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Trzebnica pamięta Wyklętych

N a płycie trzebnickiego Rynku 
1 marca stawiły się najlepsze 

grupy rekonstrukcyjne z Polski 
m.in.: Festung Breslau z Wrocławia, 
GRH Osiemnasty Kołobrzeski, To-
warzystwo Działań Historycznych 
im. Feliksa Pięty i wspomniane już 

Trzebnickie Stowarzyszenie Jazdy 
Historycznej z Taczowa. 
 Reżyserem widowiska był dr 
Adam Domanasiewicz, transplan-
tolog odznaczony przez prezydenta 
Bronisława Komorowskiego Zło-
tym Krzyżem Zasługi, wiceprezes 

Stowarzyszenia Jazdy Historycz-
nej. Trzebnicki ratusz na kilkadzie-
siąt minut stał się siedzibą Powia-
towego Komitetu Polskiej Partii 
Komunistycznej, w której torturo-
wano partyzantów. Trzebniczanie 
wśród kilku scen mogli zobaczyć 

m.in. widowiskową scenę napadu 
i odbicia więźniów. Huk granatów, 
serie z karabinów maszynowych, 
rekonstruktorzy w wojennych 
mundurach, a także liczne rekwi-
zyty tworzyły prawdziwą atmosfe-
rę tamtych dni.

Odwiedź nas w Dzień Kobiet   8 MARCA

Str. 9 fot.  K. Koćma  więcej str 11-16 
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 Prof. Jerzy Jabłecki jest współ-
autorem polskiego programu 
przeszczepów ręki. Kierowany 
przez niego zespół lekarzy w 2006 
dokonał pierwszego w Polsce 
przeszczepu ręki, a w 2010 roku 
również pierwszego w Polsce za-
biegu transplantacji obu rąk. 
 Pod jego kierownictwem ze-
spół lekarzy przeprowadził wiele 
rekonstrukcji oraz przeszczepów. 
Ostatni  z nich miał miejsce 18 
lutego. Tego dnia lekarze przesz-
czepili dłoń żołnierzowi, który 
został ciężko ranny podczas misji 
w Afganistanie w roku 2008, na 
skutek eksplozji miny-pułapki. 
Rok później znalazł się na liście 
oczekujących. Zabieg, któremu 
został poddany pod koniec lute-
go był niezwykle skomplikowa-
ny. Najważniejszą rolę odgrywał 
czas. Od momentu pobrania dło-
ni od dawcy, do momentu operacji 
nie może upłynąć więcej niż 8 go-
dzin. W związku z tym, że ranny 
żołnierz na co dzień mieszka na 
drugim końcu Polski,  z pomocą 
przyszedł helikopter Marynarki 
Wojennej. Pacjent na czas dotarł 
do szpitala Św. Jadwigi. Operacja 
trwała 12 godzin i zakończyła się 
sukcesem. Była to siódma tego 
typu operacja w Polsce i osiem-

dziesiąta ósma na świecie. 
 Dziesięć dni później zespół 
trzebnickich transplantologów 
z rąk prezydenta odebrał krzyże  
zasługi. Podobnie jak ich koledzy 
z Gliwic. 
 Były życzenia i gratulacje. 
Przyłączył się do nich także 
burmistrz Marek Długozima. 
- Gratuluję sukcesu i cieszę się 
potrójnie. Po pierwsze dlatego, 

że zasługi trzebnickich lekarzy 
docenił sam prezydent Bronisław 
Komorowski, po drugie dlatego, 
że w Trzebnicy mamy specjali-
stów na światową skalę i po trze-
cie - dzięki ich pracy i spektaku-
larnym sukcesom nasze miasto 
jest słynne zarówno w całej Pol-
sce, jak też   na świecie – powie-
dział. - Trudno w takich chwilach 
dać wyraz wdzięczności za ich 
pracę, bo nie ma nic cenniejszego 

niż życie ludzkie - dodał. 
Za wybitne zasługi w działalności 
na rzecz rozwoju transplantologii 
i medycyny rekonstrukcyjnej w 
Polsce, za osiągnięcia w rozwi-
janiu i propagowaniu zdobyczy 
nauki w dziedzinie transplantacji 
prezydent Bronisław Komorow-

ski odznaczył (podajemy tylko 
trzebnicki zespół lekarzy):

KRZYŻEM KAWALERSKIM 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

▶ Jerzy JABŁECKI 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
▶ Adam CHEŁMOŃSKI 
▶ Adam DOMANASIEWICZ 

SREBRNYM KRZYŻEM 
ZASŁUGI
▶ Ahmed ELSAFTAWY
▶ Janusz KACZMARZYK
▶ Leszek KACZMARZYK 
▶ Paweł ORZECHOWSKI 
▶ Maciej PARUZEL
▶ Zbigniew SYCZ 

Za zasługi w realizowaniu nowa-
torskich procedur medycznych w 
transplantologii i medycynie re-
konstrukcyjnej w Polsce:
BRĄZOWYM KRZYŻEM 
ZASŁUGI
▶ Aneta ARENDARSKA-MAJ 
▶ Hanna MAJ 
▶ Marzena MITMAN 
▶ Ewa PIESIEWICZ 

Prezydent Komorowski odznaczył trzebnickich lekarzy 
27 lutego prezydent Bronisław Komorowski odznaczył lekarzy zasłużonych dla transplan-
tologii i medycyny rekonstrukcyjnej. Wśród wyróżnionych znalazł się zespół trzebnic-
kich lekarzy pod przewodnictwem profesora Jerzego Jabłeckiego oraz zespół zajmujący 
się medycyną rekonstrukcyjną z Gliwic pod przewodnictwem prof. Adama Maciejew-
skiego. Natomiast burmistrz Marek Długozima złożył do Rady Miejskiej wniosek o na-
danie zespołowi tytułu „Zasłużonych dla Miasta Trzebnicy”. 

Zespoły lekarzy z Trzebnicy i Gliwic podczas uroczystości nadania odznaczeń w Pałacu Prezydenckim. 
Burmistrz Marek Długo-
zima złożył do Rady Miej-
skiej wniosek o nadanie 
tytułu „Zasłużonych dla 
Miasta Trzebnicy” zespo-
łowi transplantologów ze 
szpitala Św. Jadwigi Śląskiej.
To uhonorowanie tych,  
którzy na co dzień robią 
najpiękniejszą rzecz na 
świecie – wychodzą ponad 
standardy medycyny i dają 
nadzieję tym, którzy jej naj-
bardziej potrzebują.
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 Ludziom, gdy słyszą słowa za-
dłużenie - celowo powiązane ze 
słowem kłopoty zapala się czer-
wona lampka, zwłaszcza, gdy 
ktoś przedstawia je tendencyjnie 
w sposób pejoratywny, jak zrobił 
to Starosta Robert Adach w swo-
im wywiadzie w Nowej Gazecie 
Trzebnickiej. Poczułam się urażo-
na słowami starosty i jako skarbnik 
gminy Trzebnica poczuwam się 
do obowiązku przedstawienia rze-
czywistego stanu finansów gminy. 
Wbrew sugestiom lokalnego tygo-
dnika reklamowego oraz tezie for-
mułowanej przez Starostę Trzeb-
nickiego Roberta Adacha stan 
finansów gminy Trzebnica oce-
niam jako  bardzo dobry. Prężny 
rozwój gminy w ostatnim okresie 
spowodował zwiększenie zadłuże-
nia do poziomu wymienionego w 
artykule ( 50,26% w 2012 r.). Zadłu-
żenie to było planowe, kontrolo-
wane i utrzymywane na bezpiecz-
nym dla gminy poziomie. Zgodnie 
z obowiązującymi w 2012 r. prze-
pisami ustawy o finansach publicz-
nych dopuszczalny poziom zadłu-
żenia wynosił 60%, więc istniał 
duży margines bezpieczeństwa. 
Dopiero przekroczenie tej wartości 
mogło skutkować nieudzieleniem 
absolutorium. To byłaby sytuacja 
tragiczna. 
 Ubolewam, że w artykule przed-
stawiono zadłużenie gminy w spo-
sób tendencyjny, próbując wprowa-
dzić niepokój wśród mieszkańców i 
podważyć zaufanie do władz gmi-
ny. Regionalna Izba Obrachunko-
wa nie zaznacza gminy Trzebnica 
różowym kolorem, jak opisuje to 
pan starosta. Poważne i rzetelne 
media skierowałyby czytelnika do 
źródeł informacji. Ponieważ nie 
zrobiły tego, więc je podaję: www.
bip.trzebnica.pl, zakładka Budżet 
i Finanse – opinie RIO – uchwała 
Nr V/102pdf/2013 składu orzekają-
cego RIO we Wrocławiu z dnia 29 
kwietnia 2013r. w sprawie opinii o 
przedłożonym przez burmistrza 
gminy Trzebnica sprawozdaniu z 
wykonania budżetu za 2012 r. Na 
stronie tej, oprócz pozytywnej opi-
nii wydanej przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową  na temat realizacji 
wykonania tego budżetu znajduje 
się też pozytywna opinia w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Trzebnica i uchwał budże-
towych gminy na lata następne. 

 Regionalna Izba Obrachunko-
wa we Wrocławiu jest organem 
bezstronnego nadzoru i kontroli 
nad gospodarką finansową gminy 
i wydaje w ramach swoich działań 
obiektywne opinie na temat fak-
tycznego stanu finansów gminy. 
Wystawiane przez nią opinie sta-
nowią miarodajną, kompetentną  
i odzwierciedlająca rzeczywistość 
ocenę. Z całym szacunkiem dla 
sprawowanej funkcji ale pan sta-
rosta nie stanowi bezstronnego i 
wiarygodnego źródła informacji 
na temat stanu finansów gminy 
Trzebnica. W związku z tym pro-
szę, aby ocenę tę pozostawił po-
wołanym do tego wiarygodnym 
instytucjom, gdyż komentarz pana 
starosty uważam za nietrafiony i 
wskazujący na brak dostatecznej 
wiedzy na temat finansowania roz-
woju jednostek samorządu teryto-

rialnego. 
 Odnosząc się zaś do zarzutów 
gazety Nowej informuję, że roz-
liczanie inwestycji ma miejsce po 
jej zakończeniu, stąd płatności za 
część tegorocznych inwestycji gmi-
ny Trzebnica dokonane zostaną w 
przyszłym roku. Nie jest to sytuacja 
nowa, podobną praktykę stosują 
powszechnie również inne jednost-
ki samorządu terytorialnego. Przy-
pomnę jedynie, że również przed 
wyborami samorządowymi w 2010 
roku lokalny tygodnik reklamowy 
rozpisywał się na temat złej sytu-
acji finansowej gminy Trzebnica i 
o rychłym przekroczeniu progów 
zadłużenia. Oczywiście w ciągu 
ostatnich 4 lat nic takiego nie mia-
ło miejsca, gmina dynamicznie 
się rozwija skutecznie pozyskując 
środki zewnętrzne na liczne in-
westycje. Aby maksymalnie wy-
korzystać możliwości związane z 

dostępnością środków unijnych  
musiała wykazać się wkładem wła-
snym. Na ten cel emitowane były 
obligacje komunalne, z których 
wynika obecny wskaźnik zadłu-
żenia gminy. Zadłużenie gminy 

jest wynikiem wielu korzystnych 
dla rozwoju gminy inwestycji re-
alizowanych w latach 2007- 2013 r. 
między innymi budowy: łącznika 
drogowego między ulicami Milic-
ką i Prusicką,  chodnika w Komo-
rowie,  drogi w ciągu ul. Piwnicz-
nej, przebudowie ulicy Żołnierzy 
Września, ulicy Kwiatowej, ulicy 
3-Maja, drogi w Masłowie, drogi 
w Ligocie, hali sportowej przy SP 
3, kanalizacji wraz z oczyszczalnią 
ścieków w Skarszynie, rekultywacji 
składowiska odpadów w Jaszycach, 
rewitalizacji Rynku w Trzebnicy, 
modernizacji budynku i terenu 
Dworca Kolejowego w Trzebnicy, 
przebudowy dróg w miejscowo-
ściach: Kobylice, Księginice, Bli-
zocin, Boleścin i Ujeździec Mały, 
wymiany okien w SP w Boleścinie, 
rozbudowy Przedszkola Nr 2 w 
Trzebnicy, rewitalizacji ulic Leśnej 
i Korczaka oraz zagospodarowaniu 
terenów przy stawach w Trzebni-
cy, budowy Trzebnickiego Parku 
Wodnego „Zdrój”, parkingów w 
ramach Południowo - Zachodnie-
go Szlaku Cysterskiego, budowy 
wodociągu Małuszyn - Księgnice, 
przebudowy i modernizacji sta-
dionu sportowego w Trzebnicy, 
budowy kompleksu boisk sporto-
wych - „Moje Boisko Orlik 2012" 
w Ujeźdźcu Wielkim, rewitalizacji 
ul. Jana Pawła II w Trzebnicy, mo-
dernizacji  budynku na potrzeby 
Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły 
Muzycznej, instalacji odgazowu-
jąca na składowisku odpadów w 
Marcinowie. 
 W przypadku wielu z wymie-
nionych powyżej  inwestycji dzięki 
wyłożeniu własnych środków gmi-
na pozyskała dofinansowanie z bu-

dżetu Unii Europejskiej w ramach 
perspektywy finansowej 2007-2013 
w kwocie ponad 18 000 000 zł. Po-
nadto skorzystała z dotacji z Bu-
dżetu Państwa na kwotę ok. 4 000 
000 zł. Wymienione inwestycje nie 
stanowią całości zrealizowanych 
przez gminę zadań inwestycyj-
nych. W tym miejscu przypomnę, 
że w latach 2007-2013 zrealizowała 
ponad 300 inwestycji. Zdecydowa-
nie można więc stwierdzić, że za-
ciągnięte zobowiązania finansowe 
wykorzystane zostały na rozwój 
gminy Trzebnica a nie na ich bez-
produktywną konsumpcję np. na 
administrację. Środki te pozwoliły 
nam optymalnie wykorzystać do-

stępność dotacji unijnych, których 
pozyskanie nie byłoby możliwe 
bez wkładu własnego i emisji ob-
ligacji komunalnych. Co więcej, 
obecna sytuacja finansowa gmi-
ny  pozwala na wysoką absorpcję 
środków unijnych z perspektywy 

finansowej 2014-2020. Obliczony 
według nowych przepisów ustawy 
o finansach publicznych indywi-
dualny wskaźnik zadłużenia dla 
gminy (obowiązujący od 2014 r.) 
daje jej gwarancję dalszego roz-
woju, zapewnia o bezpieczeństwie 
finansowym i pozwala na spokojne 
funkcjonowanie. 
 W przeciwieństwie do pana 
starosty w budżecie gminnym ni-

gdy nie zabrakło nam środków na 
wypłaty należnego wynagrodzenia 
dla nauczycieli, jak miało to miejsce 
w Starostwie Powiatowym. Sko-
ro zdaniem pana starosty zazna-
czenie gminy różowym kolorem 
oznacza kłopoty, to już wiem w jaki 
sposób interpretować kolor „ró-
żowego pałacyku” Starostwa przy 
ul. Leśnej w Trzebnicy. Przy okazji 
gratuluję panu staroście „deszczu 
pieniędzy” z tytułu odszkodowa-
nia za przejęte przez Skarb Pań-
stwa drogi powiatu trzebnickiego 
na potrzeby budowy drogi ekspre-
sowej S5, o którą wraz z innymi 
burmistrzami i wójtami z terenu 
powiatu  zabiegał burmistrz gminy 
Trzebnica. Mam nadzieję, że z tego 
„deszczu pieniędzy” skapnie coś 
w końcu również na naszą gminę, 
która w ciągu ostatniej kadencji 
pana starosty nie doczekała się, jak 

dotychczas, większych inwestycji 
na drogach powiatowych. Uprzej-
mie prosimy więc o remont wie-
lokrotnie przez pana obiecanych 
dróg - Głuchów Górny - Skarszyn 
oraz ul. Klasztornej i Oleśnickiej 
w Trzebnicy, których stan zagraża 
bezpieczeństwu mieszkańców na-
szej gminy. Niestety, w obecnej ka-
dencji pana starosty gmina Trzeb-
nica, w przeciwieństwie do innych 
gmin z terenu naszego powiatu, jest 
swoistą pustynią pod względem 
powiatowych inwestycji drogo-
wych. W związku z tym liczymy, że 
„deszcz pieniędzy” którym chwali 
się pan starosta pustyni tę ożywi.
 Reasumując, komentarz pana 
starosty o sytuacji finansowej gmi-
ny uważam za nietrafiony i cał-
kowicie nieuprawniony.  W mojej 
ocenie każdy powinien koncen-
trować się na zadaniach, do jakich 
został powołany. Myślę jednak, że 
starosta powinien bardziej intere-
sować się zadłużeniem swojej jed-
nostki (które pozostawia wiele do 
życzenia) zastanawiać się, komen-
tować i przekonywać mieszkańców 
o prawidłowym stanie finansów 
powiatu metodą argumentów, a 
nie ataku na gminę. Uważam, że 
siły należy angażować w poprawę 
sytuacji w obszarze, którym się 
zarządza, a nie marnować ich na 
sianie fermentu. Zachęcam pana 
starostę do zastosowania się do 
wielokrotnie powtarzanych słów   
burmistrza Marka Długozimy za-
praszających pana do współpracy 
dla dobra naszej małej ojczyzny.                         

[jap] 
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KROMAX

ul. Ks. W
. Bochenka

CASTROL
EDGE
5W30  4L

140 zł

CASTROL
EDGE
5W40  4L

115 zł
OLEJ  5W30 30 zł L

MOBIL 15W40 14 zł L

MOBIL 10W40 18 zł L

SUPEROL CC40 8 zł L

HIPOL GL4 80W90 8 zł L

HYDRAULICZNY HL46 7 zł L

PŁYN DO CHŁODNIC-37  5 zł L

FILTRY: OLEJU, POWIETRZA, PALIWA

Fundusze wykorzystujemy na rozwój gminy 

Skarbniczka gminy Trzebnica Barba-
ra Krokowska uważa, że komentarz 
starosty odnośnie zadłużenia gminy 
jest nietrafiony i nieuprawniony.

PYTANIE DO BARBARY KROKOWSKIEJ- SKARBNICZKI GMINY TRZEBNICA 

Relacjonując dyskusję z ostatniej sesji Rady Miejskiej lokalny tygodnik reklamowy- 
Nowa Gazeta Trzebnicka sugeruje, że gminna kasa musi być pusta skoro za część 
inwestycji Gmina Trzebnica zapłaci dopiero w przyszłym roku. W podobnym tonie 
wypowiedział się ostatnio Starosta Robert Adach, który twierdzi, że sytuacja finansowa 
Gminy jest tragiczna a swoją tezę opiera na podstawie zaznaczenia Gminy Trzebnica ró-
żowym kolorem w zestawieniu Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jak ocenia Pani sytu-
ację finansową Gminy Trzebnica ? 

Zaciągnięte 
zobowiązania finan-
sowe wykorzystane 

zostały na rozwój 
Gminy Trzebnica 

a nie na ich 
bezproduktywną 

konsumpcję

Siły należy 
angażować 

w poprawę sytuacji 
w obszarze, którym 
się zarządza, a nie 

marnować ich 
na sianie 
fermentu

Regionalna Izba
 Obrachunkowa 

nie zaznacza Gminy 
Trzebnica różowym 
kolorem, jak opisuje 

to pan starosta

Pan starosta 
nie stanowi 

bezstronnego i wia-
rygodnego źródła 

informacji na temat 
stanu finansów 

Gminy Trzebnica.
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KLIWO  ul. Milicka 30 e   Trzebnica     

Mieszkania dostępne na stronie internetowej i w siedzibie firmy.

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. 

Rezerwacje mieszkań: Przyjdź, zarezerwuj już dziś! 

Do czasu rozpoczęcia budowy gwarancja promocyjnej 
ceny po podpisaniu umowy rezerwacyjnej. 

NOWE KOMFORTOWE MIESZKANIA

ul. Korczaka OSTATNIE MIESZKANIE I LOKALE

Trzebnica 

Trzebnica 

Żmigród

ul. Św.Jadwigi II

 

  Budynek
  już po 
  odbiorze

NOWE OSIEDLE

Kup mieszkanie 

od 30 do 72 m2

1m2 3600 zł brutto

budynek A
termin oddania: 
30.03.2014

budynek B 
termin oddania:  
31.12.2014

e-mail: kliwo@kliwo.pl   
                 www.kliwo.pl 

tel. 607 930 032  /  603 634 387   
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Subiektywnym okiem 
gospodarza

Jesteśmy na progu 2014 roku. W 
ostatnim czasie w Gminie Trzeb-
nica rozstrzygniętych zostało 
wiele przetargów. Co więc nas 
czeka w najbliższym czasie pod 
względem inwestycyjnym? W te-
gorocznym budżecie na zadania 
inwestycyjne zaplanowane zosta-
ło około 13 000 000 zł. Kwota ta 
jest w ścisłej czołówce środków 
przeznaczanych na zadania inwe-
stycyjne w trakcie sprawowania 
przeze mnie funkcji Burmistrza 
Gminy Trzebnica i dorównuje 
środkom przeznaczanym na roz-
wój w latach prowadzenia naj-
większych inwestycji gminnych 
(budowa kompleksu basenów w 
latach 2010 i 2011). Prawdopodob-
ne jest, że środki przeznaczone na 
rozwój w tegorocznym budżecie 
ulegną jeszcze pewnemu zwięk-
szeniu w trakcie roku, z uwagi na 
możliwe dodatkowe wpływy do 
gminnej kasy. Z najważniejszych 
zaplanowanych na ten rok inwe-
stycji gminnych wymienić nale-
ży: przebudowę ul. Teatralnej, ul. 
Reymonta, części ulicy Wrocław-
skiej, budowę zatoki autobusowej 
przy ul. Bochenka, parkingu przy 
cmentarzu komunalnym przy ul. 
Spokojnej, zakończenie rewitali-
zacji ul. Daszyńskiego wraz z re-
montem części ul. Solnej, budowę 
drogi dojazdowej dla potrzeb po-
wstającej fabryki, budowę Szkoły 
Muzycznej, budowę boisk sporto-

wych przy Szkole Podstawowej Nr 
3, budowę placu zabaw przy osie-
dlu Brama Trębaczy. Na terenach 
wiejskich Gminy Trzebnica wy-
mienić należy m.in.: budowę dróg 
gminnych w Głuchowie Górnym, 
drogi pomiędzy Kuźniczyskiem 

a Pęciszowem, zakup samochodu 
pożarniczego dla OSP Marcino-
wo, wykonanie projektów oświe-
tlenia ulicznego dla Cerekwicy, 
Sulisławic, Szczytkowic, zakup 
lamp dla Malczowa, budowę świe-
tlicy w Ujeźdźcu Małym, opraco-
wanie projektu świetlicy w Księ-
ginicach, modernizację boiska w 
Kobylicach, budowę wiaty w Będ-
kowie, budowę boisk w Ligocie, 
Brzykowie, Biedaczkowie Wiel-
kim, wykonanie placów zabaw w 

Świątnikach, Marcinowie, Brze-
ziu, Masłowie, wyposażenie pla-
ców zabaw w Boleścinie, Węgrzy-
nowie, Skarszynie i Droszowie. 
W tym roku ogłoszone zostaną 
przetargi oraz rozpoczęte zostaną 
pracę nad największymi zaplano-
wanymi na ten rok inwestycjami: 
modernizacją i rozbudową bu-
dynku Trzebnickiego Centrum 
Medycznego „Zdrój” (budynku 
przychodni) oraz modernizacją 
Trzebnickiego Centrum Kultury 

i Sportu (domu kultury). Jeśli uda 
nam się uzyskać stosowne uzgod-
nienie od Dolnośląskiej Służby 
Dróg i Kolei w tym roku zreali-
zowana zostanie również budo-
wa dworca autobusowego przy 
dworcu kolejowym. Zrealizowane 
dotychczas oraz rozpoczęte w tym 
roku inwestycje dowodzą skutecz-
nej realizacji złożonych obietnic 
wyborczych oraz założonych pla-
nów inwestycyjnych. 

Burmistrz Marek Długozima

O planowanych inwestycjach 
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 W ramach współpracy z Ko-
mendą Policji w Trzebnicy, Bur-
mistrz Gminy Trzebnica Marek 
Długozima zdecydował o przeka-
zaniu dofinansowania na wyda-
nie specjalnych puzzli dla dzieci 
z wizerunkiem Komisarza Lwa. 
Układanki zostaną wręczone 
przedszkolakom i uczniom klas 
nauczania wczesnoszkolnego w 
ramach zajęć z funkcjonariuszami 

policji, poświęconych bezpieczeń-
stwu. 
 27 lutego, w Urzędzie Miej-
skim odbyło się spotkanie z bur-
mistrzem Markiem Długozimą, 
podczas którego komendant KPP 
w Trzebnicy Marek Bugajski wraz 
z naczelnikiem wydziału prewencji 
Krzysztofem Talarczykiem podzię-
kowali za przekazane dofinanso-
wanie oraz zaprezentowali efekt 

końcowy – puzzle z Komisarzem 
Lwem. Będą one pomocne przy 
prowadzeniu zajęć z dziećmi.
 Warto dodać, że trzebnicka 
Straż Miejska także prowadzi dzia-
łania profilaktyczne i edukacyjne 
z dziećmi i młodzieżą z placówek 
oświatowych Gminy Trzebnica. 
Inicjatywy te często wspierane są 
wizerunkiem Super Kota – ma-
skotki Trzebnicy, który w czapce 
oraz odblaskowej kamizelce Straży 
Miejskiej spotyka się z najmłodszy-
mi i wraz z funkcjonariuszami na-
ucza o zasadach bezpieczeństwa.

     [kas]
R E K L A M A

Współpraca z policją 

Od lewej: naczelnik wydziału prewencji Krzysztof Talarczyk, komendant Marek 
Bugajski oraz burmistrz Marek Długozima.

SEBASTIAN HAWRYLISZYN

We wtorek 4 marca w Urzędzie 
Miejskim w Trzebnicy odbyło się 
otwarcie ofert na realizację inwe-
stycji pn. „Zarządzanie energią w 
budynkach użyteczności publicz-
nej Jednostek Samorządu Teryto-
rialnego - Szkoła Podstawowa Nr 
2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia 
- roboty wykończeniowe”. Inwe-
stycja ta została podzielona na pięć 
niezależnych od siebie zadań, ofe-
renci mogli zgłaszać się do każde-
go zadania oddzielnie. Do urzędu 

wpłynęło 10 ofert.
- Cieszy mnie ogromnie, że do 
urzędu wpłynęło wiele ofert, na 
drugi etap inwestycji, jakim po 
otwarciu nowej Szkoły Podstawo-
wej nr 2 będzie dokończenie budo-
wy Szkoły Muzycznej. Taka liczba 
oferentów daje nam duże zapew-
nienie pozytywnego zakończenia 
prac i tego, że już we wrześniu spo-
tkamy się na otwarciu nowej szkoły 
- powiedział burmistrz Marek Dłu-
gozima komentując otwarcie ofert.
I tak poszczególne zadania obej-
mują:

ZADANIE I

Roboty ogólnobudowlane, w tym 
roboty rozbiórkowe, budowlane w 
piwnicy, wzmocnienie istniejących 
stropów, ścian, sufitów, posadzek, 
wykonanie stolarki drzwiowej. Ro-
boty termomodernizacyjne. Robo-
ty instalacyjne wodno-kanalizacyj-
ne. Najniższą ofertę na to zadanie 
złożyła firma: Przedsiębiorstwo 
Budowlane „TOM-Bud” Tomasz 
Hryniszak, ul. Obrońców Lwowa 
4, Leszno. 

ZADANIE II
Przedmiotem zadania 2 jest dosta-
wa i montaż okien zewnętrznych 
wraz z parapetami wewnętrznymi 
oraz drzwi wejściowych głównych. 
Najniższą ofertę na to zadanie zło-
żyła firma: Stolarstwo Ogólne Zyg-
munt Maleszka, ul. 3-go Maja 17, 
Dobroszyce.
ZADANIE III
Przedmiotem zadania 3 jest prze-
prowadzenie remontu istniejących 
zabytkowych biegów schodowych 
i balustrad na klatce schodowej 
budynku Szkoły Muzycznej. Naj-
niższą ofertę na to zadanie złożyła 
firma: Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Usługowo-Handlowe STY-
ROBUD Sp. z o.o. Wilczyn, ul. 
Obornicka 24.

ZADANIE IV
Przedmiotem zadania jest wykona-
nie loggii, a także elewacji budynku 
oraz roboty wykończeniowe scho-
dów wejściowych głównych do bu-
dynku Szkoły Muzycznej. Najniższą 
ofertę na to zadanie złożyła firma: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- 
Usługowo-Handlowe STYROBUD 
Sp. z o.o. Wilczyn, ul. Obornicka 24.
ZADANIE V
Przedmiotem zadania jest wyko-
nanie instalacji elektrycznej, w tym 
montaż instalacji oświetleniowej, 
oddymiania, radiowęzła, instalacji 
okablowania strukturalnego, insta-
lacji wyrównawczych, uziemiającej 
i odgromowej. Najniższą ofertę na 
to zadanie złożyła firma: Przedsię-
biorstwo Produkcyjno-Usługowo- 
Handlowe STYROBUD Sp. z o.o. 
Wilczyn, ul. Obornicka 24.

Otwarcie ofert na Szkołę Muzyczną

W otwarciu ofert uczestniczył burmistrz Marek Długozima, sekretarz gminy Daniel Buczak, naczelnik wydziału technicz-
no-inwestycyjnego Zbigniew Zarzeczny oraz pracownicy tego wydziału.

Prace wokół budynku Szkoły Muzycznej. 

Puzzle z Komisarzem Lwem. Dla najmłodszych. 

ul. Leśna 5   Trzebnica
tel. 71 312 14 38     
www.trzebnicazdroj.eu   
biuro@trzebnicazdroj.eu

Godziny otwarcia: 
BASEN WEWNĘTRZNY

pn–pt od 7.00 do 22.00
sb–nd od 8.00 do 22.00
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WROCŁAW

ul. 1 MAJA

POZNAŃ

PRZEDSZKOLE

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

ul. 1-go Maja 3    Trzebnica  tel. 882 826 813 / 606 902 645    

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

zeta-recycling.pl zeta@vp.pl    

PUNKT SKUPU SUROWCÓW WTÓRNYCH

NAJWYŻSZE 
CENY SKUPU 

   w regionie 

za dostarczony towar 

PŁACIMY 
GOTÓWKĄ

SEBASTIAN HAWRYLISZYN

 System, którego konieczność 
wprowadzenia narzuciła nam usta-
wa śmieciowa z lipca ubiegłego 
roku, sprawdza się i funkcjonuje 
coraz lepiej – twierdzą zgodnie 
współodpowiedzialni za prawidło-
we funkcjonowanie projektu na-
czelnik wydziału rolnictwa i ochro-
ny środowiska Szczepan Gurboda 
oraz prezes gminnej spółki Ergo 
Rafał Jaros.  Jak działanie systemu 
prezentuje się w liczbach? Porów-
nując do lipca 2013 roku, kiedy 
ruszał system, mamy prawie trzy 
tysiące więcej złożonych deklara-
cji, cały czas czynimy starania, by 
dotrzeć do tych wszystkich, którzy 
wciąż są niezadeklarowani, bo tacy 
jeszcze się zdarzają – mówi nam 
Szczepan Gurboda. 
Postawili na mieszane 
 Według danych meldunkowych 
zadeklarowanych jest 95% osób 
mieszkających na terenie gminy 
Trzebnica. Zdecydowana więk-
szość z nich, bo aż 20633 osoby 
segregują śmieci, na oddawanie 
odpadów zmieszanych zdecydo-
wało się jedynie 1040 mieszkań-
ców. - Cały czas prowadzimy ak-
cje promocyjne w celu zachęcenia 
wszystkich mieszkańców do złoże-
nia deklaracji, jak również do od-
dawania odpadów segregowanych 
– komentuje naczelnik i dodaje: 
- Ludzie przyzwyczaili się już do 
nowego systemu, na początku za-
wsze występują obawy, ale patrząc 
w szerszej perspektywie wszyscy 
na tym skorzystali. Jako przykład 
mogę podać moich znajomych, 
którzy jeszcze przed wprowadze-
niem ustawy segregowali śmieci, 
kupowali worki, płacili za nie, a do-
datkowo musieli uiszczać opłatę za 
odbiór nieczystości zmieszanych. 
Teraz płacą tylko za śmieci segrego-
wane – kończy swoją wypowiedź. 
 A jak funkcjonowanie systemu 
widzi Rafał Jaros, prezes gminnej 
spółki - zwycięzcy przetargu, która 
z ramienia gminy odbiera nieczy-
stości od mieszkańców? - Cały czas 
dopracowujemy ścieżki rozwią-
zań, wszystko po to by działać jak 
najlepiej, opierając się na uwagach 
mieszkańców, czy też własnych 
pracowników terenowych oraz 
bazując na suchych danych, udo-

skonalamy system, stąd zmiany w 
harmonogramie, które były wpro-
wadzane już dwukrotnie. Wszyst-
ko po to, by klienci byli zadowoleni 
z naszych usług – mówi  prezes. - Je-
steśmy wyposażeni w najnowocze-
śniejszy sprzęt, cały czas myślimy 
o rozwoju i doposażaniu, chcemy, 

jak najlepiej realizować zadania 
wyznaczone przez burmistrza – 
podkreśla. Zaznacza, że spółka 
Ergo to nie tylko odbiór nieczysto-
ści. - Odpowiadamy za kluczowe z 
punktu widzenia gminy zadania, 
dostarczamy wodę i odbieramy 
zanieczyszczenia, kontrolujemy 
oczyszczalnie ścieków i punkt se-
lektywnej zbiórki odpadów, zarzą-
dzamy cmentarzem komunalnym. 
A dzięki wspomnianemu wcze-
śniej doposażaniu, możliwe, że już 
wkrótce większość remontów wy-
konamy własnymi siłami, wszystko 
po to, by zaoszczędzić jak najwięcej 
pieniędzy, jako że jesteśmy spółką 

gminy, nie jesteśmy nastawieni na 
zysk, a na jak najlepszą realizację 
usług komunalnych, tak naprawdę 
wszystko to, co zarabiamy wydaje-
my na utrzymanie infrastruktury, 
opłacenie pracowników oraz inwe-
stycje - wylicza. 

