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Moc milczenia i dobrego słowa

Milczenie. Potrafi w nim rozbrzmieć: zaduma, podziw,
tajemnica. Milczenie można pięknie wypełnić treścią. Nie
słowami, ale znaczeniem. W  tym szczególnym czasie, gdy
w domach będziemy przełamywać biel opłatka, gdy na chwilę
czas łaskawie zatrzyma bieg i  gdy nostalgicznie wrócimy
pamięcią do dni, kiedy to szukaliśmy na niebie pierwszej
gwiazdki, oddajemy Państwu do rąk kolejny numer Pano-
ramy Trzebnickiej. Wypełniony słowami po brzegi. Jednak
mamy nadzieję, że pomogą one zbudować w sobie i wokół
siebie dobry czas oczekiwania na przepiękną chrześcijańską
Tajemnicę, która bezwzględnie potrzebuje milczenia, by ją
dobrze przeżyć.

Wydaje się, że dziś nie jesteśmy w stanie uciec od słów.
W  świecie współczesnym, w  którym media odgrywają tak
ogromną rolę, w  którym wszystko dzieje się nieustannie
i właściwie na naszych oczach, próbujemy na naszych łamach
zadbać o szczególną narrację. Prezentowane przez nas ar-
tykuły to opowieść o najbliższym nam świecie – świecie małej
ojczyzny i  o ludziach, którzy go zamieszkują. Są to treści,
które nie tylko opisują fakty i próbują spełnić jedno z naj-
ważniejszych zadań współczesnego dziennikarstwa – ak-
tualność, ale to treści, które pozwalają zrozumieć i być bliżej
świata, w którym żyjemy. Przestrzeń gazety stała się miejs-
cem, w którym możemy się razem z Państwem cieszyć na-
szymi osiągnięciami, opowiedzieć o trwających inwestycjach,

które zmienią oblicze miasta i gminy. Stąd w tym numerze
dużo miejsca poświęciliśmy budowie Szkoły Muzycznej
i Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, a także zmianom,
które czekają nasz Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
w  związku z  przebudową budynku. Panorama jest także
miejscem, w  którym chcemy opowiadać o  ludziach. W  ten
sposób mamy nadzieję budować lokalną więź. Dziś piszemy
o wyjątkowym człowieku – dyrektorze i trenerze, panu Wła-
dysławie Ziębie, który niedawno otrzymał nagrodę od władz
województwa dolnośląskiego za całokształt pracy trenerskiej.
Jest taka nuta żalu, że stało się to po tylu latach, ale dziś
chcemy na łamach Panoramy przede wszystkim przeżywać
radość z tego wydarzenia. Władysław Zięba to postać znana
nam wszystkim. Piszemy jednak także o  ludziach mniej
znanych, ale równie wyjątkowych. Pan Maciej z Księginic
w pożarze stracił wiele, ale wciąż zadziwia go pomoc, którą
otrzymuje. Tej samej nocy, gdy straż gasiła ogień, burmistrz
Marek Długozima zapewnił rodzinie nocleg, wyżywienie
i co najważniejsze dał pewność, że nie zostaną z tą tragedią
sami. I my dziś nie tyle chcemy opowiadać Państwu o nie-
szczęściu, ale chcemy pokazać jak niezwykła jest siła pomocy
i dobroczynności, którą to wydarzenie wyzwoliło.

Całą gazetę przenika wyjątkowy duch św. Mikołaja,
niezwykłej Wigilii i przepięknychvŚwiąt Bożego Narodze-
nia. Jak mocno te tradycje są wpisane w naszą lokalną spo-
łeczność, widać po ilości wydarzeń, które w związku z tym
miały miejsce zarówno w Trzebnicy, jak i na wioskach.

Mamy nadzieję, że ostatni już w tym roku numer Pa-
noramy Trzebnickiej pozwoli Państwu przeżyć wyjątkowy
czas Świąt. Życzymy, aby były one przepełnione atmosferą
jedności, serdeczności i otwartości, i by w tym czasie nie za-
brakło... dobrych słów.  

Redakcja

Z MOJEJ PANORAMY
Felieton
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Gwiazdka 2012

Niechaj Gwiazda Betlejemska
Âwiatłem ÊwiatłoÊç głosi Êwiatu
Niechaj zjawi si´ Dziecina
I zwiastuje ludziom pokój

My zaÊ gromko zaÊpiewajmy
Bogu pokłon wiarà dajmy

Gloria, gloria
Chwała, chwała

Bóg jest z nami 
Bogu chwała

In excelsis Deo
Idzie dobry czas

MiłoÊç wstàpi w nas

Danuta Kamińska
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Realizacja największej po
aquaparku gminnej inwe-
stycji, jaką jest budowa

Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły
Muzycznej I i II stopnia, przebiega
zgodnie z harmonogramem. Za-
kończenie prac planowane jest na
przełomie maja i czerwca 2013 r.
Oznacza to, że po wielu latach
oczekiwań, tym razem dzieci przy-
witają nowy rok szkolny w zupełnie
nowej szkole, zlokalizowanej w ci-
chym i malowniczym miejscu, na
dawnych terenach uzdrowiskowych
Trzebnicy. 

Obecnie budynek Szkoły Pod-
stawowej nr 2 ma wymieniony
dach i  postawione ściany we-
wnętrzne.  Wymieniono również
wszystkie okna oraz ukończono
rozprowadzenie instalacji elek-
trycznej. W  ok. 85% ukończone
zostały tynki wewnętrzne, a w ok.
80% – posadzki. Ponadto na ze-

wnątrz wykonano kanalizację
deszczową i  przyłącze wodne
z hydrantami. Trwają prace przy
montażu instalacji sanitarnej we-
wnątrz budynku. Kolejnym za-
daniem będzie ocieplenie budynku
na zewnątrz wraz z wykonaniem
elewacji oraz malowaniem. W bu-
dynku przyszłej Szkoły Muzycznej
I  i II stopnia skuto wszystkie
tynki ścian wewnętrznych w celu
przygotowania ich do ocieplania
i  wygłuszania. Wykonano także
nowe posadzki. Teren otaczający
budynki szkolne został również
wykarczowany i  wstępnie upo-
rządkowany.

W trakcie realizacji inwestycji,
po odsłonięciu fundamentów oka-
zało się, że budynek szkoły pod-
stawowej wymaga wzmocnienia
posadowienia poprzez palowanie.
Wstępna szacunkowa wartość tego
zadania wynosi ok. 300 tys. zł. 

Burmistrz Marek Długozima:
Prace przy tej inwestycji postępują
w bardzo dobrym tempie. Współ-

praca z inwestorem układa się po-
myślnie, a powstające przy realizacji
problemy rozwiązujemy na bieżąco

podczas regularnych spot-
kań i częstych wizji w  te-
renie. Cieszę się, że przy
rozmowach konsultacyjnych
uczestniczy pani dyrektor
Grażyna Kantecka, wnosząc
cenne i  praktyczne uwagi
związane z  przyszłą dzia-
łalnością szkoły. To pomaga
wykonawcy w realizacji po-
szczególnych etapów bu-
dowy. W tym miejscu mu-
szę się odnieść do rzeczy-
wistych kosztów związa-
nych z realizacją tej inwe-
stycji i  tym samym zde-
mentować nieprawdziwe
informacje, które pojawiły
się na łamach gazety NO-
Wej. Otóż kosztorysowa
wartość tej inwestycji wy-
nosiła ponad 10 mln zł,

a  wartość po przetargu wyniosła
9,5 mln zł. Koszty inwestycji wzro-
sły o  dodatkowe 300 tys. zł
w związku z koniecznością palo-
wania budynku w  celu wzmoc-
nienia posadowienia fundamentów.
Natomiast czytelnicy gazety NO-
Wej zostali wprowadzeni w błąd,
gdyż na jej łamach pojawiła się
informacja, że gmina planowała
na inwestycję 6 mln zł, a  teraz
kosztować będzie 10 mln, więc
kwota inwestycji wzrosła o 4 mln
zł. Oczywiście cieszyłbym się, gdyby
podczas przetargu wpłynęła jak
najniższa oferta, ale wykonawca,
który zaproponował najniższą kwo-
tę i tak wycenił pracę poniżej kwoty
kosztorysowej, więc byliśmy od
początku przygotowani na wartość
oscylującą w granicach kosztorysu. 

Obecnie trwa palowanie bu-
dynku Szkoły Podstawowej nr 2
czyli wzmocnienie posadowienia
fundamentów.

Do przeprowadzenia palowania potrzebna jest specjalistyczna pompa, która wtłacza cement w funda-
menty budynku.

Podczas regularnych spotkań, wykonawca inwestycji oraz pracownicy Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego re-
lacjonują burmistrzowi zakres wykonwywanych aktualnie prac oraz ich postęp.

Wewnątrz budynku otynkowano już ściany.
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Prace postępują zgodnie z planem

Remontowany budynek, w którym mieścić się będzie Szkoła Muzyczna I i II
Stopnia w Trzebnicy.
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Równolegle z pracami przy
Szkole Podstawowej nr 2
i Szkole Muzycznej I i II

stopnia, trwa opracowanie kon-
cepcji hali widowiskowo-sportowej,

która zlokalizowana będzie bez-
pośrednio przy wspomnianych
obiektach  – w niecce po dawnym
basenie kąpielowym przy kom-
pleksie sportowym „Orlik” przy

ul. Oleśnickiej. Hala będzie nowym
obiektem sportowym, o dużo więk-
szej pojemności niż obecna hala
sportowa przy ul. Kościelnej. Dzięki
temu dzieci będą miały możliwość

ćwiczenia w  nowych, kom-
fortowych warunkach. Obiekt
ma zostać zaprojektowany
w  taki sposób, by mogły się
w nim odbywać także różnego
rodzaju widowiska, nie tylko
o charakterze sportowym. Hala
pomieści również bez proble-
mu uczestników corocznych
dużych wydarzeń jak chociażby
biegu sylwestrowego czy tur-
nieju tańca towarzyskiego, któ-
re odbywają się cyklicznie na
terenie gminy.

Pomysł utworzenia hali
sportowej jest na etapie opra-
cowywania koncepcji. Zanim
przejdziemy do jego realizacji,
musimy zakończyć budowę
szkoły podstawowej i muzycz-
nej – mówi burmistrz Marek
Długozima i  dodaje –   do
tego czasu dzieci w  szkole
będą zimą odbywać zajęcia z
wf-u w przystosowanych do
tego celu salach ćwiczenio-
wych, a gdy pogoda pozwoli,
będą korzystać z  kompleksu
sportowego Orlik, zlokalizo-
wanego również  w  bezpo-
średnim sąsiedztwie szkoły.
Niewatpliwą zaletą lokalizacji
szkoły jest również bliskość
basenu.

Ankiety dotyczące powsta-
nia w  Trzebnicy Szkoły
Muzycznej I i II stopnia

miały na celu poznanie oczekiwań
rodziców dzieci w wieku szkolnym
i przedszkolnym odnośnie tej in-
westycji. Z przeprowadzonych ba-
dań wynika, że zdecydowana więk-
szość rodziców popiera projekt
utworzenia Szkoły Muzycznej
w Trzebnicy. Ankietę przeprowa-

dzono wśród 500 rodziców dzieci
z placówek oświatowych z terenu
Gminy Trzebnica oraz gmin
ościennych. 

Agnieszka Moździerz – dy-
rektor Zespołu Administracyjnego
Placówek Oświatowych:

– Wyniki ankiet są dla nas
cennym źródłem informacji od-
nośnie oczekiwań rodziców zwią-
zanych z powstaniem szkoły mu-

zycznej. Dzięki tym informacjom
możemy odpowiednio przygoto-
wać właściwy profil szkoły oraz
dobrać odpowiednią kadrę.

Zdecydowana większość an-
kietowanych popiera projekt utwo-
rzenia w  Trzebnicy nieodpłatnej
szkoły muzycznej –  blisko 83%.
Odmiennego zdania jest tylko 4%
badanych. Natomiast 13% biorą-
cych udział w ankiecie rodziców
dzieci i młodzieży w wieku szkol-
nym nie ma w tym temacie jeszcze
wyrobionej opinii.

Ponad połowa (51%) ankie-
towanych rodziców chciałaby, aby
ich dzieci pobierały lekcje gry
na instrumencie. Na zajęcia ze
śpiewu swoje pociechy posłałby
24% badanych, natomiast aż 25%
z  nich jest niezdecydowanych.
Spośród wymienionych instru-
mentów największym zaintere-
sowaniem cieszyły się: gitara, in-
strumenty klawiszowe, perkusja
oraz skrzypce.

Zdecydowana większość
(80%) dzieci do tej pory nie
kształciła się w  kierunku mu-
zycznym, pozostała część pobie-
rała lekcje w  szkołach muzycz-
nych (niecały 1%), ogniskach mu-
zycznych (6%) lub innych pla-
cówkach edukacyjnych (2%),
a także w ramach lekcji indywi-
dualnych (3%) oraz nauki samo-
dzielnej (8%). Tylko 18% dzieci
grało wcześniej lub gra na in-
strumencie muzycznym.

Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima – Dziękuję
wszystkim rodzicom, którzy tak
licznie odpowiedzieli na moją pro-
śbę wzięcia udziału w tych bada-
niach. Zależy mi na tym, by poziom
edukacji szkoły muzycznej
w  Trzebnicy był bardzo wysoki.
Dzięki wynikom ankiet możemy
szukać najlepszych fachowców,
którzy w  profesjonalny sposób
czuwać będą nad muzycznym roz-
wojem naszych pociech. 

Koncepcja utworzenia nowej hali
widowiskowo-sportowej

Społeczne poparcie dla Szkoły Muzycznej

Hala widowiskowo-sportowa w Trzebnicy. Koncepcja.

Hala widowiskowa powstanie bezpośrednio przy nowej Szkole
Podstawowej nr 2 oraz Szkole Muzycznej I i II Stopnia, a także
Kompleksie Boisk „ORLIK 2012”.
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WUrzędzie Miejskim, 6
grudnia, odbyło się spot-
kanie w sprawie budowy

drogi dojazdowej do działki, na której
powstanie fabryka perfum firmy
FM. Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima, pracownicy Wy-
działu Techniczno-Inwestycyjnego
oraz projektanci drogi rozmawiali
na temat koncepcji i możliwych roz-
wiązań w realizacji projektu.

Na terenie, na którym powstać
ma zatrudniająca ok. 800 osób
fabryka FM, inwestor przeprowa-
dził już wstępne prace – przyłącze
sieci wodociągowej oraz instalację
elektryczną (TRAFO). Inwestycja
zlokalizowana będzie przy trzeb-
nickiej obwodnicy.

Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima: Fakt, że fabryka
FM powstanie właśnie w Trzeb-

nicy jest dla naszego miasta i gminy
ogromnym sukcesem. Jest to pręż-
nie rozwijające się, międzynaro-
dowe przedsiębiorstwo, odnoszące
liczne sukcesy. Dla Trzebnicy więc
poza nowymi miejscami pracy, to
także prestiż. Jak podkreśla in-
westor – nowa siedziba będzie
jednocześnie ich nową wizytówką
firmy. Myślę, że dla Trzebnicy
również stanie się symbolem zmian,

jakie miały miejsce w  ostatnich
latach w naszej gminie. W ramach
nowej puli funduszy Unii Euro-
pejskiej na lata 2013-2020 bę-
dziemy ubiegać się o dofinanso-
wanie budowy dróg dojazdowych
do terenów inwestycyjnych. Chcę
również podkreślić, że strefa in-
westycyjna miasta w żaden sposób
nie ogranicza starań o uzyskanie

statusu uzdrowiska.Warto dodać,
że ulica Cicha będzie wyremon-
towana na całym odcinku od skrzy-
żowania z łącznikiem drogowym,
a  przy cmentarzu wykonane zo-
staną miejsca parkingowe i chod-
niki, co znacznie poprawi komu-
nikację w tej części miasta, szcze-
gólnie w okresie dnia Wszystkich
Świętych.

Sołectwa Gminy Trzebnica
z roku na rok stają się coraz
piękniejsze i  bardziej za-

dbane, zarówno dzięki zaangażo-
waniu mieszkańców i ich własnym
inicjatywom oraz inwestycjom rea-
lizowanym przez gminę na tere-
nach wiejskich, jak również za po-
mocą różnych programów i pro-
jektów.

