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Gmina budowniczym sportu

darzeń sportowych: Finał ﬁnałów
Mini Mistrzostw Europy Deichmann, NIKE the Chance, trening
PSV Eindhoven grającego w turnieju Masters we Wrocławiu, ﬁnał
ogólnopolskiej ligi amatorskiej
w piłkę nożną Play Arena Cup.
Arena była również miejscem wydarzenia pn.„Trzebnica Kibicuje!”
podczas Mistrzostw Europy
EURO 2012. Dziękuję kapitule
za przyznanie nam po raz kolejny
nagrody, a Panu marszałkowi za
rekomendację naszego stadionu.
Dziękuję również radnym Rady
Miejskiej w Trzebnicy oraz całej
wspólnocie samorządowej. Tę nagrodę dedykuję mieszkańcom naszej gminy, bo to przede wszystkim
z myślą o nich powstał ten obiekt.

Fot. UM Trzebnica (2)

W

czwartek 11 października 2012 r. w sali konferencyjnej Stadionu
Narodowego w Warszawie odbyło
się rozstrzygnięcie XIII edycji konkursu „Budowniczy Polskiego
Sportu, którego głównym organizatorem jest Polski Klub Infrastruktury Sportowej. Burmistrz
Gminy Trzebnica Marek Długozima odebrał z rąk gościa honorowego gali, mistrza olimpijskiego
Roberta Korzeniowskiego najwyższe wyróżnienie – statuetkę „Budowniczego Polskiego Sportu”.
Gmina Trzebnica otrzymała
to wyróżnienie za Trzebnicki Stadion Miejski FAIR PLAY ARENA, zmodernizowany zgodnie
z wytycznymi UEFA dotyczącymi
centrów pobytowych na EURO
2012. Warto nadmienić, że w poprzedniej edycji konkursu trzebnicka gmina otrzymała wyróżnienie
„Inwestor na medal” za budowę
Trzebnickiego Parku Wodnego
ZDRÓJ.

Nagrodę burmistrz Marek Długozima odebrał z rąk medalisty olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego.

Stoisko promocyjne Gminy Trzebnica na Stadionie Narodowym w Warszawie cieszyło się sporym zainteresowaniem.
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Dwukrotna
rekomendacja
marszałka
Obie wymienione wyżej
trzebnickie inwestycje sportowe zostały rekomendowane
komisji konkursowej przez
Marszałka Województwa
Dolnośląskiego – Rafała Jurkowlańca, jako jedne z najbardziej okazałych obiektów
infrastruktury sportowej naszego województwa.
Burmistrz Marek Długozima, po odebraniu statuetki powiedział: – Trzebnicki Stadion Miejski FAIR
PLAY ARENA to nowoczesny kompleks sportowy
z dwoma profesjonalnymi
boiskami i bieżnią lekkoatletyczną. Od czerwca przeprowadziliśmy na nim już
kilka udanych imprez i wy-

Promocja na Narodowym!
Przed rozpoczęciem gali każdy
z laureatów i partnerów konkursu
mógł zaprezentować swoje materiały promocyjne gościom przybyłym na uroczystość. Odwiedzający stoisko gminne otrzymywali
broszury promujące Trzebnickie
Park Wodny ZDRÓJ, trasy spacerowo-rekreacyjne oraz ogólną
ulotkę informacyjną o gminie.
Dużo spośród odwiedzających
osób zadawało pytania dotyczące
infrastruktury sportowej w naszej
gminie, a głównie basenu i stadionu. Odpowiedzi udzielał burmistrz Marek Długozima, dyrektor
TCKIS Adam Waz oraz kierownik
referatu Komunikacji Społecznej
i PR – Jakub Szurkawski.
Partnerzy konkursu
Konkurs odbywa się pod patronatem i przy współpracy: Business Centre Club, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Związku
Miast Polskich, Związku Województw RP, Unii Metropolii Polskich, SARP, Polskiego Komitetu
Paraolimpijskiego, Polskiego
Związku Piłki Nożnej, Polskiego
Związku Golfa, Polskiego Związku
Kajakowego, Polskiego Związku
Piłki Siatkowej, Polskiego Związku
Zapaśniczego, Fundacji Polskiego
Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz marszałków województw.

B

urmistrz Marek Długozima oraz dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 2 Grażyna
Kantecka i jej zastępczyni Lidia
Piotrowska obejrzeli postępy prac
remontowych w nowej siedzibie
tej placówki, gdzie ma się mieścić
od września 2013 również Szkoła
Muzyczna I i II stopnia. Terminy
nie są zagrożone i wszystko wskazuje na to, że nowy rok szkolny
uczniowie rozpoczną już w nowej
siedzibie nad stawami.

Firmy INTERM Sp. z o.o
rozpoczęła prace remontowe 1
sierpnia bieżącego roku. Budynki
przechodzą gruntowną przebudowę i modernizację. Zakres robót
jest bardzo szeroki. Przeprowadzono między innymi prace przy
wzmocnieniu konstrukcji. Częściowej rozbiórce uległy niektóre
fragmenty w środku budynku, tak
by można go było dostosować do
wymogów placówki oświatowej.
Obiekt zyskuje nową izolację.

Zaplanowano roboty przy instalacjach: gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej. Budynek będzie miał nowe centralne
ogrzewanie, zostanie ocieplony.
Przebudowane zostaną schody
(nowa klatka schodowa), zaplanowano też windy i podjazdy dla
osób niepełnosprawnych.
Plan robót przewiduje też przebudowę kotłowni, kuchni, wymianę
okien i drzwi, a także radiowęzła
i wielu innych elementów.

Fot. UM Trzebnica

Szkoła będzie na czas
Burmistrz Marek Długozima, dyrektor SP 2 Grażyna Kantecka
(z prawej) i jej zastępczyni Lidia Piotrowska oglądały remontowany budynek nowej siedziby szkoły.

www.kulturaisport.trzebnica.pl
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Jest nowe studium dla Gminy
Trzebnica
N

a wrześniowej sesji Rady
Miejskiej radni koalicji
z KWW Marka Długozimy i Trzebnica 2000 Plus uchwalili dla Gminy Trzebnica studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To
niezwykle ważny dokument dla
rozwoju gminy, który pozwoli na
rozpoczęcie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Podczas sesji 26 września br.
radni opozycji próbowali storpedować uchwalenie tego dokumentu, chcieli odroczyć głosowanie.
Jako argument padło stwierdzenie,
że 10 dni to za mało, by zapoznać
się z treścią proponowanej uchwały.
Burmistrz Marek Długozima odpierał takie argumenty: – To czysta
demagogia i zagranie polityczne.
Studium powstaje od 2007 roku,
gdy podjęto uchwałę o zmianie
poprzedniego studium z 2000
roku. Przez ostatnie 10 dni żaden
z radnych opozycji nie przyszedł
do Wydziału Architektury i Urbanistyki naszego urzędu, by poznać
szczegóły studium. Na posiedzeniu
Komisji Gospodarki Komunalnej,
podczas którego szczegółowo omawiano te zagadnienia i można było
zadawać szczegółowe pytania, był
tylko radny Paweł Czapla, a żaden
inny z radnych opozycji się zjawił.
Należy pamiętać, że każda zmiana
w tym dokumencie to rok czasu
odroczenia studium. A teraz radny
Karol Idzik, który nie był na żadnej
komisji, domaga się przełożenia
głosowania – mówił burmistrz
Marek Długozima – Mieliśmy
trudne zadanie, bo czasami musieliśmy podejmować decyzje
wbrew oczekiwaniom ludzi. Zrobiliśmy, co mogliśmy. Za wnioski,
których nie uwzględniliśmy, chcę
tych mieszkańców przeprosić, ale
chcę też nadmienić, że takie odrzucenie wcale nie zamyka im
ostatecznie możliwości starań
o zmianę. Mam też satysfakcję
i nadzieję, że Rada Miejska uchwali
to studium, bo to zapewni naszej
gminie rozwój na najbliższe lata
– podkreślił burmistrz Marek Długozima.
Istotny argument przytoczył
radny Janusz Pancerz (klub Trzebnica 2000 Plus): – Ja głosuję za
tym studium, bo jest bardzo szerokie, ciekawie zrobione i dlatego
warto je poprzeć. Powinniśmy
obdarzyć zaufaniem planistów,
a nie w ostatniej chwili zmieniać
zapisy w projekcie. Ja przez ostatnie dni kontaktowałem się z wieloma mieszkańcami, z moimi wy-

borcami i pomagałem im
w uwzględnianiu ich
uwag. Można było wiele
zrobić, jeśli była chęć
i możliwość.
Marek
Woźniak,
urbanista, który pracował
nad studium, podkreślił
niezwykle ważny element
tego dokumentu: – Studium to dokument kierunkowy, który można
będzie jeszcze zmieniać,
ale warto je mieć, bo to
pozwoli ruszyć z opracowywaniem miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego. Dziękuję
burmistrzowi i całemu
zespołowi za wspólną pracę nad tym ważnym dokumentem.
Marek Woźniak podkreślił również, że w opracowywaniu studium należy odpowiedzieć na
Na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, na którym urbanista Marek Woźniak szczegółowo
podstawowe pytanie: jak
omawiał projekt studium, przyszedł tylko jeden radny opozycji: Paweł Czapla.
powinna wyglądać gmina,
jaki ma ona charakter. W przy- kalizacje np. w lesie lub w polu
padku Gminy Trzebnica model nie mają uzasadnienia. Gmina
rozwoju jest niemal samoistny. musi czuwać nad ładem przeDzieli on obszar całej gminy jakby strzennym. Decyzje są podejmona trzy zasadnicze części: miasto wane w oparciu o analizy środoTrzebnica oraz wsie na północny wiskowe, ale też i ﬁnansowe. Bierze
i południowy wschód to teren się też pod uwagę i taki argument,
głównie mieszkalny; cześć pół- że np. minister rolnictwa nie zgodzi
nocna gminy to w większości ob- się na odrolnienie zbyt dobrej klasy
szar podlegający ochronie przyrody gleby – mówi Joanna Bębenek,
(Natura 2000), dlatego jest strefa naczelnik Wydziału Architektury
o dominującej funkcji zagospoda- i Urbanistyki Urzędu Miejskiego
rowania turystycznego i rolnictwa w Trzebnicy. – Mamy obecnie
ekologicznego. Natomiast teren w gminie mnóstwo gruntów pod
inwestycyjny i przemysłowy będzie zabudowę, które nie znajdują jedskoncentrowany wzdłuż planowa- nak nabywców. Nie zamyka to
nej drogi krajowej S5.
jednak możliwości starań o prze– Znam takie gminy, które po kształcenie gruntu, bo studium
50-60 procent swego terenu prze- może ewoluować i zmieniać się.
znaczyły na cele mieszkaniowe. Inną furtką jest też decyzja admiJednak należy pamiętać, że to nistracyjna o warunkach zabudowy.
wiąże się potem z obowiązkiem Taka decyzja nie musi być zgodna
doprowadzenia wodociągu, kana- ze studium i także otwiera drogę
lizacji, wybudowania drogi i jest do zmiany przeznaczenia gruntu.
dla gminy sporym nakładem ﬁNa wspomnianej sesji za przynansowym – ocenił urbanista Ma- jęciem studium głosowali nastęrek Woźniak. Do studium uwa- pujący radni: Krystyna Haładaj,
runkowań i kierunków zagospo- Wiesława Kucięba, Janina Polak,
darowania przestrzennego Gminy Barbara Trelińska, Tadeusz Cepiel,
Trzebnica zgłoszono ponad 500 Andrzej Łoposzko, Janusz Pancerz,
uwag. Burmistrz uwzględnił 250 Zbigniew Pasiecznik, Edward Siz nich, a 260 pozostało nieuwzględ- kora, Mateusz Stanisz, Krzysztof
nionych.
Surówka, Jan Zielonka. Wstrzymali
– Wnioski i uwagi mieszkań- się od głosu: Adam Gubernat, Paców przede wszystkim dotyczyły weł Czapla, Zenon Janiak, Janusz
przeznaczenia gruntów pod za- Szydłowski, Pawel Wolski, Wojbudowę. Uwagi kieruje się do bur- ciech Wróbel. W ogóle nie głosomistrza i on je rozpatruje. Każda wali, choć byli na sali: Jan Darowski
Rysunek nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodazostała rozpatrzona, a 260 nie- i Karol Idzik.
rowania przestrzennego Gminy Trzebnica. Ze szczegółami tego
uwzględnionych ponieważ dąży
dokumentu można się zapoznać na stronie www.trzebnica.pl,
Roman Skiba
się do zwartości w zabudowie. Low zakładce Biuletynu Informacji Publicznej.
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Trzebniczanie przy grobie patronki
Akt Zawierzenia
Miasta i Mieszkańców Trzebnicy Świętej Jadwidze Śląskiej
 Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, składamy Ci hołd głębokiej wdzięczności za dar Świętej
Jadwigi Śląskiej, którą w XIII wieku posłałeś do Trzebnicy, aby przykładem swego życia
pociągała nas ku Tobie, a po swej śmierci – orędowała za nami w niebie. Dziś śpiewamy
Ci szczególnie uroczyste „Te Deum laudamus” za kolejny znak Twojej łaski, jaki odczytujemy
w Dekrecie Stolicy Apostolskiej, który stanowi, że „św. Jadwiga jest Patronką u Boga dla
miasta Trzebnicy”.
 Święta Jadwigo, przyjmując z wielką radością przyznany Ci oﬁcjalnie tytuł Patronki
Trzebnicy, nie zapominamy o tym, że jesteś władczynią naszego grodu od ponad ośmiu
wieków i jak wiele Ci zawdzięczamy. Dziękujemy Ci z całego serca szczególnie za
wspaniałą fundację klasztoru i kościoła, świętość Twojego życia i za obﬁte zdroje wyproszonych dla nas Bożych łask.
 Patronko nasza, ufając w moc Twojego orędownictwa u tronu Pana Niebios i Ziemi, zawierzamy Ci dzisiaj nasze miasto i jego mieszkańców. Z całego serca prosimy, abyś nadal
była Włodarką swego grodu i serc wszystkich trzebniczan. Dlatego zapraszamy Cię do
miejskich urzędów i instytucji, abyś była doradczynią w podejmowaniu wszelkich decyzji
i pomagała w rozwiązywaniu trudnych problemów. Zapraszamy Cię także do naszych
domów, by bliżej Ciebie być i na co dzień doświadczać Twojej świętej opieki.
 Wspomożycielko zakonów i radości kapłanów, Twojej szczególnej opiece zawierzamy
siostry boromeuszki oraz stróżów trzebnickiego sanktuarium, prosząc: wyjednuj im potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo, pomagaj w pielęgnowaniu Twojego duchowego
i materialnego dziedzictwa.
 Patronko rodzin, otocz także szczególną opieką nasze rodziny. Uproś dla nich miłość,
która pozwoli pokonać wszelkie trudności. Wypraszaj moce Ducha Świętego, które
pozwolą odpowiedzialnie i z miłością strzec daru powierzonego im życia i wychowywać
swe dzieci w duchu najcenniejszych wartości religijnych i narodowych.
 Święta Jadwigo, troskliwa wychowawczyni swoich dzieci i wnuków, czuwaj również
nad trzebnicką dziatwą i młodzieżą – chroń to pokolenie przed destrukcyjnym wpływem
ateizacji i liberalizmu; wspieraj we wzrastaniu w Bożej mądrości i ewangelicznej miłości.
 Przezacna nasza Patronko, Ty potraﬁłaś połączyć obowiązki Księżnej Śląska i obowiązki
rodzinne z gorliwą służbą potrzebującym pomocy. Nie zważając na swe wysokie
pochodzenie, splendor pełnionej władzy, osobiście wspierałaś biednych, opiekowałaś się
matką oczekującą narodzin dziecka, chorymi, przebywającymi w więzieniach, sierotami
i wdowami, kierując się miłością do bliźnich i do Chrystusa, który mówił: „…cokolwiek
uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście”.
 Święta Jadwigo, również dzisiaj wielu mieszkańców Trzebnicy zmaga się z biedą,
chorobą, potrzebuje opieki, pomocy materialnej i duchowej, ale mało wśród nas jest
tych, którzy – Twoim wzorem – szukają Boga w cierpiących bliźnich. Prosimy: wyjednaj
pomoc Ducha Świętego, by pogłębił naszą wiarę, dał siłę do wyzwolenia się z pychy oraz
egocentryzmu i obdarzył wyobraźnią miłosierdzia. A tym, którzy znajdują się w trudnej
sytuacji życiowej – wspomożycielko strapionych, ucieczko opuszczonych – upraszaj siłę
duszy i ciała.
 Patronko nasza, prowadź nas wszystkich drogą wiary, nadziei i miłości, a także – duchowego
doskonalenia. Uproś, by miłość Boga i człowieka stała się dla nas najwyższą wartością. A my
swe wdzięczne serca wznosić będziemy do Ciebie, w modlitwach i pieśniach sławiąc Twoje
imię. Tak nam dopomóż Bóg!
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
Trzebnica, 15. października 2010 r.

T

egoroczne uroczystości odpustowe ku czci Świętej
Jadwigi Śląskiej trwały
cztery dni i odbywały się pod hasłem: „Św. Jadwiga patronką domowego Kościoła i nauczycielką
wiary”. W pieszej pielgrzymce
z Wrocławia przyszło do Trzebnicy
około 10 tysięcy osób, aż o trzy
tysiące więcej niż przed rokiem.

