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G M I N Y

Nowe oblicze ośrodka

T R Z E B N I C A

DLA RODZIN 3+
Od kilkunastu dni obowiązuje nowy program „Trzebnicka
Rodzina 3+”, który wspiera rodziny mające co najmniej troje
dzieci.
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Burmistrz kontra
poseł

- W okresie ostatnich sześciu lat
sami wykonaliśmy gigantyczną
pracę, powstało ponad 400 różnego rodzaju inwestycji, kolejne
są w toku - mówi burmistrz.
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DASZYŃSKIEGO
DEPTAKIEM

Pojawią się ławeczki, donice
i gazony z odpowiednią roślinnością oraz elementy użytkowe- kosze, słupki czy stojaki na
rowery.
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BĄDŹMY
LEPSI

M

odernizacja oraz rozbudowa, która ruszy przychodni gminnej kosztować będzie samorząd 3 mln 580 tysięcy.
W tym roku w budżecie zapisano
200 tysięcy zł na prace projektowe. Mają być one ukończone do
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końca maja. Projekt „Opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudowę i rozbudowę budynku przychodni przy ul. Kościuszki
10 w Trzebnicy” wykonuje pracownia architektoniczna „Modulo” z Wrocławia.
R

E

Jak będzie wyglądała nowa przychodnia? Niezwykle nowocześnie. Prosto i jednocześnie funkcjonalnie.
Główny budynek, w którym obecnie mieści się pediatria i gabinety
lekarskie zostanie wyremontowaK

L

A

ny. Natomiast pozostałe, przylegające do niej obiekty (siedziba
pogotowia, rejestracja oraz poradnia K) zostaną wyburzone. Pogotowie swoja działalność przeniesie na ul. Milicką.
M

A

Rozmowa z ks.
Piotrem Wojciechowskim, salwatorianinem z Bazyliki św. Ap.
Bartłomieja
i św. Jadwigi.
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Szanowni Czytelnicy!
Początek roku często wiąże się
z nowymi zmianami lub postanowieniami. Nie inaczej jest i tym
razem. W Państwa ręce oddajmy nieco zmienioną Panoramę
Trzebnicką - z nowymi działami,
nowym layoutem i nową prowadzącą. Staraliśmy się, by poruszana przez nas tematyka przypadła
Państwu do gustu. Chcemy informować zarówno w temacie samorządu, jak też spraw społecznych,
kulturalnych i sportu. Liczymy
na to, że zarówno dzieci, jak i seniorzy znajdą coś dla siebie. Podobnie jak sportowcy, miłośnicy

kina, czytelnictwa, sportu i spraw
samorządowych. Bo ta gazeta tak
naprawdę jest właśnie dla Was,
Szanowni Czytelnicy – o Was,
o Waszych sprawach.
Postaramy się nie sięgać bruku, nie
czołgać się w błocie wydumanych
historii i zmyślonych afer. Postaramy się nie karmić tanią sensacją
i głupimi spekulacjami. Postaramy się nie być lokalnymi Pytiami
i nie narzucać nikomu toku myślenia, każdy bowiem ma swoje
przekonania, upodobania i opinie.
Po co je burzyć? Wszak jest demokracja i każdy może wyrazić swoje
zdanie. Już i tak zbyt wielu mamy

znawców, ekspertów od wszystkiego, liderów opinii, demagogów,
wyrocznie i samozwańczych autorytetów, którzy mówią nam – jak
mamy myśleć, co robić i do kogo
się uśmiechać.
Spodziewamy, że nowa odsłona
gazety samorządowej spotka się
z nieprzychylną oceną przeciwników, którzy nie będą szczędzić
ostrych słów, komentarzy i „ciętych ripost”. Liczymy jednak na to,
że i oni sięgną po kolejne wydania
Panoramy. Ba, może nawet całe
ich sterty! Tak jak to miało miejsce w ciągu ostatnich miesięcy.
Skoro więc gazeta jest tak pożą-

dana, postanowiliśmy zwiększyć
częstotliwość jej wydawania, by
sprostać oczekiwaniom potrzebujących. Od lutego Panorama staje
się dwutygodnikiem.
Zmieniliśmy także sposób dystrybucji. Gazeta będzie dostępna
w najważniejszych instytucjach
gminnych oraz punktach sklepowych na wioskach, pozostały nakład zostanie dostarczony bezpośrednio do domów. Liczymy więc
na miłe przyjecie naszego doręczyciela.
Życzymy milej lektury.
Redakcja

Wzory wypowiedzeń w Panoramie
Od 1 lipca 2013 roku, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Oznacza to, że wszyscy właściciele nieruchomości muszą najpierw wypowiedzieć umowę dotychczasowej ﬁrmie odbierającej śmieci, a następnie podpisać umowę z ﬁrmą wyłonioną w drodze przetargu.
W następnym numerze Panoramy
znajdą Państwo wzory umów, jakie należy wypełnić i dostarczyć
do ﬁrmy dotychczas odbierającej
nieczystości. Należy tego dokonać
po to, by uniknąć w przyszłości
opłacania podwójnych kosztów
związanych z odpadami. W wielu
przypadkach obowiązuje także 3
miesięczny okres wypowiedzenia
i ważne jest, by umowę wypowiedzieć jak najszybciej.
-Właściciele nieruchomości za-

mieszkałych oraz niezamieszkałych (np. szkoły, przedszkola,
urzędy, ﬁrmy) powinni wypowiedzieć umowę ﬁrmie odbierającej
odpady komunalne z ich nieruchomości w takim terminie, aby
termin obowiązywania umowy
upłynął najpóźniej z dniem 30
czerwca 2013 roku - przypomina Szczepan Gurboda, naczelnik
Wydziału Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy.

Co powinni zrobić właściciele
nieruchomości ze swoimi dotychczasowymi umowami na odbiór
odpadów komunalnych?
Przede wszystkim:
• sprawdzić na jaki czas
- określony, czy nieokreślony zawarta została umowa;
• sprawdzić termin wypowiedzenia w dotychczasowej umowie
(niektóre ﬁrmy mają długie 3-miesięczne okresy wypowiedzenia);
• złożyć dotychczasowemu od-

biorcy odpadów pisemne wypowiedzenie świadczonych usług .
Dopiero wówczas właściciele nieruchomości mogą podpisywać
nowe umowy na odbiór nieczystości stałych. Dodatkowo wszyscy zainteresowani mogą pobrać
wniosek wypowiadający umowę
ze strony www.eko.trzebnica.pl,
w zakładce –gospodarka odpadami komunalnymi.
[ jar]

Droga do uzdrowiska
Trwają prace nad opracowaniem założeń do operatu uzdrowiskowego, który jest niezbędnym dokumentem w procesie przywrócenia miastu statusu uzdrowiska. W tej sprawie zorganizowano spotkanie robocze zespołu ds. przywrócenia Trzebnicy
funkcji uzdrowiskowej wraz z wykonawcą operatu – ﬁrmą R+H Inwestycje z Gorzowa Wielkopolskiego.
Podczas spotkania wypracowano
koncepcję podziału miasta i sąsiednich sołectw na strefy ochrony
uzdrowiskowej. Po naniesieniu do
operatu wszystkich ustaleń wypracowanych podczas spotkania,
kolejnym etapem będzie skonsultowanie dokumentacji z Wydziałem ds. Uzdrowisk w Ministerstwie Zdrowia. Jeśli uzyskamy
pozytywną opinię o możliwości
nadania statusu uzdrowiska lub
obszaru ochrony uzdrowiskowej,
Trzebnica otrzyma zielone światło
do realizacji tej koncepcji.

Warto dodać, że starania o przywrócenie statusu gmina rozpoczęła już w ubiegłym roku, wykonując pierwszy z niezbędnych
kroków czyli uzyskanie świadectwa potwierdzającego właściwości
lecznicze klimatu w Trzebnicy.
Starania o przywrócenie statusu
uzdrowiska wpisują się w przyjętą
strategię rozwoju miasta, realizowaną konsekwentnie m.in. przez
rozwój i modernizację infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Budowa aquaparku, rewitalizacja obszarów przy stawach trzebnickich

wraz ze ścieżkami w Lesie Bukowym czy modernizacja stadionu
miejskiego – to jedne z najważniejszych działań w tym zakresie – podkreśla burmistrz Marek
Długozima.
Posiadanie statusu uzdrowiska
przynosi również wymierne korzyści – w przyszłości będzie można np. naliczać opłatę uzdrowiskową od kuracjuszy, a równowartość
pozyskanych w ten sposób środków wypłaca również gminie
Ministerstwo Zdrowia. Ponadto
będzie to impulsem napędzają-

cym gospodarkę poprzez tworzenie nowego rodzaju usług. W tym
miejscu należy podkreślić, że
strefa obejmująca obszary uzdrowiskowe będzie poprowadzona
poza terenami inwestycyjnymi
miasta, dzięki czemu nie będzie
przeszkodą w dalszym rozwoju
aktywności gospodarczej. Status
uzdrowiska to dla miasta również
prestiż. Ponadto w nowej perspektywie budżetowej UE planowane
są specjalne dodatkowe środki na
doﬁnansowanie inwestycji w miastach uzdrowiskowych.

Na basenie bez zarzutów
W ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży w okresie
ferii zimowych pracownicy sekcji
Higieny Dzieci i Młodzieży, Oświaty Zdrowotnej i oddziału Higieny
Żywności i Żywienia Powiatowej
Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Trzebnicy skontrolowali 3
turnusy wypoczynku zimowego,
na których przebywało 78 uczestników w wieku szkolnym. Był to
obóz sportowy i półkolonie zorganizowane przez Trzebnicki Park
Wodny „Zdrój” na terenie gminy
Trzebnica.
Stan sanitarny nie budził większych zastrzeżeń. Nie stwierdzono zaniedbań w zakresie czystości
i porządku. Ogółem w placówkach
zimowego wypoczynku przeprowadzone zostały 3 kontrole,
w trakcie których udzielano instruktażu, pozostawiono materiały edukacyjne na temat grypy,
meningokoków, przeprowadzono
pogadanki na temat zapobieganie
i zwalczania grypy. Organizatorzy
spełnili wszystkie warunki odnośnie bazy lokalowej. Placówki te
zostały zgłoszone do Kuratorium
we Wrocławiu. [jar]

6 ofert na dwie ulice
W poniedziałek 18 lutego miało
miejsce otwarcie ofert dotyczących przebudowy ulic 3-go Maja
i Wesołej w Trzebnicy. Na przetarg wpłynęło 6 ofert. Najniższą
cenę, bo w wysokości 818. 784 zł
zaproponowała ﬁrma Gembiak-Mikstacki Sp.j z Krotoszyna.
Najwyższą natomiast ZRB Dolbud-System Janusz Ziajka, który
zaoferował 1 mln 144 tys. zł.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy nawierzchni dwóch ulic o długości 540 m,
przebudowa sieci wodociągowej
o dł. 432m, budowa kanalizacji
o dł. 75,5 m i budowa oświetlenia
drogowego na podstawie projektu
opracowanego przez ﬁrmę: „INDRO” z Krośnic. Prace mają być
ukończone do połowy sierpnia.
[jar]

Zapisy do Polskiej
Niezapominajki

„Ośmiu Wspaniałych” Gminy Trzebnica
Rusza XIII już edycja Trzebnickiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. 27 lutego w gimnazjum nr
1 odbędą się przesłuchania kandydatów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych do otrzymania tego wyróżniającego tytułu.
Uroczysta Gala odbędzie się 14 marca.
Kto może na niego liczyć? Młodzież, która m.in. konsekwentnie niesie pomoc potrzebującym,
podejmuje służbę na rzecz społeczeństwa i środowiska, zachęca
rówieśników do działań prospołecznych, podejmuje działania na
TAK, aby w naszym życiu społecznym było mało agresji i brutalności, a więcej życzliwości oraz
młodzież mającą aktywną postawę w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.
W skład Kapituły oceniającej

kandydatów wchodzą: Agnieszka Moździerz - Dyrektor ZAPO,
ks.dr Bogdan Giemza - Superior
Paraﬁi św. Bartłomieja Ap. i św.
Jadwigi Śl. w Trzebnicy, Jerzy
Trela - Zastępca Burmistrza Gminy Trzebnicy, Marek Bugajski
- Komendant Powiatowy Policji w Trzebnicy, Bogusław Brud
- Komendant Straży Pożarnej
w Trzebnicy, Krzysztof Zasieczny – Komendant Straży Miejskiej
w Trzebnicy, Ewa Frania - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w Trzebnicy, Danuta Buczek
- Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzebnicy, Halina Bahryn-Kamińska
- Honorowy Obywatel Trzebnicy,
Danuta Kamińska – poetka, Małgorzata Łobodzińska – czynnie
związana z “Caritasem”, Wojciech
Łamasz – Radny Młodzieżowej
Rady Miejskiej, Monika Nalepa – Radna Młodzieżowej Rady
Miejskiej.
Celem konkursu jest promowanie
pozytywnych zachowań, działań,

postaw młodzieży, która działając na rzecz grupy rówieśniczej,
klasy, szkoły bądź środowiska
lokalnego buduje lepszy, bardziej
humanitarny świat - „Świat na
Tak”, oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu.
Finałowa Gala wręczenia statuetek będzie miała miejsce 14 marca w sali kinowej Trzebnickiego
Centrum Kultury i Sportu. [kas]

Dyrekcja Przedszkola Publicznego nr 2 im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy przy ul. Wojska
Polskiego 6 informuje zainteresowanych Rodziców, że od
01.03.2013r. rozpoczyna się nabór
dzieci do naszej placówki i potrwa do 31.03.2013r. Regulamin
rekrutacji, harmonogram naboru,
kryteria i punktacja stosowane
przy rekrutacji dostępne są na
stronie internetowej przedszkola
http://p-le2trzebnica.edupage.
org/ Ponadto przypominamy, że
placówka prowadzi także nabór
do oddziału integracyjnego dzieci
z orzeczoną niepełnosprawnością
lub potrzebą kształcenia specjalnego. Kartę zgłoszenia dzieci
do przedszkola można pobrać
z naszej strony internetowej bądź
w placówce. Wypełnione karty
z załącznikami należy złożyć
wyłącznie w sekretariacie przedszkola.

www.trzebnica.pl

Cud Funduszy Europejskich
Trzebnicki Park Wodny ZDRÓJ
walczy o tytuł jednego z siedmiu
cudów Funduszy Europejskich.
Konkurs jest organizowany jest
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a jego celem jest wyłonienie najlepszych projektów
zrealizowanych przy współﬁnansowaniu z Funduszy Europejskich,
które przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności turystycznej
i kulturalnej Polski. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Trzebnicki obiekt został zgłoszony w kategorii turystyka aktywna,
natomiast w skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Organizacji Turystycznej, Biura Konkursu oraz
eksperci zewnętrzni. W pierwszym etapie Kapituła wybiera
kandydatów do nominacji, spośród których wybrani zostaną
nominowani do nagrody głównej
- w każdej z kategorii konkursowej nie więcej niż trzech. Następnie spośród nominowanych osoby
wchodzące w skład Kapituły, za
pomocą głosowania, ustalą listę
laureatów. Obecnie trwa weryﬁkacja nadesłanych zgłoszeń.
[kas]

Kto zrobi monitoring i deptak?
Wydział Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Trzebnicy ogłosił dwa przetargi. Pierwszy dotyczy wyłonienia wykonawcy monitoringu wizyjnego w Trzebnicy, drugi deptaka na ul.
Daszyńskiego. Otwarcie ofert nastąpi 25 i 27 lutego w trzebnickim magistracie. Najważniejszym
kryterium wyboru wykonawcy jest cena.
Pierwszy przetarg dotyczy zadania
pod nazwą: „Podniesienie jakości
bezpieczeństwa turystów poprzez
wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy” i jest on współﬁnansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach
RPO. Przedmiotem zamówienia
jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu
systemu monitoringu wizyjnego
i uruchomienie transmisji danych

zgodnie z dokumentacją projektową. W skład systemu monitoringu
wchodzi dostawa i montaż - centrum dozoru, 8. stacji retransmisyjnych, 24. punktów kamerowych
i okablowania. Termin wykonania
inwestycji upływa 31 lipca tego
roku.
Drugi przetarg to - „Rewitalizacja ulicy Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie
ulicy na odcinku od ul. Polnej do

ul. Matejki”, współﬁnansowany
przez Unię Europejską ze środków
EFRR w ramach RPO. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
rewitalizacji ul. I. Daszyńskiego
(450 mb) w Trzebnicy polegająca
na przebudowie ulicy na odcinku
od ul. Polnej do ul. Matejki oraz
budową parkingu (143 mkw ) przy
ul. Polnej w Trzebnicy. Zakończenie inwestycji planowane jest 5
kwietnia przyszłego roku. [jar]

Gmina dofinansuje
zakup samochodu
12 lutego burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Trzebnicy Bogusław Brud podpisali umowę,
na mocy której gmina przekazuje
środki ﬁnansowe w wysokości 30
tys. zł. Zostaną one przeznaczone
na doﬁnansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Profesjonalny pojazd posiadać
będzie funkcję ograniczania stref
skażeń chemicznych i ekologicznych.
[kas]

Trzebnica w TVP1
Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, jako jedno z trzynastu
z całej Polski, wybrano do cyklu programów Telewizji Polskiej. Każdy
odcinek przedstawia inny obiekt sakralny odnowiony dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Półgodzinny program wyemitowano 6 lutego o godz. 10.30 w TVP1. Poza pięknymi ujęciami lotniczymi na Bazylikę oraz
Pocysterski Klasztor Sióstr Boromeuszek
mogliśmy zobaczyć najciekawsze elementy
architektoniczne oraz artystyczne, które
znajdują się wewnątrz obiektów. Usłyszeliśmy także ciekawe historie związane z życiem św. Jadwigi. Szczególnym momentem
w programie były świadectwa osób, które opowiadały o tym, jak to miejsce i kult
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związany ze św. Jadwigą wpłynęły na ich
życie. O trzebnickim sanktuarium opowiadali m.in. ks. Proboszcz Jerzy Olszówka
SDS, Brat Marcin Wojtczak, a także Siostra
Macieja Miozga, Siostra Teodozja Winnicka i Siostra Tarsycja Piasecka pracownica
Ośrodka Wsparcia Społecznego “Szósty
Stół” oraz trzebniczanie – Katarzyna Wacławek, Marek Krzak i Burmistrz Gminy
Trzebnica Marek Długozima.
[kas]

Fot. Od lewej komendant PSP B. Brud, burmistrz M. Długozima, gł. księgowy PSP
Z. Kuźma i skarbnik B. Krokowska
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Deptakiem do Rynku

Zamiast intensywnego ruchu - spokojny spacer, zamiast zdewastowanych chodników i jezdni- kostka, zamiast szaro-burego betonu - zieleń, gazony i stylowe ławeczki. Właśnie tak już wkrótce będzie wyglądała ul. Daszyńskiego. Zmieni się
z ruchliwej ulicy w cichy trotuar.
AGNIESZKA
PRUSZKOWSKA-JAROSZ
Ulica Daszyńskiego jest jedną
z najruchliwszych ulic miasta. –
Jest ciasno i, powiedzmy sobie szczerze, brzydko. Aż się prosi, żeby
tu zrobić jakiś pasaż z ławeczkami
i wyciszyć to miejsce od samochodowego zgiełku. Tym bardziej, że
jest to ulica wiodąca do naszego
Rynku – mówi Justyna, mieszkanka Trzebnicy.
Już niedługo tak właśnie będzie.
Odcinek od ul. Polnej do ul. Matejki
będzie wyłożony kostką brukową
oraz kamiennymi płytami i stanie się deptakiem. Jednak z ruchu
będzie wyłączony tylko odcinek

od ul. Polnej do skrzyżowania
z ul. Obrońców Pokoju. Nie zabraknie też parkingów zarówno
dla odwiedzających, jak też dla
mieszkańców. Jeden z nich zaplanowano na łączniku pomiędzy
ul. Daszyńskiego, a ul. Witosa,
drugi natomiast na początku
deptaka.
Sam trotuar będzie połączeniem
nowoczesności z elementami
zieleni i stylizowanymi detalami. Pojawią się ławeczki, donice
i
gazony
z
odpowiednią
roślinnością
oraz
elementy
użytkowe - kosze, słupki czy stojaki na rowery. Ciąg komunikacyjny
będzie oświetlony stylizowanymi
lampami parkowymi.
Rewitalizacja i przebudowa ul.

Daszyńskiego będzie kosztować
gminę w sumie 3 mln 441 tys. zł.
W tym roku zarezerwowano na
ten cel 100 tysięcy złotych, głównie
na prace dokumentacyjne.
W międzyczasie remontowane
są sąsiednie ulice, które przyjmą
na siebie ruch z zamkniętego odcinka ul. Daszyńskiego. Wkrótce
rozpoczną się gruntowne prace
przy ul. Żołnierzy Września. Na
ten cel gmina przeznaczy 1,5 mln
złotych. W planach jest również
budowa ronda łączącego ulice
– Żołnierzy Września, Obornicką
oraz Marcinowską. W ubiegłym
roku podobną, całkowitą odnowę
przeszła ul. Kwiatowa.

Fot. Ul. Daszyńskiego już niedługo przestanie być jedną z najbardziej ruchliwych ulic
w mieście i zmieni się w spokojny deptak

Termomodernizacja Centrum
Blisko 2,5 mln zł złotych otrzymała gmina Trzebnica z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu. Inwestycja ma być zakończona do 30 czerwca 2014 roku.

Fot. Już wkrótce w TCKiS zostanie przeprowadzona termomodernizacja

Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu to drugi, po ośrodku zdrowia, obiekt wymagający
natychmiastowej modernizacji.
Gmina Trzebnica złożyła więc
projekt „Zarządzanie energią
w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego w Gminie Trzebnica”
w ramach IV konkursu programu
priorytetowego pn. „System zielonych inwestycji”. Zadanie to
zostało zaakceptowane i pod koniec ubiegłego roku gmina podpisała umowę o dotację i pożyczkę
z NFOŚ. Dotacja opiewa na kwo-

tę 387 800 zł, pożyczka - 775 640
zł, koszty kwaliﬁkowane wyniosą
1 292 800 zł, koszty niekwaliﬁkowane 725 300 zł. Całkowity koszt
– 2 405 900 zł.
W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace - docieplenie przegród, dachu, wymiana
drzwi, okien, instalacja wentylacji
mechanicznej, instalacja ciepłej
wody użytkowej i cyrkulacji oraz
modernizacja kotłowni, wymiana
grzejników, montaż systemu kontroli i nadzoru zużycia energii.
Docieplone zostaną zewnętrzne
ściany od strony północnej i za-

chodniej 4 centymetrową warstwą
płyty fenolowej, od wewnątrz natomiast pianką poliuretanową.
Natomiast od strony południowej
i zachodniej ściany pokryte zostaną styropianem.
Jeśli chodzi o wentylację, to zaplanowano wybudowanie systemu
nawiewno-wywiewnego działającego okresowo, składającego się
z 6 linii technologicznych. System
wentylacji zapewnia odzysk ciepła
z powietrza wywiewanego w wymienniku rotacyjnym.
[jar]

Trwają prace nad węzłem komunikacyjnym
„Budowa dworca autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – tak brzmi
zadanie, nad którym obecnie pracuje gmina Trzebnica. W tym roku na ten cel zarezerwowano w budżecie kwotę 200 tysięcy złotych, projekt jest bowiem na etapie
uzgadniania. Całość inwestycji ma kosztować ponad 1 mln złotych.