W poprzednich latach w  ra-
mach m. in. Programu Odnowy
Wsi w 16 miejscowościach Gminy
Trzebnica powstały witacze oraz
tablice informacyjne, zawierające
podstawowe dane dotyczące wioski,
zarys historyczny, zdjęcia najcie-
kawszych i najważniejszych miejsc
oraz obiektów. Spotkały się one
z bardzo dobrym odbiorem wśród
mieszkańców sołectw oraz oko-
licznych miejscowości. Dzięki
wsparciu Gminy Trzebnica, akty-
wizacji lokalnych społeczności oraz
zaangażowaniu osób, chcących po-

lepszać wizerunek swoich małych
ojczyzn powstaną kolejne witacze
oraz tablice, zawierające podsta-
wowe dane dotyczące sołectw, ale
także liczne ciekawostki.

W tym roku wnioski o reali-
zację podobnych przedsięwzięć
złożyły – Małuszyn, Koczurki,
Ujeździec Wielki, Księginice oraz
Rzepotowice. Partnerem każdego
sołectwa jest Gmina Trzebnica,
która poniosła koszty wkładu włas-
nego realizacji projektu, a ponadto
pracownicy Urzędu Miejskiego
służyli pomocą podczas uzupeł-
niania wniosków aplikacyjnych,
wystąpili w rozmowach z właści-
cielami działek, na których staną
tablice oraz witacze, a także je za-
projektują. Projekty trzech miejs-
cowości zostaną dofinansowane
z  budżetu Urzędu Marszałkow-
skiego we Wrocławiu, pozostałe
dwa ze środków Gminy Trzebni-
ca.

Droga do fabryki perfum

Sołectwa witają
witaczami

Spotkanie projektantów drogi dojazdowej do przyszłej fabryki z burmistrzem oraz pracownikami Wy-
działu Techniczno-Inwestycyjnego.

Działka pod przyszłą fabrykę zlokalizowana jest w obszarze aktywności gospodarczej i nie wpływa
w negatywny sposób na projekt utworzenia w Trzebnicy uzdrowiska.
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Nowy witacz w Księginicach, podobne powstały w Małuszynie, Ko-
czurkach, Ujeźdźcu Wielkim i Rzepotowicach. Pomysłodawcą wi-
taczy na terenie gminy jest Zastępca Burmistrza Jadwiga Jani-
szewska.
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W wyniku przetargu wyłoniono
już pracownię architektoniczną,
która przygotuje projekt nowej
przychodni. To ogromne wyzwanie.
Powinniśmy myśleć o nim w kate-
goriach obaw, czy raczej szansy na
nową, lepszą jakość?

Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima: Remont Zakładu
Lecznictwa Ambulatoryjnego to dla
Gminy Trzebnica ogromne wyzwa-
nie. Przychodnia zostanie nie tylko
zmodernizowana, ale zyska też
skrzydło, dobudowane w  miejscu
obecnych parterowych pomieszczeń.
Takie działania są wynikiem decyzji,
która zapadła po konsultacji z miesz-
kańcami Gminy Trzebnica. Docie-
rały do mnie liczne głosy opowia-
dające się za lokalizacją przychodni
w dotychczasowym miejscu – w ści-
słym centrum miasta. Wpływ na tę
decyzję ma również realna możliwość
pozyskania dofinansowania ze-
wnętrznego na modernizację obecnej
siedziby ZLA i dostosowanie go do
pożądanych wysokich standardów
przy udziale środków zewnętrznych.
Budynek jest bardzo zniszczony
i generuje ogromne straty, szczególnie
teraz w okresie zimowym.

Dyrektor Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego Anna Imielska:
Osobiście podchodzę do tego pro-
jektu z  dużym entuzjazmem. To
szansa na rozwój przychodni i  na
zabezpieczenie pacjentów od strony
socjalnej. Jest jeszcze inna, ważna
sprawa. Do końca 2016 roku wszyst-
kie placówki służby zdrowia muszą
być przystosowane do przepisów
unijnych, a to oznacza, że nasz bu-
dynek również. W tej chwili głów-
nym mankamentem przychodni jest
to, że nie  jest wyposażona w windę.
Dla wielu starszych czy też niepeł-
nosprawnych osób to poważne
utrudnienie.

Ten problem dotyczy również
rodziców z małymi dziećmi, z wóz-
kami. Jeśli chodzi o dzieci jest jesz-
cze kwestia lokalizacji w  jednym
miejscu zarówno przyjęć dla dzieci
zdrowych, jak i  chorych. Czy coś
można zrobić w tej sprawie?

Dyrektor ZLA Anna Imielska:
To będzie bardzo ważny punkt pro-
jektu. W tej chwili budynek pediatrii,
który ma  blaszane konstrukcje, jest
–  szczególnie teraz zimą – bardzo
kosztochłonny. Musimy jednak dbać
o  maluchy i  staramy się grzać jak
najmocniej. Przyznam, że tamtejsze
poczekalnie jest nam bardzo trudno
dogrzać, bo blaszaki oddają całe
ciepło bardzo szybko. Poza tym mu-
sieliśmy się przeprowadzić z budynku
powiatowego i w jednym miejscu –
tu, gdzie kiedyś były tylko dzieci
chore –  zmieścić również zdrowe.
Jest to dla mnie bardzo trudne. I nie
ukrywam, że właśnie ci mali pacjenci,
o  których powinniśmy najbardziej
zadbać, są teraz narażeni na różne

niedogodności. Jednak bez remontu
nic w tej sprawie nie jesteśmy w sta-
nie zrobić.

Wspomnieliśmy już o windzie,
o  pediatrii, ale ten nowy projekt
to dużo więcej.

Burmistrz Marek Długozima:
Nowe, przestronne wnętrza stworzą
miejsce dla zupełnie innych roz-
wiązań dotyczących ulokowania po-
szczególnych gabinetów. Ważna jest
również kwestia poczekalni nie tylko
w  budynku pediatrii, ale również
tu, gdzie leczą się osoby dorosłe,
często starsze. W tej chwili nie mają
dogodnych warunków podczas ocze-
kiwania na realizację wizyty lekar-
skiej. Nowe korytarze będą na pewno
bardziej przestronne.

Dyrektor ZLA Anna Imielska:
To ważna kwestia. Teraz, w okresie
takiej wzmożonej zachorowalności,
gdy naprawdę zwiększa się liczba
pacjentów. Często obserwuję, jak
pacjenci po prostu stoją, ponieważ
nie ma gdzie usiąść. Jednak bardzo
wąski korytarz nie pozwala na do-
łożenie dodatkowych krzesełek. Za-
leży mi też na tym, by rozbudować
diagnostykę. Mamy bardzo dobrej
jakości aparat USG, wykonujemy
również dużo zdjęć w  pracowni
RTG, zależy mi na tym, by lepiej
przystosować punkt poboru. Chcia-
łabym również zadbać o  poradnię
dla kobiet. Tam, podobnie jak w po-

mieszczeniach pediatrii, pacjentki
są w  tej chwili narażone na ataki
zimna. Wierzę, że nowa przychodnia
sprawi, że tak naprawdę wejdziemy
w XXI wiek.

Jedna z  ważniejszych kwestii
w nowym projekcie dotyczy miejsc
parkingowych. W jaki sposób bę-
dzie rozwiązany ten problem?

Burmistrz Marek Długozima:
Pamiętajmy, że wyburzony zostanie
budynek zajmowany w  tej chwili
przez Pogotowie Ratunkowe i  już
dzięki temu zyskamy dużo nowej
przestrzeni. Poza tym uporządku-
jemy teren wokół, usuniemy parkany,
żywopłoty, bramy i dzięki temu zys-
kamy dodatkową przestrzeń na ko-

lejne miejsca parkingowe. Poza tym
na pewno wiele ciekawych rozwiązań
zaproponuje również pracowania
architektoniczna.

Czy zatem można powiedzieć,
że dobrze się stało, że przychodnia
zostaje w  tym miejscu w  którym
jest?

Burmistrz Marek Długozima:
Tak, jak już powiedziałem ta decyzja
zapadła po konsultacji z mieszkań-
cami Gminy Trzebnica i  ich ocze-
kiwania w  tej kwestii były jednym
z ważniejszych kryteriów przy po-

dejmowaniu decyzji o pozostawieniu
lokalizacji przychodni w tym miejscu.
Dochodziły do mnie głosy, które
potwierdzały pewne przyzwyczajenie
do tego miejsca, a z drugiej strony
dla wielu mieszkańców zarówno
Trzebnicy, ale także, a może i przede
wszystkim mieszkańców wiosek, któ-
rzy muszą do nas dojechać, to właśnie
tutaj jest pewnego rodzaju centrum
miasta. W pobliżu znajduje się wiele
ważnych urzędów i instytucji. 

W tym roku już udało się wiele
zrobić. Przypomnijmy. Przede
wszystkim zmiany w  rejestracji.
Niektórzy ironicznie zarzucają, że
te zmiany polegały na „założeniu
szyby”.

Dyrektor ZLA Anna Imielska:
Zmianę w  wizualizacji widać na
pierwszy rzut oka. Natomiast w re-
jestracji zmieniło się przede wszyst-
kim to, że rejestrujemy pacjentów
elektronicznie. To duże ułatwienie
zarówno dla pracowników rejestracji,
lekarzy, jak i dla pacjentów. Wymaga
to pewnego wysiłku, bo na razie
musimy pracować jak gdyby na dwie
ręce. Założyłam, że do 2014 roku
zbudujemy bazę i będziemy mogli
pracować już tylko w  wersji elek-
tronicznej. Natomiast przez ten czas
przejściowy pracujemy i na papierze,
i w komputerze. Dodatkowe czyn-
ności, jakie poczyniliśmy w  przy-
chodni dotyczą zakupu aparatu USG,
który pomaga w lepszej diagnostyce.
Wykonujemy USG tarczyc, brzu-
chów, przepływów żył i tętnic. Nie
mogliśmy wykonywać tych świad-
czeń na starym sprzęcie. Wyposa-
żyliśmy rehabilitację w nowe urzą-
dzenia w dziale fizykoterapii, oraz
rozpoczęliśmy doposażanie sali gim-
nastycznej. Skomputeryzowaliśmy
Poradnie Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej. Wykonaliśmy remonty toalet.
Udało nam się nawiązać współpracę
ze specjalistami z  zakresu chorób
tarczyc, kardiologii, alergologii, die-
tetyki, ortopedii. Co prawda są to
świadczenia poza NFZ, jednak za-
leżało mi bardzo na tym, by pacjenci
mieli dostęp do maksymalnie wielu
specjalistów w lokalizacji przychodni. 

Jeszcze w  kwestii rejestracji.
Ostatnio pojawiły się zarzuty, że
był problem z dodzwonieniem się.
Czy to możliwe?

Dyrektor ZLA Anna Imielska:
Jest to możliwe. Robimy wszystko,
żeby dostępność do nas była jak
najlepsza. Natomiast w  okresie
wzmożonej zachorowalności mamy
problem – jak każda inna placówka
służby zdrowia naszego typu. Sta-
ramy się szczególnie teraz zimą, tak
ustawiać grafik, żeby w newralgicz-
nych momentach pań rejestratorek
było jak najwięcej. Jednak należy

uświadomić sobie fakt, że mamy
zadeklarowanych prawie piętnaście
tysięcy pacjentów. W zeszłym roku
przyjęliśmy prawie sto tysięcy osób.
To były tylko odbyte wizyty, pacjenci
dzwonią również w innych sprawach,
więc telefonów było prawie 3 razy
więcej. Powoli będziemy dążyć do
tego, żeby pacjent mógł się zareje-
strować elektronicznie. Wiem, że
wielu młodych ludzi, chętnie sko-
rzysta z tej drogi i to odciąży rejes-
trację telefoniczną. Tych z Państwa,
którzy rzeczywiście nie mogli się
dodzwonić, bardzo przepraszam.

W tym roku uruchomiono
w przychodni różnego rodzaju pro-
gramy zdrowotne, m.in. „białą so-
botę” w  poradni rehabilitacyjnej
i diabetologicznej, a także program
naprotechnologii. Czy będą one
kontynuowane?

Dyrektor ZLA Anna Imielska:
Co miesiąc coś się u  nas dzieje.
Szczególnym powodzeniem cieszył
się program rehabilitacyjny. Nie
ukrywam, że chcieliśmy się troszkę
pochwalić. Udało nam się zakupić
nowy sprzęt rehabilitacyjny i chcie-
liśmy umożliwić pacjentom korzys-
tanie z niego. Z rozmów z pacjentami
wiem, że to była bardzo udana akcja.
W ostatnim czasie konsultowałam
się także z lekarzami, którzy świadczą
u nas usługi komercyjne np. endo-
krynolog, czy dietetyk. Proponowa-
łam, aby w  podobny dzień „białej
soboty” przyjmowali bezpłatnie pa-
cjentów. Lekarze są bardzo chętni
do współpracy. Po ostatnich zmia-
nach w  Narodowym Funduszu
Zdrowia dostęp do specjalistów jest
bardzo utrudniony, więc mam na-
dzieję, że te programy ułatwią pa-
cjentom kontakt z  lekarzami. Po-
nadto zależy mi, żeby z  naszych
programów korzystali nie tylko
trzebniczanie, ale też mieszkańcy
wsi. Mam nadzieję, że uda nam się
do nich dotrzeć i  pomóc im sko-
rzystać z naszej oferty.

Czy będą dodatkowe programy
związane ze szczepieniami?

Burmistrz Marek Długozima:
Unowocześnianie przychodni, to nie
tylko nowy budynek. Ważne jest,
aby pacjenci naszej gminy otoczeni
byli szerokim wachlarzem badań,
usług i  szczepień. Realizacja tego
zadania, obiecana w programie wy-
borczym,  jest dla mnie jednym
z priorytetów obecnej kadencji.

Dyrektor ZLA Anna Imielska:
Jesteśmy już po wstępnych rozmo-
wach i wszystko wskazuje na to, że
w  przyszłym roku zostanie wpro-
wadzone szczepienie przeciwko wi-
rusowi HPV, który wywołuje raka
szyjki macicy. Szczepieniem objęte
będą dziewczęta od 13 roku życia.
Planowane są również szczepienia
przeciwko pneumokokom dla dwu-
i trzylatków oraz szczepienia przeciw
grypie dla seniorów. 

Wizytacja na terenie Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego. Od le-
wej: naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki Joanna Bębe-
nek, konserwator zabytków Renata Kucharska, dyrektor ZLA Anna
Imielska oraz burmistrz Marek Długozima.

17.12.2012 r. – podpisanie umowy na wykonanie projektu moder-
nizacji przychodni zdrowia przy ul. Kościuszki w Trzebnicy.

Nowa przychodnia. Nowa jakość
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Wśrodę 5 grudnia ode-
brał specjalną Nagro-
dę Sportową Dolnego

Śląska za całokształt pracy szko-
leniowej w plebiscycie organizo-
wanym przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolnoślą-
skiego. 

Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima: – Honorowy
Obywatel Trzebnicy – Władysław
Zięba został nagrodzony na gali
organizowanej przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Dolno-
śląskiego za swój długoletni
i ogromny dorobek trenerski i spor-

towy. Cieszę się, że kandydatura
pana Władysława –  wybitnego
trenera – została doceniona przez
kapitułę konkursu. Jeszcze raz gra-
tuluję!

Nagrody wręczali: Marszałek
Województwa Dolnośląskiego Ra-
fał Jurkowlaniec, Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego Ra-
dosław Mołoń oraz Przewodni-
czący Komisji Rozwoju Turystyki,

Rekreacji i  Sportu Andrzej Ja-
roch.

W obecności zaproszonych go-
ści uhonorowano 30 zawodników
i  zawodniczek reprezentujących
Dolny Śląsk – m.in. uczestników
Igrzysk Olimpijskich oraz Parao-
limpijskich Londyn 2012 oraz
medalistów Mistrzostw Świata
i Mistrzostw Europy. Wraz z za-
wodnikami wyróżnionych zostało
16 trenerów, którzy są szkoleniow-
cami nagrodzonych zawodników
oraz 10 trenerów wyróżnionych
za całokształt pracy szkoleniowej.
Wśród nich znalazł się trzebni-

czanin – Władysław Zięba, którego
kandydaturę do konkursu zgłosił
Burmistrz Gminy Trzebnica Ma-
rek Długozima.

Władysław Zięba stanowi his-
torię Trzebnickiej siatkówki. Wpi-
sany został w poczet Honorowych
Obywateli Trzebnicy. Ponad 37
lat temu był założycielem żeńskiej
siatkówki w naszym mieście. Od
1965 roku była to drużyna MLKS

„Polonia” działająca w strukturach
LZS, a od 1977 roku MKS „Gau-
dia”, działającą w oparciu o mło-
dzież szkoły sportowej Liceum
Ogólnokształcącego w  Trzebni-
cy.

