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Segregujmy, będzie taniej

SUKCES BIZNESU
Otrzymałem dziś bardzo wyraźny sygnał od trzebnickich
przedsiębiorców, że chcą współpracować- mówi burmistrz M.
Długozima.
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GAZETOWA SESJA
Większość czasu radni poświęcili na pytania dotyczące Panoramy Trzebnickiej oraz zasad
wynajmu powierzchni reklamowych w gablotach TCKiS
w kontekście Nowej.
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WYBRANO
WSPANIAŁYCH
Z 23 kandydatów kapituła wyłoniła 8 laureatów. To właśnie
oni każdego dnia budują świat
na „tak”. To już XIII odsłona tej
rywalizacji.
fot. Aleksandra Latos
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lipca w całym kraju ma ruszyć nowy system związany
z gospodarka odpadami. Nie
można tego terminu zmienić, ani
opóźnić. Nowe przepisy mówią,
że od tego dnia śmieci będzie odbierała ﬁrma, która wygra prze-
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targ ogłoszony przez gminę. Więc
bardzo ważne jest, aby właściciele
rozwiązali umowę z dotychczasowym odbiorcą odpadów, bo jeśli
tego nie zrobią będą zmuszeni płacić podwójnie- raz do dotychczasowego odbiorcy, a drugi raz do
R

E

nowego. W tym wydaniu Panoramy Trzebnickiej znajdą Państwo
umowy wypowiedzenia, które
należy wypełnić i dostarczyć do
dotychczasowego odbiorcy.
Jakie są opłaty za odbiór śmieci?
W przypadku prowadzenia seK

L

A

lektywnej zbiórki odpadów miesięczna opłata za gospodarowanie
odpadami na osobę wyniesie 11
zł, natomiast jeśli właściciel nieruchomości zdeklaruje, że nie będzie
segregował odpadów to miesięczna
stawka na osobę wyniesie 18 zł.
M

PO ABDYKACJI
Rozmowa z ks.
Bogdanem
Giemzą.
Należy rozróżnić okres przygotowania do
konklawe i czas
samego konklawe
zakończony wyborem nowego
papieża.
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A

zapraszamy na wiosenne promocje

2

kulturaisport.trzebnica.pl | facebook.com/trzebnicakulturaisport

Rekrutacja do przedszkoli

KOMENTARZ

Lobbować każdy może, ale czy każdemu przystoi?
Nie bez kozery przedstawiając
się na nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej zwołanej przez radnych
opozycyjnych powiedziałam, że
par ekselans lepiej być nieobiektywnym pracując w gazecie samorządowej, niż nieobiektywnym pracując w mediach, które
udają niezależne. Nie bez kozery,
gdyż po raz pierwszy w życiu zdarzyło mi się uczestniczyć w sesji
zwołanej przez … prywatną gazetę. Tak. Dokładnie takie miałam odczucie. I zarówno reakcja
gazety, która niemalże tłumnie
przybyła na obrady z aparatem
oraz kamerą, jak również sami
radni utwierdzali mnie w tym
przekonaniu. No bo jak inaczej
odebrać sytuację, gdy redaktor
Nowej co chwilę szepcze coś do
ucha radnemu Janiakowi i podsuwa mu kartki. Ba, wskazuje nawet
palcem najciekawsze fragmenty,
zapewne według niego bardzo
ważne dla sprawy wynajmu gablot w TCKiS.
Sytuacja, która miała miejsce
na sali obrad jest dla mnie wielkim kuriozum. Czymś, czego
nie potraﬁę, a może nawet nie
chcę pojąć. Jedyne słowo, które
przychodzi mi do głowy to lobbowanie. Słowo jakże ostatnio
modne, szczególnie lubiane przez
polityków. To właśnie oni lobbu-

ją i są lobbowani. Jak tam komu
wygodniej. Ale to temat na inny
komentarz lub felieton.
Wracając do meritum. Bardzo, ale
to bardzo zastanawia mnie w jaki
sposób gazeta, która niemalże
żywo uczestniczyła w obradach
i de facto miała w tym swój interes da sobie radę z rzetelnością
i obiektywizmem dziennikarskim? Jak w neutralny sposób
przekaże informacje o konkurencyjnej Panoramie? A skoro
nie konkurencyjnej, to dlaczego
tak ważne było zwołanie sesji i to
nadzwyczajnej, na której trzeba
było omówić tak pilny temat – jak
kolportaż Panoramy i 9 stojaków
na których leży!!? Jak w neutralny sposób opisze konﬂikt z dyrektorem Wazem, do którego nie
pała sympatią? Poczekamy, poczytamy!
Dziwię się natomiast samym radnym (za wyjątkiem bardzo ekspresyjnego radnego Pawła Czapli,
który jest „tylko” wydawcą tejże
gazety), że dali się wciągnąć w ten
jakże „dramatyczny” konﬂikt
między dyrektorem Wazem a gazetą. Tym bardziej, że przy każdej
okazji podkreślali, że chodzi tylko i wyłącznie o publiczne dobro
i publiczne pieniądze. Tylko, że
ta szczerość nie za bardzo mnie

Drodzy Mieszkańcy!
W aktualnym wydaniu Panoramy Trzebnickiej znajduje się wzór wypowiedzenia umowy o świadczenie
usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
Wypowiedzenie to należy złożyć do przedsiębiorcy,
z którym mają Państwo aktualnie podpisaną umowę
na odbiór odpadów.
Do wypowiedzenia umowy zobowiązany jest każdy kto
zawarł umowę z przedsiębiorcą, np. właściciel domku
jednorodzinnego. W imieniu mieszkańców wspólnot
mieszkaniowych umowę rozwiążę zarządca/zarząd.
Umowę w imieniu mieszkańców bloków spółdzielczych
rozwiąże spółdzielnia.
O wypowiedzeniu umowy powinni pamiętać również
przedsiębiorcy i instytucje, gdyż od 1 lipca 2013 r. za odbiór odpadów komunalnych z terenu wszystkich nieruchomości będzie odpowiedzialna gmina i to do niej będzie płacona opłata za ich odbiór.
Proszę zwrócić uwagę na okres wypowiedzenia umowy, gdyż często jest on trzymiesięczny. Umowa powinna zostać wypowiedziana w takim terminie, aby obowiązywała maksymalnie do dnia 30 czerwca 2013 r.
Informujemy również, że nie będą Państwo musieli
podpisywać żadnych nowych umów w tym zakresie.

przekonała. A nawet ciut, ciut...
Zastanawiam się także czego radni tak naprawdę oczekiwali od
dyrektora? Upustów na ogłoszenia? Ceny 10 złotych za plakat,
po to tylko, żeby za pół roku rozliczyć go z tego zarzucając niegospodarność? Obietnicy, że od
dziś pozwoli gazecie zamieszczać
plakaty za darmo? Pytań nasuwa
się sporo. Na żadne nie znajduję
odpowiedzi.
Podobnie jak na syndrom
Długozimy, którym zarazili się
wszyscy jego oponenci. Każdą
rozmowę, wywiad, dyskusję,
ciekawostkę, puentę, konﬂikt
(z naciskiem na to właśnie słowo)
w tym mieście sprowadza się do
nazwiska Długozimy. A przecież
jeszcze niedawno było tak pięknie, różowo wręcz, landynkowo. Wszyscy szli ramię w ramię.
A potem Długozima powiedział
– basta. Cóż to wtedy się stało.
Czarne zastąpiło różowe, krytyka pochwałę, nienawiść miłość.
Ostał się jedynie syndrom, który
z każdym miesiącem się wzmaga,
a jego apogeum nastąpi zapewne
w dniu wyborów.
Ale wracając do lobbowania – to
ja w nieswoim imieniu – lobbuję – po pierwsze, by następnym

razem do stołu radnych opozycyjnych dostawić dodatkowy
stół z mikrofonem dla redaktora
Długosza. Nie będzie musiał zbytnio nadwyrężać szyi szepcząc do
ucha radnemu, a i głos w imieniu
mieszkańców zapewne od czasu
do czasu by zabrał.
Po drugie lobbuję, by każdemu
radnemu opozycyjnemu przygotować najnowszy numer Nowej
i składnie ułożyć na stole, by
mógł w czasie sesji (najlepiej wtedy, kiedy na przykład przemawia
burmistrz) przeczytać od deski
do deski. I lobbuję, by absolutnie
żadnemu z nich nie przeszkadzać
w lekturze – jak to miało miejsce
na ostatniej sesji – ponoć nadzwyczajnej.
Po trzecie lobbuję, by Panoramę
dostarczać do mieszkańców
wszystkich wiosek oprócz tych
piętnastu, o których mówił radny
Darowski, że Panoramy sobie nie
życzą. I zniszczyć stojaki, bo są
tylko kością niezgody!
Po czwarte lobbuję, by przesunąć
godziny pracy Urzędu Miejskiego
i TCKiS, bo o 7 jestem za bardzo
śpiąca. Czy 9 mogłaby być? To
tyle. Resztę prześlę listem.
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz

Biała Sobota
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”.
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 / 312 03 75 wew. 31.
Dzięki sponsorom Pacjenci będą mogli skorzystać z dodatkowych usług.
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.
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.

1 marca rozpoczęła się rekrutacja
do trzebnickich przedszkoli. Do
końca miesiąca można zgłaszać
swoje pociechy do obu placówek.
Nieco zmienione zostały zasady
rekrutacji, a to za sprawą wchodzącego w życie w lipcu programu
„Trzebnicka Rodzina 3+”. Jest to
program, który wspiera rodziny
wielodzietne, w których jest troje
lub więcej dzieci. Od marca takie
rodziny dostaną nie 5, a 15 punktów przy rekrutacji.
Dodatkowo, w przedszkolu nr
2 im. Polskiej Niezapominajki,
przyjmowane są dzieci, które najpóźniej 31 sierpnia skończyły 2,5
roku. Placówka prowadzi również
nabór do oddziału integracyjnego
dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością lub koniecznością kształcenia specjalnego.
Regulaminy przyjęć, harmonogramy naboru oraz kryteria można znaleźć w sekretariatach placówek oraz na stronie: trzebnica.
pl/aktualnosci. Karty zgłoszeń
należy zostawiać w sekretariacie
przedszkoli.
[pat]

Przedszkola Publiczne
nr1 i nr 2 w Trzebnicy
zmieniają punktację przy
naborze dzieci do swoich
placówek.
Wychodząc naprzeciw obowiązującemu i realizowanemu
w naszej gminie programowi „Trzebnicka Rodzina 3+”,
wspierającemu potrzeby rodzin
wielodzietnych, ich dostępności
do różnych dóbr zarządzanych
przez gminę, zwiększamy ilość
punktów przy rekrutacji do
przedszkoli dzieciom z rodzin
wielodzietnych z 5 na 15.

Inwestor na budowę
deptaka wybrany
W poniedziałek 25 lutego w Urzędzie Miejskim odbyło się otwarcie
ofert na realizację inwestycji pn.
„Rewitalizacja ulicy Daszyńskiego
w Trzebnicy polegającą na przebudowie ulicy na odcinku od ul.
Polnej do ul. Matejki”. Wpłynęło
siedem ofert. 4 marca wybrano ﬁrmę Usługowo-Handlową Macieja
Dobosza, która zaoferowała najniższa kwotę – 3 078 214 zł.
Zadanie inwestycyjne obejmuje
m.in.: utworzenie deptaka na części ul. Daszyńskiego wraz z małą
architekturą, modernizację chodników, nawierzchni jezdni i infrastruktury wodno – kanalizacyjnej
oraz utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Daszyńskiego oraz
nowego parkingu przy ul. Polnej.
Najniższą zaoferowaną kwotę za
wykonanie wspomnianej inwestycji złożyła ﬁrma UsługowoHandlowa Maciej Dobosz z Krzepic. Kwota ta wynosi 3 078 214,65
zł i to właśnie ona podejmie się
wykonania inwestycji. Najwyższa
zaoferowana kwota wynosiła 4 349
486 zł. Prace przy budowie deptaka mają zakończyć się 5 kwietnia
następnego roku.
[jar]
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Dużo dużych rodzin

Artykuł ukazał się w czwartek.
Już w piątek w Urzędzie Miejskim
pojawiły się pierwsze rodziny wielodzietne. Do dziś przychodzą
kolejne! Ich obecność to radość,

pytania, kolejne ciekawe propozycje. Program karty Trzebnicka
Rodzina 3+ podbił serca czytelników. Wśród nich była pani Dorota
z Boleścina, mama trójki dzieci.
- W końcu wielodzietni mogą
wyjść z cienia – mówiła z zadowo

Dorota Snoch z Boleścina odbiera wniosek od koordynatora projektu
Grzegorza Króla
Szanowny Panie Redaktorze,

odnośnie Pańskiego pisma
(do wglądu poniżej) uprzejmie informuję, że zgodnie
z art. 33 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1984 roku
– Prawo prasowe mogłabym odmówić opublikowania
sprostowania materiału prasowego „Nie jestem źródłem
konﬂiktów”, który ukazał
się nr 1 (24) 2013 Panoramy
Trzebnickiej.
Uważam, że zgodnie z przepisem redaktor odmawia
opublikowania sprostowania jeżeli jest nierzeczowe
i nie odnosi się do faktów.
Przedmiotowe sprostowanie
stanowi wyłącznie polemikę odnoszącą się do wypowiedzi burmistrza Marka

Długozimy zawartej w artykule. W wypowiedzi tej,
całkowicie neutralnie burmistrz odnosi się do autentycznego braku możliwości
czytelnika do zapoznania się
ze stanowiskiem obu stron.
Twierdzenia redaktora naczelnego zawarte w sprostowaniu, jakoby doszło do
zniesławienia są ogólnikowe i nieścisłe. Co więcej,
nie znajdują potwierdzenia
w żadnych konkretnych faktach i uznać je należy za nadinterpretację.
Ponadto, sprostowanie narusza wymóg ustawowy przewidziany w art. 31 a ust. 6,
albo znacząco przekracza
dwukrotną objętość fragmentu materiału prasowego,
którego dotyczy.
Pomimo to uznałam, że

leniem.
Pani Dorota Snoch jest mamą
pięcioletniego Emila, trzyletniej Paulinki i rocznej Martyny.
Mieszka w Boleścinie. - Słyszałam,
że karty dla dużych rodzin funkcjonują w większych miastach,
więc tym bardziej się cieszę, że pomysł dotarł do naszej gminy. Mam
nadzieję, że pozwoli to rodzinom
wielodzietnym wyjść z cienia
i cieszyć się kolejnymi dziećmi.
W moim środowisku jest kilka
dużych rodzin, które po prostu
się wstydzą. Niestety pokutuje stereotyp, że rodzina wielodzietna to
patologia, a to nieprawda!- podkreśla.
W godzinach pracy Urzędu
Miejskiego, u koordynatora projektu Grzegorza Króla, w pokoju

powinniśmy na naszych łamach zamieścić to pismo,
pokazując, że w odróżnieniu
od Nowej nie boimy się takich sytuacji.
W tym miejscu chciałabym poinformować, że na
18 sprostowań wysłanych
przez burmistrza do Nowej
Gazety Trzebnickiej, ukazało się tylko jedno (obok
skan) i to z komentarzem.
A jak wiadomo, zgodnie
z prawem prasowym tekst
sprostowania nie może być
komentowany w tym samym
numerze lub audycji. Skoro
nie przestrzega się w tym
mieście takich zapisów, to
my także pozwoliliśmy sobie
na nietakt i zamieszamy swój
komentarz do pisma.
Odnośnie treści samego pisma, chciałabym zwrócić

nr 77, można pobrać odpowiedni
wniosek, który uprawnia do uzyskania karty. Z nią czekają na wielodzietnych liczne zniżki w obiektach sportowych, rekreacyjnych
i kulturalnych na terenie gminy
Trzebnica. Tańszy bilet na basen
i do kina to tylko niektóre z propozycji. Dzieci dostaną dodatkowe punkty podczas rekrutacji do
gminnych przedszkoli, a wszyscy
członkowie dużych rodzin mogą
skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej.
Cały czas zapraszamy do współpracy przedsiębiorców. Jeśli jesteś
właścicielem ﬁrmy, dołącz do nas.
Zaproponuj rabat dla uczestników
programu. Razem stwórzmy środowisko przyjazne dużym rodzinom!
[ewe]

uwagę, iż stanowisko redaktora cyt. […] „Nigdy
nie odmówiłem opublikowania przeprowadzonego z burmistrzem
wywiadu”[…] – nie do
końca jest zgodne z rzeczywistością.
Dla przypomnienia w grudniu ubiegłego roku
red. A. Buryło przeprowadzał wywiad z burmistrzem. Rozmowa była
nagrywana. Pomimo zapewnień dziennikarza,
wywiad się nie ukazał.
Dlaczego? Dziennikarz
zapytany o powody, odsyłał do redaktora naczelnego. Do dziś nie znamy
odpowiedzi.
Agnieszka PruszkowskaJarosz

Kalendarz programu
„Trzebnicka Rodzina 3+”
Od 20.03.2013 r. przyjmujemy
wnioski o wydanie karty „Trzebnicka Rodzina 3+”.
21.04 – 21.05
W tych dniach rozpatrzymy
wnioski złożone przez duże rodziny.
22.05 – 29.05.
To czas wydawania kart i katalogu ulg oraz zniżek
1 czerwca 2013.
Inauguracja programu!
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O co i w czyim interesie walczą radni?

Koszty wydawania Panoramy Trzebnickiej oraz zasady wynajmu powierzchni reklamowych w gablotach Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu były tematami, które zdominowały nadzwyczajną sesję zwołaną 5 marca z inicjatywy radnych opozycyjnych.
AGNIESZKA PRUSZKOWSKA-JAROSZ

szenia. – Nie wyobrażam sobie
sytuacji, w której nie widziałbym
plakatu przed umieszczeniem
na tablicy. A jeśli ktoś chciałby
umieścić tam jakieś obsceniczne
rzeczy, to co wtedy?- pytał. Na to
radny Darowski stwierdził z rozbawieniem na twarzy:- Dla jednych mogą być obsceniczne, dla
innych nie! Dyrektor natomiast
zakończył wypowiedź informacją,
że redaktorzy Nowej do dziś nie
dostarczyli do Centrum żadnego
plakatu.
Radnych opozycyjnych nie do
końca zadowoliły wypowiedzi
dyrektora. W całej dyskusji bardzo często przewijał się wątek
nieumieszczenia plakatu gazety
Nowej w gablotach TCKiS. Zewnętrzny obserwator mógł od-

niego numeru gazety. Koszt druku – 3 431 zł, wpływy z reklam
wyniosły natomiast 1 500 zł.
Poinformował, że redaktor naczelna zgodnie z zakresem czynności i obowiązków poświęca 50
procent swojego czasu na pracę
związaną z PT. Pozostały czas
na pracę w Centrum. Skład, łamanie i opracowanie materiałów
tekstowych i fotograﬁi wykonuje
pracownik Centrum w ramach
swoich obowiązków, co w żaden
sposób nie zakłóca jego pracy
w TCKiS. Wiele tekstów pochodzi od różnych osób, stażystów,
wolontariuszy, dyrekcji placówek,
szefów jednostek i zamieszczane
są one nieodpłatnie.
Panoramę kolportują w sumie 4
osoby- trzech pracowników oraz

fot. autor

Zarówno jedna, jak i druga sesja
przebiegła w dość nerwowej atmosferze. Przynajmniej po stronie
opozycji. Nie brakowało złośliwości, dygresji, słów mniej lub bardziej wyszukanych. O ile druga sesja dotyczyła konkretnych uchwał
i decyzji, o tyle pierwsza głównie
TCKiS oraz Panoramy. Większość
czasu radni poświęcili na pytania
dotyczące Panoramy Trzebnickiej
oraz zasad wynajmu powierzchni reklamowych w gablotach
TCKiS. Te ostatnia kwestie poruszano w kontekście Nowej Gazety
Trzebnickiej, która w ostatnim
czasie prowadziła listowną korespondencję z dyrektorem Ada-

Centrum może pobierać opłaty za
udostępnianie obiektów sportowych, świetlic wiejskich i innych
lokali oraz pozostałych składników majątku. Na tej podstawie został opracowany cennik usług. Zacytował także, że zgodnie z punktem 5. tego cennika „Reklama na
obiektach TCKiS i w gablotach
należących do TCKiS – ceny do
negocjacji”.
Przedstawił także zestawienie
z wynajmu powierzchni reklamowych. Za plakaty wielkości A3
promujące edukacje oświatową
i sportową podmioty uiszczają
opłatę w wysokości 123 zł brutto. Natomiast za banery i plakaty opłata wynosi 680 zł brutto.
– W przypadku zwrócenia się do
naszego Centrum osoby ﬁzycznej

Od lewej radny Janusz Szydłowski, Zenon Janiak oraz redaktor naczelny Nowej Daniel Długosz
mem Wazem dotyczącą wynajmu
miejsca w gablotach. Obie strony
nie doszły do konsensusu i redaktorzy gazety postanowili lobbować
wśród opozycyjnych radnych w tej
sprawie. Radni podjęli temat.
Radni w obronie gazety?
Dlaczego nie wszystkie ogłoszenia mogą być zamieszczane w gablotach? Dlaczego kwoty są takie
wysokie? Na jakiej podstawie dyrektor je ustalał? Kto dyrektorowi dał prawo negocjowania cen?
Dlaczego dyrektor nie zamieścił
ogłoszenia gazety Nowa? To tylko
niektóre z pytań, jakie padły podczas sesji. Radny Jan Darowski
podsumowując swoje wystąpienie
stwierdził, że dyrektor wprowadza
cenzurę.
Adam Waz, dyrektor TCKiS wyjaśnił, że zgodnie ze statutem

lub podmiotu prawnego z prośbą
o udostępnienie powierzchni reklamowych w naszych gablotach,
a będzie to dotyczyło ratowania
zdrowia lub życia oraz w tragicznych sytuacjach losowych, zaproponuję wówczas symboliczną
kwotę 1 zł. W przypadku dobrze
prosperujących podmiotów mogę
rozpocząć negocjację nawet od
tysiąca złotych- wyjaśnił dyrektor
Waz. Przypomniał, że w pierwszej
kolejności wywieszane są ogłoszenia o imprezach kulturalnych
i sportowych organizowanych
przez TCKiS, a następnie o imprezach
współorganizowanych
z innymi podmiotami. Wyjaśnił
również , że duże znaczenie przy
ustalaniu kwoty ma wielkość ogłoszenia oraz jego treść. Nie zgodził
się zarzutem, że cenzuruje ogło-

nieść wrażenie, że radni występują w obronie prywatnych interesów lokalnej gazety. Wrażenie to
potęgowała jeszcze sytuacja, gdy
redaktor naczelny Nowej podpowiadał i podsuwał materiały radnemu Zenonowi Janiakowi, który
następnie zadawał pytania dyrektorowi Wazowi.
Panorama na tapecie
Radnych opozycyjnych interesowała także kwestia wydatków
związanych z wydawaniem i kolportażem Panoramy Trzebnickiej
oraz zatrudnienia nowej naczelnej. Dyrektor Waz wyjaśnił, że
Centrum może prowadzić działalność wydawniczą, prowadzić
działalność promocyjną przez
publikację materiałów prasowych
audycji radiowo-telewizyjnych.
Podał także koszty wydania ostat-

Świetlica w Komorowie już w wakacje

W wiosce powstanie nowa świetlica. Obok niej plac zabaw dla dzieci

i wiata. Zagospodarowany zostanie także teren wokół obiektu.

jedna na umowę zlecenia. Otrzymuje 200 zł za dwa dni pracy
w miesiącu. Gazeta dostarczana
jest generalnie do kilku punktów
w mieście oraz na wioski. Ostatni
numer był dostarczony do każdego mieszkańca Trzebnicy.
Radni zdecydowanie bardziej zainteresowani byli powodami odejścia dotychczasowego redaktora
naczelnego Romana Skiby, nową
redaktor, liczbą stojaków na gazety , wynagrodzeniami pracowników redagujących Panoramę
oraz tym, czy stanie się dwutygodnikiem. Adam Waz wyjaśnił,
że umowa z poprzednim redaktorem zakończyła się 31 grudnia
i dyrektor nie zdecydował się na
jej przedłużenie, tym bardziej, że
redaktor przebywał w tym czasie
na miesięcznym zwolnieniu le-

karskim. Dyrektor nie podał informacji odnośnie wynagrodzeń
pracowników, stwierdził bowiem,
że nie ma zezwolenia od nich na
podawanie takich informacji. Jeśli
chodzi o częstotliwość wydawania, to Centrum zdecydowało się
póki co na dwutygodnik. Czy nim
zostanie, zależy w głównej mierze
od zainteresowania mieszkańców.
– Jest to na razie próba – podkreślił.
Jan Darowski zarzucił dyrektorowi, że kolportaż do każdego mieszkańca nie jest dobrym pomysłem.
Według niego nie wszyscy życzą
sobie dostawać samorządówkę do
domu. Stwierdził, że sterty gazet,
zamiast w skrzynkach, leżały pod
nimi oraz obok piwnic. Dyrektor
Waz wyjaśnił, że osobiście sprawdził blok radnego i okoliczne budynki , i nie zauważył takich sytuacji. Wówczas radny Darowski
zarzucił dyrektorowi, że zmusza
sołtysów do roznoszenia Panoramy po wioskach. Stwierdził, że
miał takie informacje z piętnastu miejscowości. Jednak pytany
przez burmistrza i radnych koalicyjnych nie chciał podać ani
nazwisk, ani nazw wiosek. Na to
zareagowało dwóch radnych-sołtysów – Edward Sikora z Cerekwicy i Tadeusz Cepiel z Brzykowa.
Zaprzeczyli, by coś takiego miało
miejsce. – Ani ja, ani moi koledzy
z okolicznych wiosek nie są do niczego zmuszani i nikt nie roznosi
Panoramy. Gazeta jest dostępna
w sklepach i każdy kto ma ochotę
ją bierze- podkreślił stanowczo.
Jego słowa poparła radna Barbara
Trelińska, która zasiada w Radzie
Sołeckiej Jaźwin. – U nas także
nie ma takiej sytuacji i muszę też
dodać, że gazeta jest bardzo poczytna – podkreśliła.
Radny tłumaczył, że miał takie
sygnały nie od sołtysów, ale od
mieszkańców i akurat dotyczyło
to zupełnie innych wiosek. Wypowiedź tę skwitowali śmiechem
radni koalicyjni poddając w wątpliwość słowa radnego.

