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R E K L A M A  

JEST 35 UCHWAŁ
Sesja, która odbyła się pod ko-
niec marca była konstruktyw-
na. Radni przyjęli kilkadziesiąt 
uchwał, w tym dotacji dla ZLA 
na szczepionki przeciwko ra-
kowi szyjki macicy. 

str. 3

MONITORING TO 
NIE INWIGILACJA

O tym, co może, a czego nie 
może kamera mówi komen-
dant Straży Miejskiej  Krzysz-
tof  Zasieczny. 

str. 8

DROGA DO 
DWÓJKI 

Prezentujemy schemat organi-
zacji ruchu przy nowej szkole. 
Prace przy budowie ul. 3 Maja 
i Wesołej zakończa się w poło-
wie sierpnia. str. 9

PRĘŻNE 
SZCZYTKOWICZANKI
Ich palma wielkanocna zdoby-
ła I miejsce podczas Prezentacji 
Tradycyjnych Stołów Wielka-
nocnych Palm i Pisanek w Pa-
sażu Grunwaldzkim. 

str. 15

Wojna o plakat za 100 zł

NR 5 (28)/2013     data wydania 5.04.2013  

Pon. Pizza Margherita za 9 zł* 

Pon.  Sałatki  już od 8 zł *

Wtorek: Makarony już od 14 zł

Środa: Zestaw Gyros + napój 200 ml za 18 zł

Zapraszamy na NOWE wiosenne Promocje w

*Promocja obowiązuje od poniedziałku do czwartku

Kup dwie duże lub małe pizze 
a 3-cią dostaniesz już od 1 zł 
dotyczy. pizzy OSLO, WENECJA, BARCELONA

/  Promocje nie dotyczą Świąt.
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Wystawa wydarzeń z 2012 roku
Serdecznie zachęcamy do obejrzenia wystawy, prezentującej wyda-
rzenia sportowe, kulturalne oraz obchody uroczystości państwo-
wych, które odbyły się w 2012 roku w Gminie Trzebnica. Plansze ze 
zdjęciami i opisami oglądać można na trzebnickim Rynku.Tuż po świętach Wielkiej Nocy 

trudno nie być w dobry nastro-
ju, nie dzielić się dobrą nowiną. 
I to nie tylko tą najważniejszą, 
podstawową w życiu wierzącego 
człowieka. Dlatego chcę powiel-
kanocny felieton poświęcić wła-
śnie takiej naszej lokalnej „do-
brej nowinie”, spojrzeć i opisać 
tę pozytywną stronę życia naszej 
lokalnej społeczności. Mógłbym 
przecież wdawać się w polemiki, 
udowadniać w komentarzach, że 
ktoś nie ma racji, jest złośliwy 
i wręcz obraźliwie traktuje in-
nych. Ale po co, po Wielkiej Nocy 
i związanych z nią refleksjach
można i trzeba wybaczać – nawet 
gorsze rzeczy czy uczynki.
 Najlepszą z „dobrych nowin”, 
jakie ostatnio usłyszałem w na-
szej gminie, z pewnością jest ta 
o inicjatywie „Trzebnicka Ro-
dzina 3+”. To niezwykle ważna 
sprawa i to bynajmniej nie tylko 
w tym jednym materialnym, fi-
nansowym wymiarze. Oczywi-
ście pieniądze są ważne, szcze-
gólnie wtedy, gdy ich brakuje czy 
może zabraknąć na cokolwiek 
ważnego, ale jeszcze ważniejsza 
jest świadomość, że się kogoś do-
cenia i dlaczego.
 Projekt specjalnej karty dla ro-
dzin wielodzietnych, które miesz-
kają w naszej gminie, jest właśnie 
takim ważnym, wielowymiaro-
wym gestem. Gestem podziwu 
i uznania, gestem docenienia dla 
tego poświęcenia, które na co 
dzień jest udziałem najbliższych 
– rodziców, dziadków czy starsze-
go rodzeństwa – a teraz poprzez 
ten gest zyskuje wymiar instytu-
cjonalny. Bo niezwykle ważne dla 

wszystkich mieszkańców Gminy 
Trzebnica jest (a przynajmniej 
powinno być) to, że jako miejsco-
wa społeczność stawiamy na ro-
dzinę, na jej rozwój, wsparcie. To 
jest powód do dumy, do przeko-
nania, że idziemy we właściwym 
kierunku, w naturalny sposób 
wspieramy to, co w życiu najcen-
niejsze: wspólnotę i solidarność. 
Z pewnością bowiem bez szczę-
śliwej rodziny nie będzie dobrej 
społeczności. Nie przez przypa-
dek bowiem kryzysy społeczne 
biorą się przede wszystkim z kry-
zysów i problemów w rodzinie 
– tak oceniają to psychologowie.
 Jasne, że liczy się wszystko. 
Dzięki 50-procentowej zniżce 
na basen dzieci będą mogły dwa 
razy częściej korzystać z możli-
wości pływania i relaksu, za spra-
wą zniżek do kina czy na inne 
wydarzenia kulturalne częściej 
będzie można pójść całą rodzi-
ną, wspólnie poprzeżywać i się 
bawić. Wreszcie za sprawą dodat-
kowych punktów łatwiej będzie 
znaleźć miejsce w przedszkolu 
czy też zadbać o zdrowie dzieci. 
Jednak obok tego bardzo prak-
tycznego wymiaru, wynikające-
go z karty „Trzebnicka Rodzina 
3+”, najważniejszy wydaje się 
ów symboliczny wymiar gestu. 
Rodziny z licznym potomstwem 
mają naprawdę prawo poczuć, że 
w naszej gminnej społeczności są 
na właściwym miejscu, że nasza 
wspólnota je po prostu podziwia 
i docenia.
 Burmistrz Marek Długozima 
podczas programu w Radiu Ro-
dzina, gdy opowiadał w studiu 
o projekcie „Trzebnicka Rodzina 

3+” nie ukrywał, że dla niego jed-
nym z impulsów do jak najszyb-
szego wprowadzenia tej inicjaty-
wy w życie były własne, osobiste 
doświadczenia i zna problemy.
Dzięki temu Gmina Trzebnica jest 
w absolutnej awangardzie i budu-
je trwałe fundamenty na przy-
szłość, bo inwestując w rodzi-
ny, zapewniając im możliwości 
i podnosząc komfort życia, za-
pewnia rozwój wspólnoty, budzi 
w nas prawo do dumy i nadzieję, 
że będzie dobrze. 
 Gmina Trzebnica jest drugim 
na całym Dolnym Śląsku (po 
Wrocławiu) samorządem, który 
instytucjonalnie zaczął wspierać 
„rodzinę 3+”, ale burmistrz już 
wcześniej wielokrotnie zdążył 
udowodnić swą społeczną wrażli-
wość i otwarcie na takiej inicjaty-
wy. Nikogo nie odtrąca, nie pomi-
ja we wspólnotowym kręgu, nie 
zapomina o nikim, choćby o ta-
kich drobiazgach jak zapropono-
wanie ulgi np. dla osób starszych 
czy dużych rodzin przy okazji 
ustalania opłat za śmieci. Wresz-
cie buduje place zabaw, świetlice, 
nowe placówki oświatowe, basen, 
ścieżki biegowe. Pewnie dlatego 
Marek Długozima jest tak popu-
larny i lubiany, po prostu doce-
niany przez gminną społeczność. 
I aż dziwne, że nie potrafią tego
zrozumieć i zaakceptować poli-
tyczni adwersarze burmistrza. 
Nic dziwnego, że przegrywają 
z nim na każdym polu, bo oni nie 
głoszą „dobrej nowiny”.

Roman Skiba 

Dobra nowina

….i tak dalej, i tak dalej, można 
by śpiewać za Hanną Banaszak. 
Można by, ale po co? Chyba tylko 
po to, by nawiązać do ostatnich 
wydarzeń z pożegnaniem, odej-
ściem, rezygnacją, jak kto woli,  
w roli głównej.
Stało się bowiem, to czego nikt 
się nie spodziewał, a mianowicie 
doszło do pęknięcia opozycyj-
nego monolitu jakim był Klub 
Radnych „Ponad podziałami”. 
28 marca radni Janusz Szydłow-
ski oraz Zenon Janiak z PIS-u 
złożyli rezygnację z członkostwa 
w tymże klubie. Przypomnijmy, 
że tego samego dnia odbyła się 
sesja, na której burmistrz podpy-
tywał obu radnych o tę kwestię. 
Nie potwierdzili oni wówczas tej 
informacji, ale też nie zaprzeczy-
li. Dwa dni później szef klubu Jan 
Darowski dostarczył przewodni-
czącemu Rady Miejskiej oświad-
czenie o rezygnacji obu radnych. 
 
Cóż takiego się stało, że obydwaj 
panowie pożegnali się z klubowy-
mi kolegami? Można wysnuwać 
wiele teorii – może nie podobała 
się im klubowa polityka „kryty-
kuj, atakuj i strasz konsekwencja-

mi prawnymi”,  a może wewnątrz 
samego klubu nie było tak ró-
żowo, jak się to mogło wydawać 
na zewnątrz, a może drogi rad-
nych z PIS-u i PO coraz mocniej 
się rozchodziły i coraz mniej ich 
łączyło, a coraz więcej dzieliło. 
A może radni przestali chcieć, by 
łączono ich w jakiś sposób z pry-
watną gazetą, która była prawie 
że ósmym członkiem klubu? 
 
Jak widać jednak, klub „Ponad 
podziałami” nie potrafił unieść
się ponad te podziały. Nie potra-
fił złączyć, scalić i trwać. Za to
kochał krytykować, rzucać nie 
zawsze celne uwagi, ironicznie 
odnosić się do adwersarzy i robić 
burzę w szklance wody. I nie cho-
dzi o to, by w ogóle nie krytyko-
wać czy nie dociekać, nie chodzi 
o to,by nie dopytywać, ale chodzi 
o to, by się nie zaperzać w swojej 
niechęci. Jak widać, nie wszyst-
kim odpowiadała chyba taka po-
lityka, skoro doszło do rozłamu.

Moim bowiem zdaniem nikt inny 
nie miał większego wpływu na 
charakter tegoż klubu niż sam 

przewodniczący, w tym przy-
padku Jan Darowski. Jak bowiem 
wiadomo z PR-owskiego punktu 
widzenia -  to szef nadaje orga-
nizacji charakteru, mocy, tonu, 
ale niestety także spleenu. I to 
szef, i nikt inny, odpowiada za ze-
wnętrzny wizerunek organizacji, 
którą kieruje. Nieważne czy to za-
kład, fabryka, partia, żłobek, dom 
opieki czy samorząd. Jaki bowiem 
szef, taki wizerunek. I nie zawsze 
wykształcenie, sześć fakultetów, 
osiem aplikacji i cztery doktoraty 
powodują automatyczny przyrost 
empatii dla drugiego człowieka.
  
Reasumując. Klub „Ponad podzia-
łami” po odejściu dwóch człon-
ków (z PIS-u) przestał de facto 
spełniać więc rolę ponadpartyj-
ną. Zdecydowana większość po-
zostałych radnych (za wyjątkiem 
jednego, niezależnego) należy do 
Platformy Obywatelskiej. Czy na-
zwa jest więc adekwatna do zaist-
niałej sytuacji? 

Agnieszka Pruszkowska-Jarosz  

FELIETON z OSTATNIEJ CHWILI

Samba po rozstaniu
Nie, nie możesz teraz odejść 
Bierzesz mi ostatnią wodę 
Żar pustyni pali mnie... 

FELIETON

R E K L A M A
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Z inicjatywy burmistrza wprowa-
dzone zostały zmiany w budżecie 
na 2013 rok.  Najważniejsze zmia-
ny to wprowadzenie środków na 
nowe zadania. Są to – opraco-
wanie dokumentacji projektowej 
na budowę drogi w Taczowie 
Małym, na oświetlenie schodów 

terenowych między ulicami Ka-
zimierza Wielkiego i Henryka 
Brodatego, na dokumentację pro-
jektową oświetlenia drogowego 
w Malczowie oraz rozbudowę 
oświetlenia drogowego w Bo-
leścinie oraz wiele innych. Nad 
uchwałami dotyczącymi zmian 
w budżecie oraz w WPF radni 
opozycyjni głosowali przeciwko.
Zadanie uzależnione od dotacji 
Kolejnym punktem obrad była 
budowa kanalizacji na osie-
dlu Grunwald II  w Trzebnicy 
i gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracji Trzebnica. Radni 
opozycyjni, z których jeden roz-
począł budowę domu przy jed-
nej z ulic na tym osiedlu, pytali 
dlaczego burmistrz zdecydował 
na wycofanie tych zadań, skoro 
wcześniej była mowa o tym, że 
zostanie wykonana do 2014 roku. 

- To wynika z prognoz Narodo-
wego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska, który może grantować 
takie zadanie do wysokości nawet 
85 procent. Warunkiem otrzyma-
nia dofinansowania jest wskaźnik
gęstości zabudowy i zaludnienia, 
a na razie tego nie spełniamy. 
Zdecydowaliśmy więc przenieść 
to zadnie na następny rok i jeśli 
wówczas otrzymamy środki, to 
wykonamy zadanie w 2014 roku, 
tak jak zaplanowaliśmy - zapew-
nił burmistrz Marek Długozima. 

Dodał, że do tej pory przy ulicy 
Czereśniowej gmina sprzedała 41 
działek na kwotę ok. 6 mln zł, ale 
wybudowano tam ok. 10 domów. 
Radni większością głosów prze-
głosowali uchwałę. Radni po-
zytywnie zagłosowali także nad 
uchwałą dotyczącą udzielenia 

dotacji celowej Zakładowi Lecz-
nictw Ambulatoryjnego w wyso-
kości 14.508 złotych. 
Seria zmian, zatwierdzeń i planów 
Podczas sesji przyjęto wszystkie 
zaproponowane uchwały, wśród 
nich pakiet uchwał na temat 
zmian w Strategiach Rozwoju 
Wsi miejscowości: Ligota, Konio-
wo, Kobylice, Brzezie, Brochocin, 
Brzyków, Głuchów Górny, Kuźni-
czysko, Małuszyn, Skarszyn i Ta-
czów Wielki. Radni zatwierdzili 
także uchwałę w sprawie przyję-
cia strategii rozwoju sołectwa 
Raszów. Przyjęto i zatwierdzono 
także Plany Odnowy Miejscowo-
ści na lata 2010-2020 wsi - Skar-
szyn, Brzezie, Świątniki i Marci-
nowo. 
Dyskusji nie prowadzono także 
przy uchwałach odnośnie - za-
sad usytuowania na terenie Gmi-

ny Trzebnica miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholo-
wych, wyrażenia zgody na wy-
odrębnienie funduszu sołeckiego 
w 2014 roku, w sprawie zmiany 
uchwały w kwestii przyjęcia pro-
gramu „Trzebnicka Rodzina 3+”,  
uchwał zatwierdzających plany 
prac poszczególnych komisji oraz 
wprowadzenia programu opieki 
nad zwierzętami i zmian miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego (szerzej str.4, 
przyp. red). 

Dyrektor pod ostrzałem
Najwięcej emocji wzbudziła jed-
na tylko uchwała, a mianowicie 
w sprawie rozpatrzenia skargi 
współwłaściciela Agencji Rekla-
mowej Nowa na działania Adama 
Waza dyrektora TCKiS. Sprawę 
tę rozpatrywano na komisji re-

wizyjnej i wówczas radni uznali 
ją za bezzasadną. Podczas sesji 
głos zabrał współwłaściciel gaze-
ty, który wyraził swoje oburzenie  
uzasadnieniem, że skarga jest 
bezzasadna. W długiej prokla-
macji  ponownie odniósł się do 
cennika, pieczątki prawnika pod 
nim, negocjacji, nierównego trak-
towania podmiotów, działania na 
szkodę TCKIS,  itp. Wytknął tak-
że radnym z komisji rewizyjnej 
niezrozumienie przedmiotu jego 
skargi, a dyrektorowi, że dostar-
czył  pismo od prawnika po komi-
sji, według niego, przygotowane 
tylko na potrzeby obrony. Chwilę 
później rozgorzała dyskusja na 
temat gablot, działań dyrektora, 
znów cennika, zasad jego ustala-
nia itp. Radni podnosili tematy, 
które były już wcześniej szeroko 
omawiane, o czym przypomniał 
Andrzej Łoposzko, przewodni-
czący komisji rewizyjnej. 
Konkluzja radnych opozycyjnych 
była taka – brak ustalenia zasad 
i wpływu środków do TCKIS to 
wina dyrektora, burmistrza i rad-
nych koalicyjnych, oczywiście. 
Zanim jednak przewodniczący 
zakończył dyskusję głos zabrał 
burmistrz Marek Długozima 
oraz radny Janusz Pancerz. Bur-
mistrz kilkakrotnie podkreślił, że  
ma pełne zaufanie do dyrektora 
i działań przez niego podejmowa-
nych. Radny Pancerz swoje słowa 
skierował do radnych opozycyj-
nych i odniósł się  do samych 
gablot. - Jestem pracownikiem 
instytucji i nie wiem tak napraw-
dę o co ta cała burza. Gabloty są 
nasze i powinny być wykorzysty-
wane wyłącznie na organizowane 
przez nas imprezy. Dążycie nato-
miast do tego, by były one gablo-
tami reklamowymi – podkreślił. 
- Dodał, że specyfika jednostek
samorządowych wymusza nego-
cjacje. - Przykładem niech będzie 
boisko. Dostaję informację,że 
przyjedzie obóz dziecięcy i chcą 
zarezerwować na nim 20-30 go-
dzin treningów. I co? Ja mam im 
wystawić rachunek 200 zł za go-
dzinę, tak jak innym zawodowym 
drużynom? To jet przecież masa-
kra – podkreślił z oburzeniem. 
Dyskusja, którą wystopował prze-

wodniczący rady Mateusz Stanisz, 
po formalnym wniosku Andrzeja 
Łoposzki, zakończyła się podję-
ciem uchwały w sprawie uznania 
skargi za bezzasadną stosunkiem 
głosów : 13 za, 6 przeciw.  
Końcówka z emocjami
Końcówka sesji także należała 
do emocjonujących. Odnosiło 
się wrażenie, że radni opozycyj-
ni prześcigają się w zadawaniu 
pytań burmistrzowi. Można było 
odnieść wrażenie, że więcej było 
dygresji, docinek, ironicznych 
uwag, straszenia sankcjami kar-
nymi niż rzeczowej dyskusji. 
Podjęto na przykład dyskusję na 
temat progów na ul. Daszyńskie-
go. Przez kilkanaście minut radni 
opozycyjni próbowali ustalić, ile 
one kosztowały, a gdy wreszcie 
ustalili, że ok. 60 tysięcy, zaczęli 
się zastanawiać, czy warto było 
je w ogóle montować skoro już 
wkrótce w tym miejscu powsta-
nie deptak. Burmistrz wyjaśnił, 
że miejsce, w którym się znaj-
dują, było bardzo niebezpieczne 
i że niejednokrotnie mieszkań-

cy, szczególnie mamy z dziećmi 
i osoby starsze, prosili go o inter-
wencję w tej sprawie. Słowa te po-
twierdzili przewodniczący Mate-
usz Stanisz i Krystyna Haładaj, 
mieszkanka rynku. Przyznali, że 

to miejsce należało do najbardziej 
niebezpiecznych w mieście.
- W trakcie budowy deptaka, 
progi te zostaną zdemontowane 
i przeniesione w inne miejsce- 
przekonywał burmistrz. Radni 
opozycyjni nie przyjęli tego argu-
mentu. - Gdybym nie zareagował 
na potrzeby mieszkańców i pew-
nego dnia doszło tam do jakiegoś 
nieszczęścia, to właśnie radni 
z opozycji zarzucaliby mi, że nic 
nie zrobiłem, choć przychodziły 
do mnie matki z dziećmi i osoby 
starsze z prośbą, bym coś z tym 
zrobił. Dla mnie ważniejsze od 
środków, jakie na to przeznaczy-
liśmy, jest bezpieczeństwo miesz-
kańców – zripostował burmistrz. 
Po kilkuminutowej wymianie 
zdań, która z każdą chwilą sta-
wała się coraz mniej kulturalna, 
padło pytanie do dwóch radnych 
opozycyjnych, czy to prawda, że 
dziś na sesji radny Janiak i Szy-
dłowski mieli wystąpić z klubu 
„Ponad podziałami”.
Zapytani nie zaprzeczyli, ani nie 
potwierdzili. Niemalże jednogło-
śnie odpowiedzieli, że gdyby tak 

miało być, to burmistrz dowie się 
o tym na pewno. I tym akcentem 
zakończyła się przedświąteczna 
sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy.

Agnieszka Pruszkowska-Jarosz 

W porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy, która odbyła się 28 marca, znalazło się 45 punktów, w tym aż 35 uchwał. Radni przy-
jęli je bez większych zastrzeżeń, najwięcej jednak emocji, głównie ze strony opozycji, wzbudziła skarga na dyrektora Adama Waza oraz 
punkt – wolne wnioski, podczas którego adwersarze burmistrza prześcigali się w zadawaniu pytań, nie zawsze rzeczowych. 

Czwartkowa sesja, czyli burza w szklance wody 
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R E K L A M A

Radny K. Idzik stworzył z redaktorem D. Długoszeam zgrany duet. Radny 
w imieniu redaktora zapytał czy udzieli mu głosu, redaktor natomiast w ra-
mach rewanżu podsuwał radnemu pytania, jakie ma zadać burmistrzowi.

Radni koalicyjni poparli wszystkie uchwały zaproponowane przez burmistrza.

Radny J. Pancerz przekonywał, że gabloty służą głównie jednostkom samorzą-
dowym, a nie prywatnym reklamodawcom.
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Istnieje ustawowy wymóg, by co 
roku radni Rady Miejskiej prze-
głosowywali program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi. Jak 
poinformował naczelnik Wydzia-
łu Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Trzebnicy Szcze-
pan Gurboda tegoroczny projekt 
był konsultowany z powiatowym 
lekarzem weterynarii i kołami 
łowieckimi. W programie obliga-
toryjnie podaje się również adres 
przytuliska, do którego na okres 
przejściowy będą w gminie przyj-
mowane bezdomne zwierzaki 
zanim trafią do profesjonalne-
go schroniska. W tym roku bę-
dzie się tym zajmować sołtys wsi 
Szczytkowice Marta Piasecka.
Radni z tej komisji pozytywnie 
zaopiniowali przystąpienie do 
sporządzania trzech miejsco-
wych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Jednym z nich 
to rejon ulic: Obornickiej, Ogro-
dowej, Spokojnej i Wrocławskiej 
w Trzebnicy. – Mamy już uchwa-
lone studium zagospodarowania 
przestrzennego gminy i jest duże 
zainteresowanie tymi terenami. 
Są pytania o działki zarówno 

pod budownictwo mieszkaniowe, 
jak również o strefę aktywności 
gospodarczej w rejonie planowa-
nej drogi S 5. Dlatego warto to 
wykorzystać i opracować plany 
– powiedziała Joanna Bębenek, 
naczelnik Wydziału Architektury 
i Urbanistyki Urzędu Miejskiego 

w Trzebnicy.
Zastępca burmistrza Jerzy Trela 
wyjaśnił ideę opracowania miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla dwóch obiek-

tów komunalnych: oczyszczalni 
ścieków przy ul. Milickiej oraz 
składowiska odpadów w Marci-
nowie: - Na terenie oczyszczalni 
chcemy przygotować też punkt 
selektywnej zbiórki odpadów 
i zorganizować go w zgodzie 
z zapisami i dyrektywami UE, 

tak byśmy mogli bez obaw ko-
rzystać zarówno z tego punktu 
jak i oczyszczalnie przez następ-
ne długie lata – powiedział Jerzy 
Trela. – Natomiast w przypad-

ku składowiska w Marcionowie, 
które nadal może działać, ale na 
innych niż dotychczasowe za-
sadach, chcemy je przystosować 
m.in. do przyjmowania azbestu. 
Chcemy tam też zrobić np. stację 
przeładunkową, co obniży kosz-
ty transportu śmieci do Rudnej, 
dostosować składowisko do wy-
mogów unijnych, co w ogóle ob-
niży koszty usług komunalnych 
w gminie – podsumował Jerzy 
Trela.
Radni z komisji ds. gospodarki 

komunalnej i ochrony środowi-
ska pozytywnie zaopiniowali te 
wszystkie projekty uchwał na 
sesję. Następnie wysłuchali spra-
wozdania z „akcji zima” w naszej 

gminie. Kierownik Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej Beata 
Gorzała poinformowała, że za 
odśnieżanie chodników wokół 
siedmiu komunalnych obiektów 
ZGM zapłacił ZGK Ergo sp. z o.
o. 8200 zł. Prezes ZGK Ergo Rafał 
Jaros podsumował koszty akcji 
zima w jego firmie na ponad 44
tys. zł – to wszystkie koszty za-
równo pracownicze (zatrudniano 
okresowo do 7 osób), jak i mate-
riałowe. ZGK Ergo zajmował się 
m.in. chodnikami (ponad 21 tys. 
m kwadratowych), parkingami, 
schodami. Naczelnik Wydzia-
łu Techniczno-Inwestycyjnego 
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy 
Zbigniew Zarzeczny przekazał 
informację na temat utrzyma-
nia dróg w całej gminie, które to 
zlecenie wykonywała wyłoniona 
w przetargu firma SANMAR ze
Szczytkowic. W grudniu usłu-
gi kosztowały ponad 41 tys. zł, 
w styczniu – 81 tys., w lutym – 52 
tys. zł.
- Czas doprowadzenia do prze-
jezdności nie był długi. Prioryte-
tem były drogi gminne w samej 
Trzebnicy, a na wsiach reagowa-
no na wezwanie. Jednak nie było 
to nigdy dłużej niż 3-4 godziny 
– podsumował Zbigniew Za-
rzeczny. - Akcja „zima” jest pro-
wadzona bez zakłóceń i wzorowo 
- dodał.