- Liczyłem na to, że inwestycja
rozpocznie się wcześniej, ale ze
względów obiektywnych nie jesteśmy w stanie tego przyspieszyć.
Niektóre sprawy są czasochłonne
i długo trwają, ale nie zamierzam
odpuścić planowanych przez gmine zadań – przekonuje burmistrz
Marek Długozima.
Dworzec PKS planowany jest
w pobliżu istniejącego już dworca PKP, z wjazdem od ul. Wro-

cławskiej, tuż przy wiadukcie.
W związku z tym ulica ta zostanie
poszerzona, by ułatwić wjazd autobusom na dworzec. Powstanie
sześć peronów oraz wiata autobusowa. Projektant przewidział także chodniki, zieleń, murki i ławki.
– Moim zdaniem umiejscowienie dworca PKS-u w tym właśnie
miejscu to bardzo dobre rozwiązanie. Wszystko w jednym miejscu, tak samo jak we Wrocławiu.
Trudno nam się będzie przyzwyczaić na początku, ale myślę, że to
kwestia czasu- uważa Stanisław

Iwański, mieszkaniec Trzebnicy.
W tym roku w budżecie samorządowym na ten cel zarezerwowana jest kwota 200 tysięcy złotych,
głównie na niezbędną dokumentację. Całość natomiast ma kosztować 1 mln 21 tysięcy złotych.
Najprawdopodobniej dworzec powstanie w przyszłym roku.

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego oraz Gmina Trzebnica
zapraszają wszystkich dbających o swoje zdrowie i kondycję
do budynku B przychodni ZLA w dniu 16 marca na akcję:
„Białej Soboty”.

Fot. Obok budynku dworca PKP powstanie dworzec autobusowy oraz główny
przystanek komunikacji miejskiej

Dzięki sponsorom Pacjenci będą mogli skorzystać z dodatkowych usług.

W tym dniu wykwaliﬁkowany personel wykonywać będzie zabiegi z zakresu ﬁzyko-, hydro-oraz kinezyterapii i masażu suchego . Do dyspozycji Pacjentów będzie lekarz specjalista medycyny ﬁzykalnej i balneologii.
Przychodnia uprzejmie prosi o uprzednie zarejestrowanie się
w celu ustalenia godziny i rodzaju zabiegów.
Tel. Do rejestracji (71//0 312 03 75 wew. 31.

Akson-ﬁrma z 17- letnim doświadczeniem, posiadająca bazę
ponad 60. sklepów zaprasza na konsultacje w zakresie doboru
sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Wykwaliﬁkowani ﬁzjoterapeuci będą służyć pomocą w wypełnianiu wniosków na
programy PCPR.
fot. Sylwester Nowakowski
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Biała Sobota

Dietetyk, psychodietetyk Justyna Izydorczak każdej zainteresowanej osobie wykona pomiar składu ciała wraz z omówieniem
i wydrukiem pomiaru. Każdy otrzyma ofertę z informacjami na
czym polega wizyta, jak się do niej przygotować, jak wygląda
przygotowany program żywieniowy.
Pacjent po konsultacji otrzyma drobny upominek.
Serdecznie zapraszamy.

www.trzebnica.pl

Nowoczesne centrum, zamiast starego ośrodka
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Ośrodek jest jak pacjent po poważnym wypadku. Nie można go łatać, naprawiać etapami, ale konieczna jest całościowa
kuracja – mówi Anna Imielska, dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy. Gminna placówka wkrótce
więc zmieni swoje oblicze. Budynek zostanie zmodernizowany i rozbudowany, jest to bowiem sztandarowa inwestycja
Gminy Trzebnica. Prace rozpoczną się w następnym roku.
nuje pracownia architektoniczna
„Modulo” z Wrocławia.
Jak będzie wyglądała nowa przychodnia? Niezwykle nowocześnie.
Dziś budynek straszy, zarów- Prosto i jednocześnie funkcjonalno na zewnątrz, jak i wewnątrz. nie. Główny budynek, w którym
Szaro-bure ściany, zardzewiałe obecnie mieszczą się gabinety
metalowe elementy konstrukcji, lekarskie zostanie wyremontowai niestabilne okna, które maja ny. Natomiast pozostałe, przyochotę wypaść przy silniejszym legające do niej obiekty (siedziba
podmuchu wiatru. Wnętrza przy- pogotowia, rejestracja, pediatria
pominą epokę „wczesnego Gier- oraz poradnia K) zostaną wybuka”. Drewniane
rzone. Pogotowie
lamperie, płytki
swoja działalność
Dziś
budynek
PCV na podłoprzeniesie na ul.
dze i stare krzestraszy zarówno
Milicką. W miejsełka nie wprosce wyburzonych
na
zewnątrz,
jak
wadzają dobrego
obiektów pojawi się
klimatu wśród
i wewnątrz
nowa bryła, nieco
pacjentów. Choć
mniejsza od istniedyrektorka Anna Imielska dopro- jącej i spięta ze starą łącznikiem.
wadziła pomieszczenia do stanu Strefa wejściowa, umiejscowiona
używalności, to nadal daleko im pośrodku budynku stanowić będo standardów europejskich, ba, dzie połączenie metalowych konkrajowych nawet. – Gdy po raz strukcji i szklanych taﬂi.
pierwszy weszłam do tego budyn- Budynek przychodni zostanie
ku wydawało mi się, że cofnęłam przystosowany dla osób niepełnosię w czasie co najmniej o 20 lat sprawnych - wejście od ul. Wojska
– opowiada o swoim pierwszym Polskiego pozbawione zostanie
wrażeniu dyrektor Anna Imielska. schodów, tak by mogli z niej ko– Przez pierwsze tygodnie mojej rzystać pacjenci na wózkach. Napracy łatałam co się dało, moder- tomiast wewnątrz budynku zainnizowałam i starałam się, by choć stalowana zostanie winda.
trochę przypominał przychodnię - Bardzo się cieszę, że wreszcie
zdrowia – dodaje.
coś się tutaj zmieni. To wstyd, że
Zdezelowany sprzęt z lat 70. zastą- w Trzebnicy, która słynie z dopiono nowszą aparaturą, pojawiły skonałych lekarzy, specjalistów
się komputery, w miejscu starych,
drewnianych siedzisk w poczekalni stanęły krzesła, z gabinetów
wyrzucono wiekowe, rozsypujące
się meble. Nieliczne tylko nadawały się do odrestaurowania. Przychodnia zyskała nowy, cieplejszy
wygląd. – To było takie minimum,
które trzeba było zrobić. Jednak
takie zabiegi są przeprowadzone
tylko na chwilę, na dłuższą metę
nie można przyjmować pacjentów w takich warunkach. A tych
jest niemało, bo blisko 15 tysięcy
- podkreśla.
AGNIESZKA
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ło, w jakich warunkach leczą się
pacjenci. Choruję od wielu lat
i bywałam w różnych miejscach,
przychodniach i szpitalach i nigdzie, naprawdę nigdzie nie jest tak
fatalnie jak u nas- zaznacza.
Wraz ze zmianą architektoniczną
i wprowadzeniem nowych standardów jakościowych zmianie
ulegnie także nazwa placówki.
Ośrodek nie będzie już funkcjonował pod nazwą Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy, tylko – Trzebnickie Centrum
Zdrowia.

Gabinety, poradnie
i pracownie
Na dwóch najniższych kondygnacjach, w obrębie projektowanego nowego budynku, znajdować się będzie rehabilitacja. Na
pierwszym piętrze pomieszczenia
POZ-u i przestronna poczekalnia.
Część dobudowana, według zaleceń konserwatora, będzie o jedną
kondygnację niższa niż istniejący
budynek.
W obrębie łącznika, na parterze,
ulokowane zostaną dwie pracownie diagnostyczne: USG oraz laboratorium, a dokładnie pomieszczenie do pobierania materiału
do badania. Na piętrze natomiast
gabinet okulistyczny.
Na parterze głównego budynku
zaplanowano dwie osobne po-

Fot. W gabinetach znajdował się sprzęt medyczny pamiętający lata 70.

Nowy obiekt z rozmachem
Modernizacja oraz rozbudowa
przychodni gminnej kosztować
będzie samorząd 3 mln 580 tysięcy. W tym roku w budżecie zapisano 200 tysięcy zł na prace projektowe. Mają być one ukończone
do końca maja. Projekt „Opracowanie dokumentacji projektowej
na przebudowę i rozbudowę budynku przychodni przy ul. Kościuszki 10 w Trzebnicy” wyko-

i skomplikowanych operacji, istnieje przychodnia rodem z ﬁlmów
Barei – mówi Tomasz, oczekujący
ze swoją kilkuletnią córką na wizytę lekarską. – Poza tym skupienie przy jednej ulicy ośrodka, pogotowia i przedszkola, to nie jest
dobre rozwiązanie – podkreśla.
Podobnego zdania jest pani Helena. – Bardzo się dziwię, że przez
wiele lat nikogo nie interesowa-

Fot. Od lewej: burmistrz M. Długozima, konserwator zabytków R. Kucharska oraz dyr.
A. Imielska

radnie - dla dzieci zdrowych oraz
dla chorych. Będą całkowicie wydzielone, z osobnymi wejściami,
aby uniknąć mieszania się ruchu
zdrowych i chorych dzieci. W obrębie każdej z poradni wydzielono pomieszczenia dla rodziców
z małymi dziećmi, w których
będzie można wygodnie je przewinąć lub nakarmić. Nie zabraknie także dużych, przestronnych
poczekalni.
W budynku głównym ulokowane
zostaną także - pracownia RTG
oraz sąsiadującą z nią poradnia
chirurgiczno-ortopedyczna i poradnia K.
Drugie piętro przeznaczone zostanie na gabinety specjalistyczne,
medycynę pracy, pomieszczenia
administracyjne oraz archiwum.
Na każdym piętrze, zarówno
w części istniejącej jak i nowej,
znajdować się będą toalety.
Projekt wykonywany jest w taki
sposób, aby zapewnić maksymalny komfort dla każdego ko-

Fot. Zanim dyr. Imielska przeprowadziła w ośrodku drobny remont, lekarze przyjmowali pacjentów w bardzo złych warunkach

wany przez Szwajcarię w ramach
programu współpracy z nowymi
krajami członkowskimi UE oraz
Ministra Zdrowia.
Nowe standardy,
Na wiosnę ma ruszyć program
stare problemy
współorganizowany z samorząZanim do nowego, rozbudowane- dem gminnym dotyczący szczego obiektu wejdą pierwsi pacjenci pień przeciwko rakowi szyjki maupłynie co najmniej kilkanaście cicy. – Bardzo dobrze współpracuje
miesięcy. W tym czasie dyrektor się nam z burmistrzem Markiem
Anna Imielska nie zamierza próż- Długozimą. Mogę zawsze liczyć na
nować. Już dziś wprowadza nowe jego wsparcie, zarówno jeśli choprogramy, projekty i rozwiązania dzi o akcje proﬁlaktyczne, jak też
technologiczne. – Pracujemy jesz- rozmowy z NFZ. Fundusz ogracze w starych murach, ale staramy niczył nam kontrakt na poradnię
się rozwijać od wewnątrz. Chcemy K, zmniejszył kontrakt, mimo że
wejść do nowego budynku z nowy- współpracujemy z lekarzem gimi procedurami,
nekologiem z II
jakością i nowoChcemy wejść do
stopniem specjaczesnym sprzętem
i doposanowego budynku lizacji
medycznym - wyżyliśmy gabinet
jaśnia.
Wszystz nowymi procew nowy sprzęt.
ko zaczęło się od
zadurami i jakością Jednocześnie
komputer y z acji.
brał kontrakty lePotem pojawił się
karzom z okolicz- mówi dyrektor
system wewnętrznych miejscowości
A. Imielska
ny, dzięki któremu
– Prusic oraz Zagromadzone są na
wonii i pacjentki
bieżąco wszelkie informacje o hi- zmuszone są korzystać z naszych
storii chorobowej pacjenta. Ga- usług. Dochodzi więc do tego, że
binety dodatkowo połączone są rejestrowane są dopiero na kwiez systemem elektronicznym labo- cień – ubolewa dyrektor Imielska.
ratorium, z którym współpracuje- Zapewnia jednak, że z czasem
my, to przyspiesza w dość istotny ośrodek stanie się nowoczesnym
sposób obsługę pacjenta. Działa centrum z dobrymi specjalistami,
także nowy system e-wuś.
doskonałymi standardami oraz
Dyrektor Imielska pozyskała tak- nowoczesnym obliczem.
że nowych lekarzy. Zamierza rów- – Jestem zadowolony z naszych
nież zapraszać specjalistów na co wspólnych działań, ponieważ
dzień niedostępnych dla miesz- modernizacja ośrodka jest jedną
kańców, organizować tzw. „białe z najważniejszych inwestycji gmisoboty”, podczas których pacjenci ny. Cieszy mnie również to, że
będą mogli bezpłatnie wykony- mieszkańcy będą mieli do dyspować badania. ZLA został także zycji centrum medyczne na świawytypowany, jako jeden z dwóch towym poziomie - reasumuje burna Dolnym Śląsku, do udziału mistrz Marek Długozima.
w projekcie „Zapobieganie zakażeniom HCV” współﬁnansorzystającego z usług przychodni
pacjenta.

Fot. Odremontowana rejestracja nie straszy już swoim wyglądem
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Akty dla nowych, listy dla długoletnich

Grażyna Pasiecznik z Kuźniczyska oraz Bogusława Kubica z Jaźwin – to dwie nowe panie sołtys w gminie Trzebnica. Akty
nadania otrzymały z rąk burmistrza Marka Długozimy, podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Miejskim, które odbyło się 11 lutego. Tego dnia pięciu innych sołtysów otrzymało listy gratulacyjne za 10-lecie swojej pracy.
młodzi i możemy dużo. Mnie humor dopisuje, energii nie brakuje
i mam tu fajnych sołtysów – dodał
żartobliwie. Na te słowa zareagowali wszyscy obecni na sali nagradzając burmistrza gromkimi
brawami.
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Burmistrz oraz urzędnicy gminy
spotkali się z sołtysami po raz kolejny. Takie uroczystości stały się
bowiem tradycją trzebnickiego samorządu. Są doskonałą okazją do
tego, by spotkać się, wymienić doświadczenia, w końcu usiąść przy
wspólnym stole i porozmawiać.
Tegoroczne spotkanie miało kilka
ważnych punktów.
Nadania i gratulacje
Zarówno Grażyna Pasiecznik,
jak też Bogusława Kubica zostały wybrane przez mieszkańców
zaledwie kilka dni przed spotkaniem w urzędzie, dlatego też
burmistrz zainaugurował uroczystość właśnie od wręczenia obu
paniom aktów nadania. Warto
w tym miejscu wspomnieć, że
w Jaźwinach wybory odbyły się
6 lutego, natomiast dzień później w Kuźniczysku. W pierwszej
z tych miejscowości spośród 160.
osób uprawionych do głosowania,
głos oddało 45. mieszkańców wsi.
O funkcję sołtysa ubiegała się także Monika Tarnowska. W Kuźniczysku natomiast głos na nową
sołtys oddało 49. mieszkańców
na 305 uprawnionych. Kontrkandydatem Grażyny Pasiecznik był
Piotr Dochniak.
Następnie burmistrz wraz z wiceburmistrzem J. Trelą wręczyli
listy gratulacyjne sołtysom, którzy sprawują tę funkcję od 10 lat.
Ten szczególny jubileusz był okazją do podziękowań i gratulacji.
- Dziękuję za wieloletnią i owocną
współpracę oraz przyczynienie
się do rozwoju wsi, jak również
do integracji jej mieszkańców.
Jednocześnie życzę Wam powodzenia w dalszej pracy i realizacji

Fot. Sołtys Kuźniczyska G. Pasiecznik

życiowych zamierzeń – mówił burmistrz Marek Długozima. Wśród
nagrodzonych sołtysów znaleźli
się: Zygmunt Szyjka z Droszowa,
Adam Maliński z Komorówka,
Tadeusz Jakubowski z Ligoty,
Krzysztof Skotny z Marcinowa
oraz Teresa Niechwiej z Ujeźdźca
Małego.
Inwestycje nie tylko w mieście
Tego dnia poruszono również
kilka innych, ważnych tematów,
m.in. kwestie nowych inwestycji
na obszarach wiejskich zaplanowanych do realizacji w 2013 roku,
omówiono sprawy związane ze
zmianą opłat za wywóz śmieci
i opłat za wodę, sprawy dotyczące funduszu sołeckiego, a także
programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Burmistrz przypomniał także, że sukcesywnie realizuje swój
program wyborczy i obietnice, jakie składał mieszkańcom. – Czasami niektóre sprawy idą wolniej
niż zakładaliśmy, ale nie wynika
to z naszej winy. Jednak nie zamierzamy odpuszczać. Chciałbym, żeby mieszkańcom żyło się
lepiej i aby nowe obiekty przyciągały nowych inwestorów - podkreślał. Przypomniał, że w gminie
dzieje się bardzo dużo. Powstał

Fot. Sołtys Jaźwin B. Kubica

nowy basen, budowana jest szkoła muzyczna oraz szkoła podstawowa, remontowane są drogi,
chodniki, a niebawem powstanie
deptak. Przypomniał, że wkrótce ruszy modernizacja Zakładu
Lecznictwa
Ambulatoryjnego,
Centrum Kultury i Sportu oraz
rozpocznie się budowa kolejnej
świetlicy wiejskiej, tym razem
w Komorowie i placów zabaw. –
Chciałbym, abyście mieli świadomość, że inwestycje prowadzone
są nie tylko w samym mieście, ale
także w sołectwach. Nasz gmina
się zmienia. Piszą o tym, mówią
i to cieszy - powiedział. - Jesteśmy

Wilk syty i wilk syty, bo owcy nie ma
Najwięcej emocji podczas poniedziałkowego spotkania wzbudziła
informacja na temat funduszu sołeckiego. Skarbnik Barbara Krokowska poinformowała, że zmieniły się zasady dotyczące płatności
masowych, a dokładnie pobierania inkaso i nie zawsze będą one
korzystne dla sołtysów-rolników.
– Jeśli gmina zawrze umowę zlecenia z sołtysem, będącym jednocześnie rolnikiem, na pobór
podatku w drodze inkasa), to będzie on zmuszony na te dwa, trzy
dni zawiesić swoje ubezpieczenie
w KRUS-ie i przejść na ZUS. Co
prawda jest zachowana ciągłość
ubezpieczenia, ale istnieje pewne
ryzyko, że może dojść wówczas
do cofnięcia decyzji dotyczącej
renty strukturalnej, jeśli ktoś taką
pobiera - tłumaczyła skarbnik.
– Musicie się państwo zastanowić

i przekalkulować czy się to wam
opłaca. Jak zrobić, by wilk był syty
i wilk był syty, bo rzeczywistość
pokazuje, że już owiec nie ma wyjaśniła obrazowo.
Sołtysi z dużym ożywieniem
przysłuchiwali się wyjaśnieniom
i chwilę później posypała się lawina pytań. Skarbnik Krokowska
przez dłuższą chwilę wyjaśniała i tłumaczyła, a w końcu niemal wszyscy stwierdzili, że nowe
unormowania nie są dla nich
korzystne. Zaproponowali, żeby
rozwiązać to w inny sposób. – Panie burmistrzu, trzeba podnieść
uposażenie sołtysom na przykład
o 100 złotych i zrobimy to w ramach naszych zadań – zaproponował Tadeusz Jakubowski, sołtys
Ligoty. Pozostali sołtysi zgodnie
przychylili się do propozycji.
Burmistrz zgodził się na takie
rozwiązanie, zaznaczając jednocześnie, że wielkość uposażenia
powinna być proporcjonalna do
wielkości wsi. - Sołtysi powinni
się więc zadeklarować – dodał.
Chwilę później miało miejsce głosowanie, podczas którego niemal
wszyscy sołtysi zgodzili się na
nową opcję.

Fot. Sołtysi niemal jednogłosnie przegłosowali propozycję pobierania inkasa w ramach swojego uposażenia

Kolejne place zabaw

Komorowo ze swoją świetlicą

Aż w pięciu miejscowościach planowane jest wybudowanie
placów zabaw dla najmłodszych – w Brzeziu, Marcinowie,
Rzepotowicach, Skarszynie oraz Świątnikach. Całość inwestycji ma się zamknąć kwotą nieco ponad 460 tysięcy złotych.

Wiosną rozpocznie się budowa świetlicy wiejskiej w Komorowie. Na przetarg dotyczący wykonania tej inwestycji wpłynęło aż 19 ofert. Ich otwarcie miało miejsce
6 lutego w Urzędzie Miejskim. – Jestem bardzo zadowolona, że wreszcie nasza wioska będzie miała swoją świetlicę, bo trudno jest funkcjonować bez miejsca, gdzie
można się spotkać - przekonuje sołtys Magdalena Malesa.

AGNIESZKA
PRUSZKOWSKA-JAROSZ

„Budowa placów zabaw w Gminie
Trzebnica” – to nazwa projektu,
na który gmina Trzebnica ubiega
się o doﬁnansowanie w wysokości
blisko 290 tysięcy złotych.
Wszystko to w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
Jak nas poinformował Paweł
Ziembiński, inspektor ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych, inwestycja jest przewidziana do realizacji w 2013 roku, oczywiście
po pozytywnym wyborze trzebnickiego projektu. Całość inwestycji ma kosztować 460 tysięcy 539
złotych.
Jednocześnie gmina Trzebnica
zapisała w budżecie kwotę w
wysokości 38 952 zł na remont,
zakup dodatkowych sprzętów
lub materiałów do sześciu kole-

jnych miejscowości. W Boleścinie
wykonanie placu zabaw pochłonie
9 tys. zł. Nieco mniej w Droszowie, bo 5, 2 tys. zł. W Księginicach
zaplanowano zrobienie placu
wielozadaniowego do gier. Jego
koszt to 8,5 tys. zł. Ogrodzenie na
placu zabaw w Ligocie to wydatek
rzędu 4 tys., w Kobylicach – 7,9
tys. złotych.
Natomiast zakup stołu do tenisa
na plac zabaw w Cerekwicy to koszt 4,3 tys. zł.