Godzinę później odbyła się druga nadzwyczajna sesja zwołana
przez burmistrza. Relację z niej zamieścimy w kolejnym numerze PT.

Mieszkańcy Komorowa już w połowie wakacji będą mogli spotkać się w nowej
świetlicy. Prace ruszają niebawem. Umowę z wykonawcą Józefem Wesołowskim z ﬁrmy „BUD-WES” burmistrz Marek Długozima podpisał 27 lutego.

Wykonawca wykona także przyłącze wodociągowe, instalację elektryczną oraz zbiornik na ścieki.
Zakończenie prac zaplanowano na
31 lipca, a koszt inwestycji wynosi
blisko 328 tys. zł.
- Co roku oddajemy do użytku kolejne świetlice wiejskie.
W
większości
remontujemy
już istniejące obiekty, jednak
w przypadku Komorowa wybudujemy zupełnie nowy budynek.
Doskonale zdaję sobie sprawę
z tego, jak ważne są to miejsca dla
prawidłowego i sprawnego funkcjonowania miejscowości, lokalnej społeczności i ich integracji.
Świetlica stanowi centrum wyda-

Burmistrz M. Długozima i pracownicy urzędu podpisują umowę
z firmą BUD-WES
rzeń kulturalnych, spotkań, a także zabaw i zebrań rad sołeckich.
Jestem pewien, że mieszkańcy
Komorowa będą zadowoleni z tej
inwestycji- mówi burmistrz gminy Marek Długozima.
Przypomnijmy. W Brzykowie

właśnie wyremontowano świetlicę
wiejską. Oﬁcjalne otwarcie planowane jest na wiosnę. Kolejne remonty obiektów będą miały miejsce w Komorówku i Brochocinie.
[jar]
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Rozmowa z wiceburmistrzem Jerzym Trelą

Z dniem 1 lipca 2013 r. zgodnie
z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach wchodzi
w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.
Dlaczego tak ważne jest wypowiedzenie umowy dotychczasowemu odbiorcy nieczystości stałych?
Obligatoryjnie z dniem 1 lipca
w całym kraju ma ruszyć nowy
system związany z gospodarką
odpadami. Nie można tego terminu zmienić, ani opóźnić. Nowe
przepisy mówią, że od tego dnia
śmieci będzie odbierała ﬁrma, która wygra przetarg ogłoszony przez
gminę. Więc bardzo ważne jest,
aby właściciele rozwiązali umowę z dotychczasowym odbiorcą
odpadów, bo jeśli tego nie zrobią,
będą zmuszeni płacić podwójnieraz do dotychczasowego odbiorcy,
a drugi raz do nowego. Każdy będzie mógł domagać się swoich pieniędzy. Dlatego też w Panoramie
Trzebnickiej umieściliśmy inserty/umowy wypowiedzenia, które
należy dostarczyć do dotychczasowego przedsiębiorcy odbierącego
odpady. Należy pamiętać, że niektóre umowy mają trzymiesięczny
okres wypowiedzenia i im później
się to zrobi, tym gorzej dla samego
gospodarza.
Natomiast deklaracje o liczbie
osób w gospodarstwie należy składać do gminy, do 15 kwietnia.
Jak mieszkańcy gminy Trzebnica
będą się rozliczać za odpady
i z jaką częstotliwością?
Jak ustalili radni – w przypadku
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów miesięczna opłata za
gospodarowanie odpadami na
osobę wyniesie 11 zł, natomiast jeśli właściciel nieruchomości zdeklaruje, że nie będzie segregował
odpadów, to miesięczna stawka
za osobę wyniesie 18 zł. Tę stawkę należy następnie przemnożyć
przez liczbę osób mieszkających
w gospodarstwie z uwzględnieniem ulg i wychodzi wówczas
miesięczna kwota, którą właściciel
nieruchomości będzie zobowiązany wpłacać co miesiąc do gminy.
Na wniosek burmistrza wprowadzone zostały także ulgi dla rodzin posiadających więcej niż troje dzieci (do ukończenia 18 roku
życia lub do ukończenia nauki,
lecz nie dłużej niż do 25 lat) i osób
po 67. roku życia. Oni zapłacą 9 zł
od osoby. Gmina Trzebnica jako
jedyna w powiecie zdecydowała
się na taki krok.
Przykładowo 3 - osobowa rodzina,
która decyduje się na segregację
odpadów i z którą mieszka dodatkowo 68-letnia osoba zapłaci
42 złote miesięcznie. A samotna,
starsza osoba 9 zł miesięcznie.
Przyjmijmy teoretycznie, że w domu wielopokoleniowym mieszkają trzy rodziny i wszystkie one
są ze sobą skłócone. A skoro tak,
jest duże prawdopodobieństwo,
że nie będą chcieli partycypować
w kosztach i właściciel będzie

zmuszony płacić za wszystkich,
a to nie jest sprawiedliwe. Co w takim przypadku?
Owszem, mogą się zdarzyć tego
typu sytuacje. Wówczas właściciel powinien przyjść do gminy
i zgłosić ten fakt. Pracownicy postarają się wówczas rozwiązać ten
problem. Musimy jednak o takich
przypadkach wiedzieć wcześniej,
bo gdy przyjdzie czas składania
deklaracji będzie więcej zamieszania i mniej czasu na rozwiązywanie tego typu sytuacji. Im wcześniej będziemy o tym wiedzieć,
tym lepiej. Zdaję sobie sprawę, że
podobnych przypadków będzie
wiele, do każdego będziemy podchodzić indywidualnie.
Opłata za gospodarowanie odpadami w przypadku, gdy odpady
będą zbierane w sposób selektywny wynosi 11 zł, a jeśli będą
zbierane w sposób nieselektywny to opłata wyniesie 18 zł - tak
mówi uchwała Rady Miejskiej.
Wiele rodzin ma wątpliwości i nie
wie, jak to będzie w przypadku
segregacji. Jeśli rodzina zdecyduje się segregować – za takie śmieci
płaci niższą kwotę, a za pozostałe
zmieszane już wyższą stawkę?
Nie, to nie jest tak. Jeśli ktoś zdecyduje się segregować, to zarówno za
te odpady selekcjonowane (papier,
szkło, plastik), jak też za te zmieszane, z których nic nie da się już
wysegregować zapłaci jedną stałą
niższą stawkę, czyli 11 złotych.
Chodzi o to, że im więcej segregujemy, tym mniej płacimy. Jeśli
np. czteroosobowa rodzina, która
nie zechce segregować, co miesiąc
będzie musiała zapłacić 72 złote.
Gdy zacznie selekcjonować wówczas będzie to 44 złote. Jest to spora różnica. Rocznie może na tym
zaoszczędzić 336 złotych.
Opozycyjni radni zarzucają burmistrzowi, że ustalone stawki
są za duże, że inne gminy mają
mniejsze, że to obciąży domowy budżet trzebniczan. Według
pana jest to kwota, której nie
udźwigną mieszkańcy?
W ostatnim czasie odbyło się wiele
spotkań dotyczących ustawy śmieciowej. Okazuje się, że mieszkańcy różnie podchodzą do tematu
segregacji odpadów. Pamiętajmy,
że im więcej wysegregujemy,
tym mniej zapłacimy. Najdroższe
w całym systemie są koszty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych zmieszanych.
Od naszej postawy zależy czy będziemy mieli szanse na obniżenie
stawek w przyszłości.
Gmina Trzebnica nie odbiega
stawkami od innych samorządów.
Oczywiście są gminy, gdzie stawka
jest wyższa, są też takie, w których
stawka jest bardzo niska, ale według mnie mało realna. Zapewne
dojdzie nieraz do sytuacji, że gminy będą musiały te stawki podnieść, żeby nie dopłacać do systemu i nie płacić gigantycznych kar
za niezrealizowanie obowiązków
nałożonych na gminy przez ustawę

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie wszędzie jednak, tak jak w gminie Trzebnica,
burmistrz wprowadził ulgi dla
niektórych grup mieszkańców.
W całej Europie segregują śmieci.
Nas też to nie ominie. Wcześniej
czy później, będziemy więc zmuszeni to robić.
Czy może się zdarzyć, że w trakcie
roku stawki mogą ulec zmianie?
Owszem. Jeśli okaże się, że świetnie segregujemy, to gmina będzie
mogła te stawki zmniejszyć nawet
w trakcie roku budżetowego.
Przede wszystkim system musi
ruszyć z dniem 1 lipca, później będzie czas na analizę i obserwację
wprowadzonych zmian. Na to potrzebujemy co najmniej pół roku.
W dużej jednak mierze stawki
w przyszłości będą zależeć od nas
samych i od tego, jak się zachowamy. Chcemy postawić na edukację
ekologiczną, zamierzamy dotrzeć
do wszystkich mieszkańców zarówno młodszych jak i starszych.
Ludzie muszą się oswoić z nową
sytuacją. Wierzę, że z czasem
wspólnie osiągniemy cel.
Jeśli chodzi o rodziny wielodzietne i ulgi dla nich. Przykładowo
jest 6-osobowa rodzina i oznacza
to, że ulga dotyczy tylko trzeciego
i następnego dziecka, a rodzice
i dwoje pierwszych dzieci płacą
bez ulgi?
Cała rodzina wówczas będzie objęta ulgą. Wszyscy będą więc płacić
9 zł. Inaczej w przypadku seniora.
Tylko on będzie objęty ulgą, jego
rodzina już nie.
No właśnie. A jeśli w domu jest
taki senior – kto ma o tym zawiadamiać gminę? A jeśli mieszka
w bloku lub wspólnocie? On sam
zawiadamia gminę czy robi to za
niego zarządca lub spółdzielnia?
Tak jak wspomniałem – właściciel
nieruchomości, zarządca, spółdzielnia. Osoba, której przysługuje ulga, powinna zostać wskazana
w deklaracji składanej do gminy.
Bez względu na to czy traﬁ onanajpierw do gminy, czy do zarządcy lub spółdzielni – właściciel nieruchomości wpisuje liczbę osób
zamieszkałych w gospodarstwie
z uwzględnieniem seniorów oraz
dzieci i oblicza opłatę, którą powinien wnieść do gminy.
Jak to w życiu bywa, liczba osób
w gospodarstwie często się zmienia - jedno z dzieci wyjeżdża na
przykład na studia, mąż do pracy
za granicą. Co wtedy? Trzeba płacić za nieobecnych?
Każdą zmianę należy zgłosić poprzez złożenie nowej deklaracji.
Nie chodzi tu o kilka dni, tydzień
czy nawet dwa czyjejś nieobecności, ale o miesiące lub lata. Należy
zgłaszać sytuację, gdy ktoś opuszcza dom, jak też wtedy, gdy się pojawia dodatkowa osoba. Właściciel
nieruchomości jest obowiązany
złożyć nową deklarację w terminie
14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

fot. autor

Segregacja śmieci opłaca się wszystkim

Wiceburmistrz Jerzy Trela
Przypuśćmy, że ktoś mieszka
w Trzebnicy, a ma domek letniskowy w Ujeźdźcu Wielkim.
Wówczas musi płacić za obie nieruchomości tyle samo?
Każda nieruchomość musi mieć
pojemnik. Wówczas ta rodzina
musi zdecydować jak to podzielić, żeby wszystko się zgadzało.
Jeśli od poniedziałku do piątku mieszka w Trzebnicy, a na
weekendy wyjeżdża do Ujeźdźca
Wielkiego, to najlepszym sposobem jest zadeklarowanie 3 osób
w Trzebnicy i jednej w Ujeźdźcu.
Proporcjonalnie do przebywania w danym miejscu. Odpadów
bowiem nie wolno samemu przewozić z jednej nieruchomości do
drugiej.
A jeśli w takim domu na wsi nikt
nie przebywa, nie mieszka. Jest na
sprzedaż i do dwóch lat stoi pusty.
Co wtedy?
Właściciel takiej nieruchomości
powinien również zgłosić się z deklaracją, w której zaznaczy status
nieruchomości. W bazie stworzonej na potrzeby funkcjonowania
nowego systemu, ujęto wszystkie
nieruchomości z terenu gminy
Trzebnica. Na etapie podpisywania umowy z podmiotem, który
wygra przetarg na odbiór odpadów gmina powinna mieć jasną
sytuację jeśli chodzi o listę nieruchomości, z których mają być odbierane odpady.
A jeśli mieszkaniec nieruchomości nie złoży deklaracji i nie zechce
płacić?
Jeśli właściciel nieruchomości
sam nie złoży deklaracji na czas
do gminy, to zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata zostanie na
niego nałożona w drodze decyzji
administracyjnej. Zarówno gmina, jak i odbiorca odpadów będą
również kontrolowali poszczególne nieruchomości. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
burmistrz jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych z wyjątkiem egzekucji

z nieruchomości. Dotychczas była
to tylko windykacja, teraz ustawodawca poszedł krok dalej.
Kubły - jak to z nimi będzie?
Rodziny muszą dodatkowo zapłacić za nie?
Za wyposażenie w kubły odpowiedzialny jest właściciel lub zarządca. Nie wiemy jeszcze kto
wygra przetarg. Większość mieszkańców zakupiła pojemniki już
dawno. Jeśli ktoś obecnie dzierżawi pojemniki od ﬁrmy odbierającej odpady prawdopodobnie
może robić to nadal lub wykupić
pojemnik, jest to kwestia ustalenia
z przedsiębiorcą. Podmiot, który
wygra przetarg będzie zobowiązany sprzedać lub wydzierżawić
pojemniki. Czas pokaże, jak to będzie wyglądać.
Gdy będzie to ﬁrma, która już obsługuje, to wówczas ma już swoje pojemniki i nie trzeba będzie
martwić się o nowe. Jeśli przyjdzie
nowy odbiorca, wtedy zapewne
będzie chciał – sprzedać lub wydzierżawić mieszkańcom swoje
kubły.
Worki – gdzie można dostać, jak
zamawiać, ile za nie płacić?
Worki do selektywnej zbiórki
w ramach wnoszonej opłaty będzie
dostarczała ﬁrma, która wygra
przetarg na odbiór odpadów. Na
początku lipca mieszkańcy, którzy
będą gromadzić odpady segregowane w workach dostaną komplet
trzech worków na szkło, papier
i tworzywa sztuczne. Ci, którzy
zdeklarują chęć oddawania odpadów zielonych z ogrodów, otrzymają dodatkowo worek brązowy.
Kolejne puste będą dostarczane na
wymianę za pełne oddane.
Dziękuję za rozmowę.
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz

W kolejnym wydaniu Panoramy
Trzebnickiej wiceburmistrz Jerzy
Trela odpowie na pytania dotyczące wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób prowadzących
działalność gospodarczą.
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Trzebniccy przedsiębiorcy powiedzieli TAK!
W spotkaniu udział wzięli przedsiębiorcy z terenu Gminy Trzebnica
oraz specjalni goście, którzy przybliżyli tematykę rady biznesu.
Wśród nich byli m.in.: Kanclerz
Loży Dolnośląskiej Business
Center Club – Marek Woron
wraz z Leszkiem Pieczyńskim i
Wojciechem Podemskim – również zrzeszonymi w Dolnośląskiej
Loży BCC oraz Bogusław Piechota
i Zbigniew Węgrzyn – przedstawiciele funkcjonującej już od kilku lat
rady biznesu w Miliczu. Spotkanie
otworzył
burmistrz
Marek
Długozima, który po przywitaniu
wszystkich i omówieniu ogólnej
koncepcji związanej z powołaniem do życia rady biznesu, oddał
głos koordynatorowi Trzebnickiej
Rady biznesu - sekretarzowi gminy Danielowi Buczakowi, który
szczegółowo omówił możliwości
przyszłej współpracy na płaszczyźnie środowiska samorządo-

wego i biznesowego.
Następnie głos zabrał kanclerz
Marek Woron, który podkreślił, jak bardzo brakuje w kraju
tego typu inicjatyw i wzajemnej
współpracy na gruncie lokalnym.
Jednocześnie pogratulował włodarzowi odwagi, podkreślając, że
wyjście z taką propozycją jest potwierdzeniem jego służby mieszkańcom. Oznacza to również, że
liczy się ze zdaniem osób, które
w gminie tworzą miejsca pracy
i mają realny wpływ na jej rozwój oraz zależy mu na ich opinii
w ważnych dla gminy, strategicznych posunięciach.
Z kolei Zbigniew Węgrzyn z Milickiej Rady Biznesu przedstawił
praktyczne aspekty funkcjonowania rady w oparciu o nabyte wcześniej doświadczenia.
-Jestem bardzo zbudowany zarówno frekwencją spotkania, jak również jej przebiegiem. Otrzymałem

fot. UM

Na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy, 6 marca w Urzędzie Miejskim,
odbyło się spotkanie dotyczące propozycji utworzenia Trzebnickiej Rady Biznesu. Wysoka frekwencja spotkania oraz udział znamienitych gości potwierdziła słuszność podjęcia przez gminę tej inicjatywy. Zdecydowana większość
obecnych na sali przedsiębiorców, po wysłuchaniu szczegółów projektu, wyraziła chęć utworzenia Trzebnickiej Rady Biznesu.

Zdecydowana większość trzebnickich przedsiębiorców opowiedziała się za utworzeniem Trzebnickiej Rady
Biznesu
dziś bardzo wyraźny sygnał od
trzebnickich
przedsiębiorców,
że chcą współpracować i widzą
potrzebę wzajemnej integracji.
Widzę, że podjęcie tej inicjatywy
było słusznym kierunkiem dla
dalszego, dynamicznego rozwoju
naszej małej ojczyzny, w której ra-

zem żyjemy i pracujemy – powiedział po spotkaniu burmistrz.
W drugiej części spotkania przedsiębiorcy mieli możliwość zapoznania się z korzyściami płynącymi z barteru, który szczególnie
w czasie kryzysu może być receptą
na funkcjonowanie w trudnych

realiach rynkowych. Spotkanie
poprowadził Paweł Kamieniecki
– organizator Forum Współpracy
Barterowej.
Więcej informacji o Trzebnickiej
Radzie Biznesu i korzyściach, jakie
za sobą niesie, przedstawimy w następnym numerze gazety.
[jas]

Szczepienia przeciw wirusowi HPV

Gmina Trzebnica należy do grupy samorządów, które aktywnie wspierają proﬁlaktykę nowotworową w Polsce. Wprowadzamy bowiem i ﬁnansujemy od tego roku program szczepienia przeciwko wirusowi HPV dla 130 dziewczynek – mieszkanek miasta i gminy. 28 lutego Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz dyrektor ZLA Anna Imielska spotkali się w tej sprawie z Kierownikiem Działu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Przemysławem Siekierskim.

Dlatego już dzisiaj zapraszam
rodziców dziewczynek z rocznika 2000 na spotkanie z lekarzem
onkologiem, które odbędzie się
w Urzędzie Miejskim, 19.03.2013
(wtorek) o godz. 17.00 w sali nr 48.
Podczas tego spotkania będzie
można uzyskać dodatkowe informacje na temat szczepionki przeciw HPV – podkreśla.
Do zaszczepienia dziewczynek
niezbędna jest zgoda rodziców.
Należy wypełnić właściwy formularz. Do zgody należy dołączyć pierwszą stronę ostatniego zeznania rocznego PIT.
Wirus HPV odpowiada za różne
przednowotworowe i nowotworowe zmiany na błonach śluzowych
narządów płciowych i innych okolic ciała. W Polsce zapada na ten

typ nowotworu około 3 500 kobiet
rocznie, z czego umiera co roku

około 2 000 – jest to jeden z najwyższych wskaźników umieral-

ności z tej przyczyny w Europie.
[kas]
fot. UM

- Biorąc pod uwagę rekomendacje
światowych i polskich towarzystw
medycznych, podjąłem decyzję o zaszczepieniu dziewczynek
z rocznika 2000 zamieszkałych na
terenie Miasta i Gminy Trzebnica.
Koszt tych szczepień zostanie pokryty z budżetu gminy. Choroby
nowotworowe to ogromny problem naszej cywilizacji. Niemal
każdy z nas przeżył trudne chwile
w związku z chorobą tego typu,
dotykającą nas samych, bądź naszych najbliższych czy znajomych
- mówi burmistrz gminy Marek
Długozima. - Nie mam żadnych
wątpliwości, że należy skorzystać
z możliwości zminimalizowania
zagrożenia zachorowania dziewczynek na jedną z form nowotworu, szczególnie jeśli w grę wchodzi mało inwazyjna szczepionka.

Od lewej: Dyrektor ZLA Anna Imielska, Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Kierownik Działu
Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Przemysław Siekierski.

Właśnie zakończył się sezon na lodowisku. Cieszyło się ono bardzo
dużym zainteresowaniem. W tym
roku z tego obiektu skorzystało ponad 1200 osób.

Otwarcie, które wypadło w okolicach św. Mikołaja, zachęciło do
przyjścia dużą liczbę dzieci i młodzieży. Na zainteresowanie lodowiskiem wpływ miały następujące czynniki - brak opłat za dzieci
i seniorów oraz świąteczno-noworoczny okres. Rodzice i opiekunowie, mając trochę więcej wolnego
czasu chętnie korzystali z lodowiska. Jednak tradycyjnie, po raz
kolejny, największą popularnością
cieszył się obiekt podczas ferii
zimowych. W tym czasie lodowisko funkcjonowało od rana do

wieczora. Również w weekendy
nie można było narzekać na frekwencję, która prawie zawsze dopisywała. Nie tylko trzebniczanie
korzystali z zimowej atrakcji, ale
również mieszkańcy Obornik Śląskich, Wrocławia czy Milicza.
W grudniu wpływy wyniosły ponad 3 tysiące złotych, w styczniu
ponad 4 tysiące. Najwięcej łyżwiarzy pojawiło się w lutym. Dzięki
temu wynik ﬁnansowy był najwyższy – bo 4.200 zł.
Biletów sprzedano na kwotę ponad 6 300 zł, natomiast przychód
wypożyczalni łyżew wyniósł ponad 5 tysięcy. Wydatki – to koszt
energii elektrycznej (22 131 zł)
oraz opłata dla ﬁrmy Harsta za
naprawę sprężarki (1 168 zł).

fot. TCKiS

Podsumowanie sezonu na lodowisku
Dodać także należy, że z lodowiska w sezonie korzystali także uczniowie okolicznych szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych w ramach
zajęć.
Podsumowując sezon, można
pokusić się o stwierdzenie, że
frekwencja była podobna do tej
z ubiegłego roku.
Można było zauważyć stałą grupę
osób, szczególnie młodych, którzy
regularnie korzystali z lodowiska.
Co więcej, większość miała własne
łyżwy i nie było kłopotu z dobraniem w wypożyczalni rozmiaru
obuwia.
Marek Siemiątkowski