św. Jadwigi. W niedzielę o godz.
11 w trzebnickiej bazylice odbyła
się msza św. pod przewodnictwem
biskupa legnickiego Stefana Cichego, a następnie procesja ulicami
Trzebnicy. Obie te uroczystości
(sobotnie i niedzielne) transmitowało Radio Rodzina.
Dla mieszkańców naszej gminy
niezwykle ważnym wydarzeniem

Pielgrzymka miała uroczysty charakter, dlatego nie mogło w niej
zabraknąć trzebnickiej orkiestry i pocztów sztandarowych.
Piątek 12 października był Jadwiżańskim Dniem Skupienia powołanych do kapłaństwa i życia
konsekrowanego. Uroczystościom
przewodniczył ks. Biskup Andrzej
Siemieniewski. W sobotę rano
spod katedry wrocławskiej wyruszyła Piesza Pielgrzymka Wrocławska. O godz. 16 na placu Pielgrzymkowym w Trzebnicy mszy
świętej, odprawionej aż dla 10 tysięcy pątników, przewodniczył
metropolita wrocławski arcybiskup
Henryk Gołębiewski. Odbyła się
uroczysta procesja z relikwiami

religijnym była jednak Pielgrzymka
Trzebniczan do grobu Świętej Jadwigi Patronki Śląska i Trzebnicy,
która odbyła się we wtorek 16
października. Mimo złej, deszczowej pogody wieczorem o godz. 18
z trzebnickiego rynku do bazyliki
pielgrzymowało ponad tysiąc
trzebniczan. Uczestnicy pielgrzymki zebrali się na trzebnickim Rynku,
gdzie przywitani zostali przez burmistrza Gminy Trzebnica Marka
Długozimę oraz J.E. księdza biskupa Andrzeja Siemieniewskiego.
Przybyli przedstawiciele instytucji

www.kulturaisport.trzebnica.pl

państwowych, prezesi spółek, dyrektorzy szkół wraz z uczniami,
kombatanci i reprezentanci związków, stowarzyszeń i fundacji, sołtysi
oraz wierni. Wszyscy otrzymali
specjalnie na tę okazję przygotowaną chorągiewkę z wizerunkiem
Patronki Trzebnicy.
Burmistrz Marek Długozima
powiedział: – Grób św. Jadwigi
w Trzebnicy jest celem pielgrzymów z Wrocławia, terenu całego
kraju, a nawet świata. W tym czasie
trzebniczanie przygotowują się na
ich przybycie służąc schronieniem
i posiłkiem. Dzięki zapoczątkowanej inicjatywie – Pielgrzymce
mieszkańców do naszej Patronki
– teraz i sami trzebniczanie mogą
w symboliczny sposób nieść swoje
intencje w zadumie, modlitwie i z
pieśnią na ustach podążając wspólnie do św. Jadwigi.
Pochód pielgrzymów prowadziła Trzebnicka Orkiestra Dęta,
zaraz za nią podążali uczniowie
Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy niosący okolicznościowy transparent
oraz uczniowie przebrani za św.
Jadwigę, Henryka Brodatego oraz
Siostrę Gertrudę (córka świętej
i księcia). Następnie podążały poczty sztandarowe, delegacje oraz
mieszkańcy. Pielgrzymka udała się
ulicą Daszyńskiego i ks. Dz. Bochenka do Bazyliki, gdzie wszystkich przywitał kustosz Międzynarodowego Sanktuarium św. Jadwigi Śl. – ks. proboszcz Jerzy
Olszówka SDS.
W uroczystej mszy św. pod
przewodnictwem księdza biskupa
Józefa Kupnego wzięło udział jeszcze więcej wiernych. Mieszkańcy
gminy zanieśli przed ołtarz tego-

Fot. UM Trzebnica (3)

Trzebnicka delegacja odczytała Akt Zawierzenia Miasta i Mieszkańców Trzebnicy Świętej Jadwidze Śląskiej. Od lewej: przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy Mateusz Stanisz, sołtys Brochocina Barbara
Świdzińska, zastępca burmistrza Jadwiga Janiszewska, katechetka Ewa Dudek, przedstawicielka paraﬁi
pw. św. Piotra i Pawła – Barbara Łabanda, Siostra Klaret Król – Przełożona Domu Zakonnego Boromeuszek, przedstawicielka trzebnickiej młodzieży Joanna Wojczuk, uczennica Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy,
przedstawiciel paraﬁi pw. św. Bartłomieja AP i św. Jadwigi Grzegorz Król oraz burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima.

Mimo fatalnej deszczowej pogody z Rynku do bazyliki do grobu
świętej Jadwigi pielgrzymowało wielu mieszkańców naszej gminy.
roczne plony, a gminna delegacja
na czele z burmistrzem Markiem
Długozimą, zastępcą burmistrza
Jadwigą Janiszewską i przewodniczącym Rady Miejskiej Mateu-

szem Staniszem odczytała specjalny Akt Zawierzenia Miasta
i Mieszkańców Trzebnicy Świętej
Jadwidze Śląskiej.
Roman Skiba
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Informacja dla turystów
sługę, otrzymanie konkretnych i ciekawych informacji, a także materiałów
promocyjnych. Dzięki temu turyści
są zachęceni do ponownej wizyty
w Trzebnicy czy polecenia odwiedzenia
naszej gminy swoim znajomym i rodzinie. Pragnę także serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym
w realizację tego przedsięwzięcia.
Głos zabrali także siostra Olimpia
Konopka, opiekująca się muzeum
w pocysterskim Klasztorze Sióstr Boromeuszek oraz Brat Marcin Wojtczak,
który oprowadza wycieczki po Międzynarodowym Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej. Wyrazili oni swoje zadowolenie z uruchomienia Punktu
Informacji Turystycznej, zapowiedzieli
także ścisłą współpracę na rzecz rozwoju oferty turystycznej Trzebnicy
oraz przypomnieli, że należy trzebniczanom uświadamiać w jak pięknym
i ważnym turystycznie miejscu żyją.
Punkt Informacji Turystycznej jest
niezwykle ważnym elementem projektu, pełniącym funkcje informacyjne
i edukacyjne. To tutaj turyści, ale także
mieszkańcy, mogą zaczerpnąć wiedzy
z zakresu szlaku cysterskiego, łączącego
różne punkty Europy, otrzymać materiały informacyjne, mieć wgląd do

wielu publikacji, a także skorzystać
z multimedialnych form dostarczających wielu ciekawostek. Oferuje on

kompleksową informację (m.in. baza
noclegowa, gastronomiczna, adresy
instytucji i oferta sportowo-kulturalna),

jak również materiały typu: mapy, foldery, przewodniki, widokówki. Można
również w punkcie skorzystać z komputera (Internet). Poza sezonem od
października do końca kwietnia punkt
jest czynny we wtorki, czwartki i piątki
w godz. 13-15, a soboty od 11do 13.
Pracownik pełni też dyżur telefoniczny
po zamknięciu.

Fot. UM Trzebnica

U

roczyste otwarcie Punktu Informacji
Turystycznej
w Trzebnicy odbyło się 25
września. Punkt powstał w ramach
Projektu Południowo-Zachodniego
Szlaku Cysterskiego, wraz z czterema
parkingami, oznakowaniami trasy oraz
infokioskiem. Szlak łączy miasta
i miejsca obecności Cystersów z kilku
krajów Europy. Punkt znajduje się
w budynku Urzędu Miejskiego(pl.
Piłsudskiego 1) na parterze (róg ul.
Witosa).
Naczelnik Wydziału Promocji UM
Agnieszka Pawlaczek poinformowała,
że w ciągu niecałego miesiąca od uruchomiania Punktu Informacji Turystycznej, miejsce to odwiedziło ponad
80 osób. To uświadamia, jak bardzo
jest on potrzebny. Gośćmi byli mieszkańcy Gminy Trzebnica, ościennych
gmin, Wrocławia, ale także turyści ze
Szczecina, Leszna, Krakowa oraz Niemiec. Pracownikiem punktu jest Joanna
Rafalska.
Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima powiedział: – Bezpośredni kontakt z turystami, jak zapewnia taki punkt, jest nieoceniony
w wywarciu na nich pozytywnego
wrażenia, poprzez profesjonalną ob-
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Wstęgę, symbolicznie otwierającą punkt, przecięli: burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Brat
Marcin Wojtczak, Siostra Olimpia Konopka oraz naczelnik Wydziału Promocji Agnieszka Pawlaczek.

Wizytowali i chwalili inwestycje
W

dniu 4.10. br. gościliśmy
grupę pracowników Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego, odpowiadających za prawidłowy proces
realizacji doﬁnansowywanych inwestycji przez urząd na poszczególnych
etapach ich realizacji.
W spotkaniu brali udział dyrektorzy Departamentu Regionalnego
Programu Operacyjnego, dyrektorzy

Wydziału Wdrażania Małgorzata Kuruc oraz Karol Sadłowski oraz Wydziału Zarządzania: Ewa Siegel i Sławomir Sobieszek wraz z pracownikami. W ramach spotkania zaprezentowano dwa już zakończone projekty Gminy Trzebnica, które jednocześnie są niezaprzeczalną wizytówką
miasta: rynek trzebnicki po jego rewitalizacji wraz z ratuszem oraz Trzebnicki Park Wodny „Zdrój” – miejsce

aktywnej turystyki w gminie i regionie.
Burmistrz Marek Długozima podkreślił, że jest zaszczycony, iż może
gościć tak liczną grupę pracowników
urzędu i jednocześnie zaprezentować
najpiękniejsze miejsca miasta, podziękować tym samym za wybranie gminnych inwestycji do wizytacji i oraz zaprezentowanie ich jako modelowych
przykładów dobrze ulokowanych fun-

Goście obejrzeli również Trzebnicki Park Wodny „Zdrój”.

Wizytacja urzędników z Urzędu Marszałkowskiego rozpoczęła się na trzebnickim rynku.

duszy. Jednocześnie podziękował za
dobrą współpracę Gminy Trzebnica
z Urzędem Marszałkowskim na wszystkich etapach realizowanych przez gminę projektów przy wsparciu różnych
źródeł przyznawanych funduszy europejskich. Trzeba dodać, że Gmina
Trzebnica jest jednym z największych
beneﬁcjentów tych projektów.

Gości zaproszono na spacer terenami dawnego przedwojennego uzdrowiska i ścieżkami Lasu Bukowego.
Po zwiedzeniu kompleksu basenowego
wszyscy uczestnicy spotkania byli pod
wrażeniem rozwijającej się prężnie
Gminy Trzebnica, zrealizowanych już
inwestycji i samego miasta.

www.kulturaisport.trzebnica.pl
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Marzy nam się uzdrowisko

W

sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim 18 października
odbył się wieczór reﬂeksji, muzyki,
obrazów i graﬁk o Trzebnicy. Tematem tego niecodziennego spotkania autorskiego połączonego
z wernisażem prac plastycznych
był tytuł publikacji „Marzy nam
się uzdrowisko – o Trzebnicy mieście z bajki”, Salę wypełnili po
brzegi zaproszeni goście. W centrum znalazły się trzy trzebniczanki
– autorka baśni o Trzebnicy Danuta Kamińska oraz ilustratorki
jej książek, a zarazem przyjaciółki
i lokalne artystki – Ewa i Marta
Mroczek.
W korytarzach urzędu czekały
na gości wydrukowane foldery
z krótką historią uzdrowiska oraz
foldery autorskie. Salę wypełniły
obrazy Ewy Mroczek oraz graﬁki

Marty Mroczek – graﬁki zdobią
wydaną niedawno publikację Danuty Kamińskiej „Marzy nam się

i zdjęcia przedstawiające dawną
Trzebnicę oraz liczne dzieła malarskie – zarówno mamy, jak i córki.
Na zakończenie spotkania o zabranie głosu poproszono Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Dłu-

Fot. UM Trzebnica (3)

Artystki: pomysłodawczyni spotkania Danuta Kamińska (z prawej), Marta Mroczek (w środku) i Ewa Mroczek były gwiazdami
tego wieczoru.

uzdrowisko – o Trzebnicy mieście
z bajki”, którą na koniec spotkania
osobiście podpisywała autorka.
Uroczyste spotkanie rozpoczęła
Naczelnik Wydziału Promocji Agnieszka Pawlaczek, która przywitała
wszystkich zebranych gości oraz
trzy najważniejsze kobiety tego
wieczoru. Po krótkiej prezentacji
trzebniczanek i zaprosiła Panie
do specjalnie przygotowanego stolika i oddała głos prowadzącej dalszą część spotkania – Danucie Kamińskiej, która w przygotowanym
wystąpieniu połączyła opowieść
o przyjaźni z Ewą i Martą Mroczek, losy ich współpracy, fragmenty swoich dzieł literackich,
w tym oczywiście najnowszej publikacji, zdradzając także nieco jej
fabułę, a wszystko okrasiła porcją
odpowiedniej muzyki. Ponadto na
ekranie wyświetlano widokówki

wości lecznicze klimatu naszej
miejscowości i daje podstawę do
prowadzenia dalszych badań i starań o przywrócenie Trzebnicy statusu uzdrowiska.
Po wręczeniu bukietów kwiatów Danucie Kamińskiej, Ewie
oraz Marcie Mroczek przez burmistrza Marka Długozimę, zakończono oﬁcjalną część spotkania.
Liczni goście gratulowali i dziękowali wszystkim trzem Paniom
talentu oraz doskonałych dzieł.

Burmistrz Marek Długozima gratulował artystkom słowami: „– Te
trzy utalentowane kobiety o tak różnych pasjach łączy jedna cecha: miłość do naszej małej ojczyzny Trzebnicy”. Przedstawił też
wyniki badań, które potwierdzają, że klimat Trzebnicy uzasadnia
starania o przywrócenie statusu uzdrowiska w naszym mieście.

Pełna sala zaproszonych gości wysłuchała ciekawych opowieści
i obejrzała prezentacje.

Fot. UM Trzebnica

Wizyta naukowców

Uczestnicy wrocławskiego sympozjum podczas wizyty w Trzebnicy zrobili sobie pamiątkową fotograﬁę.

www.kulturaisport.trzebnica.pl

gozimę. Serdecznie podziękował
trzebniczankom za ich doskonałą
i piękną pracę, zaznaczając, że
w znacznym stopniu przyczyniają
się do wypromowania Trzebnicy.
Ponadto, odnosząc się do tematu
spotkania, przedstawił świadectwo
wystawione przez Instytutu Geograﬁi i Przestrzennego Zagospodarowania po przeprowadzeniu
w Trzebnicy szczegółowych badań.
Świadectwo potwierdza właści-

Następnie Danuta Kamińska oraz
Marta Mroczek składały autografy
w książeczkach „Marzy nam się
uzdrowisko – o Trzebnicy mieście
z bajki”, którą otrzymał każdy
uczestnik spotkania. Ponadto
w holu urzędu przygotowano poczęstunek.
Wystawę prac i graﬁk można
odwiedzać w godzinach pracy
Urzędu Miejskiego do 26 października.

W

Konopka, odpowiadając na liczne
i wnikliwe pytania ze strony gości
oraz prezentując najnowsze eksponaty w salach muzealnych. Bazylikę św. Jadwigi Śl., działalność
św. Jadwigi i historię sanktuarium
zaprezentował Brat Marcin Wojtczak. Na zakończenie spotkania
po krótkim spacerze i odpoczynku
na stawach trzebnickich goście
bawili się wspólnie na wyspie przy
muzyce Kapeli Ludowej „Marciny”.
Przy okazji spotkania i rozmów,
udało się również przekazać relikwie św. Jadwigi z trzebnickiej
bazyliki do Paraﬁi pw. św. Jadwigi
Śl. z Rio de Janerio w Brazylii.
Paraﬁa ta listownie oﬁcjalnie zwróciła się do ks. proboszcza Jerzego
Olszówki o przekazanie relikwii
naszej patronki miasta. Jedna
z uczestniczek spotkania, jednocześnie mieszkanka samego Rio
de Janeiro, zobowiązała się osobiście do zabrania ich i przekazania
we właściwe ręce w paraﬁi w mieście.

dniu 20 września
w Trzebnicy gościliśmy uczestników XV
Wrocławskiego Sympozjum Badań
Pisma. Na Uniwersytecie Wrocławskim w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji
i Ekonomii w dniach 19-21 września odbywała się międzynarodowa
konferencja naukowa, poświęcona
szerokiej problematyce badań dokumentów. Jeden dzień poświęcono
promocji naszego miasta.
90-osobowa grupa uczestników
sympozjum wybrała się po wykładach na wycieczkę do Trzebnicy,
aby w ramach zorganizowanego
specjalnego spotkania zwiedzić
nasze miasto i spędzić razem popołudnie. Podczas oﬁcjalnego obiadu burmistrz Marek Długozima
powitał wszystkich gości z wielu
krajowych ośrodków akademickich,
z kilku krajów Europy min.
z Ukrainy, Hiszpanii, Francji,
Włoch oraz Izraela i Brazylii.
Po obiedzie zaproszono wszystkich do muzeum, po którym oprowadzała grupę Siostra Olimpia
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Dobre świadectwo
M

iło nam poinformować
wszystkich mieszkańców,
że otrzymaliśmy już świadectwo potwierdzające właściwości
lecznicze klimatu w Trzebnicy. O wydanie takiego świadectwa zwróciliśmy
się do Instytutu Geograﬁi i Przestrzennego Zagospodarowania im S.
Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie. Badania są niezbędne
do uzyskania w przyszłości statusu
uzdrowiska, o który stara się Gmina
Trzebnica.
W świadectwie potwierdzone zostały warunki bioklimatyczne spełniające
wymogi klimatyczne, parametry sanitarne powietrza, które w całości odpowiadają normom zastosowanym dla
uzdrowisk. Wszystkie normy muszą
odpowiadać tym, stawianym przez
Ministerstwo Zdrowia, które wydaje
ostateczną decyzję o przyznaniu statusu. W opracowaniu podano m. in.,
że norma usłonecznienia jest dla miasta
zachowana, średnia liczba dni z opadem
niższa od dopuszczalnej, warunki ter-

miczno-wilgotnościowe spełniają warunki stawiane miejscowościom uzdrowiskowym. Okresem najdogodniejszym do klimatoterapii jest zatem
okres od trzeciej dekady kwietnia do
końca września. W tym czasie można
zastosować jedną lub kilka form leczenia klimatycznego. Poziom zanieczyszczeń spełnia normy sanitarne
obowiązujące dla uzdrowisk. Poniżej
dopuszczalnego jest poziom hałasu
jak i natężenie pól elektromagnetycznych. W opracowaniu czytamy, iż klimat Trzebnicy ma właściwości lecznicze i proﬁlaktyczne w odniesieniu
do chorób układu krążenia, narządów
ruchu, stanów pourazowych i zaburzeń
przemiany materii, a dodatkowo, poprzez zróżnicowane bodźce klimatyczne i terenowe, może wspomagać
leczenie zaburzeń układu termoregulacyjnego.
Bardzo specyﬁczne i korzystne
warunki dla leczenia klimatycznego
występują na południowych zboczach
wzgórz (zbocza Winnej Góry, Osiedle

Grunwald) oraz cały obszar lasu bukowego. Miejsca te eliminują i łagodzą
warunki odczuwalne w ekstremalnych
sytuacjach pogodowych, hałas i zanieczyszczenia oraz, dzięki obecności
drzew, mogą być wykorzystywane
w proﬁlaktyce wielu schorzeń.
Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima powiedział: – Otrzymane świadectwo było niezbędne do
prowadzenia kolejnych badań, jest
milowym krokiem w naszych działaniach, dającym zielone światło na
drodze Trzebnicy w staraniach o przyznanie statusu uzdrowiska. Jestem
bardzo zadowolony z pozytywnych
dla nas wyników badań prowadzonych
przez Instytut Geograﬁi i Przestrzennego Zagospodarowania. Dysponujemy teraz oﬁcjalnym dokumentem
potwierdzającym bardzo dobry stan
środowiska naturalnego w Trzebnicy,
który spełnia wszystkie normy stawiane miejscowościom uzdrowiskowym. Droga do utworzenia w Trzebnicy uzdrowiska jest jeszcze daleka
i wymaga dużych nakładów pracy, ale dzięki otrzymanym właśnie badaniom osiągnięcie wyznaczonego
celu staje się bardzo
realne. Należy także
zaznaczyć, że uzdrowiska na Dolnym
Śląsku zlokalizowane
są w jego południowej
części. Na północy natomiast to Wzgórza
Trzebnickie oraz Kotlina Baryczy stanowią
najważniejsze atrakcje
przyrodnicze tego rejonu. Stwarza to dla
nas ogromne szanse.
Warto więc znaleźć
się w świadomości turystów i kuracjuszy,
by przyciągnąć do naszego miasta i gminy
jak najwięcej odwiedzających.

