo
oczekiwanym placem zabaw, by
jeszcze w tym roku dzieci z tej części miasta mogły z niego korzystać.
- Jest to kolejny krok w zapewnieniu jak najlepszych warunków do
rozwoju i bezpiecznej zabawy dla
dzieci z naszej gminy. Powstające
place zabaw spełniają najwyższe
normy bezpieczeństwa, a ich szeroka oferta urządzeń zabawowych zapewni długie godziny rozrywki naszym najmłodszym mieszkańcom.
Cieszy mnie ilość zrealizowanych, z
myślą o dzieciach, inwestycji. Niedawno oddane do użytku zostały
place zabaw w Skarszynie i Koczurkach, wciąż powstają też nowe
boiska i świetlice, robimy wszystko
co możemy, by dzieci miały zapewnione komfortowe warunki do
zabawy i nauki, bo to one są naszą
największą inwestycją w przyszłość
– podsumowuje burmistrz.
[seb]

Remont drogi w Głuchowie wznowiony
Po krótkim przestoju spowodowanym niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, ku uciesze mieszkańców, remont drogi w
Głuchowie Górnym został wznowiony. Za oknem pełne słońce, a
na placu budowy wre – cieszy się
sołtys miejscowości Andrzej Koziara, którego starania, w krótkim
czasie przyniosą lokalnej społeczności drogę, o której od lat marzyli
- czekaliśmy na nią odkąd pamiętam, tyle lat brodzenia w błocie i
wreszcie znalazł się ktoś taki jak
burmistrz Marek Długozima,
który zrozumiał nasze potrzeby
i wsparł nasze starania – kończy

wyraźnie zadowolony sołtys.
Inwestycja ta, jest jedną z większych inwestycji na terenach
wiejskich gminy Trzebnica, tak
potrzebna ludziom, którzy postanowili budować swoje domy
na terenach położonych w głębi
wioski. Dochodzi tam jedynie,
utwardzana, często na własną
rękę, droga polna, która w sezonach od jesieni do wiosny, znajduje się w fatalnym stanie. Jak
mówi nam jeden z mieszkańców
wioski – wystarczy spojrzeć jak
ta droga wygląda, ilu ludzi jej
używa, chyba drugiej, tak często
używanej drogi polnej, nie ma w

całej gminie. Dlatego tak bardzo
cieszy nas ten remont, ile by on
nie trwał, i jakich utrudnień by
za sobą nie niósł, wytrzymamy
wszystko, by już niedługo cieszyć
się niespotykanym dla nas dotąd
standardem
przemieszczania,
bez kałuż i kolein. Żeby lepiej
zobrazować wielkość omawianej
inwestycji, wystarczy nadmienić, że łączny obszar zajmowany
przez drogę to 4700 metrów kwadratowych, na całej jej długości
wymieniono sieć wodną, do tego
należy dodać czternaście słupów
oświetleniowych oraz zamontowanie na nich energooszczędne-

Remont drogi w Głuchowie został wznowiony.
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go oświetlenia. Koszt całej budowy to 765 tys. 860 złotych. Oprócz
powstającej drogi planowane jest
również utwardzenie placu znajdującego się obok sklepu wiejskiego. W skład wykonywanych
prac wchodzą między innymi,
położenie nowej nawierzchni mineralno-asfaltowej, utwardzenie
poboczy i montaż wspomnianego wcześniej energooszczędnego
oświetlenia. Zakończenie remontu planowane jest na październik
bieżącego roku.

infrastrukturę wiejską, tak potrzebną lokalnym społecznością
do rozwoju. Projekty takie jak
naprawa dróg, rozbudowa oświetlenia, gminne świetlice czy place zabaw dla najmłodszych, to
podstawa, na której mieszkańcy
poszczególnych sołectw mogą
budować własną świadomość,
tak kulturową jak i społeczną,
urzeczywistniając treści zawarte w haśle promocyjnym Gminy
Trzebnica - „Bogactwo historii,
potencjał przyszłości”.

Droga w Głuchowie to kolejna
inwestycja Gminy Trzebnica w

Sebastian Hawryliszyn

Sołtys Andrzej Koziara wraz z burmistrzem sprawdzają postęp prac przy budowie nowej drogi.
R

Sprzęt w pełnej gotowości.
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Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO dbają o zimowe utrzymanie
chodników, parkingów i ulic w mieście.
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Trzebnica na forum rodziny
EWELINA GŁADYSZ

W Grodzisku Mazowieckim
odbyło się spotkanie Forum Samorządowego na rzecz Dużych
Rodzin. Wzięli w nim udział
przedstawiciele Związku Dużych
Rodzin Trzy Plus oraz członkowie Forum, czyli blisko 25 samorządów. Nasz program Trzebnicka Rodzina 3+ reprezentował jego
koordynator – Grzegorz Król.
Na spotkaniu omówiono szereg przedsięwzięć, jakie niektóre
samorządy podejmują na rzecz
dużych rodzin na swoim terenie.
Zauważono też, że w poprzednim
2013 roku nastąpił bardzo intensywny wzrost ilości samorządów
w Polsce, które podjęły działania
na rzecz dużych rodzin na swoim
terenie. Prezes Związku Dużych
Rodzin Trzy Plus Joanna Krup-

ska podkreśliła, że według danych Związku w 2013 roku liczba
gminnych Kart Dużej Rodziny
wyniosła ponad 190. Ważnym
punktem spotkania była dyskusja

panelowa na temat wprowadzanej
właśnie przez resort pracy ogólnopolskiej karty dużej rodziny.
Ponadto członkowie Forum bardzo pozytywnie ocenili inicjaty-

W spotkaniu uczestniczył Grzegorz Król (pierwszy z prawej), koordynator programu Rodzina 3+ w gminie Trzebnica.

Dobrze tu być
Hanna i Paweł Stelmaszczykowie,
trzebniczanie, właściciele firmy
Stepmed oferującej zabiegi terapii
manualnej i fizjoterapii, rodzice
Tosi, Tymona i Jaśka. Uczestnicy
i partnerzy programu Trzebnicka
Rodzina 3+. W ramach partnerstwa firma Stepmed zaproponowała: 50 % zniżki na pakiet 10 zabiegów terapii (terapia manualna,
indywidualna, masaż, kinesiotaping) i 20 zł zniżki na pojedynczy
zabieg.

pracy. Nie mamy tu nikogo z rodziny i jesteśmy zdani na siebie i
grono przyjaciół, którzy dzielnie
nas wspierają. Stąd zrodził się pomysł poszukania pracy na miejscu. Przynajmniej dla jednego z
nas, żeby łatwiej było zorganizować czas z dziećmi. Wciąż mieliśmy bowiem poczucie spędzania
dnia w samochodzie i mijania się
w domu, żeby każde z nas pobyło

było zorganizować sobie codzienny czas: poranne wstawanie, dojeżdżanie z trzyletnią Tosią do
przedszkola we Wrocławiu (bo
było pod pracą, a pracę zaczynaliśmy o 7.00), czy zmianowy tryb

Nasza droga... do Trzebnicy

Jesteśmy trzebnicką rodziną od
niedawna. Mieszkamy w Trzebnicy od 2006 roku. W lipcu 2007
na świat przyszła Tosia, w styczniu
2009 pojawił się Tymek, a w maju
2013 dołączył do nas Jaś i tak staliśmy się prawdziwą trzebnicką Rodziną 3 plus.
Do Trzebnicy ściągnęła nas koleżanka - zachwalała klimat, i ten
geograficzny, i ten towarzyski.
Skusiły nas też niższe ceny nieruchomości, a będąc młodym, bezdzietnym małżeństwem niestraszne nam były codzienne, poranne
dojazdy lub wieczorne powroty.
Wtedy to staliśmy się w połowie
trzebniczanami.
Wiele się zmieniło w 2007 roku.
Gdy pojawiły się dzieci, niełatwo

wy związków, instytucji i fundacji, które włączają się do pomocy
rodzinom poprzez wydawanie
czasopism, książek, tworzenie reklam i kampanii społecznościowych, które wskazują na „dużą
rodzinę” jako najważniejszą i
podstawową wartość w życiu.
Podczas spotkania odbyło się
także przekazanie przez Gminę

Państwo Stelmaszczykowie wraz z pociechami.
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trochę z dziećmi, ale już niestety
niekoniecznie ze sobą.

… do trzebniczan

W końcu udało mi się znaleźć pracę na miejscu. Praca od 8 do 15.30.
Marzenie kogoś, kto pracował w
systemie zmianowym i ma dzieci.
Maluchy poszły do przedszkola i
zaczęło być łatwiej. Pomyśleliśmy,
żeby Paweł otworzył gabinet terapii manualnej i fizjoterapii też tu
- na miejscu. I udało się. Powoli,
małymi krokami, rozkręcaliśmy
firmę. Z czasem okazało się, że
potrzebujących pacjentów jest tu
dużo, a zdarza się, że przyjeżdżają
do nas osoby potrzebujące pomocy z innych miejscowości, z Dusznik Zdroju, czy Ostrzeszowa.
Paweł, oprócz studiów z fizjoterapii, skończył też szkołę osteopatii pod patronatem Sutherland
College of Osteopatic Medicine.
On głównie zajmuje się terapią
manualną u pacjentów w stanach
ostrych z bólami kręgosłupa lub
innych stawów. Ja z kolei ukończyłam kurs terapii czaszkowo-krzyżowej Upledger Institute i zajmuję
się pacjentami z nerwicą, zaburzeniami snu, depresją, bólami głowy.
Zaletą naszej rodzinnej firmy jest
to, że oboje jesteśmy pasjonatami i
każde z nas odnajduje się w trochę
innej działce szerokiego pojęcia fizjoterapii, ale dzięki temu, tak jak
w małżeństwie, uzupełniamy się.

Grodzisk Mazowiecki prezydencji Związku Dużych Rodzin „Trzy
Plus” na rzecz miasta Lublin.
Symboliczną wazę z cukierkami
burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński
wręczył zastępcy prezydenta miasta Lublina Monice Lipińskiej.
- To zaszczyt, wyzwanie i zobowiązanie – powiedziała nowa
przewodnicząca Forum. W 2014
roku to właśnie Lublin będzie
kierował działalnością forum, a
także wraz ze Związkiem Dużych
Rodzin Trzy Plus zorganizuje w
czerwcu II Ogólnopolskie Dni
Dużych Rodzin.
Forum Samorządowe na Rzecz
Dużych Rodzin odbyło się 28
stycznia 2014 r. w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim.
Organizatorami spotkania byli:
gmina Grodzisk Mazowiecki reprezentowana przez burmistrza
Grodziska Mazowieckiego Grzegorza Benedykcińskiego oraz
Związek Dużych Rodzin „Trzy
Plus” reprezentowany przez prezes związku Joannę Krupską.

… do Programu
Trzebnicka Rodzina 3+

Gdy pojawił się Jaś, raczkował dopiero program Trzebnicka Rodzina 3+, ale my już ze zniecierpliwieniem czekaliśmy, żeby się do tej
inicjatywy przyłączyć. Wyprawa z
dwójką dzieci do kina we Wrocławiu, gdy trzecie jest jeszcze na rękach, to nie lada wyzwanie i to nie
ze względów finansowych, ale raczej organizacyjnych i czasowych.
Dlatego z wielką radością spędziłam ostatnio piątkowe popołudnie
ze starszakami na przezabawnym
„Ryśku Lwie Serce”. Wiadomo, że
kino trzebnickie pozostawia wiele
do życzenia, ale już widać zmiany.
Poza tym nie ukrywam, że klimat takiego kina przywołuje moje
wspomnienia, kiedy jako kilkuletnia Hania oglądałam z tatą w zielonogórskim kinie „E.T”.
Paweł z kolei dba o sportowy rozwój ferajny starszaków. Regularnie
korzystają z trzebnickiego basenu,
ostatnio z lodowiska i darmowych godzin dla wielodzietnych
na hali sportowej. Tymek jest zapalonym piłkarzem, dzięki temu
nawet ja znam z imienia i nazwiska połowę składu FC Barcelony.
Z nieukrywaną ulgą przyjęłam
do wiadomości fakt, że chociaż w
sobotnie przedpołudnie uda mi się
uniknąć dźwięku kopanej w drzwi
piłki „no przecież gdzieś musi być
bramka, Mamoooo”.
Jako uczestnicy programu Trzebnicka Rodzina 3+ pomyśleliśmy,
że fajnie byłoby wyjść naprzeciw
innym dużym rodzinom w mieście i zaproponować usługi naszej
firmy. Stwierdziliśmy, że propozycja jaką złożymy musi być przynajmniej w takim samym stopniu
odczuwalna dla dużych rodzin
jak ta, którą proponuje dla rodzin
miasto. Dlatego, korzystając u
nas z zabiegów rodzina ma 50 %
zniżki przy wykupieniu 10 zabiegów, ale dodam tutaj, że korzystać
z tych 10 może dowolny członek
rodziny (czyli np. mama 3 zabiegi,
tata 3 zabiegi, a reszta dla dzieci).
A przy wykupieniu pojedynczego
zabiegu pacjent ma 20 zł zniżki.
Wciąż czekamy na pierwszą rodzinę, która się u nas pojawi z kartą
Trzebnickiej Rodziny 3+. Z terapii
manualnej mogą skorzystać też
młodzi rodzice, którzy narzekają na ból pleców po codziennym
dźwiganiu malucha. Możemy
również udzielić instruktażu ćwiczeń jak podnosić brzdąca, żeby
ból się nie pojawił.
Zatem: serdecznie zapraszamy!

11

Spotkanie burmistrza Trzebnicy, Żmigrodu i wójta Wiszni Małej
Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima spotkał się 31
stycznia w Urzędzie Miejskim w
Trzebicy z burmistrzem Żmi-

grodu Robertem Lewandowskim i wójtem Gminy Wisznia
Mała Jakubem Bronowickim.

Powodem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowisko
wobec Generalnej Dyrekcji Dróg
i Autostrad, która chce, aby gmi-

ny ponosiły koszty eksploatacji
sprzętu oświetleniowego wzdłuż
drogi krajowej nr 5. Każda gmina ponosi już koszty energii elek-

trycznej za oświetlenie na należącym do niej odcinku tej drogi.
				[kk]

Od lewej: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy Wisznia Mała Sławomira Misiura-Hermann, Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki, Burmistrz Gminy
Trzebnica Marek Długozima, Burmistrz Żmigrodu Robert Lewandowski, Wydział Techniczno-Inwestycyjny Jerzy Chomkowicz, Naczelnik Wydziału Techniczo-Inwestycyjnego Zbigniew Zarzeczny.

komentarz

Przepis na zniszczenie dobra

Po prostu: weź szczyptę nienawiści, trochę demagogi,
wymieszaj z goryczą, tendencyjnością i na fali ogólnego
krytykanctwa działań wszelakich podejmowanych przez
Gminę Trzebnica zalej tym wszystkim program Trzebnicka Rodzina 3+. Niestety, wychodzi kwaśne, gorzkie i nie
do przełknięcia.
Program Trzebnicka Rodzina 3+
działa od 1 czerwca 2013 roku 7 miesięcy. Uczestniczy w nim
155 rodzin (256 rodziców i 512
dzieci). Wśród wielu zniżek i
ulg, z których korzystają na co
dzień rodziny: m.in. darmowe
przejazdy komunikacją miejską
i 50% ulgi w biletach na basen,
do trzebnickiego kina, możliwość nieodpłatnego korzystania
z hali sportowej, przyznawanie
dodatkowych punktów podczas
rekrutacji, znalazła się również
ulga (jedna ulga!) dotycząca 50%
zniżek na szczepienia przeciw
meningokokom i pneumokokom. Jej wprowadzenie okazało
się ze względów proceduralnych
trudne, ponieważ program zdrowotny, który umożliwia wprowadzenie tej ulgi, musi być dodatkowo zaopiniowany przez Agencję
Oceny Technologii Medycznych
(AOTM) w Warszawie. Procedu-

ry z tym związane są obecnie na
etapie wdrażania i nikt nie jest w
stanie ich przyspieszyć. To gmina
jako organizator programu ponosi za to odpowiedzialność, i od tej
odpowiedzialności w żaden sposób nie ucieka.
Jednak przyjrzyjmy się liczbom:
spośród 768 osób, które są uczestnikami programu, 4 żądają zwrotu za szczepienia. I oczywiście
mają do tego pełne prawo. Zaznaczyć należy, że te 4 osoby są
w stałym kontakcie z Urzędem
Miejskim i pracownikami, którzy
starają się znaleźć odpowiednią
rekompensatę dla nich. Odpowiednią to znaczy odpowiadającą
na potrzeby tych rodzin.
Czy to jest podstawą, by wykrzyczeć absolutnie nie propagandowe i nie populistyczne (o ironio!)
hasła typu: program jest, ale zniżek nie ma!?
Taki sposób myślenia kieruje nas
tylko w jedną stronę: zlikwiduj-

Tworzenie piękna to nasza pasja!
Panie Salonu Urody Monaliza
w Trzebnicy radzą, co zrobić, by
wyglądać modnie i nie używać
mnóstwa tricków, by stworzyć zupełnie nowy look.
Jak radzi stylistka paznokci,
Aleksandra Jarmuszak, tipsom mówimy nie. Obecnie bardzo modne
są paznokcie żelowane i hybrydowe. W ostatnim czasie ich kształt
uległ zmianie - z prostokątnego,
na kształt migdałka. Bardzo ważne - modne są paznokcie krótkie.
Zimowe kolory to: nude, szarości
oraz bardzo mocne bordo i ciemne
wino.
Kosmetyczki Aleksandra Braksator i Beata Tomaszewska kładą
przede wszystkim nacisk na wygląd cery. Podstawą perfekcyjnego
makijażu jest idealnie wyglądająca
cera. A ta ma być wręcz porcelanowa, delikatna, zaakcentowana
delikatnie różem w kolorze morelowym. Bardzo popularny jest
makijaż inspirowany latami 60.
Ta propozycja akcentuje przede
wszystkim oczy i nie wymaga wiele
pracy.
Brwi mają mieć kształt najbar-

dziej zbliżony do naturalnego, ale
o akcent ciemniejsze. Na czas sylwestrowy panie mogą pokusić się
o przedłużenie rzęs, wtedy oko jest
spektakularne.
Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkie znaczenie
mają nasze włosy – opowiada fryzjerka - stylistka Anna Michorczyk.
Przede wszystkim są naszą wizytówką, dlatego powinny być ładne
i zadbane.
Jeśli chcemy odrobinę ekstrawagancji na głowie, możemy pokusić
się na ciekawe uczesanie. Bardzo
modne, dla brunetek i szatynek, są
odważne irokezy czy burze loków.
Dla blondynek „nieśmiertelne”
warkocze, kłosy i dobierańce. Bardzo modne są kokardy zrobione z
włosów. Dla pań o włosach krótkich, stawiamy na ozdoby. Spinka,
fascynator, opaska z tiulem czy
piórkami, to najprostsze, a jednocześnie efektowne rozwiązanie.
Kolorystycznie wracamy do natury, im bardziej odcień włosów
zbliżony jest do naturalnego, tym
bardziej jesteśmy trendy.

my program. Zabierzmy rodzinom darmowe przejazdy, ulgi w
korzystaniu z dostępu do różnych
instytucji kulturalnych i sportowych i powiedzmy, że więcej już
żadnej takiej propagandy nie będziemy uprawiać.
A, i na koniec odwołajmy wszystkie firmy, które zgłosiły się jako
partnerzy programu. Powiedzmy
im, że trzebniccy radni opozycyjni zdecydowali, że 10% zniżki
na usługi krawieckie to jest jakieś kompletne nieporozumienie,
kompletne nic i w ogóle śmiech na
sali. I do wszystkich firm, które
tak mało zaproponowały, a które
jednak z jakiś niezrozumiałych
względów (ironii cd.) umieściły
logo gminnego programu Trzebnicka Rodzina 3+ na bilbordach
przy głównych ulicach miasta,
na witrynach sklepowych, gmina powinna chyba wysłać pismo,
w którym poprosi o ściągnięcie
tego logo, bo jeszcze ktoś pomyśli coś dobrego o programie i nie
daj Panie Boże, będzie chciał się
do niego włączyć. A i przeprosić
powinna wszystkich uczestników programu, że do tej pory nie
ma żadnej ulgi na podręczniki i
ołówki, o którą tak mocno zabiegają trzebniccy radni opozycyjni.
To ironia. Zastanowić się trzeba jednak całkiem poważnie,
R
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czy gmina nie powinna razem z
burmistrzem przeprosić rodziny
Państwa Grabowskich, która pomagała promować program, bo
w tej chwili są ośmieszani za to,
że... uśmiechali się na plakatach i
zachęcali ludzi do udziału w programie.
Wszystko to oczywiście w ramach budowania Dobrego Klimatu dla Rodziny, do czego tak
gorąco zachęca prezydent RP:
- Życie rodzinne sprzyja długofalowym perspektywom. Dlatego
należy usilnie tworzyć DOBRY
KLIMAT DLA RODZINY. Chcę
Państwa przekonać, że pokonanie kryzysu demograficznego jest
jednym z najważniejszych zadań,
jakie stoją przed nami. Musimy
wspólnie zastanowić się nad tym,
co można i trzeba zrobić tu i teraz,
aby Polacy mogli mieć tyle dzieci,
ile pragną. By mogli być dla nich
dobrymi rodzicami, a dzieci miały
dobre dzieciństwo.
Czy zatem ostatnie działania,
które obserwujemy, to odpowiedź
na apel prezydenta? Czy w tym
duchu radni opozycyjni niekonstruktywnie ośmieszają firmy,
które zgłosiły się do programu?
Czy to jest budowanie dobrego
klimatu?
Żadna jednak dyskusja w tym temacie nie ma jednak sensu dopóK

L
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ki wszyscy, którzy się wypowiadają na ten temat nie zrozumieją
(może jednak zdarzy się cud!)
idei programu i karty, które są
narzędziem wspierającym duże
rodziny, a nie rozwiązującym ich
problemy finansowe!
Przypomnijmy do uzyskania
karty nie jest wymagane kryterium dochodowe. Oczywiście,
że są duże rodziny w trudnych
sytuacjach i naprawdę mamy
tego świadomość, stąd praca nad
dobrym system pomocowym,
który realizuje Ośrodek Pomocy
Społecznej w Trzebnicy. Jednak
to nie od tego jest karta! Zniżki,
które za nią idą, mają za zadanie
odciążyć domowe budżety, ale też
zrobić coś więcej - zachęcić do
kreatywnego, wspólnego spędzania wolnego czasu przez rodziny
i zbudować środowisko przyjazne
dużym rodzinom!
Czasami cuda się zdarzają. Więc
może jakiś radny opozycyjny pójdzie do księgarni i do sklepu papierniczego i zaprosi właścicieli
firm do uczestnictwa w programie Trzebnicka Rodzina 3+, za
którym sam głosował! Przypomnijmy, program został przyjęty jednogłośnie przez radnych!
Może konstruktywnie odpowie
więc na pytania - co zrobić, by
działał lepiej? Co zrobić, żeby
program rozwinąć? Co zrobić,
żeby duże rodziny wyszły z cienia? Co zrobić, żeby przestały być
ośmieszane? Jak pokazać ich wartość?
[PT]
M

A
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Kilkaset tysięcy na zadania publiczne
W tym roku gmina Trzebnica
wydatkuje kwotę 560 500 złotych na zadania wykonywane
przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty pożytku publicznego. Kwota ta od wielu lat jest
podobnej wysokości, co oznaLP.

cza, że samorząd stawia na rozwój podmiotów, które wykazują inicjatywę, zarówno na polu
kultury, sportu, jak też pomocy
społecznej, podtrzymywania tradycji narodowych oraz działań na
rzecz osób niepełnosprawnych.

NAZWA ORGANIZACJI

Rzadko się także zdarza, by gmina dotacji nie udzieliła, chyba że
wniosek podmiotu nie spełnia
wymogów formalnych. W tym
roku w największa pula została
przeznaczona na obszar -w upowszechnienie kultury fizycznej

i sportu. Oznacza to również, że
ten obszar nadal jest najbardziej
aktywny.
W skład komisji oceniającej
wnioski weszli: Daniel Buczak
- przewodniczący komisji, Iwona Durbajło - sekretarz komisji

NAZWA ZADANIA

KWOTA
WNIOSKOWANA

oraz członkowie -Agnieszka Pawlaczek, Mateusz Stanisz i Beata
Iżewska.
Wniosek komisji zaakceptował
burmistrz gminy Trzebnica.

KWOTA
PRZYZNANA

ILOŚĆ
PRZYZNANYCH
PUNKTÓW

OBSZAR I Podtrzymywanie tradycji nordowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
1.

Zw. Strzelecki „STRZELEC” - OSW
Jednostka Strzelecka Nr 3003,
Trzebnica ul. Wojska Polskiego 20

Strzelecka pamięć narodowa. Izba Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego .
Odnowa Cmentarza w Rokitnie – Wołyń.

12.000,00

1.000,00

24

W

2.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej
Rynek 25 – Ratusz, Trzebnica

Prowadzenie i opieka nad Muzeum Regionalnym w Trzebnicy.

20.000,00

15.000,00

32

P

3.

Uniwersytet Trzeciego Wieku „TĘCZA”
ul. Prusicka 12
Trzebnica

Prowadzenie działalności związanej z tradycjami narodowymi i patriotycznymi

6.640,00

4.000,00

28

W

4.

ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec Powiatu Trzebnickiego
Żmigród ul. Wrocławska 12

Organizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalno – patriotycznym dla dzieci i
młodzieży skupionej wokół ZHP.

3.800,00

1.000,00

24

5.

ZHR Okręg Dolnośląski
Trzebnicki Szczep ZHR „Siedemnastki”
Trzebnica ul. Solna 14/3

„Dziś, jutro , pojutrze” - Organizacja wakacyjnego wyjazdu Trzebnickiego
Szczepu ZHR„Siedemnastki” w stylizacji związanej z 70. rocznicą Powstania
Warszawskiego.

