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Rozegrane w Trzebnicy po raz
pierwszy zawody Strongman Champions League zgromadziły na placu
Pielgrzymkowym rekordową widownię
i stały na wysokim sportowym
poziomie. Dowodem tego był rekord
świata, który pobił Litwin Zydrunas
Savickas, aktualny mistrz świata. Imprezie patronował burmistrz Marek
Długozima, a zorganizowało ją Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu.
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Doceniam głos ludzi
Z MOJEJ PANORAMY

Rozmowa z burmistrzem Gminy Trzebnica Markiem Długozimą

Felieton
Cenzor mile widziany?
Minął już rok, od momentu gdy „Panorama Trzebnicka” stała się
miesięcznikiem i zaczęła regularnie traﬁać w ręce Czytelników,
mieszkańców Gminy Trzebnica. To okazja i powód do małego
podsumowania, reﬂeksji. Spotkałem się w tym czasie z wieloma
pozytywnymi opiniami, słowami otuchy, gratulacjami.
Takie ciepłe słowa ze strony Czytelników są najważniejsze, bo
uświadamiają, jak potrzebna jest taka gminna gazeta, która informuje
mieszkańców o sprawach podstawowych: jest zapisem wydarzeń
gminnych, oferty kulturalnej i sportowej, pokazuje nasze sprawy, życie.
Dlatego pragnę podziękować Czytelnikom i mieszkańcom za ten
pierwszy rok, za wiele sygnałów, telefonów, maili, które potwierdzają
sens naszej pracy. W Gminie Trzebnica wiele się dzieje, zmienia na
lepsze, dlatego warto o tym informować, by ludzie mieli wiedzę
i możliwość wyrobienia sobie własnej oceny.
W naturalny sposób sporo miejsca poświęcamy wydarzeniom
z udziałem władz samorządowych, które są odpowiedzialne za sprawy
gminy i ciężko, intensywnie pracują na rzecz jej rozwoju. Warto o tym
pisać, pokazywać te zmiany, które mają przecież służyć mieszkańcom,
bo inne lokalne media nie chcą zauważać pozytywnych zmian. Ba, nie
tylko ograniczają się do ataków personalnych i totalnej krytyki, ale
wielokrotnie sukcesy próbują nieudolnie przekuwać na porażki gminy.
Nikt nie zmusi ich do obiektywnego spojrzenia na rzeczywistość, ale
przyznaję, że skala złej woli wobec wszystkiego, co jest związane
z Gminą Trzebnica, czasami zaskakuje i zadziwia. Paradoks polega na
tym, że o innych gminach potraﬁą pisać też pozytywnie. Jeśli w ostatnim
czasie w NOWej Gazecie Trzebnickiej jest coś nowego, to przede
wszystkim można na jej internetowym forum przeczytać coraz więcej
czytelniczych wpisów, które negatywnie oceniają treść artykułów i sposób
traktowania „trzebnickich gminnych tematów”.
Nasza gazeta i ja sam byłem wielokrotnie obiektem niewybrednych
ataków, więc doskonale wiem, o czym piszę. W jakimś sensie zdążyłem
się już do tego przyzwyczaić i uodpornić. Jednak to, co zdarzyło się
w sierpniu, a przede wszystkim „kto to zrobił”, jednak przerosło moje
wyobrażenie o istnieniu granicy, do której można się posunąć, by się nie
skompromitować. Otóż poseł Platformy Obywatelskiej Marek Łapiński
zwrócił się z pisemną prośbą do wojewody dolnośląskiego o…
ocenzurowanie „Panoramy Trzebnickiej”?!!! To o tyle zaskakujące, że
wojewoda nie ma żadnych uprawnień czy choćby możliwości kontroli
mediów.
„Zwracam się z prośbą o interwencję w przedstawionej sprawie
i kontrolę treści wydawnictwa Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu
– Panoramy Trzebnickiej”. – napisał poseł Ziemi Trzebnickiej. Wcześniej
argumentuje i wylicza, że burmistrz Marek Długozima stał się
„gwiazdą” gazety, bo trzykrotnie jego zdjęcie było na pierwszej stronie,
a pięciokrotnie opublikowano z nim rozmowę. Zarzutem jest też fakt,
że piszemy o sesjach Rady Miejskiej i planach inwestycyjnych gminy.
Jednak najbardziej żenujący argument za ocenzurowaniem „Panoramy
Trzebnickiej” poseł przytacza, gdy pisze, że nasza gazeta publikując
reklamy naszych ogłoszeniodawców jest zaangażowana w walkę
z lokalnymi tygodnikami „NOWą Gazetą Trzebnicką” i „Kurierem
Trzebnickim”.
Czy to przystoi posłowi RP? Moim zdaniem nie, dlatego uważam,
że swą prośbą po prostu się kompromituje. Tym mocniej, że rozsyła ją
również do ministrów (Administracji i Cyfryzacji oraz Kultury
i Dziedzictwa Narodowego). Stawia ich zresztą w dosyć niezręcznej
sytuacji, bo wszyscy wiemy, że wydawanie prasy w Polsce reguluje prawo
prasowe i karne. A tytuły prasowe rejestrują niezawisłe sądy. I ani
ministrowie, ani wojewodowie, czy inni urzędnicy, a tym bardziej
parlamentarzyści, nie mają w tej kwestii nic do powiedzenia. Tym
bardziej nie mogą podejmować prób ich ocenzurowania. Na szczęście –
wypadałoby dodać – bo to dopiero byłaby kompromitacja. Przecież
wszystkie samorządy wydają gminne gazetki, zatem zastanawia fakt,
dlaczego poseł „interweniuje” tylko w sprawie „Panoramy Trzebnickiej”?
Roman Skiba