ROMAN SKIBA 

Największe zmiany w tegorocz-
nym budżecie wynikają przede 
wszystkim z faktu, że rząd 
zmniejszył subwencję oświatową 
dla naszej gminy. Dostaniemy 
z budżetu centralnego aż o 148 
tys. zł mniej na oświatę, dlate-
go też niezbędne jest uwzględ-
nienie tej zmniejszonej dotacji 
w naszym tegorocznym budżecie 
po stronie dochodów. Niestety, 
takie są fakty, że z każdym ro-
kiem z ministerstwa finansów
napływają coraz mniejsze środki, 
a jednocześnie rząd przerzuca na 
samorządy coraz więcej zadań 
oświatowych. Nie inaczej jest też 
w roku 2013.
Pozostałe korekty w gminnym 
budżecie dotyczą już znacznie 
mniejszych kwot. Zakład Gospo-
darki Mieszkaniowej otrzyma 
11 tys. zł na zapłacenie podatku 
od nieruchomości, który trafia
zresztą z powrotem do budże-
tu gminy, zatem jest to operacja 
czysto księgowa. Na opracowanie 
dokumentacji pod budowę drogi 
w Taczowie Małym wyasygno-
wano z budżetu 10 tys. zł, bo to 
niezwykle ważna inwestycja dla 
mieszkańców tej wsi. Zwiększo-

no również wydatki na obsługę 
cmentarza w Trzebnicy oraz na 
zadanie pod nazwą „oświetlenie 
gminy”. Wzrost w tym zadaniu 
o kilka tysięcy zł do kwoty 24 tys. 
zł wynika z zakupu nowych, nie-
zbędnych usług.
Radni z tej komisji pozytywnie 
zaopiniowali również, na wnio-
sek burmistrza, przeznaczenie 
14,5 tys. zł na dofinansowanie
szczepionek przeciwko rakowi 
szyjki macicy. Pieniądze trafią do
Zakładu Lecznictwa Ambulato-
ryjnego, który profilaktycznym
szczepieniem obejmie młode 
uczennice trzebnickich gimna-
zjów. To niezwykle ważne spo-
łecznie zadanie, bo dzięki takiej 
profilaktyce udaje się znacząco
zmniejszyć zachorowalność na 
ten nowotwór.
Pozytywną opinię komisji zyska-
ły również poprawki do uchwały 
w sprawie „Trzebnicka Rodzina 
3+”, wynikające z sugestii samych 
zainteresowanych tym progra-
mem rodzin, jak doprecyzowania 
zasad przez burmistrza Marka 
Długozimę, który zaproponował, 
by za wydawaną kartę uczest-
nictwa w tym programie nie po-
bierać kaucji, bo dla rodzin wie-
lodzietnych każda złotówka się 

liczy. Zmieniono zasadę, że pro-
gram dotyczy rodzin zameldo-
wanych na terenie Gminy Trzeb-
nica i teraz obejmie on wszystkie 
faktycznie zamieszkałe (czyli bez 
konieczności meldunku). Uczest-
nicy programu będą mogli bez-
płatnie korzystać z hali sporto-
wej TCKiS przy ul. Kościelnej 9, 
dostaną również więcej punktów 
w rekrutacji dzieci do przedszkoli 
(15 pkt. zamiast dotychczas pro-
ponowanych 5 pkt.).
Skarbnik gminy Barbara Kro-
kowska określiła przewidywaną 

wieloletnią prognozę finansową
dla Gminy Trzebnica i wyjaśni-
ła, że jej zmiana dotyczy okresu, 
co wynika z samej proceduralnej 
zmiany wzoru, do którego samo-
rządy obligatoryjnie muszą się za-
stosować. Niezwykle trudno jest 
prognozować szczególnie docho-
dy w dalszych latach. Zarówno po 
stronie dochodów jak wydatków 
rok 2013 powinien się zbilanso-
wać według przyjętego budżetu. 
Dochody w następnych latach li-
czone są ostrożnie, w latach 2014 
i 2015 prognozuje się spadek (o 1 

procent), ale już w 2016 wzrost 
o dwa procent w związku ze 
sprzedażą majątku oraz planowa-
nymi nowymi dotacjami z Unii 
Europejskiej.
Po stronie wydatków rok 2013 
zrealizowany będzie w zgodzie 
z budżetem, w 2014 zaplanowane 
ich mniej o 14 procent, w 2015 
wydamy więcej o 3 procent, a w 
2016 nastąpi spadek o 2 procent 
i w 2017 wzrost o 3 procent.

We wtorek 26 marca obradowała komisja ds. bu-
dżetu i rozwoju gospodarczego Rady Miejskiej 
w Trzebnicy. Jej członkowie pozytywnie zaopi-
niowali między innymi zmiany w budżecie gminy 
na rok 2013 oraz w wieloletniej prognozie finan-
sowej.

Zmiany w budżecie

Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego przewodniczy radny Jan Zielonka (pierwszy z prawej).

Radni, członkowie komisji ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, na po-
siedzeniu 26 marca opiniowali uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego, o programie opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi i wysłuchali sprawozdania z „akcji zima” w Gminie Trzebnica.

Akcja zima i zwierzęta

Komisja ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska opiniowała uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego.
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Ostatnio z ust Daniela Długosza, 
współwłaściciela Agencji Reklamo-
wej Nowa usłyszał Pan wiele zarzu-
tów, wśród nich niegospodarność, 
działania na szkodę centrum, nie-
równe traktowanie podmiotów oraz 
negocjowanie cen „pod biurkiem” 
w zaciszu gabinetu. Skąd taka kryty-
ka pod Pańskim adresem? 

Bardzo tendencyjne artykuły, 
ataki na moją osobę i wreszcie 
skarga wniesiona na mnie do 
Rady Miejskiej to apogeum nara-
stania konfliktu od kilku już lat.
Jak wspomniałem na posiedze-
niu komisji rewizyjnej wszystko 
zaczęło się w momencie, gdy zo-
stałem dyrektorem ówczesnego 
TOK-u. Podjąłem wiele działań 
naprawczych, wśród nich zmianę 
dotychczasowych umów, które 
moim zdaniem były niekorzystne 
finansowo dla ośrodka. Podnio-
słem wtedy wszystkim podmio-
tom opłaty do 40 zł za godzinne 
korzystanie z sal, również panu 
Długoszowi, który prowadził 
wtedy Studio Tańca Klasycznego. 
Potem było już tylko gorzej. Na 
zapłatę za wynajem sali widowi-
skowej w wysokości 300 zł cze-
kałem prawie dwa miesiące, choć 
termin był 7 dniowy, aż wreszcie 
zagroziłem przekazaniem zale-
głości firmie windykacyjnej. Moją
dobrą wolą było to, że nie pobra-
łem ani złotówki ustawowych od-
setek za zwłokę w zapłacie. To był 
mój błąd. 
I dlatego Pan rozwiązał umowę 
z Danielem Długoszem? 

To nie była przyczyna mojej decy-
zji. W czasie wakacji w 2011 roku 
zdecydowałem zmienić strukturę 
zajęć z komercyjnych na nieod-
płatne, czyli takie, jakie powinien 
prowadzić ośrodek i konsekwen-
cją tego było wypowiedzenie 
umowy najmu m.in. panu Długo-
szowi. 
Celowo Pan zorganizował zajęcia 
bezpłatne z baletu, żeby komuś zro-
bić na złość? 

Absolutnie. Zorganizowanie zajęć 
bezpłatnych pozwoliło na więk-
szy dostęp dzieci i młodzieży do 
szerokiej gamy zajęć, które wcze-
śniej były nieosiągalne ze wzglę-
du na odpłatność. Dziś w TCKiS 
funkcjonuje 16 sekcji skupiają-
cych około 550 dzieci, a to nie jest 
mało. 
Ale Pański adwersarz twierdził, że po-
przednio prowadzona przez niego 
firma nie ma nic wspólnego z obecną 
skargą, którą złożył, i która dotyczy 
nieumieszczenia plakatu w gablo-
tach TCKiS. Co Pan na to?

Oba podmioty łączy to samo na-
zwisko i uważam, że ma to ogrom-
ne znaczenie. Proszę zauważyć, że 
gdy w mediach podają informacje 
o różnego rodzaju konfliktach -
mniejszych czy większych bardzo 
często dziennikarze odnoszą się 
do jakiegoś kontekstu z przeszło-
ści. Początku zatargu lub sporu, 
przypominają takie zdarzenia lub 
fakty, które w jakiś sposób rzutu-
ją na daną sprawę. 
Na komisji podał pan kwoty – za sce-
nariusz do przedstawienia baletowe-
go „Król Lew” oraz reklamę w gaze-
cie Nowa. Prawie 3 tysiące. Jak mam 
to rozumieć?  Centrum zapłaciło żo-
nie pana Długosza za scenariusz do 
musicalu baletowego i zapłaciło za 

reklamę tegoż przedstawienia w ga-
zecie, którą prowadził pan Długosz?  

Tak właśnie było. Wynagrodzenie 
za scenariusz, choreografię i re-
żyserię dla żony pana Długosza 
wyniosło 1683 złote. Natomiast 
reklama przedstawienia w gaze-
cie pana Długosza kosztowała 
TOK 1220 zł. Ale to, niestety, nie 
wszystko. 
Jak to nie wszystko? Coś jeszcze 
było? 

Gdy po objęciu stanowiska dy-
rektora przejrzałem dokumenty, 
nie mogłem uwierzyć w to, co zo-
baczyłem.  W sumie za musicale 
„Król Lew”, „Magia Tańca” oraz 
inne, mniejsze występy Klasycz-

nej Szkoły Tańca w latach 2009-
-2010 TOK przeznaczył ponad 27 
tysięcy złotych. 
Obręcze? Ozdoby do włosów? Statu-
etki? Bułki?  Jabłka? Środki czystości? 
Obsługa medyczna? Chyba Pan żar-
tuje?

Nie- s t e -
ty, nie. Za to wszystko płacił 
ośrodek. Tu są wyszczególnione 
różne inne rzeczy - materiały na 
dekorację, brokat, getry, materia-
ły, nagrody, sędzia, banery i pla-
katy itp. Mnóstwo tego jest. Co 
prawda stroje, które były uszyte 
na te musicale zostały w centrum, 
ale rzadko się do czegoś przyda-
ją. I to nie jest niegospodarność, 
marnotrawienie pieniędzy? Poza 
tym, musicale, które się odbywały 
de facto organizowane były także 
po to, by zaprezentować Szkołę 
Tańca Klasycznego, czyli tak na-
prawdę komercyjną działalność. 
I wszystko to z pieniędzy publicz-

nych. Nikt nie mówił o niegospo-
darności, o działaniach korup-
cjogennych, o działaniu na szko-
dę centrum. Wtedy według pana 
Długosza wszystko było cacy. 
Czy tylko zajęcia z baletu były tak 
mocno dofinansowywane przez 
Ośrodek? Czy inne prywatne pod-
mioty także? 

Niestety, także inne podmioty, 
ale już nie w tak dużym zakresie.  
Według mnie nie na tym polega 
działalność statutowa ośrodka 
i dlatego po objęciu stanowiska 
zdecydowałem o zmianie struk-
tury organizacyjnej instytucji. 
Dziś Ośrodek oferuje mnóstwo 
bezpłatnych zajęć, z których ko-
rzysta ten, kto ma na to ochotę, 

a nie ten, kto ma pieniądze. 
Trochę dziwnie mają się zarzuty 
pod Pańskim adresem i sprawa nie-
umieszczenia powiedzmy za ok. 100 
złotych ogłoszenia AR Nowa w ga-
blocie do kwoty  ponad 27 tysięcy 
złotych. 

Jestem zniesmaczony zachowa-
niem redaktora gazety. Nikt mnie 
nie przekona, że działa w imię 
interesu publicznego, w imię 
sprawiedliwości, w imię równego 
traktowania podmiotów. Moim 
zdaniem konflikt o gablotę był
sprowokowany celowo, tylko 
po to, by po raz kolejny móc źle 
o mnie napisać. 
Redaktor podkreślał wielokrotnie, że 
chodzi mu także o równe traktowa-
nie wszystkich podmiotów. Jest Pan 
człowiekiem, który nierówno traktu-
je podmioty? Wybiera Pan sobie na 
zasadzie, temu dam, temu nie dam, 
temu – zastanowię się, w zależności 
od tego co mi da w zaciszu gabinetu.

No właśnie pana Długosza trak-
tuję tak samo, jak innych. Gdy 
przychodził do mojego gabinetu, 
którego teraz tak bardzo się boi, 
sam proponował negocjacje – za-
równo wynajmu sali, jak też opła-
ty za wynajem sali widowiskowej. 
To właśnie on naciskał, abym 
traktował go inaczej od innych  
stosując wobec niego inne, mniej-
sze stawki. Nie zrobiłem tego. 
A za jakiś czas, gdy jeden z  dzien-

nikarzy gazety Nowa wystosował 
pytania – dlaczego nie podjąłem 
rozmów z żoną pana Długosza na 
temat prowadzenia przez nią za-
jęć baletowych organizowanych 
przez centrum, odpowiedziałem, 
że nie mogłem tego zrobić z uwa-
gi na znajomość z panem Dłu-
goszem. Rodziłoby to bowiem 
podejrzenia protekcji z mojej 
strony. 
Wracając do gablot - pan Długosz 
w końcu pokazał ten plakat, o który 
poszła ta cała wojna?

Nie. Powiedział tylko, że istnieje, 
i że przyniósłby go wówczas, gdy-
by wiedział jaką ceną ma za niego 
zapłacić. Zresztą nasza korespon-
dencja zakończyła się wówczas, 

gdy poprosiłem o ten plakat. 

Dlaczego Panu tak na nim zależało? 
Czy nie jest to cenzura? 

A czy telewizja emituje reklamę, 
której nie widziała na oczy? Jeśli 
chce ją wcześniej zobaczyć, czy to 
oznacza, że wprowadza cenzurę? 
Nie. I nie do końca jest prawdą, że 
za treść przekazu, reklamy i ogło-
szenia odpowiada tylko i wyłącz-
nie autor. 
W tym całym konflikcie cała uwaga 
tak naprawdę poszła w kierunku cen-

nika, negocjacji cen i pieczątki  praw-
nika pod tymże cennikiem. To ma 
Pan te pieczątki w końcu, czy nie? 

Nigdy nie mówiłem, że mam asy-
gnatę. Zawsze podkreślałem, że 
cennik był akceptowany przez 
prawnika. Oczywiście ustnie, bo 
nie przyszło mi do głowy, żeby 
każde zapytanie oficjalnie przy-
pieczętowywać. Sytuacja jednak 

wymusiła pisemnej formy i taką 
mam. Co prawda z datą później-
szą, ale najważniejsza jest dla 
mnie konkluzja. 
Jaka ona jest?

Stwierdza, że kwestia ustalenia 
cennika nie jest regulowana przez 
obowiązujące przepisy prawa. 
Oznacza to, że żaden z przepisów 
nie nakłada na mnie obowiązku, 
ani zakazu ustalenie tego cennika. 
Poza tym czytamy w konkluzji: 
„Dyrektor Trzebnickiego Centrum 
Kultury i Sportu upoważniony jest 
do samodzielnego i jednoosobowe-
go podejmowania decyzji w zakre-
sie gospodarowania mieniem tej 
instytucji. Co za tym idzie […] ma 
swobodę w podejmowaniu decyzji 

co do cen stosowanych w cenniku 
usług świadczonych przez Centrum. 
W szczególności […] może podjąć 
decyzję, że ceny za niektóre usługi 
ustalane będą w drodze negocjacji.”

Ludzie na mieście mówią, jak to za-
wsze zaczyna jeden z radnych,  że to 
była prowokacja dziennikarska. Zga-
dza się Pan z tym? 

Nie chcę tego komentować. Wy-
jaśniłem, co mogłem. Pokazałem 
pewne mechanizmy i niech ludzie 
sami wyrobią sobie zdanie na ten 
temat. Nie wszystko bowiem jest 
tak proste i jasne, jak się począt-
kowo wydaje. 
Zapowiedział Pan oddanie sprawy 
do sądu. Pan Długosz, jak ochoczo 
informował na  fanpage’u gazety, nie 
może się doczekać pozwu, bardzo 
się z tego powodu cieszy bo liczy, że 
sprawa będzie dotyczyć skargi, którą 
AR wniosła do rady. Co Pan na to? 

Pan Długosz, jest w dużym błę-
dzie. Czego dotyczyć będzie po-
zew, dowie się jako pierwszy. 
Obiecuję, że go na pewno otrzy-
ma. 
Rozmawiała 
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz 

Rozmowa z Adamem Wazem, dyrektorem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu 

Wszystkich traktuję jednakowo 

Za organizację 
komercyjnych 
musicali TOK 

wydał w ciągu 
2 lat ponad 

27 tys. złotych Jestem 
zniesmaczony 
zachowaniem 

redaktora 
gazety

Dyrektor A. Waz  uważa, że sprawa związana z gablotami to prowokacja.
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Burmistrz Gminy Trzebnica Ma-
rek Długozima przywitał przyby-
łych na spotkanie rodziców oraz 
zaproszonych gości - dyrektor 
ZLA Annę Imielską i lekarza gi-
nekologa oraz onkologa dr Mi-
chała Maciejewskiego z Dolno-
śląskiego Centrum Onkologii, 
a także Sekretarza Gminy Danie-
la Buczaka. 
- Biorąc pod uwagę rekomendacje 
światowych i polskich towarzystw 
medycznych, podjąłem decyzję 
o przystąpieniu naszej gminy do 
programu, który ma na celu obję-
cie profilaktyką szczepień dziew-
czynek z rocznika 2000 zamiesz-
kałych na terenie Miasta i Gminy 
Trzebnica. Koszt tych szczepień 
zostanie pokryty z budżetu gmi-
ny. To dopiero początek progra-
mu, będziemy go sukcesywnie 
kontynuować, dążąc do norm eu-
ropejskich, gdzie takie szczepie-
nia przeprowadza się już od kilku 
lat - powiedział burmistrz Gminy 
Trzebnica Marek Długozima.

Dr Michał Maciejewski zaprezen-
tował zwięzłą i przejrzystą pre-
zentację, w której omówił wszel-
kie kwestie związane z wirusem 
HPV oraz rakiem szyjki macicy. 
Przekonywał, że szczepionka 
przeciwko wirusowi brodawcza-
ka ludzkiego (HPV) jest najsku-
teczniejszą znaną metodą profi-
laktyczną na ten typ nowotworu. 
Dane natomiast są zatrważające 
– około połowa kobiet, u których 
wykrywa się raka szyjki macicy 
umiera. Ponadto, zgodnie z ba-
daniami statystycznymi, w Pol-
sce zapada na tę chorobę cztery 
razy więcej kobiet, niż w krajach 
Skandynawskich, w których od 
kilku lat prowadzi się powszech-
ne szczepienia przeciw wirusowi 
HPV.
Na zakończenie spotkania, dyrek-
tor ZLA Anna Imielska, wyjaśni-
ła rodzicom dziewczynek, które 
w tym roku kończą 13 lat i zosta-
ły objęte bezpłatnym programem 
szczepień, że należy wypełnić 

formularz wysłany wraz z zapro-
szeniem na spotkanie - zarówno 
w przypadku wyrażenia zgody na 
szczepienie, jak i jej braku – a na-
stępnie przekazać go wychowaw-
com klas. W ten sposób zostanie 
określona liczba potrzebnych 
szczepionek, jak i harmonogram 
przebiegu szczepień. Poformo-
wała także, iż istnieje możliwość 
zaszczepienia starszych córek, po 
preferencyjnych cenach, wynego-
cjowanych z dostawcą.
Wirus HPV odpowiada za różne 
przednowotworowe i nowotworo-
we 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 je-
den z najwyższych wskaźników 
umieralności w Europie.  

Roman Skiba

By chronić zdrowie 
Nasza gmina należy do grupy samorządów, które aktywnie wspierają profilaktykę 
nowotworową w Polsce. Z inicjatywy burmistrza wprowadzamy bowiem i finansuje-
my od tego roku program szczepienia przeciwko wirusowi HPV dla 130 dziewczynek 
(urodzonych w roku 2000) – mieszkanek miasta i gminy. 19 marca w Urzędzie Miej-
skim odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci objętych programem.

W spotkaniu wzięli udział dyrek-
tor ZLA Anna Imielska, prezes 
zarządu Banku Spółdzielczego 
w Trzebnicy Jerzy Woźniczko, 
burmistrz Marek Długozima. Za-
kupiony na potrzeby pacjentów 
autorefraktometr kosztował 15 
tys. zł, a 5 tys. zł na to urządze-
nia przekazał trzebnicki Bank 
Spółdzielczy, najstarsza placówka 
finansowa w naszej gminie, która
jest mocno związana z naszą lo-
kalną społecznością. Udowadnia 
to również i ten gest, ta decyzja 
o sponsorowaniu sprzętu, który 
posłuży wszystkim mieszkańcom 
Gminy Trzebnica.

- Dzięki wsparciu Banku Spół-
dzielczego udało nam się zakupić 
autorefraktometr - urządzenie 
służące do komputerowego bada-
nia ostrości wzroku na podstawie 
krzywizny rogówki i soczewki 
układu optycznego oka. To jeden 

z podstawowych sprzętów wy-
korzystywanych w poradniach 
okulistycznych, do tej pory nie-
dostępny w naszej przychodni. 
Urządzenie częściowo pełniące tą 
funkcję - keratometr ręczny miał 
ponad 30 lat.

Jestem przekonana, że dzięki no-
wemu urządzeniu jakość świad-
czonych usług w poradni okuli-
stycznej wzrosła i nasi pacjenci 
mogą czuć się bardziej komfor-
towo. Bardzo dziękuję Bankowi 
Spółdzielczemu za dofinansowa-
nie tak ważnego dla nas sprzę-
tu. Liczymy na dalszą, owocną 
współpracę z naszym partnerem, 
której korzyść odczuwać będą 
nasi pacjenci – powiedziała 
Anna Imielska dyrektor Zakła-
du Lecznictwa Ambulatoryjnego 
w Trzebnicy.   

(rs)

W Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy odbyło się oficjalne przekazanie nowego
specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, który służy trzebnickim pacjentom. Darczyńcą jest Bank Spółdzielczy.

Nowy sprzęt w trzebnickiej przychodni

Od lewej doktor Ewa Kołodyńska, burmistrz Marek Długozima, prezes Banku Spółdzielczego Jerzy Woźniczko i dyrektor 
ZLA Anna Imielska przy nowym specjalistycznym urządzeniu.

Od lewej: sekretarz D. Buczak, dyr. ZLA A. Imielska, burmistrz M. Długozima.
Doktor M. Maciejewski (pierwszy z prawej) wyjaśniał  kwestie medyczne.

W spotkaniu wzięło udział wielu zainteresowanych szczepionkami rodziców.
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Subiektywnym 
okiem gospodarza

Czesław Budzyń – przewodniczą-
cy Rady Miejsko-Gminnego Zrze-
szenia LZS – złożył sprawozdanie 
ze swojej czteroletniej kadencji, 
omawiając także działalność 
poszczególnych ogniw oraz ich 
sukcesy w rożnych dyscyplinach 
sportu, a przy okazji wyróżnił 
zaangażowanych działaczy w śro-
dowisku wiejskim. Następnie 
przedstawił kierunki działania 
Miejsko-Gminnego Zrzeszenia 
LZS na kolejne lata. Na zakończe-
nie przemówienia skierował swo-
je podziękowania do burmistrza 
Gminy Trzebnica Marka Długo-
zimy, wręczając także specjalnie 
przygotowany upominek.
- Pragnę serdecznie podziękować 
panu Markowi Długozimie za 
wspieranie inicjatyw i działalno-
ści Ludowych Zespołów Sporto-
wych oraz za pracę i zaangażo-

wanie w rozwój obiektów sporto-
wych w naszej gminie, z których 
szeroko korzystają zawodnicy 
wiejskich klubów. Dziękuję za 
mądre decyzje, jakie pan bur-
mistrz podejmuje w odniesieniu 
nie tylko do LZS-ów, ale i całego 
miasta i gminy. W tym miejscu 
należy dodać, że Gmina Trzebni-
ca jest jedyną z okolicznych gmin, 
która tak znacznie wspiera dzia-
łalność LZS-ów, przekazując 120 
tys. zł dofinansowania. Jeszcze
raz dziękuję - powiedział na spo-
tkaniu Czesław Budzyń.
Po uzyskaniu absolutorium przez 
ustępującą radę i po gratulacjach, 
burmistrz wraz z gościem ze-
brania – przewodniczącym Dol-
nośląskiego Zrzeszenia LZS we 
Wrocławiu Andrzejem Cywiń-
skim - uhonorował trzebnickich 
działaczy. Złotą Honorową Od-

znakę LZS przyznaną przez Radę 
Główną Zrzeszenia otrzymał wie-
loletni przewodniczący Czesław 
Budzyń, odznakę Zasłużony dla 
LZS otrzymał wieloletni działacz 
– Stanisław Modelski.
Brązowymi odznakami Dolno-
śląskiego Zrzeszenia LZS uho-
norowani zostali: Krzysztof Ko-
morowski, Tomasz Ordon, Piotr 
Reszyński, Franciszek Klimek, 
Daniel Gogacz, Paweł Deptak, 
Bartłomiej Sobieraj, Krzysztof 
Nowak, Piotr Fiediuk, Piotr Sta-

sik, Adam Pindel, Marcin Sza-
łapski. Odznakami srebrnymi: 
Jacek Leszczyński, Przemysław 
Latos, Bartłomiej Cepiel, Rafał 
Jakusek, Krystian Kasperek, Se-
bastian Gajda, Tomasz Kowalik, 
Marcin Kobylański, Piotr Zabłoc-
ki, Tomasz Sobkowiak, Mirosław 
Aniołek, Sławomir Kardas, Paweł 
Zaremba, Andrzej Majchrzak.
Odznaki Złote otrzymali: Zbi-
gniew Szewczyk, Tadeusz Cepiel, 
Tomasz Miszczuk, Krzysztof Su-
rówka, Jacek Nita, Ireneusz Ja-

recki, Andrzej Hazubski, Marek 
Białek oraz jedyna kobieta w tym 
gronie – Jadwiga Drobik.
Na zakończenie spotkania, de-
legaci przystąpili do wyboru no-
wych władz Miejsko-Gminnego 
Zrzeszenia. Ponownie przewod-
niczącym wybrany został Cze-
sław Budzyń, wiceprzewodniczą-
cym Jerzy Krakowiak, II wice-
przewodniczącym Marek Białek, 
członkami Rady zostali: Henryk 
Kuzan, Andrzej Janik i Wiesław 
Zawadzki.  [bud] 

Trzebnica – gmina wspierająca sport
W gminie Trzebnica działa 13 ogniw Ludowych Zespo-
łów Sportowych. Ich przedstawiciele, a także repre-
zentanci sekcji tenisa stołowego, szachów i biegania, 
uczestniczyli 22 marca w Walnym Zebraniu Sprawoz-
dawczo-Wyborczym Delegatów Miejsko-Gminnego 
Zrzeszenia LZS. Wręczono także odznaki najbardziej 
aktywny trzebnickim działaczom.

Działacze sportowi LZS-ów obradowali w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy.