Władysław Zięba był i  jest
symbolem dobrej pracy szkole-
niowej z  młodzieżą wywodzącą
się z małego trzebnickiego środo-
wiska. To była autentyczna radość,
duma i  satysfakcja młodzieży
z uprawiania sportu. MKS „Gau-
dia” przez wszystkie lata miała
bardzo skromne środki finansowe,
a praca trenera Władysława Zięby

była społeczna i właśnie za to naj-
bardziej uwielbiają go kibice, dla
których pozostanie ojcem trzeb-
nickiej siatkówki.

Jako wyraz za ofiarną pracę
nad rozwojem piłki siatkowej
w Polsce otrzymał Złotą Hono-
rową Odznakę PZPS, a  także
w  2008 roku – Medal Okolicz-
nościowy 80-lecia PZPS.

Rozmawiamy w  pokoju
Urzędu Gminy Trzebnica.
Każdy, kto wchodzi zwra-

ca się do niego w jeden i ten sam
sposób: Panie Dyrektorze. I  za
tymi słowami stoi szacunek, ser-
deczność i garść wspomnień, które
natychmiast pojawiają się w pa-
mięci. Przez ponad 33 lata w roli

dyrektora Liceum Ogólnokształ-
cącego w Trzebnicy i prawie tyle
samo w roli trenera. Kiedy przy-
wołuje daty, wyniki meczów, na-
zwiska zawodniczek, ich osiąg-
nięcia, zadziwia dokładnością.
Władysław Zięba w  tym roku
odebrał sportową nagrodę Dol-
nego Śląska za całokształt pracy
trenerskiej.

Panie Dyrektorze, serdecznie
gratulujemy nagrody. Aż nie-
zręcznie pytać, czy spodziewał
się Pan takiego wyróżnienia – to
tak bardzo oczywiste. 

Władysław Zięba: Od 2003
roku, od momentu, kiedy prze-
stałem być trenerem upłynęło już
sporo czasu, więc z  uśmiechem
mogę powiedzieć, że spodziewa-
łem się tej nagrody, ale wcześniej.
Nie ukrywam: temu, że zostałem
dostrzeżony, towarzyszy poczucie
dumy. Musze jednak zaznaczyć,
że nagroda, choć wręczona przez
władze wojewódzkie, jest zasługą
władz miejscowych, a szczególnie
Pana Burmistrza, który zgłosił
moją kandydaturę. Wcześniejsze
władze tego nie zrobiły, choć było
ku temu sporo okazji.

Porozmawiajmy o trenerskich
zasługach, za które został Pan
wyróżniony. 

– W  1965 roku założyłem
drużynę MLKS "Polonia", która
działała w  strukturach LZS.
Wówczas byłem organizatorem
kilku masowych imprez sporto-
wych, m.in. letniej spartakiady
i  igrzysk zimowych. Potem,
w  roku 1977 założyłem MKS
Gaudia, który działał w oparciu
o młodzież szkoły sportowej Li-
ceum Ogólnokształcącego
w Trzebnicy.

W tym czasie wiele się działo,
ale są pewnie takie sukcesy, które
cieszą najbardziej.

– Najbardziej cieszy fakt, że
w  1989 roku, juniorki młodsze
jeden jedyny raz wygrały z Gwar-
dią Wrocław i  reprezentowały
Dolny Śląsk na ogólnopolskiej
Spartakiadzie Młodzieży w Kiel-

cach. W ogóle tamten czas to był
najlepszy rozwój siatkówki. Wtedy
też odnieśliśmy historyczny sukces
i nasza drużyna weszła do II ligi,
zajmując w niej czołowe miejsce
przez 5 kolejnych sezonów. Kilka
lat później, w roku 2001 roku ju-
niorki starsze zdobyły w  woje-
wództwie I miejsce i reprezento-
wały Dolny Śląsk aż w finale cen-
tralnym w Kaliszu,a rok później
powtórzyły sukces w wojewódz-
twie i reprezentowały nas również
w finale centralnym, w Mielcu. 

Niesamowite, że pamięta Pan
te wszystkie daty.

– Pamiętam, bo to naprawdę
ważna część mojego życia.

Czy ma Pan dziś kontakt ze
swoimi podopiecznymi?

– Oczywiście. Wiele z dziew-
czyn ukończyło studia wyższe
i  dziś pracują nadal na rzecz
sportu, wychowania dzieci i mło-
dzieży, również w naszej gminie,
przykładem jest Celina Pawlik –
Kądziołka, która trzykrotnie wpro-
wadzała Gaudię do II ligi, po-
dobnie jak Lidia Rojewska (Czer-
kiewska). Spotykam teraz wielu
uczniów i  czuję z  ich strony
ogromną wdzięczność. To dla
mnie satysfakcja.

Jak Pan ocenia zmiany w ob-
szarze sportu, które obserwujemy
w Gminie Trzebnica?

– Trzebnica się zmienia. Nie
sposób tego nie zauważyć. Nie-
którzy twierdzą, że to tylko unijne
pieniądze, ale to nie jest prawda.
Bywa przecież i tak, że są pienią-
dze, a ludzie nie potrafią ich wy-
korzystać. Dziś miasto wygląda
nieporównywalnie do tego, w któ-
rym żyliśmy jeszcze kilka lat temu.
I sport też rozwija się bardzo do-

Pamiątkowe zdjęcie - (od lewej) Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Marszałek Województwa
Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec, Władysław Zięba oraz Wicemarszałek Województwa Dolnoślą-
skiego Radosław Mołoń.

Nasz trener 
– Władysław Zięba

• 1988 – Wicemistrzostwo Polski o Puchar Zarządu Głównego

Szkolnego Związku Sportowego.

• 1989 – Juniorki młodsze „Gaudi” zdobywają I miejsce w Makro-

regionie (przed Gwardią Wrocław) i brały, (jedyny jak do tej

pory raz) udział w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży

w Kielcach – IX miejsce.

• 1989 – Uzyskują historyczny awans do II ligii i zajmują w niej

czołowe miejsca przez pięć sezonów (do 1994), wśród takich

zespołów jak „Skra” W-wa, „Zelmer” Rzeszów, „Siarka” Tarnobrzeg,

„AZS” Katowice, „Wanda” Kraków, „Gwardia” Wrocław itp.

• 1995 – Był głównym organizatorem w Trzebnicy: I Ogólnopolskiej

Olimpiady Młodzieży w piłce siatkowej oraz Finału Centralnego

o Puchar Polski Kobiet.

• 2000 – Prowadzony od podstaw młody zespół „Gaudi” uzyskuje

ponowny awans do II ligii centralnej. 

• 2001 – Udział juniorek starszych w finale centralnym o Mist-

rzostwo Polski – VI miejsce w Kaliszu.

• 2002 – Finał centralny Mistrzostw Polski juniorek starszych

w Mielcu – V miejsce.

Dużym osiągnięciem szkoleniowym Władysława Zięby był awans

wychowanki Marty Natanek do I ligii „Stali Mielec” (obecna Eks-

traklasa).

Największe sukcesy Władysława Zięby jako trenera, to m.in.:

Ważna

Awans Gaudii Trzebnica do II Ligii – 1989 r.
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Jest noc. Chwilę po godz. 22.00.
Strażacy docierają na miejsce.
Mimo, iż gaszą pożar pianą,

większość wyposażenia domu zos-
taje zalana. To niestety normalne
w tego typu sytuacjach. Najważ-
niejsze, że ogień udało się ugasić.
24 listopada br. spłonął dach domu
pana Macieja z Księginic.

Ogień ugaszony
Tamtej nocy Kazimierz Gra-

bowski komendant Gminnej
Ochrony Przeciwpożarowej ode-
brał zgłoszenie. Gdy dotarł na
miejsce zastał dwa zastępy Pań-
stwowej Straży Pożarnej i po jed-
nym zastępie Ochotniczych Straży
Pożarnej ze Szczytkowic, Ujeźdzca
Wielkiego, Domanowic i z pobli-
skiej gminy Wisznia Mała. – Wie-
działem, że pożar dotyczy budynku
mieszkalnego i  że trzyosobowa
rodzina będzie potrzebowała po-
mocy. Natychmiast zawiadomiłem
burmistrza Marka Długozimę i do-
stałem zielone światło na to, by
udzielić pogorzelcom wszelkiej
pomocy – mówi komendant.
O  wydarzeniu poinformowano
również Józefa Zabiegalskiego,
który z ramienia Gminy Trzebnica
odpowiada za zarządzanie kryzy-
sowe.

Strażacy bardzo szybko opa-
nowali ogień, ale nie udało się
ocalić mebli i sprzętu gospodarstwa
domowego. Tamtej nocy pan Ma-
ciej i pani Dorota wraz z  synem
Dominikiem zdecydowali się prze-
nocować u  życzliwych sąsiadów.
– Od razu zaproponowaliśmy im
nocleg w Domu Wycieczkowym
Zdrój, ale woleli zostać na miejscu
i zabezpieczyć to, co ocalało. Jednak
już następnego dnia skorzystali
z naszej pomocy i do dziś nocują
w  hotelu – relacjonuje K. Gra-
bowski. Tamtej nocy opuścił miejs-
ce zdarzenia jako ostatni.

Pomoc płynie strumieniami
– Bardzo współczuję rodzinie

pana Macieja. Wiem, że w obliczu
takiej tragedii, nie można ich
zostawić bez pomocy. Zapewni-
liśmy rodzinie nocleg. Dzięki
uprzejmości dyr. Szkoły Podsta-
wowej nr 3 Jadwigi Kalinowskiej
mogą korzystać z obiadów w sto-
łówce szkolnej. Udało nam się
również zorganizować wykładziny
na podłogi, a  także regały na
książki dla syna Dominika –
mówi burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima, który następ-
nego dnia po zdarzeniu wraz
z zastępcą Jerzym Trelą spotkał
się z pogorzelcami.

Pani Dorota wspomina:
–  Pierwszy raz widziałam taki
ogień. Nie do opisania. Byłam
w szoku. Usłyszałam od komen-
danta, żeby wynosić wartościowe
rzeczy i nie wiedziałam, co mam
wynieść.  O  tamtym wieczorze
potrafi opowiedzieć bardzo szcze-
gółowo. Trudno wymazać pewne
obrazy: – Byliśmy u mamy, bo te-
ściu zmarł. Przyjechaliśmy wie-
czorem do domu. Było zimno i na-
paliłam w kominku. Oglądaliśmy
telewizor. Nagle syn poczuł dym.
Wybiegliśmy na zewnątrz. My-
śleliśmy, że sami ugasimy. Ciąg-
nęliśmy węża z wodą, ale w mo-
mencie, kiedy mąż otworzył drzwi,
musieliśmy się cofnąć. 

Jej syn Dominik już nie wraca
do tego wydarzania. – Na początku
pytał o  różne rzeczy związane
z  pożarem, ale teraz chce tylko
wiedzieć, kiedy wrócimy do domu.
To dla niego najważniejsze. Nie-
stety na święta nie uda się przy-
gotować domu. Wigilię spędzimy
u teściowej, a potem wrócimy do
hotelu. Jestem wdzięczna za wszel-
ką pomoc, którą otrzymaliśmy ze
strony Pana Burmistrza, Opieki
Społecznej, Szkoły Podstawowej
nr 3, do której chodzi syn i  na-
prawdę wiele pomagają też sąsiedzi
– mówi pani Dorota. Na pytanie,

czego można życzyć jej rodzinie
z okazji nadchodzących Świąt, od-
powiada: – Spokoju przede wszyst-
kim. No i nigdy więcej już przy-
gody z ogniem. 

Pomoc rzeczywiście ruszyła ze
wszystkich stron. Część materiałów
budowlanych za darmo przekazała
firma Dariusza i Daniela Darow-
skich – Dachy Polskie. Sołtys wsi
Księginice Wacław Białogłowski
nie tylko zorganizował pomoc, ale
sam wszedł na rusztowanie i pomaga
pogorzelcom w bieżących pracach
fizycznych razem z  mieszkańcy
Księginic i  Kobylic. Zbiórkę pie-
niędzy na rzecz rodziny pana Ma-
cieja zorganizowało Stowarzyszenie
na rzecz rozwoju wsi Księginice. 

– Mamy umówiony też sprzęt:
kuchenkę, łóżko, pościel. Naprawdę
pomoc płynie z  różnych stron.
Łóżko dla Dominika załatwiła np.
pani sołtys ze Szczytkowic – rela-
cjonuje Wacław Białogłowski. 

Właściciel domu, w  którym
spłonął dach, pan Maciej patrzy
na ten szturm ludzkiej wrażliwości
z pewnym niedowierzaniem: – Na
początku byłem załamany. Teraz
jest już iskierka nadziei. Przy-
najmniej się na głowę nie leje.
I jeszcze, jak widzę zaangażowanie
ludzi, to naprawdę nie mogę uwie-
rzyć i bardzo się cieszę.

brze. Gdyby wcześniej było tak,
jak jest teraz... Przecież Akademia
Wychowania Fizycznego mogła
mieć swoją filię w  Trzebnicy.
Mieliśmy wówczas wszystko
oprócz basenu, a dziś basen jest...
Zlikwidowano jednak klasy spor-
towe. Bardzo nad tym ubolewam.
I między innymi w tym upatruję
przyczynę kryzysu, który dotyka
dziś naszą lokalną siatkówkę. Gdy
chodzę na mecze i  widzę, jak
dziewczyny przegrywają z takimi
zespołami, z którymi nie powinny,
to trudno mi się z tym pogodzić.
Jednak likwidacja klas sportowych
doprowadziła do tego, że siłą rze-
czy dwie zawodniczki pochodzą
z Trzebnicy, a pozostałe są spoza.
Kiedy ja byłem trenerem w ze-
spole grały same trzebniczanki.

Widac, że na emeryturze
nadal żyje Pan kibicowaniem.

– Chodzę na wszystkie mecze.
Przeżywam już może to nie tak
jak kiedyś, ale naprawdę emocje
są nadal silne. Powiem tak: do-
brze, że żona nie może powie-
dzieć, iż wypadek, którego do-
świadczyłem w 2004, miał zwią-
zek z  siatkówką, bo wtedy już
nie byłem trenerem. Chociaż
emocje przez te wszystkie lata
zapewne kumulowały się we
mnie...

Często opowiada Pan o suk-
cesach zawodniczek, ale Pan
sam też bił pewne rekordy. Jaki
wynik osiągał Pan w  biegu na
setkę?

– 10,9 s. Natomiast na sta-
dionie w Trzebnicy, kiedy jeszcze
klepisko było pod stopami,  mia-
łem 11 s. W ogóle lekkoatletykę
mieliśmy bardzo silną w Trzeb-
nicy. Mój rekord w skoku w dal
to 7,15 m. To było w  czasach,
kiedy studiowałem. Ostatnio,
podczas wręczenia nagrody, o któ-

rej rozmawiamy, zdarzyła się cie-
kawa historia. Obok mnie siedział
starszy pan. Tak mi się przyglądał
i  nagle wstał i  pyta: Pamięta
mnie Pan?  Odpowiedziałem:
tyle o ile. Okazało się, że oboje
stratowaliśmy kiedyś w konkursie
skoku w dal, tu na Dolnym Śląs-
ku. I ja wygrałem. On pamiętał
tą rywalizację.

Słyszał Pan o  pomyśle na
orliki lekkoatletyczne? Jak Pan
go ocenia?

– Każdy pomysł jest dobry.
Chodzi o to, by był dobrze pro-
wadzony, tzn. skutecznie. Nie od
razu muszą być wyniki, trzeba
zbudować cały system. Może uda
się, by Polska wróciła do takich
wyników, które kiedyś osiągaliśmy.
Trzeba myśleć długofalowo.

Podobno grał Pan również
w tenisa?

– Nie ma dyscypliny, w której
bym nie grał. Siatkówkę nie tylko
trenowałem, ale też sam grałem. 

Jak zamierza Pan spędzić
święta?

– Rodzinnie. Tradycyjne. Póź-
niej, na sylwestra wyjeżdżam
wraz z żoną na rehabilitację, do
Dusznik Zdroju. Tak też zamie-
rzam spożytkować nagrodę fi-
nansową, która wiąże się z otrzy-
manym właśnie wyróżnieniem.

Wyjedziemy razem z  żoną na
turnus rehabilitacyjny.

Czego można Panu życzyć?
– Z  uśmiechem odpowiem

tak: spokoju i  oby 21 grudnia
nie nastąpił koniec świata.

Czuje Pan, że jest coś jeszcze
do zrobienia?

– Na pewno. Ktoś na górze
dał mi kolejną szansę.