Punkt selektywnej zbiórki 
to strzał w dziesiątkę 
 Na pytanie, czego brakuje, obaj 
panowie odpowiadają zdecydo-
wanie, że czasem, tak najprościej 
mówiąc brakuje wyrozumiałości 
ludzkiej, bo choć są to przypadki 
marginalne, to zdarza się jeszcze, 
że system może zawieść, że sprzęt 
odmówi posłuszeństwa, albo też 
człowiek popełni błąd i śmieci nie 
są odebrane w terminie. - Nie wy-
nika to jednak z naszej opieszałości, 
a wszystkie kroki, które czynimy, 
prowadzą nas prostą drogą do uzy-
skania doskonałości w pracy, która 
wykonujemy – tłumaczy Rafał Ja-

ros.  – To było nerwowe pół roku, 
my uczyliśmy się jak najlepiej wy-
konywać naszą prac, ludzie uczyli 
się odpowiedzialnie segregować 
swoje nieczystości. Teraz potrzeba 
nam już tylko spokojnej pracy – re-
asumuje. 
 A co na to sami mieszkańcy? 
- Na początku byłem sceptyczny, 
teraz jednak widzę jak dobrze to 
funkcjonuje. Wszyscy ci, którzy 
chcą dbać o środowisko, maja uła-
twione zadanie - mówi pan Albert, 
spotkany w punkcie selektywnej 

zbiórki odpadów na ulicy Milickiej 
47. – To miejsce jest dla mnie wiel-
kim ratunkiem, mogę tu bezpłatnie 
oddać śmieci wielkogabarytowe, 
pozostałości z remontu, pozbyłem 
się tu też starych mebli i sprzętu 
RTV. Teraz, jeżeli ktoś tego typu 
nieczystości wyrzuca w lesie, to jest 
to tylko wynik jego lenistwa i braku 
dbałości o miejsce, w którym żyje, 
powiedziałbym brzydko brzmiącą 
mądrość ludową na temat takich 
ludzi, ale i tak pan tego nie zacytuje 
- podsumowuje. 
 Przypominamy, że w punkcie 
selektywnej zbiórki odpadów, na 
ulicy Milickiej 47, tuż przy oczysz-
czalni, można pozbyć się bezpłat-
nie odpadów takich jak RTV, AGD, 
gruz, odpady ulegające biodegra-
dacji, zużyte opony, odpady wiel-

kogabarytowe czy nawet zużyte 
leki. Punkt czynny jest od wtorku 
do soboty, w godzinach od 9 do 17. 
  - Gmina zakupiła nowe pojem-
niki na śmieci zmieszane, by dosta-
wić je tam, gdzie te istniejące zapeł-
niają się najszybciej. W miejscach 
niedostępnych dla pojazdu z HD-
Sem, pojawiają się nowe kontenery 
na kółkach, tak, by można było je 
przetransportować do śmieciarki 
- dodaje naczelnik wydziału Szcze-
pan Gurboda. - W ramach kom-
pleksowego usuwania i odbioru 

zanieczyszczeń, zakupione zostały 
konfiskatory, które znajdziemy w 
większości aptek na terenie Trzeb-
nicy, dzięki nim bezpiecznie może-
my pozbyć się odpadków medycz-
nych. Jednym słowem, wszystko 
idzie do przodu, a zadbamy o to, by 
było jeszcze lepiej – podsumowuje. 
 Przypomina jednocześnie, że 
gdy ustalano stawki za odbiór śmie-
ci, prasa lokalna piętnowała gminę 
za zbyt wysokie opłaty. Po pół roku 
funkcjonowania systemu okazu-
je się, że były one skalkulowane w 
prawidłowy sposób pozwalający na 
pokrycie kosztów działalności sys-
temu. Problemy miały natomiast 
inne gminy z naszego powiatu, 
które uchwaliły nierealnie niskie 
stawki. Dziś muszą dopłacać do 
systemu znaczne środki. 

Ponad pół roku z ustawą „śmieciową”
Już ponad pół roku działa „ustawa śmieciowa”, która zarówno przed, jak i po jej wprowa-
dzeniu wzbudzała wiele emocji wśród społeczeństwa. Z tej okazji postanowiliśmy sprawdzić, 
jak funkcjonowanie systemu oceniają pracownicy odpowiedzialni za jego prawidłowe działanie 
oraz sami mieszkańcy, pozbywający się nieczystości.

Nowoczesna śmieciarka usprawniła pracę przy odbiorze śmieci. 
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Wspomniana inwestycja wynika 
z zapotrzebowań mieszkańców 
osiedla „Brama Trębaczy”, któ-
rych dzieci nie miały bezpieczne-
go miejsca do zabawy oraz obiet-
nicy, którą w związku z istniejącą 
sytuacją złożył burmistrz Marek 
Długozima, podczas spotkania 

z zainteresowanymi lokatorami 
osiedla. Zapewnił, że w tym miej-
scu powstanie nowoczesny plac 
zabaw wraz z wyposażeniem. - 
Jest to kolejny krok w zapewnie-
niu jak najlepszych warunków do 
rozwoju i bezpiecznej zabawy dla 
dzieci z naszej gminy. Powstające 
place zabaw spełniają najwyż-
sze normy bezpieczeństwa, a ich 

szeroka oferta urządzeń zabawo-
wych, zapewni długie godziny 
rozrywki naszym najmłodszym 
mieszkańcom – skomentował 
burmistrz Marek Długozima. - 
Cieszy mnie ilość zrealizowanych, 
z myślą o dzieciach, inwestycji. 
Niedawno oddane do użytku zo-
stały 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 inwesty-
cją w przyszłość – dodał.
Sami mieszkańcy również entu-
zjastycznie podchodzą do mającej 
powstać inwestycji, czego dowo-
dem jest choćby wypowiedź pani 
Stachowicz, mamy małego Tom-
ka. - 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 
– powiedziała. - Nie wiem, czy 
zdecydowałabym się wysłać tam 

moje dziecko. Widziałam nowy 
plac zabaw w Parku Solidarności, 
jest naprawdę piękny i zachęca 
do zabawy, mam nadzieję, że ten 
nasz będzie równie urokliwy.
W skład wykonywanych prac 
wchodzą między innymi: mon-
taż bezpiecznej nawierzchni z 
piasku płukanego, nawierzchni 
trawiastej z dowozem humusu, 
ogrodzenia stalowego z 2 furt-
kami i bramą. Zasadzenie jede-
nastu sztuk drzew w wysokości 
do dwóch metrów oraz 670 sztuk 
krzewów i 1165 sztuk bylin. Mon-
taż rożnego rodzaju urządzeń 
zabawowych takich jak: karuzela 
pająk, huśtawka bocianie gniazdo 
czy huśtawka wahadłowa. Całość 
powinna być gotowa do czerwca 
tego roku.

OKNA    DRZWI    ROLETY   PODŁOGI
NR 1 w Trzebnicy

DORADZTWO 
SPRZEDAŻ 
MONTAŻ

godziny otwarcia:
pon-pt:   10 - 17
sobota:     9 - 13 

tel.  605 986 600  
       608 250 663

sklep@tomfloor.pl   
info@tomfloor.pl 
www.tomfloor.pl

ul. Wrocławska 3  (pawilon)

WIOSENNA 

PROMOCJA 

NA OKNA I ROLETY

do -50%

R E K L A M A

W tym miejscu wkrótce pojawi się duży i nowoczesny plac zabaw. Podpisanie umowy. Od lewej naczelnik wydziału TI Zbigniew Zarzeczny, przedstawiciel wykonawcy 
Artur Gąsiorek, burmistrz  Marek Długozima oraz Monika Białas pracownik wydziału TI. 

Umowa na plac zabaw „Brama Trębaczy” 
W środę 5 marca w UM w Trzebnicy odbyło się podpisanie umowy na zadanie pod nazwą 
„Budowa placu zabaw – Brama Trębaczy”. Zwycięską ofertę przedstawiła firma Free Kids s.c. 
A Gąsiorek, Z. Andruszewski, z Trzęsawic. W uzasadnieniu decyzji o wyborze właśnie tej ofer-
ty czytamy: „oferta spełniała wszystkie wymogi ustawy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i posiadała najniższą cenę ofertową brutto”. Cena ta to 256 494,11 zł. 

SEBASTIAN HAWRYLISZYN

 W środę 5 marca w Urzędzie 
Miejskim w Trzebnicy odbyło się 
podpisanie umowy na zadanie 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 ogól-
nospławnej z przykanalikami” 
 Zwycięską okazała się być ofer-
ta firmy  Gembiak-Mikstacki Sp.j., 
ul. Transportowa 3, 63-700 Kroto-

szyn, która wykonanie wspomnia-
nej inwestycji wyceniła na kwotę 
1.318.968,00 zł. W skład prac wcho-
dzić będą między innymi roboty 
przygotowawcze, rozbiórkowe i 
budowlane, takie jak: zerwanie sta-
rej nawierzchni drogowej i chodni-
ków, wymiana sieci wodociągowej 
wraz z przykanalikami, wykonanie 
chodników i zjazdów z kostki beto-
nowej, wymiana słupów oświetle-
niowych, montaż energooszczęd-
nego oświetlenia. Remont będzie 
prowadzony w dwóch etapach. 
Etap pierwszy to odcinek od ulicy 
Polnej do ulicy Wojska Polskiego, 
a etap drugi to przebudowa prowa-

dzona od ulicy Wojska Polskiego 
do ulicy Prusickiej. Planowany ter-
min zakończenia prac przypada na 
sierpień bieżącego roku.
 - Po raz kolejny przeprowadzi-
my kompleksową modernizację 
ulicy, czyli nie tylko wymienimy 
nawierzchnię drogi i chodników, 
ale również zmodernizujemy sieć 
wodno-kanalizacyjną oraz za-
montujemy nowe oświetlenie. Tym 
samym zyskamy kolejną, całościo-
wo odremontowaną ulicę, która z 
pewnością zmieni na lepsze oblicze 
tego fragmentu miasta – powie-
dział burmistrz Marek Długozima. 

Wkrótce ruszą prace na ul. Teatralnej   

Od lewej: Daniel Buczak - sekretarz gminy, który od dawna zabiegał o tę inwe-
stycję, Zbigniew Zarzeczny - naczelnik wydziału TI, burmistrz  Marek Długozi-
ma, Wiesław Gembiak - wykonawca, Zbigniew Mroziński - zastępca naczelnika 
wydziału TI. 

Na ulicy Teatralnej wkrótce pojawi się wykonawca inwestycji- firma G&M. 



9

R E K L A M A

WYBUDUJ Z NAMI 
swój wymarzony dom

 23 lutego w Urzędzie Miejskim 
odbyło się spotkanie Koła Pol-
skiego Związku Wędkarskiego nr 
23 w Trzebnicy. Przedstawiono 
sprawozdanie z działalności za-
rządu za poprzedni rok, protokół 
komisji rewizyjnej, uchwalono 
także preliminarz budżetowy 
oraz kalendarz imprez i zawo-
dów na obecny rok. W spotka-
niu uczestniczył także Burmistrz 
Gminy Trzebnica Marek Długo-
zima, który otrzymał specjalne 
podziękowania za wspieranie 
sportu wędkarskiego w Trzebni-
cy.
 W Walnym Zgromadzeniu 

Sprawozdawczym, które popro-
wadził przewodniczący Janusz 
Piotrowski, uczestniczyło 36 
członków koła wędkarskiego z 
Trzebnicy. Poza ważnymi spra-
wami formalnymi, jak wysłu-
chanie sprawozdania z działal-
ności zarządu, protokołu komisji 
rewizyjnej, sprawozdania sądu 
koleżeńskiego czy uchwalenie bu-
dżetu oraz preliminarza imprez 
i zawodów sportowych na 2014 
rok, spotkanie miało jeszcze inny 
ważny punkt – wręczenie podzię-
kowań i nagród.
 Na początek, prezes koła Karol 
Wszołek oddał głos burmistrzowi 

Markowi Długozimie, który po-
gratulował prezesowi koła Karo-
lowi Wszołkowi oraz wszystkim 
członkom pasji i osiągnięć spor-
towych, a także poświęceń i pracy 
społecznej. Podziękował również 
za bardzo dobrą współpracę koła 
z Gminą Trzebnica, w szczegól-
ności za działania na rzecz ochro-
ny środowiska i wód będących 
pod opieką koła. 
Prezes Karol Wszołek, w imie-
niu koła wędkarskiego, wręczył 
burmistrzowi podziękowania za 
wspieranie tej dziedziny sportu 
w naszej gminie. Warto dodać, że 
regularnie odbywają się rodzin-

ne zawody wędkarskie o Puchar 
Burmistrza Gminy Trzebnica z 
okazji Dnia Dziecka.
 Burmistrz Marek Długozi-
ma oraz prezes Karol Wszołek 
wspólnie wręczyli nagrody i wy-
różnienia dla aktywistów koła. 
Złotą Odznaką z Wieńcami od-
znaczony został Stefan Łożyński. 
Bartosz Korban, Emil Wojtyczka 
oraz Marcel Blabuś otrzymali ty-
tuł – Wzorowy Młody Wędkarz. 
Wręczono także puchary dla naj-
lepszych wędkarzy koła w 2013 
roku.
 Zakres działań prowadzonych 
przez koło wędkarskie w Trzebni-

cy jest bardzo szeroki, są to m.in.: 
pozyskiwanie nowych członków 
koła, prowadzenie strony inter-
netowej, organizacja zawodów 
wędkarskich, sprzątanie brzegów 
akwenów podlegających pod za-
rząd koła, zarybianie akwenów 
i dokarmianie ryb, organizacja 
czynów społecznych i zawodów 
sportowych czy prowadzenie 
szkółek dla dzieci i młodzieży. 
W tym miejscu warto wspo-
mnieć, że burmistrz każdego 
roku wspiera działalność koła w 
ramach środków z pożytku pu-
blicznego. 

kas

Zebranie Koła Wędkarskiego w Trzebnicy

Podziękowanie za owocną współpracę 
i wspieranie wędkarstwa w Trzebnicy 
otrzymał burmistrz Marek Długozima z 
rąk prezesa Karola Wszołka oraz Marka 
Paleczka.

Spotkanie Koła Wędkarskiego nr 23 z Trzebnicy odbyło się 
23 lutego w Urzędzie Miejskim.

Nagrody dla najlepszych juniorów - 
(od lewej) Błażeja Szymanowicza, Do-
minika Blabusia i Piotra Szewczyka.

Złotą Odznaką z Wieńcami odznaczony został Stefan Ło-
żyński. Od lewej: Marek Paleczek, prezes Karol Wszołek, 
burmistrz Marek Długozima, Stefan Łożyński.
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MONIKA 
LIPIEŃ
Szkoła 
Podstawowa 
w Kuźniczysku

JUSTYNA 
BARGIEL
Powiatowy
Zespół
Szkół nr 1 
w Trzebnicy

ANETA 
BARGIEL
Powiatowy
Zespół
Szkół nr 1
w Trzebnicy

WERONIKA 
MIELNIK
Powiatowy
Zespół
Szkół nr 1
w Trzebnicy

SARA 
MIECZY-
CHOWSKA
Powiatowy
Zespół
Szkół nr 1
w Trzebnicy

SARA 
NARYCZ
Powiatowy
Zespół
Szkół nr 1
w Trzebnicy

MATEUSZ 
MAJ
Powiatowy
Zespół
Szkół nr 1
w Trzebnicy

OLIWIA 
SZLAG
Szkoła
Podstawowa 
nr 3
w Trzebnicy

JULIA 
CYNDECKA
Szkoła
Podstawowa 
nr 3
w Trzebnicy

JULIA 
CHABZA
Szkoła
Podstawowa 
nr 3
w Trzebnicy

SYLWIA 
BIAŁEK
Szkoła
Podstawowa
w Masłowie

JOANNA 
BERNACKA
Gimnazjum 
nr.1

 w Trzebnicy

MAŁGORZATA
SOPEL
Gimnazjum 
nr 1 
w Trzebnicy

MAI 
DINH 
TIEN
Szkoła
Podstawowa 
nr 2
w Trzebnicy

PAULINA
SZEWCZYK
Szkoła
 Podstawowa 
nr 2
 w Trzebnicy

MACIEJ 
JANICKI
Szkoła 
Podstawowa 
nr 2
w Trzebnicy

ALICJA
SYRKO
Szkoła
Podstawowa 
nr 2
w Trzebnicy

ZUZANNA
ZINCZENKO
Szkoła
Podstawowa 
nr 2
w Trzebnicy

ADRIANNA
WINIARSKA
Szkoła
Podstawowa 
nr 2
w Trzebnicy

JULIA
SZCZEPANIK
Szkoła
Podstawowa
w Ujeźdźcu 
Wielkim

ALEKSANDRA 
STELMACH
Gimnazjum
w Ujeźdźcu 
Wielkim

WERONIKA
MAZUR

Gimnazjum
w Ujeźdźcu 
Wielkim

KLAUDIA
GOŁĘBOW-
SKA

Gimnazjum w 
Ujeźdźcu Wiel-
kim

JUSTYNA
DZEDZEJ
Gimnazjum 
nr 1
w Trzebnicy

MONIKA
STOLECKA
Gimnazjum 
nr 1
w Trzebnicy

ŁUKASZ
FONTIN
Gimnazjum 
nr 1
w Trzebnicy

AGNIESZKA 
WRZESIŃSKA
Liceum
Ogólnokształcące
w Powiatowym 
Zespole Szkół 
nr 1 
w Trzebnicy

PAULINA 
GROCHOLSKA
Liceum
Ogólnokształcące
w Powiatowym 
Zespole Szkół 
nr 1 
w Trzebnicy

R E K L A M A

Nominowani do 8 WSPANIAŁYCH
Za nami nominacje do Trzebnickiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych". W tym roku wytypowano 28 uczniów ze szkół podsta-
wowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Poniżej prezentujemy wszystkich nominowanych. Gala, na której zostanie uhonorowana najlepsza ósemka 
odbędzie się 18 marca o godz. 11, w sali kinowej Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu.
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ZBIGNIEW LUBICZ-MISZEWSKI

 Jednym z ważniejszych, a za-
razem najbardziej pomijanych i 
zakłamywanych wydarzeń w XX
-wiecznej historii naszej Ojczyzny 
jest okres Powstania Antykomuni-
stycznego w latach 1944-1963. In-
formacje o walce i ofierze życia bo-
haterów konspiracji antykomuni-
stycznej – „Żołnierzy Wyklętych” 
ciągle jeszcze w zbyt małym stop-
niu docierają do polskiej młodzieży 
i osób dorosłych. W 2011 r. zosta-
ło uchwalone przez Sejm RP, na 
mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 
roku święto: „Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. 
Dzień 1 marca stał się symbolicz-
nym początkiem działań na rzecz 
przywrócenia Żołnierzom Drugiej 
Konspiracji należnego miejsca w 
panteonie narodowej pamięci.

 W 2001 r. Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej podjął uchwałę, w 
której uznał zasługi organizacji i 
grup niepodległościowych, które 
po zakończeniu II wojny świato-
wej zdecydowały się na podjęcie 
nierównej walki o suwerenność i 
niepodległość Polski, oddając w ten 
sposób hołd poległym i pomordo-
wanym oraz wszystkim więzionym 
i prześladowanym członkom or-
ganizacji Wolność i Niezawisłość 
(WiN). Było to pierwsze tej rangi 
uhonorowanie żołnierzy zbrojnego 
podziemia antykomunistycznego. 

 W 2009 r. organizacje kom-
batanckie, skupione wokół Po-
rozumienia Organizacji Komba-
tanckich i Niepodległościowych, 
reprezentującego takie organizacje 
jak: Zrzeszenie „Wolność i Nieza-
wisłość”, Związek Żołnierzy Na-
rodowych Sił Zbrojnych, Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajo-
wej, zwróciły się o ustalenie dnia 
1 marca Dniem Żołnierzy Anty-
komunistycznego Podziemia. Od 
początku poparcie dla inicjatywy 
zadeklarowały kluby parlamen-
tarne Platformy Obywatelskiej i 
Prawa i Sprawiedliwości. Inicja-
tywę ustawodawczą w zakresie 
uchwalenia nowego święta podjął 
w 2010 r. prezydent Lech Kaczyń-
ski. Uzasadnienie dołączone do 
projektu ustawy głosiło, że ustano-
wienie święta jest wyrazem hołdu 
dla żołnierzy drugiej konspiracji 
za świadectwo męstwa, niezłomnej 
postawy patriotycznej i przywiąza-
nia do tradycji patriotycznych, za 
krew przelaną w obronie Ojczyzny. 
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnie-
rzy Wyklętych” to także był wyraz 
hołdu licznym społecznościom 
lokalnym, których patriotyzm i 
stała gotowość ofiar na rzecz idei 
niepodległościowej pozwoliły na 
kontynuację oporu na długie lata.

 Po śmierci prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego prezydent Broni-
sław Komorowski podtrzymał 
projekt, ale uchwalenie nowego 
święta przeciągało się. O uchwa-
lenie ustawy apelowała w grudniu 
2010 r. Fundacja „Polska się Upo-
mni”. Na początku 2011 r. Funda-
cja ta i organizacje kombatanckie 
sygnowały Porozumienie na rzecz 
obchodów dnia i roku Żołnierzy 
Wyklętych, stanowiące sobie za 
główny cel wspieranie ustanowie-
nia Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych świętem państwowym. 
Prezydencki projekt ustawy z dnia 
26 lutego 2010 r. wpłynął do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 1 marca 

2010 r. Działania porozumienia zo-
stały przedstawione na konferencji 
prasowej w lutym 2011 r. Ustawę 
w głosowaniu poparły niemal jed-
nogłośnie wszystkie parlamentar-
ne kluby poselskie. Przyjęta przez 
sejm ustawa trafiła pod obrady se-
natu 4 lutego 2011 r. Senat przyjął 
ustawę bez poprawek. Prezydent 
Bronisław Komorowski podpisał 
ustawę w dniu 9 lutego 2011 r.

 Pomysł ustanowienia święta na 
1 marca wysunął ówczesny pre-
zes Instytutu Pamięci Narodowej 
Janusz Kurtyka. Tego dnia w 1951 
r. w więzieniu mokotowskim wy-
konano wyrok śmierci na siedmiu 
członkach IV Zarządu Głównego 
Zrzeszenia „Wolność i Niezawi-

słość”: Łukaszu Cieplińskim, Mie-
czysławie Kawalcu, Józefie Bato-
rym, Adamie Lazarowiczu, Fran-
ciszku Błażeju, Karolu Chmielu i 
Józefie Rzepce – będących ostatnim 
ogólnopolskim koordynatorem 
„Walki o Wolność i Niezawisłość 
Polski z nową sowiecką okupacją”. 
Był to hołd złożony „Żołnierzom 
Wyklętym” – bohaterom antyko-
munistycznego podziemia, którzy 
w obronie niepodległego bytu Pań-
stwa Polskiego, walcząc o prawo do 
samostanowienia i urzeczywist-
nienie dążeń demokratycznych 
społeczeństwa polskiego, z bronią 
w ręku, jak i w inny sposób, prze-
ciwstawili się sowieckiej agresji i 
narzuconemu siłą reżimowi komu-
nistycznemu... Żołnierze tzw. dru-
giej konspiracji, którzy jako pierwsi 
walczyli o Wolną Polskę z okupan-
tem sowieckim i zainstalowanym 
przez niego reżimem komunistycz-
nym, zapłacili za wierność swoim 
ideałom niejednokrotnie cenę naj-
wyższą – cenę swego życia. Nawet 
jeśli udało im się przeżyć, przez 
kolejne 45 lat żyli z piętnem – jak 
to określała komunistyczna propa-
ganda – „bandytów” i „faszystów”. 

 

Uchwalenie Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest 
formą uczczenia ich walki i ofiary, 
ale także bólu i cierpienia, jakich 
doznawali przez wszystkie lata PRL 
i ciszy po 1989 roku. 

 W okresie okupacji sowieckiej 
ze względu na bezpieczeństwo nie 
rozmawiało się o uczestnikach 
powstania antykomunistycznego, 
które trwało w latach 1944-1963. 
Dzieciom nie przekazywano tra-
dycji rodzinnych, informacji o Bo-
haterach; najpierw w obawie przed 
utratą życia z ręki okupanta i jego 
rodzimych pomocników, a potem, 
po okresie stalinizmu, ze względu 
na szykany, obawę o stratę pracy, 
napiętnowanie. Tak wyrosły dwa 

pokolenia pozbawione swej tożsa-
mości. Dopiero teraz możemy od-
zyskiwać naszą tożsamość i pamięć 
o Bohaterach.
  W 1944 r. Armia Czerwona 
wkroczyła na ziemie polskie. Dla 
Polaków była to tragedia. Sowieci 
przystąpili do masowych mordów, 
uruchomili niemieckie obozy ma-
sowej zagłady i sami zbudowali 
ich sieć, w sumie było ich ok. 200 
w pierwszych latach po II wojnie 
światowej. Celem sowietów było 
trwałe okupowanie ziem polskich. 
Chcieli to osiągnąć poprzez fizycz-
ną eliminację ludzi, którzy byli 
przywiązani do niepodległości Pol-
ski, wartości narodowych i demo-
kratycznych. W pierwszych latach 
po wojnie na ziemiach polskich 
pod okupacją sowiecką więcej ludzi 
chroniło się w lasach niż za okupa-
cji niemieckiej. Do lasów musieli 
uciekać ludzie „spaleni”, czyli zde-
konspirowani przez okupanta. Za 
okupacji niemieckiej polskie spo-
łeczeństwo utrzymywało jedność 
postaw wobec wroga, gorzej było 
za sowietów. Ludzie zaczęli zdra-
dzać, jedność społeczeństwa wobec 
okupanta pękła. Liczba zdekonspi-
rowanych rosła. Jednostki NKWD 
przyjeżdżały do domów z listami 

proskrypcyjnymi. Aresztowanych 
torturowano i zabijano w łagrach 
założonych na ziemiach polskich i 
w więzieniach. Zdarzało się często, 
że zabijali tuż po wyprowadzeniu 
z domu. Ciała zamordowanych 
chowano na wysypiskach, w bło-
cie, gdziekolwiek, byle ukryć przed 
rodzinami i społeczeństwem. Oku-
pant liczył, że w ten sposób zniszczy 
pamięć o Bohaterach. Że wraz ze 
śmiercią fizyczną i pamięcią o za-
męczonych zginie dążenie do życia 
w wolnym i suwerennym państwie. 
„Żołnierze Wyklęci” byli tragicz-
nymi postaciami. Po 5 latach woj-
ny światowej chcieli wziąć udział w 
odbudowaniu niepodległej, demo-
kratycznej i wolnej Polski. Chcieli 
wrócić do swych rodzin i założyć 

swoje własne rodziny. Jednak ze 
względu na wartości, w jakich zo-
stali wychowani, okupant dążył do 
ich jak najszybszej fizycznej elimi-
nacji. Na terenach okupowanych 
przez sowietów nie było miejsca dla 
ludzi wolnych, sprzeciwiających się 
totalitaryzmowi i utracie suweren-
ności przez Polskę. 
 „Żołnierze Wyklęci” zostali ska-
zani na unicestwienie. Większości 
z nich pozostał wybór, jak chcą 
umrzeć: czy czekać, aż NKWD i 
UB po nich przyjdzie i po tortu-
rach zamorduje, czy iść do lasu, 
odbudować swoje oddziały i cho-
ciaż przed śmiercią postrzelać do 
wroga. Była to beznadziejna walka. 
Wróg dysponował przygniatającą 
przewagą liczebną i techniczną. Nie 
pozwolono im żyć, bo byli patrio-
tami. Musieli zostać unicestwieni, 
żeby okupacja sowiecka ziem pol-
skich była trwała. Niewielu udało 
się zmienić nazwiska, wyjechać 
na ziemie odzyskane i zmylić trop 
prześladowców. Większość prze-
szła przez komunistyczne więzie-
nia, tortury. Ci najbardziej zasłuże-
ni nie mieli najmniejszych szans na 
łaskę, woleli walczyć do końca, niż 
wpaść w ręce wroga. Wielu ocalało 
dzięki amnestiom i śmierci Stali-
na. Po 1956 r. terror zelżał. Ostatni 
„Żołnierze Wyklęci” nadal stawia-
li opór i ukrywali się. Najdłużej 
ukrywał się Józef Franczak ps. „La-
lek”, który został zamordowany w 
czasie obławy w 1963 roku. Przez 
18 lat po wojnie ludność sprzyjała 

partyzantom na przekór okupa-
cyjnym władzom. Bez masowego 
poparcia ludności cywilnej party-
zanci nie utrzymaliby się w terenie 
nawet roku.
  „Żołnierzom Wyklętym”, ich 
oporowi wobec totalitarnego oku-
panta zawdzięczamy, że komu-
niści obawiali się przeprowadzić 
kolektywizację wsi i zlikwidować 
Kościół. Trwanie i opór „Żołnierzy 
Niezłomnych” stwarzał zagroże-
nie, że w razie bardzo dotkliwych 
dla ludności posunięć okupanta, 
ludność zasili oddziały partyzanc-
kie. Po śmierci Stalina komuniści 
już nie byli w stanie przeprowadzić 
swoich zamiarów.
 Walka podziemia antykomuni-
stycznego z sowieckim okupantem 
i jego kolaborantami po II wojnie 
światowej to ostatnie wielkie pol-
skie powstanie narodowe. Komu-
nistyczna propaganda nazywała 
to walką o utrwalenie władzy lu-
dowej, walką z reakcją, z bandami. 
A to jest takie samo powstanie jak 
Styczniowe – około 250 tys. ludzi 
w konspiracji, z tego kilkadziesiąt 
tysięcy ludzi zbrojnych w lasach w 
oddziałach partyzanckich, ponad 
100 tys. ofiar. Powojenna konspi-
racja niepodległościowa była – aż 
do powstania Solidarności – naj-
liczniejszą formą zorganizowane-
go oporu społeczeństwa polskiego 
wobec narzuconej władzy. 
 Prezes IPN Janusz Kurtyka tak 
mówił o żołnierzach antykomu-
nistycznego podziemia: Tradycję 
niepodległościową uważamy za 
jeden z najważniejszych elemen-
tów tożsamości naszego państwa. 
Poza tym czyn zbrojny i antyko-
munistyczna działalność w imię 
niepodległości po drugiej wojnie 
światowej funkcjonują w społecz-
nej świadomości w stopniu nie-
dostatecznym i często w sposób 
zafałszowany, co jest skutkiem 
konsekwentnej polityki władz 
PRL. Komuniści robili wszystko, 
by zohydzić żołnierzy niepodległej 
Polski oraz ich walkę… To oczywi-
ste, że tak jak kultywujemy pamięć 
o Polskim Państwie Podziemnym, 
tak powinniśmy również pamiętać 
o czynie żołnierzy konspiracji an-
tykomunistycznej. Bo to była walka 
o niepodległość. 
 Tegoroczne Uroczyste Obchody 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
w Trzebnicy – 1 marca 2014 r. o 
godz. 16.00 – rozpoczęły się odsło-
nięciem nazwy „Ronda Żołnierzy 
Wyklętych”. Rondo to usytuowane 
jest u zbiegu ulic Żołnierzy Wrze-
śnia, Obornickiej i Marcinowskiej. 
O godz. 18.30 w intencji Żołnierzy 
Wyklętych, w bazylice trzebnickiej 
odprawiona została msza św.  
 Niedawno w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Trzebnicy mogli śmy 
oglądać wystawę organi zowaną 
przez wrocławski IPN, poświęcon 
żołnierzowi nie złomnemu – dr 
Jerzemu Woźniakowi. Areszto-
wany był on w 1947 r. przez Służ-
bę Bezpieczeństwa i skazany na 
karę śmierci, któ rą zamieniono 
na dożywotnie więzienie. W 1956 
r. wy szedł na wolność po śmierci 
Stalina, w wyniku amnestii. Miesz-
kał we Wrocławiu i pra cował jako 
lekarz pulmonolog we Wrocławiu i 
Obornikach Śląskich. Tegoroczne, 
pierwsze w Trzebnicy obchody zor-
ganizowane były na trzebnickim 
Rynku przez burmistrza Gminy 
Trzebnica – Marka Długozimę i 
Trzebnickie Stowarzyszenie Jazdy 
Historycznej. 
*Z wiersza Zbigniewa Herberta „Trzy wier-
sze z pamięci”.

„Nie pozwólmy poległym zginąć ”* Żołnierze Wyklęci
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EWELINA GŁADYSZ

 Rok 1946. Ratusz - siedziba ko-
munistów. Kapitan Marian Wąs w 
bestialski sposób przesłuchuje ofia-
ry. Rozpoczyna się akcja odbicia 
więźniów. Granaty. Karabiny. Huk. 
Dym. Tyle rekonstrukcji. W tym 
samym momencie na płycie trzeb-
nickiego Rynku łzy. Starsza pani: 
wszystko sobie przypomniałam. 
Przedszkolak z zatkanymi uszami: 
Nie, nie boję się tato. Tegoroczny 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych organizowany przez Gminę 
Trzebnica we współpracy z Towa-
rzystwem Jazdy Historycznej był 
poruszającym widowiskiem histo-
rycznym.

Żywa lekcja historii
 - Trzebnica kultywuje pamięć 
o bohaterach, którym zawdzięcza-
my wolną i suwerenną ojczyznę 
- przypominają o nich m.in. Dęby 
Katyńskie, Krzyż Katyński, Po-
mnik Sybiraków, Pomnik II Armii 
Wojska Polskiego, ul. Armii Krajo-
wej, Żołnierzy Września. Od dziś 
z kolei - mamy Rondo Żołnierzy 
Wyklętych, czyli tych, którzy po 
zakończeniu II Wojny Światowej - 
sprzeciwili się sowietyzacji Polski 
i podjęli walkę z radzieckimi służ-
bami bezpieczeństwa i podporząd-
kowanymi im służbami w Polsce, 
tworząc antykomunistyczny i nie-
podległościowy ruch partyzancki. 
W walkę z komunistycznym ter-
rorem włączyło się ponad dwieście 
tysięcy osób - burmistrz Marek 
Długozima 1 marca w swoim prze-
mówieniu przypomniał wiele wy-
darzeń organizowanych na gruncie 
lokalnym, które mają ten szczegól-
ny, patriotyczny wymiar. 
 W te żywe lekcje historii wpisuje 
się również rekonstrukcja histo-
ryczna – widowisko mające zna-
miona formy teatralnej. Trzebni-
czanie mogli zobaczyć rekonstruk-
cję w wykonaniu Trzebnickiego 
Stowarzyszenia Jazdy Historycznej.   
W 2012 roku podczas obchodów 
Święta Niepodległości stowarzy-
szenie zaprezentowało się po raz 
pierwszy. Wtedy też rozpoczęła się 
współpraca Urzędu Miejskiego i 
Stowarzyszenia Jazdy Historycznej. 
Celem tej współpracy było mówie-
nie o historii w sposób ciekawy i 

poruszający. Tym razem na płycie 
trzebnickiego Rynku stawiły się 
najlepsze grupy rekonstrukcyjne 
z Polski m.in.: Festung Breslau z 
Wrocławia, GRH Osiemnasty Ko-
łobrzeski, Towarzystwo Działań 
Historycznych im. Feliksa Pięty i 
wspomniane już Trzebnickie Sto-
warzyszenie Jazdy Historycznej z 
Taczowa. 
 Reżyserem widowiska był dr 
Adam Domanasiewicz, transplan-
tolog odznaczony przez prezydenta 
Bronisława Komorowskiego Zło-
tym Krzyżem Zasługi, wiceprezes 

Stowarzyszenia Jazdy Historycznej. 
Trzebnicki ratusz na kilkadziesiąt 
minut stał się siedzibą Powiatowe-
go Komitetu Polskiej Partii Komu-
nistycznej, w której torturowano 
partyzantów. Trzebniczanie wśród 
kilku scen mogli zobaczyć m.in. 
widowiskową scenę napadu i odbi-
cia więźniów. Huk granatów, serie 
z karabinów maszynowych, rekon-
struktorzy w wojennych mundu-
rach, a także liczne rekwizyty two-
rzyły prawdziwą atmosferę tam-
tych dni.
 Widowisko poprzedził wykład 

prof. Włodzimierza Sulei z IPN, 
który mówił m.in.: - Ta historia ma 
swój rewers i awers. Jest to historia 
zdrady i zbrodni z jednej strony, z 
drugiej zaś wielkiego bohaterstwa. 
Zdrada rozpoczęła się we wrześniu 
1939 r., kiedy to opuszczeni przez 
sojuszników nie byliśmy w stanie 
jako państwo zmierzyć się z ata-
kiem z dwóch stron: hitlerowskich 
Niemiec i sowieckiej Rosji. Na za-
kończenie profesor dodał: - Waż-
ne jest, by do młodszych i do tych, 
którzy dobrze pamiętają tamte dni, 
mówić poprzez tego typu wyda-

rzenia jak to dzisiejsze na trzeb-
nickim Rynku. Jestem dumny, że 
mogę dziś być tu – w Trzebnicy. Po 
wykładzie i inscenizacji w Apelu 
Poległych - z salwami Kompanii 
Honorowej - przypomniano imio-
na i nazwiska wielu bohaterów 
walk o niepodległość. Wieczorem 
na scenie wystąpili soliści i zespół 
CRAN z repertuarem m.in. A. Ko-
łakowskiego, De Press i Fortecy. 
Na wszystkich czekał poczęstunek 
z kuchni polowej, a zwycięzcom 
konkursu historycznego nagrody 
wręczał burmistrz Marek Długo-

zima oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Mateusz Stanisz.

