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olejne prestiżowe wyróżnienie
dla Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy – kapituła konkursu „Perły Samorządu”
organizowanego przez Dziennik –
Gazetę Prawną, przyznała mu tytuł
jednego z dziesięciu najlepszych burmistrzów w kraju!
Pomysłodawcy konkursu oceniali
różne aspekty działalności, począwszy
m.in. od wyników ﬁnansowych uzyskiwanych na przestrzeni lat, poprzez
efektywność pozyskiwania środków
zewnętrznych, rozwój bazy sportowej,
zarządzanie urzędem i edukacją, dy-

namikę rozwoju inwestycyjnego, niwelowanie barier architektonicznych,
po aktywność w internecie czy udogodnienia dla matek z dziećmi.
Burmistrz odebrał również wyróżnienie dla Trzebnicy, która znalazła
się w czołówce rankingu polskich
miast w kategorii „miasta do 100 tys.
mieszkańców”.
– Znalezienie się mojej osoby wśród
dziesiątki najlepszych burmistrzów
w Polsce jest dla mnie ogromnym powodem do dumy. Tym bardziej, że ranking został sporządzony przez niezależnych ekspertów od tematyki samo-

rządowej. Zapewniam jednak, że zdobycie tego wyróżnienia nie byłoby możliwe, gdyby nie utworzony przeze mnie
zespół pracowników oraz mieszkańcy
trzebnickiej gminy, którym z całego
serca dziękuję i jednocześnie zobowiązuję się do pełnienia dalszej służby na
rzecz naszej małej ojczyzny. Ten sukces
dedykuję Wam wszystkim! – powiedział
burmistrz Marek Długozima po odebraniu nagrody.
Organizatorem konkursu „Perły
Samorządu” jest Dziennik – Gazeta
Prawna, a patronem merytorycznym
– Cyfrowy Polsat.

Fot. UM Trzebnica

Burmistrz Gminy Trzebnica
wśród 10 najlepszych w kraju!

Burmistrz Marek Długozima został nagrodzony prestiżowym wyróżnieniem konkursu „Perły Samorządu”.

Rzetelność dziennikarska
w wykonaniu NOWej Gazety Trzebnickiej
W

ostatnim numerze NOWej
Gazety Trzebnickiej powrócił temat rozbiórki
fragmentu kostki brukowej z terenu
sąsiadującego z dworcem kolejowym.
Przypomnijmy, że rozebrana z nieużytkowanego terenu kostka granitowa
posłużyła do wybrukowania części
ulicy Jana Pawła II – wizytówki miasta
i miejsca najczęściej odwiedzanego
przez turystów. O sprawie tej pisaliśmy
już na stronie internetowej gminy. Artykuły opisujące to zagadnienie pojawiły się również w Panoramie Trzebnickiej oraz Kurierze Trzebnickim.
Przypomnijmy, że sprawą tą z wniosku
NOWej Gazety Trzebnickiej zajmował
się Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który konsultował się z
Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu. W swoim piśmie z dnia 5 listopada 2012 roku
przekazującym wniosek NOWej Gazety Trzebnickiej do Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego Pan Maciej Rataj pisze
m.in.: „Dlatego też nie można uznać
wykonanych robót polegających na
rozbiórce części utwardzenia działki
z kostki granitowej jako robót wykonanych w warunkach samowoli budowlanej bez dokonania zgłoszenia
w trybie art. 31 ustawy Prawo budowlane. Zatem organ nadzoru budowlanego zgodnie z posiadanymi
kompetencjami przeprowadził czynności kontrolne wyjaśniające, które
nie wykazały naruszeń ustawy Prawo
budowlane”. Z kolei Wojewódzki
Urząd Ochrony Zabytków nie podjął
się rozpatrzenia przekazanego przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wniosku NOWej Gazety
Trzebnickiej i przekazał sprawę z powrotem Powiatowemu Inspektorowi.

W uzasadnieniu stanowiska Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
jest napisane: „Działka nr 43/1
w Trzebnicy nie jest położona na terenie wpisanym do rejestru zabytków,
w związku z tym Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie
posiada kompetencji do prowadzenia
postępowania i wydawania decyzji
w tej sprawie. Zgodnie z przepisami
dotyczącymi nadzoru konserwatorskiego, określonymi w ustawie z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003
r. nr 162, poz. 1568 ze zm.), organ
konserwatorski może podejmować
działania nakazowe w stosunku do
obiektów wpisanych do rejestru zabytków, a taka okoliczność nie zachodzi w tym przypadku”. Wyjaśnienia
te najwyraźniej nie usatysfakcjonowały
redakcji NOWej Gazety Trzebnickiej,
która wystąpiła z kolejnymi wnioskami
o udostępnienie informacji publicznej.
W odpowiedzi na jeden z nich Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
we Wrocławiu stwierdził, że działka
z której rozebrano fragment kostki
brukowej objęta została ochroną poprzez zapisy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydanej na potrzeby planowanej inwestycji budowy dworca autobusowego. W innej części stanowiska Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków czytamy, że „działania prowadzone na terenie objętym
ochroną konserwatorską powinny zostać uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków” oraz „…Gmina
Trzebnica powinna była uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia,
wynikające z przepisów prawa, w tym
ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami i ustawy Prawo budowlane”.

W miejscu tym zaznaczyć należy,
że decyzja o ustaleniu inwestycji celu
publicznego (na której zapisy powołał
się Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu uzasadniając
objęcie omawianego terenu ochroną)
nie jest aktem prawa miejscowego,
ma ona charakter deklaratoryjny a nie
konstytutywny. Decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
rozstrzyga o możliwości realizacji
konkretnej inwestycji, na konkretnym
terenie i daje podstawę do ubiegania
się o pozwolenie na budowę. Wszystkie zapisy i uwarunkowania zawarte
w decyzji, w tym warunki ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej, dotyczą konkretnego zamierzenia inwestycyjnego, a w tym wypadku budowy dworca autobusowego wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną
i będą wdrażane na etapie przygotowywania projektu budowlanego i występowania o wydawanie pozwolenia
na budowę dworca autobusowego.
Tak więc dopiero na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę w ramach inwestycji budowy dworca autobusowego zajdzie prawna konieczność skonsultowania projektu budowlanego tej inwestycji z Wojewódzkim
Urzędem Ochrony Zabytków we
Wrocławiu. Tymczasem rozbiórka
kostki brukowej, której legalność kwestionuje NOWa Gazeta Trzebnicka,
miała miejsce przed rozpoczęciem
inwestycji polegającej na budowie
dworca autobusowego, której dotyczy
omawiana decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego. Decyzja ta
w części „Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej” przewiduje pokrycie
materiałem analogicznym lub zbliżonym wielkością i kolorystyką do

oryginalnego (np. kostka betonowa
szara) terenów przewidzianych do zagospodarowania. Tymczasem opracowywany projekt budowlany nowego
dworca autobusowego nie przewiduje
zagospodarowania terenu, z którego
pozyskana została kostka granitowa.
Tym samym w przywołanej przez
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego brak jest
podstaw do ewentualnego nakazania
odtworzenia rozebranej przed rozpoczęciem budowy dworca autobusowego kostki granitowej. W omawianej decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego przeczytać
można, że „dopuszcza się uzupełnienie
brakujących lub zniszczonych partii
analogicznym materiałem – na podstawie inwentaryzacji terenu”. Istnieje
jednak zasadnicza różnica pomiędzy
sformułowaniem „dopuszcza się” a koniecznością uzupełnienia brakującej
nawierzchni analogicznym materiałem.
W omawianej decyzji na którą powołał
się Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków taka konieczność nie została
sformułowana.
Poważne wątpliwości budzić może
również ustalenie ochrony konserwatorskiej na podstawie aktu administracyjnego, jakim jest decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Decyzja ta wcale nie musi stać się
podstawą do realizacji jakiejkolwiek
inwestycji, bowiem w myśl art. 63
ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie rodzi
ona praw do terenu oraz nie narusza
prawa własności i uprawnień osób
trzecich, stwierdza tylko możliwość,
a nie konieczność realizacji konkretnej
inwestycji na danym terenie. Gmina
Trzebnica w ciągu ostatnich sześciu
lat zrealizowała około 400 inwestycji,

z których znaczna część miała miejsce
na terenach objętych ochroną konserwatorską. W okresie tym gmina
konsultowała swoje zamierzenia inwestycyjne z Wojewódzkim Urzędem
Ochrony Zabytków, jeżeli konieczność
taka wynikała z przepisów prawa.
W omawianym przypadku demontażu
fragmentu kostki brukowej z terenu
przyległego do dworca kolejowego,
taka konieczność w opinii Gminy
Trzebnica nie występowała.
W świetle przedstawionych powyżej wyjaśnień dziwić może teza
postawiona przez redakcję NOWej
Gazety Trzebnickiej, zgodnie z którą
kostka brukowa rozebrana została nielegalnie. Podstawę do sformułowania
takiej tezy stanowić mogłoby nałożenie
na gminę kary za demontaż kostki
granitowej lub chociażby nakazanie
jej odtworzenia przez organy nadzoru.
Nic takiego nie miało jednak miejsca.
Dlatego też artykuł NOWej Gazety
Trzebnickiej pt. „Kostka brukowa rozebrana nielegalnie!” traktujemy jako
kolejny przykład pogoni gazety za
tanią sensacją i wprowadzania opinii
publicznej w błąd. Osobną kwestią
jest fakt, że redaktorzy gazety NOWej
podczas przygotowywania omawianego
artykułu „Kostka brukowa rozebrana
nielegalnie!” nie zwrócili się do Gminy
Trzebnica o wyjaśnienie ich wątpliwości celem umożliwienia czytelnikowi
zapoznania się z racjami obu stron.
Takie działanie jest sprzeczne z zasadami rzetelności dziennikarskiej. Zgadzamy się z autorem omawianego artykułu w gazecie NOWej, że media
są od tego, by patrzeć władzy na ręce.
Nam chodzi jedynie o to, by w swojej
działalności tygodnik lokalny dochowywał zasad rzetelności dziennikarskiej.
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Kwiatowa już gotowa

Fot. UM Trzebnica (3)

Z

akończył się remont ul.
Kwiatowej. Przebudowano
nawierzchnię jezdni, chodników, miejsc parkingowych, a także sieć wodociągową i kanalizacyjną. Był to pierwszy etap prac,
których celem jest utworzenie deptaka na ul. Daszyńskiego.
Kolejna remontowana będzie
ul. Żołnierzy Września. W Urzędzie Miejskim, 7 stycznia, odbyło
się otwarcie ofert na wykonanie
remontu. Obecnie trwa procedura
ich weryﬁkacji pod względem formalnym oraz wybór najkorzystniejszej z nich.
Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima: – Po zakończeniu remontu na ul. Kwiatowej,
prace będą prowadzone także przy

NR 1(24)/2013
ul. Żołnierzy Września, gdzie na
złączeniu z ul. Obornicką oraz
Marcinowską i Daszyńskiego powstanie rondo usprawniające ruch.
Remont tych dróg jest konieczny
do zmiany organizacji ruchu i tym
samym jest pierwszym etapem
zmierzającym do budowy deptaka
na fragmencie ulicy Daszyńskiego.
Kolejnym etapem będzie częściowe
wyłączenie z ruchu drogowego
ulicy Daszyńskiego i przystąpienie
do realizacji tej długo oczekiwanej
przez mieszkańców inwestycji.
Zakres prac przy ul. Kwiatowej
obejmował m.in. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne,
wykonanie nawierzchni jezdni,
chodników, zjazdów i miejsc postojowych na ul. Kwiatowej, odcinku ul. B. Chrobrego, ul. Ogrodowej, ul. S. Żeromskiego i ul.
Żołnierzy Września, a także przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami.

Remont ul. Kwiatowej to pierwszy etap prac zmierzających do utworzenia deptaka na ul. Daszyńskiego.

Przy wyremontowanej ul. Kwiatowej powstały nowe miejsca parkingowe.

Podczas remontu zadbano także o nową nawierzchnię chodników
oraz wymianę sieci kanalizacyjnej i wodociagowej.

W

czwartek, 10 styczna,
w Urzędzie Miejskim
w Trzebnicy odbyło
się spotkanie z przedstawicielem
ﬁrmy projektowej „Architektoniczna Pracownia Projektowa Modulo” z Wrocławia, która wygrała
przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowej dla nowej
przychodni zdrowia w Trzebnicy.
Podczas spotkania, projektant
przedstawił burmistrzowi Markowi
Długozimie, dyrektor Zakładu
Lecznictwa Ambulatoryjnego –
Annie Imielskiej oraz pracowni-

kom Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego koncepcję budowy waz
z rozbudową trzebnickiej przychodni zdrowia, mieszczącej się
przy ul. Kościuszki. W koncepcji
zawarte są m.in.: budowa windy,
utworzenie nowego centrum rehabilitacyjnego czy utworzenie
nowych miejsc parkingowych. Jedną z kluczowych zmian w ramach
rozbudowy i unowocześnienia
ośrodka zdrowia będzie budowa
zupełnie nowego, trzykondygnacyjnego budynku, powiązanego
łącznikiem z obecnie istniejącym.

Fot. UM Trzebnica

Nowa przychodnia – spotkanie z projektantem

Spotkanie z przedstawicielem ﬁrmy „Architektoniczna Pracownia Projektowa Modulo”, która zaprojektuje nową przychodnię.
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Kolejne ulice do remontu
Z

godnie z planem po zakończeniu kompleksowego
remontu ul. Kwiatowej, teraz trwają prace nad rozpoczęciem

stawowej nr 2 i Szkole Muzycznej
I i II Stopnia, a następnie na ul.
Daszyńskiego, gdzie na jej części
powstanie deptak. Po zakończeniu

Ul. Reymonta.

Ul. Żołnierzy Września.
przebudowy ul. Żołnierzy Września. W dalszej kolejności remont
przeprowadzony zostanie na ul.
Wesołej i 3 Maja znajdujących się
przy nowo budowanej Szkole Pod-

tego etapu w planach jest remont
ul. Teatralnej. Plany w obszarze
infrastruktury drogowej dotyczą
także ul. Reymonta i Kilińskiego.
Remonty infrastruktury drogowej

Ul. Wesoła.

www.kulturaisport.trzebnica.pl

przeprowadzane są kompleksowo
– z nowymi chodnikami, miejscami
parkingowymi oraz modernizacją
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Obecnie trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty na
przeprowadzenie remontu ul. Żołnierzy Września, a podpisanie
umowy zaplanowano na pierwszą
dekadę lutego. Przebudowa powinna zakończyć się w trzecim
kwartale bieżącego roku. Podobnie,
jak w przypadku poprzednich tego
typu inwestycji, przebudowa dotyczy nie tylko nawierzchni jezdni,
ale także chodników, miejsc parkingowych oraz sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej. Ponadto, na skrzyżowaniu ulic: Obornickiej, Marcinowskiej oraz Żołnierzy Września powstanie usprawniające ruch
drogowy rondo.
Burmistrz Marek Długozima
– Ciągle słyszę zarzuty ze strony
opozycyjnych radnych typowe populistyczne hasło, że nie inwestuję

Fot. UM Trzebnica (5)

Ul. 3 Maja.

Ul. Teatralna.

w modernizację sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej. Po raz kolejny
muszę stwierdzić, ze mijają się oni
z prawdą, ponieważ przeprowadzane remonty nawierzchni drogowej obejmują również sieć wodno-kanalizacyjną. Robimy to konsekwentnie i stopniowo, ponieważ
jest to w mojej ocenie działanie
racjonalne z co najmniej dwóch
względów; po pierwsze – nie tworzą się duże utrudnienia ruchu
w mieście, a po drugie – koszty
wymiany całej sieci kanalizacyjnej
przekroczyłyby nasze możliwości
budżetowe. Niestety zły stan sieci
kanalizacyjnej związany jest z wieloletnimi zaniedbaniami i brakiem
jej modernizacji. Teraz musimy te
zaniedbania sukcesywnie naprawiać. Stąd też moja decyzja o powołaniu gminnej spółki – Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO sp. z o.o., która
przejmuje zarządzanie m.in. siecią
wodociągową i kanalizacyjną
w mieście.
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Nie jestem źródłem konﬂiktów
Wywiad z burmistrzem Markiem Długozimą
Podejmując decyzję o lokalizacji
nowej szkoły podstawowej i utworzeniu szkoły muzycznej, biorę na
siebie pełną odpowiedzialność
i mam na uwadze konieczność
zmian dotychczasowych warunków
pracy nauczycieli oraz poprawę
warunków nauki dzieci. Jestem
przekonany, że ta decyzja zaprocentuje w kolejnych latach, ponieważ inwestujemy w przyszłość
naszych pociech. W tym kontekście
jest to dla mnie o wiele ważniejsze,
niż zmaganie się z krytyką radnych,
którzy kwestionują zasadność tej
inwestycji.
Dlaczego tak trudno rozpocząć wspólny dialog, w którym
byłoby miejsce zarówno na szacunek, wzajemne zrozumienie,
ale także na konstruktywną krytykę?
– Proponuję opozycji współpracę i dialog, a co otrzymuję?
Wizytę grupy radnych o 8:00
z aparatem fotograﬁcznym w ręku,
w celu wykonania zdjęć dokumentacji związanej z budową basenu. Kto robi zdjęcia? Adam Gubernat, piastujący w poprzedniej
kadencji funkcję zastępcy burmistrza. Sprawdza pracę swoich byłych
współpracowników, gdy jeszcze
ponad dwa lata temu wspólnie
z nimi wdrażał różnego rodzaju
działania. Kto pomaga w zdobywaniu „bezcennych” materiałów?
Jan Darowski – w poprzedniej kadencji Przewodniczący Rady. Jeszcze dwa lata temu podpisywał się
pod programem wyborczym mojego komitetu, startując z utworzonej przeze mnie listy otrzymał
mandat radnego, a teraz jest przewodniczącym klubu „Ponad Podziałami”. Patrząc na to z przymrużeniem oka, można stwierdzić,
że najwyraźniej pan Darowski zawsze musi pełnić funkcję „przewodniczącego” – skoro nie został
tym razem przewodniczącym rady,
to widocznie musiał zadowolić się
innym stanowiskiem zawierającym
w nazwie przedrostek „przewodniczącego”…
Wizytę w Urzędzie Gminy
złożył nie tylko pan Adam Gubernat i Jan Darowski, ale także
radny Wojciech Wróbel. Było
chwilę po godz. 8.00, więc można
się było spodziewać, że pan Wróbel będzie przebywał w miejscu
swojej pracy w Starostwie i tam
wykonywał swoje obowiązki służbowe. Widzieliśmy go jednak
w zupełnie innej roli...
– Postawa radnego Wróbla jest
dla mnie szczególnie interesująca
– zajmuje się on zbieraniem dokumentacji basenowej, w momencie nawarstwiania się sytuacji kryzysowych w jego pracy. Przykładem
niech będzie np. sprawa niewy-

płacenia nauczycielom na czas
pensji i nagród czy coraz głośniejsza
afera rezygnacji z matur w żmigrodzkiej szkole podległej starostwu, którą zainteresowały się media.
Mogłoby się zdawać, że jako naczelnik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym, powinien te
sprawy potraktować priorytetowo,
ale najwidoczniej pan Wróbel woli
swój czas pracy poświęcać na przeglądanie dokumentacji basenu,
wcielając się w rolę radnego-detektywa, dbającego o dobro gminy
i jej mieszkańców. Mam przynajmniej nadzieję, że odrobił czas
przebywania w urzędzie w trakcie
swojej pracy lub chociaż zawnioskował o wolne w tym czasie do
swojego pracodawcy.
Jak odniesie się Pan do słów
posła Marka Łapińskiego, który
stwierdził, że obniżenie stawek
za odpady to sukces opozycji
i zmian w ustawie?
– Poseł Łapiński zapewne zobaczył nieudolność swoich kolegów
w krytykowaniu moich dokonań,
więc coraz częściej włącza się
w dyskusję, by ich wesprzeć, w wypracowanym przez lata stylu, opartym na przypisywaniu sobie sukcesów w każdej dziedzinie, z którą
miał jakąkolwiek styczność. Z jednej strony go rozumiem – próbuje
pomóc kolegom, którzy sobie nie
radzą, przy okazji kreując się na
prekursora nowej jakości trzebnickiej polityki i skutecznego posła.
Na szczęście mam do tego odpowiedni dystans i nie będę szerzej
tego komentował, ponieważ – jak
już wspomniałem – patrzę na to
przez pryzmat rozpoczętej przez
opozycję walki wyborczej. Oczywiście za chwilę usłyszę zarzut,
że to ja rozpocząłem kampanię,
dlatego uprzedzając te słowa pragnę zapewnić, że moim celem jest
spełnienie obietnic wyborczych.
Opozycja może to sobie nazywać
jak chce. W pierwszej kadencji
pokazałem, że potraﬁę dotrzymywać obietnic i w drugiej będzie
podobnie. Oczywiście nie pozwolę
na pisanie i mówienie nieprawdy,
która szkodzi wizerunkowi gminy,
więc jak długo będzie taka potrzeba, będę te nieprawdziwe informacje prostował i dementował.
Jednak w głównej mierze swój
czas i energię poświecę na dokończenie rozpoczętych działań,
takich jak np.: kompleksowa modernizacja i rozbudowa przychodni
zdrowia; budowa Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej
I i II stopnia; dalszy rozwój terenów
wiejskich poprzez inwestycje
w świetlice; place zabaw; infrastrukturę drogową; chodniki oraz
skanalizowanie Ujeźdźca Wielkiego wraz z sąsiednimi miejsco-

wościami; budowę deptaka na ul.
Daszyńskiego; modernizację budynku ośrodka kultury; dalszą modernizację kanalizacji oraz sieci
wodociągowej, a także remonty
ulic z chodnikami; budowę parkingów na terenie miasta; starania
o przywrócenie statusu uzdrowiska
czy zagospodarowanie Kociej Góry.
Kończąc temat aktywności w lokalnej polityce posła Łapińskiego,
pragnę przypomnieć mu, że jego
najważniejszą rolą na zajmowanym
stanowisku jest przede wszystkim
tworzenie dobrego prawa, a z tym
ostatnio w naszym kraju nie jest
najlepiej. Nie potrzebujemy
w Trzebnicy przenoszenia konﬂiktów prowadzonych regularnie
na szczytach władzy centralnej,
na grunt lokalny. Mieszkańcy chcą
rozwiązywania ich konkretnych
problemów i proponuję, by każdy
zajął się tym w granicach swoich
kompetencji.
Opowiedzmy zatem mieszkańcom Gminy Trzebnica, jaka
była droga do zmiany stawek za
odpady komunalne.
– Po wstępnych, matematycznych kalkulacjach, wyliczyliśmy
stawki 25 zł za odpady niesegregowane i 15 zł za odpady segregowane. Stawki te były tak skalkulowane, by gmina nic nie dopłacała z budżetu. Równolegle obserwowaliśmy zachowania i stosowane rozwiązania innych gmin,
ponieważ dla każdego jest to nowa
sytuacja, z którą muszą się zmierzyć.
Należy dodać, że ustawa, którą
zaproponował sejm i wspomniany
już wcześniej poseł Łapiński, jest
co najmniej mocno niedoskonała
i samorządy nie wiedzą do końca,
jakie skutki w praktyce przyniesie
jej wcielenie w życie. Ponadto jest
to już kolejna ustawa, nakładająca
na samorządy kolejne zadania,
z którymi należy się uporać, a za
którą nie idą równocześnie na ten
cel dodatkowe środki ﬁnansowe.
Następnym krokiem, który wykonaliśmy, były konsultacje z mieszkańcami, na których zapowiedziałem, że ostateczne stawki będą
niższe od wstępnych kalkulacji, ale