Dokument podpisał prof. dr hab. Krzysztof Błażejczak, pełnomocnik IGiPZ PAN
do spraw świadectw potwierdzających lecznicze właściwości klimatu.

Remonty na cmentarzu
N

a terenie cmentarza przy
ul. Spokojnej ruszyły prace przy wymianie zniszczonej i zaniedbanej nawierzchni
chodnika i placu przy kaplicy. Burmistrz Gminy Trzebnica Marek
Długozima wraz z prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej
ERGO sp. z o.o. Rafałem Jarosem
wspólnie odwiedzili teren, gdzie
prowadzone są prace remontowe.
W związku z wygaśnięciem
umowy ze spółką WODNIK, za-

rząd nad terenem cmentarza przy
ul. Spokojnej sprawuje teraz gminna spółka ZGK ERGO. Prezes
Rafał Jaros powiedział: -Wieloletnie zaniedbania poprzednich
zarządców tego obiektu zmusiły
nas do podjęcia zdecydowanych
kroków. Wymiana nawierzchni
i jej wyrównanie są konieczne, by
móc bezpiecznie korzystać z placu
przy kaplicy. Docierały do nas bowiem głosy mieszkańców, którzy
zwracali uwagę na zły stan na-

wierzchni, grożący nawet złamaniami.
Pod koniec września burmistrz
Marek Długozima, prezes Rafał
Jaros oraz ksiądz dziekan Bogdan
Grabowski wspólnie wizytowali
wnętrze kaplicy na cmentarzu,
której dach remontowano. W wyniku uzgodnień prowadzonych
podczas spotkania, Ksiądz Dziekan
zadeklarował ufundowanie tabernakulum do kaplicy.
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Więcej klientów
Rozmowa z prezesem zarządu Trzebnickiego Parku Wodnego „Zdrój” Dariuszem Drukarczykiem
Jak się przedstawia sytuacja
w Trzebnickim Parku Wodnym Zdrój
po okresie letnim?
– Rok szkolny rozpoczęty. Od
połowy września 2012 kolejny raz
rozpoczęliśmy zajęcia z nauki pływania
dla dzieci i młodzieży ze szkół. Z zajęć
mogą korzystać wszystkie gminne
szkoły: z Trzebnicy – SP2, SP3, Gimnazjum nr 3, Zespół Szkół w Ujeźdźcu
Wielkim, SP w Boleścinie, SP w Kuźniczysku oraz SP w Masłowie. Łączna
liczba dzieci i młodzieży z Gminy
Trzebnica korzystająca z naszego
obiektu to 967 osób. Nasz piękny
obiekt odwiedzają też szkoły z innych
gmin. Z Gminy Wisznia Mała – pan
wójt Jakub Bronowicki wysyła do nas
wszystkie szkoły: z Wiszni Małej,
Kryniczna, Psar oraz Szewc. Łącznie
blisko 200 dzieci. Cieszy nas również
obecność Gminy Milicz. Gmina
w tym roku postawiła na jakość i wysoki standard usług korzystając
z Trzebnickiego Parku Wodnego.
Gmina Milicz przywozi do nas szkoły
z Milicza, Nowego Zamku, Sułowa,
Czatkowic, i Wróblińca. Łącznie 140
dzieci. Dodatkowo odwiedza nas kilkadziesiąt dzieci z Gminy Krośnice
oraz z Łoziny. Nieco skromniej odwiedzają nas Oborniki Śląskie, które
niestety tylko z dwóch szkół przysyłają
do nas dzieci. Ze szkół powiatowych
zaledwie jedna szkoła zdecydowała
się na korzystanie ze Zdroju: Powiatowy Zespół Szkół nr 1. Jest nam
przykro, że Gmina Prusice, pomimo
zachęcania i niewielkiej odległości do
Trzebnicy nie korzysta w ogóle z naszego obiektu. Oczywiście – zapraszamy !
Czy od nowego roku planujecie
jakieś kolejne grupy szkolne?
– Tak, od nowego roku odwiedzać
nas będzie dodatkowo Żmigród i Zawonia, z czego się cieszymy i mamy
nadzieję, że pozostałe gminy wezmą
przykład ze swoich sąsiednich gmin.
Czy oprócz szkół macie jeszcze
jakieś inne oferty?
– Od września ostro ruszyły również grupowe i indywidualne nauki
pływania oraz aqua aerobiku. Już w tej
chwili mamy zapisanych kilkaset osób
w różnym wieku. Cieszy nas coraz
mocniejszy akcent mieszkańców Wrocławia oraz ościennych gmin. Jesień to
bardzo pracowity dla nas czas. W tym
okresie rozpoczęliśmy również zapisy
do sekcji hokeja podwodnego – Hydra
Trzebnica oraz na coraz popularniejsze
bale urodzinowe „Kinder Party”. Ze
wstępnych wyliczeń wynika, iż jest
duża szansa, że rok 2013 zamkniemy
z zaledwie 600 tys. stratą. Pamiętajmy,
że pierwsze 6 miesięcy funkcjonowania
przyniosło nam 1,1 mln straty. Tak
więc 600 tys. za pełny rok to obniżenie
straty o ponad 70% w stosunku do
2011 roku.

Efekty naszej ciągłej i nieustającej
pracy widać codziennie. Dzięki szkołom już od godzin porannych basen
wypełnia się prawie w 100 procentach.
W każdym dniu z naszego obiektu
korzysta od kilku do kilkunastu grup
szkolnych oraz kilkuset klientów indywidualnych.
Jak widać, pomimo kłód podkładanych przez lokalną gazetę NOWĄ,
przez aquapark przewija się coraz więcej klientów. Szkoda, że swoimi działaniami lokalna gazeta szkodzi wizerunkowi naszego obiektu. Artykuły
o rzekomym zamknięciu basenu lub
nieprawdziwe informacje o awariach
powodują nagły spadek frekwencji,
w wyniku czego nasze usilne prace
związane z promocją są marnowane,
a ich działania ewidentnie skierowane
na szkodę parku wodnego i całej gminy.
Jak się przedstawia sytuacja Zdroju z porównaniu z innymi aquaparkami w Polsce?
– Nie można zapominać, iż działalność parków wodnych w Polsce
i całej Europie jest z reguły deﬁcytowa
lub bardzo słabo rentowna. Nasz aquapark nie jest aż w tak trudnej sytuacji,
jak obiekty mieszczące się w innych
miastach czy gminach. Nawet w tak
dużym mieście jak Wrocław, gdzie
jest ponad 600 tys. mieszkańców, strata
za zeszły rok wyniosła 2,3 mln zł.
Nie trzeba długo szukać kolejnych
parków wodnych ze stratami. Np. Suwałki – 2010 – 1 rok funkcjonowania
– 1,5 mln straty, Łódź – 2010 – 1 rok
– 3 mln, Piła – 2010/2011 – 1 rok – 1
mln, Słupsk – 2011 – 1 rok – 1 mln,
Rędzikowo – 2011 – 1 rok – 1 mln,
Sopot – 2010 – 1 rok – 2 mln, Wągrowiec – 2011 – 1 rok – 2 mln, Polkowice – przez cały okres – ok. 20
mln. Oczywiście robimy wszystko, aby
sytuacja z roku na rok się poprawiała,
lecz wymaga to czasu.
Rozmawiał Roman Skiba

www.kulturaisport.trzebnica.pl
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N

iedziela, 14 października
2012 roku to dzień, który
na długo zapadnie nam
w pamięć. Ponad 20 osób wyruszyło w długą drogę do Warszawy,
by wesprzeć mieszkańca Marcinowa Tomka Kowalskiego w walce
o miejsce w ﬁnale Must Be The
Music.
W trakcie spotkania Tomka
z burmistrzem Markiem Długozimą w Urzędzie Miejskim zrodził
się pomysł, by wesprzeć występ
naszego krajana w popularnym
talent-show Must Be The Music.
Zapadła decyzja o zorganizowaniu
transportu i koszulek dopingujących Tomka. Dwa tygodnie później, punktualnie o godz. 11 bus
pełen rodziny i przyjaciół Tomka
odjechał spod Urzędu Miejskiego
w stronę Warszawy. Czekała nas
długa droga, ale na pokładzie nikt
się nie nudził. Zresztą, będąc w towarzystwie pana Mariana Kowalskiego, który jest tatą Tomka, nudzić się po prostu nie można. Zaopatrzony był on w akordeon, na

którym swobodnie sobie przygrywał do śpiewu. Zabraliśmy również
gitarę i… komplet gitarzystów.
Warszawa przywitała nas tradycyjnie korkami. Nie koreczkami,
ale korkami. Uzasadnione były
obawy, że się spóźnimy. Na szczęście jedynie troszkę zabłądziliśmy,
ale ten błąd udało się szybko naprawić. Gdy dotarliśmy na miejsce
Tomek już na nas czekał. W wypożyczonych spodniach, wymalowany, pewnie lekko zestresowany.
Przywitaliśmy go w dwójnasób –
przytulając oraz za pomocą koszulek z napisem „Jesteś Kowalem
własnego losu”, którą każdy z nas
miał na sobie. Szybko ustawiliśmy
się do pamiątkowego zdjęcia i już
za chwilkę czekaliśmy przed wejściem do studia. Co ciekawe, jego
wnętrze wydało się nam wszystkim
nieprzyzwoicie małe, w przeciwieństwie do tego, co widać na
szklanym ekranie.
Już od godz. 19 siedzieliśmy
na swoich miejscach i braliśmy
udział w nagrywaniu wybranych

Gdy tata Tomka Marian Kowalski zaczyna opowiadać wszyscy słuchają.

Fot. Patrycja Król (2)

Kibicowaliśmy Tomkowi
w Warszawie!
Tomek Kowalski i jego najwierniejsi fani już po udanym półﬁnale
tuż przed drogą powrotną ze stolicy.
części programu. Nie bez znaczenia
jest tutaj fakt, że dostały nam się
wspaniałe miejscówki – pierwsze
rzędy po prawej stronie jury. Mogliśmy krzyczeć w niebogłosy i chętnie z tej okazji korzystaliśmy. Sympatyczny warm-upper, czyli osoba,
która ma za zadanie angażować
publiczność, był do tego stopnia
zachwycony naszym dopingiem,
że wręczył nam płytę. W międzyczasie każdy mógł skorzystać z dobrodziejstw sklepiku a także napić
się kawy, choć, jak się później okazało, ten znany napój pobudzający
był zupełnie zbędny.
Czas wolny szybko się skończył
i już trzeba było zajmować swoje
miejsca. Lekki stres dał się we
znaki. Program rozpoczął się od
występu zwycięzcy poprzedniej
edycji programu – Macieja Czaczyka, który wykonał piosenkę pt.
„Jak liście na wietrze”. Zaraz po
nim wystąpił pierwszy zespół,
który jednak nie zebrał zbyt pochlebnych recenzji.
Gdy tylko Maciek Rock zapowiedział występ Tomka Kowalskiego, natychmiast wstaliśmy
z miejsc i darliśmy się, ile sił w płucach. Popłynęły pierwsze dźwięki
„Jednego serca” z repertuaru Czesława Niemena. Trzeba tu przyznać, że koledzy z zespołu Fama

Blues Band, którzy nagrali mu
podkład, zrobili naprawdę kawał
dobrej roboty. Tomek już na wstępie pokazał, na co go stać. Śpiewał
wspaniale, przejmująco, od początku do końca wywołując dreszcze u wszystkich bez wyjątku. Dał
z siebie wszystko, co zaowocowało
świetnymi opiniami.
Telewidzowie z pewnością zauważyli także łzy w oczach Pana
Mariana, który obecny był za kulisami wraz z resztą rodziny. To,
co chwilę później usłyszał z ust
jury Tomek, zupełnie go zaskoczyło. Nie dowierzał, gdy Łozo
powiedział: „Niesamowite jest to,
że sięgasz po klasykę polskiej muzy
i te utwory brzmią, jakby były pisane dla Ciebie”. Wierną fanką
Tomka jest Elżbieta Zapendowska,
która życzy mu wygranej w programie, zaś Kora i Adam Sztaba
podkreślali, że ma fenomenalny
głos i widzą w nim ogromny potencjał. Na każde „tak” ze strony
jurorów reagowaliśmy bardzo żywo.
Choć Tomek występował jako

drugi, my wiedzieliśmy, że tym
wykonaniem zostawił konkurencję
bez szans. To, co działo się podczas
jego występu z nami, jest nie do
opisania. Jakoś musieliśmy poskromić emocje i oglądać występy
kolejnych uczestników, porównując
ich szanse z brawurowym popisem
Tomka.
Wśród naszych typów znalazł
się zespół Trzynasta w Samo Południe i Piotr Kita. Ostatecznie
do ścisłego ﬁnału traﬁł sympatyczny i skromny nauczyciel muzyki z Tarnowa. Moment ogłaszania wyników to burza emocji.
Napięcie sięgało zenitu, kiedy prowadzący wymieniał od końca tych,
którzy otrzymali najwyższą liczbę
głosów. Apogeum muzycznych
emocji nastąpiło, kiedy zawiesił
głos przed wyczytaniem nazwiska
Tomka Kowalskiego. Później była
już tylko dzika, niczym nieokiełznana radość – przy czym „radość”
to za słabe określenie… Wpadliśmy
w szał i wbiegliśmy na scenę ściskać
Tomka i cieszyć się razem z nim.
Gdy emocje nieznacznie opadły, zaczęliśmy się zbierać do wyjścia.
Rzecz jasna, na naszą gwiazdę
trzeba było trochę poczekać – autografy, zdjęcia, wywiad… no i szukanie zgubionego telefonu komórkowego. Bez niego ani rusz.
Wyjechaliśmy z Warszawy przed
północą. To był dopiero wesoły
autobus… śpiewanie ludowych
przyśpiewek na zmianę z rockowymi standardami okraszone było
porcją żartów Pana Mariana, a około 3 nad ranem, kiedy już wszyscy
spali, dawało się słyszeć głos Tomka
dobiegający gdzieś z tyłu busa,
który ze słuchawkami na uszach
śpiewał różne polskie przeboje.
Śpiewał pięknie. Z pewnością tak
też zaśpiewa w ﬁnale. Jedno jest
takie serce, jeden jest taki głos!
Patrycja Król

Koncert w TCKiS!
Tomek Kowalski i zespół FBB zagra koncert dla trzebniczan w piątek 26 października o godz. 19 w sali widowiskowej domu kultury TCKiS przy ul. Prusickiej
12 w Trzebnicy. Wstęp wolny. Zachęcamy trzebniczan do przyjścia – podobnie
jak i do głosowania na Tomka podczas ﬁnału telewizyjnego programu Must Be
The Music, który odbędzie się 4 listopada.

W

środę, 17 października,
odbyła się kolejna zabawa zorganizowana
przez Klub Seniora. Tym razem
w sali Retro Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu bawiło się
wielu gości z ościennych gmin.
Klubowi Seniora przewodzi pani
Jadwiga Płatek, która już od blisko
15 lat organizuje wspaniałe zabawy.
Jej oddanie i poświęcenie docenia
grono seniorów, którzy chętnie się
bawią w swoim towarzystwie. Pomyślnie układa się współpraca z klu-

bami z innych gmin, więc mile widziani w trzebnickich progach są
seniorzy z Prusic, Milicza, czy Oborniki Śląskich. Warto podkreślić ten
fakt, ponieważ takie działania wpływają na lepszą integrację członków
klubów. Mają oni szansę na nowe
znajomości, dzięki czemu życie towarzyskie kwitnie i nikt nie czuje
się samotny.
Zabawy seniorów odbywają się
co miesiąc, z wyłączeniem okresu
wakacyjnego. Miejscem spotkań
jest sala Retro, bowiem trzebnicki

www.kulturaisport.trzebnica.pl

klub od lat współpracuje z Centrum Kultury i Sportu. Wstęp na
zabawę jest odpłatny, ale w cenie
jest oprawa muzyczna, napoje oraz
ciepłe i zimne posiłki, więc czas
płynie tu naprawdę przyjemnie.
– Współpraca układa się bardzo
pomyślnie. Gdy tylko o coś poproszę, zawsze to dostaję, za co
jestem bardzo wdzięczna władzom
TCKiS – dodaje pani Jadwiga
Płatek.
Środową imprezę odwiedził
także burmistrz Gminy Trzebnica

– Marek Długozima, który wręczając bukiet kwiatów gratulował
pani Jadwidze wspaniałej inicjatywy
oraz złożył wszystkim seniorom
serdeczne życzenia zdrowia i pogody ducha. Zaraz po tym goście
zostali wezwani na parkiet i rozpoczęli swoją zabawę, która trwała
do późnych godzin nocnych. Już
za miesiąc odbędzie się kolejna
zabawa, a z racji pięknego jubileuszu przygotujemy specjalny materiał.
Patrycja Król

Fot. Roman Skiba

Seniorzy lubią się bawić!