Fot. Plac zabaw Księginicach
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Gmina Trzebnica na wykonanie
tego zdania przeznaczyła w swoim
budżecie 400 tysięcy złotych. Spośród 19 oferentów najtańszą ofertę
przedstawił zakład ZHU Józefa
Wesołowskiego ze Sławoszowic
w gminie Milicz i wyniosła ona
327 673 zł brutto. Najdroższą natomiast przedstawiła ﬁrma Litwiniak Usługi Drogowe i Budowlane
z Sycowa. Zaproponował on kwotę
577 208 złotych. Decyzja o wyborze inwestora zapadnie w ciągu
najbliższych dni.
Prace w Komorowie mają ruszyć
wiosną i zakończyć się pod koniec
lipca tego roku. Projekt obiektu
przygotowała ﬁrma - KINGDOM
Usługi Projektowe Kinga Olejnik z Trzebnicy. Nowy budynek

ma mieć ok. 140 mkw. Wewnątrz
ma się znajdować duża sala i pomieszczenia gospodarcze, w tym
kuchnia, zaplecze oraz toalety.
– O świetlicę w naszym sołectwie
zabiegała jeszcze poprzednia pani
sołtys, ja przejęłam to zadanie
i bardzo się cieszę, że coś się dzieje
w tym kierunku - mówi sołtys M.
Malesa.
Dodaje jednocześnie, że zmiany
w wiosce nie dotyczą tylko inwestycji. Komorowo wchodzi w program „Odnowa wsi” i planuje
w jego ramach m.in. wykonanie
boiska przy świetlicy, przystanku dla dzieci dojeżdżających do
szkoły, wymianę lamp na bardziej
energooszczędne, pod warunkiem, że energetyka wyda na to
pozwolenie. – W ramach funduszu sołeckiego chcemy zakupić
zewnętrzny stół do ping –ponga,

Fot. Sołtys Komorowa M. Malesa

pozostałą kwotę przeznaczyć na
doposażenie świetlicy – podkreśla. – Marzę o tym, by nasza wioska kwitła, by coś się działo, by
mieszkańcy zauważyli, że zmienia
się na lepsze – reasumuje.

www.trzebnica.pl

Subiektywnym okiem
gospodarza
ALEKSANDRA LATOS

Jak ocenia Pan słowa posła Marka
Łapińskiego, który w kontekście
działalności komisji rewizyjnej
Rady Miejskiej stwierdził, że demokracja trzebnicka jest chora?
Mam zupełnie inne zdanie na ten
temat. W swojej istocie pojęcie demokracji sprowadza się do rządów
większości. Zasada ta jest zachowana w składzie komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy,
w której zasiadają zarówno przedstawiciele koalicji, jak i opozycji.
Liczba reprezentantów opozycji
w omawianej komisji (4 radnych
opozycyjnych oraz 6 z koalicji) jest
proporcjonalna do liczby mandatów wyborczych uzyskanych przez
opozycję w ostatnich wyborach
samorządowych (8 radnych opozycyjnych oraz 13 koalicyjnych).
Najwyraźniej poseł Marek Łapiński ciągle nie pogodził się z wynikami ostatnich wyborów samorządowych, w których Platforma
Obywatelska i PIS poniosły klęskę.
Prawa opozycji w komisji rewizyjnej są respektowane - komisja podejmuje kontrole tych inwestycji,
których zbadania domaga się opozycja, z reguły przewodniczącymi
zespołów kontrolujących są również przedstawiciele opozycji.
Nie jest moim celem wywoływanie sporu, ale moim obowiązkiem
jako burmistrza jest dementowanie nieprawdziwych informacji
na temat gminy, które stawiają ją
w niekorzystnym świetle.
Czy zgadza się Pan z oceną posła,
że radni opozycyjni są szkalowani za pośrednictwem gazety
gminnej oraz strony internetowej gminy ?
Wychodzę z założenia, że radni opozycyjni tak samo jak ja są
osobami publicznymi, w związku
z czym mieszkańcy mają prawo
uzyskać informację również o metodach i efektach ich pracy.
Co Pan myśli o stwierdzeniu posła, jakoby w gospodarce komunalnej mamy w ostatnich latach
przykłady zaniedbań?
Stwierdzenie to jest zdecydowanie
nietraﬁone. Poseł argumentuje, że
przystąpienie Polski do Unii Europejskiej nakłada zobowiązanie do
doprowadzenia kanalizacji także
do terenów wiejskich. Zapomniał
jednak dodać, że UE dotuje inwestycje kanalizacyjne na terenach
wiejskich głównie w przypadku
większych skupisk ludności - tzn.
aglomeracjach osiągających odpo-

wiednią wartość wskaźnika RLM
(równoważnej liczby mieszkańców). Unia nie dotuje budowanie
kanalizacji na terenach wiejskich,
na których nie jest to ekonomicznie uzasadnione (ze względu na
zbyt duże rozproszenie mieszkańców). Kierując się tą samą
logiką i zasadami gospodarności
Gmina Trzebnica buduje oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacji
w miejscach, które zapewniają
pozyskanie na ten cel zewnętrznego doﬁnansowania. I tak w latach
2009-2010 gmina wybudowała
nowoczesną oczyszczalnię ścieków wraz z kanalizacją w Skarszynie. Do niej zostanie podłączony również pobliski Boleścin,
Piersno oraz Głuchów Górny.
Trzebnicki samorząd pozyskał
również środki na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją
w Ujeźdźcu Wielkim. Niebawem
przystąpimy do realizacji tej oczekiwanej inwestycji, co pozwoli na
skanalizowanie również okolicznych miejscowości.
Poseł Marek Łapiński w swoim
wywiadzie poucza również, że
gmina musi wspierać mieszkańców wsi przez dotację jeśli chodzi
o budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Szkoda, że przed
wypowiedzeniem tych słów poseł
nie zasięgnął informacji u źródła.
Tymczasem gmina w ciągu ostatnich kilku lat udzieliła kilkadziesiąt dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Z roku
na rok cieszą się coraz większym
zainteresowaniem.
Jako kolejny przykład zaniedbań
w gospodarce komunalnej poseł
wymienia składowisko odpadów
w Marcinowie. Zarzuca władzom
samorządowym brak jego rozbudowy w takim stopniu, w jakim
odpowiadałoby ono wymogom
stawianym regionalnych instalacjom przetwarzania odpadów
komunalnych. Zarzut jest traﬁony?
Z całą stanowczością stwierdzam,
że nie było możliwości dostosowania składowiska odpadów
w Marcinowie do pełnienia funkcji instalacji regionalnej. Jest ono
bowiem za małe, aby mogło pełnić
funkcję regionalnego składowiska.
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, 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
ponownie się nie zmienią. Jest
duże prawdopodobieństwo, że nie
zwróciłyby się poniesione koszty
na dostosowanie do wymogów
instalacji regionalnej. Stałoby się
tak dlatego, że składowiska odpadów ustąpią wkrótce miejsca
spalarniom odpadów, których
budowa planowana jest w naszym
województwie. Inwestowanie więc
ogromnych środków w dostosowanie składowiska do wymogów
instalacji regionalnej byłoby nieracjonalne. Składowisko odpadów
w Marcinowie pełnić będzie w nowym systemie funkcję instalacji
zastępczej dla instalacji w Rudnej,
co pozwoli na generowanie dodatkowych proﬁtów.
W tym miejscu chciałbym się także odnieść się do sformułowania
posła Marka Łapińskiego, który
nadmienił, że w innych gminach
stawki za śmieci są niższe niż
w Gminie Trzebnica. Są również
gminy (także w naszym powiecie), w których stawki opłat za
śmieci są wyższe niż u nas. Warto
przypomnieć, że w odróżnieniu
od innych gmin, w których stawki są niższe, my przygotowaliśmy
preferencyjne, obniżone opłaty
od rodzin wielodzietnych oraz
emerytów. Zaproponowane przeze mnie stawki są i tak niższe od
stawek, które gwarantowałyby
bilansowanie się kosztów nowego
systemu gospodarki odpadami.
Kompleks basenów w Trzebnicy
został źle zaprojektowany a ceny
oferowane przez basen są zbyt
wysokie - to kolejny zarzut posła.
Zgadza się Pan z tym twierdzeniem?
Tą wypowiedzią poseł po raz
kolejny „wykazał się” brakiem
sprawdzonych informacji lub
świadomie próbował wprowadzić
opinię publiczną w błąd. W kontekście złego zaprojektowania
basenu poseł pisze, m.in. o tym,
że zastosowano ogrzewanie olejowe a nie pompy ciepła a w części
otwartej przez cały rok jest woda.
Prawda jest zupełnie inna - basen
nie jest ogrzewany olejowo, tylko
gazowo, a pompy ciepła zostały
w kompleksie basenów zaprojektowane i wykonane. Z kolei woda
na basenie zewnętrznym musi być
ze względów technologicznych
przez cały rok. W przeciwnym razie w miesiącach zimowych minusowe temperatury uszkodziłyby
materiał, z którego wykonane są
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Od bieżącego wydania Panoramy Trzebnickiej rozpoczynamy publikację
nowej stałej rubryki poświęconej dyskusji na temat aktualnych wydarzeń
samorządowych oraz pożądanych kierunków rozwoju naszej gminy. Decyzja o utworzeniu takiej rubryki wynika z przekonania, że prezentacja
różnych punktów widzenia oraz dyskusja na tematy samorządowe może
wnieść pozytywny i konstruktywny wkład w rozwój lokalny. W dzisiejszym wydaniu Panoramy Burmistrz odnosi się do kilku informacji, przekazanych przez posła Marka Łapińskiego, które wprowadzają opinię
publiczną w błąd. Według włodarza, mieszkańcom należy się rzetelna
informacja ma temat rozwoju naszego samorządu.

niecki basenowe. Skoro poseł jest
przekonany o tym, że kompleks
basenowy został źle zaprojektowany i w jego opinii nie spełnia on
do końca wszystkich wymogów,
których oczekuje on od tego typu
placówki to jakim cudem przeszedł on pozytywnie procedurę
weryﬁkacji wniosku o doﬁnansowanie i otrzymał doﬁnansowanie
z dwóch różnych źródeł?
Poseł twierdzi, że ceny biletów
w porównaniu z okolicznymi basenami są o wiele wyższe a jako
przykład podaje baseny w Strzelinie i Oławie, cytuję: „Rzeczywiście te ceny w Strzelinie czy Oławie są dużo niższe, stąd trzebnicki
basen przegrywa konkurencję”.
Panu posłowi chciałbym objaśnić,
że konkurencją dla trzebnickiego basenu nie są oddalone o kilkadziesiąt kilometrów baseny
w Oławie i Strzelinie a znajdujące
się po sąsiedzku baseny w Brzegu
Dolnym, Oleśnicy i Wrocławiu.
Ceny biletów w Oławie i Strzelinie
być może są nieco niższe od trzebnickich, jednak zakres oferowanych przez nie atrakcji jest dużo
mniejszy. Z kolei ceny biletów
w basenach oferujących podobny
zakres usług do trzebnickiego (np.
Oleśnica) są na podobnym do naszego obiektu poziomie. Najlepiej
w tej kwestii zapytać o to samych
mieszkańców a nie samemu perorować nad zagadnieniem, o którym się niewiele wie.
Kto tak naprawdę jest odpowiedzialny z doﬁnansowania unijne
na inwestycje Gminy Trzebnica?
Poseł?
Rzeczywiście, pan Łapiński przypisuje sobie różne zasługi i uważa,
że to właśnie dzięki niemu samorząd gminny może poszczycić się
doﬁnansowaniami unijnymi, np.
na budowę basenu. Procedura
wyboru projektów do doﬁnansowania w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2007- 2013 przewidywała udział
w wyborze projektów Zarządu
Województwa (którego nota bene
członkiem był wcześniej Marek
Łapiński) dopiero na trzecim,
ostatnim etapie oceny. Składane
przez gminę wnioski o doﬁnansowanie musiały uprzednio przejść
pozytywnie ocenę formalną i najważniejszą merytoryczną, która
decydowała o miejscu projektu na
liście projektów rekomendowanych Zarządowi Województwa do
doﬁnansowania. Na etapie oceny
formalnej i merytorycznej nie był
przewidziany udział w ocenie Zarządu Województwa. Jeśli wniosek
o doﬁnansowanie złożony przez
nasz samorząd był dobrze przygotowany i został wysoko oceniony
na etapie oceny merytorycznej,
znajdował się wtedy na wysokim
miejscu na liście wniosków rekomendowanych Zarządowi Woje-

wództwa do doﬁnansowania. Ten
z kolei wybierał z kolei do doﬁnansowania kolejne, najwyżej ocenione na etapie oceny merytorycznej
wnioski aż do momentu wyczerpania limitu środków przewidzianych do doﬁnansowania w danym
naborze wniosków. Wyczerpujące
informacje na temat procedury
wyboru wniosków do doﬁnansowania znajdują się w Poradniku
dla beneﬁcjenta Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.
W tym miejscu chciałbym podkreślić, że w okresie ostatnich
sześciu lat sami wykonaliśmy gigantyczną pracę, powstało ponad
400 różnego rodzaju inwestycji,
kolejne są w toku a w przyszłości
planowane są następne. To nieprawda, że wszystkie inwestycje
powstały dzięki funduszom unijnym - zdecydowana większość
została wykonana ze środków
własnych, jak chociażby hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr
3, stadion sportowy czy budowa
nowego przedszkola. Na niektóre
z nich składaliśmy wnioski o doﬁnansowanie, ale mimo że w tym
czasie Pan Łapiński był marszałkiem, nie otrzymaliśmy pomocy.
Jak się więc okazuje tylko sukces
ma wielu ojców…
Od Pana posła oczekiwałbym
wzniesienia się ponad partyjne
podziały a nie budowanie konﬂiktu w lokalnym społeczeństwie.
Pomimo jednak naszych różnic,
które są rzeczą naturalną, po raz
kolejny zachęcam Pana posła oraz
jego partyjnych kolegów do konstruktywnej współpracy na rzecz
rozwoju naszej małej ojczyzny.
Otrzymał Pan ostatnio propozycję udzielenia wywiadu telewizyjnego od NOWej Gazety
Trzebnickiej. Czy zamierza Pan
z tej propozycji skorzystać ?
Owszem chciałbym wziąć udział
w nagraniu. Uważam, że warto
dyskutować na tematy dotyczące
problemów lokalnych. Niemniej
jednak na podstawie wieloletniej
obserwacji mam uzasadnione obawy co do rzetelności dziennikarskiej redakcji tygodnika NOWa
Gazeta Trzebnicka. W związku
z tym udzielenie wywiadu telewizyjnego wspomnianej gazecie
uzależniam od opublikowania na
jej łamach kilkunastu sprostowań
i polemiki, które w ciągu ostatnich tygodni wysłaliśmy redakcji
w odpowiedzi na nierzetelne artykuły ukazujące się w omawianej
gazecie, a które jak dotąd nie doczekały się sprostowania.
Dziękuję za rozmowę.
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Burza w szklance wody

Od stycznia br. obowiązuje nowa formuła teoretycznej części egzaminu na prawo
jazdy. Między innymi wzrosła dotychczasowa pula pytań - z 300 do prawie 3 000,
a to nie jedyne zmiany. Ośrodki szkoleniowe w Trzebnicy świecą pustkami, ale lokalni
instruktorzy są dobrej myśli. - To z pewnością tzw. sytuacja przejściowa - mówią prowadzący szkoły jazdy.
EWELINA GŁADYSZ

18 stycznia tego roku, dzień przed
wejściem ustawy w życie, w całej
Polsce do późnych godzin nocnych
szkoły nauki jazdy przeżywały
oblężenie. Wszyscy chcieli zdawać na starych zasadach. Wyniki
pierwszego egzaminu potwierdziły obawy kursantów. W skali
kraju odnotowano średni wyniki
zdawalności w kategorii B na poziomie 3-4%, co w porównaniu
z dotychczasowymi 80%, budzi
wiele wątpliwości.
Dlaczego wprowadzono zmiany?
Po pierwsze na naszych drogach
jest wciąż bardzo niebezpiecznie
w porównaniu z innymi krajami.
Po drugie nowe zasady pozwalają
dostosować polskie przepisy do
unijnych regulacji.
- Wszystko, co nowe wzbudza oba-

wy. Myślę, że w tym przypadku są
one nieuzasadnione – mówi Jakub
Tiuchty, instruktor w Szkole Jazdy
PIĄTKA w Trzebnicy. Od lat był
zwolennikiem zmian: - Stare zasady, które obowiązywały od lat,
już dawno się zdezaktualizowały.
Faktem jest, że drastycznie wzrosła ilość pytań w nowym teście
- z 300 do prawie 3 000. To imponująca zmiana. Tym bardziej, że
pytania będą nieujawnione. Nie
panikujmy jednak. Te zmiany wymagają czasu, to kwestia przetarcia szlaków.
W nowej formule egzamin teoretyczny trwa 25 minut. Pytania
wyświetlane są losowo przez system komputerowy. W przypadku braku odpowiedzi na pytanie
nie ma możliwości powrotu. 20
pierwszych pytań sprawdza podstawową wiedzę z zasad ruchu

drogowego, pozostałe 12 pytań
dotyczy wiedzy specjalistycznej
z zakresu poszczególnych kategorii prawa jazdy.
- To burza w szklance wody – mówią Grażyna i Andrzej Masalscy
z trzebnickiego Ośrodka Szkoleniowego Kierowców „Kleks”
i dodają: - Testy są do zdania.
Trzeba po prostu się uczyć, bo
zasady w kodeksie drogowym się
nie zmieniły. Już mamy kursantów, którzy zdali za pierwszym
podejściem. Martwi nas jedynie
frekwencja, która w tej chwili
jest właściwie zerowa. Pozostaje
jednak odczekać i mamy nadzieję, że koniunktura wróci. Mimo
wszystko jesteśmy optymistami.
Mamy 30-letnie doświadczenie
w tej branży, więc trzeba wierzyć,
że przetrwamy - reasumują.

Fot Andrzej Masalski z trzebnickiego Ośrodka Szkoleniowego Kierowców „Kleks”

Czas na nowy dowód osobisty
W tym roku tracą ważność dowody osobiste wydane w 2003 roku. Podobnie jak 5-letnie dowody tymczasowe wydane w 2009 roku. By nie robić tego w ostatniej chwili
warto o tym pomyśleć już teraz. Od trzech lat dokumenty wydawane są bezpłatnie.
Pierwsze plastikowe dokumenty
pojawiły się dwanaście lat temu.
Termin ich ważności to 10 lat.
Pierwsze wymiany miały więc
miejsce w 2011 roku. W tym roku
kolejna grupa osób będzie musiała zadbać o wymianę dowodów
na nowe.
Termin ważności dokumentu można sprawdzić samemu.
Data do kiedy dowód jest ważny
widnieje na awersie - w prawym,
dolnym rogu.
Wniosek o wydanie dowodu
osobistego należy złożyć osobiście
w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, w pokoju 87 lub 89 na pierwszym piętrze. Można to zrobić
w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach 7.30-15.15, w środę
w godz. 7.30-15.45 oraz w piątek
w godz. 7.30-14.45.
Dowody osobiste, którym upłynął
termin ważności są z urzędu automatycznie unieważniane, zgodnie
z ustawą w ciągu trzech miesięcy
od dnia, w którym wystąpiły oko-

liczności wymagające wymiany.
Informacja o unieważnieniu traﬁa
do ewidencji wydanych i nieważnych dowodów osobistych
znajdującej się w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji. I właśnie z tej ewidencji
mogą korzystać inne instytucje
- policja, straż graniczna, urzędy
skarbowe itp. Co to oznacza? To,
że jeśli mamy nieważny dowód
nic nie załatwimy.
Nieważny dowód nie spełnia
bowiem swoich funkcji, czyli nie
potwierdza tożsamości i obywatelstwa, jest więc bezużyteczny
w obrocie prawnym.
Upływ terminu ważności, to nie
jedyna sytuacja, kiedy należy
wymienić dowód. Należy to zrobić także w przypadku: zmiany
danych, adresu zameldowania,
uszkodzenia dokumentu, zagubienia lub jego kradzieży.
Aby wyrobić nowy dokument
należy w urzędzie złożyć następujące dokumenty: wniosek o wy-

danie dowodu, do tego dwie jednakowe fotograﬁe o wymiarach
35 x 45 mm, bez nakrycia głowy
i okularów z ciemnymi szkłami,
odpis skrócony aktu urodzenia,
odpis skrócony aktu małżeństwa
(gdy zmieniłaś stan cywilny) oraz
odpis skrócony z adnotacją o rozwodzie (w przypadku np. powrotu do panieńskiego nazwiska).
[jar]

Trzebnicka Rodzina 3+

Od kilku dni na terenie gminy Trzebnica obowiązuje Program „Trzebnicka Rodzina 3+”.
Powstała z inicjatywny burmistrza Marka
Długozimy oraz jego klubu radnych, którzy
wywiązali się tym samym ze swoich obietnic
wyborczych. Na czym polega ów projekt? Na
wsparciu rodzin wielodzietnych i zwiększeniu dla nich dostępności do dóbr kultury, rekreacji i sportu zarządzanych przez gminne
jednostki.

R

odzina jest najważniejsza,
jest fundamentem życia
i środowiskiem, w którym
jednostka
realizuje
swoje
potrzeby. Dlatego też chcemy wspierać większe rodziny
i stworzyć im odpowiednie
warunki społeczne i kulturowe
– uzasadnia burmistrz. – Postaramy się także zachęcać inne
podmioty, by przyłączyli się do
naszej akcji. Przystąpienie do
programu nie uszczupli portfeli przedsiębiorców, a zwiększy
natomiast szanse rozwojowe
wielodzietnych rodzin – przekonuje.
Adresatem programu są rodziny
wielodzietne, w tym zastępcze,
zamieszkałe lub zameldowane
na terenie gminy Trzebnica,
mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18
lub 24 lat - w zależności od kontynuacji nauki. Program nie obejmuje pracujących, pełnoletnich
dzieci.
Rodziny wielodzietne, które
złożą odpowiedni wniosek w
Urzędzie Miejskim, otrzymają
Kartę Trzebnickiej Rodziny 3+,
która upoważnia do: 50-procen-

towej zniżki przy zakupie biletów
(karnetów) wstępu na pływalnię
w Trzebnickim Parku Wodnym
ZDRÓJ, na miejskie lodowisko,
na płatne imprezy kulturalne,
w tym seanse ﬁlmowe organizowane przez Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu. Ponadto
karta upoważnia do 50–procentowej ulgi za opłaty na szczepienia przeciw pneumokokom i
meningokokom.
Członkowie rodzin wielodzietnych posiadających Kartę
mogą bezpłatnie korzystać z
komunikacji miejskiej, natomiast rodzinom mającym dzieci w
wieku przedszkolnym zostaną
przyznane dodatkowe punkty
przy rekrutacji do placówek
przedszkolnych. Prawo do korzystania z katalogu ulg mają
także rodzice oraz opiekunowie
prawni, jeśli towarzyszą co najmniej jednemu z dzieci.
Do programu mogą także
przystąpić
wszyscy
chętni
przedsiębiorcy i usługodawcy,
którzy zechcą wspierać rodziny
wielodzietne. Ich pomoc może
polegać, m.in. na ufundowaniu
drobnej usługi, zakupów, bonów
czy różnego rodzaju ulg, bonusów, zniżek, jak ma to miejsce
w innych miejscowościach, w
których funkcjonuje taka Karta.
Każdy przedsiębiorca może
włączyć się do Programu
składając odpowiednią deklarację
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy i po podpisaniu
odpowiedniej umowy. Każdy,
kto zdecyduje się przystąpić do
projektu otrzyma odpowiednią
informację (tabliczkę, naklejkę)
o honorowaniu Karty Trzebnickiej Rodziny 3+, którą umieści w
witrynie lub przy wejściu do
swojej siedziby.
[jar]

Karta Rodziny w Europie
Karta Dużej Rodziny jest rozpowszechniona w całej Europie.
Pierwsza taka Karta została wprowadzona we Francji już w 1921
roku! W Polsce w dziedzinie kart debiutował w 2005 roku Wrocław, następny za nim był Grodzisk Mazowiecki, który wprowadził w 2008 roku Kartę Dużej Rodziny. Dziś Karta funkcjonuje
w 52 gminach, w tym również w dwóch powiatach: tarnowskim
i wołomińskim. Do akcji przyłączają się kolejne jednostki samorządowe. Od 2009 roku, z inspiracji miasta Tychy, zaczęto wraz
z kartą wprowadzać porozumienia z lokalnymi przedsiębiorstwami. Dzięki temu członkowie rodzin wielodzietnych mogą nie tylko
kupić pewne towary taniej, ale skorzystać z rabatów w usługach,
np. pójść taniej do fryzjera, stomatologa. Dziś te ﬁrmy, które włączyły się w program, promują się jako: Firma przyjazna rodzinie.
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Dużo dzieci, znaczy mnóstwo szczęścia

