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PONAD PÓŁ 
MILIONA 

NA ZADANIA
Samorząd stawia na rozwój 
podmiotów, które wykazują 
inicjatywę

str. 4

INFORMATYZACJA 
ŚWIETLIC

Nowoczesny  sprzęt za kilkaset 
tysięcy trafi do 22 świetlic wiej-
skich. 

str. 6

DOKTOR JOWITA 
-Dr Jowita Woźniak jest trzeb-
nickim symbolem, tego, że mą-
drość i wiara we własne możli-
wości stanowią sukces – mówi 
burmistrz M. Długozima.

str. 11

Szkoła ruszy zgodnie z planem 

NR 6 (29)/2013     data wydania 19.04.2013  

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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ROMAN SKIBA 

To wielkie przedsięwzięcie, które 
pozwoli nie tylko zaoszczędzić 
pieniądze w opłatach za energię 
elektryczną, ale również poprawi 
estetykę miasta oraz podniesie 
bezpieczeństwo na naszych uli-
cach. Skala jest duża, bo plany za-
kładają wymianę aż 154 słupów 
i 384 latarnianych opraw, poma-
lowanych i wyremontowanych 
będzie również 145 wysięgników 
oraz 82 słupy.
- Chcemy płacić mniej za energię, 
więc to inwestycja przypominają-
ca trochę taką, jaką każdy oszczę-
dzający na prądzie może zrobić we 
własnym domu. Najpierw trzeba 
zainwestować w energooszczęd-
ne żarówki w całym mieszkaniu 
i je wymienić, a potem będziemy 
mieli mniejsze rachunki za ener-
gię. Podobnie będzie w mieście, 
gdy zmodernizujemy oświetlenio-
wą infrastrukturę – mówi Jerzy 
Chomkowicz z Wydziału Tech-
niczno – Inwestycyjnego Urzędu 
Miejskiego w Trzebnicy.
Urządzenia należą do dystrybuto-
ra firmy Tauron, który wystawia
Gminie Trzebnica rachunki za 
energię, dlatego w interesie samo-
rządu i wszystkich mieszkańców 
leży, by partycypować w podnie-
sieniu standardu latarni i słupów, 
bo dzięki temu oświetlenie będzie 
tańsze (energooszczędne), lepsze 
i poprawi nasze bezpieczeństwo 
po zmroku na ulicach Trzebnicy. 
Plan jest bardzo ambitny i obej-
muje kompleksowo całą Trzebni-
cę, nie tylko jej ścisłe centrum.
Wymianę słupów na takie nowo-
czesne - aluminiowe lub ocyn-
kowane - przewidziano między 
innymi na ulicach: Wrocławskiej, 
ks. W. Bochenka, części ul. Pru-
sickiej, Milickiej, Św. Jadwigi, 
części ul. Wałowej, ul. Słonecznej, 
ul. Witosa. Natomiast odremon-
towanie dotychczasowych słupów 
i wysięgników odbędzie się m.in. 

na ul. Armii Krajowej, Obrońców 
Pokoju, Kolejowej, Żeromskiego, 
Kwiatowej, Obornickiej, Marcin-
kowskiej, Młynarskiej, Orzecho-
wej, Polnej, Kilińskiego, Krakow-
skiej, Reymonta, Grunwaldzkiej, 
Wojska Polskiego, Konopnickiej, 
Norwida, Słowackiego, Krótkiej, 
Asnyka, Kosmonautów, Mickie-
wicza, Broniewskiego i Dąbrow-
skiej. Wszędzie zawisną nowe 
oprawy latarni, wykonane z alu-
minium i szkła – lekkie, funkcjo-
nalne i nowoczesne.
- Dzięki energooszczędnemu 
oświetleniu, które będzie miało 
żarówki o nominalnie mniejszej 
mocy poboru energii, nie tylko 
zaoszczędzimy na opłatach, lecz 
poprawimy jakość oświetlenia, 
bo nie zmniejszamy gęstości 
ustawienia słupów i latarni, które 
będą przecież lepszej jakości i le-
piej oświetlą jezdnie i chodniki. 
Dodatkowo nowe latarnie będą 
miały specjalne gniazdka, dzięki 
którym będzie łatwiej i praktycz-
niej montować tzw. oświetlenie 
okolicznościowe, ozdobne, czyli 
np. świąteczne. Pilotażowo na  
ul. Milickiej chcemy zamontować 
oświetlenie ledowe, by przeko-
nać się, jak takie superoszczędne 
latarnie sprawdzą się w trzebnic-
kich realiach – powiedział bur-
mistrz Marek Długozima. 
Trwające negocjacje aneksu z fir-
mą Tauron przewidują również 
korzystne dla Gminy Trzebnica 
rozwiązania finansowe, bo mo-
dernizacja zostanie wykonana 
w ciągu kilku miesięcy, a samo-
rząd należność będzie za nią 
spłacał przez następne cztery lata 
(w 48 ratach). Spodziewany koszt 
inwestycji to ponad 1,3 mln zł, 
a wysokość raty to ponad 28 tys. 
zł. Jeśli weźmie się pod uwagę, że 
w tym czasie dzięki tej moder-
nizacji będziemy już znacząco 
oszczędzali na energii, to napraw-
dę jest to optymalne rozwiązanie 
i niedotkliwe dla budżetu.

FELIETON

W dniach 31 maja – 1 czerwca 
w Trzebnicy odbędzie się XV Sal-
watoriański Festiwal Piosenki Re-
ligijnej. Aby wziąć w nim udział 
należy pobrać ze strony www.fe-
stiwal.sds.pl kartę zgłoszenia (dla 
solisty lub zespołu). W festiwalu 
mogą wziąć udział dzieci, które 

ukończyły 12 lat. Imprezę uświet-
nią koncerty polskich gwiazd, 
a jedną z nagród jest koncert 
w Zakopanem podczas Festiwalu 
Twórczości Chrześcijańskiej. Or-
ganizatorzy gwarantują niezapo-
mniane przeżycia. 
Patrycja Król

Jubileuszowy festiwal już wkrótce!

Wymiana słupów 
i latarni
Burmistrz Marek Długozima negocjuje z dystrybutorem 
energii elektrycznej �rmą Tauron zasady modernizacji
oświetlenia ulicznego w mieście. Po takiej inwestycji 
będzie można zaoszczędzić ponad 30 procent opłat za 
prąd na danym terenie.

Także w innych miejscowościach
Nowe oświetlenie uliczne i drogowe pojawi się również w kilku in-
nych miejscowościach Gminy Trzebnica. Plan rozbudowy jest na-
stępujący: w Brochocinie na jednej z dróg zostanie postawionych 5 
latarni (koszt inwestycji 29 tys. zł), pomiędzy Janiszowem a Biedasz-
kowem Wielkim staną latarnie za 19 tys. zł. W Boleścinie zostanie za-
montowany punkt sterowniczy, dzięki któremu oświetlenie uliczne 
dotrze do trzech domów, które znajdują się na skraju tej miejscowo-
ści. Także punkt sterowniczy otrzyma ul. Leśna w Trzebnicy, tak by 
i na końcu tej ulicy było oświetlenie. Kolejne projekty oświetleniowe 
to rozbudowa latarni w Malczowie oraz opracowanie projektu na 
doświetlenie schodów terenowych wzdłuż posesji nr 62 na ul. Hen-
ryka Brodatego w Trzebnicy (na końcu tzw. szeregówek).

tekst od eweliny

Zapraszamy do udziału w kon-
kursie fotograficznym „Album
Dużej Rodziny” organizowanym 
przez Burmistrza Gminy Trzeb-
nica Marka Długozimę. Na zwy-
cięzców czekają atrakcyjne na-
grody m.in. profesjonalna sesja 
fotograficzna, obiad w Pizza on

the Way czy 
bilety wstępu 
do Trzebnic-

kiego Parku Wodnego ZDRÓJ.
Chcemy pokazać jeden dzień 
z życia wielodzietnej rodziny. 
Jeśli zatem mieszkasz w Gmi-
nie Trzebnica i żyjesz w rodzinie 
wielodzietnej, pokaż nam jeden 
dzień z życia Twojej rodziny. 
Zrób zdjęcie i prześlij je do nas 

do 20 maja 2013 r. Zależy nam, 
by w Gminie Trzebnica budować 
środowisko przyjazne dużym ro-
dzinom. Pamiętajmy, że 1 czerw-
ca br. rusza program “Trzebnicka 
Rodzina 3+”. Poprzez te działania 
prorodzinne możemy pokazać, że 
życie w dużej rodzinie to ogrom-
na wartość i powód do dumy!

[ewe]

Konkurs dla Dużych Rodzin

Wykonawca Szkoły Podstawo-
wej pożegnał się z budową. A w 
zasadzie, to gmina pożegnała się 
z wykonawcą. Powód? Jaki by nie 
był, to moment jest niespecjalnie 
sprzyjający. Do września zosta-
ło kilka miesięcy. Przeciwnicy 
burmistrza już dziś zacierają 
ręce i przebierają nogami, by po 
raz kolejny dokopać. Już prawie 
piją szampana na placu budo-
wy i skaczą z radości, że się nie 
uda otworzyć szkoły we wrze-
śniu. Już oczami wyobraźni wi-
dzą zdruzgotanego burmistrza, 
który rezygnuje ze stanowiska 
i walkowerem oddaje fotel. Bo 
przecież oni, lokalne wyrocznie, 
od początku wiedzieli, że tak to 
się skończy. I już dziś  zawyroko-
wali – winny!  Wtórują im w tym 
wszystkim prywatne media, któ-
re podsycają atmosferę wyduma-
nymi „aferami”  i z nieukrywaną 
rozkoszą upajają się informacja-

mi, że na budowie jest cicho. Że, 
hurra, wykonawcy już nie ma, że 
Długozima ma kłopoty. I hurra, 
i dobrze mu tak, bo go nienawi-
dzimy. I według mnie wcale to 
nie jest patrzenie na ręce włoda-
rzowi, ale radocha z faktu, że coś 
mu się nie udaje.  
Rzeczywiście, to prawdziwy po-
wód do „radości”. Bo przecież 
fajnie jest teraz, gdy dzieci cisną 
się w wąskich korytarzach starej 
szkoły, gdy zaraz przed wejściem 
do budynku pędzą samochody, 
gdy rodzice podwożący dzieci 
nie za bardzo mają gdzie zapar-
kować. Fajnie też przecież jest, że 
gmina dzierżawi budynek szkoły 
od starostwa i płaci za to niema-
łe pieniądze. Po co mieszkańcy 
mają się cieszyć, że idzie nowe 
i nowoczesne? 
Wbrew jednak krytykującym, 
„patrzącym na ręce” tyle, że in-
aczej, niedowiarkom, którzy się 

odgrażają, że i tak się nie uda, 
burmistrz chce pokazać, że – uda 
się, uda! Dla optymisty kilka 
miesięcy to mnóstwo czasu, dla 
pesymisty – czas nie do przesko-
czenia. Na szczęście burmistrz 
należy do tych pierwszych i za-
pewnia, że dzieci pójdą do nowej 
szkoły tak, jak zakładano, we 
wrześniu. Ani wykonawca, któ-
rego już nie ma na placu budowy, 
ani deszcze, ani błoto, komary, 
silny wiatr czy „złe ludzkie oko” 
nie spowodują, że inwestycja zo-
stanie wstrzymana, opóźniona 
czy zrównana z ziemią. 
A na koniec, gdy już wszystko 
zostanie zapięte na ostatni gu-
zik i dzieci we wrześniu powitają 
nową szkołę burmistrz powinien 
stanąć na jej schodach i pokazać 
ludziom małej wiary słynny gest 
Kozakiewicza. 
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz

Ażeby mu nie wyszło….
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Czy prawdą jest, że Gmina Trzebnica 
wypowiedziała umowę wykonawcy 
budowy nowej siedziby Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 oraz Szkoły Muzycz-
nej ?

Potwierdzam, że zdecydowałem 
się odstąpić od umowy ze spół-
ką INTERM z siedzibą we Wro-
cławiu - generalnym wykonawcą 
nowej siedziby Szkoły Podstawo-
wej Nr 2 i Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia. Nie była to łatwa decyzja. 
Głównym powodem tej decyzji 
jest fakt, że wykonawca inwesty-
cji nie gwarantuje ukończenia 
zadania w terminie. Moja decyzja 
o przebudowie dawnych obiek-
tów sanatoryjnych na potrzeby 
Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły 
Muzycznej wynikała ze świado-
mości trudnych warunków nauki 
w obecnej siedzibie szkoły przy 
ul. Wrocławskiej. Z tego względu 
moim zadaniem jest nie dopuścić 
do przestojów na placu budowy, 
które zagrażają oddaniu szkoły 
do użytku w zaplanowanym ter-
minie. Wielokrotnie zwracałem 
na to uwagę wykonawcy inwesty-
cji. Moja decyzja wynika z odpo-
wiedzialności za uczniów, którzy 
obecnie pobierają naukę w nie-
komfortowych warunkach przy 
ruchliwej ul. Wrocławskiej oraz 
z potrzeby zapewnienia godnych 
warunków pracy dla dyrekcji 
i grona pedagogicznego szkoły. 

Z tych właśnie względów bardzo 
zależy mi na tym, aby uczniowie 
Szkoły Podstawowej Nr 2 rozpo-
częli nowy rok szkolny w nowym 
budynku. Przypomnę, że tego za-
dania nikt z moich poprzedników 
się nie podjął.
Co jest powodem zakończenia 
współpracy z dotychczasowym wy-
konawcą ? Wydawało się, że do tej 
pory szło wszystko dobrze. 

 Tempo prac dotychczasowego 
wykonawcy tej inwestycji nie 
gwarantowało sprawnego i termi-
nowego jej zakończenia. Od czasu 
gdy podwykonawca najważniej-
szych prac budowlanych na sku-
tek nieporozumień z generalnym 
wykonawcą zszedł z placu budo-
wy, do dnia dzisiejszego prace bu-
dowlane nie są prowadzone. Jako 
burmistrz muszę przestrzegać 
obowiązującego prawa, które na-
rzuca wybór najtańszego wyko-
nawcy w drodze przetargu. Tym 
razem okazało się, że najtańszy 
nie znaczy najlepszy. Odkąd peł-
nię funkcję burmistrza Gminy 
Trzebnica przeprowadziłem około 
300 inwestycji gminnych. Niektó-
re z nich były większe i bardziej 
skomplikowane. Jestem przeko-
nany, że również w przypadku 
przebudowy dawnych obiektów 
sanatoryjnych na potrzeby dwóch 
szkół inwestycja ta zostanie sku-
tecznie zrealizowana. Aby osią-

gnąć ten cel niezbędny jest jednak 
nowy wykonawca. Świadomy je-
stem wagi tej decyzji i biorę za nią 
pełną odpowiedzialność. Decyzja 
ta jest przemyślana, tak samo jak 
szereg innych trudnych decyzji, 
które podejmowałem jako bur-
mistrz. 
Jakie kroki zamierza Pan podjąć, by 
dokończyć budowę siedziby nowej 
szkoły. Czasu bowiem nie jest zbyt 
wiele. 

Pierwszym krokiem jest zabez-
pieczenie terenu budowy oraz 
powołanie komisji, która prze-
prowadzi inwentaryzację dotych-
czas wykonanych prac. Komisja 
inwentaryzacyjna ma za zadanie 
ustalić, w jakim stopniu wykona-
ne zostały przez dotychczasowe-
go wykonawcę  poszczególne pra-
ce wchodzące w skład omawianej 
inwestycji. Kolejnym istotnym 
zadaniem będzie ogłoszenie prze-
targu na wykonanie pozostałych 
do zrobienia prac budowlanych, 
instalacyjnych i wykończenio-
wych. W drodze postępowania 
przetargowego wyłoniony zo-
stanie nowy wykonawca, który 
zobowiązany zostanie zapisami 
umowy do dokończenia budowy 
nowej siedziby Szkoły Podstawo-
wej Nr 2 w terminie, który umoż-
liwi rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego w nowym budynku 2 
września 2013 roku. 

Czy uczniowie i ich rodzice mogą 
spać spokojnie, że nowy rok szkol-
ny rozpocznie się we wrześniu 2013 
roku w nowej szkole ? 
Chciałbym uspokoić uczniów 
Szkoły Podstawowej Nr 2, ich 
rodziców oraz dyrekcję i grono 
pedagogiczne szkoły. Z dużym 
prawdopodobieństwem mogę 
stwierdzić, że rozpoczęcie nowe-
go roku szkolnego w nowej szkole 
jest niezagrożone. Zrobię wszyst-

ko, co w mojej mocy, żeby tak 
się stało. Jeszcze raz chciałbym 
podkreślić, że sytuacja ta nie jest 
zawiniona przez zamawiającego 
- Gminę Trzebnica a przez wy-
konawcę inwestycji, który przede 
wszystkim nie gwarantował wy-
konania umówionych prac w za-
planowanym terminie. 
Rozmawiała 
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz 

Rozmowa z burmistrzem M. Długozimą o powodach wypowiedzenia przez gminę umowy z wykonawcą SP 2 i Szkoły Muzycznej

Najtańszy nie znaczy najlepszy 

R E K L A M A

Burmistrz Marek Długozima zapewnia mieszkańców i dyrekcję SP 2 (w środku 
Lidia Piotrowska, z prawej Grażyna Kantecka), że placówka będzie gotowa na 
początek roku szkolnego.

ZESTAW OBIADOWY

OD 14 ZŁ!

PRZYPOMNIENIE
o konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, iż z dniem 15 kwietnia 2013 r. upłynął termin składania dekla-
racji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Do złożenia deklaracji obowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości 
zamieszkałych  i niezamieszkałych, niestety znaczna część mieszkańców 
nie wywiązała się jeszcze z tego obowiązku. 

W związku z czym prosimy o jak najszybsze dokonanie formalności zgła-
szając się do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy do pokoju numer 127, 128 
i 129 (II piętro). 

Niezłożenie deklaracji nie skutkuje uniknięciem opłaty śmieciowej, spo-
woduje natomiast dodatkowe koszty i utrudnienia przy wprowadzaniu 
nowego systemu.



W tym roku gmina Trzebni-
ca wydatkuje kwotę 538 tysięcy 
złotych na zadania wykonywane 
przez organizacje pozarządowe 
oraz podmioty pożytku publicz-
nego.  Kwota ta od wielu lat jest 
podobnej wysokości, co ozna-
cza, że samorząd stawia na roz-
wój podmiotów, które wykazu-
ją inicjatywę, zarówno na polu 

kultury, sportu, jak też pomocy 
społecznej, podtrzymywania tra-
dycji narodowych oraz działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych. 
Jako jeden z nielicznych samo-
rządów od wielu już lat przezna-
cza tak duże kwoty na tego typu 
działania. Rzadko się także zda-
rza, by dotacji nie udzieliła, chyba 

że wniosek podmiotu nie spełnia 
wymogów formalnych. W tym 
roku najwięk-
sza pula zosta-
ła przeznaczo-
na na obszar 
– upowszech-
nienie kultu-
ry fizycznej

i sportu. Oznacza to również, że 
ten obszar jest najbardziej aktyw-
ny. 
Ostatecznie burmistrz M. Dłu-
gozima zatwierdził propozycję 
komisji, w skład której weszli: 

Daniel Buczak - przewodni-
czący komisji, Iwona Durbajło 
- sekretarz komisji oraz człon-
kowie - Agnieszka Pawla-
czek, Agnieszka Jędrzejewska  
i Beata Iżewska.                    [jap] 

LP.  NAZWA ORGANIZACJI NAZWA ZADANIA KWOTA 
WNIOSKOWANA  

ILOŚĆ 
PRZYZNANYCH 

PUNKTÓW

 KWOTA 
PRZYZNANA  

O B S Z A R    I  
podtrzymywanie tradycji nordowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej

1

Zw. Strzelecki 
„STRZELEC” 
OSW Jednostka 
Strzelecka 
Nr 3003, Trzebnica 
ul. Wojska Polskiego 20

Strzelecka pamięć 
narodowa. 
Izba Pamięci Marszałka 
Józefa Piłsudskiego . 
Odnowa Cmentarza 
w Rokitnie – Wołyń.

10.000,00  24 1.000,00

2

Towarzystwo 
Miłośników 
Ziemi Trzebnickiej
Rynek 25 – Ratusz , 
Trzebnica

Prowadzenie i opieka nad 
Muzeum Regionalnym 
w Trzebnicy 

30.000,00 32 15.000,00

3

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku „TĘCZA” ul. 
Prusicka 12
Trzebnica

Prowadzenie 
działalności związanej 
z tradycjami narodowymi 
i patriotycznymi 

5.820,00 28   4.000,00

O B S Z A R  II pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

1

Kongregacja Sióstr 
Miłosierdzia św. Karola 
Boromeusza
Trzebnica, ul. Ks. dz. W. 
Bochenka 30

 Ośrodek Wsparcia 
„Szósty stół św. Jadwigi” 51.500,00 38 45.000,00

2
Stowarzyszenie 
Aktywni Lokalnie 
Raszów 15 a, Trzebnica

Prowadzenie Ośrodka 
Wsparcia Społecznego 
– świetlica w Raszowie

3,500,00 32  2.500,00
 

O B S Z A R   III  kultura i sztuka

1
Stowarzyszenie 
Aktywni Lokalnie 
Raszów 15 a, Trzebnica

„Święto Kwitnącej Lipy 
– święto  wsi „ 4.000,00 19  0,00

2

Stowarzyszenie 
Uniwersytet Trzeciego 
Wieku „TĘCZA”
ul. Prusicka 12
Trzebnica

Upowszechnianie 
kultury, w szczególności 
wybitnych osiągnięć 
artystycznych.. 
Organizacja cyklu 
imprez, spotkań, wystaw 
plastycznych, a w 
szczególności Tygodnia 
Kultury Chrześcijańskiej 
i Trzebnickiego Święta 
Sadów

21.300,00 23 5.000,00

3

Towarzystwo 
Miłośników Ziemi 
Trzebnickiej
Rynek 25 – Ratusz , 
Trzebnica

Organizacja cyklu  
imprez kulturalnych, 
w tym Tygodnia 
Kultury Chrześcijańskiej 
i Trzebnickiego Święta 
Sadów

28.000,00 21 1.000,00

4
Ruch Młodzieży Salwa-
toriańskiej Trzebnica, 
ul. Jana Pawła II

XV Salwatoriański 
Festiwal Piosenki 
Religijnej

20.500,00 36 20.000,00

OBSZAR  IV   działania na rzecz osób  niepełnosprawnych

1

Polski Związek 
Niewidomych Okręg 
Dolnośląski 
Koło Trzebnica Z.S.
ul. Trzebnicka 1,
Oborniki Śl.

Propagowanie idei ruchu 
niewidomych 3.500,00 27 1.500,00

2

Trzebnickie 
Stowarzyszenie 
„Uśmiech Dziecka”
ul. Stawowa 1, 
Trzebnica

Ręce w glinie

10.000,00 29 5.000,00
 

OBSZAR V upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1

Zrzeszenie LZS Rada 
Miejsko – Gminna
Trzebnica, Rynek Ratusz 
25

Upowszechniane 
kultury fizycznej i sportu 
w środowisku wiejskim

140.000,00 39 120.000,00

2
Miejski Międzyszkolny 
Klub Sportowy GAUDIA
Trzebnica,  Kościelna 9

Popularyzowanie 
sprawności fizycznej 
i rekreacji ruchowej 
poprzez wspieranie 
przedsięwzięć 
systematycznie 
doskonalących 
uzdolnienia sportowe 
– Od sportowej zabawy 
do siatkarskiej sławy”

187.000,00 35  60.000,00

3
TSSR POLONIA
Trzebnica,ul. Sportowa 
1

Organizacja zajęć 
i imprez sportowych. 
Upowszechnianie sportu 
w zakresie piłki nożnej

200.000,00 43 200.000,00

4

Trzebnickie 
Stowarzyszenie 
Sportowe
Trzebnica,  Kościelna 9

Upowszechnianie kultury 
fizycznej wśród dzieci 
i młodzieży

26.000,00 33   8.000,00

5

Ludowy Klub Sportowy 
BŁYSK 
Kuźniczysko 139
Trzebnica

Rekreacja i sport 
młodzieży i dorosłych 
z obszarów wiejskich 
w Gminie Trzebnica

40.000,00 36 20.000,00

6

Stowarzyszenie 
Uniwersytet Trzeciego 
Wieku „TĘCZA”
ul. Prusicka 12
Trzebnica

 Prowadzenie zajęć 
rekreacyjnych dla 
rożnych grup wiekowych

26.300,00 32  6.500,00

7

Stowarzyszenie Klubu 
Sportowego
Głuchów Górny 
Głuchów Górny  144, 
Trzebnica

 Piłka nożna  i inne sporty 
dla dzieci i młodzieży 
w Głuchowie Górnym

18.660,00 34 10.000,00

8

Klub Hokeja 
Podwodnego „Hydra”
ul. Leśna  5
Trzebnica

 Hokej podwodny- 
dobra kondycja 
i bezpieczeństwo 
w wodzie

10.890,00  30 5.000,00

9

Polski Związek 
Wędkarski Okręg 
Wrocław Koło 
w Trzebnicy ul. 
Słoneczna 8

Upowszechnianie sportu 
wędkarskiego  10.000,00 32 6.500,00

10

Trzebnickie 
Stowarzyszenie 
„Uśmiech Dziecka”
ul. Stawowa 1, 
Trzebnica

Przygoda ze sportem- 
z nami poprawisz 
kondycję

16.650,00 23 2.000,00

11

Trzebnicki Klub 
Sportowy KORONA, 
Trzebnica, ul. 
Żeromskiego 25

Rozwój piłki ręcznej na 
terenie gminy Trzebnica 15.000,00 wniosek nie spełnił 

kryteriów   formalnych  

Ponad pół miliona na zadania publiczne 

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2013:
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Dla organizacji ruchu w cen-
trum Trzebnicy fakt, że ul. Żoł-
nierzy Września stanie się drogą 
dwukierunkową, ma olbrzymie 
znaczenie. Chodzi o to, by ruch 
kołowy w kierunku na Oborniki 
Śląskie mógł ominąć ścisłe cen-
trum okolic Rynku w związku 
z przeznaczeniem części ul. Da-
szyńskiego na pieszy deptak. To 
niezwykle ważne, bo już z ronda 
na ul. Obrońców Pokoju będzie 
można pojechać w lewo aż do ul. 
Obornickiej.
Sam remont ulicy jest komplek-
sowy, bo przewiduje nie tylko 
położenie nowej nawierzchni, 
przebudowę chodników, miejsc 
parkingowych i wjazdów na pose-
sje, ale najpierw wykonane zosta-
ną prace przy instalacji wodno-
-kanalizacyjnej. Chodzi o to, aby 
po zakończeniu kompleksowego 
remontu nie groziło nam rozko-

pywanie wyremontowanej ulicy 
z powodu np. awarii. Zmieni się 
również tzw. zielone otoczenie, bo 
już ścięto niebezpieczne konary 

drzew, ale przewiduje się również 
nasadzenia oraz nowe humusowe 
trawniki.
Zupełnie nowym rozwiązaniem 

komunikacyjnym będzie ron-
do na obecnym skrzyżowaniu 
ulic Obornickiej, Marcinowskiej 
i Żołnierzy Września. Dzięki nie-

mu będzie można zdecydowanie 
łatwiej włączyć się do ruchu ze 
wszystkich tych ulic. Sama ul. 
Żołnierzy Września będzie mia-
ła 6 metrów szerokości, chod-
niki, przejścia dla pieszych, 13 
nowych miejsc parkingowych 
w zatoczkach. Chodnik od ronda 
do wysokości ul. Kwiatowej (po 
lewej stronie) tak zaplanowano, 
by na nim również była możli-
wość pozostawienia auta – jednak 
bez utrudniania ruchu kołowego 
i pieszego. Nawierzchnia jezd-
ni będzie wykonana z asfaltu, 
a chodników i parkingów z kost-
ki brukowej typu Holland.
Pierwszy fragment ulicy (od ron-
da do ul. Kwiatowej) będzie po 
remoncie już 31 maja br., a drugi 
etap przebudowy zakończy się do 
31 lipca br.. Koszty wszystkich 
prac to kwota 1mln 490 tys. zł, 
a wykonuje je firma Gembiak-
-Mikstacki Sp. jawna.