Co zdecydowało, że przychodnia
zdrowia pozostanie w obecnej siedzibie?
– O zamiarze modernizacji obecnej
siedziby Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego oraz dobudowaniu w miejscu
obecnych parterowych pomieszczeń nowoczesnego skrzydła zdecydowało kilka
czynników. Wynika to przede wszystkich
z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzebnica, którzy jednoznacznie opowiedzieli się za lokalizacją przychodni zdrowia w dotychczasowym miejscu w ścisłym centrum
miasta. Wpływ na tę decyzję ma również
realna możliwość pozyskania doﬁnansowania zewnętrznego na modernizację
obecnej siedziby ZLA i dostosowanie
go do pożądanych wysokich standardów
przy udziale środków zewnętrznych.
W związku z planowanym przeniesieniem siedziby pogotowia ratunkowego
oraz budową nowego skrzydła ZLA,
kosztem obecnych niefunkcjonalnych
zabudowań przylegających do budynku
głównego, wygospodarowane zostaną
dodatkowe miejsca parkingowe. Chcę
podkreślić, że z tytułu wcześniejszych
koncepcji lokalizacji nowej siedziby
przychodni Gmina Trzebnica nie poniosła żadnych wydatków.
Dlaczego doszło do zmiany na
stanowisku dyrektora Gimnazjum nr
1 w Trzebnicy?
– W związku z tym, że kończyła
się kadencja pani dyrektor Beaty Śródki,
ogłosiłem konkurs na dyrektora. Do
tego konkursu przystąpiła pani dyrektor
Beata Śródka oraz jeszcze jeden kandydat, który jednak zrezygnował. Pani
Śródka nie spełniła wszystkich warunków formalnych zawartych w ogłoszeniu
o konkursie zgodnych z rozporządzeniem. Z przykrością muszę stwierdzić,
że dopiero po ukazaniu się ogłoszenia
pani dyrektor wystąpiła z wnioskiem
o dokonanie oceny. Przypomnę, że
ocena dokonywana jest wspólnie z Kuratorium Oświaty, a procedura trwa do
3 miesięcy. Jednak w terminie rozstrzygnięcia konkursu pani dyrektor
nie spełniała warunków formalnych i w
związku z tym komisja nie dopuściła
jej do dalszego etapu. Jako burmistrz
posiadam kompetencje do wybrania
dwóch ścieżek – ogłoszenie kolejnego
konkursu lub powierzenia obowiązków
dyrektora osobie przeze mnie wskazanej.
W tym konkretnym przypadku zdecydowałem się na wybranie drugiej możliwości tj. zamiaru powierzenia obowiązków dyrektora pani Elżbiecie Nowak, która była zastępcą dyrektora
Przedszkola Gminnego nr 2 w Trzebnicy. Rada Pedagogiczna oraz Rada
Rodziców miała czas na swoje przemyślenia, co do tej kandydatury do
czasu, gdy zwrócę się do nich o opinię.
Podkreślam, że to nie Rada Pedagogiczna decyduje o wyborze, jedynie wyraża tylko opinię, która nie jest w żaden

sposób wiążąca dla burmistrza. Uważam,
że pani Elżbieta Nowak posiada wysokie
kwaliﬁkacje wymagane do objęcia funkcji
dyrektora gimnazjum oraz posiada wymaganą wystawioną wyróżniającą ocenę
pracy. Skończyła 3-letnie studia licencjackie z zakresu organizacja i zarządzanie oświatą z edukacją informatyczną;
2,5-letnie studia magisterskie uzupełniające na kierunku pedagogika; studia
podyplomowe z informatyki. Ma kwaliﬁkacje do nauczania informatyki
w szkołach podstawowych i gimnazjach
oraz technologii informacyjnej we
wszystkich typach szkół. Ostatnie wyniki
testów gimnazjalnych i brak pozyskania
środków zewnętrznych pokazały, że ta
placówka wymaga zmian, stąd moja
propozycja powierzenia stanowiska pani
Elżbiecie Nowak na okres dwóch lat,
by później ogłosić konkurs.
Jak wygląda sprawa budowy ścieżek
rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej?
– To ważne zadanie, które pozwoli
naszej gminie pokazać bogate walory
turystyczne, ściągnąć do nas gości –
turystów i rowerzystów. Na terenie
gminy Trzebnica trasa ścieżki przebiega
po naprawdę atrakcyjnych terenach.
Podpisałem aneks do porozumienia innymi gminami w tej sprawie, opracowana zostanie dokumentacja techniczna
i nadal będziemy szukać sposobów ﬁnansowania tego zadania ze środków
zewnętrznych. Namawiam wójta Gminy
Wisznia Mała, by również dołączył do
tej inicjatywy i obiecał, że tak się stanie.
Dzięki temu powstanie połączenie
nowej ścieżki z tą istniejącą już od
strony Wrocławia.
Kiedy ul. Daszyńskiego w Trzebnicy będzie deptakiem?
– Dokumentacja projektowa również jest już zrobiona. Rozpoczęcie inwestycji planujemy w roku 2013. Wcześniej konieczna jest zmiana organizacji
ruchu, dlatego planujemy najpierw kompleksowo wyremontować ul. Żołnierzy
Września – wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi – oraz zrobić z niej
drogę dwukierunkową, by zapewnić
dogodny wyjazd w stronę Obornik Śl.
, gdy zamknięta będzie ul. Daszyńskiego.
W tej streﬁe miasta planujemy również
odnowić nawierzchnię ul. Kwiatowej,
także z chodnikami i miejscami postojowymi. Jestem zbudowany postawą
radnych z mojego klubu, którzy wspierają mnie w realizacji zadań oraz rozumieją potrzeby mieszkańców, jak choćby
w przypadku tych wymienionych wcześniej inwestycji czy w wielu innych podejmowanych działaniach. Chcę po raz
kolejny zdementować pojawiające się
nieprawdziwe informacje o rzekomej
możliwości utraty przez Gminę Trzebnica doﬁnansowania na wymienione
zadania.
Dlaczego – jak pan sądzi – NOWa
Gazeta Trzebnicka tak mocno pana