Jadwiga Płatek już od 15 lat
przewodzi trzebnickiemu
Klubowi Seniora.
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Kolejne piękne świetlice
G

mina Trzebnica konsekwentnie odnawia i wyposaża kolejne świetlice
wiejskie, dzięki którym lokalne
społeczności zyskują piękne miejsca
do integracji, spotkań i zajęć.
W piątek 19 października wyremontowaną świetlicę oﬁcjalnie
udostępniono mieszkańcom Raszowa.
W tej niewielkiej miejscowości
działa bardzo skutecznie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie Raszów, któremu przewodniczy Katarzyna Stawińska. Dwa razy w tygodniu na zajęcia z dziećmi przyjeżdża instruktor Adam Ziętek,
zatem odnowiona świetlica jest
wykorzystywana naprawdę w stu
procentach.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: radna Krystyna Haładaj
(z lewej), sołtys Bożena Durbajło i burmistrz Marek Długozima.

Dzieci z Raszowa są stałymi bywalcami w swojej świetlicy.

cówek. To przede wszystkim zasługa pracowników urzędu z Wydziału Inwestycyjno-Technicznego,
Wydziału Promocji, ale również
i aktywności społeczności wiejskich.
Myślę, że to dopiero początek.
Cieszę się i jestem spokojny o przyszłość tej świetlicy, bo macie tutaj
dobrego instruktora, więc będzie
coraz lepiej – powiedział burmistrz
Marek Długozima.
Ksiądz proboszcz Jerzy
Olszówka odmówił modlitwę i poświęcił odnowioną placówkę w Raszowie, a następnie uroczyście
wstęgę przecięli: burmistrz Marek
Długozima, radna Krystyna Haładaj oraz sołtys Raszowa Bożena
Durbajło.

której Gmina Trzebnica wykupiła
pomieszczenia przeznaczone na
świetlicę w Masłowcu.
Jest to kolejna inwestycja Gminy Trzebnica na terenach wiejskich.
Wykupienie pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę wraz z otoczeniem to pierwszy krok. Kolejny
etap to planowany remont tego
miejsca, które znajduje się w centrum Masłowca i może przyczynić
się do integracji mieszkańców,
stając się miejscem spotkań, wydarzeń i zabaw.
Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima: – Chciałbym,
aby każda miejscowość naszej gminy posiadała nowoczesny i bezpieczny plac zabaw dla dzieci oraz
miejsce spotkań i integracji, jakim
jest świetlica wiejska. Sukcesywnie
przeprowadzamy remonty świetlic
oraz budujemy place zabaw w kolejnych sołectwach naszej gminy,
a przypomnę, że mamy ich aż 41.
W przypadku Masłowca, najpierw
trzeba było wykupić miejsce, które
będziemy remontować. Chciałbym
podziękować Panu Tadeuszowi Ja-

Na uroczystość do Raszowa przybyli goście z sąsiednich wsi.
nych, spotkań, a także zabaw i zebrań rad sołeckich. Jestem pewien,
że mieszkańcy Brzezia będą zadowoleni z przeprowadzonych prac.
Kolej na Masłowiec
Pod koniec września burmistrz
Gminy Trzebnica Marek Długozima podpisał umowę, w ramach

kubowskiemu wraz z małżonką,
Pani sołtys Masłowca Irenie Hamkało oraz Radnej Rady Miejskiej
Pani Barbarze Trelińskiej za współpracę i pomoc przy organizacji
tego przedsięwzięcia – podkreślił
burmistrz Marek Długozima.
Roman Skiba

Fot. UM Trzebnica (4)

Sołtys Raszowa Bożena Durbajło podczas uroczystego otwarcia
odnowionej świetlicy podkreśliła,
jak bardzo ważne to miejsce dla
życia ich społeczności: – Gdy zaczynaliśmy prace jako Rada Sołecka przyszliśmy do burmistrza
z całą listą pomysłów, ale tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co chcemy
osiągnąć. Teraz już wiemy, że marzenia uda się zrealizować. Działa
nasze stowarzyszenie, mamy sołecką strategię działania, prowadzimy zajęcia dla dzieci. Świetlica
jest w tym planie niezwykle ważna,
pozwala nam jeszcze lepiej się zintegrować, prowadzić zajęcia i spotkania. Jestem bardzo wdzięczna
panu burmistrzowi. Serdecznie
witam tak wielu miłych gości, którzy przyjechali na otwarcie naszej
świetlicy.
Na uroczystość przybyli: burmistrz Marek Długozima, ksiądz
proboszcz Jerzy Olszówka, radna
Krystyna Haładaj, sekretarz gminy
Daniel Buczak, dyrektor TCKiS
Adam Waz, rzeczniczka policji
Iwona Mazur oraz sołtyski z zaprzyjaźnionych wsi – Renata Bisikiewicz (Taczów Wielki), Małgorzata Kuczma (Taczów Mały)
i Barbara Świdzińska (Brochocin).
Nie zabrakło prezentów i życzeń.

darcze z kuchnią, sanitariaty, odnawiana jest główna sala, jak i na
zewnątrz – ocieplenie budynku
oraz malowanie elewacji.
Świetlica w Brzeziu umiejscowiona jest w centrum miejscowości. Jak każde tego typu pomieszczenie, stanowi ważny element codziennego życia lokalnej
społeczności. Odbywają się tutaj
spotkania integrujące mieszkańców,
zabawy dla dzieci, próby oraz imprezy okolicznościowe.
Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima powiedział:
– Co roku oddajemy do użytku
kolejne świetlice po generalnym
remoncie. Doskonale zdaję sobie
sprawę z tego, jak ważne jest to
miejsce dla prawidłowego i sprawnego funkcjonowania mieszkających tu osób. Świetlica wiejska stanowi centrum wydarzeń kultural-
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Burmistrz Marek Długozima podpisał z Tadeuszem Jakubowskim
umowę na wykupienie budynku przeznaczonego na świetlicę
w Masłowcu.
Burmistrz Marek Długozima
powiedział: – Ten remont pokazuje,
że naprawdę warto realizować program odnawiania świetlic, bo lokalne społeczności potrzebują
miejsc, w których mogłyby się integrować i działać. W ostatnim
czasie oddajemy do użytku coraz
więcej takich odnowionych pla-

Remont świetlicy w Brzeziu
Obecnie trwa również generalny
remont świetlicy w Brzeziu. Remont
rozpoczął się na początku sierpnia,
a zakończenie zaplanowano na listopad tego roku. Stara i zniszczona
świetlica przechodzi generalną przebudowę zarówno wewnątrz budynku – powstaje zaplecze gospo-

Remontowana świetlica w Brzeziu będzie gotowa już w listopadzie
tego roku.
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ZLA: przychodnia po zmianach
pacjentów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych pacjentów w zakresie leczenia chorób tarczycy
uprzejmie informujemy, że od dnia 31
października w naszej przychodni przyjmować będzie dr nauk medycznych Katarzyna Żukowska-Kowalska. Porady
będą realizowane w ramach prywatnego
gabinetu – powiedziała dyrektor ZLA
Anna Imielska.
Rusza program naprotechnologii
Miło jest przekazać informacje, że
w trzebnickiej poradni realizowany jest
program w ramach naprotechnologii,
którego koordynatorem jest lekarz specjalista ginekologii i położnictwa Andrzej
Banach. Naprotechnology, czyli „Creighton Model FertilityCareSystem”, to autentyczny język zdrowia i płodności kobiety.
Naprotechnologia – nazwa brzmi
tajemniczo, lecz jest to udoskonalona
i usystematyzowana przez prof. Thomasa
Hilgersa z instytutu Pawła VI Uniwersytetu Creightona w Omaha (Nebraska,
USA) metoda monitorowania przebiegu
cyklu płciowego kobiety poprzez obserwację wydzielin i śluzu szyjkowego

Zespół specjalistów z ZLA był w sobotę do dyspozycji trzebnickich pacjentów.
ten spełnia na całym świecie ważną rolę
edukacyjną. Wiedza o dniach płodnych
i niepłodnych ma kapitalne znaczenie
w zachowaniach seksualnych, okresowej
wstrzemięźliwości zachowaniach zdrowotnych. Nauka ta szanuje również zasady etyki chrześcijańskiej i uczucia religijne małżonków. Zgodne jest również
z nauką kościoła katolickiego. Papież
Paweł VI, którego imieniem nazwana

Fot. Archiwum ZLA (2)

M

ija rok od rozpoczęcia zmian
związanych z funkcjonowaniem przychodni rejonowospecjalistycznej Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Trzebnicy. W sobotę
20 października odbyła się w tej placówce
tzw. biała sobota, podczas której kilkadziesiąt osób bezpłatnie mogło skorzystać z usług rehabilitacyjnych. Podczas
tej akcji przychodnię wizytował burmistrz Marek Długozima.
– Przez miniony rok skoncentrowaliśmy się w naszej pracy nad poprawą
dostępności do świadczeń medycznych,
oraz doposażeniem placówki w sprzęt
medyczny. Mimo utraty kontraktu
z NFZ w zakresie neurologii i laryngologii udało nam się pozyskać specjalistów
świadczących swoje usługi poza Narodowym Funduszem. Pacjenci mają na
miejscu do dyspozycji: kardiologa, alergologa, ortopedę, endokrynologa, dietetyka, naprotechnologa, możliwość wykonania USG żył i tętnic. Bardzo nam
zależy na tym, by skoncentrować w przyszłości i udostępnić naszym Pacjentom
szeroki zakres świadczonych usług medycznych. Pracujemy nad możliwością
rozszerzenia świadczeń w ramach NFZ,
na tą chwilę natomiast udostępniamy
korzystanie z pomocy specjalistów w ramach płatnych usług – mówi Anna
Imielska, dyrektor ZLA w Trzebnicy.
Poza stałymi usługami wymienionymi powyżej odbywają się akcje z udziałem lekarzy specjalistów, które świadczone są nieodpłatnie. I tak w ubiegłą
sobotę, w związku z zakupem nowego
sprzętu medycznego wszyscy dbający
o swoje zdrowie i kondycję mogli nieodpłatnie skorzystać z zabiegów ﬁzjoterapeutycznych z zakresu Fizyko-, Hydro- Kinezyterapii i masażu suchego.
Zabiegi wykonywane były przez wykwaliﬁkowany personel. Do dyspozycji
pacjentów był również lekarz specjalista
medycyny ﬁzykalnej i balneologii.
Dzięki sponsorom pacjenci mogli
skorzystać tego dnia z dodatkowych
usług. Akson, ﬁrma z 17 – letnim doświadczeniem, posiadająca bazę 60 sklepów, prowadziła bezpłatne konsultacje
w doborze sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Wykwaliﬁkowani ﬁzjoterapeuci pomagali w wypełnianiu wniosków na programy PCPR.
Syneksus- ﬁrma medyczna prowadząca zakrojone na szeroką skalę programy diagnostyczne i proﬁlaktyczne
w dziedzinie wielu chorób, specjalizująca
się w diagnostyce i leczeniu chorób
cukrzycy, osteoporozy, chorób reumatycznych, neurologicznych zaprosiła
wszystkich uczestników sobotniej akcji
na bezpłatne badania w kierunku osteoporozy.
– Podobne bezpłatne akcje w poradni rehabilitacyjnej chcielibyśmy na
stałe wpisać do specyﬁki naszej pracy.
W dniu 22 listopada od godz. 15 odbędą
się w naszej przychodni bezpłatne konsultacje diabetologiczne ze specjalistą
diabetologiem, na które zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych

Podczas białej soboty wykonywano bezpłatne zabiegi rehabilitacyjne.
odnotowywane w formularzu Naprotrack. Celem tych obserwacji i zapisu
jest poznanie indywidualnych objawów
cyklu kobiety i może być prospektywnie
wykorzystanie przez parę w dwóch kierunkach. Zarówno może to być uzyskanie
płodności jak i uniknięcie ciąży. W powojennej przeszłości metoda oceny śluzu
szyjkowego Billingsów propagowana
była jako naturalny sposób unikania
ciąży. Niestety, była niedopracowana
i brak odpowiedniej edukacji spowodował, że wszyscy chcą o niej zapomnieć
jako nieskutecznej. Jednak dzisiaj po
30 latach dopracowywania jej przez
Prof. Higersa trafność uzyskiwania celu
postawionego przez parę jest adekwatny
do tabletek lub wkładek.
Jednak co jest zaletą obserwacji?
Poprzez brak ingerencji w procesy ﬁzjologiczne naprotechnologia nie ma żadnego działania modyﬁkującego stan
zdrowia kobiety. Oczywiście wszystko
zależy od celu, w jakim wypełnia się
formularz NaproTrack. Ze względu na
pogarszający się stan edukacji zdrowotnej
i brak wiedzy młodych kobiet o ﬁzjologii
cyklu płciowego i płodności program

www.kulturaisport.trzebnica.pl

instytut prof. Hilgersa w Nebrasce był
jego fundatorem. Metoda prof. Hilgersa
– Naprotechnologia cieszyła się również
niesłabnącym poparciem również naszego papieża Jana Pawła II.
Wiedza uzyskana od instruktorów
naprotechnologii może być kapitalnym
sposobem planowania potomstwa, zarówno co do skuteczności jak czasu
realizacji planów prokreacyjnych. Kilku
a nawet kilkunastomiesięczne obserwacje
zwiększają zaangażowanie partnerów
i czynią ich współodpowiedzialnymi
dbałości o wzajemne zdrowie. Lekarz
naprotechnolog na podstawie zuniﬁkowanego formularza w każdym miejscu
na świecie w Polsce, USA, Australii, Irlandii,Chorwacji tak samo odczyta zapisany umownie w formularzu przekaz
„w języku cyklu kobiety”. Umożliwia
to diagnozę problemu niepłodności kobiet i podjęcie jak najmniej inwazyjnego
leczenia w celu osiągnięcia ciąży. Obserwowany jest lawinowo narastający
problem zaburzeń hormonalnych związanych z zespołem policystycznych jajników co uwarunkowane jest cywilizacyjnymi zmianami trybu życia, odży-

wiania i chemizacji. Jest to podstępne
schorzenie objawiające się w wyglądzie
często tylko trądzikiem,nieprawidłowym
owłosieniem, ale czasem również otyłością. Jeśli którejś kobiety to nie przeraża
to muszę dodać, że jednym z pierwszych
skutków choroby jest niepłodność, a bardziej odległych cukrzyca, miażdżyca
i zawał.
Inną rzadko rozpoznawaną przewlekłą, a groźną chorobą jest endometrioza. Stare niesłusznie przekonanie, że
bolesność miesiączkowania minie po
porodzie może prowadzić przy dzisiejszym opóźnianiu prokreacji do trwałej
niepłodności. W takim przypadku nawet
naprotechnologia może okazać się bezsilna. Niestety, odpowiedzią współczesnej
ginekologii na oba te schorzenia jest
tabletka antykoncepcyjna. A przecież
leczenie wszelkich zaburzeń cyklu jak
również stanów zapalnych i niedoborowych, może odbywać się z wykorzystaniem diet i dostępnych na rynku preparatów leczniczych. Również leczenie
zabiegowe m. in. laparoskopia, histeroskopia wpisują się w schemat leczenia.
Jakkolwiek generalną wytyczną jest posługiwanie się preparatami zawierającymi
m.in. hormony identyczne z naturalnymi
lub naturalne to jednak nie odżegnuje
się od silnych leków przywracających
właściwe mechanizmy naturalnego cyklu.
W naprotechnologii nie stosuje się
„cudownych mikstur”, lecz funkcjonujące
na co dzień zarejestrowane w całej Unii
leki. Przekaz zdrowotny naprotechnologii
dotyczy również sposobu odżywiania
i powszechnych uczuleń i alergii oraz
nietolerancji pokarmowych. Jednak nie
tylko doprowadzenie do ciąży w sposób
naturalny (z uniknięciem sztucznych
metod rozrodu) jest celem naprotechnologii. Również prowadzenie i utrzymanie zagrożonej ciąży ma bardzo humanitarny wydźwięk szczególnej troski
i opieki w celu doprowadzanie do szczęśliwych narodzin zdrowego potomstwa.
Tu nie ma miejsca na przeoczenia i zaniedbania. W tej kwestii monitoring
jest szczególną troską ginekologa naprotechnologa.
Rola naprotechnologii nie kończy
się na rozrodzie. Również zwalczanie

chorób ginekologicznych i stanów związanych z przekwitaniem prowadzone
jest ze szczególną starannością, aby przy
pomocy naturalnych estrogenów niwelować uciążliwe skutki tego związanego
z wygasaniem stanu. Naprotechnologia
w tej kwestii jest tożsama z zaleceniami
dotyczącymi stosowania HTZ jednak
jako terapii kompleksowej wykorzystującej wszystkie hormony estrogenowe.
Polecamy więc wszystkim wątpiącym wpisanie hasła naprotechnologia
wrocław w przeglądarce Google, a otworzy się wiele stron w tym pierwsza sióstr
Boromeuszek, które ze tworzą ośrodek
edukacji naprotechnologii we Wrocławiu.
Tam znajdziecie państwo abstrakty i pełne artykuły jak również wideo z konferencji dr Phila Boyla i przekazu Emy
Caples z telewizji amerykańskiej.
– Zapraszamy pacjentki w wieku
25-60 lat do wykonania bezpłatnych
badań cytologicznych. Według statystyk
około 30% polskich kobiet nigdy w życiu
nie miało wykonywanej cytologii. Pomimo rosnącej świadomości społecznej,
wciąż zbyt małą wagę przywiązujemy
do tego bezbolesnego badania, dzięki
któremu możemy odpowiednio wcześnie
wykryć raka szyjki macicy oraz inne
choroby dróg rodnych. Warto zadbać
o swoje zdrowie. Wystarczy wcześniej
zarejestrować się w Poradni „K” przychodni. Wszystkie informacje związane
z funkcjonowaniem naszej przychodni,
aktualnościami i akcjami mogą Państwo
uzyskać na naszej stronie internetowej:
www.zla.trzebnica.pl. Dokonaliśmy zakupu aparatu USG wysokiej klasy, dzięki
czemu udało nam się poszerzyć zakres
realizowanych badań, obok USG jamy
brzucha można u nas wykonać badanie
żył i tętnic, gruczołu krokowego, jąder,
bioderek u dzieci, tarczyc – dodała dyrektor Anna Imielska.
– Te wszystkie działania są kolejnymi
krokami do modernizacji obecnego budynku i budowy nowego skrzydła ZLA,
w którym to pacjenci poczują się komfortowo. Chciałbym pogratulować pani
dyrektor Imielskiej tej pięknej i cennej
inicjatywy skierowanej do mieszkańców
– powiedział burmistrz Marek Długozima.
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XXXIII Trzebnickie Święto Sadów

Tłumy i dobra zabawa

Baletnice z grupy TCKiS po udanym występie pozdrawiały publiczność.