Remont ul. Żołnierzy Września Zaplanowany na pierwsze półrocze 2013 roku remont ul. Żoł-
nierzy Września już się rozpoczął. Po 31 lipca br. ulica będzie 
gotowa, a auta mają po niej jeździć w obu kierunkach.

Remont ul. Żołnierzy Września wraz z chodnikami, miejscami parkingowymi i siecią wodno-kanalizacyjną
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Po ostatniej sesji Rady Miejskiej czuje 
się Pan jak zabieracz krzeseł? Chodzi 
mi oczywiście o ostentacyjne prze-
niesienie się na widownię jednego 
z opozycyjnych radnych. 

Nie ukrywam, że rozbawiła i za-
żenowała mnie jednocześnie cała 
ta sytuacja. Bezsilność i brak me-
rytorycznej dyskusji ze strony 
radnych opozycyjnych zastępo-
wana jest wywoływaniem sztucz-
nych afer. Przykładem tego typu 
działania jest właśnie sprawa 
z krzesłem na sesji dla jednego 
z radnych. Dla celów porządko-
wych i technicznych pozmienia-
ny został układ sali podczas ob-
rad sesji. Początkowo radny zajął 
miejsce przy stole obrad, jednak 
chwilę później ostentacyjnie za-
siadł pośród publiczności. Nie 
było to ani rozsądne ani kultural-
ne. Przypomnę tylko, że to ja jako 
przewodniczący odpowiadam za 
ład na sali obrad. Miejsce dla rad-
nego było przygotowane, a jego 
krzesło stało niezajęte przez całą 
sesję. Tak więc nikomu krzeseł 
nie zabierałem.
Tak naprawdę ostrze krytyki za całą 
zaistniał sytuację spadło na Pana. 
Dobrze się Pan z tym czuje?    
Niestety, do pewnych zachowań 
zmuszony zostałem się przyzwy-
czaić. Odbiegają one daleko od 
standardów, które wyznacza-
ją radnym wyborcy. I pod tym 
względem poczułem się zaże-
nowany postawą radnego, który 
w sposób oczywisty skierował 
swoje działania na wprowadzanie 
zamętu do dyskusji, na tworzeniu 
atmosfery skandalu i cenzurowa-
nia opozycji. Brak merytorycz-
nych argumentów zakrywany jest 
próbą dyskredytowania wszelkich 
poczynań burmistrza i koalicji 
rządzącej. 

Z drugiej strony wiem jednak , że 
mieszkańcy widzą stały rozwój 
naszej gminy i tym zadaniom wolę 
poświęcać swoją energię i zaanga-
żowanie. Ja z natury jestem osobą 
niekonfliktową i staram skupiać
się na pozytywnych działaniach. 
Działania zatem radnego są dla 
mnie tylko przykrym epizodem, 
świadczącym o niezrozumieniu 
roli radnego.

To nie pierwszy raz, gdy obrywa się 
Panu w zasadzie za wszystko. Za to, 
że nie pokazał Pan radnym rozstrzy-
gnięć wojewody, za to, że wypowia-
da się w sprawie progów zwalniają-
cych, za wypowiedzi odnośnie skargi 
na dyrektora, za wprowadzenie po-
rządku na sali obrad. Nie odnosi Pan 
wrażenia, że jako przewodniczący 
Rady Miejskiej nie może nic? 

Ja powiem przewrotnie. To wła-
śnie z bezsilności opozycji bio-
rą się tego typu zarzuty i ataki. 
Widzą oni, że gmina stale się 
rozwija i stwarza mieszkańcom 
coraz to nowe możliwości. Nie 
można zatem burmistrza i koali-

cji rządzącej oskarżyć o to, że nic 
nie robi, że nie realizuje swoich 
obietnic wyborczych. Trzeba za-
tem szukać tematów zastępczych, 
które choćby w najdrobniejszym 
stopniu mogłyby podważyć wia-
rygodność burmistrza i koalicji. 
Jako radny mam również prawo 
zabierać głos w dyskusji, w każ-
dym punkcie porządku obrad. 
Jako przewodniczący muszę tego 
porządku pilnować. Czasem ro-
bić to muszę z dużą stanowczo-
ścią, co nie podoba się radnym 
opozycyjnym. Taka jest moja rola 
i będę się jej trzymał.
To jak to w końcu jest z tymi rozstrzy-
gnięciami wojewody? Radni mają 
prawo je widzieć, a pan obowiązek je 
pokazać? 

Jestem osobą, która słucha, anali-
zuje i wyciąga wnioski. Rozstrzy-
gnięcia nadzorcze wojewody do-
stępne są w Biuletynie Informacji 
Publicznej. www.bip.trzebnica.pl 
Boi się Pan wyciagnięcia konsekwen-
cji prawnych wciąż powtarzanych 
jak mantrę przez jednego z opozy-
cyjnych radnych pod pańskim adre-
sem?

Nie chcę powtarzać swoich od-
powiedzi, ale bezsilność, bezrad-
ność i brak skuteczności opozycji 
powoduje u nich wzrost poziomu 
frustracji. Stąd te ciągłe strasze-
nie konsekwencjami prawnymi. 
Myślę, że radnemu, który ciągle 
to powtarza,  przydałaby się po-
wtórka z ustawy o samorządzie 
gminnym. Żeby ponieść konse-
kwencje prawne trzeba najpierw 
złamać prawo. Ja prawa nie łamię 
i łamać nie zamierzam, dlatego 
w tej materii śpię całkiem spokoj-
nie.
Jak Pan ocenia pracę Rady Miejskiej 
w tej kadencji?  Więcej jest konstruk-
tywnych rozwiązań czy próżnego 
gadania?

Rada Miejska obecnej kadencji 

podjęła wiele ważnych uchwał. 
Zgodnie z intencjami autora 
uchwał burmistrza Gminy Trzeb-
nica Marka Długozimy i koalicji 
udało się przeprowadzić wiele 
bardzo ważnych tematów. Jed-
ną z istotniejszych kwestii,  jaką 
Rada Miejska podejmowała, była 
kwestia remontu budynków po-
sanatoryjnych i przeznaczenie 
ich dla siedziby Szkoły Podstawo-
wej Nr 2 i nowo tworzonej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia. To kolej-
na po basenie tak duża i znacząca 
inwestycja Gminy Trzebnica.
Udało się utworzyć program 
wspierający rodziny wielodziet-
ne (Trzebnicka Rodzina 3+), jak 
również wprowadzić program 
szczepień dla dziewczynek prze-
ciwko rakowi szyjki macicy. Tych 
uchwał i projektów zmieniają-

cych rzeczywistość obok nas, 
w najbliższej okolicy, jest bardzo 
wiele. Udało się dokonać bardzo 
dużo pomimo działań opozycji, 
która w większości przypadków 
głosuje przeciwko proponowa-
nym uchwałom. 
Tak więc rada ma dwa oblicza 
– konstruktywna koalicja i rozga-
dana, mało rzeczowa opozycja.
Jako radny wybrany do pracy w sa-
morządzie może Pan z ręką na sercu 
powiedzieć, że realizuje to, co zapro-
ponował w swoim programie wy-
borczym?

Nie mam sobie wiele w tej materii 
do zarzucenia. Do końca kaden-
cji pozostało jeszcze trochę czasu 
i wierzę, w to, że większość zapla-
nowanych zamierzeń uda nam 
się doprowadzić do końca. Wiele 
z tych działań, które zaplanowali-
śmy jest w trakcie realizacji bądź 
w fazie projektowej. Oczywistą 
rzeczą jest, że pewne obiektywne 
sytuacje mogą sprawić, że niektó-
re działania ulegną opóźnieniu. 
Znając jednak zaangażowanie 
burmistrza Marka Długozimy 
i wspierających go radnych jestem 
spokojny o realizację obietnic 
wyborczych, które mieszkańcom 
złożyliśmy. 
Ja osobiście bardzo cieszę się, 
że ruszył remont ulicy Żołnie-
rzy Września. Jest to inwestycja 
bardzo mi bliska ze względu na 
miejsce zamieszkania. Wiem, że 
już niedługo ta ulica będzie jedną 
z najładniejszych ulic w naszym 
mieście co jest dla mnie  i miesz-
kańców tej części Trzebnicy bar-
dzo istotne.
Zamierza Pan kandydować po raz 
kolejny? Uważa się Pan za dobrego 
przedstawiciela tych mieszkańców, 
którzy na Pana postawili? 

Jeszcze jest sporo czasu do wybo-
rów i sporo pracy do wykonania. 
Jeśli mój klub wyrazi chęć dalszej 
współpracy ze mną to wtedy będę 
podejmował decyzję. Nie jest to 
łatwe i przyjemne zajęcie, szcze-
gólnie przy tak agresywnej opo-
zycji. Będzie czas na refleksję i na
podejmowanie decyzji. Na dzień 
dzisiejszy jeszcze takiej nie pod-
jąłem.
Co do drugiej części Pani pyta-

nia to wyrażanie opinii o mojej 
pracy jako radnego pozostawiam 
wyborcom. To do nich należy za-
opiniowanie tego, czy moja praca 
przynosi pożądane efekty. Ja ro-
bię wszystko, aby nie zawieść ich 
zaufania.
Trudno jest łączyć pracę w Centrum 
Kultury z lokalną polityką? 
To są dla mnie dwa niezależne 
byty. Staram się tak układać swój 
harmonogram pracy w Radzie, 
żeby nie zaniedbywać swoich 
obowiązków zawodowych. Każda 
godzina poświęcona pracy w Ra-
dzie w godzinach pracy w TCKiS 
jest przeze mnie odpracowywa-
na. Tak więc nie jest szczególnie 
trudne połączenie tych dwóch 
zajęć, choć wymaga to dobrego 
planowania czasu.
Co w tej kadencji zaskoczyło Pana 
najbardziej? Czyjeś dziwne zachowa-
nie? Śmieszna sytuacja? Niecodzien-
ne wydarzenie? Czy może jeszcze 
coś innego?

Czy coś mnie zaskoczyło? Być 
może duży poziom agresji w wy-
powiedziach radnych opozycyj-
nych. Szukanie pól do konfliktu.
Sądziłem, być może naiwnie, że 
wszystkim radnym powinno za-
leżeć tylko i wyłącznie na dobru 
naszej gminy. Niestety, w nie-
których przypadkach mocno się 
rozczarowałem i zawiodłem. I to 
chyba jest dla mnie największym 
zaskoczeniem.
Rozmawiała 
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz 

Staram 
skupiać 
się na 

pozytywnych 
działaniach

Konstruktywna koalicja i rozgadana opozycja 

Gmina stale 
się rozwija 
i stwarza 

mieszkańcom 
nowe 

możliwościPrzewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy Mateusz Stanisz
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- To dla naszej gminy i mieszkań-
ców bardzo ważny projekt, który 
pozwoli wyposażyć wiejskie świe-
tlice w najnowszy sprzęt kompu-
terowy i połączenie z Internetem. 
To niezwykle istotne i bardzo się 
cieszę, że będziemy mogli w Gmi-
nie Trzebnica zapewnić naszym 
mieszkańcom taki standard 
i komfort – powiedział burmistrz 
Marek Długozima.
Gmina Trzebnica realizuje pro-
jekt informatyczny, który zde-

cydowanie poprawi dostęp do 
Internetu na wsiach i w Trzebnic-
kim Centrum Kultury i Sportu. 
Inwestycja wyniesie ponad 664 
tysiące zł, z czego ponad 485 ty-
sięcy zł to pieniądze z funduszy 
europejskich. Projekt realizowa-
ny jest w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na lata 
2007-2013. Jego celem jest przede 
wszystkim wyposażenie w no-
woczesny sprzęt komputerowy 
świetlic wiejskich na terenie całej 
Gminy Trzebnica oraz poprawie-

nie dostępu do Internetu, a tym 
samym e-usług oferowanych za 
pomocą sieci.
Każda z 22 świetlic w Gminie 
Trzebnica zyska nie tylko nowo-
czesny sprzęt komputerowy, ale 
również i dostęp do szybkiego 
Internetu poprzez łącze Wi - Fi. 
W świetlicach będą również do 
dyspozycji mieszkańców drukar-
ki, skanery, fax, projektor mul-
timedialny i ekran. Wymiana 
sprzętu nastąpi również w trzeb-
nickiej bibliotece, w której nasi 
mieszkańcy często korzystają 
z Internetu. To będzie prawdziwa 
zmiana jakości w tego typu ofer-
cie.
Projekt obejmie świetlice w na-
stępujących miejscowościach 
Gminy Trzebnica: Szczytkowice, 
Komorówko, Biedaszków Wiel-
ki, Biedaszków Mały, Cerekwica, 
Sulisławice, Nowy Dwór, Brzy-
ków, Głuchów Górny, Skarszyn, 
Taczów Mały, Taczów Wielki, 
Domanowice, Rzepotowice, Mar-
cinowo, Ligota Trzebnicka, Sko-
roszów, Ujeździec Wielki, Ujeź-
dziec Mały, Koniowo, Jaźwiny, 
Raszów.
Zakup sprzętu informatycznego 
przyczyni się do usprawnienia 
funkcjonowania instytucji kul-
tury i sportu. Mieszkańcy będą 
mogli bezpłatnie korzystać ze 
świadczonych e-usług, będą mieli 
lepszy dostęp do informacji i ofer-
ty kulturalnej oraz sportowej, 
a przede wszystkim będą mogli 
łatwiej i szybciej z niej korzystać. 
Będzie np. możliwość rezerwo-
wania biletów poprzez Internet.

W ramach tego projektu w Trzeb-
nicy zostaną również postawione 
dwa infokioski, które będą miały 
dostęp do Internetu. Dzięki tym 

urządzeniom łatwiej będzie się 
poruszać po naszym mieście tu-
rystom, ale również i mieszkańcy 
zyskają nowoczesny sposób pu-

Informatyzacja świetlic w Gminie Trzebnica
We wtorek 9 kwietnia o godz. 11 nastąpiło publiczne otwar-
cie ofert w zamówieniu publicznym na dostarczenie sprzętu 
komputerowego i audiowizualnego w ramach tzw. projektu 
informatyzacji gminnych świetlic. Złożono siedem ofert, a ich 
szczegóły prezentujemy w osobnej ramce. Siedmioosobowa 
komisja w ciągu 14 dni rozstrzygnie, która oferta zostanie wy-
brana.

Informatyzacja świetlic ma służyć przede wszystkim młodym mieszkańcom.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Postępowanie nr TCKiS.01.2013 o udzielenie zamówienia 
publicznego na: Dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego 
do Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu oraz do świetlic wiejskich 
na terenie Gminy Trzebnica

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do: dnia 09.04.2013 r. godz. 10:30. 
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 09.04.2013 r. o godzinie 11:00.

Nr 
oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena 
ofertowa 

brutto w zł  

1
Centrumelektroniki Arkadiusz Wla-

złowski, Rafał Wlazłowski s.j. 
ul. Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry

344 975,64

2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

-Handlowe OST Witold Ostrowski 
ul. Krzemieniecka 60a, 54-613 Wrocław

292 982,02 

3
BIK computer s.c. S. Witwicki, R. 

Witwicki, S. Komisarczyk 
ul. H. Pobożnego 26A, 55-100 Trzebnica

324 574,00

4 Technologie Informatyczne Sp. z o. o. 
ul. Jagiellońska 58/33A, 03-468 Warszawa 289 214,82

5
„Bluesoft” Jerzy Spólnicki, Grze-

gorz Rutkowski, Łukasz Matura s.j. 
ul. Ozimska 182, 45-310 Opole

442 679,90

6 CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka s.j. 
ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom 295 261,50

7 PHPU Zuber, Andrzej Zuber 
ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław 347 598,00

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówie-
nia: 287 450,00 zł.

We wtorek 9 kwietnia, podczas 
spotkania z Marszałkiem Woje-
wództwa Dolnośląskiego – Ra-
fałem Jurkowlańcem na temat 
nowej puli unijnych dotacji na 
lata 2014 - 2020, burmistrz Marek 
Długozima poruszył m.in. temat 
podjętych przez gminę starań 
o przywrócenie Trzebnicy sta-
tusu uzdrowiska oraz realizacji 
drogi S-5.
Burmistrz dopytywał, czy nowa 
perspektywa finansowa przewi-
duje dofinansowanie dla miejsco-
wości uzdrowiskowych. Marsza-
łek odpowiedział, że oczywiście 
miejscowości uzdrowiskowe będą 
uwzględnione w programach po-
mocowych, podobnie jak miało to 
miejsce w ostatnim okresie dofi-
nansowania, w latach 2007 – 2013 
r. Marszałek wyraził się również 
pozytywnie o inicjatywie przy-
wrócenia miastu statusu uzdro-
wiska, bo jak zauważył, Trzebni-

ca w sposób naturalny pełni dla 
wrocławian i okolicznych miesz-
kańców funkcję rekreacyjną.
Pomysł powrotu do uzdrowiska 
skomentował starosta trzebnicki 
Robert Adach, który podchodzi 
do tego zagadnienia krytycznie, 
uważając, że działanie to zablo-
kuje np. rozbudowę trzebnickiej 
Reha-Poli. Burmistrz odniósł się 
do tych słów, mówiąc, że to nie-
prawda, ponieważ strefa uzdrowi-
skowa będzie wyznaczona w taki 
sposób, by nie kolidowała z tere-
nami inwestycyjnymi uwzględ-
nionymi w nowym studium 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego, 
nie blokując możliwości rozwoju 
przedsiębiorstw. Tym samym po-
prosił starostę, by nie wprowadzał 
takimi wypowiedziami opinii pu-
blicznej w błąd.
Burmistrz zapytał również, czy 

przewidziane zostały środki na 
budowę dróg dojazdowych po 
powstających fabryk i zakładów 
pracy, zlokalizowanych przy pla-
nowanej drodze ekspresowej S-5, 
np. fabryki perfum w Trzebnicy, 
mającej docelowo zatrudniać 800 
osób. Marszałek odpowiedział, że 
istnieje duża szansa na realizację 
tych zadań dzięki jednemu z prio-
rytetowych celów strategicznych 
wpisanych w strategię rozwoju 
województwa – tzw. autostrad 
nowej gospodarki. 
Podczas spotkania marszałek 
Rafał Jurkowlaniec powiedział 
również, że w ramach inwestycji 
drogowych – poza opóźniającą 
się realizacją drogi ekspresowej 
S-5, planowane jest utworzenie 
tzw. “małej obwodnicy Trzeb-
nicy”. O realizację tej koncepcji 
burmistrz zabiegał już od 2007 
roku, jednak dopiero teraz, przy 

nowej puli unijnych dotacji, poja-
wiła się realna szansa wcielenia jej 
w życie. Projekt zakłada powsta-
nie drogi między węzłem “Nowy 
Dwór” łączącym obecną drogę nr 
5 oraz przyszłą drogę ekspresową 
S-5 z drogą krajową nr 15, przed 
miejscowością Księginice.
Dzięki realizacji tej inwestycji 
w znaczący sposób odciążymy 
ruch tranzytowy wjeżdżający 
do miasta, ponieważ połączenie 
dwóch strategicznych dróg krajo-
wych – nr 5 i 15 znajdzie się poza 
jego granicami – powiedział bur-
mistrz Marek Długozima.
Podczas spotkania omawiano 
również temat realizacji drogi 

ekspresowej S-5 oraz nowych 
szans i możliwości, które ta inwe-
stycja niesie za sobą dla Trzebni-
cy. Budowa tej kluczowej dla tej 
części województwa drogi jest 
szczególnie ważna w kontekście 
utworzenia nowych miejsc pra-
cy. Dlatego wcześniej kilkakrot-
nie prośbę o przyspieszenie prac 
wystosowywali do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad wspólnie wójtowie i burmi-
strzowie powiatu trzebnickiego. 
Ostatnio apel taki wystosowali 
pod koniec lutego 2013 r.

[jus] 

Z marszałkiem o nowych perspektywach

Marszałek województwa Rafał Jur-
kowlaniec.

Trzebniccy samorządowcy na spotkaniu z marszałkiem.

Plan tzw. małej obwodnicy Trzebnicy.



We wtorek 7 maja 2013 roku 
spotkam się z mieszkańcami 
Gminy Trzebnica w celu omó-
wienia bieżących spraw doty-
czących rozwoju miasta i gminy. 
Spotkania te weszły na stałe do 
kalendarza lokalnych wydarzeń 
jako skuteczny sposób konsul-
towania z mieszkańcami inicja-
tyw trzebnickiego samorządu. 
Są one dla mnie bardzo istotne. 
Dzięki nim mam możliwość 
optymalizowania moich decyzji 
pod kątem oczekiwań miesz-
kańców naszej gminy. 

Najbliższe spotkanie poświę-
cone zostanie dyskusji nad na-
stępującymi tematami: starań 
o przywrócenie Trzebnicy statu-
su uzdrowiska, „małej obwod-
nicy” Trzebnicy, modernizacji 
przychodni zdrowia, deptaka 
na ul. Daszyńskiego, nowej sie-
dziby Szkoły Podstawowej Nr 2 
i Szkole Muzycznej oraz budże-
towi obywatelskiemu.

Jak wiadomo rozpocząłem sta-
rania o przywrócenie Trzebnicy 
statusu miejscowości uzdrowi-
skowej. Procedura ubiegania 
się o ten zaszczytny status jest 
dosyć skomplikowana i czaso-
chłonna. Niemniej, Trzebnica 
ma niepowtarzalne atuty, aby 
stać się miejscowością uzdrowi-
skową. Są nimi między innymi: 

lecznicze właściwości klima-
tu (potwierdzone przez Polską 
Akademię Nauk), wody głębino-
we o właściwościach leczniczych 
(potwierdzone przez Instytut 
Balneoklimatyczny z Poznania), 
zrewitalizowane tereny dawne-
go uzdrowiska (obszary rekre-
acyjne przy ul. Leśnej wraz z La-
sem Bukowym), nowoczesny 
kompleks basenowy Trzebnic-
kiego Parku Wodnego „Zdrój”. 
Brak wykorzystania unikalnych 
właściwości wód leczniczych, 
jak również zdrojowego klima-
tu byłby błędem zaniechania, 
którego nie wybaczyłyby nam 
kolejne pokolenia trzebniczan. 
Ze statusem uzdrowiska wiąże 
się poza tym wiele korzyści dla 
wspólnoty lokalnej, jak chociaż-
by znaczące dodatkowe dotacje 
ze środków unijnych oraz dofi-
nansowania z budżetu krajowe-
go. W naszej lokalnej społecz-
ności są również osoby, które 
podważają sens przywrócenia 
Trzebnicy statusu miejscowości 
uzdrowiskowej. Są nimi również 
osoby publiczne, wśród nich sam 
starosta trzebnicki Robert Adach 
czy poseł Marek Łapiński. To 
właśnie oni podnoszą argument, 
że przywrócenie miastu statusu 
uzdrowiska zagrozi rozwojowi 
przedsiębiorczości. Argument 
ten jest zdecydowanie nietrafio-
ny o czym możemy przekonać 
się odwiedzając miejscowości 

uzdrowiskowe. Nie wyglądają 
jak opuszczone przez przedsię-
biorców inkubatory bezrobocia, 
ale wręcz przeciwnie, funkcjo-
nują jako prężnie rozwijające 
się miejscowości przyciągające 
nowych mieszkańców. Okazją 
do rozwiania wszystkich wąt-
pliwości będzie właśnie dyskusja 
z mieszkańcami.