Frekwencja na lodowisku była podobna do ubiegłorocznej
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Przyszłość trzebnickiej
służby zdrowia
W artykule „Tajemnica wokół
modernizacji przychodni?” opublikowanym w NOWej Gazecie
Trzebnickiej Nr 9 (850) 26.02-4.03.
2013 po raz kolejny zawarte zostały
nieprawdziwe informacje, jakoby
temat przebudowy ośrodka zdrowia nie był jak dotychczas przedstawiany pracownikom. Redakcja
lokalnego tygodnika przywołuje
wypowiedź anonimowego pracownika ośrodka zdrowia, który
w kontekście rozbudowy budynku przychodni żałuje, że jak do tej
pory pani dyrektor ani pan burmistrz nie zrobili w tej sprawie spotkania z pracownikami przychodni
a o zmianach w ośrodku zdrowia
dowiedział się z samorządowej prasy. Tymczasem prawda jest zupełnie inna. Jesienią ubiegłego roku
na spotkaniu zorganizowanym
w siedzibie przychodni zdrowia
w obecności pani dyrektor Anny
Imielskiej przekazałem wszystkim
przybyłym pracownikom informacje o planowanym przekształceniu
przychodni w spółkę prawa handlowego zgodnie z ustawią z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności
leczniczej. Na spotkaniu tym powiadomiłem pracowników przychodni o mojej decyzji dotyczącej
rozbudowy siedziby ośrodka zdrowia przy ul. Kościuszki. Decyzja ta
wynikała z wielu rozmów przeprowadzonych z pacjentami, którzy

z merytorycznych względów prosili, by lokalizacja placówki pozostała w dotychczasowym miejscu.
Do planów związanych zarówno
z modernizacją przychodni, jak
i przekształceniem, terminami
działań nawiązałem również podczas składania życzeń w związku
ze Świętami Bożego Narodzenia
i Nowym Rokiem 2013, mówiąc
o czekających nas zmianach.
Z informacji uzyskanych od pani
dyrektor Anny Imielskiej wiem,
że na początku stycznia 2013 roku
zorganizowane zostało spotkanie
z pracownikami ośrodka zdrowia
i związkiem zawodowym na temat
planowanej przebudowy przychodni oraz przekształcenia przychodni
w spółkę prawa handlowego. Po
spotkaniu tym przekazano działającemu w przychodni związkowi
zawodowym pismo informujące
o palowanym przekształceniu (pismo z dnia 21 stycznia 2013r), na
które związek zawodowy odpowiedział pozytywnie w dniu 14 lutego
(cytat:„ Członkowie Zakładowego
Związku Zawodowego wyrażają pozytywną opinię dla planowanych zmian oraz nie zgłaszają
żadnych zastrzeżeń, co do jego
formy, także w zakresie obowiązków i uprawnień pracowniczych”.)
Poza tym założenia planowanej
przebudowy obiektu są na bieżąco
konsultowane przez panią dyrektor
Annę Imielską i z pracownikami
przychodni. Projekt architektoniczny jest wnikliwie analizowany
i konsultowany z kierownikami
poszczególnych działów przychodni. Ich uwagi i spostrzeżenia są

zawsze brane pod uwagę. Dotyczą
one przede wszystkim rozkładu
pomieszczeń w projektowanym
budynku. Każdy z pracowników
ma możliwość wglądu w bieżący
stan prac projektowych jeśli tylko
wyraża taką wolę. Cała dokumentacja projektowa wraz z poprawkami znajduje się w gabinecie dyrektora przychodni i jest dostępna dla
wszystkich pracowników chcących
posiadać na bieżąco informacje co
do postępu prac. Za cenne uwagi
i wzorową współpracę w szczególności w zakresie opracowywania
założeń przebudowy budynku
przychodni jestem szczególnie
wdzięczny pani dyrektor Annie
Imielskiej. Już teraz mogę stwierdzić że przychodnia zdrowia podąża we właściwym kierunku z korzyścią dla pacjentów.
Uważam, że w sprawie tej ważniejsze od sprostowania nieprawdziwych informacji na temat informowania pracowników przychodni
o planowanej przebudowie obiektu
jest informowanie mieszkańców
naszej gminy o planowanym przekształceniu przychodni zdrowia
w spółkę prawa handlowego, która
nadal pozostanie w 100% własnością Gminy Trzebnica. Główną
przesłanką przekształcenia podmiotu jest potrzeba usprawnienia
formy organizacyjnej udzielania
świadczeń opieki zdrowotnej oraz
zapewnienie możliwości efektywnego uzyskiwania przychodów
z dodatkowych źródeł. Powyższe
zapewni możliwość rozwinięcia zakresu usług świadczonych obecnie
przez przychodnie zdrowia. Oprócz

powszechnych i bezpłatnych świadczeń zdrowotnych spółka będzie
mogła również udzielać świadczeń
komercyjnych w pełnym zakresie.
Planowane przekształcenie otworzy
natomiast szanse rozwoju ośrodka zdrowia i w sposób znaczący
wpłynie na poprawę jego obecnej
sytuacji ekonomicznej i organizacyjnej. Utworzona spółka nadal
świadczyć będzie w sposób nieprzerwany świadczenia zdrowotne
we wszystkich zakresach, którymi
dotychczas zajmował się Zakład
Lecznictwa
Ambulatoryjnego.
Spółka wstąpi we wszystkie prawa
i obowiązki, których podmiotem
jest obecnie Zakład Lecznictwa
Ambulatoryjnego.
Pracownicy
przychodnia zdrowia staną się,
z mocy prawa, pracownikami spółki, bowiem spółka stanie się stroną istniejących stosunków pracy
i wstąpi w prawa i obowiązki dotychczasowego pracodawcy. Spółka
będzie również odpowiedzialna
za zobowiązania wynikające ze
stosunków pracy, powstałe przed
przekształceniem. Obowiązujące
obecnie regulaminy pracy i wynagradzania będą również obowiązywać w spółce. W konsekwencji nie
jest planowana redukcja stanu zatrudnienia ani jego podwyższanie.
Nie są również planowane zmiany
dotyczących warunków zatrudnienia pracowników. Związki zawodowe obecnie działające w przychodni zdrowia po przekształceniu
w spółkę zachowają wszystkie prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy. Jestem przekonany, że przekształcenie Zakładu

Lecznictwa
Ambulatoryjnego
w spółkę prawa handlowego wraz
z kompleksową modernizacją
obiektu poprawi jakość oferowanej opieki medycznej. Na jakość
opieki medycznej mieszkańców
Gminy Trzebnica wpływa również
działalność powiatowego szpitala
im. Świętej Jadwigi. Na jego kondycji ﬁnansowej oraz sprawności
organizacyjnej bardzo mi zależy,
czego dowodem jest moja coroczna
decyzja o umarzaniu szpitalowi zaległych zobowiązań podatkowych
wobec Gminy Trzebnica. Przy
naszym przekształceniu ośrodka
zdrowia w spółkę nie chciałbym
podzielić losu nieudanego, jak dotąd, przekształcenia w spółkę przez
Powiat Trzebnicki szpitala Świętej
Jadwigi w Trzebnicy. Ubolewam
nad tym, że starosta trzebnicki nie
zdecydował się zaznajomić wójtów
i burmistrzów z problemami tak
ważnego dla naszych gmin szpitala.
Stosowną okazją do dyskusji na temat możliwych sposobów wyjścia
z zapaści ﬁnansowej placówki są
spotkania kolegium Wójtów i Burmistrzów Powiatu Trzebnickiego,
w których pan starosta uczestniczy. Na najbliższym kolegium
Wójtów i Burmistrzów Powiatu
Trzebnickiego, które odbędzie się
w Trzebnicy będę postulował, aby
w porządku obrad znalazła się pozycja dotycząca omówienia aktualnej sytuacji szpitala im. Świętej
Jadwigi w Trzebnicy.
Burmistrz Marek Długozima.

Prace przy największej gminnej inwestycji postępują
W spotkaniu pod przewodnictwem Burmistrza Gminy Trzebnica
Marka Długozimy uczestniczyli
pracownicy Wydziału TechnicznoInwestycyjnego oraz wykonawcy
i podwykonawcy tej inwestycji.
Obecnie, w budynku, w którym
będzie funkcjonowała Szkoła
Muzyczna I i II Stopnia w Trzebnicy trwa wykonywanie stropów
na poszczególnych kondygnacjach oraz poszerzanie otworów
drzwiowych. W najbliższym czasie zaplanowano wymianę dachu we wspomnianym budynku.
Budowany jest również szyb windy. Równolegle, w piwnicy pod
całym kompleksem układane są
Krystyna
Haładaj
przewodnicząca komisji ds.
oświaty, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, młodzieży
i współpracy międzynarodowej
w Radzie Miejskiej, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich.
Utworzenie Szkoły Muzycznej
to niezwykle cenna inicjatywa
burmistrza. Jako radni Klubu
Radnych Marka Długozimy od
samego początku wspieramy tę
inicjatywę. Już w niedługim czasie nasze dzieci będą miały możliwość profesjonalnego doskonalenia uzdolnień muzycznych,
a także, po prostu rozwijania
zainteresowań muzyką, śpiewem
i grą na instrumentach, co ważne blisko swojego domu. Kształcenie muzyczne daje dziecku
umiejętność grania na danym
instrumencie, pobudza zdolności
twórcze, fantazję i pomysłowość,
przygotowuje do świadomego

tynki oraz posadzki.
W budynku przyszłej Szkoły
Podstawowej nr 2 otynkowano już
wszystkie pomieszczenia, przygotowano stelaże pod montaż toalet,
przygotowano przyłącza w przyszłej pracowni komputerowej.
Obecnie trwa montaż wentylacji
mechanicznej w stołówce, kuchni
i szatniach. Rozprowadzono już
instalację grzewczą, elektryczą
i wodną. W najbliższym czasie
planowany jest montaż grzejników. Ponadto wykonano już zewnętrzną sieć kanalizacyjną wraz
z przepompownią.
Do naszej redakcji docierają sygnały, że rodzice i dzieci z niecierodbioru muzyki, uczestniczenia
w kulturze muzycznej, umożliwia
bezpośrednie obcowanie z wartościami sztuki. Kontakt z muzyką
rozwija umysł i pamięć, pomaga
w koncentracji i co ważne sprzyja
uczeniu się matematyki. Te cechy
obserwujemy często u dzieci grających, uczących się śpiewu.
Szczególne znaczenie odgrywa
muzyka w wychowaniu i rozwoju
emocjonalnym. Dzieci rodzą się
z naturalną skłonnością do muzyki. To muzyka wywołuje w nich
radość, daje spokój i dobre samopoczucie, bywa lekarstwem na
smutki, jest źródłem reﬂeksji, silnych przeżyć, kształtuje postawy
otwarte, samodzielność i zaradność. Muzyka uwrażliwia, pod jej
wpływem stajemy się lepsi, otwarci na innych ludzi. Śpiewanie, słuchanie muzyki, gra na instrumentach pozytywnie wpływa na życie
uczuciowe, a o sukcesach w życiu
w dużej mierze decyduje właśnie
inteligencja emocjonalna.

pliwością czekają na otwarcie obu
placówek. Powstają także nieoﬁcjalne listy zapisów. Co oznacza,
że budowa szkół, z naciskiem na
szkołę muzyczna, jest traﬁonym
pomysłem.
Burmistrz Marek
Długozima poinformował na
ostatnim spotkaniu z dyrektorami
szkół, że podjął decyzję o wprowadzeniu od września 2013 we
wszystkich pierwszych klasach
obowiązkowego języka angielskiego, w szczególności w nowo
powstającej Szkole Podstawowej
nr 2, o co wielokrotnie apelowali
do niego rodzice.
[jas]
Tadeusz
Melka
wicedy rektor
Ogól nok sz t a łcącej
Szkoły
Muzycznej I i II
stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.
Gratuluję Państwu, a szczególnie
Panu Burmistrzowi, że Trzebnica dba, aby ta wyjątkowa młodzież czuła się związana z miastem. Nasza OSM I i II st. im. K.
Szymanowskiego we Wrocławiu
mieści się przy ul. Łowieckiej.
Kształcimy uczniów w zakresie
przedmiotów ogólnokształcących
oraz muzycznych. Młodzież zdaje
egzaminy z instrumentu głównego, a także egzaminy promocyjne.
Dlatego uczniowie muszą umieć
zorganizować czas również na
ćwiczenie. Rekrutacja do naszej
szkoły składa się m.in. z testów,
które pozwalają ocenić czy dziecko może kształcić się w kierunku muzycznym. Wszyscy mamy
słuch, ale niektórzy szczególnie
uzdolniony muzycznie. To on
podpowiada nam, by zająć się

fot. UM

W Urzędzie Miejskim 4 marca, odbyło się kolejne spotkanie robocze w związku z budową Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Muzycznej I i II Stopnia
w Trzebnicy. Szczegółowo omówiono bieżące etapy prac oraz poziom ich realizacji, a także najbliższe plany i zadania.

Robocze spotkanie w sprawie sztandarowej inwestycji gminnej
kształceniem dziecka w dziedzinie muzyki. Staramy się odnaleźć
talenty, które szlifujemy i przygotowujemy do zawodu artysty muzyka. Uczą się u nas uczniowie nie
tylko z Dolnego Śląska, ale z całej
Polski. W wielu przypadkach
adepci przychodzą do konkretnego pedagoga, dlatego dobór właściwej kadry jest istotny. W szkole
działają: chór dziecięcy, zespół
skrzypcowy „unison” (około 40
skrzypków), orkiestra kameralna,
zespoły dęte i smyczkowe. Jeszcze
raz gratuluję pomysłu otwarcia
szkoły muzycznej w Trzebnicy,
szczególnie władzom miasta.
Życząc sukcesów i jak najwięcej
uzdolnionej młodzieży, mam nadzieję, że może nie po roku, ale po
kilku latach, ujrzycie dobre owoce
tej decyzji.
Tomasz
Kowalski
mieszkaniec
gminy Trzebnica, zwycięzca
4. edycji programu muzycznego Must Be

The Music. Brak takiej szkoły to
ogromny problem dla osób, które chcą kształcić się muzycznie.
W sposób szczególny dotyczy
tych, którzy mieszkają w małych
miejscowościach. Wiem, że te
osoby, mimo zdolności artystycznych, często musiały rezygnować
z nauki ze względu na brak możliwości dojazdu do Wrocławia. Taki
problem dotyczył też mnie. Mimo
ogromnych chęci nigdy nie było
mi dane spróbować swoich szans
pod fachowym okiem nauczycieli ze szkoły muzycznej. Wrocław
wbrew pozorom wcale nie leży
tak blisko, jakby się wydawało.
Fakt powstania szkoły muzycznej
w Trzebnicy to ogromny krok,
który ułatwi życie niejednemu
spośród nas. Jestem przekonany,
że to szansa dla naszych dzieci,
możliwość spełnienia ich marzeń,
świetna droga do samorealizacji.
Trzebnica i okolice nie raz udowadniały, że jest to teren bardzo
bogaty w zdolnych muzyków,
często amatorów, którzy mimo
wszystko potraﬁą się wybić. Mój
syn już nie może się doczekać
otwarcia, a ja tym bardziej.
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Budują świat na „TAK”

28 lutego 2013 roku w Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy odbyły się eliminacje do Trzebnickiego Samorządowego Konkursu
Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. To już XIII odsłona tej rywalizacji. Z 23 kandydatów kapituła wyłoniła 8 laureatów. To
właśnie oni każdego dnia budują świat na „tak”.

Kim są ci wspaniali? Poniżej przybliżamy sylwetki i wybrane fragmenty z działalności nagrodzonych Ośmiu.
Natalia
Hariasz
Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku, uczennica VI klasy.
Przewodnicząca Samorządu
Szkolnego i przewodnicząca klasy. Jest pomysłodawczynią wielu
projektów, m.in. zbiórki starych
telefonów komórkowych. Wolontariuszka akcji charytatywnej,
w której są zbierane pieniądze na
rehabilitację Michałka chorego
na ciężki zanik mięśni. Zbiera
nakrętki. Zaangażowana w działalność ekologiczną. Ma tytuł
gminnego „Mistrza Ortograﬁi”.
Laureatka wielu konkursów, m.in.
zajęła I miejsce w Gminnym Turnieju Regionalno – Ekologicznym
„Nasza Mała Ojczyzna” i II miejsce w gminnym konkursie „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.
Martyna
Grucela
Szkoła
Podstawowa nr 2
w
Trzebnicy,
uczennica VI
klasy. Zaangażowana w akcje
sprzątania świata. Bierze udział
w projekcie „Krokus”. Zasadzone
przez nią kwiaty wkoło kapliczki Świętej Jadwigi upamiętniają
dzieci żydowskie zamordowane
podczas wojny. Zbierała dary dla
kombatantów mieszkających na

Kresach. Na co dzień zaangażowana w akcje szkolnego koła Caritas. Pomagała w zbiórce pieniędzy na materace i łóżka dla dzieci
z hospicjum. Brała udział w akcji
„Góra grosza”, skierowanej do
dzieci z domów dziecka. Chętnie
organizuje i angażuje się w kiermasze szkolne. Sama zorganizowała kiermasz, podczas którego
zebrała pieniądze na pomoc zwierzętom z wrocławskiego schroniska. Swój wolny czas podczas długiej przerwy poświęca na czytanie
bajek młodszym kolegom. Poza
szkołą opiekuje się końmi z pobliskiej stadniny. W przyszłości ma
zamiar studiować weterynarię.
Jagoda
Gajęcka
Szkoła
Podstawowa nr 2
w
Trzebnicy,
uczennica klasy
VI. Pełni funkcję kronikarza
Klubu Historycznego. Zaangażowana w projekt: „Ślady przeszłości
– uczniowie adoptują zabytki”.
Pomogła w uporządkowaniu terenu wokół kapliczki św. Jadwigi na
Wzgórzu Kaplicznym. Uwielbia
historię. Uczestniczka programu
„Jerzy Woźniak – człowiek honoru”, który realizują szkoły należące do Dolnośląskiej Rodziny
Szkół im. AK i Bohaterów AK. Zaangażowana w akcję: „Paczka dla
Polskiego Kombatanta na Wschodzie”. Pomagała przy zbiórce
i pakowaniu produktów spożywczych. Jest członkiem Szkolnego
Koła Caritas. Chętnie uczestniczy
w kolejnych projektach: Słodki
Kiermasz, pomoc dzieciom z sierocińca w Kamerunie i Ugandzie,
Złotówka dla Św. Mikołaja, Wigilijny stół, Stół Wielkanocy, pomóżmy bezdomnym zwierzętom.

Klaudia
Sałaj
Szkoła Podstawowa w Masłowie, uczennica
VI klasy. Przewodnicząca
klasy, a także
zastępca w Samorządzie Szkolnym. W przyszłości chce zostać
psychologiem lub chirurgiem plastycznym. Zaangażowana w wolontariat, który działa przy szkole.
Organizuje zbiórkę makulatury.
Pomaga w szkolnej bibliotece,
czyta przedszkolakom podczas
dużych przerw, zbiera m.in. nakrętki, kasztany i grosze na akcję
„Góra Grosza”. Zaangażowana
w projekt Sprzątanie Świata. Pomaga starszym osobom, m.in.
w robieniu codziennych zakupów. Karmi bezdomne zwierzęta. Pamięta o dzieciach z domu
dziecka i przekazuje im ubrania
oraz zabawki, które sama zbiera. Uczestniczy w wielu akcjach:
m.in. Ratujmy Kasztanowce, Akcji
Humanitarnej „Świat bez głodu”,
„Trzymaj formę”. Zaangażowana
w pracę Szkolnej Ligi Ochrony
Przyrody.
Przemysław
Świderski
Gimnazjum nr
1 w Trzebnicy,
uczeń klasy II.
Z pasji dziennikarz, redaktor i założyciel
gazetki szkolnej „Echo 1edynki”,
uczestnik warsztatów dziennikarskich, inicjator wielu działań
medialnych promujących zarówno szkołę, jak i gminę Trzebnica.
Zbiera nakrętki od butelek, tonery,
baterie, które potem odpowiednie
fundacje zamieniają na realną,

Rzecz o ludziach z pomysłem
PATRYCJA KRÓL

Rękodzielnia rozpoczęła swoją
działalność w marcu 2011 roku.
Początkowo zajęcia dedykowane
były członkiniom UTW „Tęcza”,
jednak z czasem Rękodzielnia
otworzyła swoje drzwi dla wszystkich chętnych. Zaczęło się niewinnie, od najprostszych zadań:
malowania kropkowego na kamieniach, muszelkach i obrazkach
małego formatu. Później przyszła
kolej na szydełkowanie. Teraz
praktycznie co tydzień na tapetę
brana jest inna technika sztuki.
Uczestniczki warsztatów podejmują się przeróżnych wyzwań:
robią kwiaty z nietypowych materiałów, biżuterię techniką sutaszu,
haftu koralikowego, makramy czy
beadingu, w planach są między innymi zajęcia z frywolitki. Szykują

ozdobne broszki, kolczyki, naszyjniki, stroiki, serwetki. W dorobku
uczestniczek Rękodzielni są także
ekologiczne koszyki z papierowej
wikliny, idealne na prezent dla bliskich. Szczególnie pracowity czas
to okres świąteczny – na tę okazję
powstają pisanki robione techniką
decoupage’u i szydełkowane koszyczki – w sam raz na święconkę.
Każda z pań potraﬁ robić coś innego, wyjątkowego, dzięki temu
uczą się od siebie nawzajem i rozwijają swoje zdolności.
Jedna z uczestniczek, Elżbieta
Kicińska twierdzi, że Rękodzielnia nie musi być „zamiast”, a może i powinna być obok innych
zainteresowań oraz pasji. - Udział
w Rękodzielni pozwala odkryć
i udoskonalić własne, często ukryte zdolności plastyczne. To także
sposób na miłe spędzenie czasu,
realizację swoich pasji, zainte-

materialną pomoc. Zaangażowany w działalność świetlicy szkolnej. Uwielbia ﬁzykę. Podczas lekcji wykorzystuje w sposób niekonwencjonalny przedmioty użytku
codziennego, by zademonstrować
odpowiednie doświadczenie. To
nie koniec. Jego pasją jest również
kino, ekologia i sport.
Karolina
Ryznar
Szkoła
Podstawowa nr 3
w
Trzebnicy,
uczennica klasy
VI. Organizatorka wielu akcji charytatywnych. Jest pomysłodawczynią zbiórki nakrętek, które
pomogły m.in. Hospicjum Dziecięcemu we Wrocławiu. Włączyła
się w akcję zbierania funduszy na
wózek inwalidzki dla chorej Mariki. Karolina pomaga także starszej
pani – przynosi zakupy, pomaga w drobnych pracach, a przede
wszystkim oﬁaruje swój czas
i chwilę rozmowy. Angażuje się
również w życie lokalnej społeczności i bierze udział w ciekawych
imprezach, m.in. w Dożynkach
Gminnych. Jej pasją jest ekologia.
Patrycja
Smaczyńska
Gimnazjum
w
Ujeźdzcu
Wielkim,
uczennica
II
klasy. Pomaga
młodszym koleżankom i kolegom w odrabianiu
lekcji, opiekuje się nimi podczas
zajęć na świetlicy szkolnej. Pasjonuje ją teatr. Chętnie pisze scenariusze do przedstawień szkolnych.
Jest redaktorem gazetki szkolnej
„ZS-LIFE”. Promotorka prozdro-

wotnych zachowań. Zaangażowana w życie paraﬁi, czyta Pismo św.
podczas niedzielnych Eucharystii,
śpiewa w młodzieżowym chórku.
Jej pasją jest ekologia. Chętnie bierze udział w akcjach typu „Sprzątanie świata”, czy „Góra Grosza”.
Otrzymała stypendium im. Jana
Pawła II, które przyznaje Burmistrz Gminy Trzebnica. Harcerka. Kocha sport, siatkarka w zespole MMKS „Gaudia” Trzebnica.
Autorytetem jest dla niej mama:
wyrozumiała i mądra.
Magdalena
Tyczka
Gimnazjum nr
1 w Trzebnicy,
uczennica klasy
II. Autorytetem
są dla niej rodzice, św. Jadwiga
i niepełnosprawny kolega, który
każdego dnia uczy ją pokonywać
własne słabości. Interesuje się muzyką i tańcem. Podczas różnego
rodzaju imprez chętnie gra na fortepianie. Stworzyła grupę taneczną. W przyszłości chciałaby napisać książkę o życiu nastolatków.
Zaangażowana w życie lokalne,
chętnie włącza się w organizację
różnego rodzaju imprez. Pomaga
m.in. przy tworzeniu wieńca dożynkowego. Jest członkiem klubu
edukacyjnego 4 H, w którym pełni rolę prezydenta. Zaangażowana
w działania proekologiczne. Starsze osoby wdraża w tajniki obsługi komputera i internetu. Pomaga
bezdomnym psom. Zaangażowana w akcję na rzecz ratowania
koni. Uczestniczy w realizacji projektu „70 lat Trzebnickiej Jedynki”, którego celem jest opracowanie monograﬁi szkoły.

W Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu od jakiegoś czasu spotyka
się grono pań, które połączyła wspólna pasja: rękodzieło. Praca wre!

resowań, rozwijane talentów. To
źródło wielu satysfakcji i znakomity sposób na nudę – dodaje.
Źródłem pomysłów dla pań jest
internet. W sieci szukają nowych
technik, nawiązują kontakty, jeżdżą na warsztaty, prezentują się na
festiwalach sztuki rękodzielniczej.
Trzeba przyznać, że jest w nich
prawdziwa pasja. Wystarczy
spojrzeć na te dzieła, wykonane
z pieczołowitością i kunsztem,
by przekonać się o ich rzeczywistej wartości. Takie cuda biją na
głowę gadżety „made in China”.
Wszystkich tych, którzy chcieliby
dołączyć do grona lokalnych artystów, nauczyć się czegoś nowego,
a może odkryć swoje powołanie
serdecznie zapraszamy w czwartki o godz. 16 do Trzebnickiego
Centrum Kultury i Sportu.

fot. autor

EWELINA GŁADYSZ

Panie w trakcie inspirujących zajęć. Szukają pomysłów i wymieniają
się doświadczeniami
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Kto nie chce deptaka?

Jeszcze go nie ma, a już przeszkadza. Jeszcze nie położono na nim ani jednej kostki, a już poddany został pod ostrze
krytyki. Jeszcze jest na etapie planów, a już roztacza się wizje jego bezużyteczności, klęski budowlanej i zapaści na rynku
kupieckim. Czy tak jest naprawdę?
PATRYCJA KRÓL / EDYTA BĄK

Deptak, bo o nim mowa stał się
w ostatnim czasie jednym z głównych tematów. Pojawiło się odwieczne pytanie - kto jest za, a kto
przeciw. Oﬁcjalnie przeciwko
temu pomysłowi opowiadają się
radni opozycyjni, głównie Karol
Idzik oraz Jan Darowski. A jeszcze
niedawno startując z listy burmistrza popierali ten koncept. Dziś
twierdzą, że ta inwestycja to nietraﬁony pomysł.
– Propozycja utworzenia deptaka na części ulicy Daszyńskiego
wpisana była w program wyborczy klubu wyborców Marka
Długozimy, z którego to ugrupowania zostałem wybrany na radnego miasta i gminy Trzebnica.
Naturalną więc konsekwencją jest
poparcie wprowadzenia tego planu w życie - twierdzi radny Jan
Zielonka. Podkreśla jednocześnie,
że przez wiele lat mieszkał przy
ulicy Daszyńskiego i osobiście doświadczał uciążliwości dużego ruchu samochodowego, w tym tranzytowego, w kierunku Obornik
Śląskich. – Jestem przekonany, że
deptak o planowanej lokalizacji
okaże się rozwiązaniem korzystnym nie tylko dla osób zamieszku-

jących ten rejon miasta. Wszyscy
trzebniczanie będą mogli skorzystać z dodatkowego terenu rekreacyjnego w centrum, jak również
bezpiecznie udać się na zakupy
w tej okolicy. Dla osób prowadzących działalność handlowo-usługową wzdłuż deptaka przełoży się
to na wymierny, korzystny efekt
ekonomiczny. Podobne rozwiązania z powodzeniem funkcjonują w wielu ościennych miastach
o podobnej wielkości. Sądzę, że
również u nas się sprawdzą i zyskają akceptację mieszkańców
– przekonuje.
Nasza redakcja przeprowadziła
sondę uliczną. Na kilkadziesiąt
zapytanych na ulicy osób, blisko
70 procent było za jego budową.
Kilka osób nie miało zdania na ten
temat. Wśród sondowanych tylko
7 osób było na nie, ale głównie
z powodu zawirowań dotyczących
zmiany organizacji ruchu. Sam
pomysł utworzenia deptaka wcale
im nie przeszkadza. Co to oznacza? To, że wielu mieszkańców
wcale nie odżegnuje się od tego
pomysłu. Wręcz przeciwnie, widzą w tym kolejne piękne miejsce,
którym będzie można się wkrótce
pochwalić.
Oczywiście, ile głosów, tyle opinii.
Dziś prezentujemy kilka z nich.