nie byłem w stanie podać jeszcze
na tamtą chwilę konkretnych kwot,
ponieważ wraz z powołanym przeze mnie zespołem ds. wdrożenia
w Gminie Trzebnica nowego systemu gospodarki odpadami oraz
przewodniczącą komisji gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska
– radną Wiesławą Kuciębą, byliśmy
na etapie analizy sytuacji i kalkulowania stawek. Po tych konsultacjach zaproponowałem ostateczny
kształt stawek, które zostały przyjęte na ostatniej sesji. Jest to 18 zł
miesięcznie za osobę dla tych, którzy wybiorą opcję oddawania odpadów niesegregowanych i 11 zł
dla osób deklarujących segregację.
Ponadto zaproponowałem zniżki
dla rodzin wielodzietnych (powyżej
dwójki dzieci) i osób powyżej 67
roku życia. Jeśli tylko zdecydują
się segregować śmieci, zapłacą oni
9 zł. Warto dodać, że w tych nowych stawkach zawarty jest wywóz
wszystkich rodzajów odpadów,
a nie jak miało to miejsce dotychczas, gdy trzeba było dodatkowo
płacić np. za odbiór gruzu, kompostu, czy odpadów wielkogabarytowych. Propozycja wprowadzenia zniżek jest jedyną w porównaniu z sąsiednimi gminami i zakładałem ją już przy pierwszych
przymiarkach do wyliczania nowych stawek, zanim sejm przyjął
zmiany w uchwale umożliwiające
ich wprowadzenie. Przypomnę tylko, że dotychczasowa stawka za
wywóz śmieci wynosi obecnie 10,32
zł, a spółka WodNiK wprowadza
obecnie kolejne podwyżki. Wszystkich zainteresowanych tematyką
nowego systemu gospodarki odpadami zachęcam do kontaktu
z Wydziałem Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy oraz śledzenia prowadzonej przez ten wydział strony
tematycznej www.eko.trzebnica.pl,
gdzie na bieżąco zamieszczane
będą niezbędne informacje z tego
zakresu.
Jak Pan odniesie się do publikacji gazety NOWej o nielegalnej rozbiórce kostki brukowej
przy dworcu kolejowym?
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Panie burmistrzu, jak Pan
ocenia z perspektywy czasu skutki
swojego apelu o zaprzestanie nic
nie wnoszących kłótni i konﬂiktów w lokalnym środowisku samorządowym? Czy widzi Pan
szansę na podjęcie konstruktywnego dialogu z przedstawicielami
opozycji w celu budowania wspólnego dobra mieszkańców?
– Z każdym miesiącem ta szansa maleje. Niestety odnoszę nieodparte wrażenie, że dla opozycji
rozpoczęła się już kampania wyborcza. Stosują bowiem szereg zabiegów i poświęcają mnóstwo czasu
na znalezieniu na mnie przysłowiowego „haka”. Do zabiegów
opozycji podchodzę ze spokojem
i dystansem, ponieważ nie mam
nic do ukrycia i jestem zwolennikiem pełnej transparentności. Do
tych działań należy doliczyć negowanie przez opozycję wszystkich
pomysłów, jak choćby priorytetowej
dla mnie i radnych z mojego ugrupowania, budowy Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej
I i II Stopnia. W tej kwestii prym
wiedzie radny Karol Idzik, który
swoją postawą zupełnie zaprzecza
mojemu programowi wyborczemu,
który jeszcze dwa lata temu w pełni
popierał. Dziwię się też, że z racji
wykonywanego zawodu adwokata,
nie dokonał wyboru, którego dokonuje większość szanujących się
polityków – adwokatów, zawieszając na czas działalności politycznej swoją działalność adwokacką. O rozpoczęciu kampanii
wyborczej świadczy również według mnie populistyczny styl uprawiania retoryki, m.in. przez radnego
Idzika. Zastanawiam się, jak takie
tanie chwyty retoryczne odbierane
są w jego środowisku prawniczym
i jaką markę buduje sobie w nim
radny Idzik? Odnośnie nowej szkoły podstawowej i muzycznej warto
również przybliżyć postawę radnego Zenona Janiaka, który wpisuje
się w retorykę kwestionowania inwestycji, nie głosując za ﬁnansowaniem Szkoły Podstawowej nr 2
i Szkoły Muzycznej I i II stopnia.
Dla mnie to jednoznaczny sygnał,
że jest przeciwko tej długo oczekiwanej poprawie warunków pracy
i nauki. Szkoda, że zabrakło determinacji, gdy przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora tej placówki
jak również radnego, przez co miał
możliwość wpłynięcia na wyraźną
poprawę warunków nauki dzieci
uczęszczających do kierowanej
przez niego szkoły. Teraz również
ma taką szansę – ale głosując przeciwko budżetowi daje sygnał, że
nie chce z niej skorzystać, podobnie
z resztą jak pozostali radni: Wolski,
Darowski, Czapla, Wróbel, Szydłowski, Gubernat i Idzik.

Radny Wojciech Wróbel (z lewej) podczas sporządzania dokumentacji fotograﬁcznej dotyczącej budowy basenu!
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Radni (od lewej): Adam Gubernat i Jan Darowski podczas sporządzania dokumentacji fotograﬁcznej dotyczącej budowy basenu!
– Ostatnio przeczytałem na
łamach wspomnianej gazety, że
„czy mi się to podoba czy nie, gazeta jest od patrzenia władzy na
ręce”. Odpowiem więc, że owszem,
podoba mi się to i w pełni się
z tym zgadzam. Nie mogę się jednak zgodzić z tym, że gazeta
NOWa zupełnie nie bierze pod
uwagę racji drugiej strony, tylko
wcześniej obraną tezę podpiera
jedynie informacjami, które z tą
tezą są zgodne. Bo co z tego, że
kilkakrotnie umawiałem się już
z dziennikarzami na wywiady, które
albo nie zostały autoryzowane
i wyciągnięto z nich pojedyncze,
wyrwane z kontekstu zdania, albo
nie opublikowane zostały w ogóle.
W tym drugim przypadku, gdy
pytam dziennikarza po co marnował mój czas, skoro później nie
ukazuje się w ogóle udzielony wywiad, ten odsyła mnie z reklamacjami do redaktora naczelnego.
Przez te zabiegi czytelnik nie ma
możliwości zapoznania się z racjami obu stron, tylko zmuszony
jest od razu przyjąć tok rozumowania redaktora naczelnego. Zapewne dlatego słychać wśród
mieszkańców tak wiele głosów
o tym, że informacje zawarte w tej
gazecie nijak się mają do rzeczywistości. W tym kontekście odniesienie się do kolejnego już artykułu o kostce bukowej, nie da
się tego skomentować kilkoma
zdaniami, dlatego odsyłam czytelników do osobnego artykułu na
ten temat, zamieszczonego na łamach tego wydania Panoramy
Trzebnickiej (str. 2 – przyp. red.)
oraz na stronie www.trzebnica.pl.
Był Pan pomysłodawcą wprowadzenia programu „Trzebnicka
Rodzina 3+”. Proszę powiedzieć,
na czym on będzie polegał?
– Program ten jest kolejnym
działaniem w ramach realizowanej
przeze mnie konsekwentnie polityki prorodzinnej, zapisanej w programie wyborczym mojego komitetu. Jest to odpowiedź na oczekiwania trzebnickich rodzin po-

siadających trójkę bądź więcej dzieci. Dzięki przystąpieniu do programu, będą oni mogli liczyć na
szereg ulg i zniżek, np. 50% zniżki
na wstęp do trzebnickiego basenu
lub do kina, darmowe przejazdy
komunikacją miejską, czy 50%
zniżki na szczepienia przeciwko
pneumokokom i meningokokom.
Ponadto przy rekrutacji dzieci do
przedszkoli otrzymają oni dodatkowe punkty. Będę chciał również
namówić jak największą liczbę lokalnych przedsiębiorców do wprowadzania zniżek dla rodzin należących do programu przy prowadzonej działalności, np. w sklepach
spożywczych czy różnego rodzaju
usługach. Myślę, że w dobie ogólnopolskiego kryzysu rodziny ta
propozycja jest działaniem tworzącym odpowiednie warunki społeczne i kulturowe dla wielodzietnych rodzin mieszkających na terenie gminy.
W społeczeństwie czuć zmęczenie konﬂiktami, wzajemnymi
oskarżeniami i wszechobecną
ostatnio mową pogardy i nienawiści. Żeby zmienić te trendy najpierw powinniśmy spróbować
zlokalizować ich źródło.
– Chcę po raz kolejny podkreślić, że jestem daleki od konﬂiktów i to nie ja jestem ich źródłem, lecz są nim opozycyjni radni,
którym widocznie zależy na ciągłej
atmosferze sporu. Dzięki temu
mają bowiem możliwość wyrażenia
swoich krytycznych opinii wobec
moich propozycji, upatrując w tym
jedyną szansę na pokazanie swojej
aktywności w radzie. Szkoda, że
zapominają o swoich wyborcach,
którzy oczekują od nich składania
konstruktywnych propozycji rozwiązujących zwykłe, codzienne
problemy. Ja w dalszym ciągu przypominam, że działam zgodnie
z zasadą „zgoda buduje, niezgoda
rujnuje” i mimo wszystko nadal
podtrzymuję dla opozycyjnych
radnych, starosty i posła moją
ofertę współpracy dla dobra naszej
małej ojczyzny.
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Wyjaśniamy
sprawę śmieci
Ile ostatecznie wyniosą stawki
opłaty za wywóz odpadów komunalnych w Gminie Trzebnica?
– Miesięcznie za osobę zapłacimy 11 zł, jeśli podejmiemy się
segregacji odpadów i 18 zł w przypadku, gdy nie będziemy prowadzili
selektywnej zbiórki. Burmistrz
Gminy Trzebnica Marek Długozima, po konsultacji z mieszkańcami i analizach przeprowadzonych
wraz z zespołem ds. wprowadzenia
w gminie nowego systemu gospodarki odpadami i radną Wiesławą Kuciębą – przewodniczącą
komisji ds. gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska, zaproponował wspomniane wyżej stawki
oraz wprowadzenie ulg dla rodzin
wielodzietnych i osób po 67 roku
życia. Dla tych osób – jeśli zdecydują się na segregację śmieci –
przewidziana jest stawka 9 zł od
osoby. Przypomnijmy, że dotychczas mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych z Trzebnicy płacą średnio za wywóz odpadów komunalnych 10,32 zł od osoby miesięcznie.
Czy początkowa propozycja
stawek w wysokości 15 i 25 złotych
miała na celu pokrycie nie tylko
kosztów funkcjonowania nowego
systemu gospodarki odpadami,
ale i zarobienie na nim kosztem
mieszkańców?
– Początkowe propozycje stawek były matematycznymi wyliczeniami, które zakładały, że Gmina Trzebnica nie będzie musiała
dopłacać do nowego systemu gospodarki odpadami. Zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) gmina nie ma możliwości prowadzenia działalności
komercyjnej w dziedzinie gospodarki odpadami, nastawionej na
wypracowanie zysku z opłaty
„śmieciowej”. RIO zauważa również, że jeżeli gmina źle oszacuje
stawkę to będzie musiała pokryć
stratę z własnych środków. W przypadku przeszacowania stawki pozostałe środki przechodzą na następny rok budżetowy i mogą być
wydatkowane na gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w tym
m.in. na obniżenie opłaty za wywóz
odpadów komunalnych. W związku z tym Gmina Trzebnica, podobnie jak inne gminy, nie ma
możliwości zarabiania na opłacie
„śmieciowej” kosztem mieszkańców.
Czy prawdą jest, że Gmina
Trzebnica nie wykorzystała możliwości dostosowania składowiska
odpadów w Marcinowie do wymogów stawianych Regionalnym

Instalacjom Przetwarzania Odpadów Komunalnych?
– Zarzut ten sformułowany
został przez Pana Marka Łapińskiego. Nie jest on jednak poparty
merytorycznymi argumentami. Nie
było bowiem obiektywnej możliwości dostosowania w tak krótkim
czasie (nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest z 1 lipca 2011 roku)
i przy tak zmiennym systemie
prawnym instalacji w Marcinowie
do wymogów instalacji regionalnej.
Poza tym akty wykonawcze precyzujące wymagania stawiane instalacją regionalnym pojawiły się
dopiero we wrześniu 2012 r. Wątpliwym jest, aby w tak krótkim
czasie udało się sporządzić projekt
techniczny z niezbędnymi konsultacjami i pozwoleniami. Składowisko odpadów w Marcinowie
jest bowiem co najmniej kilkukrotnie za małe aby mogło pełnić
funkcję regionalnego składowiska,
nie spełniamy również wymagań
stawianych instalacji regionalnej
w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.
Gmina Trzebnica nie dysponuje
również własnym terenem w sąsiedztwie obecnego składowiska,
w związku z czym jego powiększenie wymagałoby wyłączenia
znacznych terenów z produkcji
leśnej, co również wiązałoby się
z czasochłonną procedurą i znacznymi odszkodowaniami należnymi
Lasom Państwowym i Skarbowi
Państwa. Kolejną trudnością byłoby
znalezienie kilkunastu milionów
złotych na wykonanie nowych
kwater składowiska odpadów
w Marcinowie bądź rozbudowę
części biologicznej instalacji. Pamiętajmy, że instalacja w Marcinowie rozpoczęła swoją działalność
w 2008 roku z zamiarem użytkowania przez kilkanaście lat. Na
tamtą chwilę byliśmy nowoczesnym obiektem spełniającym
wszystkie obowiązujące w tym zakresie przepisy. Nic nie wskazywało
na to, że po czterech latach sytuacja

tak gwałtownie się zmieni. Tym
razem mogłoby być podobnie, nikt
nie zagwarantuje nam, że za parę
lat przepisy nie zmienia się ponownie. Wysoce prawdopodobne
jest również, że poniesione na dostosowanie do wymogów instalacji
regionalnej koszty nie zwróciłyby
się. Stałoby się tak dlatego, że
składowiska odpadów ustąpią
wkrótce miejsca spalarniom odpadów, których budowa planowana
jest w naszym regionie. Gmina
Trzebnica jest jeszcze w o tyle
komfortowej sytuacji, że w razie
najbardziej pesymistycznego scenariusza- zamknięcia składowiska
odpadów w Marcinowie nie będzie
musiała zwracać doﬁnansowania
pozyskanego przez gminę ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Taki scenariusz jest niestety
realny dla wielu gmin posiadających
nowoczesne składowiska odpadów.
Szkoda jedynie, że Pan Marek
Łapiński jako poseł wybrany z terenu ziemi trzebnickiej zamiast
zaoferować pomoc przy wprowadzeniu zmian w obowiązujących
przepisach, które były by korzystne
dla gmin w podobnej sytuacji, woli
krytykować władze Gminy Trzebnica.
Jaką rolę pełniło będzie w nowym systemie gospodarki odpadami składowisko odpadów
w Marcinowie i czy zostanie ono
zamknięte?
– W nowym systemie gospodarki odpadami instalacja w Marcinowie będzie miało status instalacji zastępczej w zakresie mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów oraz jako składowisko. Będą na nim przetwarzane na linii segregacyjnej lub
składowane na kwaterze odpady
w chwili przestoju lub wypełnienia
instalacji regionalnej. Od dłuższego
czasu Burmistrz Gminy Trzebnica
wraz z posłanką Panią Ewą Wolak
zabiega o możliwość przedłużenia
funkcjonowania składowiska odpadów w Marcinowie do czasu
jego wypełnienia. Obecnie rozpatrywane są jeszcze inne możliwości wykorzystania instalacji
(składowiska oraz linii segregacyjnej) np. składowanie odpadów
innych niż te, co do których jest
obowiązek składowania w instalacjach regionalnych. W związku
z tym prawdopodobieństwo zamknięcia gminnego składowiska
odpadów w Marcinowie jest znikome.

Fot. UM Trzebnica

Fot. UM Trzebnica
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Zadania i inwestycje 2012
Lp.

Nazwa zadania / inwestycji

Łączne koszty
finansowe

Stan realizacji
inwestycji/zadania

7500

w trakcie realizacji

ZADANIA I INWESTYCJE WIEJSKIE
1

Opracowanie Planów Odnowy Miejscowości dla wsi Ujeździec Mały i Komorowo

2

Przebudowa drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej we wsi Ujeźdźiec Mały

373362

zrealizowano

3

Projekt dróg w Kuźniczysku

18180

zrealizowano

4

Budowa dogi w Cerekwicy

110614.76

zrealizowano

5

Przebudowa dróg gminnych w Koniowie (Koniowo, Koniówko)

233414

zrealizowano

6

Przebudowa drogi w Nowym Dworze

67864

zrealizowano

7

Modernizacja dróg w Skoroszowie i Domanowicach

140712

zrealizowano

8

Dokumentacja projektowa dla zadania: „Budowa dróg we wsi Księginice”

150000

w trakcie realizacji

9

Zagospodarowanie placu rekreacji rodzinnej dla terenów wiejskich: Skoroszów, Nowy Dwór, Kuźniczysko

14702

zrealizowano

10

Ulepszenie istniejących wiat w Księginicach, Kobylicach i Jaszycach

14355.88

zrealizowano

11

Wykonanie drenażu opaskowego budynku remizy strażackiej w Marcinowie

100000

w trakcie realizacji

12

Wykonanie zewnętrznego monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Boleścinie

12365

zrealizowano

13

Radosna szkoła - utworzenie szkolnego placu zabaw w Kuźniczysku

109101

zrealizowano

14

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Cerekwica

69000

zrealizowano

15

Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa świetlicy dla miejscowości Księginice, Jaszyce oraz Kobylice”

50000

w trakcie realizacji

16

Dokumentacja na rozbudowę świetlicy w Taczowie Wielkim

30750

w trakcie realizacji

17

Projekt posadowienia kontenerów świetlicowych w Komorowie, Świątnikach i Koczurkach

19500

w trakcie realizacji

18

Dokumentacja projektowa – świetlica w Koczurkach

20276

w trakcie realizacji

19

Dokumentacja projektowa – świetlica w Małuszynie

20000

w trakcie realizacji

20

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku

318750

zrealizowano

21

Projekt boiska wielofunkcyjnego w Ligocie w Gminie Trzebnica

5000

w trakcie realizacji

22

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska w Biedaszkowie Wielkim

5600

w trakcie realizacji

23

Opracowanie dokumentacji projektowej na boisko w Brzykowie

5017

w trakcie realizacji

24

Zakup kontenera szatniowego na boisko gminne w Brzeziu

10500

zrealizowano

25

Zakup materiałów do wykonania szatni przy boisku sportowym w Głuchowie Górnym

7000

zrealizowano

26

Budowa 16 placów zabaw dla dzieci w 16 miejscowościach w Gminie Trzebnica

1157841

w trakcie realizacji

27

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Biedaszków Wielki w celu rozwoju oferty rekreacyjnej

100000

zrealizowano

28

Budowa placu zabaw jako miejsca czynnej rekreacji w Nowym Dworze

80000

zrealizowano

29

Plac zabaw w Księgnicach

80000

zrealizowano

30

Budowa placu zabaw w Głuchowie Górnym

51362

zrealizowano

31

Zakup i montaż urządzeń zabawowych do Malczowa i Rzepotowic

36075

zrealizowano

ZADANIA I INWESTYCJE MIEJSKIE
1

Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa ul. Żołnierzy Września z budową ronda”

40889

zrealizowano

2

Rewitalizacja Alei Jana Pawła II w Trzebnicy polegająca na przebudowie nawierzchni oraz wymianie latarni

708767

zrealizowano

3

Rewitalizacja ulicy Stawowej w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych

597874

zrealizowano

4

Rewitalizacja ul. Stawowej polegająca na przebudowie ulicy wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz Rewitalizacja Alei Jana Pawła II polegająca na przebudowie nawierzchni oraz wymianie latarni

31980

zrealizowano

5

Projekt –„Budowa deptaka między ulicą Oleśnicką a 1 Maja” w Trzebnicy

17100

w trakcie realizacji

6

Projekt –„Przebudowa ul. 3 Maja i ul. Wesołej” w Trzebnicy

26000

w trakcie realizacji

7

Modernizacja muru oporowego na podwórzu budynków przy ul. Witosa 4-6-8 w Trzebnicy

38444

zrealizowano

8

Przebudowa nawierzchni ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy

1000000

w trakcie realizacji

9

Projekt – Budowa miejsc postojowych przy ul. 3-go Maja

19850

w trakcie realizacji

10

Projekt – Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Nowej

29000

w trakcie realizacji

11

Modernizacja schodów terenowych przy ulicy Słonecznej w Trzebnicy

23000

zrealizowano

12

Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy

950000

zrealizowano

13

Wykonanie wiaty przystankowej w Trzebnicy

8364

zrealizowano

14

Projekt –„Galeria Trzebnicka”

19000

zrealizowano

www.kulturaisport.trzebnica.pl
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9
Łączne koszty
finansowe

Stan realizacji
inwestycji/zadania

10599

zrealizowano

102

zrealizowano

Zakup kserokopiarki – Biuro Rady

10900

zrealizowano

18

Projekt – Elewacja budynku Urzędu Miejskiego od strony parkingu

5000

zrealizowano

19

Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku ratusza

27552

zrealizowano

20

Zakup urządzenia bezpieczeństwa sieciowego „Fortigate 200B” wraz z wdrożeniem i szkoleniem w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy oraz z licencją

37300

zrealizowano

21

Zakup gablot informacyjnych

25300

zrealizowano

22

Opracowanie specjalistycznej dokumentacji dotyczącej monitoringu miasta Trzebnicy

14760

zrealizowano

23

Podniesienie jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy

700000

w trakcie realizacji

24

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna
I i II stopnia

9500000

w trakcie realizacji

25

Zakup kserokopiarki – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzebnicy

3690

zrealizowano

26

Projekt –„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3”

11000

w trakcie realizacji

27

Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Trzebnicy

97624

zrealizowano

28

Przebudowa wentylacji wyciągowej mechanicznej w kuchni Przedszkola nr 2

9046

zrealizowano

29

Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy

5000

zrealizowano

30

Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

100000

w trakcie realizacji

31

Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania i przebudowę części obiektu Trzebnickiego Parku
Wodnego Zdrój na potrzeby Centrum Rehabilitacyjnego

22040

zaniechano

32

Dotacja celowa na opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowej na modernizację budynku przychodni przy ul. Kościuszki 10 oraz
nadzór autorski nad realizacją inwestycji

64170

w trakcie realizacji

33

Dotacja celowa na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

16830

zrealizowano

34

Wykonanie ujęcia wód podziemnych (studni wierconej) przy ul. Leśnej w Trzebnicy

59162

zrealizowano

35

Budowa stacji uzdatniania wody na potrzeby basenu

58846

zrealizowano

36

Zakup zestawu hydroforowego celem podniesienia ciśnienia wody u odbiorcy końcowego – Basen

38249

zrealizowano

37

Budowa sieci wodociągowej w ul. Czereśniowej w Trzebnicy

175500

zrealizowano

38

Projekt kanalizacji na ul. Czereśniowej

27000

zrealizowano

39

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu

2647550

w trakcie realizacji

40

Wykonanie przyłączenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu w związku z planowaną rozbudową

32100

zrealizowano

41

Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny „Zdrój”

1420000

zrealizowano

42

Budowa Placu Zabaw Muszkieterzy

24455

zrealizowano

43

Wykonanie i montaż nowej szafy sterowniczej oraz ułożenie kabla zasilającego, sterującego i światłowodowego

59840

zrealizowano

44

Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej

100000

zrealizowano

45

Modernizacja urządzeń fontanny w Rynku na urządzenia energooszczędne

65000

zrealizowano

Lp.

Nazwa zadania / inwestycji

15

Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na realizację zadań sieciowych pn. „Południowo-zachodni Szlak Cysterski”

16

Dotacja celowa „Południowo-zachodni Szlak Cysterski”

17

ZADANIA I INWESTYCJE WIEJSKO-MIEJSKIE
1

Bieżące utrzymanie zieleni

469127

zrealizowano

2

Oczyszczanie miast i wsi ( w tym zimowe utrzymanie dróg)

685274

zrealizowano

3

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1240662

zrealizowano

4

Utrzymanie dróg publicznych gminnych

1101506

zrealizowano

5

Projekt dokumentacji drogi dojazdowej (wzdłuż drogi krajowej Nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki)

100000

w trakcie realizacji

6

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej

249714

w trakcie realizacji

7

Dokumentacja projektowa –„Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim”

145300

w trakcie realizacji

8

Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych

557684

zrealizowano

9

Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica

380

zrealizowano

10

Dotacja celowa na doﬁnansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

40000

zrealizowano

11

Podniesienie standardu gospodarki odpadami

389000

zrealizowano

12

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego –„Budowa schroniska dla zwierząt – dokumentacja projektowa”

6455

zrealizowano

13

Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Boleścin, Biedaszków Wielki, Brochocin, Kobylice
i Trzebnica

25000

w trakcie realizacji

14

Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji –„Budowa placu zabaw na Grodzisku – w Trzebnicy” oraz „Budowa placu zabaw w Rzepotowicach”

81600

w trakcie realizacji

www.kulturaisport.trzebnica.pl
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Planowane inwestycje w Gminie Trzebnica
na 2013 rok
B

udżet Gminy Trzebnica
w latach 2007 – 2011 to
budżet wzrostów. Dynamicznie rosną dochody Gminy.
Aktywność Gminy Trzebnica
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych jest bardzo duża. W ra-

mach programów unijnych powstaje na jej terenie wiele inwestycji. W tym czasie Gmina podejmuje realizację wielu ambitnych
działań inwestycyjnych. Ich zakres
jest bardzo szeroki.
W 2012 roku budżet gminy

ustabilizował się z uwagi na nową
perspektywę unijną na lata 2014
– 2020 i nadal jest proinwestycyjny.
Na bazie doświadczeń poprzednich lat nowe zadania inwestycyjne są wprowadzane do
budżetu. W latach poprzednich

Łączne koszty rok budżetowy
ﬁnansowe
2013

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

1.

Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP

1021812

2.

Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od
ul. Polnej do ul. Matejki – deptak.

3441600

3.

Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5
dla potrzeb powstającej fabryki

500000

4.

Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym

5.

zamykała się liczbą około 80 inwestycji.
W roku 2013 łączna kwota
dochodów wyniesie 63.323.773 zł
natomiast wydatki zamkną się
kwotą 68.572.813 zł. Za budżetem
w tym kształcie głosowało 13 rad-

nych z koalicji KWW Marka Długozimy i Trzebnica 2000+, przeciwko było 8 radnych: 7 z klubu
„Ponad Podziałami” oraz niezrzeszony Karol Idzik. Listę zadań inwestycyjnych przyjętych na 2013
rok przedstawia poniższa tabela.
Łączne koszty rok budżetowy
ﬁnansowe
2013

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

200000

19.

Wykonanie przybudówki do świetlicy w Jaźwinach

9578

9578

100000

20.

Zakup materiałów na ocieplenie świetlicy w Sulisławicach

9000

9000

400000

21.

Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim
Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie w świetlicach
wiejskich

695615

695615

940285

500000

22.

Wykonanie wiaty drewnianej w Świątnikach

7500

7500

Przebudowa nawierzchni ul. Żołnierzy Września
w Trzebnicy

2000000

900000

23.

Zakup kramu dożynkowego w Księginicach

5500

5500

6.

Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy

950000

600000

24.

Zakup materiałów do budowy sceny w Piersnie

8005

8005

7.

Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem

500000

65000

25.

Zakup altany w Skarszynie

5000

5000

8.

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego
i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej

249714

98417

26.

Zakup materiałów na wiatę drewnianą w Węgrzynowie

4247

4247

9.

Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych

5000

5000

27.

Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o.
Trzebnicki Park Wodny „Zdrój”

750000

750000

10.

Poprawa jakości bezpieczeństwa turystów poprzez
wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy

941500

841500

28.

Modernizacja wokół boiska w Brochocinie

6800

6800

11.

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Szkoła
Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia

9500000

7116821

29.

Wykonanie ogrodzenia na boisku w Kuźniczysku

5000

5000

12.

Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy.

3580000

200000

30.

Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica

150000

150000

13.

Budowa kanalizacji na osiedlu Grunwald II w Trzebnicy

1000000

100000

31.

Wykonanie placu zabaw w Boleścinie

9000

9000

14.

Dotacja celowa na doﬁnansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

30000

30000

32.

Wykonanie placu zabaw w Droszowie

5214

5214

15.

Wykonanie oświetlenia na przystanku i placu zabaw
w Blizocinie

10292

10292

33.

Wykonanie placu wielozadaniowego do gier w Księginicach

8500

8500

16.

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu – TOK

2647550

800000

34.

Wykonanie ogrodznia na placu zabaw w Ligocie

4000

4000

17.

Budowa świetlicy w Komorowie

400000

400000

35.

Zakup stołu do tenisa na plac zabaw w Cerekwicy

4300

4300

18.

Budowa wiaty w Biedaszkowie Małym

7624

7624

36.

Zakup materiałów na ogrodzenia na plac zabaw w Kobylicach

7938

7938

28 398 762

14 069 851

Ogółem:

Te wszystkie działania są dostrzegane przez instytucje zewnętrzne, czego dowodem są liczne nagrody przyznawane Gminie Trzebnica.

www.kulturaisport.trzebnica.pl
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Szkoła Muzyczna coraz bliżej
R

mistrz Marek Długozima spotkał
się z Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej – Sylwią Świsłocką-Karwot, działającą w imieniu ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdana
Zdrojewskiego.
Spotkanie przebiegało dwuetapowo. W pierwszym etapie wi-

zytatorka została zapoznana z koncepcją utworzenia szkoły muzycznej w Trzebnicy, pomysłami jej
rozwoju w perspektywie kolejnych
lat oraz wynikami ankiet przeprowadzonych w ramach konsultacji z mieszkańcami gminy Trzebnica i gmin ościennych, obrazującymi oczekiwania lokalnej spo-

łeczności odnośnie szkoły muzycznej.
Jak zapewnił burmistrz, decyzja
o utworzeniu szkoły muzycznej
jest podyktowana w głównej mierze
troską o rozwój kolejnych pokoleń
dzieci i młodzieży. Inwestycja
w edukację to inwestycja w przyszłość. Jestem o tym przekonany,
że po latach decyzja o budowie
tej szkoły, zaowocuje rozwojem
osobistym wielu trzebniczan – powiedział burmistrz.
Wizytatorka udzieliła wielu
cennych rad, które ułatwią prze-

Fot. UM Trzebnica (2)

ównolegle z przeprowadzaną inwestycją, polegającą na utworzeniu
Szkoły Muzycznej I i II Stopnia
w Trzebnicy, trwają prace związane z procedurami umożliwiającymi utworzenie wspomnianej
placówki. W związku z tym,
w poniedziałek, 7 stycznia, bur-

Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej – Sylwia Świsłocka-Karwot, działającą w imieniu ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, została oprowadzona przez burmistrza po budowie Szkoły Muzycznej I
i II Stopnia w Trzebnicy.

Spotkanie w Urzędzie Miejskim, od prawej: Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Sylwia Świsłocka-Karwot, Dyrektor ZAPO Agnieszka Moździerz oraz
Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej i PR Jakub Szurkawski.

Radni z wizytą
R

adni z rządzącej koalicji
KWW Marka Długozimy
oraz Trzebnica 2000+ wraz
z burmistrzem i sekretarzem gminy,
wizytowali jedną z najważniejszych
inwestycji trwającej kadencji, jaką
jest budowa Szkoły Podstawowej
nr 2 i Szkoły Muzycznej I i II
Stopnia w Trzebnicy.
– Rozmach inwestycji uświadomił nam, jak duże jest to przedsięwzięcie, które wymagało odważnej

decyzji oraz przygotowania odpowiedniego ﬁnansowania. Jako radni
popierający tak ważną i długo oczekiwaną przez dzieci, młodzież i nauczycieli inwestycję, czujemy współodpowiedzialność za to zadanie.
Jest to jeden z najważniejszych
punktów naszego programu wyborczego – powiedziała po zakończeniu wizytacji radna Krystyna
Haładaj – przewodnicząca komisji
oświaty.

Wizytacja Szkoły Podstawowej nr 2...

www.kulturaisport.trzebnica.pl

prowadzenie koniecznych procedur
związanych z utworzeniem i prowadzeniem placówki oraz powiedziała, że szkoła muzyczna jest
dla miasta dużym prestiżem oraz,
że cieszy się, iż spotyka się z takim
podejściem i nastawieniem do tego
typu przedsięwzięcia.
W drugim etapie spotkania
burmistrz oprowadził wizytatorkę
po inwestycji oraz zapoznał ze
szczegółami projektu budowlanego.
Zarówno lokalizacja, jak i warunki
lokalowe przyszłej szkoły w ocenie
wizytatorki pozwolą na komfortową pracę nauczycieli z uczniami.
Na koniec przedstawicielka ministerstwa zapowiedziała wsparcie
tego pomysłu oraz zadeklarowała
pomoc w ramach swoich zawodowych kompetencji.

...oraz Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Trzebnicy.
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Przedszkole nr 1 w Trzebnicy
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Przedszkole nr 2 w Trzebnicy

Grudniowe Niech żyje bal!
zawirowania
G

rudzień
obﬁtował
w przedszkolu w wiele
wydarzeń. Dzieci wzięły
udział w przedstawieniu proekologicznym pt. „Zwierzaki, cudaki
i inne baloniki”. 21 grudnia najstarsza grupa przedszkolna pod
opieką pań: Barbary Wilczek i Jadwigi Grędą kolędowała przed zaproszonymi gośćmi. Przygotowano

również Jasełka, a po występie
wszyscy częstowali się pierniczkami
przygotowanymi w przedszkolu
przez maluchy. Pięknym akcentem
zaznaczyła się też wieloletnia
współpraca przedszkola ze Szkołą
Podstawową nr 2. W grudniu
dzieci ze szkoły odwiedziły przedszkolaków z jasełkami. Maluchy
oglądały występ z zapartym tchem.

Fot. Przedszkole nr 1

Na przedszkolnym balu nie może zabraknąć różowych księżniczek.

W

Mała, przedszkolna i przedświąteczna manufaktura pierniczków.

Zespół Szkół w Ujeźdzcu Wielkim

Wizyta
Świętego
7

grudnia uczniowie Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum
w Ujeźdźcu Wielkim odwiedzili Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
w Trzebnicy. W mikołajkowym
prezencie przynieśli jak najbardziej

mikołajkowe przedstawienie pt.
„Wizyta św. Mikołaja” oraz drobne
upominki dla wychowanków trzebnickiej szkoły. Brawom nie było
końca. Dzień wcześniej oczywiście
szkołę odwiedził Święty z workiem
prezentów.

Przedszkolu nr 2
w Trzebnicy odbył się
kolejny koncert z cyklu
„Spotkania z muzyką”. Tym razem
mogliśmy zapoznać się z miłymi
dla ucha utworami zagranymi na
klarnecie. 10 stycznia przedszkolaki
wysłuchały między innymi „Polki
dziadek” (polki lata z radiem), czy
„Lotu Trzmiela” Nikolaja Rimskiego Korsakowa. Słuchając utworów dzieci wyklaskiwały ich rytm,
naśladowały sposób grania na różnych instrumentach, a nawet gimnastykowały się. Poznały również
budowę klarnetu i dowiedziały się
dlaczego zalicza się on do instrumentów dętych drewnianych, choć
nie zawsze zrobiony jest on z drewna. Klarnet i jego brzmienie zachwyciły małych koneserów dobrej
muzyki.

Spidermani i wróżki
10 stycznia dla wszystkich grup
bal przebierańców poprowadziła
znana, nie tylko w tym przedszkolu,
pani Dorota Brzozowska.
We wspólną zabawę włączyły
się również panie nauczycielki na
czele z panią wicedyrektor Agnieszką Paleczek-Oświęcimską.
Stroje i wspaniale udekorowane
sale pomagały maluchom odnaleźć
się w bajkowej krainie pełnej muzyki i tańca. Ze względu na dużą
ilość dzieci uczęszczających do
przedszkola zabawę trzeba było
podzielić na trzy tury. W każdej
grupie wiekowej maluchy bawiły
się wyśmienicie. Troskę rodziców
widać było na każdym kroku –
jedni nagrywali swoje pociechy
i robili zdjęcia, inni do ostatnich
chwil dokonywali poprawek na

pieczołowicie przygotowanych
strojach. Chłopcy najchętniej przebierali się za spidermanów, supermanów, kowboi, strażaków, rycerzy,
zaś wśród dziewczynek najbardziej
popularne były przeróżne księżniczki, wróżki, elfy, motylki. Nie
zabrakło motywów zwierzęcych,
ale łatwo się domyślić, że dominującym kolorem był róż i wszelkie
jego odcienie. Maluchy bawiły się
doskonale przy popularnych przebojach, a furorę zrobił znany na
całym świecie „Gangnam Style”
grupy PSY, do którego przygotowany był specjalny układ taneczny.
W wykonaniu przedszkolaków
wszystko wypadło naprawdę świetnie! Ten dzień dzieciaki z pewnością zapamiętają na długo.
Fot. TCKiS (2)

Fot. ZS Ujeździec Wielki

Mikołajkowe przedstawienie – prezent od uczniów dla uczniów.

Chłopcy najchętniej wcielali się w postać Spidermana.

www.kulturaisport.trzebnica.pl

PA N O R A M A T R Z E B N IC KA

NR 1(24)/2013

13

Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku

J

uż kolejny raz przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku został
utworzony sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zaangażowanie pracowników szkoły
i wielu rodziców było ogromne. 13
stycznia, dniu w dniu Finału WOŚP
wolontariusze ruszyli z puszkami
w rejony naszych kościołów oraz
na ulice większych wsi i miast.
Po południu odbyła się impreza w szkole. W programie

były: jasełka, występy artystyczne
uczniów, gry i zabawy dla dzieci
prowadzone przez grupę klaunów
animatorów z Wrocławia, przeplatane licytacją przeróżnych
przedmiotów ofiarowanych przez
sponsorów i darczyńców. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się zajęcia przedszkolne dla maluchów.
Zaprzyjaźnieni lokalni artyści
prowadzili warsztaty malowania
pierników dla dużych i małych.

Przez cały czas funkcjonowała
kawiarenka z kawą, herbatą, sokami, koktajlami i przepysznymi
domowymi ciastami upieczonymi
przez rodziców. W loterii fantowej
można było wygrać cenne przedmioty. Impreza zakończyła się po
godz. 18.00 światełkiem do nieba.
Podczas 21 Finału zebraliśmy
kwotę 9682,78zł.

Fot. SP Kuźniczysko

I tu zagrała Orkiestra
Jasełkowe przedstawienie podczas Finału WOŚP.

Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku

Szkoła Podstawowa Nr 3

Jeszcze o Mikołaju

Usłyszymy je
na antenie

Ś

W

I jak tu nie cieszyć się z wizyty tak wyjątkowego gościa.

Szkoła Podstawowa w Boleścinie

Kochane
wnuki
19

grudniu ubiegłego
roku Gmina Wrocław
wraz z Radiem Wrocław i Gazetą Wrocławską ogłosiły
konkurs dla uczniów z aglomeracji
wrocławskiej na napisanie opowieści wigilijnej. Jej akcja miała
się rozgrywać we własnej miejs-

role, a goście przy herbacie, kawie
i cieście ze wzruszeniem odbierali
czułe słowa, kierowane pod ich
adresem. Po występach był czas
na kwiaty, upominki oraz przygotowane własnoręcznie laurki. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej
atmosferze, a szczególne podziękowania należy skierować do mam,
które upiekły na tę uroczystość
smaczne ciasta.
Joanna Kuczma,
Anna Leszczyńska-Janik
– opiekunowie Samorządu
Uczniowskiego

Fot. SP Boleścin

stycznia w Szkole Pod- scenki i dowcipy, związane temastawowej w Boleścinie tycznie z tymże świętem. Mali arodbyła się impreza tyści z przejęciem odtwarzali swoje
z okazji Dnia Babci i Dziadka, wpisana w kalendarz imprez naszej szkoły. To dzień
niezwykły: pełen uśmiechów,
wzruszeń, łez i radości.
W piątkowe, mroźne popołudnie każdemu zrobiło się
ciepło na sercu, ponieważ
uczniowie uczęszczający do
klas 0–VI aktywnie uczestniczyli w uroczystości. Gości
przywitała Dyrektor Bogumiła Szermer, a w pięknie
udekorowanej sali dzieci pod
opieką wychowawców zaprezentowały ciekawy program. Seniorzy mogli podziwiać swoje wnuki w różnych formach artystycznych.
Były wiersze, piosenki, tańce,
Wzruszający występ uczniów z okazji Dnia Babci i Dziadka.

kowskiej. W nagrodę autorzy najlepszych opowiadań wezmą udział
w feriach zimowych organizowanych przez Akademię Młodego
Radiowca Radia Wrocław. Zuzia
i Ola będą mogły poznać pracę
dziennikarza radiowego, nagrają
własne słuchowisko, a także usłyFot. SP nr 3 w Trzebnicy

Fot. SP Kuźniczysko

więty Mikołaj przy udziale
ziemskich pomocników
(Rady Rodziców) z ogromnym workiem prezentów odwiedził
uczniów Szkoły Podstawowej
w Kuźniczysku. Kiedy? Oczywiście
6 grudnia. Pierwsze zobaczyły go
dzieci z oddziału przedszkolnego,
bo to one były najbardziej niecierpliwe. Mikołaj, jak przystało
na Świętego Mikołaja, był bardzo
wesoły i hojny.

www.kulturaisport.trzebnica.pl

Zuzanna Kozicka i Aleksandra Maczuba nagrodzone za opowieść
wigilijną z Trzebnicą w tle.
cowości lub okolicy. Spośród 255
opowiadań wyłoniono 22 najlepsze
prace – w tym dwie autorstwa
uczennic klasy piątej ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Trzebnicy.
Wyróżnienie zdobyły: Zuzanna
Kozicka, uczennica p. Małgorzaty
Gadawskiej oraz Aleksandra Maczuba, uczennica p. Renaty Ziół-

szymy je na żywo na antenie Radia
Ram i Radia Wrocław. W planach
jest również wizyta w muzeum
Radia Wrocław i Telewizji Wrocław. Przed nimi wspaniała dziennikarska przygoda. Obu dziewczynom serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Szkoła Podstawowa Nr 3
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Przedszkole nr 2

Babciu, dziadku!
Z

żeby mama poszła z babcią do
fryzjera” – wywoływały salwę śmiechu. Wydawać by się mogło, że
grupa już niczym nie zaskoczy,
kiedy to nagle dzieci zaczęły przygotowywać się do wykonania specjalnej piosenki. Układ choreograﬁczny w wykonaniu dziewczynek stanowił jedynie wstęp do
niezwykle dynamicznego i jakże

W Przedszkolu nr 2, w związku
z pięknym świętem jakim jest
„Dzień Babci i Dziadka”, poszczególne grupy przedszkolne
miały przyjemność goszczenia
w swych salach szanowne grono
babć i dziadków. Wnuczęta przygotowały dla swych miłych gości
występy artystyczne – recytacje
wierszy , tańce i śpiewy piosenek.
Fot. TCKiS

okazji Dnia Babci i Dziadka w obu trzebnickich
przedszkolach – nr 1 im.
Krasnala Hałabały oraz nr 2 im.
Polskiej Niezapominajki – zorganizowano piękne uroczystości.
Niezwykły Dzień Babci
i Dziadka zorganizowano w Przedszkolu nr 1 im. Krasnala Hałabały.
Po krótkim powitaniu przez dy-

NR 1(24)/2013

Nowa śpiąca
królewna
W

poniedziałek, 21 stycznia do przedszkola
przybyli aktorzy ze
Studia Małych Form Teatralnych
Art-re z Krakowa z własną adaptacją jednej z najsłynniejszych
baśni Charles’a Perrault’a pt. „Śpiąca Królewna”.
Fabuła bajki pozowoliła na
nowo odkryć dobrze znaną historię.
Odbiegający od znanego już wielu
dzieciom przebieg zdarzeń, nowatorskie wątki spektaklu, jak rów-

nież angażowanie małych widzów
do wspólnego podejmowania decyzji z aktorami z pewnością zaciekawiły każdego przedszkolaka.
Po obejrzeniu przedstawienia
każdy mały widz mógł wyjść
z przekonaniem, że wiara w dobro,
miłość, męstwo i odwaga są w stanie pokonać wszelkie zło – takie
bowiem było przesłanie tego pięknego spektaklu.
E.Ł.
Fot. Przedszkole nr 2

Dzień Babci i Dziadka to wspaniała okazja do wspólnego świętowania.
widowiskowego refrenu w wykonaniu chłopców – rockandrollowców. Publiczność była zachwycona
tym zgrabnym przeniesieniem do
lat swojej młodości za sprawą muzyki, która jednoczy pokolenia.
Nauczycielki: Barbara Wilczek
i Jadwiga Gręda były dumne z maluchów. A na koniec był czas na
laurki – oczywiście własnoręcznie
wykonane. Przedszkolaki ruszyły
w kierunku swoich babć i dziadków
i tuląc się składały życzenia – w
tym momencie niejedna babcia
uroniła łzę. W trakcie spotkania
atmosfera była wspaniała i dało
się wyczuć dumę, jaka rozpierała
babcie i dziadków.

W niektórych grupach dziadkowie
mogli też zobaczyć swoje pociechy
w przedstawieniach jasełkowych.
Niewątpliwie „Święto Babci
i Dziadka" to bardzo miła uroczystość w przedszkolu. Wielka
miłość dziadków do swych wnucząt, bezwarunkowa akceptacja
i zadowolenie z dzieci tworzą niepowtarzalny klimat tegoż spotkania.
Zimowe słonko wesoło patrzy
i ciepły uśmiech posyła babci,
I ja też babciu, mam dziś
dla Ciebie
uśmiech jak słonko jasne na niebie
Wiwat Babcie i Dziadkowie!
Fot. Katarzyna Koćma

rektor Beatę Szadkowską przedszkolaki przedstawiły swoim bliskim program wypełniony dobrą
muzyką, humorem i całą gamą
ciepłych uczuć. Pierwsza część
programu miała jeszcze świąteczny
charakter i przybrała formę jasełek.
Pięknie poprzebierane dzieci odegrały bożonarodzeniową scenkę
i przy akompaniamencie pani
Magdy Marszałek zaśpiewały kilka
kolęd. W drugiej, nieco innej odsłonie, mali artyści pojawili się i z
uroczymi i bardzo zabawnymi rymowanki o babciach i dziadkach.
Wersy takie, jak ten: „Ja tam babci
nie buntuję, lecz tak zrobię: powiem
mamie po cichutku, choćby teraz,

Mali widzowie chętnie pojawiali się na scenie tuż obok aktorów.

Przedszkole nr 2

Komisarz Lew
W

czwartek 17 stycznia
wizytę w naszym
przedszkolu złożyli
bardzo sympatyczni goście – Komisarz Lew wraz ze swoimi pomocnikami z Komendy Powiatowej Policji z Trzebnicy. Podczas
spotkania przypomniano dzieciom
kwestie związane z bezpiecznym
przechodzeniem przez ulicę. A w
związku ze zbliżającymi się feriami
zimowymi policjanci przypomnieli
również o podstawowych zasadach

bezpieczeństwa: nie chodzimy po
mieście bez opieki rodziców, nie
otwieramy drzwi obcym, podczas
zabaw zimowych nie korzystamy
z zamarzniętych stawów i nie zjeżdżamy na sankach w pobliżu jezdni.
Na koniec spotkania policjanci
rozdali dzieciom odblaski – a w zamian za to przedszkolacy wręczyli
na ręce Komisarza Lwa własnoręcznie wykonane rysunki.
E.Ł.
Fot. Przedszkole nr 2

Miłym akcentem spotkania jest wspólny poczęstunek.

Komisarz Lew dba o edukację przedszkolaków w zakresie bezpieczeństwa.

www.kulturaisport.trzebnica.pl
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„Kowal” w rock operze! Pomagamy

Fot. UM Trzebnica

Tomek zaśpiewa kwestię apostoła Szymona Zeloty zwanego
Kananejczykiem. Jak napisał na
swoim proﬁlu społecznościowym:
– Niewielki epizod, ale w jakim
przedsięwzięciu! Ciekawostka:
w postać Marii Magdaleny wcieli
się Ania Wyszkoni, a jak zapowiadają organizatorzy to nie koniec
muzycznych niespodzianek.
Musical „Jesus Christ Superstar”, który stworzyło dwóch młodych, zaledwie dwudziestokilkuletnich Brytyjczyków, okazał się

Tomek „Kowal” Kowalski zaśpiewa w popularnym musicalu „Jesus
Christ Superstar”.

na przełomie lat 60. i 70. jednym
z największych przebojów w historii teatru muzycznego, spektaklem na miarę rewolucji Dzieci
Kwiatów. Jego twórcy: Rice i Webber zaproponowali hipisowską
wersję Ewangelii – ilustrowaną
muzyką rockową opowieść, w której Jezus Chrystus kreowany jest
na pierwszego młodzieżowego
idola w dziejach świata. Popularność musicalu, mimo zmieniających
się mód i tendencji muzycznych,
trwa do dzisiaj.
Autorami polskiego libretta są
Wojciech Młynarski oraz Piotr
Szymanowski. Musical na polską
scenę Teatru Muzycznego w Gdyni
traﬁł w 1987 roku.
To nie koniec niespodzianek.
Tomasz „Kowal” Kowalski wraz
muzykami z zespołu FBB zapowiadają, że 14 lutego 2013 chcą
przesłać swoim fanom uroczą walentynkę, miłą przede wsyztskich
dla ucha. Tego dnia odbędzie się
premiera debiutanckiej Epki, którą
promować będzie singiel „Nie żałuję”. Jak pisze Kowal: – Bo nie
żałujemy niczego – dlatego, że
ciągle jesteście z nami i z wiarą,
że tak będzie już zawsze, chcemy
przekazać Wam owoc naszej ciężkiej pracy.
Trzymamy kciuki!