Rondo Żołnierzy Wyklętych
 Inscenizacje historyczne po-
przedziły uroczystości nadania 
imienia rondu przy ul. Żołnie-
rzy Września. Propozycję nazwy 
zgłosili mieszkańcy w konkur-
sie organizowanym przez Urząd 
Miejski. 1 marca rondo otrzymało 
oficjalną nazwę Rondo Żołnierzy 
Wyklętych. Uroczystego poświę-
cenia dokonał ks. dziekan Bogdan 
Grabowski. W części artystycznej 
wystąpili uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 2. Okolicznościowy 
wiersz wyrecytował Aleksander 
Złomek, a żołnierskie piosenki za-

śpiewała młodzież pod kierunkiem 
pani Haliny Bolisęgi. Na rondzie 
odbyła się również inscenizacja 
przysięgi partyzanckiej, po czym 
wszyscy w uroczystym pochodzie 
przemaszerowali na trzebnicki 
Rynek. W organizację obchodów 
zaangażowani byli miejscowi har-
cerze z dwóch związków: ZHP i 
ZHR, a także kibice „WKS Śląsk 
Wrocław”. Ci ostatni wprowadza-
li podniosłą atmosferę skandując 
patriotyczne hasła m.in.: „Chwała 
i cześć bohaterom” oraz „Bóg, ho-
nor, ojczyzna”. Wśród gości obecni 
byli przewodniczący Solidarności 
Walczącej Konrad Morawiecki i 
kapitan Bogdan Zdrojewski, żoł-
nierz struktur poakowskich.

Trzebnica pamięta Wyklętych
Gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Przemówienie burmistrza Marka Długozimy 
Uroczyste otwarcie ronda Żołnierzy Wyklętych w Trzebnicy. Od lewej: Adam 
Kempa - Światowy Związek Żołnierzy AK, Kazimierz Walczak - Związek Komba-
tantów RP, Filip Grucela i Marta Chołodecka – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
2, Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Adam Broniecki - kombatant, 
Lucjan Tać - Związek Sybiraków.

W nadaniu nazwy ronda uczestniczyli licznie zgromadzeni mieszkańcy, a rangę wydarzenia dodatkowo podniosła obec-
ność pocztów sztandarowych związków i szkół.

Młodzi kibice Śląska Wrocław podczas Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych  
w rozmowie z kombatantami. 

Rondo Żołnierzy Wyklętych poświę-
cił ks. Dziekan Bogdan Grabowski.

Szanowni Zebrani, uczestnicy naszej lokalnej edycji Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych!
Trzebnica kultywuje pamięć o bohaterach, którym zawdzięczamy 
wolną i suwerenną ojczyznę – przypominają o nich  m.in. Dęby Ka-
tyńskie, Krzyż Katyński, Pomnik Sybiraków, Pomnik II Armii Woj-
ska Polskiego, ulica Armii Krajowej, Żołnierzy Września. Od dzisiaj 
z kolei – mamy Rondo Żołnierzy Wyklętych, czyli tych, którzy po 
zakończeniu II Wojny Światowej - sprzeciwili się sowietyzacji Polski i 
podjęli walkę z radzieckimi służbami bezpieczeństwa i podporządko-
wanymi im służbami w Polsce, tworząc antykomunistyczny i niepod-
ległościowy ruch partyzancki. W walkę z komunistycznym terrorem 
włączyło się  ponad dwieście tysięcy osób. Byli wśród nich żołnierze 
„Orlika”, „Wołyniaka”, „Zagończyka”, „Zapory”, Łupaszki”, „Żela-
znego”, „Jastrzębia”, „Nila” i wielu, wielu innych. Byli niezłomni, do 
końca wierni złożonej przysiędze, której słowa warto w tym miejscu 
zacytować: 
 „Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej; stać nie-
ugięcie na straży jej honoru; uczynić wszystko, co leży w mojej mocy 
dla wyzwolenia Polski z pęt  niewoli bolszewickiej oraz krajowych 
czynników komunistycznych i dla osiągnięcia tego celu ponieść 
wszelkie ofiary, aż do ofiary z życia włącznie”.
 Dla pełniejszej charakterystyki „Żołnierzy Wyklętych” warto też 
przytoczyć korespondujące z tą rotą słowa podpułkownika Łukasza 
Cieplińskiego, prezesa IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i 
Niezawisłość” – z jego ostatnich grypsów napisanych w celi śmierci:
 „Co pewien czas zabierają kogoś. Nadchodzi mój termin. Jestem 
zupełnie spokojny. Gdy będą mnie zabierać, to ostatnie moje słowa do 
kolegów będą: cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę 
świętą, jako Polak za Ojczyznę i jako człowiek za prawdę i sprawiedli-
wość. Wierzę bardziej niż kiedykolwiek, że Chrystus zwycięży, Polska 
niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przy-
wrócona”.
 Jego „termin nadszedł” 1 marca 1951 r., kiedy z wyroku komuni-
stycznego sądu został zamordowany wraz ze swoimi sześcioma ofice-
rami. I właśnie w rocznicę tej zbrodni już po raz czwarty  obchodzony 
jest w naszym kraju Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 Szacuje się, że w walce z komunistami zginęło ich od 50 do 100 
tysięcy. Niezłomni zostali wyklęci przez swych wrogów, którzy ro-
bili wszystko, by odebrać im cześć, zatrzeć po nich wszelki ślad, by 
na pustce, która po nich powstała, mogła zostać ustanowiona Polska 
Rzeczpospolita Ludowa. Okazało się jednak, że polscy patrioci unie-
ważnili ten wyrok. Dzisiaj Wyklęci powracają do narodowej pamię-
ci, zawładnęli wyobraźnią młodych Polaków, którzy śpiewają o nich 
pieśni, piszą wiersze o rotmistrzu Witoldzie Pileckim czy o Danucie 
Siedzikównie znanej pod pseudonimem „Inka”. Nadchodzi również 
czas, że zostaną godnie pogrzebani.  W dzisiejszych czasach głodu 
przyzwoitości nabiera też niezwykłej mocy troska młodziutkiej sa-
nitariuszki majora  „ŁUPASZKI” wyrażona w prośbie: „Powiedzcie 
babci, że zachowałam się jak trzeba”. 
Szanowni Zebrani, pielęgnując te wartości, trzeba jednak pamiętać 
o tym, że komunizm w naszej Ojczyźnie nie został jeszcze do końca 
wykorzeniony. fo
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„Cześć i chwała bohaterom!” – to hasło napisane na transparencie i głośno skandowane przez trzeb-
nicki klub kibica Śląska Wrocław, który włączył się w uroczystości.

Na rondzie odbyła się również inscenizacja przysięgi partyzanckiej, po czym wszyscy w uroczystym 
pochodzie przemaszerowali na trzebnicki Rynek.

Trzebnica kultywuje pamięć o bohaterach, którym zawdzięczamy wolną i suwerenną ojczyznę – mó-
wił burmistrz Marek Długozima. Obok (od lewej) prof. IPN Włodzimierz Suleja, dr Adam Domanasie-
wicz - reżyser widowiska, transplantolog i prowadząca uroczystości Agnieszka Pawlaczek p.o. Dyr. 
Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu.

Za sprawą niezwykle atrakcyjnej i dopracowanej rekonstrukcji historycznej przenieśliśmy się w czasie 
na trzebnickim Rynku do wczesnych lat powojennych.

Dzięki dbałości o najmniejsze szczegóły, widowisko było bardzo realne i przejmujące. 

Wybitny transplantolog dr Adam Domanasiewicz (trzeci z lewej) – pomysłodawca i reżyser widowiska, 
w którym również wziął udział.

Napad na konwój. Scenę oglądała licznie zgromadzona widownia. Stanowili ją nie tylko trzebnicza-
nie. 

Rekonstrukcja obejmowała nie tylko sceny walki, ale przedstawiała także fragmenty z codziennego 
życia.
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Mundury, charakteryzacja, rekwizyty tworzą postać i tożsamość sanitariuszki, jeńca, skazanego. Re-
konstrukcja to jednak coś więcej niż gra aktorska, to przejaw patriotyzmu.

Na trzebnickim Rynku rozegrało się widowisko historyczne z udziałem największych grup rekon-
strukcyjnych w Polsce m.in.: Festung Breslau z Wrocławia, GRH Osiemnasty Kołobrzeskiego, Towarzy-
stwo Działań Historycznych im. Feliksa Pięty i Trzebnickie Stowarzyszenie Jazdy Historycznej.

Wśród licznie przybyłych gości obecni byli przewodniczący Solidarności Walczącej Konrad Morawiec-
ki (drugi z prawej) i kapitan Bogdan Zdrojewski, żołnierz struktur poakowskich.

Trzebnicki Ratusz pełnił rolę siedziby Powiatowego Komitetu Polskiej Partii Robotniczej. Partyzanci, 
którzy odbili więźniów z rąk oprawców, zdejmują oznaczenia partyjne.

Po wykładzie i inscenizacji w Apelu Poległych - z salwami Kompanii Honorowej - przypomniano imiona 
i nazwiska wielu bohaterów walk o niepodległość.

Uroczystość w Trzebnicy zakończyła się występami artystycznymi. Na zdjęciu: Małgorzata Dembna 
(wokal), Ada Domanasiewicz (wokal i gitara) - córka dra  Damasiewicza oraz Józefina Dobrowolska 
(skrzypce) z VII LO we Wrocławiu.

 fo
t. 

 a
rc

hi
w

um
 A

dr
ia

n 
O

p
ał

ka
 Z

H
P 

Tr
ze

b
ni

ca
 

Gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych



15

Patriotyczne pieśni zaprezentował także Igor Oksiński wraz z córką Karoliną – z Trzebnickiego Stowa-
rzyszenia Jazdy Historycznej z Taczowa Małego.

Wieczorem na scenie wystąpili soliści i zespół CRAN (na zdjęciu) z repertuarem m.in. A. Kołakowskie-
go, De Press i Fortecy.

Ciepły posiłek podczas uroczystości zapewniły wszystkim panie z Koła Gospodyń wiejskich z Taczowa 
Małego na czele z panią sołtys Małgorzatą Kuczmą. 

Burmistrz Marek Długozima oraz przewodniczący RM Mateusz Stanisz wręczali nagrody zwycięzcom 
konkursu wiedzy historycznej, przeprowadzonego wśród uczestników wydarzenia.

JAŚ 
KWASEK

z Trzebnicy
- Na dzisiejsze 
święto przy-
prowadził mnie 
dziadek, u któ-
rego  jestem w 

odwiedzinach. Z opowieści dziad-
ka trochę wiem o wojnie i o boha-
terach, którzy walczyli z Niemcami 
i Rosjanami. Teraz wiem, że polscy 
żołnierze ginęli nie tylko w czasie 
wojny, ale również i po wojnie. Dzi-
siaj bardzo podobały mi się strze-
laniny na Rynku i  bitwy między 
żołnierzami.

DOROTA I ZBIGNIEW 
WŁODARSCY 

z Taczowa Małego
- Naszym zdaniem dzisiejsze wy-
darzenie jest wspaniałą lekcją 
historii dla nas wszystkich. Fak-
tem jest, że o tych czasach wiemy 
niewiele, tyle, co z lekcji historii i 
z programów publicystycznych. 
Dzisiaj chcieliśmy uczcić pamięć 
ofiar  represji stalinowskich na 
żołnierzach polskiego podziemia. 
Jesteśmy wdzięczni za zaproszenie 
od doktora Domanasiewicza, na 
to wielkie święto. Przypatrywali-
śmy się inscenizacjom z wielkim 
zainteresowaniem, nie ukrywamy, 
że zrobiły  na nas duże wrażenie. 
A poza tym w Trzebnicy nie było 
jeszcze takiego rodzaju imprezy i to 
zrobionej z tak dużym rozmachem. 
Jeszcze nieskromnie dodamy, że 
mieliśmy swój udział w gotowaniu 
żurku dla wszystkich uczestników 
dzisiejszej imprezy.

MATEUSZ

Kibic Śląska Wrocław z Trzebnicy
- My, kibice Śląska Wrocław, czuje-
my obowiązek szerzenia zdrowego 
ducha patriotyzmu, przypomina-
nia o zapomnianych bohaterach, 
czy pomagania Kresowiakom. Je-
steśmy grupą młodych ludzi, przed 
którymi całe życie i to właśnie od 
nas zależy kogo będziemy uzna-
wać za bohaterów narodowych.  
Gdy dowiedzieliśmy się o możliwo-
ści składania propozycji na nazwę 
ronda, wszyscy bez wyjątku zapro-
ponowaliśmy ludzi, którzy walczyli 
o prawdziwie wolną Polskę.  Temat 
kibiców przewija się w mediach, 
jako temat zastępczy, gdy rząd nie 
spełnia swych obietnic, poniekąd 
stąd ta nagonka na nas. Tak już się 
przyjęło, że media milczą o świet-
nych akcjach kibiców, które umac-
niają ducha patriotyzmu. Mało kto 
wie, że w każdą trzecią sobotę mie-
siąca spotykamy się na Cmentarzu 
Osobowickim, by wspólnie sprzą-
tać i porządkować Kwatery Żołnie-
rzy Wyklętych. Co więcej, razem z 
chłopakami zrobiliśmy paczki na 
święta i wspomogliśmy finanso-
wo dzieci z domów dziecka i ludzi 
żyjących na Kresach Wschodnich. 
14 lutego rozwiesiliśmy plakaty 
w trzebnickich szkołach infor-
mujące o rocznicy uformowa-
nia Armii Krajowej, a na 1 mar-
ca przygotowaliśmy transparent 
ku czci Niezłomnych Żołnierzy.  
Wszystkie te akcje odzwierciedlają 
naszą miłość do Ojczyzny, o którą 
walczyli nasi przodkowie.

LEON
NIEKRASZ

Czynny 
harcerz 
w stopniu 
harcmistrza
- Dzisiaj, mogąc 
u c z e s t n i c z y ć 

w tym święcie, oddaliśmy hołd 
wszystkim walczącym - poległym 
i nieobecnym, którzy poszli na 
wieczną wartę. My harcerze po-
wojennej Polski, byliśmy dziećmi 
wychowanymi w etosie braterstwa. 
Nie tylko rodzina była dla nas wzo-
rem, wychowywało nas również 
harcerstwo. W Polsce Podziemnej 
w walce z najeźdźcami harcerze 
Szarych Szeregów tworzyli jeden 
front z żołnierzami Armii Krajo-
wej. Tak ciężko było się nam pogo-
dzić z faktem, że wojna światowa 
się skończyła, ale jej okrutne prze-
dłużenie trwało dalej na naszych 
ziemiach. Dzisiejsze inscenizacje 
są wspaniałą formą przekazania 
wiedzy z pierwszej ręki o tamtych 
czasach i bardzo oddają klimat tego 
święta, a co ważne, bardzo poru-
szają wyobraźnię każdego widza. 

BOGDAN 
ZDROJEWSKI

Kapitan,
żołnierz
struktur 
poakowskich 
- Dla nas, którzy 

przeżyli te czasy w Polsce powojen-
nej, dzisiejsze święto jest hołdem 
dla wszystkich poległych bohate-
rów. Ja, w tamtych latach, mając 
tylko 19 lat przeżyłem ciężkie chwi-
le, jako wieloletni więzień stali-
nowskich oprawców. Chciałbym 
opowiedzieć o jednej tragicznej 

nocy, którą przeżyłem w jednym 
z więzień we Wrocławiu. Około 
godziny pierwszej w nocy UB-e-
cy wywlekli mnie i jeszcze paru 
moich kompanów z celi, informu-
jąc, że za chwilę nas rozstrzelają. 
Czułem przemożny strach, który 
paraliżował mi wszystkie członki. 
Oprawcy kazali nam się modlić i 
prosić Boga o opiekę  w tych ostat-
nich chwilach. Po krótkiej chwili 
usłyszałem strzały, ale ku mojemu 
zdumieniu, nie byłem ranny – ży-
łem dalej! Jedynie mój kompan 
obok, upadł – nie wiem do dzisiaj, 
czy został zastrzelony, czy jego sła-
be serce nie wytrzymało tak cięż-
kiego przeżycia. Po paru minutach 
usłyszałem śmiech pijanych mor-
derców, którzy po prostu zrobili 
sobie z nas przednią zabawę. Tak to 
właśnie, przez chwilę byłem skaza-
ny na śmierć… A kolejne dziesięć 
lat spędziłem więziony przez tych 
okrutnych okupantów, w tym trzy 
lata, w pojedynczej celi bez kontak-
tu ze światem.

ADAM
PIETRZAK

Trzebnicki 
działacz
wrocławskiej 
Solidarności 
- Święto Żołnie-
rzy Wyklętych 

jest wspaniałą okazją oddania czci 
wszystkim bohaterom walczącym 
o wolną Polskę. Morze krwi żoł-
nierskiej zostało przelanej, abyśmy 
mogli być i żyć na tych ziemiach. 
Podczas II Wojny Światowej więk-
sza część mojej rodziny walczyła z 
okupantem. Moi wujowie walczyli 
na ziemiach częstochowskich, wy-
sadzając głównie pociągi i niszcząc 
tory. Jestem dumny, że Polacy dzi-
siaj chcą pamiętać i oddawać hołd 
wszystkim poległym za Ojczyznę, 
tym znanym i nieznanym.

ADAM 
KEMPA

Prezes
Trzebnickiego
Obwodu
Światowego
Związku
Żołnierzy
Armii Krajowej

- Dla mnie to święto jest przede 
wszystkim wspomnieniem, a co się 
z tym wiąże wielkim przeżyciem. 
Cieszę się, że patrioci walczący o 
wolność ojczyzny doczekali się 
dnia, w którym składa się im hołd.
Inscenizacja była przepiękna, 
ogromnie wzruszająca. Przypatry-
wałem się jej z wielkim wzrusze-
niem. Musze przyznać, że nie jedna 
łza zakręciła się w oku, a żal ściskał 
za serce. 
Burmistrz Marek Długozima sta-
nął na wysokości zadania i sprostał 
mu organizując tak piękne widowi-
sko. Słowa uznania należą się rów-
nież doktorowi Adamowi Doma-
nasiewiczowi.
Uważam, że przypominanie hi-
storii w taki sposób, służy edukacji 
dzieci i młodzieży, a także doro-
słym, którzy nie zawsze wiedzą, 
kim byli Żołnierze Wyklęci.
Muszę się pochwalić, że zostałem 
zaproszony przez pana burmistrza 
do udziału w uroczystym otwarciu 
Ronda Żołnierzy Wyklętych. Ro-
zetkę z przecięcia wstęgi przekażę 
do Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
gen. Leopolda Okulickiego, gdzie 
zostało wyznaczone specjalne 
miejsce do przechowywania pa-
miątek po Armii Krajowej.
Liczę na to, że w przyszłym roku 
również upamiętnimy dokonania 
tych, którzy walczyli wtedy, gdy  
wojna się skończyła. Walczyli, aby-
śmy mogli żyć w wolnym kraju.

Sonda Czym jest dla Państwa Święto Żołnierzy Wyklętych?
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O kulisach rekonstrukcji hi-
storycznej przeprowadzonej na 
trzebnickim Rynku podczas 
obchodów Gminnego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
opowiada dr n. med. Adam Do-
manasiewicz, Ordynator Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego 
w Trzebnicy, wiceprezes Trzeb-
nickiego Stowarzyszenia Jazdy 
Historycznej. 
Dlaczego akurat Dzień Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych stał się 
inspiracją do wyreżyserowania 
kolejnej już rekonstrukcji histo-
rycznej? 

- Naszym obchodom nadaliśmy 
nazwę inspirując się wierszem Z. 
Herberta „Nie pozwólmy umrzeć 
poległym”. Pamięć jest najważ-
niejszym składowym czynnikiem 
tożsamości narodowej. Młodzież, 
ale i starsze pokolenia zapomina-
ją, że wolność, demokracja, swo-
body obywatelskie i gospodarcze 
nie wzięły się znikąd. Trzeba było 
zapłacić za nie słono, także krwią 
całych pokoleń.
W PRL-u pierwszy raz w historii 
Polski mieliśmy do czynienia z 
próbą nie gloryfikacji, ale wręcz 
zohydzenia i wymazania z pa-
mięci narodu tej daniny krwi. 
Działo się to na oczach mojego 
pokolenia. Nawet po krwawo 
stłumionym przez Rosję Powsta-
niu Styczniowym kobiety przez 
lata nosiły czarne suknie i biżu-
terię "żałobną". W Polsce Ludowej 
udało się wsączyć ludziom jad 
obojętności. 
Pierwszą rekonstrukcję histo-
ryczną Stowarzyszenie Jazdy 
Historycznej we współpracy z 
Gminą Trzebnica przygotowało 
w 2012 roku podczas obchodów 
Dnia Niepodległości. Wtedy 
zrodził się pomysł na Żołnierzy 
Wyklętych?

- Nasz projekt żywych lekcji hi-
storii zaczęliśmy przeglądem hi-
storii jazdy polskiej na przestrze-
ni 1000 lat istnienia naszego kra-
ju. Udało się to dzięki współpracy 
z władzami Gminy Trzebnica 
podczas Święta Niepodległości 11 
listopada 2012 roku. Pozytywne 
recenzje z tamtego wydarzenia 
skłoniły nasze stowarzyszenie 
do kontynuacji i rzeczywiście tak 
zrodził się pomysł na Żołnierzy 
Wyklętych, zwłaszcza, że okazję 

stwarzała nie tylko zbiegająca się 
data, ale otwarcie ronda, które w 
konkursie organizowanym przez 
Urząd Miejski otrzymało imię 
Żołnierzy Wyklętych. Słyszałem, 
że pomysł na nazwę zgłosiła mło-
dzież i kibice. 
Do Trzebnicy przyjechały naj-
większe grupy rekonstrukcyjne 
z całej Polski. Dlaczego to tak 
ważne, by właśnie tu – na Dol-
nym Śląsku, w Trzebnicy, orga-
nizować święto z tak ogromnym 
rozmachem? 

- Dolny Śląsk po wojnie był to tzw. 
polski dziki zachód. W nadziei 
na możliwość wtopienia się w 
tłum repatriantów i przetrwania 
prześladowań, gdzie nikt nikogo 
nie znał, uciekali ścigani przez 
UB byli żołnierze partyzantki 
poakowskiej i NSZ. To również tu, 
na Dolnym Śląsku, mieszka naj-
więcej kombatantów ze wschod-
nich terenów Polski i Kresów. W 
pobliskich lasach sułowskich i 

skoroszowskich działały oddziały 
grupy podziemia antykomuni-
stycznego por. „Otta" Franciszka 
Olszówki. Według posiadanych 
przeze mnie informacji w tych la-
sach skoroszowskich trzebnickie 
i milickie UB zabijało „wrogów 
ustroju”. Ponadto Trzebnica była 
miejscem kręcenia filmu „Popiół 
i Diament” według powieści J. 
Andrzejewskiego ze słynną sce-
ną zasadzki na pojazd wojskowy 
w pobliżu kapliczki św. Jadwigi. 
Zawsze chciałem tę scenę wskrze-
sić w realiach historycznych, bez 
peerelowskiej propagandy. 
Dodajmy - że też tu - w Gminie 
Trzebnica ma swoją siedzibę 
stowarzyszenie, w którym pełni 
Pan funkcję wiceprezesa.

- Tak, to kolejny argument. 
Trzebnickie Stowarzyszenie Jaz-
dy Historycznej (TSJH) - nasze 
bractwo rycerskie zaprawione jest 
w rekonstrukcjach historycznych 
z różnych wieków. Stowarzysze-

nie tworzą fantastyczni ludzie, 
entuzjaści historii oraz członko-
wie Lokalnej Grupy Odnowy Wsi 
z Taczowa Małego. Kobiety z tej 
grupy zawsze nam pomagają w 
organizacji imprez. Należy wspo-
mnieć również o sprzyjającej 
atmosferze ze strony lokalnych 
władz Gminy Trzebnica, szcze-
gólnie burmistrza pana Marka 
Długozimy i jego zespołu. Bez ich 
wsparcia i pomocy nie mogliby-
śmy organizować takich imprez. 
Dla kształtowania postaw oby-
watelskich, aktywności społecz-
nej i politycznej, dla poczucia 
wartości lokalnych społeczności 
takie akcje są niezwykle istotne. 
Świadomość znaczenia tego zja-
wiska mają na szczęście zarówno 
władze miasta, jak i Urząd Mar-
szałkowski Województwa Dolno-
śląskiego, wspierając nasze inicja-
tywy. 
Kto jest autorem scenariusza 
rekonstrukcji i skąd pomysł na 
nią?

- Jeżeli chodzi o pomysł i scena-
riusz to rzeczywiście są mojego 
autorstwa. Inspirowałem się rze-
czywistymi historiami i jak wspo-
mniałem, potrzebą odkłamania 
historii pokazywanej w propa-
gandowych filmach typu: „Popiół 
i Diament”, „Życie raz jeszcze”, 
„Ogniomistrz Kaleń” itp. Współ-
praca z Grupami Rekonstrukcji 
Historycznych, w szczególności 
z Festung Breslau wniosła wiele 
atrakcyjnych wątków, m.in.. sce-
ny z życia cywilnego na targu, 
czy wątek sadystycznego kapitana 
UB, Wąsa. Realizm działań mi-
litarnych to również w znacznej 
mierze wynik profesjonalizmu 
ludzi z Festung Breslau, Warty, 
18 Kołobrzeskiego i Towarzystwa 
Historycznego im. Feliksa Pięty, 
Maxxima. W lot zrozumieli sce-
nariusz i wykonali wraz z "mo-
imi" partyzantami zadania bojo-
we jakby to była prawdziwa akcja 
partyzancka. Nie ukrywam, że 
to duża satysfakcja: jedne z naj-
lepszych grup rekonstrukcyjnych 
przyjęły zaproszenie do udziału 
w naszym święcie, mimo niewąt-
pliwie konkurencyjnych propo-
zycji w tym dniu.
Jaką historię chciał Pan opowie-
dzieć 1 marca na trzebnickim 
Rynku? I dlaczego forma rekon-
strukcji?

-  Zależało mi, aby każdy zna-
lazł w tej uroczystości coś atrak-
cyjnego. Była zatem i przysięga 
partyzancka, i defilada, i wykład 
historyczny w najlepszym moż-
liwym wykonaniu wybitnego hi-

storyka prof. Włodzimierza Sulei. 
(Nota bene zaproszenie Profesora 
w tym dniu było nie lada sztuką. 
Myślę, że przeważyła potencjalna 
atrakcyjność naszej propozycji.) 
Gwóźdź programu stanowiła 
oczywiście sama rekonstrukcja. 
Dla mnie osobiście najważniej-
szymi momentami były: Apel 
Poległych, konkurs wiedzy histo-
rycznej oraz koncert muzyczny. 
Zespoły, które wystąpiły, przygo-
towywały swój program specjal-
nie na tę imprezę. Próby odby-
wały się od kilku miesięcy i z au-
tentycznym wzruszeniem obser-
wowałem rosnący w muzykach 
entuzjazm. Pomysł, by zainspiro-
wać artystów amatorów, zamiast 
zapraszać zawodowe gwiazdy, to 
strzał w dziesiątkę. Koncert miał 
dzięki temu bardziej autentyczny 
i emocjonalny charakter. Ado, 
Józiu, Gosiu, Karolino, Igorze, 
Marianie i Wam, załogo CRA-
NU wielkie dzięki. Wyrazy uzna-
nia należą się także harcerzom z 
trzebnickich drużyn, ofiarnie nas 
wspierającym już po raz drugi, a 
także kibicom Śląska Wrocław, 
którzy społecznie czuwali nad 
porządkiem podczas imprezy. 
Muszę też dodać, że mam pomysł 
na kolejne wydarzenie historycz-
ne, którego tematyki dotąd nikt w 
aspekcie rekonstrukcji nie podej-
mował, ale na razie to tajemnica 
firmowa. 
Jest Pan znakomitym lekarzem 
- w ostatnim czasie odznaczo-
nym przez Prezydenta RP. Dość 
często bierze Pan udział w re-
konstrukcjach historycznych 
i angażuje się w promocję po-
staw patriotycznych. Skąd ta 
potrzeba? 

Co do mojego zawodu  - na suk-
ces w medycynie, zwłaszcza w 
chirurgii, którą się param, skła-
da się prócz wiedzy, doświadcze-
nia i talentu manualnego, także 
wyobraźnia, ciągła potrzeba po-
szukiwania nowych rozwiązań i 
podnoszenia poprzeczki, mierze-
nia się z nowymi wyzwaniami, 
brak zgody na przegraną, inaczej 
mówiąc - bezkompromisowy im-
peratyw zwyciężania. Chirurg 
musi iść do zabiegu jak wojownik 
do bitwy, musi chcieć zwyciężyć, 
pokonać chorobę. Dlatego, może 
łatwiej przychodzi mi angażo-
wanie się w różne formy ekstre-
malnej aktywności, których re-
konstrukcje historyczne są przy-
kładem. Dlaczego patriotyzm? 
Niemodne dziś słowo, ale lubię, 
rzeczy niemodne - tak mnie ro-
dzice wychowali. 

Ewelina Gładysz

Dr n. med. Adam Domanasiewicz, inicjator i reżyser rekonstrukcji historycznej.

Prawdziwa akcja
Gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Stowarzyszenie Jazdy Historycznej przygotowało na trzebnickim Rynku niezwykle wzruszającą rekonstrukcję wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat. Było wzruszająco i patriotycznie.  
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1. Jakie są Twoje pierwsze sko-
jarzenia, gdy słyszysz „Trzebni-
ca”?
Jedne z pierwszych skojarzeń - Ba-
zylika św. Jadwigi (25%) i Winna 
Góra (17%) - odnoszą się do typo-
wego krajobrazu Trzebnicy. Został 
on także odzwierciedlony w logo 
Trzebnicy, co dodatkowo może 
wzmacniać pierwszą myśl o Trzeb-
nicy. Warto zwrócić uwagę na skoja-
rzenie Trzebnicy z domem rodzin-
nym i rodziną, które pojawiło się aż 
w 22% spośród wszystkich odpo-
wiedzi na to pytanie. To potwierdza 
słuszność kierunku obranego przez 
gminę w zakresie promowania mia-
sta przyjaznego rodzinom, kształ-
towaniu postaw prorodzinnych i 
wprowadzanie różnego rodzaju 
udogodnień.  Skojarzenie z rodzin-
nym domem jest nacechowane po-
zytywnie, dlatego wynik ten jest 
dla naszego miasta cennym poten-
cjałem, który należy pielęgnować i 
wzmacniać. Rezultat ten jest także 

istotny w kontekście realizowanej 
strategii zachęcania do osiedlania 
się w gminie Trzebnica.
Ponadto wśród odpowiedzi, które 
uzyskały więcej niż 10 wskazań, nie 
ma żadnej o negatywnym nasta-
wieniu. Główne skojarzenia ankie-
towanych dotyczą rozpoznawalnych 
miejsc naszego miasta (poza Bazyliką 
i Winną Górą wskazano także na Las 
Bukowy - 8%, Trzebnicki Park Wod-
ny ZDRÓJ - 5%, czy szpital - 5%), wy-
darzeń (Trzebnickie Święto Sadów 
– 9%) oraz pozytywnych określeń, 
odczuć i emocji (cisza i spokój – 10%, 
rodzina, przyjaciele i znajomi – 9%, 
ładne i sympatyczne miasto – 8%, 
dynamiczny rozwój – 8%).
W badaniach wizerunkowych z 
2011 roku, dwie pierwsze odpowie-
dzi były takie same – Bazylika św. 
Jadwigi oraz Winna Góra. Wówczas 
Trzebnicki Park Wodny ZDRÓJ nie 
był jeszcze otwarty, teraz zdobył 
więcej głosów. Podobnie jak skoja-
rzenie Trzebnicy z dynamicznym 
rozwojem (wcześniej 5%, teraz 8%).

 Prezentujemy wyniki badań 
wizerunkowych Gminy Trzebni-
ca, które zostały przeprowadzone 
przez Wydział Promocji Urzędu 
Miejskiego w listopadzie i grud-
niu 2013 roku na grupie 311 osób 
(głównie mieszkańcach Gminy 
Trzebnica), które za pomocą inter-

netowego formularza odpowiadały 
na 13 pytań – 4 otwarte, 9 zamknię-
tych. Dobór próby był losowy, a 
ankieta całkowicie anonimowa. 
W pytaniach otwartych każdy an-
kietowany mógł podać więcej niż 
jedną odpowiedź, dlatego suma 
może być większa od 100%. W wy-

kresach prezentujemy odpowiedzi, 
które zyskały najwięcej wskazań.
 Celem przeprowadzonych ba-
dań była próba poznania spojrze-
nia na naszą małą ojczyznę oczami 
osób w niej żyjących i porównanie 
otrzymanych wyników z rezulta-
tami badań z 2011 roku. Dwa lata 

temu ankiety przeprowadziliśmy 
i zbieraliśmy w sposób tradycyjny 
– za pomocą formularza papiero-
wego. Teraz, wykorzystaliśmy for-
mularz internetowy, a dystrybu-
cja ankiety odbyła się za pomocą 
gminnej strony internetowej trzeb-
nica.pl oraz portalu społeczno-

ściowego Facebook. Był to celowy 
zabieg, pozwalający nam zbadać 
głównie młodszą grupę docelową. 
Co ciekawe, wyniki z 2011 i 2013 
roku są zbliżone i wykazują podob-
ne tendencje. 

Raport z badań wizerunkowych Gminy Trzebnica. Listopad-grudzień 2013

Najliczniejsza grupa badanych mieszka w Trzebnicy – 71% (19% w sołectwach 
naszej gminy, a pozostałe 10% jest spoza Gminy Trzebnica). Kobiety stanowią 
43% ankietowanych (mężczyźni 57%). Dwie najliczniej reprezentowane grupy 
wiekowe, to przedział 25-34 lata (36%) oraz 18-24 (23%). 
Ponad 80% osób, które udzieliły odpowiedzi w ankiecie jest mocno (40%) 
lub bardzo mocno (42%) związanych z Trzebnicą. Rzecz jasna, wynik ten w 
dużym stopniu wynika z miejsca zamieszkania ankietowanych, jednak daje 
też pewność poważnego potraktowania badań i szczerych odpowiedzi. Warto 
zwrócić uwagę, że tylko jedna osoba odpowiedziała na to pytanie „wcale”, a 
zaledwie 6, że „słabo”, co stanowi 2% badanych. Średnio związanych z naszym 
miastem jest 15% badanych.

1
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5. Co Ci się podoba w Trzebnicy?

Ankietowani docenili miejsca odpoczynku i rekreacji , związane ze 
sportem i przyrodą, na czele z obszarem Lasu Bukowego i Stawów 
Trzebnickich wraz z aquaparkiem. Na liście znalazły się także inne 
zalety naszego miasta i gminy, jak dynamiczny rozwój, cisza i spokój 
oraz nowe inwestycje i lokalizacja w pobliżu Wrocławia. Warto zwró-
cić uwagę na bardzo wysoki wynik dynamicznego rozwoju – blisko 
30%. To bardzo pozytywny rezultat, szczególnie, że zazwyczaj ankie-
towani wymieniają konkretne miejsca, wydarzenia lub działania. Tu 
mamy do czynienia z ogólnym procesem zmian i unowocześniania 
naszego miasta i gminy.

5

2

3

4

2. Jakie są Twoje ulubione miejsca w 
Trzebnicy?

Ankietowani zdecydowanie doceniają 
uroki Lasu Bukowego i stawów. Niemal 
wszyscy badani (99%) wskazali ten obszar 
Trzebnicy, jako swój ulubiony. Przeważają 
miejsca związane z przyrodą, odpoczyn-
kiem oraz sportem.
Wyniki są bardzo zbliżone do tych otrzy-
manych w 2011 roku, jednak teraz Trzeb-
nicki Park Wodny ZDRÓJ oraz Trzebnicki 
Stadion Miejski FAIR PLAY ARENA osią-
gnęły wyższe wyniki.