ANNA KOSOWSKA
pracownik cukierni „Beza”
Miło słyszeć, że ulica Daszyńskiego zamieni się w deptak.
Obecny stan chodników, które
są cały czas zastawione samochodami, utrudnia komunikację
pieszym. Codziennie widzę, jak
zwłaszcza starsze osoby mają
utrudnioną komunikację. Myślę,
że jest to bardzo dobry pomysł.

GENOWEFA NOWAKOWSKA
emerytka
Bardzo cieszę się, że powstanie
deptak na tej ulicy. Jestem osobą
w sędziwym wieku i bardzo często mam problem z przejściem
z jednej strony ulicy na drugą.
Jest to bardzo ruchliwe miejsce, czasami kierowcy jeżdżą
z różnymi prędkościami, jest to
zatrważające. Będę miała teraz
możliwość spokojnie zrobić zakupy i czasami odpocząć. Dzięki
tej przebudowie Trzebnica będzie
jeszcze ładniejszym miastem.

JERZY NOWEK
mieszkaniec Trzebnicy
Jest to bardzo dobry pomysł!
Zawsze z zazdrością patrzyłem
na deptaki w innych miastach,

mniejszych od Trzebnicy. Często
podróżuję i zawsze chętnie zatrzymuję się właśnie w takich
miejscach - tętnią one życiem.
Liczę na takie miejsce w naszym
mieście, gdzie będzie można się
spotkać ze znajomymi. Może
w końcu młodzi ludzie wyjdą
z parków i będą spotykać się na
pięknym deptaku.

PIOTR TROJANOWSKI
barman w Pizza on the way
Moim zdaniem utworzenie
w tym miejscu deptaka to bardzo
dobry pomysł. Przez samochody
jest tu strasznie brudno i głośno,
a ludzie idący po chodniku są
niewidoczni przez auta zaparkowane wzdłuż całej ulicy, co stwarza niebezpieczeństwo wypadku
– to stwierdzam jako kierowca.
Myślę, że gdy już będzie tu deptak, to znacznie poprawi się bezpieczeństwo. Nawet jeśli dziecko nagle wyskoczy rodzicom
z lokalu, to nie stworzy żadnego
zagrożenia. Większy komfort
będą też miały matki z dziećmi
w wózkach. Na pewno też będzie
tu miło i bardziej klimatycznie,
będziemy mogli wystawić stoliki
na zewnątrz i zrobi się naprawdę
fajnie.

PANI MAŁGORZATA
mieszkanka kamienicy
przy ul. Daszyńskiego
Pamiętam, gdy ta ulica była
dwukierunkowa, wtedy było tu
nie do wytrzymania. Odkąd jest
jednokierunkowa, trochę się poprawiło, ale mimo wszystko i tak
jest duży ruch. Razem z mamą
bardzo się cieszymy, że w końcu
odpoczniemy od hałasu, a latem
będzie można spokojnie otworzyć okno.

JADWIGA OLENIASZ
właścicielka sklepu

Trudno mi jednoznacznie się
wyrazić na ten temat, musiałabym zobaczyć na mapce, jak
to dokładnie będzie wyglądać,
bo mam sprzeczne informacje.
Jeśli ulica zostanie ładnie wyremontowana i będzie wyglądała
jak prawdziwy deptak, to jestem
na tak. Mieszkańcy tej ulicy na
pewno będą zadowoleni, a czy
reszta trzebniczan też, to trudno
stwierdzić.

W następnym numerze PT
przedstawimy projekt deptaka
wraz z organizacją ruchu.

Świadczenia rodzinne po nowemu
AGNIESZKA PRUSZKOWSKA-JAROSZ

- Pierwsza zmiana dotycząca
jednorazowej zapomogi dotyczy
kryterium dochodowego. Może
się okazać, że nie wszyscy będą
mogli skorzystać z tej pomocy.
Dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę nie może przekroczyć kwoty 1.922 zł - wyjaśnia Małgorzata
Chomkowicz, kierownik sekcji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych Ośrodka Pomocy
Społecznej w Trzebnicy.
Kiedy i z czym po becikowe
- Na złożenie dokumentów na becikowe rodzice lub opiekunowie
mają 12 miesięcy. Ale, co ważne,
istotna jest data urodzenia dziecka.
Jeśli dziecko urodziło się w roku
2012, a rodzice złożyli dokumenty w marcu tego roku, wówczas
wniosek będzie rozpatrzony według starych zasad. Rodziców tych
nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe, a do otrzymania
„becikowego” wystarczy wniosek,
akt urodzenia się dziecka oraz zaświadczenie lekarza - podkreśla
kierowniczka sekcji.
Nowe zasady będą obowiązywały
rodziców, których dzieci przyszły
na świat po 1 stycznia 2013 roku.
W tym przypadku nie wystarczy

już akt urodzenia czy sam wniosek. W tym wypadku potrzebne
będą dokumenty stwierdzające
dochody za rok 2011.
Co się nie zmienia? Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, bo nadal jest to
kwota tysiąca złotych wypłacana
jednorazowo.
Przy składaniu wniosku niezbędne są, m.in. skrócony odpis aktu
urodzenia dziecka, dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy, zaświadczenie potwierdzające pozostawanie matki dziecka
pod opieką medyczną nie później
niż od 10 tygodnia ciąży oraz
oświadczenie, że na dziecko nie
zostało pobrane becikowe przez
drugiego z rodziców.
Świadczenia po nowemu
Od 1 listopada kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania
zasiłku rodzinnego wynosi 539
złotych. Obowiązywać będzie do
końca października 2014 roku.
Jeśli natomiast w rodzinie jest
dziecko niepełnosprawne, kryterium to wynosi 623 złote. Od
listopada następnego roku kwoty
te znów będą wyższe i wyniosą
odpowiednio 574 zł i 664 zł.
Zmiana dotyczy także kwoty zasiłku rodzinnego. Od listopada
ubiegłego roku wynosi miesięcz-

nie – 77 zł na dziecko w wieku do
ukończenia 5 roku życia, 106,00 zł
na dziecko w wieku 5-18 lat oraz
115,00 zł na dziecko powyżej 18 lat
do ukończenia 24 roku życia.
Przypomnijmy, że wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego
wynosi: tysiąc złotych z tytułu
urodzenia dziecka, 400 zł z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego, 170 zł z tytułu samotnego
wychowywania dziecka, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie
dzieci, 80 zł na trzeci i na następne
dziecko z tytułu wychowywania
go w rodzinie wielodzietnej, 60 zł
na dziecko w wieku do ukończenia
5 roku życia z tytułu kształcenia
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego i 80 zł miesięcznie na
dziecko w wieku powyżej 5 roku
życia do ukończenia 24 roku życia,
jeżeli legitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności, 100
zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Do tego dochodzi 90 zł z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania. Kolejne 50 zł można otrzymać na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do
miejscowości, w której znajduje
się siedziba szkoły.

fot. autor

Od stycznia tego roku becikowe w wysokości tysiąca złotych, przysługuje rodzicom lub opiekunom jeśli dochód rodziny
w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 1922 złote netto. Od listopada ubiegłego roku wyższe kryterium dochodowe w wysokości 539 zł jest brane pod uwagę w przypadku świadczeń rodzinnych.

Małgorzata Chomkowicz, kierownik sekcji świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych Ośrodka pomocy Społecznej w Trzebnicy.
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n a syg n a l e
POLICJA

71 / 388 82 00
SZARŻOWAŁ BUSEM
NA KRAJÓWCE
Policjanci z trzebnickiej drogówki
zatrzymali 1 marca trzech młodych mężczyzn podróżujących
busem po krajowej „5”. Kierujący tym pojazdem, poruszając się
z dużą prędkością, podejmował
niebezpieczne manewry wyprzedzania oraz zajeżdżania drogi,
zmuszając innych kierujących do
ucieczki na pobocze i nagłego
hamowania. Mężczyźni trafili do
policyjnego aresztu. O ich losie
zadecyduje sąd.

STRAŻ MIEJSKA
71 / 388 81 14
KIEROWCO, NOGA Z GAZU
Straż Miejska informuje, że droga powiatowa przebiegająca przez
miejscowość Domanowice, została oznakowana jako odcinek
drogi, na którym mogą być prowadzone okresowe pomiary prędkości. Przypominają, że na tym
odcinku drogi obowiązuje dozwolona prędkość 40km/h. W związku z tym strażnicy ostrzegają
kierowców o możliwości kontroli
prędkości w tym miejscu i proszą
o zgodną z przepisami, bezpieczną i rozważną jazdę.

Z PATROLEM DO DOMU
W minionym tygodniu na terenie
Trzebnicy strażnicy miejscy dwu-

n a syg n a l e

O godzinie 17.30 policjanci ogniwa ruchu drogowego zostali skierowani przez dyżurnego Komendy
Powiatowej Policji w Trzebnicy na
obwodnicę z zadaniem zatrzymania busa, którego pasażerowie - jak
wynikało ze zgłoszenia - obrzucili
wcześniej inny samochód jakimiś
przedmiotami, oraz zajeżdżali
drogę innym uczestnikom ruchu.
Funkcjonariusze obserwując drogę zauważyli poszukiwany pojazd,
który pomimo dawanych znaków
nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Policjanci ruszyli za samochodem, który dopiero po 200
metrach zatrzymał się w poprzek
drogi, na pasie awaryjnym. Kierowca po wyjściu z busa, nie chcąc
podporządkować się poleceniom
policjantów, szarpał ich za mundury, próbując się wyrwać. Kompani kierowcy zachowywali się
podobnie - byli agresywni i wul-

garni. Okazało się, że dwóch z nich
jest pod działaniem alkoholu.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty
dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy,
znieważenia i zmuszania do zaniechania czynności służbowych,
a kierujący pojazdem dodatkowo
- zarzut umyślnego sprowadzenia
bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób, za co grozi kara
do 8 lat pozbawienia wolności.
Mężczyźni traﬁli do policyjnego
aresztu

krotnie interweniowali w stosunku do dwóch pijanych mężczyzn.
19 lutego na ulicy Kościelnej
strażnicy usiłowali odtransportować do domu mężczyznę, który
był w stanie upojenia alkoholowego. Pijanego przewieziono do
KPP w Trzebnicy, gdyż w miejscu
zamieszkania nie zastano nikogo,
kto mógłby przejąć nietrzeźwego pod opiekę. 20 lutego na ulicy
Piwnicznej podjęto taką samą
interwencję, tym razem nietrzeźwego trzebniczanina strażnicy
doprowadzili do miejsca zamieszkania, gdzie przekazano go pod
opiekę rodziny.

przemocy”. Na spotkaniu poruszano tematy dotyczące odpowiedzialności użytkowników portali
społecznościowych, net-etykiety
oraz możliwości uzyskania pomocy przez osoby dotknięte tym zjawiskiem - tak nagminnym w naszych czasach.

MŁODZIEŻY o „cyberprzemocy”
W dniach 18 i 25 lutego trzebniccy strażnicy przeprowadzili
w Gimnazjum nr 1 prelekcję dla
młodzieży na temat tzw. „cyber-

Prokurator Rejonowy w Trzebnicy
wobec zatrzymanych zastosował
środek zapobiegawczy w postaci
dozoru policyjnego. O dalszym
losie mężczyzn zdecyduje sąd.

n a syg n a l e
DACHOWANIE NA OBWODNICY
W piątek 22 lutego o godzinie
16.50 na odcinku drogi nr 5 na
trzebnickiej obwodnicy, kierowca
auta osobowego wpadł w poślizg
i niebezpiecznie dachował. Kierowca i jego pasażerka wydostali
się z pojazdu o własnych siłach.
Na miejsce wypadku zostało wysłane pogotowie ratunkowe, które
udzieliło poszkodowanym pierwszej pomocy. Kobieta traﬁła na obserwację do trzebnickiego szpitala. Na miejsce zdarzenia przybyli
funkcjonariusze straży miejskiej,
którzy wspierali działania straży
pożarnej, zabezpieczając teren do
czasu przybycia policji.

BEZ POBŁAŻANIA
W nocy z 23 na 24 lutego trzebniccy policjanci po raz kolejny
przeprowadzili akcję pod na-

STRAŻNICY W PRZEDSZKOLU
W piątek 1marca funkcjonariusze
Straży Miejskiej odwiedzili przedszkolaków w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Trzebnicy. Było to
już kolejne spotkanie z dziećmi,
tym razem pod hasłem „Pies - mój
przyjaciel, czy wróg?”. Strażnicy w sposób bardzo ekspresyjny
przedstawili młodym słuchaczom

zwą „Bez pobłażania”. Działania
policji miały na celu poprawę
bezpieczeństwa
mieszkańców
powiatu trzebnickiego, poprzez
eliminowanie
przestępczości,
m.in. włamań, kradzieży mienia i pojazdów, rozbojów i bójek,
spożywania alkoholu w miejscu
publicznym oraz zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej.
Podczas akcji funkcjonariusze
skontrolowali 49 pojazdów, przebadali pod kątem trzeźwości 51
osób, wylegitymowali 69 osób,
w tym 3 nieletnich, skontrolowali
58 bagaży. W trakcie działań policjanci ujawnili 6 wykroczeń społecznie uciążliwych, nałożyli na
sprawców 19 mandatów, w tym 14
za wykroczenia w ruch drogowym
oraz zatrzymali 2 nietrzeźwych
kierowców i 3 dowody rejestracyjne.

rolę psa w ich życiu. Celem prelekcji było nauczenie dzieci odpowiedzialności za zwierzaka, a przede
wszystkim uczenie zachowań przy
obcym psie i przyjmowania pozycji obronnych przed agresywnym
zwierzęciem. Temat jest ważny,
gdyż od jakiegoś czasu pojawiają
się na terenie miasta Trzebnicy zagubione i bezpańskie psy.

BEZPAŃSKIE PSY
W ciągu ostatnich dwóch tygodni
strażnicy miejscy interweniowali
w związku ze zgłoszeniami o włóczących się bezpańskich psach.
Odłowiono cztery psy, z których
dwa wróciły do swoich właścicieli,
zaś pozostałe dwa traﬁły na obserwację weterynaryjną, przed transportem do schroniska. Strażnicy
apelują o obowiązku sprawowania
właściwego nadzoru właścicieli
nad ich zwierzętami.

NOWY ZARZĄD KOŁA WĘDKARSKIEGO

PAMIĘĆ DLA WYKLĘTYCH

W niedzielę 24 lutego w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy odbyło się zebranie sprawozdawczowyborcze koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 23 w Trzebnicy.

To święto jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji - za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew
przelaną w obronie Ojczyzny. Tak o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych mówił jego inicjator zmarły prezydent
RP Lech Kaczyński. W gminie Trzebnica mieszkają również ci,
o których Polska zaczyna się upominać.

W spotkaniu uczestniczyli - prezesi kół wędkarskich z ościennych
gmin oraz członkowie Zarządu
Okręgu - Henryk Korszla z Brzegu Dolnego, Franciszek Frysiak
z Obornik Śląskich i Adama Mikołajczyk z Wołowa.
Karol Wszołek, prezes trzebnickiego koła, wręczył odznaczenia
i wyróżnienia dla najlepszych zawodników ubiegłego sezonu naszego koła. Otrzymali je: Mariusz
Zmarzły, Dariusz Borowy i Paweł
Nalepa, w juniorach: Piotr Szewczyk, Maciej Nalepa i Błażej Szymanowicz.

dowi, dokonano wyboru nowych
władz naszego koła.
Do dotychczasowego składu: Karol Wszołek, Mariusz Zmarzły, Janusz Piotrowski doszły dwie nowe
osoby – Szczepan Gurboda oraz
Łukasz Kosowski.

Po inauguracji zarząd koła przystąpił do odczytania sprawozdań
za rok 2012. Następnie, po krótkiej przerwie, wszyscy obecni
włączyli się do dyskusji – między
innymi na temat ujednolicenia
regulaminu na łowiskach leśnych
w Trzebnicy.
Po udzieleniu absolutorium zarzą-

Członkowie koła podczas zebrania

Nowo wybrani członkowie zarządu na najbliższym zabraniu koła,
czyli 8 marca rozdzielą pomiędzy
siebie wakaty. W zebraniu sprawozdawczo - wyborczym brało
udział 37. wędkarzy z tutejszego
koła.
[łuk]

4 lutego 2011 roku Sejm uchwalił
ustawę, na mocy której 1 marca
ustanowiono Narodowym Dniem
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Uchwalenie tego święta jest formą
uczczenia walki tych żołnierzy,
oﬁary, ale także bólu i cierpienia,
jakich doznawali przez wszystkie lata PRL i ciszy, jaka nastała
po 1989 roku. Data 1 marca ma
swoje historyczne uzasadnienie.
Tego dnia w 1951 w mokotowskim
więzieniu komuniści strzałem
w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia
Wolność i Niezawisłość – Łukasza
Cieplińskiego i jego towarzyszy
walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od
1945 roku dzieło Armii Krajowej.

Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą
formą zorganizowanego oporu
społeczeństwa wobec narzuconej
władzy. W 1945 roku, w czasie
największej aktywności zbrojnego
podziemia, działało w nim bezpośrednio 150-200 tysięcy konspiratorów.
[ewe]
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Oddział od nagłych przypadków

Choć Oddział Ratunkowy w Trzebnickim Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej funkcjonuje już od jakiegoś czasu, to jego oficjalne otwarcie odbyło się 26 lutego.
AGATA STĘPIEŃ

Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje 15 SOR-ów.
Wchodzą one w skład Systemu
Ratownictwa Medycznego w Polsce.
Zadaniem
Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego w Trzebnicy, jak również pozostałych tego
typu jednostek, jest udzielanie
pomocy medycznej niezbędnej
dla ratowania zdrowia i życia
ludzkiego. Wykonuje się na nim
wszelkie czynności ratujące życie,
stabilizujące funkcje życiowe pacjenta, którego stan zdrowia uległ
nagłemu pogorszeniu. Traﬁają do
niego oﬁary wypadków z ciężkimi
urazami, po różnego pochodze-

nia zatruciach, ciężkich oparzeniach i odmrożeniach oraz innych
nagłych stanach chorobowych.
Wobec osoby, która jest przywieziona przez Pogotowie Ratunkowe
lub zgłosi się samodzielnie stosuje
się segregację medyczną tzw. „triage” mającą na celu ocenę stanu zagrożenia życia.
Pamiętajmy jednak, że na SOR-ze
nie zajmują się udzielaniem porad lekarskich, leczeniem chorób
przewlekłych, wypisywaniem recept ani innymi zabiegami medycznymi, które mogą być świadczone przez podstawową opiekę
zdrowotną – POZ.
Szpitalny Oddział Ratunkowy

w Trzebnicy tworzy wykwaliﬁkowany personel medyczny, w skład
którego wchodzą lekarze specjaliści, pielęgniarki, ratownicy medyczni i personel pomocniczy. Jest
wyposażony w specjalistyczny
sprzęt medyczny służący zarówno
kadrze medycznej do celów diagnostycznych i leczniczych, jak
i pacjentowi.
Tutejszy SOR został nie tylko rozbudowany, ale także zakupiono
do niego specjalistyczny sprzęt,
komorę hiperbaryczną, cyfrowy
aparat RTG, respiratory, gastroﬁberoskop, kolonoskop, bronchoﬁberoskop, aparat USG.
Dzięki temu możliwe było udzie-

Zgrana wioska może więcej

Święta, dożynki, kuligi i ogniska. Zawsze razem i w dobrych humorach. Jesteśmy
zgrani, solidarni i zwyczajnie lubimy się - zachwala mieszkańców Jaźwin nowo wybrana sołtyska Bogusława Kubica. - Brakuje nam tylko jednego - chodnika. To zmora
naszej wioski- podkreśla.
wszystkiego się angażują – podkreśla sołtyska. - Tak samo zresztą
jak cała wioska. Niech pani żałuje, że nie mogła zobaczyć naszych
miejscowych imprez. Nikt nikomu nie jest wrogiem. Wszyscy się
doskonale bawią. Panie zawsze
są gotowe do upieczenia ciasta,
panowie do pomocy przy innych
rzeczach. Aż się serce raduje, że
jest tak miło. Wioska naprawdę
jest zgrana. Naprawdę – zaznacza.
Na poparcie swoich słów opowiada o wieczornych rozmowach
i naradach, jakie mają miejsce
w trakcie cowieczornego Nordic

fot. autor

Uśmiechnięta, miła i życzliwa.
Pani Bogusia. Zaledwie od kilkunastu dni pełni funkcję sołtysa,
a już martwi się o bezpieczeństwo
dzieci idących na przystanek,
dobudówką przy świetlicy, zakupem sprzętu do niej i przyszłymi
imprezami w wiosce. Co chwilę
powtarza, że wiele spraw to kontynuacja tego, co zaczął poprzedni
sołtys.
Pani Bogusi we wszystkim niemal
wtóruje jej równie sympatyczny
mąż – Marian. Wydawać by się
mogło, że oboje mówią jednym
głosem. To samo chwalą, to samo

Nowo wybrana sołtys Bogusław Kubica
krytykują, z tego samego się śmieją. I wciąż dorzucają nazwiska
osób, które najbardziej angażują
się w działalność społeczną wioski.
Nikt nikomu nie jest wrogiem
Rada Sołecka w składzie – Andrzej
Szymczyk, Zbigniew Jasiński
i Barbara Trelińska, nota bene
radna gminy, według pani Bogusi
jest nie do zastąpienia. - Bardzo
pomagają. Nigdy nie odmówią
pomocy. Naprawdę cieszę się,
że mają tyle energii i z chęcią do

Walkingu. - Codziennie spotykamy się i spacerujemy. Zazwyczaj
godzinkę, może troszkę więcej.
W tym czasie omawiamy ważne
sprawy, rozmawiamy o nowych
inwestycjach, planujemy kolejne
imprezy czy spotkania. Zawsze
potraﬁmy dojść do kompromisumówi gospodyni wioski.
Brakuje nam chodnika
Kolejne wymieniane przez sołtyskę osoby to panie nauczycielki prowadzące świetlicę – Lidia
Kędziora i Jolanta Żarkowska.

Prowadzą codziennie zajęcia dla
dzieci z całej wioski. Chętnych
nie brakuje i to nie tylko z samych Jaźwin, ale także z okolicznych miejscowości – Ligoty czy
Kuźniczyska. - Dzieci nigdy się
tam nie nudzą. Panie organizują
zajęcia ruchowe, gry, piłkarzyki,
zawody czy wycieczki po okolicy.
Poza tym zawsze mają dla maluchów jakieś smakołyki – opowiada Bogusława Kubica. Dodaje, że
pani Lidia dodatkowo opiekuje
się dziećmi dojeżdżającymi codziennie do szkoły. Jest to tym
bardziej ważne, ponieważ w całej
wiosce nie ma chodnika, przejście
dla pieszych jest dużo dalej niż
przystanek, a i pędzących piratów
drogowych nie brakuje. - Gdyby
nie ten zakręt na końcu wioski,
to auta pędziłyby jak szalone
– mówi. - Dlatego tak ważna jest
budowa chodnika wzdłuż miejscowości. Dzieci nie musiałyby
dochodzić na przystanek rowami,
ani przez prywatne podwórza.
Spacer wzdłuż jezdni jest bardzo
niebezpieczny - przekonuje pani
Bogusława.
Co w najbliższych planach?
Dobudowanie
pomieszczenia
w świetlicy, bo brakuje miejsca
typowo gospodarczego, w którym
można byłoby schować sprzęt.
Z funduszu sołeckiego w wysokości 9 tysięcy złotych mieszkańcy
zamierzają dokupić ławki czy inne
elementy wokół budynku.
Planują także zorganizować po
raz kolejny cieszący się dużym
zainteresowaniem Dzień Rodziny
i połączyć go z nowym świętem
– Akacjowej Wsi. Dlaczego akacjowej? - Bo dużo mamy tutaj
tych drzew – śmieje się Bogusława
Kubica i zapewnia, że impreza
zapowiada się imponująco. Będą
tańce, produkty ekologiczne oraz
świetna zabawa. - Ja zawsze – reasumuje.
[jar]

lenie pomocy najbardziej potrzebującym. Tylko w ubiegłym
roku skorzystało z niej ponad 13
tysięcy osób. Wśród nich byli nie
tylko mieszkańcy Trzebnicy, ale
i pacjenci z całej Polski. Jak pokazuje doświadczenie trzebnickiego
szpitala – funkcjonowanie SORów przynosi wiele korzyści. Dzięki
ich istnieniu zwiększa się poczucie
bezpieczeństwa w społeczeństwie,
i jak podają statystyki, zmniejsza
się odsetek zgonów.