Jest rok 2002. Jadą pociągiem. Poznali się zaledwie 4 dni temu na obozie dla ministrantów. - Nie pytaj, co Gosia tam
robiła – śmieje się Krzysztof. On już wie, że ona będzie jego żoną. Ona jeszcze myśli o nim: przyjaciel. Rozmawiają
o wyjątkowo odważnych pragnieniach: dużej rodzinie. Dwa lata później są małżeństwem. Potem pojawiają się na świecie: Antoś, Janinka, Celinka. W maju 2013 dołączy do nich Tadeusz. Na przekór światu, podobno to jeszcze nie koniec.
EWELINA GŁADYSZ

– Wychowałem się w dużej rodzinie i to było dla mnie w pewien
sposób oczywiste, że taką rodzinę
chcę też założyć – mówi Krzysztof
Grabowski, zawodowo związany
z sektorem bankowości. Ma trzy
siostry i jednego brata. Dobrze
pamięta, jak pewnego dnia odkrył
coś, co go zaniepokoiło: - Bywałem
w domach moich przyjaciół i nagle zauważyłem, że nie jedzą przez
kilka dni ziemniaków z maślanką
– żartuje, ale nadal uważa, że coś
w tym jest. - Moi rodzice, oboje
nauczyciele, nigdy nie dali nam
odczuć, że żyjemy inaczej, skromniej. Czerpałem ogromną radość
z wychowywania się właśnie
w tak dużej rodzinie - podkreśla.
Przyszedł jednak moment zwątpienia. Pamięta, że już jako dorosły człowiek, dostrzegł, iż duża
rodzina jest nie tyle ﬁnansowym
wyzwaniem, ile wychowawczym.
- Zobaczyłem ogromny trud i poświęcenie moich rodziców. Całe
szczęście, wtedy poznałem Gosię
- wspomina z zadowoleniem.
Ona, z wykształcenia architekt
krajobrazu. Od lat jednak w zawodzie - mama. – I proszę nie pisz, że
nie pracuję – podkreśla. Ma jednego brata. – Mnie zawsze fascynowały takie duże rodziny. I muszę
przyznać, że Pan Bóg stawiał je na
mojej drodze. Ich świadectwo życia ubogacało mnie i utwierdzało
w moich marzeniach – mówi.
Troje i plus, i jeszcze więcej...
Pierwszy na świecie pojawił się

WIESŁAWA
GDECZYK

Koordynator Programu
“dwa plus trzy
i jeszcze więcej”, Centrum
Pracy Socjalnej i Rodziny, MOPS
we Wrocławiu:
Miło mi słyszeć, że kolejne samorządy podejmują inicjatywę kart
dla dużej rodziny. Gratuluję Gminie Trzebnica. Wrocław ma kartę
od 2005 roku i byliśmy pierwszym
miastem w Polsce, które odważyło się wprowadzić takie rozwiązania. W tej chwili z naszej karty korzysta ok. 4 tysięcy rodzin.
Wystarczy, że taka rodzina ma
co najmniej troje dzieci i mieszka w naszym mieście. Jesteśmy
właśnie na etapie podsumowania
ankiet ewaluacyjnych, w których pytaliśmy, z jakiej oferty
w zeszłym roku korzystały nasze
rodziny najczęściej. Takie podsumowania w latach poprzednich
pokazały, że wielodzietne rodziny
cenią sobie tę kartę i są z niej bardzo zadowolone. Nie ukrywam,
że najbardziej atrakcyjna jest

Antek. Pojawił się tak, jak zaplanowali - 3 lata po ślubie. – Dał
nam w kość. Przez rok mieliśmy
problemy z wysypianiem się, aż
w końcu dotarłam do książki
o metodach skutecznego zasypiania i nagle jakość naszego życia
zaczęła się poprawiać – wspomina
Gosia. Wtedy też, w ich życiu pojawiło się inne małżeństwo - Wanda
i Radek Mokrzyccy. Mieli podobne pragnienia związane z dużą rodziną. Gdy na ich drodze pojawiła
się Gosia z Krzyśkiem, oni już
wiedzieli czym jest rodzicielstwo.
Wychowywali już
Kingę i Józia. –Widziałam, jak te dzieci się
świetnie bawią ze sobą i pomyślałam, że Antek potrzebuje towarzystwa - wspomina.
Janinka pojawiła się w 2007 roku.
– Było dużo spokojniej – podkreślają z uśmiechem oboje uśmiechając się do siebie. W tym bowiem spokoju zrodziła się inna
myśl – o adopcji. – Pan Bóg miał
jednak swój plan – mówi Gosia
i dodaje: - Wyjechaliśmy wtedy
na wakacje do Kanady, a stamtąd
przywiozłam pod sercem Celinkę,
która przyszła na świat w 2012.
Do tej pory wszystko przebiegało
zgodnie z planem, ale dalsza opowieść to już same niespodzianki.
– Zaczęliśmy myśleć o budowie
domu – mówi Krzysztof. Uśmiecha się i patrzy w kierunku żony
- Powstał nawet pierwszy projekt,
ale już dziś nieaktualny. Pewnego dnia Janinka też spojrzała na
mamę i powiedziała: - Ty masz
w brzuszku dzidziusia. Gosia:
– Od kilku dni źle się czułam, ale
nie chciałam uwierzyć, że jestem
oferta rekreacyjna, która obejmuje darmowe bądź zniżkowe wejścia na różnego rodzaju imprezy
kulturalne, ale dużym powodzeniem cieszą się również darmowe
przejazdy komunikacją miejską
w weekendy i w święta. W ubiegłych latach strzałem w dziesiątkę były również darmowe wejścia
do wrocławskiego zoo w niedziele. To kilka podpowiedzi z naszej
strony, a Gminie Trzebnica już
dziś życzę powodzenia i tego, by
program się dobrze przyjął i pięknie rozwijał.
WANDA
MOKRZYCKA
z córeczką
Anielką

Dziennikarka,
autorka książki „Dziewczyna na godzinę. Rozmowa z byłą
prostytutką”, przede wszystkim
mama. Przez kilka lat mieszkała
w Trzebnicy, dwa lata temu przeprowadziła się wraz z rodziną do
Wrocławia:
Nasze marzenie spełniło się. Jesteśmy rodzicami szóstki dzieci.
Zależy nam na ich starannym

Fot. Na kolanach u taty mała Janinka i Antoś, u mamy na kolanach Celinka, a w brzuszku Tadeusz.

w ciąży, choć Krzyś cały czas to
powtarzał. A kiedy powiedzieliśmy o tym dzieciom, to było coś
niesamowitego - radość i tańce
przy śniadaniu - wspomina. Tak
witano Tadeusza.
Karta dla dużej rodziny
- Mamy nadzieję, że Trzebnicka Karta 3 plus pozwoli przede
wszystkim zbudować środowisko
rodzin wielodzietnych. Wiemy,
że te rodziny gdzieś tu są, ale nie
znamy się, nie spotykamy, a szkoda, bo to mogłoby być naprawdę
cenne. Razem moglibyśmy mieć
wpływ na naszą lokalną rzeczywistość – mówi Krzysztof, a Gosia dodaje: - Z dziećmi chętnie
korzystamy z darmowych zajęć
wychowaniu.
Postanowiliśmy,
że zrezygnuję z pracy zawodowej
i zaopiekuję się nimi w domu.
Dlatego też staramy się uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych. Odwiedzamy wystawy, chodzimy do
teatru, kina, korzystamy z oferty
sportowej miasta. Program „2+3
i jeszcze więcej”, który prowadzi
Wrocław, bardzo to ułatwia. Dla
nas jedno takie wyjście to wydatek rzędu 200 zł. Tymczasem,
dzięki inicjatywie miasta, mamy
bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w weekendy i tańsze
wejściówki. Rodziny posługujące
się Kartą Plus otrzymują wsparcie
w niektórych Centrach Rehabilitacyjnych, bezpłatne szczepienia
przeciw grypie, poradnictwo rodzinne, a także możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w warsztatach dla dzieci. Jesteśmy wdzięczni
miastu, ale ze świadomością, że
i miasto poprzez ten program
wiele zyskuje. Wrocław inwestuje
w swoich obywateli i za kilka lat
będzie miał (z miejsca dobrego do
życia nie ucieka się) mieszkańców
– podatników, dobrze wykształconych, być może odnoszących
sukcesy w dziedzinie nauki, spor-

organizowanych w Centrum Kultury. I cieszą mnie kolejne propozycje dla nas, szczególnie basen,
który latem pozwoli pozostawić
trochę oszczędności w kieszeni.
Zresztą znajomi śmieją się, że ja
mogłabym promować Trzebnicę.
Kiedy szukaliśmy miejsca, w którym moglibyśmy zamieszkać,
przyjechaliśmy tutaj. Była wiosna.
Zielono. Piękne tereny lasu bukowego. Byłam zachwycona. Potem
widziałam, jak miasto dynamicznie się zmienia i chyba dzięki tym
moim opowieściom zamieszkała
tu też siostra Krzysia z rodziną
i nasi znajomi.
Wiedzieli, że karta dużej rodziny
istnieje we Wrocławiu i do niedawna myśleli, że skoro mieszkają
tu, sztuki.
Mamy jeszcze jedno marzenie:
jako że chętnie odwiedzamy
nowe miejsca i poznajemy lokalne atrakcje, chcielibyśmy, by Karty Dużej Rodziny obowiązywały
między miastami. To szansa zarówno dla rodzin z „miasteczek
satelitarnych” (jak Trzebnica),
ale i dla aglomeracji wielkomiejskich. Jadąc w jedną stronę można poznać zbiory muzeów, wziąć
udział w koncertach Filharmonii,
a po drugiej stronie jest przyroda,
wolniejsze tempo życia.
JOANNA
PUZYNA-KRUPSKA

Z wykształcenia psycholog,
ekspert Episkopatu do spraw
rodziny, przewodnicząca Związku Dużych
Rodzin „Trzy Plus”, mama siedmiorga dzieci:
Gratuluję wprowadzenia karty
dla dużych rodzin. Życzę trzebniczanom, by ta karta stała się impulsem do budowania w waszej
społeczności środowiska przyja-

Fot. Bartosz Skulimowski

w tak bliskim sąsiedztwie, to też
mogą z niej korzystać. Odkąd okazało się, że każde miasto ma swoją
kartę, są gorącymi orędownikami
współpracy Trzebnicy i Wrocławia
na tym polu, szczególnie w obszarze kultury i rozrywki.
- W Polsce panuje patologiczny
obraz wielodzietnej rodziny, ale
niestety państwo temu sprzyja.
Kiedyś gwar dzieci na podwórku to było coś normalnego. Dziś
ludzie budują domy i chcą się odgrodzić. Dzieci im przeszkadzają.
A dla mnie moja rodzina to nie
powód do ukrywania i wstydu, ale
to szczęście i duma - reasumuje
Krzysztof.

znego rodzinom wielodzietnym.
Dobrze, żeby te rodziny czuły,
że są po prostu ważne, że mają
swoje miejsca i mogą wpływać
na kształt lokalnej społeczności.
Karta jest wyrazem dobrej woli
gminy. Warto podejmować ten
dialog, wyrażać swoje potrzeby.
Karta niesie ze sobą przekaz: „duża
rodzina to powód do dumy”. Stanowi realną pomoc ﬁnansową, bo
rzeczywiście w portfelu rodziny
wielodzietnej zostaje więcej pieniędzy, ale główne zadanie karty
to przebudowa świadomości społecznej. Ważne jest, byśmy wszyscy dostrzegli pracę, jaką na rzecz
całego społeczeństwa, wykonują
rodzice, którzy wychowują dzieci. Przywileje związane z kartą są
przyznawane, nie ze względu na
dochód – nie ma więc znaczenia,
czy rodzina jest biedna, czy bogata, ale ważne jest inne kryterium.
Doceniony zostaje fakt, że rodzice
podjęli się przyjęcia i wychowania
kolejnego dziecka. Karta to także
gest zwykłej solidarności. Daje
rodzinom wielodzietnym sygnał
– widzimy was, dostrzegamy waszą pracę, doceniamy.
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POLICJA 71 / 388 82 00

Zdenerwował się na
czujniki
37-letnimężczyznatraﬁprzed
oblicze Temidy za zniszczenie
czterech czujników światła na
szkodę Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Trzebnicy.
Grozi mu za to do 5 lat pozbawienia wolności.
Na poczatku lutego policjanci wydziału kryminalnego zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który
dokonał zniszczenia 4 czujników
światła w bloku mieszkalnym
w gminie Trzebnica na szkodę
ZGM. Straty oszacowano na łączną kwotę ponad 500 zł.
Jak ustalili policjanci, parę dni
przed zdarzeniem monterzy

Policjaci kontrolowali
ciężarówki
W środę 13 lutego trzebniccy policjanci przeprowadzili działania prewencyjno-kontrolne pod
kryptonimem “TRUCK-2013”.
W tym dniu policjanci kontrolowali samochody ciężarowe.
Nacisk położyli głównie na wykluczenie z ruchu pojazdów niesprawnych technicznie.
Funkcjonariusze sprawdzali tachografy w kontrolowanych

z ZGM zamontowali czujniki
światła na klatach schodowych.
Do pierwszego zniszczenia doszło w dniu 30 stycznia tego roku
w godzinach wieczornych. 37-latek wyrwał ze ściany dwa czujniki
ruchu, które następnie wyrzucił
na podwórko. Następnego dnia,
tym razem w godzinach rannych,
gdy szedł do pracy dokonał ponownie wyrwania dwóch czujników ruchu.
Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu tłumacząc, że się
zdenerwował,
bo czujniki
światła nie włączały się.
Podejrzany usłyszał zarzut zniszczenia mienia i po wykonaniu
czynności został zwolniony do
domu. Za swoje czyny odpowie
przed sądem.

pojazdach oraz wymagane dokumenty i przewożone ładunki.
Istotnym działaniem policji było
usuwanie z ruchu drogowego aut
naruszających przepisy ochrony
środowiska.
Jak informuje rzecznik pracowy
KPP w Trzebnicy asp. sztab. Iwona Mazur celem akcji było ujawnienie i eliminowanie wszelkich
nieprawidłowości w transporcie
drogowym, a co za tym idzie
podniesienie poziomu bezpieczeństwa na naszych drogach.

STRAŻ POŻARNA 71 / 312 07 88

Niebezpieczne zaczadzenia
Od początku roku w KP PSP
w Trzebnicy zanotowano znaczne
zwiększenie liczby pożarów sadzy
w kominach. Po raz kolejny strażacy przypominamy o konieczności przeprowadzania okresowych
kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i pieców. Nie
bez przyczyny tlenek węgla, czad,
nazwano „cichym zabójcą”, co
pokazują dramatyczne przypadki
zatruć, w tym ze skutkiem śmiertelnym. W ostatnim czasie w Pęgowie doszło do dramatu. Dwaj
mężczyźni, w wieku 40 i 73 lat
zatruli się dymem wydobywającym się z ogrzewanego przez nich
pieca.

Natomiast 14 lutego do szpitala traﬁło 9 osób mieszkających
w wielorodzinnym budynku komunalnym przy ul. Kolejowej
w Trzebnicy. Tego dnia na klatce
schodowej unosił się wyczuwalny dym. Strażacy sprawdzili go
detektorem wielogazowym na zawarcie dwutlenku węgla. Okazało się, że źródło zaczadzenia było
w kotłowni. Na miejsce zdarzenia
przybyły dwa pojazdy bojowe, 6
funkcjonariuszy PSP i gaśniczy,
ewakuowano 9 osób, które traﬁły
do szpitala na badania kontrole.
Dlatego też sprawne systemy
grzewcze, wentylacja i drożne
przewody kominowe zdecydowanie podnoszą bezpieczeństwo
normalnego, codziennego życia.

STRAŻ MIEJSKA 71 / 388 81 14

Kara za ogłoszenia

Szukali bezdomnych

W środę 6 lutego na ulicy Obrońców Pokoju strażnicy miejscy interweniowali wobec mężczyzny
umieszczającego ogłoszenia reklamowe w miejscach zabronionych.
Sprawca otrzymał mandat karny.
Dwa dni później strażnicy podjęli
kolejną interwencję wobec innego
mężczyzny umieszczającego ogłoszenia na słupach oświetleniowych. Sprawca wykroczenia nie
wyraził zgody na przyjęcie mandatu karnego, sprawa została więc
skierowana do Sądu Rejonowego
w Trzebnicy.

W nocy z 7 na 8 lutego strażnicy wzięli udział w ogólnopolskiej
akcji zorganizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, mającej na celu ustalenie
liczby osób bezdomnych oraz zebranie informacji statystycznych
dotyczących tych osób. Strażnicy
odwiedzili znane im miejsca lub
wskazane przez Ośrodek Pomocy
Społecznej, w których przebywały
lub mogły przebywać takie osoby.

n a syg n a l e

Śmiertelne potrącenie Włamywacze ujęci na gorącym uczynku
W niedzielę 10 lutego o 4 nad ranem doszło do śmiertelnego wypadku na odcinku drogi krajowej
między Trzebnicą a Księginicami.
Auto potrąciło pieszego, 29–letniego Przemysława B. Na miejsce
wypadku zostało wysłane pogotowie ratunkowe, które podjęło
jeszcze próbę reanimacji. Niestety,
młody mężczyzna zmarł.
Pojawiła się także policja i straż,
która zabezpieczała teren Akcja
trwała ponad 2 godziny, na miejsce przybył jeden samochód bojowy, gaśniczy oraz 3 strażaków.
Obecnie przyczyny i okoliczności
wypadku bada Prokuratura Rejonowa w Trzebnicy.

Bez Pobłażania”

„
Policjanci KPP w Trzebnicy w nocy z15 na 16 lutego przeprowadzili
działania po nazwą “Bez pobłażania”. Miłay one na celu ograniczenie przestępczości m.in. kradzieży, włamań, rozbojów, bójek,
zakłócenia porządku publicznego,
ciszy nocnej czy spożywania alkoholu w publicznych miejscach.
W takcie działań funkcjonariusze
skontrolowali 25 pojazdów i
przebadali pod kątem stanu trzeźwości 19 osób, wylegitymowali 41
osób, w tym 2 nieletnich,
skontrolowali 30 bagaży. W trakcie czynności policjanic ujawnili
7 wykroczeń społecznie uciążliwych, ukarano 10 osób mandatami, pouczono 4 osoby i zatrzymano 2 dowody rejestracyjne.

Oszustwo na strażaka!
W ostatnim czasie na terenie
gminy Trzebnica oraz na terenie całego powiatu miały miejsce
oszustwa na tzw. „strażaka”. Mechanizm takich oszustw wyglądał następująco- do drzwi pukała
nieznana osoba i podawała się za
strażaka proponując promocyjny zakup gaśnicy koca lub oznak

Wody pod kontrolą
W pierwszej połowie lutego strażacy wyjeżdżali już 120 razy.
Przez ostatnie dwa tygodnie monitorowali głównie rzeki. Topniejące śniegi i opady deszczu
sprawiły, że zostały przekroczone

Mandat za
spalanie śmieci
W dniach 9 i 12 lutego
strażnicy ukarali mandatami dwóch mieszkańców, którzy spalali odpady
n a terenie swoich posesji.
Pierwszy przypadek miał
miejsce w Księginicach. Na
miejscu strażnicy stwierdzili, że w ognisku spalane są
odpady, które powodowały
silne zadymienie. Kilka dni
później podobny przypadek
miał miejsce w pobliżu Raszowa.

Policjanci z Trzebnicy zatrzymali na gorącym uczynku
sprawców włamań do kiosku z artykułami spożywczymi
i przemysłowymi na miejskim targowisku. Straty jakie
spowodowali to kilkanaście tysięcy złotych. Za kradzież
z włamaniem grozi im nawet do 10 lat więzienia.
W niedzielę 17 lutego, tuż po
północy funkcjonariusze Rewiru Patrolowo-Interwencyjnego
z KPP w Trzebnicy zatrzymali
trzech mężczyzn, podejrzanych
o kradzież z włamaniem na miejskim targowisku. Policjanci najpierw zatrzymali dwóch z nich,
którzy opuszczali okradany kiosk,
trzeci, stojący na czatach próbował
się ukryć za śnieżna zaspą. Jednak
on także dołączył do kolegów.
Podczas sprawdzania zatrzymanych okazało się, że dwóch z nich
to bracia w wieku 18 i 20 lat, a
trzeci to 44-letni mieszkaniec
Trzebnicy, u którego badanie
alkomatem wykazało ponad 2,6
promila alkoholu w organizmie.
Podczas dalszych czynności policjanci ustalili, że w przestępczym
procederze brał udział jeszcze
54-latek. Został on zatrzymany i

usłyszy dodatkowo zarzuty paserki.
Funkcjonariusze udowodnili zatrzymanym, że czterokrotnie w
lutym w porze nocnej włamywali
się do tego samego kiosku
ogólnospożywczego
zabierając
artykuły spożywcze i przemysłowe
o łącznej wartości ponad 11 tysięcy
złotych. Wszyscy traﬁli do policyjnego aresztu. Usłyszą zarzuty
kradzieży z włamaniem i paserki.
Jak ustalili policjanci dwóch z zatrzymanych nie po raz pierwszy
popełniło
przestępstwo,
już
wcześniej byli karani za różnego
rodzaju przewinienia. Policjanci w
dniu dzisiejszym będą wnioskować
o tymczasowy areszt. Za kradzież
z włamaniem grozi kara nawet do
10 lat więzienia, natomiast za paserstwo grozi do 5 lat pozbawienia
wolności.

ochrony przeciwpożarowej. Gdy
domownik nie wyrażał zgody na
nabycie prezentowanych przedmiotów, wówczas strażak-sprzedawca groził kontrolą PSP oraz
konsekwencjami ﬁnansowymi.
-Funkcjonariusze straży pożarnej
prowadzą czynności kontrolno
– rozpoznawcze, ale termin kontroli każdorazowo jest ustalany na
kilka dni wcześniej, a strażacy pozostawiają stosowne upoważnienia podpisane przez Komendanta

Powiatowego PSP w Trzebnicy –
wyjaśnia rzecznik prasowy straży
Dariusz Zajączkowski. -Jednocześnie przypominam, że Państwowa
Straż Pożarna, jako instytucja budżetowa, nie zajmuje się handlem,
w tym dystrybucją gaśnic, które
sami zakupujemy na ogólnie dostępnym rynku- dodaje.

ostrzegawcze poziomy wody na
największych rzekach naszego powiatu. - Co prawda w chwili obecnej powódź nam nie grozi, jednak
stan cieków wodnych jest pod stałą obserwacją-uspokaja rzecznik
KP PSP w Trzebnicy Dariusz Zajączkowski.

Z ulicy do domu

W minionym tygodniu strażnicy miejscy dwukrotnie interweniowali w stosunku do pijanych
mężczyzn, którzy na miejsce „odpoczynku” wybrali sobie miejsca
publiczne. 12 lutego strażnicy
z ul. Bochenka odtransportowali
do domu pijanego mężczyznę. 14
lutego natomiast na ulicy Żeromskiego w Trzebnicy udzielono pomocy, a następnie przekazano zespołowi ratownictwa medycznego
mężczyznę, który był w stanie
upojenia alkoholowego przewrócił się i doznał urazu kolana. Obaj
panowie staną przez trzebnickim
sądem. Strażnicy ukarali mandatami karnymi także dwie osoby
spożywające alkohol w miejscu
publicznym.

www.trzebnica.pl
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Najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni

W poniedziałek 18 lutego w trzebnickim Ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Burmistrza Gminy Trzebnica oraz stypendiów im. Jana Pawła II. Galę zaszczycili swoją obecnością uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej im.
Karola Szymanowskiego we Wrocławiu na czele z wicedyrektorem Tadeuszem Melką.