3. Gdzie powinno odbywać się Trzebnickie Święto 
Sadów?

W związku z remontem ul. Daszyńskiego, zeszło-
roczne Trzebnickie Święto Sadów odbyło się na Placu 
Pielgrzymkowym przy Bazylice św. Jadwigi. Pojawiło 
się wiele głosów mieszkańców i wystawców, sugerują-
cych, że to miejsce jest według nich korzystniejsze do 
przeprowadzenia tej największej trzebnickiej imprezy. 
Rezultaty badania potwierdzają tę opinię – 53% bada-
nych wolałoby, by Święto sadów odbywało się na Placu 
Pielgrzymkowym (42% wskazało na ul. Daszyńskiego i 
Rynek, 5% ankietowanych nie ma na ten temat zdania).

4. Czy pomysł utworzenia deptaka na ul. Daszyńskiego, to 
dobry pomysł?

Pomimo przeprowadzania badań przez zakończeniem I etapu 
prac remontowych przy ul. Daszyńskiego, gdy nie było jeszcze 
widać efektów oraz ostatecznego wyglądu ulicy i tworzonego 
deptaka, a dodatkowo w okresie zmian w organizacji ruchu 
drogowego, a tym samym zmiany wieloletnich przyzwycza-
jeń mieszkańców - kierowców, prawie 2/3 badanych  uznało  
utworzenie deptaka na Daszyńskiego za dobry pomysł. Po-
nadto aż 12% ankietowanych nie wyraziło swojego zdania od-
nośnie tej inwestycji, co może oznaczać, że czekali na zakoń-
czenie wszystkich prac, by móc wyrazić swoją opinię.
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6. Co Ci się nie podoba w Trzebnicy?

Najbardziej przeszkadza ankietowanym problem z zaparkowa-
niem w centrum miasta oraz korki, spowodowane sygnalizacja 
świetlną. Badanie zostało przeprowadzone w czasie dużych 
zmian organizacji ruchu drogowego w związku z trwającym 
remontem ul. Daszyńskiego - zaburzony od wielu lat układ i 
kierunki ruchu wywołały spore poruszenie. Badani zwrócili 
także uwagę na brak miejsca rozrywki przeznaczonego dla 
młodzieży, jak dyskoteka czy kręgielnia. W porównaniu do in-
nych pytań, wyniki są w tym przypadku bardziej rozproszone 
i stosunkowo niskie.

7. Czy chciał(a)byś, żeby Trzebnica uzyskała ponownie status uzdrowi-
ska?

Ankietowani zdecydowanie popierają starania Trzebnicy o ponowne uzy-
skanie statusu uzdrowiska – 65% opowiedziało się za tymi działaniami, 
przeciwnych jest 15% badanych, a aż 19% nie wyraziło swojego zdania. 
Ogólnie więc mamy do czynienia ze społecznym poparciem wdrażanego 
projektu.

8. Czy często korzystasz z Trzebnickie-
go Parku Wodnego ZDRÓJ?

Z Trzebnickiego Parku Wodnego ZDRÓJ 
regularnie korzysta 32% badanych (11% 
raz w tygodniu, 10% 1-3 razy w miesiącu, 
11% raz w miesiącu), niemal połowa de-
klaruje, że odwiedza basen nieregularnie 
(49%). Ogólnie jednak około 80% ankie-
towanych odwiedza trzebnicki aquapark, 
co jest bardzo satysfakcjonującym wyni-
kiem.

9. Co sądzisz o maskotce Trzebnicy  - Super Kocie?

Maskotka Trzebnicy - Super Kot została ciepło przyję-
ta przez badanych, aż 63% z nich podoba się wizerunek 
maskotki. Przeciwnego zdania jest 8% badanych. Połowa 
pozostałej części badanych nie wyraziła swojego zdania 
(15%). Tyle samo ankietowanych nie wie, jak wygląda 
trzebnicka maskotka (15%).

10. Czy jesteś zadowolony z informacji o mieście i gminnie 
przekazywanych za pomocą oficjalnego fan page’a Trzeb-
nicy na Facebooku?

Zdecydowana większość badanych (69%) jest zadowolona 
z funkcjonowania i informacji zamieszczanych na stronie 
Trzebnicy na portalu społecznościom Facebook. Odmienną 
opinię wyraziło tylko 6% ankietowanych. Potencjał rozwoju 
bazy fanów na tym kanale komunikacji jest jednak spory, po-
nieważ 15% nie zna jeszcze tego fan page’a.

7
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11. Czy podoba Ci się wdrożony Program Trzebnicka Rodzina 3+?

Program wspierający i promujący duże rodziny w naszej gminie 
podoba się ponad połowie ankietowanych (52%), przy czym tylko 
5% z nich jest odmiennego zdania. Aż 17% ankietowanych nie wra-
ziło swojej opinii, natomiast 26% nie zna jeszcze tego programu, 
co oznacza, że przy zwiększonej akcji promocyjnej może do niego 
przystąpić więcej rodzin oraz przedsiębiorców oferujących specjal-
ne preferencje dla posiadaczy kart.

12. Czy zmiany, które zaszły w 
Trzebnicy na przestrzeni ostat-
nich lat idą w dobrym kierunku?

Zdecydowana większość bada-
nych (aż 87%) dostrzega i popiera 
zamiany, jakie zaszły w Trzebnicy 

w przeciągu ostatnich lat. Tylko 
8% nie jest z nich zadowolonych, 
a 5% ankietowanych nie określiło 
swojego zdania na ten temat. Wy-
różniony w pytaniach otwartych 
zauważalny dynamiczny rozwój 

naszej gminy oraz przeprowa-
dzanie licznych inwestycji na 
pewno przyczyniły się do tak po-
zytywnej oceny. W tym miejscu 
należy dodać, że dokładnie taki 
sam wynik – 87% mieszkańców 

zadowolonych z kierunków roz-
woju Trzebnicy - uzyskany został 
podczas realizacji pierwszych ba-
dań wizerunku miasta, w roku 
2011. Utrzymanie dokładnie tego 
samego, wysokiego wskaźnika 

poparcia na przestrzeni 3 lat jest 
wyraźnym sygnałem, że obrany 
kierunek i tempo rozwoju jest 
właściwe i zgodne z oczekiwa-
niami zdecydowanej większości 
mieszkańców.

PODSUMOWANIE

 Wyniki przeprowadzonych 
badań pokazują, że trzebniczanie 
są zadowoleni ze swojego miasta. 
Dostrzegają w nim wiele zalet 
oraz atutów, doceniają przepro-
wadzone zmiany i dynamiczny 
rozwój na przestrzeni ostatnich 
lat, popierają prowadzone działa-
nia i wdrażane pomysły. Chętnie 
spędzają wolny czas w przestrzeni 
miejskiej korzystając z dostępnej 
infrastruktury. Z analizy rezul-
tatów wynika, że badani są zado-
woleni z przeprowadzonych in-
westycji - jak modernizacja Ryn-

ku, rewitalizacja Lasu Bukowego 
i obszaru przy stawach, odnowie-
nie Parku Solidarności, budowa 
kompleksu basenowego, stadionu 
miejskiego, nowej Szkoły Podsta-
wowej nr 2, licznych placów za-
baw, świetlic wiejskich oraz z in-
westycji będących w trakcie reali-
zacji - przychodnia zdrowia, nowa 
hala sportowo-widowiskowa przy 
Szkole Podstawowej nr 2, budowa 
Szkoły Muzycznej, modernizacja 
kina, kolejne drogi, świetlice, a 
także place zabaw. Wszystkie te 
inwestycje odzwierciedlają dy-
namiczny rozwój i zmiany, jakie 
zachodzą w naszej gminie i jakie 

zostały przez ankietowanych do-
cenione. Jednocześnie dostarczają 
konkretnych odpowiedzi na py-
tanie o obszary wymagające ich 
zdaniem poprawy. Rezultaty tego 
pytania pokazują, że Trzebnica 
boryka się z problemami miast 
rozwijających się. Są to przede 
wszystkim utrudnienia komuni-
kacyjne i te związane z miejscami 
parkingowymi. Warto dodać, że 
wymienione przez mieszkańców 
elementy są w większości objęte 
w planach inwestycyjnych naszej 
gminy na najbliższy czas. 
 Wyniki przeprowadzonych 

badań pozwalają na bieżąco we-
ryfikować strategię budowania 
marki miasta, są cennym źró-
dłem informacji o oczekiwaniach 
i opiniach na jego temat, a także 
pozwalają współuczestniczyć 
mieszkańcom w procesie rozwo-
ju. Realizacja badań wizerunko-
wych jest cennym narzędziem w 
budowaniu dialogu obywatelskie-
go oraz wsłuchaniem się w głos 
mieszkańców i zapewnieniem 
dwustronnej komunikacji, w któ-
rej odzew ze strony mieszkańców 
jest dla gminy weryfikacją podej-
mowanych kierunków działań. 
Dlatego w kolejnych latach pla-

nowana jest kontynuacja procesu 
badawczego wśród trzebniczan 
oraz rozwój tego projektu o gru-
py zewnętrzne – inwestorów, tu-
rystów i mieszkańców z innych 
miast. Dzięki temu uzyskamy ob-
raz marki Trzebnicy wśród wspo-
mnianych grup, zbudowany na 
podstawie realizowanej strategii 
komunikacji, co z kolei pozwoli 
na zestawienie wyników z ocze-
kiwanym przez gminę wizerun-
kiem docelowym.
Dziękujemy wszystkim ankieto-
wanym za udział w badaniach!
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SMART BABY
WARSZTATY DLA RODZICÓW

Jeśli masz dziecko w wieku 0-3 lat lub 
planujesz zostać rodzicem, już teraz mo-

żesz zadbać o rozwój swojej pociechy!

PRZYJDŹ NA WARSZTATY!
Dowiesz się, jak stymulować rozwój ruchowy, 
intelektualny oraz językowy swojego dziecka.

Nauczysz się rozpoznawać i zapobie-
gać nieprawidłowościom. Zapewnisz swo-

jemu dziecku lepszy start w szkole.

Informacje i zapisy:
Tel. 605 606 882

mail: logopeda-trzebnica@wp.pl
www.logopeda-trzebnica.pl
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Zespół Bednarza 
w X FACTOR!

Trzynasta w Samo Południe, czyli 
zespół, w którym na perkusji gra 
trzebniczanin Michał Bednarz, 
bierze udział w telewizyjnym ta-
lent-show X Factor, emitowanym 
w TVN w soboty o godz. 20. Od-
cinek z ich udziałem wyemitowa-
ny został 2 marca, a występ grupy 
bardzo spodobał się jury. Ewa 
Farna, członkini jury, po występie 
poprosiła Michała, by pozwolił 
jej zagrać na swojej perkusji. Mi-
chał zajął więc miejsce Ewy obok 
Kuby Wojewódzkiego i Tatiany 
Okupnik, a koledzy zagrali ra-
zem z nową perkusistką fragment 

ich autorskiego,  rockandrollowe-
go numeru pt. „Hell Yeah”. Jury 
było zgodne: 4 razy „tak” dało 
zespołowi przepustkę do dalsze-
go etapu. Warto w tym miejscu 
przypomnieć, że Trzynasta w 
Samo Południe grała w styczniu 
w Trzebnickim Centrum Kultury 
i Sportu podczas Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Michałowi i jego ekipie życzymy 
powodzenia, a wszystkich trzeb-
niczan zachęcamy do wspierania 
i głosowania na jego zespół!

[pk] 

 Michał Bednarz jako członek jury - za perkusją zastępuje go Ewa Farna.

 Czytając ostatni wywiad starosty 
w lokalnej prasie odnosi się wraże-
nie, że zasadniczym jego tematem 
jest gmina Trzebnica i jej „proble-
my”. Starosta niezwykle mocno 
przejmuje się zadłużeniem gminy, 
finansami, złymi i niegospodarny-
mi decyzjami, azbestem, przywró-
ceniem miastu statusu uzdrowiska 
itp. Zaklina rzeczywistość na wszel-
kie sposoby, by pokazać, jak jest źle, 
niedobrze, niemalże Sodoma i Go-
mora.  
 Wciąż skarży się do radia i lokal-
nej prasy - a to na kwaterę azbestu 
w Marcinowie, a to na gazetę sa-
morządową, wysyła pisma do mi-
nisterstwa, by nie uznało Trzebnicy 
za uzdrowisko, podpisuje petycję, w 
której czytamy „My niżej podpisani 
deklarujemy, że pow wyborach sa-
morządowych w 2014 roku, przywró-
cimy ograniczony ruch samochodo-
wy na ul. Ignacego Daszyńskiego w 
Trzebnicy”.  Wszystko to oczywiście 
w imię „dobra” mieszkańców.   
 Wczytując się mocno w treść wy-
powiedzi nie sposób nie zauważyć, 
że tak naprawdę głównym i naj-
większym problemem starosty jest 
po prostu burmistrz i jego plany, po-
mysły oraz kolejne inwestycje, które, 
zdaniem starosty, robi źle. Inaczej 
przecież było 6 lat temu. Cyt. „Z 
chęcią wróciłbym do sytuacji sprzed 
6 lat, kiedy te spory o przyszłość re-
gionu także się odbywały, jednakże 
wyglądało to w ten sposób, że siada-
liśmy i przekonywaliśmy burmistrza, 
że można inaczej i zawsze dochodzi-
liśmy do kompromisu”. 
 I wszystko jasne. Czy jednak bur-
mistrz myśli podobnie? Niekoniecz-
nie, bo inaczej nie opuściłby grona 
„wzajemnej” pomocy i nie zacząłby 

pracować na siebie i swój wizerunek. 
Gdyby wówczas było tak cudownie i 
różowo, dziś szedłby ramię w ramię 
ze starostą. Nie warto jednak gdy-
bać. Było, minęło. To se uz ne vrati. I 
właśnie z tym najbardziej nie potrafi 
pogodzić się starosta.  
 Jeszcze bardziej żałosnym jest 
jednak fakt, że głowa powiatu posu-
wa się do sformułowań typu – wszy-
scy, którzy mają odwagę spytać o co-
kolwiek, są przez media burmistrza 
zastraszani i szykanowani. Prosimy 
w takim razie o przykłady. Konkret-
ne. 
 Potem czytamy dalej, że działa-
nia burmistrza mają znamiona za-
straszania i deprecjonowania inwe-
stora, świadków. Ba! Starosta uważa, 
że burmistrz posunął się nawet do 
gróźb. Tym bardziej śmieszną jest 
zaczepka typu - może mnie bur-
mistrz podać do sądu i nie boję się o 
nich mówić. Skoro więc widział, wie 
i jest pewien, dlaczego sam tego nie 
zgłosił na policję, do prokuratury, 
do CBA, CBŚ, koła gospodyń wiej-
skich, klubu przyjaciół Myszki Miki 
i wszystkich urzędów w Polsce i na 
świecie? 
 Czy takie zachowanie w ogóle 
przystoi staroście? W żadnym ra-
zie. On ma świecić przykładem, 
wskazywać drogę, brać odpowie-
dzialność za każde słowo i działanie, 
pomagać - wszak jest gospodarzem 
powiatu. A jak jest? To pozostawiam 
ocenie trzebniczan. 
 Wracając do meritum - na szczę-
ście to nie starosta wyznacza stan-
dardy w gminie. I pomimo wytę-
żonej „pracy” w przekonywaniu, 
że jest źle, a burmistrz to człowiek 
z krzyżykiem na szyi i amunicją w 
kieszeni, gmina się rozwija. O to 

przecież chodzi w samorządzie, a 
nie o to czy burmistrz kogoś lubi czy 
nie, czy modli się dłużej niż inni, czy 
tyle samo, nie chodzi o to czy lubi 
storczyki, czy piwonie i czy bardziej 
smakują mu pomidory czy rzod-
kiewki. To jest jego sprawa. Prywat-
na. Samorządowiec ma spełniać rolę 
samorządowca. Czy jej nie wypeł-
nia? Wystarczy dokładnie popatrzeć 
dookoła.
 W dzisiejszej Panoramie prezen-
tujemy wyniki badania wizerunko-
wego gminy. Jak to wygląda staty-
stycznie, można dokładnie obejrzeć 
na stronie 17-20. Analizując je moż-
na dojść do ciekawych wniosków.  
 Zarówno w pierwszym badaniu 
wizerunku miasta z roku 2011 oraz 
w drugim – powtórzonym pod ko-
niec roku 2013, pytanie o to, czy 
zmiany, które zaszły w Trzebnicy 
na przestrzeni ostatnich lat idą w 
dobrym kierunku, uzyskało taką 
samą, wysoką – 87 procentową licz-
bę twierdzących odpowiedzi. Co 
ciekawe, wynik ten (87%) jest bardzo 
zbliżony do wyniku poparcia wy-
borczego, jaki otrzymał burmistrz 
Marek Długozima podczas wybo-
rów samorządowych w roku 2010, 
gdzie uzyskał najwyższy na Dolnym 
Śląsku wskaźnik poparcia – 86,2%. 
Oznacza to, że realizowana przez 
burmistrza i popierających go rad-
nych z jego komitetu oraz koalicjan-
tów z klubu Trzebnica 2000 plus, 
strategia rozwoju gminy otrzymuje 
zdecydowane poparcie społeczne, 
a konsekwentna i zrównoważona 
realizacja programu wyborczego 
na lata 2010–2014 jest, jak widać na 
przykładzie badania, akceptowana i 
spójna z oczekiwaniami mieszkań-
ców.                                   REDAKCJA 

komentarz To se ne vrati...
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 - Cieszy nas bardzo, że świe-
tlica została wyremontowana, bo 
to miejsce tak potrzebne w każdej 
wiosce, gdzie mieszkańcy mogą 
rozwijać swoje pasje, tak jak czyni 
to nasze słynne na całą gminę koło 
gospodyń wiejskich, twórczynie 
nagradzanego pasztetu z selera,  
które teraz będą mogły spotykać 
się w jeszcze lepszych warunkach, 
co może tylko bardziej pobudzić 
ich kreatywność i wzmocnić 
chęć do działania i promowania 
naszej małej ojczyzny – podsu-
mował remont Andrzej Koziara, 
sołtys miejscowości i dodał – już 
teraz planujemy imprezy, które 
w pełni wykorzystają świetlicę i 
jej odnowione oblicze. Z najbliż-

szych rzeczy, mogę zdradzić, że 
będziemy organizować „dzień 
chłopa”, spotkanie przy grillu 
z licznymi atrakcjami. Za nasz 
rozwój chciałbym szczególnie 
podziękować panu burmistrzowi 
Markowi Długozimie za pomoc i 
serce. Ma on wielki wkład w to, że 
cała nasza gmina się rozwija, a w 
tym gronie także Głuchów Gór-
ny. Bardzo nam pomógł przy re-
moncie kościoła, dzięki wsparciu 
gminy ogrodziliśmy cmentarz, 
wybudowano nam 400 metrów 
chodnika, a teraz mamy odno-
wioną świetlię i wspaniałą drogę 
w budowie. Drogę, na którą nie-
którzy czekają całe życie – mówi 
Andrzej Koziara. 

 

Warto przypomnieć, że ta in-
westycja to nie pierwsze tego 
typu działania w naszej gminie. 
Prawie jednocześnie oddano do 
użytku świetlicę w Brochocinie, 
a wcześniej zostały oddane, odre-
montowane lub wybudowane od 

podstaw świetlice, między in-
nymi w Brzykowie, Komorowie, 
Brzeziu, Raszowie i wielu innych 

miejscach, w planach jest również 
rozbudowa świetlicy w Taczowie 
Wielkim. - Ważne, by pamiętać 
o tradycji, o historii miejsc z któ-
rych się wywodzimy, dlatego tak 
istotnym jest, by ludzie mieli się 
gdzie spotykać, gdzie dzielić się 

wspomnieniami i kultywować 
tradycje, poprzez różnorodne 
inicjatywy. Ważne jest również, 
by dzieci i młodzież z terenu 
gminy mogły aktywnie spędzać 
czas, rozwijając swoje pasje i za-
interesowania - mówi burmistrz. 
- Aby móc to robić, należy mieć 
ku temu odpowiednie instrumen-
ty rozwoju, takie jak świetlica w 
Głuchowie. Dlatego konsekwent-
nie realizujemy modernizację i 
budowę świetlic wiejskich – lo-
kalnych miejsc integracji, wy-
posażając je w niezbędny sprzęt, 
w tym sprzęt multimedialny, 
który ostatnio przekazaliśmy do 
większości istniejących świetlic. 
Dodaje również – Jestem zbudo-
wany postawą sołtysów, którzy 
wykazują zaangażowanie i troskę 
o mieszkańców swoich miejsco-
wości. Są oni dla mnie dobrym 
partnerem do współpracy, co so-
bie bardzo cenię, podobnie zresz-
tą jak mieszkańcy, którzy ich wy-
bierają –reasumuje.

[seb]

Świetlica w Głuchowie Górnym odnowiona
Zakończył się remont świetlicy gminnej w Głuchowie 
Górnym. Odnowiona została elewacja budynku, wy-
mieniono również okna oraz utwardzono kostką brukową 
teren przed świetlicą.

ROZMOWA Z SOŁTYSEM GŁUCHOWA GÓRNEGO - ANDRZEJEM KOZIARĄ

Wioska oczami sołtysa
Jak Pan ocenia swoje ośmiole-
cie na stanowisku sołtysa?

- Bardzo dobrze, dużo udało się 
zrobić. Własnymi środkami fi-
nansowymi i za sprawą ciężkiej 
pracy wyremontowaliśmy cmen-
tarz. Wybudowany został chod-
nik, zabezpieczono również rów 
burzowy. Brakuje jeszcze kawał-
ka chodnika w stronę drogi na 
Skarszyn, pisałem do powiatu 
prośbę o wykup ziemi pod ten 
chodnik, odpisali mi, że niestety, 
nie dysponują odpowiednimi pie-
niędzmi. Cóż, szkoda, z racji tro-
ski o najmłodszych mieszkańców 
wsi, droga tam nie jest zbyt cieka-
wa, jest niebezpiecznie. Liczymy 
też, że w końcu wyremontowana 
zostanie droga powiatowa prze-
biegająca przez naszą miejsco-
wość, bo na razie jest tu dziura na 
dziurze.
Ale już niedługo będziecie mieć 
nową drogę w sercu wioski?

- Tak, ta nowa droga, za któ-
rą jesteśmy wszyscy ogromnie 
wdzięczni burmistrzowi Mar-
kowi Długozimie, jest dla nas 
jak długo oczekiwany prezent 
gwiazdkowy. Wielu już obiecy-
wało, a tylko burmistrz pochylił 
się nad naszym problemem. Po 
remoncie, będzie to prawdziwe 
serce wioski, wreszcie mieszkań-
cy będą mogli w cywilizowanych 
warunkach, bez błota, kałuż i 
wyboi dotrzeć do swoich zabudo-
wań.
To chyba nie jedyna inwestycja 
gminy w Państwa wiosce?

- Gmina wspiera nas na każdym 
kroku, pomogła nam odnowić 
kościół, który jest wizytówką na-
szej wioski, spuścizną historycz-
ną i kulturową, a także miejscem 
spotkań i integracji mieszkań-
ców. Dużo zrobiliśmy w tej kwe-
stii sami, ale bez wsparcia finan-
sowego gminy, nie udałoby się 
nam uratować wielu cennych rze-
czy, takich jak zabytkowe organy 
czy drewniany chór. Odświeży-
liśmy wnętrze kościoła, pomalo-
waliśmy nawę główną, odrestau-
rowaliśmy ławki, wymieniliśmy 

wszystkie okna.  Musieliśmy wy-
mienić dzwon, na nowy, cyfrowy, 
ponieważ ten stary uszkadzał 
wieżę, co groziło jej późniejszym 
zawaleniem. Próbujemy ją teraz 
wzmocnić. W tamtym roku bur-
mistrz przekazał nam pieniądze 

na okna zabezpieczające tę wie-
rzę, drzwi i schody prowadzące 
na górę. Wokół kościoła nasa-
dziliśmy nowe drzewa i krzewy 
ozdobne.
Kościół to wizytówka Głuchowa 
Górnego, coś jeszcze?

- Kolejnym takim miejscem jest 
odremontowana świetlica wiej-
ska, która jest bardzo ważnym 
punktem w życiu wioski, tu mo-
żemy się spotykać i integrować, 
pielęgnować nasze tradycje i roz-
wijać wspólne zainteresowania. 
Znów należałoby podziękować 
burmistrzowi, za wkład gminy 
w jej odnowienie, wymieniono 
okna, drzwi, odnowiono ele-
wację, postawiony został mini 
plac zabaw. Z kolei z gminnego 
funduszu sołeckiego utwardzi-
liśmy plac przed nią, to jest 180 
metrów kwadratowych terenu, 

teraz zostało jeszcze malowanie 
wewnątrz i remont będzie moż-
na uznać za zakończony. Kolejną 
sprawą, za którą należy podzię-
kować władzom gminy jest fakt 
utwardzenia drogi w kierunku 
spalonego pałacu, tam też były 

problemy z dojazdem, też były 
koleiny.
Z tego, co słyszeliśmy, nie wszy-
scy się jednak z poczynionych 
inwestycji cieszą?

- Niektórzy nie rozumieją, że 
wszystko, co się dzieje teraz w 
Głuchowie, jest robione dla nich, 
nie rozumieją też chyba, na czym 
polega budowanie. Myślą, że bu-
dować dom, to się od razu do 
niego wprowadzać?  Wiadomo, 
że tak nie jest, trzeba cierpliwie 
przeczekać okres utrudnień, żeby 
później cieszyć się czymś, co zo-
stanie z nami na lata. Sami będą 
korzystać z tej inwestycji, tak jak 
ich dzieci. Ale niektórzy żyją tyl-
ko tym, by szukać sensacji, bez 
tego nie mieliby po co funkcjono-
wać. Potrafią obrażać nawet nasze 
koło gospodyń, mówić, że wy-
drukowały sobie dyplomy, co jest 

po prostu śmieszne. Sami działają 
na niekorzyść wizerunku wioski i 
chciałbym ich prosić, by nad tym 
faktem się zastanowili. Jednak 
znakomitej większości mieszkań-
ców mogę dziękować za ich wkład 
w rozwój naszego sołectwa.

Komuś szczególnie?

- Szczególnie naszemu kołu go-
spodyń wiejskich, które wytrwale 
promuje nas na zewnątrz. Panie, 
które w nim czynnie uczestniczą 
znane są już na całym Dolnym 
Śląsku, i nie mówię tu nawet o ich 
sławnym i nagradzanym paszte-
cie z selera, ale o zaangażowaniu. 
Biorą one udział w różnych festi-
walach, w tym, w międzynaro-
dowym Festiwalu Piwa. Zawsze 
mogę na nie liczyć, nie wyobra-
żam sobie, by bez nich i bez ich 
pomocy mogła odbyć się jakakol-
wiek impreza, a w szczególności 
dożynki wiejskie, czy nasz udział 
w dożynkach i innych imprezach 
gminnych.
Głuchów słynie ze swojej ak-
tywności?

- Staramy się robić wszystko jak 
najlepiej, a że przy okazji doce-
niają nas na zewnątrz, to tylko 
cieszy. Mówiąc o aktywności, 
bardzo możliwe, że wkrótce w 
naszej wiosce powstanie również 

mini skate park dla naszej mło-
dzieży. Mamy trochę niezagospo-
darowanego terenu gminnego w 
centrum wioski i to właśnie ten 
teren, chcielibyśmy przeznaczyć 
pod tę inwestycję. Pomysł ten 
podsunął mi burmistrz, widać, że 
z wielkim zapałem i troską pod-
chodzi do spraw naszych mło-
dych mieszkańców.
Chce Pan być nadal sołtysem?

- Jeśli ludzie będą mnie widzieć 
na tym stanowisku, to ja jestem 
gotowy nadal je pełnić. Mamy 
zrobiony plan rozwoju naszej 
miejscowości, jesteśmy w trakcie 
jego realizacji i chciałbym dokoń-
czyć to, co zaczęliśmy.
Czego więc życzyć Panu na te 
kolejne miesiące?

-Przede wszystkim mniej nie-
potrzebnych kłótni, które tylko 
psują wizerunek naszej pięknej 
miejscowości, a reszta będzie się 
działa. Będzie nowa droga, przy-
będzie nowych mieszkańców, 
będziemy się rozwijać. Życzył-
bym sobie jeszcze wyprostowania 
spraw z klubem sportowym i bo-
iskiem.
To znaczy?

- Dzięki staraniom gminy dosta-
liśmy teren pod boisko sporto-
we, mamy drużynę i mielibyśmy 
piękny stadion, gdyby nie upar-
tość jednego człowieka. Wszyscy 
w wiosce wiedzą o kogo chodzi.  
Swoją osobą zablokował moder-
nizację boiska oraz inwestycje, ja-
kie chciał poczynić właściciel fir-
my ATEJ - Andrzej Łysoń wraz ze 
wspólnikiem. Znali go, wiedzieli, 
jakim jest człowiekiem i powie-
dzieli, że jeśli on będzie prezesem, 
to oni w taki układ nie wchodzą. 
Teraz jesteśmy tu gdzie jesteśmy, 
a moglibyśmy być wyżej i to mnie 
boli. Mam nadzieję, że i on się w 
końcu zreflektuje i zrozumie, że 
szkodzi naszej miejscowości. Ale 
tak jak mówiłem wcześniej, jest 
wiele pozytywnych rzeczy i tego 
się trzymajmy, pracujmy solidnie 
i razem rozwijajmy naszą ma-
łaąojczyznę.

Rozmawiał
 Sebastian Hawryliszyn

Sołtys Andrzej Koziara wraz z burmistrzem  i  Zbigniewem Jamrym, kierowni-
kiem budowy  wizytują plac budowy gminnej drogi.

Sołtys z burmistrzem przed wyremontowaną świetlicą w Głuchowie.
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 Taczów Mały. Niewielka miej-
scowość na wschód od Trzebnicy. 
To właśnie tutaj mieszkają wy-
różnieni farmerzy. Wydawać by 
się mogło, że w bramie gospodar-
stwa powita nas rolnik w gumia-
kach, flanelowej koszuli i ciepłej 
czapce na głowie. Utrudzony i 
zmęczony otworzy nam bramę do 
swojego gigantycznego gospodar-
stwa z zabudowaniami, flotą ma-
szyn i mnóstwem różnorodnych 
zwierząt. Nic bardziej mylnego.
Zastaliśmy natomiast nowy, pięk-
ny dom, ciekawy aranżacyjnie 
ogród oraz spory staw z wyspą 
pośrodku, do której prowadzi 
drewniany mostek. Widok jak z 
folderu. Sam gospodarz wita nas 
z uśmiechem na ustach, w progu 
swojego domu. Nie spieszy się, 
zaprasza nas do środka, gdzie 
czuć zapach kawy, a krzątająca 
się żona układa róże w wazonie, 
które kilka chwil wcześniej otrzy-
mała od męża na Walentynki. W 
kominku pali się ogień i trzaskają 
polana. Jednym słowem sielanka.
- Nie zawsze jest tak spokojnie 
– mówi Zbigniew Włodarski. - 
Zimą możemy trochę odpocząć, 
ale już kilka, kilkanaście dni 
rozpocznie się intensywna praca 
- dodaje.

Od kukurydzy po agrest
 Dziesięć lat temu zaczynali od 
11 hektarów, które otrzymali od 
jego rodziców. Obecnie gospo-
darują na areale 270 ha. Ich wła-
snością jest w sumie 60 ha, resztę, 
czyli ponad 200 ha dzierżawią 
od prywatnych osób. Uprawiają 
głównie pszenicę, rzepak i ku-
kurydzę.  To domena pana Zbi-
gniewa. Podobnie jak hodowla 
karpia. - To dopiero początki, ale 
w planach mam kolejne stawowe 
inwestycje – przyznaje.
Pani Dorota „specjalizuje się” w 
sadownictwie. Zajmuje się orga-
nizacją zbioru owoców i wszyst-
kim co jest z tym związane na 
plantacji agrestu (4 ha), czereśni 
(½ ha), wiśni (2,5 ha) oraz śliw 

(1,5 ha). - Jest przy tym mnóstwo 
pracy – podkreśla pani Dorota. 
- Trzeba wszystkiego doglądać, 
sprawdzać i utrzymywać w dobrej 
kondycji, by owocowały. To wy-
maga sporego wysiłku, ale  każdy 
sukces dodaje skrzydeł – twierdz. 
Zaznacza, że dziś cieszy ją każde 
nowe drzewko w sadzie, nowy  
krzew. Cieszy ją, gdy owocują, 
gdy aura nie wyrządza szkód. 
Zachwyca się każdą zasadzoną 
przed domem roślinką. - Nie za-
wsze tak było.  W młodości za-
rzekałam się, że nigdy nie będę 
rolnikiem. Moi rodzice prowa-
dzili gospodarstwo i widziałam 
jak bardzo jest im ciężko. Ja nie 
chciałam tak żyć. Przez kilka lat 
razem z mężem mieszkaliśmy w 
Trzebnicy, ale gdy odziedziczył 
gospodarstwo namówił mnie na 
przeprowadzkę do Taczowa. Na 
początku nie byłam zachwycona, 
a dziś nie wyobrażam sobie życia 
w mieście – mówi pani Dorota.
 Pan Zbigniew od zawsze zwią-
zany jest z rolnictwem, choć 
zdarzały się momenty, kiedy 
zajmował się czymś zupełnie in-
nym. - Teraz jestem w swoim ży-
wiole – zapewnia. - Cieszy mnie 
naprawdę wszystko. Staram się 
systematycznie realizować każdy 
nowy pomysł. Na szczęście uda-
je mi się, a takie działania dodają 
skrzydeł – zapewnia. Jego radość 
jest tym większa, że w jego ślady 
poszło dwóch synów, bliźnia-
ków- Damian i Marcin. Gdy pan 
Zbigniew zachorował, sami bez 
niczyjej pomocy zdołali  zebrać 
plony i zakończyć żniwa. Trzeci z 
synów, Piotr, woli jednak wielko-
miejskie życie. Zamierza kształcić 
się we Wrocławiu i tam znaleźć 
odpowiednią pracę.

Polowania i konie
 W gospodarstwie pana Zbysz-
ka nie brakuje także koni – Iskry 
i Dragona. Na co dzień zajmuje 
się nimi jego ojciec - pan Henryk. 
Gospodarz natomiast z wierz-
chowców korzysta rekreacyjnie 
zabierając żon na konne prze-
jażdżki. Jeszcze kilka lat temu 

konie ujeżdżali synowie. Dziś 
mają sporo innych zajęć, głów-
nie w gospodarstwie, więc na ko-
nie brakuje czasu. - Trzymam je 
dla własnej  przyjemności. Mam 
bryczkę i siodło, więc, gdy tylko 
mam ochotę, zaprzęgam je i jadę 

– opowiada gospodarz. Nie tylko 
takie konie kocha. Mechaniczne 
także. Wciąż bowiem inwestuje 
w sprzęt. Na placu oraz na hali 
jest go mnóstwo. Powoli braku-
je miejsca. Samo gospodarstwo, 
które odziedziczył  po rodzi-
cach,  znajduje się ok. kilometra 
od domu. Nikomu to jednak nie 
przeszkadza. - Najważniejsze, że 
się rozwija – mówi z dumą gospo-
darz.
 A co w wolnych chwilach? Pan 

Zbyszek jest zapalonym myśli-
wym. Aktywnie działa w kole 
myśliwskim Trop. W czasie, gdy 
zwiedzaliśmy gospodarstwo pań-
stwa Włodarskich, w jednym z 
pomieszczeń oprawiano dzika, 
którego dzień wcześniej ustrzelił 
gospodarz. - W lesie odpoczy-
wam. Człowiek potrzebuje cza-
sami takiej odskoczni od ciężkiej 
pracy – podkreśla.
 Pani Dorota rozumie potrzeby 
męża, choć sama nie pasjonuje się 
myślistwem. - Kiedyś zostałam 

zaproszona na polowanie przez 
mojego męża. Zrobiłam gorącą 
herbatkę, wzięłam kanapki i li-
czyłam, że będzie niezwykle cie-
kawie- opowiada. - Okazało się, 
że nie wolno było mi się ruszyć, 
szeleścić i stukać czymkolwiek. 
Przez kilka godzin przesiedzia-
łam w aucie otulona w koc. Do 
domu przyjechałam zmarznię-
ta, głodna i z przeświadczeniem, 
że zmarnowałam bezsensownie 
kilka godzin w lesie – dodaje ze 

śmiechem. Nigdy więcej nie dała 
się już zaprosić na polowanie. 
Woli posiedzieć w domu, wyjść 
na ogród, wypić tam kawę i cze-
kać na powrót męża.