Podczas ostatniego spotkania 
z Marszałkiem Województwa 
Dolnośląskiego Rafałem Jur-
kowlańcem zapytałem, w kon-
tekście starań Trzebnicy o sta-
tus uzdrowiska, czy w kolejnej 
perspektywie finansowej na lata
2014-2020 dotowane będą ze 
środków unijnych miejscowości 
uzdrowiskowe. Pan marszałek 
poparł inicjatywę przywrócenia 
Trzebnicy statusu uzdrowiska 
argumentując, że przez swoje 
położenie Trzebnica naturalnie 
powinna pełnić funkcję wy-
poczynkową dla mieszkańców 
Wrocławia i potwierdził, że 
w kolejnym okresie programo-
wania będą dodatkowe możli-
wości dotacji dla miejscowości 
uzdrowiskowych.  

Kolejnym tematem będzie pre-
zentacja koncepcji „małej ob-
wodnicy Trzebnicy”, czyli nowej 
drogi łączącej obecną drogę kra-
jową nr 5 (w przyszłości drogę 

ekspresową S5) na wysokości 
Nowego Dworu z drogą krajową 
nr 15 na wysokości Księginic. 
Inwestycja ta pozwoli na jeszcze 
większe odciążenie Trzebnicy od 
ruchu tranzytowego. Budowa tej 
drogi ma dużą szansę dofinan-
sowania ze środków unijnych 
w nowej perspektywie finanso-
wej 2014-2020. 

Kolejnym bardzo ważnym te-
matem będzie prezentacja stanu 
prac nad modernizacją trzebnic-
kiej przychodni zdrowia. Inwe-
stycja ta należy do moich prio-
rytetów inwestycyjnych obecnej 
kadencji. W tej części spotkania 
zaprezentowana zostanie kon-
cepcja przekształcenia obecnej 
przychodni zdrowia w należącą 
do gminy spółkę prawa handlo-
wego. Na spotkaniu z mieszkań-
cami omówiony zostanie rów-
nież projekt budowy deptaka na 
ul. Daszyńskiego oraz koncepcja 
nowej organizacji ruchu. Inwe-
stycja ta zwiększy atrakcyjność 
centrum Trzebnicy oraz pozwoli 
na bardziej komfortowe i bez-
pieczne robienie zakupów na 
głównej ulicy handlowej miasta. 

Na najbliższym spotkaniu 
z mieszkańcami wyjaśnione 
zostaną również okoliczności 
wypowiedzenia umowy dotych-
czasowemu generalnemu wyko-

nawcy budowy nowej siedziby 
Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz 
Szkoły Muzycznej. Przedstawio-
ny zostanie również aktualny 
postęp prac związany z wybo-
rem nowego wykonawcy. 
Ostatnim poruszonym tematem 
będzie pomysł wprowadzenia 
w 2014 roku budżetu obywa-
telskiego, czyli wyasygnowania 
z budżetu Gminy Trzebnica 
określonej puli środków finanso-
wych, o przeznaczeniu których 
mogliby zadecydować miesz-
kańcy naszej gminy. Inicjatywa 
ta pozwoli na wyłonienie przez 
mieszkańców nowych, innowa-
cyjnych pomysłów lub pilnych 
potrzeb, które będą mogły być 
sfinansowane ze środków pu-
blicznych. Jestem przekonany, 
że nasze spotkanie 7 maja 2013 
roku wniesie konstruktywny 
wkład w rozwój Gminy Trzeb-
nica.

 
Serdecznie zapraszam wszyst-
kich mieszkańców na spo-
tkanie i zachęcam do udziału 
w dyskusji. 

Burmistrz Marek Długozima
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Subiektywnym 
okiem gospodarza

Zweryfikowano już miejsca
w Trzebnicy, gdzie zostaną za-
montowane kamery. Obecnie 
trwa procedura zamawiania 
sprzętu. Została także podpisana 
umowa na nadzór inwestorski, 
dzięki której w imieniu gminy 
sprawdzane zostanie wykonanie 
projektu na wszystkich jego eta-
pach.

Funkcjonujące w innych mia-
stach systemy monitoringu zda-
ły swój egzamin. Podobnie bę-
dzie w Trzebnicy. 24 kamery, 
zamontowane w różnych punk-
tach miasta, będą pełniły przede 
wszystkim funkcję prewencyjną, 
podnosząc także poziom poczu-
cia bezpieczeństwa i pozytywnie 
wpływając na porządek w mie-
ście, pozwalając również na szyb-
sze reagowanie i niesienie pomo-
cy poszkodowanym. 

W poprzednim numerze infor-
mowaliśmy o zawarciu umowy 
z wykonawcą inwestycji, na mocy 
której w Trzebnicy będą monito-
rowane miejsca takie jak: głów-
ne drogi, parkingi oraz miejsca 
rekreacji, czyli obszary o dużym 
natężeniu ruchu pieszego i sa-

mochodowego. Do powstającego 
systemu włączone zostaną dwie 
kamery działające w Rynku, 
a centrum obsługi znajdować się 
będzie w siedzibie Straży Miej-
skiej. Podgląd na żywo moni-

torowany będzie ciągle przez 
przeszkolonych do tego zadania 
pracowników, którzy widząc nie-
pokojące zdarzenia mogą natych-
miast wysłać w to miejsce odpo-
wiednie służby.                     [ann]

Prace przy monitoringu miejskim 

Jednym z najbardziej newralgicznych miejsc, które należy objąć monitorin-
giem, jest ulica Leśna. Burmistrz Marek Długozima i komendant Straży Miejskiej 
Krzysztof Zasieczny ustalają lokalizacje kamer.

Zapraszam mieszkańców na spotkanie
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Na nasz redakcyjny adres mailo-
wy napisał anonimowo życzliwy 
mieszkaniec Trzebnicy, który wy-
raził swą troskę o stan murawy na 
Trzebnickim Stadionie Miejskim 
„Fair Play Arena”. Swój wywód 
faktycznie kończy, jak przysta-
ło na życzliwego i zatroskanego 
obywatela, zdaniem: 
„Stadion jest wizytówką miasta 
i został wybudowany za nasze, 
czyli podatników pieniądze, po-
winien być zadbany. Myślę, że 
artykuł na ten temat w Panora-
mie się raczej nie ukaże, ale może 
chociaż mógłby ukazać się u Pana 
Burmistrza lub ktoś z władz zain-
teresowałby się tym faktem, bo 
szkoda tak ładnego obiektu.”
Gdy zapytaliśmy dyrektora TCKiS 
Adama Waza, kiedy ruszą prace 
przy wiosennej renowacji mu-
rawy boiska, nie był zaskoczony 
tematem: - Już do mnie dzwoniła 
w tej samej sprawie dziennikarka 
z lokalnej gazety. Chcę uspokoić 

nie tylko autora tego rozsyłanego 
po redakcjach maila, ale wszyst-
kich mieszkańców gminy, że mu-
rawa na naszym stadionie ma od-
powiednią opiekę. Dbamy o nią 
w porozumieniu z firmą, która
montowała ją na naszym stadio-
nie i wedle standardów określo-
nych tak, byśmy mieli prawo do 
gwarancji. Dlatego między inny-
mi nie można za wcześnie roz-
poczynać prac pielęgnacyjnych, 
gdy na murawie np. zalega jeszcze 
śnieg. Jeszcze w tym tygodniu 
zaczniemy tzw. wertykulację, 
a potem kolejne działania na mu-
rawie. Wszystkie zabiegi pielę-
gnacyjne doprowadzą do tego, że 
niedługo doczekamy się zielonej, 
efektownej murawy na całym na-
szym boisku. Jestem o to spokoj-
ny, że tak będzie. Chcę podkreślić 
jedno: byłem w zeszłym roku na 
dwóch dużych stadionach w Pol-
sce, tym we Wrocławiu i na Sta-
dionie Narodowym w Warsza-

wie. Na obu tych arenach murawa 
jest słabsza od tej na naszym sta-
dionie w Trzebnicy – podsumo-
wał Adam Waz, dyrektor TCKiS 
w Trzebnicy.
Opinię dyrektora już wcześniej 
powtarzali inni specjaliści, mię-
dzy innymi trenerzy i zawodnicy, 
którzy mieli okazję zapoznać się 
z murawą trzebnickiego stadio-
nu. To właśnie zachwyty nad nią 
sprawiały, że podczas Euro 2012 
chciała tu trenować reprezentacja 
Czech. Przedtem i potem wiele 
zespołów ekstraklasy, które wy-
biegły na trzebnicki stadion, nie 
mogły się nadziwić, że w Trzeb-
nicy jest obiekt „o europejskim 
standardzie”. Już podczas ofi-
cjalnego otwarcia stadionu orły 
Górskiego były pod wrażeniem 
naszego obiektu. Każdy, kto teraz 
na progu zimy i wiosny, próbuje 
mieć pretensje, że „trawa nie jest 
wystarczająco zielona”, sam sobie 
wystawia świadectwo.             [rs]

Bo trawa nie jest trawiasta

Ciekawość turystów postanowi-
ła wykorzystać również Gmina 
Trzebnica, współorganizując wraz 
z Trzebnickim Parkiem Wodnym 
ZDRÓJ i Hotelem Trzebnica sto-
isko na Międzynarodowych Tar-
gach Turystycznych. Przyciągało 
ono zwiedzających kolorem, sma-
kiem i zapachem. Zadbało o to 
także Stowarzyszenie „Aktywni 
– Brzyków”, którego to członko-
wie w barwnych regionalnych 
strojach, obdarzali wizytujących 
szczerością swojego uśmiechu, 
otwartością, tak charakterystycz-
ną dla ludzi z naszego regionu, 
oraz co chyba najważniejsze lo-
kalnymi smakami, zawartymi 
w produktach, których każdy 
mógł spróbować. Odwiedzający 
nasze stoisko turyści, dziennika-
rze i wystawcy chętnie kosztowali 
pyszności, a nawet próbowali wy-
ciągnąć przepisy, sekretne dodat-
ki i przyprawy zawarte w przygo-
towanych potrawach. Pierwszego 
dnia stoisko odwiedził Burmistrz 
Gminy Trzebnica Marek Długo-
zima, wspierając promocję tu-
rystyczną naszego miasta i gmi-
ny. Rozdawał ulotki, rozmawiał 
z odwiedzającymi oraz zachwalał 
lokalne produkty, zachęcając do 
wizyty w Trzebnicy. Na zwiedza-
jących czekały także piękne zdję-

cia z terenu miasta i gminy oraz 
różnego rodzaju wydarzeń orga-
nizowanych na naszym terenie 
wyświetlane na dużym ekranie.
Swoje miejsce w świecie stoiska 
Gminy Trzebnica mogli odnaleźć 
również najmłodsi odwiedzający, 
dla których przygotowany zo-
stał specjalny kącik zabaw, przy-
bliżający im w barwny sposób 
atrakcyjność naszego regionu. 
Zapewne pomagał w tym przyja-

zny Super Kot, będący maskotką 
gminy. Słowo przyjazny nie jest 
tu przypadkowe, bo to właśnie dla 
najmłodszych i dla ich rodzin zo-
stał wydany specjalny „Rodzinny 
przewodnik turystyczny”, który 
w łatwy sposób, ukazuje nam to, 

co w Gminie Trzebnica najlepsze. 
Ładnie ilustrowany, opatrzony 
dokładnymi mapami. Wytyczają-
cy szlaki po najciekawszych zakąt-
kach naszego regionu, wypełnio-
ny historycznymi ciekawostkami, 
staje się idealnym narzędziem do 
planowania tych „małych” po-
dróży. Zachęca do odkrywania 
miejsc, zarówno tych, które są 
tak blisko, a które są nam niezna-
ne. Jak i tych, o których istnieniu 
wiedzieliśmy, ale nie spodziewa-
liśmy się ich odrestaurowania, 
które to miejsca dzięki gminnym 
inwestycjom przywracającym im 
ich świetność, możemy odkrywać 
na nowo. Podsumowując, w czasie 
tych trzech dni, targi odwiedziło 
kilkadziesiąt tysięcy osób, które 
dzięki atrakcyjnie przedstawio-
nej ofercie Gminy Trzebnica, zo-
stały zachęcone do eksplorowana 
na własną rękę bogactw naszego 
regionu. Uzbrojone w pamięć 
o smaku, kolorze i zapachu, oraz 
przewodnik, który zaprowadzi 
ich do najpiękniejszych miejsc, by 
zbudowali wspaniałe wspomnie-
nia i chcieli wracać tam, gdzie za-
wsze zostaną przyjęci z otwarty-
mi ramionami - do naszej gminy.

[kas] 

Trzebnica na Targach Turystycznych

Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz Prezes Trzebnickiego Par-
ku Wodnego ZDRÓJ zachęcali turystów do odwiedzin naszego miasta i gminy 
w pierwszym dniu Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu. 
W działaniach tych niezykle pomocne były smakołyki przygotowane przez Sto-
warzyszenie Aktywni Brzyków, rozdawane zwiedzającym przez reprezentantów 
- Annę Świdzińską, Leokadię Wnuk, Halinę Śiwdzińską, Stanisławę Winkler, Syl-
westera Świdzińskiego oraz Tadeusza Cepiela – sołtysa Brzykowa.

Stowarzyszenie Aktywni Brzyków przygotowało - kapuśniaczki, domowe cia-
steczka, gołąbki ziemniaczane, sos śmietanowy, a także kajmak, chleb wiejski 
oraz smalec podawany z ogórkiem kiszonym.

W dniach, od 5 do 7 kwietnia Hala Stulecia we Wrocła-
wiu, stała się na chwilę miejscem, do którego musiał zaj-
rzeć obowiązkowo każdy kochający podróże, zarówno 
te większe jak i te mniejsze, odkrywające najpiękniejsze 
zakątki naszego kraju i regionu.

W najbliższą sobotę 20 kwietnia 
w hali sportowej przy ul. Ko-
ścielnej 9 odbędzie się XIV Ogól-
nopolski Turniej Tańca Towa-
rzyskiego o Puchar Burmistrza 
Gminy Trzebnica. Zapraszamy 
na barwny pokaz umiejętności 
tanecznych.
Turniej rozpocznie się w sobotę, 
o godz. 9. 45. Drugi blok taneczny 
przewidziano na godz. 13.15, a na 
uroczystą Galę Taneczną organi-

zatorzy zapraszają na godz. 16.00. 
Na widzów czeka barwny pokaz 
tanecznych umiejętności, także 
w wykonaniu tancerzy z naszego 
miasta i okolic.
Organizatorzy XIV Ogólnopol-
skiego Turnieju Tańca Towarzy-
skiego: Gmina Trzebnica, Trzeb-
nickie Centrum Kultury i Sportu, 
Wrocławska Akademia Tańca.

[ewe]

Zatańczysz ze mną

Nasz komentarz
Anonimowe listy, rozsyłane do różnych redakcji, często są pisane 
nie bez kozery. Najczęściej po to, by komuś dokuczyć, po to, by 
pod płaszczykiem życzliwości i zatroskania zwyczajnie zamącić. 
Trudno oprzeć się wrażeniu, że to kolejna próba „montowania 
tzw. afery”, by tylko mieć pretekst do krytykowania Trzebnickie-
go Centrum Kultury i Sportu, jej kierownictwa i pracowników oraz 
całej gminy. Sądzę, że prawdziwie zatroskany mieszkaniec nie 
miałby powodu, żeby ukrywać swoje nazwisko, żeby dyskutować 
z otwartą przyłbicą, wymieniać się argumentami i przekonywać 
nimi adwersarza. Natomiast każdy anonim, choćby nie wiadomo 
jak fajny, ma nieciekawe konotacje i kojarzy się zwykle z ironicz-
no-negatywnym przekazem.  
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Zebranie otworzył gospodarz 
spotkania – burmistrz gminy 
Trzebnica Marek Długozima, 
który przedstawił propozycje te-
matów do szerszego omówienia. 
Jednym z nich była propozycja 
zainicjowania przez włodarzy 
sąsiednich gmin programu po-
dobnego do tego, który został 
wprowadzony już w trzebnickiej 
gminie – „Trzebnicka Rodzina 
3+”. Jego celem jest promowanie 
wartości rodzinnych oraz zachęta 
do rozwoju rodzin w dobie zbliża-
jącego się kryzysu demograficz-
nego. Rodziny przystępujące do 

programu będą mogły korzystać 
z różnego rodzaju ulg i preferen-
cji. Dzięki wdrożeniu takich pro-
gramów w sąsiednich gminach, 
możliwe byłoby wypracowanie 
współpracy, w ramach której np. 
mieszkańcy gminy Prusice mie-
liby możliwość korzystania z pre-
ferencji obowiązujących w gminie 
Trzebnica i odwrotnie. Pomysł 
został bardzo dobrze przyjęty 
przez resztę włodarzy.
Kolejną propozycją przedstawio-
ną przez burmistrza Marka Dłu-
gozime była organizacja międzyg-
minnych zawodów pływackich 

o puchar Kocich Gór w Trzebnic-
kim Parku Wodnym ZDRÓJ.
Omówiono także aktualną sytu-
ację gospodarczą, ekonomiczną 
i społeczną poszczególnych gmin. 
Ustalono również wspólnie, że 
zostanie wystosowany apel do 
Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad, by w ramach 
konstruowania finansowania na
realizację drogi ekspresowej S-5, 
zabezpieczyła środki na remonty 
dróg gminnych, po których poru-
szać się będą ciężkie sprzęty reali-
zujące tę inwestycję.  
Podczas spotkania wybrano rów-
nież nowego przewodniczącego 
Kolegium Wójtów i Burmistrzów 
Powiatu Trzebnickiego, którym 
jednogłośnie został trzebnicki 
burmistrz   Marek Długozima.  

[kas] 

Spotkanie wójtów i burmistrzów
Wójtowie i burmistrzowie trzebnickiego powiatu spotkali się 
w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, by porozmawiać w ramach 
kolejnego już posiedzenia Kolegium Wójtów i Burmistrzów. Ce-
lem wspólnych spotkań jest omówienie możliwości wzajemnej 
współpracy na różnych płaszczyznach działalności podejmowa-
nej przez sąsiadujące ze sobą gminy. 

Program „Motoklasa” to te-
leturniej dla gimnazjalistów 
z województwa dolnośląskiego 
z zakresu znajomości kodeksu 

drogowego oraz udzielania pierw-
szej pomocy. W każdym odcinku 
czworo uczniów rywalizuje ze 
sobą w pięciu rundach. W tym 

odcinku z Bartkiem konkurowali 
zawodnicy z Lubina, Chrząstawy 
oraz Jawora.
W pierwszej konkurencji spraw-
dzano znajomość zasad obowią-
zujących w ruchu drogowym. Pa-
dły trzy pytania. Bartek pomylił 
się tylko raz. Komplet punktów 
udało się zdobyć jednak zawod-
nikowi z Chrząstawy. W drugiej 
rundzie uczestnicy musieli znać 
kodeksową nazwę wylosowanego 
znaku drogowego oraz określić, 
z jakiej grupy on pochodzi. Tutaj 
też można było zdobyć 3 punkty. 
Runda ta zakończyła się kolej-
nym zwycięstwem zawodnika 
z Chrząstawy. W trzeciej konku-
rencji uczestnicy musieli ustalić 
kolejność przejazdu pojazdów 
przez skrzyżowanie. Tutaj nikt 
nie zdobył punktu. Uczestnicy 
twierdzili, że stało się tak dlatego,  
że na ich pulpicie niewyraźnie 
zaznaczono pojazd uprzywilejo-
wany.
Kolejna runda odbywała się poza 
studiem telewizyjnym. Miała 
sprawdzić umiejętność udziela-
nia pierwszej pomocy. Bartkowi 
przypadło ratować swoją kole-
żankę z klasy - Dominikę Borsuk.  
Dziewczyna symulowała urazu 
ręki tuż nad nadgarstkiem. Bar-
tek wzorowo poradził sobie z tym 
zadaniem i zdobył maksymalną 
liczbę punktów. W tej konkuren-
cji sędziował zespół ratownictwa 
medycznego z Wrocławia.
Po tej rundzie na prowadzeniu był 
zawodnik z Chrząstawy, a Bartek 
zajmował ex aequo II miejsce. 

Aby zwyciężyć, nasz zawodnik 
musiał zdobyć 3 punkty w kolej-
nej konkurencji, czyli w wyści-
gach. Uczestnicy mieli przed sobą 
kierownicę i musieli pokonać 
odcinek specjalny. Podczas pró-
by pierwsze miejsce zajął Bartek 
i choć w ostatecznych wyścigach 
Bartek wiele razy był na prowa-
dzeniu, pomimo że startował 
z czwartego miejsca, do ostatecz-
nego niepowodzenia przyczynił 
się wypadek - inny uczestnik 
wypchał naszego zawodnika z to-
ru. Tym samym Bartek dotarł 
do mety jako ostatni i nie zdo-
był żadnego punktu. I choć osta-
tecznie Bartek nie stanął na po-
dium,  koledzy i koleżanki z klasy 
Bartka tak skomentowali wynik 
rozgrywek: - Nie ma się czym 

martwić. W tym programie nie 
ma przegranych, ponieważ każ-
dy wykazał się dużą wiedzą, a o 
zwycięstwie zdecydował zaledwie 
1 punkt.
Nagrodą w programie był ro-
wer dla zwycięzcy oraz odtwa-
rzacz DVD dla szkoły. Pozostali 
uczestnicy otrzymali nagrody 
pocieszenia – odtwarzacze MP3. 
Dodatkowo zawodnikom i ich 
opiekunom podziękowania wrę-
czył pan Wiesław Jagodziński - 
wizytator z Kuratorium Oświaty 
we Wrocławiu. 

Przemysław Świderski
uczeń klasy IId, 
Gimnazjum Nr 1 w Trzebnicy

Byliśmy w telewizji
10 kwietnia 2013 roku w Oddziale Regionalnym Telewi-
zji Polskiej we Wrocławiu odbyło się nagranie teleturnie-
ju „Motoklasa”, do którego został wytypowany uczeń 
Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy Bartłomiej Grzegorzewski. 
Nauczyciele: Piotr Rojewski oraz Elżbieta Śliwiak wraz 
z klasą 3c zadbali o doping dla Bartka. Były transparen-
ty, koszulki, pompony, hasła zagrzewające do rywaliza-
cji oraz wiele dobrego humoru.

Kolegium Wójtów i Burmistrzów jednogłośnie wybrało Marka Długozimę na swojego lidera.

Bartek Grzegorzewski (na pierwszym planie) podczas konkursu.

Nauczyciel Piotr Rojewski (z lewej) i uczniowie Gimnazjum Nr 1.
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na sygnale      na  syg nale       na  sygnale
POLICJA     
71 / 388 82 00

Potrącona na przejściu 
dla pieszych
W dniu 3 kwietnia o godz. 19.44 
na ul. Ks. Bochenka w Trzebnicy 
73-letni kierowca, prowadzący 
Skodę Fabię, mieszkaniec gminy 
Krośnice, potrącił na przejściu 
dla pieszych 84-letnią kobietę, 
mieszkankę Trzebnicy. Na miej-
sce wypadku zostało wezwana 
grupa dochodzeniowa policji, 

patrol ruchu drogowego oraz jed-
nostka Straży Pożarnej. Sprawca 
wypadku był trzeźwy, pojazd zo-
stał zabezpieczony i przewieziony 
na parking strzeżony. Poszkodo-
wanej została udzielona pierwsza 
pomoc medyczna przez pracow-
ników pogotowia ratunkowego 
i przewieziono ją trzebnickiego 
szpitala. Śledztwo jest w toku.

Łup wart 
30 tysięcy zł
30 marca około godz.15 dyżurny 
trzebnickiej policji został telefo-
nicznie powiadomiony o kradzie-
ży, jaka miała miejsce na terenie 
jednej z firm. Łupem sprawców
padł specjalistyczny sprzęt, słu-
żący do przeciskania otworów 
pod drogami o wartości ponad 
30 tysięcy złotych. Skierowani 
na miejsce funkcjonariusze po-
licji w wyniku podjętych działań 
zatrzymali na terenie jednego 
z punktów skupu metali koloro-
wych dwóch mężczyzn w wieku 
24 i 37 lat - mieszkańców gminy 
Trzebnica. Obaj podejrzani pró-

bowali właśnie sprzedać skradzio-
ne mienie. Zatrzymani mężczyźni 
trafili do policyjnego aresztu, od-
zyskane urządzenie przekazano 
właścicielowi. Za przestępstwo 
kradzieży grozi kara do 5 lat po-
zbawienia wolności.

Akcja 
„Wielkanoc 2013”
W dniach od 29 marca do 1 kwiet-
nia trzebniccy policjanci przepro-
wadzili akcję pod nazwą „Wielka-
noc 2013”. Działania policji miały 
głównie na celu zapewnienie bez-
piecznego dojazdu uczestników 
ruchu do swoich bliskich i rodzin 
poprzez wzmożoną kontrolę kie-

rujących pojazdami, jak i pieszych 
oraz rowerzystów. Podczas akcji 
funkcjonariusze zatrzymali 11 
dowodów rejestracyjnych, odno-
towano 5 kolizji drogowych oraz 
dwa wypadki drogowe, w wyniku 
których 2 osoby zmarły. Policjan-
ci za popełnione wykroczenia 
w ruchu drogowym nałożyli 49 
mandatów karnych, zatrzyma-
no 2 nietrzeźwych kierujących. 
Porządku na drogach pilnowa-
ło łącznie 63 funkcjonariuszy. 
W dniu 29 marca w ramach akcji 
„Prędkość” trzebniccy policjan-
ci skontrolowali łącznie 60 po-
jazdów, ujawnili 25 przekroczeń 
prędkości i nałożyli 25 mandatów 
karnych.

Apel do kierowców
W związku z rozpoczętym re-
montem w Trzebnicy ul. Żołnie-
rzy Września i zmienioną orga-
nizacją ruchu w rejonie budowy, 
strażnicy miejscy apelują do kie-
rowców o stosowanie się do wy-
znaczonych objazdów. Od chwili 
zamknięcia skrzyżowania ul. 
Obornickiej i ul. Marcinowskiej 
funkcjonariusze Straży Miejskiej 
otrzymują zgłoszenia o pojaz-
dach, których kierujący usiłują 
ominąć ustawione oznakowanie, 
przejeżdżając po chodnikach i te-
renach zielonych niszczą je. Straż 
Miejska informuje, że tego typu 
zachowania będą karane. Grozi 
za tego typu łamanie przepisów 
drogowych grzywna w wysoko-
ści do 5000 zł, dodatkowo spraw-
ca uszkodzenia drogi lub terenu 
zielonego może być obciążony 
kosztami usunięcia powstałych 
uszkodzeń.