PATRYCJA KRÓL

Uroczystość otworzył swoim krótkim, ale pięknym występem uczeń
tej szkoły Grzegorz Rdzak, który
zagrał na fortepianie Poloneza
Fryderyka Chopina. Następnie
głos zabrał wicedyrektor Szkoły
Muzycznej prof. Tadeusz Melka,
który przedstawił strukturę organizacyjną tej placówki, a także pochwalił pomysł utworzenia szkoły
muzycznej w Trzebnicy.
Każdego stypendystę przedstawiła Agnieszka Pawlaczek, naczel-

nik Wydziału Promocji Urzędu
Miejskiego. W ciepłych słowach
opisywała ich różnorodną działalność, wysoką średnią ocen,
liczne talenty i nietuzinkowe cechy osobowościowe. To stanowiło
o wyjątkowości wyróżnionych na
gali dzieci, a każde z nich mogło
się poszczycić bogatą listą zasług,
będąc przy tym naturalnie skromnym.
Jako pierwsi zostali wyczytani
laureaci stypendiów Burmistrza
Gminy Trzebnica Marka Długozimę - Daria Kozakiewicz z SP nr 2,
Aleksandra Maczuga z SP 3, Moni-

Zaczynamy sezon biegowy!
Od wielu lat umownym rozpoczęciem sezonu biegowego na
Dolnym Śląsku jest półmaraton Ślężański. Dlatego Trzebnica, wraz z wrocławskim stowarzyszeniem Pro-Run i Radiem
Wrocław, zapraszają wszystkich do wcześniejszego sprawdzenia swoich sił na ścieżkach biegowych utworzonych w Lesie Bukowym i przy stawach trzebnickich. „I Cross Trzebnicki” odbędzie się w niedzielę, 10 marca. Planowana długość
trasy wynosi 10 km, w 3 pętlach po 3,33 km każda.
Pomysł utworzenia tej sportowej
imprezy powstał już w ubiegłym
roku, gdy stowarzyszenie Pro-Run
i Radio Wrocław przyłączyło się
do otwarcia przez Gminę Trzebnica nowych ścieżek biegowych
na dawnych terenach uzdrowiskowych miasta. Uznaliśmy, że
Trzebnica ma doskonałe warunki
i infrastrukturę, by na zróżnicowanym i pagórkowatym terenie
móc przetestować swoją kondycję
przed startem w półmaratonie Ślężańskim. Dlatego chcemy zaprosić
na to wydarzenie jak największą
liczbę biegaczy z Dolnego Śląska
– mówi Jacek Jackowiak – prezes
Pro-Run.
Trzebnica to gmina wspierająca
sport – nasze hasło promocyjne
potwierdza się nie tylko poprzez
liczne certyﬁkaty i nagrody za

rozwój infrastruktury sportowej,
ale również przez liczne grupy
sportowców działających na naszym terenie – mówi burmistrz
Marek Długozima i dodaje – rok
po otwarciu ścieżek w Lesie Bukowym obserwuję regularny wzrost
zainteresowania sportowców tymi
terenami – biegaczy, rowerzystów
czy osoby uprawiające nordic
– walking. Cieszę się, że Trzebnica
ze swoimi atrakcyjnymi obiektami
sportowymi oraz zróżnicowanym
ukształtowaniem jest atrakcyjnym
miejscem do podejmowania różnych form aktywności ﬁzycznej.
Rejestracja uczestników odbywa
się za pośrednictwem strony internetowej:
www.pro-run.pl
www.trzebnica.pl

ka Fontin ze szkoły w Boleściwie,
Natalia Hariasz ze szkoły w Kuźniczysku, Aleksandra Stelmach ze
szkoły w Ujeźdźcu Wielkim oraz
Anna Gonczarik z Gimnazjum nr
1 w Trzebnicy. Dumnym rodzicom listy gratulacyjne wręczał sekretarz Daniel Buczak, zaś stypendia – burmistrz gminy Trzebnica.
Następnie wyczytani zostali laureaci stypendiów im. Jana Pawła II
- Jakub Pęczkowski z SP nr 2, Natalia Umańska z SP nr 3, Krzysztof Janusiewicz ze szkoły w Boleścinie, Piotr Mielnik ze szkoły
w Kuźniczysku, Klaudia Sałaj ze

szkoły w Masłowie oraz Karolina
Szczepanik ze szkoły w Ujeźdźcu Wielkim, zaś dyplomy na ręce
rodziców składał przewodniczący
Rady Miejskiej Mateusz Stanisz.
Kilka słów do zebranych gości
i laureatów skierował Burmistrz
Marek Długozima.- Najbardziej
budujące jest dla mnie wspieranie
uzdolnionej młodzieży i ogromnie się cieszę, że w naszej gminie
jest was tak wiele. Życzę wam
z całego serca osiągnięcia najwyższych szczytów i spełnienia najskrytszych marzeń, a rodzicom
i wychowawcom najserdeczniej

gratuluję. Bez waszego wkładu
i wysiłku sukces nie byłby tak
wspaniały - powiedział.
Na zakończenie wystąpiło trio
fortepianowe ze Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w składzie: Julia Stein – skrzypce,
Agata Pośnik – wiolonczela, Karolina Żuk – fortepian. Publiczność oczarowana ich występem
nagrodziła dziewczyny gromkimi
brawami. Muzycy otrzymali również podziękowania i upominki,
a następnie wszyscy udali się na
poczęstunek.
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Wszystko, co dobre, szybko się kończy

Jak zwykle za szybko skończyły ferie zimowe, które w naszym regionie trwały od 28 stycznia do 8 lutego. Trzebnickie
Centrum Kultury i Sportu przygotowało z tej okazji szereg atrakcji dla najmłodszych. A chętnych nie brakowało.
PATRYCJA KRÓL

Dla najmłodszych specjalną ofertę
przygotowały panie z biblioteki,
które poprowadziły szereg spotkań
tematycznych: „W krainie czarów”,
„Zimowy czas”, „Śnieżnobiały
pejzaż” i „Śnieżynki balerinki”.
Każde z tych zajęć owocowało
pięknymi pracami plastycznymi,
które można podziwiać w dziale
dziecięcym biblioteki.
Podczas jednych z nich czteroletnia Nadia Rudkiewicz zdradziła
nam przepis na wykonanie maski
karnawałowej na niebieskim balonie. – Trzeba bibułkę przykleić.
Nawet trzy warstwy trzeba,
a później wyciągnąć balon. Jak
się ubrudzi, to można wycierać,
a podstawka jest żeby balon nie
uciekł – tłumaczyła mała plastyczka. Przy pomocy mamy Nadia wykonała również piękną
balerinkę, którą zawiesi u swojej
młodszej siostry Julci.
Dzieci robiły także misiowe
maski i kalendarze na 2013 rok
w których zaznaczyły wszystkie
najważniejsze dni. Kreda i węgiel
posłużyły do stworzenia pięknych
zimowych pejzaży, do których literackim wprowadzeniem był fragment opowieści o zimie z książki
Włodzimierza Dulemby – „Cztery
pory baśni. Zima”.
W czwartki uczestnicy zajęć bibliotecznych mogli się również
wyszaleć na sali Retro, gdzie czas
umilały skaczące piłki, tunele, puzzle i małe kulki, które posłużyły do
wojny – niczym tej na śnieżki.

Makieta, scrabble
i karaoke

Sporym
zainteresowaniem
cieszyły się również zajęcia prowadzone przez Łucję Kołodziejczyk
i Jolantę Hercuń. Ich podopieczni
przez dwa dni tworzyli wspaniałą
makietę miasta. Zawierało ono
wszystkie niezbędne elementy:
styropianowe bloki, mosty, bank,
zegar… Dzieło wielu twórców

można wciąż podziwiać w holu na
I piętrze Centrum Kultury i Sportu. Serią turniejów zajął się pan
Henryk Kuzan, który poprowadził
szachy, chińczyka, warcaby i scrabble. Szymon Osik, uczestnik tego
ostatniego turnieju, powiedział:
– To fajna gra. Trzeba w niej dużo
myśleć. Jego kolega, Krzesimir
Kurczak dodał: – Ja gram w scrabble już trzy lata, są ciekawsze niż
warcaby. W scrabble jestem najlepszy.
Najmłodsi uczestnicy dobrze bawili się podczas zabawy karaoke.
Podczas tych spotkań każdy z nich
mógł wybrać ulubioną piosenki i ją zaśpiewać – zupełnie jak
w „Szansie na sukces”. Na szczęście
jury nie było zbyt surowe i wszystkich uczestników traktowało
sprawiedliwie,
nagradzając
zmęczonych śpiewaniem słodkimi
przekąskami. 9 – letnia Konstancja Klimuk powiedziała: – Karaoke to fajna zabawa. Najbardziej
lubię śpiewać „Czarne oczy”, które
dedykowałam babci Joli. Lubię
śpiewać, ale bardzo się wstydzę
– powiedziała 9-letnia Konstancja
Klimuk. – Ale po pierwszej piosence przechodzi mi trema! dodała radośnie.

Wyspa piratów oraz
ﬂamenco i tortilla

Sporym zainteresowaniem cieszył
się również Dzień Hiszpański,
który odbył się we wtorek, 29 stycznia w sali Retro. Wszyscy zainteresowani kulturą Hiszpanii mogli przyjść na bezpłatną projekcję
ﬁlmu, a także nauczyć się podstawowych kroków tańca ﬂamenco
i przygotować pyszną tortillę pod
nadzorem pani prowadzącej te
zajęcia. Oczywiście najmilszym
elementem była konsumpcja
własnoręcznie
przyrządzonego
specjału.
Zajęcia bardzo przypadły dzieciom do gustu, z pewnością nie
tylko kulinarnego. Z kolei na
najmłodszych czekała niesamow-

Fot. Zadowoleni uczestnicy zajęć w bibliotece

ita przygoda, w której świat zabrał
publiczność teatr z Zielonej Góry.
Aktorzy przedstawili znakomity spektakl pt. „Wyspa Piratów”,
który bardzo podobał się licznie
zgromadzonym na trzebnickiej
sali dzieciakom.
Prawdziwe oblężenie przeżywało
trzebnickie kino Polonia podczas bezpłatnego seansu dla dzieci
z bajką „Renifer Niko ratuje
brata”. - Jestem zadowolona. Julka bardzo lubi Niko, wcześniej
bardzo polubiła historię o tym, jak
ratuje święta. Wiedziałam na co
idę z córką, wiedziałam co będzie
oglądać i nie jestem rozczarowana
fabułą – mówi pani Beata z Trzebnicy.
Podczas feryjnych zajęć nie
zabrakło
oczywiście
warsztatów dla trzebnickiej formacji
Mażoretek, które doskonaliły swoje umiejętności pod okiem swoich
koleżanek po fachu z Leszna. Efekty ich pracy z pewnością będziemy
mogli niebawem podziwiać.

Fot. Nadia prezentuje swoją balerinkę

Fot. Zajęcia karaoke zaowocowały nowymi znajomościami (na zdj. Nata-

lia Bąk i Konstancja Klimuk)

Fot. Turniej Scrabble wymaga skupienia

www.trzebnica.pl

Chwile zatrzymane w kadrze

13

Od kilku tygodni w TCKiS odbywają się nowe zajęcia – warsztaty fotograficzne prowadzone przez Katarzynę Koćmę, absolwentkę policealnego studium o kierunku fototechnika. Tajniki wykonywania zdjęć poznaje 14. uczestników, wśród
których jest młodzież, jak i seniorzy. Jak bowiem twierdzą, człowiek bez pasji, to człowiek bez celu.

Dotychczas odbyło się 6 spotkań.
Niektórzy z uczestników fotografują od lat, inni dopiero rozpoczynają swoją poważną przygodę
z aparatem.
Pierwsze zajęcia nie były typowe. Prowadząca przeprowadziła
z każdym uczestnikiem krótki
wywiad, a to pozwoliło jej ułożyć
taki harmonogram zajęć, aby każdy mógł wynieść z warsztatów jak
najwięcej informacji. Pytała jaki-

Fot. Katarzyna Kućma

mi pobudkami kierowali się zapisując na zajęcia, czego chcieliby się
nauczyć, jakie obiekty najchętniej
fotografują, kiedy zrobili swoje
pierwsze zdjęcie, jaka była ich najlepsza fotograﬁa i co przedstawia.
Jak się okazało jedni marzyli, by
nauczyć się wykonywania zdjęć
makro, inni chcieliby się zająć
fotograﬁą reporterską lub sportową, jeszcze innych interesowało
wykonywanie portretów lub zdjęć
panoramicznych.
Pierwsze zajęcia miały charakter
teoretyczny. Prowadząca z zainteresowaniem opowiadała o historii
fotograﬁi, jej rodzajach – m. in.
o fotograﬁi analogowej i cyfrowej, średnio i wielkoobrazkowej
oraz technicznych szczegółach
dotyczących budowy aparatu
i obiektywów, ich zastosowaniach
i możliwościach. Uczestnicy dowiedzieli się również o zasadach
kompozycji i jej rodzajach, o planach, tle, równowadze i perspektywie. Potem przyszedł czas na
zajęcia praktyczne.
Katarzyna Koćma jest nie tylko
profesjonalnym fotografem, lecz
przede wszystkim wielką pasjonatką sztuki. Ma w swoim do-

robku wiele nagród i wystaw, m.
in. „Mażoretki z Trzebnicy”, „Teatrzyki Kukiełkowe” czy „Wystawę Sportową”. Jej zainteresowania
fotograﬁczne skierowane są głównie na człowieka, istotę ludzką,
do której podchodzi zawsze bardzo osobiście. Swoją wiedzę i doświadczenie stara się przekazać
uczestnikom warsztatów. - Jednak
najważniejsze jest dla mnie zaszczepienie uczestnikom ogromnej pasji i miłości do „uchwyconych w kadrze chwil” - mówi
prowadząca.
Co o zajęciach myślą sami uczestnicy? - Prowadząca pragnie nauczyć nas nie tylko fotograﬁi
cyfrowej, która obecnie jest najbardziej rozpowszechniona, ale
ma w planach również pokazanie fotograﬁi analogowej – mówi
Daniel Suchowski. - Robienie
takich zdjęć, a potem wywoływanie w ciemni przy wykorzystaniu
preparatów chemicznych i powiększalnika, jest całym rytuałem
i prawdziwą sztuką – dodaje z zadowoleniem.
Aby zrealizować te założenia przeprowadzany jest remont studia fotograﬁcznego w budynku TCKiS

Nasza biblioteka na radiowej antenie

i właśnie tam będą prowadzone
zajęcia praktyczne. Przewidziane są również wyjścia plenerowe
(uczestnicy byli już na krótkiej sesji na „Kociaku”, niestety pogoda
nie dopisała), dokumentowanie
imprez kulturalnych i sportowych
organizowanych w naszym mieście oraz na terenie gminy Trzeb-

nica.

Na warsztatach uczestnicy mają możliwość zaprezentowania swoich prac, a prowadząca
warsztaty szczegółowo je omawia.
Planowane są również wystawy
prac przyszłych fotografów.
[mag]

Szkoła Podstawowa w Boleścinie

Biblioteka kojarzy się głównie z wypożyczaniem książek. Czy aby na pewno jest to
jedyne słuszne skojarzenie? W żadnym wypadku. Najlepszym dowodem łamiącym
ten stereotyp jest działalność trzebnickiej biblioteki, o której w ostatnim czasie głośno było nawet w radiu.

Wyjazdowe ferie

Ferie zimowe kojarzą się zwykle ze śniegiem, siarczystym mrozem, kuligiem, lepieniem bałwana czy zabaWyraża się to także w liczbie wyznaczone działania twórcze.
wą w śnieżki. Młodzi uczestnicy świetlicy proﬁlaktyczPATRYCJA KRÓL
osób odwiedzających oba działy. Wielopłaszczyznowe
działania
Chętnych przybywa, a pomieszc- zostały dostrzeżone przez jednego no - wychowawczej przy SP w Boleścinie woleli jednak
Od kilku lat panie z biblioteki zenia, niestety nie powiększają z czytelników. Podczas wieczornej swój wolny czas spędzić w sali kinowej Korony.
prowadzą
szereg
inicjatyw, swojej objętości. Mimo to placów- audycji w Programie 1 Polskiego
zarówno w dziale dla dorosłych,
jak też dla dzieci, m.in. Dyskusyjny Klub Książki, spotkania z
pisarzami czy podróżnikami,
zajęcia dla dzieci, wieczory tematyczne, konkursy, spotkania z
bajarką czy usługę książka na
telefon. Praca bibliotekarek jest
nieustannie doceniana poprzez
liczne uśmiechy i podziękowania.

Fot. Przedszkolaki w trakcie ciekawych zajęć

ka nigdy nie zamyka swoich
drzwi. Wszystkie dzieci, które w
czasie ferii choć raz odwiedziły
bibliotekę, nie żałują. Tworzyły
przeróżne rzeczy: piękne zimowe pejzaże, wymyślne maski
czy baletnice – wszystko ze sporym udziałem rodziców, którzy
również chętnie angażowali się w

Radia prowadzona była debata na
temat kiepskiego stanu czytelnictwa w Polsce. W jej trakcie
jeden ze słuchaczy wysłał do radia sms, w którym bardzo przychylnie wyrażał się o trzebnickiej
bibliotece: Biblioteka Publiczna w
Trzebnicy działa bardzo prężnie.
Nowości książkowe, spotkania z
pisarzami, gry i zajęcia dla dzieci,
miła i profesjonalna obsługa. Tak
powinno być w każdej bibliotece.
– Jesteśmy mocno podbudowane tym, że naszemu czytelnikowi chciało się pofatygować i
wysłać sms-a dotyczącego naszej
biblioteki, chwalącego naszą
pracę. W tym jest przecież ocena tego wszystkiego, co robimy.
Oczywiście działamy na rzecz
naszych klientów, ale miło jest
usłyszeć na antenie ogólnopolskiego radia, że nasza praca nie
traﬁa w próżnię i niesie ze sobą
pozytywny odzew. Nawet jeżeli
jest to tylko maleńkie zarzewie
dobrej energii wokół naszej biblioteki, to i tak ogromnie nas cieszy
– powiedziała Izabela Jaworska,
kierowniczka Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana
Kasprowicza funkcjonującej w
strukturze Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu.

Wyjazd do kina Korona we WroW
cławiu miał miejsce 30 stycznia
oraz 1 lutego. Starsi uczniowie
obejrzeli „Życie Pi”, ekranizację
bestsellerowej powieści Yanna
Martela w reżyserii Anga Lee. Natomiast młodsi uczestnicy z klas
I-III zobaczyli zabawny obraz
„Prawie, jak gladiator.” Michael J. Wilson, scenarzysta znanej
widzom „Epoki Lodowcowej”
zabrał tym razem wszystkich
w podróż do starożytnego Rzymu. Zabawna i ciekawa historia
przypadła do gustu małym boleścinianom i rozśmieszyła ich do
łez. Generalnie jednak oba ﬁlmy
cieszyły się dużym zainteresowa-

niem i dostarczyły wielu emocji.
- Oczywiście na podsumowanie
wyjątkowych dni, na życzenie
dzieci – grupa młodsza zjadła
obiad w McDonald’s, natomiast
starsi podopieczni zamówili posiłek w Pizza Hut. To był mile
spędzony czas, dlatego serdecznie
dziękujemy burmistrzowi Markowi Długozimie za ﬁnansowe
wsparcie – powiedziała Anna
Leszczyńska – Janik, która wraz
z inna opiekunką Dominiką
Kaczmarek przygotowały dla
dzieci oba wyjazdy.
[A.L.J]

Fot. Po seansie pełnym wrażeń pizza
smakowała wyśmienicie
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Park Wodny „Zdrój”

Woda, łyżwy i kręgle
Biegi terenowe, zajęcia na basenie, wyjazd na kręgielnię czy do kina - to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na uczestników półkolonii odbywających się w dniach 28 stycznia - 8 lutego w Trzebnickim Parku Wodnym „Zdrój”.

Fot. Uczestnikom półkolonii najbardziej przypadły doi gustu zajęcia z psem- ratownikiem i wdzięcznym imieniu Frida

Zajęcia dla dzieci w formie półkolonii odbyły się już po raz trzeci.
W trakcie dwóch 5-dniowych turnusów z atrakcji przygotowanych
przez organizatora skorzystało
blisko 70 uczestników w wieku
6-11 lat.
Każdy turnus rozpoczynał się zajęciami integracyjnymi, w trakcie
których dzieci mogły się lepiej poznać. Kolejne dni przyniosły szereg ciekawych rozrywek. W harmonogramie znalazły się, m.in.
zajęcia na basenie, warsztaty, jazda
na łyżwach, wyjazdy na kręgielnię
oraz do kina. Nie zabrakło także
zabaw na śniegu. Dzieci wzięły
udział w bitwie śniegowej oraz lepiły bałwany.
Na półkolonie zawitała również
Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Wisznia Mała. Ratownicy przywieźli ze sobą psa Fridę,
który wyszkolony jest w szukaniu
osób zaginionych, znajdujących się
pod lawinami oraz tonących. Dzieci mogły dowiedzieć się nie tylko
jak psi ratownik pomaga ludziom,
ale i podziwiać jego umiejętności
w praktyce. Nie obyło się także
bez zajęć z udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, w tym

ćwiczeń na fantomach. Ponadto
przeprowadzono z uczestnikami
pogadanki o tym jak zachować się
przy groźnych psach oraz o ogólnym bezpieczeństwie na feriach.
Wszystko odbywało się pod okiem
animatorów oraz kierowniczki
półkolonii Marty Zając–Sobczak.
Feryjne turnusy spotkały się z dużym zainteresowaniem zarówno
wśród dzieci, jak i ich rodziców.
Następne półkolonie, tym razem
letnie, rozpoczną się 1 lipca i trwać
będą do 9 sierpnia. Dla wszystkich chętnych dzieci zaplanowane
jest 6 turnusów łączących zabawę
z nauką. O tym, co najbardziej
przypadło uczestnikom do gustu,
piszemy poniżej.
JULIA
GAŁKA

Najbardziej podobała mi się
jazda na łyżwach,
szczególnie zaś
upadanie. Grałam też w kręgle, ale tylko raz
udało mi się zbić wszystkie z nich.
A na basenie? Pływamy i bawimy
się. Nie jest nudno. Poza tym fajne
były zadania z psem, który szuka

zaginionych ludzi i takich, którzy
toną.
HANIA
KUCHARSKA

Ja też wreszcie
nauczyłam się
grać w kręgle
i wiem na czym
to wszystko polega. Podobnie było z jazdą na
łyżwach. Wystarczyło kilka dni
i już potraﬁę to robić. Oczywiście
sporo jest zajęć w wodzie, ale nie
brakuje też innych zajęć.
ZUZANNA
KOCIUMBAS

A mnie się
wszystko podoba. Naprawdę.
Jestem tutaj już
trzeci raz i nie
żałuję. Zapewne pojawię się także
na kolejnym turnusie. Najfajniejsze były zajęcia z psem, szczególnie wtedy, gdy musieliśmy przechodzić przez taki ciasny tunel
z jedzeniem dla niego. Zresztą
dużo można byłoby wymieniać.
Wszystko było ciekawe.