Straży
Pożarnej
W

trosce o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców z naszego terenu,
doﬁnansowano zakup sprzętu dla
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Trzebnicy. Na
potrzeby prowadzenia akcji gaś-

niczych kupiono środek gaśniczy
– reteor M o wartości 10350,00
zł, który służy do wytwarzania
piany gaśniczej. Podpsianie umowy
miało miejsce 31 grudnia 2012
roku w Urzędzie Gminy.

Fot. UM Trzebnica

W

Wielkim Tygodniu
przed Wielkanocą
w Hali SportowoWidowiskowej Gdynia prezentowany będzie musical „Jesus
Christ Superstar” w wersji koncertowej. Obok gwiazd takich jak
Marek Piekarczyk (TSA), czy
Małgorzata Ostrowska (Lombard), na scenie zobaczymy i usłyszymy Tomka „Kowala” Kowalskiego! Musical, w poniedziałek
wielkanocny, pokaże Telewizja
Polsat.

Umowę podpisali: Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima,
Skarbnik Barbara Krokowska, Bogusław Brud Komendant Powiatowy Państwowej Straż Pożarnej w Trzebnicy.

Poloneza czas
J

z Liceum Ogólnokształcącego
w Trzebnicy, Powiatowego Zespołu
Szkół nr 2 w Trzebnicy, Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie
oraz Liceum Ogólnokształcącego
w Obornikach Śląskich tym tanecznym krokiem weszli w czas
przygotowań do jednego z ważniejszych egzaminów w swoim
życiu – do matury.

Fot. UM Trzebnica (2)

uż w XVII wieku tańczono
go na rozpoczęcie balów. Obecnie również inauguruje niektóre
imprezy, dla podkreślenia ich uroczystego charakteru, w tym również
studniówki, których nikt sobie już
nie wyobraża bez poloneza.
18 stycznia na trzebnickim
rynku mogliśmy zobaczyć tegorocznych maturzystów. Uczniowie

Po zakończeniu Poloneza, uczniowe zatańczyli również Belgijkę.

www.kulturaisport.trzebnica.pl

Wśród zaproszonych gości w jednej z pierwszych par tańczył również Marek Długozima – Burmistrz
Gminy Trzebnica w parze ze swoją córką Olą.
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Przeglàd wydarzeƒ 2012 roku

Przeżyjmy to jeszcze raz
Trzebnickie lodowisko przy Kompleksie Sportowym
ORLIK 2012, w sobotę 18 lutego zamieniło się w arenę
sportowej rywalizacji. Uczestnicy Olimpiady Zimowej
mierzyli się ze sobą w różnych konkurencjach w swoich
kategoriach wiekowych.

Fot. UM Trzebnica

W Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy wykonano prace, które usprawniły funkcjonowanie
przychodni oraz poprawiły jakość obsługi pacjentów.
Pomalowano korytarze, wymieniono oświetlenie, zamontowano nową ladę oraz okienka w punkcie rejestracji,
odświeżono poczekalnię pediatrii. Zakupiono także
nowy, specjalistyczny sprzęt.

Uczniowie, którzy otrzymali Stypendia im. Jana
Pawła II oraz Stypendia Burmistrza Gminy Trzebnica.

MARZEC
11 marca miało miejsce ważne wydarzenie sportowe.
W Lesie Bukowym otwarto nowe trasy biegowe, które
powstały w ramach współpracy Gminy Trzebnica z Radiem Wrocław oraz Stowarzyszeniem Pro-Run z Wrocławia. Ścieżki ulokowane zostały na byłych terenach
uzdrowiskowych, które obecnie stanowią najpiękniejsze
miejsce spacerowo-rekreacyjne w Trzebnicy.

Otwarcie nowych tras biegowych.

Pojawiliśmy się na najpopularniejszym serwisie społecznościowym Facebook. To tu można znaleźć najnowsze
informacje z Gminy Trzebnica, zapowiedzi wydarzeń
kulturalnych i sportowych, liczne zdjęcia, ciekawostki
i wiele atrakcji. Wystarczy odwiedzić stronę www.facebook.com/trzebnica i kliknąć Lubię to! Jest nas już
ponad 1400 osób!

Pięknie oświetleni. 12 marca podczas Międzynarodowych Targów Oświetleniowych "Światło” w Warszawie,
oﬁcjalnie ogłoszono wyniki konkursu na „Najlepiej
Oświetloną Gminę i Miasto”. Burmistrz Marek Długozima odebrał dyplom i statuetkę za zajęcie II miejsca
w kraju za najlepiej oświetlony obiekt sportowy –
Trzebnicki Park Wodny ZDRÓJ.

LUTY
17 lutego Gmina Trzebnica otrzymała Nagrodę
Specjalną Polskiego Komitetu Olimpijskiego dla Najbardziej Usportowionej Gminy Roku 2011. Kapituła
konkursu jednogłośnie przyznała nam to wyróżnienie!
Burmistrz Marek Długozima odebrał nagrodę podczas
uroczystej gali wieńczącej Plebiscyt Słowa Sportowego.

KWIECIEŃ
Na stałe wpisane do naszego kalendarza: święto
wszystkich osadników – Pionierów Ziemi Trzebnickiej.
Tym razem odbyło się 20 kwietnia. Głównym punktem
uroczystości było odsłonięcie odnowionego pomnika.
Projekt jest efektem pracy przedstawicieli Towarzystwa
Miłośników Ziemi Trzebnickiej, Pionierów oraz Gminy
Trzebnica. Główną rolę odgrywa rzeźba białego orła,
która podkreśla, że Trzebnica była pierwszą powojenną
stolicą Dolnego Śląska. Na jego piersi jest przepaska
nawiązująca do znaku Henryka Brodatego.

Obchody Dnia Pioniera Ziemi Trzebnickiej.
Pierwsze efekty współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. 27 kwietnia odbyła się konferencja tematyczna dotycząca koncepcji zagospodarowania Winnej Góry. Głównym jej punktem było ogłoszenie wyników konkursu ogłoszonego przez Burmistrza
Gminy Trzebnica Marka Długozimy na wykonanie
projektu. Powstały niezwykłe prace, które stanowią inspirację do dalszych działań na tym obszarze.

Obrady Komisji Konkursowej.
MAJ

Podjęto ważny krok w sprawie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w gminie. 25 marca w Urzędzie Marszałkowskim burmistrz Marek Długozima i skarbnik
Barbara Krokowska podpisali umowę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie „Podstawowe Usługi dla Ludności Wiejskiej”, na doﬁnansowanie inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wielkim.
Doﬁnansowanie wynosi 1,5 mln zł. Inwestycja została
podzielona na dwa etapy. Całkowity koszt zadania
został oszacowany na ok. 6 mln. zł. Realizacja zadania

Fot. Marcin Mazurkiewcz

Od kilku lat przybywa nam kolejnych ośmiu wspaniałych. 20 marca w sali kinowej Centrum Kultury
i Sportu, najnowszej najlepszej ósemce, wybranej spośród
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, wręczono
statuetki, dyplomy oraz pamiątkowe odznaki. Wszystko
to odbyło się podczas uroczystej gali XII edycji Trzebnickiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

Fot. UM Trzebnica

Inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

Fot. UM Trzebnica

16 stycznia odbyło się spotkanie z władzami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Współpraca
pomiędzy Uniwersytetem a Gminą Trzebnica ma na
celu wspieranie nauki oraz realizację wspólnych zadań.
Mamy nadzieję, że dostarczymy studentom inspiracji
do tworzenia prac magisterskich, inżynierskich i doktorskich, ale również dla innych projektów np. organizowania plenerów malarskich czy rysunkowych, szkół
letnich, seminariów, konferencji, sympozjów oraz konkursów studenckich.

została określona w Wieloletnim Planie Finansowym
na lata 2013-2014.

Fot. UM Trzebnica

W trzebnickim Ratuszu, 10 stycznia, odbyła się V
Gala przyznania stypendiów. Piętnastu uzdolnionych
uczniów uczęszczających do gminnych placówek oświatowych otrzymało Stypendia im. Jana Pawła II oraz
Stypendia Burmistrza Gminy Trzebnica. Serdecznie
gratulujemy zdolnej młodzieży.

22 lutego odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej
Rady. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej
został Paweł Łukaszewski. Rada ma charakter konsultacyjny, w tym: opiniodawczy, wnioskodawczy i doradczy
– w sprawach dotyczących młodzieży. Kolejnym wymiarem działania Młodzieżowej Rady Miejskiej jest
możliwość współpracy zagranicznej z jej odpowiednikiem
z Kitzingen – miastem partnerskim Gminy Trzebnica.

Fot. UM Trzebnica

STYCZEŃ
Oddaliśmy do rąk turystów i mieszkańców Gminy
Trzebnica Rodzinny Przewodnik Turystyczny. Jeśli ktoś
dotąd miał problem z pomysłem na ciekawe spędzenie
wolnego czasu, zachęcamy do odkrycia szlaków i ścieżek
po terenach Wzgórz Trzebnickich. Przewodnik zawiera
gotowe scenariusze turystyczne po malowniczych zakątkach. Powstała nie tylko pięknie wydana wersja papierowa, ale również wersja interaktywna. Można przygotować się do zwiedzania już przed ekranem komputera.

Festiwal Balonowy w Trzebnicy.

www.kulturaisport.trzebnica.pl
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To była wyjątkowa majówka. Mieszkańcy wpatrzeni
w niebo i wypatrujący... balonów. Pierwszy Festiwal
Balonowy za nami! Przez trzy dni Trzebnica gościła
kilkanaście załóg balonowych, które walczyły o punkty
w ramach Pucharu Polski. Dopisali zawodnicy, sponsorzy,
mieszkańcy, jednym słowem – wszyscy, poza pogodą.
Mimo to nie brakowało atrakcji. Równolegle w Ogrodach
Klasztornych trwał piknik, który zorganizowały Siostry
Boromeuszki, Gmina Trzebnica i Fundacja dla Ratowania
Klasztoru św. Jadwigi Śl. „Na ratunek”. Mamy nadzieję,
że bramy do wyjątkowego ogrodu będą częściej otwierane.

Solidarności, drugi – Stawcio przy amﬁteatrze pomiędzy
Stawami Trzebnickimi, a trzeci – Aquarius przy wejściu
do Trzebnickiego Parku Wodnego „ZDRÓJ”. Razem
z Kociogórkiem i Lubuszką, które stoją na trzebnickim
Rynku, tworzą niezwykły szlak spacerowy po naszym
mieście, zaprojektowany z myślą dla dzieci i całych rodzin.

3 maja. Jak co roku bardzo uroczyście obchodziliśmy
ten dzień w Gminie Trzebnica. Tradycyjne punkty programu w tym roku wzbogacono wyjątkowym akcentem.
Państwo Kazimiera i Józef Szturowie z Masłowa,
decyzją Ministra Obrony Narodowej zostali odznaczeni
złotymi medalami „Za zasługi dla obronności Kraju”.
Medale wręczył im major Jacek Grobelny.
Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima
odebrał z rąk Redaktora Naczelnego wrocławskiej „Gazety Wyborczej” Jerzego Sawki dyplom – wyróżnienie
zdobyte przez gminę w tegorocznej edycji konkursu
„Złota Jedynka”. Kategoria, w której zostaliśmy nagrodzeni, to „Sportowa Gmina Roku 2011”. Kapituła, doceniła realizację sportowych inwestycji o znaczeniu lokalnym i regionalnym, min. budowę Trzebnickiego
Parku Wodnego „ZDRÓJ” czy Trzebnickiego Stadionu
Miejskiego „Fair Play Arena”.
Od 20 do 25 maja Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim
gościło młodzież z Kitzingen. Był to drugi cykl wymiany
międzyszkolnej. I na pewno nie ostatni. Wycieczka po
Kotlinie Kłodzkiej, Kudowie Zdrój, czy zwiedzanie
Wrocławia to tylko wybrane punkty z licznych atrakcji
przygotowanych dla zagranicznych gości.

Fot. SP Boleścin

Pierwszy strzał na bramkę na szkolnym boisku
w Boleścinie padł 23 maja. Autorem historycznego
gola był Burmistrz Marek Długozima. Nowoczesne
boisko wielofunkcyjne, które tego dnia otwarto przy
Szkole Podstawowej służy nie tylko uczącej się tu młodzieży, ale całej lokalnej społeczności.

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Boleścinie.
Po raz trzeci 27 maja ulicami miasta przemaszerował
korowód mażoretek i orkiestr. Natomiast po raz pierwszy
w tym gronie znalazła się trzebnicka grupa mażoretkowa,
która działa przy Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu.
Gratulujemy debiutu i życzymy powodzenia w kolejnych
występach artystycznych.
CZERWIEC
Trzebnica stała się domem dla trzech nowych rzeźb
– kotków. Pierwszy – Nastroszek znajduje się w Parku

www.kulturaisport.trzebnica.pl

Gminy Trzebnica 2011/2012 były uczniowskie pasje.
Ich odkrywanie i rozwijanie to wspaniała przygoda
wpisana w szkolne życie. Formuła tegorocznej Gali
realizowała jedno z zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej, które wdraża program „Szkoły z pasją”.
Trzebnica kibicuje podczas Euro 2012. Trzebnicki
Stadion Miejski Fair Play Arena zamienił się w wielką
strefę kibica. Fani piłki nożnej z całymi rodzinami
oglądali kolejne mecze dużym telebimie. Obok na
scenie występowali wyjątkowi artyści. I choć pogoda
znowu kaprysiła, to naprawdę frekwencja mieszkańców
i ich kolorowe stroje, imponowały.

Fot. Marcin Mazurkiewcz

Majówka w ogrodach klasztornych.

Fot. Marcin Mazurkiewcz

Fot. Marcin Mazurkiewcz

Jest taki jeden dzień w roku, gdy nasze miasto
należy do najmłodszych – Dzień Dziecka. Ostatnie
święto miało wyjątkowy klimat zabawy i radości. Ulicami
miasta przeszła kolorowa Parada Cyrkowa, w której
poza postaciami ze świata cyrku i bajki dumnie paradowały przebrane dzieci. W tym dniu obowiązkowe są
słodycze, konkursy i po prostu mnóstwo dobrej zabawy.
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Dzień Dziecka.
Wielki sukces naszej gminy w skali całego kraju!
11 czerwca w Warszawie w Teatrze Wielkim odbyło
się uroczyste wręczenie statuetek laureatom konkursu
„Teraz Polska”. Konkurs ma już swoją dobrze wypromowaną i rozpoznawalną markę, a tegoroczna edycja
była jego dwudziestą odsłoną. Tym bardziej cieszy fakt,
że właśnie w tym jubileuszowym roku prestiżowe godło
otrzymała Gmina Trzebnica. Zwyciężyliśmy w kategorii
gmin miejsko-wiejskich jako jedna z sześciu gmin
w kraju oraz jedyna z Dolnego Śląska.

Wspólne oglądanie meczów i kibicowanie podczas EURO 2012.
Ewelina Lisowska mieszkanka Gminy Trzebnica
odniosła ogromny sukces w II edycji niezwykle popularnego programu X Factor. 8 czerwca została zaproszona
przez Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimę
do Urzędu Miejskiego. Spotkanie zaowocowało kolejnymi
projektami, m.in. artystka zaśpiewała na trzebnickim
stadionie z okazji rozpoczęcia rozgrywek EURO 2012.
LIPIEC
23 lipca przy ul. Leśnej i Korczaka uroczyście
otwarto nowy plac zabaw dla dzieci, który powstał
dzięki współpracy Gminy Trzebnica z Fundacją Muszkieterów. Było oczywiście mnóstwo balonów słodyczy
i całkiem sporo dobrej zabawy na nowiutkich konikach,
huśtawkach i zjeżdżalni.

Od 15 do 19 czerwca po raz kolejny gościliśmy naszych przyjaciół z partnerskiego miasta Kitzingen
w Niemczech. W tym czasie w naszym kraju trwały
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Nie
brakowało zatem spotkań pełnych sportowych emocji.
Wśród czterdziestoosobowej delegacji byli m.in.: Siegfried
Müller- Nadburmistrz Kitzingen wraz z żoną, Claus
Lux- koordynator współpracy Kitzingen z Trzebnicą,
Ralph Hartner – kierownik urzędu miejskiego z Kitzingen
Ważnym momentem wizyty było złożenie kwiatów
przy grobie śp. ks. prof. Antoniego Kiełbasy – jednego
z prekursorów partnerstwa naszych miast.

23 lipca drużyna PSV Eindhoven, w której gra
polski zawodnik – Przemysław Tytoń zdobyła pierwsze
miejsce we wrocławskim turnieju Polish Masters. W ramach przygotowań przed głównymi meczami zespół
z Holandii przeprowadził trening na Trzebnickim Stadionie Miejskim FAIR PLAY ARENA. To spotkanie
było ogromnym przeżyciem szczególnie dla najmłodszych
kibiców.

W dniach od 16 do 17 czerwca na Trzebnickim
Stadionie Miejskim „Fair Play Arena” odbył się ogólnopolski ﬁnał rozgrywek w ramach minimistrzostw
Europy które organizuje ﬁrma Deichmann i stowarzyszenie „Kochamy Sport” z Wrocławia. Ponad 400 dzieci
oraz ich rodzice i trenerzy gościli w Trzebnicy, korzystając
m.in. ze stadionu, aquaparku i ścieżek rekreacyjnych
w Lesie Bukowym. 40 najlepszych krajowych drużyn
młodzieżowych rozegrało w sumie 100 meczy. Gmina
Trzebnica zapewniła młodym sportowcom nocleg i wyżywienie.

26 lipca – ta data przejdzie do historii Trzebnicy
jako jedna z ważniejszych. Faza marzeń o szkole muzycznej, projektów, koncepcji i podejmowania ważnych
decyzji staje się rzeczywistością. Burmistrz Gminy
Trzebnica Marek Długozima oraz Prezes Zarządu
ﬁrmy INTERM Sp. z o.o Kazimierz Stanisławczyk,
podpisali umowę na wykonanie modernizacji, remontu
oraz przebudowy budynków przy ul. 3 Maja. To tu od
września 2013 swoją działalność rozpocznie Szkoła
Podstawowa nr 2 oraz pierwsza w powiecie Szkoła
Muzyczna I i II Stopnia.

23 czerwca Gminne Przedszkole nr 1 w Trzebnicy
obchodziło ważne święto – uroczyście nadano mu imię
Krasnala Hałabały. Choć postać Hałabała to postać
z bajki, to sprawa z jego imieniem jest całkiem poważna.
Podczas uroczystości odczytano uchwałę Rady Miejskiej,
która formalnie nadaje Przedszkolu to niezwykłe imię.
23 czerwca Trzebnicki Park Wodny „Zdrój” gościł
wielu reprezentantów z całej Polski. Wszystko za sprawą
ciekawego i nietypowego przedsięwzięcia, jakim był
pierwszy w Polsce Turniej Hokeja Podwodnego „Aqua
Battle 2012” w Trzebnicy. Przyjechały drużyny z Gdańska,
Wrocławia, Siemianowic Śląskich, Gdyni i Bełchatowa.
29 czerwca Orły znowu pofrunęły do zdolnych
uczniów. Bohaterem ostatniej Gali Szkolnych Orłów

Fot. UM Trzebnica
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Podpisanie umowy na wykonanie budowy Szkoły
Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I i II Stopnia.
Czas wakacji sprzyjał inwestycjom, z których najbardziej cieszyli się najmłodsi. 28 lipca Burmistrz
Marek Długozima dokonał uroczystego przecięcia
wstęgi na kolejnym placu zabaw, w Księginicach. Jest
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Otwarcie placu zabaw w Księginicach.
Po raz kolejny Gmina Trzebnica znalazła się w czołówce gmin w niezależnym Rankingu organizowanym
przez dziennik Rzeczpospolita. W ogólnej klasyﬁkacji
mamy 15 – a jednocześnie 4 miejsce na Dolnym Śląsku,
a pod względem innowacyjności 4, co daje 1 miejsce na
Dolnym Śląsku! Tym bardziej cieszy fakt, że zostaliśmy
wyłonieni spośród 564 samorządów, które zakwaliﬁkowały
się do drugiego etapu.
Od 16 do 20 lipca na Trzebnickim Stadionie Miejskim „Fair Play Arena” odbywało się zgrupowanie Nike
The Chance. Młodzi piłkarze trenowali i walczyli
o swoją szansę pod okiem znanego i cenionego szkoleniowca – Stefana Majewskiego. Nike the Chance, to
ogólnoświatowa akcja poszukiwania młodych talentów
piłkarskich, którzy nie mają zawodowych kontraktów,
ale posiadają umiejętności, dużą ambicję i wielkie serce
do gry. Bierze w niej udział aż 55 krajów.
SIERPIEŃ
2 sierpnia. Zniszczone budynki jeszcze straszą latami
zaniedbania, ale taki stan potrwa już niedługo. Pierwszy,
ciężki sprzęt wjechał na teren nowej siedziby Szkoły
Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej w Trzebnicy.
Od tej chwili jesteśmy świadkami tego, jak historia
dzieje się na naszych oczach. Zapraszamy Państwa do
śledzenia z nami postępu prac w specjalnie stworzonej
w tym celu wirtualnej galerii, prowadzonej na www.trzebnica.pl.
3 sierpnia odbyło się posiedzenie Rady Społecznej
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy.
Przewodniczący Rady – burmistrz Marek Długozima
– poinformował o zamiarze modernizacji obecnej
siedziby ZLA. Za lokalizacją przychodni zdrowia w dotychczasowym miejscu, w ścisłym centrum miasta jednoznacznie opowiedzieli się mieszkańcy gminy. Wpływ
na tę decyzję ma również realna możliwość pozyskania
doﬁnansowania zewnętrznego na modernizację obecnej
siedziby.

Strongman Champions League w Trzebnicy.

Święto Sadów było także czasem niezwykłej premiery
superbohatera z naszej gminy. Wśród spacerujących
gości pojawił Super Kot – maskotka Gminy Trzebnica
dedykowana dzieciom. Najmłodsi mogli sfotografować
się z wielką podobizną Super Kota oraz otrzymać znak
pomocnika – pieczątkę w kształcie kociej łapki.

27 sierpnia – tegoroczne Dożynki Paraﬁalne połączono z innym wydarzeniem, ważnym dla małej społeczności związanej z Paraﬁi p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Koczurkach – z otwarciem
świetlicy wiejskiej w Domanowicach. Przed ołtarzem
polowym delegacje składały plony pól, owoce, wieńce
dożynkowe i chleby wypieczone z tegorocznych zbóż.

25 września miało miejsce uroczyste otwarcie Punktu
Informacji Turystycznej w Trzebnicy. Punkt powstał
w ramach Projektu Południowo-Zachodniego Szlaku
Cysterskiego. W ciągu niecałego miesiąca od uruchomiania PIT odwiedziło ponad 80 osób. Byli to mieszkańcy
Gminy Trzebnica, ościennych Gmin, Wrocławia, ale
także turyści ze Szczecina, Leszna, Krakowa oraz
Niemiec. A to dopiero początek!

WRZESIEŃ
W dniach od 1 do 2 września 2012 r. Trzebnica
była gospodarzem ogólnopolskiego ﬁnału turnieju amatorskich drużyn w piłkę nożną „Playarena Cup”.
W pierwszym dniu zawodów, na Trzebnickim Stadionie
Miejskim FAIR PLAY ARENA rywalizowały ze sobą
32 drużyny. W drugim dniu rozegrano mecze ﬁnałowe.
Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Gminy
Trzebnica – Marek Długozima.