Kto jest zwolniony
z opłat za psa?
W ostatnich tygodniach nasiliły 
się zgłoszenia, dotyczące porzu-
conych psów na terenie Gminy 
Trzebnica. W ubiegłym tygodniu 
odłowiono trzy psy zgłoszone 
jako bezpańskie. W jednym przy-
padku pies został bestialsko wy-
rzucony z samochodu. W dwóch 
pozostałych na podstawie roz-
mów z mieszkańcami sołectw 
ustalono, że psy były przygarnię-
te przez pewne osoby od pewne-
go czasu, a następnie wyrzucone 
- prawdopodobnie ze względu na 
konieczność wniesienia opłaty za 
posiadanie psa. Dlatego informu-
jemy, kto nie poniesie kosztów 
z tytułu posiadania czworonoga:
• właściciele psów, którzy trwale 
oznakowali zwierzę za pomocą 

chipów elektronicznych (w ro-
ku zachipowania zwolnienie nie 
obowiązuje, dopiero od następne-
go roku kalendarzowego);
• osoby w wieku powyżej 65 
roku życia prowadzące samo-
dzielnie gospodarstwo domowe- 
z tytułu posiadania jednego psa;
• rolnicy, którzy posiadają 1 ha 
ziemi (przeliczeniowy lub fizycz-
nie )- z tytułu posiadania nie wię-
cej niż dwóch psów;
• osoby niepełnosprawne – z ty-
tułu posiadania jednego psa;
• osoby niepełnosprawne, po-
siadające psa asystującego w co-
dziennych czynnościach życio-
wych - z tytułu jednego psa.

W środę 10 kwietnia odbyło się 
kolejne, czwarte już zebranie Za-
rządu Koła PZW Trzebnica. Po-
ruszonych zostało kilka ważnych 
tematów, wśród nich informacja, 
że staw Łabędzi otwarty  jest dla 
wędkarzy siedem dni w tygodniu 
przez całą dobę aż do odwołania. 
Obecnie do trzebnickiego koła 
należy 460 członków, z czego 
358 jest aktywnych, opłacających 
kartę wędkarską. Na spotkaniu 
wędkarze zaplanowali także czyn 
społeczny polegający na sprząta-
niu łowisk leśnych. Odbył się on 

trzy dni później. 
Punktualnie o godzinie 14 rozpo-
częły się wiosenne porządki przy 
akwenach. Wędkarze i ochot-
nicy posprzątali zarówno stawy 
w Trzebnicy oraz Biedaszkowie 
Małym, jak również tereny do 
nich przyległe. 
Wokół stawów pozbierali śmieci, 
wśród których przeważały opa-
kowania po zanętach i robakach 
co niestety źle świadczy o węd-
karzach spędzających czas nad 
wodą. Były też duże ilości opako-
wań szklanych i puszek. 

Jak twierdzili sprzątający, piękna 
i słoneczna pogoda oraz wspa-
niała atmosfera panująca w ciągu 
dnia zarówno wśród młodych jak 
i starszych wędkarzy sprawiły, że 
pracowało się miło, a efekty pracy 
dało się zauważyć niemal natych-
miast. Po skończonych porząd-
kach przygotowano wszystkim 
uczestnikom   kiełbaski z grilla.  
Zarząd Koła zawraca się z uprzej-
mą prośbą o uszanowanie pracy 
naszych kolegów i nie zaśmieca-
nie wód i terenów wokół nich. 
Łukasz Krawczyk

Wiosenne porządki wędkarzy 

Pod koniec roku 2012, w kilku 
powiatach województwa dolno-
śląskiego pojawiła się możliwość 
zakupu nowego samochodu ga-
śniczego z grupy samochodów 
średnich. Zakup miałby być sfi-
nansowany przy udziale środków 
samorządowych Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz bu-
dżetu państwa. Aby przystąpić 
do projektu Komenda Powiato-
wa Państwowej Straży Pożarnej 
w Trzebnicy musiała spełnić je-
den podstawowy warunek: ze-
brać sumę 200 tysięcy złotych, 
aby uruchomić dalsze dofinan-
sowanie.  W grudniu Komendant 
Powiatowy mł. bryg. Bogusław 
Brud uzyskał zapewnienie bur-
mistrza oraz innych włodarzy 
samorządowych  z  naszego po-
wiatu o wsparciu tego projektu. 
Mając na uwadze podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa pożaro-
wego w poszczególnych gminach 
i powiecie, w marcu 2013 roku 
wstępne porozumienia zamieniły 
się na konkretne przelewy i dzia-
łając solidarnie, udało się zebrać 
niezbędną kwotę.
W chwili obecnej dalsze działa-
nia koordynowane są przez Ko-
mendę Wojewódzką Państwowej 
Straży Pożarnej we Wrocławiu. 
Koszt zakupu jednego samocho-
du gaśniczego średniego to oko-
ło 700 tysięcy złotych. Rachunek 
jest prosty, jako powiat zyskuje-
my 500 tysięcy złotych w nowym 
sprzęcie.  A trzeba tu podkreślić, 
że samochód gaśniczy średni 

jest podstawowym samochodem 
bojowym w działaniach straży 
pożarnej. Jest to pojazd, który 
wyjeżdża jako pierwszy do wszel-
kich zdarzeń. Zakup takiego sa-
mochodu staje się tym bardziej 
pilny, że obecnie eksploatowa-
ny pojazd ma już trzydzieści lat 
i notorycznie ląduje w warsztacie 
naprawczym. Tak więc nie można 
było zaprzepaścić nadarzającej się 
okazji pozyskania samochodu, za 
praktycznie niespełna trzydzieści 
procent jego wartości.
-Jak bardzo samochód taki jest 
przydatny i potrzebny mówią 
same statystyki. W roku 2012 na 
terenie powiatu trzebnickiego 
miały miejsce 1302 zdarzenia, 
z czego w gminie Trzebnica za-
notowano 348 akcji (średnia na 
gminę to 217 wyjazdów), co sta-
nowi 26,7 % wszystkich działań 
ratowniczych w powiecie. Dodat-
kowo należy zaznaczyć, że z ra-
cji bliskości siedziby Komendy 
Powiatowej Straży Pożarnej PSP 
w Trzebnicy, strażacy zawodo-
wi zdecydowanie częściej dojadą 
jako pierwsi do akcji na terenie 
gminy Trzebnica- podkreśla ofi-
cer prasowy PSP w Trzebnicy Da-
riusz Zajączkowski.
Nowy pojazd strażacy otrzymają 
pod koniec tego roku.  W chwili 
obecnej trwają przygotowywania 
dokumentacji przetargowej, a na-
stępnym etapem będzie wyłonie-
nie firmy, która wykona karoso-
wanie i przygotuje samochód do 
potrzeb działań ratowniczych.
Edyta Bąk

Będzie nowy samochód dla strażaków 

NAPROTECHNOLOGIA W TRZEBNICY 
NaProTechnologia jest metodą leczenia stosowaną na świecie, wyko-
rzystywaną m.in. w leczeniu: problemów z płodnością, nawykowych 
poronień, depresji poporodowej, endometriozy, zaburzeń hormonal-
nych.

Osoby, które chciałyby poznać więcej szczegółów lub skorzystać z le-
czenia tą metodą zapraszamy na spotkanie wstępne, które odbędzie 
się 20 kwietnia 2013 o godz. 16.00 w kawiarence w Domu Pielgrzyma 
przy ul. Jana Pawła II 3 w Trzebnicy (przy Sanktuarium Św. Jadwigi).  
Wstęp bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc bar-
dzo prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa na adres: fundacja-
@boromeuszki.pl  lub telefonicznie na nr tel. 503 515 526

PROSIMY TAKŻE O 1% NA DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI EVANGELIUM VI-
TAE  KRS 0000259108

Fundacja Evangelium Vitae
ul. Rydygiera 22-28; 50-249 Wrocław
Tel. 71 782 87 61; 509 437 479; 503 515 526
fundacja@boromeuszki.pl
www.fundacja.boromeuszki.pl 
www.naprotechnologia.wroclaw.pl
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Ryszard Kapuściński uwielbiał pro-
wincję. Uczynił z niej temat wielu 
swoich reportaży. Pisał m.in.: „Po 
prowincji można się wszystkiego 
spodziewać”.  Za moment wyjaśni-
my, skąd taki początek naszej roz-
mowy, ale proszę odpowiedzieć: Czy 
Pani się po sobie samej spodziewała 
sukcesu?

Zawsze byłam osobą pracowitą 
i dążącą do wyznaczonych sobie 
celów. Sukces to jednak lata cięż-
kiej pracy naukowej, nie tylko 
w perspektywie studiów, ale już 
w czasach liceum, gimnazjum. 
Z zewnątrz może wydawać się to 
pełnią szczęścia: publikacje na-
ukowe, doktorat zrobiony w trak-
cie studiów i obroniony rok po 
nich etc. Tak, to daje ogromną 
satysfakcję, ale trzeba uczciwie 
powiedzieć, że zawsze gdzieś 
obok jest też stres. Co praw-
da szybko o nim zapominam. 
Szczególnie w chwilach, które 
lubię najbardziej, gdy zaraz np. 
po publikacji pojawiają się kolej-
ne pytania i problemy badawcze 
i ja już wiem, że muszę i chcę na 
nie odpowiedzieć. Inaczej nie po-
trafię. Kolejne ważne cechy każ-
dego naukowca to upór i wiara 
w sukces. Oczywiście trzeba też 
umieć rozpoznać swoje możliwo-
ści i ograniczenia, które wszyscy 
przecież posiadamy. Jednak nigdy 
nie wątpiłam w żaden ze swoich 
projektów, nawet nie zakładałam, 
że się nie uda. W tym sensie rze-
czywiście spodziewałam się suk-
cesu. Wręcz wyobrażałam sobie, 
jak to będzie np. podczas obrony 
pracy doktorskiej, gdy ubiorę wy-
marzoną togę i założę doktorski 
biret, jak zobaczę swój artykuł 
w zagranicznym czasopiśmie 
z listy filadelfijskiej. Może jestem
niepoprawną optymistką, ale tak 
było. Gdybym od razu zakładała, 
że się nie powiedzie, pewnie tak 
by się stało. 
Czy zdarzyło się, że ten dobrze opra-
cowany plan nie zadziałał? Czy zna 
Pani smak porażki?

Tak, ale ważne jest to, co potrafi-
my z takiej złej passy wyciągnąć 
- jakie wnioski i co z nimi zrobi-
my w przyszłości. Nie warto się 
załamywać. Zawsze wybiegałam 
w przyszłość. Kiedy uczyłam się 
w gimnazjum, to już marzyłam 
by być neurochirurgiem. W li-
ceum nie zastanawiałam się nad 
tym, czy dostanę się na studia 
medyczne, ale czy będę mogła 
realizować się naukowo na wro-
cławskiej Akademii Medycznej. 
Na początku studiów szukałam 
możliwości naukowych i od dru-
giego roku zaczęłam interesować 
się neurochirurgią. I udało się. Jak 
mawiał Bob Proctor: Jeśli widzisz 
coś w swoim umyśle, to wkrótce 
będziesz to miał w ręku. Warto 
wspomnieć również o tym, że 
praca naukowa i zawodowa daje 
mi dużo radości, po prostu jestem 
szczęśliwa.
Słowo prowincja padło podczas 
ostatniego spotkania w Urzę-
dzie Miejskim. Wówczas to wraz 
z prof. Alicją Kędzią dziękowa-
ła Pani burmistrzowi za pomoc 

udzieloną przy wydaniu publikacji 
naukowej. I to właśnie pani promo-
tor, prof. Kędzia powiedziała, że dziś 
w dobie internetu, w sferze badań 
naukowych nic nie ogranicza na-
szych możliwości - nawet mieszkanie 
na prowincji. Użyła jednak tego sło-
wa w tym dobrym kontekście, który 
nie ma nic wspólnego z zaścianko-
wością. Była zachwycona miastem 
i atmosferą, w jakiej odbyło się spo-
tkanie. Ale rzeczywiście pojawia się 
pytanie: czy mieszkanie w małym 
mieście, na peryferiach dużej me-
tropolii w jakikolwiek sposób Panią 
ograniczało? 

Znów powołam się na pisarza i fi-
lozofa Boba Proctora: Nie intere-
suje mnie, w jakim mieście żyjesz; 
masz w swoim ciele dość siły, po-
tencjalnej mocy, by oświetlać to 
miasto przez cały dzień. W XXI 
wieku żyjemy w globalnej wio-
sce. Nigdy nie odczułam z „pro-
wincjalnego” pochodzenia ja-
kichkolwiek ograniczeń. Zawsze 
byłam dumna z kraju w którym 
żyję i z miasta, w którym miesz-
kam. Właściwie im jestem star-
sza, tym bardziej zakorzeniam się 
w Trzebnicy. Tu uczęszczałam do 
szkół: Szkoły Podstawowej nr 1, 
potem Gimnazjum nr 1 i LO im. 
Wojska Polskiego. Wyboru żad-
nej z tych szkół nie żałuję. W pro-
wincjonalnym, małym mieście 
ludzie są bardziej dostępni. 
A rozwój zawodowy? Jest u nas moż-

liwy?

Podczas zawodowych praktyk 
wakacyjnych oraz częściowo 
w trakcie stażu podyplomowego, 
które odbywałam w Szpitalu im. 
Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, 

czy podstacji tutejszego Pogoto-
wia Ratunkowego, mogłam na-
uczyć się więcej niż moi koledzy 
z akademickich ośrodków. Wspo-
minam ten czas bardzo ciepło 
- oprócz wspaniałych fachow-
ców lekarzy, poznałam ciepłych, 
otwartych i sympatycznych ludzi, 
którym wiele zawdzięczam. Przy 
okazji chciałabym im wszystkim 
podziękować, w szczególności 
pani dr Lidii Włodarczyk, któ-
ra miała cierpliwość uczyć mnie 
szycia skóry i pomogła w stawia-
niu pierwszych chirurgicznych 
kroków. Również z tego samego 
powodu: dostępności i otwar-
tości, postanowiłam starać się 
o wsparcie finansowe na wydanie
monografii naukowej tu, w lo-
kalnej społeczności. Poprosiłam 
o to pana burmistrza Marka 
Długozimę. Nie pomyliłam się, 
burmistrz okazał się człowiekiem 
wrażliwym na pomysły naukowe, 
wsparł finansowo projekt. Ponad-

to jest życzliwym człowiekiem, 
otwartym na inicjatywy naukowe 
młodych ludzi. Jest to niezwykle 
krzepiące, że pomimo słabego 
dofinansowania polskiej nauki,
są w kraju ludzie, którzy potrafią
wspierać polskich badaczy.
Są jednak ludzie, którzy żyją tutaj nie 
w poczuciu dumy, ale kompleksu. Za 
tym od razu idą stwierdzenia: dobre 
szkoły, wykształcona kadra są tam 
– w wielkim mieście, a późniejszy 
sukces możliwy jest tylko w momen-

cie, gdy wyjedziemy. Czy zgadza się 
Pani z tą opinią?

Zdecydowanie tak nie myślę. 
Bardzo dużo w życiu zależy od 
nas samych, postawy, pracowito-
ści, uporu, czy też wiary w siebie. 

Owszem w dużym mieście jest 
więcej możliwości, ale nie ozna-
cza to wcale, że każdy chce z nich 
korzystać. Ci, którzy chcą i tak 
skorzystają, bo przecież istnieją 
maile, Internet i wiele środków 
nowoczesnego przekazu. Dziś 
odległość nie jest problemem. Nie 
zgadzam się z ludźmi, którzy my-
ślą szablonowo, sami wtłaczają 
się w „prowincjonalne ramy” nie 
robią nic, lub robią niewiele i na-
rzekają, że nie mają możliwości. 
Prawda jest taka, że nawet gdyby 
mieszkaliby w Nowym Yorku, 
w Warszawie, czy w Trzebnicy 
dalej nie robiliby nic i narzeka-
li. Opinia, że nie mamy dobrych 
szkół i dobrych nauczycieli, że nie 
ma startu, który gwarantowałby 
późniejszy sukces, jest krzyw-
dząca i nieprawdziwa. Czasem po 
prostu nie dostrzegamy tego, co 
mamy, tu na miejscu, porównuje-
my się do innych, nie doceniając 
własnej wartości. Dużo zależy od 
nas samych. 
Po skończeniu Gimnazjum nr 1, 
wybrała Pani również trzebnickie li-
ceum. Może pojawiały się jakieś inne 
pomysły?

Złożyłam swoje dokumenty do 
dwóch liceów: trzebnickiego oraz 
LO nr VII we Wrocławiu, które 
od lat kształci rzesze przyszłych 
lekarzy i prawników. Do obu się 
dostałam. Jednak z LO nr VII 
zrezygnowałam. Pani w sekreta-
riacie trochę dziwnie na mnie pa-
trzyła. Nigdy jednak nie żałowa-
łam tego wyboru. Dojeżdżając do 
wrocławskiego liceum traciłabym 
ok. 4 godzin dziennie, które mo-
głam dowolnie rozdysponować: 
na odpoczynek lub rozwijanie na-
ukowych pasji. 
Już na etapie gimnazjum i liceum 
była Pani uczestnikiem wielu projek-
tów naukowych. Skąd młodzi ludzie 
czerpią informację o nich?

W 3 klasie Gimnazjum sama zło-
żyłam swoje zgłoszenie do Krajo-
wego Funduszu na rzecz Dzieci, 
organizacji pozarządowej, która 
wspiera rozwój młodych naukow-
ców, organizując im staże nauko-
we oraz warsztaty na uczelniach 
wyższych np. na Uniwersytecie 
Warszawskim, czy w Instytucie 
Matki i Dziecka, pod kierun-
kiem naukowców i profesorów. 
O Funduszu wyczytałam bodajże 
w „Wiedzy i Życie”, którą pochła-
niałam w czasie przerw między 
lekcjami. I tak zaczęła się moja 
naukowa przygoda. Przez 3 lata 
liceum jeździłam na warsztaty 
fizyczne, chemiczne i biologiczne,
a także brałam udział w trzech 
indywidualnych wakacyjnych 
stażach naukowych, które sama 
sobie organizowałam. Po każdym 
takim wyjeździe oczywiście mia-
łam trochę zaległości w szkole, ale 
nie stanowiło to dla mnie proble-
mu. Poznałam wielu wspaniałych 
rówieśników, pasjonatów, którzy 
także odnoszą sukcesy naukowe 
oraz wielu znamienitych profeso-
rów, z którymi do dziś utrzymuję 
kontakt mailowy np. z prof. Re-
natą Bilewicz z Wydziału Chemii 
Uniwersytetu Warszawskiego, 
u której odbyłam staż naukowy 
po drugiej klasie liceum.  
Co chciałaby Pani powiedzieć mło-
dym ludziom, którzy mają dobre 
pragnienia, ale ulegają tzw. nega-
tywnym wpływom i myślą: to nie-
możliwe, nie uda się, nie warto, może 
lepiej zabrać się za coś mniejszego?

Przede wszystkim młodym lu-
dziom życzę wiary w siebie, po-
zbywania się kompleksów, spo-

łecznych uprzedzeń oraz pozy-
tywnego myślenia. Tak, jak już 
wspomniałam, nigdy nie wątpi-
łam w swoje naukowe i zawodowe 
plany, to oczywiście nie oznacza, 
że wszystko mi się udawało. Waż-
ne jest, by stawiać sobie kolejne 
drobne cele, marzenia naprawdę 
się spełniają. Moje osiągnięcia to 
nie tylko ciężka praca, ale także 
możliwości naukowe, które po-
trafiłam wykorzystać. Pani Pro-
fesor Alicja Kędzia już na 4 roku 
studiów magisterskich zapropo-
nowała mi robienie badań do pra-
cy doktorskiej, mogłam z niej nie 
skorzystać, wykorzystać ten czas 
inaczej - życie jest kwestią mniej 
lub bardziej trafnych wyborów. 
Wszystkim młodym ambitnym 
ludziom życzę wielu sukcesów 
i radości z naukowego odkrywa-
nia i zadawania kolejnych pytań. 
Pamiętajcie, że „nauka w po-
równaniu z rzeczywistością jest 
prymitywna i dziecinna, ale jest 
to najcenniejsza rzecz jaką po-
siadamy”. To oczywiście Albert 
Einstein.
Rozmawiała Ewelina Gładysz

Jesteśmy stąd. Ja i mój sukces

Pamiątkowe zdjęcie po spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy. Dr Jowita Woźniak, prof. Alicja Kędzia, burmistrz Ma-
rek Długozima.

Jowita Woźniak wzbudziła sympatię naszych czytelni-
ków. W rozmowie opowiada o tym, jak osiągnąć sukces, 
jak wykorzystać potencjał miejsca i ludzi, którzy są wo-
kół. I o tym, że to, co najlepsze, jest w nas samych. Za-
praszam do lektury.

Burmistrz
okazał 

się człowiekiem 
wrażliwym 
na pomysły 

naukowe
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ROMAN SKIBA 

- Urodziłem się w Trzebnicy i ca-
ły czas tutaj jestem. Trudno mi 
sobie wyobrazić, że żyję lub dzia-
łam gdzie indziej – mówi Jerzy 
Krzysztof Opałka. Karierę zawo-
dową zaczynał w motelu, który 
obecnie już nie istnieje, bo na jego 
miejscu zbudowano nowoczesny 
szpital. Pierwszy etat to była rola 
zaopatrzeniowca, a potem do-
szedł tam do funkcji dyrektora 
motelu.
- Gdy przed 15 laty obejmowałem 
w dzierżawę restaurację Ratuszo-
wą to miałem ambiwalentne od-
czucia, bo z jednej strony było to 
spełnienie marzeń, ale również 

i trochę taki przymus, gdyż likwi-
dowano motel i musiałem zacząć 
coś od początku. Zdawałem sobie 
sprawę ze skali tego wyzwania 
– opowiada Jerzy Krzysztof Opał-
ka. Trzeba było sporo zainwesto-
wać, dobrze wyposażyć kuchnię, 
salę, postawić na jakość oferty. 
To wymagało dużych pieniędzy, 
również zaciągnięcia kredytów, 
więc wiązało się z biznesowym 
ryzykiem. Lokal mógł wykupić 
dopiero po rocznej dzierżawie, 
postawił na polską kuchnię, czyli 
dania tradycyjne, ale zaoferował 
również klientom szybkie posiłki 
i catering. Pomysł się sprawdził. 
- Bazujemy na stałych klientach 
i mogę spokojnie przyznać, że 

mamy dobrą opinię. Zrobimy 
wszystko pod naszego gościa, 
każde danie tak jak mu smaku-
je. W naszej restauracji obsłu-
gujemy wiele imprez, od przyjęć 
urodzinowych po weselne. A na 
przyjęcia komunijne mamy już 
rezerwacje na najbliższe sześć lat 
– mówi Jerzy Krzysztof Opałka. 
– Angażujemy się też we wszyst-
kie imprezy, które tutaj w Rynku 
są organizowane, takie jak Świę-
to Sadów, opłatek Gminy Trzeb-
nica czy festiwal orkiestr dętych. 
Jeszcze nigdy nikomu nie odmó-
wiłem, gdy tylko jest wola współ-
pracy z nami – podkreśla restau-
rator.
Odnowiony, atrakcyjny trzebnic-
ki Rynek nie jest jednak w pełni 
wykorzystany. Zbyt rzadko zaglą-
dają tutaj turyści, dla których ce-
lem jest przede wszystkim bazyli-
ka. Trzebniczanie również często 
wybierają miejsca spaceru poza 
centrum np. do lasu bukowego.
- Burmistrz wiele zrobił dla na-
szego Rynku, którego stan jest 
teraz bardzo fajny i atrakcyjny. 
Może warto teraz bardziej taki 
Rynek wykorzystać np. na cy-
kliczne imprezy typu targi staro-
ci, wystawki. To byłoby z pożyt-
kiem dla wszystkich, tymczasem 
słyszę, że jest pomysł, by Święto 
Sadów organizować na placu piel-
grzymkowym. My inwestujemy 
w kwiaty, taras, parasole, chcemy 
stworzyć rodzinny klimat w na-
szym restauracyjnym ogródku, 
by zachęcać ludzi do przychodze-
nia do Rynku – deklaruje Jerzy 
Krzysztof Opałka i przyznaje, 
że w ostatnich latach zmienił się 
model biesiadowania w Polsce: - 
To wynika trochę z faktu, że spo-
łeczeństwo biednieje i ludzie liczą 
każdą wydaną złotówkę. Jednak 
zmienił się też sam model spę-
dzania wolnego czasu, staliśmy 
się mniej towarzyscy, spędzamy 
ze sobą mniej czasu i rzadziej się 
spotykamy, mniej się bawimy. 
Kiedyś bywało tak, że w Polsce 
trzeba było czekać na wolny stolik 
w restauracji, a teraz jest inaczej. 
Ludzie zamykają się w domach, 

siedzą przed komputerami, tele-
wizorami, albo uciekają na dział-
ki.
Salę restauracyjną wyposażono 
w Ratuszowej również w nowo-
czesny sprzęt audiowizualny, na-
głaśniający, rzutniki, bezprzewo-
dowe mikrofony. Dzięki temu bez 
problemu można w niej przepro-
wadzać konferencje, spotkania 
szkolenia na kilkadziesiąt osób. 
Podczas Euro 2012 było oczywi-
ście wspólne kibicowanie i oglą-
danie meczów.
Jerzy Krzysztof Opałka nie żyje 
tylko samą pracą, bo ma dwie 
pasje, którym poświęca wolne 
chwile. Jego hobby to sadownic-

two i myśliwstwo, a dokładniej 
zbieranie pamiątek myśliwskich, 
bo już nie poluje. – Mam czte-
ry hektary sadu czereśniowo-
-wiśniowego i spędzam w nim 
większość swego wolnego czasu. 
Właśnie mimo niesprzyjającej 
pogody już rozpocząłem sezon, 
bo siałem nawozy. Takie zajmo-
wanie się sadem naprawdę mnie 
odpręża. Czynnym myśliwstwem 
już się nie zajmuję, ale jestem mi-
łośnikiem i zbieraczem trofeów, 
także noży myśliwskich i starej 
broni – opowiada Jerzy Krzysztof 
Opałka, właściciel restauracji Ra-
tuszowa na trzebnickim Rynku.