K

ilka tysięcy trzebniczan
bawiło się podczas dorocznego Święta Sadów
w Rynku i jego okolicach. Na scenie zobaczyliśmy prawdziwe
gwiazdy, takie jak Lady Pank czy
Marcin Daniec, ale również można
było obejrzeć popisy miejscowych
artystów czy też młodych adeptów
zajęć prowadzonych w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu.
Już od niedzielnego południa
16 września na świetnie przygotowanych kramikach można się
było zaopatrzyć w wiele oryginalnych produktów miejscowych sadowników. Do kupienia były nie
tylko owoce, ale również przetwory,
miody, ciasta, sery. Harcerze oferowali używane książki za symboliczną złotówkę. Swe stoiska

miały poszczególne sołectwa Gminy Trzebnica oraz lokalni wytwórcy.
Część zabawowo-artystyczna
rozpoczęła się od zajęć plastycznych, które zainicjowali animatorzy
z TCKiS. Kilkudziesięciu młodych
trzebniczan malowało i rysowało
na sztalugach, ale przede wszystkim
kredą pod sceną na trzebnickim
Rynku. Potem uroczyście na Rynek
wkroczyły w rytmie marszowych
Trzebnickie Mażoretki i zabawa
rozpoczęła się z wielką pompą.
Impreza prowadzona przez
menedżera kultury Mateusza Stanisza była od tego momentu wielogodzinnym spektaklem, którego
ukoronowaniem był wieczorny
koncert głównej gwiazdy wieczoru
zespołu Lady Pank. Wcześniej na

scenie obejrzeliśmy miedzy innymi
popisy młodych baletnic z TCKiS,
pokazy tańca towarzyskiego adeptów szkoły Grzegorza Kijkowskiego, pokaz judo, występ zespołu
„Ale Babki” z Czeszowa oraz kon-

certy dwóch miejscowych grup
„Come Back” i „No Pesos”.
Wczesnym wieczorem Mateusz
Stanisz powitał na scenie znanego
satyryka i kabareciarza Marcina
Dańca, który w swoim stylu przez
ponad godzinę rozśmieszał coraz
liczniejsza widownię. Przed godziną 20 burmistrz Marek Długozima dokonał uroczystego
otwarcia XXXIII Trzebnickiego
Święta Sadów, życzył mieszkańcom
miłej zabawy i uhonorował wyjątkowego trzebniczanina. Był nim
Roman Węglarski, kolarz z grupy
„Szerszenie”, który w lipcu br.
wspólnie z Markiem Zadwornym
z Gryﬁc ustanowili rekord Polski.
Obaj kolarze objechali w 16 dni
cztery tysiące kilometrów wzdłuż
granic naszego kraju. Na scenie
pojawił się też trener rekordzistów
Bogusław Zieliński oraz przedstawiciele klubu „Szerszenie”.
– To był niesamowity wyczyn.
Jesteśmy dumni, że taki sportowiec
rozsławił dzięki swemu osiągnięciu
nasze miasto na cały kraj. Gratuluję
Wam obu panowie – powiedział
burmistrz Marek Długozima, wręczając pamiątkowe dyplomy i souveniry w kształcie kolarskiego koła.
Roman Węglarski nie krył swego wzruszenia: – Przyznaję, że nie
było łatwo, ale daliśmy radę. Chcę
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szczególnie podziękować panu
burmistrzowi, który wspierał nasze
przedsięwzięcie, dziękuję też klubowi „Szerszenie” oraz trenerowi
Bogusławowi Zielińskiemu.
Rekordzistom gratulowali na
scenie wyczynu dwaj świetni, legendarni polscy kolarze: Henryk
Charucki i Ryszard Szurkowski.
Ten drugi podkreślił, że jest podbudowany nie tylko rekordem kolarzy, lecz również rozwojem infrastruktury sportowej w Gminie
Trzebnica: – Naprawdę jestem
pod wrażeniem tych świetnych
obiektów. Macie park wodny, nowoczesny stadion. Widać, że Gmina Trzebnica stawia w ostatnich
latach na rozwój sportowej infrastruktury i to jest bardzo ważne
i cenne. Gdy przed laty jako czynny
kolarz przyjeżdżałem do Trzebnicy
było zupełnie inaczej. Dlatego gratuluję miejscowemu samorządowi
tych inwestycji – podsumował Ryszard Szurkowski.
Ostatnim, ale najmocniejszym
akordem tegorocznego Święta Sadów był koncert legendarnej grupy
Lady Pank. Tłumy widzów bawiły
się świetnie, a cztery bisy mówią
same za siebie, bo była to bardzo
udana impreza.
Roman Skiba

Fot. Marcin Mazurkiewicz (11)

Trzebnickie mażoretki dały popis swego kunsztu przed sceną już wczesnym popołudniem.

Adepci judo zachęcali do uprawiania tego sportu.

Sporym zainteresowaniem wśród kupujących cieszyły się przetwory.

www.kulturaisport.trzebnica.pl
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Zajęcia plastyczne dla najmłodszych rozpoczęły Święto Sadów.

Wielu z nas zrobiło udane zakupy owoców.

Marcin Daniec rozśmieszał jak zawsze skutecznie.

Już wczesnym popołudniem przed sceną były tłumy, a potem widzów i amatorów dobrej zabawy wciąż
przybywało.

Burmistrz Marek Długozima ze swym zastępcą Jerzym Trelą wręczyli pamiątki znanym kolarzom. Pierwszy z lewej Roman Węglarski, w środku Ryszard Szurkowski
i Henryk Charucki, a z prawej Marek Zadworny z żoną.

Trzebniczanie uważnie śledzili, co działo się na scenie podczas Święta Sadów.

www.kulturaisport.trzebnica.pl

Ostatnim akordem imprezy był koncert Lady Pank.
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Święto Gimnazjum nr 1

Fot. Roman Skiba

27

września 2012 r. nasza
szkoła obchodziła swoje
sześćdziesiąte siódme
urodziny. Jubileusz ten i dziś miał
wyjątkowy, odświętny charakter.
Obchody rozpoczęliśmy uroczystym przemarszem ze szkoły do
bazyliki, gdzie specjalnie dla naszej
szkoły mszę św. koncelebrował
proboszcz paraﬁi pw. św. Bartłomieja i św. Jadwigi – ksiądz Jerzy
Olszówka wspólnie z księdzem
Pawłem Wróblem. Nasi uczniowie
odczytali liturgię słowa, przedstawiciele każdej klasy złożyli kwiaty
na grobowcu Księcia Henryka
Brodatego – patrona szkoły. Ksiądz
proboszcz wygłosił homilię, w której podkreślił, iż człowiek powinien
być ciekawy świata, wiedzy. Życzył
uczniom, by nie marnowali czasu
na puste rozrywki, by, jak patron
Henryk Brodaty, wykorzystali swoją szansę na godne, wartościowe
życie.
Po mszy świętej w hali sportowej odbył się uroczysty apel prowadzony przez przewodniczącą
Samorządu Uczniowskiego – Dominikę Borsuk, i ucznia klasy IIIe
Jakuba Sudera, którzy w imieniu
całej społeczności szkolnej powitali:
burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimę, wiceburmistrza Jerzego Trelę, przewodniczącego
Rady Miejskiej Mateusza Stanisza,
radną, przew. Komisji Oświaty
Krystynę Haładaj, księdza dziekana

Dyrektor Gimnazjum nr 1 Elżbieta Nowak otrzymała gratulacje od burmistrza Marka Długozimy.
Bogdana Grabowskiego, księdza
proboszcza Jerzego Olszówkę, komendanta Straży Miejskiej Krzysztofa Zasieczonego, dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Danutę Buczek, dyrektora PZS
nr 1 Danutę Szuber, dyrektora
ZAPO Agnieszkę Moździerz, dyrektorów szkół i placówek oświatowych Gminy Trzebnica, przedstawicieli Kombatantów Armii
Krajowej, Sybiraków, Pionierów
Ziemi Trzebnickiej, byłych pracowników szkoły, uczniów, nauczycieli i rodziców.
W tym wyjątkowym dniu
pierwszoklasiści złożyli uroczyste

ślubowanie; aktu pasowania na
uczniów gimnazjum dokonali: burmistrz Marek Długozima, wiceburmistrz – Jerzy Trela, Krystyna
Haładaj, Agnieszka Moździerz
i dyrektor szkoły – Elżbieta Nowak.
Na pamiątkę tej chwili uczniowie
otrzymali od starszych kolegów
pamiątkowe dyplomy.
Specjalnie na tę uroczystość
pani Leontyna Gągało opracowała
scenariusz przedstawienia o pierwszym klasztorze Cysterek obediencji zakonnej w Trzebnicy na
Śląsku, ufundowanym 28 czerwca
1202 r. przez patrona szkoły księcia
Henryka Brodatego. Historię tę

opowiedzieli nasi uczniowie pod
kierunkiem nauczycielki języka
polskiego Katarzyny Bahryn-Kamińskiej.
Po występie uczniów głos zabrał burmistrz Marek Długozima,
który podkreślił, iż nasza szkoła
jest najważniejszą, pierwszą na
ziemi trzebnickiej szkołą, o bogatej
historii i tradycjach. Święto szkoły,
obecność na niej osób szczególnie
zasłużonych dla naszego miasta,
ale i kraju: kombatantów, pionierów,
nauczycieli to jest okazja do uczenia
młodzieży, przypominania jej o najcenniejszych wartościach, tradycjach, zasadach, o pięknych, ale
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i tragicznych kartach historii naszego kraju. Pan Burmistrz odniósł
się także do postaci patrona, szkoły,
która swoim postępowaniem stała
się wzorem godnym naśladowania.
Zaproszeni goście przekazali
na ręce pani Dyrektor upominki,
prezenty oraz listy gratulacyjne,
które po uroczystości zostały wywieszone na tablicy Samorządu
Uczniowskiego. Pani dyrektor Elżbieta Nowak podziękowała gorąco
wszystkim gościom za przybycie,
a szczególnie pierwszym uczniom
tej szkoły – Kazimierzowi Zaustowiczowi, Antoniemu Godyckiemu-Ćwirko i Franciszkowi Kempie, którzy dziś swoją obecnością
wspierają szkołę w kultywowaniu
tradycji i szacunku dla wartości.
Pani dyrektor życzyła uczniom
sukcesów, zachęcała do rzetelnej
pracy, aby czas w gimnazjum nie
był straconym, przypomniała, że
to od nas należy wybór słów, dróg
i czynów, i że zawsze uczniowie
powinni się zachowywać w sposób
godny ucznia Gimnazjum nr 1
w Trzebnicy.
Na koniec pani dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom i uczniom zaangażowanym
w przygotowanie święta szkoły.
Po uroczystości goście zostali zaproszeni na poczęstunek i krótki
recital absolwentki naszej szkoły
Patrycji Król. Na pamiątkę spotkania Goście otrzymali wrześniowy
numer gazetki szkolnej „Echa Jedynki”.
Źródło:
Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy

U

roczyste obchody Święta
Szkoły oraz pasowanie na
uczniów pierwszoklasistów i gimnazjalistów odbyły się 5
października w Zespole Szkół
w Ujeźdźcu Wielkim. Gości imprezy byli burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz.
Piękna uroczystość Święta
Szkoły odbyła się w hali sportowej
przy Zespole Szkół i została poprowadzona przez przewodniczącą
Samorządu Szkoły i Radną Młodzieżowej Rady Miejskiej – Aleksandrę Psiurkę. W ramach święta
odbyły się też występy artystyczne
uczniów szkoły, w tym chóru. Po
krótkim przemówieniu Dyrektora
Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim Mariusza Szkaradzińskiego
nastąpił najważniejszy punkt programu – pasowanie pierwszoklasistów na uczniów.
Dzieci złożyły przysięgę, a następnie zostały pasowane na
uczniów przez burmistrza Gminy
Trzebnica Marka Długozimę oraz

dyrektora szkoły Mariusza Szkaradzińskiego. Dla wszystkich maluchów było to ogromne przeżycie.
Następnie, do grona gimnazjalistów
uroczyście przyjęto uczniów pierwszych klas tego etapu nauczania.
Wtedy też swoje przemówienie
wygłosił Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, który
przede wszystkim życzył wszystkim dzieciom sukcesów w nauce
oraz owocnego roku szkolnego dla
całego grona pedagogicznego. Burmistrz przekazał także na ręce dyrektora upominek – zestaw książek
związanych z Gminą Trzebnica –
które przekazane zostaną do szkolnej biblioteki. Zgodnie z tradycją
szkoły, na zakończenie uroczystości,
przed budynkiem placówki, zasadzono pamiątkowe drzewko, poświęcone tegorocznym pierwszoklasistom.
Do Zespołu Szkół w Ujeźdźcu
Wielkim uczęszcza niemal 400
dzieci z terenu Gminy Trzebnica.
Są to zarówno przedszkolaki,
uczniowie zerówek oraz podstawówki, jak również gimnazjum.

Fot. UM Trzebnica

Pasowanie w Ujeźdźcu Wielkim

Najmłodsi uczniowie byli bardzo przejęci faktem, że podczas święta szkoły składają ślubowanie.

www.kulturaisport.trzebnica.pl
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Kąciki dla dzieci w Urzędzie Miejskim

Fot. UM Trzebnica (2)

W

Urzędzie Miejskim
pojawiły się kolejne
innowacje – dwa kąciki
zabaw dla dzieci oraz miejsce do
przewijania niemowląt.
W budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy mieści się wiele
wydziałów oraz innych instytucji.
Załatwiając swoje sprawy, mieszkańcy często przybywają do urzędu
ze swoimi pociechami. Aby wszystkim ułatwić wizytę w urzędzie,
utworzono dwie strefy dla dzieci,
wyposażone w małe stoliki oraz
krzesełka, drewniane oraz pluszowe
zabawki, kredki i kolorowanki,
tablicę, bujak oraz dywaniki nadające się do zabawy samochodzikami. Natomiast w toalecie,
przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, zamontowano profesjonalny przewijak dla niemowląt.
Te dwa rozwiązania to efekt
zapotrzebowania na takie ułatwie-

Kąciki dla dzieci są bardzo przytulne i komfortowe.
nia, dlatego wychodząc naprzeciw
potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców, w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy pojawiły się
te udogodnienia.

Maskotka do zabawy

Zmiany
w Przedszkolu
W

mentu podłoża, które posłużyłoby
za swego rodzaju scenę, którą można także wykorzystywać od przeprowadzania gier i zabaw z dziećmi
na świeżym powietrzu. Zadbano
też o regenerację trawy wokół tego
miejsca.
Powstały w czasie wakacji nowy
plac zabaw, przypadł dzieciom do
gustu, jednak nie pomieści jednocześnie wszystkich maluchów
uczęszczających do Przedszkola
nr 2. Natomiast plac zabaw, umiejscowiony z przodu przedszkola,
służył już wielu dzieciom, dlatego
też w jego miejscu powstanie nowoczesny plac zabaw z atrakcyjnymi urządzeniami, spełniającymi
obecne standardy bezpieczeństwa.

Fot. UM Trzebnica

ramach unowocześniania Przedszkola nr 2
im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy, po jego rozbudowie i utworzeniu nowego placu zabaw, teraz zadbano o regenerację trawnika oraz przygotowano specjalne miejsce do przeprowadzania przedstawień na placu
przed budynkiem. W planach jest
także wybudowanie drugiego placu
zabaw w miejsce obecnych, starych
urządzeń przeznaczonych dla najmłodszych.
Dzieci z Przedszkola nr 2
w Trzebnicy często występują
w przedstawieniach i apelach na
zewnątrz budynku. Stąd pojawiła
się potrzeba utwardzonego frag-

Nowy plac zabaw w Przedszkolu nr 2 wygląda imponująco. Już
niedługo dzieciaki będą miały do dyspozycji drugi taki obiekt.

www.kulturaisport.trzebnica.pl

Burmistrz Gminy Trzebica
Marek Długozima powiedział :
– Dość często rodzice z naszej
gminy sygnalizowali problem braku
wydzielonego miejsca do przewi-

jania niemowląt i niezręczności w urzędzie. Na najmłodszych czesytuacji, gdy w nieoczekiwanym kają specjalnie dla nich przygotomomencie zachodzi potrzeba sko- wane kąciki z zabawkami i kolorzystania z takiego pomieszczenia. rowankami. Natomiast rodzice
Dodatkowo nieraz widziałem dzie- jeszcze młodszych dzieci mogą
ci na korytarzach urzędu, czekające być spokojni, gdyż w każdej chwili
aż rodzice załatwią konieczne spra- mogą w urzędzie skorzystać
wy. Urząd Miejski przeszedł już z miejsca z przewijakiem.
wiele innowacji i ulepszeń – remont
korytarzy, zamontowanie windy, utworzenie
toalety dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz
podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków dla dzieci. Chcemy spełniać oczekiwania mieszkańców, wychodzić naprzeciw ich
oczekiwaniom, dlatego
teraz postanowiliśmy
umilić dzieciom, rodzicom, a także pozosPrzewijak w toalecie jest dla matek nietałym petentom wizytę
mowlaków bardzo przydatny.