Działamy prorodzinnie. To nie powinno budzić
wątpliwości. Burmistrz Marek Długozima zadbał o rodziców z małymi dziećmi, którzy są również petentami.
By ułatwić im wizytę w Urzędzie Gminy 20 września,
utworzono dwie strefy dla dzieci. Są tu małe stoliki,
krzesełka oraz pluszowe zabawki, kredki i kolorowanki,
tablicę, bujak oraz dywaniki nadające się do zabawy samochodzikami. Natomiast w toalecie, przystosowanej
dla osób niepełnosprawnych, zamontowano profesjonalny
przewijak dla niemowląt.

2 września w Księginicach odbyły się Dożynki
Gminne. Od kilku lat Święto Plonów to prawdziwy
festiwal smaków i barw. Są przepiękne wieńce dożynkowe
i kramiki bogate w lokalne potrawy i rękodzieło. W tym
roku imprezę uzupełniły występy zespołu Szymanowianie,
kabaretu Jurki oraz gwiazdy wieczoru Papa D. Z każdym
rokiem impreza nabiera coraz większego rozmachu,
głównie za sprawą aktywności mieszkańców wsi i ich
zaangażowania w organizację tego dnia. Bez obaw możemy powiedzieć: to jedne z piękniejszych dożynek
w regionie!

Dożynki Gminne 2012 odbyły się w Księginicach.
8 września w Nowym Dworze otwarto nowy plac
zabaw dla dzieci. To już kolejny tego typu obiekt
w Gminie Trzebnica. Nowoczesny, bezpieczny i kolorowy
– dedykowany najmłodszym, a służący także integracji
mieszkańców sołectw.
10 września uroczyście otwarto przebudowaną ulicę
Jana Pawła II. To szczególna ulica – znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszych i najbardziej
rozpoznawalnych zabytków Trzebnicy – Międzynarodowego Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej oraz Pocysterskiego Klasztoru Sióstr Boromeuszek. Oba te obiekty
tworzą wspólnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych
wizytówek naszego miasta i gminy.

Fot. UM Trzebnica

Fot. Marcin Mazurkiewicz

7 sierpnia 2012 roku w Bogatyni miała miejsce niecodzienna uroczystość. Władze gminy uhonorowały
tytułem „Przyjaciel Gminy Bogatynia” samorządy, przedsiębiorstwa, organizacje i osoby prywatne, które w pamiętnym 2010 roku pospieszyły na pomoc miastu zrujnowanemu przez powódź. Tytułu honorowy „Przyjaciel
Gminy Bogatynia” przyznano również Burmistrzowi
Markowi Długozimie,

Otwarcie przebudowanej ul. Jana Pawła II.
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Na to wydarzenie czekają wszyscy mieszkańcy
gminy. 16 września na trzebnickim rynku po raz kolejny
odbyło się Trzebnickie Święto Sadów. Ulica Daszyńskiego
wypełniona po brzegi spacerującymi gośćmi zmieniła
się w deptak pełen kramików. W tym roku publiczność
zabawiał znany satyryk – Marcin Daniec, a wieczorem
czekało na nas prawdziwe muzyczne show w wykonaniu
legendarnego zespołu Lady Pank.

Najsilniejsi ludzie na świecie przybyli do naszego
miasta! Wraz z nimi rzesze kibiców. 19 sierpnia Trzebnica
była gospodarzem międzynarodowych zawodów Strongman Champions League. Jeden z zawodników przybył
nawet z odległej Republiki Południowej Afryki. A zawitały do nas takie gwiazdy jak Misha Koklyaev z Rosji
oraz wielokrotny mistrz świata – Zydrunas Savickas
z Litwy, który pobił rekord świata w konkurencji „Waga
Płaczu Przodem”. Zawody były relacjonowane w międzynarodowym kanale EUROSPORT, zapewniając
Trzebnicy skuteczną, międzynarodową promocję.

Fot. Marcin Mazurkiewicz

Fot. UM Trzebnica

to jednocześnie największy plac zabaw na terenie Gminy
Trzebnica.

Fot. UM Trzebnica
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26 września podczas sesji Rady Miejskiej radni
koalicji z KWW Marka Długozimy i Trzebnica 2000
Plus uchwalili dla Gminy Trzebnica studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
To niezwykle ważny dokument dla rozwoju gminy,
który pozwoli na rozpoczęcie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Gmina Trzebnica była gospodarzem jednego z czterech etapów rozgrywania zawodów w ramach I Mistrzostw Aglomeracji Wrocławskiej w piłkę nożną.
Impreza odbyła się na Trzebnickim Stadionie Miejskim
FAIR PLAY ARENA. 27 września, odbyły się zawody
eliminacyjne w czterech miejscach – Oławie, Środzie
Śląskiej, Wrocławiu i Trzebnicy. W rywalizacji wystąpiły
dwie drużyny z Trzebnicy – ze Szkoły Podstawowej nr
2 i Szkoły Podstawowej nr 3, która wywalczyła awans
do ﬁnału. Trenerem zespołu jest Grzegorz Ruła.
PAŹDZIERNIK
11 października w sali konferencyjnej Stadionu Narodowego w Warszawie odbyło się rozstrzygnięcie XIII
edycji konkursu „Budowniczy Polskiego Sportu, którego
głównym organizatorem jest Polski Klub Infrastruktury
Sportowej. Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima
odebrał z rąk gościa honorowego Gali – olimpijczyka
Roberta Korzeniowskiego najwyższe wyróżnienie – statuetkę „Budowniczego Polskiego Sportu”.

Pielgrzymka trzebniczan do grobu św. Jadwigi Śl.
16 października to nie tylko święto o charakterze
religijnym, ale także święto mieszkańców miasta i gminy.
Z tej okazji odbyła się Pielgrzymka trzebniczan do
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19 października kolejna miejscowość Gminy Trzebnica zyskała wyremontowaną i odświeżoną świetlicę
wiejską. Sołtys Raszowa Bożena Durbajło zapewniła,
że to miejsce będzie tętnić życiem i ma służyć mieszkańcom do wspólnej integracji oraz dzieciom do rozwijania swoich zdolności i mądrego gospodarowania
wolnym czasem.
19 października – wieczór reﬂeksji, muzyki i sztuki
w postaci obrazów i graﬁk o Trzebnicy. Wernisaż
„Marzy nam się uzdrowisko – o Trzebnicy mieście
z bajki” miał swoje trzy bohaterki, trzebniczanki –
autorkę baśni o Trzebnicy Danutę Kamińską oraz ilustratorki jej książek, a zarazem przyjaciółki i lokalne
artystki – Ewę i Martę Mroczek. Wyjątkowa frekwencja,
a także nastrój pełen serdeczności i dobrego ducha
przyjaźni potwierdziły, jak ważne są te spotkania.
Uzdrowisko nie tylko nam się marzy, ale staje się
całkiem bliskie rzeczywistości. Dnia, w którym odbywał
się wernisaż, Burmistrz Marek Długozima otrzymał
bardzo ważne pismo. -Miło nam poinformować wszystkich mieszkańców, że otrzymaliśmy już świadectwo
potwierdzające właściwości lecznicze klimatu w Trzebnicy.
O wydanie takiego świadectwa zwróciliśmy się do Instytutu Geograﬁi i Przestrzennego Zagospodarowania
im S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Badania są niezbędne do uzyskania w przyszłości
statusu uzdrowiska, o który stara się Gmina Trzebnica
– poinformował burmistrz.
30 października. Wymieniono starą, zniszczoną nawierzchnię schodów przy ulicy Słonecznej. Warto pokazywać też te z pozoru małe remonty, bowiem i one
wpisują się charakter dynamicznych zmian, które obserwujemy w Gminie Trzebnica już od dłuższego czasu.

27 listopada ukończono kolejny kompleksowy remont
świetlicy, tym razie w Brzeziu. Teraz do dyspozycji
mieszkańców jest piękny obiekt, który umożliwi wspólną
realizację wielu przedsięwzięć i z pewnością będzie
miejscem licznych spotkań. Wewnątrz budynku znajduję
się duża sala ze sceną, kuchnia oraz zaplecze sanitarne.
Świetlica w Brzeziu znajduje się jest w centrum miejscowości. Jak każde tego typu pomieszczenie, stanowi
ważny element codziennego życia lokalnej społeczności.

11 listopada – Święto Niepodległości. Święto radości.
Tegoroczne uroczystości miały wyjątkowy charakter,
głównie za sprawą rekonstrukcji historycznej przeprowadzonej przez Trzebnickie Stowarzyszenie Jazdy Historycznej z Taczowa Małego. Pokaz walk współczesnych
komandosów, deﬁlada wojskowa z historycznymi postaciami to tylko kilka z punktów bogatego programu.

GRUDZIEŃ
2 grudnia w Hali Sportowej w Trzebnicy rozegrano
Turniej Koszykówki El Clasico o Puchar Burmistrza
Gminy Trzebnica. Spośród czterech drużyn, biorących
udział w derbach Trzebnicy, zwycięską została BC
Trzebnica. W zawodach udział wzięły drużyny: BC
Trzebnica, DiTRojt Flinstons, Promilki Trzebnica i Zadymki Trzebnica. Medale, puchary, nagrody oraz pamiątkowe koszulki z herbem Trzebnicy wręczyli wspólnie
– Marek Długozima Burmistrz Gminy Trzebnica oraz
Mariola i Tomasz Stangenberg właściciele Bricomarche
w Trzebnicy, sponsorzy wydarzenia.
5 grudnia Władysław Zięba, zgłoszony przez Burmistrza Marka Długozimę, odebrał specjalną Nagrodę
Sportową Dolnego Śląska za całokształt pracy szkoleniowej w plebiscycie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Władysław
Zięba stanowi historię Trzebnickiej siatkówki. Wpisany
został w poczet Honorowych Obywateli Trzebnicy.

Obchody Dnia Niepodległości.

Od 6 do 7 grudnia w Trzebnicy stacjonowała
drużyna Legii Warszawa, która przygotowywała się do
ligowego meczu z WKS Śląskiem Wrocław. Drużyna
stacjonowała w hotelu „Trzebnica”, a rozgrzewka zawodników odbyła się na terenach spacerowo – rekreacyjnych przy trzebnickich stawach ulicy Leśnej.

15 listopada zakończono remont drogi w Cerekwicy.
Ponad 350-metrowy odcinek przeszedł gruntowną
przebudowę. Niemal identyczny zakres robót zostanie
przeprowadzony w Nowym Dworze, gdzie rozpoczęto
już prace remontowe.
16 listopada Burmistrz Gminy Trzebnica Marek
Długozima i Matka Generalna Kongregacji Sióstr
Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza Alberta
Groń podpisali umowę, na mocy której Gmina Trzebnica
przekaże 150 tysięcy zł na remont klasztoru. To bardzo
znaczące wsparcie, bo ten zabytkowy obiekt wymaga
pilnie nowego dachu na powierzchni ponad jednego
hektara! W czerwcu 2011 powołano do życia Fundację
dla Ratowania Klasztoru Świętej Jadwigi „By Służyć”.

16 grudnia burmistrz Gminy Trzebnica wizytował
remont ul. Kwiatowej. Przebudowana została nawierzchnia jezdni, chodników oraz sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Jest to pierwszy etap prac, dążących do utworzenia deptaka na ul. Daszyńskiego.

Fot. UM Trzebnica

31 października w auli Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy
odbyło się spotkanie z założycielem Fundacji Poza
Horyzonty – Jaśkiem Melą. Uczniowie, którzy działają
w wolontariatach szkolnych mieli okazję wysłuchać
ciekawej, wzruszające, ale przede wszystkim budującej
historii. Jasiek Mela spotkał się również z burmistrzem
Markiem Długozimą. I to spotkanie zaowocowało niezwykłym projektem: Bieg Sylwestrowy 2012 miał wyjątkowy, charytatywny wymiar: zebrano pieniądze na
protezę dla podopiecznego fundacji małego Jaśka Szopy,
ale o tym szerzej w grudniu.

Be The Music”. 6 listopada zwycięzcą spotkał się z Burmistrzem Markiem Długozima, który w imieniu własnym
i mieszkańców, pogratulował Tomkowi zwycięstwa oraz
zapewnił o dalszym wsparciu jego muzycznej drogi.
5 listopada sprawa modernizacji Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego weszła w kolejny etap. W Urzędzie
Miejskim w Trzebnicy odbyło się otwarcie ofert na
opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę
i rozbudowę budynku przychodni w Trzebnicy. Wpłynęło
dwanaście ofert.

Fot. UM Trzebnica

grobu św. Jadwigi i uroczysta Msza św. w Bazylice.
Uczestnicy Pielgrzymki zebrali się na trzebnickim
Rynku, gdzie przywitani zostali przez Burmistrza
Gminy Trzebnica Marka Długozimę oraz J. E. Ks.
Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego.
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Fot. Marcin Mazurkiewicz
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Już po raz trzeci mieszkańcy naszej gminy spotkali
się na Trzebnickim Rynku, by uczestniczyć w zabawie
mikołajkowej dla dzieci oraz wspólnej Wigilii. 16
grudnia na trzebnickim Rynku panowała piękna, świąteczna atmosfera. Przestrzeń wypełniła się dźwiękami
kolęd w wykonaniu młodzieży, a także zapachami pierniczków, które ozdabiali najmłodsi. Na stołach znalazły
się pierogi, barszcz, wigilijna kapusty i przepyszne ciasta
przygotowane w tzw. wersji domowej przez panie zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeniach.
Specjalnym gościem tegorocznego spotkania była Dorota
Osińska.

Spotkanie z Jaśkiem Melą w Gimnazjum nr 1.

Fot. UM Trzebnica

LISTOPAD

Tomek „Kowal” Kowalski zwycięzcą programu
muzycznego Must Be The Music w TV Polsat.
4 listopada Tomek Kowalski z Marcinowa głosami
telewidzów wygrał telewizyjne show muzyczne „Must

www.kulturaisport.trzebnica.pl

18 listopada w sali widowiskowej Trzebnickiego
Centrum Kultury i Sportu odbył się koncert galowy 4
edycji projektu muzycznego Młodzi Śpiewni. Motywem
przewodnim tej edycji warsztatów był polski big beat.
Tym razem gala połączona była z koncertem zwycięzcy
"Must Be The Music" Tomka Kowalskiego z zespołem
FBB.
Na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy, 26
listopada Trzebnicę wizytowała pani Renata Kucharska
– pracownik Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków. Celem przyjazdu było obejrzenie
postępu prac przy budowie Szkoły Podstawowej nr 2
oraz Szkoły Muzycznej. Burmistrz zaprezentował
również miejsce po dawnym basenie kąpielowym (niecka
przy Orliku na ul. Oleśnickiej), które zamierza przeznaczyć na halę sportową dla nowej szkoły. Kolejnym
ważnym powodem tej wizyty była konsultacja w sprawie
modernizacji przychodni zdrowia.

Fot. Marcin Mazurkiewicz

Dach Klasztoru Sióstr Boromeuszek zostanie wyremontowany.

Mikołaj oraz Wigilia na trzebnickim Rynku.
31 grudnia – Do pokonania 10 kilometrowa trasa.
Na koniec radość i duma. W tym roku było coś ponad
to. Mały, prawie półtoraroczny chłopiec – Jasiek. Sam
ma problemy z bieganiem, ponieważ brakuje mu nóżki,
ale 31 grudnia w Trzebnicy ponad 1200 osób pobiegło
dla niego. Efekt? Czek na ponad 15 tys. zł! Dzień
przed sylwestrem na starcie stanęli uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych. W tym roku było
prawie 400 osób!

PA N O R A M A T R Z E B N IC KA
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To był rok!
R

ok 2012 był bardzo obﬁty
w różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. Niektóre
organizowane były po raz pierwszy,
inne – na stałe wpisane do kalendarium wydarzeń. Trzebnickie
Centrum Kultury i Sportu odwiedziło niewątpliwie więcej osób,
niż w latach ubiegłych, powodem
było m.in. utworzenie kilkunastu
bezpłatnych sekcji i kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Reaktywowany po latach Festiwal Piosenki Dziecięcej „Biedronka”.
ﬁnałem a ﬁnałem talent show
Must Be The Music zagrał u nas
Tomek Kowalski z zespołem FBB.
Sala była szczelnie wypełniona,
a dzięki mocnemu wsparciu ze
strony wszystkich trzebniczan Tomek wygrał ten ogólnopolski program. W listopadzie wystąpił także
z Młodymi Śpiewnymi, których
tegorocznym tematem był polski
big beat. W grudniu przygotowaliśmy przesłuchania do Gminnego
Przeglądu Kolęd i Pastorałek.Odbyła się też zimowa odsłona Festiwalu Tradycji i Obrzędów, w który mocno angażują się mieszkańcy
sołectw. Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia współorganizowaliśmy Mikołaja i Wigilię na
trzebnickim Rynku.

wych, np. „Jazz w Trzebnicy” czy
„Cudeńka na szydełku”. Ponadto
w ramach „Spotkań ze sztuką”
TCKiS odwiedzały liczne grupy
dzieci ze szkół z terenu naszej
gminy, które oprowadzała p. Łucja
Kołodziejczyk.
Kino
Nieustannie działało trzebnickie kino Polonia, zapraszając na
seanse średnio 4 razy w miesiącu
i oferując przy tym najniższą dostępną na rynku cenę biletu – jedyne 10 zł. Tu również odbywają
się gale talentów, konferencje,
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy przedstawienia przygotowywane przez placówki oświatowo – wychowawcze. Warto przy
tym podkreślić stałą współpracę
Centrum z ﬁrmami zewnętrznymi
czy stowarzyszeniami. Od lat swoje
zajęcia prowadzi u nas Społeczne
Ognisko Muzyczne „Allegro” czy
Wrocławska Akademia Tańca z ﬁlią w Trzebnicy (dawniej Szkoła
Tańca „Kijkowski”). Swoją działalność mocno akcentuje Klub Seniora. Odpowiedzialna za comiesięczne zabawy jest pani Jadwiga
Płatek. Prężnie działa także Uniwersytet Trzeciego Wieku „Tęcza”,
który w TCKiS prowadzi swoje
zajęcia, spotkania tematyczne czy
świąteczne, wykłady, wieczornice,
a od grudnia proponuje nawet wyjazdy do Filharmonii Wrocławskiej.

Wystawy
Centrum przygotowywało także szereg wystaw oraz projektów
artystycznych – wspomniane już
dwie edycje Trzebnickiego Festiwalu Tradycji i Obrzędów, ale
także „Odlot bocianów” w ramach
którego prezentowane były prace
Lecha Taraszczuka, gobeliny Marii
Gostylli – Pachuckiej czy obrazy
Elwiry Teski. Zainaugurowany
został również projekt pn. „Artwrzosowisko”, podczas którego mieliśmy wystawę malarstwa Mariny
Czajkowskiej, którą zakończył plener malarski „Wyspa”. Oprócz tego
proponowaliśmy naszym gościom
mnóstwo wystaw okolicznościo-

Fot. TCKiS (2)

Dzień za dniem
Już na początku stycznia w sali
widowiskowej odbył się Noworoczny Koncert Kolęd, w którym
zaśpiewali laureaci wyłonieni podczas przesłuchań. Kilka dni później
uczestniczyliśmy w wydarzeniu
słynnym na całą Polskę – Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
Szkoła Podstawowa nr 2 zorganizowała u nas Dzień Wiosny. Miłośnicy jazzu mieli swoją ucztę 30
marca podczas koncertu Krystyny
Stańko oraz Macieja Fortuny Trio.
W okolicy Świąt Wielkanocnych
zainaugurowana została wiosenna
edycja Festiwalu Tradycji i Obrzędów. W kwietniu odbyły się
przesłuchania, a potem uroczysta
gala Festiwalu Piosenki Dziecięcej
„Biedronka”. Znakomitą atmosferę
zawdzięczaliśmy obecności pomysłodawcy tego Festiwalu – panu
Czarkowi Cesarzowi. Dla sołtysów
został wyświetlony nominowany
do Oscara ﬁlm Agnieszki Holland
pt. „W ciemności”. Centrum włączyło się także w przygotowania
Dnia Pioniera, który co roku obchodzony jest na terenie naszej
gminy. Zorganizowaliśmy także
XIII Turniej Tańca Towarzyskiego
o Puchar Burmistrza Trzebnicy.
Maj przyniósł do Trzebnicy niezwykle widowiskowe Zawody Balonowe. TCKiS włączyło się także
w organizację uroczystości państwowych, takich jak obchody

Konstytucji 3 Maja. W tym samym
miesiącu mogliśmy podziwiać efekty współpracy kameralistów
z trzebnicką młodzieżą oglądając
koncert przygotowany specjalnie
na Dzień Matki. Cykliczne imprezy, które współtworzymy, to
Parada Orkiestr Dętych i Humoru
i organizowany kilka dni później
Dzień Dziecka. W czerwcu odbyły
się także: Salwatoriański Festiwal
Piosenki Religijnej i Szkolna Gala
Orłów. W związku z organizacją
Finału Mistrzostw EURO 2012
przez cały miesiąc na stadionie
miejskim Fair Play Arena w Streﬁe
Kibica występowały gwiazdy muzyki rozrywkowej, w tym nasi krajanie – Ewelina Lisowska i Tomek
Kowalski z zespołem. W międzyczasie na błoniach trzebnickich
udało się zorganizować pierwszy
plenerowy pokaz sekcji i kół działających w TCKiS. Na lipiec i sierpień przygotowano specjalny program dla dzieci, w którym znalazły
się: przedstawienia interaktywne,
plenerowe zajęcia plastyczne, bezpłatne seanse kinowe, turnieje szachowe oraz zabawy i konkursy
przygotowane przez Bibliotekę
Miejską. Wraz z początkiem roku
szkolnego do TCKiS powróciły
zajęcia stałe, ale jest ich tyle, że
trzeba poświęcić im więcej miejsca.
Tradycyjnie już na początku września wszyscy mieszkańcy gminy
świętowali zbiory podczas Dożynek, których gospodarzami byli
sołtysi Kobylic, Jaszyc i Księginic.
Dobrą zabawę zapewnił szereg atrakcji: kabaret Jurki, zespół PapaD
i Stringi Band. Dwa tygodnie później na trzebnickim Rynku odbyła
się główna impreza naszego miasta
– Trzebnickie Święto Sadów. Już
po raz 33 całe miasto bawiło się
doskonale przy przygotowanych
z tej okazji atrakcjach. W październiku w sali widowiskowej
przedstawiony został słynny spektakl „Klimakterium”. Między pół-

Darmowe zajęcia w Bibliotece Miejskiej są świetnym sposobem na kreatywne spędzenie czasu z maluchami.