Trzebnickie miejsca: Ratuszowa
Restaurację Ratuszową Jerzy Krzysztof Opałka prowadzi od 
15 lat, ale swoją przygodę z gastronomią rozpoczął przed 35 
laty. Prezentujemy sylwetkę tego trzebnickiego restauratora, 
przedsiębiorcy i społecznika, który angażuje się w wiele ini-
cjatyw – również wspólnie z Gminą Trzebnica.
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Jerzy Krzysztof Opałka w swoim biurze.

W niedzielne popołudnie 14 
kwietnia w Skarszynie spotkali 
się mieszkańcy i zaproszeni go-
ście z sąsiednich wiosek, by po-
rozmawiać o... wiośnie. Rozmo-
wy toczono w języku dźwięków 
znanych piosenek i równie znanej 

poezji, a także w języku sztuki 
– malarstwa.

- Tego dnia było wspólne śpiewa-
nie znanych, lubianych piosenek 
i recytacje wierszy – relacjonuje 
jedna z organizatorek spotkania 

Janina Klin i dodaje: - A wszyst-
ko po to, by cieszyć się przyjściem 
wiosny i na nowo przeżywać czas 
Wielkiej Nocy. Było więc radośnie 
i rodzinnie. Przyszło wiele mam 
z małymi dziećmi, ale byli obecni 
również dziadkowie i babcie.
Gościem specjalnym spotkania 
był artysta malarz z Trzebnicy 
Marek Gołębiewski. W Skarszy-
nie zaprezentował m.in. swoje 
prace przedstawiające nastrojowe 
pejzaże Wrocławia, Trzebnicy, 
czy Żmigrodu. 
- Pan Marek, na oczach wszyst-
kich zebranych, w ciągu niespeł-
na godziny, wyczarował na bia-
łym płótnie nastrojowy pejzaż 
wiosenny. Mogliśmy się przeko-
nać, że malowanie nie jest aż ta-
kie trudne. Artysta zapropono-
wał udział w prowadzonych przez 
siebie warsztatach i przekonywał, 
że przy odrobinie chęci i pracy 
malować może każdy – mówi Ja-
nina Klin.

Spotkanie przygotowali i popro-
wadzili członkowie klubowego 
zespołu “Mozaika”. Organizato-
rzy podkreślają, że mieszkańcy 
Skarszyna raz jeszcze pokazali, 

że przy odrobinie dobrych chęci, 
można spędzić wspólne, niedziel-
ne popołudnie, w świetnej atmos-
frze, ciesząc się po prostu swoją 
obecnością.                          [ewe]

Pędzlem i słowem w Skarszynie

Artysta Marek Gołębiewski przekonywał, że malować może każdy.Spotkanie cieszyło się dużą popularnością. Przyszło wiele mam z małymi dzieć-
mi, ale byli obecni również dziadkowie i babcie.
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Serdecznie zapraszamy na uro-
czyste obchody Dnia Pioniera 
Ziemi Trzebnickiej. Odbędą się 
w sobotę 20 kwietnia. Począ-
tek uroczystości o godz. 12 przy 
Pomniku Pionierów (program 
poniżej). Przypomnijmy, że po-

mnik powstał  przy współpracy 
Gminy Trzebnica, Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Trzebnic-
kiej i Pionierów. Jest znakiem 

pamięci o tych, którzy po wojnie 
odbudowali nasze miasto i two-
rzyli jego nowy charakter.
Najważniejsze punkty tegorocz-
nego programu to: uroczystości 
w Parku Pionierów Ziemi Trzeb-

nickiej, modlitwa w Kościele św. 
Ap. Piotra i Pawła, a także część 
artystyczna, która odbędzide się 
w Muzeum Reginalnym w Trzeb-
nicy. W ubiegłym roku podczas 
uroczystości dokonano odsło-
nięcia odnowionego Pomnika 
Pionierów Ziemii Trzebnickiej. 
Jego projekt jest efektem zaanga-
żowania i aktywności mieszkań-

ców, a także ich współpracy z To-
warzystwem Miłośników Ziemi 
Trzebnickiej i Gminą Trzebnica. 
Główną rolę na pomniku odgry-
wa rzeźba białego orła, która pod-
kreśla, że Trzebnica była pierwszą 
powojenną stolicą Dolnego Śląska. 
Na  piersi orła widać przepaskę 
nawiązującą do znaku Henryka 
Brodatego - fundatora klasztoru 

cysterskiego, najwybitniejszego 
władcy Piastów śląskich. Pominik 
jest znakiem pamięci wobec tych, 
którzy najpiękniejsze lata młodo-
ści oraz dorosłego życia złożyli 
w darze Trzebnicy - ich nowej 
Ojczyzny. 20 kwietnia przy po-
mniku zostaną zapalone znicze, 
a wartę będą pełnić harcerze. 

[ewe]

Po hymnie państwowym, otwie-
rającym uroczystość, Jakub 
Szurkawski z Wydziału Promocji 
Urzędu Miejskiego przywitał ze-
branych gości przewodniczącego 
RM Mateusza Stanisza, wice-
burmistrz Jadwigę Janiszewską 
oraz liczne delegacje, uczniów 
i przedszkolaków, poczty sztan-
darowe, dyrektorów i nauczycieli 
z placówek oświatowych a tak-
że przedstawicieli kombatantów 
i kościoła. Chwilę później z krót-
ką przemową wystąpiła wicebur-
mistrz. Przypomniała tragiczne 
karty w historii Polski, również 
katastrofę samolotu rządowego 
sprzed 3 lat, kiedy to zmierzająca 
do Katynia delegacja z Prezyden-
tem RP Lechem Kaczyńskim na 
czele rozbiła się pod Smoleńskiem. 

Pamięć zarówno pomordowa-
nych przez NKWD Polaków, jak 
i ofiar katastrofy lotniczej uczczo-
no zapalając znicze przy Dębach 
Pamięci i wsłuchując się w utwór 
pt. „Cisza” wykonany przez pana 
Jerzego Marczaka. Z krótkim, ale 
bardzo podniosłym wystąpie-
niem zaprezentowali się również 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
Nr 2, przygotowani przez panie 
Krystynę Janowską i Halinę Bo-
lisęgę, a uroczysty Apel Pamięci 
przeprowadził Roman Chandoha 
ze związku strzeleckiego „Strze-
lec”. Na koniec ks. proboszcz Jerzy 
Olszówka zainicjował wspólną 
modlitwę w intencji wszystkich 
ofiar.

Patrycja Król

Dzień Pioniera

Dzień Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej
We wtorek, 16 kwietnia w Lesie Bukowym przy Dębach Pamięci 
uczczona została pamięć o�ar zbrodni katyńskiej.

R E K L A M A

Uczniowie SP 2 podczas uroczystej akademii Harcerze zapalili pod dębami znicze.
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DOMINIKA 
DRAB

Jak jest dużo 
wolnego, to jadę 
do babci. No 
i na przykład 
jak przyjedzie 
moja kuzynka 
to się z nią ba-
wię. Ona ma 

dwa latka, i gdy ostatnio do niej 
przyjechałam do Wrocławia, mia-
ła tam malowidła i się cała uma-
zała i potem trzeba było ją umyć. 
Chodzimy też na spacery, ale nie 
zawsze lubię, bo wolę na spacery 
chodzić z moją grupą z przed-
szkola. Mogę pójść też na plac za-
baw, tam czasem znajdę sobie ko-
leżankę i bawimy się, zjeżdżamy 
na zjeżdżalni. Najbardziej lubię 
bawić się na huśtawkach.

ADA 
SZCZUPLAK

Jak mam wię-
cej wolnego, to 
lubię na przy-
kład iść gdzieś 
na spacer. A jak 
jest wiatr, to 
lubię puszczać 

latawiec, ale nie za wysoko. Na 
spacery chodzę z mamą i tatą, na 
przykład do lasu. Chodzę też na 
podwórko, bo mam u siebie huś-
tawki w ogródku. Zjeżdżam też 
na zjeżdżalni, mam taką małą, 
którą kupili mi rodzice. Czasem 
przychodzą do mnie koleżanki, 
ale najbardziej lubię bawić się 

z Wiki z przedszkola.

ANTOSIA 
KRUSZONA

W wolne dni 
lubię się bawić 
z rodzicami 
i chodzić z ni-
mi na basen, 
bo umiem już 
pływać bez kół-

ka. Mama i tata nauczyli mnie 
pływać. Mam młodszą siostrę i z 
nią chodzimy na spacery. Moja 
siostra ma już roczek i lubię się 
z nią bawić, ale jeszcze dużo śpi. 
Ona lubi jak ją na przykład ga-
niam, bawimy się też w chowane-
go. Ja jej biorę, na przykład jakieś 
zabawki, które ona lubi i idę je 
gdzieś schować, a ona ich szuka. 
Lubię też z nią oglądać bajki na 
Mini mini.

OLA 
ŚWIDERSKA

Majówka, to 
dłuższe wolne. 
I jak nie chodzę 
do przedszko-
la, to bawię się 
lalkami w wóz-
ku, udaję ich 

mamę. Mam dużo lalek. Chodzę 
z rodzicami do parku i nad stawy. 
W parku huśtam się na huśtaw-
kach i zjeżdżam na zjeżdżalni. 
Czasem też pójdziemy na basen 
zobaczyć. Ja już umiem sama pły-
wać i bardzo to lubię. Nie pamię-

tam, kto mnie nauczył pływać, ale 
jeszcze nie umiem nurkować.

FILIP 
BRAZIK

Jak jest ciepło, 
to się bawię, ale 
nie pamiętam 
w co się najbar-
dziej lubię ba-
wić. Najbardziej 
lubię się bawić 

z moją koleżanką Mają. Bawię 
się też z moją siostrą Amelką, ale 
on jest dużo starsza. Czasem ba-
wimy się w chowanego. Lubię też 
rysować i chodzić z rodzicami na 
spacer. Teraz przeprowadziliśmy 
się do nowego domu i czasem 
idziemy do starego. Nowy dom 
ma ogródek i jak mama nam 
pozwala, to się w nim bawimy 
z Amelką.

FILIP 
OLEJOSZ

Może na ma-
jówkę jak będą 
wolne dni to, 
polecimy z ro-
dzicami samo-
lotem do Anglii. 
Nie boję sie ani 

trochę latać samolotem i bardzo 
to lubię. I tam kupimy różne ze-
stawy. Jeździmy tam do dziadka, 
z którym bawię się w chowanego. 
Ja się chowam, a dziadek mnie 
znajduje.

ROMAN SKIBA 

- Planów i celów mamy bardzo 
dużo, ale co jest najważniejsze: 
po prostu widać, że mieszkań-
com naprawdę chce się działać. Są 
aktywni i otwarci, nie trzeba ni-
kogo dwa razy namawiać. Nawet 

dzieci chętnie pomagają w każdej 
akcji – mówi sołtys Węgrzynowa 
Małgorzata Kralka. W tej urokli-
wie położonej wsi jest niewiele 
ponad 70 mieszkańców, nie mają 
nawet świetlicy, ale mają się czym 
pochwalić. I przede wszystkim 
są zadowoleni, pełni entuzjazmu 
i dumni ze swej społeczności.
Przykładów nie trzeba szukać 

daleko. Ostatnio po raz pierw-
szy uczestniczyli w wielkanocnej 
edycji Trzebnickiego Festiwalu 
tradycji i Obrzędów. Węgrzynia-
nie przygotowali piękną palmę, 
która była eksponowana między 
innymi w Trzebnickim Centrum 
Kultury i Sportu.

- To było bardzo miłe doświad-
czenie i myślę, że nasza palma 
nie wypadła najgorzej. Robiliśmy 
ją w moim małym mieszkaniu 
i nie każdy chętny mógł się zmie-
ścić, ale daliśmy radę i na pewno 
chcemy dalej uczestniczyć w tym 
festiwalu – podkreśla sołtys Wę-
grzynowa.

Nie mają jeszcze swojej świetlicy, 
więc czasami korzystają z gościn-
ności w siedzibie Trzebnickiego 
Centrum Kultury i Sportu przy 
ul. Prusickiej 12 w Trzebnicy. 
Tak było podczas tegorocznego 
dziecięcego balu karnawałowego, 
na którym młodzi węgrzynianie 
bawili się w miejscowej sali Retro. 
Potrafili sobie świetnie zorga-
nizować gry i zabawy, czym za-
imponowali nawet animatorom 
kultury.
Kolejna tegoroczna inicjatywa, 
która budzi zainteresowanie 
mieszkańców Węgrzynowa, to 
udział w planowanym rajdzie 
pieszym trasą kolejki wąskoto-
rowej Wrocław - Prusice. Pomy-
słodawcą tej imprezy jest Tomasz 
Łamasz, a piechurzy mają wędro-
wać latem w 115 rocznicę utwo-
rzenia kolejki na tym terenie. 
I Węgrzynów na pewno włączy 
się w obchody i na tę imprezę się 
przygotuje.
Nie oglądając się na pomoc z ze-
wnątrz mieszkańcy zadbali już 
w poprzednim roku o swoje bo-
isko, wyrównali jego nawierzch-
nię, kupili i zasadzili krzewy, zro-
bili ogrodzenie od drogi, a teraz 
myślą o budowie wiaty grillowej, 
by można było przyjemnie spę-
dzać tam czas o każdej pogodzie. 
Po prostu na jednym z zebrań 
zrobili zrzutkę po 50 zł i wzięli 
sprawę we własne ręce.
- Tak fajnie i lokalnie potrafimy
się skrzyknąć. Ludzie chcą dzia-
łać społecznie, współuczestni-
czyć, mieć swój wkład np. panie 
pieką ciasta na wspólne imprezy. 
Trzeba też podkreślić, że w wielu 
akcjach, niemal we wszystkich, 

bardzo pomagają nasze dzieci. To 
najmłodsi w Węgrzynowie nada-
ją ton i odpowiadają na każde we-
zwanie typu sadzenie krzewów, 
akcja sprzątania świata – opowia-
da sołtys Małgorzata Kralka.
Od zeszłego roku Węgrzynów 
włączył się do gminnej akcji Od-
nowa Wsi i ma swoją Grupę Od-
nowy Wsi, która działa bardzo 
prężnie. We wsi pojawiają się ko-
lejne nowe pomysły na wspólne 
działania, a także na edukację. 
Jedna z pań, z zawodu krawcowa 

będzie prowadzić warsztaty szy-
cia, a profesor germanistyki ma 
uczyć dzieci języka niemieckiego. 
Oczywiście nie zabraknie trady-
cyjnych imprez typu bale, dzień 
dziecka.
- Bardzo ważną dla nas sprawą 
jest droga gminna, dlatego uśmie-
chamy się do pana burmistrza, 
by o nas nie zapomniał. Lepsza 
droga to jest teraz dla nas kwe-
stia priorytetowa – podsumowuje 
sołtys Węgrzynowa Małgorzata 
Kralka.

Węgrzynów - wieś mała, ale zintegrowana

Dnia 10 kwietnia w Szkole Podstawowej w Kuźniczysku odbył się uro-
czysty apel upamiętniający rocznicę zbrodni katyńskiej. Uczniowie 
klas V-VI przedstawili historię tamtych wydarzeń. Po zakończonej 
uroczystości delegacje poszczególnych klas zapaliły znicze przy Dębie 
Pamięci na placu szkolnym.

Węgrzynów to jedna z najmniejszych miejscowości 
w Gminie Trzebnica. Jednak dzięki temu chyba moc-
no zintegrowana, co przekłada się na coraz więcej 
wspólnych inicjatyw ze strony mieszkańców.

Majówka przedszkolaka

Bal karnawałowy odbył się w sali retro trzebnickiego centrum kultury.

Najmłodsi mieszkańcy wsi uczestniczą we wszystkich imprezach, także bawią 
się podczas dożynek. Nie ma to jak w nagrodę zjeść lody.

Wspólne pieczenie kiełbasek to w Węgrzynowie niemal tradycja.

W Kuźniczysku pamiętali
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K I N O  P O L O N I A
r e p e r t u a r

Atlas chmur
w reżyserii Toma Tykwera
19 kwietnia o godz. 19:00
bilety: 10 zł do nabycia w kasie 
kina tuż przed seansem

Syberiada polska
w reżyserii Janusza Zaorskiego
26 kwietnia o godz. 19:00
bilety: 10 zł do nabycia w kasie 
kina tuż przed seansem

KULTURA
20 kwietnia, W sobotę, 
 w Hali Sportowej odbędzie się XIV 
Ogólnopolski Turniej Tańca Towa-
rzyskiego. Będzie to wspaniała oka-
zja by zobaczyć barwne pary tanecz-
ne, wirujące i walczące o podium. 
Pierwszy blok taneczny startuje 
o godz. 9:45, drugi o 13:15, zaś gala 
będzie o godz. 16:30. Bilety wstępu: 
5 zł (ulgowy) i 10 zł (normalny) do 
kupienia w dniu imprezy. Dzieci do 
lat 7 wstęp bezpłatny.

23 kwietnia 
w sali widowiskowej odbędą się 
przesłuchania do Festiwalu Piosen-
ki Dziecięcej Biedronka 2013.

24 kwietnia 
Seniorów zapraszamy na comiesięcz-
ną zabawę Klubu Seniora o godz. 17 
do sali Retro. Wstęp: 15 zł.

10 maja
W sali Retro TCKiS odbędzie się 
spotkanie z misjonarzem, ks. Ma-
riuszem Dębskim. Multimedialny 
pokaz nosi nazwę „Z Trzebnicy 
w Andy”, a spotkanie rozpocznie się 
o godz. 18.

31 maja 
Już teraz możemy zaprosić na spek-
takl „Andropauza 2”, który zostanie 
zaprezentowany . Bilety: 65 zł do 
nabycia w TCKiS. Serdecznie zapra-
szamy.

WYSTAWY
„Światło i kolor”
 – wystawa malarstwa Anny Marii 
Fusaro, wystawa w TCKiS

„Polski strój ludowy”
 – prezentacja strojów ludowych 
różnych regionów kraju, wystawa 
w TCKiS

„Wielkanocne Palmy”
 – prezentacja wielkanocnych palm 
z sołectw gminy Trzebnica, wysta-
wa w TCKiS (palmy przygotowane 
przez sołectwa: Brzyków, Jaźwiny, 
Węgrzynów, Taczów Mały i SP Bo-
leścin)

„Ptaki i kwiaty”
 – malarstwo młodzieży z Pracow-
ni Rozwoju Aktywności Twórczej 
– wystawa w TCKiS

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

Wystawy / maj
Polski strój ludowy – c. d.
„Światło i kolor” / malarstwo, 
Anna Maria Fusaro – c. d.

„Z Trzebnicy do Peru”
 / fotografia, ks. Mariusz Dębski

„Przylot bocianów”
/ projekt artystyczny Łucji Koło-
dziejczyk

„Woda – źródło życia”
 / malarstwo, Pracownia Malarstwa 
i Rysunku

ART. Wyspa 2013
 / plener i wystawa malarstwa i ry-
sunku z udziałem ASP Wrocław, 
SKIBA Wrocław oraz uczestników 
zajęć plastycznych z TCKiS

„Artman”
- przeglądy prac z pracowni arty-
stycznych

ZDROWIE
21 kwietnia
Najwyższy czas ruszyć się z do-
mu i zadbać o kondycję fizyczną.
Na dobry początek proponujemy 
udział w Leśnych Przedbiegach  
godz. 10:45 w Lesie Bukowym.
24 kwietnia
Z kolei  w TCKiS prz ul. Prusic-
kiej 12 w godz. 12-14 odbędzie 
się bezpłatne badanie wzroku. 
Zapisy pod nr tel. 71/ 312-09-47.

INFORMATOR KULTURALNY

EDYTA BĄK 

Na tę chwilę czekali nie tylko naj-
młodsi twórcy, ale też ich bliscy: 
rodzice, dziadkowie, rodzeństwo 
- którzy tego dnia mieli okazję 
wspólnie podziwiać efekt wielo-
miesięcznej pracy dzieci. Wszyst-
kich obecnych, a szczególnie 
gorąco małych autorów zgroma-
dzonych na wystawie prac, powi-
tała Jolanta Hercuń. – Witam was 
moje kochane dzieci, szanownych 
rodziców i dziadków na naszym 

pierwszym wernisażu. Dziękuję 
Państwu za zaufanie, jakim nas 
obdarzyliście, przyprowadza-
jąc do nas swoje pociechy. Dzię-
kuję za poświęcony temu czas, 
a przede wszystkim za to, że po-
traficie dostrzec zainteresowania
oraz talenty swoich dzieci i że po-
zwalacie im je rozwijać- powie-
działa opiekunka sekcji. 
Do powitania gości dołączył dy-
rektor TCKiS Adam Waz, który 
o pracach w sekcjach wyrażał 
się wyjątkowo ciepło. - Jesteśmy 
bardzo dumni z tego, jak bardzo 
prężnie działają w naszej placów-
ce sekcje i kółka zainteresowań, 
jest ich aż szesnaście! A co jest 
bardzo ważne, warsztaty prowa-
dzone są nieodpłatnie i dostępne 
są dla wszystkich chętnych. Dy-
namicznie działająca pracownia 
pani Joli Hercuń utwierdza nas 

w przekonaniu, że taka forma 
edukacji, odmienna od lekcji 
szkolnych, wśród najmłodszych 
i ich rodziców cieszy się dużym 
zainteresowaniem i jest potrzeb-
na - podsumował dyrektor.
Jolanta Hercuń prowadzi pracow-
nię „Czerwona Kropka” od roku 
i zajęcia te cieszą się wielkim za-
interesowaniem. W zajęciach zor-
ganizowanych aż w sześciu gru-
pach biorą udział dzieci w wieku 
od 5 do 12 lat. W chwili obecnej 
na warsztaty plastyczne organizo-

wane w TCKiS uczęszcza ponad 
40 dzieci. Młodzi plastycy zapo-
znawani są w pracowni z różnymi 
technikami i środkami wyrazu. 
Uczą się posługiwania farbami 
plakatowymi, akrylowymi, akwa-
relowymi, ołówkiem, kredkami, 
tuszem i suchymi pastelami. Po-
nadto lepią różne formy z plaste-
liny, bawią się w decoupage. Dzie-
ci tworzą piękne makiety miast, 
ćwicząc przy tym wyobraźnię 
przestrzenną. Podczas zajęć pani 
Jola wprowadza także elementy 
ruchowe, aby dzieci nie nudziły 
się na warsztatach i aby w ruchu 
młode organizmy przyswajały 
dużą ilość wiedzy. Właśnie na 
wystawie zaprezentowano prace 
wszystkich dzieci, zróżnicowane 
pod względem zastosowanych 
technik i wykorzystanych mate-
riałów plastycznych.

Po oficjalnym otwarciu goście
zostali zaproszeni do obejrzenia 
prac młodych artystów. Miło było 
popatrzeć z jaką dumą i z prze-
jęciem mali artyści prezentowali 
swoim najbliższym swoje prace. 
Ileż radości i emocji towarzyszy-
ło dzieciom przy wyszukiwaniu 
swoich dzieł. Mała Ewa Woźniak 
przez chwilkę była zdekoncentro-
wana, nie mogąc znaleźć swojej 
pracy, ale pani Jolanta szybko 

pomogła małej malarce w poszu-
kiwaniach. –Bardzo przeżywała 
moja córka ten wernisaż, ile ra-
dości dają jej zajęcia u pani Joli, 
a wystawa przerosła moje ocze-

kiwania. Naprawdę mamy bar-
dzo zdolne dzieci - dodała mama 
Ewy.
Po prezentacji dzieci i goście zo-
stali zaproszeni na słodki poczę-
stunek, przy którym nastrojowe 
piosenki zaśpiewała dla starszych 
i młodszych uczestników uro-
czystości Agnieszka Nowak, 
podopieczna instruktorki Marii 

Zygmaniak-Lesiak z Akademii 
Śpiewu i Aktorstwa w TCKiS. 
Galeria stała się niepowtarzalną 
okazją do zaprezentowania po-
mysłów, ogromnego potencjału 
twórczego i talentów małych ar-
tystów. Wernisaż prac był dużym 
przeżyciem, nie tylko dla dzieci, 
ale również dla rodziców i dziad-
ków. Mam nadzieję, że tego typu 
uroczystość wejdzie na stałe do 

kalendarza imprez Trzebnickiego 
Centrum Kultury - podsumowała 
pani Jolanta Hercuń.

Debiut małych artystów
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu w czwartkowe popołudnie należało do mło-
dych artystów sekcji plastycznej „Czerwona kropka”. 4 kwietnia odbył się pierw-
szy w ich życiu wernisaż prac plastycznych, który zainicjowała prowadząca sekcję 
pani Jolanta Hercuń. Ośrodek kultury zamienił się w prawdziwą galerię sztuki!

Hanna Krupa z mamą.

Julia Prędkiewicz prezentująca swojaprace.

Rodzice i dziadkowie małych artystów.