S

uper Kot to maskotka Gminy Trzebnica
dedykowana dzieciom. Premiera wizerunku
superbohatera z naszej gminy miała miejsce
podczas XXXIII Trzebnickiego Święta Sadów.
Dzieci mogły się sfotografować z wielką podobizną Super Kota oraz otrzymać znak pomocnika
– pieczątkę w kształcie kociej łapki.
Trzebnica otoczona jest Kocimi Górami, być
może dlatego kojarzy się z tym sympatycznym
zwierzakiem. Potwierdziły to także badania przeprowadzone wśród mieszkańców w ubiegłym
roku, w których kot pojawiał się bardzo często
jako odpowiedź na pytanie o symbol Trzebnicy.
Stąd też pomysł na wykorzystanie wizerunku
kotka do promocji miasta i gminy wśród dzieci,
bo poprzez zabawę mogły budować poczucie tożsamości i więzi ze swoją małą ojczyzną. Już wiosną
w Trzebnicy zostały zamontowane trzy rzeźby
kotków – w Parku Solidarności, przy scenie na
Trzebnickich Stawach oraz przy Trzebnickim
Parku Wodnym ZDRÓJ, teraz – podczas Święta
Sadów zaprezentowano Super Kota.
Przyjazny i sympatyczny superbohater będzie
wykorzystany w trakcie akcji adresowanych do
dzieci, takich jak Dzień Dziecka, otwarcia placów
zabaw, spotkania z funkcjonariuszami Straży
Miejskiej w przedszkolach i szkołach. Jego wizerunek pojawi się na wielu materiałach promocyjnych przeznaczonych dla najmłodszych –
np. notesikach, kredkach, breloczkach, odblaskach,
kubkach czy koszulkach. Planowane jest także
wprowadzenie kolorowanek oraz komiksów z Super Kotem działającym w Gminie Trzebnica,
a także gier, np. karcianych. Realizacja powyższych
działań planowana jest na przyszły rok.
Po prezentacji Kota podczas Święta Sadów
i zabawie z pieczątkami na rynku trzebnickim,
obecnie najmłodsi petenci Urzędu Miejskiego
witani są przez Super Kota na parterze budynku.
Natomiast po zabawie w specjalnych kącikach
dla dzieci w Biurze Obsługi Klienta oraz w Punkcie Informacji Turystycznej można otrzymać
pieczątkę Super Kota w kształcie łapki.
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D

zięki współpracy Gminy
Trzebnica z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad odbyła się przebudowa
newralgicznego skrzyżowania trzebnickiej obwodnicy z drogą w kierunku Marcinowa. Inwestycja znacząco poprawia bezpieczeństwo
mieszkańców naszej gminy.
W ramach tej inwestycji gmina
wykonała dokumentację projektową oświetlenia i będzie płacić
za oświetlenie tej części obwodnicy.
GDDKiA przebudowała drogę
tworząc lewoskręty, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa tego skrzyżowania.

Burmistrz Gminy Trzebnica
– Marek Długozima powiedział:
Przez wiele lat wspólnie z sołtysem
Marcinowa staraliśmy się o te
przebudowę, dzięki której to miejsce stanie się w końcu bardziej bezpieczne. Szereg spotkań i uzgodnień z GDDKiA zaowocowało
tym, że na skrzyżowaniu zostały
wykonane lewoskręty, a cały newralgiczny obszar będzie odpowiednio oświetlony. Mam nadzieję, że
te działania zminimalizują ryzyko
wystąpienia kolejnych przykrych
zdarzeń, do których często w tym
miejscu dochodziło.

Fot. UM Trzebnica

Bezpieczniej
na obwodnicy
Dzieci w Kuźniczysku mają już boisko wielofunkcyjne, a już niedługo do ich dyspozycji będzie plac zabaw.

Radosna Szkoła
w Kuźniczysku

Fot. UM Trzebnica

W

Dzięki pasom do lewoskrętów można bezpieczniej zjechać z obwodnicy w stronę Marcinowa.

Kuźniczysku przy
Szkole Podstawowej
powstaje plac zabaw
dla dzieci w ramach programu
Radosna Szkoła. Plac zabaw w
zawiera złożony zestaw zabawowy,
różne huśtawki oraz sprężynowce
i bujaki. Wszystkie elementy osadzone zostały na bezpiecznej nawierzchni. Miejsce rozrywki dla
dzieci powstaje przy Szkole Podstawowej, a termin realizacji wyznaczono na koniec października.
Przedsięwzięcie ﬁnansowane jest
z budżetu Gminy Trzebnica oraz
rządowych środków zewnętrznych
w ramach projektu Radosna Szkoła. Warto przypomnieć, że nie tak

dawno, bo 2 sierpnia burmistrz
Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz właściciel ﬁrmy Budmel
Tadeusz Molus podpisali umowę
na realizację tego przedsięwzięcia.
A już niedługo będzie ono gotowe.
Przy Szkole Podstawowej
w Kuźniczysko dla dzieci wybudowano już piękne boisko wielofunkcyjne i najmłodsi mieszkańcy
korzystają już z tego obiektu, z którego SA bardzo zadowoleni.
Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima powiedział:
– W ramach rządowego programu
„Radosna Szkoła” w naszej gminie
powstał już plac zabaw przy Szkole

Gaudeamus w UTW „Tęcza”
grono nowych studentek. Bardzo się
cieszę, że tak wiele pań zdecydowało
się na to, by uczestniczyć w tegorocznych zajęciach naszego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku „Tęcza” – powiedziała
prezes zarządu Irena Kahalik.
Po krótkim przywitaniu inauguracyjny wykład wygłosiła prof. Walentyna Wnuk z Wrocławia. Tematem
interesującego wykładu była sentencja
– cytat z Jana Pawła II: „Starość jako
wyzwanie”. Liczne grono studentek
i gości z dużą uwagą wysłuchało wystąpienia pani profesor W. Wnuk,
która podkreśliła na koniec, że uczestnictwo w zajęciach UTW to między
innymi taki rodzaj aktywności, uświadamiający, że nawet w wieku dojrzałym
warto i trzeba być aktywnym na różnych polach codzienności.

Po wykładzie nie obyło się bez
życzeń i gratulacji, które odbierała
szefowa UTW „Tęcza”. Do życzeń
udanego roku akademickiego
2012/2013 przyłączył się również burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima.
– Mam jeden bukiet, ale pragnę
pogratulować dwóm paniom. Obecnej
pani prezes Irenie Kahalik oraz poprzedniej szefowej UTW „Tęcza” pani
Teresie Baranieckiej. Gdy przed kilkoma laty ruszał projekt Uniwersytetu
Trzeciego Wieku „Tęcza” w Trzebnicy
liczyliśmy, że pozwoli to zaktywizować
naszą lokalna społeczność. I teraz widać, że to się udało. Mamy w Trzebnicy
piękne obiekty jak np. Park Wodny
„Zdrój”, spacerowe ścieżki. Korzystajcie
z tego i rozwijajcie swoje pasje drodzy

studenci – powiedział burmistrz Marek
Długozima.
Ostatnim akordem inauguracji
roku akademickiego był koncert solistki
operowej Agnieszki Niezgody. UTW

„Tęcza” prowadzi nie tylko zajęcia
pływackie, rekreacyjne, wykłady tematyczne. To również nauka języków
obcych, liczne wycieczki, wyjazdy do
teatru, wreszcie aktywne uczestnictwo
w imprezach lokalnych, jak np. w ostatnim Święcie Sadów. Więcej informacji
na temat zajęć można znaleźć na stronie internetowej: www.utw.edu.pl.
Roman Skiba

Fot. Roman Skiba

W

czwartek 4 października
ponad sto studentek Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Tęcza” w Trzebnicy zainaugurowało
nowy rok akademicki. Odśpiewano
tradycyjny hymn studentów „Gaudeamus igitur”, odbył się również
inauguracyjny wykład.
W sali Retro Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu wszystkich studentów i licznie przybyłych gości
przywitała Irena Kahalik, prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego
Wieku „Tęcza” w Trzebnicy. Tradycyjnie już wśród aktywnych uczestników UTW dominują panie, czyli studentki. Nie inaczej jest i w tym roku
akademickim.
– Serdecznie witam przybyłych
gości na nasza inaugurację oraz liczne

Podstawowej nr 3 w Trzebnicy,
teraz kończy się budowa przy szkole w Kuźniczysku, a w planach
jest jeszcze budowa tego typu
miejsca przy nowej Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Muzycznej
I i II Stopnia w Trzebnicy. Są to
miejsca kolorowe i zawierające
liczne atrakcje dla dzieci, dostarczające im wiele zabawy i radości,
a co dla nas ważne – bezpieczne.
Od dawna konsekwentnie dążymy
do realizacji planu, aby w każdej
wiosce naszej gminy oraz przy
placówkach oświatowych znajdował się przynajmniej jeden nowoczesny i bezpieczny plac zabaw.

Trzebniccy studenci UTW „Tęcza” podczas inauguracji odśpiewali
tradycyjny hymn „Gaudeamus igitur”.

www.kulturaisport.trzebnica.pl
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T

rzebniczanin Grzegorz
Zieliński, kolarz zjazdowy,
który zajął czwarte miejsce
podczas mistrzostw świata w Brazylii, był gościem burmistrza Marka
Długozimy. Opowiedział o kulisach
swego występu w Rio de Janeiro.
Naszemu sportowcowi niewiele
zabrakło, by stanąć na podium
MŚ w kategorii Masters. Zaledwie
trzy i pół sekundy dzieliło go od
zdobycia tytułu mistrza świata!
Grzegorz Zieliński jest synem Bogusława Zielińskiego, trenera kolarskiego i członka Trzebnickiego
Klubu Kolarskiego „Szerszenie”.
Pod okiem trenera Bogusław Zielińskiego niedawno inny trzebnicki
kolarz Roman Węglarski ustanowił
rekord kraju, objeżdżając w ciągu
16 dni ponad 4000 km wokół granic Polski.
– Chociaż czwarte miejsce
w mistrzostwach świata to dobry

wynik, ale nie ukrywam, że mam
pewien niedosyt. Wynika on z faktu, że trochę za późno zjawiłem
się w Rio de Janeiro i za krótko
trenowałem na trasie. Po prostu
moi rywale lepiej znali trasę przejazdu i tylko z tego wynikała ich
przewaga w całych zawodach.
Gdybym dłużej potrenował to medal, a nawet tytuł byłby w moim
zasięgu – ocenił Grzegorz Zieliński
swój start w MŚ w Brazylii.
Najważniejsze, że zawodnik
absolutnie się nie zraża i jest tym
bardziej zmotywowany do startów
w swej koronnej konkurencji –
kolarstwie zjazdowym. Zaczynał
je uprawiać przed kilkunastoma
laty w rodzinnej Trzebnicy, gdzie
testował „szalone” zjazdy między
innymi z Kociej Góry i innych
trzebnickich pagórków. Obecnie
trenuje już na trudniejszych i bardziej zaawansowanych trasach gór-

Fot. UM Trzebnica

Rewelacyjni trzebniccy cykliści

Na spotkanie z burmistrzem Markiem Długozimą Zielińscy przybyli wspólnie: ojciec i trener Bogusław (z lewej) oraz syn Grzegorz,
czwarty zawodnik mistrzostw świata w kolarskich zjazdach w kategorii masters.
skich – głównie w Karkonoszach
na Czarnej Górze. Wspiera go
ﬁrma Harfa Harryson Henryka
Charuckiego.

– Nie należę do żadnego klubu,
reprezentuję mego sponsora ﬁrmę
rowerową Harfa Harryson pana
Henryka Charuckiego, który mnie
wany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego celem było
propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o losach Polaków
w latach 1939-1956, wzmacnianie
postaw patriotycznych i poczucia
tożsamości narodowej, rozwijanie
pasji badawczej i talentu twórczego
dzieci i młodzieży oraz poszukiwanie prawdy historycznej.
W kategorii szkół podstawowych wyróżnienie przyznano (jako
jedynej na Dolnym Śląsku) Szkole
Podstawowej nr 3 w Trzebnicy za

Sukcesy uczniów SP 3
W ramach zajęć m. in: prowadzono zbiórkę makulatury, baterii,
zużytych kartridży, plastikowych
zakrętek, zorganizowano zajęcia
dla uczniów w zakładzie zajmującym się wywozem nieczystości
i segregacją odpadów WODNIK,
zebrano fundusze na zakup toreb
ekologicznych (uczniowie sprzedawali ciasto podczas szkolnej dyskoteki), przeprowadzono konkurs
na plakat promujący segregację
odpadów, przygotowano wystawę
pt. „Odpakować Świat”, przygotowano i przedstawiono prezentacje
multimedialne dotyczące surowców
wtórnych, wykonywano zabawki
i przedmioty z odpadów, przygotowano i zaprezentowano inscenizację pt. „Ach te śmieci”, zaprojektowano i rozdawano ulotki dotyczące ZSEE, uczniowie wzięli
udział w akcji Sprzątania Świata,
a nawet szyli torby ekologiczne.
– By zweryﬁkować efekty tych
wszystkich działań Kuratorium
Oświaty i Wychowania przeprowadziło specjalny audyt. Wiele
placówek, które zgłosiły się do
tego projektu, nie przeszło tej weryﬁkacji – mówi Anna Just.
Podsumowaniem projektu była
wystawa prac – którą mogli zobaczyć uczniowie, nauczyciele oraz
rodzice. Uczestnikom wręczane
były także torby i ulotki ekologiczne. Odbył się również apel,
podczas którego zaprezentowane
zostało przedstawienie „Ach te
śmieci”. Informacje dotyczące realizacji projektu zamieszczono na
stronie internetowej szkoły i w
szkolnej gazetce. Duża część ma-

www.kulturaisport.trzebnica.pl

teriałów została zamieszczona
w Szkolnej Kronice Działań Ekologicznych, którą co roku prezentowana podczas podsumowania
Gminnego Konkursu „Ekologia
Cały Rok”. W Urzędzie Miasta
i Gminy Trzebnica można było
obejrzeć wystawę prezentującą ekologiczne działania uczniów SP 3.
– Zauważalne jest nie tylko
zaangażowanie uczniów w ten
projekt, ale również ich rodziców
czy wręcz całych rodzin. Myślę,
że na pewno dzięki takim akcjom
wzrasta nie tylko świadomość
ekologiczna, ale przekłada się to
na konkretne działa np. częstszą
i sukcesywną segregację śmieci –
ocenia Olga Gardiasz.
Historyczny sukces „Trójki”
W niedzielę 16 września br.
w dużym studiu Polskiego Radia
we Wrocławiu odbyły się obchody
z okazji Dnia Sybiraka. Udział
w uroczystości wzięli Sybiracy,
przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, duchowieństwo, żołnierze jednostek
wrocławskiego garnizonu, policja,
straż miejska, kombatanci oraz
młodzież szkolna wraz z nauczycielami.
Podczas uroczystego spotkania
miało miejsce, m.in. wręczenie nagród laureatom V Wojewódzkiego
Konkursu Historycznego „Losy
Polaków na Wschodzie w latach
1939-1956" organizowanego przez
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
we Wrocławiu oraz Zarząd Oddziału Związku Sybiraków we
Wrocławiu. Konkurs był skiero-

Roman Skiba
grody za przygotowanie uczniów
do konkursu otrzymały również
dyrektor SP nr 3 w Trzebnicy
Jadwiga Kalinowska i nauczycielka
historii Halina Pisarczyk.
– Ta prezentacja multimedialna
była o dziadku Igi Rojewskiej
– jednej z tych uczennic, które
przygotowały tę pracę konkursową.
Działania naszych uczniów nie
ograniczają się tylko do udziału
w konkursach, bo od lat aktywnie
uczestniczymy też między innymi
w projekcie „Ocal mogiłę pradziada
od zapomnienia”. Uczniowie zbie-

Fot. Archiwum SP 3
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uż od czterech Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trzebnicy
należy do Dolnośląskiej Sieci Szkół
Promujących Ekorozwój. W tym
roku za swe proekologiczne działania już po raz drugi otrzymała
certyﬁkat szkoły wspierającej ekorozwój, a także specjalne wyróżnienie. SP 3 z Trzebnicy jest jedyną
szkołą z naszej gminy, która uczestniczy w tym ekologicznym projekcie.
– W ramach tej przynależności
realizujemy ekologiczne projekty,
które rozwijają zainteresowania
i zdolności uczniów, a także pozwalają na aktywny udział dzieci
i rodziców w działalności ekologicznej – mówi jedna z koordynatorek projektu Anna Just.
– W roku szkolnym
2011/2012 zrealizowaliśmy projekt pt. „Segreguj z nami! Drugie
życie odpadów” dotyczący segregacji surowców wtórnych. Wzięli
w nim udział uczniowie klas IVVI. Poprzez aktywny udział
w różnych zadaniach chcieliśmy
zwrócić uwagę na problem odpadów: ich rodzajów, ogromną
ilość produkowanych przez człowieka i możliwości ponownego
ich przetworzenia – dodaje Olga
Gardiasz, druga z koordynatorek
projektu.
W projekcie SP 3 uczestniczyło
ponad 300 uczniów tej szkoły,
a zaangażowane w niego były nie
tylko dwie panie koordynatorki
(nauczycielki przyrody), lecz również inni pedagodzy: Krystyna
Tyczka, Aneta Herner, Anna Ciba.

wspiera. Bardzo chętnie też zawsze
podkreślam, że jestem z Trzebnicy.
Jestem gotowy zawsze promować
nasze miasto. Tym bardziej, że
pan burmistrz Marek Długozima
tak wiele pozytywnych rzeczy robi
dla naszego miasta i gminy. Bardzo
mi się podoba to, jak zmienia się
Trzebnica – powiedział Grzegorz
Zieliński.
Podczas spotkania w Urzędzie
Miejskim burmistrz Marek Długozima podarował Grzegorzowi
Zielińskiemu upominek i zapewnił,
że będzie wspierał utalentowanego
trzebnickiego kolarza w jego dalszej
sportowej karierze. Podkreślił również, jak wielkie znaczenie ma
fakt, że dzięki jego wyczynom pozytywny wizerunek Trzebnicy
kreowany jest nie tylko w kraju,
lecz również i za granicą.