Płyta FBB już jest!
PATRYCJA KRÓL

Trzebnicka grupa FBB na czele
z wokalistą Tomkiem Kowalskim
w Walentynki wypuściła swoją
promocyjną EPkę pt. „Nie żałuję”.
Na płycie znajdują się trzy kompozycje zespołu: „Czas”, „Marsz
szczurów” i tytułowy „Nie żałuję”,
a także cover, którym Tomek zdobył serca publiczności podczas castingu to Must Be The Music, czyli
„Pozwól mi” grupy Dżem. Muzy-

cy nagrali materiał w studiu Jacka
Maciołka w Obornikach Śląskich,
który odpowiada również za produkcję płyty. Na uwagę zasługuje
fakt, że artyści właściwie wszystko
– od materiału po okładkę – robili
własnym sumptem, bez sponsorów
czy menadżera narzucającego charakter pracy i kierunki muzyczne.
Dzięki temu możemy mieć pewność, że ich muzyka jest autorska
i autentyczna w przekazie. Dodatkowy atut stanowi zamiłowanie
muzyków do brzmień analogowych, co dodaje im wyrazu i sytu-

uje wśród korzeni polskiej muzyki
rockowej. Jesienią tego roku grupa
planuje wydać album długogrający. Tymczasem fani trzebnickiej
formacji mogą kupić debiutancki
krążek w serwisie allegro.pl lub
po koncertach – najbliższy już 2
marca we wrocławskim klubie
Anima.
Poczynania młodych muzyków
możemy śledzić na bieżąco na facebooku: facebook.pl/Tomasz.Kowal.Kowalski i facebook.pl/FamaBluesBand oraz na stronie www.

W przedszkolu też mają bal

Od niezliczonych ilości kolorowych i wymyślnych strojów można było się pogubić - tygrysy, owieczki, księżniczki i filmowi bohaterowie. Do tego dobre humory i świetna frekwencja. A to wszystko za sprawą balu, który odbył się 11 lutego
w trzebnickim Przedszkolu im. Krasnala Hałabały.
PATRYCJA KRÓL

W zabawie uczestniczyło tyle dzieci, że trzeba było wygospodarować
dodatkową przestrzeń. Nie brakowało wszelkiej maści zwierzaków
– tygrysów, gepardów, owieczek.
Dziewczynki najchętniej przebierały się za wróżki, księżniczki, aniołki, ale też postaci z bajek
– na przykład Pocahontas. Każdy
strój dopracowany był z wielką
dbałością o szczegóły – pięknie
przyozdobione skrzydła i różnorodne dodatki. Ktoś przebrał się
za halloweenową dynię, ktoś inny
za żołnierza, była także grupka
policjantów, kowbojów i rycerzy,
a pomoc poszkodowanym w tańcu

niosły nieustraszone pielęgniarki.
Wszyscy znakomicie bawili się
przy znanych przebojach. Czteroletni Filip przebrany za Spidermana wyznał, że bardzo lubi piosenkę „Gangnam style”, a jego kolega
Olek - ma na telefonie taką samą,
tylko że zupełnie inną.
Radosne podrygi przerywane
były tylko na moment, gdy przyszedł czas na zabawy i konkursy.
Na pierwszy ogień poszły panie
nauczycielki na czele z panią dyrektor Beatą Szadkowską. Zadanie nie należało do najprostszych,
zwłaszcza pod taką presją czasową
– trzeba było jak najszybciej nawinąć nić na szpulkę. Doping ze
strony dzieci był ogromny. Ostatecznie zwyciężczynię nagrodzono gromkimi brawami, a chwilę

później z zadaniem zaczęły mierzyć się dzieci. Całą zabawę koordynował Paweł Warzecha, który
skutecznie dbał o to, by nikt nie
podpierał ścian.
Mimo stosunkowo niewielkiej
przestrzeni wszystko było tak zorganizowane, że każdy spokojnie
mógł znaleźć dla siebie miejsce do
zabawy. Dla zmęczonych tańcem
przewidziany został słodki poczęstunek, po którym można było
dalej szaleć.

Foto. Przedszkolaki nie tylko szalały na
parkiecie, ale także z ochotą brały udział
w konkurencjach

www.trzebnica.pl

Kiermasz Rękodzieła i Wyrobów Regionalnych
Mamy przyjemność poinformować, że w dniach 16 – 17 marca
w Trzebnickim Centrum Kultury
i Sportu odbędzie się Kiermasz
Rękodzieła i Wyrobów Regionalnych.
Już teraz zapraszamy wszystkich
lokalnych twórców do czynnego
udziału w tym przedsięwzięciu.
Każdy, kto chciałby się podzielić
swoją twórczością – czy typowo
rękodzielniczą, czy też kulinarną, będzie bardzo mile widziany.

KABARET w Trzebnicy!
Już 22 marca w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu zapraszamy na odrobinę szaleństwa z domieszką absurdu, czyli występ
doskonale znanego kabaretu Paranienormalni. Kto z nas nie zna
perypetii przezabawnej, naiwnej
blondynki Mariolki? Ten skecz
na stałe wpisał się w występy Paranienormalnych. Sala widowiskowa z pewnością będzie pękała
od śmiechu, bo grupa zaprezen-

tuje nam swój najnowszy skecz
pt. „Żarty się skończyły”. Mamy
nadzieję, że to jednak tylko metafora, a aby się o tym przekonać zapraszamy na ich występ. Początek
o godz. 17:00. Bilety w cenie 50 zł
do nabycia w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu, ul. Prusicka 12, tel. 71/312-09-47.
Zapraszamy!

Na tropie kota
W piątek 15 lutego, w związku z „ Dniem kota”, który
obchodzony jest w Polsce 17 lutego, dzieci z trzebnickiego przedszkola nr 2 wzięły udział w „małej akcji
poszukiwawczej” mającej na celu odnalezienie trzebnickich kotów.
Podczas pierwszej wyprawy
przedszkolaki odwiedziły „Kociogórka” i „Lubuszkę”- szlachetną
kocią parę z trzebnickiego rynku.
Podczas spotkania z nimi obiecali
szanować każdego „kociego przyjaciela”, aby w mieście żyło im się
lepiej. W ten sposób przypominali
sobie w jaki sposób należy opiekować się zwierzętami, a zwłaszcza
jak można pomóc czworonogom,
które nie mają domów.
Natomiast podczas zajęć w przedszkolu dzieci poruszały tematy
związane ze zwyczajami, nawyka-

mi kociej rodziny, ich przysmakami. Rozmawiały też o znaczeniu
kotów w życiu człowieka, poznawały ich rasy. - Mamy nadzieję,
że w naszych wychowankach uda
nam się zaszczepić sympatię do
tych pięknych i wytwornych zwierząt. W najbliższej przyszłości
planujemy też “wytropić” kolejne
trzebnickie koty – mówi na zakończenie wicedyrektor Agnieszka Paleczek.
[E.Ł.]

Przewidziane są również warsztaty rękodzielnicze.
Kiermasz będzie się odbywał w sali Retro w godzinach 11 – 18.
Wszystkich serdecznie zachęcamy
do odwiedzenia stoisk i wsparcia
lokalnych twórców. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel.
71/312-09-47.
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KULTURALNY
KINO POLONIA
r e p e r t u a r

Obława

22 lutego, godz. 19

Jak upolować faceta
1marca, godz. 19

Szczegóły wkrótce na plakatach.

Piąta pora roku

Zapraszamy!

Mistrz

8 marca, godz. 19

15 marca, godz. 19

MIEJSK A I GMINNA BIBLIOTEK A PUBLICZNA
W TR ZE BNIC Y OG Ł ASZA

KONKURS
literacko-plastyczny

KULTURA
4 marca

Spotkanie z podróżnikiem
Bolesławem Grabowskim, autorem wystawy
“Japonia” - sala Retro

14 marca

Gala “Ośmiu Wspaniałych
Gminy Trzebnica”,
sala kinowa

„WIERSZ O WIOŚNIE”

16-17 marca
W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 8-12 lat.
Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni oraz stworzenie
możliwości zaprezentowania
talentu plastycznego dzieci.
Część literacka:
zadaniem uczestników jest napisanie krótkiego, wesołego wiersza o wiośnie.
Część plastyczna:
zadaniem uczestników jest stworzenie kolorowej ilustracji do
stworzonego przez siebie wiersza.
1. Format prac A4.
2. Technika dowolna oprócz malowania na szkle i wykonywania
pracy techniką nietrwałą, np. plastelina
3. Prace powinny być podpisane
i nieoprawione.

Kiermasz Wielkanocn
“Rękodzieło i wyroby
regionalne”, sala Retro

21 marca
4. Jury nagrodzi i wytypuje prace
do wystawy pokonkursowej.
5. Prace nagrodzone przechodzą
na własność organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie
prawo do różnych form publikacji
nagrodzonych prac.
Prace należy dostarczyć, w nieprzekraczalnym terminie, do 15
marca 2013 roku na adres: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebnicy ul. Prusicka 12,
55-100 Trzebnica.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21marca 2013 o godz. 15.00
w Dziale dla Dzieci.

Ogłoszenie wyników konkursu
literacko-plastycznego “Wiersz
o wiośnie”, godz. 15, Miejska
i Gminna Bibliotek Publiczna.

SPORT
2 marca

Mistrzostwa Szkół Podstawowych w szachach, godz. 9.

10 marca

Cross Trzebnicki, bieg - sprawdzian przed półmaratonem
ślęźańskim, las bukowy.

16 marca

Turniej Sportowy Świetlic Proﬁlaktyczno-Wychowawczych,
hala sportowa.

WYSTAWY T C K i S
LUTY
„Boże Narodzenie w Trzebnicy”

Kasia Belska / rysunek
„Japonia”

Bolesław Grabowski
/ fotograﬁa

„Miasto dziecięcych marzeń”

prace dzieci wykonane podczas
zimowych ferii w TCKiS
/ plansze
„Moje malowanie”

prace dzieci z Pracowni Rozwoju Aktywności Twórczej TCKiS
/ malarstwo

MARZEC
„Kwiaty i kobiety”

prace młodzieży z Pracowni
Malarstwa i Rysunku TCKiS /
malarstwo
„Polski strój ludowy”

przygotowała Łucja Kołodziejczyk / ekspozycja
„Palmy”

prezentacja sołectw w obrębie Trzebnickiego Festiwalu
Tradycji i Obrzędów / wystawa
palm w Niedzielę Palmową
w Bazylice
„4 żywioły”

prace młodzieży z Pracowni
Malarstwa i Rysunku TCKiS /
malarstwo
„Moje malowanie”

autor Ala Sobczak
/ malarstwo

„Z dawnej Trzebnicy”
Foto. Trzebnickie przedszkolaki z wizytą u szlachetnej kociej pary

/ stała ekspozycja kartek
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Japonia w zasięgu ręki

Od początku lutego w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu możemy podziwiać wystawę fotografii podróżnika Bolesława Grabowskiego zatytułowaną „Japonia - Kraj Kwitnącej Wiśni i lodów o smaku zielonej herbaty”. 4 marca odbędzie się
spotkanie z autorem zdjęć.
EDYTA BĄK

Wystawa prezentuje trzy stolice
Japonii- Tokio, Kioto i Nara oraz
wulkan Fudżi. Wernisaż jest fotograﬁczną opowieścią o podróży twórcy po Japonii, która jest
wnikliwą analizą egzotycznej, jak
dla nas kultury. Ukazuje Japonię
z perspektywy Europejczyka , jego
fascynację i spostrzeżenia z wędrówki po kraju Kwitnącej Wiśni.
Podróżnik pochodzi z Nowej
Rudy. Ukończył studia geomorfologiczne we Wrocławiu. Przez
wiele lat był nauczycielem geograﬁi. Kocha podróże i uwielbia obserwować ludzi, szczególnie tych
pochodzących z innych, odmiennych od naszej, kultur. Autor
zdjęć zwiedził Japonię, Australię,
Peru, Boliwię, Kanadę , USA, Indie, Egipt, kraje Afryki Środkowej
oraz wiele państw europejskich.
Obecnie prowadzi w szkołach prelekcje na temat swoich podróży,
podczas których prezentuje slajdy
i pamiątki, opowiada o ludziach,

zabytkach i przyrodzie.
W poniedziałek 4 marca o godz. 9
odbędzie się spotkanie z Bolesławem Grabowskim, mające formę
„otwartych drzwi”. Mogą wziąć
w nim udział wszyscy pasjonaci
interesujących kultur. Prelekcja

będzie wzbogacona o prezentację
prawdziwych japońskich kimon,
które na pewno dodadzą klimatu wystawie. Nie zabraknie także
ciekawych opowieści oraz pokazu
japońskich przyrządów do pisania
oraz charakterystycznych dla tej

Fot. Japońskie przedszkolaki.

Na naukę nigdy nie jest za późno

kultury naczyń i potraw.
Ważną częścią spotkania będzie
prezentacja ﬁlmu o Japonii, nakręconego przez autora podczas
pobytu w kraju Kwitnącej Wiśni.
Film ukazuje barwną tradycję kulturową Japonii z tak ważnym ele-

mentem, jakim jest troska społeczeństwa o rodzinę i zdrowie oraz
ogromny postęp technologiczny
wdzierający się w tak kochający
tradycję naród.

Fot. Posągi Jizo znajdują się w świątyniach buddyjskich oraz przy drogach.
Jizo to bosatsu czuwający nad chorymi dziećmi i podróżnymi.

Sześć lat temu w Trzebnicy powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku – miejsce zrzeszające osoby w wieku emerytalnym, które wciąż pragną poszerzać swoją wiedzę. A jest ich niemało, bo aż 125. Co robią? Pływają, wyjeżdżają na wycieczki, biorą
udział w różnych warsztatach, a ich niespożyte pokłady energii wcale się nie wyczerpują.
PATRYCJA KRÓL

Uniwersytet Trzeciego Wieku,
który funkcjonuje przy Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu,
oferuje wykłady z różnych dziedzin nauki, spotkania autorskie,
seminaria, lektoraty, warsztaty
komputerowe i rękodzielnicze,
chór spotkania z operą. UTW
„Tęcza” dba o zdrowie swoich
studentów, dlatego w jego ofercie
znajdziemy gimnastykę, nordic
walking, wycieczki piesze czy zajęcia na basenie: aerobik i naukę
pływania. Ponadto studenci-seniorzy wyjeżdżają do kina, teatru
czy opery, organizują wieczornice
i spotkania integracyjne, a także
liczne wycieczki i wyjazdy wczasowe – zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Jak więc widać, sporo
się dzieje. Nie byłoby jednak tak
ciekawie, gdyby nie chęci i zapał
ze strony samych studentów, których jest niemało, bo aż 125.
Wystąpiliśmy do wrocławskich
uczelni wyższych o objęcie patronatem naszego Uniwersytetu,
wkrótce otrzymamy od nich odpowiedź – mówi prezes UTW
Irena Kahalik. – Ponadto chcemy
poszerzyć naszą działalność o sekcje typowe dla mężczyzn – brydża,
szachy i sekcję żeglarską. W nowym roku akademickim szczególny nacisk kładziemy na kulturę
i sztukę. Planujemy wyjazdy do
Muzeum Narodowego, Archeolo-

gicznego, Papiernictwa, a także do
Zwinger w Dreźnie czy Muzeum
Pergamońskiego w Berlinie – dodaje.
Uniwersytet Trzeciego Wieku to
doskonała propozycja dla wszystkich, którzy są ciekawi świata
i nie chcą zamykać się w czterech
ścianach. Tu spotykają się osoby
pełne pasji, marzeń otwarte i dynamiczne. Tu spędzają wolny czas,
którego czasami jest aż nadto. Tu
mogą także spełnić swoje pasje,
bo jak sami mówią – nigdy na to
nie jest zbyt późno. UTW nie jest
zamkniętą organizacją. Chętnie
przyjmie wszystkich zainteresowanych. W każdy czwartek,
w godz. 10-14, w TCKiS prowadzone są dyżury uniwersyteckie.

Przypomnijmy. Pierwszym prezesem trzebnickiego oddziału był
Czesław Humeniuk. Wiadomość
o pomyśle utworzenia UTW rozniosła się pocztą pantoﬂową, a do
promocji placówki w Trzebnicy
przyczyniła się, m.in. pani Henryka Jurkowska. 8 maja 2008 roku
odbyło się pierwsze zebranie założycielskie, na którym pojawiło
się aż 51 osób. W listopadzie tego
samego roku stowarzyszenie zostało wpisane do KRS i Uniwersytet rozpoczął swoją działalność.
UTW „Tęcza” ma swoją siedzibę
przy Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu, z którym regularnie
współpracuje. Kolejnym prezesem
została Teresa Baraniecka, zaś od
maja 2011 roku funkcję tę pełni

Irena Kahalik.
Idea Uniwersytetu Trzeciego Wieku zrodziła się w dotkniętej problemem niżu demograﬁcznego
Francji. To tam w 1973 roku podczas naboru na studia na Uniwersytecie w Tuluzie rektor tej uczelni
nie postawił żadnych ograniczeń
wiekowych. Pierre Vellas, bo o nim
mowa, określił cele takiej placówki. Jednym z najważniejszych było
umożliwienie zdobywania wiedzy
osobom starszym, które nie mogły kształcić się w młodości zabranej bezpowrotnie przez wojny.
Pomysł przyjął się bardzo szybko
i wkrótce zaczęły powstawać nowe
placówki. Obecnie wyróżnia się
kilka modeli Uniwersytetu Trzeciego Wieku: francuski, angielski,

kanadyjski, południowoamerykański oraz chiński. Każdy z nich
jest specyﬁczny dla danego rejonu
i podyktowany uwarunkowaniami kulturowymi. Pierwszą taką
placówką w Polsce był wiodący
prym do dziś Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wrocławiu, działający we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, Akademią
Medyczną oraz Akademią Wychowania Fizycznego. W Trzebnicy
Uniwersytet powstał w 2008 roku
z inicjatywy trzebniczan, którzy
byli członkami UTW w Obornikach Śląskich.
Fot. Członkinie trzebnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas jednej z ubie-
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Zauważmy nie tylko walentynki

Nie będziemy przestawać, będziemy chodzić, mówić, chcemy, żeby cała Polska wiedziała, że padaczka to choroba społeczna – powiedziała Jadwiga Grochowalska – prezes sławieńskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Padaczkę, organizatorka i inicjatorka ogólnopolskiej akcji „Zauważ mnie”.
AGATA STĘPIEŃ

Fot. Borys i Igor Dmytrowscy

Św. Walenty kojarzony jest powszechnie z popularnym świętem
zakochanych, ale jest on również
patronem osób cierpiących na epilepsję, choroby nerwowe i umysłowe, dlatego też 14 lutego ustanowiony został Światowym Dniem
Chorych na Padaczkę. Z tej okazji
już po raz piąty została zorganizowana akcja „Zauważ Mnie. Marsz
(p)o zdrowie”, czyli liczący sobie blisko 475 kilometrów marsz
nordic-walking z Wrocławia do

Koszalina. W akcji udział wzięli
chorzy na padaczkę ich rodziny
i przyjaciele. Po drodze zawitali
również do Trzebnicy.
Uczestnicy marszu wyruszyli 1
lutego z Wrocławia a pierwszym
przystankiem na ich trasie była
właśnie Trzebnica, gdzie został
zorganizowany krótki spacer wokół stawów. W tym czasie organizatorzy akcji rozdawali ulotki
z informacjami o chorobie oraz
o tym, w jaki sposób pomagać
w razie ataku.
Do marszu mogli przyłączyć się
wszyscy chętni wyrażając tym
samym swoją solidarność z chorymi. Mimo niesprzyjającej pogody
udział w nim wziął m.in. burmistrz Trzebnicy Marek Długozima, dyrektor Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego Anna Imielska,
przedstawiciele wydziału promocji, straży miejskiej oraz przedszkolaki z placówek im. Krasnala
Hałabały oraz im. Polskiej Niezapominajki.
Burmistrz w swoim krótkim przemówieniu nawiązywał do najsłynniejszej mieszkanki Trzebnicy św.
Jadwigi niosącej pomocy wszystkim chorym. Natomiast dyrektor
przychodni zaznaczyła, że wal-

ka z padaczką jest skuteczna, gdy
wykonuje się ją prawidłowo, kiedy
promuje się świadomość tego, w jaki sposób możemy pomóc osobie
chorej. Pomysłodawczyni całego
przedsięwzięcia Jadwiga Grochowalska wyjaśniał z kolei, iż celem
akcji nie jest kolidowanie z walentynkami, ale wysłanie światu
specjalnej walentynki z informacją, że życie to nie tylko te radosne
chwile, ale również cierpienie chorych. Według niej marsz ma być
przede wszystkim zwróceniem

WSPOMNIENIA Z DOMU NIEWOLI
9 lutego to wyjątkowa data dla tych, którzy doświadczyli gehenny syberyjskich zesłań. To właśnie w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku wiele polskich rodzin wywieziono w głąb ówczesnego ZSRR. W związku
z 73. rocznicą tego pamiętnego wydarzenia w trzebnickim Centrum
Kultury i Sportu odbyło się jubileuszowe spotkanie członków Związku Sybiraków.
AGATA STĘPIEŃ

Wszystkich zebranych na uroczystości gości powitał prezes koła Związku Sybiraków
w Trzebnicy Lucjan Tać. Chwilą później
rozbrzmiały pierwsze takty „Marszu Sybiraków”. Minutą ciszy uczczono także
pamięć tych, którzy nie przetrwali niewoli oraz tych, którzy zmarli po powrocie
do kraju. Podczas sobotniego spotkania
wręczone zostały honorowe odznaczenia
„Zasłużeni dla Związku Sybiraków”. Złote odznaki otrzymali – prezes Lucjan Tać
oraz burmistrz Marek Długozima. Srebrne
natomiast - Michał Darowski, Adam Broniewki, Marian Smolak oraz Robert Adach.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił
wiceprezes Zarządu Głównego Związku
Sybiraków Włodzimierz Kowalczyk. Podkreślił, że deportacje, które doprowadzić
miały do wyniszczenia narodu polskiego
były jedną z jej największych tragedii.
Na rozkaz Stalina przeprowadzono cztery
masowe deportacje. Pierwsza miała miejsce w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku. Do
dziś nie wiadomo, ilu Polaków zostało
wywiezionych z terenów przedwojennej
Polski. Szacunki mówią, że mogło to być
ponad milion osób. Tragiczne warunki
i praca ponad siły powodowały śmierć tysięcy rodaków. Do tego epidemie i choroby
dziesiątkowały zesłańców. Przetrwali tylko
nieliczni i wrócili do kraju.
Na koniec głos zabrali również m.in. bur-

mistrz M. Długozima i przewodniczący
Rady Miejskiej M.Stanisz. W swoich wystąpieniach podkreślali potrzebę kontynuowania pamięci dla potomnych o wydarzeniach sprzed lat. - Te coroczne spotkania
są nie tylko tradycją, ale również upamiętnieniem rocznicy masowej deportacji do
ZSRR. Są to spotkania żywych świadków
przemijającej już historii. Ich wspomnienia
są unikalne i powinno robić się wszystko,
co konieczne, aby ocalić je od zapomnienia- podkreślił burmistrz.
Sobotnie spotkanie było okazją do wspomnień, pochylenia głowy nad tragizmem
ludzkich losów, uczczenia pamięci zesłanych.
Fot. Uhonorowani złotymi i srebrymi odznakami
“Zasłużeni dla Związku Sybiraków”

uwagi na osoby cierpiące na epilepsję, których jest w kraju około
400 tysięcy. - Chodzi tu nie tylko o nauczenie, jak powinniśmy
się prawidłowo zachować będąc
świadkami napadu padaczkowego, ale i o uświadomienie, że chorzy potrzebują naszej akceptacji
i zrozumienia- podkreśliła.
Następnego dnia piechurzy wyruszyli do Rawicza, a stamtąd przez
Poznań, Włocławek, Białogardu,
aż do Koszalina. W poprzednim
roku trasa biegła z Częstochowy

do Sławna, a dwa lata temu z Warszawy do Grudziądza.
Wsparcia organizatorom akcji udzielili - Gmina Trzebnica,
Trzebnickie Centrum Kultury
i Sportu, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy, Trzebnicki Park Wodny Zdrój oraz wrocławskie Stowarzyszenie Pro Run.
Fot. Spacerkiem wokół trzebnickich
stawów
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z życia naszej parafii

Postarajmy się być lepsi
Niedawno zakończył się okres bożonarodzeniowy, przestaliśmy śpiewać kolędy, a księża zakończyli wizyty duszpasterskie. Nastał dość refleksyjny czas Wielkiego Postu, mający przygotować nas do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. To dobry moment na małe podsumowanie.
O mniejszych i większych przemianach w trzebnickich rodzinach rozmawia ks. Piotr Wojciechowski, salwatorianin z Bazyliki św. Ap. Bartłomieja i św. Jadwigi.
PATRYCJA KRÓL

Patrycja Król: Jakimi słowami
mógłby ksiądz podsumować tegoroczne wizyty duszpasterskie?
Ks. Piotr Wojciechowski: Trudno dać jedną i tylko jedną odpowiedź. Mogę powiedzieć zarówno
w imieniu własnym jak i współbraci, z którymi odwiedzałem
domy naszych Paraﬁan - to staropolskie „Dziękuję”. Dziękuję za
wspaniałe i życzliwe przyjęcie, za
słowa pochwały, ale i krytyki. Za
moc dobrych, serdecznych słów,
za to, że pomimo tak narastającej
fali krytyki Kościoła i duchowieństwa w społeczeństwie blisko 80%
rodzin naszej Paraﬁi przyjęło kapłana przynoszącego Boże błogosławieństwo.
Czy zaobserwował ksiądz jakieś
zmiany w sposobie myślenia
trzebniczan o kościele i jego potrzebach? Może coś zmieniło się
na lepsze, a coś innego wymaga
poprawy?