Doktor Adam Domanasiewicz
ordynator SOR-u

OBUDŹ W SOBIE WIOSNĘ Z PROACTIVE
Wiosna to czas wielkiej pobudki
z długiego zimowego snu. Czas
kiedy nie tylko przyroda budzi
się do życia. Nam pomoże w tym
ﬁrma ProActive. która proponuje
swoim klientom zajęcia ﬁtness dla
pań, nordic walking oraz naukę
gry w tenisa ziemnego.
Aktywność ﬁzyczna uprawiana
regularnie wpływa korzystnie
na stan zdrowia, kondycję oraz
nasz wygląd, który zwłaszcza
z nadchodzącą wiosną chcemy
poprawić. Świetną propozycją
na coraz dłuższe i cieplejsze wiosenne dni będzie nordic walking.
Chodzenie z kijami jest nie tylko treningiem zdrowotnym ale
także pomaga zrzucić zbędne
kilogramy. Oczywiście najważniejsza jest prawidłowa technika,
którą można poznać podczas zajęć w Akademii Nordic Walking
ProActive. Treningi ruszają od

kwietnia i prowadzone są na terenie Lasu Bukowego w Trzebnicy.
Dla pań, które preferują
intensywniejsze zajęcia Akademia
Fitness ProActive oferuje szeroki wachlarz zajęć grupowych.
Zajęcia taneczne, wzmacniające
oraz wytrzymałościowe z użyciem
specjalnego sprzętu oraz treningi
zdrowotne dla pań w ciąży i osób
pragnących zadbać o zdrowy kręgosłup. Niezależnie od wieku i poziomu wytrenowania każda Pani
znajdzie propozycje dla siebie.
Zajęcia dla najmłodszych oraz coś
dla panów proponuje Akademia
Tenisa Ziemnego ProActive.
Nauka oraz doskonalenie gry
i techniki to także niebanalna
propozycja na wiosnę i intensywny trening na świeżym powietrzu.
Zapraszamy na www.proactive-trzebnica.pl oraz na fun page na
Facebook’u
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O współczesnych kobietach słów kilka…

Lada chwila 8 marca - Święto Kobiet. Jedni uważają je za relikt przeszłości, inni za symbol walki o równouprawnienie.
Jaka jest współczesna kobieta i jak na przełomie lat zmieniła się jej rola? Zapytaliśmy o to radnych, urzędników, przedsiębiorców, sportowców i artystów z Trzebnicy. Odpowiedzi prezentujemy poniżej.
PATRYCJA KRÓL /
EDYTA BĄK / AGATA STĘPIEŃ

MACIEJ
WOSIEK
student geodezji
i kartograﬁi.
Te o r e t y c z n i e
facet powinien
traktować swoją
partnerkę tak, jakby Dzień Kobiet
był codziennie. W dzisiejszym
świecie jest to ciężkie do osiągnięcia, więc 8 marca jest dobrym
pretekstem do zacieśniania więzi
między dwojgiem ludzi. Nie powinno też być tak, że kobiety traktują ten dzień jako swojego rodzaju test “jak bardzo mnie kocha”.
Według mnie liczy się fakt. Moim
zdaniem nie ma czegoś takiego
jak ideał. Jest osoba, której wady
i zalety akceptujemy i nie staramy
się zmienić na siłę – po prostu akceptujemy. Właśnie osoba, z którą
jesteś w stanie sobie wyobrazić
resztę życia, jest takim ideałem
dla Ciebie.
GRZEGORZ
WOŹNIAK
graﬁk
komputerowy.
Ogólnie
rzecz
biorąc wszystkie święta typu
Dzień Kobiet, Walentynki, Dzień
Chłopaka, etc. uważam za bezsensowne, ponieważ jeżeli chcemy
ukoronować kogoś jakimś symbolicznym prezentem w jakiś wyjątkowy dzień, to niech będzie to
każdy dzień, jaki może być. Rzecz
jasna nie należy przesadzać, bo
się druga połówka przyzwyczai
i będzie problem. Niemniej, jako
że niektóre osoby należą do grona kobiet, zostaną uhonorowane
przeze mnie jakimś habaziem
bądź czekoladką. Mimo wszystko święto się przyjęło i można je
obchodzić. Co do ideału kobiety..
Czy istnieje takowy? mocno bym
się zastanawiał. Każda kobieta na
swój sposób jest ideałem z bagażem wad schowanych pod make’upem. Ideał kobiety w gruncie
rzeczy nie musi istnieć. Gdyby

wszystko było idealne, to byłoby
to nudne bez tych kłótni, a później
przeprosin, przebaczeń. To mimo
wszystko też buduje relacje międzypartnerskie.
ŁUKASZ
KOŁUPAJŁO
spedytor
międzynarodowy
Na przestrzeni
wieków rola kobiety cały czas się
zmienia. Są coraz
bardziej świadome siebie i swoich
potrzeb. Teraz kobieta jako część
społeczeństwa sama się określa,
deﬁniuje, walczy o swoje racje,
a przynajmniej większość z nich
tak robi – mam taką nadzieję.
Współczesne kobiety są wieloznaczne, nieokreślone. Mają wiele
twarzy. Są zmienne, każda jest inna
i wyjątkowa, nie można generalizować. Chociaż muszę przyznać,
że cechuje je odwaga. Większość
z kobiet, które znam nie boją się
walczyć o swoje marzenia.
Kobieta idealna powinna być
wrażliwa, czuła, inteligenta, pewna siebie, niezależna; moja żona
jest idealną kobietą ;).
Jeżeli chodzi o model kobiety, który jest mi bliższy to, można powiedzieć, że feministki, mają swoje
zdanie i nie boją się o tym mówić.
Perfekcyjna Pani domu, radzi sobie z obowiązkami domowymi,
jest uporządkowana i konkretna,
a gwiazda świadoma siebie i swojej kobiecości, razem wzięte mogą
stanowić całkiem udaną mieszankę.
JÓZEF
WOJCIECHOWSKI
trener, nauczyciel w-fu w gimnazjum nr 1
w Trzebnicy
Współczesne kobiety zmieniły
się nieco w porównaniu z naszymi
matkami i babciami, bo i czasy
mamy inne. To dobrze. Obecna
“Ewa” to wyzwolona, aktywna zawodowo osoba, gotowa sprostać
wszelkim wyzwaniom, która “żadnej pracy się nie boi”. Określenie
“słaba płeć” dziś straciło na aktualności. Myślę, że nie ma kobie-

ty idealnej, bo nie ma człowieka
“który by wszystkim dogodził”.
Kobieta zmienną jest, przez co
życie z nią jest ciekawe, zaskakujące i nigdy nudne. Wszystkim
Paniom, nie tylko w dniu 8 marca,
wszystkiego najlepszego.
JAN
JANUSIEWICZ
wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej.
Ja
kobiety
bardzo lubię,
wręcz kocham!
Gdyby ich nie było, to i mnie by
nie było! Wierzę, że to Pan Bóg
stworzył kobietę, żeby była u boku
mężczyzny. Pamiętam jak w szkole podkochiwałem się w jednej
nauczycielce… Ale to były czasy!
Jeśli chodzi o ideał kobiety, to jestem tradycjonalistą – uważam,
że powinna umieć prowadzić
dom, ale też być otwarta, towarzyska i nie powinna oburzać się,
gdy mężczyźni przepuszczają je
w drzwiach czy całują w dłoń. Tak
swoją drogą, to ze wszystkich kobiet najlepsze są babcie, które pomagają wychowywać wnuczki. To
są złote kobiety! Czasami nawet je
zbytnio rozpieszczają – dziadkowie zresztą też. Uwielbiam też imprezy z okazji Dnia Kobiet, choć
nie wszyscy ten dzień lubią, bo źle
się kojarzy. Cytując Kabaret Starszych Panów: „Już szron na głowie
już nie to zdrowie a w sercu ciągle
maj”.
DARIUSZ
ZAJĄCZKOWSKI
rzecznik prasowy KP PSP
w Trzebnicy
Na ideał składa się wiele
magicznych
cech i aspektów, które, sumując
się, oddziaływują na mężczyzn
w najprzeróżniejszy sposób.
Najciekawsze, że na każdego inaczej. Podobnie rzecz ma się z progiem bólu - każdy ma inny. Dlatego
z kobietą idealną jest jak z walkami bokserskimi. Przy większości
spotkanych Pań właściwie nic się
nie dzieje, przy innych ciosy do-

Kot w butach w przedszkolu

chodzą mocniej lub słabiej, ale tylko ideał nokautuje.
Wszem i wobec wiadomo, że kobiet nie da się zrozumieć. Mam
wrażenie, że one same siebie nie
są wstanie zrozumieć. Kto więc
ośmielił się na tak ostry podział
jak „wyemancypowane” i tzw.
„panie domu”? Jeżeli funkcjonujemy na partnerskich warunkach,
to nie ma znaczenia, którą z powyższych łatek świat przykleja
mojej drugiej połowie. Jednakże
jestem przekonany, że w głębi każdej „pani domu” drzemie kobieta
„wyemancypowana” i odwrotnie.
JANUSZ
PANCERZ
radny
miejski, pracownik
Hali Sportowej
w Trzebnicy
Ws p ó ł c z e s n a
kobieta,
to
partner w życiu, dobra koleżanka
w pracy, kumpel na meczu piłki
nożnej.
Tak właśnie myślę. Kobieta naszych czasów jest wyzwolona, realizująca się zawodowo i przy tym
jest jeszcze gospodynią domu. To
zjawisko, jakim jest płeć piękna, nie raz mnie zadziwia swoim
ogromnym potencjałem, siłą i niespożytą energią. Nie jeden mężczyzna przy kobietach po prostu
„wysiada”.
Kobieta idealna? Jest ich mnóstwo! Wystarczy tylko bacznie
się rozejrzeć, choć przez chwilę
podnieść głowę wyżej niż zwykle.
Kobiety idealne charakteryzują
się otwartym umysłem, są inteligentne choć czasami przewrotne.
Panie, które zawsze dbają o siebie,
dobrze ubierają się, pięknie pachną - są idealne.
JAN
ZIELONKA
radny miejski,
lekarz
Według mnie,
kobieta współczesna jest osobą, która ma jasno określone cele w swoim życiu
i skutecznie je realizuje. W naszych
czasach - my mężczyźni możemy
tylko je podziwiać za upór i niesa-

mowity potencjał twórczy.
Nie jestem zwolennikiem ekstremalnych zachowań, myślę, że
skrajna forma emancypacji może
kobietom szkodzić. Myślę, że natura obdarzyła kobiety bardziej
delikatną konstrukcją ﬁzyczną,
niż mężczyzn, stąd przekonanie,
że kobiety pewnych zawodów nie
powinny wykonywać - choćby
kobieta-górnik. Owszem szanuje
płeć przeciwną za chęć realizowania się w wielu „niby” męskich
dziedzinach - i chylę im czoła!
Jestem pełen podziwu dla ich inteligencji i determinacji w dążeniu
do celów.
Należy się wielki szacunek kobietom spełniającym się w roli matki.
Ma pełną świadomość, ile energii
i czasu poświęcają kobiety dzieciom, ognisku domowemu. Te role
przypisane są kobietom z natury
i spełniają je perfekcyjnie.
Idealne kobiety - oczywiście takie
są!
KRZYSZTOF
ZASIECZNY
Komendant
Straży Miejskiej
w Trzebnicy
Nie ma ludzi
idealnych, dlatego nie istnieje
również kobieta idealna. Obecnie
niektórzy uważają, że równouprawnienie oznacza zarówno
równe prawa jak i równe obowiązków obu płci. Osobiście jestem
człowiekiem ze „starej szkoły wychowania” więc dla mnie kobieta
to zawsze jest ta „słaba płeć”, której należą się szczególne względy.
Należy jednak rozgraniczyć kwestie zawodowe od prywatnych.
Jeśli kobieta wykonuje z własnej
woli tzw. męski zawód, to nie powinna liczyć na taryfę ulgową.
Jeśli chodzi o podział domowych
obowiązków – tu należy, mówiąc
kolokwialnie, po prostu się dogadać. Jaki jest mój ideał kobiety?
Moim zdaniem musi mieć to „coś”
w sobie, jakieś wewnętrzne ciepło,
które powoduje, że po spotkaniu
z taką osobą pierwsze określenie
jakie przychodzi na myśl to takie,
że jest po prostu bardzo kobieca.

W poniedziałek 25 lutego wizytę w Przedszkolu nr 2 w Trzebnicy złożył znany z książek i różnych opowieści Kot w butach wraz z synem młynarza, królem Pasibrzuchem i jego czarującą córką. Jak można przypuszczać, znakomite osobistości przybyły do przedszkola wraz z teatrem Art-re z Krakowa.
EWA ŁOPĄG

Przedstawienie przygotowane przez
aktorów przypadło do gustu młodej widowni. Dzieci z dużym zainteresowaniem śledziły losy „nietypowego” kota i jego pana. Humorystycznie potraktowane perypetie tytułowego bohatera, któremu
udało się wyjść cało z opresji dzięki sprytowi szczerze rozbawiły
widzów. „Kot w butach” jak każ-

da dobra bajka niósł ze sobą morał. W przedstawieniu zwrócono
uwagę na wyeksponowanie takich
wartości jak przyjaźń, szacunek,
odpowiedzialność oraz chęć niesienia pomocy innym.
Aktorzy w przebieg przedstawienia włączali publiczność, a dzieci bardzo chętnie wcielały się
w wyznaczone im role. Pomocne
przedszkolaki pomagały więc gotować zupę dla króla, łapać myszy,

u c z e s t n i c z yły w żniwach,
a także ściągały „kocie buty”.
Po skończonym
przedstawieniu
dzieci gromkimi brawami
podziękowały
przybyłym gościom za miło
przeżyty czas.
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Co słychać u Młodych Śpiewnych?
istniejący tu potencjał – dodaje
gitarzysta.

PATRYCJA KRÓL

fot. Marcin Mazurkiewicz

Projekt „Młodzi Śpiewni” w zamyśle był skierowany do osób
w wieku 13 – 21 lat, których pasją jest muzyka – w szczególności
śpiew. Autorami tego pomysłu są:
Mateusz Stanisz – menadżer kultury w Centrum Kultury i Sportu
oraz Michał Zygmunt – muzyk,
kompozytor, producent. Patronat
honorowy objął burmistrz Marek
Długozima. Wszystko zaczęło
się na początku 2009 roku, kiedy
ogłoszony został pierwszy casting.
Zgłosiła się wówczas chyba największa liczba chętnych, spośród
których jury wyłoniło grupkę
solistek. W kolejnych edycjach
wokalistkami zajmowali się inni
opiekunowie: raz był to Michał
Zygmunt, innym razem wrocławscy kameraliści, jeszcze innym –

Martyna Marek podczas występu sylwestrowego na trzebnickim rynku
trzebniccy muzycy. Każda edycja
wyglądała nieco inaczej, ale koncerty ﬁnałowe zawsze wypełniały
po brzegi trzebnicką salę widowiskową.
- Projekt „Młodzi Śpiewni” miał
być odpowiedzią na pospolite traktowanie muzyki – zwłaszcza propagowane przez system szkolny.
Mam na myśli spodnie w kant, biała koszula, postawa „na baczność”,
ręce do kolan, czasem amatorska
choreograﬁa a do tego staromodna piosenka śpiewana z półplaybacku. W drugiej wersji dzieci
stylizowane na gwiazdy, w repertuarze atrakcyjnym dla ich mam.
Pomysł „Młodych Śpiewnych”
oparłem na przekonaniu, że gdybyśmy stworzyli ludziom dogodne
warunki, dobrze ich do występu
przygotowali, pomogli znaleźć
i oddać na scenie swoją tożsamość
i zwyczajnie potraktowali ich serio, to z tego mogłoby powstać coś
dobrego. Postawiliśmy na poszukujące własnej tożsamości tematy
naszych koncertów jak Osiecka,
Grechuta, muzyka ludowa – mówi
autor projektu Michał Zygmunt.
- Trzebnica jest miastem, gdzie
mieszka wielu zdolnych i aktywnych ludzi. Znałem to środowisko
i cieszę się, że władze miasta potraﬁły dostrzec i zagospodarować

Chce stworzyć swój zespół
Kiedy „Młodzi Śpiewni” spędzali
godziny na próbach, nikt nie sądził, że kilka lat później w naszym
mieście powstanie szkoła muzyczna. A jednak. Już wkrótce zostanie
otwarta placówka, która kształcić
będzie nie tylko wokalistów, ale
również instrumentalistów. Co
prawda najstarsze Młode Śpiewne
wyrosły już na tyle, by iść na studia, ale ich młodsze koleżanki i rodzeństwo dostaną szansę rozwijania talentu i podążania za swoją
pasją w rodzinnej miejscowości.
W świetle tych wydarzeń warto
przypomnieć kilka osób, które
brały udział w kolejnych edycjach
warsztatów. Tak o swoim udziale
wypowiedziała się Martyna Marek.
- Udział w projekcie Młodych
Śpiewnych uważam za bardzo
dobrze spędzony czas w czasie,
gdy byłam jeszcze gimnazjalistką.
Udział w tym przedsięwzięciu dał
mi wiele: genialną atmosferę podczas prób, poznanie nowych ludzi,
nabranie kolejnego doświadczenia
ze sceną, możliwość tak wielu występów ze świetnymi muzykami,
eksperymentowanie z różną grupą muzyków, obcowanie z nimi.
Jedna edycja łączyła się ze współpracą z Michałem Zygmuntem,
który odpowiadał za genialne
aranżacje utworów. W moim wykonaniu był to „Sen o Warszawie”.
W połączeniu z akompaniamentem reszty zespołu całkowicie
dało mi poczucie feeling’u- opowiada. - Mogłam też spróbować
swoich sił na scenie wałbrzyskiej
ﬁlharmonii, co było niesamowitym przeżyciem. Obecnie jestem
tegoroczną maturzystką, poza tym
jestem na drugim roku na wydziale wokalnym w Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej we Wrocławiu.
Po maturze chcę stworzyć grupę
muzyczną, w której mogłabym
śpiewać na co dzień – podkreśla.
Wciąż odkrywam
Kolejnym
przykładem,
który nie poprzestał na „Młodych
Śpiewnych” jest trzebniczanka,
Anna Andruszków. - MŚ to czas
i ludzie, którzy sporo wnieśli do
mojego życia. Nie były to jedynie
warsztaty wokalne zakończone
koncertami, ale przede wszystkim szczególne i cenne spotkania,
których owoce zbieram do dziś.
Przełamałam tam wiele swoich
barier, co pomogło ruszyć naprzód
– mówi. Doskonale pamięta pierwsze wspólne próby. Konfrontacja
z nowymi, ciekawymi głosami poszerzała horyzont i inspirowała.
Nad opanowaniem stresu, wstydu,
nieśmiałości i zachowaniem scenicznym pracowała na zajęciach
z Ewą Dobrołowicz. - Kiedy przypominam sobie zaciśnięte gardło,
drżącą w dłoni kartkę z tekstem
i sztywną rękę maksymalnie oddalającą mikrofon i porównuję
z obrazem z koncertu galowego

– czasem nie dowierzam - opo- do projektu coś innego – od mewiada. Wspomina, że uczestników tod przez tematykę koncertów
traktowano poważnie, jak partne- na sposobie wykonania kończąc.
rów do stworzenia czegoś cieka- Trzebnicka publiczność nie mowego, a nie jak młodzież, z którą gła przywyknąć, a ciepłe słowa
odegra się jeden z kolejnych szkol- uczestników są świetną motywanych, poprawnych i przeciętnych cją dla organizatorów.
koncertów. Według niej to zasłu- – Myślę, że nawet nazwa tego
ga
gitarzysty
projektu była
i współorganina tyle ciekazatora Michała
wa, że młodzież
Trzebnica jest miaZygmunta, który
wciąż z uśmiestem, gdzie mieszka chem
reaguje
potraﬁł w każdym odnaleźć
na ten zwrot.
wielu zdolnych
indywidualizm.
Wymyślając ją
i aktywnych ludzi.
- Do odbiegakierowałem się
nia od norm
przeciw ny mi
zachęcał już w samych aranżach do nierzadko krzywdzących opi– w których stare, oklepane formy nii o dzisiejszej młodzieży: młoodtwarzał w nowej, oryginalnej dzi zbuntowani, młodzi bez pasji,
wersji. Dla mnie muzykowanie młodzi leniwi. Udało się zrobić
z Michałem było bardziej owocne coś, co nie było ani zbyt górnolotniż lekcje z niejednym zawodo- ne, ani zbyt płytkie – mówi orgawym wokalistą – podkreśla Anna. nizator Mateusz Stanisz. – Bardzo
Kilka miesięcy po zakończe- mnie cieszy, że tyle młodych osób
niu pierwszej edycji postanowiła tak miło wspomina przygodę
kontynuować swój rozwój mu- z tym projektem. Jednym pomógł
zyczny w Szkole Jazzu i Muzyki utwierdzić się w przekonaniu, że
Rozrywkowej na wydziale wokal- to właśnie muzyka jest tą pasją,
nym. - Jednak poszukiwania mu- którą chcą w swoim życiu realizyczne sprawiły, że znalazłam się zować, dla innych był świetną odw Państwowej Szkole Muzycznej skocznią od codzienności. Jedno
na
wydziale
śpiewu operowego. Wciąż
szukam, nie
zamykam się
tylko na to,
co aktualnie
przekazywane
jest mi w szkole. Dzięki spotkaniom z MŚ
odkryłam jak
wiele wolności
jest w muzyce,
jak bardzo łączy ludzi i dodaje uroku życiu – i wciąż to
odkrywam...
Wspólne
chwile
Przez kolejne
edycje warsztatów przewijały
się różne osoby. Niektóre,
zachw ycone
efektem
współpracy
brały udział
w kilku koncertach, inne
w ystępowa ł y
jednorazowo.
Większość
najmilej wspomina pierwszą
edycję, z którą
wiąże się najwięcej dobrych
emocji i miłych
wspomnień.
Nie oznacza to
jednak w żadnym wypadku
monotonni.
Każdy prowadzący wniósł

fot. Mariusz Kuzka

W 2009 roku w Trzebnicy powstał projekt muzyczny pod nazwą „Młodzi Śpiewni”. Jego celem było wyłonienie najbardziej utalentowanych wokalistów i umożliwienie im udziału w koncercie z profesjonalnym zespołem. W ciągu kilku lat przez „Młodych Śpiewnych” przewinęło się kilkadziesiąt zdolnych osób, a udział w projekcie nierzadko otwierał im furtkę do pięknego świata muzyki.

Ania Andruszków gra równiez
na skrzypcach
jest pewne: nie było tu osób przypadkowych. Miło jest słyszeć, że
mimo kilku lat jakie dzielą nas od
pierwszych koncertów, w sercach
tych ludzi wciąż jest pamięć o tych
wspólnie spędzonych chwilach
– dodaje.
Młodzi Śpiewni wciąż trwają, a sylwetki kolejnych dziewczyn przybliżymy w kilku najbliższych wydaniach Panoramy Trzebnickiej.
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Z miłości do ziemi

Ewelina i Piotr Szady to młodzi ludzie, którzy podjęli bardzo odważną decyzję w swoim życiu. Z typowych mieszczuchów, robiących karierę naukową stali się eko-rolnikami. Dziś mieszkają w niedużej miejscowości niedaleko Trzebnicy. Twierdzą, że właśnie tutaj znaleźli swoje miejsce na ziemi.

Oboje są bardzo ambitni, intensywnie rozwijali swoje kariery
naukowe i zawodowe w mieście.
Przez wiele lat byli maleńką częścią gigantycznej aglomeracji
miejskiej i pewnego dnia zdecydowali o przeprowadzce na wieś.
Dzisiaj ich pasją jest uprawa i hodowla produktów ekologicznych.
Są szczęśliwi. Jak mówią, teraz
żyją wolniej, pełniej. - Jesteśmy
szczęśliwi, jest to nasz świadomy
wybór, może wydawać się to dziwne, ale jesteśmy spełnieni. Wiele
osób patrzyło na nas z politowaniem, nie rozumieli naszej decyzji.
Wciąż pytali dlaczego przeprowadziliśmy się w taką głuszę. Zresztą
do dziś nie wszyscy potraﬁą nas
zrozumieć – mówi z uśmiechem
Pani Ewelina.
Dodaje jednocześnie, że dzięki tej
decyzji czują się wolni i szczerze
pokochali swój kawałek ziemi.
- Zawsze byliśmy proekologicznikontynuuje. - Mamy bardzo dużą
wiedzę o otaczającej nas przyrodzie. Skończyliśmy bowiem Akademię Rolniczą we Wrocławiu.

z wikliny papierowej, koszyczki,
doniczki, na ścianach obrazki haftowane. Od progu czuć, że dom
ma duszę.
- To mój świat, w którym czuję
się najlepiej - mówi pani Ewelina.
- Przygoda z rękodziełem zaczęła
się prozaicznie. Chciałam zrobić
wielkanocnego zająca z koszyczkiem. Pojawiło się wówczas pytanie, z czego go zrobić? W skarbnicy informacji, jakim jest internet,
zetknęłam się z techniką wikliny
papierowej. Bakcyl został połknięty - wspomina.