28 lutego 2013 roku wraz z mo-
imi kolegami-wójtami i burmi-
strzami z terenu Powiatu Trzeb-
nickiego podpisałem apel do Mi-
nisterstwa Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej 
o maksymalne przyspieszenie 
prac związanych z budową drogi 
ekspresowej S5 Wrocław-Poznań 
na terenie województwa dolno-
śląskiego. W apelu tym zwróci-
liśmy się z prośbą o zorganizo-
wanie procedury przetargowej 
na wybór wykonawcy tej waż-
nej inwestycji drogowej jeszcze 
w 2013 roku, co pozwoliłoby na 
rozpoczęcie prac drogowych od 
wiosny 2014 roku. 
Apel ten był szeroko nagłośnio-
ny przez regionalne media, m.in. 
TVP Wrocław. Niedługo później, 
w połowie marca bieżącego roku 
z podobną inicjatywą wystąpili 
prezydenci Wrocławia i Pozna-
nia, którzy wspólnie zaapelowali 
do rządu o przyspieszenie budo-
wy drogi ekspresowej S5 z Po-
znania do Wrocławia. Ostatnio 
pojawiły się doniesienia medial-
ne pozwalające przypuszczać, że 
wspólne apele samorządowców 
przyniosły spodziewany efekt. 
Mianowicie Rada Ministrów 
opracowała projekt uchwały 
w sprawie zmiany „Programu 
Budowy Dróg Krajowych na lata 
2011-2015”. Projekt ten zakłada 
ogłoszenie przetargu na drogę 
ekspresową S5 na jej dolnoślą-
skim odcinku Wrocław- Korzeń-
sko jeszcze w 2013 roku. Inwesty-
cja ta ma być współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej 
przyznanych Polsce w ramach 
perspektywy finansowej na lata
2014-2020. 
Mam nadzieję, że projekt ten 
pozytywnie przejdzie procedurę 
uzgodnień międzyresortowych 
oraz konsultacji społecznych 

i zostanie zatwierdzony do re-
alizacji, co pozwoli na powstanie 
tak ważnego dla Gminy Trzeb-
nica komfortowego połączenia 
z Wrocławiem i autostradą A4.   
Warto bliżej zapoznać się z hi-
storią powstania i przebiegu 
drogi ekspresowej S5 na odcinku 
dolnośląskim oraz z jej znacze-
niem dla rozwoju naszej gmi-
ny. Od początku mojej pracy na 
stanowisku burmistrza Gminy 

Trzebnica, z uwagi na m.in. brak 
bezpieczeństwa podróżnych na 
niewyremontowanej wówczas 
drodze krajowej nr 5 oraz zbyt 
długi czas dojazdu z Trzebni-
cy do Wrocławia zabiegałem 
o przyspieszenie budowy pla-
nowanej trasy szybkiego ruchu 
S5. W 2008 roku opracowane 
zostały przez projektanta możli-
we warianty przebiegu drogi S5 
na terenie województwa dolno-
śląskiego, następnie warianty te 
konsultowane były z władzami 
i mieszkańcami gmin, po któ-

rych przebiegać miała planowa-
na droga ekspresowa. Na etapie 
tym doszło do różnicy zdań po-
między mną a ówczesnym bur-
mistrzem Obornik Śląskich co 
do przebiegu drogi S5 pomiędzy 
Trzebnicą a Obornikami Śląski-
mi i lokalizacją węzła drogowe-
go. Pan burmistrz Paweł Misio-
rek optował za przebiegiem trasy 
jak najbliżej Obornik Śląskich 
i lokalizacją węzła drogowego 

w miejscowości Borkowice. Ja 
z kolei przekonywałem o po-
trzebie przebiegu projektowanej 
trasy w bezpośrednim sąsiedz-
twie Trzebnicy i lokalizacji węzła 
drogowego pomiędzy Trzebnicą 
a Marcinowem. 
Ostatecznie udało mi się prze-
konać Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad do mo-
ich racji i korzystnego dla Gmi-
ny Trzebnica przebiegu drogi 
ekspresowej S5. Uniknęliśmy 
w ten sposób powtórzenia błę-
du z przeszłości, kiedy to w XIX 

wieku władze Trzebnicy prze-
spały możliwość przebiegu głów-
nej magistrali kolejowej Wrocław 
- Poznań przez Trzebnicę. Mo-
ment ten wykorzystały władze 
Obornik Śląskich, które wylob-
bowały przebieg linii kolejowej 
przez Oborniki, co przełożyło się 
na dynamiczny rozwój i popu-
larność tej miejscowości kosztem 
Trzebnicy. Przebieg głównych 
szlaków komunikacyjnych mia-

ła, ma i będzie miała zasadniczy 
wpływ na rozwój gmin, przez 
które szlaki te przebiegają. Uwa-
żam, że do zasadności tego twier-
dzenia nie trzeba nikogo przeko-
nywać. Jako przykład posłużyć 
mogą chociażby miejscowości 
zlokalizowane na południe od 
Wrocławia (Kobierzyce, Siech-
nice, Kąty Wrocławskie) przez 
które przebiega autostrada A4. 
W miejscowościach tych, z uwa-
gi na dobre położenie przy głów-
nym szlaku komunikacyjnym 
i bliskość Wrocławia, rozwija się 
przedsiębiorczość, swoje siedziby 

lokują tam liczne zakłady pracy, 
co przekłada się na zmniejszenie 
bezrobocia i rozwój gospodar-
czy. 
Dzięki budowie drogi ekspre-
sowej S5 powstanie kolejny bar-
dzo istotny bodziec do dalszego 
rozwoju gospodarczego Gminy 
Trzebnica.  Będzie nim zwięk-
szenie ilości zakładów pracy 
zlokalizowanych w strefie inwe-
stycyjnej, którą zaplanowałem 
na zachodnich i południowo- 
zachodnich obrzeżach Trzebni-
cy w bezpośrednim sąsiedztwie 
drogi ekspresowej S5. Tereny 
inwestycyjne w tym miejscu za-
twierdzone zostały na podstawie 
przyjętego z końcem zeszłego 
roku nowego Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospoda-
rowania Przestrzennego Gminy 
Trzebnica. Jestem przekonany, 
że zaplanowane tereny inwesty-
cyjne wzdłuż drogi ekspresowej 
S5 cieszyć się będą dużym zain-
teresowaniem przedsiębiorców. 
Oprócz dogodnego połączenia 
z Wrocławiem i siecią dróg mię-
dzynarodowych przedsiębiorcy 
będą mieli do dyspozycji dobrze 
wykwalifikowaną i liczną kadrę
pracowniczą, dobrze rozwinięty 
rynek mieszkaniowy, usługi ko-
munalne na dobrym poziomie 
oraz markę atrakcyjnego i rozpo-
znawalnego w kraju miasta. Mam 
nadzieję, że szybko doczekamy 
się budowy drogi ekspresowej S5, 
której od początku mojej pracy 
na obecnym stanowisku byłem 
gorącym zwolennikiem. Jeżeli 
droga ekspresowa S5 powstanie, 
na co bardzo liczę, będzie ona 
dzieckiem owocnej współpracy 
władz samorządowych z władza-
mi centralnymi oraz sukcesem 
nasz wszystkich. 
Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima

Droga ekspresowa S5,
okno Trzebnicy na świat

Włodarze samorządów podpisują apel o przyspieszenie budowy drogi S5.
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Od jakiegoś czasu zrobiło się głośno 
po Pana interwencji w saunarium. 
Czy problem został już rozwiązany?

- Tak, w styczniu pan Jerzy B. 
z Obornik Śl. złamał regulamin 
obiektu i do dziś nie potrafi zro-
zumieć, że regulaminy są po to, 
by ich przestrzegać. Korzystanie 
z sauny nago jest jawnym łama-
niem naszego regulaminu i dla-
tego ten klient został przeze mnie 
kulturalnie wyproszony. Nasi 
pracownicy próbowali bezsku-
tecznie i kilkukrotnie wyprosić 
z sauny pana Jerzego, gdyż prze-
bywał tam nago. Poproszono 
mnie o interwencję, która - jak się 
później okazało - była niezbęd-
na. Nie był to jedyny raz kiedy 
pan Jerzy łamał zasady panujące 
w „Zdroju”. Każdy, kto łamie re-
gulamin, musi się liczyć z tym, że 
zostanie z obiektu wyproszony 
albo sprawa zostanie skierowana 
do innych instytucji.
Skoro sprawa została wyjaśniona to 
dlaczego nie chcecie oddać klientowi 
pieniędzy?

- Niestety, tu pan się myli. „Zdrój” 
wyraził zgodę na zwrot pienię-
dzy, wbrew kłamliwemu artyku-

łowi, który ukazał się w lokalnej 
gazecie. Stało się tak, pomimo iż 
klient złamał regulamin i rekla-

macja nie została uznana, bo jak 
komuś przyznać rację, gdy łamie 
prawo. Park Wodny „Zdrój” wy-
raził jednak chęć zwrotu pienię-
dzy dla dobra klienta i szybkiego 
zakończenia sprawy. Nie chcemy 
na siłę zmuszać ludzi do korzy-
stania z obiektu, tym bardziej 
tych, co nie chcą się dostosować 
do panujących zasad.
Co się stało, że podobno nagle nastą-
piła zmiana regulaminu w zakresie 
nagości w saunach?

- No cóż. To ewidentne po-
mówienie rozgoryczonego 
klienta pod naszym adresem. 
Podjęliśmy już odpowiednie kro-
ki prawne, aby więcej pomówień 
czy innych niezgodnych z pra-
wem zachowań pod naszym ad-
resem pan Jerzy już nie kierował. 
Nagość w saunie jest zabroniona 
od wielu miesięcy, a to, że pan 
Jerzy od dawna łamał regulamin 
mogą potwierdzić pracownicy 
i inni klienci „Zdroju”, którzy 
wiele razy zwracali na to uwagę.
Czy regulamin obiektu jest dostępny 

dla klientów „Zdroju”?

- Tak, to oczywiste. Regulamin 
obiektu jest od pierwszego dnia 
funkcjonowania wywieszony 
w całości przy wejściu do „Zdro-
ju” oraz na naszej stronie interne-
towej. Każdy klient ma do niego 
ciągły dostęp i tym bardziej za-
praszam do lektury regulaminu 
przed wejściem na basen. Re-
gulamin został stworzony dla 
klientów, aby nie szkodzić innym 
użytkownikom, stąd każdy powi-
nien się z nim zapoznać.
Czy rozgoryczony klient już otrzymał 
pieniądze i czuje się usatysfakcjono-
wany?

- Niestety, długo nie mogliśmy 
się doprosić klienta o podanie 
numeru konta w celu przelania 
środków. Dopiero w piątek przed 
świętami otrzymaliśmy wspo-
mniany numer konta, więc ruszy-
ła procedura zwrotu i na dniach 
pieniądze będą na jego koncie. 
Temat z naszej strony zostanie 
zamknięty.
Rozmawiał Roman Skiba

ROMAN SKIBA 

Takie jednodniowe bezpośrednie 
spotkanie osób, które poszukują 
pracy z przedstawicielami pra-
codawców to najlepszy sposób, 
by ewentualnie znaleźć ofertę 
czy jakiekolwiek zatrudnienie. 
Wstęp na targi jest bezpłatny za-
równo dla poszukujących pracy, 
jak i instytucji przedstawiających 
oferty zatrudnienia. Pracodawcy 
powinni jednak wcześniej do 15 
kwietnia zgłosić drogą telefonicz-
ną lub mailową chęć uczestnictwa 
w targach. Formularz zgłosze-
niowy i kontakt do organizatora 

znajduje się na stronie interneto-
wej Powiatowego Urzędu Pracy 
w Trzebnicy.
- Zachęcamy wszystkich praco-
dawców z naszego regionu do 
udziału w targach, bo to dla nich 
dobra okazja do zaprezentowania 
swej firmy, jak i swojej oferty za-
trudnienia. A przy okazji można 
znaleźć wartościowych pracowni-
ków – mówi Mirosława Szczepa-
niak, kierownik działu aktywiza-
cji zawodowej PUP w Trzebnicy.
Warto nadmienić, że doroczne 
targi pracy odbywają się w Trzeb-
nicy zawsze w hali sportowej przy 
ul. Kościelnej 9, bo Trzebnickie 

Centrum Kultury i Sportu udo-
stępnia swój obiekt na tak ważny 
społecznie cel. Impreza rozpo-
czyna się o godz. 10 i trwa przez 
cztery godziny do 14. W każdej 
z edycji uczestniczyło po kilku-
dziesięciu wystawców, proponu-
jących zarówno zatrudnienie jak 
i prezentujących ofertę edukacyj-
ną, szkolenia czy podjęcie nauki. 
W ramach targów można poznać 
między innymi ofertę wrocław-
skich szkół wyższych, co powin-
no zainteresować szczególnie 
bezrobotnych absolwentów szkół 
średnich, jak i np. Wojskowej 
Komendy Uzupełnień. Ta druga 

propozycja to możliwość związa-
nia się zawodowo z siłami zbroj-
nymi. W zeszłym roku w targach 
uczestniczyło 25 wystawców, 
a ich ofertę poznało ponad tysiąc 
osób, które wzięły udział w tej 
imprezie.
- W tym roku mamy już wiele 
zgłoszeń, m.in. agencji pracy, któ-
re poszukują chętnych do pracy 
poza granicami kraju np. w Ho-
landii czy w Niemczech. Będą 
również oferty pracy dla osób 
doświadczonych np. po 50-tce, 
które zechcą podjąć zatrudnie-
nie przy opiece osób starszych 
w Niemczech. Generalnie zachę-

camy wszystkich zarówno praco-
dawców do zgłaszania się na targi 
oraz poszukujących zatrudnienia 
do przyjścia 19 kwietnia do hali 
sportowej przy ul. Kościelnej 
– powiedziała Mirosława Szcze-
paniak z PUP w Trzebnicy.
Szczegółowe informacje i zgło-
szenia stronie internetowej www.
praca.trzebnica.pl oraz pod adre-
sami mailowymi m.szczepania-
k@pup.trzebnica.pl i buczak-ba-
dowska@pup.trzebnica.pl oraz 
pod numerem tel. 71/312-11-54 
lub 71/387-11-38.

Targi pracy w Trzebnicy Już po raz szósty 19 kwietnia w piątek odbędą się w Trzebnicy Po-
wiatowe Targi Pracy, które są dobrą propozycją zarówno dla bezro-
botnych jak i pracodawców.

Z prezesem Trzebnickiego Parku Wodnego „Zdrój” Dariuszem Drukarczykiem rozmawiamy o regulaminie obowiązującym 
na tym obiekcie i zasadach jego egzekwowania.

Regulamin jest dla klientów: łamiąc go szkodzisz innym

AGNIESZKA PRUSZKOWSKA-JAROSZ  

Umowę z wykonawcą inwestycji, 
firmą MWM Sp. z o.o. z Gliwic,
burmistrz M. Długozima pod-
pisał pod koniec marca. Oferent 
zaproponował najniższą kwotę, 
która wyniosła 648 166 zł. Pra-
wie 70 procent dofinansowania
tej kwoty samorząd otrzyma 
z programu unijnego. Jak wyja-
śnił komendant Straży Miejskiej 
Krzysztof Zasieczny całościowy 
koszt zainstalowania monitorin-
gu w mieście wraz z zatrudnie-
niem pracowników do obsługi 
systemu wizyjnego zamknie się 
kwotą do 700 tysięcy złotych. In-
westycja ma ruszyć na przełomie 
lipca i sierpnia. 
24 kamery zostaną zamontowane 
w całym mieście, najwięcej z nich 
w miejscach o największym na-
tężeniu ruchu, czyli przy ul. Bo-
chenka, ul. Daszyńskiego oraz 
w Rynku oraz tam, gdzie może  
przebywać bardzo duża liczba 
osób – plac pielgrzymkowy, park 
Solidarności, Orlik czy kompleks 

stawów trzebnickich.  Do powsta-
jącego systemu włączone zostaną 
trzy kamery działające w Rynku.  
Obsługę Centrum wizyjnego, 
umiejscowionego w siedzibie 
Straży Miejskiej zapewnią czte-
ry osoby. Dwie oddelegowa-
ne z Urzędu Miejskiego oraz 
dwie nowo zatrudnione. Projekt 
przewiduje bowiem utworzenie 
dwóch dodatkowych etatów  dla 
pracowników cywilnych, którzy 
przejdą dodatkowe przeszkolenie 
w tym zakresie. 
Kamery będą pracowały 24 go-
dziny na dobę, a obraz z kamer 
rejestrowany będzie na dyskach. 
Materiał zebrany z nagrań, zgod-
nie z obowiązującym prawem, 
przechowywany będzie maksy-
malnie 60 dni, a jeśli uprawniony 
do tego organ (policja, prokura-
tura lub sąd) nie złoży wniosku 
o przekazanie go, wtedy zostanie 
skasowany. 
Jak zapewnia komendant Zasiecz-
ny kamery nie będą nagrywały 
głosu, nie będą także „zaglądały” 
do okien. System jest tak skon-
struowany, by definiował tzw.

strefy prywatności i  w przypad-
ku zbliżenia się do okna automa-
tycznie będzie zamazywał obraz. 
Jeśli chodzi o nagrywanie głosu, 
to będzie można to zrobić tyl-
ko i wyłącznie w trakcie imprez 
masowych, bo organizator ma 
taki obowiązek, by zarejestrować 
dźwięk. 
Poza tym wszystkie dane, które 
trafią na serwer są traktowane
jako zbiór danych osobowych 
i zgodnie z ustawą muszą być 
chronione. O ich ujawnienie 
mogą się zwrócić tylko instytucje 
– policja, sąd i prokuratura. 
- Zwiększenie poczucia bezpie-
czeństwa mieszkańców i odwie-
dzających Trzebnicę turystów, 
skuteczniejsze działania pre-
wencyjne oraz możliwość na-
tychmiastowej reakcji, to główne 
zalety i argumenty za wprowa-
dzeniem monitoringu naszego 
miasta. Straż Miejska w Trzebni-
cy otrzymuje doskonałe i spraw-
dzone narzędzie, które umożliwi 
jej funkcjonariuszom na jeszcze 
skuteczniejsze działania. Pragnę 
podkreślić, że zadaniem systemu 

monitoringu nie jest straszenie 
czy inwigilowanie mieszkań-
ców Trzebnicy, ale troska o ich 
bezpieczeństwo oraz porządek 
w mieście - powiedział burmistrz 
Marek Długozima.
- Dzięki monitoringowi nie za-
pobiegniemy zupełnie przestęp-
czości, ale dzięki niemu, możemy 
błyskawicznie reagować. Przykła-
dem niech będzie dramatyczne 
zdarzenie w Łodzi, gdzie dwóch 
mężczyzn zabiło nastolatka, który 

stanął w obronie swojej dziewczy-
ny. Dzięki nagranemu obrazowi, 
już 10 minut po zdarzeniu ujęto 
sprawców – dodaje burmistrz.
Według danych statystycznych 
Komendy Stołecznej Policji, 
w miejscach objętych monitorin-
giem, po zainstalowaniu kamer 
przestępczość spada o 50-60%. 
W krajach Unii Europejskiej in-
stalowanie monitoringu jest stan-
dardem. 

Monitoring  to nie inwigilacja  

Zapis z monitoringu jest przydatny w postępowaniu wyjaśniającym.

- Monitoring, który gmina zamierza zainstalować w Trzebnicy nie będzie ani 
podsłuchiwał mieszkańców, ani „zaglądał” do prywatnych okien - mówi ko-
mendant Straży Miejskiej Krzysztof Zasieczny. – Na razie zostaną zamontowane 
24 kamery, ale w przyszłości będzie możliwość rozbudowy sieci -podkreśla. 
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Karta Trzebnicka Rodzina 3+ za-
cznie działać od 1 czerwca 2013 
roku. Rodziny wielodzietne sko-
rzystają z wielu ulg i zniżek na 
terenie miasta i gminy. Audycja 
w Radio Rodzina była jednak 
okazją, żeby w szerszym kontek-
ście porozmawiać na temat poli-
tyki prorodzinnej prowadzonej 
w naszym mieście i w naszej gmi-
nie. - Rodzina jest fundamentem 
życia. W naszej gminie są rodziny 
wielodzietne, które zasługują na 
wsparcie. Podejmowany przez nie 
trud utrzymania i wychowania 
dzieci to naprawdę ogromne wy-
zwanie. Jeśli w jakiś sposób moż-
na im pomóc, trzeba to zrobić 
– mówił burmistrz Długozima. 
Opowiadał również o własnym 
doświadczeniu: - Sam pochodzę 
z rodziny wielodzietnej i dosko-
nale znam problemy, z którymi 

na co dzień borykają się członko-
wie takich rodzin. Zadanie Karty 
to z jednej strony realna pomoc 
finansowa dla rodzin, a z drugiej
ma ona na celu zmieniać świado-
mość ludzi, którzy wielodzietność 
kojarzą z biedą i patologią. - Moja 
rodzina to dla mnie duma – mó-
wił Krzysztof Grabowski i dodał: 
- Poza tym w Trzebnicy dużo się 
dzieje dla rodziny. Naprawdę za-
chęcam młodych ludzi, którzy 
szukają miejsca do osiedlenia się: 
przyjeżdżajcie tutaj. Wraz z żoną 
Gosią cały czas obserwujemy, jak 
miasto dynamicznie się zmienia. 
I cieszymy się z kolejnych pomy-
słów podejmowanych na rzecz ro-
dziny. Nie ukrywam, że w sprawie 
karty dla dużych rodzin liczymy 
również na współpracę z miastem 
Wrocław. To byłoby coś wspania-
łego.

Polityka prorodzinna prowadzo-
na w Trzebnicy ma wiele wy-
miarów. Począwszy od turystyki, 
gdzie świetnym przykładem jest 
Przewodnik Rodzinny z gotowy-
mi scenariuszami do zwiedzania 
naszych przepięknych okolic, 
poprzez liczne inwestycje prowa-
dzone na naszym terenie, aż po 
wartość wszelkiego rodzaju spo-
tkań i imprez, które służą rodzin-
nej integracji.
Zatem Karta Dużej Rodziny to 
nie jedyna forma pomocy. - Za-
proponowałem również ulgi dla 
rodzin wielodzietnych w nowym 
systemie gospodarowanie odpa-
dami. Poza tym w ostatnich la-
tach w Gminie Trzebnica powsta-
ły dodatkowe miejsca w przed-
szkolach, m.in. w Przedszkolu nr 
2; przy Szkole Podstawowej nr 3 
powstała szkolna stołówka. W tej 
chwili realizujemy dwie ważne 
inwestycje z zakresu edukacji 
– budowę Szkoły Muzycznej I i 
II stopnia, a także budowę nowej 
siedziby Szkoły Podstawowej nr 2. 
Każdego roku młodzież z naszej 
gminy honorujemy stypendiami 
im. Jana Pawła II i Burmistrza 
Gminy Trzebnica. Przystosowa-

liśmy Urząd Miejski na potrzeby 
rodziców z dziećmi, mamy pod-
jazd dla wózków, windę, kąciki 
zabaw dla dzieci. W kalendarz 
imprez każdego roku wpisujemy 
te, które służą rodzinnej integra-
cji, m.in. Dzień Dziecka, czy Wi-
gilię w Rynku. Nie zapominam 
również o mieszkańcach wiosek. 
W ostatnich latach udało nam 
się otworzyć kilkanaście nowych 
placów zabaw i świetlic – pięknie 

służą całym rodzinom –  to te-
maty, o których na antenie mówił 
burmistrz Długozima.
Podkreślono również wagę 
współpracy z lokalnymi przedsię-
biorcami. W Trzebnicy powstała 
właśnie Rada Biznesu, która jest 
również doskonałą przestrzenią 
do realizacji takich społecznych 
akcji.  

Ewelina Gładysz

Rodzina na antenie
Program Trzebnicka Rodzina 3+ budzi zainteresowanie 
nie tylko wśród mieszkańców Gminy Trzebnica. We wto-
rek 26 marca na antenie Radia Rodzina o  naszej karcie 
i polityce prorodzinnej opowiadali: burmistrz Marek 
Długozima, pracownik Wydziału Promocji Ewelina Gła-
dysz i Krzysztof Grabowski, tato czwórki dzieci. 

ROMAN SKIBA 

- Plac budowy został już przeka-
zany wykonawcy, a termin zakoń-
czenia inwestycji jest ustalony na 
14 sierpnia tego roku – powiedział 
Zbigniew Mroziński, zastępca 
naczelnika Wydziału Technicz-
no – Inwestycyjnego w Urzędzie 
Miejskim w Trzebnicy. Zatem nie 
powinno być problemu z drogą do 
szkoły po pierwszym dzwonku.
Umowę na wykonanie inwesty-
cji podpisano 14 marca  z firmą
Gembiak-Mikstacki Spółka Jaw-
na z Krotoszyna, która jest już 
sprawdzonym wykonawcą bu-
dowlanym. Koszty prac wyniosą 
818 tys. zł, a przewidziano m.in. 
wybudowanie drogi asfaltowej 

na ul. 3-go Maja od skrzyżowa-
nia z ul. 1-go Maja do ul. Wesołej, 
utwardzenie nawierzchni jezdni 
na ul. Wesołej masą bitumiczną 
i grysem, ułożenie chodników 
z kostki betonowej „Starobruk” 
o grubości 8 centymetrów, za-
montowanie oświetlenia uliczne-
go na całej ul. 3-go Maja oraz ul. 
Wesołej. Przewidziano również 
przebudowę studni kanalizacyj-
nych, budowę kanalizacji desz-
czowej oraz przebudowę sieci 
wodociągowej w rejonie ul. 3-go 
Maja.
- Ulica Wesoła będzie miała sze-
rokość 5,5 metra, a jej jezdnia 
zostanie dwukrotnie utwardzona 
emulsją asfaltową, grysem i tłucz-
niem – powiedział Zbigniew 
Mroziński. Warto dodać, że ul. 

3-go Maja na odcinku od ul. 1-go 
Maja do ul. Wesołej będzie jedno-
kierunkowa, natomiast w dalszej 
części do ul. Oleśnickiej pozo-
stanie dwukierunkowa, również 
dwukierunkowa będzie nowa ul. 
Wesoła (do wysokości ul. Harcer-
skiej).
- To dla nas bardzo ważne zada-
nie, bo zależy nam, by uczniowie 
już od pierwszego dzwonka we 
wrześniu mieli bezpieczną i do-
brą drogę do nowej siedziby Szko-
ły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia. Dzięki 
tej inwestycji rodzice podwożący 
swe dzieci do tych placówek będą 
mieli komfortowy dojazd autem – 
powiedział burmistrz Gminy 
Trzebnica Marek Długozima.

Rozpoczyna się inwestycja przebudowy ul. 3-go Maja i ul. Wesołej w Trzebnicy. To 
o tyle ważne zadanie, że jej efekty będą służyć przed wszystkim rodzicom i uczniom, 
którzy od nowego roku szkolnego podejmą naukę w nowej siedzibie właśnie remon-
towanej Szkoły Podstawowej nr 2 i w Szkole Muzycznej I i II stopnia.

Bezpieczna droga do nowej szkoły

Od lewej: K. Grabowski, burmistrz M. Długozima i Ewelina Gładysz w radiowym 
studiu.