Trzebnickie przedszkole wzięło 
udział w ogólnopolskim konkur-
sie “Mam 6 lat” ogłoszonym przez 
Minister Edukacji Narodowej 
Krystynę Szumilas. W ramach 
pracy konkursowej, która miała 
postać prezentacji multimedial-
nej, placówka pokazała wielorakie 
działania, podejmowane  na rzecz 
dobrego przygotowania 6-letnich 
dzieci do szkoły. Rada Rodziców 
z przedszkola czynnie włączyła 
się do konkursu, a jego moni-
torowaniem zajmowała się wi-
cedyrektor Agnieszka Paleczek 
- Oświęcimska. 
4 marca w Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym nr 12 przy ul. Su-
walskiej 5 

we Wrocławiu odbyło się spotka-
nie z Minister Edukacji, na które 
zaproszeni byli rodzice i nauczy-
ciele z trzebnickiego przedszkola. 
Tego dnia dyrektor Halina Sater-
nus wzięła udział w II edycji gali 
konkursu „Mam 6 lat”. Podczas 
spotkania minister Krystyna 
Szumilas przekazała na ręce dy-
rektor Haliny Saternus gratu-
lacje z serdecznymi życzeniami 
dla placówki wyróżniającej się 
działaniami na rzecz „Przedszko-
la dobrze przygotowującego do 
szkoły”. Polska Niezapominajka 
otrzymała także pamiątkową ta-
blicę. 

Ewa Łopąg

Przedszkole im. Polskiej Niezapominajki dobrze przygotowuje do szkoły
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Grupa Full Power Spirit przy-
jechała do Trzebnicy w wyniku 
działań podjętych przez różne 
instytucje. Organizatorem przed-
sięwzięcia był TCKiS. Koncert 
sfinansowano ze środków prze-
znaczonych przez burmistrza 
M. Długozimę pochodzących 
z Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Uzależ-
nień. Sporo zawdzięczyć można 
także Izabeli Franczak, która 
jako pierwsza wyszła z inicjatywą 
zaproszenia zespołu w związku 
z cieszącym się popularnością ich 
programem „Znajdź pomysł na 
siebie”.
Przy współpracy z Robertem Kró-
lem udało się zorganizować moty-
wujące spotkania dla młodzieży 
szkolnej zakończone koncertem 
grupy Full Power Spirit. Przez 
dwa dni sala widowiskowa była 
miejscem spotkań uczniów trzeb-
nickich szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych z muzykami, 
którzy koncertują po całej Polsce, 
przedstawiając jednocześnie swój 
motywacyjno – profilaktyczno

– artystyczny program.
Trzebniccy uczniowie mogli 
usłyszeć ich kompozycje bezpo-
średnio skierowane do młodych 
ludzi, znajdując przy okazji defi-
nicję szczęścia i cenne wskazówki 
dotyczące rozwijania własnych 
talentów. Przy okazji każdy mógł 

zobaczyć efektowny pokaz beat-
-boxingu. Pełnię swoich możliwo-
ści zespół przedstawił we wtorek. 
Siedmioosobowy skład, z gitarą 
akustyczną i skrzypcami a także 
naturalną „ustną” perkusją zrobił 
na zebranych niemałe wrażenie. 
To był zupełnie inny wymiar hip 

– hopu.
Utwory dotykały rzeczy bardzo 
istotnych, o których coraz mniej 
się mówi w dobie taniej sensacji. 
Przypominały ważne postaci, 
które na zawsze zmieniły bieg 
rzeczywistości w Polsce, moty-
wowały, wskazywały dobrą dro-

gę. Nieziemski wokal Olgi Szo-
mańskiej znakomicie dopełniał 
całość, jednocześnie pokazując 
chyba mniej popularną stronę 
tego gatunku muzyki. Jakby tego 
było mało, przez cały koncert 
muzycy siedzieli na krzesłach. 
Bez zbędnego patosu, kokieterii 
i wyższości, w myśl zasady „uroda 
tkwi w prostocie, a nie w prostac-
twie”. Świetnym uzupełnieniem 
koncertu były wyświetlane w tle 
animacje nawiązujące do tematy-
ki granych utworów. Artyści śpie-
wali i mówili tak, że chciałoby się 
ich słuchać bez końca. Nawet po-
czątkowo zmieszana publiczność 
z czasem chętnie włączyła się we 
wspólny śpiew.
Po swoim pobycie w Trzebnicy 
muzycy z grupy FPS dostali sporo 
maili z podziękowaniami ze stro-
ny młodzieży, która miała okazję 
uczestniczyć w całym przedsię-
wzięciu. To niezbity dowód na 
to, że było warto organizować to 
przedsięwzięcie.
Grupa Full Power Spirit zachwy-
ciła trzebnicką publiczność.

Pomysł na młodych We wtorkowy wieczór 8. kwietnia w sali widowiskowej TCKiS odbył się koncert 
grupy Full Power Spirit, kończący dwudniowe lekcje dla trzebnickich szkół. 
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Zespół Full Power Spirit podczas koncertu w Trzebnicy.
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International Guitar Festival 
Rust, bo tak właściwie brzmi jego 
nazwa, to festiwal z 15-letnią hi-
storią. Wymyślony przez Gabrie-
la Guillena, a poświęcony postaci 
Johna W. Duarte, szybko stał się 
jednym z ważniejszych festiwali 
dla gitarzystów klasycznych. Mi-
chał spróbował swoich sił w kon-
kursie po raz pierwszy od 4 lat. 
Jak się okazało – ze wspaniałym 
efektem.
Michał Bąk urodził się w Trzeb-
nicy, a z gitarą nie rozstaje się od 
7. roku życia. Ukończył Ogólno-
kształcącą Szkołę Muzyczną I i II 
stopnia im. Karola Szymanow-
skiego we Wrocławiu, a w 2009 
roku z wyróżnieniem wrocławską 
Akademię Muzyczną pod kie-
runkiem Marka Zielińskiego. Na 
swoim koncie ma dwie płyty: „La 
guitarra latina” (2010 rok), która 
ukazała się razem z książką Ma-
rioli Adamiak jako podstawa do 
nauki gry na instrumencie zarów-
no w szkołach muzycznych, jak 
i indywidualnie. W tym samym 

roku przy wsparciu ze strony 
Gminy Trzebnica Michał wydał 
swoją drugą płytę zatytułowaną 
„Music Journey” na której zawarł 
swoje interpretacje utworów Mar-
ka Pasiecznego. Warto dodać, że 
album ten muzyk zadedykował 
swojemu wujkowi, Bronisławowi 
Grodzickiemu, który od najmłod-
szych lat był dla niego ważną po-
stacią i wzorem do naśladowania. 
Swój recital dyplomowy Michał 
zagrał w trzebnickim klasztorze 
sióstr boromeuszek 24 kwietnia 
2010 roku, czyli w 400. rocznicę 
kanonizacji św. Karola Borome-
usza. Koncert ten również odbył 
się dzięki ścisłej współpracy arty-
sty z Gminą Trzebnica, na czele 
z burmistrzem Markiem Długo-
zimą.
Od niedawna Michał współtwo-
rzy Wrocławski Kwartet Gita-
rowy. Liczne sukcesy muzyczne 
towarzyszą mu jednak już od 
dłuższego czasu. Jeden z wcze-
śniejszych to zdobyte w 1999 
roku I miejsce na Międzynaro-
dowych Spotkaniach Gitarowych 
w Sanoku (kategoria do lat 13), 
a w 2006 roku – I miejsce na Eu-

ropaischer Jugendwettbewerb fur 
Gitarre w Velbert (kategoria do 
lat 20) w Niemczech. Michał jest 
również wielokrotnym stypendy-
stą Ministra Kultury, Krajowego 
Funduszu na Rzecz Dzieci czy 
Prezydenta Wrocławia. Otrzy-
mał stypendium Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
„Młoda Polska”, a w 2006 roku 
odebrał z rąk Prezydenta RP Le-
cha Kaczyńskiego wyróżnienie 
w ramach programu „Mój Talent 
Dla Polski”. To tylko kilka wy-
różnień, jakie w swojej karierze 
otrzymał Michał Bąk. Niemało, 
jak na tak młodą osobę.
Po ukończeniu Akademii Mu-
zycznej gitarzysta zrobił sobie kil-
kuletnią przerwę, po której wraca 
z kolejnym niemałym sukcesem. 
II miejsce na Międzynarodowym 
Festiwalu Gitary w austriackim 
Rust to bardzo wysoka nota.
– Każdy konkurs jest dla mnie 
ważny. Ten ostatni to duży suk-
ces, również z uwagi na to, że byli 
tam ludzie z całej Europy, a może 
nawet świata. Prezentować swój 
talent przed taką publicznością to 
prawdziwy zaszczyt – mówi gita-
rzysta. Festiwal w Rust ma dwie 
konkurencje: John Duarte Guitar 
Competition oraz Young Players 
Competiton. Michał brał udział 
w tej pierwszej, a za swoje miejsce 
otrzymał nagrodę finansową i ze-

staw akcesoriów muzycznych.
Trzebnicki artysta w swoim re-
pertuarze ma utwory takich mi-
strzów, jak J. S. Bach, D. Aguado, 
A. Piazzolla, J. Zawinul czy A. C. 
Jobim. Na konkursie w Austrii 
wykonał 4 utwory: “A Fantasie” 
Johna Dowlanda, “Gran Sonata 
Eroica” op. 150 Mauro Giulia-
niego, Etiudę nr 11 którą napisał 
Heitor Villa Lobos oraz “Sonatę 
1990” autorstwa Leo Brouwera.
Tę najpiękniejszą ze sztuk Michał 
Bąk darzy uczuciem, które widać 
wyraźnie, gdy bierze do ręki swo-

ją gitarę, a dźwięki z niej wydoby-
wane wypełniają całą przestrzeń. 
Gra zawsze z należytą staran-
nością i pietyzmem, przenosząc 
słuchaczy w inny, piękniejszy 
świat. W pasji Michała niezwykłe 
jest to, że ona właściwie nie ma 
końca. Już wkrótce nasz artysta 
wyjeżdża do miasteczka Omiš 
w Chorwacji, by tam wziąć udział 
w kolejnym gitarowym konkur-
sie. O jego wynikach na pewno 
poinformujemy, a tymczasem 
trzymamy kciuki i życzymy po-
wodzenia!

Kolejny sukces naszego krajana!
Michał Daniel Bąk, 26 – letni mieszkaniec Brzykowa, ma 
na swoim koncie kolejny wielki sukces muzyczny. Pod 
koniec marca wziął udział w Międzynarodowym Festi-
walu Gitarowym w Rust w Austrii. Michał zajął tam II 
miejsce.

Swój recital dyplomowy Michał zagrał w trzebnickim klasztorze sióstr borome-
uszek.

To powinno zainteresować nie 
tylko miłośników filmu, którzy
regularnie odwiedzają trzebnic-
kie kino. W następny piątek 26 
kwietnia o godz. 19 w sali wido-
wiskowej przy ul. Prusickiej 12 
wyświetlona zostanie „Syberiada 
polska”, obraz niezwykle ważny 
dla Polaków.
Najnowszy film Janusza Zaorskie-
go to poruszająca opowieść o sile 
ludzkiego ducha - to jedna z naj-
większych produkcji ostatnich 

lat, która z epickim rozmachem 
przywołuje na ekran dramatycz-
ne losy Polaków deportowanych 
w latach 40. na Syberię. Drama-
tyczne losy Jana Doliny (Adam 
Woronowicz), jego rodziny i są-
siadów, którzy - po wkroczeniu 
Armii Czerwonej na ziemie pol-
skie - zostają wywiezieni na Sy-
berię, gdzie muszą stawić czoło 
NKWD, nieludzkim warunkom 
sowieckiego łagru i bezlitosnej 
naturze.

W obsadzie spotkali się wybitni 
aktorzy kilku generacji. Laureat 
Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł 
- Adam Woronowicz („Popie-
łuszko. Wolność jest w nas”), Jan 
Peszek („Pożegnanie jesieni”), 
uhonorowana Orłem i nagrodą 
im. Zbyszka Cybulskiego Sonia 
Bohosiewicz („80 milionów”, 
„Obława”), Urszula Grabow-
ska - nagrodzona Orłem za rolę 
w dramacie „Joanna” oraz Na-
talia Rybicka, nominowana do 
Orła za kreację w filmie „Żurek”.
Wspierają ich aktorzy ukraińscy - 
między innymi znany z produkcji 
Petera Weira „Niepokonani” Igor 
Gniezdilow, a także Andrii Zhur-

ba i Valeria Guliaewa. „Syberia-
da polska” to jedna z najbardziej 
wymagających od strony realiza-
cyjnej produkcji polskiego kina. 
Realistycznie portretuje czasy 
II wojny światowej i surowe wa-
runki panujące na Syberii, gdzie 
po raz pierwszy w historii naszej 
kinematografii udało się nakręcić
część zdjęć.
Warto zobaczyć „Syberiadę pol-
ską”, która zawita do Trzebnicy 
tylko na jeden dzień.
    [rs]

Syberiada w Trzebnicy
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Na otwarciu wystawy pojawiło 
się wiele osób. Swoją obecnością 
zaszczycił nas również Andrzej 
Kabat z wrocławskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, którego pod-
opieczną była niegdyś młoda 
artystka. Spotkanie otworzył dy-
rektor Adam Waz, witając ciepło 
wszystkich przybyłych gości. Na 
wernisażu nie zabrakło także 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
Mateusza Stanisza, który prywat-
nie jest wielkim miłośnikiem ma-
larstwa Ani. Głos zabrała również 
kurator wystawy Łucja Kołodziej-
czyk, u której Anna zdobywała 
pierwsze szlify artystyczne.
Artystka powitała swoich gości, 
dziękując przy okazji dyrekcji 
TCKiS za zorganizowanie wer-
nisażu. Przedstawiła pokrótce 
tematykę swoich prac i opowia-
dała o ich powstawaniu. Wyja-
wiła także prawdziwy powód, dla 
którego od zawsze chciała zostać 
malarką:
- Poprzez symbolizm chcę wy-
razić różne idee, filozofie oraz

wartości, które są wyższe od tego, 
czym zajmujemy się na co dzień. 
Te prace są wynikiem właśnie 
takich przemyśleń – powiedziała 
malarka. 
Po krótkim przemówieniu wszy-
scy zostali zaproszeni do sali, 
w której przygotowany był rzut-
nik, gdzie wyświetlano zdjęcia 
z pierwszego wernisażu Ani. 
Każda fotografia okraszona była
barwnymi i często zabawnymi 
komentarzami, co automatycznie 
wprowadziło bardzo rodzinną at-
mosferę. O wystawie Ani ciepło 
wypowiadał się pan Kabat: - Śle-
dzę karierę Ani od przeszło 10 
lat. Była moją uczennicą jeszcze 
w Autorskich Liceach Artystycz-
nych, razem organizowaliśmy 
różne happeningi, uczestniczy-
liśmy w plenerach artystycznych 
i tym bardziej jestem szczęśliwy 
mogąc uczestniczyć w dzisiej-
szym wernisażu. To bardzo wraż-
liwa dziewczyna i tę wrażliwość 
widać w jej pracach – dodał.
Obrazy Ani wzbudzały podziw 
wśród gości przybyłych na wer-
nisaż. Na ich twarzach malowały 
się uśmiechy i zachwyt właśnie 

nad światłem i kolorem, szcze-
gólnie potrzebnymi kiedy zima 
za oknem nie dawała o sobie za-
pomnieć. Ciepła, rodzinna at-

mosfera, rozmowy przy kawie czy 
lampce wina uczyniły ten wieczór 
naprawdę miłym. O profesjonal-
ną obsługę fotograficzną wyda-

rzenia zadbali podopieczni Kasi 
Koćmy, którzy w tym samym cza-
sie uczestniczyli w warsztatach.

Wiosenny wernisaż W piątek 5 kwietnia w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu odbył się 
wernisaż wystawy malarstwa Anny Marii Fusaro. Chętnych do podziwia-
nia sztuki młodej malarki nie brakowało.
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W wernisażu uczestniczyło wielu miłośników sztuki, także osób młodych.

Jak to się stało, że zrezygnowałaś 
z muzyki na rzecz malowania?

Anna Maria Fusaro: Gdy miałam 
6 lat, to jednym z pierwszych wy-
marzonych zawodów była właśnie 
malarka. Bardzo mocno przy tym 
obstawałam. Chciałam też być 
piosenkarką i razem z przyjaciół-
mi marzyłam by założyć zespół. 
W wieku 12 lat zaczęłam się uczyć 

grać na skrzypcach. Jeśli chodzi 
o malarstwo, to ono zawsze było 
przy mnie i ostateczną decyzję 
podjęłam w wieku 18 lat. Uświa-
domiłam sobie, że jeśli chcę być 
malarką, to muszę malować, a nie 
tylko marzyć o tym. Wtedy ko-
leżanka – Malwina Świątkowska 
– zapytała mnie, czy nie chciała-
bym razem z nią otworzyć naszą 
wspólną wystawę właśnie w tym 

miejscu. To był znak. Bardzo lu-
bię śpiewać i słuchać muzyki, ale 
to o malarstwie zawsze marzyłam 
najbardziej – i to się spełniło.
Jak z perspektywy czasu odczytujesz 
tę decyzję? Nie wolałaś być skrzy-
paczką, która jednocześnie maluje?

Anna Maria Fusaro: W życiu trze-
ba podejmować decyzje. Można 
je zmieniać, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o własny rozwój, jednak jeśli 
w coś inwestujemy, to nie na parę 
lat, tylko na całe życie. Ja wiedzia-
łam że chcę malować i od zawsze 
o tym marzyłam. Tak samo ko-
cham muzykę, uwielbiam jej słu-
chać i śpiewać, ale to malarstwo 
jest dla mnie najważniejsze.
Jakie są Twoje autorytety w dzie-
dzinie zarówno muzyki, jak i malar-
stwa?

Anna Maria Fusaro: Mój ulubiony 
kompozytor klasyczny to Mozart, 
zaraz potem Czajkowski i Beetho-
ven. Z muzyki popularnej uwiel-
biam Beatlesów, ponieważ w spo-
sób współczesny odzwierciedlają 
idee klasyczne. Bardzo mi się 
podobają ich późniejsze utwory, 
w których jest wiele instrumen-
talizacji, a tematyka utworów 
jest bardzo magiczna. Drugi ze-
spół, który bardzo lubię, to Su-
pertramp. To brytyjska grupa, 
która wypracowała swój własny 
styl idąc lekko w stronę bluesa. 
Jest tam też dużo pianina zastę-
pującego pozostałe instrumenty. 
Mają piękne utwory. Uwielbiam 
też Michaela Jacksona. W muzy-
ce zawsze musi być coś, co mnie 
wzrusza i pozytywnie nastraja. 
Daje nadzieję i siłę jednocześnie. 
Jeśli chodzi o malarstwo, to jest 
wielu artystów których bardzo lu-
bię, np. Salvador Dali czy Alfons 
Mucha, z tym, że do malowania 
bardziej inspiruje mnie muzyka 
niż malarstwo.
Czy masz pewne pomysły na swoje 
następne obrazy?

Anna Maria Fusaro: Założyciel 
mojej szkoły, do której teraz cho-
dzę, polecił mi na początku zało-
żenie szkicownika. Nie zdawałam 
sobie wcześniej sprawy z tego, 
jakie to jest ważne i wartościowe, 
mianowicie zapisywanie wszyst-
kich swoich pomysłów. One są 
tak ulotne, że jeśli nie zapiszę ich 
od razu, to uchodzi z nich cała 
siła, inspiracja ucieka. W tych 
szkicownikach piętrzą mi się po-
mysły.
W twoich obrazach widać sporo 
poezji, o czym wspominał już pan 
Kabat. Patrząc na nie można odnieść 
wrażenie, że stanowią ilustracje do 
wierszy.

Anna Maria Fusaro: To dla mnie 
duży komplement, ponieważ 
moim zdaniem najwyższą sztu-
ką jeśli chodzi o tekst pisany jest 
właśnie poezja. Literatura dużo 
tłumaczy, ale to poezja idzie 
w kierunku innych światów, wła-
śnie jak malarstwo czy muzyka. 
Poezję tworzy się rytmem, dźwię-
kiem, w przeciwieństwie do pro-
zy.
Jakie są Twoje plany na przyszłość? 
Anna Maria Fusaro: Zdecydowa-
nie plany podróżnicze, tzw. per-
manent traveller.
Jak oceniasz swoją uczelnię?

Anna Maria Fusaro: Moja uczel-
nia to szkoła prywatna, założona 
przez Amerykanina, który sprze-
ciwił się sztuce współczesnej. 
Według niego ważna jest tradycja 
i właśnie tradycyjne malarstwo. 
Jego największym marzeniem 
jest ożywienie tradycji sztuki, bo 
– co ciekawe – większość ludzi 
już nie wie jak dawni mistrzo-
wie malowali obrazy. Nie uczą się 
tego na akademiach. W szkołach 
muzycznych uczy się bardzo dużo 
techniki, ćwiczy się gamy, etiudy, 
wyrabia się słuch. W sztuce za-
przestano tych rzeczy. Większość 
akademii nie uczy już anatomii, 

perspektywy, nie uczy jak patrzeć 
na rzeczywistość i ją interpreto-
wać. Ja uważam, że nasza prze-
szłość to skarb. Wypieranie się 
tego to tak, jakbyśmy odrzucali 
naszych rodziców. A przecież nasi 
dziadkowie czy rodzice to korze-
nie, dzięki nim tak naprawdę ist-
niejemy. Tak samo jest z dorob-
kiem przeszłości. To nasza baza. 
Na początku modernizmu po-
wstała taka idea odrzucenia na-
szych korzeni. Według mnie nie 
jest to dobre, bo z pielęgnowania 
tradycji może wyrosnąć coś jesz-
cze innego, nowego, dobrego.
A czy takie podejście nie zabija in-
wencji twórczej w artystach?

Anna Maria Fusaro: Z własnego 
doświadczenia wiem, że to może 
tylko pomóc. Muszę powiedzieć, 
że to trochę tak, jakbyśmy chcieli 
pisać poezję po angielsku nie zna-
jąc tego języka. Malarstwo to jest 
język i jeżeli nie zna się tego języ-
ka, to pewnych rzeczy nie można 
wyrazić. Głęboko wierzę w to, że 
malarstwo abstrakcyjne może być 
piękne i wyrażać głębokie uczu-
cia, jednak ja nie widzę w tym 
nic głębszego. Kreatywność za-
czyna się wtedy, gdy ktoś ma ja-
kąś bazę za pomocą której może 
komunikować. Z drugiej strony 
jednak uważam, że kreatywność 
nie bierze się ze szkoły. Można to 
w sobie odkryć. Tak było właśnie 
z Beatlesami, którzy przecież nig-
dy nie uczyli się grać, a z czasem 
wznieśli się na wyżyny. Nie mo-
żemy szukać wymówek w stylu 
„a, ja się nigdy nie uczyłem, to nie 
mogę”. Nieprawda! Jeśli mamy 
inspirację, werwę i pewność sie-
bie, to zawsze znajdzie się droga, 
żeby stworzyć coś wielkiego. Nie 
trzeba wiedzieć wszystkiego, bo 
gdyby tak było, to nigdy nie skoń-
czylibyśmy się uczyć, bo tyle jest 
rzeczy do odkrycia.
Rozmawiała: Patrycja Król

Dorobek przeszłości to nasz skarb
Rozmowa z malarką Anną Marią Fusaro, która 5 
kwietnia w Trzebnickim Centrum Kultury i Spor-
tu miała wernisaż swojej wystawy zatytułowanej 
„Światło i kolor”.
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Anna Maria Fusaro.
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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.

Rozwiązanie z numeru 5
Nagrodę w wysokości 50 zł za rozwiązanie krzyżówki 
otrzymuje:

Dorota Piotrowska
Nagroda do odebrania w sekretariacie TCKiS.

KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 5(28)

 imię i nazwisko

 telefon

Rozwiązanie zagadki FOTO
Zaprezentowany obiekt:
pomnik św. Jana Nepomucena na placu przed bazyliką 
odgadła: 

Marta Żukrowska 
Nagroda do odebrania w wydziele promocji 
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

KOLOROWANKA
Nagrodę niespodziankę otrzymuje:

Zosia Stankowska
Nagroda do odebrania w sekretariacie TCKiS. 

CHEMIA 
z NIEMIEC
 Trzebnica

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

zapraszamy

KRZYŻÓWKA

Ewie Malanowskiej 
z okazji urodzin

 wszystkiego co najlepsze, 
zdrowia, szczęścia i samych 

najpiękniejszych dni 
życzy 

brat Krzysztof z rodziną 

Kochanej Jubilatce
Janinie Przetakiewicz

z okazji 80. urodzin
bukietu najwspanialszych życzeń uśmie-
chu i szczęścia, radości każdego dnia oraz 
wszelkiej pomyślności,serdecznie życzy 

rodzina z Trzebnicy.

Z okazji urodzin 
życzymy Ci wszystkiego, 
co najpiękniejsze. Żeby 

nigdy nie brakowało 
Ci dobrej zabawy i przyjaciół 

i żeby spełniły się wszyst-
kie Twoje marzenia.

Kochanej 

Darii Kądziołce
z okazji 16. urodzin 

Wszystkiego co najlepsze 
życzy Ola D. z mamą

W Twe 40. urodziny
dużo zdrowia Ci życzymy – 

niech Twój wiek Cię nie przerasta, 
niech Twa nadzieja ciągle wzrasta.

 Choć 40-stkę masz na karku,
chwytaj rower, jedź do parku.

Najlepsze życzenia urodzinowe 
Wojciechowi Wachowiakowi 

ślą pamiętający przyjaciele

W tym wyjątkowym dniu 
pragniemy Ci przesłać garść 

dobrego humoru, porcję zdrowia, 
łyk dobrego szampana i szczery uścisk 

dłoni wraz z tradycyjnym 100 lat!

Klaudiuszowi Zaczyńskiemu
 z okazji imienin  moc życzeń 

śle siostra z rodziną 

Kochanej cioci 
Monice Zaczyńskiej 

z okazji urodzin i imienin
miliona uśmiechów 

i spełnienia najskrytszych 
marzeń przesyła 

chrześniak Piotruś

Bądź szczęśliwa jak dziecię 
-Szczęściem owych lat, Gdy nad 

wszystko na świecie Kochaliśmy kwiat! 
Niech Ci życia pogoda Ma na ziemi raj, 

Sercem wiecznie bądź młoda I miła jak maj!