Niech się spełnią te życzenia!
Dziękujemy za rozmowę. 

Ewelina Gładysz

Jakub Szurkawski

Od lewej: Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Zasieczny, Komen-
dant Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej Kazimierz Grabowski,
Koordynator Zarządzania Kryzysowego Józef Zabiegalski, Pan
Maciej, Burmistrz Marek Długozima, Pani Dorota oraz sołtys Księ-
ginic Wacław Białogłowski.

Mieszkańcy Księginic i Kobylic wspólnie pomagają poszkodowanej
rodzinie.

część życia

Wicemistrzostwo Polski o Puchar Głównego Szkolnego Związku
Sportowego – 1988 r.

Pożar ugaszony
ludzką życzliwością
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Jak już informowaliśmy na ła-
mach gazety w mijającym roku
powołano zespół roboczy do

spraw zbadania możliwości nadania
Trzebnicy statusu uzdrowiska lub
statusu obszaru ochrony uzdro-
wiskowej. 

W chwili obecnej trwają prace
nad przygotowaniem dokumentu
dotyczącego założeń do operatu
uzdrowiskowego, które są niezbęd-
ne do przedstawienia w  Minis-
terstwie Zdrowia. Opracowywane
są założenia do operatu uzdrowi-
skowego, które mają charakter
wstępny, są opisem stanu zastanego
w Gminie Trzebnica, jej zasobów
i właściwości leczniczych. W mi-
nionym tygodniu odbyło się spot-
kanie robocze zespołu mające na
celu przedyskutowanie i ustalenie
przebiegu granic stref ochrony
uzdrowiskowej „A”, „B” i „C”, które
zostaną naniesione na podkłady
mapowe. 

Zgodnie z  obowiązującym
ustawodawstwem, o status uzdro-
wiska może ubiegać się gmina,
która spełnia następujące warunki:
posiada złoża naturalnych surow-
ców leczniczych o potwierdzonych
właściwościach leczniczych na za-
sadach określonych w  ustawie;
posiada klimat o właściwościach
leczniczych potwierdzonych na
zasadach określonych w ustawie;

na jego obszarze znajdują się za-
kłady lecznictwa uzdrowiskowego
i urządzenia lecznictwa uzdrowi-
skowego przygotowane do pro-
wadzenia lecznictwa uzdrowisko-
wego; spełnia wymagania w sto-
sunku do środowiska; posiada in-
frastrukturę techniczną w zakresie
gospodarki wodno‐ściekowej,
energetycznej, w  zakresie trans-
portu zbiorowego, a  także pro-
wadzi gospodarkę odpadami. Jak
powiedział burmistrz Marek Dłu-
gozima: – Będziemy mogli ubiegać
się o status obszaru ochrony uzdro-
wiskowej. Jest to znaczący krok
w  kierunku uzyskania statusu
uzdrowiska. W tym miejscu pragnę
rozwiać wszelkie wątpliwości, które
pojawiły się w prasie lokalnej oraz
w wypowiedziach lokalnego posła,
wprowadzające w błąd opinię pub-
liczną. Strefy ochrony uzdrowi-
skowej nie będą w żaden sposobów
ingerowały w tereny przeznaczone
pod rozwój inwestycji, zlokalizo-
wanych przy planowanej do bu-
dowy trasie S5 Wrocław – Poznań,
które zwiększą ilość nowych miejsc
pracy. W  tym miejscu podkreślę
również, że trwają prace przygo-
towawcze związane z planowaną
budową nowego zakładu przy ob-
wodnicy, który będzie zatrudniał
800 osób. Uzdrowisko bezwzględ-
nie nie zahamuje rozwoju inwe-

stycyjnego Trzebnicy, a wręcz prze-
ciwnie przyczyni się do rozwoju
oferty gastronomiczno–hotelarskiej
czy turystycznej, co również przy-
czyni się do wzrostu liczby miejsc
pracy. 

W pierwszym kwartale 2013
roku planowane jest wydanie przez
powołany zespół ds. uzdrowiska
opinii na temat możliwości nadania
Trzebnicy statusu uzdrowiska lub
statusu obszaru ochrony uzdro-
wiskowej. Wydanie wspomnianej
opinii poprzedzone zostanie kon-

sultacjami z Ministerstwem Zdro-
wia. W chwili obecnej, po uzys-
kaniu opinii o właściwościach lecz-
niczych trzebnickiego klimatu,
stwierdzić można, iż Trzebnica
ma potencjalne możliwości do
spełnienia wszystkich warunków
niezbędnych, by stać się w przy-
szłości nowym uzdrowiskiem na
mapie Polski. Kolejnymi etapami
prac nad uzyskaniem statusu
uzdrowiska będą ponowne badania
surowców leczniczych (wód głę-
binowych), zlokalizowanych na te-

renie miasta, uzyskanie na pod-
stawie badań świadectw potwier-
dzających ich lecznicze właściwości,
konsultacja lokalizacji i rozmiesz-
czenia urbanistycznego stref ochro-
ny uzdrowiskowej „A”, „B” i  „C”
oraz wykonanie operatu uzdrowi-
skowego. Zachęcamy również do
zapoznania się z  materiałem fil-
mowym TVP Wrocław dotyczą-
cym starań Trzebnicy o przywró-
cenie statusu uzdrowiska, zamiesz-
czonym na stronie internetowej
www.trzebnica.pl. 

Prace remontowe na ulicy
Kwiatowej nabierają tempa.
Zakres prac obejmuje m.in.

roboty przygotowawcze, rozbiór-
kowe i  ziemne, wykonanie na-
wierzchni jezdni, chodników, zjaz-
dów i  miejsc postojowych na ul.
Kwiatowej, odcinku ul. B. Chrob-
rego, ul. Ogrodowej, ul. S. Że-

romskiego i ul. Żołnierzy Września,
a  także przebudowę sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej z przy-
łączami. 

Burmistrz Marek Długozima,
podczas wizytacji inwestycji, po-
wiedział:

– Słyszę dużo zarzutów ze
strony radnych opozycyjnych oraz

posła Marka Łapińskiego , że nie
inwestuję w  modernizację sieci
kanalizacyjnej na terenie Trzebnicy.
Chcę stanowczo zaprzeczyć tym
zarzutom, ponieważ jak widać
chociażby na przykładzie ulicy
Kwiatowej, podczas remontu dróg
modernizujemy od razu sieć ka-
nalizacyjną i wodociągową. Wcześ-

niej zrobiliśmy to również na
rynku oraz na ulicach: Konop-
nickiej, Korczaka czy Stawowej,
a w planie są kolejne – Reymonta,
Żołnierzy Września i  Daszyń-
skiego.

Dodam tylko, że proponowane
przez opozycję rozdzielenie ka-
nalizacji na ogólną i  deszczową

wiązałoby się z wielomilionowymi
wydatkami, na które gminę po
prostu nie stać. Poza tym nie
widzę takiej potrzeby, ponieważ
oczyszczalnia ścieków bez trudu
radzi sobie z obecnym rozwiąza-
niem, czyli jedną siecią kanaliza-
cyjną dla deszczu i  pozostałych
ścieków.

Uzdrowisko nie zablokuje rozwoju miasta

Zespół roboczy powołany przez burmistrza Marka Długozimę w składzie (od lewej): Pracownik Wy-
działu Techniczno-Inwestycyjnego Paweł Jędrzejewski, Sekretarz Daniel Buczak, Naczelnik Wydziału
Promocji Agnieszka Pawlaczek, Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Andrzej
Podsiadło oraz Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki Joanna Bębenek.

Trwa kompleksowy remont ul. Kwiatowej.

Wizja w terenie wraz z głównym wykonawcą - Pawłem Mikstackim (z lewej) z firmy Gembiak&Mikstacki.

Stopniowa modernizacja kanalizacji
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Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy
Tych, którzy szukali pomysłów

na świąteczne ozdoby, uczniowie
Gimnazjum nr 1 z Trzebnicy 11
grudnia zaprosili do Urzędu Miej-
skiego w Trzebnicy, następnie do
siedziby szkoły oraz 16 grudnia
na trzebnicki Rynek. Na przygo-
towanym przez nich kiermaszu
świątecznym można było nabyć
piękne kartki, wizytówki do paczek,
stroiki choinkowe i  pierniczki –
wszystko ręcznie wykonane.

– Jestem zachwycona pomy-
słowością uczniów i pani Moniki
Bony, która czuwa nad tymi dzia-
łaniami artystycznymi. Jej inspiracje
sprawiają, ze właściwie każda uro-
czystość szkolna posiada oprawę
plastyczną na bardzo wysokim po-
ziomie – powiedziała Elżbieta No-
wak, dyrektor Gimnazjum nr 1
w Trzebnicy.

Prace, które były prezentowane
podczas kiermaszu, uczniowie wy-
konali podczas lekcji plastyki i zajęć
artystycznych pod kierunkiem nau-
czycielek: Moniki Bony, Jolanty
Żarkowskiej i Magdaleny Pyczak.
Fundusze, które udało się pozyskać
ze sprzedaży ozdób świątecznych,
zostaną przeznaczone na wypo-
sażenie świetlicy szkolnej. Na co
dzień korzysta z niej wielu dojeż-
dżających uczniów. Z  pewnością
ucieszą ich nowe gry edukacyjne
i materiały plastyczne.

Szkoła Podstawowa nr 2
w Trzebnicy

Po zakończeniu Jasełek Bo-
żonarodzeniowych, przygotowa-
nych przez uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Trzebnicy, rodzi-
ców i pozostałych widzów przed-
stawienia zaproszono na świąteczny
kiermasz. Można było kupić ozdo-
by choinkowe przygotowane przez
nauczycieli, uczniów i  rodziców
– bombki robione z wielobarwnych
cekinów i  wstążeczek, pierniczki
domowej roboty, stroiki oraz bomb-
ki ręcznie malowane, a także bomb-
ki z  dedykacją wypisywane na

miejscu. Zainteresowanie ozdo-
bami było wielkie, w  pierwszej
kolejności zniknęły pięknie zdo-
bione pierniki, rękodzieło Ani
i Mai, a potem pozostałe ciasteczka.
Najbardziej w tym roku podobały
się bombki misternie utkane z ce-
kinów i szpileczek.

Szkoła Podstawowa nr 3
w Trzebnicy

W Szkole Podstawowej nr 3
w Trzebnicy kiermasz świąteczny
odbywał się w dniach 18– 19 grud-
nia. Każda klasa wraz z  wycho-
wawcą przygotowała swoje stoisko,

na którym znalazły się przepiękne
i pomysłowe – bardzo często wy-
konane własnoręcznie przez dzieci
–  ozdoby choinkowe, kartki po-
cztowe, aniołki, stroiki na stół wi-
gilijny czy słodkie pierniczki. Ro-
dzice z dużym zainteresowaniem
oglądali uczniowskie stragany i ro-
bili zakupy, a  zewsząd dobiegały
dźwięki świątecznych kolęd. Za-
robione przez uczniów pieniądze,
każda klasa po wspólnych uzgod-
nieniach przeznaczy na rzecz naj-
bardziej potrzebną do swojej sali
lekcyjnej.

Szkoła Podstawowa
w Kuźniczysku

Kiermasze świąteczne odby-
wają się w  Szkole Podstawowej
w  Kuźniczysku już od kilku lat,
stając się piękną tradycją. Zawsze
przyświeca im jakiś ważny cel –
zbiórka  pieniędzy dla chorych
dzieci czy wspomaganie działania
świetlicy szkolnej. Ozdoby wy-
konują zarówno uczniowie, ich
rodzice czy też całe rodziny
–  dziadkowie, rodzeństwo oraz
dalsza rodzina, ale przede wszyst-
kim nauczyciele placówki. Cała
społeczność szkolna rozumie ideę

takich prac, jednocząc się we
wspólnym działaniu.

Zespół Szkół 
w Ujeźdźcu Wielkim

W Zespole Szkół w Ujeźdźcu
Wielkim, 13 grudnia, rodzice zos-
tali przywitani kiermaszem bożo-
narodzeniowym zorganizowanym
przez społeczność uczniowską.
Przepięknie wykonane przez
uczniów rękodzieła cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem i ro-
zeszły się niczym „świeże bułeczki”.
Różnorodność barw, form i  po-
mysłów świadczą o kreatywności
i pracowitości uczniów. Świąteczną
atmosferę umilały szkolne Śnie-
żynki śpiewając kolędy i pastorałki. 

Przedszkole nr 2 im. Polskiej
Niezapominajki w Trzebnicy

Kiermasz ozdób świątecznych
obył się także w Przedszkolu nr 2
w  Trzebnicy. Dzieci wraz opie-
kunkami wykonały m.in. prze-
piękne stroiki i ozdoby świąteczne.
Można również było zakupić pysz-
ne ciasta wykonane przez rodziców.
Kiermasz odbył się pod hasłem
„Pomocna dłoń”, a zebrane środki
przeznaczone będą na potrzeby
rodziny dziecka, uczęszczającego
do tej placówki oświatowej.

www.kulturaisport.trzebnica.pl
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Kiermasze z celem

Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy.

Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku

Przedszkole nr 2 im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy.

Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy.
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Już po raz trzeci mieszkańcy
naszej gminy spotkali się na
trzebnickim Rynku, by uczest-

niczyć w  zabawie mikołajkowej
dla dzieci oraz wspólnej Wigilii.
W  niedzielne popołudnie na
Trzebnickim Rynku zbierały się
rodziny z  dziećmi, by od godz.
14.00 rozpocząć świętowanie. Ze
sceny najmłodszych powitali: Bur-
mistrz Gminy Trzebnica Marek
Długozima, Przewodnicząca Ko-
misji Oświaty, Kultury, Sportu,
Turystyki, Rekreacji, Młodzieży
i  Współpracy Międzynarodowej
Krystyna Haładaj, Radna Rady
Miejskiej i bajkopisarka Wiesława
Kucięba, a  także Naczelnik Wy-
działu Promocji Agnieszka Paw-
laczek oraz Kierownik Referatu
Komunikacji społecznej i PR Jakub
Szurkawski. Odczytali wiersz dla
dzieci napisany przez Wiesławę
Kuciębę.  Po zejściu ze sceny, au-
torka bajek, podpisywała bezpłatne
egzemplarze dla dzieci i wręczała
je maluchom.

Następnie dzieci wraz z pro-
wadzącym zabawę zaprosiły głoś-
nym wołaniem św. Mikołaja, który
pojawił się nagle na schodach
Ratusza, radośnie witając i  po-
zdrawiając zachwycone maluchy.
Gdy św. Mikołaj zasiadł na swo-
ich saniach, każde dziecko mogło
podejść do sympatycznego Świę-
tego Mikołaja zrobić sobie z nim
zdjęcie oraz otrzymać w nagrodę
cukierki. Równolegle odbywały
się liczne gry, zabawy i animacje
dla dzieci – ozdabianie piernicz-
ków, przystrajanie choinek, wy-
klejanie ozdób na ogromnej
bombce choinkowej, czy jazda
na rowerze, by zasilić oświetlenie

reniferów i choinki. Dzieci były
zachwycone i chętnie brały udział
w  zabawach. Na najmłodszych
czekały także liczne upominki –
ufundowane przez Gminę Trzeb-
nica mikołajkowe piłeczki anty-
stresowe, przeróżne gadżety spon-
sorowane przez firmę Kulik, a tak-
że moc słodkości zapewniona
przez Intermarche oraz Tesco
w Trzebnicy.

Ważnym punktem programu
było wspólne zapalenie światełek
na choince. Burmistrz wraz z grupą
dzieci na scenie i  po wspólnym
odliczaniu ze zgromadzonymi na
Rynku dziećmi, uruchomili ilu-
minację przy pomocy specjalnej,
magicznej walizeczki. Po chwili
ze sceny popłynęły pierwsze dźwię-
ki znanej kolędy – rozpoczął się
występ chóru ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Trzebnicy pod kie-
rownictwem Haliny Bolisęgi. Zgro-
madzeni na Rynku mieszkańcy
chętnie dołączali się do wspólnego
śpiewania, dzięki czemu atmosfera
była naprawdę świąteczna i pod-
niosła. Następnie uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 3 w  Trzebnicy
zaprezentowali przepiękne Jasełka
Bożonarodzeniowe, otrzymując
gromkie brawa.