Ewelina Szady pokazuje wykonane przez siebie przedmioty
Tam poznaliśmy się i rozpoczęliśmy naszą wspólną drogę. My i nasze dzieci staramy się żyć zgodnie
z naturą, nasza egzystencja jest
ściśle związana z mijającymi porami roku. Ciężko pracujemy na
roli, uprawiamy zdrowe warzywa:
dynie, cukinie, fasolkę szparagową, pietruszkę, marchewkę. Ziemia łaskawie obdarza nas swoimi
plonami, z których czerpiemy
korzyści - a my w zamian dbamy
o nią, nie niszcząc jej i środowiska
– podkreśla.
Dom państwa Eweliny i Piotra
emanuje ciepłem i przytulnością.
Może to sprawa samych gospodarzy, a może jego wystroju. Panuje
w nim styl vintage. Na pierwszy
rzut oka widać zamiłowanie do
stylu wiejskiego, w każdym zakamarku stoją bibeloty wykonane

Pani Ewelina poświęca na to każdą swoją wolną chwilę, którą jest
trudno wygospodarować. - Często obdarowuje moich bliskich
znajomych, rodzinę tymi drobiazgami. Myślę, że mają one większą wartość, niż zwykła kartka
z kwiaciarni. Tym bardziej, że owa
technika, to czysty recykling starych gazet. Bardzo chętnie spotykam się z moimi koleżankami
w Trzebnickim Centrum Kultury
na warsztatach Rękodzielni.

Przedstawiciele klubu „Rzepiór” Dolnośląskiej Federacji Przewodników PTTK przybyli 24 lutego z wizytą do Trzebnicy, w ramach obchodów Światowego Dnia Przewodników, który przypadał trzy dni wcześniej.
Wizyta rozpoczęła się spotkaniem
w Muzeum Regionalnym w Ratuszu. Goście wysłuchali prelekcji Leontyny Gągało, wiceprezes
Towarzystwa Miłośników Ziemi
Trzebnickiej, która zapewniała,
że Trzebnica jest miejscem wyjątkowym i wartym zobaczenia. Nie
zabrakło także informacji o Homo erectusie oraz miejscu, gdzie
został odkryty przez archeologów
pod kierownictwem prof. Jana
Burdukiewicza. Przedstawiono
także losy Piotra Włostowica, postaci bardzo istotnej dla Trzebnicy. Wiceprezes opowiadała także
o św. Jadwidze, Zoﬁi Korycińskiej
oraz Marii Leszczyńskiej. Przewodnicy wysłuchali opowieści
o trzebnickich zabytkach, o rotundzie pięciu stołów, o kościele
św. Piotra i Pawła oraz zespole kościelno-klasztornym.
Kolejnym etapem wizyty było
zwiedzanie Muzeum Regionalnego, po którym oprowadzał Zbigniew Lubicz-Miszewski, prezes
Towarzystwa Miłośników Ziemi
Trzebnickiej. Opowiadał o pierw-

szych osadnikach w Trzebnicy
oraz o ciekawych eksponatach
znajdujących się w gablotach.
Po wizycie w muzeum grupa udała
się na spacer po Trzebnicy. Obejrzeli pięknie odnowiony rynek,
zaciekawili się parą kotków siedzących pod ratuszem. Po drodze
mieli okazję zobaczyć Punkt Informacji Turystycznej. Kolejnym
etapem spaceru było zwiedzanie
Międzynarodowego Sanktuarium
św. Jadwigi Śląskiej oraz Pocysterskiego Klasztoru Sióstr Boromeuszek. Organizatorka wycieczki
do Trzebnicy Barbara Kopydłowska - opowiedziała grupie o dużej
i małej ścieżce św. Jadwigi, gdzie
za chwile wszyscy się udali. Potem był Las Bukowy, byłe budynki uzdrowiska - w jednym z nich
znajdować się będzie nowa Szkoła
Muzyczna oraz Szkoła Podstawowa nr 2 oraz spacer wokół stawów
do Trzebnickiego Parku Wodnego ZDRÓJ. Goście byli bardzo
zadowoleni i opuścili Trzebnicę
w świetnych humorach.
[kam]

- Spotkania te dają wiele możliwości udoskonalenia swoich technik,
wymiany pomysłów oraz prezentacji swoich małych dzieł – przekonuje. - Mam nadzieję, że choć
trochę obaliłam mit wsi, z której
wszyscy uciekają. A my tym, co
robimy „tu i teraz” przekonujemy
wielu, że wieś można pokochać.
Każdy dzień spędzony w tym
miejscu, utwierdza nas w przekonaniu, że to był dobry wybór - resumuje.

fot. autor

Domanowice, wieś oddalona o 10
kilometrów od Trzebnicy, wieś, jakich wiele w naszej gminie. Cisza
przeplatana mgłą, która wkrada
się między domostwa- istna oaza
spokoju. W tym miejscu osiedlili
się państwo Ewelina i Piotr Szady.
Jeszcze pięć lat temu przez myśl im
nie przeszło, że zamieszkają w tak
odległym miejscu od ich miasta Wrocławia.

fot. autor

EDYTA BĄK

Przewodnicy w Trzebnicy

Przewodnicy z klubu „Rzepiór”

I Cross Trzebnicki
Przypominamy, że 10 marca (niedziela) o godz. 11, startuje I Cross
Trzebnicki. Biegi odbywają się na 10-kilometrowym, pagórkowatym
odcinku Lasu Bukowego. Aby go ukończyć, należy pokonać trzy pętle
po 3,33 km każda. Trzebnicki Cross to preludium do półmaratonu Ślężańskiego.
Gmina Trzebnica wraz z wrocławskim stowarzyszeniem Pro-Run
i Radiem Wrocław, zapraszają
wszystkich do wcześniejszego
sprawdzenia swoich sił na ścieżkach biegowych w Trzebnicy.
W piątek, 8 marca, zamykana jest
internetowa lista zapisów dostępna
na stronie www.pro-run.pl. Osoby,
które nie zdążą zarejestrować się
za pośrednictwem internetu, będą
mogły to zrobić w dniu zawodów,
na terenie imprezy, w godz. 8-10 –
pod warunkiem, że na liście startowej będą jeszcze wolne miejsca.
Pomysł utworzenia tej sportowej
imprezy powstał już w ubiegłym
roku, gdy stowarzyszenie ProRun 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 naj-

większą liczbę biegaczy z Dolnego
Śląska – mówi Jacek Jackowiak,
prezes Pro-Run.
Jak twierdzi burmistrz Marek
Długozima, 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 – podkreśla 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.
Trzebnicki Park Wodny ZDRÓJ
przygotował specjalną ofertę dla
sportowców – w dniu zawodów,
każdy uczestnik biegu będzie
mógł skorzystać z 50% zniżki na
wstęp na basen!
[kam]

15

trzebnica.pl | facebook.com/trzebnica

INFORMATOR
KULTURALNY

Pół wieku razem - na dobre i złe

Helena i Marian Ciesielscy to małżeństwo z półwiecznym stażem. Mają siedmioro dzieci i siedemnaścioro wnucząt. Ich historia być może jest zwykła, ale dla mnie to wyjątkowi ludzie. To moi dziadkowie.

Po dwóch latach spotkań Helena
i Marian wzięli ślub. Najpierw cywilny, w Trzebnicy, dokładnie 3
października 1962 roku, a 17 listopada kościelny – u franciszkanów
we Wrocławiu. Chwilę później
dostali mieszkanie w Masłowie
i założyli rodzinę. Kto mógł przypuszczać, że Pan Bóg obdarzy
ich tak licznym potomstwem…
Jako pierwsza na świat przyszła
Jadwiga, następnie Gosia, Danuta,
Janusz – jedyny mężczyzna, a później Jola, Lidka i Basia.
Babcia Hela zajmowała się prowa-

Skromnie, ale zgodnie z zasadami
W domu było skromnie, prosto i z
zasadami. Każde z dzieci wyjechało później w inny zakątek Polski zaczynając od naszej gminy, przez
Opole i Wołczyn, aż po Górny
Śląsk. Potem pojawiły się wnuki.
Dziś jest to już spora gromadka.
W rodzinie najbardziej popularne
zawody wśród kobiet są związane ze służbą zdrowia. Mężczyźni
wolą mundury. Jedyny syn właśnie
kończy półroczną misję w Afganistanie, wszyscy liczą na to, że zdąży na dwa wesela siostrzenic, które

fot. autor

PATRYCJA KRÓL

Jubilaci razem z rodziną, burmistrzem M. Długozimą i kierownik USC
A. Piotrowska

planowane są w maju.
Piękny jubileusz prawie cała rodzina świętowała hucznie 17 listopada ubiegłego roku. Niestety,
zebranie tak licznej gromadki
w jednym miejscu i czasie to nie
lada wyzwanie, ale i tak wszyscy
świetnie się bawili. W rodzinie
mamy nawet księdza, który odprawił uroczyste nabożeństwo
w domu. Szczególnie miło wspominamy odnowienie przyrzeczeń
małżeńskich. Mimo że dziadek
nie mówi, w jego oczach widać
było wtedy wzruszenie i prawdziwą miłość. Po kilku miesiącach
dziadkowie dostali list gratulacyjny od Prezydenta Bronisława
Komorowskiego. W liście tym napisał: „Odznaczając Państwa medalami za długie pożycie małżeńskie chciałbym podkreślić, że jest
to medal szczególny. Otrzymuje
go bowiem dwoje ludzi, których
wspólne rodzinne życie jest powodem do dumy i radości dla najbliższych, a także wzorem i przykładem wierności.”
Medale za długoletnie pożycie
Dla dziadków szczególnie miłe
było odznaczenie medalami przez
burmistrza Marka Długozimę,
który wraz z naczelnik z Urzędu
Stanu Cywilnego Anną Piotrowską
odwiedził jubilatów. Po odczytaniu decyzji Prezydenta nadał
dziadkom medale za długoletnie
pożycie małżeńskie i wręczył legitymacje. Nie zabrakło pięknych
kwiatów i upominku. Na twarzy
dziadka znów widać było wielką radość, której tak brakuje mu
na co dzień. Włodarz miasta nie
szczędził pochwał pod adresem
jubilatów, podkreślając ponadczasowe wartości, którymi wciąż
kieruje się małżeństwo. - Z całego
serca gratuluję państwu tak wspaniałego jubileuszu. W dzisiejszych
czasach nie ma już zbyt wielu takich rodzin. Coraz częściej goni
się za karierą czy pieniądzem odkładając zakładanie rodziny na
później. Wy postanowiliście żyć
inaczej. W waszym życiu nie brakowało chwil trudnych, smutnych,

ale wszystkie te bolączki rekompensowane były przez te radosne
i piękne – ich z pewnością było
więcej. Wasz przykład, szanowni
jubilaci, doskonale pokazuje, że
prawdziwa miłość wszystko przetrzyma. Życzę wam jeszcze wielu
pięknych dni razem i jak najwięcej
powodów do uśmiechu- powiedział wręczając bukiet kwiatów.
Na twarzach gości pojawiły się
łzy wzruszenia. Babcia podziękowała gościom za wzruszającą uroczystość, a najlepszym wyrazem
wdzięczności był poczęstunek.
Przy kawie była chwila reﬂeksji
nad wartością rodziny, a wniosek
płynął jeden - takie jubileusze to
powód do dumy dla wszystkich
bez wyjątku.
Jubileusz dziadków jest dla mnie
niemałym przeżyciem i chwilą do
głębszej reﬂeksji. Chciałabym, by
takie postawy przetrwały i wzięły
górę nad trwającym obecnie kryzysem rodziny. Myślę, że każdy
młody człowiek powinien garściami czerpać z życiowej mądrości swoich dziadków i ich stawiać
jako wzór. Oni wychowywali się
w czasach, kiedy nawet to, co kruche, próbowało się naprawić, a nie
wyrzucić do śmieci. Są żywym dowodem na to, że przysięgi małżeńskiej można dotrzymać, bo prawdziwa miłość nigdy nie ustaje.

Helena i Marian Ciesielscy

Na spotkanie, które miało miejsce
w sali Retro TCKiS licznie przybyli uczniowie trzebnickiego gimnazjum nr 1 im. Henryka Brodatego.
Oprócz nich pojawili się również
inni zainteresowani wysłuchaniem relacji z podróży Bolesława
Grabowskiego.
Podróżnik w swojej opowieści skupił się przede wszystkim na opisaniu różnic kulturowych i obyczajowych występujących między
Polską a Japonią. Pokazując zdjęcia zrobione podczas swojego
pobytu za granicą opowiadał, m.
in. jak wygląda szkoła japońska,
targ rybny, typowy japoński dom,

w reżyserii Jerzego Domaradzkiego.
bilety: 10 zł do nabycia w kasie
kina tuż przed seansem.

Bejbi blues
22 marca

w reżyserii Katarzyny
Rosłaniec.
(tuż po ich występie kabaretu
„Paranienormalni”)

KULTURA
11 marca
Festiwal Tradycji i Obrzędów.
W sali Retro TCKiS uczniowie
SP z Boleścina będą tworzyli
wielkanocne palmy i uczestniczyli w warsztatach malowania pisanki artystycznej.

14 marca,
Gala „Ośmiu Wspaniałych”
Odbędzie się w sali widowiskowej. Dzień później w kinie
zagramy „Mistrza” w reżyserii
Paula Thomasa Andersona.

16 - 17 marca
Kiermasz Wielkanocny
“Rękodzieło i wyroby regionalne”,
Na który organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich
mieszkańców. Będzie można
kupić zarówno ręcznie robione przedmioty, jak i produkty
spożywcze. - sala Retro

MARZEC
„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

ZDROWIE
19 marca
fot. autor

AGATA STĘPIEŃ

8 marca, o godz. 19

WYSTAWY T C K i S

W związku z wystawą „Japonia – Kraj Kwitnącej Wiśni i lodów o smaku zielonej herbaty” jaką można oglądać od lutego
w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu, 4 marca odbyło się spotkanie z jej autorem - Bolesławem Grabowskim.
tym wiele nurtujących ich pytań.
Sam Bolesław Grabowski stwierdził, iż podróże to dla niego po
prostu pasja. – Można mieć dużo
dzieci, można pracować w szkole
i można zwiedzać świat. Kiedy się
podróżuje to nie pieniądze są najważniejsze, bo je można pożyczyć.
Najważniejsze w rozpoczęciu podróżowania jest czytanie. Jeżeli się
tego nie robi, zmniejsza się swoje
szanse na zostanie podróżnikiem.
Nawet jeśli nie ma się zbyt wielu pieniędzy, to przecież książki
można wypożyczać z biblioteki.
Chęć podróżowania wzięła się
u mnie właśnie z tego, że sam zacząłem dużo czytać – reasumuje
autor wystawy.

Piąta pora roku

kabaret „Paranienormalni”
godz. 17, Bilety w cenie 50 zł
wciąż można kupić w TCKiS.

Spotkanie z podróżnikiem
święta góra Fudżi. Nie zabrakło
również slajdów ukazujących nowinki technologiczne w postaci
futurystycznych samochodów napędzanych energią słoneczną, którymi Japończycy poruszają się na
co dzień po drogach. Podczas prelekcji oprócz samego pokazu zdjęć
autor zaprezentował również tradycyjny stój japoński czyli kimono, ubierając w nie czworo uczestników spotkania. Słuchacze mogli
również zobaczyć przyrządy do
kreślenia pisma logograﬁcznego,
a także znamienne dla tego kręgu
kulturowego naczynia i potrawy.
W trakcie spotkania uczestnicy
z zainteresowaniem słuchali opowieści globtrotera, zadając przy

r e p e r t u a r

22 marca

fot. autor

Dziadek Marian urodził się w Obertynie, w powiecie horodeńskim
województwa stanisławowskiego.
Jako młody chłopak został przesiedlony do Wrocławia, gdzie rozpoczął naukę w szkole oﬁcerskiej.
Niestety, choroba pokrzyżowała
plany i ostatecznie ukończył szkołę rolniczą. Na szczęście nie ma
tego złego, co by na dobre nie wyszło. Po ukończeniu nauki dziadek
rozpoczął pracę w Państwowym
Gospodarstwie Rolnym w Masłowie na kierowniczym stanowisku.
Tu poznał młodszą o 12 lat Helenę,
która przyjechała tam z Sulejowa
na prace sezonowe. Tak zaczęła się
wielka miłość, która trwa do dziś.

dzeniem domu, gospodarstwem
i wychowywaniem dzieci. Kiedy
te najmłodsze już podrosły, na trochę wróciła do pracy. Dzięki stałej
matczynej opiece i wychowaniu
w katolickiej wierze, każde z nich
wyrosło na przyzwoitego człowieka. Niestety, ponad 8 lat temu
do rodziny Ciesielskich przyszło
nieszczęście. Dziadek dostał udaru. Jest częściowo sparaliżowany,
wymaga stałej opieki ze strony
babci, której też dokuczają różne
choroby. Mimo tych trudności
i cierpienia babcia wciąż znajduje
czas na przygotowywanie oprawy
muzycznej każdej mszy świętej
w masłowskim kościele. Dziadek
zaś, dopóki nie zachorował, był
kościelnym i przyczynił się do remontu kościoła.

KINO POLONIA

B. Grabowski prezentuje tradycyjny strój japoński

wtorek w godz. 9 – 12, w
TCKiS odbędzie się akcja
krwiodawstwa.
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Młodzi doradzają dorosłym

Młodzieżowa Rada Miejska została utworzona w 2012 roku i obecnie liczy 18 radnych. W zamierzeniu ma ona mieć charakter konsultacyjny, to znaczy, że ma wspomagać „dorosłą” Radę Miejską w podejmowaniu decyzji dotyczących młodzieży poprzez opiniowanie, wnioskowanie i doradzanie.

Powstanie MRM ma na celu
przede wszystkim wspieranie
i rozpowszechnianie samorządności wśród młodych ludzi. Dzięki niej młodzież ma możliwość
brania czynnego udziału w kształtowaniu samorządności lokalnej,
która ich bezpośrednio dotyczy.
Co ważne ma to wpływ na rozwój
młodych ludzi, którzy w przyszłości będą stanowić ﬁlar społeczeństwa obywatelskiego.
W skład Rady wchodzą demokratycznie wybrani młodzi ludzie
uczęszczający do gminnych szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ich siedzibą jest Urząd Miejski a opiekunem Mateusz Stanisz
– przewodniczący miejskiej rady
oraz Daniel Buczak, sekretarz
gminy Trzebnica. Finansowego
wsparcia udziela młodzieży burmistrz, natomiast kontrolę nad ich
ﬁnansową działalnością sprawuje
Komisja Rewizyjna. Jak powiedział nam Marek Szwiec, który
jest animatorem MRM – Młodzieżowa Rada Miejska ma statutowo

przydzielony budżet, który wykorzystuje na swoje działania. Budżet ten jest ustalany, co roku na
sesji Rady Miejskiej. -W zeszłym
roku wykorzystaliśmy te pieniądze m.in. na szkolenie młodzieżowej rady, niewykorzystane środki
zostały zwrócone do gminnej kasy
- wyjaśnia.
Stanowisko animatora zostało
utworzone w czerwcu ubiegłego roku. – Zostałem zaproszony
przez burmistrza do współpracy,

ponieważ mam już doświadczenie
we współdziałaniu z innymi młodzieżowymi radami. Współpraca
polega przede wszystkim na animowaniu działania MRM, pokazaniu, co można robić, wskazaniu
metod umożliwiających realizowanie celów, nadzorowaniu pracy
oraz pomocy np. w pisaniu podań
czy uchwał – dodaje.
Ponadto do jego obowiązków należy m. in. poszukiwanie możliwości oraz inicjowanie i koordy-

Młodzi radni w trakcie sesji, na której wybrano przewodniczącego i zastępców

Jeden procent na szczytne cele
Pod koniec kwietnia mija termin rozliczania podatku dochodowego od osób ﬁzycznych za rok 2012, warto w związku z tym zastanowić się, komu przekazać 1% swojego podatku. Możemy dzięki nietrudnemu zabiegowi wspomóc
jakąś ważną inicjatywę lub kogoś, kto znalazł się w potrzebie.
AGATA STĘPIEŃ

Największą satysfakcją powinna
być dla nas świadomość, że mogliśmy wspomóc kogoś, kto tej pomocy potrzebuje.
Liczba potrzebujących jest bardzo
duża. Na stronie Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej można znaleźć wykaz ponad 7 tysięcy
organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1% podatku dochodowego od
osób ﬁzycznych. Ich spis możemy otrzymać również w urzędzie
skarbowym bądź w wydziałach
Krajowego Rejestru Sądowego.
Decyzja może nie należeć do najłatwiejszych. Wybierając jednak
organizację można, np. pomóc
tym, których działalność jest
istotna dla naszego lokalnego środowiska. Wśród tych działających
na terenie naszej gminy możemy
wybrać między innymi:
1. Stowarzyszenie „Troska” KRS
0000261924
Zajmuje się ono wspieraniem i podejmowaniem działań na rzecz
kultury, a także zmierzających do
ochrony i promocji zdrowia. Jego
celem jest upowszechnianie sportu
i wypoczynku wśród dzieci i młodzieży. Podejmuje także działania
na rzecz osób niepełnosprawnych.

nowanie udziału MRM w szkoleniach i warsztatach, w regionalnych, krajowych i międzynarodowych zrzeszeniach i innych
inicjatywach z obszaru działania
młodzieżowych rad; współpraca
ze szkołami oraz samorządami
uczniowskimi, władzami gminy oraz Biurem Rady Miejskiej;
współorganizacja spotkań i debat,
czy pomoc przy prowadzeniu biura Młodzieżowej Rady.

fot. UM Trzebnica

AGATA STĘPIEŃ

2. Stowarzyszenie oświatowe
„Sowa”
KRS 0000257581
Za cel obrało sobie pomoc uczniom
poprzez promowanie i rozwijanie
nowatorskich metod kształcenia
i wychowania. Prowadzi działalność na rzecz edukacji ekologicznej, kulturalnej, prozdrowotnej,
itp. Wspomaga rozwój zawodowy
nauczycieli.
3. Stowarzyszenie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku „Tęcza”
KRS 0000317368
Prowadzi działalność edukacyjną,
zdrowotną, kulturalną, twórczą
oraz turystyczną dla wśród osób
starszych. Aktywizuje je społecznie oraz rozpowszechnia proﬁlaktykę gerontologiczną
4. Stowarzyszenie Sportowo
-Rekreacyjne „Polonia”
KRS 0000204675
Celem klubu jest szkolenie dzieci
i młodzieży w zakresie kultury ﬁzycznej oraz doskonalenie sprawności ﬁzycznej oraz propagowanie
rywalizacji i dążenia do osiągnięcia wyników w ramach społecznie
akceptowanych zasad współzawodnictwa
5. Stowarzyszenie „Uśmiech
Dziecka”
KRS 0000132946
Celami statutowymi stowarzysze-

nia są doﬁnansowanie Warsztatów
Terapii Zajęciowej oraz pomoc indywidualna wybranym osobom
z niepełnosprawnością – uczestnikom warsztatów.
6. Stowarzyszenie „Aktywni
Lokalnie”
KRS 0000257647
Podejmuje działania na rzecz
dzieci i młodzieży pomagając im
w nabywaniu umiejętności wykorzystania własnego potencjału w sytuacjach edukacyjnych,
społecznych, w nabywaniu praktycznych umiejętność. Ponadto
przeciwdziała ubóstwu i dąży do
ograniczenia zawijka wykluczenia
społecznego.
7. Stowarzyszenie Klubu
Sportowego Głuchów Górny
KRS 0000327642
Misją stowarzyszenia jest wspieranie i upowszechnianie kultury
ﬁzycznej i sportu.
8. Stowarzyszenie Absolwentów
i Przyjaciół Liceum
Ogólnokształcącego w Trzebnicy
KRS 0000201624
Celem stowarzyszenia jest m. in.
promowanie, wspomaganie i rozszerzanie działalności wychowawczej i dydaktycznej Powiatowego
Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy.

MŁODZIEŻOWA
RADA MIEJSKA
PRZEWODNICZĄCY
Paweł Łukaszewski
WICEPRZEWODNICZĄCY
Wiktor Włodarczyk
Wojciech Łamasz
CZŁONKOWIE

Maciej Ciosek
Miriam Marczak
Roksana Sieniuć
Jagoda Werbicka
Paulina Gabrych
Miłosz Łapiński
Sylwia Szczurek
Jakub Krawiec
Mateusz Garncarek
Dorota Modliborska
Aleksandra Psiurka
Małgorzata Szewczyk
Monika Nalepa
Angelika Pałka
Marcin Madeja
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Rozmowa z ks. dr. Bogdanem Giemzą, superiorem wspólnoty zakonnej Salwatorianów przy paraﬁi św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy

Troska o dziedzictwo kluczy Królestwa
EWELINA GŁADYSZ

Co my wierni możemy sądzić
o decyzji Benedykta XVI? Media
zaczynają utwierdzać wiernych
w przekonaniu, że papież jest teraz na wakacjach, że skorzystał
z furtki, z której dotąd nikt nie korzystał - jest na emeryturze, czyta
zaległości i odpoczywa.

sprawowania posługi Piotrowej.
Ta rezygnacja świadczy nie tylko
o osłabieniu sił 86-letniego papieża, ale również o skali problemów,
przed którymi stoi dzisiaj Kościół
i świat, a z których on najlepiej
zdawał sobie sprawę. By zrozumieć w pełni jego decyzję, zamiast
klucza podejrzeń należałoby zastosować klucz wiary.

Jak wygląda czas sede vacante,
czyli pustego tronu? Jak powinniśmy, jako Kościół, go przeżywać?