Magdalenie Iwańskiej 

z okazji urodzin 
życzenia składa siostra 

Aleksandra z mężem i córką

Z okazji urodzin życzę Ci: chwil 
beztroskich, jak podczas zabawy na łące, 

doznań gorących, jak w samo południe słońce,
odnalezienia drogi, którą pragniesz kroczyć, sił
i wytrwałości aby z niej nie zboczyć, uśmiechu 
na twarzy, kiedy rano wstajesz, radości, kiedy 

komuś swoją dłoń podajesz, spadającej gwiazdy 
ujrzenia,wszystkich pragnień i marzeń spełnienia!

Maciejowi Janickiemu 
na 11.urodziny  moc życzeń składają

 Piotruś i Ola z rodziną

Życzenia
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Mecz pomiędzy Płomieniem 
Brzyków i Orłem Biedaszków 
Wielki odbył się w Brzykowie 
14 kwietnia o godz. 15. Była to 
pierwsza kolejka wiosenna, któ-
ra została rozegrana terminowo. 
Wcześniejsze zostały odwołane 
z powodu złych warunków at-
mosferycznych.  Jako że grały 
drużyny niemal sąsiadujące w ta-
beli (3. miejsce Orła i 6. Płomie-
nia) widomo było, że będzie to 
mecz zacięty. Już w pierwszej akcji 
meczu Orzeł objął prowadzenie, 
po podaniu Andrzeja Danielaka 
piłkę do siatki skierował głową 
Paweł Reptak. Gospodarze nie 
załamali się tym jednak i jeszcze 
w pierwszej połowie po dwóch 
skutecznych kontrach i błędach 
obrońcy Orła Biedaszków Wielki 
wygrywali 2-1. Bramki zdobyli 
Krzysztof Cieśla oraz Marcel Kar-
gul. Goście mimo nieznacznej 

przewagi w pierwszej połowie nie 
dali rady doprowadzić do remi-
su. Napastnik Orła dwukrotnie 
w sytuacji sam na sam nie pora-
dził sobie z piłką. Druga połowa 
rozpoczęła się nerwowo, zawod-
nicy nie potrafili zapanować nad
nerwami, dlatego też arbiter spo-
tkania, aby uspokoić sytuację na 
boisku, był zmuszony sięgać po 
kartoniki w kolorze żółtym. Gdy 
po drugiej żółtej kartce dla jed-
nego z zawodników, gospodarze 
grali w „10”, goście zaczęli docho-
dzić do głosu. Najpierw zawodnik 
Orła - Daniel Gogacz po ograniu 
obrońców strzelił bramkę na 2-2 
, a później ten sam zawodnik po 
dośrodkowaniu zdobył głową 
swoją drugą bramkę i było 3-2 
dla Orła. Sytuacja na boisku sta-
ła się już bardzo nerwowa, czego 
efektem był bezmyślny faul za-

wodnika gospodarzy, za co arbi-
ter ukarał go czerwoną kartką. 
W ostatnich minutach grający 
z przewagą dwóch zawodników 
goście strzelili czwartą bramkę. 
A. Danielak wykorzystał błąd za-
wodników płomienia, którzy zde-
rzyli się ze sobą tracąc piłkę. Wy-
szedł sam na sam z bramkarzem 
i umieścił futbolówkę w siatce. 
Przy tej sytuacji zawodnicy go-
spodarzy mieli pretensję do sę-
dziego, że ten nie przerwał akcji 
gdy ich piłkarz leżał kontuzjo-
wany na boisku. Goście grający 

z przewagą dwóch zawodników 
mieli jeszcze kilka dogodnych sy-
tuacji na podwyższenie wyniku, 
lecz ich nie wykorzystali. Gospo-
darze, mimo że grali w osłabieniu 
starali się “ odgryźć” kilka razy 
niebezpiecznie atakując, jednak 
już bez efektu bramkowego.
W efekcie nerwowej atmosfery na 
boisku sędzia pokazał aż 8 żółtych 
i 2 czerwone kartki ,większość za 
niepotrzebne dyskusje z arbitra-
mi tego pojedynku. Zawodnicy 
i działacze Płomienia mieli sporo 

pretensji do głównego sędziego 
po tym spotkaniu, uznając go za 
głównego winnego swojej prze-
granej. Lokalne derby w „B” kla-
sie zakończyły się zwycięstwem 
wyżej notowanych gości, którzy 
pokazali więcej konsekwentnej, 
dobrej gry.

Sebastian Hawryliszyn

KINGA BAUMGART 

Pierwszego dnia 4. kolejki na par-
kietach WRONBA jako pierwszy 
wystąpił, jak do tej pory najsłabiej 
radzący sobie spośród trzebnic-
kich zespołów - team Promilki 
Trzebnica. Drużyna w chwili 
obecnej ma na swoim koncie dwa 
rozegrane mecze w 37. sezonie 
WRONBA, niestety oba przegra-
ne, co daje naszej drużynie ostat-
nie miejsce w tabeli grupowej. 
W meczu rozegranym 5 kwietnia, 
drużyna Promilków zmierzyła się 
z liderem swojej grupy RKL.
Pomimo trzech wyrównanych 
kwart naszemu zespołowi nie uda-
ło się wygrać tego spotkania, bo 
RKL całkowicie zdominował grę 
na parkiecie. W drugiej kwarcie 
zawodnicy drużyny przeciwnej 
rzucili aż 25 oczek, a trzebnicza-
nie zdobyli w tym okresie jedynie 
9 pkt.. Tak wypracowaną przewa-
gę drużyna RKL utrzymywała do 
końca spotkania, nie dając naszej 

drużynie najmniejszych szans na 
odrobienie straconych punktów. 
Pojedynek zakończył się przegra-
ną Promilków Trzebnica 43:63.
Kolejnego dnia 4 kolejki przeciw-
ko WroGeo wystąpiła drużyna 
B.C Trzebnica, która do tej pory 
fenomenalnie radzi sobie pod-
czas trwania rozgrywek. Druży-
na B.C jest niekwestionowanym 
liderem swojej grupy, dodatkowo 
jest to jedyny trzebnicki skład 
występujący w II lidze WRON-
BA. Zawodnicy B.C nie mają na 
swoim koncie jak do tej pory ani 
jednego przegranego meczu i nic 
nie zapowiada, żeby w przyszło-
ści coś w tej kwestii miało ulec 
zmianie. W meczu przeciwko 
WroGeo nasi zawodnicy wystą-
pili jak zwykle w wyjątkowo do-
brej formie, nie dając drużynie 
przeciwnej możliwości wygra-
nej. Najlepszym zawodnikiem 
spotkania bezdyskusyjnie został 
Kamil Podrygajło, który zdobył 
dla naszej drużyny 18 punktów. 
W trakcie meczu zawodnicy B.C 
popisali się świetną skuteczno-
ścią w rzutach za 2 punkty, gdyż 
spośród 37 oddanych aż 21 było 
celnych. Zawodnicy drużyny 
WroGeo nie mieli najmniejszych 
szans na wygraną z trzebnickim 
zespołem. Spotkanie zakończyło 
się wynikiem 56:34 na korzyć B.C 
Trzebnica.

Następna kolejka sezonu (piąta) 
odbyła się tydzień później. Dnia 
13 kwietnia (sobota) zespół Za-
dymki Trzebnica rozegrał spo-
tkanie przeciwko drużynie 3bu-
ty.pl. Mecz, który ostatecznie 
trzebniczanie wygrali 46:37, był 
bardzo wyrównany. Pierwszą 
kwartę Zadymki przegrali mi-
nimalnie trzema punktami, jed-
nak już w kwarcie drugiej zabrali 
się za szybkie odrabianie strat, 
remisując ją 18:18. Trzebnickie-
mu zespołowi udało się wyjść na 
prowadzenie dopiero w trzeciej 
kwarcie, a wypracowaną wówczas 
przewagę gracze Zadymek potra-
fili utrzymać do końca spotkania.
Na przegraną zespołu 3buty.pl 
złożyły się dwa istotne czynniki: 
słaba skuteczność lidera zespołu 
Pawła Oborzyńskiego, który dla 
swojego teamu zdobył jedynie 6 
oczek, a także brak skuteczności 
w rzutach z dystansu (3/13). Tego 
dnia najwięcej punktów dla swo-
jej drużyny zanotował Grzegorz 
Krzysztofik (14 punktów), więk-
szość z nich została uzyskana na 
linii rzutów wolnych (8/11).
Trzebniccy koszykarze jeszcze 
w kwietniu rozegrają kolejne 
spotkania w 6. i 7. kolejce 37. se-
zonu amatorskiej ligi koszykówki 
WRONBA. W 6 kolejce wezmą 
udział dwie trzebnickie druży-
ny: 20 kwietnia w hali SSP 72 we 

Wrocławiu, przy ulicy Trwałej 
19 pojedynek przeciwko druży-
nie Sampraus II, rozegra zespół 
Promilki Trzebnica. Następnego 
dnia 21 kwietnia DiTRojt Flin-
stons zmierzy się z wiceliderem 
swojej grupy Rozrewolwerowany-
mi w meczu rewanżowym, który 
odbędzie się w hali IX LO przy ul. 
Piotra Skargi 29/31 we Wrocła-
wiu. Kolejka 7 przypada w dniach 
27-29 kwietnia, a weźmie z niej 
udział jeden trzebnicki zespół. 
W niedzielę 28 kwietnia zespół 
Zadymki Trzebnica rozegra spo-
tkanie przeciwko drużynie Din-
king Team. Mecz odbędzie się 
w hali SSP 72 we Wrocławiu przy 
ulicy Trwałej 19. Wszystkich ki-
biców koszykówki zapraszamy do 
wzięcia udziału w meczach na-
szych drużyn.
Promilki Trzebnica – RKL 
43:63 (10-13, 9-25, 14-10, 10-15). 
Punkty dla Promilki Trzebnica 
zdobywali: Marcin Stępień (0), 

Paweł Fijał (14), Jacek Bartosik 
(6), Marcin Ciszewski (3), Prze-
mysław Jaremkiewicz (15), Daniel 
Słomski (5).
B.C Trzebnica – WroGeo 56:34 
(20-10, 16-5, 10-17, 10-2). Punk-
ty dla B.C Trzebnica zdobywali: 
Bartosz Walczak (11), Bartłomiej 
Konopacki (11), Bartłomiej Po-
drygajło (8), Kamil Podrygajło 
(18), Michał Krupa (4), Arkadiusz 
Śmiejak (0), Grzegorz Chabiński 
(2), Paweł Wywiał (2), Michał 
Zych (0).
Zadymki Trzebnica – 3buty.pl 
46:37 (10-13, 8-5, 8-4, 20-15). 
Punkty dla Zadymki Trzebni-
ca zdobywali: Tomasz Widurski 
(7), Piotr Misiak (6), Grzegorz 
Krzysztofik (14), Marcin Zarzecz-
ny (6), Kamil Szczepański (4), 
Paweł Kozioł (9), Arkadiusz Wi-
durski (0).

KINGA BAUMGART 

Spotkanie odbyło się w minioną 
sobotę, 13 kwietnia, o godzinie 
17. Trzebniccy szczypiorniści ro-
zegrali pierwszy po długiej prze-
rwie mecz w dolnośląskiej III 
lidze seniorów. Przestój spowodo-
wany był tym, że drużyny, z któ-
rymi Korona miała się zmierzyć 
w 14 i 15 kolejce ligi, wycofały się 
z rozgrywek. W 16 kolejce TKS 
Korona podjęła w hali sportowej 
przy ul. Żeromskiego 25, zajmu-
jący trzecie miejsce w tabeli SPR 
Chrobry II Głogów.
Przez pierwsze 15 minut pojedy-
nek był bardzo wyrównany, dru-
żyny wymieniały punkt za punkt. 
Jednak od 19 minuty spotkania 
w szeregach naszej drużyny za-
częły mnożyć się błędy: widać 
było braki w obronie, gubienie 
piłki, złe podania. Taki stan rzeczy 
spowodował przestój w zdobywa-
niu bramek przez zawodników 
TKS Korona. Chwilowe rozbicie 
naszej drużyny bardzo skutecz-

nie wykorzystał SPR Chrobry 
II Głogów, powiększając swój 
dorobek punktowy o 8 celnych 
trafień, podczas gdy trzebnickim
szczypiornistom do zakończenia 
połowy udało się zdobyć jedynie 
jednego gola. Pierwsza połowa 
meczu zakończyła się wynikiem 
11:18 na korzyść gości.
Chociaż Korona przegrała pierw-
szą połowę jej zawodnicy scho-
dzili na przerwę w dalszym ciągu 
pełni optymizmu i wiary we wła-
sne możliwości. Takie podejście 
graczy zaowocowało w trakcie 
pierwszych minut drugiej poło-
wy, kiedy to nasza drużyna za-
częła odrabiać stracone punkty. 
Dorobek punktowy TKS Koro-
na systematycznie powiększał 
najlepiej punktujący zawodnik 
spotkania, grający na lewym ro-
zegraniu Wojciech Modliborski, 
który zdobył dla swojej drużyny 
11 bramek.
Druga część spotkania była 
ogromnie emocjonująca. Trzeb-
nicki klub dopingowali kibice, 
którzy bardzo tłumnie stawili się 

na meczu, dodając naszym za-
wodnikom otuchy. W 42 minucie 
spotkania po celnym rzucie Mate-
usza Kobylańskiego zdawało się, 
że Koronie uda się odrobić stra-
tę , jednak gracze gości po kilku 
straconych bramkach ponownie 
skoncentrowali się na skutecznej 
obronie, dodatkowo dokłada-
jąc do tego kolejną serię celnych 
trafień. Mimo ogromnego wy-
siłku i zaangażowania, jaki nasi 
zawodnicy włożyli w rozegranie 
tego spotkania, mecz zakończyli 
przegraną 23:32.
Podczas trwania spotkania, za-
uważyć można było ogromną 

poprawę w grze naszych zawod-
ników. Mecz ten był godnym 
obejrzenia widowiskiem sporto-
wym, pełnym emocji i pasji, którą 
widać było na twarzach naszych 
zawodników. Śmiało można po-
wiedzieć, że Trzebnicki Klub 
Sportowy Korona coraz lepiej 
radzi sobie pod bacznym okiem 
trenera Józefa Wojciechowskiego, 
który podczas każdego spotkania 
wspiera i dopinguje swoją dru-
żynę wraz z wiceprezesem klubu 
Zenobiuszem Modliborskim. Po-
mimo tego, że Korona przegrała 
spotkanie z SPR Chrobry II Gło-
gów, to wynik napawa optymi-

zmem, gdyż wcześniejsze starcie 
obydwu tych klubów zakończyło 
się wynikiem 14:51 dla Głogowa. 
Naszej drużynie życzymy sukce-
sów i tego, aby utrzymała obrany 
kurs, gdyż zdaję się on być tym 
właściwym.
Kolejnym rywalem TKS Korona 
będzie, zajmujący trzecie miejsce 
w tabeli, SPR Oleśnica. Trzebnic-
cy szczypiorniści rozegrają ten 
pojedynek na wyjeździe. Tych 
Państwa, którzy będą mieli ocho-
tę wspierać i dopingować naszą 
drużynę, zapraszamy dnia 21 
kwietnia (niedziela) o godzinie 
17:00 do Hali Sportowwej MOKiS 
w Oleśnicy przy ulicy Kochanow-
skiego 4.
Skład TKS Korona: Marek Woź-
niak (1), Łukasz Matys (2), Mar-
celi Wilusz (3), Tomasz Spaliń-
ski, Patryk Kalinowski, Mateusz 
Kobylański (3), Marcel Mitręga, 
Błażej Klimek, Wojciech Modli-
borski (11), Wojciech Pacholik, 
Gabriel Mądry (1), Paweł Gomół-
ka, Paweł Grzesiak. Trener: Józef 
Wojciechowski. 
Skład SPR Chrobry II Głogów: 
Patryk Adamczewski (3), Jakub 
Konopski (3), Krzysztof Gdako-
wicz (7), Arkadiusz Mrówka (1), 
Marek Becelewski (8), Bartosz 
Chabior, Hubert Krawiec (3), To-
masz Piskorski, Kacper Kajak (3), 
Patryk Kulpa (2), Sebastian Su-
person, Szymon Matuszak (2).

Korona w coraz lepszej formie
Po prawie dwumiesięcznej przerwie w rozgrywaniu spotkań w Dolno-
śląskiej Lidze Wojewódzkiej Seniorów TKS Korona Trzebnica podjął na 
swoim parkiecie drużynę SPR Chrobry II Głogów. Spotkanie do samego 
końca było bardzo zacięte. Mimo ogromnych starań, jakie podejmo-
wali zawodnicy Korony, mecz zakończył się wynikiem 23:32 na korzyść 
gości.

Na zdjęciu najlepszy strzelec sporkania, Wojciech Modliborski.

Dwie wygrane trzebnickich koszykarzy we WRONBA

4 KOLEJKA 37 SEZONU WRONBA

III Liga   Promilki Trzebnica 43:63 RKL

II Liga   B.C Trzebnica 56:34 WroGeo

5 KOLEJKA 37 SEZONU WRONBA 

III Liga   Zadymki Trzebnica 46:37 3buty.pl

Trzebnickie drużyny rozegrały spo-
tkania 4. i 5. kolejki 37. sezonu WRON-
BA. Na parkiecie pojawiły się tym ra-
zem wszystkie trzebnickie drużyny 
z wyjątkiem DiTRojt Flinstons. Nasi 
zawodnicy jak zwykle nie zawiedli 
oczekiwań kibiców, wygrywając dwa 
z trzech spotkań.

Lokalne derby sąsiadów w tabeli

KOLEJKA 14 - 21 KWIETNIA

Junak Stryjno LZS Strupina 

ULKS Powidzko  Sparta Wszemirów 

Lech Barkowo     Sokół Ujeździec Wielki 

Orkan Borzęcin  LZS Księginice 

Orla Korzeńsko  Płomień Brzyków 

Orzeł Biedaszków Wielki Piast II Żmigród
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W czwartek 11 kwietnia na trzeb-
nickim orliku drużyna Gimna-
zjum Nr 1 w Trzebnicy gościła 
trzy zespoły z powiatu trzebnic-
kiego, które zagrały w turnieju 

piłkarskim Coca Cola Cup. Dru-
żyny zagrały sześć meczów w sys-
temie „każdy z każdym”, tocząc 
naprawdę zacięte pojedynki.

KOLEJNOŚĆ:

1 Gimnazjum Prusice

2 Gimnazjum Nr 1 Trzebnica 

3 Gimnazjum Pęgów

4 Gimnazjum Czeszów

WYNIKI:

Gimnazjum Czeszów Gimnazjum Pęgów 1 : 1

Gimnazjum Prusice Gimnazjum Nr 1 Trzebnica 2 : 2

Gimnazjum Czeszów Gimnazjum Prusice 0 : 4

Gimnazjum Pęgów Gimnazjum Nr 1 Trzebnica 1 : 3

Gimnazjum Pęgów Gimnazjum Prusice 0 : 3

Gimnazjum Czeszów Gimnazjum Nr 1 Trzebnica 2 : 2

Coca Cola dla Prusic

Gimnazjaliści z Prusic wygrali turniej.

KAMIL KWAŚNIAK 

Dramat naszych piłkarzy rozpo-
czął się już w 7. minucie. Goście 
dośrodkowali w pole karne, a w 
nim niestety niefortunnie odna-
lazł się Jacek Nawrot, który tak 
beznadziejnie interweniował, 
że wpakował piłkę do własnej 
bramki, nie dając szans na obro-
nę debiutującemu od pierwszych 
minut Rafałowi Pelcowi. Dla 
osiemnastoletniego golkipera to 
był dopiero początek, zbliżającej 
się masakry.
Już dziewięć minut później mu-
siał wyciągać piłkę z siatki po 
raz drugi. I to drugi raz pokonał 
go kolega z obrony. Tym razem 
samobójcze trafienie zaliczył wy-
chowanek wrocławskiego Śląska, 
Dawid Cychol. Niestety, przy-
jezdni na kolejnego gola czekali 
tylko dwie minuty. Znów niepo-
radnie zachowała się defensywa, 
co sprytnie wykorzystał Rado-
sław Flejterski i uderzył mocno 

z granicy pola karnego. Dopiero 
to przebudziło wyraźnie sparali-
żowanych graczy trenera Piotra 
Adamczyka. Gra stała się bar-
dziej wyrównana, ale zapewne ze 
względu na to, iż wrocławianie 
cofnęli się, by bronić korzystne-
go dla siebie wyniku. Poloniści 
stworzyli kilka dogodnych sytu-
acji, ale w najlepszej z nich błąd 
popełnił sędzia, który nie podyk-
tował rzutu karnego po ewident-
nym faulu na Adrianie Bergierze. 
W 33. minucie sprawiedliwość 
wzięła jednak górę i na 1:3 trafił
Jakub Jakóbczyk, ustalając tym 
samym wynik do przerwy.
W szatni Piotr Adamczyk nie 
szczędził gorzkich słów pod ad-
resem swoich zawodników i po-
działało to na nich mobilizująco, 
bo wyszli na murawę bardzo bo-
jowo nastawieni. Efektem był gol 
Rafała Miazgowskiego w 50. mi-
nucie. Popularny Miazga poko-
nał Gąsiorowskiego mierzonym 
strzałem w okienko. Kontaktowe 

trafienie okazało się jednak tylko
dobrymi złego początkami.
Trzebniczanie, zamiast pójść 
za ciosem i dążyć do wyrówna-
nia, zaczęli znowu grać tak, jak 
w pierwszej połowie. Ślężanie 
robili z nimi co tylko chcieli, 
a miejscowi wyglądali na ich tle, 
jak drużyna szkolna przy Barce-
lonie. W 55. i 57. minucie Pelca 
pokonał Rajter. A chwilę później 
było już 2:6, kiedy kombinacyj-
ną akcję swoich kolegów wykoń-
czył Brusiło. Wtedy boiskową 
mądrością popisał się Wojciech 
Jankowski, otrzymując dwie żółte 
kartki w odstępie czterech minut, 
które zakończyły się osłabieniem 
i tak rozbitej już drużyny. Grając 
w przewadze, wicelider trzeciej 
ligi dobił biało-niebieskich bez 
większych problemów. Bramki 
strzelali jeszcze Janas, Celuch 
i Kowalski w doliczonym czasie 
gry.
Taka kompromitacja powinna 
stać się lekcją pokory dla druży-
ny, która wręcz musi wyciągnąć z 
niej wnioski, bo podobna postawa 
nie ma prawa się już powtórzyć. 
Świetna okazja do rehabilitacji 
już w sobotę i środę. Wówczas 
Polonia zmierzy się odpowiednio 
– z Orłem Międzyrzecz i Sprota-
vią Szprotawa. Pierwszy z rywali 

to outsider ligowej tabeli, a dru-
gi to nasz bezpośredni rywal w 
walce o utrzymanie. Podopieczni 
Adamczyka nie mają zatem inne-
go wyjścia, niż zdobycie w nich 

kompletu punktów. Pocieszający 
jest tylko jeden fakt – gorzej już 
przecież być nie może.

Tragiczny początek wiosny
Gorszego startu wiosennych rozgrywek nie wyobrażali 
sobie nawet najwięksi sceptycy. Trzebnicka Polonia roz-
poczęła rundę rewanżową od upokarzającej porażki ze 
Ślęzą Wrocław. Mecz zakończył się przytłaczającym wy-
nikiem 2:9 (1:3).

O udanym początku wiosny nie 
mogą mówić też gracze drugiej 
drużyny, którzy na własnym bo-
isku przegrali 3:4 w bardzo waż-
nym meczu z Pogonią Cieszków. 
Tym samym, już na inaugura-
cję skomplikowali sobie walkę 
o utrzymanie w A-klasie.
Spotkanie lepiej rozpoczęli go-
spodarze, a z bardzo dobrej stro-
ny pokazał się nasz nowy nabytek, 
debiutujący Marcin Synowiec. 
W 14. minucie wygrał pojedynek 
z obrońcą cieszkowian, znalazł się 
w sytuacji sam na sam z bramka-
rzem i bezbłędnie ją wykorzystał. 
Z prowadzenia nie cieszyliśmy 
się jednak zbyt długo, bo tylko 
minutę. Poloniści nie podłamali 
się tym faktem i konsekwentnie 
konstruowali ataki pozycyjne. 
Nie potrafili ich jednak skon-
sumować, za co zostali skarceni 
w 33. minucie i do szatni schodzi-
li przegrywając 1:2.

Od początku drugiej połowy, za-
wodnicy Adriana Bergiera znów 
byli stroną dominującą, ale bra-
kowało im skuteczności. Spo-
sób na bramkarza przyjezdnych 
znalazł dopiero Zbigniew Woź-
niak. 39-letni piłkarz popisał się 
swoim doświadczeniem i spryt-
nym strzałem zza pola karnego 
wyrównał na 2:2. Wtedy przeży-
liśmy deja vu, gdyż po minucie 
goście prowadzili już 3:2.
W 74. minucie znów błysnął – po-
wracający do Polonii po dziesię-
ciu latach – Woźniak, który zali-
czył jeszcze piękniejszego gola niż 
poprzednio. Niestety, jego wysi-
łek roztrwonili młodsi koledzy, 
wpuszczając niechlujnie rywali 
w pole karne, co nie mogło się 
skończyć inaczej niż utratą kolej-
nej bramki. Kolejny mecz Polonii 
II już w niedzielę o godzinie 11.00 
w Sycowie z miejscową Pogonią.