Po występach artystycznych
na scenie pojawił się gospodarz
Wigilii – burmistrz Marek Dłu-
gozima, który w swoich słowach
nawiązał do tradycji, jaką staje

się to coroczne spotkanie na
trzebnickim rynku. Podziękował
także mieszkańcom za tak liczne
przybycie, a wszystkim współor-
ganizatorom za zaangażowanie
i  ogrom pracy, który włożyli
w przygotowanie tego spotkania.
Następnie zaprosił na scenę:  Ks.
Dziekana Bogdana Grabowskie-
go, Ks. Proboszcza Jerzego
Olszówkę, Matkę Generalną Bo-

romeuszek – Siostrę Albertę
Groń, Ewę Franię – Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej,
Zbigniewa Kuźmę –  Przedsta-
wiciela Straży Pożarnej,  Krzysz-
tofa Zasiecznego – Komendanta
Straży Miejskiej, Leokadię Wnuk
– przedstawicielkę Kół Gospodyń

Wiejskich i sołectw oraz Adama
Waza – Dyrektora Trzebnickiego
Centrum Kultury i  Sportu.  Po
odczytaniu Ewangelii przez ks.
Dziekana Bogdana Grabowskie-
go, każdy z  obecnych na scenie
złożył mieszkańcom serdeczne
życzenia świąteczno-noworoczne,
które zakończył burmistrz Marek
Długozima poniższymi słowa-
mi:

– Drodzy Mieszkańcy! Roz-
poczynając ceremoniał dzielenia
się przedwigilijnym opłatkiem, ży-
czę Wam z  całego serca przeży-
wania Świąt Bożego Narodzenia
w aurze betlejemskiej radości i mi-
łości i  by ten niezwykły klimat
skutecznie ocieplił poświąteczną
i  noworoczną codzienność – ni-
welując wszelkie podziały i spory,
a umacniając w poczuciu jedności
i szlachetnym dążeniu do wspól-
nego dobra. Wchodząc w  tę co-
dzienność, warto kierować się prze-
słaniem Matki Teresy z Kalkuty,
które przekonuje, że „Zawsze, ile-
kroć uśmiechamy się do swego
brata i wyciągamy do niego rękę

– zawsze wtedy jest Boże Naro-
dzenie”. Życzę Wam, Drodzy
Mieszkańcy Trzebnicy i całej Gmi-
ny wszelakiego dobra od Boga
i od ludzi!

Po życzeniach nastąpił moment
wspólnego dzielenia się opłatkiem.

Następnie na scenie pojawili się
kolędnicy z Cerekwicy. Z ogrom-
nego namiotu umiejscowionego
przy Ratuszu rozpoczęto wyda-
wanie świątecznych potraw oraz
ciast. Każdy mógł skosztować cie-
płego i smacznego posiłku przy-
gotowanego wspólnie przez Koła
Gospodyń Wiejskich – Taczów
Mały i Głuchów Górny oraz so-
łectwa Gminy Trzebnica – Bro-
chocin, Szczytkowice, Skarszyn,
Jaźwiny i Brzyków.

Na zakończenie spotkania od-
był się koncert Doroty Osińskiej,
która została zaprezentowana przez
poetkę Danutę Kamińską – wier-
szem jej autorstwa. Dorota Osińska
zaśpiewała zarówno własne utwory
jak i tradycyjne polskie kolędy. Na
Trzebnickim Rynku zapanowała
niezwykła atmosfera dobroci,
współpracy i  pomocy bliźniemu.
Do zobaczenia w przyszłym roku!
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Wspólne włączanie oświetlenia choinkowego przez dzieci i bur-
mistrza.

Jedną z atrakcji mikołajkowej zabawy były LED-owe renifery, które
świeciły, gdy dzieci pedałowały na specjalnych rowerach.

Na zdjęciu (od lewej): Radna Krystyna Haładaj i Dyrektor Gimnaz-
jum nr 1 – Elżbieta Nowak wraz z uczniami. Swoje wyroby na kier-
maszu sprzedawali również opiekunowie i uczestnicy Warsztatów
Terapii Zajęciowej oraz panie biorące udział w warsztatach ręko-
dzielniczych przy TCKiS.

Barwny i ciekawy występ kolędników z Cerekwicy.

Łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń, to jedna z najważ-
niejszych i najpiękniejszych tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

Jasełka Bożonarodzeniowe zaprezentowali uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Trzebnicy.

Jest taki wieczór...
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Dzieciom bardzo spodobało się wspólne z rodzicami zdobienie
pierniczków i wykonywanie ozdób choinkowych.

Każde dziecko zostało obdarowane słodkościami przez Świętego
Mikołaja.

Ze sceny popłynęły życzenia świąteczno-noworoczne dla wszystkich mieszkańców Gminy Trzebnica.

Do wspólnego śpiewania kolęd zachęcał występ chóru ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.

Spotkanie świąteczne zakończył przepiękny koncert Doroty Osiń-
skiej.

Danuta Kamińska odczytała napisany przez siebie wiersz prezentując w ten sposób gwiazdę wieczoru
– Dorotę Osińską.

Każdy mógł spróbować wigilijnych potraw oraz świątecznych ciast przygotowanych wspólnie przez
Koła Gospodyń Wiejskich – Taczów Mały i Głuchów Górny oraz sołectwa Gminy Trzebnica – Brochocin,
Szczytkowice, Skarszyn, Jaźwiny i Brzyków.
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Wrocławski Oddział Telewizji
Polskiej emitował serię pro-
gramów dotyczących reali-

zacji inwestycji dzięki dofinansowaniom
z Unii Europejskiej. Debata, do udziału
w której zaproszono Burmistrza Gminy
Trzebnica Marka Długozimę, była swo-
istym podsumowaniem tego cyklu pub-
licystycznego.

Debata Dolnośląskie Dotacje, to
dyskusja między przedstawicielami sa-
morządu województwa, beneficjentami

i ekspertami na temat skuteczności wy-
datkowanych, w ramach RPO, środków
z Unii Europejskiej na Dolnym Śląsku.
Burmistrz Marek Długozima uczest-
niczył w  debacie, jako przedstawiciel
jednostek samorządowych aktywnie
i efektywnie wykorzystujących przyznane
środki.

Program wyemitowano 18 grudnia
po głównym wydaniu Faktów. Można
go także obejrzeć na stronie internetowej
TVP Wrocław i trzebnica.pl.

Największa sportowa impreza sylwestrowa
na Dolnym Śląsku – Uliczny Bieg Syl-
westrowy w Trzebnicy zyskała w tym

roku dodatkowy wymiar. Dzięki zawiązaniu
współpracy z Fundacją Jaśka Meli „Poza Hory-
zonty”, każdy uczestnik oraz obserwator biegu
będzie mógł pomóc podopiecznemu fundacji –
dwuletniemu Jasiowi Szopie. Zebrane pieniądze
przeznaczone zostaną na zakup protezy nogi,
którą stracił w wyniku zakażenia sepsą.

Pomysłodawczynią wykorzystania potencjału
Trzebnickiego Biegu Sylwestrowego do pomocy
chłopcu jest Anna Słomska, pracująca w trzeb-
nickim oddziale BZ WBK. – Nasz bank jest
głównym partnerem fundacji Jaśka Meli „Poza
Horyzonty” i  z każdym rokiem ta współpraca
się rozwija na coraz szersze kręgi. Zaangażowałam
się w prace na rzecz fundacji i przyszedł mi do
głowy pomysł, by zrobić coś dobrego również tu
na miejscu, w  tym wyjątkowym dla Trzebnicy
dniu Biegu Sylwestrowego – mówi Anna Słomska
i dodaje – gdy tylko przyszłam z pomysłem do
burmistrza Marka Długozimy, od razu poparł
tą inicjatywę i  w końcowym efekcie po raz
pierwszy w historii partnerem społecznym biegu
została fundacja Poza Horyzonty. 

W ramach promocji wydarzenia Trzebnicę
odwiedził założyciel fundacji – Jasiek Mela,

który spotkał się z  młodzieżą w  trzebnickim
Gimnazjum nr 1 oraz wystąpił wraz z burmist-
rzem w  spocie reklamowym zachęcającym do
udziału w biegu.

Jak możemy pomóc?
Każdy z biegaczy tak naprawdę już pomógł

wpłacając wpisowe na bieg, ponieważ jego
część zostanie przekazana fundacji, która
zakupi z uzbieranych pieniędzy wspomnianą
protezę dla małego Jasia Szopy. Ale pomóc
mogą również widzowie, ponieważ pracownicy
trzebnickiego oddziału BZ WBK wraz
z uczniami i panią dyrektor Elżbietą Nowak
z  Gimnazjum nr 1 w  Trzebnicy będą prze-
prowadzać kwestę uliczną wśród wszystkich
kibiców dopingujących zmagania biegaczy.
Wolontariusze z puszkami będą również obecni
na hali sportowej, gdzie znajduje się centrum
wydarzeń. Ponadto na plakatach i  ulotkach
oraz stronie www.biegsylwestrowy.pl umiesz-
czony został nr KRS fundacji z  dopiskiem
„Dla Jasia Szopy”, co pozwoli każdemu chęt-
nemu na przekazanie 1% właśnie na pomoc
małemu chłopcu. Zachęcamy do włączenia
się w akcję, by ostatni dzień roku zakończyć
drobnym, ale jakże pomocnym gestem wobec
drugiego człowieka.

Debata 
Dolnośląskie Dotacje

Debata Dolnośląsie Dotacje w studio TVP Wrocław.

Każdy może 
pomóc Jasiowi
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Biegacze na start!

Tomasz Duda, prezes Polskiego Radia Wrocław, 44 lata. – W tym roku
będę uczestniczył w Biegu Sylwestrowym po raz 2. Macie naprawdę fajną
i wymagającą trasę, a szczególnie górkę z podbiegiem – to prawda życia,
prawda biegu. Pokazuje, czy ktoś się odpowiednio przygotował, czy nie.
Poza tym dobrze nam się współpracuje z Trzebnicą, więc tym bardziej
warto wspierać nawzajem swoje przedsięwzięcia. Radio Wrocław objęło
trzebnicką imprezę swoim patronatem medialnym. W tym biegu wyjątkowe
jest to, że odbywa się on w  Sylwestra. Dla mnie to dodatkowa zaleta,
gdyż nie chcę przeszkadzać żonie w  przygotowaniach do wieczornego
balu. Zdecydowanie więcej czasu potrzeba na przygotowanie się do biegu,
niż na sylwestrową noc... 

Marta Wierzbicka, Dyrektor Zarządzająca w firmie Bouwman Gastro-
Instal Sp. z o.o., lat 40. – W tym roku pobiegnę po raz pierwszy w Biegu
Sylwestrowym, który będzie dla mnie przygotowaniem do narciarskiego
Biegu Piastów w Jakuszycach. To właśnie na nartach odkryłam swoje za-
miłowanie do biegania. Zdecydowałam się wziąć udział w  trzebnickiej
imprezie, bo to fajna zabawa, daje power, dużo energii, zarówno w życiu
prywatnym jak i zawodowym. Poza tym jest to naprawdę ciekawa trasa.
Słyszałam, że trudna do pokonania jest morena czołowa przy ul. Mostowej
i podbieg przy ul Teatralnej, ale wiem, że jest do pokonania we własnym
tempie i każdy może tego dokonać! 

Robert Lewandowski, Burmistrz Żmigrodu, lat 39. – W Trzebnickim
Biegu Sylwestrowym biorę udział po raz pierwszy. Zdecydowałem się na
to, ponieważ od maja tego roku rozpocząłem regularnie trenować i chcę
spróbować swoich sił na tej wymagającej trasie. Samą imprezę oceniam
bardzo pozytywnie, a  rosnąca z  każdym rokiem liczba uczestników
świadczy o coraz większym jej rozmachu. 

Igor Bandrowicz, Burmistrz Prusic, lat 34. – W  Biegu Sylwestrowym
wystartuję po raz piąty. Moim zdaniem to jedna z najlepiej zorganizowanych
imprez sportowych, na którą zjeżdża wielu biegaczy nie tylko z Polski, ale
także z zagranicy. Impreza mimo rywalizacji sportowej przebiega w bardzo
miłej i  przyjacielskiej atmosferze. Warto dodać, że po takim wysiłku
najlepiej smakuje lampka szampana.  

Grzegorz Mazanka, trzebniczanin, lat 16. – Z przyjemnością wystartuję
w najważniejszej imprezie sportowej Trzebnicy. Mieszkam w tym mieście
i głównie dlatego Bieg Sylwestrowy jest mi tak bliski. Uczestniczy w nim
bardzo dużo moich znajomych, a jeszcze więcej kibicuje. Panuje naprawdę
świąteczna i wesoła atmosfera. Według mnie trasa nie jest łatwa, ale też
nie jest aż tak trudna, żeby jej nie przebiec. Nie szkoda mi czasu w Sylwestra,
ponieważ lubię czynnie spędzać czas. Prowadzę sportowy styl życia
i w takim stylu chcę też zakończyć rok.

Edward Kaszuba, emeryt, 68 lat, wrocławianin od 1979 r. – W  tym
roku pobiegnę w  Biegu Sylwestrowym po raz 28! W  ubiegłym roku
miałem ogromne problemy z kolanem, myślałem, że nie wystartuję, ale
jednak się udało. Pamiętam doskonale pierwszy bieg – było naprawdę
ciężko. Sroga zima, pełno śniegu, ale też wspaniałe przeżycie i atmosfera.
Z sentymentem wspominam te edycje biegów sylwestrowych w Trzebnicy,
które kończyły się balem, to były piękne czasy. Uwielbiam teren trzebnickiego
biegu – pagórkowaty, wymagający, bardzo ciekawy. Do tego dodatkowa
atrakcja, czyli ostatni dzień roku, sprawiają, że trzebnicki bieg jest
naprawdę wyjątkowy. Ma też już swoją renomę, jest rozpoznawalny,
a dobra organizacja imprezy przyciąga coraz więcej sportowców. Cieszę
się, że mój wychowanek ze szkoły średniej, a  teraz Dyrektor Biegu –
Janusz Pancerz, tak dobrze się wywiązuje ze swojego zadania. Cieszy
mnie także fakt, że w biegu uczestniczy tak wiele młodych osób, a z roku
na rok przybywa uczestników, co podkreśla rangę wydarzenia.  

Artur Gajowy, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej
Policji w  Trzebnicy, od roku mieszkaniec Trzebnicy, 39 lat. 
– W  Trzebnickim Biegu Sylwestrowym pobiegnę po raz piąty. Swoją
przygodę z bieganiem rozpocząłem właśnie w 2008 roku, a wcześniej przez
20 lat grałem w piłkę nożną (od C klasy do IV Ligii). Biorę udział w  biegach
na 10 km w wielu miejscowościach. Trzebnicka „dycha” jest jednak szczególna.
Pomimo, iż  trasa biegu jest najtrudniejsza z  tych w  jakich uczestniczę,
atmosfera wokół biegu jest szczególna i niepowtarzalna. Zapewne udziela
nam się jeszcze klimat minionych Świąt Bożonarodzeniowych, leżący śnieg,
no i oczywiście oczekiwanie na bal sylwestrowy, połączone z pytaniem co
przyniesie Nowy Rok. Nie sposób pominąć samej organizacji zawodów.
Wyrażę opinię nie tylko moją, ale i wielu moich „biegających” znajomych, iż
od Trzebnicy mogą się uczyć inni. Pozdrawiam wszystkich biegających jak
i  tych, którzy się wahają. Szczególnie moich kolegów z  pracy, którzy
zabezpieczają imprezę! Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Grażyna Popiel, trzebniczanka od 15 lat. – Jestem maratończykiem.
Chęć ukończenia maratonu w Poznaniu była podstawową motywacją do
pierwszego treningu biegowego. Maraton się skończył, pasja pozostała.
Biegam już od 6 lat, ukończyłam 33 maratony, a mój najlepszy dotychczas
wynik, to 3:11:21 uzyskany w 2008 r. w Nowym Jorku. Poza bieganiem
jestem przede wszystkim matką pięciorga dzieci i babcią jednego wnuczka.
Moja przygoda z  trzebnickim Biegiem Sylwestrowym rozpoczęła się od
chęci udziału mojego syna w biegu dla dzieci i młodzieży, ładnych parę la
temu. Teraz Bieg Sylwestrowy chcemy pobiec razem i raczej już z nim nie
wygram. Mimo, że rzadko startuję w biegu, który nie jest maratonem, to
nie wyobrażam sobie nie wziąć udziału w  Biegu Sylwestrowym –  jeśli
tylko zdrowie dopisze. Udawało mi się czasem na tym biegu osiągnąć
pewne sukcesy w  kategorii wiekowej, czy też wygrywać w  klasyfikacji
Gminy Trzebnica, ale nawet jeśli teraz chory kręgosłup nie pozwoli mi
pobiec „na wynik”, to i tak miło mi będzie aktywnie zakończyć rok biegnąc
ulicami Trzebnicy przy radosnym dopingu entuzjastycznych kibiców.