Razem łatwiej
 Państwo Dorota i Zbigniew 
Włodarscy uzupełniają się wza-
jemnie. Każdy ma swoje pasje, 
zainteresowania, obowiązki, ale 
prowadzenie gospodarstwa wy-
chodzi im idealnie. I właśnie 
dlatego w ciągu zaledwie dekady 
powiększyli swoje gospodarstwo 
ponad czterokrotnie. Dzięki temu 
zbierają nagrody i wyróżnienia. 
W 2006 roku pani Dorota zdoby-
ła 1 miejsce w konkursie „Wzoro-
wa posesja” w gminie Trzebnica. 
W tym samym roku państwo 
Włodarscy zajęli II miejsce w 
województwie za „Najładniejszą 
zagrodę”, w 2009 roku pan Zbi-
gniew otrzymał odznakę hono-
rową „Zasłużony dla rolnictwa” 
przyznaną przez Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi.
 W tym roku, dokładnie 7 lu-
tego państwo Włodarscy zostali 
laureatami XX edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Rolnik - Farmer 
Roku, którego organizatorem 
jest Stowarzyszenie „Polski Klub 
Rolnik -  Farmer Roku”, zaś part-
nerem - Agencja Nieruchomości 
Rolnych. Patronat Honorowy 
nad wydarzeniem objął: Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes 
Agencji Nieruchomości Rolnych i 
Rektor Uniwersytetu Przyrodni-
czego im. J.J. Śniadeckich w Byd-
goszczy.
 - Czujemy się  wyróżnieni, że 
spośród kilkuset nominowanych 
znaleźliśmy się w samej czołówce 
– mówią zgodnie. - To oznacza, że 
doceniono nas, za naszą pracę, za 
rozwój, za inwestycje. To powo-
duje także, że dostaliśmy skrzydeł 
do nowych działań – podkreślają.
Dziś zbierają profity z tego wy-
różnienia. Są wpisani do sto-
warzyszenia „Polski Klub Rol-
nik-Farmer Roku”  i dzięki temu 
poszerzyli swoje branżowe znajo-
mości. - Już nawiązałem bizneso-
wą współpracę z kilkoma rolni-
kami. Takie spotkania, konkursy, 
warsztaty i wyjazdy to sposób 
na integrację tego środowiska. Ja 
bardzo się z tego cieszę, razem 
jest zawsze łatwiej – reasumuje 
Zbigniew Włodarski.

Farmerzy Roku mieszkają w Taczowie
7 lutego w Hotelu The Westin Warsaw miała miejsce Gala Finałowa XX 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik-Farmer Roku. Wśród laureatów 
znaleźli się Dorota i Zbigniew Włodarscy z Taczowa Małego.  

 Finaliści XX edycji Konkursu oraz prof. Antoni Bukaluk – patron Konkursu (z pra-
wej) i Adam Tański – były patron (z lewej).

Dorota i Zbigniew Włodarscy.

Tomek Kowalski w roli Ryśka Riedla 
7 marca w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach od-
będzie się premiera spektaklu pt. „Skazany na bluesa“ w reżyserii Arkadiusza 
Jakubika. Główną rolę w nim zagra pochodzący z Marcinowa Tomasz „Kowal“ 
Kowalski, wokalista grupy FBB i zwycięzca IV edycji Must Be The Music. 

PATRYCJA KRÓL 

Adaptacja teatralna oparta jest na 
scenariuszu filmowym autorstwa 
Przemysława Angermana i Jana 
Kidawy-Błońskiego do „Skaza-
nego na bluesa“ z 2005 roku. Film 
ten jest do dziś niezwykle popu-
larny, szczególnie w kręgu miło-
śników zespołu Dżem i polskiego 
rocka. Opowiada historię Ryszar-

da Riedla, wokalisty tej kultowej 
grupy, który zmarł 30 lipca 1994 
roku w wieku zaledwie 38 lat. W 
tytułową rolę wcielił się wówczas 
Tomasz Kot. Spektakl teatralny 
pod tym samym tytułem wyre-
żyserował Arkadiusz Jakubik, 
którego z kolei po drugiej stronie 
kamery można ostatnio obserwo-
wać w najnowszej produkcji Woj-
ciecha Smarzowskiego. 

Twórcy twierdzą, że jest to naj-
droższe i największe przedsię-
wzięcie Teatru Śląskiego. Akto-
rom na scenie będzie towarzyszył 
zespół muzyczny. Daty spektakli: 
8, 9, 13, 14, 15, 21, 22 i 23 marca. 
Bilety można rezerwować na stro-
nie www.teatrslaski.art.pl. 

Plakat źródło: 
www.teatrslaski.art.pl
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 Sezon biegowy rozpoczęty! W 
niedzielę, 9 marca o godz. 11:00, 
obok Trzebnickiego Parku Wodne-
go ZDRÓJ, wystartują zawodnicy 
uczestniczący w II Crossie Trzeb-
nickim o Puchar Burmistrza Gmi-
ny Trzebnica. Do pokonania bę-
dzie wymagająca, 10-kilometrowa 
trasa, wiodąca po pagórkowatym 
terenie Lasu Bukowego! Zachęca-
my do zapisywania się i udziału w 

zawodach, zorganizowanych przez 
Gminę Trzebnica, Trzebnickie 
Centrum Kultury i Sportu oraz 
Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław.
 Uczestnikom zapewniony zo-
stanie elektroniczny pomiar czasu, 
otrzymają także pakiety startowe 
oraz wodę i posiłek regeneracyjny. 
Zapisy zostały już otwarte. Opłata 
dla osób, które zgłoszą się do 28 
lutego wynosi 15 zł, gdy natomiast 

zapiszemy się w okresie od 29 lu-
tego do 7 marca, zapłacimy 20 zł. 
Można też uiścić opłatę i dopisać 
się do listy uczestników w dniu za-
wodów – wtedy przygotować nale-
ży 25 zł. 
 Na trasę biegu składają się trzy 
pętle o długości 3,333 km. Trzebni-
ca położona jest w paśmie Wzgórz 
Trzebnickich, stąd ukształtowanie 
terenu, leżącej zaledwie 20 km na 
północ od Wrocławia miejsco-
wości, jest pagórkowate. W Lesie 
Bukowym czekają więc na biega-
czy liczne podbiegi, sprawiające, że 
Cross Trzebnicki zaliczyć należy do 
wymagających i wyczerpujących 

zawodów. Takie jednak dostarczają 
przecież sportowcom najwięcej sa-
tysfakcji!
 Podczas zeszłorocznej - pierw-
szej edycji biegu – mimo niezbyt 
sprzyjającej pogody, w zawodach 
wystartowało blisko 100 biegaczy. 
Nad techniczną stroną biegu i kla-
syfikacją końcową czuwali przed-
stawiciele Stowarzyszenia Pro-Run 
Wrocław, tak będzie i w tym roku. 
Jacek Urbanowicz, organizator bie-
gu i trener Pro-Run, zachęca do 
rozpoczęcia sezonu biegowego wła-
śnie w Trzebnicy -Trzebnica posia-
da doskonałą infrastrukturę oraz 
tereny rekreacyjne. Las Bukowy to 
miejsce gdzie możemy szlifować 
formę nie tylko pod półmaraton w 
Sobótce, ale też i do coraz bardziej 
popularnych biegów górskich.
 Trzebnica – Gmina wspierająca 
sport! Hasło to potwierdzone jest 
w inwestycjach w infrastrukturę 
sportową, stypendia dla utalento-
wanych sportowców, dofinansowa-
nie dla drużyn i zespołów z terenu 
gminy, organizowanie zawodów 
skierowanych do różnych grup, a 
także przez otrzymywane certy-
fikaty i nagrody. Oferta sportowa 
Gminy Trzebnica jest bardzo boga-
ta. Do udziału w II Crossie Trzeb-
nickim zachęca także Burmistrz 
Gminy Trzebnica Marek Długo-
zima. -  Serdecznie zapraszam do 
Trzebnicy na drugą edycję wyma-
gającego biegu po Lesie Bukowym. 
Jestem bardzo zadowolony, że bie-
gowe ścieżki w Trzebnicy cieszą się 
tak dużą popularnością. Codzien-
nie można zaobserwować jak wie-
lu trzebniczan, a także gości spoza 
naszego miasta, trenuje różne dys-
cypliny sportu lub po prostu odpo-
czywa na odnowionych terenach 
spacerowo-rekreacyjnych przy sta-
wach oraz w Lesie Bukowym. 

II Cross Trzebnicki

W ubiegłym roku, pomimo niesprzyjającej pogody w zawodach udział wzięło 
udział blisko 100 osób. 

Jacek Urbanowicz - trener Pro-Run.

Na trasie w Lesie Bukowym. 
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Ma dopiero 26 lat, a już zdążył 
zwiedzić 80 krajów. Mieszkał w 
dziesięciu z nich, nauczył się też 
7 języków, pracował w różnych 
branżach – od myjni samocho-
dowej, po wielkie korporacje i 
studiował łącznie w 5 krajach. 
Wielki miłośnik Tolkiena i piłki 
nożnej, człowiek tysiąca pasji. Ro-
dowity trzebniczanin i absolwent 
tutejszego liceum ogólnokształ-
cącego. Daniel Kałuża.
Kiedy zrodził się w Tobie pomysł 
studiowania za granicą? Czy to 
nie było czasami w liceum, kie-
dy zorganizowano nam spotka-
nie z Polakiem, który ukończył 
Uniwersytet Bocconi?

Daniel Kałuża: Jest takie po-
wiedzenie w języku angielskim, 
które jest jednocześnie jednym 
z moich ulubionych: „success is 
when preparation meets oppor-
tunity”, czyli po naszemu: „suk-
ces jest wtedy, gdy przygotowanie 
spotyka się z okazją”. Ten chłopak 
ze szkoły był właśnie taką okazją. 
Ale ja już wcześniej wiedziałem, 
że chcę jechać za granicę. Jeśli nie 
Włochy, to na pewno coś innego. 
Duży wpływ miała też moja ro-
dzina, ponieważ mój brat miesz-
ka za granicą, a ja już w wieku 16 
lat poleciałem na Cypr, do siostry, 
gdzie pracowałem trzy miesiące 
na budowie. Byłem też dwukrot-
nie na wymianie młodzieżowej w 
Niemczech, a w klasie matural-
nej, również przez trzy miesiące, 
pracowałem w Anglii. Sporo się 
najeździłem, doszedłem do wnio-
sku, że Polska jest fajna, ale świat 
jest taki ogromny i daje tak wiele 
możliwości… 
Pierwszym krokiem, od którego 
rozpocząłeś naukę za granicą, 
był odpowiednik naszego licen-
cjatu na prestiżowym Uniwersy-
tecie Bocconi w Mediolanie.

Według włoskiej tytulatury na-
zywam się dottore (śmiech). Zdo-
byłem tam tytuł inżyniera. Moja 
frekwencja pozostawiała wiele do 
życzenia, ale oceny miałem do-
bre. Nie przeszkodziło mi to w ża-
den sposób w zdaniu wszystkich 
egzaminów i otrzymaniu dwóch 
stypendiów. Dodam też, że Uni-
wersytet Bocconi wybrałem z kil-
ku powodów. Pierwszym był cie-
kawy proces aplikacyjny. Druga 
rzecz, to stypendia – otrzymałem 
dwa jadąc tam. Trzeci powód, to 
piłka nożna. Włochy to kraj za-
fascynowany nią, a Mediolan jest 
miastem mojego ulubionego klu-
bu, AC Milanu. Ale Uniwersytet 
Bocconi wybrałem również dla-
tego, że dawał możliwość uczest-
niczenia w wymianie studenckiej 
w Japonii, a o tym kraju zawsze 
marzyłem. Gdzieś między dru-
gim a trzecim rokiem pojechałem 

też na praktyki do Holandii. W 
pierwszym semestrze trzeciego 
roku studiów we Włoszech poje-
chałem na wymianę właśnie do 
Japonii, a w drugim – do Hisz-
panii na praktyki w firmie Proc-
ter&Gamble. Dzięki tym drugim 
przekonałem się, że nie chcę pra-
cować w wielkiej korporacji.
Dokąd ruszyłeś z Hiszpanii? 

Najpierw do Niemiec, na kurs 
językowy. Następnie pojechałem 
do Szwajcarii, na studia magister-
skie. 
Jakie ciekawe sytuacje urozma-
icały Ci tam życie?

Mam całą listę rzeczy, które na-
zywam moimi małymi cudami. 
Przykładowo, gdy teraz pojecha-
łem do Japonii, to otrzymałem 
stypendium Szwajcarsko – Japoń-
skiej Izby Handlowej, czyli jakieś 
40 000 zł. Jednak najpiękniejsze 
jest to, że ja byłem pierwszym nie
-Szwajcarem, który to dostał. Ko-
lejną ciekawą rzeczą była kwestia 
zatrudnienia w Japonii i rozdanie 
dyplomów w Szwajcarii. W całej 
historii istnienia mojego kierun-
ku studiów nie zdarzyło się jesz-
cze, aby ktoś nie odebrał dyplomu 
osobiście. To był elitarny kieru-
nek, więc wszyscy podchodzili do 
tego bardzo poważnie. Ja jednak 
już wtedy pracowałem w Japonii i 
musiałem przekonać Szwajcarów, 
by wysłali mi dyplom pocztą. Po 
setkach wykonanych telefonów i 
maili dogadaliśmy się. 
W międzyczasie wylądowałeś 
także w Stanach Zjednoczo-
nych. Co tam robiłeś?

Pojechałem na półroczne studia 

MBA do Babson College, by stu-
diować entrepreneurship, czyli 
przedsiębiorczość. Było to do-
kładnie na I semestrze drugie-
go roku studiów w Szwajcarii. 
Wprawdzie wymagane było mi-
nimum 3-letnie doświadczenie, 
a wolne było tylko jedno miejsce, 
ale ja zrobiłem to po swojemu i 
przyjęli mnie. To, czego się tam 
nauczyłem przez te pół roku, dało 
mi więcej, niż cała moja nauka w 
życiu. Co równie satysfakcjonują-
ce, dostałem najwyższą możliwą 
średnią. Będąc tam, już szukałem 
pracy w Japonii. Zostałem przyję-
ty na pełny etat do jednej z naj-
większych japońskich firm inter-

netowych, odpowiednik naszego 
Allegro. 
Ciągnęło Cię jednak do Afryki. 
Ruszyłeś tam prosto z Japonii.

Tak. Japonia zawsze będzie naj-
większą miłością mojego życia. 
Ze wszystkich 80 krajów, w jakich 
byłem, jest najbardziej oryginal-
na i niesamowita. Ta dziwność 
fascynuje, ale my, ludzie, chyba 
jednak wciąż bardziej lubimy po-
dobieństwa, niż różnice. Potrze-
bowałem odpocząć od wszystkie-
go. Z Japonii wyleciałem więc do 
Afryki i był to pierwszy raz, kiedy 
nie kupiłem biletu powrotnego. 
Dzięki couchsurfingowi (www.
couchsurfing.org – strona dzięki 
której można nocować u ludzi z 
całego świata za darmo – przyp. 
red.) zawsze miałem gdzie się 
zatrzymać, a przy okazji pomóc 
ludziom, u których nocowałem. 
Przy okazji jednej z wycieczek 
odkryłem swój pomysł na biznes, 
który rozkręcam w Polsce, a mia-
nowicie zarządzanie stronami 

mediów społecznościowych dla 
operatorów wycieczek. Jest to po-
łączenie moich dwóch pasji – po-
dróżowania i przedsiębiorczości z 
wiedzą, którą zdobyłem w czasie 
studiów oraz praktyką w pracy.
Doświadczyłeś życia w boga-
tych krajach, jak Japonia, Szwaj-
caria czy Stany Zjednoczone. 
Czym wyróżniała się Afryka? 

Afryka jest bardzo droga. Ceny 
są porównywalne lub wyższe 
niż w Polsce, ale zarabia się tam 
zdecydowanie mniej. Będąc tam, 
wspiąłem się na Kilimandżaro, 
najwyższy szczyt w Afryce. Wi-
działem tę prawdziwą, biedną 

Afrykę. Grałem w piłkę z dzie-
ciakami z wiejskiego klubu pił-
karskiego – oczywiście boso. 
Pewnego razu chciałem im zro-
bić zdjęcia. Początkowo nieufne, 
z czasem zaczęły przepychać się, 
bo każde chciało znaleźć się w 
kadrze. Zaś za moje największe 
osiągnięcie w Afryce uznaję spę-
dzenie dwóch dni w oddzielonej 
od jakiejkolwiek cywilizacji wio-
sce Masajów w Kenii, w której, 
co sprawia mi największą dumę, 
nigdy wcześniej nie było białego 
człowieka.
Niesamowite. Poznałeś setki 
osób, zobaczyłeś tysiące miejsc. 
Jak pośród tego wszystkiego 
ulokowałbyś Trzebnicę? Czym 
jest dla Ciebie to miasto?

Trzebnica jest, była i zawsze bę-
dzie moim domem. Jestem czło-
wiekiem bardzo sentymentalnym 
i zawsze będę ją postrzegał jako 
mój rodzinny dom. Ostatnio 
uświadomiłem sobie też, że po-
przez te częste zmiany miejsca 

pobytu czy zamieszkania, często 
muszę je sobie szufladkować w 
głowie. Jest szufladka z napisem 
„Polska” tudzież „Trzebnica”. Je-
śli wyjeżdżam, to zamykam tę 
szufladkę na kluczyk. Ale gdy tu 
wracam, to ją otwieram, zamyka-
jąc wszystkie inne. Zawsze będę 
to miejsce kochał i mam nadzieję 
jakoś to wesprzeć, zrobić tu coś 
ciekawego jako lokalny patriota. 
Masz jakieś motto życiowe, któ-
re Ci towarzyszy?

Och, nawet zbyt wiele. Pierw-
sze to to, które przytoczyłem na 
początku. Drugi to cytat z mojej 
ukochanej książki „Władcy Pier-
ścieni”: „Not all who wander are 
lost” (Nie wszyscy, którzy wę-
drują, są zagubieni). Oznacza dla 
mnie, że droga może być celem 
sama w sobie. Trzeci jest moją 
mantrą na tyle, że wytatuowałem 
go sobie nad sercem. Brzmi tak: 
„Aure entuluva” („Dzień znów 
nadejdzie”). Dzisiaj może być źle, 
ale jutro mamy kolejną szansę by 
zacząć wszystko od nowa.
Prowadzisz także blog, na któ-
rym spisujesz swoje wspomnie-
nia. Skąd taka nazwa?

My noa hbook .blogspot .com, 
ponieważ tak jak Noah (czyli 
biblijny Noe) ratował zwierzę-
ta podczas powodzi, tak ja chcę 
uratować wspomnienia z moich 
podroży.
Co zaplanowałeś na najbliższe 
miesiące, oczywiście poza pra-
cą?

W lipcu lecę na Iron Man 
Triathlon do Szwajcarii, czyli 5 
km pływania, 160 km rowerem i 
42 km biegu. W planach na naj-
bliższy czas jest też odwiedzenie 
Izraela, Grecji, Islandii i Danii. 
Oczywiście ważny też jest powrót 
w końcu do rodzinnego domu, 
spotkania z przyjaciółmi i czas 
spędzony z miłością mojego ży-
cia, moim psem Luthien (śmiech). 
Jednakże bez wątpienia punktem 
numer jeden jest rozwój mojej 
własnej firmy. 
Dziękuję za rozmowę. Powo-
dzenia w realizacji kolejnych 
wyzwań.

Również dziękuję i przy okazji 
pragnę skierować kilka słów do 
czytelników. W życiu nic się nie 
„udaje”. Jesteśmy sami odpowie-
dzialni za nasze życie i możemy 
osiągnąć wszystko, o czym tylko 
zamarzymy. Jeżeli ktoś ma pyta-
nia na temat organizowania sobie 
życia za granicą, studiów, czy też 
jest zainteresowany praktykami 
w mojej firmie, to zapraszam do 
kontaktu: kaluzadani@gmail.
com. Nic nie sprawi mi większej 
przyjemności, niż bycie kataliza-
torem, który aktywuje czyjś po-
tencjał.

Rozmawiała Patrycja Król

Daniel spędził w Afryce cudowne chwile. Na zdjęciu z dziećmi z jednej z afrykańskich wiosek.

Nie ma rzeczy niemożliwych

Rozśmieszają w niesamowity spo-
sób - bawią się tym, co robią, pod-
pierając kunsztowne aktorstwo 
doskonałymi tekstami. Ci, którzy 
obserwują karierę Lima, pamię-
tają ich habity i Świętą Inkwizy-
cję oraz czarne trampki, którymi 
podbijali serca publiczności na 
Pace. Udało im się po wielokroć, 

dlatego oglądanie ich to napraw-
dę świetna zabawa. Stworzyli 
kilka programów: „Limoniada", 
„Wersja robocza", „Program ze 
zwłoką", „Kokodżambo", "Za mu-
rami, za stosami", „Miasteczko", 
„Dzielnia" i obecnie „Niebieski 
Migdał". Wygrali w międzyczasie 
mnóstwo nagród na wszystkich 

przeglądach w kraju - do tego 
stopnia, że przestali się pokazy-
wać na konkursach - no chyba, że 
w roli gwiazdy. Sprawdź ich naj-
nowszy program!

Kabaret Limo, sala kinowa, 
9 marca 2014 niedziela, 
godzina 15.00, cena biletów 45 zł.

Panorama Trzebnicka ma do rozdania 
bezpłatne bilety na występ kabaretu. 

Pierwsza osoba, która pojawi się w sekretaria-
cie TCKiS w dniu 7 marca z najnowszym nume-
rem gazety otrzyma podwójną wejściówkę na 
występ.  

Redakcja 

Kabaret LIMO w Trzebnicy 



26 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pierwszy przystanek mieliśmy w 
siedzibie Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Trzebnickiej, w Muzeum 
Regionalnym w Rynku, gdzie przy 
okrągłym mozaikowym stole pró-
bowaliśmy swoich sił w rymowan-
kach – zgadywankach. Przyszła do 
nas z nimi pani Wiesia Kucięba, au-
torka wielu wierszyków dla dzieci – 
niektórzy dobrze ją znali! Spotkanie 
było tak wesołe, że niespodziewanie 
stworzyliśmy wspólny wierszyk 
„pożyczając” od naszego miłego go-
ścia dwa pierwsze wersy. 
 A oto autorzy: Wiesława Ku-
cięba, Barbara Kołodziejczykowa, 
Gabrysia Gierczak, Szymon Sala, 
Mateusz Łuszczyński, Mikołaj 
Łuszczyński, Magdalena Klimek, 
Patrycja Klimek, Oskar Nawrot, Pa-
weł Michalczewski, Ola Poprawa i 
Weronika Poprawa. 
 Wiersz o żyrafie wprawił wszyst-

kich w doskonałe humory i nabra-
liśmy ochoty na zwiedzanie innych 
pomieszczeń ratusza. Zrobiliśmy 
sobie zdjęcia, a jedno nawet z trzeb-
niczanką z urodzenia, królową 
Francji Marią Karoliną Leszczyń-
ską. Na mozaikowym stole (dzie-
ło trzebniczanina pana Henryka 
Nowakowskiego) czekał na dzieci 
słodki poczęstunek. Dalej z pełnymi 
brzuszkami (i kieszeniami) ruszy-
liśmy do kina na film „Gdzie jest 
gwiazdka”. I chociaż dotarliśmy tam 
na 10 minut przed rozpoczęciem se-
ansu, sala kinowa była prawie pełna. 
Mając jeszcze pod powiekami sceny 
z pięknej i mądrej baśni wstąpiliśmy 
do pizzerii „Palermo” na dalszy ciąg 
szaleństwa. Frytki, pizza, cola – jak 
szaleć, to szaleć!  
 Następny punkt programu – taki 
bardziej „naukowy” – to wizyta w 
trzebnickim klasztorze sióstr Bo-
romeuszek. Czekała na nas siostra 

Justyna, która chciała nam opowie-
dzieć jak najwięcej o tym pięknym 
miejscu leżącym na Europejskim 
Szlaku Cysterskim. Zwiedziliśmy 
piękną kaplicę sióstr z przemawia-
jącymi do wyobraźni rzeźbami 

Tschoetschela, zajrzeliśmy przez 
wewnętrzne okna do bazyliki, a 
wychodząc niektórzy chyłkiem po-
głaskali wesołe aniołki pilnujące 
skarbony. Chwilę zatrzymaliśmy się 
przy starej drewnianej figurze św. 

Jadwigi, gdzie całkiem niedawno 
święta sprawiła cud uzdrowienia 
(uratowała rękę 16-letniej dziewczy-
nie). Potem wędrowaliśmy klasz-
tornymi korytarzami, zapoznając 
się z charyzmatem tego zakonu. 
Przez okno widzieliśmy miejsce, 
w którym była cela św. Jadwigi. Na 
zakończenie tej wizyty zostaliśmy 
obdarowani przez siostrę obrazka-
mi, a niektórzy kupili sobie karty 

pocztowe. We wcześniejszych pla-
nach mieliśmy zwiedzać przepiękne 
muzeum sióstr, ale pochorowała się 
siostra Olimpia – kustoszka. Życzy-
my jej zdrowia!
 Wisienką na tym środowym tor-

cie była wizyta w „Markizie” i lody z 
bitą śmietaną i posypką. Pełni wra-
żeń, trochę zmęczeni i zadowoleni 
wracaliśmy do domu. To był udany 
dzień!

Barbara Kołodziejczykowa   

P.S. Dziękuję bardzo moim jasełkowym 
aktorom, cieszę się, że się świetnie ba-
wiliśmy i mam nadzieję, że to nie był 
ostatni raz.

PATRYCJA KRÓL

 Ferie w TCKiS rozpoczęły się 
17 lutego od zajęć plastycznych, 
na których zapisani wcześniej 
uczestnicy tworzyli karnawałowe 
maski. Przez cztery kolejne dni 
miłośnicy malarstwa malowali 
piękne maski zwierząt pod czuj-
nym okiem prowadzącej zajęcia. 
Maski, co oczywiste, świetnie się 
później sprawdziły podczas balu 
karnawałowego. Dla nieco star-
szych – gimnazjalistów i liceali-
stów – prowadzone były Improfe-
rie. Warsztaty bardzo spodobały 
się nawet tym początkowo nie-
ufnym nastolatkom. Młodzież 
wymyślała zabawne scenki i z 
zaangażowaniem wykonywała 
polecenia Ani Williams, a swo-

je skecze chętnie prezentowali 
przed publicznością. Bibliote-
ka na czas ferii zaproponowała 
zajęcia tematyczne pod nazwą 
"Ferie z Reksiem i Filemonem", 
podczas których dzieci tworzyły 
m.in. kalendarz z Reksiem, ukła-
dały tematyczne puzzle i miały 
warsztaty plastyczne. Ogromnym 
zainteresowaniem cieszył się Bal 
Karnawałowy w rytmach latyno-
skich, zorganizowany w czwar-
tek, 20 lutego, o godz. 16 w sali 
Retro. Wspaniałe, przygotowane 
wcześniej na zajęciach maski, do 
tego wymyślne i barwne stroje, o 
które zatroszczyli się rodzice, za-
chęcająca do tańca muzyka – to 
wszystko sprawiało, że zabawa 
była przednia. Pan Grzegorz Kij-
kowski wraz ze swoją pomocnicą 
poprowadzili różnorodne kon-

kursy i zabawy, a radości nie było 
końca.
 Tradycyjnie już, bez wątpienia,
największą popularnością cieszy-
ły się bezpłatne seanse filmowe 
dla dzieci. W środy o godzinie 12 
sala kinowa dosłownie pękała w 
szwach – takiej frekwencji mogły-
by nam pozazdrościć multiplek-
sy! Wiele osób doceniło także 
cyfrową jakość dźwięku i obrazu, 
dzięki zakupionemu niedawno 
projektorowi multimedialnemu.
Swoje artystyczne, a dokładnie 
rękodzielnicze powołanie od-
kryła też grupa dziewczynek, 
które wzięły udział w zajęciach 
rękodzielniczych. Na pierwszych 
artystki zajęły się wyplataniem 
koszyczków z wikliny papiero-
wej – czyli propagując ideę recy-
klingu, stworzyły niepowtarzalne 

przedmioty codziennego użytku. 
W dodatku własnoręcznie! Dru-
gie zajęcia nauczyły je tworzenia 
niezwykle modnych i popular-
nych ostatnimi czasy ozdobnych 
kołnierzyków. Ile frajdy było we 
wspólnym robieniu biżuterii, to 
wiedzą tylko młode uczestniczki, 
które pod okiem doświadczonych 
opiekunek pracowały nad swoimi 
pierwszymi autorskimi dziełami.
Miłośnikom bajek i muzyki bar-
dzo przypadły do gustu tema-
tyczne zgadywanki. Te bajkowe, 
w formie konkursu, wymagały 
nie lada skupienia i wnikliwie 
sprawdzały znajomość przeróż-
nych bajek. Co więcej, konkurs 
podzielony był na etapy – każdy 
z nich o nieco innym stopniu 
trudności. Z kolei zgadywan-
ki muzyczne powodowały 
wiele śmiechu. Uczestnicy 
chętnie odtwarzali ukła-
dy choreograficzne do 
odgadniętych piosenek, 
a także śpiewali je do 
prawdziwego mikrofo-
nu.
 Nie lada gratką dla 
miłośników instrumen-
tów perkusyjnych były 
warsztaty gry na bębnach 
brazylisjkich. Instruktor ze 

Szkoły Samby zapoznał uczest-
ników ze wszystkimi bębnami, 
przybliżając ich charakterystykę, 
a następnie małymi kroczkami 
wszyscy dochodzili do wprawy, 
która zaowocowała tak zwanym 
"groove'm". Przy tym również 
było mnóstwo zabawy, a przede 
wszystkim – muzyki i rytmu.
 Na stronie internetowej www.
tckis.trzebnica.pl oraz na profi-
lu TCKiS na facebooku https://
www.facebook.com/trzebnica-
kulturaisport można znaleźć 
zarówno zdjęcia, jak i filmiki 
dokumentujące przebieg zajęć fe-
ryjnych.

Zimy nie było, ale były ferie!
Choć zima w tym roku bardziej przypominała wczesną wiosnę, to jednak nie zmieniło 
się nazewnictwo tej ulubionej – zaraz po wakacjach – przerwy w nauce. Co za tym idzie, 
gmina Trzebnica za pośrednictwem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu tradycyj-
nie już zaproponowała wszystkim uczniom udział w ciekawych zajęciach.

Bal Karnawałowy w rytmach latynoskich to zdecydowanie jedna z najprzyjemniejszych atrakcji.  Mnóstwo frajdy sprawiło dzieciom malowanie karnawałowych masek.     

Ferie zimowe w Szczytkowicach

Uczestnicy zajęć feryjnych w Szczytkowicach razem z Wiesławą Kuciębą.  

Młodzi Obywatele Szczytkowic pewnego dnia wybrali się na wycieczkę 
do… Trzebnicy. Trwały ferie zimowe, więc nic nie stało na przeszkodzie, 
by wesoło spędzić czas poza domem. Na ten wyjazd, w którym brały udział 
dzieci uczestniczące w Jasełkach, wybraliśmy środę 19 lutego 2014 r. O żyrafie co Szczytkowic szukała

Oto właśnie jest żyrafa,
wyższa niż najwyższa szafa.
Dużo zielonego je, 
więc jej brzusio cieszy się.
Żyrafa długa szyję ma,
dlatego widzi cały świat.
Cętki ma piękne, kolorowe
od długich nóg aż po samą głowę.
Żyrafa siostrę ma bliźniaczkę,
Która skittlesów daje paczkę.
Zobaczyć możesz ja w reklamie, 
kiedy pod tęczą piękna stanie.
Żyrafa żyje już sto lat
i wciąż poznaje piękny świat.
choć ma kolegę – żółwia starego,
to ciągle szuka kogoś nowego.
Ciągle po świecie sobie wędruje,
bo… Szczytkowic poszukuje!
A ja jak dobrze jej poświce,
pewnie zobaczy Szczytkowice! 
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Wyrażam podziękowanie dzieciom z Biedaszkowa Małego 
za sprzątanie wsi w dniu 28.02.2014. w ramach akcji "sprzątanie świata".

Szczególne podziękowania dla Klaudii Gołębowskiej, 
która była inicjatorką i organizatorką tego przedsięwzięcia.

 Inicjatywa zyskała aprobatę mieszkańców wsi i jest 
godna naśladowania i kontynuowania w przyszłości.

 Sołtys Władysław Gdowski.

Szanowni Państwo 
Składam serdeczne podziękowanie mieszkań-
com naszej gminy za udostępnianie i pomoc w 
identyfikacji zdjęć szkolnych, które wzbogacą 
opracowywaną publikację w związku jubile-
uszem siedemdziesięciolecia naszej szkoły.

Elżbieta Nowak, 
dyrektor Gimnazjum nr 1 im. księcia Henryka 
Brodatego w Trzebnicy

Poznajesz kogoś? Napisz do nas,  część 3

kontakt:
tel. 71 312 08 84 

kom. 603 28 24 23
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Jakie znaczenie dla członków 
Kościoła Katolickiego ma kano-
nizacja?

Ks. Jerzy Olszówka SDS, pro-
boszcz parafii św. Bartłomieja i 
św. Jadwigi: Żeby dobrze zrozu-
mieć, czym jest kanonizacja, trzeba 
wyjść od pojęcia świętości – świę-
tości, która jest powołaniem ludzi 
wierzących. Każdy bowiem, kto 
przyjmuje sakrament Chrztu św. 
jest powołany do tego, by stać się 
świętym. Dobrze wiemy, że nie jest 
to takie proste. Kościół, wynosząc 
na ołtarze konkretne osoby, uro-
czyście potwierdza, że te powołania 
zostały zrealizowane w sposób do-
skonały i daje nam je jako wzór ży-
cia, przykład do naśladowania. Po-
kazuje nam drogę, którą do świę-
tości możemy dążyć. Jednocześnie 
też zyskujemy nowego pośrednika 
u Boga w naszych ludzkich spra-
wach.
Dlaczego tak ważne jest, by włą-
czyć się w uroczystości kanoniza-
cyjne, by świętować? 

Przede wszystkim fakt wyniesie-
nia na ołtarze człowieka, który jest 
nam wszystkim bliski – papieża 
Polaka Jana Pawła II jest dla nas 
źródłem radości. Po drugie każda 
kanonizacja jest darem dla wspól-
noty Kościoła, a to też powód do 
radości i to przeżywanej właśnie 
we wspólnocie. I po trzecie – ka-
nonizacja Jana Pawła II jest dla nas 
kolejną okazją do budowania jed-
ności.  Pamiętamy przecież, że od 
momentu wyboru - 16 październi-
ka 1978 roku, aż do chwili swojego 
odejścia do domu Ojca w Niebie, 
Jan Paweł II zawsze nas jednoczył.
27 kwietnia nie wszyscy będą 

mogli pojechać do Rzymu. Ks. 
proboszcz razem z burmistrzem 
Markiem Długozimą wspól-
nie zaprasza mieszkańców do 
uczestniczenia w obchodach ka-
nonizacyjnych w wymiarze lokal-

nym. Dlaczego to tak ważne, by-
śmy przeżyli ten czas nie tylko w 
sferze duchowych przygotowań? 