Zajęcia bezpłatne
Szczególną uwagę należy poświęcić bezpłatnej działalności
edukacyjno – rozrywkowej skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych. Od ponad roku działają
u nas takie sekcje, jak balet czy
mażoretki, które cieszą się niesłabnącą popularnością. Z czasem
poszerzyliśmy naszą ofertę o kolejne sekcje. W tym momencie
jest ich aż 16, a łącznie uczestniczy
w nich ponad 540 osób. Wszystko
zaczęło się od baletu, który działa
już drugi rok pod przewodnictwem
Katarzyny Kmiecik. Wielką popularnością cieszy się również taniec prowadzany przez Justynę
Łukasiewicz. O sprawność ﬁzyczną
i prawidłową postawę dba Agnieszka Łysoń, która regularnie
ćwiczy z dziećmi podczas gimna-

styki korekcyjnej z elementami
rytmiki. Najmłodsi z kolei świetnie
się bawią przy proponowanych
przez Basię Ulatowską „Skaczących
Nutkach”. Jest to propozycja skierowana do dzieci, które nie chodzą
do przedszkola, a w zajęciach aktywnie uczestniczą wraz z rodzicami. Wydawać by się mogło, że
piłkę mogą kopać tylko chłopcy.
Jednak nie! Popularyzacją tej dziedziny wśród dziewcząt zajmuje się
Marek Siemiątkowski, który trenuje grupę miłośniczek tego sportu.
„Magiczne Kredki” dają możliwość
spełniania się artystycznie maluchom, a prowadzi je Jola Hercuń.
Formacją taneczno – marszową,
potocznie nazywaną Mażoretkami,
opiekują się Anna Krzemieniec
i Adrianna Nader. Mażoretki brały
udział m.in. w Festiwalu Orkiestr
Dętych w Twardogórze, Paradzie
Orkiestr Dętych i Humoru, Dniu
Dziecka, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, turnieju koszykówki El Clasico czy Biegu Sylwestrowym. Stale współpracują
z ciągle rozrastającą się Orkiestrą
Dętą prowadzoną przez Tomasza
Świńczyka. O dobre poczucie humoru nieustannie dba grupa pantomimiczno-klaunowska pod nazwą „Formacja Deformacja”. Opiekują się nią Ania i Jim Williamsowie. Pracownia Malarstwa i Rysunku oraz Rozwoju Aktywności
Twórczej to dwie propozycje Łucji
Kołodziejczyk, która od lat angażuje młodych artystów i plastyków
przejawiających zamiłowanie do
sztuk pięknych. Dla młodzieży
utalentowanej wokalnie funkcjonuje Akademia Śpiewu i Aktorstwa, zaś dla dorosłych – chór.
Obie sekcje prowadzi Maria Zygmaniak-Lesiak. Dla myślicieli –
strategów działa klub szachowy,
kierowany przez Henryka Kuzana,
a wspaniałą propozycją dla utalentowanych manualnie – bez
względu na wiek i płeć – jest rękodzielnia, którą zajmuje się Grażyna Kałuzińska. Od niedawna
funkcjonuje również grupa miłośników fotograﬁi prowadzona przez
Kasię Koćmę.
Nie tylko muzyczny tygiel
Trzebnickie Centrum Kultury
i Sportu jest miejscem spotkań

www.kulturaisport.trzebnica.pl

Wsi spokojna, wsi wesoła…
TCKiS w swoim statucie ma
sprawowanie opieki nad działalnością kulturalną świetlic wiejskich
oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych w tych środowiskach. O ich
aktywności świadczą liczby: łącznie
ponad 150 imprez kulturalnych,
między innymi Dzień Matki,
Dzień Kobiet, Dzień Chopa, zabawy karnawałowe, ogniska, Andrzejki, spotkania świąteczne,
Dzień Dziecka, Mikołaj czy Dożynki. Wszystko to działo się
w miejscowościach stanowiących
nasze lokalne społeczeństwo. Do
najbardziej aktywnych należy zaliczyć Taczów Mały, który reprezentował i promował Gminę
Trzebnica w Bitwie pod Grunwaldem czy uroczystościach 11
listopada. W różne przedsięwzięcia
angażowały się także: Głuchów
Górny, Cerekwica, Szczytkowice,
Masłowiec, Brochocin, Brzyków,
Ligota, Piersno, Skoroszów i Kuźniczysko. W każdej miejscowości
sołtysi dbali, by coś się działo.
***
Podsumowując, w Centrum
Kultury i Sportu praktycznie codziennie coś się działo, a pojęcie
„nuda” teoretycznie nie istnieje
w żadnym z dostępnych w bibliotece słowników. To miejsce nieustannie tętni życiem, a spotykają
się tu wszystkie pokolenia.

Fot. Marcin Mazurkiewicz

Czytamy coraz więcej!
Nie samą muzyką człowiek
żyje, dlatego tak sprawnie funkcjonuje nasza biblioteka. Wbrew
statystykom mówiącym o tym, że
Polacy mało czytają, w naszej bibliotece czytelnictwo systematycznie
wzrasta. Ponad 2500 osób odwiedziło bibliotekę łącznie 24 000
razy! Od ubiegłego roku w trzebnickiej bibliotece jest dostępna
usługa „Książka na telefon”. Dzięki
niej osoby starsze, schorowane nie
muszą się już martwić o brak literatury. Raz w miesiącu pracownik
dostarcza do domów zamówione
telefonicznie pozycje. Można także
korzystać z katalogu elektronicznego, który jest dostępny na naszej
stronie www.kulturaisport.trzebnica.pl w zakładce „Biblioteka”.
Pracownicy odwiedzają także pensjonariuszy Zakładu OpiekuńczoLeczniczego w ramach akcji zwanej
„Książka czytana”. W ubiegłym
roku księgozbiór powiększył się
o 1650 książek zakupionych ze
środków przyznanych przez organizatora biblioteki, ale także
Ministerstwo Kultury, a łącznie
z darami czytelników książek przybyło 1829. W tym roku swoje 5lecie obchodził Dyskusyjny Klub
Książki, prowadzony przez panie
z biblioteki. W 2012 roku udało
się zorganizować spotkania z Janem
Grzegorczykiem oraz globetrotterem i fotografem Leszkiem
Szczasnym, a także Krzysztofem
Martyną i Agatą Kołakowską.
Warto dodać, że działalność klubu
została doceniona przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną we
Wrocławiu. W bibliotece odbywają
się także zajęcia edukacyjno – plastyczne dla dzieci pn. „Poczytanki
– malowanki – zgadywanki”,
w których w ubiegłym roku łącznie
wzięło udział ponad 440 dzieci.
Maluchy zajmują się wykonywaniem prac plastycznych nawiązujących tematyką do zagadnień

związanych z literaturą i książką.
Sporą popularnością cieszy się
również Klub Miłośników Origami. Maluchy, które lubią słuchać
bajek, mają możliwość uczestniczenia w poniedziałkowych Spotkaniach z Bajarką. Pod koniec
września pasowano na czytelników
130 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 i Przedszkola nr 2.
Biblioteka czynnie włączała się
w organizowanie takich wydarzeń,
jak Dzień Książki i Praw Autorskich czy obchody Światowego
Dnia Pluszowego Misia.

Zeszłoroczną gwiazdą Święta Sadów był zespół Lady Pank.

Fot. Marcin Mazurkiewicz

na polskiej scenie muzycznej i wydanie płyty, czego z serca życzymy.
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Debuitancki występ trzebnickich mażoretek podczas Parady Orkiestr Dętych i Humoru.

Ogólnopolski ﬁnał rozgrywek amatorskiej ligi w piłkę nożną PLAY
ARENA w Trzebnicy

Patrycja Król

Fot. TCKiS

Fot. Marcin Mazurkiewicz

harcerzy z ZHR (Wataha i Gawra)
oraz ZHP (Awaria i Paranoja).
Nie można pominąć także zespołów muzycznych, które regularnie
spotykają się na próbach w pomieszczeniach TCKiS. Jednym
z grających tu najdłużej jest doskonale znany trzebnickiej publiczności No Pesos. Prężnie działa
również trzebnicka formacja Come
Back, która świetnie odnajduje się
w jazzowo-funkowych klimatach,
nie stroniąc jednak od bluesa czy
rocka. Z kolei Hard Day to pięcioosobowy zespół, z kobiecym
wokalem, który gra własne kompozycje o rockowym zabarwieniu.
Ktoś, Gdzieś, Kiedyś, Coś to kwartet stricte bluesowy, który wciąż
poszukuje wokalisty. Muzycy grają
zarówno własne kompozycje, jak
i standardy bluesowo-rockowe.
Stosunkowo młodym zespołem
z zacięciem metalowym jest Wickerreindeer. Zespół tworzy kilku
uczniów trzebnickiego PZS nr 1.
Jako że zabawa w życiu jest ważna,
w salkach swoje miejsce mają również zespoły grające muzykę taneczną, idealną na wszelkiego rodzaju zabawy, wesela, studniówki.
Specjalistą w tej dziedzinie jest
zespół Karol. Również do zabawy,
ale w odcieniach popowo-rockowych coverów prezentuje sześcioosobowa grupa Roker. Houd to
zespół, który – jak sama nazwa
wskazuje – swoją muzyką stara
się krzewić pamięć o gigantach
muzyki bluesowo-rockowej. Dominują tam mocne, rockowe riffy,
jak przystało na utwory, które zna
każdy fan dobrej muzyki. Nie
można nie wspomnieć o bardzo
aktywnej koncertowo grupie FBB,
dawniej znanej jako Fama Blues
Band, której wokalista – Tomek
Kowalski – w minionym roku
zwyciężył w talent show Must Be
The Music. Zespół w swoim dorobku ma sporo własnych kompozycji, ale zdarza im się zagrać
znane przeboje wielkich polskich
artystów. Za sprawą wygranej Tomka FBB ma szansę na zaistnienie
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Pasjonatki tańca nowoczesnego podczas zajęć.

www.kulturaisport.trzebnica.pl

Deichmann Mini Mistrzostwa Europy rozegrano na Trzebnickim
Stadionie Miejskim FAIR PLAY ARENA.
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Pełen sportowych wrażeń
M

iniony rok zdecydowanie należał do sportowców. Centrum Kultury i Sportu organizowało lub
współorganizowało ponad 100 imprez sportowych, w których udział
wzięło ponad 12 tysięcy osób!
Na dobry początek
W 2012 roku imprezy sportowe rozpoczęły się od kontynuacji
Turnieju Halowej Ligi Piłki Nożnej Open, w których w ciągu
całego roku udział wzięło 940
osób. Z racji ferii zimowych dział
sportowy przygotował szereg imprez dla dzieci i młodzieży, w których wzięło udział 157 osób. Ponadto w tym czasie wstęp na Lodowisko Miejskie dla dzieci i mło-

biegu. Kilka dni później, przy
współpracy z Klubem Sportowym
Artemis Wrocław oraz Dolnośląskim Związkiem Orientacji Sportowej, zorganizowaliśmy biegi na
orientację, w których udział wzięło
ponad 520 osób z całej Polski.
Wiosną rozpoczął się sezon na
imprezy sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkolnych. Maluchy
brały udział w rozgrywkach Ligi
Piłki Nożnej, Biegu Przedszkolaka,
zaś starsi startowali w zawodach
lekkoatletycznych na stadionie
miejskim Fair Play Arena. Odbył
się także turniej piłki nożnej o Puchar Tymbarku i Biegi Przełajowe
o Puchar Kocich Gór w ramach
akcji „Polska Biega”. W sobotnie
popołudnia dorośli mieli okazję

udział 462 dziewcząt i chłopców.
Tydzień później odbył się ogólnopolski Finał Finałów, w którym
startowało 535 młodych piłkarzy
z całego kraju. Zainaugurowany
został też cykl imprez biegowych
pn. Otwarte Mistrzostwa Trzebnicy w Lekkiej Atletyce, który
trwał do listopada. W czerwcu
cała Polska i Ukraina, a właściwie
– cała Europa szumiała o EURO
2012. Trzebniccy kibice mieli również swoją Strefę Kibica, w której
mogli przeżywać sportowe emocje.
W lipcu gościła u nas drużyna
PSV Eindhoven, w której bramkarzem jest bohater EURO 2012
– Przemysław Tytoń. Istotne jest,
że nie tylko zagraniczni gracze
doceniają walory naszego obiektu.

„Playarena Cup”, w którym wzięło
udział 630 zawodników z całego
kraju. Zaraz po nich swoje turnieje
o Puchar Premiera Donalda Tuska
rozgrywała młodzież szkolna. Zorganizowane zostały także I Mist-
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Na początku grudnia w hali sportowej odbył się Turniej Koszykówki
męskiej „El Clasico” o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica, w którym walczyły cztery trzebnickie
zespoły koszykarskie. Odbyły się
także dwie rundy Halowej Piłki
Nożnej Open. W sezonie zimowym znowu zaprosiliśmy na Lodowisko Miejskie. Dwunastomiesięczną działalność sportową już
po raz 28. zwieńczył Uliczny Bieg

Fot. TCKiS (3)

Trening drużyny PSV Eindhoven.

Biegi Przedszkolaka po raz pierwszy odbyły się na Trzebnickim Stadionie Miejskim FAIR PLAY ARENA.
dzieży był bezpłatny. Pobyt na
taﬂi był zatem świetnym pomysłem
na spędzenie wolnego czasu dla
blisko 1300 miłośników łyżwiarstwa. Również w styczniu rozpoczęły się doskonale znane wszystkim biegaczom z naszego miasta
„Leśne Przedbiegi”. Jest to cykliczna impreza sportowa o charakterze rekreacyjnym, do której
dołączyć mogą wszyscy – bez
względu na wiek czy płeć, a rokrocznie gromadzi prawie 300
uczestników. W marcu zainaugurowany został kolejny sezon biegowy, a to za sprawą imprezy sportowej pn. „Biegaj z Radiem Wrocław”. Wydarzeniu towarzyszyło
otwarcie ścieżek biegowych w Lesie
Bukowym, które stanowiły trasę

wziąć udział w rozgrywkach piłki
nożnej na Orliku, co spotkało się
ze sporym zainteresowaniem z ich
strony – do lipca w zawodach
uczestniczyło 806 zawodników.
Coraz chętniej po piłkę nożną sięgały także dziewczęta. Pod koniec
maja zorganizowaliśmy „Wiosenny
test Coopera”, czyli 12-minutowy
bieg sprawdzający możliwości organizmu.
Całe miasto biega
Czerwiec niewątpliwie stał pod
znakiem piłki nożnej i to nie tylko
za sprawą EURO 2012. Wcześniej,
na naszym stadionie odbyły się
ﬁnały miejskie (wrocławskie) Turnieju Deichmann Mini Mistrzostwa Europy, w których wzięło

Również klub piłkarski TS Podbeskidzie Bielsko-Biała, który przyjechał do nas na trening, nie szczędził pochwał pod adresem „Fair
Play Areny”. Kilka dni po przyjeździe PSV Eindhoven gościliśmy
zgrupowanie Nike The Chance –
ogólnoświatową akcję poszukiwania młodych talentów piłkarskich.
To jednak nie koniec wielkich wydarzeń, które były udziałem trzebnickiego sportu. W sierpniu do
Trzebnicy przyjechało dwunastu
najsilniejszych ludzi świata. Zawody Strongman Champions League, bo o nich mowa, przyciągnęły
na błonia tłumy trzebniczan. We
wrześniu stadion „Fair Play Arena”
był miejscem Ogólnopolskiego
Turnieju Piłki Nożnej Amatorów

rzostwa Aglomeracji Wrocławia
w Piłce Nożnej, w których udział
wzięło 215 dzieci. Biegaczom żadna pora roku nie jest straszna,
toteż chętnie uczestniczyli w jesiennych akcjach biegowych. Dla
dzieci proponowaliśmy Jesienny
Bieg Przedszkolaka i Biegi Przełajowe Dzieci klas I-III. W tych
imprezach wzięło udział 1050
dzieci z trzebnickich przedszkoli
oraz szkół podstawowych. Starsi
mieli okazję sprawdzić swoje możliwości w Jesiennych Biegach Przełajowych o Puchar Święta Sadów,
w których wystartowało 621 osób.
W Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkolnego Związku Sportowego, które współorganizowaliśmy, wystartowało 450 uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na
stadionie ponownie testowaliśmy
chętnych Testem Coopera i zrobiliśmy Zawody w Skoku w dal.

Sylwestrowy. W tym roku po raz
pierwszy w historii uczestnicy
biegli w celu charytatywnym. Ponadto w tegorocznej imprezie wzięła udział największa jak dotąd
liczba osób – 1202 biegaczy.
Sport to zdrowie!
Podsumowując ubiegłoroczną
działalność TCKiS można śmiało
powiedzieć, że sportem Trzebnica
stoi. Ilość i jakość wydarzeń zarówno z inicjatywy środowisk zewnętrznych, jak i TCKiS, była imponująca. Oferta Centrum skierowana do mieszkańców naszej
gminy jest w znacznej mierze bezpłatna, a szeroki dostęp do niej
nie powinien sprawiać trudności
w korzystaniu z dobrodziejstw
płynących z uprawiania sportu.
Nieustannie zapraszamy do korzystania z naszych usług i polecamy się na nowy, 2013 rok.
Patrycja Król

Dla fanów piłki nożej z Trzebnicy spotkanie z Przemysławem Tytoniem było wielkim przeżyciem.

www.kulturaisport.trzebnica.pl
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Zaśpiewajmy kolędę Świętowaliśmy
oczko!
W
tów do wokalnych popisów na
scenie.
Choć Boże Narodzenie mamy
już za sobą, czar świąt powrócił
z pierwszymi taktami muzyki. Atmosfera udzielała się wykonawcom
i publiczności, która gromkimi
brawami nagradzała laureatów. XV
Finał Gminnego Przeglądu to
efekt przesłuchań, które miały
miejsce 11 grudnia 2012 roku.
Koncert uświetnił występ księdza

Jacka Tomaszewskiego z paraﬁi
w Czeszowie.
Jury, w którego składzie zasiadały: Barbara Muszyńska – Kierownik Działu Kultury w TCKiS,
muzyk – Edyta Piaczyńska oraz
śpiewaczka operowa Maria Zygmaniak-Lesiak, było ogromnie zaskoczone wysokim poziomem
przygotowania wokalnego uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów.
E.B.

13

stycznia 2013 roku odbył się 21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz kolejny
trzebniczanie pomagali tworzyć
dzieło pomocy potrzebującym specjalistycznej opieki medycznej.
W tym roku w trzebnickim sztabie
udało się zebrać ponad 28 000 zł,
a pomoc traﬁ nie tylko do dzieci,
ale także do seniorów.

po nich zagrała niedawno utworzona grupa Kran, a później w okolice bluesa i rocka wprowadził nas
Ktoś Gdzieś Kiedyś Coś. Swoje
utwory zagrała formacja No Pesos,
a na sam koniec pojawił się Tomek
Kowalski z zespołem FBB. Między
poszczególnymi występami odbywała się aukcja przedmiotów podarowanych przez wielu darczyńców i sponsorów, którą prowadził

Fot. TCKiS (2)

Fot. TCKiS

niedzielne popołudnie, 20 stycznia w sali
widowiskowej Trzebnickiego Centrum Kultury
i Sportu rozbrzmiały dźwięki
pięknych polskich kolęd i pastorałek. Sala wypełniona była
muzyką i śpiewem, ale i ogromem
przybyłej publiczności. Uroczystą
galę otworzył i poprowadził menedżer kultury Mateusz Stanisz,
który zaprosił kolejnych laurea-

Zespół No Pesos był jedną z tegorocznych gwiazd WOŚP.

XV Finał Przeglądu Kolęd i Pastorałek zgromadził na scenie młode, muzyczne talenty.

Laureaci XV ﬁnału Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek
Przedszkola – soliści
I miejsce: Paulina Kudroń – SP Nr 3 klasa „0”, Asia Świerczek – Społeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy
II miejsce: Julia Darowska – Przedszkole Publiczne Nr 1,
III miejsce: Małgosia Zielezińska – zgłoszenie indywidualne, Lenka Trybek – zgłoszenie indywidualne.
Przedszkola – duety
I miejsce: Julia Olszewska, Alicja Lisowska – SP w Masłowie,
II miejsce: Zosia Bakalarczyk, Kacper Kozicki – Przedszkole Publiczne Nr 1,
III miejsce: Bartosz Stypuła, Oliwer Hupa – SP Nr 3.
Szkoły podstawowe – soliści
Grand Prix: Marysia Wilgos – SP Nr 3, Julia Jarczewska – SP Nr 2.
I miejsce: Hania Podyma – Językowa Szkoła Integracyjna, Natalia Bąk – zgłoszenie indywidualne, Amelia Miszewska
– Językowa Szkoła Integracyjna, Magda Bajewska – zgłoszenie indywidualne,
II miejsce: Daria Kozakiewicz – SP Nr 2, Matthew Saternus – SP Nr 3, Liliana Saternus – SP Nr 3, Anna Bochenek – SP Nr3,
III miejsce: Natalia Strach – zgłoszenie indywidualne.
Szkoły podstawowe – duety
I miejsce: Ola Dzierżyńska, Wiktoria Młynarczyk – Językowa Szkoła Integracyjna w Trzebnicy, Marta Lenart, Marcel
Frąckowiak – SP Nr 2, Karolina Kosowska, Wojtek Gediga – zgłoszenie indywidualne,
II miejsce: Weronika Bogucka, Jagoda Błaszczyk – SP Nr 3, Ola Lisowska, Sylwia Białek – SP Nr w Masłowie,
III miejsce: Olga i Daria Ostasz – SP Nr 3.

Już od godz. 14 w Trzebnickim
Centrum Kultury i Sportu zebrało
się mnóstwo osób zaangażowanych
w tworzenie tego wspaniałego wydarzenia, przede wszystkim – wolontariuszy. Gdy wyposażeni
w puszki i identyﬁkatory rozeszli
się na każdą stronę Trzebnicy
i okolicznych miejscowości, na
scenie zaczęli pojawiać się pierwsi
artyści stanowiący tegoroczne atrakcje. Szefowa Sztabu Grażyna
Kałuzińska powitała wszystkich
zebranych i zaprosiła do wspólnego
tworzenia tego dzieła pomocy.
Prowadzący całą imprezę Mateusz
Stanisz zapowiedział pierwszy tego
dnia występ małych baletnic. Zaraz
po nich pojawiły się mażoretki,
a świąteczny klimat Orkiestry zaakcentowali kolędnicy z Cerekwicy.
Wystąpiły także uczennice pani
Marii Zygmaniak-Lesiak. Zaprezentował się zespół grający muzykę
celtycką – Sound of Iona, a Formacja Deformacja przedstawiła
swój zabawny skecz. Chwilę później na scenie pojawili się młodzi
muzycy – Wickerreindeer. Zaraz

Paweł Kubiak, starając się ze
wszystkich sił zmobilizować i zachęcić publiczność do zaciętej licytacji. Wśród rzeczy przeznaczonych na aukcję znalazł się zestaw
gadżetów z EURO 2012 wraz
z piłką ufundowane przez Burmistrza Gminy Trzebnica – patrona honorowego tegorocznego
WOŚP-u, wycieczka rodzinna, kolacja w restauracji, statek wykonany
z zapałek, wielki tort czy przydatny
kuferek – nie sposób wymienić
wszystkiego. Szczególnie najmłodsi
mieli wielką uciechę z podbijania
cen podczas licytacji.
W trakcie występu grupy No
Pesos publiczność została zaproszona do puszczenia symbolicznego
światełka do nieba. Plac przed
Domem Kultury rozbłysł pióropuszami sztucznych ogni, które
pięknie oświetlały dziesiątki
uśmiechniętych twarzy. Do wieczora trwało zbieranie puszek i liczenie pieniędzy, a emocje i wrażenia po tym ﬁnale z pewnością
będziemy miło wspominać aż do
kolejnego ﬁnału.
Patrycja Król

Gimnazja – soliści
Grand Prix: Łukasz Salecki – Gimnazjum Sportowo-Językowe, Diana Król – zgłoszenie indywidualne,
I miejsce: Justyna Mandryga – Gimnazjum Sportowo-Językowe, Martyna Śliwka – zgłoszenie indywidualne, Agnieszka
Nowak – zgłoszenie indywidualne, Klaudia Trelińska – Gimnazjum Sportowo-Językowe, Marta Wolak – zgłoszenie indywidualne,
II miejsce: Ola Derecka – zgłoszenie indywidualne,
III miejsce: Izabela Kubiak – Gimnazjum Sportowo-Językowe.
Gimnazja – duety
I miejsce: Małgorzata Szewczyk, Aleksandra Psiurka – Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim,
II miejsce: Sandra Mieczkowska, Karolina Oksińska – Gimnazjum Nr 1.

www.kulturaisport.trzebnica.pl

Gmina Trzebnica przekazała na licytację zestaw gadżetów EURO
2012 z oﬁcjalną piłką turnieju oraz zestawy upominkowych gadżetów promocyjnych.
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W

dniach 8-9 grudnia
2012 r. w Piechowicach odbył się IV Dolnośląski Kongres Odnowy Wsi,
na którym obecna była również
sołtys Szczytkowic Marta Piasecka.
Dwudniowa konferencja zgromadziła prawie 250 osób i była okazją
do podsumowania całorocznego
działania członków grup odnowy
wsi, koordynatorów, moderatorów
i gminnych liderów.
Kongres otworzyli wspólnie
członek zarządu Włodzimierz
Chlebosz i radna wojewódzka
Grażyna Cal. Pierwszego dnia
gośćmi konferencji byli: ekspert
z Kancelarii Prezydenta RP – Andrzej Hałasiewicz, Ryszard Ka-

miński – prezes Forum Aktywizacji
Obszarów Wiejskich, a także etnograf Henryk Dumin, który zaprosił do obejrzenia prezentacji
„Dolnośląska kuchnia jako regionalne dziedzictwo kultury”. Miłym
akcentem było wręczenie Henrykowi Duminowi honorowego odznaczenia „Zasłużony dla Kultury
Polskiej”, które jest nadawne przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Najbardziej wyczekiwaną częścią programu kongresu były prezentacje najlepszych przykładów
odnowy wsi z województwa dolnośląskiego. Natomiast drugiego
dnia omówione zostały zalety
członkostwa w Europejskiej Sieci

Dziedzictwa Kulinarnego i założenia funkcjonowania odnowy wsi
w 2013 roku. Przedstawiono również zalety budowania marki produktu lokalnego na podstawie
funkcjonowania Galerii Produktu
„Skarbiec Ducha Gór” i korzyści
płynące z różnych źródeł ﬁnansowania projektów realizowanych
przez sołectwa w ramach Odnowy
Wsi. Włodzimierz Chlebosz, członek zarządu województwa dolnośląskiego, podkreślał: – Wszystkim
uczestnikom Kongresu dziękujemy
za kolejny rok pracy. Dzięki wam
dolnośląska wieś nieustannie pięknieje!
Źródło:
http://szczytkowice.npx.pl

Fot. UM Trzebnica

Jak odnowić wieś?