atakuje i to niemal przy każdej, drobnej
nawet sprawie?
– Myślę, że dziennikarzy NOWej
podobnie jak i opozycyjnych radnych
nie interesuje rozwój Gminy Trzebnica.
Nie zależy im, by naszym mieszkańcom
żyło się lepiej, wygodniej. Nie zgłaszają
własnych postulatów, nie popierają pozytywnych propozycji tylko są wyłącznie
skupieni na tym, by osłabiać moje działania i całą Gminę Trzebnica. Są zainteresowani władzą w naszym samorządzie, dlatego brutalnie o nią walczą
w myśl zasady „im będzie gorzej tym
dla nas lepiej”. Ciągłe donosy radnych
opozycji i NOWej Gazety Trzebnickiej,
publiczne podważanie decyzji i autorytetu (np. nieprawdziwe informacje
rozpowszechniane ostatnio przez starostę) zabierają mi energię, którą chciałbym przeznaczać na pracę na rzecz
mieszkańców. A przecież przypomnę,
że radni: Darowski, Szydłowski, Czapla,
Wróbel, Janiak, Wolski, Gubernat popierali wszelkie działania gminy w poprzedniej kadencji, gdy byli w obozie
rządzącym. Teraz te działania, które
wtedy popierali, dziś negują, czyniąc
z nich zarzuty, donosząc do prokuratury
i innych instytucji. To pokazuje, że kieruje nimi doraźny interes, a nie dobro
ogólne. To tym bardziej mnie motywuje
do tego, że warto poświęcać tę energię
na informowanie ludzi, warto i trzeba
dementować kłamstwa. I chcę podkreślić, że jestem zwolennikiem „patrzenia władzy na ręce” przez media, ale
na normalnych zasadach według obowiązujących standardów. Dalej podtrzymuję moją propozycję konstruktywnej współpracy.
Natomiast ja spotykam się z wieloma mieszkańcami gminy, którzy mają
naganną opinię o takim zachowaniu
tej gazety i radnych opozycji. Mieszkańcy
dodają mi otuchy i to jest dla mnie
najważniejsze.
Rozmawiał Roman Skiba
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Nie mogę łamać prawa
Rozmowa z Mateuszem Staniszem, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Trzebnicy
Radni opozycji, a szczególnie
w wystąpieniach medialnych radny
Karol Idzik krytykują i atakują pana
jako przewodniczącego Rady Miejskiej. Dlaczego to robią, o co im chodzi?
– Radni opozycyjni jak widać na
każdym polu skupiają się na atakowaniu wszystkich działań, które podejmuje burmistrz Marek Długozima
i jego ugrupowanie. Stąd też nieustanny
atak na moją osobę jako Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Radny Idzik posuwa się do stwierdzeń,
że łamię prawo, a wywodzi to z pisma
skierowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego do Rady Miejskiej
w Trzebnicy. W żadnym miejscu w tym
piśmie wojewoda nie zarzuca Radzie
Miejskiej i przewodniczącemu łamania
prawa. Przekazuje jedynie swoje stanowisko, które opiera na jednostronnym opisie sytuacji przedstawionym
przez radnych opozycyjnych. Uważam
zatem, że tego typu sądy w ustach
mecenasa Idzika są nie na miejscu
i są jedynie popisem prawniczym skierowanym na wywołanie efektu afery,
domysłów. Jeszcze raz podkreślam, że

tego typu oceny są nieuprawnione.
Przypomnę, że wojewoda radnemu
Idzikowi nie przyznał racji, jak on
sam sugeruje, tylko podtrzymał swoje
stanowisko. Także powodem usunięcia
radnego Idzika z klubu Radnych Marka Długozimy nie było rzekome zabranianie mu zwoływania sesji tylko
brak konstruktywnej współpracy i zaufania do Karola Idzika. Uważam, że
jako adwokat radny Idzik powinien
się stosować do zasad etyki adwokackiej, a nie manipulować rzeczywistością
i wprowadzać ludzi w błąd. W innym
miejscu radny Idzik stwierdza, że przewodniczący i burmistrz nie zwołują
sesji Rady Miejskiej. Przypomnę zatem,
iż jest to wyłączna kompetencja przewodniczącego Rady Miejskiej w związku z tym insynuowanie, że burmistrz
„nie zwołuje sesji” jest pomieszaniem
pojęć.
Czy faktycznie bez względu na
błędy prawne i formalne przewodniczący Rady Miejskiej musi zwołać
taką sesję nadzwyczajną?
– Przy ocenie wniosków złożonych
przez radnych opozycji opieram się
na opinii prawnej sporządzonej na