Pragnę najpierw przywołać obszerny fragment wypowiedzi
Benedykta XVI z 10 lutego skie- Określenie „sede vacante” jest
rowanej do kardynałów, w której określeniem technicznym i oznaprzekazał swoją rezygnację z urzę- cza „nieobsadzoną stolicę”, czyli
du: „Rozważywszy po wielokroć wakat na Stolicy Piotrowej. Rozrzecz w sumieniu przed Bogiem, poczyna się on po śmierci lub rezyzyskałem pewność, że z powodu gnacji papieża. Dlatego Benedykt
podeszłego wieku moje siły nie XVI precyzyjnie określił w cytosą już wystarczające, aby w spo- wanym przemówieniu z 10 lutego
sób należyty sprawować posługę tego roku, że zajmowany przez
niego urząd będzie zwolniony od
Piotrową. Jestem
28 lutego 2013
w pełni świadom,
roku, od goże ta posługa,
R. Cantalamessa:
dziny 20. Norw jej duchowej
„Myślę, że pewna
my dotyczące
istocie powinna
zarządzania
dezorientacja, jaką
być spełniana nie
Kościołem
tylko przez czyodczuwa wielu kaw tym okresie
ny i słowa, ale
oraz przygototolików po dymisji
w nie mniejszym
wań do konstopniu
także
Benedykta XVI może klawe zawiera
przez cierpienie
pomóc Kościołowi.” K o n s t y t u c j a
i modlitwę. Tym
apostolska
niemniej, aby kieJana Pawła II
rować łodzią św.
Piotra i głosić Ewangelię w dzisiej- „Universi Dominici gregis” z 22
szym świecie, podlegającym szyb- lutego 1996 roku.
kim przemianom i wzburzanym W okresie sede vacante władzę
przez kwestie o wielkim znaczeniu w Stolicy Apostolskiej i w całym
dla życia wiary, niezbędna jest siła Kościele katolickim przejmuje
zarówno ciała, jak i ducha, która tymczasowo kolegium kardynalw ostatnich miesiącach osłabła we skie z kard. dziekanem na czele,
mnie na tyle, że muszę uznać moją choć nie dotyczy ona spraw naleniezdolność do dobrego wykony- żących do kompetencji papieża.
wania powierzonej mi posługi”.
Obecnym
Przytaczam te słowa, bo one więcej mogą powiedzieć niż niejeden
przemądrzały komentator. W medialnych informacjach na temat
rezygnacji Benedykta XVI i wyboru nowego papieża pełno jest
teorii spiskowych czy zwyczajnie
głupich. Ale czy można się dziwić,
skoro „ekspertami” od spraw Kościoła w mediach czyni się osoby,
które porzuciły kapłaństwo i życie zakonne, np. Stanisław Obirek
czy Tadeusz Bartoś? Nie ujmuję
ich wiedzy, ale chcę wskazać na
problem. Proszę sobie wyobrazić
dwóch skłóconych sąsiadów albo
małżonków po rozwodzie. Chcemy wyrobić sobie pogląd na ich
spór i jedna ze zwaśnionych stron
ma być ekspertem w sprawie drugiej osoby. Czy będzie obiektywna
i rzetelna? Raczej będzie wylewać
swoje żale i frustracje. Podobnie
jest z medialnymi „ekspertami”
w sprawie Kościoła.
Powracając do samej decyzji papieża. Na pewno jest ona wydarzeniem bez precedensu. Należy
mieć na uwadze, że taką ewentualność rozważali poprzedni papieże, Paweł VI i Jan Paweł II. Chcę
zwrócić uwagę na argumentację
samego Benedykta XVI: decyzja
została dobrze rozeznana przed
Bogiem a jej powodem jest utrata sił niezbędnych do należytego

właściwego wyboru. Natomiast
dla wiernych Kościoła winien to
być czas modlitwy zanoszonej do
Boga w tejże intencji. Czym jest
okres sede vacante bardzo trafnie ujął o. Raniero Cantalamessa,
kaznodzieja papieski, w dniu 4
marca tego roku w homilii skierowanej do kardynałów przybyłych do Watykanu na konklawe.
Powiedział on, m.in.: „Myślę, że
pewna dezorientacja, jaką odczuwa wielu katolików po dymisji Benedykta XVI może pomóc
Kościołowi. Pokazuje bowiem, że
prawdziwą głową Kościoła jest Jezus Chrystus. A zatem nie można
mówić o sede vacante w głębokim
tego słowa znaczenia. Ponieważ
Chrystus żyje, zmartwychwstał
i kieruje Kościołem za pośrednictwem różnych osób, które po sobie
następują”.

Co tak naprawdę przed nami?
W jaki sposób przebiegnie konklawe? Czy Benedykt XVI w jakiejkolwiek formie będzie w nim uczestniczył? Dlaczego to tak ważne, że
Papież pozostanie „ukryty”?
Zasady obowiązujące przy wyborze papież określa szczegółowo
Konstytucja apostolska Jana Pawła II „Universi Dominici gregis”
(jej pełny tekst można znaleźć na
stronie: www.opoka.org.pl). Należy rozróżnić okres przygotowania
do konklawe i czas samego konklawe zakończony wyborem nowego papieża.

W okresie przygotowawczym odbywają się w Watykanie tzw. kongregacje generalne kolegium kardynalskiego. Pierwsza taka kongregacja odbyła się w poniedziałek, 4 marca. Wzięło w nim udział
142. kardynałów
dziekanem
z liczącego 207.
jest emeryNależy rozróżnić
duchownych
towany seokres przygotowania Kolegium Karkretarz stanu
dynalskiego,
do konklawe i czas
kard. Angelo
w tym 103. elekSodano, któsamego konklawe za- torów. Zadaniem
ry odwiedził
tej formy spokończony wyborem
swego czasu
tkań jest wzatakże Trzebjemne poznanie
nowego papieża.
nicę. Z kolei
kardynałów
w Watykanie
pochod z ąc ych
administrację przejmuje kardynał z różnych części świata, wymiana
kamerling, pełniąc funkcję tym- poglądów na temat najważniejczasowej głowy Państwa Waty- szych zadań i problemów Kościoła
kańskiego. Obecnie jest nim kard. w chwili obecnej, i ustalenie daty
Tarcisio Bertone. Sede vacante rozpoczęcia konklawe.
trwa do wyboru nowego papieża podczas konklawe. Z chwilą Stosownie do wspomnianej Konrozpoczęcia wakatu w Stolicy stytucji Jana Pawła II, prawo
Apostolskiej swoje urzędy prze- wyboru Biskupa Rzymskiego
stają pełnić szefowie wszystkich przysługuje jedynie kardynałomdykasterii, czyli kongregacji i pa- -elektorom, którzy nie ukończypieskich rad oraz ich członkowie. li osiemdziesiątego roku życia.
Od tej pory instytucje te zajmo- Maksymalna liczba kardynałów
wać się będą zadaniami, określo- wyborców nie powinna przekronymi w Konstytucji apostolskiej czyć stu dwudziestu. Dokument
Universi Dominici Gregis jako te jasno precyzuje miejsce wyboru
papieża i osoby, które mogą tam
„o mniejszym znaczeniu”.
być dopuszczone z racji swojeCzym dla Kościoła jest sede va- go urzędu. Konklawe odbywa się
cante?
w granicach terytorium Państwa
W pierwszej kolejności dla kardy- Watykańskiego, w określonych
nałów-elektorów, czyli mających sektorach i budynkach zamknięuprawnienia wyboru nowego pa- tych dla osób postronnych. Karpieża jest to czas odosobnienia, dynałowie na czas konklawe zaby w spokoju i poczuciu odpo- mieszkują w tzw. Domu Św. Marwiedzialności za Kościół dokonać ty, natomiast wszystkie czynności

Ks. dr Bogdan Giemza
związane z wyborem papieża
odbywają się wyłącznie w Kaplicy
Sykstyńskiej, o której tak wymownie pisał Jan Paweł II w „Tryptyku
rzymskim”:
„I tu właśnie u stóp tej przedziwnej
sykstyńskiej polichromii

zbierają się kardynałowie —
wspólnota odpowiedzialna za
dziedzictwo kluczy Królestwa. (…)
Ludzie, którym troskę o dziedzictwo kluczy powierzono,
zbierają się tutaj, pozwalają się
ogarnąć sykstyńskiej polichromii,
wizji, którą Michał Anioł pozostawił —
Tak było w sierpniu, a potem
w październiku pamiętnego roku
dwóch konklawe,
i tak będzie znów, gdy zajdzie
potrzeba, po mojej śmierci.
Trzeba, by przemawiała do nich
wizja Michała Anioła.
«Con-clave»: wspólna
o dziedzictwo kluczy,

troska

kluczy Królestwa”.
Powracając do przebiegu konklawe, to w myśl cytowanej już
Konstytucji, obowiązującą formą
wyboru Biskupa Rzymskiego jest
głosowanie. Dla ważnego wyboru wymagane jest dwóch trzecich
głosów. Każdego dnia przeprowadza się dwa głosowania. W dokumencie jest też mowa, że kardynałowie-elektorzy winni mieć do
dyspozycji m.in. kilku zakonników-spowiedników, władających
różnymi językami, jak również
dwóch lekarzy w przypadku ewentualnej nagłej potrzeby, osoby odpowiedzialne za przygotowanie
posiłków i robienie porządków.
Wszyscy składają na początku
specjalną przysięgę zobowiązując się do zachowania tajemnicy
w tym, co dotyczy wyboru.
Gdy chodzi o udział Benedykta
XVI w konklawe, to ﬁzycznie na
pewno nie będzie w nim uczestniczył. Natomiast jak zapewnił podczas swej ostatniej audiencji ogólnej w dniu 27 lutego tego roku, będzie nadal towarzyszył Kościołowi

swoją modlitwą i reﬂeksją.
Czy Duch Św. jest obecny na konklawe? Czy tak naprawdę ścierają
się tylko interesy różnych frakcji
obecnych w Kościele?
W dniu rozpoczęcia konklawe,
w godzinach porannych, odprawiana jest w bazylice św. Piotra
msza wotywna pro eligendo papa
- w intencji przyszłego papieża.
Po południu kardynałowie elektorzy zbierają się w Kaplicy Paulińskiej, by stamtąd przy śpiewie
hymnu „Veni Creator” wyruszyć
w procesji do Kaplicy Sykstyńskiej
i rozpocząć konklawe. Prośba do
Ducha Świętego jest wołaniem
o pomoc przy wyborze.
Co do elementu ludzkiego, to on
na pewno jest też obecny w konklawe, tak jak w codziennym życiu
Kościoła. Kardynałowie-elektorzy
są przecież ludźmi z krwi i kości.
Łączy ich poczucie odpowiedzialności za Kościoła, ale każdy przecież zachowuje swój osąd spraw
Kościoła, oczekiwań wobec nowego papieża.
Czy Polska ma swojego kandydata? Czy nam w sposób szczególny
powinno na kimś zależeć?
Trudno mówić o kandydacie Polaków, natomiast polscy kardynałowie wezmą udział w konklawe.
Na drugie pytanie odpowiem odwołując się do wypowiedzi Rocco
Buttiglione, włoskiego polityka
i przyjaciela Jana Pawła II. Pytany po śmierci naszego rodaka
jaki powinien być przyszły papież
- z Afryki czy skądinąd, progresista czy konserwatysta, odpowiedział: „Nie jest ważne, czy będzie
poetą, ﬁlozofem czy teologiem,
choć dobrze by było, żeby trochę
na teologii się jednak znał. Ważne natomiast, żeby był zakochany
w Chrystusie. Powinien zgodzić
się na to, aby Chrystus wszedł całkowicie w jego życie i żeby głosił
ewangelię radości i pokazywał
wszystkim ludziom, że miłość jest
możliwa. To jest najważniejsze”.
Dziękuję za rozmowę.
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Widziałam Papieża
PATRYCJA KRÓL

Od zawsze marzyłam o wycieczce do Rzymu. Chciałam zobaczyć
z bliska miejsce, w którym rodziła
się historia, podziwiać zagłębie
najpiękniejszych dzieł rąk ludzkich i – oczywiście – zobaczyć Papieża. Do 2005 roku liczyłam na
to, że jakimś cudem zobaczę naszego Ojca świętego – Jana Pawła
II. Niestety, to marzenie już na zawsze pozostanie niespełnione.
Do wiecznego miasta wjechaliśmy
28 grudnia. Porządkowi nie przywitali nas zbyt miło, bowiem okazało się, że naszych autokarów nie
ma na ich liście. Niezrażeni tym
faktem udaliśmy się we wskazaną
stronę – w końcu wszystko musiało się dobrze skończyć. Po wyjściu
z metra ponad 3 godziny spędziliśmy na ulicy pod kampusem
uniwersyteckim. Wtłoczyliśmy się
do sal wykładowych i na pół przytomni słuchaliśmy wskazówek
dotyczących przeżycia tych kilku
dni w stolicy Włoch. Zmęczeni,
głodni, brudni, niewyspani i coraz
bardziej zdenerwowani. W końcu
dostaliśmy adres, pod który mieliśmy się całą grupą udać. Ponad pół
godziny jazdy i jesteśmy. Rozglądamy się dookoła. – Wygląda mi
to na koniec świata – rzucił ktoś
z tłumu. Nagle naszym oczom
ukazuje się tabliczka z napisem
ROMA i strzałką skierowaną do
miejsca, z którego przyjechaliśmy.
Wszystko jasne. Jesteśmy jakieś 30
km za Rzymem, parę przystan-

ków od międzynarodowego portu
lotniczego Fiumicino. Dochodzi
34 godzina podróży, która nie ma
końca. Okazuje się, że naszą noclegownią będą hale Expo, w których
podczas wszystkich poprzednich
spotkań organizowane były modlitwy i posiłki dla pielgrzymujących.
Na drugi dzień zaczęliśmy traktować ten wyjazd jako swego rodzaju survival. Obiady wydawane były pod chmurką, niedaleko
Koloseum, więc dotarcie tam zajmowało trochę czasu. Codziennie dzieliliśmy się na dwie grupy.
Wraz z Kamilą i Michaliną tworzyłyśmy zgrane, czasami błądzące, ale przynajmniej radosne
trio. Na 29 grudnia zaplanowana
była modlitwa wieczorna z udziałem Papieża Benedykta XVI. Na
placu św. Piotra znalazłyśmy się
w miarę wcześnie, dlatego miałyśmy miejsca siedzące. Po jakimś
czasie w tłumie dało się wyczuć
zdecydowane poruszenie. Stanęłam na krześle, by zlokalizować
źródło zamieszania. To Benedykt
XVI błogosławił rozentuzjazmowanym pielgrzymom z papamobile.
Próbowałam uwiecznić tę chwilę
telefonem, niestety – z wrażenia
drżały mi ręce. Mało tego, do oczu
napłynęły mi łzy, a po plecach
przechodziły dreszcze. Nie sądziłam, że w taki sposób mogę zareagować na tak bliską obecność
zwierzchnika Kościoła Katolickiego. A jednak. W połączeniu z kanonem „Laudate omnes gentes”
obecność Ojca Świętego pośród

O tym, że pojadę na Europejskie Spotkanie Młodych do Rzymu, wiedziałam już rok wcześniej. Od kilku lat te spotkania to mój jedyny pewniak na spędzenie Sylwestra w nietuzinkowy sposób. Nie inaczej było tym razem.
tylu ludzi różnych narodów i – co
warto podkreślić – wyznań czy
odłamów chrześcijaństwa sprawiła, że tę chwilę zapamiętam do
końca życia. Papież skierował do
nas piękne słowa: “Drodzy młodzi
przyjaciele, Chrystus nie odciąga
was od świata. On was posyła tam,
gdzie przygasa światło, abyście je
nieśli innym”. Mocne, zwłaszcza
teraz, kiedy przyznanie się do wiary w Boga jest tak niepopularne.
Szczególnie przypominam sobie
ten wieczór w kontekście ostatnich wydarzeń mających związek
z Benedyktem XVI. Jego abdykacja to wydarzenie praktycznie
bezprecedensowe – poprzednia
taka sytuacja wydarzyła się 700
lat temu. Próbuję wyobrazić sobie
co czuł, kiedy modlił się z nami.
Prawdopodobnie już wtedy wiedział, że ma dla świata taką wiadomość. Podjąć decyzję tej wagi
z pewnością nie było łatwo, ale jedyne co w tej sytuacji pozostaje, to
ufać i modlić się za Papieża. Pełne wrażeń wróciłyśmy do naszej
hali, nazwanej przez nas zabawnie
hotelem Fiera di Roma. Towarzyszyło nam to samo niedające się
zdeﬁniować uczucie. To było niezapomniane przeżycie, którego
już nie doświadczymy. Modlitwa
z Papieżem zrekompensowała
nam wszystkie niedogodności
związane z tym wyjazdem i dla
tego spotkania warto było tam jechać.
Kolejne dni upływały równie radośnie, w pełnym słońcu, a Włosi
okazali się naprawdę sympatycz-

ni. Mimo że hale wystawowe nie
były wymarzonym miejscem do
spania, okazały się być doskonałe
na sylwestrową imprezę. Co roku
podczas spotkań obchodzone jest
tzw. „święto narodów” poprzedzone wspólną modlitwą o pokój
na świecie. Punktualnie o północy
modlitewne czuwanie zakończyło
się i przystąpiliśmy do międzynarodowej zabawy. Święto narodów
polega na tym, że przedstawiciele każdego kraju przygotowują
dwudziestominutowy pokaz najbardziej popularnych elementów
kojarzonych z danym państwem
– może to być taniec, gry, zabawy
czy też piosenki. Po kilku godzinach najlepszej zabawy w dziejach
moich corocznych wyjazdów na
Europejskie Spotkanie Młodych

poszliśmy spać, by rano bez problemów wstać na noworoczną
mszę świętą.
Dzień później wyjechaliśmy
z Rzymu. Po drodze odwiedziliśmy Asyż, w którym zdążyliśmy
zobaczyć wspaniałą, piętrową bazylikę św. Franciszka i pomodlić
się przy jego relikwiach. Ta miejscowość również urzekła nas swoim pięknem.
Polska przywitała nas okropną pogodą. Było szaro, brzydko i zimno,
ale przecież znamy przysłowie:
„wszędzie dobrze, lecz w domu
najlepiej”. Wyjazd do Rzymu wiele
wniósł do mojego życia. Spełniłam
swoje marzenie i wiem, że kiedyś
tam wrócę – przecież wkrótce będziemy mieli nowego Papieża.

fot. autor
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Trzebniczanie na Europejskim Spotkaniu Młodych w Rzymie

Trzebniczanie u Benedykta XVI
Najpierw pojawiła się informacja: w Rzymie jest Dom Pielgrzyma, w którym osoby niepełnosprawne mogą za darmo nocować. Potem pojawiła
się myśl: Powinniśmy pojechać! I tak 27 stycznia 2013 roku młodzież z PZS Placówek Szkolno-Wychowawczych uczestniczyła w jednym z ostatnich spotkań z Benedyktem XVI.
W drogę wyruszyło 30 uczniów,
15 opiekunów, przewodnik, kierowca i osoba duchowna - ks.
Adam Kwaśniewski z Paraﬁi
św. Apostołów Piotra i Pawła
w Trzebnicy. Zwiedzanie Rzymu
rozpoczęto od wizyty w Watykanie. Tam był czas na mszę świę-

tą przy Grobie Błogosławionego
Jana Pawła II, zwiedzanie Bazyliki
św. Piotra, potem Muzeum Watykańskie i Kaplica Sykstyńska.
Następnego dnia pielgrzymi spotkali się na audiencji generalnej
z Papieżem Benedyktem XVI.
- Wtedy nie wiedzieliśmy, że to

Pamiątkowe zdjęcie uczestników pielgrzymki.

ostatnie dni jego Pontyﬁkatu. Byliśmy wzruszeni. Muszę jednak
przyznać, że Papież miał już bardzo
zmęczoną twarz – mówi Elżbieta
Walczak, jedna z organizatorek
wyjazdu, nauczycielka w Zespole
Placówek Szkolno-Oświatowych.
Benedykt XVI pozdrowił zgromadzonych pielgrzymów również
w języku polskim i udzielił im
błogosławieństwa. Tego dnia na
trasie zwiedzania stanęły jeszcze
place: Navona i Hiszpański, a także słynna fontanna Di Trevi.
Zwiedzanie to wyzwanie
Zwiedzanie Rzymu to owszem
ogromne przeżycie, ale to także
duży wysiłek. Ruch, gwar miasta, temperatura i ilość miejsc
do zobaczenia sprawiają, że dla
każdego taka pielgrzymka to wyzwanie, tym bardziej dla osób
niepełnosprawnych. - To był niezwykły czas. Wyjechaliśmy stąd
w jakimś sensie każdy osobno, ale
wróciliśmy już jako jedna wielka rodzina – wspomina Elżbieta
Walczak. Forum Romanum, Colloseum, Panteon, Bazylika św.
Jana na Lateranie i Święte Schody
- to kolejne lekcje historii na trasie

trzebnickich pątników. Był jednak
moment wytchnienia: - W piątek
opuściliśmy miasto i udaliśmy się
do miejscowości uzdrowiskowej
Tivoli. Tutaj rzymscy dygnitarze
spędzali czas w okresie największych upałów w Rzymie. Zwiedzaliśmy Villę de Este z 45 fontannami, byliśmy na targu owoców,
kwiatów i warzyw. Urzekły nas
ich zapachy, kolory i dorodność
– dodaje pani Elżbieta.
Zwiedzanie to odpoczywanie
Dom Pielgrzyma - ośrodek prowadzony przez Braci Orionistów,
w którym nocowali pielgrzymi
z Trzebnicy, pełni rolę hotelu.
Został założony z inicjatywy Jana
Pawła II, właśnie z myślą o niepełnosprawnych turystach. Można
w nim odpocząć w pięknym ogrodzie, w cieniu drzew i soczystej,
śródziemnomorskiej roślinności.
Organizatorzy podkreślają też
inny wymiar tej styczniowej podróży: - Nasza wycieczka jest dowodem, że osoby niepełnosprawne nie muszą ograniczać się do
własnego środowiska. Jeżeli znajdą sprzymierzeńców mogą podróżować i zwiedzać świat na równi

z pełnosprawnymi rówieśnikami. Takie wyjazdy pozwalają im
uwierzyć w siebie, w to, że mogą
być nie tylko pacjentami czy kuracjuszami, lecz także turystami.
Głównymi organizatorkami wyjazdu były: Eżbieta Walczak i Karolina Husar. Dom Pielgrzyma,
w którym nocowano, zapewnia
uczniom niepełnosprawnym bezpłatny pobyt z trzema posiłkami
dziennie. Uczestnicy wycieczki
musieli jednak pokryć bardzo
duże koszty przejazdu autokarem,
a także koszty związane z poruszaniem się po samym Rzymie
i okolicach, stąd też potrzebni byli
sponsorzy. - Jak tylko usłyszałem
o tym pomyśle, to od razu postanowiłem, że udzielę wsparcia dla
tej niezwykłej inicjatywy. Z pewnością dla wychowanków placówki jest to przeżycie, które zapamiętają do końca swojego życia. Być
może dla wielu z nich to jedyna
taka szansa. Tym bardziej cieszę
się, że mogłem wesprzeć ﬁnansowo tę wyjątkową podróż – mówi
Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima.
[Ewe]
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KRZYŻÓWKA
Osoby, które do 18 marca 2013 nadeślą lub dostarczą
osobiście do redakcji (TCKiS ul. Prusicka 12) rozwiązaną krzyżówkę w raz z załączonym kuponem, wezmą
udział w losowaniu nagrody pieniężnej w wysokości
50 zł.
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Redakcja zdecydowała nagrodzić Igora i Borysa Dmytrowskich nagrodą niespodzianką za najbardziej kreatywne
rozwiązanie krzyżówki.
Pomimo obowiązujących reguł zdecydowaliśmy przyznać
nagrodę za bezinteresowną inicjatywę, która nas rozczuliła
i postanowiliśmy ją wyróżnić. Cieszymy się, że bez względu
na wiek mieszkają w Trzebnicy ludzie z pomysłem.

Rozwiązanie z numeru 2
Panoramy Trzebnickiej brzmiało:

TRZEBNICA KWITNIE
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:

Iwona Świętek , ul. Kolejowa Trzebnica.

To wyróżnienie jest wyjątkowe, bo pierwsze jakie wpłynęło
do Panoramy Trzebnickiej. Zwracamy uwagę na nietuzinkowość, bezpretensjonalność i pomysł trzebniczan.

Nagroda do odebrania w sekretariacie TCKiS.

ZAGADKA | gdzie to jest?
Wśród osób, które odgadną, w którym miejscu znajduje się obiekt ze zdjęcia
i dostarczą rozwiązanie do redakcji, wylosujemy zwycięzcę, który otrzyma zestaw gadżetów promocyjnych GMINY TRZEBNICA.