11.000,00

1.000,00

24

OBSZAR II Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
1.

Kongregacja Sióstr Miłosierdzia
św. Karola Boromeusza
Trzebnica, ul. Ks. Dz. W. Bochenka 30

Ośrodek Wsparcia „Szósty stół św. Jadwigi”.

51.500,00

40.000,00

36

2.

Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie
Raszów 15 a, Trzebnica

Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Społecznego – świetlica w Raszowie.

4.600,00

2.000,00

30

W

OBSZAR III Kultura i sztuka.
1

Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej
Rynek 25 – Ratusz , Trzebnica

Organizacja cyklu imprez, festynów, spotkań, wystaw artystycznych

28.200,00

6.000,00

25

2.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „TĘCZA”
ul. Prusicka 12
Trzebnica

Upowszechnianie kultury, w szczególności wybitnych osiągnięć artystycznych.
Organizacja cyklu imprez, spotkań, wystaw plastycznych, a w szczególności
Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej i Trzebnickiego Święta Sadów.

18.300,00

6.000,00

25

3.

ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec Powiatu Trzebnickiego
Żmigród ul. Wrocławska 12

Udział drużyn harcerskich z terenu Gminy Trzebnica działających w
przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym.

4.200,00

1.000,00

21

W

4.

Fundacja dla Ratowania Klasztoru
św. Jadwigi Ślaskiej „By służyć”
Trzebnica ul. Ks. Dz. W. Bochenka 30

III Majówka w ogrodach klasztornych z otwarciem I wystawy artystycznej w
starej wozowni klasztornej.

25.000,00

5.000,00

23

W

5.

Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych
Hufców Pracy we Wrocławiu
Wrocław ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9

Kultura wokół nas.

2.000,00

1.000,00

21

OBSZAR IV Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
1.

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski
Koło Trzebnica Z.S.
ul. Trzebnicka 1, Oborniki Śl.

Niewidomy w akcji.

6.230,00

1.500,00

27

2.

Trzebnickie Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka”
ul. Stawowa 1, Trzebnica

Spotkanie z gliną.

9.140,00

4.000,00

28

OBSZAR V Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
1.

Zrzeszenie LZS Rada Miejsko–Gminna
Trzebnica, Rynek Ratusz 25

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim.

171.700,00

130.000,00

40

2.

Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy GAUDIA
Trzebnica, Kościelna 9

Popularyzowanie sprawności fizycznej i rekreacji ruchowej poprzez wspieranie
przedsięwzięć systematycznie doskonalących uzdolnienia sportowe – Od
sportowej zabawy do siatkarskiej sławy”.

98.900,00

60.000,00

35

3.

TSSR POLONIA
Trzebnica,ul. Sportowa 1

Organizacja zajęć i imprez sportowych. Upowszechnianie sportu w zakresie piłki
nożnej.

200.000,00

200.000,00

43

4.

Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowe
Trzebnica, Kościelna 9

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

14.500,00

8.000,00

33

Rekreacja i sport młodzieży i dorosłych z obszarów wiejskich w gminie Trzebnica.

40.000,00

20.000,00

36

W

Prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych.

32.000,00

7.000,00

32

W

Piłka nożna i inne sporty dla dzieci i młodzieży w Głuchowie Górnym

25.000,00

10.000,00

34

W

„HarcSport” Organizacja przedsięwzięć o charakterze sportowym dla dzieci i
młodzieży na terenie Gminy Trzebnica.

5.900,00

1.000,00

20

W

5.
6.
7.
8.

Ludowy Klub Sportowy BŁYSK
Kuźniczysko 139
Trzebnica
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „TĘCZA”
ul. Prusicka 12
Trzebnica
Stowarzyszenie Klubu Sportowego
Głuchów Górny
Głuchów Górny 144, Trzebnica
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec Powiatu Trzebnickiego
Żmigród ul. Wrocławska 12

9.

Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocław Koło w
Trzebnicy ul. Słoneczna 8

Upowszechnianie sportu wędkarskiego.

11.400,00

8.000,00

33

W

10.

Trzebnicki Klub Sportowy KORONA, Trzebnica, ul.
Żeromskiego 25

Rozwój piłki ręcznej na terenie gminy Trzebnica.

16.850,00

8.000,00

33

P

11.

Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocław Sekcja
Sportów Wędkarskich „Gozdawa Team” Kuźniczysko
ul. Kuźnicza 17

Rozwój sportu rzutowego „Casting Sport” i wędkarstwa wyczynowego

28.325,00

10.000,00

34

12

Ludowy Zespół Sportowy ORZEŁ Biedaszków Wielki,
Janiszów 9

Organizacja zajęć z doskonalenia gry w piłkę nożną, udział w rozgrywkach i
turniejach.

16.000,00

10.000,00

34

13

14
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Rusza program ZDROWY SENIOR
Burmistrz Gminy Trzebnica
i Trzebnickie Centrum Medycznym ZDRÓJ serdecznie zapraszają do uczestnictwa w programie „Aktywny Senior”. Zajęcia
będą trwały od lutego do końca
czerwca.
Pierwsza prelekcja odbędzie
się 28 lutego w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, w sali nr 48 o
godzinie 16.00.
Harmonogram obejmuje: wizytę lekarską kontrolną wraz z
oceną stanu zdrowia, badaniem
EKG, zmierzeniem ciśnienia, poziomu cukru, oraz podstawowe
badania laboratoryjne. 28 lutego
zapraszamy wszystkich zainteresowanych na prelekcję składającą
się z trzech modułów. Omówimy procesy starzenia pod kątem
psychologicznym, dietetycznym,
oraz aktywności ruchowej.

Od 3 marca rozpoczniemy
różne aktywności fizyczne. Będziemy prowadzić rehabilitację
w wodzie, rehabilitację ogólnorozwojową w sali gimnastycznej
oraz zajęcia Nordic Walking. Raz
w miesiącu uczestnicy programu
będą mogli skorzystać z zabiegów
masażu suchego.
Program zakończy się wizytą
lekarską i indywidualnym podsumowaniem dla każdego z uczestników. Całkowity koszt udziału
w programie, to 400 zł. Istnieje
możliwość płatności w ratach.
Rejestracja: Trzebnickie Centrum Medyczne ZDRÓJ
ul. Kościuszki 10, Trzebnica.
Tel: 885-900-885
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
(egla)

Seniorze, bądź aktywny!
Regularna aktywność fizyczna
jest sposobem na mocne mięśnie,
sprawne stawy, elastyczne ciało
i czujny umysł. Aby zapobiegać
przedwczesnemu starzeniu się
należy wprowadzić w schemat
dnia regularne ćwiczenia. Do
tego między innymi motywuje
program Aktywny Senior, który
właśnie rusza w Centrum Medycznym ZDRÓJ.
Regularna aktywność ruchowa
zapewnia wiele korzyści:
▶ zapewnia zachowanie ruchomości w stawach,
▶ zapewnia odpowiednią siłę i
elastyczność mięśni,
▶ wpływa korzystnie na układ
oddechowy, układ krążenia ,
▶ poprawia nastrój, własną samoocenę,
▶ redukuje zbędną tkankę tłuszczową.

Dzięki gimnastyce podstawowe czynności życiowe, tj. mycie,
ubieranie, sprzątanie, czy robienie zakupów sprawi seniorom
znacznie mniej problemów. Wysiłek fizyczny jest również znakomitą metodą na stres. Podczas
aktywności fizycznej w naszym
organizmie wytwarzane są endorfiny, tzw. hormony szczęścia,
które powodują dobre samopoczucie i doskonały nastrój. Żaden
lek nie zadziała tak, jak ruch! Jest
wiele form aktywności fizycznej
dla seniora, to m.in. gimnastyka,
jazda na rowerze, Nordic Walking, ćwiczenia gimnastyczne w
wodzie, która odciąga obolałe stawy i pozwala na rozluźnienie ich
bez bólu. Poza tym pamiętajmy
- ruch to recepta na długowieczność.
Urszula Marcjoniak
mgr fizjoterapii, Trzebnickie
Centrum Medyczne „ ZDRÓJ”

Zdrowa dusza seniora
Starość jest w dużej mierze
kwestią umysłu, nie tylko ciała.
W ramach programu Aktywny
Senior zapraszam na cykl wykładów dotyczących psychologii człowieka. Porozmawiamy
o zmianach, jakie zachodzą w
naszej psychice wraz z upływającym czasem.
Postaramy się również odpowiedzieć na następujące pytania:
kiedy się starzejemy? Co się dzieje
z naszą sprawnością umysłową,
pamięcią i kontaktami z ludźmi
w miarę upływu lat? Dlaczego
dieta, sen i ruch mają tak duże
znaczenie dla naszego zdrowia
psychicznego? Czy osobie będącej
na emeryturze lub rencie należą

się wakacje? Śmiech, ruch i pozytywne myślenie – po co nam to?
Jak się zmieniamy? Które zmiany
w naszym funkcjonowaniu są naturalne, a które powinny nas zaniepokoić?
Dodatkowo poruszymy zagadnienia ponadczasowe. Dobroczynna moc rozmowy i przyjaźni
– kilka słów o technikach komunikacji i asertywności (jak skutecznie i jednocześnie grzecznie
komuś odmówić). Stres – czym
jest i jak sobie z nim radzić? To
tylko niektóre z propozycji. Serdecznie Państwa zapraszam do
udziału w warsztatach.
Marta Deutschman
psychoterapeutka
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Park Wodny poszerza ofertę
SEBASTIAN HAWRYLISZYN

W najbliższym czasie do
szerokiej oferty atrakcji Parku
Wodnego Zdrój dołączy budowana właśnie sauna „Infrared”.
Jak dowiedzieliśmy się od Jerzego Marczaka, członka rady
nadzorczej odpowiedzialnego za
nowo powstającą atrakcję - sauna swą pracę powinna rozpocząć
pod koniec lutego. - Jej montaż
przebiega w szybkim tempie, nie
widzę więc przeszkód, by poinformować o tym fakcie mieszkańców - podkreśla. - Kabina cieplna
Infrared, bo tak właściwie powinniśmy ją nazywać, często mylona
jest z tradycyjną sauną, z którą
łączy ją jedynie oddziaływanie
ciepłem, regenerującym i oczyszczającym nasz organizm, jednak
na tym podobieństwa się koń-

czą. Działanie kabiny Infrared,
to działanie lecznicze, z szerokim
zastosowaniem w rehabilitacji. W
kabinie IR ciało poddawane jest
elektromagnetycznemu promieniowaniu podczerwonemu o długości fal od 700 do 15 000 nm –
wylicza Jerzy Marczak, zapytany
o wyjątkowość tego urządzenia.
Wyjaśnia, że promieniowanie
podczerwone jest dobroczynnym
promieniowaniem elektromagnetycznym o wysokich właściwościach leczniczych, od lat z powodzeniem wykorzystywanym w
fizykoterapii, choćby w terapeutycznych lampach Sollux, znanych chyba nam wszystkim. Stanowi ono 40% promieniowania
słonecznego, w kabinie Infrared
korzystamy więc z dobroczynnego działania słońca - dającego
nam ciepło i dobre samopoczucie
psychofizyczne, bez udziału tak

szkodliwych promieni UV. - Będzie to idealne rozwiązanie dla
tych, którzy nie mogą korzystać
ze zwykłych saun, z racji wrażliwości na wysokie temperatury,
gdyż w saunie IR panuje o połowa mniejsza temperatura niż w
tradycyjnych tego typu urządzeniach. Stosowany jest również
inny rodzaj nawiewu – dodaje.
Nowa sauna, będzie idealnym
uzupełnieniem i tak już bogatej
oferty relaksacyjnej i rehabilitacyjnej Trzebnickiego Parku Wodnego ZDRÓJ. Codziennie sauny
w obiekcie odwiedza od dwustu
do trzystu osób, w weekendy ta
liczba zwiększa się nawet do sześciuset. Z myślą o nich wszystkich poszerzamy naszą ofertę, tak
by była jak najbardziej komfortową dla każdego naszego klienta –
reasumuje Jerzy Marczak.

Warsztaty dla uczniów SP nr 2 w Trzebnicy
W Szkole Podstawowej nr 2 odbędą się warsztaty z technik rękodzieła oraz z dawnymi instrumentami. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie burmistrza Marka
Długozimy z dyrektor SP2 Grażyną Kantecką oraz przedstawicielką Rady Rodziców Ludmiłą Gozdowską.
Jedną z propozycji Rady Rodziców jest zorganizowanie w szkole,
w ramach zajęć pozalekcyjnych,
warsztatów z technik rękodzieła
oraz warsztatów z dawnymi instrumentami. Będą to cykliczne,
cotygodniowe spotkania w niewielkich grupach, uczące m.in.
kreatywności i motywacji. Warsztaty zostaną sfinansowane
częściowo przez Radę Rodziców,

a jako burmistrz gminy Trzebnica zostałem poproszony o pokrycie pozostałej kwoty i wyraziłem
na to zgodę. Warto dodać, że w
związku z dużym zainteresowaniem rodziców, którzy chcieliby
przenieść lub posłać swoje dzieci
do nowej Szkoły Podstawowej nr
2, zdecydowałem o przeznaczeniu dodatkowego piętra w remontowanym budynku Szkoły

Młodzi w Urzędzie
23 stycznia młodzież gimnazjalna z Powiatowego Zespołu Szkół
nr 1 w Trzebnicy, w ramach projektu „Trzebnica - Moje Miasto” prowadzonego przez Panią

Magdalenę Świderską, spotkała
się i przeprowadziła wywiad z
Burmistrzem Gminy Trzebnica Markiem Długozimą oraz Sekretarzem - Danielem Buczakiem.

Burmistrz z dyrektorką SP2 Grażyną Kantecką oraz przedstawicielką Rady Rodziców Ludmiłą Gozdowską.

Projekt ten opowiada o historii,
kulturze i tradycjach naszego
miasta oraz aktualnych osiągnięciach Trzebnicy. Uczniowie klasy
I c gimnazjum zadawali pytania
dotyczące pracy samorządu, nowych inwestycji w mieście i gminie oraz pełnionej przez burmistrza funkcji. Burmistrz został
zaproszony na prezentację pro-

Młodzież uczestniczyła w spotkaniu w ramach realizowanego projektu „Trzebnica-Moje Miasto”.

jektu, która odbędzie się w marcu
bieżącego roku.
Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima: – Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, jestem
z niego bardzo zadowolony. Zadawaliście przemyślane pytania,
wykazując zainteresowanie życiem lokalnej społeczności. Mam
nadzieję, że projekt, w którym

Muzycznej na potrzeby Szkoły
Podstawowej nr 2. Powstaną tam
cztery klasy dla pierwszoklasistów – mówi burmistrz Marek
Długozima.
Podsumowując. W remontowanym budynku Szkoły Muzycznej
dwa piętra będą do dyspozycji tej
placówki, a dwa będą przeznaczone dla Szkoły Podstawowej.
Od września powstaną w ramach
Szkoły Podstawowej nr 2 klasy
o profilu szachowym. - To duża
zmiana i wyzwanie, ale na pewno będzie to decyzja związana
z korzyściami dla dzieci i młodzieży. Podobnie jak obowiązek
nauki języka angielskiego od klas
pierwszych szkoły podstawowej,
wprowadzony moją decyzją. Do
tej pory spływają do mnie głosy
zadowolenia i gratulacji od rodziców dzieci, których ta zmiana dotyczy lub będzie dotyczyć – reasumuje włodarz.
[kk]

uczestniczycie pomoże wam zrozumieć zadania i obowiązki, jakie
należą do jednostki samorządu
terytorialnego i burmistrza. Życzę powodzenia w realizacji projektu.
Jagoda Gajęcka
Adrianna Buczek
- uczennice klasy I c

Sekretarz gminy Daniel Buczak, burmistrz Marek Długozima oraz Magdalena Świderska, nauczycielką z PZS nr1 w Trzebnicy wraz z uczniami.
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Monitoring, widoczna poprawa bezpieczeństwa
Trzebnica od czterech miesięcy jest bezpieczniejszym miastem, dzięki
funkcjonującemu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, systemowi monitoringu
miejskiego. -Dwadzieścia cztery kamery sprawdzają się bardzo dobrze, zapobiegliśmy
już wielu aktom wandalizmu, czy lekkomyślnego zachowania – mówi nam koordynator
do spraw obsługi monitoringu Kamil Andrzejewski.

punktach miasta, tam, gdzie występuje największe natężenie ruchu. Kontrolą zostały objęte takie
lokalizacje jak - ulica Daszyńskiego, Rynek, ulica ks. Bochenka oraz miejsca spotkań większej
grupy ludzi, plac pielgrzymkowy,

miejsce sytuacja, w której musiałam powiadomić odpowiednie służby z powodu dzieci, chodzących po cienkiej tafli lodu na
trzebnickich stawach. W każdej
chwili mogło dojść do tragedii.
Kolejnym takim przykładem jest
dziewczyna, która na placu pielgrzymkowym spożywała alkohol
wprost z butelki, w ilościach, które przekraczały zdroworozsądkowe myślenie – mówi pracownik
monitoringu.
Na pytanie jaka jest ta praca, odpowiada: - Nie jest łatwo, wymaga ona od nas pełnej koncentracji
przez osiem godzin. Pracujemy
w systemie trzyzmianowym, do
czego również trzeba się przyzwyczaić. Do tego trzeba dodać
odpowiedzialność jaką niesie ze
sobą ta praca, ciąży ona na każdym z nas. Czasami to właśnie
od nas zależy czy uda się zapobiec
nieszczęściu. To praca na wysokiej adrenalinie, zwłaszcza wtedy,
kiedy widzimy, że komuś dzieje
się krzywda. Jednak odpowiednie

Park Solidarności, Orlik czy kompleks stawów trzebnickich. Na
pojawiające się pytania o zagrożenie intymności mieszkańców,
Kamil Andrzejewski odpowiada:
- Zapisy z monitoringu przetrzy-

SEBASTIAN HAWRYLISZYN

- Montaż monitoringu miał na
celu zwiększenie bezpieczeństwa
mieszkańców naszego miasta i
według mojej opinii, już teraz,
choć działa on tak krótko, można
powiedzieć, że decyzja o jego zamontowaniu, była decyzją słuszną. Prawie każdego dnia zdarzają
się sytuacje, które bez ingerencji
odpowiednich służb, mogłyby
zakończyć się o wiele gorzej dla
poszkodowanych czy dla samych
sprawców. Dzięki bardzo płynnej,
obustronnej współpracy z policją,
udaje się nam zapobiec większości wykroczeń czy przestępstw
– mówi nam komendant straży
miejskiej Krzysztof Zasieczny.
Ale monitoring to nie tylko zapobieganie przestępstwom, to także
profilaktyka przeciwko lekkomyślnym czy nieodpowiedzialnym zachowaniom. - Czasami
widzimy, jak ktoś sam prowokuje nieszczęście. Niedawno miała

Centrum Wizyjne pracuje 24 godziny na dobę.

szkolenia, wiedza na nich nabyta,
pomaga nam w zachowaniu spokojnej głowy w sytuacjach stresowych. Mam nadzieję, że nigdy nikogo, nie zawiedziemy - kończy.
Przypomnijmy, kamery zostały umiejscowione w głównych

Turystyczna Trzebnica
Według spisu prowadzonego przez pracowników Punktu Informacji Turystycznej, Księży Salwatorianów i Siostry Boromeuszki, w 2013 roku nasze miasto odwiedziło blisko 31,5 tys.
turystów z kraju i zagranicy. Międzynarodowe Sanktuarium
św. Jadwigi Śląskiej jest przysłowiowym magnesem, który w największym stopniu przyciąga turystów do Trzebnicy.

Bazylikę odwiedziło prawie 23
tys. osób, Klasztor natomiast ponad 8 tys. zwiedzających. Są to
najczęściej duże, zorganizowane

grupy turystów, ale nie brakuje także pojedynczych gości czy
rodzinnych wycieczek. Z usług
Punktu Informacji Turystycznej
skorzystało ponad tysiąc osób. Co

PIT - Joanna Rafalska pracująca w Trzebnickim Punkcie Informacji Turystycznej,
służy pomocą licznej grupie mieszkańców gminy Trzebnica oraz turystów z kraju i zagranicy.

ciekawe, najwięcej osób (prawie
200) odwiedziło trzebnicki PIT w
czerwcu i lipcu ubiegłego roku.
W połowie byli to mieszkańcy Trzebnicy i sołectw Gminy
Trzebnica, którzy najczęściej pytali o lokalizację urzędów, banków i innych instytucji, a także
o bieżące wydarzenia kulturalne
i sportowe, organizowane przez
Gminę Trzebnica. Pozostałą
część stanowili turyści z kraju i
zagranicy – Niemiec, Anglii, Irlandii, Ukrainy i Francji, których

najczęściej zadawane pytania
dotyczyły propozycji zwiedzania
poszczególnych atrakcji Trzebnicy, bazy noclegowo-gastronomicznej, możliwości aktywnego
wypoczynku, a także rozkładów
jazdy różnych środków komunikacji.
Z kolei największa liczba osób
odwiedzających Bazylikę (prawie
17 tys.) zawitała do Trzebnicy
w październiku, co oczywiście
związane jest z obchodami jadwiżańskimi w naszym mieście. Do
Klasztoru największa liczba zwiedzających zawitała także w październiku (niemal 1,7 tys. osób)
oraz w lipcu (ponad 1,5 tys.).
Znaczną grupę odwiedzają-

Bazylika Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi Śl.
przyciąga do Trzebnicy ponad 20 tysięcy osób rocznie. Fot.
Marcin Mazurkiewicz

mywane są maksymalnie 60 dni,
po czym zostają kasowane, o ile
uprawniony do tego organ nie
wystąpi o ich udostępnienie.
Jak pokazują powyższe przykłady, monitoring to potrzebne
narzędzie w walce o nasz spokój.
Nie ingeruje on w naszą prywatność, jeśli nie jest to potrzebne. A
ludzie pracujący przy jego obsłudze dokładają wszelkich starań,
by żyło się nam bezpieczniej. Co
więcej, jak mówi nam Kamil Andrzejewski, planowany jest dalszy
rozwój systemu, w tym montaż
kolejnych kamer. Wszystko po to,
by zapewnić maksimum bezpieczeństwa w mieście.
Zadanie to dofinansowane zostało w ramach projektu „Podniesienie jakości bezpieczeństwa
turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy
w ramach działania nr 6.5 - Działania wspierające infrastrukturę
turystyczną i kulturową.
Całkowita wartość projektu wyniosła 696 683,41 zł. Wydatki
kwalifikowane 694 260,31 z, kwota dofinansowania ze środków
UE 485 912,80 zł - co stanowi
69,99 % , natomiast kwota środków własnych to 208 347,51 zł, co
stanowi 30,01 %.

cych nasze miasto gości i turystów, nie objętą w powyższych
statystykach, stanowią osoby
korzystające z uroków oraz infrastruktury do aktywnego spędzania wolnego czasu, zapewnioną w Lesie Bukowym oraz
okolicy Stawów Trzebnickich.
Zrewitalizowany obszar byłego
uzdrowiska cieszy się ogromną
popularnością zarówno wśród
mieszkańców i turystów, którzy
całymi rodzinami wybierają się w
te rejony na spacer, jak i sportowców z Trzebnicy i spoza naszego
miasta, którzy trenują bieganie,
nordic walking, jazdę na rowerze
oraz na rolkach.
[kk]

Zrewitalizowane tereny wokół Stawów Trzebnickich i Lasu
Bukowego stanowią ulubione miejsce spacerów i treningów, zarówno dla mieszkańców, jak i osób spoza Trzebnicy.
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FELIETON
POLICJA

71 / 388 82 00

Narkotyki znalezione podczas kontroli drogowej

Kara nawet do 3 lat pozbawienia
wolności grozi mężczyźnie zatrzymanemu przez policjantów
z powiatu trzebnickiego - podejrzanemu o posiadanie środków
odurzających. Wpadł w trakcie
kontroli drogowej. Funkcjonariusze ujawnili przy nim narkotyki.
Mężczyzna trafił do policyjnego
aresztu.
Policjanci patrolujący w nocy
krajową 5, zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej kierowcę
Volkswagena. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna jest
trzeźwy. Jednak podejrzenia policjantów wzbudził fakt nerwowego zachowania się kierowcy i
zapach wydobywający się z wnętrza samochodu. Przypuszczając, że mężczyzna może posiadać
substancje odurzające, funkcjonariusze podjęli decyzję o przeprowadzeniu szczegółowej kontroli. Ich podejrzenia potwierdziły
się, ponieważ w kieszeni spodni
35-letniego mieszkańca Wrocławia policjanci znaleźli pudełko po
papierosach, a w nim susz roślinny. Sprawdzenie wykazało, że jest
to marihuana. Mężczyzna został
zatrzymany w policyjnym areszcie. Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają wszystkie okoliczności tej
sprawy. Sprawdzają m.in. skąd po-

chodziły środki odurzające.
Przypominamy, że za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat,

a gdy przedmiotem przestępstwa
jest ich znaczna ilość, nawet do 10
lat pozbawienia wolności. Natomiast handel narkotykami zagrożony jest karą do 8, a gdy w grę
wchodzi ich znaczna ilość nawet do
12 lat pozbawienia wolności.

Wandal uszkodził iluminację świąteczną

Policjanci Rewiru Patrolowo
Interwencyjnego zatrzymali na
gorącym uczynku mężczyznę,
podejrzanego o uszkodzenie kabli
dekoracji świątecznej. Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Za swój czyn odpowie
teraz przed sądem. Za zniszczenie
lub uszkodzenie mienia grozi do 5
lat więzienia.
Podejrzanym okazał się 41 letni
mężczyzna. Do zdarzenia doszło
w miniony czwartek, kilkanaście
minut po 22.00. Dyżurny trzebnickiej jednostki Policji telefonicznie
został powiadomiony o tym, że
mężczyzna przy ulicy Ks. Bochenka niszczy oświetlenie fontanny,
gdzie niezwłocznie skierował na
miejsce patrol. Policjanci zauważyli jak mężczyzna kucając obcina
nożem kable od iluminacji świątecznej. Policjanci zatrzymali podejrzanego. Badanie alkomatem
wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie u mężczyzny.
Funkcjonariuszom tłumaczył się,
że denerwowało go światło, dlatego
postanowił je zniszczyć.
Mężczyzna po wytrzeźwieniu

usłyszał zarzut uszkodzenia mienia
do zarzucanego czynu się przyznał.
Wartość strat oszacowano na kwo
tę 2300zł .