Po remoncie ten fragment ulicy 3-go Maja będzie asfaltową jezdnią z chodnikiem.
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Śmiertelny 
wypadek na 5
W czwartek 28 marca o 2.47 nad 
ranem  doszło do tragicznego 
wypadku na drodze krajowej 
nr 5. Zderzyło się auto osobowe 
marki Seat Toledo prowadzone 
przez 37-letniego mieszkańca 
Leszna z ciężarowym samocho-
dem marki Man prowadzonym 
przez 52-letniego mężczyznę, 
mieszkańca powiatu lubuskiego. 
Jak informuje rzecznik prasowy 
KPP w Trzebnicy, Iwona Mazur, 
kierowca auta osobowego zjechał 
na pas ruchu auta ciężarowego.  
W wyniku zderzenia auto cięża-
rowe dachowało i wpadło w rów. 
Kabina ciężarówki została zgnie-
ciona przez podpiętą naczepę 
i kierowca został  zaklinowany. 
Funkcjonariusze Straży Pożarnej 
uwolnili mężczyznę z kabiny przy 

użyciu specjalistycznego  cięż-
kiego sprzętu drogowego i dźwi-
gu. Na miejsce wypadku zostało 
wezwane pogotowie ratunkowe, 
które udzieliło pierwsze pomocy 
poszkodowanym. 
Niestety, kierowca auta osobo-
wego zmarł w szpitalu w wyniku 
doznanych obrażeń. Pasażerka 
z osobówki została przewieziona 
do szpitala oraz kierowca auta 
ciężarowego również. Akcja trwa-
ła do godziny 13 po południu. 
Obecnie przyczyny i okoliczności 
wypadku są badane przez Proku-
raturę Rejonową w Trzebnicy.

Nielegalny alkohol
Trzebniccy policjanci z Wydzia-
łu Kryminalnego po otrzymaniu 
informacji o nielegalnym obrocie 
alkoholu bez polskich znaków ak-
cyzy sprawdzili budynek gospo-
darczy u jednego z  mieszkańców 
Zawoni. Okazało się, że w piwni-

cy budynku, którego właścicielem 
jest 53-letni mężczyzna, znajduje 
się karton z 27 butelkami spiry-
tusu bez polskich znaków akcyzy. 
Policjanci zabezpieczyli nielegal-
ny alkohol o wartości rynkowej 
około 1200 złotych. Obecnie wy-
jaśniane są okoliczności tej spra-
wy.

Po śladach 
do złodzieja
W południe 21 marca trzebniccy 
policjanci z polecenia dyżurnego 
komendy udali się na remonto-
wany przejazd kolejowy. Według 

zgłoszenia pracowników remon-
tujących torowisko, nieznany 
sprawca w nocy z 20 na 21marca 
ukradł dwie 10-metrowe szyny 
i kilkanaście drewnianych pod-
kładów kolejowych. Funkcjona-
riusze po śladach zostawionych 
na śniegu doszli do posesji, gdzie 
na podwórku, przy płocie znaleźli 
przykryte folią skradzione szyny 
i podkłady kolejowe. W toku dal-
szego śledztwa funkcjonariusze 
ustalili, że mężczyzna przycią-
gnął łup samochodem na swoje 
podwórko, a następnie rozmon-
tował w celu sprzedaży  w punk-
cie skupu metali kolorowych. 
Policjanci odzyskali całość skra-
dzionego mienia o wartości 1500 
złotych. Sprawca usłyszał już za-
rzuty, grozi mu kara pozbawienia 
wolności do 5 lat.

Miał chrapkę 
na transformator
Podczas patrolu, w nocy z 13 na 
14 lutego trzebniccy policjanci 
zauważyli w polu zaparkowany 
samochód w pobliżu słupa ener-

getycznego. Obok niego znajdo-
wał się transformator i narzędzia 
– m.in. drabina, liny, słupołazy 
oraz nożyce do cięcia drutów. 
Funkcjonariusze natychmiast 
zabezpieczyli porzucone przed-
mioty. W wyniku prowadzonego  
śledztwa policjanci zatrzymali 
podejrzanego o usiłowanie kra-
dzieży. Okazał się nim 53-letni 
mężczyzna, mieszkaniec Wrocła-
wia. Straty spowodowane dzia-
łaniem sprawcy oszacowano na 
kwotę blisko 30 tysięcy złotych. 
Wobec podejrzanego mężczyzny 
zastosowany został trzymiesięcz-
ny tymczasowy areszt. Za prze-
stępstwo kradzieży grozi kara do 
5 lat pozbawienia wolności.

STRAŻ  MIEJSKA    
71 / 388 81 14

STRAŻ POŻARNA    
71 / 312 07 88

na sygnale      na  syg nale       na  sygnale
POLICJA     
71 / 388 82 00

Bez reklam 
na słupach 
W poniedziałek 14 marca o godz. 
19.50 na ul. Wrocławskiej pa-
trol Straży Miejskiej zatrzymał 
dwóch nieletnich w wieku  15 i 16 
lat.  Chłopcy rozklejali na słupach 
oświetleniowych reklamy jednej 
z firm parabankowych. W związ-
ku z tym, że czyn ten jest zabro-
niony, zostali przewiezieni na 
Komendę Policji, skąd odebrali 
ich opiekunowie.

Z drogi do szpitala
W dniu 22 marca o godzinie 
11.20 w Boleścinie funkcjonariu-
sze Straży Miejskiej zauważyli 
przy drodze leżącego w śniegu 
mężczyznę. Poszkodowanym 
okazał się  mężczyzna w wieku 70 
lat, który był skrajnie wyziębio-
ny i osłabiony. Strażnicy wezwali 
zespół ratownictwa medycznego, 
który zabrał mężczyznę do trzeb-
nickiego szpitala, w celu udziele-
nia mu niezbędnej pomocy.

Niebezpieczny czad
27 marca już po raz drugi miało 
miejsce zaczadzenie osób w bu-
dynku komunalnym przy ul. 
Kolejowej w Trzebnicy. Pierwsze 
zdarzenie miało miejsce 14 grud-
nia 2012, wówczas do szpitala 
trafiło 9 osób. Tego dnia na klatce
unosił się wyczuwalny dym. Stra-
żacy sprawdzili go detektorem 
wielogazowym na obecność dwu-
tlenku węgla. Okazało się, że źró-
dło zaczadzenia było w kotłowni. 

Tym razem historia się powtó-
rzyła, 27 marca o 4.20 nad ranem 
wezwano Straż Pożarną i zespół 
ratownictwa medycznego do tego 
samego budynku komunalnego, 
ponieważ ponownie uległo zacza-
dzeniu  10 osób. W budynku wie-
lorodzinnym były zamontowane 
czujki czadu. Wszyscy poszkodo-
wani zostali zawiezieni do trzeb-
nickiego szpitala na obserwację. 
- Czad jest nadal groźny, nie 
bagatelizujmy tego. Należy bez-
względnie przeprowadzać okre-
sowe kontrole stanu technicz-

nego przewodów kominowych 
i wentylacyjnych oraz pieców. 
Apeluję do mieszkańców o roz-
wagę, okres grzewczy jeszcze się 
nie skończył, nie bez przyczyny 
tlenek węgla nazwano „cichym 
zabójcą”, o czym świadczą takie 
przykre w skutkach zdarzenia. 
W ostatnich dwóch tygodniach 
na terenie gminy mieliśmy 6 tego 
typu zgłoszeń - podsumował ofi-
cer prasowy PSP w Trzebnicy Da-
riusz Zajączkowski.

13 marca do Zespołu Szkół 
w Ujeźdźcu Wielkim przyjecha-
li pracownicy Straży Miejskiej 
z Trzebnicy z prelekcją: „Obcy-
-niebezpieczny”. Przewodnim 
motywem spotkania było uświa-
domienie małym dzieciom, jak 
niebezpieczne mogą być skutki 
spotkań z nieznajomymi. 
Dzień później w szkole odbył 
się konkurs: „Potyczki matema-
tyczno-fizyczno-chemiczne”. 
Organizatorami konkursu byli 
nauczyciele: Iwona Rudkiewicz 
i Zbigniew Krysa. I choć mate-
matyka, fizyka i chemia to dzie-
dziny, które sprawiają uczniom 
dużo problemów, konkurs cieszy 
się od dawna dużym zaintereso-
waniem. 
W tym roku w potyczkach wzięło 
udział 5 szkół z 3 powiatów: Gim-
nazjum im. M. Rataja w Żmigro-
dzie, Gimnazjum w Czeszowie, 
Gimnazjum im. H. Brodatego 
w Trzebnicy, Gimnazjum w Za-
woni oraz Gimnazjum w Ujeźdź-
cu Wielkim. Wśród laureatów 
całe podium przypadło uczniom 
z Gimnazjum w Żmigrodzie.

Ten obcy i ta matematyka

Trzebnicki ZGK ERGO Spółka z o.o. 
z siedzibą w Trzebnicy z dniem 1 marca 2013 r. przyjęła na zlecenie 
Gminy 
Trzebnica bowiązki operatora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na 
terenie miasta i gminy Trzebnica. 
Zmieniły się zatem dane do kontaktu w sprawach: 
- zaopatrzenia nieruchomości w wodę i odbioru ścieków, 
- wydawania warunków przyłączenia, 
- uzgodnień projektów przyłączy sieci, 
- umów na usługi.

W powyższych kwestiach prosimy zgłaszać się na adres:
TRZEBNICKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ERGO Sp. z o.o. 
pl. M. J. Piłsudskiego 1     55-100 TRZEBNICA
e-mail: sekretariat@ergo.trzebnica.pl
tel. (71) 3109956 / 3109992
faks: 71 3123864

Informujmy też, że zgłoszenia awarii sieci wodociągowej i kanalizacyj-
nej przyjmowane są przez całą dobę pod numerem telefonu: 
71 310 12 16
WAŻNE: Dotychczasowi oodbiorcy wody nie muszą kontaktować się 
z nowym operatorem w sprawie zmiany umowy na dostawę wody 
i odbiór ścieków. Umowy takie zostaną im dostarczone przez Trzeb-
nicki ZGK ERGO Spółka z o.o.

Informacje dotyczące funkcjonowania sieci i kontaktów z operatorem 
sieci zamieszczone zostały także na stronie internetowej 
www.ergo.trzebnica.pl.

Inspektor Anna Cisak opowiadała dzieciom o niebezpieczeństwie spotkań 
z nieznajomymi.
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Trwa nabór do Gimnazjum nr 1 
w Trzebnicy.  Jakie są zasady? Czy coś 
się zmieniło w stosunku do lat ubie-
głych?

Gimnazjum, jako szkoła pu-
bliczna, przyjmie wszystkich ab-
solwentów szkół podstawowych 
zamieszkujących w jej obwodzie. 
Na wniosek rodziców, opiekunów 
prawnych może także przyjąć 
uczniów spoza swojego obwodu, 
jeżeli dysponuje wolnymi miej-
scami. W tym zakresie nic się 
nie zmienia. Jedynie kandydaci 
do klas z rozszerzonym progra-
mem wychowania fizycznego lub
języka angielskiego będą musieli 
spełnić określone kryteria. Nieza-
leżnie jednak od wyników testów 
sprawności fizycznej, czy kompe-
tencji językowych, do szkoły zo-
staną przyjęci. 
Proszę opowiedzieć o „drzwiach 
otwartych”. Jak przebiegały? Czy cie-
szyły się dużym powodzeniem? O co 
pytali rodzice?

Akcja promocyjna szkoły składa-
ła się z kilku działań. Pierwszym 
był mecz piłki nożnej szóstoklasi-
stów o puchar dyrektora gimna-
zjum. Dla młodzieży to świetna 
okazja do poznania szkoły i in-
tegracji, bo szóstoklasiści zagrali 
mecz z uczniami pierwszej klasy 
gimnazjum. Ofertę szkoły przed-
stawialiśmy także na zebraniach 
dla rodziców w szkołach podsta-
wowych. Rodzice mieli okazję 
poznać dyrektora, niektórych 
nauczycieli, ale przede wszystkim 
uczniów i absolwentów - ich opi-
nię o szkole. Młodzież - sponta-
niczna, szczera - budowała fanta-
styczny klimat tych spotkań. 
Jednak faktycznie duże znaczenie 
informacyjne miały drzwi otwar-
te. Rodzice, przy kawie i ciastku, 
poznali ofertę, działalność i osią-
gnięcia szkoły. Obejrzeli występy 
uczniów. Zadawane pytania doty-
czyły w głównej mierze rekrutacji 
do nowotworzonych klas i przy-
jęć dzieci spoza obwodu szkoły, 
bowiem na spotkaniu gościliśmy 
rodziców także z gmin ościen-

nych. 
Co nowego szkoła może zapropono-
wać kandydatom? Jak wygląda ofer-
ta edukacyjna? Jaki charakter mają 
nowe klasy sportowe i językowe.

Nasze gimnazjum to szkoła 
z tradycjami, z duszą. Musimy 
się jednak rozwijać, korzystać ze 
swojego potencjału i stawiać na 
nowoczesność, tak by zapewnić 
młodym ludziom szansę na dobry 
start. W Gminie Trzebnica mamy 
wspaniałe obiekty sportowe, 
a szkoła w dziedzinie sportu ma 
spore osiągnięcia. Stąd koncep-
cja utworzenia klasy dla uczniów 
uzdolnionych i zainteresowanych 
rozwojem w danej dziedzinie wy-
chowania fizycznego. Ta propo-
zycja zyskała od razu akceptację 
burmistrza. Zadanie wpisało się 
naturalnie w działalność gmi-
ny i strategię rozwoju oświaty 
w gminie. W tym roku postawili-
śmy na piłkę nożną i piłkę ręczną. 
Z zadowoleniem przyznaję, że za-
interesowanie tą klasą jest bardzo 
duże.  
I klasy językowe. By być obywa-
telem Europy, świata, a nie tylko 
swojego kraju, trzeba znać język, 
którym świat ten się posługu-
je. Naszej młodzieży stwarzamy 
szansę nauki w klasie z rozsze-
rzonym programem języka an-
gielskiego. To potrzeba czasów, 
a także oczekiwania i duży nacisk 
rodziców, by od pierwszej klasy 
szkoły podstawowej uczyć dzie-
ci języka angielskiego. Ponadto 
dla niektórych klas przewiduję 
zwiększenie godzin na realizację 
matematyki i biologii - godziny te 
będą mogły by przeznaczone na 
poszerzanie treści, ale i na wyrów-
nywanie, utrwalanie wiadomości, 
umiejętności. Szkoła ma również 
bardzo bogatą ofertę zajęć poza-
lekcyjnych, m.in. uczniowie mogą 
uczyć się języka hiszpańskiego, 
ukraińskiego, rozwijać zdolności 
artystyczne. Ponadto zapewnia-
my uczniom możliwość korzysta-
nia z obiadów, bezpłatne dowozy 
do szkoły, naukę pływania (w ra-
mach wychowania fizycznego),

współpracę z klubami sportowy-
mi.
Czy uczniowie, którzy żyją w rodzi-
nach z tzw. trudną sytuacją material-
ną, mogą liczyć w szkole na pomoc?

Gimnazjum prowadzi szerokie 
działania z zakresie wspierania 
rodzin zarówno wielodzietnych, 
jak i znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej, a czasem 
losowej. Szkoła współpracuje 
z Bankiem Żywności. Dzięki za-
angażowaniu pedagoga szkolnego 
– Jadwigi Sadownik w tym roku z  
tej pomocy skorzystało 65 rodzin, 
t.j. ok. 250 osób. Współpracujemy 
z Towarzystwem Przyjaciół Dzie-
ci i co roku zachęcamy rodziców 
do przekazywania 1% odpisu 
z podatku na TPD z dopiskiem 
Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy. 
Z tych pieniędzy możemy dofi-
nansowywać wyjazdy do kina, 
na wycieczki, czy zakup podręcz-
ników dla uczniów. Pomagamy 
rodzinom w uzyskiwaniu sty-
pendiów socjalnych, w tym roku 
przyznano ich 32. Organizujemy 
kiermasze podręczników uży-
wanych, kupujemy podręczniki 
szkolne do biblioteki i wypoży-
czamy je uczniom w określonej 
sytuacji życiowej.
W całej Polsce rodzice myślą o gmi-
nazjum z pewną obawą. Dla ich dzie-
ci to trudny czas dorastania. Jakie de-
cyzje podjęła pani, by w szkole było 
spokojnie i bezpiecznie?

Oprócz programów realizowa-
nych przez szkołę, dzięki fundu-
szom gminnym przeznaczonym 
na walkę z uzależnieniami, prze-
mocą, wykluczeniem społecz-
nym, także Centrum Profilakty-
ki i Edukacji EPSILON z Bielska 
Białej prowadzi dla naszych klas 
III warsztaty mające na celu roz-
wiązywanie najistotniejszych 
problemów danej klasy metodą 
dramy brytyjskiej, aktywizującej 
wszystkich uczniów danej klasy. 
Zajęcia, prowadzone w obecności 
wychowawców są bardzo atrak-
cyjne dla uczniów. Pozwalają 
na głębokie zaangażowanie się 

w problemy i wspólne opracowy-
wanie ich rozwiązań. Dla klas I i 
II zajęcia służące diagnozowaniu 
problemów, integracji zespołów 
klasowych prowadzą specjaliści 
z PPP w Trzebnicy. Ponadto co-
dzienną pracą profilaktyczną, te-
rapeutyczną zajmuje się pedagog 
szkolny, a od środy 3 kwietnia 
w naszej szkole będzie także psy-
cholog.
To wszystko ważne informacje, ale 
przyznajmy: głównie dla rodziców. 
Uczniowie, którzy wybiorą Gim-
nazjum nr 1 chcieliby też pewnie 
wiedzieć, jaka tu jest atmosfera, jak 
można ciekawie spędzić czas poza-
lekcyjny?

 Od pierwszych dni w tej szkole, 
widziałam potrzebę utworzenia 
dla uczniów kawiarenki. Miejsca, 
gdzie można posłuchać muzyki, 
zjeść śniadanie, pobyć z rówie-
śnikami. Moim marzeniem jest 
stworzenie w szkole klubu dla 
młodzieży, który spełniałby te 
oczekiwania. Tymczasem uru-
chomiona zostanie kawiarenka. 
A w wakacje czeka nas kolejny re-
mont korytarzy i założenie w całej 
szkole sieci internetowej. Szkoła 
to okazały budynek, piękne wnę-
trza, wymaga jednak remontów, 
odnowienia. Współpracowałam 

z Panem Burmistrzem przy oka-
zji budowy nowego przedszkola, 
wyposażania placówki, stąd mam 
przekonanie, że jak szybko to bę-
dzie możliwe, szkoła piętro po 
piętrze, będzie piękniała. 
Proszę o kilka kartek z najbliższego 
kalendarza z życia szkoły. Co się bę-
dzie u Was działo? 

2 kwietnia ruszyła rekrutacja do 
klas pierwszych. Potrwa do 14 
kwietnia.  W dniach od 23 do 25 
kwietnia wszystkich nas czeka 
egzamin gimnazjalny. 10 kwiet-
nia nasz uczeń, finalista powia-
towego turnieju „BEZPIECZEŃ-
STWO RUCHU DROGOWEGO” 
weźmie udział w telewizyjnym 
turnieju MOTO-KLASA. Turniej 
odbędzie się w studio TVP Wro-
cław, gdzie delegacja gimnazjum 
będzie kibicować swojemu kole-
dze. Natomiast 12 kwietnia na za-
proszenie Prezydenta Wrocławia, 
Związku Sybiraków, weźmiemy 
udział w IV marszu upamiętnia-
jącym ofiary Golgoty Wschodu
organizowanym we Wrocławiu. 
Na koniec kwietnia- początek 
maja zaplanowano w naszej szko-
le debatę młodzieżową na temat 
ważnych problemów nastolatków. 
To najbliższe plany. 
Rozmawiała Ewelina Gładysz 

Rozmowa z dyrektor Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy Elżbietą Nowak

Przepis na szkołę

Powalczą na morzu

W dniach 5-7 kwietnia 2013 r. 
w Łebie odbędą się Morskie Mi-
strzostwa Okręgu PZW Wrocław 
w klasyfikacji indywidualnej. Jed-
nocześnie będą to Morskie Mi-
strzostwa Koła Miejskiego PZW 
w Trzebnicy, dla których prowa-
dzona będzie oddzielna klasyfi-
kacja. Zawody rozgrywane będą 
zgodnie z przepisami zawartymi 
w Zasadach Organizacji Wędkar-
skiego Sportu Kwalifikowanego
w dwóch turach podczas 8-10-
-godzinnego rejsu (w zależności 
od warunków atmosferycznych). 
Nasze koło w zawodach repre-
zentować będzie czterech zawod-
ników: Karol Wszołek, Mariusz 
Zmarzły, Ryszard Lewandowski, 
Wiesław Bednarski. 

Zmiany w regulaminie
27 marca bieżącego roku w klubie 
wędkarskim PZW TRZEBNICA 
nr 23 odbyło się zebranie zarzą-

du koła. Do regulaminu połowu 
na naszych łowiskach wprowa-
dzono następujące zmiany: opłata 
miesięczna za połów ryb na stawie 
łabędzim wynosi teraz 10 zł dla 
członków naszego koła oraz 15 zł 
dla pozostałych wędkarzy; każda 
złowiona ryba po „wrzuceniu” do 
siatki musi zostać wpisana do reje-
stru połowu ryb. Informujemy, że 
zezwolenia na „Łowiska leśne” do-
stępne będą w sklepie zoologiczno 
– wędkarskim przy ul. Obrońców 
Pokoju 33 w Trzebnicy, w skle-
pie zoologicznym ul. Św. Jadwigi 
w Trzebnicy oraz u prezesa koła 
przy ul. Milickiej 5 w Trzebnicy. 
Pełna treść regulaminów dostęp-
na jest na stronie internetowej 
Koła PZW w Trzebnicy - www.
pzwtrzebnica.pl oraz na tablicach 
informacyjnych na terenie miasta 
(w Rynku i przy ul. Korczaka). Ca-
łoroczne zezwolenie na połów ryb 
na Łowisko Leśne (betonowy) za-
kupić można u prezesa koła.
Szkółka wędkarska spotyka się 

w ostatni  czwartek miesiąca 
w klubie wędkarskim o godz. 16. 
Zajęcia będą prowadzone przez 
kolegów: Dariusza Borowego, 
Łukasza Kosowskiego i Karola 
Wszołka. Zainteresowanych oraz 
chętnych prosimy o zapisy u pre-
zesa koła pod nr telefonu 604-907 
– 105 lub e-mailem wkarol@wp.pl

Zaczynamy ligę!

Informujemy, że 14 kwietnia 
2013 r. w miejscowości Siechnice 
na Łowisku „Błękitna Laguna” 
odbędzie się pierwsza tura za-
wodów z cyklu LIGA ZAPRZY-
JAŹNIONYCH KÓŁ, której 
organizatorem jest Koło PZW 
Sobótka i PZW Siechnice. Udział 
w zawodach biorą drużyny z kół: 
PZW Milicz, PZW Prusice, PZW 
Trzebnica, PZW Fishing 24, PZW 
Sobótka, PZW Siechnice, PZW 
MPK Wrocław oraz PZW Oleśni-
ca  Zapraszamy do kibicowania 
i trzymania kciuków za naszych 
zawodników.

Wiadomości wędkarskie
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MIEJSCA I

Łukasz Hejke SP 2 Oborniki Śląskie   /   klasa I

Joanna Zawadka SP 3 Trzebnica   /   klasa II

Paulina Jarosz SP 2 Trzebnica   /   klasa III

MIEJSCA II

Mateusz Szymik SP 3 Oborniki Śląskie   /   klasa I

Julia Tarnowska SP 2 Trzebnica   /   klasa II

Emilia Kamińska SP w Pęgowie   /   klasa III

MIEJSCA III

Adam Sadownik SP 2 Trzebnica   /   klasa I

Michał Fiałkowski SP w Urazie   /   klasa II

Olga Kicińska SP w Szewcach   /   klasa III

MIEJSCA IV

Marta Żuchora SP w Skokowej   /   klasa I

Julia Wdowiak SP 3 Oborniki Śląskie   /   klasa II

Malwina Kudyba SP w Urazie   /   klasa III

MIEJSCA V

Wiktoria Wilk SP w Piotrkowicach   /   klasa I

Wiktoria Bagińska ZSP w Szewcach   /   klasa II

Amelia Miszewska JISP w Trzebnicy   /   klasa III

Mali poeci w powiecie
26 marca w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu odbył się finał XIII Powiatowego Kon-
kursu Interpretacji Poezji Dziecięcej. Gościliśmy ponad 60 uczniów z 21 szkół z terenu ca-
łego powiatu, a najlepsi zostali nagrodzeni.

PATRYCJA KRÓL 

We wtorek, 26 marca, w godzi-
nach porannych Trzebnickie 
Centrum Kultury i Sportu za-
częło się wypełniać uczniami 
klas I – III szkół podstawowych. 
Rozemocjonowane, często wy-
myślnie poprzebierane maluchy 
szukały swojego miejsca podą-
żając za swoimi nauczycielkami 
i rodzicami. Konkurs zorgani-
zowała już po raz kolejny Szkoła 
Podstawowa nr 2, a za wszystko 
odpowiadały panie Iwona Gajska 
oraz Jadwiga Michalak. 
Tuż po godz. 10 konkurs otwo-
rzyły panie Lidia Piotrowska – 
wicedyrektor SP nr 2 oraz Iwona 
Gajska z SP nr 2. Chwilę później 
wszystkie dzieci zostały podzielo-
ne na 3 grupy. Najmłodsi – pierw-
szoklasiści – udali się do sali 102, 

klasy drugie recytowały wiersze 
w sali 105, a trzecioklasiści – na 
dużej scenie, czyli sali widowi-
skowej. 
W tegorocznej edycji konkursu na 
tapetę zostały wzięte wiersze Do-
roty Gellner. Chyba najchętniej 
wybieranym przez dzieci wier-
szem był „Brat”, jednak każda in-
terpretacja czymś się różniła. Nie-
którzy zadbali także o swój wize-
runek, ale dla komisji liczyły się 
przede wszystkim umiejętności. 
O profesjonalne przygotowanie 
do występu zadbały nauczyciel-
ki, którym należy gorąco pogra-
tulować – dzieci były naprawdę 
niesamowite. Podczas ogłaszania 
wyników emocje sięgały zenitu, 
a radość po otrzymaniu miejsca 
była naprawdę wielka. Najlepsi 
mówcy otrzymali nagrody książ-
kowe i dyplomy. 