[KK]

Druga drużyna też z falstartem

Wynik na tablicy uświadamiał jak nieudany był pierwszy mecz Polonii Trzebnica 
w rundzie wiosennej.
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Druga drużyna Polonii Trzebnica zaczęła rundę wiosenną od porażki.
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POLONIA TRZEBNICA – ŚLĘZA WROCŁAW 2:9 (1:3)
33. Jakóbczyk, 50. R. Miazgowski - 7. Nawrot (s.), 16.Cychol (s.), 18. Flej-
terski, 55., 57. Rajter, 61. Brusiło, 75. Janas, 88. Celuch, 90, Kowalski
POLONIA - Pelc, Cychol, Nawrot, Pająk (46’Fitowski), Jankowski, Ber-
gier, Waliszczak (83’A. Miazgowski), R.Miazgowski, Jakóbczyk, Zieliń-
ski (46’Psiurka), Bella.
ŚLĘZA - Gąsiorowski, Stawowy, Dorobek, Przystalski, Kątny, Brusiło, 
Celuch, Flejterski (72’Bielski), Niewiadomski (69’Hajdamowicz), Jam-
rozowicz (69’Janas), Rajter (79’Kowalski).
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TERMINARZ
SPORTOWY 

19 kwietnia
 godz.9.00 Stadion Miejski 
– Mistrzostwa Gminy w Piłce 
Nożnej Szkół Podstawowych

21 kwietnia
 godz.10.45 ul. Leśna  IV Leśne 
Przedbiegi 2013

26 kwietnia
 godz. 9.00 Stadion Miejski 
– Mistrzostwa Gminy w Piłce 
Nożnej Szkół Gimnazjalnych

28 kwietnia
 Stadion Miejski godz. 10.30 
– Wiosenny Test Coopera 

O wiele lepiej niż obie seniorskie 
drużyny, rundę wiosenną rozpo-
częli nasi juniorzy. W pierwszym 
meczu po awansie do ligi okręgo-
wej popisali się wysokim zwycię-
stwem 4:1 z Czarnymi Kondrato-
wice.

Pierwsza połowa potyczki mło-
dych zawodników była dość wy-
równana, o czym świadczy sam 
jej wynik – 1:1. Drugie 45. minut 
należało już jednak do podopiecz-

nych trenera Leszka Karbownika, 
którzy nie pozostawili cienia wąt-
pliwości i zdobyli trzy bramki.
Obiecujący szkoleniowiec nie 
zamierza jednak spoczywać na 
laurach. - Jestem oczywiście za-
dowolony z wygranej, ale jeszcze 
nie wszystko było idealnie. Nadal 
mamy nad czym pracować, bo 
wciąż daleko nam do doskonało-
ści – skomentował trener Leszek 
Karbownik.         
                                                   [KK]

Trampkarze Polonii jechali do 
Milicza na ligowy mecz z Bary-
czą. Niestety, po kilku dniach 
okazało się, że był to zaledwie 
sparing. Wszystko przez decy-
zję DZPN, który ze względu na 
warunki atmosferyczne i zły 
stan boisk u większości drużyn, 
odwołał całą kolejkę, a wyniki 
rozegranych meczów anulował. 
Trener Paweł Tronina jednak nie 
rozpacza, gdyż jest przekonany, 
że osiągnięty tam rezultat, 2:2, 
nie był szczytem możliwości jego 
zawodników.                      

    [KK]

Powstała we wrześniu druga dru-
żyna młodzików, ma już za sobą 
pierwszy poważny sprawdzian. 
W swoim debiutanckim ligowym 

meczu, zmierzyli się z Odrą Lu-
biąż. I choć chłopcy Wojciecha 
Zielińskiego przegrali 0:5, to nie 
ma powodów do rozpaczy, gdyż 

Dolnośląski Związek Piłki Noż-
nej anulował wszystkie wyniki 
z tej serii spotkań.

[KK]

Tylko młodzież nie zawodzi

Anulowany 
remis 
trampkarzy

Historyczny mecz młodzików

Trener Leszek Karbownik (w środku) z juniorami Polonii Trzebnica odniósł wy-
sokie zwycięstwo.

Drużyna trampkarzy Polonii Trzebnica prezentuje się okazale.

Młodzicy Polonii Trzebnica mają już za sobą historyczny debiut. Na zdjęciu z trenerem Wojciechem Zielińskim oraz preze-
sem TSSR Ryszardem Buckim.
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KINGA BAUMGART 

Korzystając z odwołania dwuna-
stej ligowej kolejki Płomień Brzy-
ków, zajmujący szóste miejsce 
w tabeli grupy X Klasy B, rozegrał 
w niedzielę 7 kwietnia sparring 
z ósmym zespołem grupy IX Kla-
sy B - Masłovią Masłów. Od po-
czątku spotkania przewagę miał 
zespół z Brzykowa, ale pierwszego 
gola tego spotkania mogliśmy ob-
serwować w 33 minucie gry, gdy 
piłkę do siatki skierował zawod-
nik Masłovii Marcin Tereniuk. 
Na kontratak drużyny przeciw-
nej nie musieliśmy jednak długo 
czekać, bo w kolejnej minucie 
(34) wyrównującego gola strzelił 
zawodnik Płomienia - Krzysztof 
Cieśla. Do końca pierwszej poło-
wy utrzymał się remis, a mecz był 
wyrównany.
Pierwsza połowa spotkania nie 

obfitowała w bramki, czego nie
można powiedzieć o drugiej czę-
ści meczu. Kiedy zawodnicy obu 
drużyn powrócili na boisko po 
przerwie zarówno jedni jak i dru-

dzy skoncentrowali się na po-
większeniu dorobku bramkowego 
swojego zespołu. Pierwszego gola 
w tej połowie strzelił zawodnik 
Masłovii Łukasz Paluszkiewicz po 
świetnym dograniu piłki od swe-
go kolegi z drużyny. Bardzo moc-
nym punktem swojego zespołu 
podczas trwania całego spotkania 
okazał się młody bramkarz dru-
żyny z Masłowa Dawid Śliwka, 

który popisywał się wspaniałą grą 
i interwencjami. Nie dawał się za-
skoczyć, choć piłkarze Płomienia 
często atakowali bramkę drużyny 
przeciwnej.
Najlepszą akcję bramkarza mo-
gliśmy oglądać w 65 minucie 
spotkania, kiedy to wybronił nie-
bywale trudny strzał napastnika 
Płomienia. Zaledwie dwie minu-
ty później trzecią już bramkę dla 
Masłovii zdobył Marcin Szałap-
ski. Gol padł w 67 minucie spo-
tkania.
Kolejne bramki oba zespoły zdo-
bywały na przemian, więc już do 
końca meczu utrzymała się dwu-
bramkowa przewaga ekipy z Ma-
słowa. W 74 i 86 minucie bramki 
dla Płomienia Brzyków zdobyli: 
Łukasz Grudzień i Bartłomiej Ce-
piel. Masłovia natomiast mogła się 
pochwalić trafieniami Norberta
Dudka w 82 minucie, a następnie 
golem Mateusza Masztalerza na 
trzy minuty przed zakończeniem 
spotkania (87 min.).
Mecz zakończył się wygraną Ma-
słovii Masłów 5:3. Zatem, choć 
przez zdecydowaną większość 
spotkania to drużyna Płomienia 

Brzyków utrzymywała się przy 
piłce, to lepszą skutecznością wy-
kazał się zespół z Masłowa. Do-
datkowo większość strzałów na 
bramkę Masłowa wybronił bar-
dzo dobrze dysponowany bram-
karz Dawid Śliwka, który bez 
najmniejszej wątpliwości zasłu-
żył w pełni na miano najlepszego 
zawodnika spotkania.
Skład Masłowii Masłów: Dawid 
Śliwka, Tomasz Gorazdowski, 
Marcin Szałapski (1), Damian 
Cichoń, Łukasz Paluszkiewicz 
(1), Patryk Śliwka, Roman Karyś, 
Marcin Tereniuk (1), Kamil Tere-
niuk, Norbert Dudek (1), Mateusz 
Masztalerz (1), Dawid Zabłocki. 
Trener: Piotr Zabłocki.
Skład Płomienia Brzyków: Ar-
tur Mikołajów, Karol Cyndecki, 
Krzysztof Cieśla (1), Marcel Kar-
gul, Mateusz Wieczorkiewicz, Łu-
kasz Grudzień (1), Michał Czter-
nastek, Witold Cyndecki, Paweł 
Fritsch, Bartłomiej Cepiel (1), Ka-
mil Skotny, Mariusz Guzik, Paweł 
Łaskowski, Konrad Pęczkowski. 
Trener: Lesław Karbownik.

Sparring Masłovia Masłów – Płomień Brzyków
Drużyny niższych lig, przygotowujące się do rozpoczęcia piłkarskich rozgry-
wek, nie marnowały czasu. W sobotę i niedzielę (6/7 kwietnia) rozegrały serię 
meczów sparringowych. W jednym z nich spotkały się ekipy z Gminy Trzebnica, 
grające w B klasie: Masłovia Masłów i Płomień Brzyków.

Mecz Masłovii Masłów z Płomieniem Brzyków
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Zima, dla osób spędzających czas 
wolny na uprawianiu różnych 
rodzajów aktywności fizycznej,
była zarówno ułatwieniem jak 
i utrudnieniem w realizacji swo-
ich celów. W przeciwieństwie do 
sympatyków sportów zimowych, 
którzy mogli cieszyć się długim 
sezonem, wiele osób chcących 
skorzystać z lokalnej infrastruk-
tury sportowej „pod chmurką” 
musiało rezygnować z przyjem-
ności, jaką daje ruch na świeżym 
powietrzu. Tych bardziej zde-
terminowanych nie były jednak 
w stanie odstraszyć nawet minu-
sowe temperatury i śnieg. Próbo-
wali biegać, grać w piłkę i jak naj-
szybciej korzystać ze sportowej 
infrastruktury.
Zawodnicy zespołów z poszcze-
gólnych wsi, jak i inne drużyny 
nie mogły się doczekać końca 
zimy. Na szczęście sztuczna trawa 
pozwala na szybsze wejście na bo-
isko. Nie bez znaczenia jest rów-
nież fakt, że sztuczne oświetlenie 
pozwala na zajęcia i treningi po 
zmroku, czyli po pracy.
 - Z powstałego w ubiegłym roku 
kompleksu boisk Orlik w Ujeźdź-
cu Wielkim, wybudowanego 

przez trzebnicką gminę i zarzą-
dzanego przez Trzebnickie Cen-
trum Kultury i Sportu, już od 1 
marca tego roku korzysta wie-
le ekip. Systematyczne treningi 
z białym puchem w tle odbywały 
m.in. drużyny z Ujeźdźca Małe-
go, Biedaszkowa, Koniowa oraz 
Ujeźdźca Wielkiego. Sporadycz-
nie z boiska korzystały również 
grupki znajomych - powiedział 
Grzegorz Marzec, który na obiek-
cie w Ujeźdźcu Wielkim pełni 
rolę animatora sportu z ramienia 
TCKiS.
W celu uzyskania informacji na 
temat tego, jak mieszkańcy po-
strzegają Orlika, rozmawialiśmy 
z  jednym z uczestników popo-
łudniowego „kopania”, Domini-
kiem Maziarzem.
Widać, że panująca aura nie prze-
szkadza wam aby spotkać się i po-
biegać trochę za piłką?

– Absolutnie. Po paru minutach 
nie odczuwa się już wcale mrozu. 
Jeżeli temperatura nie jest niższa 
niż -15 stopni Celsjusza i tym 
samym nie zagraża zdrowiu gra-
jących, to nie widzę powodu, dla 
którego mielibyśmy zrezygnować 
z grania – odpowiedział Dominik 

Maziarz.
Często korzystacie z tego miejsca?

– O sobie mogę powiedzieć, że 
trochę mniej, ponieważ na co 
dzień mieszkam we Wrocławiu, 
ale z tego co wiem, to chłopaki 
często przychodzą, chociażby po-
kopać do bramki czy porzucać do 
kosza. 
Czy tutejszy „Orlik” zmienił w jakimś 
stopniu wasze życie? Jak wyglądało 
aktywne spędzanie czasu wolnego 
przed powstaniem tego kompleksu 
boisk?
 – Odrobinę na pewno zmienił, 
przynajmniej w sferze możliwo-
ści uprawiania różnych sportów. 
Jak byłem młodszy to zawsze 
jakoś sobie radziliśmy z chłopa-
kami, wystarczyło ustawić dwie 

małe bramki w pobliżu tutejszego 
boiska i mogliśmy grać. Później, 
kiedy w czasach liceum zaczęło 
brakować czasu, nie było komu 
kosić trawy w tamtym miejscu 
i tak się to nasze granie jakoś 
skończyło. Teraz jak już jest „Or-
lik” z dobrze przygotowaną i za-
dbaną nawierzchnią, więc widać, 
że nawet ci młodsi chętniej przy-
chodzą. Dużym plusem jest rów-
nież ogrodzenie, dzięki któremu 
nie trzeba ciągle biegać za piłką.
Czy uważasz, że tworzenie ogólno-
dostępnej infrastruktury sportowej 
jest potrzebne?

- Jest nawet konieczne! Stwarza 
to dzieciom możliwość ruchu, 
zachęcając do wyjścia z domu 
w czasach, w których siedzenie 

przed komputerem czy telewizo-
rem jest dominującą formą spę-
dzania czasu wolnego.
Po roku funkcjonowania, dają-
cego wiele radości zarówno tym 
najmłodszym jak i tym trochę 
starszym, „Orlik” w Ujeźdźcu 
Wielkim doskonale spełnia swą 
rolę. Jest boiskiem wygodnym, 
funkcjonalnym i potrzebnym 
– zarówno uczniom pobliskiej 
szkoły podczas zajęć z wycho-
wania fizycznego, jak i dorosłym
mieszkańcom wielu okolicznych 
miejscowości, którzy korzystają 
z obiektu w wolnych chwilach.
W najbliższym czasie nastąpi ofi-
cjalne otwarcie kompleksu spor-
towego w Ujeźdźcu. 

(eg)

Nawet opady śniegu i mocny mróz nie przeszkodziły amatorom futbolu w graniu w piłkę na orliku w Ujeźdźcu Wielkim.

Orlik w Ujeźdzcu Wielkim cieszy się powodzeniem
Tegoroczna długa zima dała się we znaki na wiele sposobów. 
Jednak śnieg nie przeszkodził w korzystaniu z gminnego Or-
lika w Ujeźdźcu Wielkim, gdzie regularnie trenuje kilka ze-
społów i wielu amatorów piłki nożnej.

Sparta rozegrała nierówny, 
momentami chaotyczny mecz. 
Chwile dobrej gry pojawiały się 
tylko czasami, a to za mało by 
pokonać dobrze ułożonego tak-
tycznie rywala.   Iska Pasikuro-
wice – Sparta Skarszyn 3-1.
W niedzielę 14 kwietnia na sta-
dionie w Pasikurowicach odbył 
się mecz, który miał pokazać siłę 
zespołu Skarszyna po zimowej 
przerwie. Sparingi przed inau-
guracją wyglądały obiecująco, 
a zawodnicy oraz sam trener dość 
głośno wspominali o celu, jakim 
jest awans do wyższej klasy roz-
grywkowej - okręgówki. Jednak 
rywal, z którym przyszło im się 
mierzyć ma podobne cele, a w 
dodatku w pierwszej rundzie po 
szalonym, porywającym meczu 
wygrał na boisku w Skarszynie 
6:4. Niedzielne spotkanie było 
wiec również okazją do rewanżu 
oraz zdobycia twierdzy gospoda-
rzy, w której goście nie potrafią
odnieść zwycięstwa od kilku już 
spotkań. Od pierwszego gwizd-
ka widać było jak ciężkie będzie 
to zadanie. Gospodarze zaczęli 
z impetem oraz pełną energią 
przeć na bramkę gości. Iskra osią-
gnęła wyraźna przewagę dzięki 
szybkości swoich skrzydłowych 
oraz dokładnej grze podaniami. 
Sparta natomiast upodobniła się 
do niedźwiedzia, który dopiero 
przed chwilą wybudził się z zi-
mowego snu i pomimo pięknego 
słońca nie potrafiła wejść na wyż-
sze obroty, by nawiązać skuteczną 
walkę z rywalem. Na wykorzy-
stanie przez gospodarzy ospa-
łości gości nie trzeba było długo 
czekać. Już w 10 minucie grający 
z czwórką na plecach Mateusz Ja-
siński strzelił bramkę, wykorzy-
stując jeden z kolejnych błędów 
rywali. Sparta nie zdążyła jeszcze 

dobrze podnieść gardy po przy-
jętym ciosie, by chwile później 
leżeć już prawie na deskach. Pięt-
nasta minuta, znów kilka błędów, 
szybkość i spryt rywali, odrobina 
szczęścia i wynik na tablicy wska-

zywał już 2:0. Po meczu trener 
Sparty, Jerzy Wojtasik powie-
dział, że nie tak miała wyglądać 
początek spotkania. Miał być ści-
sły pressing na rywalu, dokładne 
podania i kontrola gry. Był chaos 
i niedokładność. I nawet, kiedy 
na chwile słońce zaświeciło dla 
Sparty, karny po faulu bramkarza, 
to równie szybko zaszło za chmu-
rami niewykorzystanej szansy. 
Karnego nie wykorzystał grający 
z numerem 10 Jarosław Kotwic-
ki. Upragniona chwila triumfu 
przyszła w 40 minucie gry, gdy 
Iskra przestała świecić już tak ja-
sno. Szybka akcja gości, rykoszet, 
dobitka i bramka dająca nadzieję 
oraz rehabilitująca strzelca prze-

strzelonej jedenastki. Bramka 
do szatni oraz ostre żołnierskie 
słowa w przerwie podziałały mo-
bilizująco na zawodników Spar-
ty. To do nich należał początek 
drugiej połowy. Były słupki, były 

poprzeczki, były naprawdę dobre 
interwencje bramkarza Pasiku-
rowic. Brakowało jedynie szczę-
ścia. A to znów uśmiechnęło się 
do gospodarzy. Dwudziesta piąta 
minuta gry w drugiej połowie, 
kontra i bramka, która ostatecz-
nie znokautowała marzenia za-
wodników Sparty o zwycięstwie. 
Mecz stracił tempo, a Iskra znów 
świeciła pełniejszym blaskiem, 
kontrolując przebieg spotkania do 
samego końca. Dobre interwencje 
grającego pewnie Dawida Chmie-
lewskiego uchroniły Spartę przed 
wyższą porażką. 
Podsumowując: Sparta (4. w tabe-
li) nie zaprezentowała poziomu, 
pozwalającego pokonać rywala tej 

klasy, co Iskra. Kilka minut do-
brej gry to za mało, by przy braku 
szczęścia móc myśleć o zdobywa-
niu punktów. Należy jednak wie-
rzyć, że zawodnicy zmobilizują 
się na kolejne potyczki i już od 

najbliższego pojedynku z Gro-
mem Szczodrów (7.) w niedzielne 
popołudnie (21.04.2013 godz. 14) 
zaczną na nowo kolekcjonować 
zwycięstwa.

Po meczu powiedzieli: 
Tomasz Nowak, kapitan Sparty:  
Źle zaczęliśmy spotkanie, byliśmy 
zdekoncentrowani i nie graliśmy 
swojej gry. Przeciwnik postawił 
dziś wysoko poprzeczkę, był bar-
dziej zdeterminowany, by odnieść 
upragnione zwycięstwo. W dru-
giej połowie zaczęliśmy wresz-
cie grać to, o co nam chodziło, 
brakowało szczęścia, które dziś 
było przy gospodarzach. Strze-
lili nam trzeciego gola i mecz się 
zakończył. Jednak wierzę w nasz 
zespół i już w następnym spotka-
niu powinniśmy pokazać, na co 
nas stać.
Jerzy Wojtasik, trener Sparty: 
Chłopcy nie wykonali założeń 
taktycznych przygotowanych na 
ten mecz. Chyba trochę przestra-
szyli się rywala. Byli lekko spa-
raliżowani. Nie wiem, z czego to 
wynikało? Miał być intensywny 
pressing, a była chaotyczna gra 
indywidualności. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że dziś z różnych przy-
czyn nie mogłem skorzystać z 4 
graczy, a na ławce miałem tylko 
jedną dostępną zmianę. Źle się też 
stało, że wcześniejsze dwie kolejki 
zostały odwołane z powodu złych 
warunków atmosferycznych. 
Może bylibyśmy bardziej ograni, 
pewniejsi siebie. Cóż przegrali-
śmy, trzeba walczyć dalej.
Sebastian Hawryliszyn

Przegrana inauguracja wiosny 

NAJBLIŻSZA KOLEJKA 17 - 21 KWIETNIA

Iskra Pasikurowice Barycz Milicz 

Sparta Skarszyn  Grom Szczodrów 

Orzeł Prusice Burza Godzieszowa 

Plon Gądkowice Błysk Kuźniczysko 

Zenit Międzybórz Barycz Sułów 

Pogoń Syców Polonia II Trzebnica 

Pogoń Cieszków Lotnik Twardogóra

Sparta Skarszyn rozpoczeła rundę wiosenną od porażki.



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

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

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 BUDOWLANĄ Pilnie! 
Tanio sprzedam  15 arów z media-
mi w Wiszni Małej. Bardzo dobry 
dojazd, ul. Szkolna, lub zamienię 
działkę na mieszkanie w Trzebnicy 
do II piętra. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 785-410-362

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

DZIAŁKA BUDOWLANA w 
miejscowości Szczodre koło Dłu-
gołęki. 3000 metrów kwadrato-
wych, uzbrojona (prąd, woda). 
ładnie położona, w pobliżu las, 
staw i park. Blisko Wrocławia (10 
minut drogi) oraz Długołęki (5 mi-
nut drogi). Na miejscu prywatny 
żłobek, a w Długołęce wszystkie 
szkoły (podstawówka, gimnazjum 
i liceum). Cena 200 000 zł do ne-
gocjacji. tel.693 332 646

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

WYNAJMĘ

MIESZKANIE 3 pokojowe 
w Trzebnicy, blisko centrum w  
spokojnej okolicy. tel.693 332 660 ( 
po godz.17-tej).

MIESZKANIE w Trzebnicy, 2 po-
kojowe, 47 m2  na IV piętrze tel. 
502 640 940

POMIESZCZENIE GOSPODAR-
CZE, magazynek, piwnica okoli-
ce rynku. Trzebnica. Cena 300 zł 
tel.609 088 871  

MIESZKANIE trzypokojowe 
w Trzebnicy, w Rynku, na parterze. 

Tel. 693 332 646

RÓŻNE
SPRZEDAM

NOWE REGAŁY sklepowe MA-
GO-METAL. tel. 602-637-562

BUTY narciarskie Lange TEAM 8 
BLACK LB95160 size 26,5 ( jeżdżo-
ne 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

ROWER dziecięcy UNIBIKE, śred-
nica koła 24 cale, patrz zdjęcie. tel. 
601 87 71 21.

SZAFKA szklana, stojąca, witryno-
wa oraz SOFA trzyosobowa i dwa 
fotele. tel. 784 462131

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. 

ROWER holenderski z silnikiem 
spalinowym-sprawny. Trzebnica 
nr tel. 724-621-157 

ZLEWOZMYWAK tanio nowy 
dwukomorowy biały emaliowany  
80 cm. Cena 180 zł. Tel. 785-410-
-362

ROWER dziecięcy 30 zł patrz zdję-
cie. tel. 514 604 545

ZABAWKI PLUSZAKI 20 zł 
(w bardzo dobrym stanie) patrz 
zdjęcie tel. 602 637 562

SOLARIUM NA TWARZ małe 
PHILIPS HB 170;  40 zł patrz zdjęcie. 
tel 667 743 520 

PLUSZAKA  LITTLEST PET SHOP 
22 cm, patrz zdjęcie 30 zł tel 514 
604 545

KUBUSIA PUCHATKA 60 cm, 
patrz zdjęcie 602 637 562

POSZUKUJĘ PRACY 
Szukam pracy w charakterze pra-
cownika biurowego (księgowość, 
sekretariat). Wykształcenie wyższe, 
kurs specjalisty ds. pozyskiwania 
funduszy z UE, biegła znajomość 
jęz. włoskiego. Tel. 724-488-637

DAM PRACĘ
Przyjmę osobę do obsługi gości 
w Domu Wycieczkowym „Zdrój” 
przy ul. Kościuszki 14/16, tel. 607 
930 580. 

Uwaga! Automobilowi kolekcjo-
nerzy! Do sprzedania zabytkowa 
PÓŁCIĘŻARÓWKA polskiej pro-
dukcji marki ŻUK. Ma 45 lat, ale 
wciąż jest na chodzie, silnik ben-
zyna, 2 litry, skrzynia trzybiegowa, 
bez aktualnego przeglądu reje-
stracyjnego. Tel. 71/312-09-47

KUPIĘ 
LO D ÓW KO -Z A M R A Ż AR K Ę 
o wysokości od 120 cm do 150 cm, 
używaną do 500 zł, tel.  +48 728-
-487-189

PRZYJMĘ NIEODPŁATNIE
Przyjmę bezpłatnie meble ku-
chenne na działkę. Zorganizuję 
transport na ich przewóz, tel. 667 
743 520. 

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do zamiesz-
czania bezpłatnych ogło-
szeń drobnych (za wyjąt-
kiem usług). 
Zapraszamy także do 
zamieszczania życzeń 
na łamach Panoramy 
Trzebnickiej dla swoich 
bliskich. Do końca maja 
będą  bezpłatne. 
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NIERUCHOMOŚĆI
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

PSS “Społem”  
w Trzebnicy posiada do wydzierżawienia : Restaurację 

Kasztelańska 
ul. Jana Pawła II

Więcej informacji pod nr tel: 71 312 09 36

PSS “Społem” 
w Trzebnicy posiada do wydzierżawienia następujące lokale:

a) 18m2 , 33m2 , 44m2 , ul.Jana Pawła II, na działalność 
 biurową lub usługową;

b) 21m2 , ul. Kościelna na działalność handlową lub 
 usługową;

c) 48m2 , ul. Solna na działalność handlową lub usługową;

Więcej informacji pod nr tel: 71 312 09 36

PSS “Społem”
w Trzebnicy posiada 
do wydzierżawienia:

Pijalnię Piwa 

 Krówka 
ul. Chrobrego.

Więcej informacji pod nr tel: 

71 312 09 36

OKAZJE

PRACA
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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