Na podwójnym gazie

Nawet 5 lat pozbawienia wolności
grozi mężczyźnie zatrzymanemu przez policjantów z powiatu
trzebnickiego podejrzanemu o
prowadzenie pojazdu w stanie
nietrzeźwości.
Pijany mężczyzna jechał jedną z
ulic Trzebnicy, mimo orzeczonego wcześniej zakazu prowadzenia
pojazdów do 2015 roku. Za swój
czyn odpowie teraz przed sądem.
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy 30
stycznia 2014 roku, około godziny 2
w nocy zauważyli na terenie miasta
osobowego Volkswagena jadącego
bez włączonych świateł. Policjanci
postanowili zatrzymać kierującego do kontroli. Podczas interwencji wyczuli od kontrolowanego
29-latka silną woń alkoholu. Badanie przeprowadzone przez policjantów wykazało blisko 2,5 promila alkoholu w jego organizmie.
Mężczyzna został zatrzymany. Po
sprawdzeniu w policyjnej bazie
okazało się, że podejrzany jechał
pijany mając orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów do 2015 roku.
Przypomnijmy, że osoba, która decyduje się na kierowanie pojazdem
w stanie nietrzeźwości i nie stosuje
się do wydanego zakazu sądowego
związanego z jazdą po alkoholu,
musi się liczyć z odpowiedzialności
karną nawet do 5 lat pozbawienia
wolności.

STRAŻ MIEJSKA Krwawiący mężczyzna w Amator Krupnika
71 / 388 81 14

Kolejny akt wandalizmu

W dniu 31 stycznia, podczas pieszego patrolu na terenach rekreacyjnych przy ulicy Leśnej w Trzebnicy,
funkcjonariusze zauważyli wyrwaną drewnianą belkę na ścieżce
zdrowia, którą krewcy wandale
wyrzucili do pobliskiego stawu.
Zagrożenie dla użytkowników placu stanowiły wystające gwoździe.
Funkcjonariusze nie mieli technicznych możliwości zabezpieczenia
miejsca. Wykonano dokumentację
zdjęciową i przekazano materiał do
Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego w Urzędzie Miejskim w celu
naprawienia szkód.

STRAŻ POŻARNA
71 / 312 07 88

Czujni sąsiedzi
W środę, 22 stycznia o godzinie
9.30 wezwano jednostkę Straży
Pożarnej na ulicę Daszyńskiego
w Trzebnicy. Straż wezwali zaniepokojeni sąsiedzi mieszkańca
budynku, który od wielu dni nie
wychodził z domu i nie reagował
na dzwonek w drzwiach. Funkcjonariusze straży przystawili drabinę
pod okno i usiłowali skontaktować się z mieszkańcem. Po chwili
mężczyzna otworzył okno, mocno zdziwiony interwencją straży. Oznajmił, że wszystko jest w
porządku i cała interwencja jest
bezpodstawna. Mimo wszystko
czujność sąsiadów jest godna po-

centrum miasta

W poniedziałek, 3 lutego około
godziny 11.20, strażnicy otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie krążącym w rejonie ulic Kościelnej i
Obrońców Pokoju, z zakrwawioną
twarzą. Po przybyciu patrolu na
wskazane miejsce, funkcjonariusze
zastali mężczyznę z rozbitym nosem, rozciętą dolną wargą i brodą,
z której obficie sączyła się krew. Na
miejsce przybył zespół Pogotowia
Ratunkowego, który zabrał poszkodowanego do trzebnickiego
szpitala. Obrażenia jakich doznał
mężczyzna powstały na skutek
upadku na ziemię, gdyż był pod
znacznym wpływem alkoholu.
chwały. W akcji, która trwała pół
godziny, brał udział jeden zastęp i
czterech strażaków.

Wypadek w Księginicach
28 stycznia o godzinie 05.48 w
miejscowości Księginice zostały
wezwane zastępy Straży Pożarnej
do kolizji auta osobowego Renault
Megane i ciężarówki Volvo. Podczas zderzenia aut, jedno z nich
zjechało z jezdni i uderzyło w
słup energetyczny, zrywając linie
wysokiego napięcia. Na miejsce
wezwano jednostkę pogotowia
energetycznego, policję oraz zespół
pogotowia ratunkowego, który
udzielił pierwszej pomocy kierowcy osobówki. Poszkodowanego
zabrano do miejskiego szpitala,
w celu dalszej hospitalizacji. Na
miejsce zdarzenia przybyły dwie

W dniu 24 stycznia, około godziny
17.05 na prośbę oficera dyżurnego
KPP w Trzebnicy, do sklepu przy
ul. Chrobrego udał się patrol Straży
Miejskiej.

Bezdomny Anioł
Problem bezdomności powraca wraz z falą mrozów. To
wtedy najtrudniejszym dla
nich okresem jest zima. Co
roku w naszym kraju zamarza
około kilkudziesięciu osób. W
tym czasie schroniska, noclegownie i ogrzewalnie przeżywają oblężenie.
Wracając w mroźne i zimowe popołudnie z pracy, zauważyłam bezdomnego człowieka.
Na początek pomyślałam,
skąd mogę wiedzieć, że jest
bezdomny?? Tylko dlatego,
że jest zaniedbany i ma brudne, podziurawione ubranie??
Zapaliła się wtedy czerwona
lampka - nie szufladkuj ludzi!
Widziałam jak chował swój
dobytek w krzakach, a resztę
mocował do wózka. Gdy mijałam go, „uśmiechnął” się do
mnie i zapytał czy mam coś do
jedzenia. Nie miałam. Poszłam
do sklepu - kupiłam chleb,
masło i wędlinę. Wróciłam i
dałam mu to, co kupiłam. Patrzył na mnie zdziwiony. Zapytałam z jakiego powodu stał się
bezdomnym. Odpowiedział:
„żyję wprawdzie jak zwierzę,
ale umrzeć chcę jak anioł, kochany, pielęgnowany”. Długo
wpatrywał się w zakupione
produkty, zapytałam czy coś
jest nie tak? Odpowiedział,
że nikt w ten sposób nie robi,
nikt tak nie postępuje. Zapytał
czy to sen? Uśmiechnęłam się i
odpowiedziałam mu, że nie potrafiłam przejść obojętnie koło
niego. Odpowiedział, że jadł
dwa dni temu. Wtedy uświado-

miłam sobie, jak musi cierpieć.
Może ofiarowałam mu jeden
dzień życia, bądź rozjaśniłam
to szare i ponure życie. Może
choć na chwilkę odzyskał wiarę...
Długo dumał, kiedy zaczął mówić: „To, że komuś nie wyszło
w życiu, nie znaczy wcale, że
nie jest wartościowym człowiekiem”. Największą radością było dla mnie patrzenie
jak zajada chleb ze smakiem,
a okruszkami dzieli się z gołębiami.
Pamiętajmy, że bezdomność
to problem społeczny. Powody
bezdomności mogą być bardzo
różne - począwszy od rozpadu
rodziny, eksmisji, braku pracy,
uzależnień, po przemoc w rodzinie, powrót z zakładu karnego bez możliwości zamieszkania oraz własny wybór bycia
kloszardem.
Straż Miejska kontroluje
przystanki, dworce, opuszczone budynki, ogródki działkowe, zsypy śmietnikowe, klatki
schodowe, sprawdza czy nie
przebywają tam osoby samotne
i bezdomne. Szczególną uwagę zwracają na osoby starsze
i takie, które znajdują się pod
wpływem alkoholu (to właśnie
one są najbardziej narażone na
zamarznięcie).Nie przechodźmy obojętnie koło człowieka,
który może potrzebować Twojej pomocy.
Marlena
Cielińska-Dziadosz

STRAŻ MIEJSKA
71/388-81-14

Okazało się, że dokonano tam kradzieży butelki z alkoholem. Mężczyzna został ujęty przez ochronę
sklepu. Zatrzymany przyznał się
do kradzieży wódki Krupnik o
pojemności 0.7 l. Sprawcę przewieziono do KPP w Trzebnicy i przekazano oficerowi dyżurnemu. Dalsze czynności w sprawie prowadzi
policja.

jednostki JRG i siedmiu strażaków
oraz jedna jednostka OSP.

Spłonął dom w Masłowie
W dniu 23 stycznia o godzinie
10.47 zostały wezwane jednostki
PSP Trzebnica do pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości
Masłów. Po przybyciu jednostek,
strażacy zastali płonący budynek
jednorodzinny. Po ugaszeniu pożaru, funkcjonariusze penetrujący
zgliszcza znaleźli ciało mężczyzny.
Po przybyciu zespołu Pogotowia
Ratunkowego, lekarz stwierdził
zgon mężczyzny. Teren został zabezpieczony przez Policję i Straż
Miejską. Na miejsce zdarzenia
przybyło pięć wozów bojowych,
dziesięciu strażaków oraz dwie
jednostki OSP. Akcja trwała około
trzech godzin.

Apel do właścicieli psów!
W związku z licznymi skargami
mieszkańców, dotyczącymi biegających bez opieki psów oraz wyprowadzania zwierząt bez nakazanych
środków ostrożności, takich jak
smycz czy kaganiec, Straż Miejska
w Trzebnicy informuje, że każdy pies wyprowadzany na spacer
przez właściciela powinien być na
smyczy, natomiast rasy psów znajdujące się na liście najbardziej niebezpiecznych powinny być w miejscu publicznym zawsze na smyczy i
w kagańcu.

Nieprzestrzeganie w/w zasad jest
zagrożone sankcją zgodnie z art.
77 kodeksu wykroczeń (od 50 zł do
250 zł).
Dodatkowo informujemy, że
właściciel czworonoga (psa) ma
obowiązek uprzątnąć nieczystości pozostawione po swoim psie.
Za nieuprzątnięcie grozi mandat
karny w wysokości 20 zł–500 zł,
zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, w
związku z uchwałą Rady Miejskiej
w Trzebnicy.
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Wioska oczami sołtysa
Od 15 lat jest Pan sołtysem. Co
udało się zrobić przez ten czas w
wiosce?

Najważniejsze, co udało się nam
wspólnymi siłami zrobić to droga
i chodnik. To były rzeczy priorytetowe. Odnowiona została świetlica, powstał plac zabaw, nowe
oświetlenie. Było tego wszystkiego trochę, ale to bardziej zasługa mieszkańców, którzy zawsze
chętnie mobilizują się do działania, a także władz gminnych na
czele z burmistrzem Markiem
Długozimą. Bez przychylności
tych pierwszych, jak i tych drugich, niewiele byśmy osiągnęli.
Wszystko zaczyna się od chęci.
A tych w Cerekwicy nie brakuje?

Jak już wcześniej powiedziałem,
nigdy nie narzekałem na poziom
zaangażowania
mieszkańców,
zawsze są chętni do działania.
Pokazuje to chociażby ostatni
turniej tenisa stołowego dzieci,

wspólne kolędowanie i podobne inicjatywy. W okresie letnim
organizujemy liczne festyny, w
tym również festyn parafialny, na
którym zbieraliśmy pieniądze na
rzecz odnowienia naszej świątyni. Z zebranych środków kościół
został odnowiony, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, wymieniono również pokrycie dachu
przy równoczesnym wsparciu finansowym ze strony gminy.
Czego w Cerekwicy jeszcze nie
ma, a co powinno Pana zdaniem
być?

Priorytetowe są drogi oraz doświetlenie reszty miejscowości.
Chcemy utwardzić trasę łączącą
naszą miejscowość z Masłowem,
co znacznie skróci czas dojazdu
dzieci do szkoły podstawowej, czy
naszego proboszcza do tamtejszego kościoła parafialnego. Dzięki
tej inwestycji zaoszczędzimy około siedmiu kilometrów. Ważne są

również drogi w samej miejscowości, bo nie wszystkie, znajdują
się obecnie w dobrym stanie.
Co najbardziej cieszy Pana w Cerekwicy?

Mieszkańcy, ich szczerość i
otwartość, to, że są zawsze skłonni do rozmowy i działania. Jako
taki wzorowy przykład dobrej
współpracy chciałem wymienić
komendanta OSP Tadeusza Maja
i prezesa Andrzeja Grochalę oraz
cały zarząd ochotniczej straży
pożarnej, za ich chęć do podejmowania wyzwań, jakie niesie
ze sobą organizowanie różnego
rodzaju imprez. Dobrze współpracuje się także z burmistrzem,
który rozumie nasze potrzeby
Jak się prezentuje Pańska wioska na tle innych sołectw?

Nie chcę oceniać innych, mogę
tylko powiedzieć, że nam osobiście bardzo pomogło powstanie

Spotkanie burmistrza, pracowników urzędu z sołtysem i radą sołecką.

R

funduszu sołeckiego, utworzonego przez gminę, z którego można
finansować wiele ważnych dla
życia wioski przedsięwzięć. W
naszym przypadku było to doposażenie placu zabaw, zrobienie
boiska w parku, zakup kosiarki
oraz zakupienie mebli do kuchni
na naszej świetlicy. Warto jednak wspomnieć, że część rzeczy
robią dobrowolnie, inwestując
swój cenny czas i pieniądze, sami
mieszkańcy. W taki właśnie sposób powstał kominek w naszej
świetlicy sfinansowany ze środków przekazanych przez burmistrza. Jeden z nowo osiedlonych
mieszkańców, w ramach wkupienia się do lokalnej społeczności,
zamontował go nam nieodpłatnie. Tak pieniędzmi z budżetu
gminy, jak i własną pracą, staramy się wciąż rozwijać naszą miejscowość.
Sportowo, z tego co wiem, też
jest dobrze?

Jeśli chodzi o tenisa stołowego,
to na pewno. Dzięki naszej wyremontowanej świetlicy, dzieci mają
gdzie trenować. Jest ona czynna
sześć dni w tygodniu, oprócz po-

niedziałku, który przeznaczony
jest na sprzątanie. Przynosi to
wymierne korzyści, nasze dzieci
wygrywają konkursy i zdobywają
wyróżnienia. Jeśli popatrzy się na
zwycięzców konkursów ze szkół
podstawowych z Masłowa czy SP
nr 3 w Trzebnicy, to znakomita
większość pochodzi z Cerekwicy.
To pokazuje jaki mamy potencjał
młodzieży. Brakuje nam tylko
drużyny piłkarskiej, ale może i jej
się doczekamy.
A jakie konkretne plany na 2014
rok?

28 czerwca będziemy obchodzić
pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich naszego proboszcza
Zbigniewa Kondrackiego. Trzydzieści lat z tych pięćdziesięciu
jest już u nas i należy mu się nasz
szacunek za dobrze wykonaną
posługę. Liczę też, że powstanie
projekt doświetlenia wioski oraz
drogi, o której wspominałem
wcześniej, łączącej naszą miejscowość z Masłowem, a którą obiecał
nam burmistrz.
Rozmawiał
Sebastian Hawryliszyn

Dzięki współpracy z mieszkańcami i gminą udało się zrobić w wiosce drogę i chodnik.
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Pomocy! Chcemy zdążyć przed końcem!
Potrzebna pomoc dobrych ludzi z Trzebnicy!
Wraz z grupą przyjaciół zgłosiliśmy naszą podróż marzeń
do udziału w IV Memoriale im.
Piotra Morawskiego. 20 wypraw,
które uzyskają największą liczbę głosów będą tymi, spośród
których komisja wybierze tę najszczęśliwszą i ją sfinansuje.
Celem naszej podróży jest dotar-

cie do małej miejscowości położonej nad kurczącym się Morzem
Aralskim, chcemy zdążyć zanim
ono całkowicie wyschnie, zamieniając miasto, które 50 lat temu
tętniło życiem, w pustynię.
Wyprawę zaczniemy od naszej
ukochanej Gruzji, potem Azerbejdżan, z którego popłyniemy

promem do Aktau w Kazachstanie. Następnie czeka nas przeprawa do Kirgistanu, Turkmenistanu i na koniec odwiedzenie miast
Jedwabnego szlaku w Uzbekistanie oraz dotarcie do Morza Aralskiego.
W całej podróży zależy nam na
poznawaniu mieszkańców, ich

opowieści, ich spojrzenia na historię swojego narodu. Będziemy
szukać także nowych smaków
i postaramy się zgłębić tajniki sztuki kulinarnej rejonu Azji
Środkowej.
Głosowanie na naszą wyprawę
trwa do końca lutego, jedna osoba
może oddać tylko jeden głos, dlatego zależy nam na dotarciu do
jak największej liczby odbiorców.

Głosy można oddawać klikając
w link podany na naszym fanpagu na facebooku: www.facebook.
com/zdazyc.przed.koncem oraz
skanując kod z promującego nas
zdjęcia.
W imieniu swoim i podróżujących ze mną chłopaków, Michała i Przemka, bardzo dziękuję za
każdy głos. Pozdrawiam mieszkańców Trzebnicy i okolic.
Beata Jednoróg

Beata wraz z grupą przyjaciół liczy na głosy mieszkańców Trzebnicy.

Hey! Which way now?!
31 stycznia, piątek, wieczór. W Trzebnickim Centrum
Kultury i Sportu zbiera się grupka młodzieży. W oczy
rzuca się szczególnie jedna postać. Długie, ogniste dready. Tak, to główna organizatorka dzisiejszego komiksowego zamieszania - Ela „Kelso” Raczyk.
PATRYCJA KRÓL

Chwilę po godz. 18 w holu Centrum Kultury i Sportu zebrała się
rodzina i przyjaciele Eli, a także
zainteresowani wystawą komiksu

wak. Ela również opowiedziała
o sobie parę słów. Komiks „Hey!
Which Way Now?!” tworzy od 15
roku życia:
- Rysuję go ręcznie, komputerowo
dodaję jedynie jakieś efekty. Przez

Najmłodsi miłośnicy komiksu prezentowali Eli swoje prace.

młodej trzebniczanki. Wystawę
otworzyła pani Łucja Kołodziejczyk, a w imieniu dyrektora gości
przywitała pani Agnieszka No-

długi czas istniał on wyłącznie w
Internecie, ale ostatnio, za namową znajomych, udało mi się
go wydać ze środków własnych.
Sprzedaje się całkiem nieźle, co

jest bardzo miłe – dodaje Ela.
„Hey! Which Way Now?!” opowiada historię grupy przyjaciół,
którzy grają razem w kapeli.
Czytelnicy razem z nimi przeżywają ich wzloty i upadki oraz
zmagania z codziennością. Ela
Raczyk oprócz oprawy graficznej komiksu tworzy również jego
scenariusz, a historie postaci wymyślonych przez tę uzdolnioną
mieszkankę Trzebnicy śledzi wiele osób. Zżyła się z nimi również
sama autorka.
Podczas wernisażu można było

postanowiła poeksperymentować z użyciem karty kredytowej,
służącej wcześniej do mieszania
kolorów na palecie. Dzięki tej
technice powstały niecodzienne,
barwne obrazy.
Po części oficjalnej oczy zebranych zaczęły śledzić wywieszone
w korytarzu Centrum kartki z
komiksem trzebniczanki. Wypisane w charakterystycznych dla
komiksu „chmurkach” teksty ciekawiły i wciągały bacznych obserwatorów tej nietypowej wystawy.
Kiedy ciekawość została zaspokojona, wszyscy udali się do sali 102,
gdzie przy kawie i ciastkach można było porozmawiać z artystką.
Jako pierwsi zgłosili się trzej mali
pasjonaci tej sztuki. Chłopcy z

dała na ich pytania. Następnie zawiązała się krótka dyskusja na temat odbierania sztuki na różnych
jej płaszczyznach. Obecni na wernisażu przedstawiciele środowisk
artystycznych mieli ciekawe spostrzeżenia, którymi chętnie się
dzielili. Wieczór upłynął bardzo
miło, a kilka egzemplarzy komiksu „Hey! Which Way Now?!” znalazło nowych właścicieli.
Warto zaznaczyć, że Ela nie ogranicza się wyłącznie do tworzenia
komiksu. Jej niecodzienne grafiki zdobią drewniane szkatułki, a
także ubrania. Znaleźć je można
m.in. w sklepie www.headmadestore.pl. A żeby być na bieżąco z
tym, co u Eli i jej bohaterów z komiksu, zapraszamy na jej fanpa-

Elżbieta Raczyk na tle swoich prac.

podziwiać także malarstwo Eli
z czasów, kiedy była jeszcze studentką ASP. Jak sama przyznała,
malowanie nie było jej ulubioną
techniką, dlatego pewnego dnia

wypiekami na twarzach przedstawiali artystce swoje komiksowe dzieła, a Ela z cierpliwością i
uśmiechem na twarzy odpowia-

ge: www.facebook.com/ElaKelsoRaczyk oraz na stronę elaraczyk.
deviantart.com.
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Zaskakujące jasełka w bazylice
W niedzielę 26 stycznia, po mszy św. o godz. 12:30 członkowie Wspólnoty Słowa Sykomora, działającej przy parafii św. Ap. Bartłomieja i św. Jadwigi Śląskiej, wystawili
nietypowe jasełka. Tłum parafian z ciekawością przyglądał się temu przedstawieniu.
PATRYCJA KRÓL

Niekonwencjonalne podejście do
tematu od razu zaintrygowało
wszystkich zebranych parafian.
Inicjatorka całego przedsięwzięcia, Anna Śródka, wcieliła się w
rolę dziennikarki, szukającej
odpowiedzi na pytanie: "Kim
dla Ciebie jest Jezus?" dwa
tysiące lat po Jego narodzeniu. Padały różne słowa
czy to z ust pijanego dresiarza, czy pani w średnim wieku, pędzącej na
zakupy. Trudno było
powstrzymać śmiech.
Następna scena to już
próba
przedstawienia
okoliczności towarzyszących narodzinom Jezusa.
Był to wyścig pastuszków z
trzema królami do Jego żłóbka. Aktorzy – amatorzy w tej
scenie spisali się wyśmienicie. W
kluczowym momencie posłużyli
się efektem slow motion, co w połączeniu z utworem "Chariots of
Fire" Vangelisa dało niesamowity
i przezabawny efekt. Ostatecznie
wszelkie waśnie i spory między
obiema drużynami zostały rozwiane. To, co wyróżniało te jasełka spośród innych, to znakomicie
dobrane dialogi, charakteryzacja
i gra aktorska. Po raz pierwszy też
takie świąteczne przedstawienie
przygotowali dorośli, a nie dzieci.

Poszczególne sceny przeplatane
były wspólnym śpiewaniem kolęd, w które chętnie włączali się
obecni na przedstawieniu wierni.
Wszystko
splecione

wierzy. A jednak Jezus przychodzi na świat i każdego człowieka
obdarowuje największą miłością,
nie patrząc na nasz status spo-

Ania Śródka - inicjatorka nietypowych jasełek.

Przedstawienie było barwne i zabawne, co bardzo spodobało się publiczności.

w jedną, świetną całość. Mimo
dość swobodnej konwencji, przesłanie całego przedstawienia było
bardzo czytelne. W dzisiejszym
świecie wszyscy żyjemy bardzo
szybko, jesteśmy zabiegani, niewielu z nas ma czas na pielęgnowanie wiary, bo niewielu w ogóle
R

Alphabet Photography w Stanach
Zjednoczonych. Tam, w jednym
z centrów handlowych, grupa
ponad stu ochotników zaśpiewała słynny chór „Hallelujah” z
oratorium „Mesjasz” G. F. Händla, wprawiając tym samym w
osłupienie stołujących się wokół
ludzi. Niezwykłe widowisko zarejestrowano, a na YouTube.com
ma już ono ponad 43 miliony wy-

łeczny, wygląd czy wykształcenie.
Przed Nim wszyscy są równi –
muszą jedynie wierzyć i kochać.
Spektakl zakończył się projekcją
jednego z bardziej wzruszających świątecznych flash-mobów,
jaki został przeprowadzony w listopadzie 2010 roku przez firmę
E

K

L

A

świetleń.
Jasełka Sykomory zgodnie z zapowiedziami organizatorów były
nie tylko dla dzieci. Zabawne, ale
też wzruszające dialogi dawały do
myślenia. Aktorzy za swoje zaangażowanie byli regularnie naM

A

gradzani gromkimi brawami. Na
koniec do organizatorów przedsięwzięcia, jak i do jego słuchaczy,
słowa podziękowania skierował
ksiądz proboszcz Jerzy Olszówka:
- Jasełka kojarzą nam się na ogół
z przedstawieniem dla dzieci i
w wykonaniu dzieci. Dziś mogliśmy się przekonać, że także
w wykonaniu dorosłych nic nie
tracą ze swego szczególnego kli-

matu, a przekazują poważne treści i zachęcają do przemyśleń.
Tajemnica Bożego Narodzenia
jest bowiem dla nas ciągłym wyzwaniem i powinniśmy ją wciąż
na nowo odczytywać w realiach
naszej codzienności, aby Jezus
mógł wciąż na nowo rodzić się w
naszych sercach.
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Poznajesz kogoś? Napisz do nas
W związku z opracowywaniem
publikacji książkowej pt. „70 lat
trzebnickiej Jedynki”, zwracamy
się prośbą o pomoc w identyfikacji

osób na fotografiach, które będziemy zamieszczać w kolejnych numerach Panoramy Trzebnickiej.
W ten sposób, z Państwa pomo-

cą, zbierzemy informacje, które –
obok innych dokumentów - będą
stanowić faktograficzną podstawę
niniejszego opracowania. Opisy

KONTAKT:

tel.
kom.

fotografii prosimy nadsyłać lub
dostarczyć osobiście do sekretariatu Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy ul. Świętej Jadwigi 10.