P. W. Zmiany, trudno powiedzieć
o zmianach. Wiemy, że z roku na
rok coraz trudniej wielu rodzinom związać „koniec z końcem”.
Różne są tego przyczyny: czasem
zachoruje jedyny żywiciel rodziny,
czasem ktoś z dnia na dzień traci
pracę. W wielu przypadkach takie
czy inne ciężary nie zniechęcają.
Warto w Roku Wiary podkreślić
jej odradzanie się w naszych rodzinach. W wielu domach na twarzach ludzi podczas modlitwy zauważałem łzy. Jest to piękny znak,
że ludzie ufają Panu Bogu, że tylko
On może rozwiązać i przemienić
to, co trudne.
Teraz trochę z innej beczki. Jak
to jest z tym śpiewaniem? Czy
niedawno zakupiony sprzęt rzeczywiście księdza zdaniem pomaga paraﬁanom we wspólnym
śpiewaniu?
P. W. Ja zawsze powtarzam i powtarzał będę: „…każdy śpiewać
może…”. Od 12. roku życia, czyli
już 24 lata jestem organistą. Pamiętam, jak Siostra organistka

z mojej rodzinnej paraﬁi, od której
otrzymałem pierwsze wskazówki
i lekcje gry na organach, ciągle mi
mówiła, że organista nie jest od
tego, żeby ludzi w kościele przekrzykiwać. To ludzie mają śpiewać,
a organista ma za zadanie tylko
i wyłącznie akompaniować. Tam,
gdzie wcześniej posługiwałem, zawsze był rzutnik do wyświetlania
pieśni. Cieszę się, że i dla naszej
bazyliki udało się zakupić tę pomoc. Podczas kolędy Paraﬁanie
z wielkim uznaniem wypowiadali się o tym przedsięwzięciu.
W tym miejscu raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy wsparli
to dzieło. A czy rzutnik pomaga?
Myślę, że tak. Ja jestem miłośnikiem śpiewania i widzę też wielkie
zaangażowanie w śpiew wiernych.
Wiem, że ludność Trzebnicy jest
napływowa – starsze pokolenie
pochodzi z wielu miejsc kraju i nie
tylko. Mam nadzieję jednak, że za
kilka lat zarówno śpiew, jak i muzyka w naszej bazylice będzie na
najwyższym poziomie. Uważam,
że trzebnickie sanktuarium zasługuje na porządną liturgię i porządną muzykę.

Druga dotacja dla klasztoru
Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza została przyznana przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego druga dotacja na remont dachu i poddasza klasztoru. Pieniądze w wysokości 800 tys. zł traﬁą do sióstr w ramach priorytetu Dziedzictwo Kulturowe
Ochrona Zabytków, którego celem jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego.

Fot. Podczas pierwszego etapu remontu

Pocysterski
klasztor
sióstr
Boromeuszek to unikalny obiekt
sakralny, stanowiący dziedzictwo św. Jadwigi Śląskiej. Jest on
perełką na mapie Trzebnicy oraz
niepowtarzalnym
pomnikiem
historii. Niestety, z roku na rok
klasztor coraz bardziej niszczeje. Aby zapobiec popadnięciu
w ruinę niezbędny jest generalny
remont. Najpilniejszą sprawą jest
odrestaurowanie kilkusetletniego
przeciekającego dachu. Pierwszy
etap remontu, na który składało
się m.in. wzmocnienie i wymiana więźby dachowej, a także
położenie nowych warstw pokrycia dachowego pochłonął prawie
1 mln 140 tys. złotych. Oprócz
650 tys. od Ministerstwa Kultury
i wkładu własnego, na tą kwotę

złożyły się dotacje od Gminy
Trzebnica, Urzędu Wojewódzkiego oraz osób prywatnych. Jak
powiedziała nam siostra Krzysztofa, odpowiedzialna w klasztorze
za sprawy związane z remontem – Podczas rozpoczęcia prac
nad pierwszym etapem okazało
się, że nie tylko dach jest do
naprawy. Odkryliśmy, że podłogi
i belki na strychu są bardzo skornikowane. Trzeba było wszystko
zabezpieczyć, zaimpregnować i
zlikwidować korniki. Było to bardzo czasochłonne oraz podniosło
wcześniej założone koszty remontu. Położenia nowego dachu
wymaga powierzchnia ponad 1
hektara. Dlatego też remont całości
został wstępnie podzielony na osiem etapów- mówi siostra Krzysztofa. – Etapów może być nawet 10,

bo już widzimy, że ta część, którą
planowaliśmy, jako dalszą fazę, po
prostu nam nie wyszła. Nie udało
się nam po pierwsze zmieścić w
zaplanowanej kwocie a po drugie
nikt się nie spodziewał, że zniszczenia mają aż tak wielki zakres
- wyjaśnia. Drugi etap skupi się
na części północnej dachu od strony bazyliki oraz na dokończeniu
wcześniej zaczętych prac. Rozpocznie się on najprawdopodobniej w
maju, kiedy pieniądze przyznane
przez Ministerstwo wpłyną na konto Kongregacji. Oprócz wniosku o
rzeczone 800 tys. został złożony
jeszcze drugi, który czeka na rozpatrzenie. Zostały one napisane
przy pomocy fundacji „By służyć”,
która powstała w 2011 roku, a
jej celem jest właśnie ratowanie
klasztoru św. Jadwigi. Prezesem
fundacji jest Jadwiga Klamińska,
która współpracuje z Boromeuszkami m. in. przy organizacji i
nadzorowaniu remontu. Fundacja
posiada stronę internetową www.
ocalicbysluzyc.pl, na której informuje o podjętych działaniach na
rzecz klasztoru. Znajduje się tam
również nr konta, na które można
wpłacać pieniądze potrzebne na
renowację klasztoru.

Jak paraﬁanie odnajdują się podczas Świąt Bożego Narodzenia,
kiedy spłycono i skomercjalizowano je na wielką skalę? Czy
uważa ksiądz że to samo może
spotkać Wielkanoc?
P. W. Niestety, albo na szczęście
czasy się zmieniają. Patrząc ze
swojej strony – inaczej wyglądały
święta, kiedy byłem małym chłopcem, inaczej, kiedy byłem dorastającym młodzieńcem, inaczej,
kiedy studiowałem jako kleryk
w seminarium w Bagnie, wreszcie zupełnie inaczej przeżywam
te święta teraz jako kapłan. Czy
ja wiem, czy je spłycono czy skomercjalizowano? Na pewno jest
inaczej. Ale to zależy od każdego
z nas, w jaki sposób przygotowujemy się do świąt, w jaki sposób
potem je przeżywamy. Teraz rozpoczęliśmy Wielki Post, który ma
nas przygotować do Wielkano-

Odszedł, ale pozostał
w naszej pamieci
PATRYCJA KRÓL

8 lutego 2013 roku, w dniu
swoich 85. urodzin i imienin
zmarł ks. Jan Blokesz, salwatorianin. Uroczystości pogrzebowe odprawione zostały 11 lutego o godz. 12 przy
koncelebrze 46 księży zakonnych i diecezjalnych.
Ks. Jan Blokesz urodził się w
1928 roku w Radlinie. Do nowicjatu salwatorianów wstąpił 7
września 1948 roku w Bagnie, zaś
święcenia kapłańskie przyjął 24
czerwca 1956 roku z rąk biskupa
Stanisława Rosponda. Do Trzebnicy przyjechał w 1986 roku.
Jego zasługi są doskonale znane
nie tylko w naszym mieście, ale
także w Mikołowie. W paraﬁi pw.
NMP Matki Zbawiciela był wikariuszem oraz katechetą szkolnym.
Po kilku latach został przeniesiony
do Wrocławia i Bagna, a następnie
do Krakowa. W 1963 roku został
proboszczem,
superiorem
i
ekonomem w paraﬁi w Krzyżu
Wielkopolskim. Na szczególną
uwagę zasługuje fakt, że ś.p.
ksiądz Blokesz przeprowadził
wiele remontów i przyczynił się
do rozbudowy Wyższego Seminarium Duchowego w Bagnie. W

cy. Jeśli ograniczymy je tylko do
„popiołku” w Środę Popielcową
i do „święconki” w Wielką Sobotę
- to rzeczywiście współczuję. Ale
kiedy znajdziemy czas na chwilę
zatrzymania się i reﬂeksji, może
przyjścia do kościoła na Drogę
Krzyżową, Gorzkie Żale, rekolekcje wielkopostne, kiedy postaramy
się być odrobinę lepsi dla naszych
bliskich, kiedy pomożemy komuś,
kto jest biedny (niekoniecznie materialnie) - to już będzie nasz wielki
sukces i dobrze przygotujemy się
wtedy na Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Dlatego - korzystając z okazji - życzę wszystkim Paraﬁanom dobrego przeżycia czasu
Postu, życzę dobrego wykorzystania i zagospodarowania czasu, bo
raz zmarnowany nie powróci więcej do nas. Szczęść Boże!
Dziękuję za rozmowę.

Trzebnicy ks. Jan pełnił posługę
duszpasterską w paraﬁi pw. św.
Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi w Trzebnicy, a także w pobliskich kaplicach należących do
paraﬁi. Szczególnie troszczył się
o kościół w Rzepotowicach, w
którym w ciągu kilkunastoletniej
pracy podjął szereg ważnych inwestycji. W Trzebnicy znany był
z posługi konfesjonału. W ostatnim pożegnaniu ks. Blokesza
wzięła udział delegacja paraﬁan
z Krzyża Wielkopolskiego. Jego
życiorys przedstawił ks. superior
Bogdan Giemza SDS, zaś homilię
pogrzebową wygłosił prowincjał
polskiej prowincji Salwatorianów
Piotr Filas. Pamięć zmarłego polecamy modlitwie.

www.trzebnica.pl
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POZIOMO

1. Cienka gładka błona, wyściela ściany jamy brzusznej.
2. Roślina uprawna, naukowa nazwa - kapusta czarna.
3. Periodyk ukazujący się raz w roku.
4. Maria, ur. 1703, córka króla.
5. Imię słynnego polskiego piłkarza grającego w Borusii Dortmund.
6. Czterolistna, przynosi szczęście.
7. Jedna z najstarszych wiosek w gminie Trzebnica.
8. Jan, spowiednik królowej Zoﬁi.
9. Imię burmistrza gminy Trzebnica.
10. Stoi na stacji...
11. Piekielny .... - dolina wyżłobiona w glinach i lessach.
12. Zabawny artysta.
13. Bazylika św. Jadwigi.
14. Nowoczesny środek transportu na trasie Wrocław - Trzebnica.
15. Rotunda ... Stołów.
16. Człowiek wyprostowany, jego szczątki odnaleziono w Trzebnicy.

1
2
3
4
5
6
7

Litery odczytane pionowo utworzą dwuwyrazowe hasło.

8

Wśród osób, które na adres redakcji (TCKiS ul. Prusicka 12) nadeślą lub dostarczą osobiście prawidłowe rozwiązanie wylosujemy nagrodę pieniężną w wysokości 50 zł.
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HASŁO
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imię i nazwisko
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na wesoło
Podchodzi informatyk do fortepianu
i ogląda wnikliwie:
-Hmm, tylko 84 klawisze, z czego 1/3
funkcyjnych, wszystkie nieopisane,
chociaż... shift naciskany nogą. Oryginalnie.


Siedzi dziecko z rodzicami.
Nagle pyta ojca:
- Tatusiu dlaczego ożeniłeś
się z mamusią?
- No widzisz! Nawet dziecko nie potraﬁ tego zrozumieć.
Co łączy polskich siatkarzy i klientów
Amber Gold?
- Jedni i drudzy liczyli na złoto!


Blondynka wraca roztrzęsiona do
domu i mówi do swojego chłopaka:
- W ogóle nie da się jeździć po tym
mieście! Skręcam w lewo - drzewo,
zawracam - drzewo, wszędzie drzewo. Naciskam hamulec, próbuję
cofnąć, odwracam się - drzewo...
- Spokojnie kochanie, to tylko choinka zapachowa.



Ojciec piątki dzieci wygrał zabawkę
na loterii. Zawołał swoje dzieciaki
i spytał, które z nich powinno otrzymać prezent:
- Kto jest najbardziej posłuszny?
- spytał. - Kto nigdy nie pyskuje mamie? Kto robi wszystko, co każe?
Pięć głosików odpowiedziało jednocześnie:

- Dobra, tato, możesz zatrzymać
zabawkę.



Ordynator przechodzi korytarzem
szpitalnym i nagle słyszy dobiegające
z dyżurki pielęgniarek odgłosy libacji. Zaciekawiony zagląda do środka
i widzi obłoki dymu papierosowego,
kieliszki i rozbawiony personel.
- Co to ma znaczyć! Pijaństwo w pracy?!
- Jest powód panie profesorze, jest
powód - odpowiada jeden z asystentów. Siostra Kasia nie jest w ciąży ...
- Aaaaa to i ja się napiję...


Sąsiad spotyka Kowalskiego:
- I co, twoja żona wciąż jeździ samochodem?
- Nie, za duże zużycie!
- Paliwa?
- Nie, karoserii!


Żona policjanta wygląda przez okno
i krzyczy do męża leżącego na kanapie:
- Józek tam ktoś kradnie auto!
- No to co?!
Po 5 minutach.
- Józek , ale to nasze auto!
Policjant wybiegł na podwórko. Po
chwili wraca do żony.
- Złapałeś złodzieja?!
- Wyrwał mi się , ale zapisałem numer samochodu.
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EWLI na najwyższym podium

W niedzielę 17 lutego odbyła się ostatnia runda rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej Open. Od grudnia dziesięć zespołów
toczyło zacięte boje o zwycięstwo w tej rywalizacji. Zwyciężył zespół EWLI Wrocław.
Drużyna

pkt.

bramki

1. EWLI Wrocław

9

25

84:31

2. Triada Dom Trzebnica

9

23

64:29

3. Mróz Transport

9

21

85:37

Tarczyński S.A.
Ujeździec Mały

9

19

76:31

5. Hermes Trzebnica

9

13

40:49

6. LZS Sparta Będkowo

9

12

49:65

7. Sandss Trzebnica

9

9

38:75

8. LZS Płomień Brzyków

9

7

32:56

9. Freekids Zawonia

9

3

31:66

9

0

23:83

4.

10. Świt Wrocław

Fot. Zwycięska drużyna EWLI

W ostatniej rundzie doszło do
niespodzianki, zespół Tarczyński S.A. zremisował z prowadzącą w tabeli drużyną Triada Dom.
W konsekwencji tego ostatnie
spotkanie, w którym zagrały drużyny EWLI Wrocław oraz Mróz
Transport, zadecydować miało,
która drużyna zostanie mistrzem
halowej ligi sezonu 2012/2013. Po
bardzo zaciętym i emocjonującym pojedynku lepszymi okazali
się wrocławianie, a tak właściwie
to w większości zawodnicy LKS
Błysk Kuźniczysko sponsorowani
przez Firmę EWLI.
Zwycięzcy ligi grali w składzie:
Dariusz Duży, Marek Przybyłka,
Marek Duży, Piotr Reszyński, Paweł Przybyłka, Bartek Dalach, Pa-

weł Dalach, Łukasz Tas, Zbigniew
Janik, Piotr Chmielewski.
Triada Dom - wicemistrzowie to:
Marcin Pilip, Jarosław Woźniak,
Damian Kos, Łukasz Pop, Marek Siemiątkowski, Marcin Świat,
Symon Jaskułowski, Adrian Bergier, Szymon Fenczyszyn, Mariusz Franczak, Mateusz Słomski,
Krzysztof Derecki.
Zespół Mróz Transport reprezentowali:
Michał Mróz, Ireneusz Mamrot,
Damian Ałdaś, Sebastian Hućko, Krystian Jajko, Jerzy Skalski,
Łukasz Szczurek, Marcel Herka,
Marek Mroziński, Sławomir Komisarczyk, Andrzej Janik, Kamil

Kołodziejczyk, Paweł Kapinos.
Uczestnicy wybrali spośród siebie
najlepszego zawodnika ligi, którym został Adrian Bergier z zespołu Triada Dom, najlepszym
brakarzem wybrany został Dariusz Duży z drużyny EWLI. Królem Strzelców – już po raz drugi
- został Łukasz Pop – 31 bramek
(Triada Dom), wicekrólami: Ireneusz Mamrot oraz Krystian Jajko
(obaj Mróz Transport).
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary oraz dyplomy,
a wyróżnieni zawodnicy dyplomy
i statuetki, które wręczał im Marek Długozima, burmistrz Gminy
Trzebnica.

Fot. Burmistrz M. Długozima i reprezentanci 3 pierwszych najlepszych drużyn

Mecz sparingowy LKS Błysk Kuźniczysko – Wiwa Goszcz

Drużyna LKS Błysk Kuźniczysko po rundzie jesiennej we wrocławskiej A Klasie gr. II uplasowała się na 5 miejscu tabeli
z dorobkiem 20 punktów. Obecnie zespół pod okiem trenera Jarosława Kołodzieja przygotowuje się do wiosennej serii
spotkań w rozgrywkach piłkarskiej A Klasy.
KINGA BAUMGART

Coraz mniej czasu pozostaje do
rozpoczęcia wiosennej rundy
sezonu 2012/2013, dlatego też
większość drużyn rozpoczęła już
przygotowania. W miniony piątek
o godzinie 18 na Trzebnickim Stadionie Miejskim FAIR PLAY ARENA, mecz sparingowy z drużyną
Wiwa Goszcz, ósmym zespołem
z
wrocławskiej
okręgówki
rozegrał LKS Błysk Kuźniczysko.
Na początku meczu, szanse obu
drużyn były wyrównane pomimo różnicy klas. Dopiero w
drugiej połowie meczu, znaczącą
przewagę zdobyła drużyna gości,
której gracze okazali się bardziej
skuteczni w sytuacjach podbramkowych. Pierwszy gol tego spotkania padł w 24. minucie gry,
piłka wpadła do bramki po strzale
Zbigniewa Janika, asystował Paweł
Przybyłka. Kolejne gole padały w
35., 49. i 51. minucie na korzyść
gości, traﬁli je Tomasz Miziniak,
Tomasz Sitek i Łukasz Nowak. Po
stracie trzech bramek gracze LKS
Błysk Kuźniczysko kolejne punkty
zdobyli dopiero, w 59. minucie
po strzale Łukasza Lombardzkiego. Na nic się to jednak zdało,

ponieważ po chwili najlepszy
strzelec tego spotkania, Łukasz
Nowak zdobył dla swojej drużyny
jeszcze dwie bramki, kolejno, w
66. i 82. minucie gry, ostatni gol
padł w 85. minucie po strzale
Pawła Przybyłki. Ostatecznie
mecz zakończył się wynikiem 5:3
dla gości, było to dobre piłkarskie
widowisko, choćby właśnie z
uwagi na liczbę celnie oddanych strzałów. Po meczu udało
nam się uzyskać kilka informacji
odnośnie przygotowań drużyny z
Kuźniczyska do wiosennej rundy
sezonu 2012/2013.
- Celem drużyny na rundę
wiosenną jest zdobycie jak
największej liczby punktów, tak,
aby zapewnić sobie spokojny
byt w środkowej części tabeli.
Oczywiście gdyby udało nam
się wywalczyć wyższą pozycję
bylibyśmy bardzo zadowoleni. W
chwili obecnej nie ma w planach
zmian kadrowych, na razie zostaniemy przy stałych zawodnikach.
Przygotowania na ten sezon
rozpoczęliśmy dość intensywnie
gdyż, trenujemy po dwa razy w tygodniu, jeden trening odbywa się
na boisku drugi w terenie. W każdy
weekend rozgrywamy też sparing.
Na treningi przychodzi średnio

po 10 -12 osób, jak na razie przez
całą rundę bardzo dobrze radził
sobie Łukasz Tas. Wyniki tego zawodnika są bardzo motywujące
dla pozostałej części drużyny,
chociaż by, dlatego, że chłopak,
który do tej pory grał w wyższej
lidze, chce grać u nas, bawi się w
to i widać, że podchodzi do tego
bardzo poważnie. – mówi trener
LKS Błysk Kuźniczysko Jarosław
Kołodziej.
Następny
mecz
sparingowy
odbędzie się w niedzielę 24 lutego
o godzinie 10 na Stadionie Miejskim w Trzebnicy. LKS Błysk
Kuźniczysko zagra z zespołem KS
Łozina.
Skład LKS Błysk Kuźniczysko:
Balaga, Kołodziej, Janik, Dalach,
Samulski, Janik, Tas, Kliś,
Przybyłka, Hućko, Lombardzki.
Gracze rezerwowi: Skoczylas, Furyk, Rajfur, Kazimierczak.
Skład Wiwa Gosz: Kazimierczak,
Leszczyszyn, Gajowy, Gierszon,
Schubert, Kodyra, Stępień, Witiw,
Nowak, Kwaczewski, Miziniak. Gracze rezerwowi: Sekuła,
Gąska, Sitek, Zawierta, Pośpiech,
Ławniczak, Pieczarka.