PATRYCJA KRÓL 

Filip uczy się w trzebnickim li-
ceum ogólnokształcącym, jest 
w pierwszej klasie. Od dziecka 
uczył się grać na pianinie, później 
także na gitarze. Przez dwa lata 
chodził do Wrocławskiej Szko-
ły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, 
jednak zrezygnował z niej na 
rzecz prywatnych lekcji z harmo-
nii i teorii muzyki, które obecnie 
pobiera. Z czasem odkrył muzy-
kę elektroniczną i jej różne ga-
tunki. Już w wieku 13 lat wrzucił 
do sieci swój pierwszy utwór. Jak 
twierdzi, teraz jego twórczość jest 
zupełnie inna. W swoich kompo-
zycjach stawia przede wszystkim 
na jakość. Do niedawna Filip 
tworzył i publikował pod pseu-

donimem LogicTones, a obecnie 
jako Ivion. W ogólnoświatowych 
konkursach jego remixy utworów 
dwukrotnie uplasowały się na 1. 
miejscu, w innych wiódł prym 
w ilości odtworzeń. Tylko w cią-
gu ostatnich kilku dni twórczo-
ścią Filipa zamieszczaną na jego 
profilu na Soundcloudzie zainte-
resowało się ponad 1500 osób. To 
naprawdę spory sukces.
Obecnie Filip pracuje nad nowym 
utworem, który lada dzień będzie 
można usłyszeć na jego profi-
lu na soundcloud oraz youtube.
com. Młody muzyk może liczyć 
na wsparcie bliskich, kolegów 
i koleżanek ze szkoły, a także in-
ternetowych znajomych, którzy 
za pośrednictwem stron śledzą 
jego poczynania. Gatunek, któ-

ry upodobał sobie Filip, pozwala 
mu być twórcą niezależnym, sa-
mowystarczalnym. Do tworzenia 
muzyki wystarczy mu komputer 
i pasja. W grudniu ubiegłego roku 
podpisał kontrakt z wytwórnią 
RW-RECORDS, jednak trudno 
mu przewidzieć swoją muzyczną 
przyszłość: - Wszystko zależy od 
tego, jak ciężko będę pracował 
– mówi skromnie Filip. 
Gorąco zachęcamy do śledzenia 
Filipa na bieżąco na jego stronie 
internetowej: www.logictones.
eu a także na https://soundcloud.
com/logictones, https://soundc-
loud.com/ivion oraz facebook’u: 
ht t ps : //w w w.facebook .com/
ivionmusic, a samemu twórcy ży-
czymy nieustannego rozwijania 
pasji i wielu sukcesów!

Skromny, ale utalentowany
Filip Winiarski z Trzebnicy ma niecodzienne zainteresowania muzyczne. Tworzy muzykę, która w Polsce 
nie ma jeszcze zbyt wielu odbiorców, ale za to jest doceniana przez wielu zagranicznych artystów.

AGATA STĘPIEŃ 

 Gimnastyka korekcyjna pole-
ga przede wszystkim na specy-
ficznych ćwiczeniach ruchowych
mających na celu korygowanie 
wszelkiego rodzaju wad postawy. 
Ruch jest tu w pewnym stopniu 
podporządkowany celom tera-
peutycznym, czyli doprowadze-
niu do korekcji postawy ciała. 
Jak mówi Agnieszka Łysoń naj-
ważniejsze jest to, żeby dzieci się 
poruszały, ale przy okazji stara-
my się też troszkę hamować wady 
postawy. Zajęcia polegają głównie 
na zabawach, różnego rodzaju 
berkach. Jest też dużo ćwiczeń na 
czworakowanie.
- Co do samego przebiegu zajęć, 
to zawsze mam jakieś założenia 

ale zwracam również uwagę na 
to, czego chciałyby dzieci. Chodzi 
mi też o to żeby były zadowolone, 
więc idę im trochę na rękę. Czę-
sto jest też tak, że rodzice mówią, 
jaką wadę mają dzieci bo dowia-
dują się od lekarza. Wiadomo, że 
ja nie wyleczę tu dzieci, ale chodzi 
głównie o skorygowanie tej wady 
w miarę możliwości, np. jak ktoś 
ma płaskostopie to robimy dużo 
ćwiczeń na stopy, biegamy na 
boso – to wszystko jest po to żeby 
dzieci lepiej się rozwijały- pod-
kreśla instruktorka.
 Zajęcia są bezpłatne i mo-
gą zapisywać się na nie wszyscy 
chętni. Dzięki temu, że odbywają 
się w hali sportowej, dzieci mają 
dostęp do dużej ilości sprzę-
tów i przyborów do ćwiczeń. 
Borys, jeden z uczestników za-

jęć powiedział: – Podoba mi się 
strasznie, ogromnie. I wygry-
wamy z dziewczynami do ośmiu 
z sześcioma  albo siedmioma. 
Zawsze mamy konkurencje i za-
wsze chłopcy wygrywają  - to jest 
najlepsze. 
Wtóruje mu Kinga: – Lubię tu 
przychodzić, podobają mi się te 
zajęcia, ćwiczymy na drabinkach  
i robimy coś na bosaka, z kółkami 
robimy, z piłkami i różne rzeczy 
takie.  Mamy konkurencje i cza-
sem wygrywają chłopcy, czasem 
dziewczynki. 
 Najważniejsze jednak,że dzieci 
nie traktują tych zajęć jak przy-
krego obowiązku – wręcz prze-
ciwnie bardzo chętnie przycho-
dzą. 

Gimnastyka korekcyjna w formie zabawy 
Jednym z wielu zajęć odbywających się w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu jest gimnastyka korekcyjna dla dzieci 
prowadzona przez instruktorkę Agnieszkę Łysoń. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w hali sportowej. Prowadzone 
są w dwóch grupach, z których każda liczy po około piętnaścioro dzieci w wieku od czterech do dziesięciu lat. 

Poniżej prezentujemy wyniki konkursu: 

Filip Winiarski podczas pracy nad muzyką.

Agnieszka Łysoń i jej podopieczni w trakcie zajęć.

Paulina Jarosz przyjmuje nagrodę 
jako jedna z laureatek konkursu.
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ROMAN SKIBA 

Antoni Godycki – Ćwirko miał 
12 lat, gdy 4 sierpnia 1945 roku ze 
swoją rodziną wysiadał na trzeb-
nickiej stacji kolejowej. Jechali 18 
dni z miejscowości Baranowicze 
(dawne woj. nowogródzkie, dziś 
Białoruś) i przede wszystkim 
musieli zadbać o żywy inwentarz, 

który wieźli ze Wschodu.
- To było dla nas najważniejsze, że 
bydło przeżyło tę podróż. Wypro-
wadziliśmy konie, krowy, owce 
do przyległych do stacji ogrodów 
i tam je paśliśmy. Trzeba też było 
szukać jakiegoś pomieszczenia, 
by żywy inwentarz zagonić na 
noc pod dach. Znaleźliśmy na  
ul. Chrobrego taki mały domek, 
właściwie lepiankę, ale z oborą 
i to było najważniejsze. Dlatego 
do tego gospodarstwa się prze-
nieśliśmy – wspomina Antoni 
Godycki-Ćwirko. – Pamiętam, 
że nie wszyscy wysiadali z pocią-
gu, bo mówili, że zaraz będziemy 
wracać z powrotem. Po prostu 
ludzie bali się wysiadać, my to 
zrobiliśmy tego samego dnia ze 
względu na nasz żywy inwentarz: 
musieliśmy nakarmić i napoić 
zwierzęta.
Te pierwsze dni i tygodnie upły-
wały na bardzo niepewnym życiu. 
Ludzie mieli poczucie tymcza-
sowości, snuli domysły na temat 
tego, co dalej będzie. Po prostu 
czuli też się obco w nowym miej-
scu, gdzie wszystko było inne  
np. napisy po niemiecku. Panował 
rozgardiasz, wiele domów było 
zniszczonych, spalony ratusz, 
a po ulicach walały się śmieci, 
zniszczone auta, sprzęty, książki, 
papiery. Repatrianci też po prostu 
się bali, bo nie było zbyt bezpiecz-
nie.

Radzili sobie jak mogli

- Baliśmy się, że może nam paść 
bydło, które było naszym jedy-
nym żywicielem w tym pierw-
szym okresie, dzięki temu byli-
śmy zabezpieczeni w żywność, 
bo mieliśmy własne mleko. Pa-
miętam, że działała już pierw-
sza piekarnia pana Świderskiego 
przy ul. Daszyńskiego i ten za-
pach pieczonego chleba roznosił 
się na całe miasto. Czuć go było 
z daleka. My chleb kupowaliśmy 
za mleko – wspomina Antoni 

Godycki-Ćwirko. - W tym czasie 
działała już też kuchnia Czerwo-
nego Krzyża przy ul. Samarytań-
skiej, gdzie można było dostać 
darmową zupę. Chodziliśmy tam 
po tę strawę z bańkami.
- Zabezpieczenie żywności to 
była podstawowa kwestia dla sie-
bie, rodziny i dla stworzeń, które 
ze sobą przywieźliśmy. Mieliśmy 

dwa konie i własną żniwiarkę  
tzw. garściówkę, więc kosiliśmy 
na polach zboże, pszenicę przy 
wsi Malczewo, którą złożyli-
śmy do stodoły przy ul. Marcin-
kowskiej. Niestety, sporą część 
tej pszenicy nam wymłócono 
i ukradziono, została tylko po 

niej słoma. Jednak trochę zostało, 
dlatego mieliśmy na mąkę, któ-
rą mielił młyn wiatrak przy ul. 
Słonecznej. Młynarzem był pan 
Walczak. Otrzymaliśmy infor-
mację z urzędu PUR, że możemy 
nakopać ziemniaków. W grudniu 
1945 było jeszcze na tyle ciepło, 
że jak dostaliśmy tę informację 
o ziemniakach na polu w Kowa-
lach to sprzętem wypożyczonym 
z majątku nakopaliśmy na zimę 
cały wóz. Było to bardzo ważne, 
że mieliśmy tę żywność, czyli 
ziemniaki i zboże zarówno dla 
siebie jak i dla zwierząt – opowia-
da pan Antoni. - W listopadzie 
cała rodzina przeprowadziła się 
do domu przy ul. Ogrodowej 6, 
który zwolnili żołnierze rosyjscy, 
a my dostaliśmy przydział na za-
jęcie tego gospodarstwa. Dom był 
kompletnie zdewastowany – bez 
drzwi i okien. Stodoła spalona. 

Najważniejsza jednak była obo-
ra dla krów i koni. Cała rodzina 
przezimowała w jednym pokoju 
o powierzchni 16 metrów kwa-
dratowych.
Problemem był tzw. szaber, każ-
dej nocy trzeba było pilnować 
swego nawet skromnego dobytku, 
bo złodzieje grasowali regularnie 
nocą i dniem.

Kościół ostoją
- Trzeciej nocy po naszym przy-
byciu złodzieje ukradli nam owce 
i indyki. Na szczęście pozostały 
krowy i konie – opowiada pan 
Antoni. – Mam też jednak pozy-
tywne i miłe wspomnienia. Naszą 
ostoją był kościół Świętej Jadwigi, 
a szczególnie polscy księża, któ-
rzy przybyli do Trzebnicy już 
20 sierpnia 1945 roku: ks. Waw-
rzyniec Bochenek i ks. Grzegorz 
Czech. Pierwszego z nich znają 
i pamiętają wszyscy mieszkańcy 
nie tylko Trzebnicy, ale i kraju. 
Ksiądz Grzegorz Czech to był 
prawdziwy wirtuoz w grze na or-
ganach. Do dzisiaj nie słyszałem 
lepszego wykonania poloneza 
Ogińskiego niż to jak on potrafił
zagrać. Potem założył chór i or-
kiestrę dętą z uczniów szkolnych. 
Ksiądz Grzegorz przygotowywał 
mnie do I komunii świętej. 27 
września 1945 roku poszedłem 
do szkoły i chociaż miałem 12 lat 
zacząłem od I klasy, bo podczas 
okupacji nie mogłem się uczyć. 
Wychowawczynią była pani Saw-
czakowa, a dyrektorem pan Wier-

ski. Bardzo mile wspominam 
w szkole harcerstwo, bo to była 
piękna powojenna, patriotyczna 
aktywność. Nauczyłem się w har-
cerstwie wielu patriotycznych 
piosenek, mieliśmy obozy, wy-
cieczki. Każdej niedzieli z druży-
nowym Marianem Łukaszukiem 
i przybocznym Czesławem Toma-
likiem szliśmy na nabożeństwo 
do kościoła. I jeszcze dwa wspo-
mnienia wryły mi się w pamięć 
z tamtego pionierskiego okresu. 
W niedzielę pod kościołem moż-
na sobie było zrobić w ciągu 5 
minut fotografię. Zawsze też było
w tym miejscu wielu żebrzących 
inwalidów, takich o kulach i na 
prostych wózkach, zrobionych 
z deski i 4 łożysk. To nie byli tyl-
ko ranni na froncie żołnierze, ale 
też kobiety, dzieci – wspomina 
Antoni Godycki-Ćwirko, trzeb-
nicki pionier.

Pionier Trzebnicy Antoni Godycki-Ćwirko wspomina

Niepewne życie repatriantów
Repatrianci w liczbach
Do Trzebnicy przybyło z centralnej Polski – 1371 osób, 
to jest 55,1% wszystkich przybyłych do gminy. Naj-
więcej z województwa świętokrzyskiego – 668 osoby, 
z czego z Buska i okolic – 279. 

Z Kresów Wschodnich łącznie z osobami z dalszych 
rejonów ZSRR przybyło – 968 osób, to jest 38,8%. Naj-
więcej z Podola – 834, z czego ze Lwowa i najbliższych 
okolic – 284, oraz z Podhajec – 316 osoby. Pozostałe 
6,1% to powracający z III Rzeszy Niemieckiej wywie-
zieni do prac przymusowych oraz z innych państw Eu-
ropy.

Do wiosek Gminy Trzebnica przybyło z centralnej Pol-
ski – 1182 osoby, co stanowi 52,44% przybyłych do 
gminy. Najwięcej z woj. świętokrzyskiego – 307 osób, 
to jest 13,62%. Z Kresów Wschodnich łącznie z osoba-
mi z ZSRR przybyło – 866 osób to jest 38,42% przyby-
łych do wiosek. Pozostałe 9,14% to powracający z III 
Rzeszy Niemieckiej i z innych państw Europy.

Przed rokiem pomnik pionierów odzyskał swój dawny blask.

Antonii Godycki - Ćwirko składał kwiaty wspólnie z młodymi trzebniczanami.

Pierwsze chwile, dni, tygodnie po przyjeździe do Trzebnicy były dla repatrian-
tów z Kresów bardzo trudne. Jak to wspominają po latach?



14 kulturaisport.trzebnica.pl | facebook.com/trzebnicakulturaisport 

EDYTA BĄK 

Sala widowiskowa była pełna po 
brzegi. Ponad 40 małych arty-
stów, dzielnie i bez tremy, przed-
stawiło swoje umiejętności. Jedni 
śpiewali, inni tańczyli, jeszcze 
inni prezentowali układy w stylu 

walk taekwondo. Nie było zwy-
cięzców, ani przegranych. Najlep-
sze występy nagradzano gromki-
mi brawami. W całej tej imprezie 
najważniejsza była zabawa i po-
kazanie, że Trzebnica talentami 
stoi. 
Prezentację rozpoczęły tryska-

jące energią: Karolina Kuczma, 
Martyna Hamkało, Maja Grze-
sińska i Julia Kruszona. Bardzo 
dynamicznie zaśpiewały piosen-
kę  „Maszeruje wiosna”. Małe ar-
tystki wykonały utwór z wielką 
ekspresją, dlatego też publiczność 
podchwyciła słowa piosenki i po 
chwili śpiewała z nimi cała sala. 
Bezapelacyjnie gwiazdą Prezen-
tacji Talentów została Jula Ła-
komiec. Układ taneczny, który 
zaprezentowała, był mieszanką 
hip-hopu, breakdance i tań-
ca jazzowego. Pokaz taneczny 
dziewczynki bardzo spodobał się 
oglądającym, bo w pewnej chwi-
li  dzieci z widowni podbiegły 
do sceny i zaczęły tańczyć razem 
z ośmiolatką. 
Chłopcy mieli też swój duży 
udział w pokazach. Przykładem 
był występ Filipa Adamca i Ma-
cieja Runowskiego. Chłopcy wy-
konali profesjonalny pokaz sztuk 
walk taekwondo. Z bardzo dużą 

precyzją i skupieniem przedsta-
wiali swoje umiejętności i zostali 
za pokaz nagrodzeni gromkimi 
brawami publiczności. – Uwiel-
biamy trenować sztuki walki, 
trzeba bardzo dużo czasu poświę-
cać na treningi, ale warto - pod-
kreślił uśmiechnięty Filip. 
Wszyscy byli zauroczeni tak-
że popisem wokalnym Marcela 
Frąckowiaka. Wystąpił on  w ka-

tegorii piosenka w języku angiel-
skim - jego anielski głos wręcz 
zahipnotyzował słuchaczy. Ten 
5-godzinny maraton talentów po-
kazał, że można się świetnie ba-
wić, pokazywać swoje umiejętno-
ści i cieszyć się każdym drobnym 
sukcesem. 

Trzebnica zagłębiem talentów
Dzień 21 marca był pierwszym dniem wiosny i sporym wydarzeniem artystycznym 
dla uczniów SP Nr 2 w Trzebnicy. Tego dnia czterdziestu młodych, zdolnych ludzi za-
prezentowało na deskach w TCKiS swoje talenty.

Publiczność bawiła się świetnie.

Prezentację rozpoczęły tryskające energią: Karolina Kuczma, Martyna Hamka-
ło, Maja Grzesińska i Julia Kruszona. Bardzo dynamicznie zaśpiewały piosenkę  
„Maszeruje wiosna”. 

W piątkowy wieczór 15 marca 
salę widowiskową w Trzebnickim 
Centrum Kultury i Sportu wypeł-
nił po brzegi śmiech. Na deskach 
naszej sceny wystąpił Kabaret 
Paranienormalni, dając wspania-
ły popis kabaretowego kunsztu. 
Trio zaprezentowało stare, dobre 
skecze, które wciąż bawią i są ak-
tualne.   

Nie zabrakło słynnej  Mariolki, 
którą w perfekcyjny sposób ode-
grał Igor Kwiatkowski, rozbawia-
jąc widzów do łez. Skecz z barwną 
postacią Jacka Balcerzaka- bokse-
ra, który zajrzał do przychodni 
po pieczątkę do doktora Prozaka, 
był bombą, która eksplodowała 
podwójnie. Wielką furorę zrobi-
ła postać Dziadka, zagrana przez 
Michała Paszczyka, która jest 
niezwykle groteskową postacią 
i mocno przerysowaną, ale sym-
patyczną. No i na koniec perełka, 
skecz, o tym jak to my Polacy lu-
bimy latać tanimi liniami lotni-
czymi. 

Dla widzów była to wielka uczta 
kabaretowa, jest to dowód na to, 
jak bardzo potrzebujemy tego ro-
dzaju rozrywki. - Cieszymy się, że 
możemy dać widzom okazję ode-
rwania się od obowiązujących za-
sad i schematów. My śmiejemy się 
z siebie i swoich przywar, a jeśli 
śmieszy to widzów, tym większa 
dla nas frajda i motywacja- pod-
kreśla kabareciarz Robert Moty-
ka. - Czujemy się tu u was dobrze, 
to chyba magia tego starego kina, 
jest ono niesamowicie rzadkim 
zjawiskiem! Trzebnica jest na-
szym kolejnym przystankiem, już 
prawie ostatnim przed świątecz-
nym odpoczynkiem. Po święcie 
Wielkiej Nocy zabieramy się do 
pracy nad nowym materiałem, 
przed nami bowiem Kabareton 
w Opolu. Zapraszamy wszyst-
kich! -  podsumował.   

Widzowie opuszczali salę wy-
śmienitych humorach. Okazało 
się, że nie tylko byli to mieszkań-
cy Trzebnicy, ale też okolicznych 
miejscowości oraz powiatów. 
- Taka dawka humoru świetnie 
nas nastroiła. Brakuje nam takich 
chwil na co dzień, beztroskiego 

śmiechu, żartu i niebanalnej at-
mosfery. Od razu człowiek ma 
lepszą energię i jest wyluzowa-
ny – powiedział po zakończeniu 
spotkania z kabareciarzami jeden 
z widzów Dariusz Hroszkowski. 
Pani Danuta Kubala, potwier-
dziła jego słowa. - Jestem w tak 
świetnym humorze, że nawet bez 
zrzędzenia zabiorę się za przed-
świąteczne porządki- podsumo-
wała z uśmiechem.

Edyta Bąk 

Kabaretowa uczta
Doskonale znany kabaret Paranienormalni zapewnił 
trzebnickiej publiczności dwie godziny doskonałej 
zabawy. Widzowie mieli okazję obejrzeć znane, stare 
skecze, ale nie zabrakło również  nowości.
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Biedronka 2013 już wkrótce!

Nie zabrakło słynnej  Mariolki, którą 
w perfekcyjny sposób odegrał Igor 
Kwiatkowski.

Gorąco zapraszamy wszystkie 
dzieci przedszkolne i szkolne do 
udziału w Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej Biedronka 2013. Zgło-

szenia, które można pobrać na 
stronie internetowej TCKiS nale-
ży dostarczyć do Centrum, do 16 
kwietnia. Przesłuchania odbędą 

się 23 kwietnia, zaś koncert galo-
wy - 18 maja na Placu Pielgrzym-
kowym.



15trzebnica.pl | facebook.com/trzebnica 

KINO POLONIA
r e p e r t u a r

Miłość
w reżyserii Michaela Hanekego
5 kwietnia o godz. 19:00
bilety: 10 zł do nabycia w kasie 
kina tuż przed seansem

Nieulotne
w reżyserii Jacka Borcucha
12 kwietnia o godz. 19:00
bilety: 10 zł do nabycia w kasie 
kina tuż przed seansem

KULTURA
k o n c e r t y

5 kwietnia 
Come Back
Funkowo-jazzowo-bluesow y 
wystąpi  w Famie. Bilety w cenie 
7 zł dostępne w klubie, w dniu 
koncertu – 10 zł. Start o godz. 
21.

6 kwietnia, 
Ktoś Gdzieś Kiedyś Coś
W sobotę o godz. 20 w El Rio 
Tinto wystąpi grupa, a suppor-
tować ich będzie zespół Houd. 
Wstęp bezpłatny! 

9 kwietnia 
Full Power Spirit
We wtorek, o godz. 18 w sali wi-
dowiskowej TCKiS zagra grupa 
hip-hopowa. Wstęp na koncert 
jest bezpłatny. Zapraszamy!

WYSTAWY
5 kwietnia wernisaż
„Światło i kolor”
odbędzie się  wystawa malar-
stwa Anny Marii Fusaro. Więcej 
informacji na stronie interneto-
wej: www.kulturaisport.trzeb-
nica.pl.

„Polski strój ludowy”
 – prezentacja strojów ludowych 
różnych regionów kraju, wysta-
wa w TCKiS

„Trzebnickie Palmy”
 – prezentacja wielkanocnych 
palm z sołectw gminy Trzebni-
ca, wystawa w TCKiS  (palmy 
przygotowane przez sołectwa: 
Brzyków, Jaźwiny, Węgrzynów, 
Taczów Mały)

„bez tytułu”
 – malarstwo młodzieży z Pra-
cowni Malarstwa i Rysunku 
– wystawa w TCKiS

„Co tak gra?”
 – malarstwo dzieci z pracowni 
„Czerwona kropka” – wystawa 
w TCKiS

ZDROWIE
7 kwietnia
w niedzielę w godz. 10 - 16 
TCKiS wraz z Fundacją DKMS 
i Trzebnickim Czerwonym 
Krzyżem zaprasza na Dzień 
Dawcy Szpiku. Podczas akcji 
w Centrum będzie można za-
rejestrować się w bazie dawców 
szpiku i tym samym w przyszło-
ści uratować komuś życie. Reje-
stracja jest bezpłatna, a badanie 
– bezbolesne.  www.dkms.pl 

12 kwietnia
 (piątek) panie w wieku 50 – 69 
lat będą mogły skorzystać z bez-
płatnego badania mammogra-
ficznego. Rejestracja pod nr tel
58 666 2 444 lub 801 080 007. 
Z kolei w poniedziałek, 15 
kwietnia, w godz. 9:00 do 11:00 
odbędzie się bezpłatne badanie 
wzroku. Szczegóły na stronie in-
ternetowej: www.kulturaisport.
trzebnica.pl.

INFORMATOR 
KULTURALNY

Szczytkowice są bardzo prężnie 
działającym sołectwem trzebnic-
kiej gminy. W sobotę 23 marca, 
tuż przed świętami panie wzię-
ły udział w prezentacji wielka-
nocnych pisanek, koszyczków, 
przysmaków i palm, która miała 

miejsce we wrocławskim Pasażu 
Grunwaldzkim. Swoje przedświą-
teczna cudeńka prezentowało 30 
różnych kół gospodyń z całego 
Dolnego Śląska, w tym panie ze 
Szczytkowic. 
Z niezwykle bogato zastawio-
nych stołów wybrać można było 
potrawy i produkty regionalne 
– świąteczna paschę, mazurki, 
babki, faszerowane jajka, szynki, 
wielkanocny żurek i wiele innych 
smakołyków wykonanych przez 
panie z kół wiejskich według tra-
dycyjnych receptur. Każdy stół 
był też przepięknie przystrojony.
Dodatkowo na scenie odbywa-
ły się towarzyszące prezentacji 
występy regionalnych zespołów, 
a także ocena zgłoszonych do 
konkursu palm, pisanek i ko-
szyczków. Wielkanocna palma 
ze Szczytkowic, wykonana tra-
dycyjną metodą, zdobyła pierw-
sze miejsce. Również dzieci z tej 

miejscowości działające w Klubie 
Edukacyjnym 4H, zostały wyróż-
nione za wykonanie wielkanoc-
nego koszyczka.
Niedawno wioska została wy-
rżniona w konkursie “Piękne 
i aktywne wsie w Kocich Górach 

2012”, w kategorii ‚Najaktywniej-
sze Sołectwo”.
- Serdecznie gratuluję Szczytko-
wicom kolejnego sukcesu. Przy 
okazji chciałbym także bardzo 
pochwalić panią Sołtys Mar-
tę Piasecką za prężne działanie 
i ogromne zaangażowanie w życie 
lokalnej społeczności. Dziękuję 
za piękne reprezentowanie gminy 
Trzebnica – powiedział burmistrz 
gminy Trzebnica Marek Długozi-
ma, który towarzyszył paniom we 
Wrocławiu.
W tym miejscu warto przypo-
mnieć, że stroje ludowe, w których 
wystąpiły szczytkowickie gospo-
dynie zostały ufundowane przez 
gminę, a dokładnie TCKiS. Szyła 
je Maria Paszkot. Koszt zakupu 
to ok. 6,6 tys. zł. – Jako centrum 
kultury wspieramy każdą bezin-
teresowną, społeczną inicjatywę 
i lokalne idee. Chcemy, by nasze 
wioski kwitły i rozwijały się kul-

turalnie - powiedział Adam Waz, 
dyrektor trzebnickiego Centrum. 
Trzy tygodnie wcześniej, 10 mar-
ca, panie biesiadowały w Małym 
Muzeum Ludowym u państwa 
Kowalskich w Marcinowie. Po-
wód był nie byle jaki, bo święto 
wszystkich pań. Tego dnia szczyt-
kowiczanki spotkały się w miej-
scu magicznym i niezwykłym. 
Gościnni gospodarze nie tylko 
udostępnili swoje muzeum, ale 
także pomogli w zorganizowaniu 
biesiady. Właściciel, Marian Ko-
walski od 46 lat zgromadził i pie-

czołowicie odrestaurował blisko 
dwa tysiące eksponatów, które 
dziś prezentowane są w kilku po-
mieszczeniach zwanych izbami. 
Znajdują się w nich zabytkowe 
meble, zegary, kufry, stroje ludo-
we, wózki dziecięce, lalki, żelaz-
ka, lampy naftowe, sprzęt gospo-
darstwa domowego. 
- Pan Marian zna historie każ-
dego z przedmiotów i chętnie 
opowiedział nam je podczas im-
prezy. W zwiedzaniu muzeum to-
warzyszył nam burmistrz Marek 
Długozima, który z okazji Dnia 
Kobiet złożył wszystkim paniom 

życzenia oraz wręczył po sym-
bolicznej róży-opowiada sołtys 
Marta Piasecka. 
Podczas biesiady panie miały 
okazję zobaczyć także część ar-
tystyczną, parodię Czerwonego 
Kapturka specjalnie przygotowa-
ną dla nich przez Kabaret „Jest 
Lans”, któremu akompaniował 
gospodarz muzeum. Rozrywko-
wy klimat biesiady sprawił, że 
panie opuściły to miejsce w wy-
śmienitym humorze.