moje potrzeby przez radcę prawnego,
który w konkluzji pisze:„ ...tym samym,
do czasu uzupełnienia i poprawienia
wskazanego wniosku przez Radnych
Wnioskodawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
przepisami Statutu Gminy Trzebnica,
uznać należy, że nie jest Pan jako
Przewodniczący Rady zobligowany
do zwołania sesji nadzwyczajnej. Przeprowadzenie sesji Rady w oparciu
R
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o przedmiotowy wniosek prowadziłoby,
w ocenie piszącego niniejszą opinię,
do naruszenia wskazanych w analizie
prawnej przepisów prawa”.
Wzywałem zatem radnych wnioskodawców do usunięcia błędów zawartych we wnioskach. Do tej pory
jednak radny Jan Darowski skupia się
na prawniczych sztuczkach nie zważając jednocześnie, że część punktów
porządku obrad proponowanego przez
wnioskodawców zdezaktualizowała
się. Wniosek nasuwa się jeden, że nie
chodzi tutaj o załatwienie jakichś pilnych tematów (w końcu wniosek dotyczy sesji nadzwyczajnej) tylko o próbę
dyskredytowanie poczynań przewodniczącego Rady. Ja deklaruję, że po
usunięciu błędów we wnioskach, zgodnie z przepisami prawa zwołam sesję
nadzwyczajną Rady Miejskiej w Trzebnicy.
A może lepiej – tak dla „świętego
spokoju” – byłoby zwołać taką sesję?

– Jako Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy muszę przestrzegać
przepisów prawa. W przytoczonej
przeze mnie we wcześniejszej odpowiedzi opinii prawnej jest jasne stwierdzenie, że zwołanie sesji w oparciu
o wadliwie złożone wnioski prowadziłoby do złamania przeze mnie przepisów prawa. Nie mogę się na to
godzić, stąd moja stała korespondencja
z radnym Darowskim w kwestii uzupełnienia i skorygowania wniosków
o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Jeśli
faktycznie radnym opozycyjnym zależałoby na uzyskaniu informacji,
o które zabiegają, to już dawno złożyliby prawidłowo sporządzony wniosek.
Jeszcze raz deklaruję, że po otrzymaniu prawidłowo sporządzonego
wniosku o sesji nadzwyczajnej zwołam
sesję w terminach przewidzianych
przepisami prawa.
Rozmawiał Roman Skiba

Sesja nadzwyczajna
Na podstawie właściwie sformułowanego wniosku przez burmistrza Marka Długozimę
23 sierpnia br. odbyła się XXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy. Przybyło
na nią 15 radnych, którzy podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy
Trzebnica do zawarcia aneksu do porozumienia w kwestii budowy ścieżek rowerowych
trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim.
Ponadto uchwalono też zmiany w budżecie Gminy Trzebnica na rok 2012. Z najważniejszych
wydatków inwestycyjnych przegłosowano między innymi fundusze na budowę drogi
w Cerekwicy, rewitalizację ul. Stawowej, rozbudowę ul. Stawowej i ul. Jana Pawła II, modernizację schodów na ul. Słonecznej, przebudowę nawierzchni ul. Żołnierzy Września
i ul. Kwiatowej, zagospodarowanie placów rekreacji rodzinnej dla wsi: Skoroszów, Nowy
Dwór i Kuźniczysko.
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Najpiękniejsze dożynki w Polsce!
G

minne Święto Plonów
zorganizowane 2 września
w Księginicach przez trzy
sołectwa: Księginice, Jaszyce, Kobylice było niezwykle efektowne
i atrakcyjne. Każdy mógł znaleźć
w nim coś dla siebie, a tłumy
bawiły się aż do godziny 2 w nocy.
Starostami dożynek byli: sołtys
Księginic Wacław Białogłowski
i żona sołtysa Kobylic Małgorzata
Katura.
– Dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do zorganizowania
tej pięknej uroczystości, jaką bez
wątpienia były tegoroczne Dożynki
Gminne w Księginicach. W sposób
szczególny dziękuję sołtysom, radom sołeckim oraz mieszkańcom
Księginic, Kobylic i Jaszyc, którzy
włożyli wiele wysiłku w przygotowania tych dożynek. Jestem zbudowany postawą mieszkańców
wszystkich gminnych miejscowości,
którzy tak licznie przygotowali
wieńce i pięknie przystrojone kramiki dożynkowe. Jestem dumny
ze wspólnej integracji i współpracy
mieszkańców różnych trzebnickich
sołectw, która z roku na rok coraz
bardziej się zacieśnia. Mogę również
z dumą powiedzieć, że były to najładniejsze dożynki w regionie, jak
nie w całym kraju – powiedział
burmistrz Marek Długozima.

Wcześniej podczas dziękczynnej
mszy świętej ks. Jerzy Olszówka
w homilii powiedział, że człowieka
wzbogacają nie tylko dobra materialne, płynące z pracy na roli, ale
również niezwykle ważne są wartości duchowe, o które powinniśmy
stale zabiegać. Mówił o tym, że
sam dobrobyt nie zagwarantuje
nam właściwego rozwoju i powinniśmy się troszczyć o swój rozwój
wewnętrzny.
W tym roku aż 36 sołectw
przygotowało dożynkowe wieńce
i chleby. Gdy reprezentanci poszczególnych wsi przemaszerowali
uroczyście i złożyli wieńce pod
ołtarzem a chleby na stole nadeszła
ważna chwila, by się tym dożynkowym chlebem przełamać i rozpocząć świętowanie.
Wczesnym popołudniem rozpoczęła się zatem dożynkowa zabawa, która zakończyła się koncertami aż po północy. Na boisku
w Księginicach nie brakowało atrakcji. Sołectwa zbudowały aż 18
przepięknych kramików, na których
można się było poczęstować specjałami i pożywić. Nie zabrakło wesołego miasteczka dla dzieci oraz
takich wyjątkowych atrakcji, jak
choćby możliwość lotu balonem.
Na scenie występowali artyści m.in.
zespół Szymanowianie, grupy szkol-