W pierwszym rzędzie druga od lewej: Halina Bahryn-Kamińska, ks. Grzegorz Czech.

Wśród nauczycieli: Feliks Kędzierski, Halina Bahryn- Kamińska.

Jeden z najpiękniejszych dni w roku
Zapraszanie Babć i Dziadków
na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną
w repertuar imprez SP w Boleścinie.
Święto Babci i Dziadka jest
dniem niezwykłym, nie tylko dla
dzieci, ale przede wszystkim dla
seniorów. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.
Dnia 24 stycznia uczniowie klas
0 – VI aktywnie uczestniczyli we
wspaniałej imprezie. Na wstępie dyrektor Bogumiła Szermer
przywitała czcigodnych gości
ciepłymi słowami oraz złożyła
serdeczne życzenia wszystkim
Babciom i Dziadkom.

Następnie, w pięknie udekorowanej sali dzieci pod opieką
wychowawców poszczególnych
klas przygotowały cudowny program artystyczny. Babcie i Dziadkowie mieli przyjemność podziwiać swoje wnuki podczas
tańców, śpiewów oraz krótkich
scenek z życia seniorów.
Pojawiła się rodzina z wiersza
Jana Brzechwy „Rzepka”. Były
również aniołki i diabełki oraz
mnóstwo innych atrakcji.
Następnie wnuki obdarowały
swoich ukochanych gości upominkami, które własnoręcznie
przygotowały. Były to piękne
laurki z życzeniami oraz drobne

słodkości. W trakcie uroczystości
babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych
formach artystycznych. Młodzi
aktorzy z przejęciem odtwarzali
swoje role, a czcigodni goście ze
wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem.
Po części artystycznej zaproszono Babcie i Dziadków na słodki
poczęstunek przygotowany przez
mamy. Jak co roku, sala była pełna gości.
Wspomnienia z tej wyjątkowej
uroczystości można podziwiać na
zdjęciach oraz stronie internetowej szkoły.
Anna Leszczyńska - Janik

Młodzi artyści z przejęciem odegrali swoje role.

71 312 08 88
603 282 423

Z poważaniem
Dyrektor Gimnazjum nr 1
w Trzebnicy
Elżbieta Nowak
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Hej, jasełka, jasełka…
Na co dzień Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Maciejki to
miejsce odrabiania lekcji i przygotowywania się do szkolnych obowiązków, ale także zabawy, okryta
jednak świątecznym urokiem stała się teatrem. Baranie kożuchy i
staropolskie kontusze, grono biznesmenów i żebrak, bezdomna
rodzina z dzieckiem i królowie…
To tylko kilka fraz, próbujących
oddać specyfikę jasełek, jakie
w sobotnie popołudnie dwudziestego piątego stycznia w klasztorze Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy wystawiły dzieci ze świetlicy
środowiskowej Maciejki. Wśród
zaproszonych przyjaciół, dobrodziejów i gości znaleźli się burmistrz gminy Trzebnica Marek
Długozima oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej Mateusz Stanisz,
siostry boromeuszki, przyjaciele i
rodzice podopiecznych.

W swoim przedstawieniu młodzi aktorzy wykorzystali dwie
konwencje mówienia o Bożym
Narodzeniu: bliską współczesnemu odbiorcy, uwypuklającą plan
codziennego zabiegania – uwidaczniała się ona w wysiłkach
brawurowo zagranych trzech
przedsiębiorców, dążących do
tego, by więcej mieć, lepiej wyglądać, by w końcu „coś znaczyć”.
Dzieci wypowiadały ją językiem
hip-hopowego układu, przygotowanego wraz z instruktorką
świetlicowych warsztatów tanecznych Darią Stanisz. Tę obojętność codzienności przenikała
subtelna narracja o drodze Trzech
Mędrców poszukujących Nowonarodzonego – oto Święta Rodzina w tle sceny, niczym pozostali
uczestnicy życiowej krzątaniny,
milcząca, poddana tym samym
problemom, co pozostali: Józef

Publiczności bardzo spodobał się występ podopiecznych świetlicy Maciejka.

szukający dla Maryi schronienia
czy nowoczesny taniec aniołów,
wyśpiewujących swemu niepozornemu Bogu Gloria in excelsis
Deo tworzyły klamrę tej dziecięcej
opowieści, zaś jej interludia stanowiła cierpliwie ćwiczona z organistą bazyliki Jakubem Wrzosem i
zaśpiewana przez Ewelinę liryczna kołysanka Lulajże, Jezuniu…
Do tak przygotowanych jasełek dzieci dołączyły krótki pokaz
– przegląd świetlicowych aktywności, po nim zaś odbyło się
kameralne spotkanie przy przygotowanym przez maciejkowych
rodziców podwieczorku. Nastrój
tego kolędowego popołudnia dobrze oddaje dwugłos burmistrza
Trzebnicy Marka Długozimy i
siostry Macieji Miozgi SMCB,
którzy nie tylko zaakcentowali
potrzebę ponownego odkrycia

ma leń k iej
miłości,
ale wskazali na
społeczny wym i a r
radości, płynącej z
solidarnej
na
nią odpowiedzi. Ci
zaś, którzy
chcieliby dołączyć do tej opowieści, mogą przekazać swój 1% podatku
(Fundusz Pomocy Dzieciom
i Młodzieży im. MB z La Salette
nr KRS:0000222393 z dopiskiem
cel szczegółowy: MACIEJKI).

Siostra Macieja Miozga

W przedstawieniu młodzi aktorzy wykorzystali dwie konwencje mówienia o Bożym Narodzeniu.

Apel do darczyńców
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.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi, że mimo tak wielu obowiązków, znalazł dla nas
czas i swoją obecnością uświetnił naszą uroczystość. Dziękujemy za stworzenie tak
życzliwej i ciepłej atmosfery.
Siostra Macieja Miozga

Podaję adres do fundacji:
Fundacja „Dobro powraca" dla Chorych na Stwardnienie
Rozsiane
ul. Hłaski 34/12, 54-608 Wrocław. KRS 0000338878,
NIP 8942986057, REGON 021085595,
Numer konta:

95 1140 1140 0000 2133 5400 1001
z dopiskiem
– leczenie Irena Bałaga (siostra Zdzisława).
Już teraz za okazaną mi życzliwą pomoc bardzo serdecznie
dziękuję. Szczęść Boże!
Siostra Zdzisława Irena Bałaga

Serdecznie dziękujemy burmistrzowi Trzebnicy Markowi Długozimie za przybycie
na spektakl baletowy naszych dzieci, który odbył się 23 stycznia. Dziękujemy także
za zwolnienie naszych pociech z opłaty za udostępnienie sali w TCKiS.
Rodzice grupy baletowej „Sofija” w Trzebnicy.
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Gościnne jasełka w Brzykowie

Zebranych gości przywitał sołtys Tadeusz Cepiel oraz panie, które przygotowały jasełka.

W pięknie przystrojonej scenerii z szopką rozpoczął się jasełkowy spektakl.

Wśród obecnych byli: burmistrz Marek Długozima z małżonką, sekretarz Daniel Buczak, przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz oraz proboszcz Jerzy Olszówka SDS.

wyrozumiałość dla debiutantów,
życząc miłych wrażeń podczas
występu.
W pięknie przystrojonej scenerii z szopką, gdzie narodził się
Chrystus, w otoczeniu aniołów i
pasterzy w nastrojowym blasku
świec i lampek, rozpoczął się jasełkowy spektakl. Młodzi „aktorzy” odegrali swoje pierwsze role
z dużym zaangażowaniem i wyczuwalną dawką emocji. Warte
wspomnienia były również przygotowane piękne stroje, w jakich
uczestnicy przedstawienia wystąpili.
Dzieci, w bardzo realistyczny sposób, zobrazowały historię
narodzin Jezusa w Palestynie.
Nie zabrakło akcentu odwiedzin
Trzech Króli składających dary
i hołd Jezusowi. A postacie Heroda, Diabła, Śmierci czy Żyda
ubarwiły i ożywiły występ Kolędników.
Publiczność mogła wysłuchać
kolęd oraz pieśni bożonarodzeniowych w wykonaniu Haliny Panysiak i młodzieży, przy
akompaniamencie muzycznym
Pawła Łakoty. Nie zabrakło kolęd: „Wśród nocnej ciszy”, „Jezus
Malusieńki” czy „Przybieżeli do
Betlejem”. Na szczególną uwagę
zasłużyła przepiękna interpreta-

EDYTA BĄK

W piątkowe popołudnie, 31
stycznia w sołectwie Brzyków
miał miejsce pierwszy występ
jasełkowy. Do miłego spotkania
mieszkańców wsi i zaproszonych
gości doszło w nowo wyremontowanej świetlicy. Te pierwsze
jasełka odbyły się z dużym rozmachem, we wspaniałej atmosferze i wielkiej gościnności, z której
słynie Brzyków.
W ten wyjątkowy, pełen wzruszeń i świąteczny nastrój przeniosła gości, młodzież i dzieci z
sołectwa, przygotowana przez
liderki „Stowarzyszenia odnowy
wsi Brzyków”- Leokadię Wnuk
oraz Karolinę Kaczmarek, Alicję
Panysiak i Olgę Melchior. Na tej
ważnej uroczystości nie zabrakło
gości. Swoją obecnością zaszczycili mieszkańców: burmistrz Marek Długozima wraz z małżonką,
sekretarz Daniel Buczak, przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz oraz proboszcz Jerzy
Olszówka SDS.
Jak przystało na gospodarza
imprezy, zebranych gości przywitał sołtys Tadeusz Cepiel. Nie
ukrywając wzruszenia zapowiedział występ jasełkowy, prosząc o
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Nie zabrakło także pięknie wykonanych kolęd i pastorałek.

cja utworu pod tytułem „Kolęda
dla nieobecnych” w wykonaniu
Haliny Panysiak, którą poproszono o bis.
Kończąc przedstawienie młodzież życzyła wszystkim „łaski
Bożej, sił do pracy (…), niech pomoże Bóg Wcielony zebrać wszędzie wielkie plony”.
Podczas całego spotkania
jasełkowego panował nastrój
świąteczny i atmosfera wręcz rodzinna. Wielka gościnność całej
społeczności wsi, wynikająca z
głęboko zakorzenionej cechy z
dziada, pradziada, ujęła wszystkich zaproszonych gości. A sami
gospodarze jasełek nie ukrywali
zadowolenia z przebiegu imprezy. Jedna ze współorganizatorek
przedstawienia, Karolina Kaczmarek, z radością powiedziała: - Cieszę się bardzo, że występ
podobał się mieszkańcom i naszym gościom. Nie ukrywam, że
byliśmy bardzo zdenerwowani,
bo w końcu był to nasz debiut.
Nasze przygotowania do występu
trwały miesiąc, kosztowało nas to
sporo pracy i nie ukrywam trema
też się pojawiła, ale najważniejsze
jest to, że poczyniliśmy pierwsze
kroki w rozwijaniu i pielęgnowaniu tradycji jasełek w naszej wsi.
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Spotkania autorskie
Organizatorzy zapraszają na spotkania
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 (budynek A, sala nr 2)
ul. Żeromskiego 25 w Trzebnicy w każdy czwartek w godz. 17.30-18.30
Wykłady o początkach chrześcijaństwa według pism pierwszych apostołów.
Poznaj autorów oraz treść Nowego Testamentu od podstaw.
Wstęp wolny.

7-8.02.14
7-8.02.14

(piątek i sobota) godz. 16:00
min., b/o, DUBB., bil. 12 zł

Skubani USA, 91

(piątek i sobota) g. 18:00 Wałęsa. Człowiek z
nadziei Pol., 130 min., od 12 lat, bil. ulg.12 zł,
norm. 15 zł

		
NIEDZIELA – kino nieczynne
14 i 16.02 (piątek i niedziela) g. 17:00 Wędrówki z dinozaurami Austria, 87 min., b/o, bil. 12 zł

14 i 16.02

(piątek i niedziela) g. 19:00 „Wkręceni” Polska,
100 min., od 15 lat, bil. ulg. 12 zł., norm. 15 zł

SOBOTA – kino nieczynne
19.02.14

środa g. 12:00 GDZIE JEST GWIAZDKA? Norwegia, 80 min., b/o, DUBB., WSTĘP WOLNY

21 i 23.02

(piątek i niedziela) godz.17:00 Królowa
Rosja, 80 min., b/o, DUBB., bil. 12 zł

21 i 23.02

Śniegu

(pt.i nd) godz. 19:00 Wilk z Wall Street USA,
179 min, od 15 lat, bil. ulg. 12 zł, norm. 15 zł

		
26.02.14

SOBOTA – kino nieczynne

28.02 i 2.03

(piątek i niedziela) godz. 17:00 Robaczki z Zaginionej Doliny, Belgia, 89 min., b/o, DUBB. bil.
12 zł

28.02 i 2.03
		

środa godz. 12:00 PINOKIO, Belgia, 75 min., b/o,
DUBB., WSTĘP WOLNY

(piątek i niedziela) godz. 19:00 Pod Mocnym
Aniołem, Pol., 95 min., od 15 lat, bil. ulg. 12 zł,
norm. 15 zł

SOBOTA – kino nieczynne
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Jubileuszowe spotkanie w Cerekwicy
W sobotę 25 stycznia w odnowionej świetlicy wiejskiej w Cerekwicy odbyło się spotkanie z mieszkańcami, w którym na zaproszenie sołtysa wsi i trzebnickiego radnego
Edwarda Sikory udział wziął burmistrz Marek Długozima. Spotkanie to było okazją
do świętowania z kilku powodów. Jednym z nich był jubileusz piętnastolecia sołtysowania Edwarda Sikory.
SEBASTIAN HAWRYLISZYN

Najważniejsze tego dnia były
dzieci, które brały udział w noworocznym turnieju tenisa stołowego. To właśnie one, z rąk
burmistrza otrzymały nagrody,
wyróżnienia i pamiątkowe dyplomy. Był to dla nich zapewne
niezapomniany moment, wpasowujący się idealnie w idę hasła:
„Trzebnica - Gmina Wspierająca Sport”. Jak mówił burmistrz
Marek Długozima najważniejsze
są dzieci, bo to one budują naszą
przyszłość, dbanie o ich prawidłowy rozwój to nie tylko zapewnienie odpowiednich standardów
związanych z nauką, ale także
stworzenie możliwości, w ramach
których młodzież może pielęgnować i rozwijać swoje zainteresowanie sportem. - Taką sytuację

Nagrodzone dzieci wraz z burmistrzem i sołtysem Edwardem Sikorą.

Super ferie za opowiadanie
Wojciech Gediga ma 9 lat i jest
uczniem Szkoły Podstawowej nr 2
w Trzebnicy. Kiedy nauczycielka
Jolanta Straszak zaproponowała,
by wziął udział w konkursie Radia
Wrocław na „Opowieść wigilijną”,
zgłosił się natychmiast. Potem jednak... zapomniał. Na szczęście jest
mama Kasia, która o takich sprawach dobrze pamięta. Opowiadanie Wojtka z trzebnickimi stawami w tle znalazło się w gronie 20
laureatów.

w Radio Wrocław. Będzie można
podejrzeć przy pracy najlepszych
radiowców, udzielać wywiadów na
radiowej antenie, poznać dziennikarskie sekrety oraz wspólnie z
Kinem Nowe Horyzonty nagrać
prawdziwy dubbing do bajki!
- Mam nadzieję, że będę mógł
pozdrowić moją rodzinę, klasę i
wychowawczynię – dodaje Wojtek. Od dawna już interesuje się
literaturą. Wśród jego ulubionych
lektur jest „Magiczne drzewo”

spotykamy właśnie tu, w Cerekwicy, gdzie oprócz zmodernizowanej, nowoczesnej świetlicy,
mamy również ludzi, którzy dbają o to, by prężnie ona działała,
organizując czas najmłodszym.
Bo dysponując nawet najnowo-

cześniejszą infrastrukturą, trzeba
ludzi z pasją, którzy znajdą czas
i ochotę, by animować rozrywkę najmłodszym. W Cerekwicy
otrzymano środki rozwoju w postaci wyremontowanej świetlicy,
ale trzeba jeszcze wiedzieć jak
te środki zagospodarować, ten
noworoczny turniej czy tradycja
świątecznego kolędowania oraz
inne inicjatywy, podejmowane
przez mieszkańców wsi na czele
z sołtysem Edwardem Sikorą, dobitnie pokazują, jak duży potencjał tkwi w tej lokalnej społeczności – mówił burmistrz i dodał:
– Gratuluję również serdecznie
samemu sołtysowi Edwardowi
Sikorze, który od tylu już lat, udanie sprawuje swój urząd. Wiem,
że nie jest to łatwe, ale wiem również, że to człowiek z twardym
charakterem o czym niejednokrotnie przekonywałem się podczas sesji rady miejskiej. Życzę
mu kolejnych, długich lat owocnego sołtysowania - zakończył.
Spotkanie to było również
okazją do podziękowania lokalnej
społeczności za wkład włożony w
utrzymanie tradycji kolędowania - dzieciom za czynny udział
w Wigilii na trzebnickim Rynku,
rodzicom za dopilnowanie, by ich
pociechy mogły w jak najlepszych
warunkach wykonywać ten radosny obowiązek.

Opowiadanie wigilijne, autor: Wojtek Gediga

Dobry uczynek
Pewnego wigilijnego dnia czekaliśmy na tatę, który miał przynieść karpia na
świąteczną kolację. Kiedy wrócił nie wyglądał na zadowolonego. Był zmarznięty na
kostkę lodu, a wkurzony był jeszcze bardziej. Przecież stał w kolejce prawie godzinę.
Rozebrał kurtkę, buty oraz czapkę i wpuścił karpia do wanny. Zadowolony zawołał
mnie i moją młodszą siostrę Zosię. Zaciekawiony wszedłem do łazienki. Kiedy pomyślałem co czeka biednego karpia, zrobiło mi się go żal. Mojej siostrze zrobiło się
żal jeszcze bardziej.
Postanowiliśmy opracować plan, jak zmusić tatę do wypuszczenia zwierzaka. Zosia miała podejść do taty i grzecznie poprosić Go o wypuszczenie ryby. Gdyby się
nie zgodził, mieliśmy plan awaryjny. Na umówiony znak, Zosia miała rozpaczać i
histeryzować. Tato nie był na to uodporniony, musiał ulec. Po opracowaniu planu
zaczęliśmy go realizować.
Zosia podeszła do taty prosić o wypuszczenie ryby. Tata, oczywiście, się nie zgodził, tłumaczył Jej, że taka jest tradycja. Marudził, że za długo stał w kolejce i takie
tam. Uruchomiliśmy więc plan awaryjny. Na mój znak Zosia zaczęła wrzeszczeć.
Tato nie miał innego wyboru. Musiał się zgodzić. Ubrał się , ubrał Zosię, włożył karpia do pojemnika i rozpoczęliśmy misję ratunkową.
Na szczęście mieszkamy w Trzebnicy, niedaleko terenów spacerowych i pięknych
stawów, które doskonale nadawały się na nowy dom dla naszej „wigilijnej kolacji”.
Kiedy szliśmy pustymi uliczkami, tata nie był zadowolony. Pewnie wolałby zostać w
ciepłym, pachnącym domu. Pomyślałem, że tata zupełnie nie rozumie, że to fajna
przygoda i ważny dobry uczynek. Ja i Zosia byliśmy zachwyceni. Zwróciliśmy karpiowi wolność. Znacznie lepiej wyglądał w stawie niż w naszej wannie.

Wojtek Gediga z siostrzyczką Zosią.

- Ta historia jest trochę prawdziwa, a trochę nie. Rzeczywiście
kiedyś z tatą złowiliśmy rybę,
przynieśliśmy ją do domu, a potem zanieśliśmy z powrotem do
stawu – opowiada Wojtek. Nagrodzone opowiadanie to historia o
wspaniałym chłopcu, który wraz z
siostrą znajduje nietypowy sposób
na uratowanie wigilijnego karpia.
Wojtek ma za sobą już inne próby literackie, ot choćby udział
w konkursie, który się odbywał
pod hasłem „Kłótliwe sąsiadki”.
Jednak wygrana w plebiscycie organizowanym przez Radio Wrocław cieszy w sposób szczególny.
Miejsce w ścisłym gronie 20 laureatów gwarantuje wspaniałe ferie

autorstwa Andrzeja Maleszko,
czy „Dziennik cwaniaczka” Jeffa
Kinneya. A wśród innych zainteresowań laureata znajduje się
sport, a w sposób szczególny skoki
narciarskie, siatkówka oraz piłka
nożna. Lubi także przyrodę.
- O wygranej mama przeczytała w internecie. Leżałem już w
łóżku, kiedy usłyszałem jej krzyk
radości. Wstałem i w euforii zacząłem skakać po sofach. W każdym razie trudno było zasnąć tej
nocy - wspomina Wojtek.
Młodemu pisarzowi serdecznie
gratulujemy pierwszych sukcesów!
(ewe)

Kiedy wracaliśmy, Zosia zobaczyła pierwszą gwiazdkę na niebie. Pobiegliśmy
więc do domu na świąteczną kolację. Tacie zupełnie przeszła złość, tylko dziadek
narzekał, że nie zje w tym roku smażonego karpia.
Ponieważ jest wędkarzem Zosia znowu zaczęła wrzeszczeć, bojąc się, że będzie chciał
go złowić. Dziadek musiał obiecać, że nie upoluje naszego karpia.
Wigilię spędziliśmy bardzo miło, ciekawe czy o północy karp pływając w trzebnickim stawie dziękował nam za pomoc.
Koniec
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W trzebnickich
ogrodach pamięci

„masz mało czasu trzeba dać świadectwo” Zbigniew Herbert
Mieszkają wśród nas. Noszą w sobie historie, które czas nieubłaganie pokrywa kurzem zapomnienia. I choć ciężko im
mówić o tym, co było wczoraj, to wspomnienia sięgające w daleką przeszłość pełne są dat dokładnych w godziny i
minuty, pamiętają kolor sukienki, odznaki na mundurze, wypowiedziane słowa. W ich imieniu często zgłaszają się do
urzędu bliscy. Nie proszą o wiele. O czas i o pamięć. Na ten apel odpowiedział burmistrz Marek Długozima.