W ramach akcji promującej ekorozwój uczniowie przygotowywali
przedstawienia.
prezentację multimedialną pod tytułem „Losy mojej rodziny ze
Wschodu”, której autorami byli
uczniowie: Iga Rojewska, Daria
Marciniec i Maciej Pepliński. Laureaci odebrali z rąk dolnośląskiego
kuratora oświaty Beaty Pawłowicz
dyplomy i nagrody książkowe.
Gratulacje, podziękowania i na-

rają znicze i pieniądze na odrestaurowanie polskich cmentarzy na
Kresach. Co roku uczestniczymy
w podsumowaniach tych akcji, organizowanych na wrocławskim
Rynku. A zebrane na ten cel kwoty
niemałe – podkreśla Halina Pisarczyk z SP 3 w Trzebnicy.
Roman Skiba
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Otwarte zajęcia TCKiS
tystów zagościły w towarzystwie
balonów wypełnionych helem,
a dzieci chętnie włączyły się
w mini happening plastyczny –
malowanie obrazów na stojących
sztalugach i upiększanie chodników kredą. Dla każdego znalazło
się miejsce i kawałek pola do popisu, a do aktywności twórczej
zachęcali poprzebierani w wymyślne stroje animatorzy z grupy
Formacja Deformacja.
Potem przyszła pora na kolejne
sekcje. Na deskach sceny pojawiły
się piękne baletnice, podopieczne
pani Kasi Kmiecik. Dziewczynki
występowały w kilku grupach, od
najmłodszych do najstarszych, za
każdym razem wzbudzając podziw
publiczności. Mogliśmy obserwować także kilka tańców w wykonaniu Kingi Szemiel i Bartosza
Lorka – pary sportowej ze Szkoły
Tańca „Kijkowski”. Ich występy
przeplatane były kolejnymi poka-

Taniec baletnic wzbudził zachwyt nie tylko rodziców.

NR 8(21)/2012
zami układów tanecznych Mażoretek.
Na koniec dziewczyny zademonstrowały bardzo widowiskowy
układ z pomponami. Później
wspólne ćwiczenia zaproponowała
pani Agnieszka Łysoń i jej podopieczni z gimnastyki korekcyjnej.
Promienie słońca w połączeniu ze
skoczną muzyką i mięciutką trawą
sprzyjały aktywności najmłodszych.
Warto dodać, że każda pociecha
– zarówno najmłodsza, jak i nieco
starsza, otrzymała pączka i soczek,
a cukierki wśród publiczności rozdawał sympatyczny harcerz
z ZHR.
Imprezę zakończyli Anka i Jim
Williamsowie, którzy wraz ze swoimi podopiecznymi poprowadzili
otwarte i bardzo efektowne warsztaty z pantomimy. Wszyscy, którzy
przyszli w niedzielę na otwarte
zajęcia, wyrażali swoją aprobatę
dla tego typu działań. Dzieci z poszczególnych sekcji przez wspólnie
spędzony czas zintegrowały się,
a właśnie taki był cel tego spotkania.
Organizatorzy obiecują, że w przyszłości powtórzą tę akcję.
Patrycja Król

W

Zajęcia rozpoczął występ mażoretek.

pierwszy dzień jesieni,
23 września, na błoniach trzebnickich odbył się pierwszy pokaz sekcji działających przy Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu. Impreza
miała charakter otwarty, a piękna
pogoda sprawiła, że dzieci miały
się przed kim pokazać.
Pokaz zaczął się występem
Trzebnickich Mażoretek, którymi
od roku przewodzą pani Anna
Krzemieniec i Adrianna Nader.
Dziewczynki przemaszerowały
wokół Ołtarza Polowego by na
zaaranżowanej scenie przedstawić
układ taneczny pt. „Riwiera”.
Chwilę później wszyscy rodzice zostali poproszeni do pomocy dzieciom przy rozwieszaniu
prac namalowanych w ubiegłym
roku podczas zajęć plastycznych.
Dzieła naszych najmłodszych ar-

Fot. Archiwum TCKiS (5)

Kinga Szemiel i Bartosz Lorek reprezentowali szkołę tańca Grzegorza Kijkowskiego.

W warsztatach pantomimy brylowali młodzi młodzie, trenujący pod okiem Anki i Jima Williamsów.

Zajęcia plastyczne TCKiS cieszyły się dużą popularnością. Towarzyszyła im wystawa prac.

www.kulturaisport.trzebnica.pl
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Ministranci zagrali
W

trzebnickiej hali sportowej odbył się Turniej
Piłkarski Liturgicznej
Służby Ołtarza. Zagrało w nim
pięć zespołów ministrantów. Organizatorem imprezy był ksiądz

ca. Najlepsi – zarówno wśród starszych jak i młodszych piłkarzy –
okazali się ministranci z Milicza.
Oto wyniki meczów. Grupa
młodsza: Milicz – Trzebnica 4:1,
Milicz – Namysłów 4:1, Trzebnica

– Namysłów 3:0. Grupa starsza:
Milicz – Trzebnica 14:5.
Medale i puchary wręczał
wszystkim zawodnikom ksiądz
dziekan Bogdan Grabowski.
RS
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Turniej Orlika
P

odczas Gminnego Turnieju
Orlika o Puchar Premiera
Donalda Tuska w dniach
12-14 września grało 17 zespołów
i 170 zawodniczek i zawodniczek.
Mecze sędziował Marek Siemiątkowski, instruktor sportowy trzebnickiego Orlika.
Wyniki
• Chłopcy 10-11 lat. Kolejność
drużyn:
1. Szkoła Podstawowa Masłów
2. Szkoła Podstawowa Nr 2
Trzebnica
3. Szkoła Podstawowa Nr 3
kl.V I
4. Szkoła Podstawowa Nr 3
kl. IV I
5. Szkoła Podstawowa Nr 3
kl. IV II
Szkoła Podstawowa Nr 3 kl. V

Trzebnicka drużyna młodszych ministrantów.

• Chłopcy 12-13 lat. Kolejność
drużyn:
1. Gimnazjum Nr 1 Trzebnica I
2. Gimnazjum Nr 1 Trzebnica II
3. Szkoła Podstawowa Nr 3
Trzebnica
• Dziewczęta 12-13 lat. Kolejność drużyn:
1. Gimnazjum Nr 1 Trzebnica I
2. Gimnazjum Nr 1 Trzebnica II
3. Szkoła Podstawowa Nr 3
Trzebnica
4. Szkoła Podstawowa Masłów
• Dziewczęta 10-11 lat. Kolejność drużyn:
1. Szkoła Podstawowa
Nr 3 V (1)
2. Szkoła Podstawowa Masłów
3. Szkoła Podstawowa
Nr 3 V (2)
4. Szkoła Podstawowa Nr 3 IV

Droga do fabryki
D

uży inwestor z branży perfumeryjnej chce wybudować na terenie Gminy
Trzebnica fabrykę. Kupił działkę za
kwotę ponad pięciu milionów złotych, ale najpierw gmina wybuduje
drogę dojazdową, która pozwoli
zrealizować tę inwestycję. Działka
znajduje się w okolicach Nowego
Dworu.
Wcześniej inwestor starał się,
by teren działki połączyć bezpośrednio z obwodnica Trzebnicy, ale
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad nie zgodziła się na takie
rozwiązanie komunikacyjne.
Powstanie tak dużego zakładu
produkcyjnego to zarówno dla gminy,

jak i jej mieszkańców same korzyści.
Przede wszystkim budżet gminy
będą zasilały podatki, a ﬁrma planuje
zatrudnienie kilkuset osób. Znajdzie
się więc praca dla mieszkańców.
Dlatego gminna inwestycja w drogę
dojazdową do fabryki na pewno się
opłaca. W dniu 27.09.2012 r. rozstrzygnięto już przetarg na wykonanie projektu na drogę dojazdową
do fabryki Wygrał go Zakład Projektowania i Nadzoru Obiektów Inżynierii Lądowej Lech Grabowski
za cenę: 71.955 zł. Po opracowaniu
projektu dojdzie do inwestycji budowlanej.

Czwarta edycja muzycznego ﬁnału
Młodych Śpiewnych odbędzie się
w niedzielę 18 listopada o godz.
17 w sali widowiskowej TCKiS przy
ul. Prusickiej 12 w Trzebnicy. W koncercie ﬁnałowym wystąpi 9 solistów,
tegorocznym tematem muzycznym
jest „polski big beat”. Wstęp wolny,
zapraszamy.

się popołudniami w poniedziałki
i czwartki w SP nr 3. Zapisy i szczegółowe informacje na stronie
www.judo.onet.pl oraz u instruktorów: Maciej Kostrzewa (691
638651) i Jarosław Maśliński (600
440084).

RS

Trzebnicka drużyna starszych ministrantów.
Adam Kwaśniewski z trzebnickiej
paraﬁi pod wezwaniem św. Piotra
i Pawła.
Turniej miał bardzo ciekawy
i żywiołowy przebieg. Nie brakowało emocji i ciekawego futbolu.
Nasze miasto reprezentowały dwie
drużyny w grupie starszej i młodszej.
Wystąpiły w następujących
składach. Grupa młodsza: Karol
Dąbek, Wiktor Janczak, Emil
Krzykała, Konrad Lipiński, Sebastian Grzybowski, Maciej Runowski, Bartosz Śliwiński, Patryk
Śniegula, Jakub Wilgosz.
Grupa starsza: Patryk Kormański, Grzegorz Kułakowski,
Karol Maliszkiewicz, Dominik
Nietreba, Mateusz Ostasiuk, Paweł
Parzniewski, Piotr Parzniewski,
Maciej Trela, Mateusz Walczak,
Wojciech Wolski.
Jak przystało na gospodarzy
nasi ministranci okazali się niezwykle gościnni i w obu grupach
rozgrywkowych zajęli drugie miejs-

Zakończył się nabór do Akademii
Śpiewu i Aktorstwa, która w ramach
bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży jest prowadzona przez Marię
Zygmaniak-Lesiak w TCKiS. Wraz
z dwoma grupami tej Akademii
TCKiS oferuje najmłodszym nieodpłatne zajęcia aż w 20 grupach.
Ks. Adam Kwaśniewski , ks. Dziekan Bogdan Grabowski i dyrektor
TCKiS Adam Waz gratulowali wszystkim uczestnikom turnieju.

www.kulturaisport.trzebnica.pl

Judo sportowe dla dzieci i młodzieży to zajęcia, które odbywają

Czworo maratończyków z Trzebnicy
pobiegło w Maratonie Warszawskim. Grażyna Popiel zajęła 32 miejsce wśród kobiet, Michał Pawlaczek
był 357 wśród mężczyzn, Dariusz
Darowski zajął 862 miejsce Paweł
Wolski 3173 miejsce. Dwa tygodnie
później w maratonie w Poznaniu
nasi dwaj maratończycy poprawili
swoje rekordy życiowe: Michał Pawlaczek uzyskał czas 3.12.01 (315.
miejsce), a Dariusz Darowski 3.12.36
(323. miejsce). Gratulujemy.
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rzebnickie Centrum Kultury i Sportu, MiejskoGminne Zrzeszenie LZS
w Trzebnicy, Powiatowe Zrzeszenie
LZS W Trzebicy, Dolnośląskie
Zrzeszenie LZS zorganizowało
Jesienne Biegi Przełajowe „O Puchar Sadów Trzebnickich” dla
uczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W zawodach
wzięło udział 563 zawodników.
Piękna pogoda sprzyjała bieganiu i frekwencji. Zawodniczki
i zawodnicy pokonywali trasę wokół trzebnickiego Orlika o długości
jednego kilometra, a starsze roczniki biegały na dystansie 2 km.
Najlepsi w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali medale, dyplomy i cenne nagrody
rzeczowe, natomiast najlepsze
szkoły uhonorowano pucharami
i dyplomami.
Wyniki przełajów
Dziewczynki rocznik 2002: 1.
Paulina Żołnierowska (SP nr 3
Trzebnica), 2. Paulina Szewczyk
(SP nr 2 Trzebnica), 3. Anna Nalota (SP Żmigród); Dziewczynki
rocznik 2001: 1. Jagoda Nowa-

kowska (SP nr 3 Trzebnica), 2.
Marzena Małys (SP Żmigród), 3.
Zuzanna Zinczenko (SP nr 2
Trzebnica); Dziewczynki rocznik
2000: 1. Dominika Suliga (SP nr
3 Oborniki Ślaskie), 2. Angelika
Terpic (SP Żmigród), 3. Kamila
Kasperek (SP nr 3 Trzebnica);
Dziewczynki rocznik 1999: 1. Agata Samiło (Gim. Żmigród), 2.
Marta Załanowska (Gim. Żmigród), 3. Aleksandra Bober (Gim.
Żmigród); Dziewczynki rocznik
1998: 1. Elżbieta Ninierza (Gim.
Żmigród), 2. Karolina Szulc (Gim.
Żmigród), 3. Joanna Gałek (Gim.
Żmigród); Dziewczynki rocznik
1997: 1. Marlena Pudłowska (Gim.
Żmigród), 2. Klaudia Jagodzińska
(Gim.Żmigród), 3. Weronika
Kaczmarek (Gim. Nr 1 Trzebnica);
Dziewczynki rocznik 1996-1995:
1. Kinga Mazur (PZS 2 Trzebnica),
2. Katarzyna Przydział (PZS 2
Trzebnica), 3. Paulina Gawlik
(PZS 2 Trzebnica), Dziewczynki
rocznik 1994: 1. Barbara Kotwa
(PZS 2 Trzebnica), 2. Monika
Chrząszcz (PZS 2 Trzebnica), 3.
Natalia Maruda (PZS 2 Trzebnica); Dziewczynki rocznik 1994
i starsze: 1. Weronika Gaczyńska

Fot. Roman Skiba

Przełaje „O Puchar Sadów”

Najlepsze szkoły podstawowe na podium. Od lewej: SP 3 Trzebnica,
SP Żmigród i i SP 2 Trzebnica.
(PZS 2 Trzebnica), 2. Kinga Efer
(PZS 2 Trzebnica).
Chłopcy rocznik 2002: 1. Aleksander Śliwiak (SP nr 3 Trzebnica), 2. Gracjan Korytkowski (SP
Żmigród), 3. Miłosz Sip (SP Kuźniczysko); Chłopcy rocznik 2001:
1. Daniel Słomian (SP nr 3 Oborniki Śląskie), 2. Kuba Pastuszka
(SP nr 3 Trzebnica), 3. Adam Żelem (SP nr 3 Trzebnica); Chłopcy

rocznik 2000: 1. Dawid Pukacz
(SP nr 2 Trzebnica), 2. Bartosz
Lorek (SP nr 2 Trzebnica), 3.
Bartłomiej Jędra (SP Żmigród);
Chłopcy rocznik 1999: 1. Marcin
Ławniczak (Gim. Żmigród), 2.
Szymon Wiatr (Gim. Zawonia),
3. Dawid Poprawa (Gim. Żmigród); Chłopcy rocznik 1998
(Gimnazja): 1. Patryk Koreńczuk (Gim. Ujeździec), 2. Michał

Najmłodsi biegali na stadionie
J

Przedszkolaki biegały na Stadionie Miejskim Fair Play Arena.
pamiątkowe puchary za udział
w imprezie.
Trzebnickie Centrum Kultury
i Sportu zorganizowało również
dla uczniów szkół podstawowych
klas I-III biegi przełajowe na Stadionie Miejskim „Fair Play Arena”
w Trzebnicy. Równie liczną obsadę
jak biegi przedszkolaków, miały
biegi uczniów młodszych klas szkół
podstawowych. W zawodach udział
wzięło aż 498 uczestników. Pogoda
dopisała, zatem rywalizacja była
bardzo udana. Na mecie nie zabrakło
poczęstunku dla wszystkich biegaczy.
Wszyscy biegacze dostali pamiątkowe dyplomy za udział w imprezie,
Każdemu uczestnikowi biegu złoty medal wręczył dyrektor TCKiS
a najlepsi stanęli na podium.
Adam Waz.

Oto wyniki w poszczególnych
kategoriach
(rywalizowano
w dwóch grupach): Dziewczęta
klasy I :grupa pierwsza: 1. Martyna
Gładysz, 2. Zuzanna Sagan, 3.

Klimkowski (Gim. Żmigród), 3.
Dominik Michalik (Gim. Czeszów); Chłopcy rocznik 1997
(Gimnazja): 1. Tomasz Szymkow
(Gim. Żmigród), 2. Piotr Szulc
(Gim. Żmigród), 3. Maciej Belcarz
(Gim. Żmigród); Chłopcy rocznik
1996-1995: 1. Patryk Dominas
(PZS nr 2 Trzebnica), 2. Adrian
Dziadek (PZS nr 2 Trzebnica), 3.
Robert Paluchowski (Zawonia);
Chłopcy rocznik 1994: 1. Dawid
Baryłka (PZS 2 Trzebnica), 2. Radosław Jatczak (PZS 2 Trzebnica);
Chłopcy rocznik 1993 i starsi: 1.
Damian Jarecki (PZS 2 Trzebnica),
2. Mateusz Wojdyr (PZS 2 Trzebnica), 3. Mateusz Dulemba (Trzebnica – open), 4. Przemysław Orzeł
(Trzebnica – open), 5. Kamil Furyk
(Trzebnica – open).
Klasyﬁkacja szkół
SZKOŁY PODSTAWOWE:
1. Szkoła Podstawowa Żmigród
612 pkt., 2. Szkoła Podstawowa
nr 3 Trzebnica 462 pkt., 3. Szkoła
Podstawowa nr 2 Trzebnica 303
pkt.; GIMNAZJA: 1. Gimnazjum
Żmigród 686 pkt., 2. Gimnazjum
Zawonia 509 pkt., 3. Gimnazjum
nr 1 Trzebnica 454 pkt.
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE: 1. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 Trzebnica 624
pkt., 2. ZS Wołów 80 pkt., 3. LO
Trzebnica 23 pkt..
Roman Skiba

Natłok, 3. Ala Pietrzak; grupa
druga: 1. Zuzanna Zawadka, 2.
Nikola Amarowicz, 3. Kinga Krawczyk.
Chłopcy klasy II: grupa pierwsza: 1. Wiliam Kulbina, 2. Kuba
Pieleszko, 3. Andrzej Skurka; grupa
druga: 1. Gracjan Eufrat, 2. Paweł
Solecki, 3. Adrian Smaczyński.
Dziewczęta klasy III: grupa
pierwsza: 1. Martyna Kubacka, 2.