Burmistrz Marek Długozima ogłasza wyniki konkursu na najładniejszy wieniec. Reprezentacja Brochocina z sołtys Barbarą Świdzińską na czele oraz sołtys Szczytkowic Marta Piasecka już się cieszą.

ne, kabaret Jurki, a wieczorem zagrała
grupa Papa D. ze znanym wokalistą
Pawłem Stasiakiem, który po koncercie odebrał tort ufundowany przez
cukiernię Adama Kosowskiego. Potem do tańca przygrywał zespół
Stringi Band. Podczas dożynek bawiło się kilka tysięcy osób, w tym
również goście z Wrocławia i dalszych zakątków Dolnego Śląska.
Imprezę prowadził menedżer kultury
Mateusz Stanisz.
Tradycyjnie już podczas gminnych dożynek rozstrzygnięto trzy
konkursy na: najładniejszy wieniec
dożynkowy, najładniejszy kramik
dożynkowy i najlepszego sołtysa
roku 2012. Od razu też wręczono
laureatom nagrody na scenie.
W klasyﬁkacji wieńców na pierwszym miejscu uplasowały się wspólnie dwie wioski: Brochocin
i Szczytkowice. Drugi był Raszów,
a trzeci Brzyków, natomiast wyróżnienia w kategorii wieńców
przyznano trzem miejscowościom:
Kuźniczysku, Księginicom, Koczurkom.
W kategorii najładniejszy kramik dożynkowy zwyciężył Brzyków
przed Księginicami, a na trzecim
miejscu uplasowały się wspólnie:
Taczów Mały i Brochocin. Wyróżnienia w tej kategorii przyznano
czterem miejscowościom: Ligocie,
Jaźwinom, Kuźniczysku i Szczytkowicom.
Najlepszym sołtysem wybrano
Małgorzatę Kuczmę z Taczowa
Małego, która otrzymała w nagrodę
czek na tysiąc złotych. Dwa wyróżnienia (po 500 zł) przyznano
sołtysom: Marcie Piaseckiej
(Szczytkowice) i Andrzejowi Koziarze (Głuchów Górny).
Gościem dożynek był poseł na
Sejm RP Marek Łapiński, który
wspólnie z burmistrzem Gminy
Trzebnica Markiem Długozimą
wręczył dziesięciu rolnikom odznaki „Zasłużony dla polskiego
rolnictwa”, przyznane przez ministra rolnictwa Stanisława Kalembę.

Najlepsi nasi sołtysi: Małgorzata Kuczma (w środku, I miejsce) i wyróżnieni w tym
konkursie: Marta Piasecka (z lewej) oraz Andrzej Koziara.

Roman Skiba

Jedną z największych atrakcji podczas dożynek była możliwość
lotu balonem.

Sołtys Brzykowa Tadeusz Cepiel tak się cieszył z wygranej w kategorii najładniejszy kramik.

Ks. dziekan Bogdan Grabowski był jednym z trzech celebrantów dziękczynnej mszy
świętej. Towarzyszyli mu ks. Jerzy Olszówka i ks. Artur Kochmański.
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Pierwszy dożynkowy bochenek chleba podzielili: starościna Małgorzata Katura, burmistrz Marek Długozima i sołtysi trzech miejscowości, które zorganizowały wspólne dożynki: Tomasz Katura (Kobylice), Wacław Białogłowski
(Księginice) i Piotr Szczurek (Jaszyce).

Fot. Marcin Mazurkiewicz (28)

Dwa zwycięskie wieńce ze Szczytkowic i Brochocina.

Przy muzyce Papa D. świetnie bawiły się prawdziwe tłumy.

Liderzy naszej gminnej społeczności i komisja konkursowa na wspólnej pamiątkowej fotograﬁi. To przede wszystkim tym osobom dziękował burmistrz Marek Długozima za
wspaniale zorganizowane dożynki, ale ludzi zaangażowanych w tę imprezę było znacznie więcej.
wi´cej zdj´ç na: www.trzebnica.pl w zakładce „Galeria” oraz na: facebook.com/trzebnica
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Festiwal dożynkowych kramików
BRZYKÓW

KSIĘGINICE

Zwycięski kramik przygotowany przez mieszkańców Brzykowa nazwany został
wzorcowym.

Mieszkańcy Księginic (II miejsce) zbudowali drewniany dach
i gniazdo bociana.

BROCHOCIN

TACZÓW MAŁY
Trzeci w klasyﬁkacji kramik z Brochocina zachwycał przede wszystkim pięknymi
kwiatami.

Taczów Mały (również III miejsce) miał przy swoim kramiku tradycyjnie już wioskę rycerską, na czele z doktorem Adamem Domanasiewiczem.

Wyróżnienia

JAŹWINY

LIGOTA

KUŹNICZYSKO

SZCZYTKOWICE

www.kulturaisport.trzebnica.pl
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KOMORÓWKO

KONIOWO

BOLEŚCIN

KOBYLICE

ŚWIĄTNIKI

NOWY DWÓR

SULISŁAWICE

JASZYCE
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Lokomotywa talentów i sportu
nego. Najmłodsi mogli brać udział
w interaktywnych przedstawieniach, turniejach szachów plenerowych, twórczych spotkaniach
w bibliotece a także wziąć udział
w zawodach streetballa, piłki nożnej
czy tenisa na trzebnickim Orliku czy hali
sportowej.
Jednym z ciekawszych i efektowniejszych działań było
zbudowanie i malowanie ciuchci na
trzebnickiej Wyspie.
W zajęciach prowadzonych przez panią
Jolantę Hercuń wzięło
udział sporo uzdolnionych maluchów,
które świetnie się bawiły. Iście sielska i rodzinna atmosfera wyFot. Roman Skiba

tatów, ćwiczeń i spotkań, zarówno
dla najmłodszych, jak i dla tych
troszkę starszych.
TCKiS przez wakacje nie próżnowało. Już w lipcu ruszyło z ofertą przygotowaną dla każdego chęt-

Zajęcia plastyczne na wyspie były jednymi z pierwszych tego lata.