Bardzo się cieszę z tej współpracy i 
z inicjatywy pana burmistrza. Rze-

czywiście zorganizowanie takiego 
przedsięwzięcia nie udałoby się 
w pojedynkę. Prawdą jest, że nie 
wszyscy mogą do Rzymu pojechać. 
Jednak wspólnie, dzięki nowo-
czesnej technice, możemy uczest-

niczyć we Mszy kanonizacyjnej 
wyświetlanej na telebimie i w ten 
sposób będziemy bardzo blisko 
Watykanu. Dawniej nie było takich 
możliwości. Sięgając do zamierz-
chłych czasów, kiedy kanonizowa-
na była św. Jadwiga, to właściwa ka-
nonizacja miała miejsce 26 marca 

1267 r. w Viterbo, a potem II część 
uroczystości kanonizacyjnych od-
była się w Trzebnicy 25 sierpnia 
tegoż roku, aby uczestniczyć w niej 
mogli mieszkańcy i pielgrzymi. 
Wspomina Ksiądz o jednej z form 
uczestnictwa w obchodach – 
transmisji Mszy św. z Watykanu, 
którą trzebniczanie będą mogli 
zobaczyć na telebimie. W jaki 
sposób dobrze „oglądać” tę uro-
czystość, czy to w ciszy własnego 
domu, czy to będąc na Placu Piel-
grzymkowym? 

Myślę, że dla każdego z nas będzie 
to indywidualne przeżycie i trudno 
stawiać jakieś sztywne reguły takie-
go zachowania. Pięknie, gdybyśmy 
mogli np. włączyć się chociażby w 
śpiewy. Zdaję sobie jednak sprawę, 
że może być to trudne, ponieważ 
usłyszymy głównie język łaciński 
i włoski. Z pewnością trzeba mieć 
świadomość, że "oglądanie" Mszy 
św. nie zastąpi nam uczestnicze-
nia w niej. Wierzę jednak, że dla 
każdego z nas będzie to okazja do 
osobistej refleksji, modlitwy, oso-
bistego dziękczynienia Panu Bogu.
Tego dnia w sali kinowej Trzeb-
nickiego Centrum Kultury i Spor-
tu odbędzie się spektakl „Brat 
naszego Boga” według dramatu 
Karola Wojtyły. Wieczorem spo-
tkamy się w przestrzeni depta-

ka, by pobyć ze słowem, jakie po 
sobie zostawił Papież. Ponadto 
trwa nowenna poprzedzającą 
kanonizację. W każdą niedzielę o 
12.30 możemy podczas Mszy św. 
wysłuchać kazania związanego z 
działalnością i życiem Jana Pawła 
II. Wiele tych form?

Kanonizacja przypomina nam 
wszystko to, co było związane z 
osobą Jana Pawła II, całe bogactwo 
dziedzictwa, które nam pozostawił 
zarówno w formie nauczania teo-
logicznego, jak również twórczości 
poetyckiej, która była mu tak bli-
ska. Trwająca dziewięć kolejnych 
niedziel nowenna nawiązuje do 
tego dziedzictwa i je przypomina.  
Ważne jest jednak, by nie prze-
żywać tego tylko w kategoriach 
wspomnienia, ale tak, by ten czas 
inspirował nas do lepszego życia. 
Powiedzmy sobie szczerze - pod-
czas pontyfikatu Jana Pawła II czę-
sto mówiono o Polakach, nie bez 
racji zresztą, że Papieża oklaskują, 
ale go nie słuchają. Łatwo nam było 
przyjechać na spotkanie z Papie-
żem, zaśpiewać „Sto lat”, bić brawo, 
ale trudniej było żyć tym, co do nas 
mówił. Kanonizacja jest w tym sen-
sie dla nas kolejną okazją - szansą,  
byśmy jeszcze raz zaczerpnęli z jego 
wielkiego i bogatego dziedzictwa, 
byśmy starali się wcielać je w życie. 

Ewelina Gładysz

Kanonizacja. Czas wzrastania 

Spotkanie dotyczące obchodów uroczystości kanonizacji Jana Pawła II w Urzę-
dzie Miejskim w Trzebnicy.

Ks. proboszcz Jerzy Olszówka SDS.
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EWA MIEDZWIECKA

 „Podaruj rower!” to akcja zor-
ganizowana przez kolarzy - Ro-
mana Węglarskiego i Bogdana 
Zielińskiego z Kolarskiego Klubu 
Sportowego Trzebnica, działają-
cego przy Trzebnickim Centrum 
Kultury i Sportu. Nowy projekt 
jest realizowany wspólnie  z Gmi-
ną Trzebnica. Natomiast patronat 
medialny nad akcją objęła Pano-
rama Trzebnicka.
 Celem akcji jest propagowa-
nie aktywnego sposobu spędza-
nia czasu wśród najmłodszych 
poprzez jazdę na rowerze, pro-
mowanie dyscypliny kolarskiej 
i wspieranie inicjatyw rowero-
wych. - Chcemy naszą pasję, 
miłość do rowerów, przekazać 
dzieciom – powiedział  Roman 
Węglarski, jeden ze współorga-
nizatorów.  - W organizowanej 
przez nas akcji, chodzi o to, by 
przekazywać dzieciom i młodzie-
ży niepotrzebne rowery, ale w 
miarę sprawne. W razie potrzeby 
nasz znajomy Zdzisław Cyganik 
pomoże nam w ich naprawie, tak, 
aby nasze pociechy mogły bez-
piecznie jeździć - podsumowuje.
 Gdzie i komu oddać rower? 
Najlepiej zadzwonić do Romana 
Węglarskiego pod numer telefo-
nu  501 760 049. On zajmie się od-
biorem sprzętu. Można też same-
mu dostarczyć jednoślad. Ważne 
jest, by po przeglądzie i drobnych 
poprawkach szybko trafił do naj-

bardziej potrzebujących.
 - Jestem dumny, że nasi spor-
towcy myślą nie tylko o swoim  
rozwoju, ale także o najmłod-
szych. Jesteśmy gminą wspierają-
cą sport, więc cieszą nas wszyst-
kie działania, które go promują . 
W zeszłym roku  gmina sfinan-

sowała zakup strojów kolarskich 
dla KKS Trzebnica – mówi bur-
mistrz Marek Długozima. - Uwa-
żam, że rozwój dzieci i młodzieży 
jest dla nas priorytetem i zawsze 
gmina Trzebnica będzie wspiera-
ła podobne inicjatywy – dodaje.
Podobnego zdania jest Anna Jeł-

łaczyc, mama dwóch kilkuletnich 
chopców, którzy intensywnie 
włączają się w sportowe imprezy 
organizowane na terenie gminy. 
- Akcja ta jest doskonałym po-
mysłem. Z jednej strony- z pew-
nością – jest wiele osób, które 
chciałyby pozbyć się zalegających 
na strychach czy w piwnicach 
niepotrzebnych już sprzętów, z 
drugiej zaś - jest sporo osób, któ-
re chętnie przyjęłyby używane 
rowery.  Zwłaszcza, gdy przejdą 
przez ręce mechanika. Niestety, 
nie każdego stać na taki zakup, 
szczególnie gdy pociech w domu 
jest kilkoro, a wciąż pojawiają 
się jakieś pilniejsze wydatki- 
mówi trzebniczanka.
 Akcja będzie trwać dopó-
ty,  dopóki będą chętni na 
przekazywanie jednośla-
dów. Nie ma sztyw-
nych terminów. W 
każdej chwili pomocą 
służą panowie – Roman 
Węglarski i Bogdan Zie-
liński.
 Równolegle z 
akcją „Podaruj 
rower!", pojawił 
się pomysł, aby 
wykorzystać po-
tencjał jaki drze-
mie w  młodych 
ludziach i zorga- n i -
zować dla nich rajdy w ramach 
lekcji szkolnych. Wyjazdy mają 
mieć charakter sportowo-dydak-
tyczny. Jak przystało na dobrych 
organizatorów panowie są już po 

wstępnych rozmowach z dyrekto-
rami szkół, którzy poparli inicja-
tywę.
 - Chcemy, aby młodzież po-
lubiła jazdę na rowerze w tere-
nie i  kontakt z przyrodą. Zależy 
nam również na tym, aby wraz z 
dziećmi udział w rajdach brali ich 
rodzice, stąd pomysł, aby rajdy 
organizować również w soboty- 
dodaje  Roman Węglarski.
 W tym miejscu warto zazna-
czyć, że obaj panowie  byli  ini-
cjatorami  m.in.  Kolarskiego 
Kryterium Ulicznego o Puchar 

Burmistrza Gminy Trzebnicy 
a także współorganizatorami 
akcji „Dziecko w kasku jest 

bezpieczniejsze”.
 - W związku  

z tym apelujemy do 
Państwa o włączenie 
się do akcji. Pamiętaj-
my,  że są dzieci, które 

mają po kilka rowe-
rów, ale są i takie, 
które chciałyby 

jeździć, a nie mają 
na czym. Proszę 
zrobić porządek w 

piwnicy, garażu 
czy na strychu i 
znaleźć rower, 

może dawno zapomnia-
ny, zakurzony, niepotrzebny,  ale 
taki, który jeszcze komuś może 
się przydać. Obiecuję, że radość 
Państwa będzie wielka, zwłasz-
cza, że tym obdarowanym będzie 
dziecko – apeluje na zakończenie 
Bogdan Zieliński.

PODARUJ ROWER

Inicjatorzy akcji-Roman Węglarski i Bogdan Zieliński. 
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LEONTYNA GĄGAŁO

KONIOWO
 Ślady osadnictwa prehistorycz-
nego sięgają epoki brązu i epoki 
żelaza. Dość liczne znaleziska 
archeologiczne stwierdzają pozo-
stałości osady okresu lateńskiego 
(przedrzymskiego, od 400 - 100 r. 
p.n.e.) i osady średniowiecznej.
 Nazwę wsi notują źródła od 
XVIII w.: Caynowe (1743), Kaino-
wa (1785), Cainowa, Gross Caino-
we (1845), potem Cainowe, a od 
1914 do 1937 roku Kainowe, na-
stępnie do 1945 r., Friedrichskirch 
(Kościół Fryderyka), po tym roku 
– Koniowo. W źródłach występuje 
jeszcze inna forma nazwy, a mia-
nowicie: Woskowa (1765, 1803) 
lub Waskowa.

KONIÓWKO 
 Na północ od Koniowa, po-
wstała druga, niewielka osada le-
śna, którą określano mianem Kle-
in Caniowe (1745), Klein Kaniowe 
(1887), Klein Friedrichskirch po 
1937 r. do 1945, potem Koniowo 
Małe lub Konikówko. Konikówko 
stanowiło przysiółek Koniowa. 
 Nazwa wiosek Koniowo i Ko-
nikówko wywodzi się od nazwy 
koń. Zgermanizowany zapis do-
puszcza formę Kaniowo od czę-
stego na Śląsku nazwiska Kania. 
Natomiast pochodzenie drugiej 
nazwy wsi: Woskowa lub Wa-
skowa związana była z zajęciem 
mieszkańców osady, którym było 
bartnictwo. 
 Koniowo powstało z osady le-
śnej w dobrach nadanych przez 
Henryka Brodatego dla klasztoru 
cysterek w Trzebnicy. Przez dłu-
gi czas na tym terenie rozciągały 
się tylko bagienne, niezamiesz-
kałe lasy. Osada ludzka powstała 
prawdopodobnie na przełomie XV 
i XVI w. Druga nazwa wsi – Wo-
skowo wskazuje, że początkowo 
miała ona charakter służebny, a 
jej mieszkańcy w zamian za użyt-
kowanie ziemi klasztornej musieli 
dostarczać konwentowi określoną 
ilość miodu i wosku. 
 W 1492 r., z księstwa oleśnic-
kiego zostało wydzielone żmi-
grodzko-milickie wolne państwo 
stanowe i przekazane na własność 
rodu Kurzbachów. Ich posiadłości 
graniczyły z dobrami klasztoru 
trzebnickiego, w tym z włościa-
mi koniowskimi. Stosunki są-
siedzkie między Kurzbachami, a 
opactwem trzebnickim układały 
się źle. Kurzbachowie najeżdżali, 
nękali i czynili szkody w dobrach 
klasztoru. Spór graniczny trwał 
prawie do końca XVI w. W 1532 r. 

sąd nakazał m.in., aby obie strony 
sporu oznaczyły wyraźnie granice 
swego władztwa, poprzez specjal-
nie usypane kopce. Jeden z takich 
znaków granicznych pomiędzy 
dobrami żmigrodzkimi, a klasz-
tornymi zachował się do dzisiaj. 
Jest to kamienny słup graniczny, 
który znajduje się koło Koniówka. 
Słup ten, zwany jest też „słupem 
Napoleona”, ponieważ jak chce le-
genda, na tym słupie niegdyś, żoł-
nierze Napoleona ostrzyli szable. 
 W 1623 r. protestanci zbudowa-
li kościół ewangelicki określany 
jako kościół cmentarny, należący 
do parafii ewangelickiej w Pawło-
wie Trzebnickim. W 1671 r. został 
on odebrany protestantom i po-
padł w ruinę. W 1764 r. ewange-
licy otrzymali zgodę od króla pru-
skiego na budowę nowego zboru. 
Budowę nowej, okazałej świątyni 
wzniesionej z muru pruskiego, za-
kończyło w 1766 r. wystawienie 
obok niej, drewnianej dzwonni-
cy z dwoma żeliwnymi dzwona-
mi. Zespół świątynny uzupełniał 
cmentarz przykościelny, który na 
początku XX w. został otoczony 
murem zaopatrzonym w bramę. 
Do tego kościoła należeli wierni 
z okolicznych wiosek. Katolicy 
należeli do parafii w Koczurkach. 
Wnętrze kościoła miało wystrój 
barokowy. Według obyczajów 
protestanckich niezbędnym sprzę-
tem do odprawiania nabożeństw 
są ławki i wysoko umieszczona 
ambona, bowiem wszyscy wier-
ni muszą obowiązkowo siedzieć 
i dobrze słyszeć słowa głoszo-
ne przez pastora. Osobliwością 
świątyni w Koniowie były dwie 
ambony. Możliwe, że było to po-
dyktowane faktem, że w tym ko-
ściele kazania były głoszone po 
niemiecku i po polsku. Do tego 
kościoła należeli wierni z okolicz-
nych wiosek, a katolicy przypisani 
byli do parafii w Koczurkach. Po 
wojnie kościół ewangelicki prze-
jęli katolicy, ale całe wyposażenie 
typowe dla zboru protestanckiego 
zostało wywiezione do Wrocła-
wia i zainstalowane w kościele św. 
Krzysztofa.
 W Koniowie istniała też druga 
wspólnota wyznaniowa – gmina 
staroluterańska. Była to prote-
stancka wspólnota religijna kon-
fesji ewangelicko-augsburskiej 
powstała na początku XIX wieku 
w wyniku sprzeciwu wobec jed-
naniu luteranizmu i kalwinizmu w 
ramach Kościoła unijnego w Kró-
lestwie Prus. Jej wyznawców na 
terenie dawnej ziemi trzebnickiej 
było kilkudziesięciu. Początkowo 
państwo pruskie prześladowało 
ich. Wobec tego, w latach 1839-
1840, po kilka rodzin z: Kuźni-
czyska, Biedaszkowa, Zawoni i 
Łoziny wyemigrowało do Ame-
ryki i do Australii. Natomiast w 
drugiej połowie XIX w. gmina 
staroluterańska w Koniowie zbu-

dowała swoją świątynię. Był to 
jednokondygnacyjny zbór, z deko-
racyjną fasadą i niewielką sygna-
turką. Budowla ta już nie istnieje.
 Dobra klasztorne, w większości 
składające się z lasów z wydzielo-
nym leśnictwem, folwarku i kil-
kudziesięciu stawów – około 55, 

po kasacie opactwa trzebnickiego 
w 1810 r. przeszły na własność 
skarbu państwa pruskiego. W 
1815 r. otrzymał je książę Franci-
szek Ludwik Hatzfeld ze Żmigro-
du. Hatzfeldowie władali wolnym 
państwem stanowym dominium 
żmigrodzkiego od 1641 r., a tytuł 
książęcy otrzymali w 1741 r. 
 Łączny areał dóbr koniowskich 
liczył wówczas 854 ha. W połowie 
XIX w. Hatzfeldowie przekształ-
cili dotychczasowe leśnictwo w 
samodzielną jednostkę, niepod-
legającą innym okręgom leśnym. 
Znamiennym była zmiana zasięgu 
lasów w dobrach książęcych. W 
XIX w. było ich ponad 600 ha, a w 
1938 r. już tylko 226 ha. Świadczy 
to o bardzo intensywnej gospo-
darce leśnej na obszarze leśnictwa 
w Koniowie, szczególnie podczas 

I wojny światowej.
 Koniowo było dużą wsią. Po-
czątkowo miała ona układ uli-
cówki, ale w połowie XVIII w. 
przekształciła się w wielodrożni-
cową. Druga wiejska ulica biegła 
równolegle do starej, o dość gęstej 
zabudowie. Przy nowej drodze 
powstały najważniejsze dla wsi 
obiekty: kościół ewangelicki z 
cmentarzem, szkoła parafialna i 
pastorówka (plebania). Naprzeciw 
szkoły usytuowany był rozległy 
folwark z zabudowaniami usta-
wionymi w regularny czworobok, 
na środku którego znajdował się 
staw. Pośrodku nowej ulicy wzno-
sił się również zbór staroluterań-
ski. Ulice wiejskie, od południa i 
północy, zostały połączone prze-
jazdami.
 W 1830 r. wieś liczyła 440 
mieszkańców, którzy żyli w 66 
zagrodach. W 1833 r. w Konio-
wie mieszkał również aptekarz 
Stockmar. Z tej wsi pochodził też 
Carl Blümely (1807-1886), któ-
ry po ukończeniu Katolickiego 
Liceum Ogólnokształcącego we 
Wrocławiu (1818-1825) i zdaniu 
stosownych egzaminów został 
nauczycielem. Pracował w wielu 
szkołach. W 1838 r. podjął pracę 
w szkole katolickiej w Ostrowie 
i tam osiedlił się na stałe. Miesz-
kańcy wsi brali także udział w 
wojnach prowadzonych przez 
państwo pruskie, m.in. Johann 
Heydner, który zmarł w listopa-
dzie 1813 r. w Lille na gorączkę, 
podczas wojny z Napoleonem. 
 W 1874 r. w. Koniowie powsta-
ła siedziba urzdu rejonowego, 
dla 6 gmin wiejskich: Koniowa, 
Domanowic, Wielkiego i Małego 
Ujeźdźca, Przeborowa, Biedasz-
kowa Małego oraz dla majątku 
koniowskiego. Jego głównym ad-
ministratorem został Hempke z 
Domanowic. Instytucja ta działała 
do 1945 r.
 W 1910 r. we wsi mieszkały 
404 osoby. Natomiast w dobrach 
folwarcznych żyło 59 ludzi. W 
związku z akcją osadniczą rządu 
pruskiego ilość mieszkańców wsi 
wzrosła: w 1933 r., w 100 budyn-
kach mieszkało już 414 ludzi, a w 
1939 r. – 437.
 Akcja kolonizacyjna rozpo-
częła się już w 1919 r. Rząd pru-
ski podjął ją w celu podniesienia 
rentowności rolnictwa i doprowa-
dzenia do wzrostu zagęszczenia 
ludności wiejskiej. Akcja kolo-
nizacyjna objęła także Koniowo. 
Osiedlano tu głównie Niemców 
z Rosji. We wsi, obok wyżej wy-
mienionych obiektów, był wia-
trak, olejarnia, 55 stawów oraz 
sklepy: rybny i towarowy. 
 Konikówko, przysiółek Konio-
wa w połowie XVIII w. był osadą 
o charakterze ulicówki zabudowa-
nej dwustronnie kilkoma gospo-
darstwami. W środku wioski były 
zabudowania leśnictwa, natomiast 
leśniczówka znajdowała się w 
lesie, na północ od zabudowań. 
Trudno określić dokładnie ilość 
mieszkańców osady, ponieważ 
dane statystyczne podają je łącz-
nie ze wsią w Koniowie. W 1908 
r., w osadzie i leśnictwie mieszka-
ło około 70 osób, żyli oni w około 
20 zagrodach. Koniowo i Koni-
kówko było własnością Hatzfel-
dów do 1945 r.

Ze skarbca kulturowego 

dziedzictwo  kulturowe
Małych Ojczyzn
G M I N Y   T R Z E B N I C A

Gminy Trzebnica

Drewniana dzwonnica przykościelna.

Słup graniczny w Koniówku
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 Nowa Mysz i Stara Mysz to 
dwie osady nad rzeką Myszanką, 
leżące w rejonie baranowickim. 
Do XVI wieku była to własność 
Korony, w 1568 r. król Zygmunt 
August nadał te dobra hrabiemu 
Janowi Hieronimowi Chodkiewi-
czowi w nagrodę za zasługi wo-
jenne. Dawniej był tu zamek wa-
rowny Chodkiewiczów, podczas 
wojen kozackich miasto i zamek 
uległy zniszczeniu. Miejscowość 
została spalona podczas wojny 
z Moskwą w 1654 r. W 1784 r. 
miasto wraz z majątkiem stało 
się własnością króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Po roz-
biorze Polski w 1795 r. zostało 
wcielone do Rosji. W okresie II 
Rzeczypospolitej Nowa Mysz 
wchodziła w skład woj. nowo-
gródzkiego i powiatu baranowic-
kiego. 
 Antoni Ćwirko-Godycki 
wspomina rodzinną miejsco-
wość: Na wysokim krzyżu przy-
drożnym przy wjeździe do Nowej 
Myszy do dzisiejszego dnia za-
chował się napis w języku pol-
skim: „Od głodu, ognia i wojny 
wybaw nas Panie!”. Zawsze, kie-
dy przejeżdżaliśmy wozem lub 
przechodziliśmy obok tego krzy-
ża, żegnaliśmy się. 
 A tak Nową Mysz i jej miesz-
kańców wspomina dyrektor Pol-
skiej Szkoły Społecznej im. Igna-
cego Domeyki w Brześciu Alina 
Jaroszewicz: To wyjątkowe mia-
steczko, zamieszkałe przez ludzi, 
dla których wiara ojców i wier-
ność tradycjom była normą życia. 
W Nowej Myszy dzwony zawsze 
biły na Anioł Pański trzy razy 
dziennie, by mieszkańcy pamię-
tali o zmarłych, wspierali ich – i 
oni się modlili, starzy i mali, pod-
czas pracy na roli czy w ogrodzie, 
odmawiając modlitwy całymi 
rodzinami. W niektórych rodzi-
nach do dziś obowiązuje obyczaj: 
na wiosnę trzeba najpierw upo-
rządkować groby, a dopiero po-
tem wolno zaczynać prace rolne i 
ogrodowe. Przetrwała tu też pięk-
na staropolska tradycja specjal-
nych śpiewów pogrzebowych. 
Pozostały tu stare, przepisywane 
ręcznie z pokolenia na pokolenia 
pieśni pogrzebowe, które wyko-
nuje kilkuosobowy zespół. Na 
pogrzeby byli zapraszani nawet 
ludzie z sąsiednich miejscowości. 
Pogrzeb stawał się majestatycz-
nym misterium. Mieszkańcy No-
wej Myszy zaczynali i kończyli 
każdy dzień modlitwą. Gleba tu 
jest nadzwyczaj urodzajna, dlate-
go też lud zajmował się tylko rol-
nictwem. Wychodząc w pole na 
wiosnę, najpierw kropili nasiona 
wodą święconą i czynili znak 
krzyża. Wierni w kościele pięk-
nie śpiewali, od dawnych czasów 
słynął na Ziemi Nowogródzkiej 
chór kościelny, który w latach 30. 
koncertował w samej Warszawie. 
Duże wrażenie robiło miasteczko 
w noc na Nowy Rok. Cała mie-
ścina błyszczała od gwiazdeczek 
świecących, dziesiątki ogni na 
ulicach, a śpiew kolędy nie usta-
wał. Od domu do domu chodzili 
z gwiazdą chłopcy i dziewczęta, 
zachowała się tam też tradycja 
„snopka”. W kącie stawiano snop 
żyta, miał on tak stać do nowego 

roku i zapewnić jeszcze obfitszy 
plon swoim gospodarzom, żeby 
przyszłe święta były jeszcze bo-
gatsze. 
 Drewniany kościół w Nowej 
Myszy ufundował w 1641 r. pod-
kanclerz Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego, Kazimierz Lew Sapie-
ha, a po spaleniu tego kościoła, 
potomek księcia Sapiehy wymu-
rował tu kościół p.w. Przemie-
nienia Pańskiego w 1825 r. Obok 
kościoła w 1859 r. dla wiernych 
prawosławnych wybudowano 
cerkiew, która zachowała się do 
dnia dzisiejszego i tu odbywają 
się nabożeństwa dla prawosław-
nych. W Nowej Myszy stoi po-
mnik Jana Czeczota, poety, przy-
jaciela Adama Mickiewicza. W 
Rzepichowie koło Nowej Myszy 
spędził on lata dzieciństwa, stąd 
późniejszy pseudonim filomacki 
„Jan z Myszy”. Czeczot i Mickie-
wicz często odwiedzali jarmarki, 
dożynki, kiermasze i odpusty w 
Nowej Myszy. 5 km od Nowej 
Myszy leżała kolonia Pławiszcze, 
gdzie znajdowało się gospodar-
stwo rodziny  Ćwirko - Godyc-
kich. 
 W Stołowiczach leżących koło 
Nowej Myszy, w rejonie barano-
wickim, przy dawnym koście-
le (obecnie cerkwi) znajduje się 
kamień ku czci Konfederatów 
Barskich z napisem: „Tu odbyła 
się bitwa konfederatów barskich 
M. K. Ogińskiego z wojskami 
Suworowa. Konfederacja Barska 
(1768-1772) był to zbrojny zwią-
zek szlachty polskiej utworzony 
w Barze na Podolu w 1768 r., w 
obronie wiary katolickiej i nie-
podległości Rzeczypospolitej, 
skierowany przeciwko kurate-
li Imperium Rosyjskiego, kró-
lowi Stanisławowi Augustowi 
Poniatowskiemu i popierającym 
go wojskom rosyjskim.
 Za Stółowiczami leży wieś 
Kołdyczewo, w której w czasie II 
wojny światowej Niemcy zbudo-
wali obóz koncentracyjny. Napis 
na kamieniu głosi: „Ludzie, za-
trzymajcie się. Tu w latach wojny 
był Kołdyczewski Obóz Śmierci. 
22 tysiące cywilów zginęło z rąk 
hitlerowskich katów”.
 Zaosie. Kilka kilometrów od 
Kołdyczewa znajduje się odre-
staurowany, drewniany dworek, 
w którym znajduje się Muzeum 
Adama Mickiewicza. Na przeło-
mie XVIII/XIX w. należał on do 
rodziny Mickiewiczów. W 1806 
r. ojciec poety przekazał folwark 
krewnym i przeprowadził się 
wraz z rodziną do Nowogródka. 
Tu urodził się Adam Mickiewicz 
w 1798. Studia odbywał w Wil-
nie. Później był nauczycielem w 
szkole w Kownie. Za uczestnic-
two w Towarzystwie Filomatów 
został zesłany do Rosji, skąd po-
wrócił w 1829 r. Na wiadomość 
o wybuchu powstania udał się do 
Wielkopolski, lecz musiał wrócić 
do Paryża. Tam poślubił Celinę 
Szymanowską. W 1839 r. wyje-
chał, aby objąć Katedrę Literatu-
ry Rzymskiej. Wrócił jednak do 
Paryża. W czasie Wiosny Ludów 
stworzył we Włoszech ochotni-
czy legion polski.  Założył i był 
redaktorem pisma „Trybuna Lu-
dów”. W 1855 r. w czasie wojny 
turecko – rosyjskiej organizował 
w Turcji oddziały polskie. Tam 

zmarł na cholerę. Do ważniej-
szych utworów Mickiewicza na-
leżą „Grażyna”, „Sonety Krym-
skie” i „Konrad Wallenrod”, 
„Dziady” a szczególnie część III, 
którą obok „Ksiąg narodu Pol-
skiego i pielgrzymstwa polskie-
go” oraz „Pana Tadeusza” uznaje 
się za szczytowe osiągnięcie po-
ety. 
 Za Zaosiem leży wioska Ara-
bowszczyzna. Stoi tu wzniesiony 
w latach 20 XX w. pomnik. Bloki 
ułożone na kształt skały wzno-
szą się w powietrze, a na nich 
siedzi biały orzeł, za nim stoją 
trzy wysmukłe krzyże. Na fron-
towej ścianie cokołu znajdowały 
się jeszcze kiedyś dwa miecze, 
a napis głosił: „Pamięci trzech 
pochodów Polaków i wybawie-
nia Komendanta”. Jeden krzyż 

upamiętnia pierwszy pochód Po-
laków na Moskwę w 1610 r., dru-
gi kolejną wyprawę na Moskwę, 
tym razem z armią Napoleona, 
trzeci wojnę polsko-bolszewicką 
w latach 1919-1920. Pomnik od-
słaniał Józef Piłsudski.
Przy drodze prowadzącej do No-
wogródka leży jezioro Świteź. W 
Płużynach w sierpniu 1821 r. przy 
okazji imienin ukochanej Mic-
kiewicza Maryli Wereszczaków-
ny, powstała ballada „Świtezian-
ka”, zaczynająca się wersami:

Jakiż to chłopiec piękny i młody?
Jaka to obok dziewica?
Brzegami sinej Świtezi wody
Idą przy świetle księżyca.

Ona mu z kosza daje maliny,
A on jej kwiatki do wianka;
Pewnie kochankiem jest tej dziew-
czyny,
Pewnie to jego kochanka.

Każdą noc prawie, o jednej porze,
Pod tym się widzą modrzewiem.
Młody jest strzelcem w tutejszym 
borze,
Kto jest dziewczyna? - ja nie wiem

 Na południe od Nowogródka 
leży wieś Korczowa – dawniej 
Tuchanowicze. Tu, w pobliskim 
lesie znajduje się kamień – miej-
sce spotkań Filaretów i Filoma-
tów. Spotykali się tu: Adam Mic-

kiewicz, Ignacy Domeyko, Jan 
Czeczot i Tomasz Zan. Na końcu 
wsi w parku rosła kiedyś lipa, 
przy której spotykał się Adam 
Mickiewicz z Marylą Wereszcza-
kówną. 
 Ostatnią miejscowością na tu-
rystycznym szlaku Antoniego 
Ćwirko - Godyckiego był No-
wogródek – miasto w dorzeczu 
Niemna, wzmiankowane po raz 
pierwszy w XI w. W XIII w. 
Nowogródek został zajęty przez 
Litwinów. W okresie przynależ-
ności od Rzeczypospolitej No-
wogródek był stolicą księstwa i 
województwa. Po I wojnie świa-
towej miasto wróciło w granice 
Polski. Ponad miastem wznoszą 
się pozostałości zamku z XI-
V-XVI w. Poniżej ruin zamko-
wych znajduje się kościół farny 
z XV w., przebudowany w XVIII 
w., z cudownym obrazem Matki 
Boskiej Nowogródzkiej. W tej 
świątyni w 1422 r. Władysław Ja-
giełło poślubił Zofię Holszańską. 
Tutaj również został ochrzczony 
Adam Mickiewicz. W odbudo-
wanym dworku Mickiewiczów, 
w którym poeta spędził dzieciń-
stwo, mieści się dzisiaj muzeum, 
a u stóp góry zamkowej kopiec i 
pomnik wieszcza. 
 Kończąc swoje relacje z po-
dróży po Kresach Antoni Ćwir-
ko - Godycki przytacza bardzo 
trafną wypowiedź Grzegorza Rą-
kowskiego: Dla mnie osobiście 
te na wpół zrujnowane dwory i 
pałace oraz ograbione świątynie 
na Białorusi są stokroć cenniej-
sze od wspaniałych i znakomicie 
utrzymanych zabytków Zachod-
niej Europy, są one bowiem ostat-
nią pozostałością tego niepo-
wtarzanego w dziejach naszego 
kontynentu zjawiska jakim była 
wieloetniczna i wielokulturowa 
Rzeczpospolita, której wpływy 
kulturalne mimo ponad stuletnie-
go okresu zaborów, przetrwały na 
ziemiach wschodnich do począt-
ków naszego stulecia. Jej dzie-
dzictwo jest wspólnym dobrem 
zamieszkujących ją niegdyś naro-
dów: Polaków, Białorusinów, Li-
twinów, Ukraińców, Żydów, Ro-
sjan i szeregu mniejszych nacji, 
o czym winni pamiętać wszyscy 
potomkowie jej niegdysiejszych 
obywateli.
 Polska zaatakowana ze wszyst-
kich stron i zdradzona militarnie 
przez Anglię i Francję,  przegra-
ła kampanię wrześniową w1939 
r., a tracąc Kresy zapłaciła naj-
większą cenę. Nie powinniśmy 
zapominać o tej ziemi, która dała 
tak wielkich Polaków, ziemi na 
której mieszkają potomkowie 
Polaków, którzy bardzo tęsknią 
za Ojczyzną i chcą podtrzymać 
więzy łączące ich z Ojczyzną. 
Chcą wychować swoje dzieci w 
duchu patriotyzmu i umiłowania 
Ojczyzny. Powinniśmy wspie-
rać tamtejszą Polonię i wszelkie 
działania, by ratować polskie 
skarby dziedzictwa kulturowego 
– zamki, pałace, kościoły, biblio-
teki, groby polskich żołnierzy 
– patriotów, wybitnych przedsta-
wicieli kultury i nauki. Powinni-
śmy utrwalać w pamięci rodaków 
etos Kresów, jako obszaru, gdzie 
umiłowanie Honoru, Boga i Oj-
czyzny najpełniej zaowocowało 
wielkimi dziełami kultury, nauki 
i sztuki. 

Polskie ślady na Kresach   (część II)

Muzeum Adama Mickiewicza 
w Zaosiu

Centrum Baranowicz

Kamień ku czci Konfederatów 
Barskich

Muzeum Adama Mickiewicza 
w Nowogródku

Kościół Przemienienia Pańskiego 
w Nowej Myszy

Świtezianka na jeziorze Świteź
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KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 5(48)

Osoby, które nadeślą 
lub dostarczą osobiście 
do redakcji (TCKiS ul. 
Prusicka 12) rozwiązaną 
krzyżówkę wraz z załą-
czonym kuponem, we-
zmą udział w losowaniu 
nagrody w wysokości 50 
zł. Dodatkowo otrzyma-
ją kosmetyk ufundowa-
ny przez Drogerię NIKA. 
Do odebrania w salonie 
przy ul. Daszyńskiego.

imię i nazwisko

telefon

Rozwiązanie  z numeru 4 (47)
Nagrodę w wysokości 50 zł za rozwiązanie krzyżówki oraz prezent, 
olejek zapachowy marki Payot  z numeru 3 PT otrzymuje: 

Anna Rzepiela
Nagroda do odebrania w sekretariacie TCKiS. Prezent do odebrania w 
NIKA PERFUMERIA za okazaniem karty podarunkowej otrzymanej w 
sekretariacie TCKiS.

Ulica  Prusicka - wyburzanie. Listopad 1978 r.

Ulica Milicka i Prusicka, widok z wieży kościelnej 1966r.

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 najciekaw-
szych zakątków miasta z lat 60- 
tych i 70-tych. Tym razem zdjęcie 
przedstawia skrzyżowanie ulic 
Prusickiej z Milicką z 1966 roku, 
a dokładnie widok na miejsce, 
gdzie został wybudowany jeden 
z większych bloków w Trzebni-

cy, na skarpie przy ulicy Prusic-
kiej. Ciekawostką są trzy kolejne 
zdjęcia już wybudowanego blo-
ku mieszkalnego i wyburzanych 
obok domów 
w 1978 
roku.

Trzebnica zatrzymana w kadrze
Fotograficzne atelier

Ulica  Prusicka - wyburzanie. Styczeń 1978 r.