POKAŻ mi SWÓJ kolorowy ŚWIAT
Wytnij i pokoloruj według własnego uznania (technika dowolna).
Dostarcz do redakcji (TCKiS) do 18 marca a waźmiesz udział w losowaniu nagrody
niespodzianki. Zabawa dla dzieci w weku: do 6 lat

KUPON | ZAGADKA

KUPON POKAŻ mi SWÓJ kolorowy ŚWIAT

dwutygodnika NR 3(26)

dwutygodnika NR 3(26)

imię i nazwisko / telefon

imię i nazwisko / telefon
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Zgrupowanie Reprezentacji Polski w Trzebnicy
W minioną niedzielę do Trzebnicy zawitała reprezentacja A kobiet w piłce nożnej. Drużyna, w dniach 3-10 marca, odbywa
szkolenie na trzebnickim stadionie. W czwartek 7 marca do trenujących dołączy reprezentacja U-19.

fot. autor

Zgrupowanie reprezentacji rozpoczęło się 3 marca. Pierwsze spotkanie wyznaczono na godzinę 20,
zawodniczki przyjeżdżały do miasta o różnych porach, jednak o godzinie 20, tak jak zaplanowano,
wszystkie były obecne. Drużyna
a także sztab szkoleniowy zatrzymali się w Hotelu Trzebnica,
w którym, jak twierdzą zostali
bardzo ciepło przyjęci. Obiekt
pod kątem organizacji, stanął na
wysokości zadania. Swojego zadowolenia z organizacji pobytu nie
kryła Emilia Wnuk (kierownik
pierwszej reprezentacji piłki nożnej kobiet). - Można powiedzieć,
że czujemy się doskonale, bardzo
miło przyjęto nas w tym mieście.
Dodatkowym atutem jest doskonała lokalizacja obiektów sportowych – podkreśla.
Pierwszego dnia zajęć (poniedziałek), zawodniczki przeszły badania
wydolnościowe. Tego samego dnia
wieczorem drużyna pod okiem
sztabu szkoleniowego w składzie:
Wojciech Basiuk (selekcjoner),
Andrzej Głowacki (asystent),
Marcin Kasprowicz (asystent),
Piotr Wrześniak (trener bramkarek) przeszła drugie zajęcia,
tym razem techniczno-taktyczne. W kolejnych dniach drużyna
już na dobre rozpoczęła szkolenie
w rytmie dwóch treningów dziennie. 9 marca rozegra mecz kontro-

lny z reprezentacją U-19, która na
zgrupowaniu w Trzebnicy, stawi
się w czwartek. Treningi odbywają się na trzebnickim stadionie
„Fair
Play Arena” od poniedziałku do
niedzieli (3-10 marca). Trener także nie ukrywał zadowolenia z warunków panujących na obiekcie.
Udzielił nam także krótkiego wywiadu na ten temat.
Kinga Baugmart: Czy mieliście
już Państwo okazję zwiedzić
Trzebnicę? Jeśli nie, to czy macie
Państwo taki zamiar?
Wojciech Basiuk: Niestety, nie
było jeszcze czasu na zwiedzanie,
tyle co przez szybę autobusu, ale
już zdążyliśmy się dowiedzieć,
że macie tutaj sieć lochów i połączeń z Wrocławiem oraz czynne
sanktuarium. Myślę, że znajdzie
się na pewno jakiś czas na spacer,
ale generalnie jesteśmy tutaj, aby
popracować. Dzisiaj w godzinach
wieczornych będziemy w waszym
Aquaparku na półgodzinnej odnowie, można to więc potraktować
jako połączenie zwiedzania z naszymi zadaniami treningowymi.
KB: Czyli innych planów odnośnie
spędzania czasu, Państwo nie macie?
WB: Mamy. Burmistrz będzie to
ustalał, być może w czwartek uda
się nam odwiedzić przedszkola
i szkoły. I wydaje nam się, tak jak
tutaj rozmawiamy, że w momencie gdy jest to reprezentacja Polski
i reprezentantki przyjdą do takich
dzieciaków, pokażą im parę ćwi-

Reprezentacja Polski

Zawodniczki podczas pierwszego treningu

fot. autor

KINGA BAUGMART

czeń, porozmawiają, być może jakieś dziewczynki spróbują…
KB: Powtórzyć sukces?
WB: Dokładnie tak.
KB: Jakie czynniki zadecydowały o tym, że to właśnie Trzebnica
została przez Państwa wybrana na
miejsce zgrupowania reprezentacji?
WB: Była tutaj już wcześniej reprezentacja trenera Majewskiego…
No i gotowość na przyjęcie nas
była, nazwijmy to, stuprocentowa,
bo powiem szczerze, że mieliśmy
bardzo mało czasu na organizację tego zgrupowania i Trzebnica,
jako jedna z niewielu, właściwie
jako jedyne miejsce, była w stanie
zapewnić nam warunki do pracy.
Zarówno drużyna, jak i organizatorzy serdecznie zapraszają
wszystkich zainteresowanych do
towarzyszenia
zawodniczkom
w ich zajęciach szkoleniowych.
Jest to bowiem wyjątkowa okazja
do spotkania z kobiecą drużyną.
Terminy oraz godziny spotkań,
prezentujemy Państwu w tabeli
poniżej.
Lista
zawodniczek
(reprezentacja A kobiet w piłce
nożnej) powołanych na konsultację szkoleniową w Trzebnicy:
Katarzyna Kiedrzynek,
Katarzyna Daleszczyk, Anna

LIGA PIŁKI NOŻNEJ PRZEDSZKOLAKÓW
Już 20 marca zainauguruje
kolejna edycja Ligi Piłki Nożnej Przedszkolaków. Odbędzie się ona w Hali Sportowej
w Trzebnicy.
Trzebnickie Centrum Kultury
i Sportu zaprasza przedszkola
oraz klasy zerowe ze szkół podstawowych. Ta wspaniała zabawa
w piłkę nożną maluchów tradycyjnie gromadzić będzie rzesze
rodziców i dziadków. Druga i kolejne rundy zawodów odbywać
się będą na trzebnickim Orliku,
a runda ﬁnałowa zaplanowana jest
na 25 maja. Tradycyjnie wszystkie
uczestniczące w zawodach dzieci otrzymywać będą pamiątkowe
dyplomy, medale a dla pokrzepienia wafelki i soczki.
[pat]

Sznyrowska, Jolanta Siwińska,
Daria Antończyk, Marta Mika,
Donata Leśnik, Natalia Chudzik,
Weronika Aszkiełowicz, Sandra
Lichtenstein, Natalia Pakulska,
Aleksandra Sikora, Sandra Sałata,
Marta Woźniak, Patrycja Pożerska,
Agata Tarczyńska, Agnieszka
Wilczo, Marta Stobna. Lista rezerwowa: Patrycja Królikowska,
Natalia
Niewolna,
Jagoda
Szewczuk, Magdalena Basiuk,
Anna Bocian, Justyna Łazarczyk,
Katarzyna
Żak,
Dominika
Machnicka, Anna Polok.
Lista zawodniczek (reprezentacja
U-19 kobiet w piłce nożnej) powołanychnakonsultacjęszkoleniową
wTrzebnicy: Agnieszka Szubińska,
Elżbieta Edel, Ewelina Bolko,
Patrycja Balcerzak, Nikol Kaletka,
Magdalena
Knysa,
Gabriela
Sass, Anna Palińska, Monika
Kaźmierczak, Marta Cichosz,
Adrianna Sobkowicz, Aleksandra
Flegel, Kinga Sołtysiak, Paulina
Zawiślak, Marta Stodólska, Agata
Guściora, Magdalena Szaj, Joanna
Wróblewska. Lista rezerwowa:
Alicja Dyguś, Anna Jankowska,
Joanna Bugajska, Sabina Ratajczak,
Patrycja Kowalska, Marta Di
Gusto.

DATA:

GODZINA:

7.03.2013

17.00–18.30

8.03.2013

9.30–13.30

8.03.2013

17.00–18.30

9.03.2013

9.30–13.30

9.03.2013

17.00–18.30

10.03.2013

11.00–12.30

Po raz kolejny potwierdza się,
iż decyzja budowy nowego
stadionu była bardzo dobrym
pomysłem.

Zapraszamy mieszkańców
na mecz reprezentacji Polski
kobiet w piłkę nożną.
Drużyna U-19 vs. seniorki
Sobota 9.03.2013r
godz 10:30
Trzebnicki Stadion Miejski
FAIR PLAY ARENA

WSTĘP WOLNY
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TKS Korona przegrywa na wyjeździe

Trzebnicki Klub Sportowy Korona zmierzył się 23 lutego w Siechnicach z zajmującym czwarte miejsce w tabeli Dolnośląskiej III ligi seniorów KPR „Szczypiorniakiem” Oławą. Bardzo dobra gra w ataku, a także przychylność sędziów, dała zdecydowane zwycięstwo gospodarzom 34:14 nad drużyną z Trzebnicy.
Początek spotkania należał do
trzebnickich szczypiornistów, jednak po kilku minutach wyrównanej gry, gospodarze zaczęli znacząco wychodzić na prowadzenie.
Zawodnicy „Szczypiorniaka” skutecznie wykorzystali błędy popełniane przez naszą drużynę i szybko odskoczyli z wynikiem. Nawet
przerwa
na żądanie trenera
Daniela Żulińskiego nie poskutkowała poprawieniem gry w obronie,
nasiliły się za to widoczne błędy
w ataku. Pierwsza część spotkania
zakończyła się wynikiem 15:6 na
korzyść gospodarzy.
W drugiej połowie meczu przewagę na boisku wciąż utrzymywali
gospodarze, co w efekcie zaowo-

cowało dodatkowymi 19 celnymi
traﬁeniami. W 32. minucie gry
udzielono pomocy medycznej
Wojciechowi Modliborskiemu, po
brutalnym faulu zawodnika gospodarzy, na który sędziowie w żaden sposób nie zareagowali. Mimo
iż doskonałymi interwencjami
w trakcie całego spotkania wykazywał się bramkarz TKS Korona
Paweł Grzesiak, trzebnicki zespół
przegrał spotkanie 34:14. Należy
jednak zauważyć, że Korona tego
dnia wyszła na murawę w mocno
osłabionym składzie. Zabrakło
pauzującego - najskuteczniejszego
strzelca drużyny Tomasza Luxa.
Zabrakło też trenera drużyny, który nie mógł być obecny na meczu.
Zastąpił go Daniel Żuliński.
W

kolejnym

spotkaniu

TKS

Korona Trzebnica zmierzy się
Z SPR Chrobry II Głogów ( mecz
odbędzie się 13 kwietnia w Trzebnicy na Hali Sportowej przy ul.
Żeromskiego 25).

Mimo zaciętej gry trzebnicki zespół przegrał na wyjeździe

Skład TKS Korona Trzebnica:
Grzesiak, Pacholik, Modliborski
(8), Matys (4), Śmichura, Klimek,
Kalinowski (2), Wilusz, Mitręga,
Gomółka, Laprus, Grzesiak.
Trener: Józef Wojciechowski,
Daniel Żuliński.
Skład
KPR „Szczypiorniak”
KPR Oława: Młoczyński (1),
Hanaczewski (4), Bąk (1), Rozmus
(4), Niciński (6), Brzeziński (4),
Gąsior (1), Zarych, Padula (2),
Myśliński (2), Sapała, Taśmiński
(1), Padula, Kuberacki (5), Gabrysz
(1), Gałka (2) Trener: Janusz
Wawrzyniak.

fot. autor

KINGA BAUMGART

Mistrzowskie zmagania w tenisie stołowym
JANUSZ PANCERZ

W ostatnią niedzielę lutego w Hali Sportowej TCKiS odbyły się
Mistrzostwa Miasta i Gminy
Trzebnica w tenisie stołowym.
Organizatorzy imprezy MiejskoGminne Zrzeszenie LZS oraz
Trzebnickie Centrum Kultury
i Sportu spodziewali się wprawdzie zdecydowanie większej frekwencji, ale cieszy fakt, iż przy
stołach pojawiają się coraz młodsi
adepci tej pięknej dyscypliny sportu. Pokazali się także na zawodach
seniorzy starsi.
Poniżej wyniki w poszczególnych
kategoriach wiekowych:

MŁODZICZKI:
1. Sylwia Białek - Cerekwica

KADECI:

SENIORZY:

1. Patrycja Kluga - Trzebnica

1. Marek Białek - LZS PZS Trzebnica

2. Tomasz Szczurek - Jaszyce

2. Andrzej Chabiński - LZS PZS Trzebnica

2. Aleksandra Lisowska - Cerekwica

3. Kacper Franczak - Cerekwica

3. Krzysztof Lisowski - LZS PZS Trzebnica

3. Maria Kluga - Trzebnica

4. Mikołaj Biesiadecki - Cerekwica

4. Krystian Kaniowski - LZS PZS Trzebnica

MŁODZICY:

5. Michał Kochmański - Cerekwica

5. Zbigniew Pruś - Trzebnica

6. Jakub Durasiewicz - Cerekwica

6. Mirosław Aniołek - LZS PZS Trzebnica

1. Tomasz Woźniak - Trzebnica

7. Michał Borysewicz - Trzebnica

7. Janusz Pancerz - Trzebnica

2. Jakub Pancerz - Trzebnica

8. Martyna Stec - Trzebnica

SENIORZY STARSI:

3. Piotr Białek - Cerekwica

JUNIORZY:

1. Roman Kozal - Trzebnica

4. Szymon Śródka - Trzebnica

1. Hubert Bundziów - Cerekwica

2. Ryszard Mszyca - Trzebnica

5. Karol Stec - Trzebnica

2. Jakub Suder - Trzebnica

3. Ryszard Ziembiński - Trzebnica

Najmłodsi na podium

Najlepsi wśród seniorów

KALENDARIUM SPORTOWE
S PA R I N G I

-

T E R M I N A R Z

7 MARCA
sparing Polonia II Trzebnica-Płomień Brzyków, godz. 18.30.

fot. autor

fot. autor

9 MARCA
KP Bór Oborniki – Sokół Wielka Lipa, godz. 14
Polonia II Trzebnica- Sparta Będkowo, godz. 18.30
10 MARCA
Głuchów Górny- Łozina, godz. 12.30
Orzeł Prusice – Polar Wrocław, godz. 16
Kuźniczysko –Polar Wrocław, godz. 18
13 MARCA
Polonia II – FC Academy, godz. 18
14 MARCA
Polonia Junior- Ślęza Wrocław, godz. 18

fot. autor

16 MARCA
Polonia- Brzeg Dolny, godz. 12.
Polonia A Klasa –Jerzmanowa, godz. 16

Marek Białek z prawej w meczu z Krystianem Kaniowskim

17 MARCA
Sparta Skarszyn-Prusice, godz. 13
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Polonia Trzebnica rozbiła KS Łozinę
Przygotowania do rundy wiosennej dobiegają końca. Do inauguracji rozgrywek zostały dwa tygodnie. Poloniści rozegrali kolejny, siódmy już sparing, na
TSM FAIR PLAY ARENA, osiągając najlepszy, jak dotąd, wynik w tym roku.
KAMIL KWAŚNIAK + FOTO

Tym razem rywalem biało-niebieskich była występująca w klasie
okręgowej KS Łozina.
Konkurent zza miedzy to drużyna, z którą zawsze trzebniczanom
gra się ciężko. Jednak teraz było
inaczej.
Obaj trenerzy eksperymentowali i
wystawili składy, w których wystąpiło po kilku testowanych zawodników. Od mocnego uderzenia
zaczęli Poloniści. Już w pierwszej minucie spotkania najlepszy
strzelec naszego klubu w tym sezonie – Jakub Jakóbczyk, przeciął
podanie obrońców gości, znalazł
się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, zwodem minął golkipera
z Łoziny i pewnie umieścił piłkę
w siatce. Po tej bramce Poloniści
nie spuścili z tonu. Nasi byli lepsi
w każdym elemencie gry, całkowicie dominując KS Łozinę. Efektem

Karol Buchla-kapitan i podpora drużyny. W meczu z KS Łozina zachował czyste konto.
tej przewagi były dwie traﬁone bramki. W 19. minucie mocnym

strzałem z kilkunastu metrów
popisał się Rafał Miazgowski, pokonując bramkarza gości. W 32.
minucie faulowany w polu karnym był Jakóbczyk, sędzia wskazał na jedenasty metr, a karnego
w bramkę zamienił Radosław
Bella. Wtedy inicjatywę powoli
zaczęli przejmować przyjezdni.
Stworzyli sobie kilka sytuacji,
ale na ich drodze stawał kapitan
trzebniczan – Karol Buchla.
Po przerwie w bramce Polonii stanął młody Rafał Pelc, który mimo
ataków rywala, spisał się równie
dobrze co Buchla, zachowując czyste konto. Po godzinie gry przewagę ponownie zaczęli zdobywać
gospodarze. Biało-niebiescy coraz
groźniej atakowali, co przyniosło jeszcze dwa gole w końcówce.
Po ładnych zespołowych akcjach,
między 81. a 84. minutą spotkania, po raz drugi w tym meczu
na listę strzelców wpisali się Rafał
Miazgowski i Radosław Bella.

Trzebniczanie przy wyniku 5:0
spokojnie kontrolowali spotkanie.
Rezultat do końca meczu nie uległ
już zmianie.
Sparing zakończył się zasłużonym
i efektownym zwycięstwem TSSR
Polonii, co pozwala optymistycznie nastawić się na nadchodzącą rundę wiosenną i zapomnieć
o porażce 2-5 z Piastem Żmigród,
doznanej tydzień wcześniej.
– To drugi sparing, z którego jestem bardzo zadowolony.
Pierwszy to ten z Olimpią Kowary.
W obu spotkaniach dobrze zagrały wszystkie formacje: obrona, pomoc i atak. Do tej pory zawsze była
gdzieś luka. Kiedy dobrze grała
pomoc, to gorzej obrona i na odwrót, a w tym spotkaniu cały zespół wystąpił na swoim wysokim
poziomie. Widać efekty treningu
na normalnym boisku, dobrze
przygotowanym i odśnieżonym
– podsumował mecz kontrolny
trener Polonii, Piotr Adamczyk.

Widzew Łódź na trzebnickim stadionie

W ostatni weekend lutego Widzew Łódź, 8. drużyna w tabeli T-Mobile Ekstraklasy trenował na trzebnickim stadionie.
Dzień później rozegrał inauguracyjny mecz rundy wiosennej ze Śląskiem Wrocław.
KINGA BAUMGART

Trening pod okiem Krzysztofa Chrobaka rozpoczął się
w piątkowe popołudnie. Zawodnicy od razu przystąpili do
rozgrzewki. W międzyczasie sztab szkoleniowy zajął się
rozkładaniem sprzętu treningowego. Mimo trudnych warunków atmosferycznych trening udało się przeprowadzić
zgodnie z założeniami.
W czasie, gdy pozostali zawodnicy rozgrywali symulowane
sparingi, Andrzej Woźniak (trener bramkarzy) prowadził
osobne ćwiczenia ze swoimi podopiecznymi. W treningu
pomagali także Łukasz Bortnik (trener przygotowania motorycznego) wraz ze swoim asystentem, a jednocześnie bratem, Karolem Bortnikiem.
Drużynie Widzewa towarzyszył
również
kierownik
zespołu
Sławomir Szczepański, który po
zakończonym treningu udzielił
nam krótkiego wywiadu.
K.B.: Zanim przejdę do pytań
stricte sportowych, proszę mi powiedzieć kiedy drużyna Widzewa
Łódź zawitała do Trzebnicy oraz
gdzie się zatrzymała?
S.Sz.:
Przyjechaliśmy
przed
godziną, zamieszkaliśmy w hotelu
Trzebnica, hotel jest bardzo
ładny, widać, że jest nowy,
wygląda naprawdę imponująco.
Przejeżdżając przez Trzebnicę
zwróciliśmy uwagę na to, że miasto
jest bardzo atrakcyjne, zdaje się
być miastem uzdrowiskowym.
Ogromna szkoda, że w takich
warunkach
atmosferycznych
startuje liga, jednakże miasto
wygląda urokliwie przysypane
białym puchem.
K.B.: Co skłoniło państwa do wyboru trzebnickiego stadionu na
miejsce treningu?
S.Sz.: Generalnie rzecz biorąc
doszliśmy do wniosku, że skoro są
takie możliwości, bo wiedzieliśmy,

że w Trzebnicy jest boisko
z nawierzchnią naturalną i boisko
z nawierzchnią syntetyczną,
to stwierdziliśmy, że będzie to
dla nas logistycznie bardziej
korzystne. Oczywiście chcieliśmy
się przymierzyć do boiska
naturalnego, ale w obecnych
warunkach było to absolutnie
niemożliwe.
K.B.: Jak ocenia pan standard
trzebnickiego stadionu oraz jego
przygotowanie do Państwa treningu?
S.Sz.: Biorąc pod uwagę to co się
dzieje na dworze, to boisko jest
przygotowane bardzo dobrze,
zresztą jeszcze do ostatniej chwili
było ono przygotowywane, więc
sam fakt, że jest ono zielone był dla
nas bardzo miłym zaskoczeniem.
Obawialiśmy się, że przy tych
opadach, które zaczęły się
mniej więcej na 50 km przed
Wrocławiem, może być biało, no
a wtedy wyglądałoby to zupełnie
inaczej.
K.B.: Czy będzie polecał pan nasz
stadion innym drużynom pod
kątem chociażby obozów treningowych?

S.Sz.: Jak najbardziej będę polecał
trzebnicki
stadion,
dobrze
oczywiście byłoby poznać płytę
naturalną, no ale w obecnych
warunkach jest to niemożliwe.
Natomiast ośrodek, jako ośrodek
piłkarski jak najbardziej, spełnia
wszelkie konieczne warunki.
K.B.: Czy drużyna podczas swojego pobytu korzystała z innych
obiektów sportowych umiejscowionych na terenie miasta Trzebnica, np. parku wodnego?
S.Sz.: Na ten wyjazd nie ma nic
w planach poza treningiem, no
zresztą jest już późne popołudnie
i nie za bardzo jest czas.
K.B.: Jak ocenia pan przygotowanie swojej drużyny do rundy wiosennej T-mobile Ekstraklasy po
okresie przygotowawczym?
S.Sz.:
Rundę
jesienną
zakończyliśmy na 9. miejscu
w tabeli Ekstraklasy, nie jest to zły
wynik biorąc pod uwagę potencjał
piłkarski zawodników, którzy są
w tej chwili w kadrze Widzewa
i są jedną z najmłodszych ekip.
Mamy bardzo dużo młodych

zawodników, zresztą taki jest
kierunek obrany w klubie. Chcemy
pozyskiwać młodych zawodników,
po jakimś okresie szkolenia i gry
w Widzewie następnie sprzedawać
do innych klubów. Wydaje się,
że warunki stworzone podczas
okresu przygotowawczego były
rzekłbym
tak,
wyśmienite,
ponieważ, byliśmy na krótkim
zgrupowaniu,
pięciodniowym
w
Uniejowie.
Następnie
byliśmy przez dwa tygodnie
w Hiszpanii, gdzie między
innymi
uczestniczyliśmy
w Pucharze Copa del Sol i w ﬁnale
graliśmy z Szachtarem Donieck.
Przegraliśmy z nim minimalnie,
bo 2:1. Także wyniki osiągane na
sparingach zdają się pozytywnie
rokować na kolejną rundę.
Część wchodzących do drużyny
ma
ogromne
zawodników
aspiracje, aby jak najlepiej się
zaprezentować, dlatego też dają
z siebie jak najwięcej.
………………………........................
Kilka słów od siebie dodał także
prowadzący trening, członek
sztabu szkoleniowego Krzysztof
Chrobak. Stwierdził, że Trzebnica
po raz kolejny stanęła na
wysokości zadania, przyjmując

gości na trzebnickim stadionie.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni
z zajęć, nie ukrywam, że przy tej
pogodzie jechaliśmy pełni obaw,
że boisko może być nieodśnieżone.
Natomiast widać, że gospodarze
bardzo dbają o stan murawy.
Przyjęto nas bardzo dobrze
i jesteśmy zadowoleni, że byliśmy
w stanie przeprowadzić zajęcia
w naprawdę dobrych warunkach.
Organizatorzy
zdecydowanie
stanęli na wysokości zadania,
jesteśmy pod wrażeniem –
powiedział tuż po zakończeniu
treningu.
Mimo doskonałego przygotowania, Widzew Łódź, następnego
dnia (23 lutego o godzinie 15.45),
po bardzo ciężkich zmaganiach,
przegrał ze Śląskiem Wrocław
1:2 podczas inauguracji rundy
wiosennej T-Mobile Ekstraklasy.
Zawodnicy
Widzewa
Łódź
wystąpili w składzie: Dragojević Broź, Abbes, Phibel, Gavrić, Alex,
Bartoszewicz, Nowak, Dudek,
Pawłowski, Stępiński. Rezerwowi:
Krakowiak, Kaczmarek, Rybicki,
Płotka,
Kasprzak,
Batrović,
Dhifallah

urs 2
:58
:00
:02
:04
:06
:08
:10
:14
:16
:18
:19
:20
:22
:24
:26
:28
:31
:33
:34
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URZĄD MIEJSKI
W TRZEBNICY

71/ 312 06 11, 312 06 42, 312 01 45

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

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

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

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

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
71/388 81 36, 312 06 11, WEW. 236

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

WYDZIAŁ PROMOCJI
71/ 388 81 13, 312 06 11, WEW. 402
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

Leśna 5 Trzebnica

Godziny otwarcia:

tel. 71 312 14 38
www.trzebnicazdroj.eu
biuro@trzebnicazdroj.eu

BASEN WEWNĘTRZNY
pn–pt od 7.00 do 22.00
sb–nd od 8.00 do 22.00

ul.

SZPITAL ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
71/312 09 20, 312 09 13
ZAKŁAD LECZNICTWA
AMBULATORYJNEGO
71/ 387 28 38
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ERGO
71/310 99 56, 310 99 92

ZAPRASZAMY DO ZAMIESZCZANIA NA ŁAMACH PANORAMY TRZEBNICKIEJ
BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ DROBNYCH

KUPON OGŁOSZENIOWY

WYDAJE: Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu, ul. Prusicka 12.
ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Ewelina Gładysz, Patrycja Król, Edyta Bąk, Kinga Baumgart,
Agata Stępień, Kamil Kwaśniak, Aleksandra Latos.
SKŁAD GRAFICZNY: własny
ADRES REDAKCJI: TCKiS, tel. 71/ 312 09 47, wew. 243, dyżury redakcji : od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i charakter reklam i ogłoszeń.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów bez naruszenia
głównej myśli autora.
REDAKTOR PROWADZĄCA: Agnieszka Pruszkowska-Jarosz,
e-mail: panorama.trzebnicka@wp.pl

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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