Od lewej: Lider Grupy Odnowy Wsi z Kuźniczyska – Grażyna Pasiecznik, Lider Grupy Odnowy Wsi z Ujeźdźca Wielkiego – Cecylia
Rudownik, Sołtys Szczytkowic Marta Piasecka oraz Sołtys Brzezia
Dominik Budziak.

15

grudnia w Pasażu
Grunwaldzkim we
Wrocławiu Koło Gospodyń Wiejskich i Klub Edukacyjny 4H ze Szczytkowic prezentowały swoje świąteczne wyroby,
m.in. tradycyjne potrawy wigilijne,
ale również oryginale, ekologiczne
ozdoby choinkowe.
24 Koła Gospodyń Wiejskich
z Dolnego Śląska zaprezentowały
w Pasażu Grunwaldzkim bogato
zastawione stoły. Przystając przy
nich można było posłuchać o dawnych obrzędach i zwyczajach,
skosztować świątecznych specjałów
lub wspólnie pokolędować. Celem
prezentacji było promowanie oraz

kultywowanie różnorodności tradycji i zwyczajów wigilijnych, które
są nieodłączną częścią świąt Bożego Narodzenia. Na podsumowaniu prezentacji Włodzimierz
Chlebosz z dyrektorem DODRu Ryszardem Czerwińskim docenili bogactwo smaków, które zaprezentowano na stołach, a także
wręczyli reprezentantom kół gospodyń wiejskich upominki i pamiątkowe dyplomy z podziękowaniem za wkład włożony w przygotowanie stołów i uczestnictwo
w ich prezentacji.
Podczas prezentacji Tradycyjnych Stołów rozstrzygnięto także
wojewódzki konkurs na Ekolo-

giczną ozdobę choinkową. Zgłosiło
się 27 Klubów Edukacyjnych 4H
z Dolnego Śląska, a wśród nich
klub ze Szczytkowic. Jury oceniało
pomysłowość, dekoracyjność i estetykę wykonania prac, a przede
wszystkim zastosowanie materiałów ekologicznych. Na podsumowanie konkursu p.Włodzimierz
Chlebosz wraz z p.Ewą Wróbel
wręczyli reprezentantom Klubów
upominki i pamiątkowe dyplomy.
W nagrodę dla naszych dzieci
z funduszu wioskowego zostały
zakupione bilety do kina.
Źródło:
http://szczytkowice.npx.pl

Fot. Szczytkowice

Szczytkowice w Pasażu

Klub Edukacyjny 4H ze Szczytkowic zaprezentował w Pasażu Grunwaldzkim ekologiczną bombkę.

Wiosną kolejna świetlica
Fot. UM Trzebnica (2)

T

rwają prace wykończeniowe przy nowej świetlicy w Brzykowie.
Jej oﬁcjalne otwarcie zaplanowane zostało na początek wiosny.
Komorówko i Brochocin to kolejne sołectwa, których świelice
zostaną wyremontowane, natomiast zupełnie nowa powstanie w Komorowie.
Nowa świetlica wiejska w Brzykowie,

www.kulturaisport.trzebnica.pl
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rego sylwetkę uczestnicy biegu rozpoznawali z daleka. Podczas ostatniego
biegu odczuwaliśmy brak tej barwnej,
niezapomnianej postaci, a uczestnicy
zawodów uczcili jego pamięć minutą
ciszy.
Janusz Pancerz
Trzebnickie Centrum Kultury
i Sportu

Janusz Styrna – artysta malarz,
kolekcjoner, człowiek biznesu, pasjonat
klasycznego malarstwa, sołtys Jaźwin.
W urokliwym domu Janusza w Jaźwinach pod lasem piliśmy kawę. Rozmawialiśmy o sztuce mistrzów przedwojennej wrocławskiej Akademii Sztuk
Pięknych, o pasjach gospodarzy domu:
Janusza i Majki Styrnów, którzy w latach 90-tych zamieszkali w Jaźwinach.

Dom z pięknymi obrazami, rzeźbami świątków, aniołów wtulony
w ścianę pięknego jaźwińskiego lasu,
cudownie rozbrzmiewał świergoleniem
maleńkiego wówczas syna Tomeczka,
który specjalnie dla mnie, na prośbę
ojca, zaśpiewał ,,Orły, sokoły…”. Poznałam rodzinę emanującą szczęściem,
miłością, która miała szerokie plany.
Artysta malarz oprowadzając mnie

17 grudnia 2012 roku we Wrocławiu zmarł ks. Stanisław Moździerz.
Przez ponad pół wieku był duszpastersko zaangażowany w salwatoriańskich paraﬁach na terenie Dolnego
Śląska.
Ks. Stanisław Moździerz urodził
się 6 lipca 1936 roku w miejscowości
Czyszki nieopodal Lwowa. Chrzest
przyjął w paraﬁalnym kościele pw. św.
Mikołaja, gdzie duszpasterstwo prowadzili ojcowie franciszkanie. W 1945
roku, wraz z rodzicami Janem i Rozalią,
podobnie jak pozostali mieszkańcy
Czyszek, zostali przesiedleni na Ziemie
Odzyskane. 15 maja 1946 roku rodzina
dotarła do Trzebnicy. Zaraz po przyjeździe ks. Stanisław kontynuował
przerwaną na skutek wojny edukację.
Służba przy ołtarzu, którą rozpoczął
we wczesnoszkolnych latach i do której
– jak sam pisał – miał wielkie zamiłowanie, przyczyniła się do odkrycia
wewnętrznego głosu, wzywającego go
do realizacji kapłańskiego powołania.
Wezwanie to z biegiem czasu stawało
się coraz bardziej sugestywne.
W związku z nim planował naukę
w Małym Seminarium Salwatorianów
w Mikołowie, ale uniemożliwiły to
zbyt skromne warunki materialne. Za
radą spowiednika podjął decyzję i dnia
30 lipca 1953 roku napisał do ówczesnego przełożonego polskiej prowincji

list z prośbą o przyjęcie do Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Jako motywy tej decyzji podał „zbawienie własnej duszy i poświęcenie się dla dusz
nieśmiertelnych”. Do nowicjatu w Bagnie wstąpił we wrześniu 1953 roku
i przyjął imię zakonne Władysław.
Rok później złożył pierwszą profesję
zakonną. W 1958 roku, składając wieczystą profesję zakonną, ostatecznie
poświęcił swoje życie służbie Bożej
w zgromadzeniu salwatorianów. Dnia
29 czerwca 1962 roku przyjął święcenia
kapłańskie z rąk abpa Bolesława Kominka. Od samego początku pragnieniem ks. Moździerza była praca
w duszpasterstwie paraﬁalnym. Pierwszy dekret prowincjała skierował młodego kapłana do paraﬁi Niepokalanego
Serca NMP w Dobroszycach, gdzie
podjął obowiązki wikariusza. Z końcem
lipca 1964 roku powierzono mu urząd
wikariusza w paraﬁi pw. NMP Matki
Zbawiciela w Mikołowie. Po dwóch
latach został przeniesiony do salwatoriańskiej wspólnoty w Trzebini, gdzie
realizował zadania konsultora i ekonoma domowego. Angażował się również w prace związane z budową świątyni będącej dzisiaj Sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej. Odpowiadając na
prośbę ówczesnego generała, znalazł
się w gronie ochotników, którzy byli
gotowi wyjechać na misje do Tanzanii.

www.kulturaisport.trzebnica.pl

ludowa, skrzynie wiejskie, szafy itd.,
które prezentował także w obrębie
Trzebnickiego Festiwalu Tradycji i Obrzędów ,,Wielkanocne baby w Jaźwinach” 2010), w 2012 roku podczas
wiosennej edycji Festiwalu Tradycji
przygotował wystawę malarstwa
„Wiosna w Jaźwinach”.
Były to ostatnie obrazy, które za
życia artysty można było obejrzeć
w TCKiS. Przedstawiały Chrystusa
Zmartwychwstałego, pejzaż Jaźwin
(które niezwykle ukochał) i obraz
pełen radości – małego ptaszka.
Ze względu na stan zdrowia nie
wziął udziału w projekcie ,,Odlot bocianów”, chociaż jak sam mówił ,,bardzo chciał i przygotowywał rzeźby
ptaków, oprócz malarstwa”.
Artystyczny duch nie opuszczał
Janusza i 6 grudnia z żoną Mają –
aniołem wędrował nocą po Jaźwinach
jako Mikołaj, z prezentami dla dzieci.
Janusz Styrna – skromny człowiek,
artysta. Posiadał ogromną pokorę wobec życia i wobec drugiego człowieka.
Posługiwał się encyklopedyczną wiedzą
o współczesnej sztuce, m.in. o malarstwie i rzeźbie. Odwiedzał wielkie galerie malarstwa w Europie, by podziwiać dzieła mistrzów, jednocześnie
transferując doznania estetyczne na
własne, jaźwińskie poletko twórcy.
Żywo interesował się wystawami
w TCKiS oraz artystami amatorami
regionu trzebnickiego. Chcieliśmy założyć artystyczną grupę malarzy ama-

Do wyjazdu ostatecznie nie doszło
i w 1967 roku podjął on posługę wikariusza w trzebnickiej paraﬁi z obsługą
kościołów w Wysokim Kościele i Piotrowiczkach. Lato 1971 roku było dla
ks. Stanisława czasem kolejnej przeprowadzki, tym razem do Bagna, gdzie
objął stanowisko administratora paraﬁi.
Przeprowadził gruntowne remonty
kościołów w Bagnie, Wielkiej Lipie
i Godzięcinie, zbudował kaplicę
w Osolinie oraz pomieszczenia katechetyczne w Godzięcinie. Po dziesięciu
latach pracy, mimo licznych próśb

kierowanych przez paraﬁan z Bagna
do przełożonego prowincji, został ponownie przeniesiony do Dobroszyc,
aby tam podjąć obowiązki proboszcza.
W miejscowej wspólnocie zakonnej
pełnił równocześnie funkcję ekonoma,
a od 1984 roku urząd wicesuperiora.
W czerwcu 1987 roku – zgodnie z życzeniem przełożonych – urząd proboszcza zamienił na urząd wikariusza
paraﬁi, aby móc zaangażować się duszpastersko w pełnym zakresie w Łuczynie i Siekierowicach, które przynależały administracyjnie do dobroszyckiej paraﬁi. Po dwóch latach został
mianowany proboszczem nowo erygowanej paraﬁi w Siekierowicach. Rezydując tam nadal przynależał do
wspólnoty zakonnej w Dobroszycach
i w 1990 roku kolejny raz powierzono
mu urząd wicesuperiora. W 1999 roku
został powołany na urząd superiora
i funkcję ekonoma, odrębnej już, wspólnoty w Siekierowicach. Po ponad
dwóch dekadach pasterskiej posługi
w Siekierowicach, gdzie m.in. wybudował nowy kościół, przeprowadził
gruntowny remont kościoła w Łuczynie, do paraﬁalnej świątyni dobudował okazałą wieżę oraz utworzył
kaplicę w Sadkowie, z dniem 1 lipca
2008 roku, został przeniesiony do
domu zakonnego w Koczurkach, gdzie
podjął obowiązki pomocy duszpaster-

Fot. Archiwum

po domu pokazał własne obrazy. Szczególnie utkwił mi w pamięci obraz
,,Matka Boska Jaźwińska”, który wisiał
w sypialni gospodarzy domu. Co malował Janusz Styrna? Malował to, co
kochał: Boga, syna, żonę, Jaźwiny.
W 2008 roku miałam zaszczyt
być kuratorem pierwszej wystawy malarstwa Janusza Styrny ,,Moje malowanie”, która była oprawą do I Międzynarodowego Pleneru Malarskiego
,,Malowane barwami Europy”
w Trzebnicy. Na zaproszenie Janusza
Styrny młodzież z Niemiec, Ukrainy
i Polski jeden dzień pleneru spędziła
w Jaźwinach. Pokazaliśmy im polską,
trzebnicką wieś – jej architekturę, krajobrazy przyrody, świetlicę, a także
dom artysty i biznesmena. Przy ognisku, wspólnie z Burmistrzem Gminy
Trzebnica Markiem Długozimą,
ówczesną sołtys Barbarą Trelińską
i mieszkańcami Jaźwin, młodzież oczarowana gościnnością artysty do późnej
nocy śpiewała narodowe pieśni. Janusz
Styrna sponsorował również wiele innych, kulturalnych działań, m.in.: ogólnopolski plener malarski ,,Jaźwiny 93”
(powstał katalog wydany przez TOK),
nagranie ﬁlmu ,,Gminne Dożynki
w Jaźwinach”, podczas wszystkich
trzebnickich gminnych dożynek przygotowywał obrazy i przedmioty ludowe
do dekoracji kramiku z Jaźwin, zbudował autentyczną izbę regionalną
w Jaźwinach z kolekcjonerskich przedmiotów (jest w niej: sprzęt domowy,
malarstwo na szkle, rzeźba, tkanina

Fot. UM Trzebnica

W dniu 18 grudnia ubiegłego
roku odszedł od nas ś.p. Andrzej Kędzierski – nauczyciel, wychowawca,
trener, organizator. Wielki pasjonat
sportu, przyjaciel dzieci. Związany ze
Szkołą Podstawową Nr 3 od początku
jej istnienia, tj. od września 1969 roku
– do emerytury. Wychowawca kilku
pokoleń trzebniczan. Przez dekady
szef Gminnego Szkolnego Związku
Sportowego – organizator szkolnych
imprez sportowych szczebla gminnego
i powiatowego.
W młodości zawodnik sekcji piłki
ręcznej trzebnickiej Polonii, później
działacz siatkówki i trener młodych
siatkarek – zaplecza Gaudii. Człowiek
wielkiego serca, ogromnej charyzmy,
obdarzony niesamowitym temperamentem i wolą działania, służący zawsze radą i pomocą. Jego niespożyte
siły oraz poczucie humoru zjednywało
mu wszystkich, którzy mieli okazję
się z nim spotkać i współpracować.
Przez kilkanaście lat Sędzia Główny
Ulicznego Biegu Sylwestrowego, któ-

Fot. TCKIS

Odeszli od nas w grudniu...

torów. Nie zdążył do niej wstąpić,
a już wszystko jest prawie gotowe…
Do Jaźwin zawiodła go wielka
mądrość życiowa, miłość i wrażliwość
artysty. W Jaźwinach znalazł to, czego
szukał: dom przy lesie, dobrych i mądrych ludzi. O własnym, wielkim biznesie
nigdy nic nie mówił, ale kiedy zaczynał
o synach, zwłaszcza o małym Tomku
i o jaźwińskim lesie, to w oczach świeciły mu wielkie gwiazdy. Opowiadał
o zabawach i igraszkach z synkiem,
o pięknych ukwieconych majowych
łąkach, o tym, że słońce najpiękniej
świeci w Jaźwinach – nad jego domem,
o zawsze radosnych powrotach do
domu piaszczystą drogą pod las – mówił, że to wtedy czuje sens życia.
Nigdy nie sprzedał żadnego obrazu. Zostawił najpiękniejszy, niepowtarzalny ślad – ślad artysty z Jaźwiń.
Łucja Kołodziejczyk
kurator wystaw Janusza Styrny

skiej. Jesienią 2010 roku powrócił do
dobroszyckiej paraﬁi, by lata zasłużonej
emerytury spożytkować nadal angażując się duszpastersko. Dnia 15 lipca
2012 roku w siekierowickim kościele
obchodził jubileusz 50-lecia święceń
kapłańskich. Okolicznościowy kaznodzieja ks. Andrzej Sulewski, próbując
ogarnąć słowem historię życia Jubilata,
ukazał go jako dobrego organizatora,
efektywnego budowniczego, a przede
wszystkim gorliwego duszpasterza.
Ks. Stanisław Moździerz zmarł
wczesnym rankiem 17 grudnia 2012
roku we wrocławskim szpitalu, gdzie
przebywał po rozległym krwotocznym
udarze mózgu. Pogrzeb odbył się 20
grudnia o godz. 13.00 w Międzynarodowym Sanktuarium św. Jadwigi
Śląskiej w Trzebnicy. Mszy Św. przewodniczył i kazanie wygłosił przełożony prowincji ks. Piotr Filas.
Świadectwo życia ks. Stanisława
udowadnia, że Bóg wobec każdego
człowieka ma swój plan, który realizuje
się w konkretnych okolicznościach.
Nie bez powodu bydlęcy wagon przywiózł bardzo młodego chłopaka wypędzonego z Kresów, aby później on
mógł się stać apostołem dla mieszkańców Dolnego Śląska, którzy niejednokrotnie mieli podobne tułacze
doświadczenia.
ks. Sebastian Bratek
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Pół wieku razem

Pan Władysław pochodzi z Warszawy,
pani Krystyna z Jędrzejowa, dawne
województwo kieleckie. Z zawodu
oboje są nauczycielami. – Razem pracowaliśmy w Szkole Podstawowej
w Zawonii i tam się poznaliśmy –
wspomina pan Zwierzchowski. Ślubu
udzielili im: śp. ks.Wawrzyniec Bochenek SDS i ks. Marian Madlewski.
Potem odbyło się małe, rodzinne przyjęcie, w domu. – Jednak to były zupełnie inne czasy. O wszystko zadbali
sąsiedzi: pan Kalka i pan Łuczak.
U jednego z nich było miejsce na
tańce, a u drugiego przygotowano poczęstunek. Wszyscy sobie wtedy chętnie pomagaliśmy – dodaje pan Władysław. Państwo Zwierzchowscy mają
czworo dzieci: syn Ireneusz obecnie
mieszka w Londynie, a w Polsce mieszkają córki: Iwona, Ewa i najmłodsza
Justyna. Mają 11 wcznucząt. Przepis

B

Jubilaci – Państwo Elżbieta i Julian Hamkało.
wiada pan Julian. Po prostu: miłość,
wierność i uczciwość małżeńska – to
one są kluczem do sukcesu. – A poza
tym, zleciało jak jeden dzień – śmieją
się wspólnie. Czego dziś można im
życzyć? – Przede wszystkim zdrowia.
Mają jednego syna Krzysztofa i dwoje
wnucząt: Jakuba, ucznia V klasy i Martynkę, która chodzi do zerówki. Dziadkowie żyją ich osiągnięciami i cieszą
się z sukcesów. – Jesteśmy z nich naprawdę bardzo dumni. Jakub to wzorowy uczeń, a Martynka idzie w ślady
brata. Medale, które w imieniu Prezydenta RP wręczył im Burmistrz

Gminy Trzebnica Marek Długozima,
stoją w domu na honorowym miejscu.
– Jesteśmy z nich bardzo dumni. Nie
tylko my. Cała nasza rodzina. Czujemy
się wyróżnieni. Proszę wierzyć, że te
medale są cenniejsze niż jakikolwiek
medal olimpiski. My na ten sukces
pracowaliśmy aż 50 lat. To piękne zawody, w których wzięliśmy udział –
mówi z dumą pan Julian.
U państwo Zwierzchowskich te
same medale zajmują również wyjątkowe miejsce. Rodzina chce, by wszyscy, którzy odwiedzają ich dom, przeżywali radość i dumę razem z nimi.
R

E

K

na małżeństwo? – Nigdy nie mieliśmy
poważnej kłótni. Wiadomo, że czasem
się różniliśmy, ale to nie było nic poważnego. Jedną z najważniejszych rzeczy jest również wspólne podejmowanie decyzji, wszystkich decyzji.
Wiadomo, że w domu istniał pewien
podział – opowiada pan Władysław:
– Ja zajmowałem się zazwyczja sprawami organizacyjnymi związanymi
z funkcjonowaniem domu, żona bardziej angażowała się w wychowanie
dzieci. Przez wiele lat pomagała nam
teściowa, co również doceniam. Dziś,
na emeryturze, państwo Zwierzchowscy chętnie razem podróżują. Z wielkim przejęciem wspominają niezwykłą
podróż do Rzymu. Wszędzie, gdzie
są, towarzyszy im radość i poczucie
dumy, że minione 50 lat mogli przeżyć
ze sobą, razem.
Ewelina Gładysz

Fot. Archiwum (2)

ył rok 1962. Świeciło słońce.
Zarówno w kwietniu, jak i w
październiku. Państwo Hamkało jechali do ślubu na motorach.
Państwo Zwierzchowscy urządzili
małe przyjęcie weselne we własnym
mieszkaniu, ale co ciekawe pokoje do
tańczenia i poczęstunku udostępnili
życzliwi sąsiedzi. Takie to były czasy.
Te pary przeżyły w małżeństwie 50
lat! To ponad 18 tysięcy wspólnych
dni!
Pani Elżbieta i pan Julian Hamkało
wzięli ślub kościelny w Koczurkach,
a ślub cywliny odbył się w Urzędzie
Stanu w Prusiacach. – Jechaliśmy do
ślubu na motorach! – wspomina pan
Julian i dodaje: – Każde z nas osobno
ze swoim świadkiem. Był piękny, słoneczny dzień. Ślubu udzielił im śp.
ks. Andrzej Pawlaczyk. – Był naszym
przyjacielem rodziny. Przez wiele lat
utrzymywaliśmy z nim kontakt. Informowaliśmy o kolejnych, ważnych
wydarzeniach z naszego życia – opowiada pani Elżbieta. Po ślubie małżeństwo zamieszkało w Koczurkach,
a w latach 70. państwo Hamkało przeprowadzili się do Trzebnicy. Jaki jest
przepis na udane małżeństwo? – Być
wiernym temu, co zadeklarowało się
w dniu ślubu – zdecydowanie odpo-
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Jubilaci – Państwo Krystyna i Władysław Zwierzchowscy.
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Koniczynka zaprasza!
T

stosowane do potrzeb dzieci w wieku
2-5 lat. Placówka posiada duży ogródek
przedszkolny, przystosowany do wymogów podopiecznych. Przedszkole
otwarte jest od godz. 6.30 do godz.
16.30. Istnieje możliwość opieki na godziny, a także przyprowadzania dzieci
na zajęcia dodatkowe, które są wliczone
w cenę pobytu. Zajęcia dodatkowe to
rytmika i język angielski. W planach
jest wprowadzenie katechezy dla dzieci
i zajęć z logopedą oraz utworzenie
grupy żłobkowej. Organizujemy tema-

Fot. Koniczynka

o już kolejna placówka przedszkolna działająca na terenie
Trzebnicy. Obiekt położony jest
przy ulicy Prusickiej, naprzeciwko szpitala im. Św. Jadwigi. Tuż przy placówce
jest przystanek autobusowy i duży plac
parkingowy, umożliwiający bezpieczne
i spokojne odprowadzenie dzieci do
przedszkola.
„Koniczynka” jest miejscem, które
tworzy bajkowy klimat, sale są przestronne i jasne, dobrze wyposażone
w zabawki i pomoce dydaktyczne do-

tyczne imprezy urodzinowe dla dzieci.
Zorganizowaliśmy także dla naszych
maluchów mikołajki, spotkanie wigilijne
i bal karnawałowy.
– Zapraszam wszystkich chętnych
rodziców wraz z pociechami do zapoznania się z naszą placówką – mówi
Pani Joanna Mszyca, właścicielka „Koniczynki”. Na pytanie, dlaczego warto
oddać dziecko pod ich opiekę, odpowiada: – Bo zapewniamy dzieciom fachową opiekę i wychowanie, uwzględniając ich potrzeby rozwojowe i możliwości edukacyjne. Pracujemy
z dziećmi opierając się na programach edukacyjnych, zatwierdzonych
przez MEN. Mamy dobrze wykształconą i doświadczoną kadrę.
Cele, jakie sobie wyznaczyliśmy, to
przede wszystkim wszechstronny
rozwój naszych maluchów.
– Jesteśmy placówką wpisaną do
Ewidencji Żłobków i Przedszkoli,
prowadzoną przez Gminę Trzebnica
i pracujemy według ramowego planu
dnia – zaznacza Pani Joanna i dodaje:
– Pracujemy bardzo intensywnie
nad tym, żeby w pełni zadowolić
naszych podopiecznych, jak i ich
opiekunów. Koniczynka to symbol
szczęścia, ale w naszym przypadku
też rzetelności i profesjonalizmu.