Genowefa Szyba. Spotkanie pierwsze
EWELINA GŁADYSZ

Trwała wojna, a ona zanosiła
chleb i kawę w kanach partyzantom ukrywającym się w lesie.
Pewnego dnia wraz z koleżanką „Franią” znalazły w polu
ukrywającego się pod stogiem
siana ciężko rannego Mariana Mojeckiego pseudonim
akowski „Szum”. Uratowały
mu życie. Od 1952 roku pani
Genowefa Szyba mieszka w
Trzebnicy. Z nieukrywanym
wzruszeniem przyjęła kwiaty,
prezent i Dyplom Uznania i
Wdzięczności, które 24 stycznia br. wręczył jej burmistrz
Marek Długozima.
Na stole herbata, ciasto, a
tuż obok kilkanaście albumów rodzinnych. Każda z
tych fotografii to osobna historia, często z wielkimi wydarzeniami historycznymi w
tle. – Tak ogromnie się cieszę,
że miał pan dla mnie czas.
Często proszę córkę Teresę, by
przewiozła mnie po mieście,
by pokazała, jak ono teraz wygląda. Jestem pod wrażeniem
tego, jak zmienia się Trzebnica. Ostatnio spacerowałyśmy
przy deptaku. Wyglądał pięknie – mówi bohaterka pierwszego spotkania z burmistrzem.
Genowefa Szyba z domu Zubek, pseudonim akowski „Baśka”,

córka Władysława, urodzona w
1924 roku w Ciekotach w powiecie kieleckim. Do Armii Krajowej
wstąpiła w czerwcu 1943 roku.
Z pamiętnika pani Genowefy:
Moja rodzina składała się z pięciu

osób: rodzice, brat i dwie siostry.
Mieszkaliśmy przy samym lesie, u

W cichej, skromnej wiejskiej chacie,
jakoś smutno było,
bo po syna stracie,
życie się dłużyło.
Było to wtedy jesienią
we Władysławowej chacie.
Sad okryty czerwienią.
Dziewczyny, czego wyglądacie?
Wyglądają ojca, wyglądają brata,
którzy poszli i od dawna nie wracają.
Ciężka dla nich ta podwójna strata.
Przy tym gęsto tam w lasach strzelają..
A Władysław odwiedził już syna
„Bryłę” naszego kolegę dzielnego
W tym czasie obława się zaczyna
i w drodze Niemcy łapią go samego
Dawno się z synem nie widział,
który w partyzantce walczył już od maja.
Na czułej rozmowie całą noc przesiedział.
W tym czasie obława się zaczęła.
Gdy odszedł, niemiecka schwyciła go zgraja.
Obskoczyli znienacka, kołem otoczyli.
Krzyczą:”bandit”!
Do dowództwa prosto prowadzili.
Z uciechy po drodze krzyczeli wesoło.
Władysław ujrzał wzrok oficera,
był okrutny, w oczach miał śmierć.
Wyrok wyrzekł: warta niech mi go zabiera
i godziny nie przeżyje ćwierć.
Wzięli go oprawcy za zabudowanie.
On się chce tłumaczyć. Nie ma tłumaczenia,
Więc powiedział, że kornet dał w reperowanie.
Lecz rozkazów nikt teraz nie zmienia.
Ale w Szwabie litość się wzniosła,
Wszak i w jego domu może się to zdarzyć
I jego żona tam z dziećmi została.
Przed karą Boga nie zastąpi straży.
Więc ten fakt sprawdzają,
oczywiście, jest prawdą.
I nareszcie zwolniony zostanie.
On szedł drogą prawną.
Gdy się wydarli z niewoli (…)

Do historii z partyzantem o
pseudonimie „Szum” los dopisał swój ciąg dalszy. W trakcie
pamiętnej rozmowy na Wykusie
podnóża Gór Świętokrzyskich klasztoru św. Katarzyny przy Ły- okazało się bowiem, że „Szum”
we wsi Ciekoty, miejsce Stefana sej Górze. Miałam w tym klasz- ma córkę lekarkę, która pracowaŻeromskiego, pisarza. Mama, torze ciocię, która prowadziła ła w... Szpitalu w Trzebnicy i jako
dla partyzantów „Matula” piekła aptekę. Dużo nam pomagała. Po anestezjolog przygotowywała pachleb na chrzanowych liściach. czterdziestu latach, na zjeździe nią Genowefę do operacji. To nie
koniec niezwykłych zbiegów okoJak chłopcy przychodzili, zaliczności. Córka „Szuma”
wsze otrzymywali pajdę
pracowała na oddziale z córchleba, nikt nie wyszedł
ką pani Genowefy – Teresą!
głodny. Mąkę mełliśmy w
Pani Genowefa Szyba
żarnach u cioci Anieli pod
zamieszkała w Trzebnicy w
lasem, nieraz chłopcy po1952 roku. Mówi, że marzymagali.
ła o tym od dawna. Kilka lat
Nie chciała być akowwcześniej, kiedy mieszkaską „Baśką”, chciała być „Teła w Leszczynach na ziemi
reską”, ale jedna już była w
kieleckiej i tam należała do
zgrupowaniu, więc komenchóru, pojawił się pomysł,
dant powiedział, że musi
by przyjechać do Wrocławia
być „Baśka” i już. Kiedy po
na uroczystość św. Czesława
latach na świat przyszła jej
i do Trzebnicy, która jest tuż
córka, ta sama, u której dziś
obok, i gdzie patronką jest
mieszka pani Genowefa,
św. Jadwiga. Jednak wojna
to nikogo nie zdziwił fakt,
sprawiła, że ta podróż okaże otrzymała imię Teresa.
zała się niemożliwa. Potem
I to ona dziś opiekuje się
los, a właściwie represje i
chorą mamą, a imię, które
groźby, którym poddawana
nosi, okazało się pewnym
była rodzina pani Genowezobowiązaniem - zobowiąfy, zadecydowały, że osiedlizaniem, z którego stara się
ła się w Piersnie. Stąd było
pięknie wywiązywać. Wraz
niedaleko do kościoła w
z dziećmi i resztą rodziny
Głuchowie Górnym, gdzie
pod koniec ubiegłego roku
po raz pierwszy spotkała
przygotowała dla mamy
ks. Wawrzyńca Bochenka.
niezwykłe przyjęcie z okazji
To dzięki jego namowom
90 tych urodzin. Pani Genowefa żyje jego atmosferą Genowefa Szyba w młodości. Była łączniczką i przystąpiła do trzebnickiego
chóru parafialnego, w któdo dziś. Były kwiaty, prezenty, sanitariuszką w Armii Krajowej.
rym śpiewała aż do 2000 roku.
a wśród nich tak niezwykłe jak
Życie pani Genowefy to gotochoćby album rodzinny wykona- partyzantów na Wykusie, podny przez państwa Wróblewskich, chodzi do mnie mój brat z siwym wa opowieść - brat, który działał
czy drzewo genealogiczne zapro- mężczyzną i pyta: Poznajesz tego w partyzantce i któremu cudem
jektowane przez wnuczkę oraz pana? Bardziej się domyśliłam udało się uciec Niemcom; ojciec,
film zmontowany przez córkę Te- niż poznałam, że był to „Szum”. który tego samego dnia czekał na
renię.
Wziął moje ręce, ucałował i po- rozstrzelanie, ale oprawcy zmieWśród wielu wspomnień pani wiedział, że niczego w życiu tak nili zdanie; mama, która wyśniła
Genowefy jest kilka takich, któ- nie pragnął jak zobaczyć „Franię” oba zagrożenia i jednej nocy jej
re zasługują na szczególną uwa- i „Basię”, które mu życie ratowa- włosy pokryły się siwizną. I pani
gę. Jedna z pierwszych opowie- ły. Teraz może spokojnie umie- Genowefa opowiada tę bogatą
ści mówi o tym, jak z koleżanką rać, bo choć jedną znalazł, której przeszłość na różne sposoby „Franią” ratowały rannego kole- może złożyć wyrazy wdzięczno- część spisała w formie pamiętnigę, pseudonim „Szum”. Znalazły ści. Za rok „Szum” umarł. Wielu ka, część zamknęła w formie pogo w kopce siana.
było takich chłopców. Po wojnie ezji. O tym dlaczego to tak ważne,
Z pamiętnika pani Genowefy:
każdy poszedł w swoją stronę, ale by opowiadać o przeszłości, boJa i „Frania”, moja koleżanka, na pamięć o nich nie zaginie. Ileż haterka mówi tak: - Napisałam,
zmianę opiekowałyśmy się nim. takich przeżyć, wspomnienia się by te wydarzenia z II wojny światowej nie poszły w niepamięć”.
Leczyła go siostra zakonna z powtarzają, plączą.
Nie pójdą.

Genowefa Szyba
Fragment wiersza
Pani Genowefa z córką Teresą i burmistrzem.
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Bal karnawałowy
29 stycznia 2014 roku w Szkole Podstawowej w Kuźniczysku
odbył się bal karnawałowy, na
którym bawiły się dzieci z klasy
zerowej. Stosownie do okoliczności udekorowana została sala,
wirowały w tańcu królewny,
wróżki, a kroku dotrzymywali
im m.in.: piraci, żołnierze, kowboje i spidermani. Jednak zanim

rozpoczęły się tańce uczestnicy
musieli przejść niezwykle trudną
„drogę do krainy zabawy”- tzn.
tor przeszkód, który wszyscy
bardzo chętnie pokonywali nawet po kilka razy. Przy muzyce
dzieci bawiły się w parach, w kółeczku, „jechał pociąg z daleka”,
nie zabrakło także piosenek we
własnym wykonaniu i różnego

rodzaju zabaw ruchowych.
W chwilach przerwy dzieci zasiadały do wspólnego stołu na soczek i słodki poczęstunek, który
przygotowali rodzice.
Zabawa przebiegała w niezwykle radosnej atmosferze, a na zakończenie każdy uczestnik balu
otrzymał w nagrodę kolorowy
balonik.
Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie balu dla
przedszkolaków serdecznie dziękuje wychowawczyni – Bożena
Pieniądz.

Wycieczka do Muzeum Archeologicznego
15 stycznia dzieci z gr. III i IV
Przedszkola nr 1 pojechały na
wycieczkę do Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu. W
muzeum dzieci uczestniczyły w
warsztatach „Zostań Jaskiniowcem”.
Celem wycieczki było: rozwijanie zainteresowań przeszłością,
od czasów najdawniejszych do
współczesności, rozwijanie zdolności do bycia aktywnymi uczestnikami świata sztuki, zapoznanie
z zasadami prawidłowego zacho-

wania w muzeum.
W muzeum dzieci przywitała
bardzo miła pani przewodnik.
Poinformowała jak należy zachowywać się w muzeum oraz
przedstawiła temat warsztatów:
„Zostań Jaskiniowcem”.
Podczas prezentacji tematu
dzieci dowiedziały się: jak żyli ludzie w epoce jaskiń, jak się ubierali, co jedli, jak mieszkali, skąd
się wziął ogień. Pani przewodnik
pokazała kamienne narzędzia jakimi posługiwali się jaskiniowcy,

Dla kochanych dziadków
Z okazji Święta Babci i Dziadka, dzieci 5-letnie, z grupy III
wraz ze swoimi wychowawczyniami - Lucyną Wiśniewską i
Małgorzatą Wcisło zaprosiły do
Przedszkola nr 1 swoje babcie i
dziadków.
Na uroczystość przybyło około 70 osób. Niektórym dziadkom
towarzyszyli rodzice naszych
przedszkolaków.
Uroczystość
rozpoczęła się o godzinie 14.
Dzieci z grupy III zaprezentowały zaproszonym gościom program słowno-muzyczny, a babcie

i dziadkowie z wielką radością i
wzruszeniem wysłuchali całego
przedstawienia. Nie szczędzili
słów uznania dla dzieci i nauczycieli. Przedszkolaki przebrane za
jasełkowe i bajkowe postacie znakomicie odegrały swoje role, wcale się nie stresowały, a występ dla
dziadków sprawił im ogromną
radość.
Dzieci chętnie uczestniczyły
w przygotowaniach do występu,
szybko nauczyły się tekstów, a
rodzice stanęli na wysokości zadania i przygotowali dla małych

ubrania ze skór zwierząt. Dzieci
oglądały szałas mieszkalny – obity skórami zwierząt, rysunki na
ścianach jaskiń, a także szkielet
mamuta.
W drugiej części spotkania,
dzieci uczestniczyły w warsztatach. Zbierały patyki i kamienie,
układały oraz „ rozpalały” ognisko. Następnie dziewczynki robiły talizmany i naszyjniki z kamyków i sznurków, chłopcy robili
strzały z patyków i z kamienia,
łuki.
Dzieci rysowały na ścianach
malowidła, a następnie malowały
twarze swoim kolegom. Zabawa
bardzo podobała się dzieciom.
Były mocno zaangażowane w
swoją pracę.Na zakończenie pani
przewodnik wręczyła każdemu
dziecku dyplom
„Prawdziwy Jaskiniowiec” oraz
zakładkę i kartkę o wrocławskim
Muzeum Miejskim. Warsztaty
bardzo podobały się dzieciom,
wszyscy chętnie uczestniczyli w
zabawach, przyjęli zaproszenie od
pracowników muzeum na kontynuację spotkań i warsztatów.
Nauczycielki, które uczestniczyły
w wyjeździe: gr. III- p. Małgorzata Wcisło. p. Lucyna Wiśniewska,
gr. IV - p. Barbara Król, p. Małgorzata Cymerman.
[ann]

Biesiada ludowa w Boleścinie

W ostatnią sobotę stycznia w
Szkole Podstawowej w Boleścinie odbyła się zabawa seniora. To
jedna z wielu imprez przygotowanych przez Radę Rodziców tej
szkoły, w celu zebrania funduszy
na wsparcie działalności szkoły.
Ponad 50 osób bawiło się przy
muzyce ludowej w wykonaniu
„Kapeli z Siemianic”, przeplatanej
występami zespołu „Mozaika” ze
Skarszyna oraz doskonałą konferansjerką panów Henryka Klin i
Mariusza Dyszczyńskiego.
Chcielibyśmy serdecznie po-

dziękować „Kapeli z Siemianic”,
która zagrała na rzecz szkoły za
darmo, a także dyrektorowi szkoły pani Bogumile Szermer za pomoc przy organizacji imprezy, a
od strony artystycznej pani Janinie Klin i panu Andrzejowi Karczowi.
Mamy nadzieję, że za rok znowu będziemy mogli liczyć na tak
wspaniałych biesiadników i artystów, za co dziś dziękujemy.
Ewa Przysiężna
przewodnicząca Rady Rodziców
SP w Boleścinie

Dla dziadków w Kuźniczysku

25 stycznia w Szkole Podstawowej w Kuźniczysku odbyła się
uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka.
Dzieci z klasy 0 dla zaproszonych gości przygotowały program artystyczny. Bez większego
skrępowania prezentowały krótkie inscenizacje, mówiły wiersze
o tym, jak bardzo kochają swoje
babcie i dziadków, a także zaśpiewały kilka piosenek, akompaniując sobie przy niektórych
własnoręcznie wykonanymi instrumentami.
Występy zakończyły się wrę-

czeniem laurek, które przedszkolaki wykonały w czasie zajęć pod
okiem wychowawczyni.
Po części oficjalnej zarówno
goście, jak i mali artyści, zostali
zaproszeni na słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców.
To niecodzienne spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze.
Serdecznie dziękuję wszystkim
rodzicom dzieci z kl. 0 oraz pracownikom obsługi szkoły za pomoc organizacyjną.
Wychowawczyni klasy zerowej –
Bożena Pieniądz
aktorów stosowne kostiumy.
Wsłuchując się w treść dramy
(w której wystąpiły wspólnie z
dziećmi również nauczycielki),
życzeń, piosenek i wierszy recytowanych przez przedszkolaków,
łatwo można było zauważyć, jak
wielką rolę w życiu dzieci odgrywają babcie i dziadkowie. To
oni nigdy nie szczędzą czułości,
zawsze chętnie pogłaszczą, czy
przytulą. Chętnie też dzielą się
swoją wiedzą i pokazują dzieciom
świat.
„Moja Babcia umie tyle, że
uwierzyć trudno w to,
Coś wymyśli w jedną chwilę, by
przegonić każde zło …”
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Wieczór kolęd w Skoroszowie
W sołectwie Skoroszów, 26 stycznia koncertował ksiądz Jacek Tomaszewski przed
najbliższą mu publicznością – swymi parafianami i mieszkańcami. Kapłan, gitarzysta, strażak i miłośnik podróży, zaprezentował w niedzielny wieczór ponad dwugodzinny
koncert, który był swoistym muzycznym przeglądem, od nostalgicznych kolęd po lekkie
pastorałki z odrobiną humoru.

Sołtys Anna Maśluk, radna Janina Polak oraz mieszkańcy i parafianie, ktorzy licznie przybyli na koncert księdza.
EDYTA BĄK

Z wybiciem godziny 17-tej w
wiejskiej świetlicy rozbrzmiały
pierwsze akordy gitary, dając tym
sygnał zebranym słuchaczom, że
to czas koncertowania nadszedł.
Ksiądz Jacek witając ciepło gości, podziękował im za tak liczne
przybycie, mimo tak niesprzyjającej mroźnej aury.

Podróż z kolędą
Kapłan zabrał swych słuchaczy w podróż, która trwała ponad
dwie godziny. Pierwsza część koncertu była bardziej nostalgiczna,
refleksyjna ze sporą dozą patosu.
Jak sam muzyk powiedział - kolędy tworzą specyficzny klimat,
który trwa tak krótko, tym bar-

dziej zachęcam
wszystkich
do
wspólnej refleksji
i śpiewania kolęd
i pastorałek, które budują jedyną
i niepowtarzalną
aurę świąt Bożego
Narodzenia.
Podróż swą muzyk rozpoczął tradycyjną
kolędą „Gdy się Chrystus
rodzi”, która przypomniała słuchaczom święta i ich niesamowitą magię. Utworem autorstwa
Ernesta Brylla „Wołanie” muzyk
poruszył do głębi zasłuchanych
gości. Z repertuaru grupy Skaldowie, wykonawca przypomniał
utwór „Dobra nowina”.
Do wspólnego śpiewania ka-

Ks. Jacek Tomaszewski

płan poderwał słuchaczy kolędą
„Dzisiaj w Betlejem”, autora nieznanego, co nie zmienia faktu, że
ów utwór jest wszystkim znany i
chętnie śpiewany na wszystkich
szerokościach geograficznych.
Owocem pobytu księdza Jac-

ka w Rzymie, jest aranżacja pastorałki „Dziś z radością wszyscy
śpiewajmy”, autorstwa Pawła Orkisza, którego spotkał podczas
swej podróży do Włoch. Ów
utwór stał się również elementem
niedzielnego koncertu.
Między wykonywanymi kolędami, ksiądz trafnie komentował
dany utwór i z typową dla siebie
manierą, opisywał związane z
kolędami postacie i zdarzenia.

Z niemałym wzruszeniem omówił wspaniały projekt muzyczny,
który powstał w latach 90-tych,na
kanwie m.in. poezji Ernesta Brylla, w aranżacji Włodzimierza
Korcza i z udziałem Alicji Majewskiej, Haliny Frąckowiak i niezapomnianego Andrzeja Zauchy.
Płyta zatytułowana „Kolęda w
Teatrze STU” jest kwintesencją
naszej tradycji – jak sam kapłan
mówił- w kulturze polskiej kolęda
stała się wartością samą w sobie,
czego dowodem jest powstanie
kolęd o kolędzie. A nastrojowy
utwór „Polska kolęda” ze wspomnianej płyty, był trafnym na to
dowodem.
Bardzo miłym akcentem podczas kolędowania była dedykacja
księdza dla jego kochanych parafianek pastorałki „Marzenie”,
natomiast kolędę z filmu „Miś”

Stanisława Barei zadedykował
kapłan wszystkim organizatorom
koncertu, dziękując za ich sympatię do muzyki, którą gra.
Po krótkiej przerwie nadszedł
moment na drugą część koncertu.
Muzyk postanowił przedstawić
kolejne pastorałki z dużą dawką
humoru i odrobiną dystansu, aby
zagrać Panu Jezusowi trochę inaczej.
Góralską nutą, skoczną, prostą
i oszczędną w formie, rozpoczął
ksiądz przegląd pastorałek, w
którym nie zabrakło „Chojki”,
„Pastuszkowie bracia mili” czy
„Duli, duli na skrzypeczkach”.
Nie zabrakło również akcentu
współczesnego, w postaci piosenki „Kundel rudy” przy akompaniamencie gitary basowej.
Na koncercie pojawiły się akcenty międzynarodowe, choćby
w postaci utworu „White Christmas” z amerykańskiego filmu z
lat 30-tych „Świąteczna gospoda”, który stał się przebojem znanym na całym świecie. Kolejnym
utworem była pastorałka ukraińska „Radość dziś nastała” oraz
kolęda z XVII wieku pochodząca Anglii, która jest w kanonie
utworów świątecznych ludzi morza – „Żaglowce trzy”.
Tradycyjnie koncert zakończył
się bisami, a publiczność nagrodziła muzyka gromkimi brawami. Sołtys Skoroszowa Anna
zachwycona występem księdza
powiedziała: –To już drugi koncert naszego księdza w Skoroszowie, a drugi w tym dniu - ksiądz
Jacek jest nie do zdarcia – bardzo
jesteśmy mu wdzięczni za tak
wzruszający koncert.
Natomiast Janina Polak, radna i
mieszkanka, powiedziała nam, że
takie spotkania integrują społeczność i są ważnnym elementem
kultury każdej wioski.

ROZMOWA Z KSIĘDZEM - JACKIEM TOMASZEWSKIM
Jak koncertuje się przed swoją
publicznością, czy miał ksiądz
większą tremę, niż zazwyczaj?

Jestem muzykiem obytym ze sceną, każdy koncert jest indywidualną sprawą. Jeśli chodzi o tremę,
oczywiście, że zawsze towarzyszy
mi przy każdym koncercie, ale
w bardzo małym procencie. Gdy
artysta nie ma tremy, to w jawny
sposób lekceważy słuchaczy. Ja
podczas gry „widzę” tylko muzy-

kę i gitarę, które szczelnie wypełniają moje myśli. Nie będę ukrywał, że granie dla swoich słuchaczy jest trudniejsze. Jestem ich
księdzem i występuję w kościele
trochę w innej formie. Koncert
jest innym gatunkiem kontaktu,
tutaj przedstawiam muzykę.
Kolędy są bardzo rozległym
tematem muzycznym. Czym
ksiądz kierował się przy wyborze utworów?

Do koncertu przygotowywałem
się już od 15 listopada. Sam proces prób i aranżacji utworów zajął
mi około 120 godzin pracy. Gdybym chciał zagrać wszystkie kolędy, które wybrałem, to koncert
musiałby trwać minimum cztery
godziny. Utwory pochodzą ze starych śpiewników i oczywiście z
Internetu. Starałem się zagrać kolędy znane i te mniej osłuchane,
w różnym klimacie, bo przecież
one właśnie takie są.

Genowefa Szyba – Moje spotkanie z Janem Pawłem II
Był stan wojenny. Musiałam
ukrywać swoje związki z Armią
Krajową. Pojechaliśmy na pielgrzymkę do Rzymu i na spotkanie
z Janem Pawłem II. To było coś
bardzo wyjątkowego. Opiekunem
naszej grupy był ks.
Dziekan Wawrzyniec
Bochenek. Z Trzebnicy zawieźliśmy w
darze Ojcu św. figurę
św. Jadwigi. Weszliśmy do pięknej sali
na prywatną audiencję. Organista Kazimierz Lenart nauczył
nas pieśni, którą mieliśmy zaśpiewać Ojcu
św. Jednak, kiedy
zobaczyliśmy piękną
aulę i cały ten splendor,
zaniemówiliśmy. Podchodziliśmy
rzędem po błogosławieństwo. I kiedy
zbliżałam się do Ojca
św., poczułam jakby mnie Duch
św. ogarnął - zaczęłam śpiewać

tę wyuczoną pieśń sama: „Niech
Matka Twoja, nasz Królowa, Ojca
Świętego w zdrowiu zachowa. By
nie zabrakło mu nigdy sił, by jak
najdłużej opoką był. Serce wielkie mu daj, zdolne objąć świat. By

wszyscy zrozumieli, że Chrystus
to nasz brat”. Po chwili wszyscy się

dołączyli. Ksiądz Dziekan patrzył
na nas z boku i był bardzo szczęśliwy. Kiedy doszłam do Ojca św.,
on złapał mnie za ręce i serdecznie uścisnął. Spojrzał na figurę św.
Jadwigi, która stała już tuż obok
niego i powiedział:
Św. Jadwiga! Trzebnico, moja kochana
Trzebnico! Suknia, w
którą byłam wówczas
ubrana, do dziś wisi
w szafie. Przechowuję ją jak relikwię od
przeszło 30 lat.
Genowefa Szyba z domu Zubek,
pseudonim akowski
„Baśka”, córka Władysława, urodzona w
1924 w Ciekotach, w
powiecie kieleckim.
Do Armii Krajowej
wstąpiła w czerwcu
1943 roku, od 1952
mieszkanka Trzebnicy, przez wiele lat śpiewała w Chórze Bazyliki Św. Jadwigi. [ewi]

Jak widać ulubionym instrumentem księdza jest gitara.
Bezsprzecznie kojarzy się ona
również ze świecką muzyką, czy
ma ksiądz jakiś swoich ulubionych wykonawców?

W mojej dwudziestosiedmioletniej przygodzie z muzyką, filarem
była zawsze muzyka religijna,
muzyka świecka interesowała
mnie bardziej w klimacie ludowym. Owszem, lubię bardzo ze-

spół Dire Straits i twórczość Leonarda Cohena. A gitary to moje
wierne towarzyszki, gdzie każda z
nich ma swoje imię: pierwsza, to
gitara akustyczna o imieniu Harley, druga, klasyczna – Złociutka,
trzecia, rytmiczna – Błękitnooka,
ślicznotka i basowa – o imieniu
Bas.
Dziękuję za rozmowę.
Edyta Bąk

Apel do mieszkańców
Trzebniczanie i Jan Paweł II

Podziel się wspomnieniem
Zwracamy się do Państwa
z ogromną prośbą o podzielenie się swoimi wspomnieniami
związanymi z Janem Pawłem
II. Prosimy o przyniesienie do
Urzędu Miejskiego zdjęć z Ojcem Świętym oraz spisanym
wydarzeniem związanym z sytuacją uwiecznioną na fotografii. Mogą to być zarówno zdjęcia z wizyty Karola Wojtyły w
Trzebnicy, z pielgrzymek papieża, jak i te wykonane przez Państwa w Watykanie, czy podczas
innych pielgrzymek.
Zapraszamy do Wydziału
Promocji – pokój 107, II piętro
w Urzędzie Miejskim w Trzeb-

nicy. Planujemy przygotowanie
wystawy plenerowej pod nazwą
„Trzebniczanie i Jan Paweł II”,
którą zaprezentujemy w dniu
kanonizacji papieża Polaka 27
kwietnia. Przeżyjmy wspólnie
ten niezwykły czas włączając
się w ten sposób w uroczystości,
którymi będzie żył cały świat!
Fotografie zostaną zeskanowane na miejscu w urzędzie i
oddane od razu właścicielowi.
Służymy także pomocą przy
zapisaniu wspomnień oraz ich
zredagowaniu.
Serdecznie zapraszamy!
Wydział Promocji
Urzędu Miejskiego
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Wspomnienie
Rano, 27 stycznia 2014 roku zmarła Barbara Muszyńska. Mottem Jej życia są słowa z Pisma Św. ,,Trzymajcie się z dala od wszelkiej niesprawiedliwości”.
Poznałam Basię w TOK-u w
2000 roku. Radosna, pełna entuzjazmu do pracy, śpiewała przy
każdej okazji. Potrafiła żartować
i rozweselać. Kierowała Działem
Merytorycznym. Niezwykle pracowita i obowiązkowa. Dbała o
szczegółową sprawozdawczość
merytoryczną, sama wypisywała
dyplomy, podziękowania, scenariusze imprez, odbierała telefony,
przyjmowała interesantów, artystów, dzieci, młodzież, seniorów,
zawierała umowy z agencjami
artystycznymi, kierowała pracą
działu merytorycznego i osobiście angażowała się w każdy projekt. Przyszli młodzi artyści czuli
się pod jej skrzydłami ważni, dostrzeżeni i doceniani. Przewijali
się przez ten pokój: wokaliści,
muzycy, filmowcy, tancerze, aktorzy, poeci itd. Byli to i studenci,
i dojrzali twórcy, dyrektorzy szkół
artystycznych, artyści z Akademii
Muzycznej i z Akademii Sztuk
Plastycznych. W tym niewielkim
pokoiku wrzał świat artystyczny
niczym w krakowskiej ,,Piwnicy
pod Baranami”. Dzisiaj wielu z
nich jest poza granicami kraju,
są mądrymi i wykształconymi
ludźmi. Nie zapomnieli, jak Pani
Basi ,,siedzieli na głowie”, stawia-

jąc pod jej opieką pierwsze twórcze kroki, osiągając małe sukcesy.
Wielu z nich to wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego, prężni
twórcy, pedagodzy, artyści.
Będąc kierownikiem Działu
Merytorycznego dbała o wysoki
poziom artystycznych programów dla dzieci i młodzieży: ,,Kałamarz”, ,,Biedronka”, ,,Powiatowy Przegląd Teatrów Szkolnych”,
biesiad muzycznych, przeglądów
kolędniczych, wprowadziła wraz
z Krzysztofem Nartowskim koncerty jazzowe do stałego wiosennego repertuaru muzycznego,
,,Jazz nad Odrą” w Trzebnicy,
Wykopki Jazzowe czy Blues w
Trzebnicy, co było dużym wyróżnieniem dla miasta. Niezmiernie
zaangażowana była w organizację programów wakacyjnych i
zimowych dla dzieci i młodzieży,
które były niezwykle atrakcyjne.
Współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami, seniorami i Uniwersytetem III Wieku sprawiała Basi
wiele satysfakcji i radości.
Barbara Muszyńska zakorzeniona rodzinnie w Poznaniu, urodziła się i wychowywała we Wrocławiu. Tutaj spędziła młodość,
urodziła córkę Martę, pomagała
wychowywać bratanków.