Aleksandra Latos

Prężne gospodynie ze Szczytkowic 
Najpierw magiczny Dzień Kobiet zorganizowany w Małym Mu-
zeum Ludowym w Marcinowie, potem  udział w Prezentacji Tra-
dycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek w Pasażu Grun-
waldzkim - to tylko nieliczne wydarzenia, w których uczestniczyły 
szczytkowiczanki pod przewodnictwem sołtys Marty Piaseckiej. 

Gospodarz Muzeum Marian Kowalski uświetnił ten wieczór znanymi 
szlagierami.

Szczytkowiczanie podczas imprezy w Pasażu Grunwaldzkim.

W dniach od 22 do 26 kwietnia 
w ZLA przy ul. Kościuszki 
odbędzie się akcja informacyjna 
na temat wirusowego zapalenia 
wątroby typu A i typu B.
Wszyscy zainteresowani mogą w tych dniach 
zgłaszać się do poradni szczepień celem uzyskania 
informacji oraz zamówienia szczepionki dla siebie.
Szczegóły dotyczące akcji pod 
numerem tel. 71/ 312 03 75, wew. 40. 

Żółty Tydzień

Szczytkowickie stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Panie 
wraz z sołtys i burmistrzem.

Gospodynie z koła prezentują zwycięską palmę.

Serdecznie dziękujemy
burmistrzowi Markowi Długo-
zimie za przyjęcie zaproszenia, 
Marianowi Kowalskiemu i jego 
żonie oraz synowi Tomkowi za 
miłe przyjęcie i poświęcony nam 
czas, Sławomirowi Kubiakowi za 
organizacje transportu, kabare-
towi „Jest Lans” ze Szczytkowic, 
Weronice, Ani, Asi, Oskarowi 
i Marcinowi za ciekawy program 
artystyczny oraz pomoc w orga-
nizacji imprezy.
Sołtys Marta Piasecka
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EDYTA BĄK 

W Hotelu Trzebnica 15 marca od-
było się Spotkanie Podsumowują-
ce 28. Uliczny Bieg Sylwestrowy 
Trzebnica 2012 organizowany 
przez TCKiS.
Licznie przybyłych gości przy-
witał Janusz Pancerz, człowiek, 
który zajął się przygotowaniem    
tej corocznej imprezy. - Witam 
bardzo, wszystkich zebranych. 
Chciałbym bardzo podziękować 
wam  za pomoc finansową w tej
największej sportowej imprezie 
w naszym mieście. Cieszę się, że 

udało nam się z tak dużym roz-
machem zorganizować ten bieg 
i tak w szczytnym celu - pomocy 
Jasiowi Szopie. Dzięki wam-spon-
sorom i darczyńcom, zebraliśmy 
niebagatelną kwotę pieniędzy- 
36  900 złotych. Co ważne, każdy 
z biegaczy, a było ich 1208, miał 
w tym też swój udział. Uczestnicy 
biegu, wpłacając wpisowe na bieg,  
jego część przekazali fundacji 
„Poza Horyzonty”- podkreślił na 
wstępie  organizator.

Na spotkanie przybyli sponsorzy 
i partnerzy Biegu Sylwestrowego 
oraz burmistrz Marek Długozi-

ma, który osobiście podziękował 
sponsorom wręczając każdemu 
z nich dyplomy i pamiątkowe sta-
tuetki. - Jakie to wspaniałe uczu-
cie, móc pomagać innym. Cieszę 
się, że Bieg Sylwestrowy 2012 zy-
skał nowy - szlachetny wymiar. 
Dzięki zawiązaniu współpracy 
z Fundacją Jaśka Meli „Poza Ho-
ryzonty”, pomogliśmy dwulet-
niemu Jasiowi Szopie. Zebrane 
pieniądze w kwocie ponad 15 
tysięcy zostały przeznaczone na 
zakup protezy nogi dla chłopca. 
Chciałbym osobiście podzięko-
wać pani Annie Słomskiej, pra-
cującej w trzebnickim oddziale 
BZ WBK, która jest pomysłodaw-
czynią wykorzystania potencjału 
Biegu Sylwestrowego, do pomocy 
Jasiowi - mówił burmistrz. 
Następnie podziękował  prywat-
nym przedsiębiorcom, firmom
takim jak jak „Danbud”, „In-
termarche”, „Anotis”, bankom, 
Komendzie Powiatowej Policji 
za pomoc w organizacji imprezy, 
Komendzie Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej oraz Straży 
Miejskiej. - To dzięki wam, wa-
szej pracy i hojności, hojności 

uczestników biegu i kibiców do-
pingujących bieg oraz wysiłku 
wielu ludzi, impreza ta ma nowe 
oblicze- jest pomocnym gestem 
wobec drugiego człowieka. Mogę 
z pełną odpowiedzialnością po-
wiedzieć, że ilość zamieniła się 

w jakość - podsumował bur-
mistrz.

Zwieńczeniem imprezy podsu-
mowującej Bieg Sylwestrowy była 
kolacja będąca podziękowaniem 
za trud i poświęcenie dla niesienie 
pomocy innemu człowiekowi. 

Dowodem na to,  jak wielu jest wśród nas ludzi dobrej woli, jest organizowany w Trzeb-
nicy Uliczny Bieg Sylwestrowy. Ta sportowa uczta, dzięki determinacji i hojności wie-
lu trzebniczan, zyskała nowy, szlachetny wymiar - pomocy drugiemu człowiekowi.

Podziękowania tym, którzy pomogli
SPONSORZY 28. ULICZNE-
GO BIEGU SYLWESTROWEGO 
TRZEBNICA 2012

WBK Bank Zachodni

Tarczyński S.A. Ujeździec Mały

Budmel Korty Boiska Sportowe 
Trzebnica

Inspirion Polska Trzebnica

Jucha Beton Trzebnica

Amesko Szczytkowice

Hotel**** Trzebnica

Pepetrans Trzebnica

Szostak Trzebnica

Danbud Trzebnica

Transmar Trzebnica

Sanmar Szczytkowice

Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

Kamilnotebook Wrocław

Anotis Trzebnica

Firma Kulik Trzebnica

daveSport Trzebnica

Kompan Trzebnica

Intermarche Trzebnica

System Plus Trzebnica

Rogalewicz Malczów

Mineral Zdrój Gorzanów

Zakład Elektromechaniki Dźwigo-
wej i Instalatorstwa Elektrycznego 
Cz. i M. Czternastek

Mat-Mar Trzebnica

Rolbliz Blizocin

Dachy Polskie Trzebnica

Chłodnice Klimatyzacje Będkowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W 
Trzebnica

Zając Trzebnica

VAldi  Trzebnica

WodNik Trzebnica 

Szczególne podziękowania dla 
Komendy Powiatowej Policji za 
pomoc w organizacji imprezy oraz 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Straży Miej-
skiej w Trzebnicy.

Patronat medialny Polskie Radio 
Wrocław, Słowo Sportowe, Pano-
rama Trzebnicka

PATRYCJA KRÓL 

Każda z dziewczyn wybrała wła-
sną ścieżkę edukacji muzycznej 
i realizuje swoją pasję w przeróż-
nych formach. Gitarzysta Da-
mian Ciosek prowadzący kilka 
koncertów tak wyraził się o tym 
pomyśle:
- Bardzo się cieszę, że w Trzeb-
nicy powstał taki projekt. Często 
trzebnicka młodzież nie ma gdzie 
pokazać swoich umiejętności, a tu 
zostały im stworzone warunki do 
sprawdzenia swoich możliwości 
i często odkrycia drzemiącego 
w nich talentu. Niektóre osoby, 
biorące udział w tych warszta-
tach, miały naprawdę spory po-
tencjał i myślę, że dobrze by było, 
gdyby tego nie zmarnowały. 
Zdaje się, że większość dziewczyn 
nie traktowała MŚ jako chwilo-
wej, niewiążącej przygody. Po 
uczestnictwie lub w trakcie trwa-
nia projektu zdecydowała się wła-
śnie na muzyczną karierę. Takim 
przykładem z pewnością jest Ka-
sia Lis: 
- Brałam udział tylko w pierwszej 
odsłonie Młodych Śpiewnych, 
ale sprawiało mi to dużo rado-
ści. Wszystkie próby i samą pracę 
z zawodowymi muzykami wspo-
minam jako ważne doświadcze-
nie. Ważne głównie dlatego, że 
pozwoliło mi uwierzyć w siebie. 
W późniejszych edycjach nie mo-
głam się starać o miejsce w gronie 
wybranych, bo na głowie miałam 
wtedy maturę, dyplom z instru-
mentu (skończyłam II stopień 
szkoły muzycznej) - opowiada. 
Teraz studiuję na Uniwersytecie 
Przyrodniczym ochronę środo-
wiska, ale śpiewam dalej przy 
każdej możliwej okazji: w koście-

le (kieruję scholą) czy na różnego 
rodzaju imprezach okolicznościo-
wych, czy w studium organistow-
skim, do którego uczęszczam. 
W dalszym ciągu śpiew to moja 
największa pasja i to się już raczej 
nie zmieni - dodaje.
Śpiewanie mnie fascynuje
Dość ciekawie swoją karierę 
zaczęła też Aleksandra Kuna, 
dziewczyna z oryginalną barwą 
głosu. - Zawsze interesowałam 
się wieloma rzeczami, z natury 
jestem osobą, która wszystkim 
szybko się nudzi, więc pasji mia-
łam wiele. Zawsze śpiewałam: 
idąc chodnikiem, pod nosem, 
albo w domu – na cały regula-
tor. Jednak moja niepewność jeśli 
chodzi o zdolności wokalne była 
wielka, więc nigdy nie myślałam 
o tym by występować dla szer-
szego grona – mówi o sobie Ola. 
- W końcu za namową osób trze-
cich uznałam, że może projekt 
„Młodzi Śpiewni” będzie czymś, 
co pozwoli mi na otwarcie się na 
muzykę, poznanie siebie jako wo-
kalistki, nauczy czegoś w kwestii 
śpiewania. Nie zawiodłam się. 
Warsztaty były genialne, przede 
wszystkim ludzie, szczególnie 
Michał, którego zawsze będę 
wspominać z uśmiechem na twa-
rzy – dodaje wokalistka. Jej zda-
niem próby do występów były na-
faszerowane dobrym humorem, 
ogromnym entuzjazmem i duża 
dawką dobrej muzyki, ale za naj-
ważniejszy moment uznaje dzień 
koncertu kolęd i pastorałek. - Nie 
mówię tu o repertuarze, ale au-
rze, która wytworzyła się podczas 
koncertu i po nim. - Wzruszyłam 
się dość mocno. Wtedy poczułam, 
że śpiewanie to jest to, co mnie fa-
scynuje, co daje mi ogromne speł-

nienie, to, co chcę robić w życiu, 
dzięki czemu daję upust swoim 
emocjom. I stałam się odważ-

niejsza. Nie bałam się próbować. 
A teraz mam zespół (Accessory 
to Armageddon – przyp. aut.), 
śpiewam, uczę się wielu nowych 
technik. Czerpię inspirację do 
życia. Muzyka stała się ogromną 
częścią mnie. I to jest najcudow-
niejsze uczucie, jakie można sobie 
wyobrazić – mówi Ola.
Mateusz Stanisz, organizator 
i współtwórca projektu podkre-
śla: - Bardzo mnie cieszą sukce-
sy uczestniczek projektu. Myślę, 

że możemy być z nich dumni, 
bo swoim talentem świadczą 
o świetnym rozwoju całej naszej 

gminy, promują ją i uświetniają. 
Znam każdą z tych osób i wiem, 
że robią, mówią, a właściwie śpie-
wają to, co czują. To muzyka gra 
im w sercu najgłośniej i ogrom-
nie mnie cieszy, że mogliśmy je 
wspierać, gdy stawiały pierwsze 
kroki w tym projekcie na scenie 
w Centrum Kultury i Sportu. 
Sukces po MŚ
Efekty inwestycji w młodych 
i śpiewnych widać, a nawet sły-
chać na każdym kroku. Nie 

wszystkie są może tak spektaku-
larne, jak sukces Eweliny Lisow-
skiej, która również uczestniczyła 
w projekcie, nierzadko zachwyca-
jąc nawet międzynarodową pu-
bliczność. Można przypuszczać, 
że udział w projekcie utwierdził 
ją w przekonaniu, że to jest to, co 
chce w życiu robić. I – co najważ-
niejsze – robi to. Michał Zygmunt, 
twórca i koordynator projektu 
dodaje: - To dopiero czwarty rok, 
a już pierwsze uczestniczki MŚ 
zaczynają być widoczne. Stara 
prawda mówi, że każda złotówka 
zainwestowana w sferę kultury, 
zwraca się szybko i to z nawiąz-
ką. Cieszę się z powstającej tu 
szkoły muzycznej i wiem, że to 
miejsce zadba o edukację osób, 
które grają na instrumentach. 
Mam jednak nadzieję, że władze 
nie zapomną o tych, którzy z wie-
lu powodów nie będą chodzić do 
szkoły muzycznej – w końcu wie-
lu wybitnych muzyków, z człon-
kami The Beatles na czele, nigdy
nie pobierało klasycznej eduka-
cji w tym zakresie. Pamiętajmy, 
że w tym projekcie, zarówno na 
scenie, jak i na widowni, uczest-
niczyli mieszkańcy Trzebnicy 
i jej okolic. Okazało się, że do-
bry pomysł potrafił wypełnić do
ostatniego miejsca kilkusetmiej-
scową salę widowiskową, a wśród 
mieszkańców znaleźć osoby goto-
we zaśpiewać pełen pasji koncert 
zakończony owacjami na stojąco. 
W Trzebnicy udało się stworzyć 
imprezę, o której się mówi, którą 
żyje całe miasto. Uważam, że nie-
wiele jest miejsc w Polsce, które 
mogą się tym pochwalić – mówi 
gitarzysta.

Co słychać u Młodych Śpiewnych? cz.2
W poprzednim numerze Panoramy Trzebnickiej rozpoczęliśmy cykl o cieszącym się wiel-
ką popularnością projekcie „Młodzi Śpiewni”, w którym przedstawione zostały sylwetki 
dwóch uczestniczek: Ani i Martyny. Tym razem przypomnimy Kasię i Olę.

Katarzynie Lis udział w Młodych Śpiewnych sprawił dużo radości.

Burmistrz wręcza podziękowanie przedsiębiorcy Maciejowi Czternastkowi.
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Jak co roku nasza szkoła z wiel-
ką radością otworzyła swoje po-
dwoje, by powitać i ugościć przy-
szłych uczniów klas 0 oraz I i ich 
rodziców.
Zebranych na sali gimnastycznej 
powitał chór szkolny piosenką 
„Żyj do przodu”. Wspaniały wy-
stęp solistek Marty i  Darii wpro-
wadził w dobry nastrój zarówno 
gości jak i pracowników szkoły. 
Następnie pani dyrektor Graży-
na Kantecka przedstawiła przy-
gotowaną na nowy rok szkolny 
2013/2014 ofertę naszej placówki 
oraz przyszłe wychowawczynie 
klas 0 i I.
Później mali goście wysłuchali 
wierszy, piosenek i insceniza-
cji wykonanych przez starszych 
kolegów. Dzięki klasom 0a i 
0b zebrani na sali goście poczuli 
już powiew nadchodzącej wio-
sny. Najmłodsi uczniowie szko-
ły, z właściwym sobie urokiem, 

zaprezentowali przedstawienie 
„Witaj Wiosno” i piosenkę „Ma-
szeruje wiosna”. 
Przedstawiciele klasy IIIa: Pau-
lina, Kay, Konrad, Ewa, Julia, 
Ola, Nikola i Filip przenieśli nas 
w świat nauki i wypraw pirac-
kich, przygotowali bowiem wy-
wiad z panią profesor fizyki oraz
piosenkę w języku niemieckim 
„Das Piratenlied”. Nieco młodsi 
uczniowie klasy IIc pochwalili się 
znajomością języka angielskiego, 
którego uczą się chętnie już od 
dwóch lat. 
W szkole nie brakuje utalentowa-
nej muzycznie młodzieży. Próbkę 
swych zdolności pokazali ucznio-
wie klas IV, którzy  zagrali na fle-
tach prostych trzy znane melodie, 
a dziewczynki z klasy IIIc: Wik-
toria, Kamila, Anastazja i Zuzia, 
które uwielbiają taniec współcze-
sny, wystąpiły w wymyślonym 
przez siebie układzie. 

Goście mieli też okazję zobaczyć 
fragment przedstawienia przy-
gotowanego przez grupę „Ody-
seuszy” z klasy IIIb, a także za-
poznać się z założeniami Odysei 
Umysłu z powodzeniem realizo-
wanej w szkole od 6 lat. Wystę-
py uczniów zakończyła piosen-
ka „Chodź, pomaluj mój świat” 
w wykonaniu naszego wyjątko-
wego chóru, kierowanego przez 
panią Halinę Bolisęgę.  
Na zakończenie mali goście ob-
darowani zostali cukierkowymi 
„jaszczureczkami”, aby dopełnić 
ucztę duchową słodkim „co nie-
co”. Po oficjalnej części programu,
dzieci i rodzice mieli okazję do 
spotkania i rozmów  z wychowaw-
czyniami  przyszłych klas 0 i I. 
Dziękujemy wszystkim gościom 
za zainteresowanie i liczne przy-
bycie na „Drzwi Otwarte”, a we 
wrześniu zapraszamy już do no-
wej siedziby naszej placówki.

„Drzwi Otwarte” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy

Jak to się stało, że znalazł się ksiądz 
tak daleko?

Ks. Mariusz Dębski: „Wiatr wie-
je tam gdzie chce  - podobnie 
jak Duch Święty.” -  pisze święty 
Jan Ewangelista. Myślę zatem, że 
gdybym chciał szukać przyczyny 
sprawczej mojego wyjazdu, trze-
ba by było „obwiniać” właśnie 
Ducha Świętego. Oczywiście, jak 
mówi teologia „łaska bazuje na 
naturze”, czyli inaczej mówiąc 
każdy z nas posiada pewne pre-
dyspozycje, które w połączeniu 
z otwartością się na działania 
Duch Św. przynoszą czasami 
nieoczekiwane efekty. Podejrze-
wam, że tak właśnie było ze mną. 
Zawsze mnie gdzieś nosiło, szu-
kałem ciągle nowych wyzwań. 
Trzykrotne piesze pielgrzymki do 
Santiago de Compostela i samot-
na piesza pielgrzymka do Rzymu 
chyba najlepiej o tym świadczą.
Kiedy zrodziło się w księdza sercu pra-
gnienie wyjechania na misję?
Ks. Mariusz Dębski: Wszystko za-
częło się podczas mojej pierwszej 
pielgrzymki do Santiago de Com-
postela w Hiszpanii. Wówczas 
pojawiły się pierwsze niespre-
cyzowane pragnienia, pytania 
dotyczące formy mojej przyszłej 
posługi kapłańskiej. Tak. Z pew-
nością „stoi za tym” św. Jakub 
i jest swego rodzaju protagonistą 
mojego powołania misyjnego.
Jak ksiądz ocenia potrzebę ewange-
lizacji w tak odległym zakątku ziemi?

Ks. Mariusz Dębski: „Biada mi gdy-
bym nie głosił Ewangelii” mówi 
św. Paweł do mieszkańców Ko-
ryntu. Ewangelizacja zatem jest 
elementem niezbędnym dla roz-
woju naszej wiary. Jedni robią 
to w kraju na ambonach kościel-
nych, inni w swoich rodzinach 
wobec swoich dzieci, jeszcze inni 

w zakładach pracy wykonując 
swoje zadania. Ja wraz z innymi 
misjonarzami czynię to w odle-
głych krajach. Wszędzie trzeba 
ewangelizować. Jest to niezbęd-
ne dla innych, ale i również dla 
nas samych: ”Wiara, gdy nie jest 
przekazywana jest martwa”.
Czy ma ksiądz poczucie spełnienia 
woli Bożej właśnie tam?

Ks. Mariusz Dębski: Gdyby tak nie 
było nie siedziałbym w Peru ani 
jeden dzień dłużej. Każdego dnia 
pytam się Pana Boga: „czy, aby 
z pewnością chcesz Panie, bym tu 
był?”, „czy to jest Twoja wola, czy 
tylko moja zachcianka?” Póki co 
wszystko wskazuje na to, że wła-
śnie tego oczekuje ode mnie Pan 
Bóg – a więc ciągle trwam na „po-
sterunku misyjnym”.
Czy zwykły człowiek też może po-
jechać na taką misję - jeśli tak, to co 
trzeba zrobić?

Ks. Mariusz Dębski: Cóż…, ja w ża-
den sposób nie czuję się niezwy-
kły. Mogę powiedzieć, że misje są 
dla zwykłych ludzi rozpoznają-
cych w sobie misyjne powołanie. 
Rozumiem jednak, że chodzi o to, 
czy osoba nie będąca księdzem, 
czy też osobą zakonną może poje-
chać na misję. Oczywiście, że tak. 
Po rozeznaniu takowego powo-
łania, powinna się udać na przy-
gotowanie do Centrum Formacji 
Misyjnej w Warszawie lub do in-
nego ośrodka przygotowawczego 
prowadzonego przez rozliczne 
zgromadzenia zakonne, szczegól-
nie te o charyzmacie misyjnym.
Jakie cechy powinien posiadać mi-
sjonarz?

Ks. Mariusz Dębski: Pytanie trudne 
i trochę podchwytliwe. Bo jeśli 
powiem, że powinien być otwarty 
na ludzi i na nowe doświadczenia 

oraz kultury, mogę się spotkać 
z ripostą – a ksiądz taki jest?
Myślę zatem, że misjonarz musi 
być nade wszystko sobą – bez 
żadnego udawania. Jeśli rozeznał 
w sobie powołanie misyjne to 
znaczy, że właśnie takiego czło-
wieka potrzebuje Bóg jako swo-
jego narzędzia wśród ludzi, do 
których został posłany.
W jaki sposób można wspomóc mi-
sje, jeśli ktoś nie może sam w nich 
uczestniczyć?

Ks. Mariusz Dębski: Pamiętam jak 
podczas przygotowania w War-
szawie pewien doświadczony 
misjonarz z wieloletnim stażem 
misyjnym powiedział do nas, do-
piero co przygotowujących się do 
wyjazdu: „misjonarz potrzebuje 
po pierwsze modlitwy, po drugie 
zdrowia, po trzecie wsparcia fi-
nansowego – i to właśnie w takiej 
kolejności”. A więc jak wspomóc 
misje? – przede wszystkim mo-
dląc się za misjonarzy. Bez wspar-
cia modlitewnego z kraju niewie-
le jest się w stanie tu zrobić – po 
czasie brakuje chęci, siły, zapału.
Niemniej każdy z nas ma świa-
domość, że jak ludzie jesteśmy 
bytami materialno – duchowymi. 
Potrzebujemy również środków 
materialnych, by żyć, rozwijać 
się, czy też pomagać innym. Tym 
bardziej tych środków potrzebują 
misje. Nikt nie wyjeżdża na mi-
sje, by się „dorobić”. Pomoc mi-
sjom zatem - to również pomoc 
finansowa.
Co taka pomoc oznacza dla miesz-
kańców danego rejonu?

Ks. Mariusz Dębski: W diecezji, 
gdzie posługuję, wiele parafii
nie posiada księdza. Wiele pa-
rafii z powodu braku kapłanów
jest obsługiwanych przez siostry 
zakonne. Obecność zatem księ-

dza to możliwość uczestnicze-
nia w życiu sakramentalnym, to 
możliwość rozwoju swojej wiary, 
to siła do przeciwstawienia się 
rozlicznym i dosyć agresywnym 
sektom. Pomoc materialna nato-
miast, która jest nierozłącznym 
elementem ewangelizacji to wyraz 
solidarności Kościołów silnych 
wiarą z Kościołami nieco słab-
szymi. Muszę przy tym dodać, 
że mówiąc pomoc materialna nie 
myślę tylko „rozdawnictwo”, ale 
i również pomoce katechetyczno 
- dydaktyczne, wspieranie eduka-
cyjne, transport, utrzymywanie 
obiektów sakralnych, itp.
Czego uczy taki wyjazd na misję?

Ks. Mariusz Dębski: To prawdziwa 
szkoła życia. Niemniej, co uświa-
damiam sobie coraz bardziej – 
uczy otwartości na drugiego czło-
wieka i na rzeczywistość Kościo-
ła. W kraju póki co mamy jeszcze 
taką sytuację: ksiądz dzwoni 
dzwonem – ludzie przychodzą 
do kościoła. Tutaj, by ludzie przy-
szli do kościoła nie wystarczy 
zadzwonić dzwonem – trzeba do 
nich wyjść, trzeba ich poszukać. 
To siłą rzeczy powoduje otwarcie 
się na drugiego człowieka. Dodat-
kowo na misjach można spotkać 
się z inną wizją Kościoła. W kra-
ju grozi nam wejście w pewne 
schematy wedle których Kościół 
Katolicki to Kościół Polski. Nic 

bardziej mylnego. Kościół Kato-
licki to rzeczywistość o wiele bar-
dziej złożona niż można to sobie 
wyobrazić z perspektywy naszej 
polskiej parafii. To również inna
religijność, inna mentalność lu-
dzi, inne tradycje, inne prioryte-
ty. Nie gorsze, czy lepsze – INNE. 
Z pewnością zatem wyjazd na mi-
sje poszerza horyzonty i sposób 
postrzegania wiary i Kościoła
Jakie trudności tam ksiądz napoty-
ka?