Wysoko w rankingu gmin
G

mina Trzebnica znalazła
się na 15 miejscu w Rankingu Samorządów z całej Polski oraz na 4 miejscu w kategorii „Najbardziej innowacyjne gminy miejskie
i miejsko-wiejskie”. Niezależny ranking jest co
roku sporządzany przez
gazetę Rzeczpospolita.
Po raz kolejny Gmina
Trzebnica zajęła czołowe
miejsca w Rankingu
Rzeczpospolitej. Kryteria,
jakie kapituła konkursowa
bierze pod uwagę, są rygorystyczne oraz bardzo
kompleksowe. Tym bardziej cieszy fakt, że spośród 564 samorządów, które zostały zakwaliﬁkowane do drugiego etapu,
Gmina Trzebnica zajęła
miejsce 15 – a jednocześnie 4 na Dolnym Śląsku
– w ogólnej klasyﬁkacji
oraz 4 pod względem innowacyjności, co daje 1
miejsce na Dolnym Śląsku.
Burmistrz Gminy
Trzebnica Marek Długozima tak skomentował
ten sukces: – Cieszę się,
że po raz kolejny Gmina
Trzebnica zajmuje naprawdę wysoką lokatę
w niezależnym i prestiżowym rankingu, który
bierze pod uwagę samorządy z całego kraju. Możemy być dumni z tego
wyniku. Potwierdza on,

że nasza mała ojczyzna rozwija
się dynamicznie i stabilnie w przeciągu ostatnich lat. Idziemy we
właściwym kierunku i osiągamy

założone wcześniej cele. Sądzę, że
radni opozycyjni powinni wziąć
sobie ten rezultat do serca, bo to
naprawdę wielki sukces.

tworzyła się, gdy mamy przyniosły
na wyspę kawę i ciastka. Bez wątpienia wpłynęło to na zacieśnienie
więzów między trzebniczanami.
Dla nieco starszych twórcze
zajęcia przygotowała pani Łucja
Kołodziejczyk. W połowie sierpnia
przez kilka dni trzebnicka młodzież
uczestniczyła w plenerze malarskim. W towarzystwie pięknej pogody powstały ciekawe prace, które
wkrótce będzie można podziwiać
w przestrzeni trzebnickiej. Uczestnicy zajęć przygotowanych przez
Bibliotekę również nie narzekali
na nudę. Każde spotkanie owocowało nietuzinkowymi pracami
wykonanymi różnymi technikami
– nierzadko przy pomocy rodziców.
Sportowe Wakacje 2012 prowadził menedżer sportu w TCKiS
Janusz Pancerz: – Dzieci przychodziły na kolejne zawody w danej dyscyplinie i w ten sposób
zdobywały punkty. Po podsumowaniu na koniec wręczaliśmy najlepszym nagrody.
W różnych zawodach uczestniczyło ponad stu młodych trzebniczan. Regularnie raz w tygodniu
odbywały się turnieje Wakacyjnej
Ligi Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych. Było ich osiem .
W klasyﬁkacji generalnej tejże ligi
kolejność była następująca:1.
Wściekła Pięści Trzebnica, 2. Bąble
Trzebnica, 3. Danbud Szczytkowice, 4. Niezdarki Niedary.
Odbyły się trzy turnieje tenisa
stołowego, w klasyﬁkacji generalnej
Wakacyjnej Ligi Tenisa Stołowego
kolejność była następująca: grupa
młodsza: 1. Jakub Pancerz, 2. Szymon Śródka, 3. Igor Łakomiec, 4.
Kuba Świat; grupa starsza: 1. Marcin Radlica, 2. Kewin Korzeniowski, 3. Eryk Śródka, 4. Martyna
Stec, 5. Miłosz Cepiel i Błażej
Szymonowicz.

W wakacyjnych zawodach
strzeleckich z broni pneumatycznej
uczestniczyło 28 dzieci. Wyniki:
dziewczęta: 1. Julia Palacz, 2. Kamila Maczuga i Gabrysia Lewandowska, 3. Weronika Szafraniec,
4. Emilia Sowiecka, 5. Maja Gozdowska, Natalia Kopeć, Hanna
Kucharska, Lena Adamska, Emilia
Kot, Dobrosława Kozłowska, Alicja
Pietrzyk, Zuzanna Małogoska ;
grupa starsza: 1. Joanna Pietrzyk;
Chłopcy: 1. Łukasz Kopeć, 2.
Kacper Lewandowski, 3. Krzysztof
Matusiak, 4. Grzegorz Raczyński,
5. Michał Gajda, 6. Adam Adach,
Wojciech Matysiak, Franciszek
Urbański, 7. Maksymilian Ślężak,
Adam Leśniak, Piotr Raczyński,
Mateusz Sołtysiak, Adam Kormański, Dawid Pachucy.
Patrycja Król