Była aktywną działaczką Solidarności, uczestniczyła żywo w
kulturze Wrocławia.
W latach 90-tych osiedliła się
w urokliwym Czeszowie pośród
sosnowych lasów, które latem w
moim odczuciu pachną morzem i
wakacjami…
Została radną w Gminie Zawonia
i rozpoczęła pracę w Trzebnickim
Ośrodku Kultury, w którym z
biegiem lat awansowała na dyrektora placówki. Jej wielkie zaangażowanie w organizację Święta
Sadów, Gminnych Dożynek, duże
imprezy plenerowe, festiwale i
koncerty znajdowało odzwierciedlenie we wspaniałej atmosferze

pośród artystów, pracowników i
odbiorców.
Marzyła o pięknym domu kultury – wyremontowanym, w którym każdy twórca miałby własną
przestrzeń artystyczną. Marzyła
o nowoczesnej Miejskiej Bibliotece.
Wzruszające słowa od młodych kreatywnych podopiecznych dopływały teraz z różnych
stron świata do bardzo chorej już
Pani Basi, m.in. z Anglii od Iwony
Pełki: ,,Pani Basiu, zawsze, całe
życie będę miała Panią w sercu,
za to, co Pani dla mnie zrobiła”.
Razem pracowałyśmy przy organizacji Trzebnickiego Festiwa-

lu Zwiastunów Filmowych przy
ogromnym wsparciu Burmistrza
Gminy Trzebnica Marka Długozimy.
Wspierała mnie przy organizacji Trzebnickiego Festiwalu Tradycji i Obrzędów.
Zawsze pomocna muzykom,
orkiestrze dętej, pracownikom,
instruktorom.
Kochała dom kultury, kochała
życie. Dała tyle ciepła i radości.
Światłem w jej chorobie był ukochany wnuczek Mateusz.
,,Wszystko ma swój czas i jest
wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem
Jest czas rodzenia i czas umie-

rania
… a Pan/.../ udzielając światła miłości nie opuści jej”
Cześć Jej pamięci.
Łucja Kołodziejczyk w imieniu
pracowników TCKiS

Pomóż nam Boże nauczyć się z tajemnicy bólu, że na ziemi jesteśmy pielgrzymami.” Jan Paweł II

Wystąpienie burmistrza Marka Długozimy
podczas uroczystości pogrzebowych
Pogrążona w żałobie Rodzino
ŚP. Barbary Muszyńskiej.
Szanowni Uczestnicy Ceremonii Pogrzebowej!

W imieniu lokalnej wspólnoty samorządowej, pracowników
Urzędu Miejskiego, pracowników
Trzebnickiego Centrum Kultury
i Sportu, sołtysów, Radnych Rady
Miejskiej na czele z Przewodniczącym Rady oraz własnym,
z głębokim smutkiem żegnam dziś
ŚP. Barbarę Muszyńską – zasłużoną pracownicę trzebnickiego Zespołu Placówek Kultury, z którym
służbowo była związana przez 20
lat: najpierw na stanowisku in-

struktora kulturalno-oświatowego,
następnie – jako kierownik działu
kulturalnego i działu merytorycznego; od 2008 r. do końca 2011 r. –
pracowała na stanowisku dyrektora
placówki, a po jej przekształceniu
w Trzebnickie Centrum Kultury
i Sportu - podjęła obowiązki kierownika działu kultury. Swoją pracę na każdym stanowisku wykonywała z pełnym zaangażowaniem.
Inwestując w nią bogaty kapitał
osobistych uzdolnień organizatorskich oraz inwencji artystycznych,
razem z zespołem swych pracowników nadała Zespołowi Placówek
Kultury nową wysoką jakość, której znakiem mogą być mistrzowsko
przygotowane np. gminne dożynki

czy Trzebnickie Święto Sadów.
ŚP. Barbara była osobą o silnej
wyrazistej osobowości, zbudowanej na kanwie jasno określonego
systemu wartości, w którym ważną
rolę pełniła prawda, sumienność
i życzliwe otwarcie na drugiego
człowieka. Swymi atutami łatwo
zdobywała serca dzieci, młodzieży,
Klubu Seniorów oraz studentów
Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
do powołania którego walnie się
przyczyniła i zaangażowała w jego
działalność. Taką pozostanie w naszej pamięci.
Basiu, z całego serca dziękuję Ci
za świadectwo szlachetnego życia
i nieocenione zasługi dla rozwoju
naszej gminnej kultury. Ufam, że
dobry Bóg przyjmie Cię do wiecznego królestwa, obdarzając w pełni
zasłużoną wiekuistą nagrodą.
Spoczywaj w pokoju!

Moje pożegnanie z Basią
Basiu, moja kochana Biedronko, tak mocno wierzyłem w to, że
to jednak Ty zwyciężysz... A potem stało się to tak szybko, że nie
zdążyłem przyjechać, by towarzyszyć Ci w Twej ostatniej drodze i łączyć się w bólu z Twoimi
bliskimi i z wszystkimi, którzy
Cię wczoraj żegnali. Serce moje,
pełne żalu i łez, było jednak cały
czas tam, przy Tobie - myślę, że to
czułaś. Zawsze rozumieliśmy się
w pół słowa, albo nawet bez słówto takie rzadko spotykane pokre-

wieństwo dusz. Od czasu, gdy
otrzymałem wiadomość o Twoim
odejściu, czuję, jakby i mnie w połowie zabrakło. Byłaś moją wielką
przyjaciółką, zawsze serdeczna,
uśmiechnięta, z uwagą pochylająca się nad każdym moim, nawet
najbardziej szalonym, pomysłem
artystycznym. To, co osiągnęliśmy w pracy z dziećmi w trzebnickim okresie mojego życia, jest
w ogromnej mierze Twoją zasługą. Tak trudno pogodzić mi się z
tym, że Pasikonik już NIGDY nie

spotka się z Biedronką i nie zaśpiewamy razem: "Biedroneczka
śliczna, mała...". Tak trudno mi
pojąć, że nasze wspólne imprezy
z dziećmi to już NA PEWNO tylko historia. A tu tyle wspomnień,
zdjęć, filmów, nazwiska setek
dzieci, które na przestrzeni tamtych 12 lat pojawiły się na scenie
Trzebnickiego Ośrodka Kultury,
tyle piosenek, do których napisałaś mi przemądre teksty swoim
lekkim i wrażliwym piórem. Jak

mam sobie z tym poradzić? To,
że odleciałaś, Biedronko, gdzieś
daleko, w nieznane nam światy,
jeszcze bardziej utwierdza mnie
w przekonaniu, że tu, na ziemi,
na co dzień, powinniśmy jeszcze bardziej się starać o właściwe
relacje międzyludzkie, jeszcze
mocniej celebrować każdą chwilę, jaką dane jest nam spędzić z
bliskimi, jeszcze bardziej się szanować i zaprzestać sporów dotyczących rzeczy błahych. Basiu,
pamięć o Tobie pozostanie na
zawsze w moim sercu, Twoje piosenki zabiorę ze sobą wszędzie,
gdziekolwiek się w mojej wędrówce życiowej znajdę i obiecuję
- będziemy je śpiewać z dziećmi

tak głośno, że na pewno nas usłyszysz. Wtóruj nam wtedy swoim
ciepłym głosem i weź jeszcze do
pomocy chóry anielskie - niech
ta wspólna pieśń nadal łączy nasze dusze. Proszę Cię, abyś tam z
góry wskazywała mi zawsze, jaką
drogą mam iść i pomagała odróżniać ścieżki słuszne i właściwe
od podstępnych meandrów losu.
Post scriptum. Wybacz mi, że na
ten Nowy Rok do Ciebie nie zadzwoniłem. Chyba bardzo bałem
się usłyszeć to, czego słyszeć nie
chciałem.
Odpoczywaj w wiecznym
pokoju. Twój przyjaciel
Czarek z Marzenką i Madzią.
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Ze skarbca kulturowego
Gm i ny Tr z ebn ic a

W kręgu ważnych rocznic
LEONTYNA GĄGAŁO

13 stycznia 1203 r. na Śląsk

również, do srebrnej urny z sercem matki, znajdującej się klasztorze klarysek, dołączył łacińską
inskrypcję:

Rzeźba księżnej Karoliny w Mauzoleum Piastów Śląskich w Legnicy.

przybyły pierwsze zakonnice z
Bambergu, z klasztoru św. Teodora. Biskup wrocławski Cyprian
osadził je w Trzebnicy. Przełożoną nowo założonego konwentu
została Petrissa, wychowawczyni
Jadwigi w klasztorze w Kitzingen.
Od 1232 r. ksienią opactwa była
córka fundatorów klasztoru, Gertruda.
Opactwo w Trzebnicy było
pierwszym klasztorem żeńskim
na ziemiach polskich zachowującym regułę św. Benedykta oraz
zwyczaje cysterskie. W 1218 r.
siostry weszły do zakonu cystersów. Cysterki trzebnickie swoją
posługę pełniły ponad 600 lat, t.j.
do 1810 r. kiedy to król Fryderyk
Wilhelm II, skasował działalność
klasztorów w królestwie pruskim.
Foto 1. Miedzioryt. Cysterka
trzebnicka.
19 stycznia 1708 r. – została pochowana w bazylice trzebnickiej
Karolina, zmarła 24 grudnia 1707
r., księżna Holstein Sonderburg,
córka Chrystiana księcia brzesko
-legnickiego, ostatnia przedstawicielka królewskiego rodu Piastów
i ostatnia z licznych gałęzi Piastów dolnośląskich. Zgodnie z życzeniem księżnej jej serce zostało
we wrocławskim klasztorze klarysek, a ciało spoczęło w bazylice
trzebnickiej u stóp grobowca św.
Jadwigi. Miejsce pochówku księżnej zdobi marmurowe epitafium z
portretowym medalionem, które
ufundował jej syn Leopold. On

cławskiego, który zezwolił Gertrudzie, ksieni opactwa, lokować
należącą do klasztoru Trzebnicę,
jako miasto na prawie zachod-

Miedzioryt. Cysterka trzebnicka.

Serenissima, dulcissima Karolina… najpogodniejsza, najsłodsza Karolina, księżna Holsztynu.
Ostatni potomek wielkiego rodu
Piastów.
Żyła na świecie 930 lat w osobach przodków swoich, w sercu
swym tu ziemskim 55 lat i 22 dni,
w sercu syna – teraz i zawsze żyć
będzie.”
Pochówek księżnej Karoliny w
trzebnickiej nekropolii symbolizuje początek i koniec trwania
dolnośląskich Piastów. Ostatnia
latorośl z tego rodu pośmiertnie,
po prawie 500 latach, powróciła
do swoich rodowych przodków
i spoczęła w świątyni Henryka
Brodatego – pradziada dolnośląskich linii Piastów – u stóp
grobowca prababki rodu, św. Jadwigi, Patronki Śląska. Historia
tej gałęzi rodu zatoczyła koło,
które zamknęło się w trzebnickiej
nekropolii. Znamienne też, że w
miejscu pochówku księżnej Karoliny spoczywają również przedstawiciele wszystkich trzech gałęzi Piastów śląskich: dolnośląska,
górnośląska i opolska.
1 lutego b.r. minęła 764. rocznica narodzin miasta Trzebnica,
ponieważ w 1250 r. nasze miasto
weszło do grona miast lokowanych na prawie niemieckim, na
wzór Środy Śląskiej. Nowe prawo
otwierało mu drogę do utworzenia samorządu miejskiego.
Fakt ten potwierdza dyplom
Henryka III Białego, księcia wro-

nim:
W imię Pana. Amen. Niech
wiedzą wszyscy obecnie żyjący
i potomni, którzy będą oglądać
niniejsze pismo, że my z łaski
Bożej książę Śląska, za zgodą naszej matki, wziąwszy pod uwagę
zasługi i specjalne względy czcigodnej w Chrystusie naszej ciotki, opatki w Trzebnicy i siostry
naszej, tamże Bogu poświęconej,
zasięgnąwszy ich opinii, temuż

Urna z sercem księżnej Karoliny w
klasztorze klarysek we Wrocławiu.

klasztorowi za radą naszych baronów ustaliliśmy i poleciliśmy w
jego wsi targowej zwanej Trzebnicą (cieszyć się) tym samym

prawem niemieckim i równą
wolnością, jak mieszczanie Środy
Śląskiej (…), aby więc z największą wolnością używali sądów,

pismo o tym napisać kazaliśmy i
pieczęcią naszą, i wspomnianej
matki naszej odciśniętą oznaczyć. Datowane w Trzebnicy roku

Epitafium księżnej w kaplicy św. Jadwigi w Trzebnicy.

handlu i tego wszystkiego, czym
jaśnieje prawo niemieckie i wolność, z tym dodatkiem, że nikt z
naszych sędziów w tym właśnie
mieście nie śmie przewodniczyć
żadnemu sądowi, z wyjątkiem
procesu o rozlewie krwi, który
pragniemy sobie specjalnie zachować. W tym to jednak procesie o rozlewie krwi, nie będzie się
ciągnąć rozpraw gdzie indziej, jak
tylko w tym mieście, wobec na-

od wcielenia Pana tysiącznego
dwóchsetnego pięćdziesiątego,
dnia pierwszego lutego.
Dokument Henryka III, wnuka księcia Henryka I Brodatego,
a syna Henryka II Pobożnego i
Anny, księżniczki czeskiej, zezwalając ksieni Gertrudzie – córce Henryka Brodatego i jego małżonki, księżnej Jadwigi – lokować
Trzebnicę na prawie niemieckim,
kończył długą i zawiłą drogę rozwoju tego grodu: od
osady targowej (zalążka miasta) do wsi targowej, poprzez miasto
na prawie polskim, do
miasta na prawie średzkim w 1250 r. Odtąd
mieszczanie trzebniccy osiedleni na prawie
średzkim cieszyli się
własnym samorządem,
sądownictwem i wolnością handlu.
Zewnętrznym
wyrazem tych zmian
była pieczęć i herb miasta – dwa skrzyżowane
klucze i umieszczona
nad nimi głowa św.
Piotra otoczona aureolą. Ten znak symPieczęć miejska przy dokumencie z 1321 r.
bolizuje miasto do dziś.
Od 2010 r. pieczę nad
miastem powierzono
szego sędziego, i w odpowiednim także św. Jadwidze Śląskiej, którą
15 października tego roku ogłoterminie się zakończy.
szono patronką Trzebnicy.
Żeby zatem ten fakt był uznany
i zawsze niezaprzeczony niniejsze
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Polskie ślady na kresach (I)
ZBIGNIEW LUBICZ MISZEWSKI

W ubiegłym roku Antoni Godycki-Ćwirko kolejny raz odwiedził rodzinne Kresy. Ponieważ
cały czas ludzie z Kresów emocjonalnie są związani z miejscami pamięci, Antoni podtrzymuje więzy łączące nas z tamtejszą
Polonią i odświeża wspomnienia
z ziemi, która wydala tylu znakomitych Polaków – pisarzy, poetów, kompozytorów i polityków.
Oto krótka relacja z nostalgicznej
podróży do serca przedwojennego województwa Poleskiego. Na
Białorusi odwiedził kolejno stare
polskie miejscowości: Brześć, Skoki, Kobryń, Kosów Poleski, Baranowicze, rodzinną Nową Mysz,
Stołowicze, Kołdyczewo, Zaosie,
Arabowszczyznę, Jezioro Świteź i
Nowogródek. Antoni przypomina podstawowe informacje o tych
miejscowościach i o wybitnych
Polaków, którzy złotymi zgłoskami wpisali się w historię Polski i
rozsławili te ziemie. Tam wszędzie
gdzie był, kultywowane są polskie
zwyczaje i tradycyjna polska obrzędowość, utrzymywane są bardzo żywe związki z Polską i zachowane są w wielu miejscowościach
i wioskach „pomniki pamięci”.
Podczas naszej wędrówce po Kresach spotykaliśmy wszędzie krzyże katolickie, i prawosławne przy
drogach i osadach, na rozstajach
dróg, dobrze utrzymane, przyozdobione kwiatami i kolorowymi
wstążkami – wspomina pan Antoni.
Jaka jest historia tych ziem?
Książę Litewski Gedymin (dziad
Jagiełły) w 1341 r. przyłączył Polesie do Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1387 r. król Władysław Jagiełło przyjął chrzest. Król
Zygmunt Stary podarował swojej
żonie Bonie Księstwo Pińskie, Kobryńskie i Próżany. Sprowadziła
ona na Polesie szlachtę mazowiecką i małopolską, nadając nowo
osiedlonym wiele przywilejów.
Szczególny rozkwit przeżywało
Polesie w XVIII w. dzięki budowie
dróg wodnych i mostów. W 1767 r.
Książę Michał Kazimierz Ogiński
Hetman Wielki Litewski na własny koszt wybudował kanał wodny, który połączył Morze Czarne z
Morzem Bałtyckim.
Brześć Litewski w XI-XIII w.
był we władaniu książąt ruskich,
a od ok. 1319 r. należał do Wielkiego Księstwa Litewskiego. W
1596 r. był miejscem zawarcia
Unii Brzeskiej (nastąpiło połączenie Cerkwii prawosławnej z
Kościołem łacińskim). Po powstaniu listopadowym rozpoczęto tu
budowę potężnej twierdzy. W 2
połowie XIX w. powstał tu ważny
węzeł kolejowy. W 1870 r. zostało
otwarte połączenie kolejowe Warszawy-Brześć. I wojna światowa
zakończyła się podpisaniem w
Brześciu w 1918 r. między Niemcami a Rosją Pokoju Brzeskiego.
Na Cmentarzu Garnizonowym na
jednej z kwater mieści się 656 grobów żołnierzy Wojska Polskiego
poległych w latach: 1921-1939. O
cmentarze w Brześciu dba tutejsza
Polonia i młodzież polska – harcerze opiekują się kwaterami poległych żołnierzy, uroczyście obchodzą rocznice państwowe i pełnią
warty honorowe. Od 1988 r. działa
tu Polska Szkoła Społeczna im.
Ignacego Domeyki. Założycielką i dyrektorem szkoły jest Alina

Jaroszewicz – prezes brzeskiego
oddziału Związku Polaków na
Białorusi. Blisko 800 absolwentów
studiowało lub studiuje na wyż-

dzieciństwo i młodość. Po II wojnie światowej w pałacu mieściła
się szkoła. Później pałac uległ dewastacji. W dość dobrym stanie

ka A. W. Suworowa. W latach
międzywojennych Kobryń wrócił
do Polski. Maria Rodziewiczówna
urodziła się w 1863 r. na Grodzieńszczyźnie. Jej rodzie za udział w
Powstaniu Styczniowym zostali
zesłani na Sybir. Majątek Rodziewiczów został skonfiskowany.
Maria była wychowywana przez

Warszawie, potem studiował w
Paryżu. W 1774 r. w stopniu kapitana artylerii wrócił do kraju.
W 1775 r. wyjechał do Ameryki
i brał udział w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W
1784 r. wrócił do Polski. Po przystąpieniu Stanisława Augusta do
Targowicy podał się do dymisji i

Twierdza Brzeska

szych polskich uczelniach, corocznie do nauki w szkole przystępuje
ponad 300 dzieci. W szkole pracuje 10 nauczycieli, większość z nich
ukończyła studia magisterskie w
Polsce. Głównym celem działalności szkoły jest odrodzenie świadomości narodowej i aktywności
społecznej, propagowanie języka
polskiego, odrodzenie i rozwój
polskiej kultury narodowej. Obecnie Brześć liczy ok. 400 tysięcy
mieszkańców.
Warto tu przypomnieć osobę
Ignacego Domejki (1802-1889).
Urodzony w powiecie baranowickim, mineralog i geolog był
przyjacielem Adama Mickiewicza. Studiował na Uniwersytecie
Wileńskim i w École des Mines w
Paryżu. Był uczestnikiem powstania na Litwie (1830 r.). Po upadku
powstania udał się na emigrację.

Folwark Mereczowszczyzna, u góry
pałac Pusłowskich
Pałac Niemcewiczów w Skokach

zachował się park krajobrazowy.
Julian Niemcewicz pochodził z
rodziny szlacheckiej. Po ukończeniu nauki w Korpusie Kadetów
był adiutantem Adama Czartoryskiego. Działał jako polityk – brał
udział w obradach Sejmu Wielkiego, redagował również treść
Konstytucji 3 Maja. Po udziale w
bitwie pod Maciejowicami trafił
wraz z Kościuszką do niewoli rosyjskiej. Po uwolnieniu, zmuszo-

dziadków. W 1881 r. wróciła do
rodzinnej posiadłości w Hruszowej, obok Kobrynia. Jej powieści
cieszyły się wielką poczytnością w
czasach jej współczesnych. Szkoła
przez nią zbudowana dziś służy
polskim dzieciom w Kobryniu
i nosi jej imię. Na cmentarzu W
Kobryniu w grobie rodziny Mickiewiczów spoczywa brat Adama,
jego żona Teresa i syn Franciszek
Mickiewicz.
Kosów Poleski. Neoromański
kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej z 1878 r. zbudowano ze skła-

wyjechał do Lipska, następnie do
Francji i Włoch. 24 marca 1794 r.
w Krakowie pod jego przywództwem wybuchło powstanie zwane Kościuszkowskim, a on został
Najwyższym Naczelnikiem. Po
przegranej bitwie pod Maciejowicami został uwięziony w twierdzy
pietropawłowskiej w Petersburgu.
Zmarł w 1817 r. w Szwajcarii, został pochowany na Wawelu. Na
jego cześć usypano w latach 18201823 Kopiec Kościuszki w Krakowie. Jemu zostały zadedykowane

Muzeum Tadeusza Kościuszki w Mereczowszczyźnie

W 1838 r. wyjechał na stałe do
Chile. Wykładał na uniwersytecie
w Santiago, gdzie pełnił obowiązki rektora. Został uznany za jednego z najbardziej zasłużonych dla
rozwoju gospodarczego i kulturalnego Chile.
W powiecie brzeskim, w 1826
r. urodził się Romuald Traugutt,
polski generał, dyktator powstania
styczniowego. Po wybuchu powstania objął on dowództwo niewielkiego oddziału powstańczego.
Awansowany przez Rząd Narodowy do stopnia generała został wysłany do Paryża. Powrócił przekonany o celowości przedłużenia
powstania do wiosny 1864 r., objął
władzę dyktatorską. W styczniu
1864 r. podjął bezskuteczne starania o powołanie wiosną pospolitego ruszenia. Został aresztowany
przez Rosjan i skazany na śmierć.
Stracony został 5 sierpnia 1864 r.
na stokach Cytadeli warszawskiej.
Skoki – miejscowość niedaleko
Brześcia, gniazdo rodziny Niemcewiczów od pocz. XVIII w. do
1939 r. Barokowy pałac zbudował
tu ok. 1770 Marceli Niemcewicz.
Tu w 1758 r. urodził się Julian
Ursyn Niemcewicz, tu spędził

ny do emigracji wyjechał wraz z
Kościuszką do USA, gdzie założył rodzinę. Z początkiem XIX
w. powrócił do Ojczyzny. Po wybuchu powstania listopadowego
wyjechał do Londynu. Powrócił
do działalności politycznej, zmarł
w Paryżu w 1841 roku. Jest pochowany na polskim Cmentarzu
Les Champeaux w Montmorency pod Paryżem, gdzie znajduje
się również grób Cyprian Kamila
Norwida. Ciekawostką związaną
z Niemcewiczem jest pięciometrowa kolumna, stojąca pośród
wśród pól, niedaleko miejsca gdzie
urodził się Julian Ursyn Niemcewicz. Na odnowionej w ostatnich
latach kolumnie archanioła Rafała
umieszczona jest tablica z napisem: „Rachwał. Kolumna archanioła Rafała. Ustawiona w latach
70. XVIII w. w miejscu, gdzie 16
lutego 1758 r. urodził się i wzrastał
Julian Ursyn Niemcewicz”.
Kobryń – była to znana od XI
w. osada słowiańska. Od połowy
XIV w. w granicach Wielkiego
Księstwa Litewskiego. W XVI w.
własność królowej Bony i Anny
Jagiellonki. Od 1795 r. w zaborze
rosyjskim, własność feldmarszał-

Kościół św. Trójcy w Kosowie

dek parafian i donacji rodziny
Pusłowskich w miejscu poprzedniego, drewnianego, który został
spalony. W tym starym kościele
był ochrzczony w 1746 r. Tadeusz
Kościuszko.
Mereczowszczyzna,
folwark
obok Kosowa Poleskiego. W 1838
r. w. hrabia Pusłowski zbudowal
tu rezydencję pałacową. Tu na
starym cmentarzu pochowano
powstańców styczniowych. Po
powstaniu styczniowym pałac
przejęli kniaziowie moskiewscy.
W czasie I wojny światowej pałac
został zburzony. Odbudowany został w czasie II Rzeczpospolitej i
został siedzibą starostwa. Spalony
podczas II wojny światowej przez
partyzantów sowieckich pałac
Pusłowskich przez 50 lat był ruiną
bez dachu. Obecnie pałac został
odbudowany. Olbrzymi park – 50
ha, został zniszczony w czasie II
wojny światowej. W folwarku Mereczowszczyzna urodził się w 1746
r. Tadeusz Kościuszko. Kościuszko ukończył Szkołę Rycerską w

liczne pomniki i posągi w USA i w
Polsce. Niezliczona ilość obiektów
geograficznych, miast, hrabstw,
ulic, szkół, fundacji, stowarzyszeń
i innych organizacji w obu krajach
nosi jego imię. Najwyższa góra w
Australii to Góra Kościuszki.
Baranowicze, miasto w obwodzie brzeskim. Wieś Baranowicze
po raz pierwszy wzmiankowano
w 1706 r. jako prywatną własność
rodziny Rozwadowskich. W 1870
r. przez miejscowość przeprowadzono linie kolejowe relacji Warszawa-Moskwa i Lwów-Wilno, co
doprowadziło do gospodarczego
ożywienia miasteczka. W 1938 r.
otwarto tu siedzibę oddziału wileńskiego radia. W 1939 r. miasto
przyłączono do Białorusi. Miasto
zostało zdobyte przez armię czerwoną 6 lipca 1944 r. Od 1991 r.
Baranowicze są częścią niepodległej Białorusi. Obecnie jest to duże
miasto przemysłowe, liczące 180
tysięcy mieszkańców.
Część II w następnym numerze.
Źródła: relacja ustna, kwartalniki
"Echa Polesia", internet.
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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 2(45)
Nagrodę w wysokości 50 zł za rozwiązanie krzyżówki oraz prezent,
preparat powiększający usta marki PUPA z numeru 2 PT otrzymuje:

Dorota Piotrowska
Nagroda do odebrania w sekretariacie TCKiS. Prezent do odebrania w
NIKA PERFUMERIA za okazaniem karty podarunkowej otrzymanej w
sekretariacie TCKiS.

KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 3(46)

imię i nazwisko

telefon

Fotograficzne atelier

Ulica Wolności, rok 1965.

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 cy-

klu zdjęć są fotografie najciekawszych zakątków miasta z lat 60. i
70. Tym razem zdjęcia przedstawiają ulicę Wolności (dzisiaj Ks.
Bochenka), a dokładnie widok
wybrukowanej ulicy w 1965 roku
i asfaltowanie jej w 1971. Ciekawostką jest zdjęcie bloku mieszkalnego przy ulicy Daszyńskiego
z 1980 z widoczną na nim starą
metodą rusztowania.

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej
od ul. Daszyńskiego, 1980.

Asfaltowanie bruku na
ulicy Wolności, 1971.
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Obiecujący początek
Nasi trzecioligowcy przygotowują się od połowy stycznia do
rundy wiosennej sezonu 2013/2014. Mają już za sobą dwa mecze kontrolne. Najpierw, w Miliczu, wysoko wygrali z Baryczą
Sułów 7-1, a następnie w Trzebnicy, na Fair Play Arenie, zremisowali 2-2 z WKS-em Wieluń.

boiska wykończył rosły zawodnik gości i wielunianie wyszli na
dwubramkowe prowadzenie. Po
stracie drugiego gola nasi ambitnie dążyli do wyrównania i ta
sztuka udała im się jeszcze przed
przerwą. W 41. minucie spotkania Adrian Bergier dośrodkował,
z rzutu rożnego, piłkę wprost na
głowę dobrze ustawionego w polu
karnym rywali Dawida Cychola i

którym pokonał bramkarza gości. Jak się później okazało, była
to ostatnia bramka tego spotkania.
W drugiej połowie, która była
nieco słabsza od pierwszej, nie
padł już żaden gol, choć okazje
były z obydwu stron. Brakowało
skuteczności, albo na posterunku
byli obrońcy i bramkarze.
Ogólnie spotkanie należy jednak

znajdzie się z pewnością miejsce
w naszej drużynie.
Gra Polonii nastraja pozytywnie,
przed trudną rundą wiosenną,
w której czeka naszych graczy
ciężki bój o ligowe utrzymanie.
Praca sztabu trenerskiego z drużyną idzie w dobrym kierunku i
pozwala optymistycznie myśleć o
drugiej części sezonu. Tym bardziej, że trener Adrian Bergier

KAMIL KWAŚNIAK

Trzebniccy piłkarze pełną parą
pracują nad formą już blisko cztery tygodnie. Trenują codziennie,
od poniedziałku do piątku, a w
soboty grają sparingi. Za nami
już dwa z nich.
Pierwszym rywalem biało-niebieskich w tym roku była drużyna Baryczy Sułów występująca
w klasie A. Spotkanie z Baryczą
rozegrano w Miliczu, w bardzo
trudnych warunkach. Było mroźno, a boisko pokrywał śnieg i lód.
Dodatkowo, w spotkaniu tym
nie zagrało kilku podstawowych
zawodników, a mimo to nasza
drużyna zaprezentowała się z dobrej strony. Przewaga Polonii, w
której barwach wystąpiło kilku
zawodników testowanych, nie
podlegała wątpliwości ani przez
chwilę. Przez całe spotkanie nasi
dominowali i pewnie pokonali rywali z powiatu milickiego.
Mecz był rozgrywany systemem 3
razy 30 minut i w każdej z kwart
lepsi byli biało-niebiescy, wygrywając je kolejno: 2-1, 2-0, 3-0, co
złożyło się w efekcie na zwycięstwo 7-1. Sześć bramek strzelili w
tym meczu zawodnicy testowani
przez nasz Klub, a jedno trafienie
dołożył młody pomocnik, Jakub
Psiurka. W sumie w tym meczu
zagrało 24 zawodników, w tym
czterech młodych wychowanków
Polonii z rocznika 1997, którzy do
tej pory występowali w zespole
juniorów.
Tydzień później, na Fair Play Arenie (boisko sztuczne), trzebniczanie zagrali drugi mecz kontrolny,
w okresie przygotowawczym do
rundy wiosennej zmagań trzecioligowych. Tym razem, w Trzebnicy, gościliśmy zespół z III ligi
łódzko-mazowieckiej WKS Wieluń. Drużyna z centralnej Polski
to wymagający przeciwnik, który w swojej lidze zajmuje szóste
miejsce, po rundzie jesiennej

Poloniści atakują bramkę WKS-u Wieluń, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Po jednej z takich akcji gola strzelił Dawid Cychol.

obecnego sezonu. Na dwie części
gry trener Polonii Adrian Bergier
posłał dwie różne jedenastki i na
tle trudnego rywala obie połowy
wyglądały dobrze i wypadły na
remis: pierwsza po dwa, a druga
na zero.
Mecz generalnie był wyrównany
i padł sprawiedliwy wynik. Jednak to goście lepiej rozpoczęli
spotkanie i w jedenastej minucie wyszli na prowadzenie, po
precyzyjnym uderzeniu z rzutu
wolnego. Chwilę później mogło
być po jeden, nasi przeprowadzili
szybką kontrą, ale zabrakło skutecznego wykończenia. Niewiele
od strzelenia gola dzieliło również grającego trenera Polonii,
po strzale którego piłka odbiła się
od słupka. Skuteczniejsi, w tym
fragmencie meczu, byli natomiast
gracze WKS-u. W 26. minucie
gry dośrodkowanie z lewej strony

Zmiana trenera Polonii II
Z nowym rokiem - nowy trener. Karol Buchla został nowym
szkoleniowcem drużyny Polonii II Trzebnica. Zastąpił na tym
stanowisku Łukasza Skórzewskiego, który na początku roku
zrezygnował z pełnionej funkcji.
Przypomnijmy, że zespół rezerw
naszego klubu występuje, w bieżącym sezonie, we wrocławskiej

klasie B, grupa X. Drużyna jesienią radziła sobie bardzo dobrze,
wygrała osiem z jedenastu spotkań i jest liderem rozgrywek.

nasz rosły, środkowy obrońca, nie
pierwszy zresztą już raz, pokonał
bramkarza drużyny przeciwnej,
pewnym, mocnym uderzeniem
głową. Dwie minuty później do
wyrównania doprowadził testowany przez Polonię napastnik,
który znalazł się w polu karnym
przyjezdnych i popisał się precyzyjnym strzałem w krótki róg,

ocenić pozytywnie, tym bardziej,
że nie zagrało (z różnych powodów) czterech kluczowych dla zespołu zawodników: Karol Buchla,
Dariusz Zalewski, Radosław Bella
i Sławomir Kołodziej. Z kolei ci,
którzy zaprezentowali się na boisku pokazali się z dobrej strony.
Tyczy się to także zawodników
testowanych. Dla kilku z nich

LP.
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Mimo to, jeszcze w styczniu, do
dymisji, z powodów osobistych,
podał się dotychczasowy szkoleniowiec zespołu, Łukasz Skórzewski. Z przykrością zarząd
Polonii przyjął tę informację,
gdyż ceni sobie pana Skórzewskiego jako trenera. Jednocześnie
zaczęły się poszukiwania nowego
sternika naszej drugiej drużyny i
wybór padł na charyzmatycznego
bramkarza pierwszego zespołu –
Karola Buchlę. Pan Karol oprócz

PRZECIWNIK
ORLA WĄSOSZ

(IV LIGA)

Z bycia trenerem juniorów młodszych, którzy po rundzie jesiennej zajmują w Lidze Okręgowej
czwartą pozycję, zrezygnował
Leszek Karbownik. Zastąpił go
Paweł Tronina, dotychczasowy
szkoleniowiec naszych tramp-

karzy. Trener Tronina osiągnął
bardzo dobre wyniki ze swoją
drużyną, z którą wiosną ubiegłego roku awansował do Ligi
Okręgowej i zarząd Klubu postanowił powierzyć mu pod opiekę
nieco starszą grupę wiekową. Po

Pawle Troninie schedę przejął z
kolei Wojciech Zieliński, który
do tej pory szkolił w Polonii młodzików. Jemu też, ze względu na
uznanie wykonanej dotąd pracy
z młodzieżą w naszym klubie, zarząd dał szansę sprawdzenia się
w roli szkoleniowca starszej drużyny. Za pana Wojtka, trenerem
młodzików II, został natomiast
Marcel Wencel. To młody trener,
student AWF-u, który wcześniej
szkolił dzieci w Sportingu Wro-

Szczegółowy plan meczów sparingowych TSSR Polonii:
MIEJSCE
STADION MIEJSKI

W TRZEBNICY

(IV LIGA)

STADION MIEJSKI

W TRZEBNICY

KP BRZEG DOLNY

(IV LIGA)

STADION MIEJSKI

W TRZEBNICY

OLIMPIA KOWARY

(IV LIGA)

STADION MIEJSKI

W TRZEBNICY

STADION MIEJSKI

W TRZEBNICY

RAVIA RAWICZ (KLASA OKRĘGOWA)

Karol Buchla - nowy trener Polonii II
Trzebnica.

Roszady trenerskie w grupach młodzieżowych
Na początku 2014 roku doszło do kilku zmian i przesunięć na
stanowiskach trenerskich w drużynach młodzieżowych TSSR
Polonii Trzebnica. Nowych szkoleniowców mają drużyny: juniorów młodszych, trampkarzy, młodzików II i orlików II.

będzie miał jeszcze kilka okazji
do sprawdzenia poszczególnych
zawodników, jak i wariantów gry.
Poloniści rozegrają jeszcze pięć
gier kontrolnych, zanim zaczną
zmagania ligowe 15. marca br.

Na zdjęciu Paweł Tronina, który został trenerem juniorów młodszych.

tego, że świetnie kieruje kolegami z bramki, jest także trenerem
skrzatów (dzieci w wieku przedszkolnym) w naszym Klubie. Teraz będzie miał okazję sprawdzić
się w roli szkoleniowca seniorów.
Zarząd, koledzy trenerzy, zawodnicy i kibice wierzą gorąco, że
ten sprawdzian wypadnie pozytywnie i życzą mu owocnej pracy, świetnych wyników i awansu
wiosną do klasy A! Powodzenia!
KK
cław. Dla niego to pierwsza praca
w Polonii. Do zmiany doszło także jeśli chodzi o trenera grupy orlików II. Adriana Bergiera (również trenera pierwszej drużyny
seniorów przyp. red.) zastąpił tu
Krystian Jajko, który jest także
trzecioligowym piłkarzem TSSR
Polonii. Dla pana Krystiana to
debiut w roli szkoleniowca.
Wszystkim
dotychczasowym
trenerom dziękujemy za pracę z
naszą młodzieżą. Nowym szkoleniowcom życzymy udanej pracy i
dochowania się wielu piłkarskich
perełek!
KK
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Rewelacyjne rozpoczęcie sezonu przez trzebnicką „Hydrę”

Wspólne zdjęcie z Dariuszem Michalczewskim, który objął honorowy patronat nad imprezą.

Gorączka Sobotniej Nocy to
bardzo specyficzny i niezwykle wymagający turniej hokeja
podwodnego, który w tym roku
miał swoją drugą edycję na basenie gdańskiego MOSiRu. Cały
turniej odbywa się w nocy, co w
połączeniu z trudami dojazdu,
stanowi ogromne wyzwanie dla
wszystkich przyjeżdżających do
Gdańska drużyn. Po raz pierwszy, oprócz stałych bywalców z
naszego kraju, organizatorom
– Bałtyckim Fokom – udało się
ściągnąć ekipy z Portugalii oraz
Słowenii. Wszyscy zdawaliśmy
sobie sprawę, że to zupełnie inna
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
PH LUBLJANA, Słowenia
HYDRANIA, Trzebnica/Wrocław
BAŁTYCKIE FOKI 1, Gdańsk
OCTOPUMBA, Portugalia
WALENIE, Siemianowice Śląskie
BAŁTYCKIE FOKI 2, Gdańsk
ORKA, Gdynia
AQUARIUS, Bełchatów
MŁODE FOKI, Gdańsk
Marcin Reif [AKP Pirania]

SKŁAD HYDRANI:
Maciej Marszałek, kapitan [KHP Hydra]
Bartosz „Mruwa” Morawiec [KHP Hydra]
Daniel Sielowski [KHP Hydra]
Iga Borsuk [KHP Hydra]
Dominik Szybowski [KHP Hydra]
Bartłomiej „Van” Śliski [KHP Hydra]0
Rafał Górecki [KHP Hydra]
Michał „Speedy” Sawko [AKP Pirania]
Artur „Snickers” Stefański [AKP Pirania]

liga, ale także doskonała okazja
do nauki oraz podziwiania hokeja
na najwyższym poziomie.
KHP „Hydra” od ponad pół roku
zmaga się z problemami personalnymi. Po rewelacyjnie rozegranym turnieju w Trzebnicy niemal
z dnia na dzień straciliśmy kilku
zawodników. Cały ten okres to
prawdziwa walka o reaktywację
drużyny. Na basenie pozostało
tylko kilku, najbardziej oddanych drużynie, zawodników. Nie
mogło nas jednak zabraknąć w
Gdańsku. Wspólnie z wrocławską Piranią, która zmuszona jest
borykać się z podobnymi do naszych problemami z frekwencją,
postanowiliśmy wystawić mieszany skład. Eksperyment, który
pod roboczą nazwą „Hydranii”
realizowaliśmy podczas Gorączki, okazał się bardzo udany.
Mieszany skład Hydry i Piranii,
który dosłownie w ostatniej chwili przed wyjazdem stracił trzech
kluczowych zawodników, wyruszył do Trójmiasta. Uzupełniony
debiutantami skład musiał pokazać się z jak najlepszej strony.
Mimo kilku wspólnych treningów, zupełnie nie wiedzieliśmy
jak ułoży się współpraca pomiędzy zawodnikami naszej nowej
drużyny.
Okazało się, że w stu procentach
udało się zrealizować nasze założenia taktyczne i mimo ogromnego zmęczenia, zmotywowaliśmy
całą drużynę do zaciętej walki.
Hydrania wygrała siedem z rozegranych ośmiu spotkań, przegrywając jedynie z pozostającą
poza naszym zasięgiem Słowenią
oraz remisując, po tradycyjnie
już bardzo zaciętym meczu, z
silniejszym składem Bałtyckich
Fok. Pokonaliśmy nawet o wiele
bardziej doświadczoną drużynę z
Portugalii, mającą w swoim składzie zawodników kadry narodowej. Dodatkowym wyróżnieniem
dla drużyny było przyznanie
nagród specjalnych dla naszych
zawodników. MVP turnieju
otrzymał nasz kapitan - Maciej
Marszałek, a tytuł najlepszego
strzelca, szybki jak błyskawica,
Michał „Speedy” Sawko, który
zdobył aż 16 bramek!
Jesteśmy niezwykle szczęśliwi,
że mimo ogromnych problemów

Zawodnicy w trakcie meczu. Początek sezonu 2014 uważają za udany, choć borykają się z problemami
personalnymi.

w Klubie oraz znikomej ilości
treningów, udało nam się udowodnić naszą przewagę nad drużynami z Polski. Nie mogliśmy
wyobrazić sobie lepiej początku
sezonu 2014. Przed nami ogrom
pracy. Musimy zrobić wszystko
aby odbudować Klub, który ma
tak ogromny potencjał. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wspólne treningi, które
wznawiamy w Trzebnickim Parku Wodnym „ZDRÓJ” z dniem
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27 stycznia. Treningi będą odbywały w każdy poniedziałek w godzinach 20:00–22:00. Wszystkich
chętnych zapraszamy do holu basenu na godzinę 19:45. Kontakt
z drużyną: hydra@hydra.org.pl,
tel. 696 414 818.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy od początku działalności Klubu wspierają nas,
na czele z burmistrzem Gminy
Trzebnica Markiem Długozimą

oraz prezesem Trzebnickiego Parku Wodnego „ZDRÓJ” Darkiem
Drukarczykiem. Obiecujemy, że
dołożymy wszelkich starań, aby
godnie reprezentować „Hydrę”
na kolejnych, zaplanowanych na
ten rok, wydarzeniach sportowych, zarówno na basenach w
kraju jak i Europie.
Daniel Sielowski, wiceprezes
Hydry Trzebnica
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Wygrana Jędrzeja
Pod koniec grudnia na kortach
wrocławskiego klubu Matchpoint
odbyły się Halowe Mistrzostwa
Województwa Juniorów w tenisie
ziemnym, gdzie nasz mieszkaniec
Jędrzej Orzechowski, zawodnik
SSiR Redeco Wrocław wywalczył
tytuł wicemistrza województwa
dolnośląskiego w grze podwójnej.
W parze zagrał z klubowym kolegą Mateuszem Kościkiem.
Ten sezon startów turniejowych
jest trudnym dla Jędrzeja. W końcu maja doznał poważnej kontuzji
prawego podudzia, co wykluczyło
go z treningów na całe 3 miesiące. Do gry i startów w turniejach

że mimo tych kontuzji, Jędrzej
już w grudniu stanął na podium.
Halowe Mistrzostwa Województwa Juniorów w tenisie ziemnym,
w których Jędrzej wywalczył tytuł wicemistrza województwa
dolnośląskiego w grze podwójne
jodbyły się dniach 21-22 grudnia
2013 roku.
Młody sportowiec tak opowiada o swoich planach na
przyszłość: - Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze do
końca sezonu zimowego
powalczyć na kortach i
zrealizować niedokończone plany z poprzedniego

Muszę więc poświęcić niemało
czasu nauce, bo już za rok matura. Praktycznie poza treningami,
wyjazdami na turnieje i szkołą
nie mam czasu na prywatne życie. Wiem jednak,
że
jeśli
chce
się

gra w tenisa ziemnego. Kolejne
wygrane turnieje sprawiły, że po
latach amatorskiej gry, we wrześniu 2012 roku rozpoczął zawodnicze uprawianie dyscypliny. Postawa młodego sportowca i liczne
sukcesy przekonały burmistrza Marka Długozimę
do podjęcia decyzji o
wsparciu kolejnego
młodego talentu
z naszego re-

To ciężka praca. Jest uczniem Liceum Sportowego Gimbasket we
Wrocławiu. Dojeżdża zarówno
do szkoły, jak i na treningi. Dzięki
dużej samodyscyplinie i łatwości
w przyswajaniu sobie nowych elementów taktyczno-technicznych
Jędrzej Orzechowski należy już
do 100 najlepszych tenisistów w
klasyfikacyjnej liście juniorów w
Polsce do lat 18.
(egla)

Jędrzej Orzechowski. Jego pasja to tenis.

Jędrzej na spotkaniu z burmistrzem, który wspiera młodego zawodnika w jego
sportowym rozwoju, oraz pracownikami urzędu.

powrócił we wrześniu, ale zaraz
potem miał problemy z barkiem.
Tym razem skończyło się na fachowej pomocy doświadczonego
rehabilitanta. Okazało się jednak,

roku, tzn. podniesienie rankingu juniorskiego w klasyfikacji
ogólnopolskiej. Docelowo myślę
o trenowaniu tej dyscypliny po
ukończeniu studiów na AWF.

R

E

zrobić w życiu coś więcej,
to tak bywa. Dziękuję jeszcze raz
panu burmistrzowi i jego współpracownikom za przychylność,
którą mi okazano. Dla mnie to
wsparcie w trudach treningowych i startowych, ale też ogromna duma, że mogę reprezentować
naszą Gminę poza jej granicami.
Jędrzej Orzechowski, mieszkaniec gminy Trzebnica, od 6. roku

K

L

A

Czym jest kompleksowa opieka?
Fizjoterapeuta
501 - 853 - 102
Psychodietetyk
722 - 395 - 256
Dietetyk
609 - 320 - 661

Jak mówi polskie powiedzenie - jak
coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Pracownicy Centrum Zdrowia EMVIT również wychodzą z
tego założenia. Ciągle szkolimy się,
dokształcamy, uczymy - każdy w
zakresie swojej dziedziny. Jest to niezwykle ważne dla naszych pacjentów, by przychodząc do nas uzyskali
najlepszą, najbardziej efektywną
i, co ważne, kompleksową opiekę.
Każdy specjalista zna się na swojej
dziedzinie wiedzy i w tym obszarze

jest najbardziej kompetentny. Kiedy
dostrzega potrzebę wykorzystania
wiedzy z innego zakresu, wysyła pacjenta do właściwego eksperta.
Dlatego, na przykład, osoba zgłaszająca się do dietetyka, jeżeli ma słabą
motywację do pracy - otrzymuje
wsparcie psychologa, psychodietetyka. Gdyby okazało się, że chce
także ćwiczyć, ale ma jakieś schorzenie (na przykład słabe kolana),
wówczas fizjoterapeuta przygotuje
specjalnie dla niej zestaw ćwiczeń

gionu.
Dziś Jędrzej
trenuje 5, a
czasem nawet 6 razy
w tygodniu.
Do
tego
dochodzą weekendowe
sparingi i
turnieje.

M

A

możliwych do wykonywania przy
jej dolegliwościach. Może się również pojawić potrzeba przepracowania pewnych sposobów myślenia i
funkcjonowania, i wtedy niezbędna
okazuje się pomoc psychoterapeuty.
Często konieczna jest praca nie tylko
z pacjentem, ale z całą jego rodziną.
Należy pamiętać, że inaczej pracuje
się z osobami dorosłymi, a inaczej z
dziećmi. Dlatego tak istotną rolę odgrywają specjaliści dziecięcy - dietetyk, pedagog, fizjoterapeuta.
Kompleksowość to umiejętność dostrzegania potrzeb pacjentów i udzie-

lanie im pomocy z różnych dziedzin
nauki, oferowanych przez ekspertów w każdej z tych dziedzin. Jeżeli
jedna osoba deklaruje, że zajmie się
pacjentem i udzieli mu całościowej
pomocy: i z zakresu medycyny, i
fizjoterapii, i dietetyki, i psychologii, i logopedii, i psychoterapii, to
niestety, ale nie może to być pomoc
efektywna. Nie ma specjalistów „od
wszystkiego”. Kompetentna pomoc
to umiejętność współpracy między
przedstawicielami różnych profesji.
Zachęcamy do poszukiwania opieki
kompleksowej.
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WAŻNE TELEFONY
URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY

OKULISTA

OKULISTA

STOMATOLOG

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

lek. med.

lek. dent.

komputerowe badanie wzroku
mierzenie ciśnienia aplanatem
badanie dna oka
usuwanie ciał obcych
dobór soczewek kontaktowych
Czynny: pon. - pt. w godz. 10-18

REJESTRACJA: 71 387 22 67

i PRACOWNIA OPTYCZNA

w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

REJESTRACJA tel. 601 754 974

Maria Banaś – Wojtowicz
specjalista chorób oczu
i optometrysta

607 40 58 47

pon. - pt. w godz. 13 - 19
Pełen zakres badań okulistycznych
TRZEBNICA ul. Pobożnego 15/XII
(wejście od ul. Milickiej)

PEDIATRA-NEONATOLOG

NEUROLOG

lek. med.
Stanisława Marcjoniak

lek. med.

specjalista chorób dzieci i neonatologii

Monika Susz-Kołodyńska
TRZEBNICA

Przyjmuje codziennie

ul. Piaskowskiego 25

71 312 11 62
502 670 316

tel.

REJESTRACJA telefoniczna

513 128 911

PEDIATRA-NEONATOLOG

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

PSYCHODIETETYK
mgr Iwona Grzeżułkowska

psycholog, psychodietetyk

- leczenie nadwagi i otyłości
- indywidualnie dopasowane jadłospisy
- dieta w chorobach
- żywienie dzieci
- grupawsparciadlaosóbodchudzającychsię
Centrum Zdrowia EMVIT
Trzebnica, ul. H. Pobożnego 24A
tel. 722-395-256
www.emvit.pl

Judyta Łukaniec

TRZEBNICA
ul. M. Konopnickiej 9
stomatologia zachowawcza
stomatologia dziecięca
protetyka
chirurgia

Rejestracja tel. 607 817 491

DERMATOLOG

Trzebnica ul. W. Jagiełły 9
po uprzedniej rejestracji telefonicznej.

Piotr Kołodyński
TRZEBNICA
ul. Piaskowskiego 25

REJESTRACJA telefoniczna

503 014 969

pon./wt./czw. w godz. 8 - 20
śr./pt. w godz. 12 - 20

w każdą środę
w godz. od 16 do 16:15

Pełen zakres usług
stomatologicznych
tel. 71 312 15 10

601 721 805

dr n. med.