Po zakończeniu rundy jesiennej 
obecnego sezonu zarząd Polonii 
postanowił zrezygnować z usług 
trzech graczy, a czterech następ-
nych przesunął do drużyny re-
zerw. We wspomnianej trójce 
znalazł się obrońca Radosław Pa-
rada, oraz dwaj pomocnicy: Karol 
Chodkiewicz i Patryk Zieliński. 
Parada  znalazł klub i będzie teraz 
występował w GKS-ie Kobierzy-

ce. Chodkiewicz i Zieliński nadal 
szukają nowego zespołu. Z czte-
rech, przesuniętych do drugiej 
drużyny piłkarzy, trzech zdecy-
dowało się spróbować swoich sił 
w innych barwach (jedynie Jacek 
Nawrot postanowił powalczyć o 
powrót do pierwszego zespołu). 
Defensor Marcin Waliszczak i 
skrzydłowy Wojciech Jankowski 
zostali do końca bieżącego roku 
wypożyczeni do Boru Oborniki 
Śląskie, z kolei Maciej Fitowski 
będzie w tym roku reprezentował 
barwy Orła Prusice. Z Polonią 
pożegnał się również najlepszy 
strzelec drużyny – Jakub Jakób-
czyk, który przeniósł się do Wro-
cławia i będzie teraz występował 
w Ślęzie. Ponownie do Olimpii 
Kowary został natomiast wypo-
życzony bramkarz, Emil Trynda.
Po ubytkach, szczególnie widocz-
nych w formacji ofensywnej trene-
rzy zaczęli poszukiwania nowych 
napastników. Zakontraktowano 
Billego Tchouague. Klub jest też 
bliski sfinalizowania transferów 
dwóch kolejnych piłkarzy wystę-
pujących w przedniej formacji. Są 
to: Kacper Belica i Radosław Nie-
łacny. Belica to dwudziestolatek, 
który występował w Chrobrym 
Głogów, głównie w rezerwach, ale 
ma też za sobą debiut w II lidze. 
Rok starszy jest Niełacny, który 
wraca do Polonii, po okresie gry 
w Sokole Wielka Lipa. Nowym 
zawodnikiem w naszym Klubie 

jest również Tomasz Karga. Ten 
młody obrońca został wypoży-
czony do końca obecnego sezonu 
z Pogoni Oleśnica. Blisko przyj-
ścia do Polonii jest także trzech 
młodzieżowców, zawodników 
FC Wrocław Academy. Bramkarz 
Karol Hornik, oraz pomocnicy: 
Oskar Caliński i Szymon Łasiń-
ski, najprawdopodobniej również 
zostaną wypożyczeni do naszego 
Klubu. 
Wszystkim byłym zawodnikom 
dziękujemy za reprezentowanie 
barw Polonii i życzymy powodze-
nia w dalszej przygodzie z piłką 
nożną! Nowym piłkarzom życzy-
my natomiast samych udanych 
występów w biało-niebieskich 
barwach!

                                                                                                                               KK

KAMIL KWAŚNIAK 

POLONIA TRZEBNICA 5-2 
SOKÓŁ WIELKA LIPA
Piłkarze Polonii do udanych 
mogą zaliczyć mecz kontrolny z 
Sokołem Wielka Lipa. Zagrali wi-
dowiskowo, skutecznie i pewnie 
pokonali rywala. Jednak worek z 
bramkami otworzyli goście, któ-
rzy zaraz po pierwszym gwizdku 
sędziego, pana Sebastiana Tar-
nowskiego, strzelili gola i wyszli 
na prowadzenie. W jedenastej 
minucie do wyrównania dopro-
wadził Rafał Miazgowski. Siedem 
minut później prowadzenie na-
szej drużynie dał Jakub Psiurka, a 
tuż przed końcem pierwszej czę-
ści meczu, w której Polonia była 
zdecydowanie lepsza, na 3-1 pod-
wyższył Rafał Miazgowski, strze-
lając tym samym drugiego gola w 
tym spotkaniu. 
W drugiej połowie, podobnie jak 
w pierwszej,  to goście pierwsi 
strzelili bramkę. Tym razem jed-
nak już nie tak szybko, bo kwa-
drans po wznowieniu gry i nie z 
akcji, a z rzutu karnego. Dziesięć 
minut później trafieniem odpo-
wiedzieli biało-niebiescy i zrobiło 
się 4-2. Piąty gol który nasi strze-
lili w 80. minucie spotkania, był 
ozdobą spotkania i padł po świet-
nej, zespołowej kombinacji. Dwa 
ostatnie trafienia były autorstwa 
Kacpra Belicy. Do końca wynik 
nie uległ już zmianie i zwycięstwo 
5-2 stało się faktem.
Zawodnicy sprawili świetny 
urodzinowy prezent Prezesowi 

Ryszardowi Buckiemu. Cieszy 
również decyzja Rafała Mia-
zgowskiego, który mimo kilku 
propozycji z innych klubów, zde-
cydował się pozostać w Polonii i 
pomóc drużynie w walce o utrzy-
manie. Możemy być również 
zadowoleni z postawy naszego 
zespołu, który pomimo kilku ab-
sencji, pokazał się z dobrej strony. 
Niestety martwi kolejna kontuzja 
naszego zawodnika. Tym razem 

pechowcem okazał się Piotr Pa-
jąk, którego kilkutygodniowa ab-
sencja jest pewna.

POLONIA TRZEBNICA 3-3 
KP BRZEG DOLNY 
Tydzień później biało-niebiescy 
na Fair Play Arenie w Trzebnicy 
podejmowali lidera IV ligi dol-
nośląskiej, KP Brzeg Dolny. Spo-

tkanie ponownie lepiej rozpoczęli 
goście. Już w drugiej minucie gry 
sędzia podyktował rzut karny dla 
przyjezdnych, po zagraniu ręką, 
w polu karny, przez jednego z 
naszych graczy. Piłkarz KP wy-
korzystał „jedenastkę” i czwarto-
ligowcy wyszli na prowadzenie. 
Nie trwało to jednak długo. Dwie 
minuty później skutecznie akcję 
Billyego Tchouague zakończył 
testowany napastnik z Rosji. Re-

mis również nie utrzymywał się 
długo, gdyż już w ósmej minucie 
poloniści wyszli na prowadze-
nie. Gola tym razem zdobył Piotr 
Reczka. Po upływie pierwszego 
kwadransa gry, w którym prze-
wagę mieli trzebniczanie, powoli 
inicjatywę zaczęli przejmować za-
wodnicy z Brzegu Dolnego. Inna 
sprawa, że dwie najdogodniejsze 
okazję stworzyliśmy rywalowi 
sami, po błędach w defensywie. 

Goście byli kilka razy nieskutecz-
ni, jednak w 26. minucie gry do-
prowadzili do wyrównania. Sześć 
minut później przeprowadzili 
jeszcze jedną skuteczną akcję i 
zrobiło się 2-3. Był to słabszy frag-
ment gry biało-niebieskich. Pod 
koniec pierwszej części meczu 
nasza drużyna mogła wyrównać, 
ale ładny strzał Adriana Bergiera 
z rzutu wolnego zatrzymał się na 
słupku bramki rywali. 
Druga odsłona tego spotkania 
przebiegała pod dyktando trzeb-

niczan. Nasi piłkarze przeważa-
li, stworzyli sobie cztery świetne 
okazje do zdobycia gola, ale byli 
nieskuteczni. Goście również 
mięli swoją szanse, ale na poste-
runku był Karol Buchla. Prze-
łomowa okazała się 84. minuta. 
Bramkarz gości, w swoim polu 
karnym, sfaulował Kacpra Beli-
cę i sędzia wskazał na „wapno”. 
Skutecznym egzekutorem rzutu 
karnego, po raz kolejny, był nasz 
grający trener Adrian Bergier, 
który strzelił trzecią bramkę dla 
swojego zespołu i doprowadził do 
wyrównania. Do końca spotkania 
wynik nie uległ już zmianie.

POLONIA TRZEBNICA 0-0 
OLIMPIA KOWARY

W ostatnią sobotę poloniści po 
raz pierwszy w tym roku zagrali 
na naturalnej murawie. Na bo-
isku w Nowym Dworze gościli 
Olimpię Kowary. Piękna pogo-
da, jaką przywitał nas marzec, 
sprzyjała rozegraniu zawodów. 
Mecz, mimo braku goli, mógł się 
podobać. Spotkanie stało na dość 
wysokim poziomie. Oba zespoły 
zaprezentowały dużą dyscyplinę 
taktyczną, szczególnie w defen-
sywie, nie dopuszczając rywali 
do zbyt wielu okazji strzeleckich. 
Mecz obfitował w walkę i spo-
ro ciekawych zagrań z obydwu 
stron. Pierwsza część gry była 
bardzo wyrównana. W drugiej z 
kolei, nieco lepiej zaprezentowali 
się goście, którzy sobie trzy świet-
ne okazje do zdobycia gola. Byli 
jednak nieskuteczni i spotkanie 
zakończyło się remisem.
Ogólnie gra naszej drużyny wy-
gląda dobrze i nastraja optymi-
stycznie przed rundą wiosenną, 
w której polonistów czeka ciężki 
bój o ligowe utrzymanie. Próba 
generalna, przed meczem pierw-
szym ligowym spotkaniem, czeka 
nas w sobotę 8. marca. Na boisku 
w Nowym Dworze zagramy z li-
derem leszczyńskiej okręgówki, 
Rawią Rawicz. Początek spotka-
nia o godzinie 11:00. 

Sparing na plus 
Przygotowujący się do rundy wiosennej trzebniczanie 
rozegrali kolejne mecze kontrolne. Wszystkie z czoło-
wymi ekipami IV ligi. Nasi piłkarze wygrali pewnie z So-
kołem Wielka Lipa i zanotowali dwa remisy: z KP Brzeg 
Dolny i z Olimpią Kowary.  

Adrian Bergier znacząco wspiera swoich zawodników, również  na boisku.

Transfery w trzebnickiej Polonii   
Wielkimi krokami zbliża 
się początek rundy wio-
sennej w III lidze. 15 mar-
ca poloniści zainaugurują 
rozgrywki wyjazdowym 
meczem z Formacją Port 
2000 Mostki. Tego samego 
dnia zamknięte zostanie 
zimowe okno transferowe. 
Nasz klub jest najbardziej 
aktywny na rynku trans-
ferowym ze wszystkich 
trzecioligowców. Z druży-
ny odeszło ośmiu zawod-
ników. Za to Polonię zasili 
najprawdopodobniej sied-
miu nowych piłkarzy.

Tomasz Karga zamienił oleśnicką Pogoń na Polonię Trzebnica.

Sprostowanie
W poprzednim numerze Pano-
ramy Trzebnickiej  NR 4 (47) z 
dnia 21.02.2014 w artykule El 
Clasico Trzebnickiej Koszykówki 
wkradł się niezamierzony błąd. 
Podałem, że I miejsce w turnieju 
rodzinnym zdobyła rodzina Jor-
kiewiczów. Tymczasem zwycięz-
cami rodzinnego turnieju zostali 
państwo KRUPA. Za pomyłkę 
przepraszam wszystkich zainte-
resowanych.

Sebastian Hawryliszyn
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 Po tym jak Jakub Jakóbczyk 
odszedł do Ślęzy Wrocław, sta-
ło się jasne, że w naszej druży-
nie potrzebne są wzmocnienia w 
formacji ofensywnej. W Klubie 
pojawił się na testach zawodnik z 
Kamerunu. - O Polonii i Trzebni-
cy dowiedziałem się z internetu. 
Spodobało mi się, że jest tu młoda 
drużyna i trener, który ma ambicje 
i profesjonalne podejście do swojej 
pracy – mówi Billy Tchouague. W 
grach kontrolnych okazało się, że 
jest on wartościowym zawodni-

kiem i postanowiono podpisać z 
nim kontrakt. Atmosfera w Klubie 
jest bardzo dobra, koledzy świet-
nie przyjęli mnie w szatni i są w 
porządku. Pomagają mi na trenin-
gach, dużo mi tłumacząc. Polski 
rozumiem w 70-80 procentach, 
dlatego podpowiadają mi również 
po angielsku - wyjaśnia swoją de-
cyzję o przyjściu do Polonii nasz 
nowy napastnik. Dodaje również: 
- Podoba mi się Trzebnica. Jest tu 
ładnie. Oczywiście sam stadion 
jest naprawdę świetny. Murawa ni-

czym nie ustępuje tym na stadio-
nach ekstraklasowych, jest nawet 
lepsza. Grałem w zeszłym sezonie 
w barwach Startu Namysłów, z 
rezerwami Podbeskidzia Bielsko
-Biała, na obiekcie, na którym na 
co dzień swoje mecze rozgrywa 
pierwsza, ekstraklasowa drużyna 
z Bielska i ich płyta była gorsza od 
tej w Trzebnicy - podkreśla. 
 Zawodnik pytany jakie sta-
wia sobie cele na rundę wiosenną 
mówi: - Chcę z siebie dać wszyst-
ko, grać w pierwszym składzie i 
pomóc drużynie. Chcę dać radość 
kibicom i zdobywać bramki. Mam 
nadzieję odbudować swoją formę 
w Trzebnicy, bo wierzę w siebie i 
wiem, że stać mnie na grę nawet 
w ekstraklasie. W swojej ojczyźnie 
występowałem w najwyższej lidze 
i myślę, że i w Polsce bym sobie po-
radził. Teraz jednak liczy się tylko 
Polonia, której mam zamiar po-
móc w ligowym utrzymaniu. Wie-
rzę, że również kibice nam w tym 

pomogą, przychodząc na stadion i 
gorąco nas dopingując. Będzie to 
nam bardzo potrzebne. Wiem, że 
jeśli będziemy grali z determina-
cją i zaangażowaniem, osiągniemy 
stawiane przed nami cele.
 Billy Tchouague to 25-latek. 
Urodził się w Bafang, na zachodzie 
kraju. Grał kolejno w III, II i I lidze 
kameruńskiej, w klubach z Duali 
- największego miasta w swojej oj-
czyźnie. Później starał się o angaż 
w klubach niemieckich. W kraju 
naszych zachodnich sąsiadów po-
znał swoją przyszłą żonę – Małgo-
rzatę, która jest Polką. Przyjechał 
z nią do naszej ojczyzny. W 2012 
roku grał w Starcie Namysłów, a 
cały 2013 leczył kontuzję.
 Billemu życzymy samych uda-
nych występów w barwach Polo-
nii! Zrealizowania wszystkich za-
mierzonych celów! Powodzenia!   

KK

Z Czarnego Lądu do Polonii
Kameruńczyk Billy Tchouague (polska wymowa: Bili 
Czułage) został piłkarzem TSSR Polonii Trzebnica. To 
pierwszy obcokrajowiec w historii, który zagra w bar-
wach naszego Klubu. Napastnik związał się z Polonią 
półroczną umową.

Billy Tchouague - nowy nabytek 
trzebnickiej Polonii.

Drużyna Orlików TSSR Polonii Trzebnica
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Turniej rozegrany został na hali 
sportowej przy Gimnazjum im. 
Macieja Rataja w Żmigrodzie. 
Organizatorem był Piast Żmi-
gród. Zawody podzielono na 

część grupową i fazę pucharo-
wą. W rywalizacji wzięło udział 
osiem drużyn. Poloniści trafili 
do grupy z rówieśnikami z FC 
Academy Wrocław, Polonii Wro-
cław, oraz Miedzi Legnica. Mło-
dzi trzebniczanie wygrali dwa 
z trzech meczy i awansowali do 
dalszej fazy rozgrywek. W półfi-
nale, po emocjonującym spotka-
niu, zakończonym rzutami kar-
nymi, nasi pokonali AS Milicz i 
awansowali do finału. W meczu 
o pierwsze miejsce, po zażartej 
walce, biało-niebiescy przegrali 
niestety nieznacznie 0-1 z Mie-

dzią Legnica, tracąc bramkę w 
samej końcówce meczu. Pomimo 
porażki w finale, cały Turniej na-
leży uznać za niezwykle udany. 
Młodzi trzebniczanie zaprezen-
towali się ze znakomitej strony.                                                                                                                           

Skład Polonii Trzebnica: Se-
bastian Grzybowski, Damian 
Michalewski, Paweł Solecki, Ma-
teusz Kasperek, Szymon Hupa, 
Kamil Zawadzki, Filip Kapinos, 
Mateusz Hermanowicz, Fran-
ciszek Misterka, Marcel Tur-
kiewicz, Oliwier Hupa i Patryk 
Wawrzykowski.
Trener: Przemysław Migdał.                                                                                                  

Gratulacje dla całej drużyny 
i trenera!

KK

R E K L A M A

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

 Zawodowi kierowcy spędzający 
wiele godzin za kółkiem narażeni są 
na działanie szkodliwych i uciążli-
wych czynników, które negatywnie 
wpływają na stan zdrowia, a co za 
tym idzie, zdolność prowadzenia 
pojazdu. Stres, hałas, narażenie na 
wibracje, monotonia wykonywa-
nych czynności oraz długotrwała 
pozycja siedząca z pewnością nie 
wpływają korzystnie na zdrowie i 
sprawność psychofizyczną kierowcy. 
Liczne badania naukowe wspólnie 
potwierdzają, iż blisko 70% zawodo-
wych kierowców najczęściej uskarża 
się na dolegliwości bólowe układu 
kostno-stawowego, głównie kręgo-

słupa lędźwiowego.
 Nasz kręgosłup to najważniejszy 
element układu kostnego, stanowi 
podporę naszego ciała, dlatego też 
powinniśmy o niego szczególnie 
dbać. Aby uniknąć nieodwracalnych 
zmian w kręgosłupie, warto działać 
profilaktycznie. Każdy kierowca po-
winien przede wszystkim zadbać o 
prawidłowe ustawienie fotela w aucie 
w stosunku do swoich parametrów 
ciała. Aby odciążyć odcinek lędź-
wiowy, niezbędna będzie specjalna 
podpórka lędźwiowa, która pozwa-
la na utrzymanie neutralnej pozycji 
dla kręgosłupa. Podczas jazdy należy 
utrzymywać wyprostowaną górną 

część sylwetki, głowę oprzeć o zagłó-
wek, a pośladki dosunąć jak najbliżej 
oparcia fotela. Na długich trasach 
nie zapominaj o przerwach, najle-
piej co 40-60 min. w zależności od 
potrzeb i subiektywnych odczuć. W 
czasie przerwy spaceruj i delikatnie 
się przeciągaj. Przy okazji dotlenisz 
organizm i rozluźnisz się. Podczas 
jazdy napinaj mięśnie dna miednicy 
oraz delikatnie wciągaj brzuch, tech-
nika ta uaktywnia głębokie mięśnie 
stabilizujące kręgosłup, co pozwala 
na odciążenie kręgosłupa. 
 Istnieją również inne rozwiąza-
nia, które będą pomocne w walce z 
bólem pleców. Jeśli pomimo stoso-
wania się do zaleceń zdrowej jazdy 
nadal utrzymuje się ból i dyskomfort 
warto wówczas skonsultować się z 

lekarzem bądź fizjoterapeutą. Spe-
cjalista pomoże dobrać odpowied-
nią formę rehabilitacji oraz nauczy 
wykonywania specjalnych ćwiczeń, 
które wzmocnią przeciążony kręgo-
słup. Pomocna także jest terapia ma-
nualna oraz specjalny rozluźniający 
masaż. Obie formy terapii skutecz-
nie niwelują powstałe przeciążenia   
ból w kręgosłupie oraz w pozosta-
łych stawach w naszym ciele. 
 Jeśli chcesz mieć zdrowy krę-
gosłup, pamiętaj o zdrowych na-
wykach. Działając profilaktycznie 
,uchronisz się przed przeciążeniem 
kręgosłupa, a jazda samochodem 
stanie się dla Ciebie prawdziwą przy-
jemnością, bez przykrych dolegliwo-
ści i konsekwencji.

mgr Ewa Lis

Kierowco, zadbaj o swój kręgosłup!

 Dotacja w wysokości 60 tys. zł 
przyznana została w ramach zada-
nia publicznego pn. popularyzowa-
nie sprawności fizycznej i rekreacji 
ruchowej poprzez wspieranie przed-
sięwzięć systematycznie doskona-
lących uzdolnienia sportowe – „Od 
sportowej zabawy do siatkarskiej 
sławy”. Siatkówka jest bardzo popu-
larną dziedziną sportu, posiadającą 
w Trzebnicy wieloletnią tradycję.
 Pieniądze zostaną przez Gaudię 
przeznaczone na liczne działania. 
Przede wszystkim na organizowa-
nie przez profesjonalnych i doświad-
czonych trenerów, szkoleniowców 
i pedagogów zajęć sportowych dla 
dzieci i młodzieży w celu wszech-
stronnego rozwoju ich sprawności 
fizycznej i umysłowej, a tym sa-
mym planowanie i organizowanie 
pozalekcyjnego życia sportowego 
uczniów. Jednym z celów, jakie Gau-
dia Trzebnica chce realizować, jest 
kształtowanie pozytywnych cech 
charakteru i osobowości u młodych 
sportowców przez systematyczne 
ćwiczenia, które prowadzą do obo-

wiązkowości, umiejętności pracy 
w grupie i zespołowości. Treningi 
organizowane są dla różnych grup 
wiekowych i odbywają się od 2 do 
4 razy w tygodniu. Dofinansowanie 
potrzebne jest także na zakup no-
wego sprzętu i strojów dla zawod-
niczek, obsługę medyczną oraz po-
krycie kosztów udziału w turniejach 
oraz dojazdu na rozgrywki ligowe, a 
także pobytu na obozach treningo-
wych i przygotowawczych.
 Burmistrz Gminy Trzebnica 
Marek Długozima – Pragnę przy-
pomnieć, że co roku organizacje 
pozarządowe i podmioty pożytku 
publicznego otrzymują dofinanso-
wanie, często kluczowe dla konty-
nuacji swojej działalności. W gronie 
tych podmiotów znajduje się Gau-
dia Trzebica, regularnie zdobywając 
dotacje i przeznaczając je na popula-
ryzację piłki siatkowej, zapewniając 
młodzieży aktywne spędzanie wol-
nego czasu oraz promując Gminę 
Trzebnica na turniejach i rozgryw-
kach wyjazdowych. 

[kas]

Dotacja dla MMKS Gaudia Trzebnica

Od lewej: Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Wiceprezes Gaudii 
Trzebnica Zygmunt Książkiewicz, Członek Zarządu Sławomira Gniadek, Naczel-
nik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Iwona Durbajło.

W ramach puli ponad 560 
tys. zł, jaka w budżecie 
Gminy Trzebnica została 
przewidziana na wsparcie 
działań organizacji poza-
rządowych i podmiotów 
pożytku publicznego, 
60 tys. zł otrzyma MMKS 
Gaudia Trzebnica. 18 lu-
tego w Urzędzie Miejskim 
Burmistrz Gminy Trzebni-
ca Marek Długozima pod-
pisał stosowną umowę z 
Wiceprezesem Klubu Zyg-
muntem Książkiewiczem 
i Członkiem Zarządu Sła-
womirą Gniadek.

Orliki jak orły!
W ostatnią niedzielę (2.03) 
orliki TSSR Polonii (dziesię-
ciolatkowie) uczestniczyli w 
Turnieju Piłki Nożnej Halo-
wej Orlików DAW-POŻ CUP 
w Żmigrodzie. W silnie ob-
sadzonych zawodach mali 
poloniści spisali się świetnie 
i zajęli drugie miejsce! 
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WAŻNE TELEFONY
URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY 
 71 312 06 11
 71 312 06 42
 71 312 01 45
BURMISTRZ PRZYJMUJE:
w sprawach skarg i wniosków 
 w każdą środę 
 w godz. od 16 do 16:15
w sprawach lokalowych 
 w każdy pierwszy wtorek 
 miesiąca w godz. od 13 do 16

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

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

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

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

ZAKŁAD  UBEZPIECZEŃ 
SPOŁECZNYCH
 71 388 75 00
 71 388 75 80 

SĄD REJONOWY 
 71 312 12 13

POWIATOWY URZĄD PRACY
 71 312 11 54
 71 387 11 38

SZPITAL ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
 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

POGOTOWIE 
WODNO-KANALIZACYJNE
 71 310 12 16

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

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

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

PEDIATRA-NEONATOLOG

lek. med. 

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

Trzebnica 

ul. W. Jagiełły 9
Przyjmuje codziennie po uprzedniej 
rejestracji telefonicznej.

tel. 71 312 11 62
 502 670 316

STOMATOLOG

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

stomatologia zachowawcza

stomatologia dziecięca

protetyka

chirurgia

Rejestracja tel. 607 817 491

OKULISTA
i PRACOWNIA OPTYCZNA

lek. med. 
Maria Banaś – Wojtowicz
specjalista chorób oczu 
i optometrysta

REJESTRACJA: 71 387 22 67
  607 40 58 47
pon. - pt. w godz. 13 - 19 
Pełen zakres badań okulistycznych
TRZEBNICA ul. Pobożnego 15/XII
(wejście od ul. Milickiej)

STOMATOLOG

Trzebnica, ul. Prusicka 1

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

Pełen zakres usług 
stomatologicznych

tel. 71 312 15 10
 601 721 805

NEUROLOG

lek. med. 

Monika Susz-Kołodyńska

Trzebnica

ul. Piaskowskiego 25

REJESTRACJA telefoniczna

 513 128 911

GABINET USG

dr n. med. Tomasz Harań
Specjalista radiolog

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

 tel: 71 387 27 78
 605 175 050
Godziny przyjęć:
pon. i czw. 9:00 - 15.30
wt. i śr. 14:00 - 19:00

WETERYNARZ

lek. wet. 

Ewa Okręglicka

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

WETERYNARZ

gabinet weterynaryjny IATROS

lek. wet. Stanisław Dzimira
lek. wet. Ewa Michalska

ul. 1 Maja 3 / TRZEBNICA
tel. 71/312 09 85, 601 76 29 57 
zaprasza:

Oferujemy badania diagnostycz-
ne, zabiegi profilaktyczne i lecz-
nicze, karmy i diety lecznicze, 
suplementy, diety oraz specjali-
styczne porady.

LARYNGOLOG

lek. med. 

Piotr Kołodyński
Trzebnica 

ul. Piaskowskiego 25

rejestracja telefoniczna

503 014 969

PSYCHODIETETYK

mgr Iwona Grzeżułkowska
psycholog, psychodietetyk

- leczenie nadwagi i otyłości
- indywidualnie dopasowane jadłospisy
- dieta w chorobach
- żywienie dzieci
- grupa wsparcia dla osób odchudzających się

Centrum Zdrowia EMVIT
Trzebnica, ul. H. Pobożnego 24A
tel. 722-395-256
www.emvit.pl

PEDIATRA-NEONATOLOG

praktyka 
pediatryczno-neonatologiczna

lek. med.  

Anna Kowalik
pediatra specjalista neonatolog

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

tel. 698 441 394

FONO  CENTRUM 
   PROTETYKI SŁUCHU

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

TRZEBNICA ul. H. Pobożnego 13
  (wejście od ul. Milickiej)
Gabinet czynny
pon. – śr. 8 – 16.30
czw. – pt. 8 – 15.30

tel. 71 387 12 76

OKULISTA
  w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

lek. dr Anna Białek-Szymańska
  specjalista chorób oczu
dr przyjmuje: soboty 10 - 14
Trzebnica ul. Daszyńskiego 35
komputerowe badanie wzroku
mierzenie ciśnienia aplanatem
badanie dna oka
usuwanie ciał obcych
dobór soczewek kontaktowych
Czynny: pon. - pt. w godz. 10-18

REJESTRACJA tel. 601 754 974

APTEKI
Dyżury nocne aptek:
w dniach 

10-16 marca 

apteka Św. Jadwigi
ul. Św. Jadwigi 13

w dniach 17-23 marca  
apteka Herbena
ul. Prusicka1

pon. / śr. / pt. 11 - 19
wt. / czw. 8 - 14
sob. 10 - 14

DERMATOLOG 
z zabiegami leczniczo-kosmetycznymi

lek med Irena Dudek-Zaborowska 
specjalista dermatolog-wenerolog
Trzebnica ul. Wiosenna 26 (boczna ul. Polnej)

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 pielęgna-
cja twarzy i stóp, usuwanie odcisków)

Anna Binek tel. 726 162 805

STOMATOLOG

dr n. med. 

Justyna Składnik 
specjalista stomatologii 
zachowawczej z endodoncją 

NOWY GABINET
ul. św. Jadwigi 19 a Trzebnica  

czynne od poniedziałku do soboty

rejestracja telefoniczna

603 233 932



SPRZĄTANIE(5) mieszkań, domów, 
okien, kompleksowo. Jestem osobą od-
powiedzialną z dużym doświadczeniem. 
Tanio. Tel. 663 743 576.
OPIEKUNKA ŻŁOBKOWA(4) po-
szukuje pracy w Trzebnicy w żłobku lub 
przedszkolu. Nadmieniam że bardzo 
lubię się opiekować dziećmi, praca z 
dziećmi sprawia mi radość, posiadam 
doświadczenie w opiece nad dziećmi.
Chciałam dodać że jestem po kursie 
opiekunek żłobkowych i w klubie malu-
cha. Jestem zainteresowana pracą na pół 
etatu lub cały etat od poniedziałku do 
piątku. Tel. 667 131 413.
KRAWCOWA(4) Tel. 781 982 605.
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, remon-
tach. Tel. 609 607 707.
OPIEKUNKA zaopiekuję się osobą 
starszą w Trzebnicy, dla której zrobię  
jedzenie, wyjście na spacer lub inne 
czynności, które będą potrzebne w 
danej chwili, wynagrodzenie pozo-
stawiam dla zainteresowanych, którzy 
ocenią moje zaangażowanie i ofiar-
ność pracy. Tel. 505 134 023.
OPIEKUNKA zaopiekuje się dziec-
kiem od zaraz, wiek dziecka obojętny, 
może być niepełnosprawne, posia-
dam referencje, tel. 505 134 023.
KOREPETYCJE Studentka pomoże 
w lekcjach uczniom szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Tel. 697 936 979.
KOREPETYCJE Udzielam korepety-
cji z j. angielskiego, tel. 607 475 211.
PRACA DOWOLNA Kobieta na eme-
ryturze, w pełni zdrowa i sprawna po-
szukuje pracy i zaopiekuje się też dziec-
kiem. Tel. 695 588 722.
SPRZEDAWCA szuka pracy na tere-
nie Trzebnicy, tel. 797 253 276.
PRACA DORYWCZA Pan szuka pra-
cy dorywczej w Trzebnicy lub okolicy, 
tel. 693 598 581.
LOGISTYK Absolwent logistyki przyjmie 
pracę w ramach stażu, tel. 723 396 377.
SPRZEDAWCA szuka pracy na tere-
nie Trzebnicy. Tel. 601 525 420 (branża 
odzieżowa). 
TOKARZ z uprawnieniami CNC po-
dejmie pracę. Posiadam uprawnienia 
na wózki widłowe. Tel. 609 512 270. 
Proszę dzwonić po godz 15.
PRACA FIZYCZNA mężczyzna, 36 
lat, bez nałogów, wykształcenie tech-
niczne, kurs wózków widłowych, pra-
wo jazdy, spawanie MAG 135, dobra 
znajomość j. angielskiego, szuka pracy 
fizycznej na terenie powiatu trzebnic-
kiego lub wołowskiego. Kontakt: tel. 
783 835 181.
SPRZEDAWCA szuka pracy na tere-
nie Trzebnicy, tel. 601 525 420.
SPRZEDAWCA szuka pracy na tere-
nie Trzebnicy, tel. 797 253 276.
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM tel. 
601 525 420.
PRASOWANIE Profesjonalne praso-
wanie koszul i innych z odbiorem i do-
stawą. Tel. 661 139 043.
SPRZĄTANIE domów, mieszkań, my-
cie okien, itp. Jestem odpowiedzialną i 
miłą osobą. Tel. 782 400 657.

 MOTORYZACJA 
SPR ZE DAM

BAGAŻNIK(5) samochodowy na rower, 
3 sztuki. Cena 200 zł / sztukę. Tel. 609 712 
403. 
HYDROFOR(4) mało używany. Tel. 600 
516 080. 
BRAMA GARAŻOWA(4) uchylna o 
wym. 2,2 m wys. x 2,6 m szer. Cena 
600 zł. Tel. 781 982 605.
BRAMA GARAŻOWA(4) firmy Krispol, 
nieużywana, kolor jasny dąb, wym. 
Szer. 242 x wys. 224. Cena: 800 zł. Tel. 
505 195 016.
BETONIARKA(4) 250, w pełni spraw-
na. Rawicz. Tel. 784 627 695. 
BUS(4) Ford Transit rok produkcji 1998 
granatowy stan dobry ,oc, przegląd, cena 
4500. Tel. 600 516 080.
PIŁĘ(3) do drzewa (krajzega), sprawna, 
stan bardzo dobry, prod. niemieckiej, 450 
zł. Tel 606 597 711.
FIAT(3) Tico rok prod. 1999, Cena 2200 
zł. Tel. 665 280 739.
OPONY(3) zimowe Dunlop do samo-
chodu terenowego 235/17 R 15, głębo-
kość bieżnika 7 mm, 400 zł za 4 sztuki.  Tel 
606 597 711.
DWUKOŁÓWKĘ CIĄGNIKOWĄ(3)  
Ujeździec Wielki. Tel. 668 30 21 27.
ROZRUSZNIKI(3) 2 sztuki i 2 alterna-
tory do Forda fiesty. Cena 60 zł / szt. Tel. 
665 280 739.
KOMPRESOR(3) trzycylindrowy kom-
pletny, stan bardzo dobry - 1050 zł. Tel 
606 597 711.
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 let-
nich. Cena 2400 zł. Tel. 71312 49 06, 665 
938 440.
OPONY(2) do ciężarówki roz. 295 x 80r 
22,5. Cena 250 zł / sztukę. Tel. 71 312 49 
06, 665 938 440.
WINDA DEKARSKA(2) Tel. 663 382 932.
ŁATY BUDOWLANE(2) - 6/4, krótkie 
odcinki. Tel. 663 951 072.
SILNIK ELEKTRYCZNY 3-fazowy, 
370W, 2800 obr./min., drugi 180W, 

 NIERUCHOMOŚCI 
SPR ZE DAM

KAWALERKA 36,5m² w centrum 
Trzebnicy przy deptaku tel. 790 558 208.
KAWALERKA w centrum Trzebnicy o 
pow. 35 m². Tel.  609 601 202.
KAWALERKĘ w Trzebnicy, 34 m², kuch-
nia, wc, łazienka. Tel. 663 810 769.
MIESZKANIE(5) 34 m², kawalerka (prze-
robione na dwa pokoje), II piętro, okolice 
Rynku. Tel. 606 484 706.
MIESZKANIE(4) na 3 piętrze, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, 98 m2, w Trzebnicy przy 
u. Św. Jadwigi. Tel. 607 565 297.
MIESZKANIE(4) 2-pokojowe (39 m²) 
w centrum Trzebnicy, blisko Rynku. Pokój z 
aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka, 
przedpokój, pomieszczenie gospodar-
cze. Mieszkanie na 3 piętrze (bez windy), 
gotowe do zamieszkania, w budynku 
z 2009r, ogrzewanie piecem dwufunk-
cyjnym gazowym. Dobra lokalizacja, bli-
sko do sklepów, przychodni, pkp i pks. 
W cenie w pełni wyposażona kuchnia. Cena: 
175 tys. (do negocjacji). Tel: 512 360 506.
MIESZKANIE(4) słoneczne 3 pokojowe 
w centrum Trzebnicy na 3 piętrze. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 511 908 050.
MIESZKANIE własnościowe  43 m², 
plus działka własnościowa - Węgrzynów  
Tel .784 434 667.
MIESZKANIE(4) 2-pokojowe (39 m²) w 
centrum Trzebnicy, blisko Rynku. Pokój z 
aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka, 
przedpokój, pomieszczenie gospodar-
cze. Mieszkanie na 3 piętrze (bez windy), 
gotowe do zamieszkania, w budynku 
z 2009r, ogrzewanie piecem dwufunk-
cyjnym 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. Bochen-
ka). Do zamieszkania od zaraz. Tel. 664 
785 691.
MIESZKANIE w centrum Trzebni-
cy 60 m², po remoncie (nowoczesny 
styl), umeblowane, w pełni wyposa-
żone (meble, dywany, lampy, zastawa 
kuchenna), tel. 667 901 157.
MIESZKANIE 67m² w domu jedno-
rodzinnym w centrum Trzebnicy, cena 
275 tys.,  tel 502 826 516.
MIESZKANIE 77 m² na IV piętrze, 3 
pokoje – wyremontowane, w centrum 
Trzebnicy, 260 tys., tel. 667 672 204.
MIESZKANIE o pow. 69,70 m², na 
parterze kamienicy, położone w Pru-
sicach, centrum miasta. Mieszkanie 
składa się z pokojów: 22 m², 17 m² 
15 m², przedpokoju, kuchni i łazienki. 
Mieszkanie po remoncie,  podłogi w 
pokojach - mozaika drewniana jesion, 
nowe okna, drewniane parapety. W 
wyposażeniu mieszkania pozostają 
(w bardzo dobrym stanie) meble ku-
chenne, kuchenka elektryczno-gazo-
wa, lodówka, meble w przedpokoju. 
Do mieszkania przynależą dwa po-
mieszczenia gospodarcze, piwnica, 
wspólny ogródek na tyłach budynku. 
Kontakt pod nr tel. kom. 604 99 16 34.
MIESZKANIE w Trzebnicy przy ul. 
Głowackiego o pow. 54 m², 2 pokoje 
(o pow. 19,5 m² i 11,3 m²) , łazienka  3,6 
m², kuchnia 6,8 m² , przedpokój 7,8 m², 
z balkonem zabudowanym + piwnica, 
tel. 667 100 949; 71 312 02 64.
MIESZKANIE własnościowe 35 m²w 
Trzebnicy w budynku spółdzielczym 
przy ulicy Słonecznej. Wysoki parter. 
Dwa pokoje po remoncie. Niski czynsz 
i świetna lokalizacja. Tel. 690 672 915.
MIESZKANIE 4-pokojowe, po re-
moncie 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 Ślężę. Na działce można się wybu-
dować po złożeniu w gminie planu 
zagospodarowania przestrzennego.  
Cena-proszę o kontakt. Tel 71 387 09 
88, 784 434 667.
DOM(4) piętrowy z lat 80 w Brzykowie, 
na działce 9-arowej + budynek go-
spodarczy i wiata z osprzętem + 1 ha 
sadu wiśniowego i 40 arów pola. Obok 
domu dwa garaże. Tel. 661 851 943.
DOM z lokalem usługowym w cen-
trum Trzebnicy, ekstra lokalizacja, 310 
m², cena 989.000 zł, więcej informacji 
na vividdom.pl i pod nr 603 807 428.