Uwaga zapisy!
Od 4 września Trzebnickie Centrum
Kultury i Sportu rozpoczęło sezon
edukacyjno-artystyczny. Pragniemy
zaprosić wszystkich chętnych do zapisywania się na bezpłatne zajęcia,
wśród których znajdzie się: balet,
taniec nowoczesny, grupa pantomimiczno-klaunowska (Formacja
DeFormacja), formacja marszowotaneczna Mażoretki, pracowania
malarska, pracownia aktywności
twórczej, pracownia artystyczna
dzieci młodszych, Skaczące Nutki,
rytmika – gimnastyka korekcyjna,
orkiestra dęta dla dzieci i młodzieży, projektowanie dla młodzieży, sekcja szachowa.
Szczegółowy wykaz dostępny jest na
stronie internetowej www.kulturaisport.trzebnica.pl oraz w gablotach
na terenie miasta. Po deklaracje należy się zgłosić do Działu Merytorycznego TCKiS. Więcej informacji
pod nr. tel. 71/ 312-09-47. Serdecznie
zapraszamy!

Fot. Archiwum TCKiS

S

kończyły się wakacje, czas
ruszyć do szkoły i do…
Trzebnickiego Centrum
Kultury i Sportu na zajęcia pozalekcyjne! Od września dostępny
będzie szereg atrakcyjnych warsz-

Janusz Pancerz prowadził wakacyjne zajęcia i turnieje sportowe
organizowane przez TCKiS.
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Dożynki paraﬁalne i świetlica
warzystwie dźwięków akordeonu zebrani udali się w radosnym pochodzie
z wieńcami i kramikami na boisko,
gdzie odbyła się dożynkowa msza św.
celebrowana przez ks. Artura Kochmańskiego. Piękna pogoda podczas
takich uroczystości jest już chyba tradycją. Mimo wcześniejszych obaw nie
spadła ani jedna kropla deszczu, dzięki
czemu wszyscy mogli się świetnie bawić do samego wieczora.
Na koniec mszy ks. Artur dziękował strażakom z Ochotniczej Straży
Pożarnej, sołtysom i społeczności zaangażowanej w przygotowanie dożynek. Szczególne wyrazy wdzięczności
skierował do burmistrza Marka Długozimy, podkreślając wyraźnie wielokrotną pomoc i nieustającą chęć współpracy. Po mszy św. nadszedł czas na

W

sobotę, 25 sierpnia obchodziliśmy święto plonów
w Domanowicach. Przy
tej okazji nastąpiło otwarcie wyremontowanej świetlicy, na którą z takimi
nadziejami czekali mieszkańcy tej
miejscowości.
Pięknie przystrojone Domanowice
już z daleka zachęcały wszystkich przejeżdżających do zatrzymania się tu na
dłużej. Wymyślne postaci ze słomy
i dyni, mnóstwo świeżych kwiatów
i bukiety pierwocin bez wątpienia budziły zachwyt u przyjezdnych, dodając
uroku temu miejscu. Tuż po godz. 15
pod świetlicą zebrali się mieszkańcy
wsi należących do paraﬁi w Koczurkach
pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny: Komorowa,

Komorówka, Biedaszkowa Małego,
Masłowca, Ujeźdźca Małego, Koczurek,
Ujeźdźca Wielkiego, Brzezi, Koniowa
i Jaźwin. Delegacje z każdej miejscowości przygotowały piękne wieńce dożynkowe, które ustawione zostały naprzeciw wejścia do świetlicy.
Sołtys Stanisław Frankowski otworzył całą uroczystość witając serdecznie
wszystkich zebranych, na czele z burmistrzem Markiem Długozimą, Radą
Sołecką oraz prezesem ﬁrmy „Novbau”
remontującej świetlicę – panem Marianem Nowickim. Krótkie przemówienie wygłosił także burmistrz, gratulując sołtysowi uporu w dążeniu do
celu i realizacji przedsięwzięcia.
– Mam nadzieję, że świetlica będzie miejscem wielu radosnych chwil

lokalnej społeczności i jednocześnie
przyczyni się do integracji wszystkich
mieszkańców, sąsiedzkich spotkań,
prawdziwego wypoczynku czy doskonalenia umiejętności. Na ręce wszystkich zebranych na uroczystości otwarcia świetlicy składam najlepsze życzenia
wielu sukcesów osobistych i zawodowych oraz dalszego rozwoju wsi Domanowice – powiedział Burmistrz
Marek Długozima.
Chwilę później nastąpiło uroczyste
przecięci wstęgi, do którego zaproszeni
zostali także najmłodsi reprezentanci
Domanowic – Basia Kulpa i Wojtek
Krępski. Następnie ks. Artur Kochmański poświęcił każdy zakątek świetlicy, by długo służyła mieszkańcom
i była dla wszystkich bezpieczna. W to-

Fot. Patrycja Król (2)

Uroczystego przecięcia wstęgi przy otwarciu świetlicy dokonali: burmistrz Marek Długozima, Marian
Nowicki, sołtys Stanisław Frankowski oraz młodzi mieszkańcy Domanowic Basia Kulpa i Wojtek Krępski.

Dożynkowy korowód paraﬁi był długi i okazały, a prowadził go ks.
proboszcz Artur Kochmański.