ZAKRES działalności gabinetu:
- wizyty lekarskie na NFZ obowiązuje
wcześniejsza rejestracja tel. 71 387 06 03
pon. i czw. 13 - 18 / wt. i śr. 8 - 13
- wizyty prywatne / tel. 669 070 396
- prywatne zabiegi leczniczo kosmetyczne (specjalistyczna pielęgnacja twarzy i stóp, usuwanie odcisków)
Anna Binek tel. 726 162 805

Tomasz Harań

Specjalista radiolog
Trzebnica, ul. Obornicka 41e
(koło stadionu) Rejestracja:

71 387 27 78
605 175 050
tel:

Godziny przyjęć:

pon. i czw.
wt. i śr.

9:00 - 15.30
14:00 - 19:00

WETERYNARZ

WETERYNARZ

gabinet weterynaryjny IATROS

lek. wet. Ewa Okręglicka

lek. wet. Stanisław Dzimira
lek. wet. Ewa Michalska
ul. 1 Maja 3 / TRZEBNICA
tel. 71/312 09 85, 601 76 29 57
zaprasza: 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.

miejsce
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie

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

(wejście od ul. Milickiej)

tel. 66 50 86 997

Gabinet czynny

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

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

APTEKI
Dyżury nocne aptek:
w dniach 10-16 lutego
apteka Przy Ratuszu
ul. Obornicka 1
w dniach 17-23 lutego
apteka Lege Artis,

ul. Ks. Bochenka 49

tel. 71 387 12 76

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

BURMISTRZ PRZYJMUJE:

lek med Irena Dudek-Zaborowska

specjalista dermatolog-wenerolog
Trzebnica ul. Wiosenna 26 (boczna ul. Polnej)

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

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

Zofia i Bartłomiej
Kaczmarzyk

GABINET USG

PROTETYKI SŁUCHU

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

Trzebnica, ul. Prusicka 1

z zabiegami leczniczo-kosmetycznymi

FONO CENTRUM

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

STOMATOLOG

w sprawach skarg i wniosków

w sprawach lokalowych

w każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. od 13 do 16
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
dyżur w każdą środę
w godz.13-16
W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW
w każdą środę
w godz. od 15:30 do 16

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

TRZEBNICKIE CENTRUM
KULTURY I SPORTU

71 312 09 47
BIBLIOTEKA MIEJSKA
71 312 12 43
HALA SPORTOWA
71 312 11 71

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
71 312 09 20
71 312 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 36,5m² w centrum
Trzebnicy przy deptaku tel. 790 558 208.
KAWALERKĘ w centrum Trzebnicy o
pow. 35 m². Tel. 609 601 202.
KAWALERKĘ w Trzebnicy, 34 m², kuchnia, wc, łazienka. Tel. 663 810 769.
MIESZKANIE własnościowe 43 m²,
plus działka własnościowa - Węgrzynów
Tel .784 434 667.
MIESZKANIE 2-pokojowe (39 m²) w
centrum Trzebnicy, blisko Rynku. Pokój z
aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka,
przedpokój, pomieszczenie gospodarcze. Mieszkanie na 3 piętrze (bez windy),
gotowe do zamieszkania, w budynku
z 2009r, ogrzewanie piecem dwufunkcyjnym gazowym. Dobra lokalizacja,
blisko do sklepów, przychodni, pkp i pks.
W cenie w pełni wyposażona kuchnia.
Cena: 177 tys. Tel: 512 360 506.
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 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.
MIESZKANIE 43 m². i działkę 30-to
arową w bardzo bliskiej odległości od
granic Trzebnicy. Działka z widokiem
na Ślęzę. Na działce można się wybudować po złożeniu w gminie planu
zagospodarowania przestrzennego.
Cena-proszę o kontakt. Tel 71 387 09
88, 784 434 667.
DOM z lokalem usługowym w centrum Trzebnicy, ekstra lokalizacja, 310
m², cena 989.000 zł, więcej informacji
na vividdom.pl i pod nr 603 807 428.

DOM 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.
GRUNT ROLNY 1,6 ha na działki budowlane w tym 2 działki budowlane po
10,5 ara z warunkami zabudowy. Ujeździec Wielki. Tel. 668 30 21 27.
POLE, grunt IV klasa 87 arów. Tel. 663
382 932.
SAD w Droszowie o pow. 2 ha, altana,
ogrodzony z drzewami owocowymi (wiśnie, czereśnie, porzeczki). Tel 669 351 078.
ZIEMIA rolna 3 ha w okolicy Pomianowic
k. Zawonii. Szybko i tanio! Tel. 884 689 871.

DZIAŁKĘ 31 arów, 3 km od Trzebnicy.
Tel. 784 434 667.
DZIEŁKĘ budowlaną w Skokowej
1400 m2. Cena do uzgodnienia. Tel.
609 280 480.
DZIAŁKĘ siedliskową w Trzebnicy z pozwoleniem na budowę o pow. 0,5 ha. Tel.
669 351 078.
DZIAŁKĘ budowlaną w Trzebnicy,
o pow. 358m², na działce prąd, w ulicy woda, kanalizacja, wydane warunki
zabudowy, mapka do celów projektowych, tel. 663 342 744 (po godz.17.).
DZIAŁKĘ Pilnie! Tanio! Budowlana 15
arów z mediami w Wiszni Małej. Bardzo dobry dojazd, ul. Szkolna, lub zamienię działkę na mieszkanie w Trzebnicy do II piętra. Cena do uzgodnienia.
Tel. 785 410 362.
DZIAŁKA budowlana w miejscowości
Szczodre koło Długołęki. 3000 metrów
kwadratowych, uzbrojona (prąd, woda)
ładnie położona, w pobliżu las, staw i
park. Blisko Wrocławia (10 minut drogi)
oraz Długołęki (5 minut drogi). Na miejscu prywatny żłobek, a w Długołęce
wszystkie szkoły (podstawówka, gimnazjum i liceum). Cena 200 000 zł do
negocjacji, tel. 693 332 646.
DZIAŁKĘ rolną z możliwością zabudowy, Trzebnica obręb Kobylice, 5 ha,
tel. 512 471 588.
DZIAŁKĘ budowlaną 700 m² w Obornikach Śl. Tel. 784 462 131.
DZIAŁKĘ budowlaną w Kałowicach
koło Zawoni tel. 695 220 186.
DZIAŁKĘ rolną w ok. Węgrzynowa,
ogrodzoną, 30 arów w połowie obsadzoną
drzewami owocowymi, tel. 71 387 13 98.
DZIAŁKI budowlane, KOBYLICE , woda,
prąd, kanalizacja. Tel. 695 243 494.
DZIAŁKI budowlane w Kałowicach
koło Zawoni lub zamienię na mieszkanie.
695 220 186.
LOKAL usługowo-handlowy w centrum Trzebnicy, 54 m², cena 289.000,-,
więcej informacji na vividdom.pl i pod nr
603 807 428.

1piętrze z dopłatą również w Trzebnicy. Tel. 694 041 958.
MIESZKANIE 37 m² przy ul. Żeromskiego w Trzebnicy na 3 piętrze na
większe, z dopłatą. tel. 696 393 831.
MIESZKANIE komunalne 42m² na I
piętrze na mniejsze, tel. 502 826 516.
MIESZKANIE Zamienię lub sprzedam
mieszkanie 3-pokojowe 61 m2 z dopłatą na 2-pokojowe. Tel. 693 046 140.

DAM PRACĘ
DODATKOWA(3) Wystarczy że jesteś
pełnoletni i masz trochę wolnego
czasu, a chcesz dorobić trochę gotówki to zadzwoń pod numer tel:
535-352-130 lub napisz na adres mailowy; pryjmak@wp.pl i umów się na
spotkanie, a pomogę Ci spełnić Twoje
marzenia. Praca lekka i przyjemna i nie
jest to akwizycja!!! Praca przy kosmetykach.
KONSULTANTKA(2) Zostań konsultantką MARIZA, bezpłatna rejestracja,
darmowy katalog, marża 30%, brak
obowiązku składania zamówień co
miesiąc. e-mail: mariza.ula@wp.pl,
www.mariza-ula.webnode.com
KOSMETYCZKA, MASAŻYSTKA w
nowo otwartym gabinecie kosmetycznym w Trzebnicy. Tel. 788 063 648.
PRACA DODATKOWA firma zajmująca się działem odszkodowań, wynagrodzenie prowizyjne. Tel. 535 885 885.
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.

SZUKAM PRACY
W YNA JMĘ
KAWALERKĘ w Trzebnicy przy ul.
Żeromskiego. Tel. 784 056 485.
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 w Zawoni 45 m², 600 zł
+ rachunki. Tel. 784 989 227
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. Tel.
788 960 430.
MIESZKANIE w Trzebnicy o powierzchni 42 m², umeblowane. (dzwonić po godz. 15 tej). Tel. 782 936 661.
MIESZKANIE 2 pokojowe w Trzebnicy ok. 65m² na parterze z wyjściem na
ogród - możliwość grillowania itd. Tel.
502 616 533.
MIESZKANIE(3) Szukam w Trzebnicy.
Tel. 609 378 807.
LOKAL (część 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.
LOKAL usługowy, sprzedam lub wydzierżawię 47 m² na osiedlu „Zdrój” w
Trzebnicy. Tel. 608 697 330.
LOKAL użytkowy, Trzebnica, tanio.
Tel. 535 885 885.
SKLEP w centrum Trzebnicy o pow.
35 m2. Tel. 798 267 177.
GARAŻ nr kontaktowy: 609 379 216.
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE,
magazynek, piwnica okolice rynku.
Trzebnica. Cena 300 zł, 609 088 871.
Z AMIENIĘ
MIESZKANIE własnościowe bezczynszowe 43m² plus działka własnościowa 31 arów. Węgrzynów, na mieszkanie w Trzebnicy lub Obornikach
Śląskich. Tel .784 434 667.
MIESZKANIE (trzy pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój)w Trzebnicy przy
ul. Bochenka z większego na mniejsze-dwupokojowe na parterze lub

KOREPETYCJE z matematyki. Tel.
605 463 106.
OPIEKA NAD DZIECKIEM, do starszej
osoby, sprzątanie itp. Tel. 725 080 038.
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.

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

MOTORYZACJA

ROWERY / WÓZKI

SPR ZEDAM
FIAT(3) Tico rok prod. 1999, Cena 2200
zł. Tel. 665 280 739.
FIAT(3) Siena rok prod. 1998, silnik 1,6 V,
z gazem, przejechane 106 tys km, cena
2700 zł. Tel. 665 280 739.
CITROEN(2) Xantia 1. 8i, automat, rok
prod. 1996, OC i przegląd ważny do 16
grudnia 2014 roku, srebrny, stan bardzo
dobry, sprawny, dodatkowo kpl kół letnich. Cena 2400 zł. Tel. 71312 49 06, 665
938 440.
DWUKOŁÓWKĘ CIĄGNIKOWĄ(3)
Ujeździec Wielki. Tel. 668 30 21 27.
ROZRUSZNIKI(3) 2 sztuki i 2 alternatory do Forda fiesty. Cena 60 zł / szt. Tel.
665 280 739.
SILNIK ELEKTRYCZNY 3-fazowy,
370W, 2800 obr./min., drugi 180W,
2800 obr./min. Cena: 70 zł za dwie
sztuki. Tel. 607 050 846.
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.
FELGI komplet aluminiowych z oponami do |Forda Fiesty - rozmiar 14-stki,
cena 250 zł. Tel. 603 231 114, 665 280 739.
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.
OPONY ZIMOWE Z FELGAMI - komplet,
używane, rozmiar 175/65/14 (14 cali. Cena
400 zł. Tel. 609 392 806.

SPR ZEDAM
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.

OPONY motocyklowe i do skuterów,
różne wymiary, cena 50 zł/szt., tel. 530
920 663.
OPONY(2) do ciężarówki roz. 295 x 80 r
22,5. Cena 250 zł / sztukę. Tel. 71 312 49
06, 665 938 440.
OPONY(3) zimowe Dunlop do samochodu terenowego 235/17 R 15, głębokość bieżnika 7 mm, 400 zł za 4 sztuki. Tel
605 597 711.
CHLAPACZE 4 szt., oryginalne volkswagena, do golfa 3 / combi / sedana.
CENA 70 zł. Tel. 505 838 073.
OLEJ silnikowy MOBIL SUPER 2000
10W-40, filtr oleju FILTRON symbol
OP 540/1, filtr kabinowy (przeciwpyłkowy) FILTRON K 1066. Sprzedam w
komplecie. Wszystko jest NOWE. Tel.
609 392 806.

WÓZEK INWALIDZKI (2), nowy, mało
używany. Cena 700 zł. Tel. 781 982 605.
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.

AGD RTV MEBLE / RÓŻNE
SPR ZEDAM
PRALKĘ(3) SAMSUNG z wyświetlaczem w bardzo dobrym stanie. Tel. 609
280 480.
KRZESŁO(3) IKEA, białe, obrotowe do
biurka w idealnym stanie. Tel. 609 280 480.
BIURKO(3) jasne, w idealnym stanie.
Tel. 609 280 480.
FOTELE(3) 2 sztuki – nowe, z obicia z
materiału. Cena do uzgodnienia. Tel.
609 280 480.
KOMPLET WYPOCZYNKOWY(3) w
idealnym stanie, ze skóry, sofa i 2 fotele.
Cena do uzgodnienia. Tel. 609 280 480.
TERMOLOKI(3) firmy BABYLISS jak
nowe. Cena 80 zł. Tel. 660 925 250.
LAMPA WISZĄCA 1 sztuka 50 zł. Tel.
667 888 993.

SZTACHETY drewniane na płot, zabejcowane, 200 sztuk, tel. 609 712 403.
PIECYK KAFLOWY elektryczny, Tel.
694 216 036.
FOTEL bujany, pokrowiec skóra. Tel.
694-216-036.
KOMPRESOR(3) trzycylindrowy kompletny, stan bardzo dobry - 1050 zł. Tel
605 597 711.
WINDA DEKARSKA(2) Tel. 663 382 932.
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.

FOTEL(2) bujany, cena 100 zł. Tel. 713
258 731.
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.

ŁATY BUDOWLANE(2) - 6/4, krótkie
odcinki. Tel. 663 951 072.
PIŁĘ(3) do drzewa (krajzega), sprawna,
stan bardzo dobry, prod. niemieckiej, 450
zł. Tel 605 597 711.

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.
WERSALKĘ w bardzo dobrym stanie.
Cena 100 zł. Tel 784 980 074.
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.
OKNO plastikowe dwuskrzydłowe o
wym. 220 cm x 125 cm, Tel. 694 216 036.
OKNO białe plastikowe, wymiary 136
x 53. Cena 300 zł do negocjacji. Tel. 603
127 204.

38
LODÓWKO-ZAMRAŻARKĘ produkcji radzieckiej. Stan dobry. Wysokość 140cm. Odbiór osobisty w Obornikach Śl. Cena 55 PLN. tel. 667 587 778 .

MATERAC(3) kokos-pianka-gryka do
łóżeczka dziecięcego 120 x 60. Cena
40zł. Tel. 607 930 526.

MATA EDUKACYJNA - dla niemowląt, stan bardzo dobry, cena 60 zł. Tel.
665-428-430.
TELEWIZOR SHARP (nowy, używany
tygodnie), 3 lata gwarancji, 32 cale, full
HD + DVB, możliwość podłączenia internetu. CENA 850 zł. Tel. 505 838 073.
TELEWIZOR Shiwaki 21 cali z pilotem. Telewizor z płaskim kineskopem +
pilot- 100 zł. Tel. 535 091 637.
PRZEWIJAK(2) - usztywniany przystosowany na łóżeczko o wymiarach
60/120 cm, stan bardzo dobry, cena 35
zł. Tel. 665 428 430.

KRZESŁO (2) biurowe cena 100 zł oraz
biurko pod komputer cena 100 zł. Tel.
535 091 637.

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
BUTELEK marki Canpol + dużo gratisów. POLECAM SERDECZNIE Cena: 100
zł. Tel. 690 439 024 Trzebnica.

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

FOTELIK dmuchany / siedzisko dla
dziecka od 6-m-ca ze stolikiem edukacyjnym firmy COTOONS. Stolik można
łatwo demontować. Stan idealny. Cena
45 zł. Tel. 662 985 912.

SUKNIĘ ŚLUBNĄ(3) o kolorze ecru.
Rozmiar 38-40. Dodatki gratis. W idealnym stanie. Bardzo wygodna. Cena
do uzgodnienia. Tel.: 607 574 952 lub
71 312 34 79.
SUKNIĘ ŚLUBNĄ białą - o rozmiarze
34/36 na wzrost 170 cm. Do sukni gratis
rękawiczki i welon. Jest jednoczęściowa z zapięciem gorsetowym i szarfą na
szyi. Skromna i wygodna. Kupiona w
salonie. Cena: 500 zł. Tel: 512 360 506.
SUKNIĘ ŚLUBNĄ i dodatki tanio, tel.
691 946 461.
KURTKA skórzana, rozmiar M. Stan
dobry, mało używana- 100 zł. Tel. 535
091 637.

BUTY NARCIARSKIE Lange TEAM
8 BLACK LB95160 size 26,5 (jeżdżone jeden sezon). Tel. 693 332 660, po godz. 17.
UBRANKA(3) dla maluszka od rozmiaru
56 do 78 (ok. 1,5 roku) w tym śpioszki, pluszowe pajacyki, kurteczki, kombinezony,
body, sukienki itp. Ubranka dla dziewczynki
w stanie bardzo dobrym. Tel. 662 985 912.
UBRANIA DZIEWCZĘCE w roz. 2-9
lat, 8 zł za sztukę. Trzebnica, tel. 603 283 075.

ODTWARZACZ KASET dla dziecka
marki FISHER PRICE. Stan bardzo dobry.
Bardzo prosty w obsłudze. POLECAM
SERDECZNIE Cena: 30 zł. Tel. 690 439
024 Trzebnica.

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.
STÓŁ jasny buk, rozkładany + 6 krzeseł
z zielonej tapicerki, cena 500 zł. Tel. 607
574 424.
BIURKO sosnowe narożne dł: 140,
szer: 91, wys. 75. Stan dobry. Cena 300
zł. Tel. 607 930 526.

KOJEC dla dziecka, bardzo duży 120
cm x 120 cm, składany. Stan dobry.
POLECAM SERDECZNIE Cena: 70 zł. Tel.
690 439 024 Trzebnica.

OSIOŁ BUJANY(2) - w bardzo dobrym
stanie. Cena 50 zł. Tel. 783 376 097.

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. 690
439 024 Trzebnica.

KOMBINEZON NARCIARSKI marki
QUECHUA dla dziewczynki rozmiar
146-152. (10-12 lat). Stan bardzo dobry.
Czerwono-bordowy. POLECAM SERDECZNIE. Cena: 70 zł. Tel. 690 439 024
Trzebnica.

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.

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

KUPIĘ
SAMOCHÓD(3) Syrena z lat 70- tych.
Tel. 663 388 533.
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.

POJEMNIKI nowe do segregacji o
pojemności 120 L. Cena 450 zł. Tel kontaktowy 501 480 000.
AKCESORIA DO KĄPIELI komplet
dziecka siedzącego (od 6-m-ca). Bardzo
bezpieczne, super zabawa dla mamy i
dziecka. POLECAM SERDECZNIE Cena:
30 zł. Tel. 690 439 024 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. 690 439 024 Trzebnica.

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

UBRANKA po mojej córeczce. Spódniczki rozmiar: 9, 12, 18 miesięcy, 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.

UDZIELĘ
PRYWATNEJ
POŻYCZKI
POD ZASTAW
Spłacę komornika
i inne zobowiązania
Oddłużę,
wyczyszczę BIK,
pomogę pozyskać
kredyt bankowy
tel.

791 740 344

Firma Kamyjka oferuję

PRANIE i

AKCESORIA DLA DZIECI
SPR ZEDAM
ŁÓŻECZKO(3) dziecięce Kritter (IKEA),
drobne ślady użytkowania, oryginalne, nie naprawiane, stan dobry. Cena
100PLN. Tel. 605 554 009.

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. 690 439 024 Trzebnica.

CZYSZCZENIE

SANKI drewniane z oparciem, cena 20
zł. Tel. 663 277 000.
DRZEWKO SZCZĘŚCIA (grubosz) –
duże 1 m wysokości, około 2 m w obwodzie, cena do uzgodnienia. Tel. 502
244 871.

UBRANIA
SPR ZEDAM
SUKNIĘ ŚLUBNĄ(3) rozmiar 36. Stan
bardzo dobry. Biały miekki atłas. Góra
wykończona koronką z białymi cekinami. Podoba wstawka na dole sukni. W
zestawie bolerko. Cena 1300 zł (możliwość negocjacji ceny). Tel. 605 061 812.

DYWANÓWIWYKŁADZIN
TAPICERKIMEBLOWEJISAMOCHODOWEJ

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.
690 439 024 Trzebnica.

GRATIS: dojazd, odplamianie,
odkurzanie, neutralizacja przykrych
zapachów, usuwanie gumy do żucia,
plasteliny itp.
Dodatkowo oferujemy specjalistyczne
czyszczenie antyalergiczne z impregnacją
antyalergenną (działanie do 6 miesięcy)!

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

SPRZEDAŻ WĘGLA

z POLSKIEJ KOMPANII WĘGLOWEJ

ORZECH
luzem lub
w workach
KOSTKA
EKOGROSZEK, MIAŁ
ważenie przy kliencie

MATE(3) do zabawy; szeleszczące elementy, grzechotki, l usterko. Cena 40zł.
Tel. 607-930-526.

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.

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. 690 439 024 Trzebnica

KONKURENCYJNE CENY
PRZEZ CAŁY ROK
TRANSPORT GRATIS
na terenie Trzebnicy i okolic
ul. Piwniczna 12 teren WODNIKA
tel. 609-514-915

697-011-953

39

SŁODKIE
CO NIE CO

ręcznie robione lizaki, cukierki,
praliny, ciastka, ciasteczka, słodkie
bukiety, kawa, herbata, gorąca
czekolada

FONTANNY
CZEKOLADOWE

wypożyczamy na uroczystości

Trzebnica ul.Kościelna 2
tel. 695 470 178

CHCESZ NI(E-) PALIĆ ?
Przyjdź do sklepu z E-pap. elektronicznymi
ul. WITOSA 16 (Obok Urzędu Miasta / Stary Zegarmistrz)

AKTUALNE PROMOCJE: Olejki MILD 2x po 10 ml za
20 zł! 2 W CENIE 1!!! / E-pap. Yago za 69 zł / Bateria
Yago 49 zł / Za zakup 9 (w dowolnym czasie) olejków
10-ty za 1 zł
NOWOŚCI: E-pap. P1 69 zł / Bateria P1 49 zł / Zestaw
podwójny COTTIEN 199 zł - dla kobiet / NOWY podwójny VOLISH EGO 3- 249 zł !!!
Cały asortyment na stronie: www.esmokingworld.com

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 dającymi
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

OPRAWA OBRAZÓW

pracownia malarska
E.Z. Mroczek

tel. 71 387 06 27 / 512 301 887

Trzebnica, ul. Prusicka 21
wejście od ul. M.Konopnickiej
www.mroczek.tr.pl
e-mail: mroczek@tr.pl

PILNIE
KUPIĘ
GRUNT
ROLNY
BUDOWLANY

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

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

SKLEP RENOVET

MATERIAŁY
BUDOWLANE

U nas znajdziecie: styropian w cenie promocyjnej, wełnę
mineralną, tynki, zaprawy klejące, farby wewnętrzne,
zewnętrzne, mieszalnik kolorów, narzędzia budowlane
i gospodarstwa domowego

Szewce / ul. Strzeszowska 10 / tel. 784 641 911

HYDRAULIK

INSTALACJE
SANITARNE i GAZOWE

- montaż, wymiana i naprawa

Maciej Nowak

Trzebnica ul. H.Brodatego 18/1
tel. 604 15 15 13

Firma

883 38 03 96

e-mail: firmablyskmn@wp.pl
Firma świadczy usługi:

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE, DOCZYSZCZANIE
domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, żaluzji pionowych
OBSZYWANIE wykładzin i chodników
PIELĘGNACJA, SPRZĄTANIE NAGROBKÓW usługa całoroczna i jednorazowa
PIASKOWANIE elewacji i fasad, czyszczenie strumieniowo-ścierne, mycie elewacji
USUWANIE GRAFFITI
ODŚNIEŻANIE dachów, posesji prywatnych - pielęgnacja terenów zielonych

Pracujemy na maszynach i środkach firmy KARCHER

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
MAROKO
TUNEZJA
GRECJA i inne 200zł/msc*
SKORZYSTAJ JUŻ DZIŚ!

Pomagamy osobom poszko-

instalacji wodnej, Co, kanalizacyjnej i gazowej
- montaż urządzeń gazowych:
piece, podgrzewacze wody,
kuchenki itp. wraz z poświadczeniem gwarancji

joda.joanna.mackiewicz@gmail.com

Obornicka 41B Trzebnica

tel. 692 297 554
edward.chylinski@wp.pl

Obornicka 41B Trzebnica

535 885 885

535 885 885

WYPOŻYCZALNIA
MASZYN
i NARZĘDZI
BUDOWLANYCH
----- ROBOT ----rusztowania,
młoty wyburzeniowe,
zagęszczarki, agregaty,
drabiny i inne...

*przy rozłożonej płatności w czasie

dowanym w wypadkach, oraz innych problemach prawnych.

Sprawdź

czy przysługuje ci
odszkodowanie.

OSKAR GSM.pl

www.

TELEFONY KOMÓRKOWE
CB RADIA . NAWIGACJE

skup . sprzedaż . akcesoria . serwis

Trzebnica/ul. Jędrzejowska 51

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

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