Ks. Mariusz Dębski: Nie zamie-
rzam ukrywać, że trudności jest 
wiele. Pochodzę z innego kraju, 
o odmiennych tradycjach, od-
miennej kulturze i filozofii ży-
cia. To wszystko rzutuje na moje 
posługiwanie. Nie jestem i nigdy 
nie będę częścią tutejszej dosyć 
hermetycznej społeczności. Już 
nawet wygląd sprawia, że jestem 
postrzegany jako „element napły-
wowy”. To wszystko powoduje 
czasami poczucie osamotnienia 
i niezrozumienia. Na szczęście 
wokół posługują inni misjona-
rze z Polski. Wspólne spotkania, 
rozmowy, z pewnością pomagają 
przetrwać pojawiające się czasem 
„kryzysy”.
Czy planuje ksiądz tę misję kiedyś za-
kończyć i wrócić do Trzebnicy, czy też 
może jest to decyzja na całe życie?

Ks. Mariusz Dębski: Decyzją na całe 
życie jest kapłaństwo – a spo-
sób jego przeżywania zostawiam 
Duchowi Świętemu i biskupowi. 
Od nich zatem zależy jak będzie 
się kształtowało moje powołanie 
misyjne. Realnie jednak spoglą-
dając na sprawę wydaje się bar-
dzo prawdopodobne, że kiedyś 
przyjdzie czas powrotu do kraju. 
Problemy kulturowo – psycholo-
giczno – zdrowotne powodują, iż 
prawie wszyscy misjonarze fidei
donum (księża diecezjalni posłu-
gujący na misjach) wcześniej czy 
później wracają.
Czy będzie to Trzebnicy - to za-
leży od biskupa. Niemniej jest to 
więcej niż mało prawdopodobne. 
Jak mówi filozof: „Nie można dwa
razy wejść do tej samej wody”.
Rozmawiała 

Patrycja Król

Z Trzebnicy do Peru 
Księdza Mariusza Dębskiego pamięta zapewne sporo osób, szczególnie parafian kościoła
pw. św. App. Piotra i Pawła, w którym ks. Mariusz przez kilka lat posługiwał. Z czasem 
odkrył swoje powołanie do pracy misyjnej. Od października 2011 roku przebywa w Peru, 
gdzie – jak sam napisał – „wśród andyjskich szczytów rozpoczyna zupełnie nowy etap 
swojego życia.” 10 maja w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu odbędzie się spotkanie 
z ks. Mariuszem, na które już dziś serdecznie zapraszamy, a jako przedsmak prezentu-
jemy wywiad, którego nasz misjonarz udzielił korespondencyjnie. Więcej informacji już 
wkrótce na naszej stronie internetowej www.kulturaisport.trzebnica.pl, a codzienność 
ks. Mariusza w Peru możemy śledzić na jego blogu: www.misjonarz.wordpress.com.

Ksiądz Mariusz Dębski.
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KINGA BAUMGART 

Air Soft Gun (ASG) jest w Polsce
sportem słabo rozpoznawalnym. 
Najczęściej mylony jest z dużo 
droższym a zarazem znacznie 
popularniejszym paintballem. 
Nazwa Air Soft jest używana
do określania zabawy w terenie, 
w której udział biorą minimum 
dwie osoby. Podstawą gry jest wy-
korzystanie replik broni palnych 
w skali 1:1 o bardzo realistycz-
nym wyglądzie, które noszą na-
zwę Airsoft Gun (często używa-
ną nazwą jest również BB guns), 
strzela się z nich plastikowymi 
kulkami.
Zabawa przeważnie toczy się 
na świeżym powietrzu, głównie 
w lasach jednak bywa i tak, że 
gracze spotykają się na terenach 
opuszczonych budynków, poligo-
nów, bunkrów. 
Airsoft jest sportem, w który
może grać w zasadzie każdy, 
przyjęło się jednak, że wymagane 
jest ukończenie minimum 16 lat, 
młodsi zawodnicy chcąc przystą-
pić do gry powinni być pod opie-
ką osoby starszej. Bezwzględnym 
warunkiem przystąpienia do gry 
jest ochrona oczu, noszenie spe-
cjalistycznych okularów lub go-
gli ochronnych. Uczestnicy ASG 
są przeważnie mocno przeczu-
leni na przestrzeganie środków 
ostrożności. Trafienie kulką nie
boli, można je przyrównać do 
ugryzienia komara, w najgor-
szym wypadku pozostaje po nim 
niewielki siniak. Oczywiście, 
jeżeli nie zachowa się podstawo-

wych środków ostrożności takich 
jak zasłonięcie oczu, może dojść 
do nieszczęścia, ściąganie ochra-
niaczy z oczu podczas gry jest ka-
tegorycznie zabronione. 
Na terenie Trzebnicy w chwili 
obecnej funkcjonują trzy kluby 
ASG, z czego najstarszy z nich 
został założony w 2007 roku 
przez grupę przyjaciół, a zarazem 
zapalonych miłośników. O naj-
starszym klubie opowiedział nam 
jeden z założycieli Konrad Wierz-
chowski.
Kinga Baumgart: Skąd wziął się po-
mysł na założenie Trzebnickiego Klu-
bu ASG? Co was do tego skłoniło?

Konrad Wierzchowski: Wszystko 
zaczęło się w 2007 roku, klub 
tworzyły wówczas dwie osoby. 
Początkiem naszej przygody, był 
moment, kiedy to, kolega przy-
wiózł z Hiszpanii pierwszą repli-
kę broni. Powoli zaczęliśmy się 
interesować tym tematem. W naj-
lepszym okresie, nasz klub liczył 
20 osób, później się to zmieniało, 
ludzie przychodzili i odchodzili, 
jednak trzon drużyny pozosta-
je od lat, niezmiennie ten sam. 
Młodzi początkowo grali z nami, 
później założyli swój klub. Gdy 
rozpoczynali grę z nami, niektó-
rzy mieli po 14 lat, teraz mają już 
po 17-19 lat. Oficjalnie grać moż-
na od 16 roku życia, jednak, jeżeli 
zgodzimy się, wziąć odpowie-
dzialność za młodszych graczy, 
mogą oni uczestniczyć w zabawie 
i jest to legalne. 
Kinga Baumgart: Czy spotkania wa-
szego klubu są w jakikolwiek sposób 
usystematyzowane?

Konrad Wierzchowski: Osoby, które 
grają u nas, w Trzebnicy, mają też 
różne inne hobby, ja na przykład 
zajmuję się koszykówką, jeden 
z kolegów gra w piłkę nożną, no 
i w związku z tym, po prostu nie 
mamy aż tyle czasu, aby w całości 
poświęcać go ASG. W najlepszych 
czasach spotykaliśmy się regular-
nie raz w tygodniu. Ostatnimi 
czasy skupiliśmy się głównie na 
wyjazdach i większych spotka-
niach, poza Trzebnicą. Jeździmy 
na większe zloty, np. do Borne-
go Sulinowa (zlot na 700 osób) 
czy też do Szczecina (500 osób). 
Ostatnie, duże spotkanie, które 
organizowaliśmy w Trzebnicy 
odbyło w tamtym roku z oka-
zji 7-lecia klubu, przyjechały do 
nas ekipy z Oleśnicy, Żmigrodu, 
Milicza i Wrocławia. Poprzednie 
większe spotkanie zorganizowa-
liśmy 3 lata temu, brało w nim 
udział około 60 osób. W środowi-
sku Airsoftowców Trzebnica jest
dosyć popularnym ośrodkiem, 
ze względu na ilość terenów zie-
lonych, jest to idealne miejsce do 
uprawiania sportu, który repre-
zentujemy.
Kinga Baumgart: Czy umożliwiacie 
osobom zainteresowanym ASG, wy-
próbowanie swoich sił na organizo-
wanych przez was spotkaniach? 

Konrad Wierzchowski: Oczywiście 
istnieje taka możliwość. Jeżeli 
ktoś napisze do nas, bądź w inny 
sposób da nam znać, że jest za-
interesowany wspólną grą i jest 
w stanie zebrać kilka osób,  to 
jesteśmy w stanie na jedno lub 
dwa spotkania użyczyć jakąś re-
plikę. Każdy z nas ma już trochę 

sprzętu, uzbierało się tego przez 
te wszystkie lata.
Kinga Baumgart: Czy jest jakaś jed-
nostka/organizacja sprawująca pie-
czę nad klubami airsoftowymi w Pol-
sce?

Konrad Wierzchowski: Airsoft nie
posiada żadnego formalnego 
zarządu. Funkcjonowanie klu-
bów wspiera strona internetowa, 
www.wmasg.pl (Witryna Mania-
ków Airsoft Gun), na której znaj-
duje się forum, z którego można 
skorzystać w razie jakichkolwiek 
problemów czy wątpliwości. Nie 
ma jednak żadnego oficjalnego
zarządu, Kluby ASG nie należą 
do żadnej jednostki. 
Kinga Baumgart: Oznacza to, że nie 
macie możliwości brania udziału 
w żadnych mistrzostwach czy turnie-
jach? 

Konrad Wierzchowski: Nie, nic 
z tych rzeczy nie wchodzi w grę. 
Są tylko spotkania, zloty. Mniej-
sze, bądź też większe, na których 
ekipy się łączą. Przykładowo, 
zjeżdża się cały Wrocław i Trzeb-
nica, spotykamy się w Bornym 
Sulinowie na dawnym poligonie 
rosyjskim. Wszyscy się znają, 

wiedzą mniej więcej, kto, do ja-
kiej ekipy należy i łączy się wtedy 
Wrocław z Trzebnicą i gramy na 
przykład przeciwko ekipie z War-
szawy. W żaden sposób, nie jest 
odnotowywane, kto wygrał a kto 
przegrał, liczy się po prostu dobra 
zabawa. 
Kinga Baumgart: Co twoim zdaniem 
sprawia, że coraz więcej osób chce 
grać w ASG, bawić się w wojnę?

Konrad Wierzchowski: Jeżeli ktoś 
interesuje się wojskiem, to ASG 
może być swoistą esencją tego, 
że nie jest się skoszarowanym, 
a główny nacisk kładziony jest na 
działanie i ruch, czyli to co w woj-
sku najlepsze, a nie na koszaro-
wanie się w budynkach. Wydaje 
mi się, że to w tym wszystkim 
jest najlepsze, bo jest to przede 
wszystkim dobra zabawa z ludź-
mi, na których możemy polegać. 
Powstają więzi, rodzi się przy-
jaźń i tak naprawdę to jest w tym 
wszystkim najlepsze. 
Aby dowiedzieć się więcej na te-
mat ASG i Trzebnickiego Klubu 
ASG, serdecznie wszystkich Pań-
stwa zapraszamy do odwiedzenia 
profilu drużyny na: www.facebo-
ok.com/trzebnicki.klub.asg. 

Trzebnicki Klub Air Soft Gun
Airsoft jest to forma aktywnego spędzania czasu, alternatywa mocno spo-
pularyzowanego ostatnimi czasy paintballu. Airsoft jest sportem paramili-
tarnym, zrzeszającym pasjonatów militarystyki, wojskowości a także spor-
tów ekstremalnych. Najstarszy Trzebnicki Klub ASG powstał w roku 2007 
i funkcjonuje niezmiennie do dziś, o klubie opowiedział nam jeden z jego 
założycieli, Konrad Wierzchowski.

Trzebniczanie z klubu ASG na zlocie w Sołtysowicach.

W szkołach i przedszkolach całej 
Polski od 26 listopada 2012 r. do 7 
grudnia 2012 r. trwała XIII edycja 
akcji „Góra Grosza”, z której do-
chód przekazywany jest dzieciom 
wychowującym się poza własną 
rodziną oraz na dofinansowanie
rodzinnych domów dziecka. Ak-
cja ta polega na zbieraniu drob-

nych monet - grosików przez 
uczniów we wszystkich klasach. 
Taka działalność pozwala przy-
bliżyć dzieciom ideę pomagania 
innym, uczy czerpać radość z da-
wania. 
 Uczniowie naszej szkoły, jak 
zawsze, bardzo chętnie zaanga-
żowali się w zbieranie grosików, 

zbierając monety na przełomie 
stycznia, lutego i marca 2013 r. 
Następnie odbyło się wielkie li-
czenie wszystkich monet. Było ich 
w tym roku bardzo dużo (około 
80 kg). Każdy pojemnik został 
komisyjnie otworzony, a pienią-
dze przeliczone przez wolonta-
riuszy z klas: Vb, VIb i Vc. Po raz 
kolejny okazało się, że uczniowie 
naszej szkoły mają wielkie serca. 
Usypaliśmy naprawdę imponują-
cą górę grosików. Akcję koordy-
nowała Pani J. Szymczyk.
 Razem zebraliśmy, aż 1737 zł 59 
gr - to prawdziwy rekord. Najwię-
cej pieniędzy zebrały klasy: 0a - 
wych. p. J.Tiuchty - 289zł 73gr, IIb 
- wych. p. M.  Lech -186zł 26gr, Ia 
- wych. p. U. Kupiec - 170zł 56gr.
Tak więc zwyciężyli najmłodsi 
uczniowie naszej szkoły klasa  0a, 
która nazbierała najwięcej monet 
- aż - 5814 monet.  Oni są niesa-
mowici! 
 Zwycięzcom gratulujemy, 
a wszystkim, którzy włączyli się 
w to przedsięwzięcie serdecznie 
dziękujemy .

Wolontariusze

Góra grosza
EDYTA BĄK 

Starym słowiańskim zwycza-
jem, w pierwszy dzień wiosny, 
Marzannę  symbolizującą zimę, 
palono lub topiono. Ten rytuał 
miał przywołać wiosnę i zapew-
nić urodzaj. W dniu 21 marca 
przedszkolaki z Publicznego 
Przedszkola Nr 1 w Trzebnicy 
w metaforyczny sposób wśród 
piosenek żegnały zimę i witały 
wiosnę. Dzieci wraz z paniami 

przedszkolankami w wesołym 
korowodzie obeszły trzebnickie 
stawy, śpiewając piosenkę „Precz 
zimo zła”. Każde dziecko dzielnie 
trzymało w rękach kolorową Ma-
rzannę i mimo niesprzyjającej, 
zimowej pogody z twarzy niko-
mu nie schodził uśmiech. Po dłu-
gim pochodzie, dzieci skierowały 
się na przedszkolny teren zabaw, 
gdzie płonęło już potężne ogni-
sko. I jak nakazuje tradycja, wła-
śnie tam dzieci spaliły wszystkie 
przyniesione kukły. 

Idź zimo precz!Podsumowanie akcji w Szkole Podstawowej Nr 2



19trzebnica.pl | facebook.com/trzebnica 

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

Osoby, które nadeślą lub 
dostarczą osobiście do re-
dakcji (TCKiS ul. Prusicka 12) 
rozwiązaną krzyżówkę wraz 
z załączonym kuponem, 
wezmą udział w losowaniu 
nagrody pieniężnej w wy-
sokości 50 zł.
Zwycięzca otrzyma także 
proszek do prania ufundo-
wany przez właściciela skle-
pu CHEMIA Z NIEMIEC.
Wystarczy, że zgłosi się z do-
wodem oraz swoim nazwi-
skiem w Panoramie Trzeb-
nickiej na ulicę Polną 19.

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. 

Rozwiązanie z numeru 4
Nagrodę w wysokości 50 zł za rozwiązanie krzyżówki 
otrzymuje:

KRYSTYNA BRUKWICKA
Nagroda do odebrania w sekretariacie TCKiS.

KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 5(28)

 imię i nazwisko

 telefon

KUPON POKAŻ mi SWÓJ kolorowy ŚWIAT
dwutygodnika NR 5(28)
     imię i nazwisko / telefon

KUPON  |  ZAGADKA
dwutygodnika NR 5(28)
                     imię i nazwisko / telefon

Rozwiązanie zagadki FOTO
Zaprezentowany obiekt - SCHODY W URZĘDZIE 
MIEJSKIM W TRZEBNICY

Odgadł: Grzegorz Kupiec 
Nagroda do odebrania w wydziele promocji Urzędu 
Miejskiego w Trzebnicy..

KOLOROWANKA
Nagrodę niespodziankę otrzymuje:

Natalia Bąk
Nagroda do odebrania w sekretariacie TCKiS. 

CHEMIA 
z NIEMIEC
 Trzebnica

ul. Polna 19a
    tel. 71 738 23 32
             604 713 173

zapraszamy

KRZYŻÓWKA
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KAMIL KWAŚNIAK  

Występująca we wrocławskiej 
klasie A, grupie drugiej, Polonia 
II zakończyła okres przygoto-
wawczy do rundy wiosennej sezo-
nu 2012/2013. Rundy bardzo waż-
nej, w której zespół czeka trudna 
walka o utrzymanie. Na koniec 
przygotowań zagrał on w Trzeb-
nicy mecz kontrolny z Orkanem 
Mojęcice, który tak jak Polonia II 
występuje w A klasie. Spotkanie 
miało dwa oblicza. Pierwsza poło-
wa wyraźnie dla gości, którzy po 
jej zakończeniu prowadzili 2-0. 
Drugie 45 minut to świetna gra 
Polonistów i udana pogoń za od-
robieniem wyniku. Nasi świetną 
postawę w drugiej części gry udo-

kumentowali trzema bramkami. 
Najpierw pięknym strzałem z 25. 
metrów, z rzutu wolnego, w samo 

okienko bramki Orła popisał się 
Bartosz Mazur. Później dwa tra-
fienia  zaliczył młody, jeszcze ju-
nior, Dominik Nietreba, dla któ-
rego był to debiut w seniorskiej 
piłce.
Zespół, w demokratycznych wy-
borach, wybrał także nowego 
kapitana. Został nim niespełna 
trzydziestoletni środkowy po-
mocnik, filar drużyny – Łukasz
Skórzewski.
Po długich, ale jak się okazało 
owocnych rozmowach, udało się 
wypożyczyć do końca obecne-
go sezonu napastnika Płomienia 
Wisznia Mała, Marcina Synowca. 
Ten bramkostrzelny zawodnik 
już potwierdza swoją przydatność 
do zespołu. W czterech ostat-
nich sparingach strzelił w sumie 
osiem bramek. Mamy nadzieję, 
że podobnie będzie w meczach 
o punkty. Już w niedzielę pierw-
sze z takich spotkań. Zmierzy-
my się na wyjeździe z Lotnikiem 
Twardogóra.
Mecz z Lotnikiem będzie niezwy-
kle istotny dla rozstrzygnięć na 
koniec sezonu. Drużyna z Twar-

dogóry to nasz bezpośredni rywal 
w walce o utrzymanie. Po trzyna-
stu spotkaniach, zgromadziła ona 
dziesięć punktów. Tyle samo ma 
Polonia II. Czeka nas więc mecz 
pełen walki, który trzeba wygrać. 
Początek w niedzielę (pod wa-
runkiem dobrej aury), o godzinie 
14 na boisku w Twardogórze.

KINGA BAUMGART 

Ostatni mecz trzebnicka druży-
na rozegrała 23 lutego przeciw-
ko KPR “Szczypiorniak” Oława. 
Od tamtej pory trzebniczanie 
nie rozegrali ani jednego meczu 
w Dolnośląskiej III lidze senio-
rów. Wynika to z faktu, że dru-
żyny, z którymi Korona miała się 
mierzyć podczas 14 i 15 kolejki 
ligi, wycofały się z rozgrywek. 
Mimo przestoju w rozgrywaniu 
spotkań, nasza drużyna nie wy-
pada z formy. Zawodnicy podczas 

trwania przerwy, spotykali się re-
gularnie na treningach we wtor-
ki i w czwartki w hali sportowej 
przy ul. Żeromskiego 25. Trenin-
gi trzebnickich szczypiornistów 
cieszą się bardzo dużym zainte-
resowaniem. Na treningi klubu 
przychodzi jednorazowo około 
20-25 osób. Zawodnicy grają-
cy w klubie pochodzą nie tylko 
z Trzebnicy, na treningi przyjeż-
dżają np. z Obornik Śląskich czy 
też  z Wrocławia. Klub jednak nie 
zamyka się na nowe osoby, na tre-
ning trzebnickiego klubu może 
przyjść każdy, kto chciałby grać 

w piłkę ręczną. 
Na chwilę obecną nasza drużyna 
zajmuje 7., przedostatnie miejsce 
w tabeli. W meczu 13 kwietnia 
zmierzy się z zajmującym 3 miej-
sce w tabeli ligi SPR Chrobry II 
Głogów. Pomimo dużej różnicy 
punktowej pomiędzy drużynami, 
mamy nadzieję, że naszej druży-
nie uda się odnieść zwycięstwo 
nad przeciwnikami. Wszystkich 
bardzo serdecznie zapraszamy do 
wzięcia udziału w tym wydarze-
niu oraz do aktywnego dopingo-
wania naszej drużyny w trakcie 
spotkania. 

TKS KORONA - SPR Chrobry II Głogów
Po prawie dwumiesięcznej przerwie w rozgrywaniu spotkań, 
Trzebnicki Klub Sportowy Korona podejmie na swoim parkiecie 
SPR Chrobry II Głogów. Mecz zostanie rozegrany 13 kwietnia 
w Trzebnicy w hali sportowej przy ul. Żeromskiego 25. 

Co słychać w Polonii II ?

Z lewej Łukasz Skórzewski nowy kapitan Polonii.

Marcin Synowiec.

www.poloniatrzebnica.pl
poloniatrzebnica@wp.pl

Kamil Kwaśniak: Co skłoniło pana by 
zostać trenerem Polonii II ?

Adrian Bergier: Spotkałem się 
z prezesem Ryszardem Buckim 
w połowie 2012. roku, a więc 
sześć miesięcy przed moim przyj-
ściem do Polonii. Rozmawialiśmy 
w sumie o moim graniu w pierw-
szym zespole. Ten okres szybko 
minął. Później okazało się, że 
trener Januszewski zrezygno-
wał i prezes zaproponował mi tą 
funkcję. Trenowałem wcześniej 
juniorów młodszych FC Wrocław 
Academy, występujących w Lidze 
Dolnośląskiej Juniorów Młod-
szych, więc miałem już jakieś do-
świadczenie w pracy trenerskiej. 
Po namowach prezesa Buckiego 
zgodziłem się, tym bardziej, że 
mam teraz wszystko na miejscu.
K.K.: Objął pan drużynę na początku 
roku i przygotowywał od tego czasu 
do rundy wiosennej. Jak pan podsu-
muje ten okres?

A.B.: To był ciężki okres dla za-
wodników. Ciężki, ponieważ cały 
czas były przymiarki, szukali-

śmy nowych graczy. Dosyć duża 
część chłopaków, którzy grali 
w podstawowym składzie, ode-
szła. Jednak myślę, że powoli ten 
zespół zaczyna wyglądać w miarę 
dobrze. Przyszło kilku fajnych, 
doświadczonych chłopaków, któ-
rzy na pewno pomogą drużynie. 
Co  do okresu przygotowawcze-
go to mieliśmy treningi trzy razy 
w tygodniu. Pracowaliśmy nad 
wytrzymałością, nad siłą. My-
ślę, że plan został zrealizowany. 
Drużyna jest przygotowana, żeby 
powalczyć o upragnione miejsce 
w środku tabeli.
K.K.: Rozegraliście także kilka sparin-
gów. Jak pan ocenia te mecze?

A.B.: Było różnie. Raz lepiej, raz 
gorzej. Końcówka była już niezła. 
Zaczęliśmy wygrywać mecze i  je-
stem z tego zadowolony. Zawod-
nicy uwierzyli w siebie. Obudziła 
się w nich mentalność zwycięz-
ców, a to bardzo ważne. Myślę, że 
fakt iż moi gracze uwierzyli w to, 
że potrafią wygrywać zaprocen-
tuje w lidze. Graliśmy przecież 

mecze kontrolne z drużynami 
prezentującymi podobny poziom 
do naszego, jak również z takimi, 
które są na wyższym poziomie 
i potrafiliśmy z nimi wygrywać.

Myślę, że w spotkaniach ligowych 
będzie podobnie.
K.K: Tym bardziej, że są nowi zawod-
nicy w drużynie, którzy mają popra-
wić jakość gry.

A.B.: Tak. Poza Zbyszkiem Woź-
niakiem, Bartoszem Mazurem 
i Wojciechem Zielińskim, którzy 
są w klubie od jakiegoś czasu, tuż 
przed zamknięciem okna trans-
ferowego pozyskaliśmy jeszcze 
Marcina Synowca. Zawodnik 
bardzo dobrze prezentował się 
w ostatnich sparingach, strzelając 
kilka bramek. Na początku jak 
do nas przyszedł nie mógł dobrze 
wejść w zespół. Było widać, że 
jest w rozterce czy grać dla Po-
lonii, czy zostać w Wiszni Małej. 
W końcu udało się nam wszystko 
dopiąć i Marcin został nareszcie 
naszym zawodnikiem. Myślę, że 
teraz jest mu łatwiej. Zespół go 
dobrze przyjął, zaakceptował. 
Jego gra zaczyna dobrze wyglą-
dać. Odblokował się strzelił kilka 
goli. Myślę, że Marcin uwierzył 
w siebie, że jest potrzebny temu 
zespołowi. Wydaję się, że druży-
na będzie miała z niego pożytek. 
Co do Zbyszka i Bartka to do-
świadczeni i ograni zawodnicy. 
Zbyszek wprowadza duży spokój 
w środku pomocy. Na pewno  bę-

dzie występował. Zespół inaczej 
funkcjonuje, gdy on jest na bo-
isku. Bartek ma świetne podanie 
i strzał z dystansu, dużo widzi.  
Wojtek Zieliński wzmocnił obro-
nę. Zielu może grać z lewej lub 
prawej strony defensywy. Mieli-
śmy duże braki na tych pozycjach. 
Uważam, że on sobie tam poradzi 
i także pomoże drużynie.  
K.K.: Jaki jest cel Polonii II  na rundę 
wiosenną?

A.B.: Cel jest jasny. Interesuje mnie 
środek tabeli. Chciałbym żebyśmy 
wygrywali mecz za meczem. Zo-
baczymy jak to będzie wyglądać. 
Ważne żeby zdobywać punkty. 
Jak będą punkty to o utrzymanie 
się nie będę martwił.
K.K.: Już w niedzielę pierwsza okazja 
na zdobycie punktów w tym roku 
– mecz z Lotnikiem Twardogóra.

A.B.: To spotkanie za sześć punk-
tów. Niezwykle istotne. Lotnik 
ma tyle samo punktów co my. 
Kto wygra odskakuje drugiemu 
i zbliża się do bezpiecznych po-
zycji. Jedziemy do Twardogóry po 
trzy punkty!
Rozmawiał Kamil Kwaśniak

Interesuje mnie środek tabeli
Tuż przed rozpoczęciem rundy wiosennej, rozmawiamy ze 
szkoleniowcem TSSR Polonii II i zawodnikiem pierwszej dru-
żyny trzebnickiego klubu w jednej osobie – Adrianem Bergie-
rem.

TSSR Polonia II Trzebnica zakończyła przygotowania do 
rundy wiosennej. Za nami ostatni, wygrany sparing. Dru-
żyna ma nowego kapitana. Jest nim Łukasz Skórzewski.  
Do zespołu dołączył kolejny zawodnik - Marcin Synowiec. 
W niedzielę, jeśli dopisze pogoda zagra pierwszy mecz li-
gowy tej wiosny z Lotnikiem Twardogóra.