Dariusz Zajączkowski, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy. – W moim wykonaniu bieganie
rodzinne ma dużo wcześniejsze, głębsze korzenie. Gdyby sięgnąć do
archiwum Biegów Sylwestrowych, znalazłoby się wyróżnienie dla braci
Zajączkowskich. Wtedy systematycznie startowałem z braćmi Grzegorzem
i Markiem. Życie jednak rozrzuciło nas po Polsce, a Bieg Sylwestrowy stał
się tymczasem dla mnie trwałym punktem przełomu kolejnych lat. I tak,
jako jeden z trzech biegaczy, mam zaliczone WSZYSTKIE dotychczasowe
Biegi Sylwestrowe – co jest moim osobistym sukcesem. W  tym roku
startuję po raz 28! Osiem lat temu, 20. Bieg Sylwestrowy, jako strażak,
ukończyłem w  mundurze i  w oddechowym aparacie powietrznym. Od
trzech lat na liście startowej Biegu pojawiają się moje córki – Ania
i Agnieszka. Obie osiągnęły sukcesy, z czego jestem bardzo dumny. W tym
roku planujemy po raz pierwszy start w trzyosobowym teamie. Dodam
jeszcze, że przy finiszu każdego trzebnickiego biegu, choćbym na ostatnich
metrach wypluwał z  siebie płuca, biegł wydawałoby się już tylko siłą
rozpędu, doping Trzebniczan pozwala z podniesionym czołem minąć linię
mety. A wtedy w niepamięć odchodzą wszelkie bóle i zmęczenie i jestem
pewny, że za rok wystartuję ponownie. 

Ania Zajączkowska, w  25. Biegu Sylwestrowym, w  2009 r. zajęła III
miejsce wśród Trzebniczanek,  a w roku 2010 II miejsce wśród Trzebniczanek
i II miejsce w kategorii K16. – W tym roku pobiegnę po raz trzeci. Bieg
Sylwestrowy w Trzebnicy przewijał się w naszym domu od zawsze. Kiedyś
Tacie tylko kibicowałam, dziś rywalizujemy. W tym roku po raz pierwszy
będę ścigać się również z młodszą siostrą, Agnieszką. 

Agnieszka Zajączkowska, w 27. Biegu Sylwestrowym, w 2011 r. zajęła
III miejsce wśród Trzebniczanek. – W tym roku będzie to mój drugi start.
Zeszłoroczny Bieg Sylwestrowy był moim pierwszym „prawdziwym”
startem w biegach ulicznych. Emocje trochę wzięły górę i pobiegłam zbyt
asekuracyjnie. Trening swoją drogą, ale doświadczenia z  trasy podczas
rywalizacji są bezcenne. 

Już niebawem największe wydarzenie sportowe w  Trzebnicy –  Uliczny
Bieg Sylwestrowy. To już 28 edycja tej imprezy! Ponownie, w ostatni dzień
roku, na starcie zamelduje się ponad 1000 sportowców, by pokonać 10
km wymagającej trasy i  na sportowo pożegnać stary i  przywitać nowy
rok. A my już dziś prezentujemy kilkoro z nich – zachęcamy do lektury!
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Cerekwica.

Jaźwiny.

Koniowo.

Księginice.

Ligota.

Nowy Dwór.

Skoroszów.

Szczytkowice.

Mikołajki w gminie Święty Mikołaj odwiedził dzieci Gminy Trzebnica. Zarówno
w  szkołach i  przedszkolach, na Rynku w  Trzebnicy, jak 
i w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. Za sprawą
sołtysów poszczególnych wiosek, pojawił się z prezentami dla
najmłodszych, sprawiając im wiele radości i uśmiechu.
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WCentrum Kultury
i Sportu działa 13 bez-
płatnych sekcji, w któ-

rych łącznie uczestniczy ponad
500 osób – dzieci, młodzieży, a tak-
że dorosłych. Na początku września
ruszyły zapisy do nowo utworzonej
sekcji plastycznej dla najmłodszych.
Chętnych było tyle, że konieczne
było utworzenie dodatkowych grup
wiekowych. 

Zajęcia plastyczne noszą nazwę
„Magiczne Kredki”, jednak ma-
lowanie to tylko jedna z  wielu
technik, jakimi maluchy posługują
się w swojej pracy. Ostatnio pod-
opieczni pani Joli Hercuń dostali

zlecenie na wykonanie ozdób świą-
tecznych. Wszystkie grupy wie-
kowe, a jest ich aż 6, szybko wzięły
się do działania. W  ciągu kilku
zajęć przygotowali wspaniałe ozdo-
by na choinki, które stoją na trzeb-
nickim rynku. Najmłodsi wykonują
swoje prace przy pomocy rodziców,
co sprawia, że dzieci czują się wy-
jątkowo. Działa to trochę tak, jak
czytanie dzieciom książek przez
rodziców. Dzięki takiej współpracy
rozwija się wyobraźnia maluchów
i zmysł artystyczny, a co najważ-
niejsze – pogłębiają są więzi między
dzieckiem a rodzicem. Szczególnie
ważne jest to w czasie przedświą-

tecznym, kiedy dorośli najczęściej
są zabiegani, zapracowani i zajęci
poszukiwaniem prezentów, a  nie
zdają sobie sprawy z tego, ile ra-
dości daje dzieciom ich obecność
przy wspólnym tworzeniu. Jedna
z uczestniczek, Julia Prędkiewicz
podzieliła się ze mną swoimi spo-
strzeżeniami:

– Te zajęcia bardzo mi się po-
dobają. Między innymi dlatego,
że jest tu bardzo miła pani i uczę
się nowych technik malarskich
i ogólnie plastycznych. Wcześniej
malowaliśmy instrumenty i owoce,
a teraz robimy ozdoby na choinki
w  rynku. Jest tu wesoło i  przy-
jemnie. Uśmiech gwarantowany!
– dodała z radością młoda artystka. 

Zajęcia plastyczne odbywają
się w poniedziałki, wtorki i środy
w  godzinach popołudniowych
w pracowni. Dzieci mają tam sporą
przestrzeń do działań artystycz-
nych, a także dodatkowe pomiesz-
czenie na wszystkie artykuły nie-
zbędne do pracy. Miejsce jest przy-
tulne, więc nie dziwię się, że tak
chętnie i licznie uczestniczą w za-
jęciach. Małym artystom pozostaje
życzyć nieustającej weny i zapału!

Patrycja Król

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Trzebnicy
otrzyma pomoc w  ramach

programu Konwój Muszkieterów
Dzieciom, prowadzonego przez
Fundację Muszkieterów, do której
należą Intermarche i Bricomarche
w  Trzebnicy. Burmistrz Gminy
Trzebnica Marek Długozima
uczestniczył w niezwykle uroczy-
stym spotkaniu, podczas którego
szkoła otrzymała od fundacji czek
na 3500 zł.

Ambasadorem akcji jest Halina
Mlynkova, która od 6 grudnia
2012 do 31 stycznia 2013 odwie-
dza różne placówki opiekujące się
dziećmi. 14 grudnia zawitała do

Trzebnicy. W  sali Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go zebrali się podopieczni pla-
cówki, ich opiekunowie i wycho-
wawcy na czele z Dyrektor Mie-
czysławą Gruba, a także zaproszeni
goście, a  wśród nich Burmistrz
Gminy Trzebnica Marek Długo-
zima i właściciele Inermarche Ale-
ksandra i Benjamin Ferte oraz
sponsorzy – Maria i Tomasz Stan-
genberg wraz z synem Krzyszto-
fem – właściciele Bricomarche. 

Niezwykle ciepła osobowość
Haliny Mlynkovej pozwoliła na
nawiązanie z dziećmi sympatycz-
nego kontaktu. Artystka chwaliła
występ uczniów wykonujących pio-

senkę, a także zaśpiewała z dziećmi
wybraną kolędę. Na zakończenie
spotkania natomiast chętnie po-
zowała z  dziećmi do zdjęć oraz
składa autografy. Każde dziecko
otrzymało także słodką niespo-
dziankę od sponsorów.

Najważniejszym punktem pro-
gramu było przekazanie szkole
czeku na 3500 zł na cele statutowe.
Ponadto zarówno w Intermarche,
jak i Bricomarche można zakupić
torbę za symboliczną złotówkę –
zebrane w  ten sposób fundusze
także zostaną przekazane na rzecz
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Trzebnicy.

Na zaproszenie burmistrza
Marka Długozimy,
w  czwartek 20 grudnia

2012 roku w  siedzibie Urzędu
Miejskiego w  Trzebnicy odbyło
się spotkanie konsultacyjne
z mieszkańcami Gminy Trzebnica
w  sprawie nowego systemu gos-
podarki odpadami oraz wysokości
opłat z  tytułu wywozu śmieci.
Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca
2011 roku o  zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych
ustaw obowiązek organizacji sys-
temu gospodarki odpadami prze-
niesiony został na gminy. Z tego
tytułu do obowiązków rady gminy
należy m.in. ustalenie opłat za od-
pady komunalne. W  celu wpro-
wadzeniu postanowień wspom-
nianej ustawy w życie, organizacji
nowego systemu gospodarki od-
padami komunalnymi w Gminie
Trzebnica, Burmistrz Gminy
Trzebnica Marek Długozima po-
wołał 24 stycznia 2012 roku zespół
roboczy pod przewodnictwem
Pana Jerzego Treli –  Zastępcy
Burmistrza. Do zadań zespołu na-
leżało m.in. przygotowanie sto-
sownych projektów uchwał Rady
Miejskiej oraz określenie metody
ustalania opłaty oraz wysokości
stawek za odbiór odpadów ko-
munalnych. Zespół ten na pod-
stawie obliczenia kosztów wywozu
odpadów komunalnych, przyjęcia
ich na składowisku odpadów oraz
kosztów funkcjonowania nowego
systemu rekomendował opłaty
w wysokości 15 zł od osoby mie-
sięcznie za odpady segregowane
oraz 25 złotych od osoby mie-
sięcznie za odpady niesegregowane.
Koszty te zostały tak skalkulowane,
aby Gmina Trzebnica nie zarabiała
na nowym systemie ani nie musiała
dopłacać do gospodarowania od-
padami komunalnymi. Obliczone
w ten sposób opłaty mają pokrywać
jedynie koszty funkcjonowania
systemu. Z uwagi na spowolnienie

gospodarcze oraz coraz trudniejszą
sytuację finansową rodzin bur-
mistrz Marek Długozima na spot-
kaniu z mieszkańcami zapowiedział
rekomendowanie niższych stawek
z tytułu odbioru odpadów komu-
nalnych od zaproponowanych
przez zespół. Zdementował rów-
nież sugestie niektórych radnych
opozycyjnych i posła Marka Ła-
pińskiego, według których Gmina
Trzebnica nie wykorzystała moż-
liwości uznania gminnego skła-
dowiska odpadów w Marcinowie
jako Regionalnej Instalacji Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych.
Burmistrz zapewnił, że wielokrot-
nie zabiegał o przyznanie składo-
wisku odpadów w  Marcinowie
funkcji instalacji regionalnej. Jednak
z uwagi na konieczność poniesienia
kilkunastomilionowych wydatków
na dostosowanie istniejącego skła-
dowiska odpadów w Marcinowie
do restrykcyjnych wymogów sta-
wianych przez prawo instalacjom
regionalnym oraz niewystarczającą
wielkość obecnego składowiska,
starania te były w przypadku Gmi-
ny Trzebnica niemożliwe do speł-
nienia.  

– Sama ustawa, którą uchwalił
sejm, jest wielce niedoskonała,
o czym świadczy choćby duża ilość
poprawek wprowadzonych przez
senat. Dajmy sobie jeszcze trochę
czasu na dyskusje, żeby optymalnie
ustalić ceny, które nie będą krzyw-
dziły nikogo. Również będzie moż-
liwość naliczania opłat z uwzględ-
nieniem rodzin wielodzietnych,
dla których będę chciał zastosować
niższe stawki. Dlatego stosowny
projekt uchwały do zatwierdzenia
przez radę złożę w  styczniu –
mówi burmistrz Marek Długozima
i dodaje – Zaproponowałem bur-
mistrzom sąsiednich gmin spot-
kanie z posłanką Ewą Wolak, która
jest współautorką ustawy i jak wi-
dać, te spotkania przynoszą kon-
kretne owoce oraz konstruktywne
rozwiązania.

Spotkanie z posłanką Ewą Wolak oraz dyrektorem Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego Piotrem Błaszkowem w sprawie gospodarki odpa-
dami oraz funkcjonowania instalacji zastępczej na składowisku
odpadów w Marcinowie. Od lewej: Burmistrz Brzegu Dolnego, Bur-
mistrz Prusic, Posłanka Ewa Wolak, Burmistrz Gminy Trzebnica,
Burmistrz Żmigrodu, Z-ca Burmistrza Gminy Trzebnica oraz Dyrek-
tor Wydziału Środowiska UMWD – Piotr Błaszków. W spotkaniu
uczestniczył również Burmistrz Obornik Śląskich.

Halina Mlynkova pełni funkcję ambasadora Fundacji Muszkieterów, która wsparła Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Trzebnicy.

Wspólne przygotowywanie ozdób przez rodziców i dzieci.

Mali plastycy w akcji

Fundacja Muszkieterów 
na pomoc dzieciom z Trzebnicy

Konsultacje w sprawie 
gospodarki odpadami
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WTrzebnickim Centrum
Kultury i  Sportu 10
grudnia 2012 roku od-

był się I Etap Festiwalu Tradycji
i Obrzędów. Celem festiwalu jest
promocja tradycji regionu trzeb-
nickiego oraz utrwalenie i edukacja
wartości kulturalnych związanych
z polskim domem od najmłodszych
lat.  

Od 8 lat są dwie edycje festi-
walu: wiosenna i  zimowa. Jego
autorką jest pani Łucja Kołodziej-
czyk. W poniedziałkowym, pierw-
szym etapie edycji zimowej uczest-
niczyły dzieci z  Masłowa wraz
z gronem pedagogicznym. 

Efektem ich pracy były bożo-
narodzeniowe kartki z życzeniami.
Ważnym elementem festiwalu były
również warsztaty malowania szkla-
nych bombek przeprowadzone
przez lokalną artystkę z Komarówka
– Panią Elwirę Teski.  Pod opieką
artystki, dzieci malowały przepiękne
bombki, które stały się małymi na-
miastkami zbliżających się świąt.

Uczestników festiwalu zaszczy-
cił wizytą burmistrz Marek Dłu-
gozima, który obdarował zapro-
szonych gości symbolicznymi pre-
zentami – bombkami wykonanymi
przez panią Elwirę, życząc spo-
kojnych i radosnych świąt.

Ostatni etap festiwalu odbył
się 14 grudnia i był tradycyjnym
spotkaniem przy świątecznym stole.
Dyrektor Adam Waz otworzył
uroczystość witając serdecznie
wszystkich zebranych, na czele
z burmistrzem Markiem Długo-
zimą i  zaproszonymi sołtysami
z Gminy Trzebnica. Przemówienie
wygłosił również burmistrz, dzię-
kując za możliwość spotkania się
i gratulując tak pięknie przygoto-
wanej biesiady.

– Dziękuję wszystkim zebranym
za tak liczne przybycie oraz tak
obficie zastawione stoły, które świad-
czą o bogactwie naszej gminy. Cie-
szę się, że mamy taką możliwość
spotykania się i  podtrzymywania
tradycji chrześcijańskich – tak bar-

dzo ważnych dla nas, Polaków.  Jest
to piękna okazja do promocji tra-
dycji regionu trzebnickiego i utrwa-
lenie wartości kulturalnych zwią-
zanych z polskim domem. Kończąc
burmistrz zaprosił gości do degus-
tacji świątecznych potraw przygo-
towanych przez panie z sołectw.

Chwilę później zaproszeni go-
ście mogli podziwiać występ ko-
lędników z Cerekwicy. Dzieci skła-
dały życzenia wierszem wszystkim
obecnym, recytowały zabawne ry-
mowanki, a całemu widowisku to-
warzyszyła atmosfera ogólnej we-
sołości. 

Nierozłącznym elementem
Świąt Bożego Narodzenia jest ko-
lęda, datego też towarzyszyła i ona
przybyłym gościom. Występ wo-
kalistek z Akademii Śpiewu pro-
wadzonej przez Panią Marię Zyg-
maniak-Lesiak dostarczył słucha-
czom wielu wrażeń. Duchową
ucztą był występ Patrycji Król przy
akompaniamencie Aleksandra Mi-
śkiewicza – studenta wrocławskiej
Akademii Muzycznej. Festiwal ten
wywołał w uczestnikach wiele po-
zytywnych wrażeń i emocji.