Fot. Roman Skiba (3)

uż po raz dziewiąty pod koniec września odbył się
w Trzebnicy Bieg Przedszkolaka. Tym razem na dystansie
150 m na Stadionie Miejskim
„Fair Play Arena” pobiegło ponad
500 najmłodszych trzebniczan.
Wszyscy uczestnicy IX Biegu
Przedszkolaka byli zwycięzcami,
bo na mecie dostawali złote medale i pamiątkowe dyplomy, a także wafelka, soczek i herbatę.
Wszystkich uczestników dekorował dyrektor Trzebnickiego
Centrum Kultury i Sportu Adam
Waz. Przedszkola otrzymały też
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Najmłodsi biegacze byli dumni z medali i pucharów.
Alina Antosi; druga grupa: 1. Wiktoria Marczak, 2. Aleksandra Wiatr,
3. Kaja Nowak.
Chłopcy klasy I: grupa pierwsza: 1. Karol Świdziński, 2. Damian
Błaszczyk, 3. Kacper Jaworski;
grupa druga: 1. Łukasz Krawiec,
2. Konrad Armada, 3. Dawid Pałys.
Dziewczęta klasy II: grupa
pierwsza: 1. Ola Bartosik, 2. Julia

Weronika Czajkowska, 3. Kamila
Sobkowiak; grupa druga: 1. Ola
Nawrot, 2. Justyna Wysota, 3.
Daria Nowak.
Chłopcy klasy III: grupa pierwsza: 1. Jonatan Nowak, 2. Igor Łakomiec, 3. Szymon Binko; grupa
druga: 1. Maciej Śmichowicz, 2.
Tomasz Woźniak, 3. Michał
Wróblewski.
Roman Skiba

www.kulturaisport.trzebnica.pl
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Turniej Aglomeracji u nas
A

dionie. Przez cały dzień bawili się
świetnie i zapewniali, że będą bardzo mile wspominać udział w tych
zawodach.
Opiekunem zespołu SP 3
Trzebnica był Grzegorz Ruła, który
powiedział po turnieju: – Chłopcy
zagrali znakomicie i bardzo się
cieszę, że sprawili tak miłą niespodziankę, awansując do ﬁnałów
we Wrocławiu. Postaramy się reprezentować tam godnie naszą
gminę.

Roman Skiba

Fot. Roman Skiba (2)

ż 16 drużyn z trzech powiatów (Trzebnicki, Milicki, Wołowski) wzięło
udział w dziecięcych eliminacjach
I Mistrzostw Aglomeracji Wrocławskiej w piłce nożnej, które 27
września rozegrano w Trzebnicy
na Fair Play Arenie. Awans do
wrocławskich ﬁnałów zdobyły zespoły SP 3 Trzebnica oraz Pogoni
Orlika Cieszków. W ﬁnale trzebnickich eliminacji młodzi piłkarze
z Cieszkowa pokonali drużynę
Szkoły Podstawowej nr 3 z Trzebnicy 2:0. Imprezę prowadził menedżer sportu Janusz Pancerz.
Wszystkie zespoły grały najpierw w czterech grupach, z których zwycięzcy awansowali do półﬁnałów eliminacji. W półﬁnałach
SP 3 Trzebnica pokonała 2:0 Gminę Wińsko 2:0, a Pogoń Orlik
Cieszków wygrała dopiero po rzutach karnych 2:1 z MPK Wołów,
bo w meczu był remis 1:1.
W eliminacjach uczestniczyła
też druga trzebnicka drużyna z SP
2 Trzebnica, której po wygraniu
trzech meczów w grupie niewiele
zabrakło do awansu do półﬁnału.

Zespół Szkoły Podstawowej
nr 3 z Trzebnicy grał w składzie:
Michał Chabiński, Bartłomiej
Ciba, Jakub Czternastek, Dominik
Hajduk, Rafał Hechmann, Jakub
Niedźwiedź, Michał Borysewicz,
Konrad Jajko, Jeremiasz Kałuziński.
Drużyna SP 2 Trzebnica grała
w składzie: Krystian Krzak, Bartłomiej Śliwiński, Jakub Pęczkowski,
Jakub Świat, Radosław Wojtasik,
Jakub Falfura, Karol Spychała,
Grzegorz Paruzel, Krystian Wachowski, Krzysztof Kłosiński, Łukasz Zuber. Opiekunem drużyny
był Krzysztof Adamczyk.

Drużyna Szkoły Podstawowej nr 3 z Trzebnicy z pucharem za drugie miejsce w turnieju.
Przesądziła o tym porażka z Gminą
Wińsko 1:5.
Turniej zorganizowany przez
Trzebnickie Centrum Kultury
i Sportu na pięknym obiekcie Fair

www.kulturaisport.trzebnica.pl

Play Arena bardzo się podobał
wszystkim uczestnikom. Gości byli
pod wrażeniem znakomitych boisk,
jakości murawy i świetnego zaplecza na naszym trzebnickim sta-

Piłkarzom zespołu SP 2 Trzebnica niewiele zabrakło do awansu do
półﬁnałów turnieju.
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URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, Trzebnica
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
www.trzebnica.pl
tel.: 71 312-06-11, 312-06-42, 312-01-45
fax: 71 312-12-48, 788-78-56
Godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30, środa: 7:30-16:00, piątek:
7:30-15:00
Burmistrz przyjmuje:
• w sprawach skarg i wniosków:
środy 16:00-16:15
• w sprawach lokalowych:
pierwszy wtorek miesiąca 12:00-14:00
Przewodniczący Rady Miejskiej:
• pełni dyżur: w środy w godz. 13:00-16:00
• w sprawie skarg i wniosków:
w środy 15:30:16:00
WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
Wydział Techniczno-Inwestycyjny
naczelnik: Zbigniew Zarzeczny, pok. 81
tel.: 71 388-81-81, 312-06-11 wew. 281
e-mail: zarzeczny_z@um.trzebnica.pl
Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
naczelnik: Andrzej Podsiadło, pok. 54
tel.: 71 388-81-54, 312-06-11 wew. 254
e-mail: podsiadlo_a@um.trzebnica.pl
Wydział Architektury i Urbanistyki
naczelnik: Joanna Bębenek, pok. 51
tel.: 71 388-81-51, 312-06-11 wew. 251
e-mail: bebenek_j@um.trzebnica.pl
Wydział Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
naczelnik: Iwona Durbajło, pok. 44
tel.: 71 388-81-44, 312-06-11 wew. 244
e-mail: durbajlo_i@um.trzebnica.pl
Wydział Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
naczelnik: Szczepan Gurboda, pok. 127
tel.: 71 388-81-77, 312-06-11 wew. 277
e-mail: ekologia@um.trzebnica.pl
Wydział Finansowy
naczelnik: Barbara Krokowska, pok. 55
tel.: 71 388-81-55, 312-06-11 wew. 255
e-mail: krokowska_b@um.trzebnica.pl
Działalność Gospodarcza, pok: 36
tel.: 71 388-81-36, 312-06-11 wew. 236
e-mail: handel@um.trzebnica.pl
Wydział Promocji
naczelnik: Agnieszka Pawlaczek, pok. 107
tel.: 71 388-81-13, 312-06-11 wew. 402
e-mail: promocja@um.trzebnica.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO
pl. Piłsudskiego 1, Trzebnica
tel.: 71 388-81-37, 388-81-16, 388-81-99
fax: 71 312-12-48
godz. przyjęć: poniedziałek,
wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:00, piątek: 7:30-15:00
STRAŻ MIEJSKA W TRZEBNICY
pl. Piłsudskiego 1, Trzebnica,
(wejście od ul. Witosa), pok. 1
tel.:/fax: 71 388-81-14
e-mail: strazmiejska@um.trzebnica.pl

NR 8(21)/2012
ZAKŁAD GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
pl. Piłsudskiego 1, Trzebnica,
II piętro, pok. 91-94,
tel./fax: 71 387-15-92
ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ „Ergo” Sp. z o.o.
pl. M. J. Piłsudskiego 1, pok. 46
tel. 71 310 99 56, 310 99 92
zgksekretariat@zgk.trzebnica.pl
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
pl. Piłsudskiego 1, Trzebnica, tel.: 71 312-05-27
TRZEBNICKIE CENTRUM KULTURY
I SPORTU (poprzednio TOK)
ul. Prusicka 12, Trzebnica,
tel./fax: 71 312-09-47
Biblioteka Miejska: budynek TOK,
tel.: 71 312-12-43
Hala Sportowa
ul. Kościelna 9, Trzebnica,
tel./fax: 71 312-11-71
URZĄD SKARBOWY
ul. Prusicka 1, Trzebnica, tel.: 71 388-72-00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH
ul. Wojska Polskiego 1b, Trzebnica,
tel.: 71 388-75-00, 388-75-80,
fax: 71 312-11-91
SĄD REJONOWY
ul. Parkowa 1, Trzebnica, tel./fax: 71 312-12-13
POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Kościuszki 10, Trzebnica,
tel.: 71 312-11-54, 387-11-38
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
Pełnomocnik Burmistrza
ds. Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień
Iwona Durbajło:
tel.: 71 388-81-12, 312-06-11 wew. 212
Gminna Komisja ds. Proﬁlaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień
działająca przy Urzędzie Miejskim w Trzebnicy
pełni dyżur w czwartki w godz. 17:00-18:00.
Punkt Konsultacyjny
dla osób uzależnionych
od alkoholu i ich rodzin
czynny w każdy czwartek 17:30-21:30
Punkt konsultacyjny
dla oﬁar przemocy w rodzinie:
wtorek 13:00-16:00.
Telefon zaufania
dla oﬁar przemocy w rodzinie:
we wtorki – tel.: 71 387-06-06
Grupa AA „Jadwiga” – spotkania w każdy czwartek 18:00-21:00 w budynku Ratusza.
W każdą niedzielę mityng zamknięty od
godz.18:00, w ostatnią niedzielę miesiąca –
mityng otwarty, mityngi nocne w każdą trzecią
sobotę miesiąca od 22:00.
Grupa Wsparcia
dla osób współuzależnionych
spotyka się w każdy czwartek 17:00-21:00
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Grupa Relaksacyjna – zajęcia odbywają
się w każdy poniedziałek w godz. 18:00-21:00.
Uwaga! Wszystkie zajęcia bezpłatne,
refundowane z funduszy Gminnego
Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień.
ŚWIETLICE
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
O CHARAKTERZE
PROFILAKTYCZNYM
Świetlica Ratusz, Trzebnica 0 792 024 802
Świetlica w Marcinowie
71 387 00 69
Świetlica
0 517 652 625
w Biedaszkowie Małym
Świetlica w Boleścinie
71 312 75 94
Świetlica w Masłowie
71 312 31 34
Świetlica w Ujeźdźcu Wielkim 71 312 77 22
Świetlica w Kuźniczysku
71 312 72 51
Świetlica w SP nr 2
71 312 00 29
0 691 717 093
Świetlica Jaźwiny
Świetlica w Rzepotowicach 0 697 021 285
Świetlica Maciejki
przy Kongregacji
Sióstr Boromeuszek
0 605 260 393
WYKAZ PLACÓWEK ORAZ
PUNKTÓW
KONSULTACYJNYCH
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO
SZPOZ – Poradnia Terapii Uzależnień od Narkotyków. wyb. J. C. Korzeniowskiego 18,
50-226 Wrocław, tel.: 71 329-14-60 wew. 250,
fax: 71 329-31-47
Centrum Psychoproﬁlaktyki i Psychoedukacji
al. Kasprowicza 58/60, 51-137 Wrocław
tel.: 71 326-22-72; fax: 71 325-15-13
Telefon zaufania: 71 364-33-24,
czynny non-stop.
e-mail: cpp@medon.pl
strona www: www.cpp.medon.pl
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Towarzystwa
Rozwoju Rodziny, Podwale 74 oﬁcyna 23,
50-449 Wrocław, tel./fax: 71 342-14-13
Poradnia Proﬁlaktyki i Terapii Uzależnień
ZOZ Stowarzyszenia Monar
ul. Trzebnicka 17, 50-245 Wrocław
tel./fax: 71 321-05-52, e-mail:
monarwro@wp.pl
DANE TELEADRESOWE
WAŻNYCH INSTYTUCJI
SZPITALE / PRZYCHODNIE:
Szpital św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
ul. Prusicka 53/55, Trzebnica,
tel.: 71 312-09-20, 312 09 13
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Trzebnicy, ul. Kościuszki 10, Trzebnica,
tel./fax: 71 387-28-38
rejestracja telefoniczna:
71 312-03-75, 312-05 10
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk
ul. Kościelna 3 oraz Kolejowa 1, Trzebnica
tel.: 71 387-26 75 lub 387-15-30
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ATENA
Ujeździec Wielki 26, tel.: 71 312-77-13
APTEKI:
• Pod Bazyliką: ul. Kościelna 6,
tel.: 71 312-03-53

• Świętej Jadwigi: ul. Św. Jadwigi 13,
tel.: 71 387-27-69
• Herbena: ul. Prusicka 1, tel.: 71 312-10-57
• Przy Ratuszu: ul. Obornicka 1,
tel.: 71 387-27-85
• Bursztynowa: ul. Kościuszki 4,
tel.: 71 387-27-79
• Malwa: ul. Daszyńskiego 69,
tel.: 71 387-27-55
• Lege Artis: ul. Ks. Dz. W. Bochenka 49,
tel.: 71 312-10-40
Apteki czynne: 8.00-19.00, soboty 8.00-14.00.
Wykaz dyżurów całodobowych:
www.trzebnica.pl
SZKOŁY / PRZEDSZKOLA:
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Wrocławska 2,
Trzebnica, tel.: 71 312-00-29
Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 14,
Trzebnica, tel.: 71 312-08-74
Szkoła Podstawowa w Boleścinie, Boleścin 23,
tel.: 71 312-75-94
Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku,
Kuźniczysko 177, tel.: 71 312-71-40
Szkoła Podstawowa w Masłowie, Masłów 228,
tel.: 71 312-31-34
Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
w Ujeźdźcu Wielkim, Ujeździec Wielki 46,
tel.: 71 312-77-22
Gimnazjum Nr 1, ul. Św. Jadwigi 10, Trzebnica,
tel.: 71 312-08-84
Społeczna Szkoła Integracyjna, ul. Stawowa 1,
Trzebnica, tel.: 71 387-06-51
Przedszkole Publiczne nr 1
im. Krasnala Hałabały w Trzebnicy,
ul. 1-go Maja 6, Trzebnica, tel.: 71 312-03-55
Przedszkole Nr 2 im. Polskiej Niezapominajki,
ul. Wojska Polskiego 6,
Trzebnica, tel.: 71 312-09-22
BANKI / BANKOMATY:
• Bank Zachodni WBK S.A.,
ul. Ks. Dz. W. Bochenka 71,
Trzebnica, tel.: 71 387-44-99,
bankomaty: ul. Bochenka 71, ul. Solna 3
• Bank Spółdzielczy, ul. Prusicka 1, Trzebnica,
tel.: 71 387-43-21, bankomaty: ul. Daszyńskiego 18, market Biedronka, ul. Prusicka
• Bank PKO BP, ul. H. Pobożnego 1, Trzebnica,
tel.: 71 312-15-60,
bankomaty: ul. Pobożnego 1, Daszyńskiego 38
• ING Bank Śląski, ul. Kościelna 2/4, Trzebnica,
tel.: 71 387-05-87, 801 222 222,
bankomat: ul. Kościelna 2/4
• Bank BGŻ, ul. Daszyńskiego 41, Trzebnica,
tel.: 71 312-41-76,
bankomat: Daszyńskiego 41
• Euro Bank S.A. ul. Obrońców Pokoju 39b,
Trzebnica, tel.: 801 700 100
• Getin Noble Bank, ul. Daszyńskiego 67,
Trzebnica, tel.: 71 723-43-30
PRZYDATNE LINKI:
• www.trzebnica.pl
• www.bip.trzebnica.pl
• www.eko.trzebnica.pl
• www.kulturaisport.trzebnica.pl
• www.geotrzebnica.pl
• www.emapy.com/trzebnica
• www.halazapo.trzebnica.pl
• www.trzebnicazdroj.eu

Trzebnicki Park Wodny „Zdrój”, ul. Leśna 5, 55-100 Trzebnica, tel. 71 312 14 38, www.trzebnicazdroj.eu, e-mail: biuro@trzebnicazdroj.eu
Godziny otwarcia: basen wewnętrzny: pn–pt od 6.00 do 22.00, sb–nd od 8.00 do 22.00

Wydawca: Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu
ul. Prusicka 12
55-100 Trzebnica
e-mail: redakcja.zpk@wp.pl, tel. 71 312 09 47 w. 243

www.kulturaisport.trzebnica.pl
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Trzebnickie Centrum Kultury
i Sportu zatrudni osobę
na 3-miesięczną, bezpłatną
praktykę w ramach umowy
absolwenckiej.
Informacje
pod nr tel. 71 3120947

Do wynajęcia lokal
o pow. 85 m kw.
Położony we wsi Domanowice.
Tel kontaktowy:
71 312 09 47

Sprzedam pół domu w Trzebnicy, 130 m kw., cena 325 tys. zł, tel. 601 793012