Zawodnicy Trzebnickiego Klubu Sportowego Korona wraz z trenerem Józefem 
Wojciechowskim.
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KINGA BAUMGART 

Jako pierwsi, 23 marca, na hali 
SSP 72 we Wrocławiu przy ulicy 
Trwałej, mecz rozegrali Zadym-
ki Trzebnica. Drużyna zmierzyła 
się z debiutującymi na parkietach 
WRONBA Rozrewolwerowany-
mi. Trzebniczanie nie dali im jed-
nak najmniejszych szans na zwy-
cięstwo, już od pierwszej kwarty 
piłka pozostawała niezmiennie 
w rękach naszych zawodników. 
Nasza drużyna zwycięstwo może 
zawdzięczać pewnej i stabilnej 
grze zawodników. Dodatko-
wym wzmocnieniem dla druży-
ny, w trakcie trwania spotkania, 
okazali się zawodnicy rezerwowi, 
którzy zdobyli dla swojej drużyny 
łącznie aż 27 punktów. Najlepiej 
punktującym zawodnikiem tego 
spotkania został Bartosz Jarem-
kiewicz z dorobkiem 12 punk-
tów, zaraz po nim, z dorobkiem 
11 i 10 punktów uplasowali się, 
Arkadiusz Widurski oraz Marcin 
Zarzeczny. Spotkanie zakończyło 
się znaczną przewagą punktową 
trzebnickiej drużyny, 60:36.
Kolejnego dnia 24 marca na par-
kietach 9 LO przy ul. Piotra Skargi 
we Wrocławiu DiTRojt Flinstons 
zmierzyli się z Drinking Team, 
pokonując ich 48:30, co dało im, 
jako jedynej trzebnickiej druży-
nie prowadzenie w tabeli grupo-
wej (III liga, grupa L). Był to dru-
gi mecz, który drużyna DiTRojt 
rozegrała na parkietach WRON-
BA w tym sezonie. Zarówno, 

poprzednim razem, jak i w tym 
meczu, nasza drużyna nie dała 
swoim rywalom najmniejszych 
szans na zwycięstwo. Do tak do-
brego rezultatu naszej drużyny, 
bez wątpienia przyczynił się fakt, 
że otrzymała ona ostatnimi czasy 
wzmocnienie w postaci Grzego-
rza Frani, który w poprzednim 
sezonie związany był z wro-
cławską drużyną Prawo Bronxu. 
Gracz ten został okrzyknięty po 
raz kolejny zawodnikiem meczu 
z dorobkiem 13 oczek, do których 
dodatkowo dołożył 10 zbiórek. 
Świetna gra DiTRojt Flinstons 
a także bardzo słaba skuteczność 
Drinking Team (24% celnych 
rzutów za 2 punkty) przesądziły 
o wyniku tego spotkania, dając 
naszej drużynie zwycięstwo.
Trzebnickie drużyny kolejne me-
cze rozegrają w 4 i 5 kolejce 37 
sezonu WRONBA. Mecze 4 ko-
lejki, będą rozgrywane w dniach 
6-8 kwietnia, wystąpią podczas 
niej dwie trzebnickie druży-
ny. W dniu 6 kwietnia Promilki 
Trzebnica zmierzą się z RKL, na-
tomiast dzień później, 7 kwietnia, 
B.C Trzebnica zagra przeciwko 
WroGeo. Obydwa te mecze, od-
będą się na hali 9 LO przy ul. Pio-
tra Skargi we Wrocławiu. 
5. kolejka sezonu, przypada 
w dniach 13-15 kwietnia, pod-
czas niej również będziemy mogli 
oglądać dwie spośród czterech 
trzebnickich drużyn. 13 kwietnia, 
na parkietach WRONBA, mecze 
rozegrają B.C Trzebnica przeciw-
ko profilsport.pl oraz Zadymki

Trzebnica przeciwko 3buty.pl, 
mecze odbędą się na hali SSP 72 
we Wrocławiu, przy ulicy Trwa-
łej. Na wszystkie mecze trzebnic-
kich drużyn serdecznie Państwa 
zapraszamy. 

Zadymki Trzebnica – Rozrewol-

werowani 60:36 (16-8, 17-6, 17-12, 
10-10) punkty dla Zadymki Trzeb-
nica zdobywali: Jakusek Mate-
usz (4), Jaremkiewicz Bartosz (12), 
Krzysztofik Grzegorz (6), Widur-
ski Arkadiusz (11), Szczepański 
Kamil (0), Widurski Tomasz (4), 
Omiecina Bartosz (9), Zarzeczny 

Marcin (10), Misiak Piotr (4).

DiTRojt Flinstons - Drinking 
Team 48:30 (8-10, 17-9, 13-4, 10-7) 
punkty dla DiTRojt Flinstons 
zdobywali: Frania Grzegorz (13), 
Kruszona Damian (11), Stangen-
berg Krzysztof (7), Obroca To-

masz (10), Płuciennik Piotr (4), 
Piosik Paweł (3), Massalski Mar-
cin (0), Stępkowski Rafał (0), Raj-
ca Grzegorz (0).

 

TRZECIA KOLEJKA 37 SEZONU WRONBA

III LIGA Zadymki Trzebnica 60:36 Rozrewolwerowani

III LIGA DiTRojt Flinstons 48:30 Drinking Team

Za nami 3. kolejka 37. sezonu WRONBA, do którego w tym roku przystąpiły aż cztery trzebnickie drużyny. W 3 kolejce, mecze rozegrały je-
dynie dwie z nich - Zadymki Trzebnica oraz DiTRojt Flinstons, obie drużyny pokonały swoich przeciwników osiągając jednocześnie wysoką 
przewagę punktową. 

Trzebniccy koszykarze po raz kolejny najlepsi

Kamil Kwaśniak: Jest pan trenerem 
juniorów młodszych TSSR Polonii 
Trzebnica od stycznia 2013 roku. Jak 
do tego doszło, że został pan szkole-
niowcem tej drużyny?

Leszek Karbownik: Przez pół roku 
prowadziłem w Polonii drużynę 
młodzików, a po rezygnacji tre-
nera Łukasza Skowronka zarząd 
stwierdził, że nadaje się na trene-
ra juniorów młodszych, złożył mi 

propozycję pracy z tym zespołem, 
a ja ją przyjąłem.
K.K.: Za zespołem okres przygoto-
wawczy, proszę powiedzieć jak on 
przebiegał?

L.K.: Na początku był to bardzo 
ciężki czas dla moich piłkarzy. 
Robiliśmy głównie siłę, było mało 
kontaktów z piłką. Duży nacisk 
kładłem na przygotowanie mo-
toryczne. W późniejszym okresie 
były to typowe treningi z piłkami. 
W międzyczasie robiliśmy dy-
namikę, żeby poprawić szybkość  
u zawodników. W czasie okresu 
przygotowawczego rozegraliśmy 

również 8 sparingów.
K.K.: Jest z nich pan zadowolony?

L.K.: Tak. Jestem zadowolony, 
najbardziej z tych ostatnich gier 
kontrolnych. W pierwszych me-

czach głównie poznawałem dru-
żynę, bo nie znałem za dobrze 
tych chłopaków wcześniej. Na 
początku chodziło o znalezienie 
optymalnego ustawienia i składu. 
Późniejsze mecze to już typowe 
sprawdzenie tego co udało się po-
układać i widać było, że z meczu 
na mecz gra wygląda coraz lepiej.
K.K.: No właśnie. Osiągnęliście kilka 
znaczących wyników. Między innymi  
pokonaliście  seniorów.

L.K.: Tak. Ostatni sparing gra-
liśmy z seniorami z Głuchowa 
i chociaż przegrywaliśmy już 1-4, 
udało się wygrać 5-4. Kazałem 
swoim zawodnikom żeby starali 
się pograć w tym spotkaniu piłką 
i to wychodziło, a poza tym, przy 

okazji udało się osiągnąć korzyst-
ny wynik. To na pewno cieszy.
K.K.: Drużynie  udało się na jesieni 
wywalczyć awans do Ligi Okręgo-
wej...

L.K.: W tym miejscu należą się 
podziękowania i gratulacje dla 
trenera Skowronka i całej druży-
ny.
K.K.: Początek rozgrywek w Lidze 
Okręgowej już za kilka dni. Jakie pan 
stawia cele przed drużyną na nad-
chodzącą rundę?

L.K: Gramy o najwyższe cele, 
w każdym meczu o trzy punkty! 
Jeśli będzie to możliwe to chcemy 
powalczyć o awans do Ligi Dol-
nośląskiej Juniorów Młodszych.
K.K.: Czy możemy się spodziewać, 
że w niedalekiej  przyszłości, któryś 
z pańskich podopiecznych  ma szan-
sę zasilić pierwszy zespół Polonii?

L.K.: Na pewno tak. Jest grupa 
naprawdę utalentowanych za-
wodników, z których kilku ma 
duże szanse na grę w pierwszej 
drużynie. Ostatnio na przykład 
na konsultację kadry Dolnego 
Śląska U-16 został powołany nasz 
obrońca Jakub Suder. Znalazł się 
on w gronie 38 chłopaków powo-
łanych z całego Dolnego Śląska. 
Z tego grona trenerzy wyselekcjo-
nują ścisłą kadrę, w której Kuba 
ma oczywiście szanse się znaleźć, 
ale już samo powołanie na kon-
sultację trzeba traktować jako 
wyróżnienie dla samego zawod-
nika jak i dla klubu.
K.K.: Wiemy, że zima pokrzyżowała 
plany w każdej klasie rozgrywko-
wej. Również pański zespół miał 
zagrać pierwszy mecz na wiosnę już 
23.03. br. z Orłem Prusice ale został 
on odwołany. Zainaugurujecie więc 
rozgrywki ligowe 6.04. br. meczem 
w Jelczu-Laskowicach z zespołem 
Czarnych...

L.K.: ... o ile aura pozwoli. Szkoda, 

że nie doszło do meczu z Orłem. 
Tym bardziej, że zawodnicy byli 
już nastawieni, że będą  grać mecz 
ligowy. Trudno, zagramy z nimi 
1.05., a  teraz myślimy już o dru-
żynie z Jelcza-Laskowic.
K.K.: Dziękuję bardzo za rozmowę 
i życzę powodzenia!

L.K.: Również dziękuje. Chciał-
bym także podziękować zarządo-
wi i kierownictwu TSSR Polonii, 
za pomoc w przygotowaniu dru-
żyny do rozgrywek i oczywiście 
całemu zespołowi, za ciężką pracę 
i pot wylewany na treningach.
Rozmawiał Kamil Kwaśniak

Gramy o najwyższe cele!
Rozmowa z Leszkiem Karbownikiem, trenerem juniorów 
młodszych TSSR Polonii. Jego zespół po awansie do Ligi 
Okręgowej na jesieni 2012 roku zaczyna w najbliższą sobo-
tę rozgrywki.

Leszek Karbownik (trzeci z prawej) ze swoimi zawodnikami, podczas jednego z treningów.

Trzebniccy koszykarze świetnie sobie radzą WRONBA.

TERMINARZ
SPORTOWY 

10 kwietnia 

w Hali Sportowej odbędzie 
się II Turniej Ligi Piłki Nożnej 
Przedszkolaków, początek 
godz. 9.30

6 kwietnia
 sobota, godz. 14.00

Mecze sparingowe na płycie 
syntetycznej stadionu Fair Play 
Arena:  Polonia Trzebnica - Bór 
Oborniki Śląskie



22 kulturaisport.trzebnica.pl | facebook.com/trzebnicakulturaisport 

W zawodach wzięło udział 6 
drużyn dziewcząt i chłopców 
zwycięzców zawodów gminnych. 
Zawody zostały zorganizowane 
dzięki dobrej współpracy Szkol-
nego Związku Sportowego, Sto-
warzyszenia Sowa oraz Trzebnic-

kiego Centrum Kultury i Sportu.
      W kategorii dziewcząt bezkon-
kurencyjne okazały się dziewczy-
ny ze Szkoły Podstawowej w Ma-
słowie. Zwyciężyły we wszystkich 
spotkaniach bez straty seta. Wraz 
z drużyną Barkowa będą nas re-

prezentować w zawodach strefo-
wych w Brzegu Dolnym.
      W kategorii chłopców najwię-

cej emocji dostarczył finał, któ-
rym wystąpiły drużyny z Prusic 
i Powidzka. Zwyciężyła drużyna 
z miasta  trzech wież 3-1. Obydwie 

drużyny będą nas reprezentować 
w finale strefy wrocławskiej.

WYNIKI ZAWODÓW: 

DZIEWCZYNY PKT

1 SP Masłów Sylwia Białek, Aleksandra Lisowska, Angelika Umańska 10

2 SP Barkowo Emilia Tomaszewska, Paulina Listek, Maja Matusiak 8

3 SP Szewce 6

4 SP 3 Trzebnica Wiktoria Grzelak, Alicja Śremba, Oliwia Stępień 4

5 SP Uraz Zuzanna Banat, Agata Gęsioła, Emilia Zakręta 2

6 SP Prusice Weronika Szabelkowska, Julia Tarnowska, Mirella Borowiec, Magdalena Wieczorek 0

CHŁOPCY

1 SP Prusice Patryk Rola, Krzysztof Pietrzak, Szymon Wójcik 10

2 SP Powidzko Błażej Składnik, Bartłomiej Walczak , Filip Bocianowski 8

3 SP Masłów Kacper Franczak, Michał Kochmański, Jakub Kurasiewicz 6

4 SP Pęgów Oskar Fatyga, Bartłomiej Zaranek  Kacper Górski 4

5 SP Szewce 2

6 SP 3 Trzebnica Jakub Czternastek, Michał Borysewicz, Michał Chaliński 0

Tenis stołowy z emocjami W środę 6 marca  w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy od-
był się finał Mistrzostw Powiatu Szkół Podstawowych w teni-
sie stołowym w kategorii dziewcząt i chłopców.

Zwycięska drużyna z Masłowa. Drużyna z Powidzka.

W Trzebnickim Centrum Kultu-
ry i Sportu 18 marca znany sędzia 
i propagator szachów Henryk 
Kuzan zorganizował Powiatowe 
Drużynowe Mistrzostwa Szkół 
Gimnazjalnych w Szachach. Do 
finału dolnośląskiego awanso-
wały ekipy: Powiatowego Gim-
nazjum Sportowo-Językowego 
w Trzebnicy i Gimnazjum im. 
Macieja Rataja w Żmigrodzie.
Do rozgrywek zgłosiły się druży-
ny z Pęgowa, Żmigrodu, Prusic 
i dwie z Trzebnicy. Turniej roze-
grano systemem każdy z każdym. 
Odbyło się pięć rund, a zawodni-
cy na szachowym zegarze mieli 
po 15 minut czasu na rozgrywkę. 
O wynikach decydowały punkty 
meczowe oraz tzw. małe punkty, 
zdobywane przez zawodników 
indywidualnie. Zespoły składały 
się z czterech graczy, ale w każ-

dym obowiązkowo musiała też 
grać jedna szachistka.
Już w pierwszej rundzie spotka-
li się pretendenci do pierwsze 
go miejsca. Pojedynek graczy 
z trzebnickiego i żmigrodzkie-
go gimnazjum zakończył się re-
misem, dopiero ostatnia - piąta 
runda wyłoniła zwycięzcę tur-
nieju. Zasłużone, pierwsze miej-
sce zajęli gracze z Powiatowego 
Gimnazjum Sportowo-Języko-
wego w Trzebnicy (9 pkt.), drugie 
miejsce wywalczyli zawodnicy 
z Gimnazjum im. Macieja Rata-
ja w Żmigrodzie( 8 pkt.), a trze-
cie zajęli szachiści z Publicznego 
Gimnazjum w Pęgowie (7 pkt.). 
Na czwartym miejscu sklasyfi-
kowano Gimnazjum w Prusi-
cach (3 pkt.), na piątym – graczy 
z Gimnazjum Nr 1 w Trzebnicy 
(3 pkt.).

W gronie najlepszych zawodni-
ków na poszczególnych szachow-
nicach byli: Bartosz Przybylski 
(3,5 pkt.) i Filip Zawada (3 pkt.) 
- reprezentujący Gimnazjum 
Sportowo-Językowe w Trzebni-
cy – oraz Tomasz Szymków (3,5 
pkt.) z Gimnazjum w Żmigrodzie 
i szachistka Martyna Stec (4 pkt.) 
z Trzebnickiego Gimnazjum 
Sportowo-Językowego. W przy-
padku równej ilości punktowej 
o lokacie decydowała wyższa po-
zycja drużyny. Pierwsze trzy eki-
py otrzymały medale, a zwycięz-
cy dodatkowo puchar.
............
W nowej szkole planowane jest 
zorganizowanie dodatkowych za-
jęć również szachowe

Aleksandra Latos

Trzebnica szachami stoi

W środę 20 marca w Hali Sporto-
wej TCKiS odbył się też pierwszy 
turniej Ligi Piłki Nożnej Przed-
szkolaków. Jest to cykl zawodów 
piłkarskich dla najmłodszych 
mieszkańców Trzebnicy, cieszący 
się wielką popularnością, w któ-
rym z zaangażowaniem uczest-
niczą opiekunowie, nauczyciele 
oraz rodzice i dziadkowie malu-
chów. 
Druga runda zaplanowana zosta-
ła na 10 kwietnia już na Orliku, ze 
względu jednak na przedłużającą 
się zimę rozegrana zostanie także 
w Hali Sportowej. Poniżej wyniki 
pierwszej rundy oraz tabela.

Dla wszystkich dzieci uczestni-
czących w turnieju organizator 
przygotował pamiątkowe dy-
plomy, dzieci otrzymują także 
wafelki oraz soczki. Na koniec 
rozgrywek uczestnicy zawodów 
otrzymają medale oraz dyplomy, 
natomiast szkoły i przedszkola 
puchary i dyplomy.
 

1 Szkoła Podstawowa Nr 2 - Przedszkole Nr 2 0 : 1

2 Szkoła Podstawowa Nr 3 – Przedszkole Nr 1 3 : 0

3 Przedszkole Integracyjne – Szkoła Podstawowa Nr 2 0 : 1

4 Przedszkole Nr 2 – Szkoła Podstawowa Nr 3 0 : 1

5 Przedszkole Nr 1 – Szkoła Podstawowa Nr 2 0 : 0

6 Przedszkole Integracyjne – Szkoła Podstawowa Nr 3 0 : 1

7 Przedszkole Nr 1 – Przedszkole Integracyjne 0 : 0

8 Szkoła Podstawowa Nr 3 – Szkoła Podstawowa Nr 2 2 : 0

9  Przedszkole Nr 2 - Przedszkole Integracyjne 1 : 0

10 Przedszkole Nr 1 – Przedszkole Nr 2 0 : 2

TABELA: PKT

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 20

2. Publiczne Przedszkole Nr 2 18

3. Szkoła Podstawowa Nr 2 16

4. Publiczne Przedszkole Nr 1 14

5. Społeczne Przedszkole Integracyjne 12 

Pierwszy turniej Ligi Piłki Nożnej Przedszkolaków

Rozgrzewka to podstawa.

Młodzi uczestnicy w trakcie szachowych rozgrywek.

Drużyna liderów z SP 3



MIESZKANIE w Trzebnicy przy 
ul. Św.Jadwigi na III piętrze, 49 m2 
w stanie deweloperskim z miej-
scem parkingowym w garażu 
podziemnym. tel. 539 043 659

DZIAŁKĘ ROLNĄ z możliwością 
zabudowy, Trzebnica obręb Koby-
lice, 5h, tel. 512 471 588

BUCIKI chłopięce w dobrym sta-
nie: mokasyny “GEOX” rozm.23, 
-trzewiki ocieplane “COOLCLUB” 
rozm.22, tenisówki “COCOODRIL-
LO” rozm.22. Cena 50 zł. Kontakt 
tel. 66 77 43 520 Trzebnica. 

REGAŁY SKLEPOWE - nowe  - 
MAGO-METAL. tel. 602-637-562

LITTLEST PET SHOP - 26 sztuk 
(w bardzo dobrym stanie) - patrz 
zdjęcie, cena za całość 40 zł. tel. 
514-604-545 

BUTY NARCIARSKIE Lange 
TEAM 8 BLACK LB95160 size 26,5 ( 
jeżdżone jeden sezon).tel. 693 332 
660 po godz.17-tej.

KURTKĘ RAMONESKA MĘSKA 
skóra 100% rozm.XXL(bardzo 
mało noszona) patrz zdjęcie, tel. 
602 637 562

BUTLĘ CO2 

6 kg 6,7L  o wysoko-
ści 71cm. Waga peł-
nej butli to ok. 18,2kg 
Cena: 160 PLN Obor-
niki Śl. 

tel. 667587778

POMIESZCZENIE  GOSPODARCZE, 
magazynek, piwnica okolice ryn-
ku. Trzebnica. Cena 300 zł tel.609 
088 871

CZĘŚĆ LOKALU około 20m2, 
przy ul. Obornickiej 41B , bardzo 
tanio,  tel. 535-885-885 

MIESZKANIE 3 pokojowe w  Trzeb-
nicy, blisko centrum w spokoj-
nej okolicy. tel.693 332 660 ( po 
godz.17-tej).

LALKĘ “CHOU CHOU”  z wóz-
kiem spacerowym i nosidełkiem 
w bardzo dobrym stanie. Cena 100 
zł. Kontakt 66 77 43 520 Trzebnica. 

ROWER dziecięcy UNIBIKE, średnica koła 24 cale, patrz zdjęcie. tel. 601 87 71 21.
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OGŁOSZENIA DROBNE

ZAPRASZAMY DO ZAMIESZCZANIA NA ŁAMACH PANORAMY TRZEBNICKIEJ 
BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ DROBNYCH

KUPON OGŁOSZENIOWY

 cena

 imię i nazwisko kod pocztowy miejscowość

 ulica nr domu  telefon

Bezpłatne ogłoszenie drobne przyjmujemy na : kuponie ogłoszeniowym, telefonicznie: 71 3120947 

oraz  przez e-mail: panorama.trzebnicka@wp.pl

WYDAJE: Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu, ul. Prusicka 12.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Ewelina Gładysz, Patrycja Król, Edyta Bąk, Kinga Baum-
gart, Agata Stępień, Kamil Kwaśniak, Roman Skiba, Aleksandra Latos.

SKŁAD GRAFICZNY: własny 

ADRES REDAKCJI:  TCKiS, tel. 71/ 312 09 47, wew. 43, dyżury redakcji : od ponie-
działku 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

URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY 
71/ 312 06 11, 312 06 42, 312 01 45

BURMISTRZ PRZYJMUJE:
w sprawach skarg i wniosków 
w każdą środę w godz. 16-16.15
w sprawach lokalowych w każdy 
pierwszy wtorek miesiąca w godz. 
13-16.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
dyżur w każdą środę w godz.13-16

W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW 
w każdą środę w godz. 15.30-16

WYDZIAŁY 
URZĘDU MIEJSKIEGO
WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY
71/388 81 81, 312 06 11 WEW. 281
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI 
NIERUCHOMOŚCIAMI
71/ 388 81 54, 312 06 11, WEW. 254
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANI-
STYKI
71/388 81 51, 312 06 11, WEW. 251
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW 
OBYWATELSKICH
71/ 388 81 44, 312 06 11, WEW. 244
WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY 
ŚRODOWISKA
71/ 388 81 77, 312 06 11, WEW. 277
WYDZIAŁ FINANSOWY
71/388 81 55, 312 06 11, WEW. 255
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
71/388 81 36, 312 06 11, WEW. 236
WYDZIAŁ PROMOCJI
71/ 388 81 13, 312 06 11, WEW. 402
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
ZUS
71/388 75 00, 388 75 80
SĄD REJONOWY 
71/ 312 12 13
POWIATOWY URZĄD PRACY
71/312 11 54, 387 11 38
SZPITAL ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
71/312 09 20, 312 09 13
ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJ-
NEGO
71/ 387 28 38
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ERGO
71/310 99 56, 310 99 92

NIERUCHOMOŚĆI

SPRZEDAM

RÓŻNE

SPRZEDAM

CHEMIA 
z NIEMIEC
 Trzebnica

ul. Polna 19a
    tel. 71 738 23 32
             604 713 173

zapraszamy

Pomagamy osobom po-
szkodowanym w wypadkach. 
Sprawdź czy przysługuje ci od-
szkodowanie.

Obornicka 41B Trzebnica

535 885 885

BIURO PODRÓŻY

Obornicka 41B Trzebnica

535 885 885

WYNAJMĘ

WAŻNE TELEFONY

Szanowni Mieszkańcy,
od kilku dni w swoich skrzynkach pocztowych mogą Państwo od-
naleźć wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, w której właściciel nieruchomości w opar-
ciu o liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość 
wylicza należną opłatę miesięczną.

Wypełnioną deklarację należy złożyć do 15 kwietnia 2013 r. przy 
czym:
a) do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy deklarację składają właściciele: 
- domów jednorodzinnych, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej
- mieszkań w budynkach wielorodzinnych, w których liczba 
  lokali mieszkalnych wynosi maksymalnie siedem, tworzących 
małą wspólnotę (bez wybranego zarządu/zarządcy);
- właściciele mieszkań spółdzielczych.
Deklarację złożyć należy w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska, pok. 127, 128, 129 (II piętro).
b) właściciele mieszkań w budynku należącym do wspólnoty miesz-
kaniowej składają deklarację do zarządu wspólnoty/zarządcy.
c) mieszkańcy lokali komunalnych deklarację składają do Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Trzebnicy.

Opłaty za gospodarowanie odpadami przedstawiają się następująco:
11 zł/osobę - jeśli właściciel nieruchomości zdeklaruje, że na terenie 
nieruchomości będą segregowane odpady.

Rodziny posiadające więcej niż dwoje dzieci (do ukończenia 18 roku 
życia lub do ukończenia nauki lecz nie dłużej niż 25 roku życia) oraz 
osoby powyżej 67 lat, które zadeklarują segregację odpadów będą 
zobowiązani do wnoszenia opłaty w wysokości 9 zł od osoby za 
miesiąc. Osoby korzystające z ulgi zobowiązane są dołączyć do de-
klaracji imienny wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość, 
w którym należy podać imię, nazwisko i pesel.
18 zł/osobę -  jeśli właściciel nieruchomości zdeklaruje, że odpady 
będą zbierane w sposób nieselektywny.

Opłata obowiązuje wszystkie osoby zamieszkujące posesję, nie ma 
znaczenia czy jest to osoba zameldowana, czy nie.
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R E K L A M A  

DAGMA – partner handlowy
TRZEBNICA, ul. Teatralna 2 A, tel. 71 387 21 22

www.oknoplast.com.pl

Twoje nowe okna pełne 
koloru dzięki OKNOPLAST

Tylko teraz technologia ColorFull 
dostępna 50% taniej!

* Rabat dotyczy dopłaty za technologię 
ColorFull w systemach Platinium 
Evolution¹ i Platinium Evolution², 
w kolorach złoty dąb, orzech, 
winchester. Promocja trwa 
do 12 kwietnia 2013 r.

!

PROMOCJA