Edyta Bąk

Trzebnicki Festiwal Tradycji i Obrzędów

Boże Narodzenie w polskim domu

Wspaniale przebrani i doskonale przygotowani do występu kolędnicy z Cerekwicy.

We wtorek, 11 grudnia,
Trzebnickie Centrum
Kultury i  Sportu od

samego rana wypełniały dźwięki
najpiękniejszych polskich kolęd
i  pastorałek, a  co za tym idzie,
tłumy młodych i jeszcze młodszych
artystów. Tych najlepszych jury
zakwalifikowało do koncertu ga-
lowego. 

Jako pierwsze śpiewały przed-
szkolaki, których swoboda
i  –  w większości przypadków
–  obycie sceniczne, były wprost
urocze. Wprawdzie niektóre ma-
luchy zjadała trema, ale wtedy
z pomocą szli nieustraszeni opie-
kunowie. 3,5 letni Mikołaj Krzak
na pytanie o wrażenia z występu
odpowiedział śpiewająco i z roz-
brajającą szczerością: –  Ach, tak

sobie śpiewałem… Super było!
Podobnego zdania były występu-
jące w duecie siostry bliźniaczki –
Olga i Daria Ostasz: – Naszą ulu-
bioną piosenką jest „Magia świąt”,
ale śpiewałyśmy „W stajence małej
Jezus się narodził” – dodały.

Nie mniej zadowolona ze swo-
jego wykonania była Natalia Bąk,
dla której był to już drugi tak po-
ważny konkurs. – Lubię śpiewać.
W  domu często śpiewam różne
piosenki, nie tylko kolędy – po-
wiedziała po zejściu ze sceny
uczennica SP w Masłowie. 

Wysoki poziom artystyczny
szczególnie w klasach gimnazjalnych
i licealnych zaskoczył jury, w którego
składzie zasiadały: Barbara Mu-
szyńska – Kierownik Działu Kultury
w  TCKiS, muzyk – Edyta Pia-

czyńska oraz śpiewaczka operowa
Maria Zygmaniak – Lesiak. Po
długiej naradzie komisja wybrała
laureatów, którzy zaśpiewają po-
nownie 20 stycznia o godz. 17.00
w sali widowiskowej Centrum Kul-
tury i Sportu. Poniżej prezentujemy
listę zakwalifikowanych:
PRZEDSZKOLA – SOLIŚCI
Asia Świerczek – Społeczne
Przedszkole Integracyjne
w Trzebnicy
Paulina Kudroń – SP nr 3 kl. ”0”
Julia Darowska – Przedszkole
Publiczne nr 1 w Trzebnicy
Lenka Trybek – zgłoszenie indy-
widualne
Małgosia Zielezińska – zgłosze-
nie indywidualne

PRZEDSZKOLA – DUETY
Julia Olszewska, Alicja Lisowska
– SP w Masłowie
Zosia Bakalarczyk, Kacper Kozic-
ki – Przedszkole Publiczne nr 1
Bartosz Stypuła, Oliwer Hupa –
SP nr 3 w Trzebnicy
SZKOŁY PODSTAWOWE –
SOLIŚCI
Marysia Wilgosz – SP nr 3
Trzebnica
Julia Jarczewska – SP nr 2
Trzebnica
Hania Podyma – Językowa
Szkoła Integracyjna w Trzebnicy
Natalia Bąk – zgłoszenie indywi-
dualne
Amelia Miszewska – Językowa
Szkoła Integracyjna

Magda Bajewska – zgłoszenie
indywidualne
Daria Kozakiewicz – SP nr 2
w Trzebnicy
Matthew Saternus – SP nr 3
w Trzebnicy
Liliana Saternus – SP nr 3
w Trzebnicy
Anna Bochenek – SP nr 3
w Trzebnicy
Natalia Strach – zgłoszenie in-
dywidualne
SZKOŁY PODSTAWOWE –
DUETY
Ola Dzierżyńska, Wiktoria Mły-
narczyk – Językowa Szkoła Inte-
gracyjna
Marta Lenart, Marcel Frącko-
wiak – SP nr 2 w Trzebnicy
Karolina Kosowska, Wojtek Ge-
diga – zgłoszenie indywidualne
Ola Lisowska, Sylwia Białek –
SP w Masłowie
Weronika Bogucka, Jagoda
Błaszczyk – SP nr 3 w Trzebnicy
Olga i Daria Ostasz – SP nr 3
w Trzebnicy
GIMNAZJA – SOLIŚCI
Łukasz Salecki – Gimnazjum
Sport.- Język.

Diana Król – zgłoszenie indywi-
dualne
Justyna Mandryga – Gimnazjum
Sport. – Język.
Martyna Śliwka – zgłoszenie in-
dywidualne
Agnieszka Nowak – zgłoszenie
indywidualne
Klaudia Trelińska – Gimnazjum
Sportowo – Językowe
Marta Wolak – zgłoszenie indy-
widualne
Ola Derecka – zgłoszenie indy-
widualne
Izabela Kubiak – Gimnazjum
Sportowo – Językowe
GIMNAZJA – DUETY
Małgorzata Szewczyk, Aleksan-
dra Psiurka – Zespół Szkół
w Ujeźdźcu Wielkim
Sandra Mieczkowska, Karolina
Oksińska – Gimnazjum nr 1

Wszystkim wykonawcom i ich
opiekunom dziękujemy za udział
w przesłuchaniach, a zakwalifiko-
wanym gratulujemy sukcesu. Już
teraz serdecznie zapraszamy na
koncert finałowy!

Patrycja Król
Podopieczni Siostry Lilianny Wypiór – Bartek Stypuła i Oliwier
Hupa.

Występ bliźniaczek - Darii i Olgi Ostasz.

Kolędnicy z Trzebnicy
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Wniedzielę, 13 stycznia,
już po raz 21 zagra
Wielka Orkiestra

Świątecznej Pomocy. Warto być
z  nami i  wspomóc to wspaniałe
dzieło. Cytując pomysłodawcę Or-
kiestry – Jurka Owsiaka można

powiedzieć również o Trzebnicy:
„Oj, będzie się działo”!

Już od godz. 14 w sali wido-
wiskowej Trzebnickiego Centrum
Kultury i Sportu będzie mnóstwo
muzyki, zabawy, pokazów arty-
stycznych i tego, co w przypadku

Orkiestry najważniejsze: licytacji.
Pod młotek na rzecz dzieci w po-
trzebie pójdą przedmioty od dar-
czyńców indywidualnych, firm i in-
stytucji z  terenu naszej gminy,
a całkowity zysk przekazany zo-
stanie Fundacji Jurka Owsiaka.

Już teraz możemy zapowiedzieć
trzebnickie formacje, które swoimi
występami uświetnią niedzielną
imprezę. Na pewno zagrają dla
nas: Wickerneindeer, Kran, Roker,
Ktoś Gdzieś Kiedyś Coś, No Pesos
oraz Tomek Kowalski z zespołem

FBB. Zagra również zespół Sound
of Iona, a solo wystąpi Marta Wo-
lak. Nie zabraknie również uczest-
ników sekcji i kół zainteresowań
działających przy Trzebnickim
Centrum Kultury i  Sportu: ma-
żoretek, baletnic oraz tancerzy.
Przewidujemy całe mnóstwo in-
nych atrakcji! Gorąco zaprasza-
my!

Patrycja Król

Czy to możliwe? Tak, a do-
datkowo darmowy prze-
jazd. Najnowsza oferta

kulturalna, którą Gmina Trzebnica,
przygotowała dla mieszkańców,
jest naprawdę wysokich lotów. Za-
praszamy do zapoznania się z pro-
gramem. 

Gmina Trzebnica serdecznie
zaprasza na cykl wyjazdów do Fil-
harmonii Wrocławskiej. Jest to
odpowiedź na rosnące wśród
mieszkańców zapotrzebowanie na
taką formę kultury. To także za-
chęta do ciekawej formy integracji.
Oferta jest naprawdę warta uwagi.

Organizatorzy zapewniają bez-
płatny transport, zaś cena biletu
to jedynie 25 zł. Zapisy i  szcze-
gółowe informacje w Trzebnickim
Centrum Kultury i  Sportu, ul.
Prusicka 12, tel. 71-312-09-47.
Zapraszamy!

Patrycja Król

Jednego z uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 3 spotkał nie-
szczęśliwy wypadek. W wyniku

pożaru spłonął dach domu, w któ-
rym mieszkał. W obliczu tragedii
on i jego rodzina nie zostali jednak
bez wsparcia. Z  inicjatywy dyr.
Jadwigi Kalinowskiej koleżanki
i  koledzy ruszyli na pomoc. Ze-
brano aż 1870 zł!

W ciągu kilku dni koledzy
i koleżanki ze szkoły zmobilizowali
się, by mu pomóc. Z  inicjatywą
wyszła Dyrektor SP 3 – pani Jad-
wiga Kalinowska. Nagłaśniając
sprawę przyczyniła się do zorga-
nizowania pomocy wśród uczniów
szkoły. Zbiórką pieniędzy zajął się
Szkolny Klub Wolontariatu wraz
z opiekunką, panią Anetą Herner.
Jego członkowie przez kilka dni
odwiedzali wszystkie klasy oraz
oddziały przedszkolne. Mieli ze

sobą specjalne puszki, do których
można było wrzucać pieniądze.
O  akcji poinformowani zostali
również rodzice, dzięki czemu
w ciągu kilku dni uczniowie zebrali
aż 1870 zł. Dzięki ofiarności
uczniów być może do Świąt Bo-
żego Narodzenia uda się wyre-
montować dach domu. 

Zarówno dzieciom, jak i  ich
rodzicom dziękujemy za okazane
serce. Takie smutne historie po-
kazują, że w  naszej gminie nie
brakuje ludzi dobrej woli, którzy
potrafią udzielić bezinteresownej
pomocy. Dobrze, że takiej postawy
dzieci uczone są od najmłodszych
lat. Wówczas łatwiej przychodzi
im bezinteresowna pomoc rówieś-
nikom, którzy nagle znaleźli się
w  trudnej sytuacji. Takie zacho-
wanie zasługuje na pochwałę!

Patrycja Król

Filharmonia za 25 złotych Pomogli koledze

Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu zorganizowali zbiórkę
pieniędzy na remont dachu domu jednego z uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 3.

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

Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu zatrudni osobę 

na 3-miesięczną, bezpłatną praktykę w ramach umowy

absolwenckiej. 

Informacje pod nr tel. 71 3120947

O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E

Orkiestra świętuje oczko!
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Wdniach 6–7 grudnia
w Trzebnicy stacjono-
wała drużyna Legii

Warszawa, która przygotowywała
się do ligowego meczu z  WKS
Śląskiem Wrocław. 

Drużyna stacjonowała w hotelu
„Trzebnica”, a rozgrzewka zawod-
ników odbyła się na terenach spa-
cerowo – rekreacyjnych przy ulicy
Leśnej. Pierwotnie planowano
przeprowadzić ją na Trzebnickim
Stadionie Miejskim FAIR PLAY
ARENA, ale z  uwagi na nieko-

rzystne warunki pogodowe zde-
cydowano, że odbędzie się ona we
wspomnianym wyżej miejscu. 

Drużyna Legii Warszawa jest
już kolejną drużyną polskiej eks-
traklasy, która wybrała Trzebnicę
na zgrupowanie przed meczami
z WKS Śląskiem Wrocław. Warto
również przypomnieć, że latem
br. na trzebnickim stadionie tre-
nowała również holenderska dru-
żyna PSV Eindhoven, w  której
na bramce gra reprezentant Polski
– Przemysław Tytoń.

Przy Szkole Podstawowej w Kuź-
niczysku powstał kolorowy, at-
rakcyjny i bezpieczny plac za-

baw dla dzieci w ramach rządowego
programu Radosna Szkoła. W miejs-
cowości tej wybudowano także wie-
lofunkcyjne boisko w ramach działania
„Odnowa i  rozwój wsi” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Uro-
czyste, połączone otwarcie obu obiek-
tów zaplanowano na wiosnę.

Teraz dzieci będą mogły korzystać
z nowoczesnego i przyjaznego placu
zabaw z licznymi atrakcjami, jak zjeż-
dżalnie, drabinki, huśtawki i bujaki.
Co ważne, zastosowano bezpieczną
nawierzchnię na terenie ogrodzonego
placu zabaw. 

Wielofunkcyjne boisko sportowe
otwiera natomiast możliwość nie

tylko przeprowadzania zajęć wycho-
wania fizycznego na nowoczesnym
obiekcie, ale także aktywnego i zdro-
wego spędzania wolnego czasu przez
młodzież i  dorosłych. Oba obiekty
wybudowano na terenie Szkoły Pod-
stawowej.

Podobny plac zabaw, w  ramach
programu Radosna Szkoła, powstał
już przy Szkole Podstawowej nr 3
w Trzebnicy. Cieszy się on dużą po-
pularnością. Dzieci korzystają z niego
zarówno w  ramach zajęć szkolnych,
przerw, jak i w czasie wolnym. W ra-
mach programu „Radosna Szkoła”
planowane jest również utworzenie
placu zabaw na terenie przyszłej Szkoły
Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej
I i II Stopnia w Trzebnicy.

Rano zawody pływacie, po
południu odwiedziny Mi-
kołaja oraz gry, zabawy

i dużo śmiechu. Tak świętowano
mikołajki w  Trzebnickim Parku

Wodnym ZDRÓJ. Podobnie jak
w zeszłym roku, na basenie zor-
ganizowano międzyszkolne zawody
pływackie o  Puchar Burmistrza
Gminy Trzebnica. Ponadto ofe-

rowano tego dnia liczne rabaty
i atrakcje dla najmłodszych.

W zawodach pływackich ry-
walizowali ze sobą uczniowie szkół
podstawowych oraz gimnazjalnych

Gminy Trzebnica. Zwy-
cięska w pierwszej kategorii
okazała się Szkoła Podsta-
wowa nr 2, natomiast
w  drugiej Gimnazjum
z Ujeźdźca Wielkiego. Każ-
dy uczestnik zawodów
otrzymał pamiątkowy dy-
plom. Warto wspomnieć
o gorącym i  głośnym do-
pingu, który rozbrzmiewał
z trybun.

Po południu odbyły się
Zawody Mikołajkowe dla
dzieci do lat 12 w różnych
kategoriach, gry i  zabawy
dla najmłodszych w basenie
rekreacyjnym, a także oraz
hokej podwodny.Zawody mikołajkowe w Trzebnickim Parku Wodny ZDRÓJ, to doskonała

forma prawdziwej sportowej rywalizacji między szkołami.

Każda ze szkół przygotowała transparent z dopingującym do zwy-
cięstwa hasłem.

Zawodnicy drużyny Legii Warszawa trenowali w okolicach Lasu Bukowego oraz Stawów Trzebnickich
przygotowując się do meczu z WKS Śląskiem Wrocław.

Mikołajki na basenie

Podsumowanie Mikołajkowych Zawodów Pływackich

o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica
Szkoły Podstawowe: 

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy (88 punktów)

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy (82 punkty)

III miejsce Szkoła Podstawowa w Ujeźdźcu Wielkim (58 punktów)

IV miejsce Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku (54 punkty)

V miejsce Szkoła Podstawowa w Masłowie (52 punkty)

VI miejsce Szkoła Podstawowa w Boleścinie (36 punktów)

Szkoły Gimnazjalne: 

I miejsce Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim (81 punktów)

II miejsce Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy (79 puntów)

Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw w Kuźniczysku powstał w ramach programu „Radosna
Szkoła”.

Plac zabaw i boisko w Kuźniczysku
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Drużyna Legii Warszawa w Trzebnicy!
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Dobiegły właśnie końca
zmagania naszych piłka-
rzy w  rundzie jesiennej

sezonu 2012/13.
Czas więc na podsumowanie

wszystkiego tego, co się w  tym
czasie wydarzyło w naszym klu-
bie.

Zacząć należy od prezentacji
wszystkich grup wiekowych i dru-
żyn, które istnieją w Polonii.

Najmłodsza grupa wiekowa to
Piłkarskie przedszkole – dzieci
w wieku od 4 do 6 lat.