www.trzebnica.pl

Ferie na sportowo
J
ak co roku Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu przygotowuje szeroką ofertę zajęć kulturalnych, rozrywkowych
oraz sportowo-rekreacyjnych dla
dzieci i młodzieży spędzających
ferie zimowe w mieście. W sportowych propozycjach znalazły
się, prócz zajęć dowolnych w Hali Sportowej, wolnego wstępu na
Lodowisko Miejskie, rożnego rodzaju turnieje. W Hali Sportowej

odbyły się dwa turnieje tenisa stołowego, dwa turnieje halowej piłki
nożnej dla szkół podstawowych,
jeden turniej halowej piłki nożnej
dla gimnazjalistów i starszych,
turniej minisiatkówki dziewcząt.
Na lodowisku przeprowadzono
Wielobój Sprawnościowy oraz
IV Zimową Olimpiadę na Lodzie.
Wyniki poszczególnych imprez
poniżej:

Turniej Halowej Piłki Nożnej
Szkół Podstawowych

Turniej tenisa stołowego

Wielobój Sprawnościowy
na Lodzie:

Chłopcy grupa młodsza:

Dziewczęta młodsze:

Kat. 4-9 lat

1. Maria Kluga

1.Filip Adamiec

2. Julia Sobkowiak

2.Maciej Śmichowicz

3. Kamila Sobkowiak

3.Gert Bauwman

1. Storting III Wrocław
2. Storting IV Wrocław
3. Kiełczów I Wrocław

4. Wiktoria Gruszczyńska

4. Kiełczów II Wrocław

Dziewczęta starsze:

Futbol Academy Wrocław
Chłopcy grupa starsza:

2. Aleksandra Hućko
3. Natalia Sulikowska

1. Polonia I Trzebnica

4. Martyna Stec

2. Polonia VI Trzebnica

5. Katarzyna Szulga

3. Sporting III Wrocław

Chłopcy 1-4

4-6. Sporting IV Wrocław
Polonia V Trzebnica
Polonia II Trzebnica
7-9. Sporting I Wrocław
Polonia III Trzebnica
Kiełczów I Wrocław
10-13. Storting II Wrocław

1. Jakub Pancerz

2. Cezary Marcinkowski
3. Patrycja Kluga
Kat.15-18
1. Grzegorz Mazanka
2. Konrad Kubiak
3. Dawid Muś
Kat.19+
1. Rafał Muś
2. Piotr Parzniewski
3. Paweł Parzniewski

Chłopcy 5-6
1. Kacper Franczak
2. Piotr Mielnik

IV Olimpiada Zimowa
na Lodzie

3. Marcel Baura

Kat. 4 - 9 lat

4. Radosław Fabrykowski

1.Maciej Śmichowicz

5. Krystian Wachowski

Futbol Academy Wrocław

7-8. Miłosz Cepiel
Eryk Śródka
9-10. Karol Łopuszko
Kacper Sikora

Turniej Halowej Piłki Nożnej
Gimnazjalistów

Chłopcy Gimnazja:

1. Goryle we mgle Trzebnica

1. Dawid Wojciechowski

3. Dream Team Trzebnica

1. Maciej Pepliński

3. Igor Łakomiec

6. Bartek Śliwiński

2. Polonia III Trzebnica

Kat.10-14

2. Szymon Śródka

Polonia IV Trzebnica

Kiełczów II Wrocław

2. Przemysław Szczurek
3. Patryk Stasiewicz

2.Miłosz Żelichowski
3.Oliwia Derkaczewska
Kat. 10 – 14 lat
1.Cezary Marcinkowski
2. Michał Zieleziński
3.Daniel Barbudis
Kat. 15 - 18 lat
1. Dawid Muś
2. Bartosz Adamowicz
3. Dominik Blabuś
Kat. 19 +

4. Kewin Korzeniowski

1. Rafał Muś

5. Patryk Gruszczyński

2. Piotr Parzniewski

Polonia II Trzebnica

6. Chłopcy Ponadgimnazjalne:

3. Paweł Parzniewski

Matłok Team Trzebnica

7. Łukasz Kowal

Kat . „ RODZINA”

8. Piotr Lipień

1. Zielezińscy

9. Konrad Orszuł

2. Marcinkowscy

10. Tomasz Szczurek

3. Sobkowiak

4. Wściekłe Pięści Trzebnica

7. Polonia I Trzebnica
Gimnazjum Trzebnica

II Leśne Przedbiegi

1. Patrycja Kluga
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Już po raz drugi w tym roku na terenie lasu bukowego miały miejsce comiesięczne Leśne Przedbiegi. Odbywają się one
tradycyjnie w każdą, przedostatnią niedzielę miesiąca. Udział w nich wzięło łącznie 25 osób, w tym 6 kobiet i 19 mężczyzn.

KINGA BAUMGART

Zawodnicy wystartowali do biegu
o godzinie 11:00. Jako pierwszy
na metę przybył Andrzej Hazubski z czasem 13.24, zaraz po nim
dobiegli: Ireneusz Jarecki (14.35)
i Damian Hys (14.56). W kategorii kobiet najszybciej metę przekroczyły Panie: Anna Hazubska
(19.17), Marta Wierzbicka (21.37)
oraz Barbara Krakowiak (21.44).
Warunki jakie panowały na trasie
nie należały do najlżejszych, jednak trzebniccy biegacze świetnie
sobie z nimi poradzili.
- W dniu dzisiejszym pogoda nie

była najlepsza, ale było bardzo
fajnie. Problemem był tylko śnieg
i trzeba było uważać, żeby się nie
poślizgnąć. Ogólnie było bardzo
sympatycznie – powiedział nam
zaraz po biegu zdobywca trzeciego miejsca, Pan Damian Hys który, już od trzech lat bierze udział
w Leśnych Przedbiegach.
Organizatorami biegu są TCKiS
oraz LZS, w imieniu, których
bardzo serdecznie zapraszamy
wszystkich Państwa do wzięcia
udziału we wspaniałej inicjatywie,
jaką są Leśne Przedbiegi. Następne spotkanie odbędzie się 24 marca w lesie bukowym o godzinie
10.45.
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www.kulturaisport.trzebnica.pl

Cieszy mnie każdy sukces piłkarzy

Rozmowa z trenerem Piotrem Adamczykiem, od maja 2012 roku, szkoleniowcem trzecioligowej TSSR Polonia Trzebnica.
KAMIL KWAŚNIAK

Jak się zaczęła
pana przygoda
z piłką?
Piotr Adamczyk:
Moja przygoda
z futbolem miała swój początek
w Słupsku, rodzinnym mieście.
Później, jako junior, traﬁłem do
grup młodzieżowych Lecha Poznań i tam zaczęła się cała piłkarska karuzela.

Poznań i Trzebnicę dzieli dość
duża odległość. Jak wobec tego
traﬁł pan do tutejszej TSSR Polonii?
P.A.:Dzięki mojemu przyjacielowi, kierownikowi zespołu Władysławowi Troninie, z którym
współpracowałem w Polarze Wrocław. Później nasze drogi się rozeszły, ponieważ grałem w innych
klubach. We wrześniu 2011 roku
szukałem drużyny w okolicach
Wrocławia, a Polonia potrzebowała napastnika i tak znalazłem
się w Trzebnicy.

Czyli najpierw zaczynał pan jako
piłkarz, z czasem awansował na
trenera?
P.A.:Dokładnie tak. Chociaż
trenerką interesowałem się od
najmłodszych lat. Już jako junior spisywałem treningi moich
szkoleniowców. To samo robiłem
będąc seniorem. Mam rozpisane
wszystkie jednostki treningowe
każdego trenera, który mnie prowadził. Można powiedzieć, że była
to zasługa mojego taty. Podpatrywałem go, potem starałem się go
naśladować a on przecież był trenerem.

Co najbardziej pan ceni w pracy
trenera?

zostać jak najlepszym trenerem
i zahaczyć o kadrę Polski!

P.A.: Gdy widzę postęp, jaki czynią zawodnicy. Mimo że sam
dość krótko prowadzę piłkarzy,
to jednak cieszy mnie każdy ich
sukces. Obserwuję z radością, gdy
zawodnik, który jeszcze niedawno
nie potraﬁł sobie z czymś poradzić, dziś wykonuje to doskonale.
Drobne sukcesy bowiem czynią
z nas zwycięzców.

Kto jest pana trenerskim wzorcem?
P.A. : Trudno powiedzieć. Na
pewno jeśli chodzi o podstawy,
umiejętności, to wszczepił mi je
tato. Za każdym razem, jak oglądaliśmy mecze, były dyskusje.
Teraz też przyjechał do Trzebnicy, dał mi parę wskazówek. Wiadomo, trzeba wzorować się na
najlepszych i póki co podoba mi
się ofensywny styl gry i stawiam
głównie na Josepa Guardiolę.
Dziękuje za rozmowę.

Jakie są pańskie cele i marzenia?
P.A.: Moim marzeniem było zagrać w FC Barcelona! Teraz najważniejszym celem jest to, żeby

Przygotowania idą pełną parą
W TSSR Polonii Trzebnica trwają przygotowania do rundy wiosennej. Oprócz szlifowania formy doszło do dwóch zmian.
Z zespołem pożegnał się Radosław Niełacny, który trafił do Sokoła Wielka Lipa, natomiast po dwóch latach przerwy do
drużyny wrócił Krzysztof Suchecki.
KAMIL KWAŚNIAK

Formę przed wiosennymi rozgrywkami szlifują zarówno seniorzy z pierwszej i drugiej drużyny,
a także młodzieżowcy - juniorzy
i trampkarze. Treningi wznowili
również najmłodsi adepci piłki
nożnej - młodzicy, orlicy, żacy
i piłkarskie przedszkole.
Trzecioligowcy dzięki możliwościom treningowym stworzonym
przez Gminę Trzebnica, a także
przy wsparciu ﬁrmy Euro-System,
uczestniczyli w obozie dochodzeniowym na miejscowych obiektach. Każdego dnia odbywały się
dwa treningi. Na zakończenie

zgrupowania rozegrano mecz sparingowy z Olimpią Kowary (IV
liga) wygrany przez naszą drużynę 3-2.
Na chwilę przed sezonem
Biało-Niebiescy w ostatnim czasie rozegrali cztery gry kontrolne.
Kolejno przegrali 0-3 z GKS Kobierzyce i 1-2 z KP Brzeg Dolny.
Pokonali Dolpasz Skokowa 5-3
i ulegli 1-3 Sokołowi Wielka Lipa.
Przed Polonistami jeszcze kilka
sprawdzianów, do rozpoczęciem
rozgrywek ligowych.
Do rozgrywek w 2013.
roku przygotowuje się także, występująca w klasie A, Polonia II.
Drugi zespół trzebnickiego klubu
ma również za sobą kilka meczy

sparingowych.
Podopieczni Adriana Bergiera
przegrali 0-1 z Orlą Korzeńsko,
1-6 z Sokołem Smolec i 0-3 z juniorami TSSR Polonii. Wygrali
jedno spotkanie: 3-2 z Victorią
Zawonia.
Także juniorzy i trampkarze
mocno trenują. Obie drużyny
wzięły udział, w organizowanym
przez Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu halowym turnieju
Ferie 2013 - Gimnazjum. Juniorzy
spośród 8. biorących udział zespołów uplasowali się na drugim miejscu. Analogiczny turniej odbył się
dla szkół podstawowych. Tu wystąpili nasi orlicy i młodzicy. Młodzi Poloniści spisali się świetnie,
zajmując, pośród 11. drużyn, dwa

pierwsze miejsca! Wygrali chłopcy i dziewczęta trenowani przez
Pawła Kubiaka. Drugie miejsce
zajęła drużyna trenera Leszka
Karbownika.
Przedwiosenne przetasowania
W ostatnich dniach dokonano
dwóch ruchów transferowych
w pierwszej drużynie.
Z zespołem pożegnał się Radosław
Niełacny, który traﬁł do Sokoła
Wielka Lipa.
Natomiast do TSSR Polonii, po
dwóch latach przerwy, wrócił doświadczony obrońca, zawsze pewny punkt zespołu – Krzysztof Suchecki! W przeszłości, ten 28-letni
defensor,
występował w takich uznanych
ﬁrmach, jak Polar Wrocław, Zawisza Bydgoszcz, czy Chrobry Głogów.
Wyniki Polonii II póki co, nie po-

Fot. Nowy zawodnik K. Suchecki

walają na kolana, ale trzeba podejść do tego spokojnie, ponieważ
zespół przechodzi poważną przebudowę i potrzeba czasu by przyszła lepsza gra i wyniki.
Trwają również rozmowy z kilkoma piłkarzami, w sprawie ich akcesu do naszej drużyny.

Kalendarium
sportowe
24
lutego
zapraszamy na Mistrzostwa Miasta i Gminy w tenisie stoło-

wym. Impreza rozpocznie się w Hali Sportowej o godz. 10, zaś
zapisy będą otwarte od 9.30. Zawodnicy będą startowali w kategoriach wiekowych: młodzik, kadet, junior, senior i senior
starszy. Organizatorami mistrzostw jest Centrum Kultury
i Sportu oraz Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Trzebnicy.

2o godz.
marca
9 rozgrywane będą Mistrzostwa Szkół Podstawowych
w Szachach, zaś

6o 9.30
marca
w Szkole Podstawowej nr 3 odbędzie się turniej tenisa
stołowego dziewcząt i chłopców.

www.trzebnica.pl
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ważne telefony
P.T
Dworce i przystanki
Kurs 1
1
NOWY DWÓR (pętla)
6:06
2
SZPITAL (kierunek miasto)
6:08
3
BIEDRONKA (kierunek miasto)
6:10
4
TARG
6:12
5
PKS/URZĄD MIEJSKI
6:14
6
RYNEK/FONTANNA
6:16
7
STADION
6:18
8
INTERMARCHE
6:22
9
DWORZEC KOLEJOWY
6:24
10
WROCŁAWSKA
6:26
11
ARMII KRAJOWEJ
6:27
12
AQUAPARK N/Ż
13
PRZEDSZKOLE NR 1
6:28
14
BAR GWIAZDKA
6:30
15
RYNEK/KSIĘGARNIA
6:32
16
POLNA
6:34
17
SZKOŁA PODST. NR 3
6:36
18
PIWNICZNA/TARG
6:39
19 BIEDRONKA (kierunek szpital)
6:41
20 SZPITAL (kierunek Nowy Dwór) 6:43

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

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

Kurs 4
8:16
8:18
8:20
8:22
8:24
8:26
8:28
8:32
8:34
8:36
8:37
8:38
8:40
8:42
8:44
8:46
8:49
8:51
8:53

Kurs 5
9:04
9:06
9:08
9:10
9:12
9:14
9:16
9:20
9:22
9:24
9:25
9:26
9:28
9:30
9:32
9:34
9:37
9:39
9:41

Kurs 6
10:00
10:02
10:04
10:06
10:08
10:10
10:12
10:16
10:18
10:20
10:21
10:22
10:24
10:26
10:28
10:30
10:33
10:35
10:37

Kurs 7
11:25
11:27
11:29
11:31
11:33
11:35
11:37
11:41
11:43
11:45
11:46
11:47
11:48
11:50
11:52
11:54
11:56
11:59
12:01
12:03

Kurs 8
12:15
12:17
12:19
12:21
12:23
12:25
12:27
12:31
12:33
12:35
12:36
12:37
12:38
12:40
12:42
12:44
12:46
12:49
12:51
12:53

Urząd Miejski w Trzebnicy
*71/ 312 06 11, 312 06 42, 312 01 45
* Burmistrz przyjmuje:
- w sprawach skarg i wniosków
w każdą środę w godz. 16-16.15
- w sprawach lokalowych w każdy
pierwszy wtorek miesiąca w godz. 13-16.
* Przewodniczący Rady Miejskiej
-dyżur w każdą środę w godz. 13-16
-w sprawie skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30-16
Wydziały Urzędu Miejskiego
Wydział Techniczno-Inwestycyjny
71/388 81 81, 312 06 11 wew. 281
Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
71/ 388 81 54, 312 06 11, wew. 254
Wydział Architektury i Urbanistyki
71/388 81 51, 312 06 11, wew. 251
Wydział Organizacyjny i Spraw
Obywatelskich
71/ 388 81 44, 312 06 11, wew. 244
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
71/ 388 81 77, 312 06 11, wew. 277
Wydział Finansowy
71/388 81 55, 312 06 11, wew. 255
Działalność gospodarcza
71/388 81 36, 312 06 11, wew. 236
Wydział promocji
71/ 388 81 13, 312 06 11, wew. 402

Kurs 9 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13
13:07
13:48
14:30
15:12
16:00
13:09
13:50
14:32
15:14
16:02
13:11
13:52
14:34
15:16
16:04
13:13
13:54
14:36
15:18
16:06
13:15
13:56
14:38
15:20
16:08
13:17
13:58
14:40
15:22
16:10
13:19
14:00
14:42
15:24
16:12
13:23
14:04
14:46
15:28
16:16
13:25
14:06
14:48
15:30
16:18
13:27
14:08
14:50
15:32
16:20
13:28
14:09
14:51
15:33
16:21
13:29
14:10
14:52
15:34
16:22
13:30
14:11
14:53
15:35
16:23
13:32
14:13
14:55
15:37
16:25
13:34
14:15
14:57
15:39
16:27
13:36
14:17
14:59
15:41
16:29
13:38
14:19
15:01
15:43
16:31
13:41
14:22
15:04
15:46
16:34
13:43
14:24
15:06
15:48
16:36
13:45
14:26
15:08
15:50
16:38

Szanowni Mieszkańcy,

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

W związku z przejmowaniem obowiązków w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Trzebnica od Spłki Usługi Komunalne WodNik Sp. z o.o. w Trzebnicy, Gmina
Trzebnica i Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO w Trzebnicy informują, że w dniach od 15 lutego do 14 marca br. prowadzone
Kursbędą
3 Kurs
4 Kurs zdawczo-odbiorcze
5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs wodomierzy
8 Kurs 9 Kurs domowych.
10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13
odczyty
7:36
8:16
9:04
10:00
11:25
12:15
13:07
13:48
14:30
15:12
16:00
W
tym
okresie
odwiedzą
Państwa
przedstawiciele
i dokonają
7:38
8:18
9:06
10:02
11:27
12:17
13:09
13:50 obu
14:32ﬁrm
15:14
16:02 koodczytu
stanu
wodomierza
oraz 13:52
udokumentują
ten fakt
7:40misyjnego
8:20
9:08
10:04
11:29
12:19
13:11
14:34
15:16
16:04 foto7:42graﬁą
8:22
9:10 montażu
10:06 wodomierza
11:31
12:21 i13:13
13:54
14:36
15:18
16:06
miejsca
widoku
liczydła.
7:44
8:24
9:12
10:08
11:33
12:23
13:15
13:56
14:38
15:20
16:08
Harmonogram
przewiduje
wizyty
odczytywaczy
w
dniach:
7:46
8:26
9:14
10:10
11:35
12:25
13:17
13:58
14:40
15:22
16:10
- 11:37Brzezie,
7:4815 lutego
8:28 2013
9:16 roku
10:12
12:27
13:19
14:00
14:42
15:24
16:12
7:5218 lutego
8:32 2013
9:20 roku
10:16
12:31
13:23
14:04
14:46
15:28
16:16
– 11:41Kuźniczysko,
7:54
8:34
9:22
10:18
11:43
12:33
13:25
14:06
14:48
15:30
16:18
19 lutego
2013
roku
– 11:45Koniowo,
7:56
8:36
9:24
10:20
12:35
13:27
14:08
14:50
15:32
16:20
– 11:46Biedaszkó
Wielki14:09
i Janiszów,
7:5720 lutego
8:37 2013
9:25 roku
10:21
12:36
13:28
14:51
15:33
16:21
- 21 lutego
- roku- –
11:47
12:37
13:29
14:52
15:34
16:22
2013
Biedaszków
Mały14:10
i Koczurki,
7:58
8:38
9:26
10:22
11:48
12:38
13:30
14:11
14:53
15:35
16:23
25
lutego
2013
roku
–
Cerekwica,
8:00
8:40
9:28
10:24
11:50
12:40
13:32
14:13
14:55
15:37
16:25
Brochocin
i Taczów
8:021 marca
8:42 2013
9:30roku
10:26
11:52
12:42
13:34
14:15Mały,
14:57
15:39
16:27
8:042 marca
8:44 2013
9:32roku
10:28
11:54
12:44
13:36
14:17
14:59
15:41
16:29
Świątniki,
8:06
8:46
9:34
11:56
12:46
13:38
14:19
15:01
15:43
16:31
4 marca
2013
roku10:30
Głuchów
Góny,
8:09
8:49
9:37
10:33
11:59
12:49
13:41
14:22
15:04
15:46
16:34
Głuchó
8:115 marca
8:51 2013
9:39roku
10:35
12:01
12:51 Góny
13:43i Sulisławice,
14:24
15:06
15:48
16:36
8:136 marca
8:53 2013
9:41roku
10:37
12:03
12:53 i 13:45
14:26
15:08
15:50
16:38
Boleścin
Piersno,
7 marca 2013 roku Skarszyn,
8 marca 2013 roku Taczów Wielki i Raszów,
Raszów
9 marca 2013 roku Nowy Dwór,
11 marca 2013 roku Księginice, Masłowiec, Blizocin,
12 marca 2013 roku Księginice, Będkowo, Skoroszów,
13 marca 2013 roku Ligota, Masłów, Ujeździec Mały i Wielki,
14 marca 2013 roku Ujeździec Mały i Wielki, Jaźwiny i Masłów
W Trzebnicy odczyty będą odbywały się sukcesywnie w dniach:
15 lutego,
od 18 do 28 lutego,
1 i 2 marca,
od 4 do 8 marca
12 i 14 marca br.
Odczyty wodomierzy w Węgrzynowie przeprowadzone zostaną w ramach
harmonogramu dla Trzebnicy.
Prosimy Państwa o wyrozumiałość.
Czynności te są niezbędne dla rozliczenia z dostaw wody i odbioru ścieków przez Usługi Komunalne WodNiK oraz określenia stanów początkowych wodomierzy dla nowego operatora sieci wodociągowych i kanalizacyjnych tj. Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Sp.
z o.o. w Trzebnicy z siedzibą przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100
Trzebnica, www.ergo.trzebnica.pl, tel. 71 310 99 92
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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
7.00 do 22.00, sb–nd od 8.00 do 22.00

Urząd Stanu Cywilnego
71/388 81 37, 388 81 16, 388 81 99
Straż Miejska w Trzebnicy
71/ 388 81 14
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
71/387 15 92
Ośrodek Pomocy Społecznej
71/312 05 27
Trzebnickie Centrum Kultury
i Sportu
71/312 09 47
Biblioteka Miejska
71/ 312 12 43
Hala Sportowa
71/312 11 71
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
71/388 75 00, 388 75 80
Sąd Rejonowy
71/ 312 12 13
Powiatowy Urząd Pracy
71/312 11 54, 387 11 38
Szpital św. Jadwigi Śląskiej
71/312 09 20, 312 09 13
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
71/ 387 28 38

BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE PUBLIKUJEMY W PANORAMIE TRZEBNICKIEJ

KUPON OGŁOSZENIOWY

cena

imię i nazwisko
ulica

kod pocztowy
nr domu

miejscowość
telefon

Bezpłatne ogłoszenie drobne przyjmujemy na : kuponie ogłoszeniowym, telefonicznie: 71 3120947
oraz przez e-mail: panorama.trzebnicka@wp.pl
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