DOM Księginice (Kobylice) nowy, dział-
ka 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 mieszka-
nia, doprowadzona woda, światło, domy 
ocieplone, tel. 694 627 900.
DOM na wsi, działka 1050m², do re-
montu, + budynek gospodarczy, tel. 
663 951 072.
WILLA(4) do sprzedania 1/2 willi, po-
wierzchnia mieszkalna 120,9 m²., cen-
trum Trzebnicy, blisko PKP, pomiesz-
czenia gospodarcze i garaż - 60 m²., na 
działce 437 m². Tel. 607 636 024.
GRUNT ROLNY 1,6 ha na działki bu-
dowlane w tym 2 działki budowlane po 
10,5 ara z warunkami zabudowy. Ujeź-
dziec 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 (wi-
śnie, czereśnie, porzeczki). Tel 669 351 078.
ZIEMIA rolna 3 ha w okolicy Pomianowic 
k. Zawoni. Szybko i tanio! Tel. 884 689 871.
DZIAŁKA(4) budowlana z zabudowa-
niami, Ligota Trzebnicka, 5 arów, tel: 
605 277 387.
DZIAŁKA 31 arów, 3 km od Trzebnicy. 
Tel. 784 434 667.
DZIAŁKA budowlana w Skokowej 
1400 m2. Cena do uzgodnienia. Tel. 
609 280 480.
DZIAŁKA siedliskowa w Trzebnicy z 
pozwoleniem na budowę o pow. 0,5 ha. 
Tel. 669 351 078.
DZIAŁKA budowlana w Trzebnicy, 
o pow. 358m², na działce prąd, w uli-
cy woda, kanalizacja, wydane warunki 
zabudowy, mapka do celów projekto-
wych, tel. 663 342 744 (po godz.17.).
DZIAŁKA Pilnie! Tanio! Budowlana 15 
arów z mediami w Wiszni Małej. Bar-
dzo dobry dojazd, ul. Szkolna, lub za-
mienię działkę na mieszkanie w Trzeb-
nicy do II piętra. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 785 410 362.
DZIAŁKA budowlana w 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 miej-
scu prywatny żłobek, a w Długołęce 
wszystkie szkoły (podstawówka, gim-
nazjum i liceum). Cena 200 000 zł do 
negocjacji,  tel. 693 332 646.
DZIAŁKA rolna z możliwością zabu-
dowy, Trzebnica obręb Kobylice, 5 ha, 
tel. 512 471 588.
DZIAŁKA budowlana 700 m² w Obor-
nikach Śl. Tel. 784 462 131.
DZIAŁKA budowlana w Kałowicach 
koło Zawoni tel. 695 220 186.
DZIAŁKA rolną w ok. Węgrzynowa, 
ogrodzoną, 30 arów w połowie obsadzoną 
drzewami owocowymi, tel. 71 387 13 98.
DZIAŁKI(4) budowlane w Komorowie z 
mediami, ładna okolica, ok. 0,12 ha każda, 
cena do uzgodnienia. Tel. 71/312 31 05.
DZIAŁKI budowlane, KOBYLICE , woda, 
prąd, kanalizacja. Tel. 695 243 494.
DZIAŁKI budowlane w Kałowicach 
koło Zawoni lub zamienię na mieszkanie. 
695 220 186.
DZIAŁKI(5)  budowlane o powierzchni 
11 arów z wydaną decyzją na budowę w 
powiecie Trzebnickim – Gmina Zawonia 
cena do uzgodnienia. Tel. 725 147 283  
lub 667 909 102.
DZIAŁKI(5) 3sztuki, budowlane, 2 po 15 
arów, jedna 25 arów, dużo zieleni, blisko 
szosy, Brochocin. Tel. 781 409 731.
LOKAL usługowo-handlowy w cen-
trum Trzebnicy, 54 m², cena 289.000,-, 
więcej informacji na vividdom.pl i pod nr 
603 807 428.

LOKAL(4) użytkowy wydzierżawię lub 
sprzedam w centrum Trzebnicy, ul. Ks. 
Bochenka, 18 m2 . Tel 509 074 300 .
GARAŻ(5) z płyty obornickiej o wym. 
6 m x 11 m. w Szczytkowicach. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 663 382 932.

W YNA JMĘ
KAWALERKA(4) 32 m2, komfortowo 
wyposażona, ul Henryka Pobożnego 
w Trzebnicy, cena 900 zł/mc. Tel 504 
997 251.
KAWALERKA o pow. 54 m² (po pod-
łodze) na III piętrze, na poddaszu przy 
ul. Bochenka 26 (nad Galerią Kwiatów) 
tel. 607 930 580.
KAWALERKA 32 m² w Trzebnicy, 
umeblowana, nowe budownictwo, 
800 zł + opłaty. Tel. 695 345 850.
MIESZKANIE(5) 3-pokojowe w Trzeb-
nicy w Rynku, na parterze. Tel. 693 332 646.
MIESZKANIE(4) 48m², 2 pokojowe, 
umeblowane w Trzebnicy. 950 zł + 
opłaty. Od miesiąca maja br. Tel. 603 
153 963.

MIESZKANIE w Zawoni 45 m², 600 zł 
+ rachunki. Tel. 784 989 227
MIESZKANIE 54 m², 2 pokoje z bal-
konem od strony parku na pierwszym 
piętrze (nad Galerią Kwiatów) przy uli-
cy Bochenka 26, tel. 607 930 580.
MIESZKANIE nowe w Trzebnicy ul. 
Korczaka (nowe osiedle Zdrój) na I pię-
trze, 47m², w pełni wyposażone (sprzęt 
AGD i meble). Tel 693 220 512.
MIESZKANIE w centrum Trzebnicy 
3 pokojowe 60m² na 2 piętrze z ko-
minkiem ,roletami antywłamaniowy-
mi, kuchnia częściowo wyposażona 
oraz szafy wnękowe w pokojach. Tel. 
788 960 430.
MIESZKANIE 2 pokojowe w Trzebni-
cy 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 moż-
liwością powiększenia przy ulicy św. 
Jadwigi (w solarium). Tel. 71 312 03 70, 
kom. 605 368 993.
LOKAL usługowy, sprzedam lub wy-
dzierżawię 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 AMIE NIĘ
MIESZKANIE(4) 38 m² w centrum 
Trzebnicy, umeblowane. Tv, Internet, w 
atrakcyjnej cenie. Tel. 721 743 565.
MIESZKANIE 2 pokojowe ( w centrum 
Trzebnicy ul. Prusicka 1 na 2 piętrze w 
bloku) na większe 3 pokojowe, do re-
montu bez dopłaty. Tel. 668 371 516.
MIESZKANIE własnościowe bez-
czynszowe 43m² plus działka własno-
ściowa 31 arów. Węgrzynów, na miesz-
kanie w Trzebnicy lub Obornikach 
Śląskich. Tel .784 434 667.
MIESZKANIE (trzy pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój)w Trzebnicy przy 
ul. Bochenka z większego na mniej-
sze-dwupokojowe na parterze lub 
1piętrze z dopłatą również w Trzebni-
cy. Tel. 694 041 958.
MIESZKANIE 37 m² przy ul. Żerom-
skiego w Trzebnicy na 3 piętrze na więk-
sze, 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 dopła-
tą na 2-pokojowe. Tel. 693 046 140.

SZUK AM
MIEJSCE POSTOJOWE(5) w garażu/
komórce dla motocykla w Trzebnicy 
(preferowana ul. Wałowa i okolice). Tel. 
693 221 881.

 DAM  PRACĘ 
DODATKOWA(3) Wystarczy że jesteś 
pełnoletni i masz trochę wolnego cza-
su, 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 po-
mogę Ci spełnić Twoje marzenia. Praca 
lekka i przyjemna i nie jest to akwizy-
cja!!! Praca przy kosmetykach.
KONSULTANTKA(2) Zostań konsul-
tantką MARIZA, bezpłatna rejestracja, 
darmowy katalog, marża 30%, brak 
obowiązku składania zamówień co mie-
siąc. e-mail: mariza.ula@wp.pl, www.
mariza-ula.webnode.com
KOSMETYCZKA, MASAŻYSTKA w 
nowo otwartym gabinecie kosme-
tycznym w Trzebnicy. Tel. 788 063 648.
PRACA DODATKOWA firma zajmu-
jąca się działem odszkodowań, wyna-
grodzenie prowizyjne. Tel. 535 885 885.
SEKRETARKĘ zatrudnię do biura na 
terenie Trzebnicy (mile widziana studentka 
studiów zaocznych). Zakres obowiązków: 
umawianie klientów zgodnie z kalenda-
rzem, sprawdzanie zdolności kredytowej 
klienta, obliczanie składek ubezpieczenio-
wych, obsługa faksu, podstawowa obsłu-
ga komputera. Oferujemy: pracę w miłej 
atmosferze, podstawę + prowizję, możli-
wość rozwoju. Osoby zainteresowane pro-
szone są o przesłanie CV wraz ze zdjęciem 
na adres mailowy: trzebnica.rekrutacja@
gmail.com
DORADCA KLIENTA Firma: SKARA-
BEUSZ sp z o.o, Trzebnica i okolice, Zada-
nia: rozwój sprzedaży na wyznaczonym 
terenie, bezpośredni kontakt z klientem, 
praca w terenie, oczekiwania: doświad-
czenie w sprzedaży i obsłudze klienta, 
dobre umiejętności organizacyjne, komu-
nikatywność, mile widziane osoby mające 
doświadczenie w sprzedaży ubezpie-
czeń, kosmetyków. Oferujemy: wynagro-
dzenie prowizyjne wypłacane tygodnio-
wo, premię związaną z pozyskiwaniem 
klientów, telefon komórkowy z limitem 
miesięcznym. Tel. 797 230 253.

 SZUKAM  PRACY 
PRACA DODATKOWA(5) Młoda ko-
bieta podejmie dodatkową pracę: sprzą-
tanie mieszkań, biur, domów lub w skle-
pie mięsnym. Tel. 785 220 965. 

2800 obr./min. Cena: 70 zł za dwie 
sztuki. Tel.  607 050 846.
FELGI komplet metalowych do Merce-
desa (5,5), Tel. 694 216 036. 
FELGI ALUMINIOWE (siedemnastki), 
6,5 cala, rozmiar 112, do passata P6 / 
sharana lub galaxy, CENA 550 zł. Tel.  
505 838 073.
KOŁA zimowe, felgi stalowe, 2 szt. 
175 x 65 x 14 120 zł. tel. 697 120 620
OPONY zimowe roz. 205/55 R16: 4 
sztuki. Tel. 794 579 228.
OPONY zimowe 195/65 R15: 4 sztuki. 
Tel. 794 579 228.
OPONY ZIMOWE Z FELGAMI - komplet, 
używane, rozmiar 175/65/14 (14 cali. Cena 
400 zł. Tel. 609 392 806.

OPONY motocyklowe i do skuterów, 
różne wymiary, cena 50 zł/szt., tel. 530 
920 663.
CHLAPACZE 4 szt., oryginalne vol-
kswagena, 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 (przeciwpył-
kowy) FILTRON K 1066. Sprzedam w 
komplecie. Wszystko jest NOWE. Tel. 
609 392 806.

STEMPLE DREWNIANE po budo-
wie ok. 150-160 szt 4zł/szt.  Tel. 693 
280 747.
KÓŁKA DO RUSZTOWAŃ / ROLKI 
JEZDNE CENA 50ZŁ/SZT. Sprzedam kółka 
do rusztowań z tworzywa sztucznego z 
trzpieniem, możliwość regulacji wysoko-
ści, używane, Ø200mm. Tel. 501 842 806.

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

 ROWERY /  WÓZKI 
SPR ZE DAM

FOTELIK(5) na rower firmy ROMER, 
cena 200 zł. Tel. 603 283 075.

FOTELIK(5) (nosidełko) MAXI-COSI 
0-13 kg, wkładka dla niemowląt, w cenie 
adaptery pasujące do wózków x-lander. 
Cena 220 zł. Tel. 605 113 822.

OGŁOSZENIA   DROBNE

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

ZABAWKI komplet marki FISHER 
PRICE dla dziecka od 1 roku. Garnu-
szek i ślimak. Świecą, grają. Rozwijają 
wyobraźnię. Stan bardzo dobry. POLE-
CAM SERDECZNIE. Cena: 50 zł. Tel. 690 
439 024 Trzebnica.

SANKI drewniane z oparciem, cena 20 
zł. Tel. 663 277 000.
DRZEWKO SZCZĘŚCIA (grubosz) – 
duże 1 m wysokości, około 2 m w ob-
wodzie, cena do uzgodnienia. Tel. 502 
244 871.
ŁÓŻKO(5) dziecięce piętrowe drewnia-
ne IKEA, dwustronne, Łóżko jest spraw-
ne, niezniszczone. Wymiary łóżka: 
99x209 cm wys.116 cm ( wys.88 cm do 
ostatniego stopnia drabinki). Materac: 
90x200 cm. Pod łóżkiem dobry scho-
wek na zabawki, tel. 603 383 173.
BIURKO(5) dziecięce kolor jesion, 
drzwiczki niebieskie, do kompletu łóż-
ko dziecięce IKEA drewniane oraz pół-
ka na książki. Można nabyć osobno lub 
w komplecie, tel. 603 383 173.
KOJEC dla dziecka, bardzo duży 120 
cm x 120 cm, składany. Stan dobry. 
POLECAM SERDECZNIE Cena: 70 zł. Tel. 
690 439 024 Trzebnica.

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.

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

UBRANIA 
SPR ZE DAM

DUŻA PAKA(5) 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 ca-
łość 70 zł, tel. 66 77 43 520.

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.

AKCESORIA DLA DZIECI 
SPR ZE DAM

ŁÓŻECZKO(5) drewniane, regulacja 
wysokości, szuflada, materacyk, 2 szt 
baldachimów, 2 szt pościeli ( bawełniana 
i flanelowa) ochraniacz, cena 200 zł. Tel. 
605 113 822.

ŁÓŻECZKO(5) metalowe w kolorze zło-
tym, na sprężynach, wym. 130 x 60, na 
kółkach, z materacem. Tel. 603 368 183.
MATĘ EDUKACYJNA(5), cena 40 zł. 
Tel.603 283 075.

ŁÓŻECZKO(5) dziecięce, drewniane z 
nowym materacem. Cena 170 zł. Tel. 609 
712 403.
LEŻACZEK(5) - bujaczek KINDERKRAFT 
wibracje, muzyczka, pałąk z pluszowymi 
zabawkami cena 90 zł. Tel. 605 113 822.

FOTELIK DO KARMIENIA(5) -100 zł. 
w okolicach Obornik Śląskich (do 10 km) 
mogę dostarczyć bezpłatnie. Tel 663 712 
677; layla20@poczta.onet.pl.

KARUZELE(4) do łóżeczka dla chłopca 
z bateriami + chodzik niebieski, stan 
bardzo dobry. Cena 50 zł. Tel. 660 925 
250.
MASZYNĘ DO PISANIA(4) dla dzieci, 
cena 15 zł. tel. 693 79 01 06.

ŁÓŻECZKO(3) dziecięce Kritter (IKEA), 
drobne ślady użytkowania, oryginal-
ne, nie naprawiane, stan dobry. Cena 
100PLN. Tel. 605 554 009.

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

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

PRZEWIJAK(2) - usztywniany przy-
stosowany na łóżeczko o wymiarach 
60/120 cm, stan bardzo dobry, cena 35 
zł. Tel. 665 428 430.

WÓZEK dziecięcy dla lalek, niebieski, 
mało używany, cena 100 zł. Tel. 693 79 01 06.
MATA EDUKACYJNA - dla niemow-
ląt, stan bardzo dobry, cena 60 zł. Tel. 
665-428-430.

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 grati-
sów. POLECAM SERDECZNIE Cena: 100 
zł. Tel. 690 439 024 Trzebnica.

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.

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

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

SOFA(4) rozkładana, tanio, 2 osobowa, 
skóra ekologiczna, brązowa. Używana, 
50 zł tel. 603 327 709.
PRALKĘ(3) SAMSUNG z wyświetla-
czem 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.
WÓZEK INWALIDZKI (2), nowy, mało 
używany. Cena 700 zł. Tel. 781 982 605.
KRZESŁO (2) biurowe cena 100 zł oraz 
biurko pod komputer cena 100 zł. Tel. 
535 091 637.

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

SZTACHETY drewniane na płot, za-
bejcowane, 200 sztuk, tel. 609 712 403.
PIECYK KAFLOWY elektryczny, Tel. 
694 216 036. 
ŁÓŻKO sosnowe 1-osobowe z drabin-
ką, bez materaca, pod łóżkiem miejsce 
na zabawę, wym. 96 cm x 200 cm, wy-
sokość: 70 cm. Tel. 693 280 762.
WERSALKA NOWA rozkładana z Twar-
dogóry. Tel. 604 068 164; 71 315 03 73.
SOFA ROZKŁADANA TANIO! 2-oso-
bowa, materiał kratka zielona ok. 150 
cm szerokości. Używana, 50 zł. Tel. 501 
384 855.
ŁÓŻKO piętrowe, sosnowe z pojemni-
kami 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.
LODÓWKO-ZAMRAŻARKĘ pro-
dukcji radzieckiej. Stan dobry. Wyso-
kość 140cm. Odbiór osobisty w Obor-
nikach Śl. Cena 55 PLN. tel. 667 587 778 .

TELEWIZOR SHARP (nowy, używany 
tygodnie), 3 lata gwarancji, 32 cale, full 
HD + DVB, możliwość podłączenia in-
ternetu. CENA 850 zł. Tel. 505 838 073.
TELEWIZOR  Shiwaki  21 cali z pilo-
tem. Telewizor z płaskim kineskopem + 
pilot- 100 zł. Tel. 535 091 637.

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

BATERIĘ zlewozmywakową i do umy-
walki. Tel. 694 216 036.
SZAFKA szklana, stojąca, witrynowa 
oraz sofa trzyosobowa i dwa fotele, tel. 
784 462 131.
OGRANY CASIO w bardzo dobrym sta-
nie, cena do negocjacji. Tel. 783 544 828.
SEGMENT orzech wysokość 2,3 m, 

WÓZEK(5) - gondola + spacerówka w 
jednym, w zestawie nosidełko i siedzisko 
w wersji głębokiej to wszystko w cenie 
150. w okolicach Obornik Śląskich (do 10 
km) mogę dostarczyć bezpłatnie. zł. Tel 
663 712 677; layla20@poczta.onet.pl.

ROWER GÓRSKI(4) FELT 600. Cena 
1500 zł. Tel. 796 013 299.
FOTELIK samochodowy dla dziecka, 
o wadze od 9 do 18 kg (Grupa 1) re-
nomowanej firmy Ramatti. Używany, 
stan bardzo dobry. Cena 150 zł. Tel. 
697 697 543.

WÓZEK dziecięcy trzyfunkcyjny, gon-
dola, spacerówka, pokrowiec prze-
ciwdeszczowy, kolor kremowy, na kołach 
pompowanych. Cena: 200 zł do negocja-
cji. 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.

AGD  RTV  MEBLE / RÓŻNE
SPR ZE DAM

ROLKI(5) dziewczęce roz. 37-38, cena 
40 zł. Tel.603 283 075.

PIEKARNIK(5) elektryczny, stan bar-
dzo dobry, bardzo mało używany, ta-
nio. Tel. 514 399 495.
TELEWIZOR(5) Samsung - cena 50 zł. 
w okolicach Obornik Śląskich (do 10 
km) mogę dostarczyć bezpłatnie. Tel 
663 712 677; layla20@poczta.onet.pl

KABINA PRYSZNICOWA(4) Aquaform, 
szklana półokrągła, otwierana, 80cm, 
kabina prysznicowa otwierana, 90cm, 
szkło przyciemniane, skrzydła drzwi we-
wnętrzne 10szt - różne, tarcza diamen-
towa ALFA, do cięcia ceramiki, rozmiar: 
200/25,4/22,2mm, tarcza diamentowa 
DSA, rozmiar: 180/2,2/5/22,2mm, szafa z 
drzwiami przesuwnymi, regały sklepowe, 
cena do negocjacji, odbiór w Trzebnicy. 
Tel. 693 653 700.
MASZYNA DO PISANIA(4) elektrycz-
na  OLIMPIA. Tel. 796 013 299.
WÓZEK INWALIDZKI(4) nowy z ru-
chomym oparciem, nieużywany, cena 
480 zł oraz SCHODOŁAZ 2500 zł Tel. 
698 206 764.
KONCENTRATOR TLENU(4) Cena 
1050 zł. Tel. 698 206 764.
ŁÓŻKO REHABILITACYJNE(4) hy-
drauliczne, wielofunkcyjne, łamane w 
4 pozycjach, z funkcją siedzącą, wysię-
gnik, sterowane pilotem, na kółkach 
hamowanych, barierki, cena 1250 zł 
Tel. 698 206 764.
MEBLE(4) nowe  typu kuchenne, kolor 
frontów: niebieski, boki - sosna, blat me-
blowy 3 metry, tel. 607 723 072, proszę 
dzwonić w dniach: poniedziałek, wtorek, 
środa i piątek w godz. 14:00 – 20:00.
OWCZARKI NIEMIECKIE(4), długo-
włose, 6-cio tygodniowe. Cena 350 zł / 
szt. Rawicz. Tel. 784 627 695.

ŁÓŻECZKO(5) dziecięce firmy GLUCK, 
solidne w pięknym kasztanowym wy-
barwieniu. Dodatkowo materac an-
tyalergiczny z pokrowcem na suwak 
umożliwiającym pranie. Polecam go-
rąco, łóżeczko jak nowe!!! okazja zapra-
szam!!! Odbiór osobisty. Tel 665 481 079.
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UBRANKA po mojej córeczce. Spód-
niczki 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.

KUPIĘ

MIESZKANIE(5) 2 pokojowe, ok 
50m² w Trzebnicy. Tel. 661 159 994, 
697 07 10 94.
ROLKI(5) dla dziecka nr. 27-28-29 oraz 
damskie nr. 39. Tel. 783 376 097.
KORYTO KAMIENNE(4)  do ogrodu. 
Tel. 503 032 094.
SAMOCHÓD(3) Syrena z lat 70- tych. 
Tel. 663 388 533.
LODÓWKO-ZAMRAŻARKĘ o wy-
sokości 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.

Z OSTATNIE J  CHWILI
SIATKA OGRODZENIOWA(5) bu-
dowlana - sprzedam, ok 60 mb z de-
montażu oraz słupki drewniane sosna, 
do montażu ogrodzenia, odbiór wła-
sny, tel. 603 383 173. 
STAL ZBROJENIOWA(5) sprzedam, 
do odbioru własnego, tel. 603 383 173.
KAJAKI(5) Sprzedam dwa kajaki do 
lekkiego remontu. Cena za sztukę 100 
zł. Tel. 505 551 358.
UBRANIA(5) sprzedam ubrania dla 
dziewczynki na sezon wiosna - lato, 
wiek 2-9 lat cena od 5 zł za sztukę. 
Trzebnica. Tel.603 283 075.

MIESZKANIE(5) SPRZEDAM 1-poko-
jowe w Miliczu , 41m². W kuchni meble, 
łazienka niedawno odnowiona. Stan 
bardzo dobry. Niski czynsz. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 502 360 865.
MIESZKANIE(5) do wynajęcia od 
zaraz mieszkanie w Trzebnicy 2 poko-
jowe na parterze z umeblowaną i wy-
posażoną kuchnią i łazienką oraz z wyj-
ściem na ogród (możliwość grilowania, 
rozłożenia basenu itp.). Tel. 502 616 533.
MIESZKANIE(5) Mam do wynajęcia 
3 pokojowe mieszkanie w centrum 
Trzebnicy. 59 m², wyposażona kuchnia, 
podstawowe umeblowanie, tel. 603 
383 173.
MIESZKANIE(5) Wynajmę mieszkanie 
2-pokojowe w Trzebnicy, koszt 700 zł 
plus opłaty. Tel. 500 223 151.
DOM(5) Sprzedam TANIO dom i budy-
nek gospodarczy, 5 km od Trzebnicy. 
Tel. 603 393 684.
KAWALERKA(5) wynajmę kawalerkę 
37m², umeblowana i wyposażona. Tel. 
727 320 281.
PRALKA(5) Sprzedam, Zanussi, ku-
chenkę gazową, zlewozmywak jedno-
komorowy, lodówkę, stół pod TV, jasną 
komodę, ławę, wersalkę +2 fotele, stół 
kuchenny składany, ciemną szafę trzy-
drzwiową, karnisze metalowe 1.20 m -  
szt., szafki wiszące i stojące kuchenne. 
Tel 71 387 24 97, 795 433 644.
L O D Ó W K O - Z A M R A Ż A R K A (5) 
Sprzedam, Whirpool (używana zaled-
wie 8 m-cy), w bdb stanie, wys. 1.50 m, 
szer. 60 cm, cena 500 zł. Tel 784029749.
GRILL(5) (maskownica) przedni do Gol-
fa 4 Sprzedam, radio samochodowe 
GVC, radio samochodowe Panasonic, 
piłę spalinową Stil 0.28, przełącznik świa-
teł i przełącznik kierunkowskazów do 
Golfa 4, wzmacniany widelec trekowy 
do roweru (koło 0.28) .Tel. 505 838 073.
TELEWIZOR(5) Philips, Sprzedam z 
płaskim kineskopem + oryginalną szaf-
ką pod TV, cena 200 zł, Tel 505 838 073.
OPIEKUNKA(5) Nauczycielka przed-
szkola zaopiekuje się dzieckiem w wie-
ku od 6 m-cy do 5 lat. Tel. 794 963 856.

SUKNIĘ ŚLUBNĄ białą - o rozmiarze 
34/36 na wzrost 170 cm. Do sukni gratis 
rękawiczki i welon. Jest jednoczęścio-
wa 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.
BUTY NARCIARSKIE Lange TEAM 
8 BLACK LB95160 size 26,5 (jeżdżone je-
den sezon). Tel. 693 332 660, po godz. 17.
KURTKA skórzana, rozmiar M. Stan 
dobry, mało używana- 100 zł. Tel. 535 
091 637.

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.

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

KOMPLET UBRANEK dla dziew-
czynki 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. PO-
LECAM SERDECZNIE. Cena: 100 zł. Tel. 
690 439 024 Trzebnica.

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

KOMPLET UBRANEK dla dziew-
czynki 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.

SPRZEDAŻ WĘGLA
z POLSKIEJ KOMPANII WĘGLOWEJ

ORZECH 
KOSTKA
EKOGROSZEK, MIAŁ
ważenie przy kliencie
KONKURENCYJNE CENY 
PRZEZ CAŁY ROK
TRANSPORT GRATIS 
na terenie Trzebnicy i okolic 

ul. Piwniczna 12   teren WODNIKA

tel. 609-514-915 
       697-011-953

luzem lub 
w workach

BUCIKI(5) chłopięce GEOX roz 23 cena 
25 zł. Tel. 66 77 43 520.

SUKNIĘ ŚLUBNĄ(5) roz. 38, cena 250 zł 
(stan bardzo dobry). Tel.603 283 075.

UBRANKA(4) dla dziewczynki w roz-
miarze 56-62, cena od 6zł za sztukę. 
Ubrania są w bardzo dobrym stanie, 
polecam. Tel. 665 598 187, Trzebnica.

FUTERKO(4) płaszczyk, sukieneczki, 
kurteczki  (wiek 6-12 miesięcy) itd. Tel. 693 
790 106.

SUKIENECZKĘ(4) (wiek 6-12 miesięcy) 
Tel. 693 790 106.

SUKIENKĘ(4) dla dziewczynki na 
wzrost około 152-160 cm. Bardzo ładna 
ubrana dwa razy. Stan idealny doskonała 
na różne uroczystości. Tel. 692 942 363.
SUKNIĘ ŚLUBNĄ(3) rozmiar 36. Stan 
bardzo dobry. Biały miękki atłas. Góra  
wykończona koronką z białymi cekina-
mi. Podoba wstawka na dole sukni. W 
zestawie bolerko. Cena 1300 zł (możli-
wość negocjacji ceny). Tel. 605 061 812.

SUKNIĘ ŚLUBNĄ(3) o kolorze ecru. 
Rozmiar 38-40. Dodatki gratis. W ide-
alnym stanie. Bardzo wygodna. Cena 
do uzgodnienia. Tel.: 607 574 952 lub 
71 312 34 79.
UBRANKA(3) dla maluszka od rozmiaru  
56 do 78 (ok. 1,5 roku) w tym śpioszki, plu-
szowe pajacyki, kurteczki, kombinezony, 
body, sukienki itp. Ubranka dla dziewczynki 
w stanie bardzo dobrym. Tel. 662 985 912. 

OGŁOSZENIE!

Uwaga! CASTING 

do wszystkich grup MAŻORETEK  
działających przy Trzebnickim Centrum Kultury i 

Sportu odbędzie się  
13.03 w czwartek, w godz. 16 -18.

Zapraszamy dziewczęta w wieku od 8 do 16 lat.
Sprawne, z poczuciem rytmu 

oraz pamięcią ruchową.

Ada Kraska
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ECHO

HYDRAULIK 
 INSTALACJE

 SANITARNE i GAZOWE
- montaż, wymiana i naprawa 

instalacji wodnej, Co, kanali-
zacyjnej i gazowej

- montaż urządzeń gazowych: 
piece, podgrzewacze wody, 
kuchenki itp. wraz z po-
świadczeniem gwarancji

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

UDZIELĘ 
PRYWATNEJ 
POŻYCZKI 

POD ZASTAW

Spłacę komornika
 i inne zobowiązania

Oddłużę, 
wyczyszczę BIK,

pomogę pozyskać 
kredyt bankowy

   tel. 791 740 344

Firma Kamyjka oferuje

PRANIE i 
CZYSZCZENIE

DYWANÓW I WYKŁADZIN
TAPICERKI MEBLOWEJ I SAMOCHODOWEJ

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

HANDLE® 
NOWA METODA TERAPII 
DZIECI z AUTYZMEM
HANDLE®  pozwoli Ci zrozumieć własne 

dziecko i pomóc mu lepiej funkcjonować.

Więcej informacji na stronie 

www.neurospectrum.pl

Odzież używana 
z Włoch, USA, Kanady, Australii oraz Wysp Brytyjskich

POŻEGNANIE ZIMY  WYPRZEDAŻ odzieży zimowej 
do 20.03.2014 r. - ceny od 9,90 zł/szt do 29,90 zł/szt.

POWITANIE WIOSNY!      Dnia 21.03.2014 r. (piątek) 
 cały asortyment za 50% ceny

Zapraszamy      wt - pt  9-18, sobota 9-13 
Trzebnica, ul. Wrocławska 3 (pawilon handlowy)
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TELEFONY KOMÓRKOWE
CB RADIA . NAWIGACJE

     skup . sprzedaż . akcesoria . serwis
Trzebnica 
ul. W. Witosa 18
tel. 71 387 48 45
kom. 511 511 011

POMAGAMY 

osobom poszkodowanym  
w wypadkach oraz w innych 
problemach prawnych. 

SPRAWDŹ 
czy przysługuje ci odszkodowanie.

Obornicka 41B Trzebnica

535 885 885
WYPOŻYCZALNIA 

MASZYN
i NARZĘDZI 

BUDOWLANYCH
----- ROBOT -----

rusztowania,
młoty wyburzeniowe,

 zagęszczarki, agregaty, 
drabiny i inne...

Trzebnica/ul. Jędrzejowska 51

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

NOWO OTWARTY

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

    dla stałych klientów RABATY

gwarancja cen producenta - autoryzowany przedstawiciel 
akcesoria, liquidy, grzałki, clearomizery, ładowarki, baterie, 
kartomizery...   liquid firmy BILL’S 10 ml  
kupisz 3 olejki INTENZE a 4 dostaniesz GRATIS
sprowadzamy każdy towar z naszej strony www: bills.pl

zapraszamy codziennie w godz. 8-20 

PILNIE  
KUPIĘ   

GRUNT 
 ROLNY

BUDOWLANY 

 gotówka 24h
 tel. 500  582  777  

spacere@wp.pl
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STUDIO URODY

OFERTA:

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

Steper empiryczny VACU  THERMAL
Bieżnia podciśnieniowa BODY SPACE
Rollmasaż - sprzęty te są maszynami do 
 ćwiczeń, dającymi efekt odchudzania
  i modelowania sylwetki
Fryzjer -  695 645 080 Dorota
Sprzedaż profesjonalnych kosmetyków

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

AM Beauty

www.am-beauty.com.pl         facebook: AM Beauty Studio Urody

TRZEBNICA   ul. MILICKA 9  obok BODZIA

tel. 516 815 011
797 282 584

Trzebnica
ul. 1 Maja 3

(wjazd na teren”Chemikaz”)

OPRAWA OBRAZÓW
pracownia malarska

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

wejście od ul. M.Konopnickiej

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

SŁODKIE 
CO NIE CO

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 po-
dwójny VOLISH EGO 3- 249 zł !!!
Cały asortyment na stronie: www.esmokingworld.com

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

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

Firma 

B I U R O 
PODRÓŻY
MAROKO 
TUNEZJA 
GRECJA i inne 200zł/msc*                      
SKORZYSTAJ JUŻ DZIŚ!
*przy rozłożonej płatności w czasie

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

535 885 885

POŻYCZKI 
GOTÓWKOWE

telefon 

22 123 00 00

PARAPETY 
ZEWNĘTRZNE
 i WEWNĘTRZNE
PRODUCENT CERAMIX

ul. MOSTOWA 12 A
 SZYMANÓW

tel.     601 70 58 63
     71 / 387 81 90

ceramix@podokienniki-ceramix.pl
www.podokienniki-ceramix.pl

do   15 marca 2014 

do karnetu BIEŻNIA i STEPER

GRATIS 2 rollmasaże

tel. 602 262 922 / 605 461 995

KONTAKT:

KIOSK BRICOMARCHE

RZUĆ PALENIE!!!

u nas OPŁACISZ SWOJE RACHUNKI
PROWIZJA od 0,99 zł do 1,99 zł

e-palenie    
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