Jeszcze w  ubiegłym sezonie
mieliśmy jedną drużynę w tej ka-
tegorii  wiekowej. Jednak na po-
czątku obecnego sezonu, ze wzglę-
du na duże zainteresowanie ze
strony dzieci i ich rodziców, utwo-
rzyliśmy drugi zespół przedszko-
laków. Ze względu na to, że naj-
młodsi adepci piki nożnej potrze-
bują najwięcej uwagi i zaintereso-
wania ze strony opiekunów, w każ-
dą drużynę przedszkolaków szkoli
po dwóch trenerów. Szkoleniow-
cami są tu trzej zawodnicy pierw-
szej drużyny: kapitan – Karol
Buchla, Rafał Miazgowski i Woj-
ciech Jankowski, oraz pierwsza
w  historii Polonii pani trener –
Monika Bieda.

Następna grupa wiekowa to
Żacy. To chłopcy i  dziewczęta
w  wieku 7- 8 lat. Tu, podobnie
jak w piłkarskim przedszkolu, na
początku sezonu, ze względu na
duże zainteresowanie, utworzona
została druga drużyna Żaków. Tre-
nerami w  tej kategorii wiekowej
są Przemysław Migdał oraz Mo-
nika Bieda. Żaczki były tej jesieni
na dwóch turniejach w  Kątach
Wrocławskich i Brzegu Dolnym.
O turnieju w Kątach Wr. pisaliśmy
szerzej w  poprzednim numerze
Panoramy, przypominamy, że nasze
drużyny zajęły tam drugie, trzecie
i szóste miejsce. Także udany był
turniej w Brzegu Dolnym, gdzie
Polonia walczyła obok gospodarzy,
także z drużynami z Żar i Wołowa.
Mali Poloniści radzili sobie bardzo

dobrze, zajmując w  silnie obsa-
dzonych zawodach trzecią i siódmą
lokatę.  

Kolejna grupa to Orlicy (9-10
lat). Tutaj trenerem jest Przemysław
Migdał, a chłopców w tym roku
czeka jeszcze Gwiazdkowy Turniej
w Brzegu Dolnym, gdzie mierzyć
będą się z zespołami z Prusic, Lu-
biąża i Brzegu Dolnego. Liczymy,
że na gwiazdkę chłopcy sprawią
sobie i klubowi prezent w postaci
dobrego występu na zawodach.

Młodzicy (11-12 lat) to pierw-
sza kategoria wiekowa, w  której
drużyny grają swoje mecze w ra-
mach regularnych rozgrywek li-
gowych. Dla występujących w Li-
dze Terenowej Młodzików pod-
opiecznych Pawła Kubiaka była
to absolutnie debiutancka runda
w  rozgrywkach ligowych. Mimo
początkowych nie najlepszych wy-
stępów, młodziutki zespół nabiera
cennego doświadczenia i z meczu

na mecz gra co raz lepiej. Warto
zaznaczyć, że w tej grupie wiekowej
chłopcy  i  dziewczęta w  Polonii
są przeważnie o rok lub dwa młodsi

od zawodników z drużyn, z któ-
rymi rywalizują. Teraz to powoduje
słabsze rezultaty, ale za jakiś czas
będzie to procentowało i wyjdzie
zawodnikom na dobre.

Podobnie jak w  piłkarskim
przedszkolu i  żakach, również
w  młodzikach w  trakcie trwania
rundy okazało się, że zgłasza się
do klubu co raz więcej chętnych
do trenowania i gry,  wobec tego
otwarta została druga grupa mło-
dzików, której trenerem został Le-
szek Karbownik. Drużyna Mło-
dzików II zostanie zgłoszona do
rozgrywek ligowych od wiosny,
a póki co czeka ją, podobnie jak
Orlików, Gwiazdkowy Turniej
w Brzegu Dolnym. Nowo powsta-
łej grupie i jej trenerowi życzymy
powodzenia!

W Lidze Terenowej walczyli
na jesieni również nasi trampkarze
(chłopcy w wieku 13-14 lat). Dru-
żyna trenowana przez Olgierda

Pogorzelca spisała się bardzo do-
brze, plasując się, na koniec roku,
na drugim miejscu w tabeli i strze-
lając w ośmiu meczach ponad 50
bramek!

Liczymy na równie udaną run-
dę rewanżową i awans, na koniec
sezonu, do Ligi Okręgowej.

W Lidze Okręgowej są już
natomiast nasi juniorzy! Jesienią
w  Lidze Terenowej, ze względu
na niewielką liczbę zgłoszonych
do rozgrywek zespołów (tylko 6),
rozegrano zarówno pierwszą rundę
jak i rewanżową. Biało-Niebiescy
trenowani przez Łukasza Skow-
rona zajęli na koniec rozgrywek
drugą lokatę i awansowali już od
wiosny 2013 do Okręgówki, gdzie
czekają już uznane zespoły, ze Ślą-
skiem Wrocław na czele.

Czas na seniorów. Druga dru-
żyna TSSR Polonii, jako benia-
minek, przystąpiła do rywalizacji
w  A klasie. Początkowo  zespół,
oparty na młodych wychowankach
Polonii i  kilku starszych zawod-
nikach, radził sobie bardzo dobrze
gromadząc w  trzech pierwszych
meczach 7 punktów. Niestety póź-
niej było już tylko gorzej, bo w na-
stępnych 10 grach tylko raz udało
się wygrać, a aż 9 razy Polonia II
musiała uznać wyższość rywali
i  schodziła z  boiska pokonana.
Spowodowało to spadek w tabeli
na przedostatnie miejsce. Sytuacja
ta wymusza wręcz wprowadzenie
zmian w  zespole i  sprowadzenie
kilku wartościowych piłkarzy, któ-
rzy pomogą w osiągnięciu zamie-
rzonego przez drużynę Krystiana
Januszewskiego celu, a mianowicie
w utrzymaniu się w A klasie.

Podobny cel, utrzymanie, jako
cel najważniejszy, został postawiony
przed trenerem Piotrem Adam-
czykiem i  pierwszą drużyną wy-
stępującą w  III Lidze dolnoślą-
sko-lubuskiej. Zespół przed sezo-
nem został mocno przebudowany
i odmłodzony. Do drużyny weszło
wielu młodych piłkarzy, głównie
wychowanków, którzy potrzebowali
czasu na ogranie się w seniorskiej
piłce i to w dodatku na trzecioli-
gowym, wysokim, poziomie. Włąs-
nie dlatego w pierwszych meczach
zbieraliśmy „frycowe” tracąc nie-
szczęśliwie bramki i  zwycięstwa
w końcówkach spotkań. Koszto-
wało nas to bardzo dużo bo przez
długi czas zespół zdobywał mało
punktów i zajmował przedostatnie
miejsce w  tabeli. Po 11 kolejce
mieliśmy zaledwie 6 punktów
i  wszyscy malkontenci postawili
już krzyżyk na tej drużynie. Za-
wodnicy i trener pokazali jednak
charakter, wolę walki oraz zaan-
gażowanie i od 12 kolejki zaczęli
grać zupełnie inaczej niż wcześniej.

Zaczęli grać mądrze, ambitnie, co
dało efekt w postaci czterech zwy-
cięstw w sześciu ostatnich meczach.
Pozwoliło to odbić się od dna ta-
beli, miejmy nadzieję że na dobre.
Biało –  Niebiescy opuścili strefę
spadkową, co w połączeniu z dobrą
grą w ostatnich meczach i tym, że
zespół zimą zostanie wzmocniony
znaczącymi zawodnikami, napawa
optymizmem przed rundą wio-
senną. Wierzymy mocno, że cel
zostanie osiągnięty, zespół utrzyma
się w lidze, a w przyszłym sezonie,
już bardziej doświadczony, będzie
grał o zupełnie inne cele niż utrzy-
manie.

W TSSR Polonii jest również
drużyna Oldbojów. Nasi najbar-
dziej doświadczeni gracze wystę-
pują  w Pierwszej Lidze Oldbojów.
Grają ze zmiennym szczęściem,
plasując się w środku ligowej tabeli.
Mecze choć rozgrywane dla przy-
jemności, są bardzo emocjonujące,
niekiedy bardziej niż w seniorskiej
piłce. Warto dodać, że w  naszej
drużynie występuje były trener
Polonii, a obecnie Chrobrego Gło-
gów Ireneusz Mamrot, oraz le-
genda trzebnickiej piłki  Paweł
Kapinos.

Podsumowując, klub cały czas
się rozwija. Powstały trzy nowe
grupy treningowe i   tym samym
w ramach TSSR Polonii funkcjo-
nuje 12 drużyn, co jest absolutnym
rekordem w historii klubu. Co za
tym idzie w Polonii trenuje i gra
rekordowa liczba 250 piłkarzy.

Klub stawia na młodzież i wy-
chowanków, co widać w kadrach
drużyn seniorskich. W pierwszej
drużynie jest 14 młodzieżowców
i 9 wychowanków, co jest ewene-
mentem na skale ogólnopolską,
na tym poziomie rozgrywek. 

Wszystko to sprawia,  że trzeba
z optymizmem i wiarą w  sukces
patrzeć w przyszłość.

Młodzicy, grupa II.

Drużyna seniorów Polonii Trzebnica (niebieskie stroje) w akcji na
Trzebnickim Stadionie Miejskim FAIR PLAY ARENA.

Drużyna Żaków, grupa II.

Podsumowanie rundy jesiennej 
sezonu 2012/2013 w Polonii Trzebnica
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Od kilku lat kiermasz świą-
teczny ma miejsce nie tylko
w  siedzibie warsztatów

przy ul. Stawowej 1, lecz także
w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy.
Odbywa się przy dużej pomocy
Pana Burmistrza Marka Długozimy.
To doskonała okazja, by przybliżyć
społeczeństwu piękną twórczość
osób niepełnosprawnych. Tegorocz-
ny kiermasz to bogata oferta pro-
duktów, które powinny uatrakcyjnić
te jakże piękne i bogate w polskiej
tradycji święta. Mamy nadzieję, że
nasze wyroby trafią w Państwa gusta
i sprawią radość przy świątecznym
stole. Mogą także posłużyć jako
znakomity prezent podarowany naj-
bliższym. Dodam jeszcze, że jest to
wynik naszej całorocznej wytężonej
pracy.

Nasze pracownie przygotowały
w tym roku na kiermasz m.in. cho-
inki, stroiki, kartki świąteczne, wyroby

z gliny, z drewna, robótki szydełko-
we.

Pracownia rękodzieła
artystycznego

Tu wykonano budki lęgowe
i karmniki dla ptaków, choinki z wy-
kałaczek, żłóbki bożonarodzeniowe,
ikony prostokątne i okrągłe, jak rów-
nież etykietki do kluczy i  cieszące
się bardzo dużą popularnością
ozdobne deski do krojenia. Warto
zaznaczyć, iż ikony powstały techniką
"Decoupage" i lakierowania pędzlem
–  mówi Jerzy Jeżewski, instruktor
terapeuta prowadzący pracownię
i dodaje: – Każdy wykonywał prace
na miarę swoich możliwości i  z
wielkim poświęceniem.

Pracownia plastyczna
– Tu wykonano: choinki z szy-

szek, żołędzi, kasztanów, orzechów
i innych suszonych elementów. Po-

nadto powstały kule, wieńce oraz
stroiki wykonane także z  szyszek
ozdobione koralikami, wstążkami,
bombkami przy użyciu kleju na go-
rąco do styropianowych lub karto-
nowych stożków kul i  obręczy

–  mówi opiekun grupy pani Mał-
gorzata Kremza. Zostały wykonane
także kartki świąteczne oraz sianka
w papierowych osłonkach. Wszystko
przy bardzo dużym udziale pracowni
informatyczno-reedukacyjnej.

Pracownia krawiecka
– Swoją cegiełkę do kiermaszu

dołożyła pracownia krawiecka, która
wykonała szydełkowe pojemniczki
(salaterki np. na ciasteczka lub de-
koracje), choinki zrobione metodą
sznurkową (ozdobione kokardkami,
szyszkami, brokatem itp.), wazoniki
Decoupage (dekoracje lub na kwiaty),
Koszyczki szydełkowe –  szkatułki
na biżuterię, opaski na głowę i torebki
wykonane techniką szydełkową i na
drutach. Prace te wymagały sku-
pienia, wyobraźni, zmysłu artystycz-
nego i zwinnych rąk. Wszystko to
mieniło się kolorami i świecidełkami,
co sprawi, że dekoracje na stół świą-
teczny będą świeciły pełnym bla-
skiem – opowiada pani terapeutka
Alina Bałaj. 

Na koniec zauważyć należy, iż
nie byłoby tak wspaniałych wyrobów,
gdyby nie doskonała współpraca te-
rapeutów z uczestnikami warsztatów.
Osoby niepełnosprawne pragną bo-
wiem, by ich praca była zauważona
i przynosiła radość innym, temu też
ma służyć nasz kiermasz świąteczny.
Serdecznie zapraszamy za rok!

Adrian Pietraszek

Wczwartek, 13 grudnia,
w sali Retro TCKiS od-
było się spotkanie opłat-

kowe zorganizowane przez trzeb-
nicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
„Tęcza”. Przy wigilijnym stole spot-
kali się nie tylko studenci Uniwer-
sytetu, ale także licznie zaproszeni
goście – łącznie blisko 150 osób.

Spotkanie miało charakter pod-
sumowujący pracę Uniwersytetu.
Rozpoczęło się od występu chóru
z  bazyliki św. Jadwigi pod prze-
wodnictwem ks. Piotra Wojcie-
chowskiego. Zaśpiewano kilka naj-
piękniejszych polskich kolęd. Tuż
po występie jego członkowie zostali
obdarowani świątecznymi upomin-
kami ufundowanymi przez panią

Zenobię Kulik, a  uroczyste „Sto
lat” na cześć chóru zaintonował
i zagrał obecny na spotkaniu Marian
Kowalski. Chwilę później prezes
Uniwersytetu, pani Irena Kahalik,
zaprosiła wszystkich do obejrzenia
świątecznego przedstawienia przy-
gotowanego przez dzieci z  klasy
III i VI Szkoły Integracyjnej. Pod-
opieczni pani Jolanty Boczar oraz
Joanny Wojciechowskiej w genialny
sposób zaprezentowali historię dia-
bełka, który nie chciał być zły i za
sprawą magii świąt stał się dobry.
Zabawne gagi bardzo skutecznie
rozśmieszały zgromadzonych gości
i  studentów, a  mali aktorzy co
chwilę byli nagradzani gromkimi
brawami. 

Po wspaniałym występie dzieci
nadszedł czas na studentki UTW
Tęcza, a dokładniej – podopieczne
pani Ewy Nowakowskiej, nauczycielki
języka angielskiego. Panie z obu grup
połączyły swoje siły i  zaśpiewały
„Silent Night”, co spotkało się z wiel-
ką aprobatą ze strony słuchaczy.

Wśród zaproszonych gości byli
obecni: Burmistrz Marek Długozima
oraz Starosta Robert Adach, a także
Dziekan Bogdan Grabowski i Pro-
boszcz Jerzy Olszówka SDS, kie-
rownicy zakładów pracy z  terenu
miasta oraz wykładowcy i instruk-
torzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
„Tęcza”. Stoły zastawione były po-
trawami i  ciastami upieczonymi
przez studentki, a  jako że było to

spotkanie opłatkowe, nie zabrakło
świątecznych życzeń od patrona sto-
warzyszenia – Burmistrza Marka
Długozimy. Ks. Proboszcz Jerzy
Olszówka przeczytał fragment
Ewangelii, a następnie wszyscy za-
częli dzielić się opłatkiem. 

Piękna, świąteczna atmosfera
udzieliła się gościom przybyłym na

tę uroczystość również za sprawą
wspólnego śpiewania kolęd i pasto-
rałek, w  które wszyscy chętnie się
włączali. Na koniec wigilijnego spot-
kania każdy został obdarowany świą-
tecznym upominkiem wykonanym
przez panie uczestniczące w zajęciach
rękodzielniczych.

Patrycja Król

Wyjątkowe rzeczy wyjątkowych ludzi
Poniżej prezentujemy Państwu artykuł napisany przez Adriana, lat 35, uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Ozdoby wykonane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej zachwycają formą i wykonaniem.

Wspólna Wigilia uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Tę-
cza” odbyła się w bardzo sympatycznej atmosferze.

Świąteczny Uniwersytet
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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, czwar-
tek: 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
Skarbnik gminy: 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

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 każ-
dy 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

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 
w Biedaszkowie Małym 0 517 652 625
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
Świetlica Jaźwiny 0 691 717 093
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 Narko-
tyków. 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. Daszyń-
skiego 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

Redaguje zespół: Roman Skiba, Igor Oksiński, Karolina Arodź, 
Monika Szostak, Ewelina Gładysz, Patrycja Król.
Redaktor techniczny, skład i łamanie: Tomasz Stasiak
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.
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