Odwiedziny św. Mikołaja w Koniczynce.

www.kulturaisport.trzebnica.pl
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Polonia na starcie w nowym roku
P

o przerwie świąteczno-noworocznej, 15.01.2013 ruszyły
w TSSR Polonii przygotowania do rundy wiosennej sezonu
2012/2013. Swoje zajęcia wznowili
seniorzy z pierwszej i drugiej drużyny,

a także juniorzy, trampkarze i młodzicy. Zawodnicy mają do dyspozycji
boiska sztuczne (na Stadionie Miejskim i Orliku), jak również hale
sportowe, siłownie i tereny biegowe
w Lesie Bukowym.

Zawodnicy Polonii Trzebnica podczas 28. Ulicznego Biegu Sylwestrowego.

Plan sparingów TSSR Polonii:
23.01. Środa, z GKS Kobierzyce, godz.18:00
25.01. Piątek, z KP Brzeg Dolny, godz.18:00
02.02. Sobota, z Olimpią Kowary, godz.16:00
13.02. Środa, z Dolpaszem Skokowa, godz. 18:00
16.02. Sobota, z Sokołem Wielka Lipa, godz.12:00
20.02. Środa, ze Śląskiem Wrocław ME, godz.18:00
23.02. Sobota, z Piastem Żmigród, godz. 12:00
02.03. Sobota, z KS Łozina, godz.12:00
09.03. Sobota, z GKS Kobierzyce, godz.12:00
16.03. Sobota, z Foto-Higieną Gać, godz.12:00
Plan sparingów TSSR Polonii II :
26.01. Sobota, z Orlą Korzeńsko, godz.14:00
02.02. Sobota, z Victorią Zawonia, godz.10:00
09.02. Sobota, z Sokołem Smolec, godz.10:00
16.02. Sobota, z Błyskiem Kuźniczysko, godz.10:00
23.02. Sobota, z Borem Oborniki Śl., godz.10:00
02.03. Sobota, z MKP Wołów, godz.10:00
07.03. Czwartek, z Płomieniem Brzyków, godz. 18:00
09.03. Sobota, ze Spartą Będkowo, godz.10:00
16.03. Sobota – przeciwnik i godzina do uzgodnienia

Zawodnicy Polonii Trzebnica osięgnęli dobre wyniki w 28. Ulicznym Biegu Sylwestrowym,

Fot. Archiwum Polonii (5)

Leszek Karbownik – nowy
trener drużyny juniorów.

W przerwie zimowej nasi zawodnicy, jak i działacze, nie próżnowali. Ci pierwsi licznie wzięli
udział w Ulicznym Biegu Sylwestrowym. W Biegu Dzieci wystartowało 25 młodych Polonistów
i jedna Polonistka. Najlepiej spisał
się Olek Śliwiak, który wygrał rywalizację w roczniku 2002! W Biegu Głównym wzięło udział 5 naszych seniorów i członek zarządu
pan Marcin Adamczyk. Wszyscy,
na trudnej trasie, spisali się świetnie.
Zarząd był natomiast aktywny
na polu transferowym. Biało-Niebiescy pozyskali dwóch, do tej
pory, czołowych zawodników Pias-

ta Żmigród. Graczy doświadczonych i uznanych: obrońcę Dariusza
Zalewskiego i ofensywnego pomocnika Adriana Bergiera, którzy
mają pomóc drużynie w osiągnięciu
jak najwyższej pozycji w tabeli,
na koniec sezonu. Toczą się także
rozmowy z jeszcze jednym zawodnikiem.
Doszło również w TSSR Polonii do dwóch zmian na stanowiskach trenerskich. Krystian Januszewski zrezygnował z prowadzenia występującej w klasie A,
Polonii II. Zastąpił go Adrian
Bergier, który wcześniej, z powodzeniem, prowadził, grającą
w LDJM, drużynę juniorów młodszych FC Academy Wrocław.
Z naszymi juniorami rozstał się
natomiast Łukasz Skowronek. Nowym trenerem tego zespołu został
Leszek Karbownik, który pracuje
już od pół roku w Polonii, jako
trener młodzików II.
Drużyny seniorskie, przygotowując się do sezonu, zagrają
w sumie kilkanaście meczy kontrolnych. Dzięki tak dobrym warunkom treningowym, jakie ma
Polonia, wszystkie spotkania zostaną rozegrane w Trzebnicy, na
Stadionie Miejskim Fair Play Arena (boisko sztuczne). Już teraz zapraszamy sympatyków trzebnickiego klubu na mecze sparingowe.
Wstęp oczywiście wolny.
Jedyny wyjazd, jaki czeka naszych zawodników, będzie miał
miejsce 2.02.2013, na Halowy Turniej do Lubania, gdzie nasi zmierzą
się m. in. z Łużycami Lubań, Karkonoszami Jelenia Góra i Nysą
Zgorzelec. Liczymy na dobry występ i godne reprezentowanie
Trzebnicy.

Młodzi zawodnicy Polonii triumfują podczas Biegu Sylwestrowego dla młodzieży.

www.kulturaisport.trzebnica.pl

Adrian Bergier – nowy zawodnik I dużyny Polonii Trzebnica i jednocześnie trener II drużyny.
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samo jej pokonanie daje powód
do dumy. Oczywiście jest element
rywalizacji, ale wielu biegaczy po
prostu w pięknym stylu bije swoje
własne, indywidualne rekordy.
Trzebnica ma także swoich liderów.
W 28. Ulicznym Biegu Sylwestrowym zwyciężyli: po raz czwarty
z rzędu Arkadiusz Gardzielewski
ze Śląska Wrocław i po raz ósmy
Katarzyna Kowalska z LKS Vectra
DGS Włocławek.

Fot. Marcin Mazurkiewicz (8)

W biegu podali dłoń

Do pokonania 10 kilometrowa trasa z piękną Trzebnicą w tle.

D

o pokonania 10 kilometrowa trasa. Na koniec
zmęczenie, satysfakcja,
radość i duma. W tym roku było
coś ponad to. Mały, prawie półtoraroczny chłopiec – Jasiek. 31
grudnia w Trzebnicy ponad 1200
osób pobiegło dla niego. Efekt?
Czek na ponad 15 tys. zł! Tato
Jaśka, Tomasz Szopa po Biegu
Sylwestrowym mówił ze wzruszeniem: – Muszę przyznać, że trochę
nas sparaliżował ogrom i rozmach,
a dobiła – w pozytywnym znaczeniu – zebrana kwota. Wszystko
było super! Dziękujemy!
Dzień przed sylwestrem na
starcie Biegu stanęli uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjalnych. W tym roku było prawie

400 osób! Młodzież rywalizowała
na trasie długości jednego kilometra, ale ogrom emocji, które towarzyszyły zmaganiom przewyższa
ten dystans kilkukrotnie.
Trasa pełna wyzwań
Już od kilku lat Bieg Sylwestrowy w Trzebnicy cieszy się niesłabnącą popularnością i wśród
imprez sportowych podobnego
typu ma swoją ugruntowaną pozycję. W tym roku już na początku
grudnia organizatorzy zmuszeni
byli zamknąć listy startowe, choć
zgłoszenia wciąż napływały... Biegacze doceniają atmosferę i przygotowanie imprezy, ale wyzwaniem
dla nich jest przede wszystkim
ciekawa i wymagająca trasa. Już

Najlepsze wyniki
28. Biegu Sylwestrowego
w Trzebnicy – 10 km:
Mężczyźni
1. Arkadiusz Gardzielewski (WKS Śląsk Wrocław): 30.07
2. Radosław Kłeczek (KB Sporting Międzyzdroje): 30.16
3. Marcin Błaziński (WKB Meta Lubliniec): 30.21
Kobiety
1. Katarzyna Kowalska (LKS Vectra DGS Włocławek) 36.17
2. Dominika Napieraj (AZS AWF Wrocław): 37.06
3. Ewa Kucharska (AKS Chorzów) 38.12
Więcej zdjęć i wyników na stronie biegu:
www.biegsylwestrowy.pl

Na trzebnickim podium z numer 1, ale po raz czwarty z rzędu – Arkadiusz Gardzielewski.
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Biegniemy dla Jasia
W tym roku Bieg Sylwestrowy
miał wyjątkowy, charytatywny wymiar. Po raz pierwszy społecznym
partnerem imprezy sportowej została Fundacja Jaśka Meli – Poza
Horyzonty. Pomysłodawcą podjęcia
tej współpracy była Anna Słomska
z trzebnickiego oddziału BZWBK,
która poświęca się również pracy
na rzecz fundacji Jaśka Meli. – Gdy
tylko przyszłam z tym 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.
Wspólnie udało się zebrać fundusze na protezę nogi dla podopiecznego fundacji – małego Jasia
Szopy. Zbiórka przebiegała dwuetapowo. Po pierwsze biegacze przeznaczyli część wpisowego na pomoc
choremu chłopcu, ale odbyła się
również kwesta uliczna. Pieniądze
do puszek zbierali zarówno wolontariusze z BZ WBK w Trzebnicy,
Fundacji „Poza Horyzonty”, ale
także trzebnicka młodzież z Gimnazjum nr 1. W niedługim czasie
zebrano 1500 zł, co w połączeniu
z przekazaniem części opłaty wpisowej od każdego biegacza dało
imponującą kwotę ponad 15 tys. zł.
Już dzisiaj zapraszamy do
Trzebnicy na kolejny – 29. Uliczny
Bieg Sylwestrowy!

Po raz ósmy Katarzyna Kowalska była pierwsza na mecie Biegu Sylwestrowego.

www.kulturaisport.trzebnica.pl
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Rodzice niepełnosprawnego Jaśka Szopy nie kryli wzruszenia, gdy
odbierali czek na ponad 15 tys. zł na protezę nogi dla swojego
synka.

Znów udało sie osiągnąć rekordową frekwencję – w tym roku w biegu wzięło udział ponad 1200 osób!

Patronat honorowy nad 28. Ulicznym Biegiem Sylwestrowym po
raz kolejny przyjęła Olimpijka Urszula Włodarczyk.

Bieg Sylwestrowy
młodych
J

nego Śląska. Walka o zwycięstwo
była bardzo zacięta, ale w przyjaznej
i radosnej aurze, którą tylko młodzież potraﬁ stworzyć.
Jedna z uczestniczek, Nikola
Sławińska, w piękny sposób uczciła
pamięć trenera, pedagoga, sędziego
Biegu Sylwestrowego Pana Andrzeja Kędzierksiego. Pokonała
trasę w koszulce z napisem „Biegnę
dla Pana Andrzeja” – był to wzruszający moment dla wielu uczestników i kibiców.

Wszyscy chwalili sobie wspaniałą atmosferę tych zawodów.
Każdy uczestnik biegu dostał pamiątkowy medal i dyplom, i oczywiście ciepły posiłek i herbatę.
Tak duża frekwencja to kolejny
dowód, jak ważne jest propagowanie sportu w naszym regionie
i jak duże jest zapotrzebowanie
na tego rodzaju imprezy. Kto wie,
może wśród uczestników biegu,
jest przyszły olimpijczyk?

Fot. TCKiS

Nagrodzeni trzebniczanie.

ak co roku, w przeddzień Biegu
Sylwestrowego, młodzi sportowcy uczestniczyli w biegu
ulicznym na dystansie 1 kilometra.
Na starcie stanęło 380 osób.
Młodzi biegacze walczyli
w sześciu kategoriach wiekowych
(dziewczęta i chłopcy – roczniki
1997-2002). Oczywiście liczebnie
prym wiedli trzebniczanie, ale
i młodzież z naszego powiatu im
dorównała. Co ważne, liczną grupę
tworzyli zawodnicy z terenu Dol-

Jedno z wyzwań biegu – ul. Teatralna.

www.kulturaisport.trzebnica.pl

Rywalizacja wśród dzieci i młodzieży ma zawsze niezwykle zacięty charakter.
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Rowerowe Kryterium Uliczne w Trzebnicy?
W

Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima: – Ostatnio
wraz z Bogdanem Zielińskim i Ro-

manem Węglarskim z trzebnickich
„Szerszeni” odwiedziliśmy słynnego
kolarza – Henryka Charuckiego

w jego sklepie rowerowym. Wspominaliśmy niesamowity wyczyn
Romana Węglarskiego, który ob-

Od lewej: Bogdan Zieliński, burmistrz Marek Długozima, Henryk Charucki oraz Roman Węglarski.

Ferie na lodzie

„IV Olimpiada na lodzie”. Obie
imprezy składają się z pięciu konkurencji: sprint na łyżwach po
okręgu, slalom między tyczkami,
prowadzenie krążka kijem hoke-

jowym, jazda tyłem po odcinku,
strzał krążkiem na bramkę. Ograniczenia wiekowe są niewielkie –
udział mogą brać zawodnicy od
czterech do stu lat. Olimpiada będzie miała dodatkowo akcent rodzinny – kategoria rodzina, co powinno zmotywować uczestników
do tworzenia grup wielopokoleniowych.
Warto podkreślić, że obiekt
działa od 9 grudnia 2012 codzien-

F

O

Fot. TCKiS

erie zimowe trwają, dzieci
i młodzież mogą skorzystać
z wielu oferowanych przez
gminę zimowych atrakcji. Lodowisko jest jedną z nich. Dla wielbicieli jazdy na łyżwach mamy
dobrą informację – w okresie ferii
wejście dla dzieci i młodzieży
z Gminy Trzebnica jest nieodpłatne. Jedynym kosztem będzie
wypożyczenie łyżew – 3 zł. Obiekt
jest otwarty w godzinach od 10.00
do 20.00. Jeśli pogoda będzie
sprzyjać, lodowisko będzie działać
aż do końca lutego.
Nie lada gratką dla miłośników
sportów zimowych, przygotowano
dwie imprezy – 27 stycznia pod
hasłem „Ferie na lodzie” i 2 lutego

jechał Polskę rowerem wzdłuż granic w 16 dni, ustanawiając nowy
rekord kraju. Wraz z panem Charuckim wsparliśmy to przedsięwzięcie, uroczyście gratulując mu
sukcesu na scenie – podczas zeszłorocznego Święta Sadów. Teraz
pojawił się nowy, interesujący pomysł, który przy okazji spotkania
również wstępnie omówiliśmy
– organizacja Rowerowego Kryterium Ulicznego w Trzebnicy. To
ciekawe i dynamiczne widowisko
sportowe powinno być atrakcyjne
zarówno dla samych uczestników,
jak i kibiców oraz wszystkich amatorów kolarstwa.
Rowerowe Kryterium Uliczne,
według wstępnych ustaleń, odbyłoby się w drugiej połowie maja
i poprowadzone byłoby trasą podobną do biegu sylwestrowego.

Fot. UM Trzebnica

ubiegłym roku trzebniczanin Roman Węglarski, należący do
trzebnickiej grupy kolarskiej „Szerszenie”, pobił rekord kraju uczestnicząc w Maratonie Rowerowym
Dookoła Polski i pokonując trasę
około 4 tys. km w 16 dni. Teraz,
wraz ze swoim trenerem – Bogdanem Zielińskim, także jeżdżącym w barwach „Szerszeni”, proponują zorganizowanie w Trzebnicy Rowerowego Kryterium
Ulicznego.
Po przedstawieniu pomysłu
burmistrzowi Markowi Długozimie, któremu spodobał się pomysł,
wspólnie udali się na wstępne rozmowy na temat projektu i możliwości jego wsparcia ze słynnym
dolnośląskim kolarzem – Henrykiem Charuckim, który wyraził
swoje poparcie dla zorganizowania
takiej imprezy.

Podczas ferii dzieci i młodzież mogą korzystać z lodowiska za
darmo.
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20.00. Wstęp dla dzieci i młodzieży,
to koszt w wysokości 2 złotych,
a dla dorosłych łyżwiarzy 5 złotych.
Co ważne, poza feriami, obiekt
w godzinach przedpołudniowych
jest wykorzystywany bezpłatnie
przez trzebnickie szkoły podstawowe i gimnazja, jako miejsce
lekcji wychowania ﬁzycznego. Daje
to możliwość urozmaicenia zajęć
i wzrostu aktywności ruchowej
młodych ludzi.
I

A
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E

Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu zatrudni osobę
na 3-miesięczną, bezpłatną praktykę w ramach umowy
absolwenckiej.
Informacje pod nr tel. 71 3120947
nie – od poniedziałku do piątku
Nie pozostało nic innego, jak
wynajęcia
o pow.
85łyżwy
m kw.
od godz. Do
14.00
do 21.00, alokal
w tylko
ostrzyć
i na lodowisoboty
i niedziele
10.00 do Tel
sko!
Położony
we wsiodDomanowice.
kontaktowy: 71 312 09 47

www.kulturaisport.trzebnica.pl
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URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, Trzebnica
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
www.trzebnica.pl
tel.: 71 312-06-11, 312-06-42, 312-01-45
fax: 71 312-12-48, 788-78-56
Godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30, środa: 7:30-16:00, piątek:
7:30-15:00
Burmistrz przyjmuje:
• w sprawach skarg i wniosków:
środy 16:00-16:15
• w sprawach lokalowych:
pierwszy wtorek miesiąca 12:00-14:00
Przewodniczący Rady Miejskiej:
• pełni dyżur: w środy w godz. 13:00-16:00
• w sprawie skarg i wniosków:
w środy 15:30:16:00
WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
Wydział Techniczno-Inwestycyjny
naczelnik: Zbigniew Zarzeczny, pok. 81
tel.: 71 388-81-81, 312-06-11 wew. 281
e-mail: zarzeczny_z@um.trzebnica.pl
Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
naczelnik: Andrzej Podsiadło, pok. 54
tel.: 71 388-81-54, 312-06-11 wew. 254
e-mail: podsiadlo_a@um.trzebnica.pl
Wydział Architektury i Urbanistyki
naczelnik: Joanna Bębenek, pok. 51
tel.: 71 388-81-51, 312-06-11 wew. 251
e-mail: bebenek_j@um.trzebnica.pl
Wydział Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
naczelnik: Iwona Durbajło, pok. 44
tel.: 71 388-81-44, 312-06-11 wew. 244
e-mail: durbajlo_i@um.trzebnica.pl
Wydział Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
naczelnik: Szczepan Gurboda, pok. 127
tel.: 71 388-81-77, 312-06-11 wew. 277
e-mail: ekologia@um.trzebnica.pl
Wydział Finansowy
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
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ZAKŁAD GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
pl. Piłsudskiego 1, Trzebnica,
II piętro, pok. 91-94,
tel./fax: 71 387-15-92
ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ „Ergo” Sp. z o.o.
pl. M. J. Piłsudskiego 1, pok. 46
tel. 71 310 99 56, 310 99 92
zgksekretariat@zgk.trzebnica.pl
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
pl. Piłsudskiego 1, Trzebnica, tel.: 71 312-05-27
TRZEBNICKIE CENTRUM KULTURY
I SPORTU (poprzednio TOK)
ul. Prusicka 12, Trzebnica,
tel./fax: 71 312-09-47
Biblioteka Miejska: budynek TOK,
tel.: 71 312-12-43
Hala Sportowa
ul. Kościelna 9, Trzebnica,
tel./fax: 71 312-11-71
URZĄD SKARBOWY
ul. Prusicka 1, Trzebnica, tel.: 71 388-72-00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH
ul. Wojska Polskiego 1b, Trzebnica,
tel.: 71 388-75-00, 388-75-80,
fax: 71 312-11-91
SĄD REJONOWY
ul. Parkowa 1, Trzebnica, tel./fax: 71 312-12-13
POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Kościuszki 10, Trzebnica,
tel.: 71 312-11-54, 387-11-38
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
Pełnomocnik Burmistrza
ds. Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień
Iwona Durbajło:
tel.: 71 388-81-12, 312-06-11 wew. 212
Gminna Komisja ds. Proﬁlaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień
działająca przy Urzędzie Miejskim w Trzebnicy
pełni dyżur w czwartki w godz. 17:00-18:00.
Punkt Konsultacyjny
dla osób uzależnionych
od alkoholu i ich rodzin
czynny w każdy czwartek 17:30-21:30
Punkt konsultacyjny
dla oﬁar przemocy w rodzinie:
wtorek 13:00-16:00.
Telefon zaufania
dla oﬁar przemocy w rodzinie:
we wtorki – tel.: 71 387-06-06
Grupa AA „Jadwiga” – spotkania w każdy czwartek 18:00-21:00 w budynku Ratusza.
W każdą niedzielę mityng zamknięty od
godz.18:00, w ostatnią niedzielę miesiąca –
mityng otwarty, mityngi nocne w każdą trzecią
sobotę miesiąca od 22:00.
Grupa Wsparcia
dla osób współuzależnionych
spotyka się w każdy czwartek 17:00-21:00

31
Grupa Relaksacyjna – zajęcia odbywają
się w każdy poniedziałek w godz. 18:00-21:00.
Uwaga! Wszystkie zajęcia bezpłatne,
refundowane z funduszy Gminnego
Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień.
ŚWIETLICE
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
O CHARAKTERZE
PROFILAKTYCZNYM
Świetlica Ratusz, Trzebnica 0 792 024 802
Świetlica w Marcinowie
71 387 00 69
Świetlica
0 517 652 625
w Biedaszkowie Małym
Świetlica w Boleścinie
71 312 75 94
Świetlica w Masłowie
71 312 31 34
Świetlica w Ujeźdźcu Wielkim 71 312 77 22
Świetlica w Kuźniczysku
71 312 72 51
Świetlica w SP nr 2
71 312 00 29
0 691 717 093
Świetlica Jaźwiny
Świetlica w Rzepotowicach 0 697 021 285
Świetlica Maciejki
przy Kongregacji
Sióstr Boromeuszek
0 605 260 393
WYKAZ PLACÓWEK ORAZ
PUNKTÓW
KONSULTACYJNYCH
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO
SZPOZ – Poradnia Terapii Uzależnień od Narkotyków. wyb. J. C. Korzeniowskiego 18,
50-226 Wrocław, tel.: 71 329-14-60 wew. 250,
fax: 71 329-31-47
Centrum Psychoproﬁlaktyki i Psychoedukacji
al. Kasprowicza 58/60, 51-137 Wrocław
tel.: 71 326-22-72; fax: 71 325-15-13
Telefon zaufania: 71 364-33-24,
czynny non-stop.
e-mail: cpp@medon.pl
strona www: www.cpp.medon.pl
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Towarzystwa
Rozwoju Rodziny, Podwale 74 oﬁcyna 23,
50-449 Wrocław, tel./fax: 71 342-14-13
Poradnia Proﬁlaktyki i Terapii Uzależnień
ZOZ Stowarzyszenia Monar
ul. Trzebnicka 17, 50-245 Wrocław
tel./fax: 71 321-05-52, e-mail:
monarwro@wp.pl
DANE TELEADRESOWE
WAŻNYCH INSTYTUCJI
SZPITALE / PRZYCHODNIE:
Szpital św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
ul. Prusicka 53/55, Trzebnica,
tel.: 71 312-09-20, 312 09 13
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Trzebnicy, ul. Kościuszki 10, Trzebnica,
tel./fax: 71 387-28-38
rejestracja telefoniczna:
71 312-03-75, 312-05 10
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk
ul. Kościelna 3 oraz Kolejowa 1, Trzebnica
tel.: 71 387-26 75 lub 387-15-30
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ATENA
Ujeździec Wielki 26, tel.: 71 312-77-13
APTEKI:
• Pod Bazyliką: ul. Kościelna 6,
tel.: 71 312-03-53

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

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

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

www.kulturaisport.trzebnica.pl
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