Wiele imprez w parku wodnym
W

dzieci w wieku 6–11 lat. Każdy turnus
trwał 5 dni, a dzieci miały zorganizowany czas pomiędzy godziną 8 a 16.
Łącznie odbyło się sześć turnusów,
w których łącznie brało udział 164
dzieci. Na każdym turnusie półkolonii
dzieci miały zapewniony szereg atrakcji.
Między innymi: wyjazd szynobusem
do kina, „Dzień Plażowania” – całod-

Fot. Roman Skiba

akacje w Trzebnickim Parku Wodnym Zdrój upłynęły pod znakiem wielu
imprez. Obiekt odwiedziło w tym
czasie kilkadziesiąt tysięcy osób, a w
jedną z upalnych niedziel padł rekord
– trzy tysiące gości.
Od początku lipca do połowy
sierpnia odbywały się półkolonie dla

Podczas imprezy Eska Summer City nie zabrakło ciekawych konkursów z nagrodami.
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niowy pobyt na basenie zewnętrznym,
„Dzień Sportu” – gry i zabawy na
Trzebnickim Stadionie Miejskim 'Fair
Play Arena' oraz Orliku, codzienne
zabawy w części wewnętrznej Aquaparku, spacery po Lesie Bukowym
oraz rekreacja w Parku Solidarności.
Każdy turnus rozpoczynał się wizytą w Komendzie Policji, gdzie odbywały się zajęcia pod hasłem "Bezpieczne Wakacje" w trakcie których
dzieci mogły dokładnie dowiedzieć
się, jak bezpiecznie zachowywać się
nad wodą oraz jak spędzać wakacje.
Na zakończenie, każdy turnus odwiedzał prowadzoną przez Igora Oksińskiego wioskę rycerską w Taczowie
Małym, gdzie dzieci poznawały historię
rycerstwa oraz mogły spróbować jazdy
konnej, zjeść kiełbaski z ogniska, a na
koniec przechodziły chrzest kolonijny
i sprawdzały jak się wygląda w strojach
prawdziwych rycerzy. Na pożegnanie
każdy uczestnik półkolonii otrzymał
ﬁrmowy gadżet oraz płytkę z pamiątkowymi zdjęciami z całego turnusu.
Półkolonie cieszyły się dużym zain-

część rozrywkową. Wspólną zabawę
taneczną zaproponował zespół Future.
Na scenie nie zabrakło sołtysa, którego
chwilę później do tańca porwały dzieci.
Każdy mógł skosztować wspaniałych
wypieków gospodyń domowych, przygotowanych specjalnie na tę okazję,
a także znakomitego kompotu domowej roboty.
Warto zaznaczyć, że zwieńczeniem
imprezy była piękna propozycja prezesa
ﬁrmy remontującej świetlicę. Pan Marian Nowicki postanowił ufundować
dla świetlicy nową wieżę oraz komputer, dzięki czemu czas będzie tam
płynął jeszcze przyjemniej.
Wymarzona pogoda, miłe niespodzianki i wspaniała, rodzinna zabawa towarzyszyły tym Dożynkom
Paraﬁalnym, a już za rok podobna atmosfera będzie panowała Ujeźdźcu
Małym, gdyż to właśnie tej wsi przypadła organizacja przyszłorocznego
święta rolników.
Patrycja Król

teresowaniem wśród dzieci i ich rodziców, wielokrotnie zdarzyło się, że
dzieci zadowolone ze spędzonego
u nas czasu powracały na kolejne turnusy.
Letnia impreza Radio Eska Summer City również nie ominęła Trzebnickiego Parku Wodnego Zdrój, na
którym wrocławscy radiowcy gościli
dwukrotnie. Świetna zabawa była urozmaiceniem letniego wypoczynku na
naszych basenach.
Prezenterzy Radia Eska odwiedzają latem wiele dolnośląskich miejscowości, a do naszego miasta na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy i prezesa Parku Wodnego Dariusza Drukarczyka odpowiedzieli
dwukrotnie 10 i 23 sierpnia.
Trzebniczanie chętnie wzięli udział
w zabawie zaproponowanej przez radiowców. Szczególnie ci najmłodsi
mieszkańcy, którzy z powodu wakacji
mieli możliwość spędzać wczesne godziny popołudniowe właśnie w parku
wodnym przy ul. Leśnej, bawili się
znakomicie.

Prezenterzy Eski Andrzej Gliniak
i Piotr Bukowski oraz towarzysząca
im Elżbieta Flak przez wiele godzin
uatrakcyjniali pobyt w Zdroju nie
tylko muzyką, ale też i wieloma konkursami, zabawami, grami. Odbyły się
między innymi zawody pływackie,
konkurs nurkowania, turniej siatkówki
plażowej, konkurs wiedzy o Trzebnicy.
W imprezie uczestniczył również zastępca burmistrza Gminy Trzebnica
Jerzy Trela.
Przez te dwa popołudnia wiele
się działo, ale w żadnym stopniu nie
przeszkadzało to również wypoczynkowi w parku wodnym na świeżym
powietrzu.
– Zaprosiliśmy ekipę Radia Eska
w dwa dni powszednie, a nie w weekend, kiedy frekwencja zwykle jest
najwyższa, właśnie po to, by uatrakcyjnić dzień powszedni na naszym
obiekcie – powiedział prezes Zdroju
Dariusz Drukarczyk.
Sporym zainteresowaniem cieszyły się też kursy pływania i nurkowania oraz zajęcia w aquaﬁtnessu,
w których uczestniczyło kilkaset osób.
Zdrój odwiedzały również zorganizowane grupy z innych miejscowości
m.in. wrocławskie szkoły. Jedna z nich
SP 85 przybyła na wypoczynek w liczbie 175 dzieci.
Roman Skiba
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Play Arena Cup
w Trzebnicy
N

uczelniany i niedostępny dla osób
z zewnątrz. Wcale się nie dziwię,
że właśnie na waszym stadionie
chcieli trenować piłkarze PSV
Eidhoven, odbywały się już imprezy Nike i turniej Deichmanna.
To nie był przypadek i myślę, że
z każdym sezonem takich imprez
będzie w Trzebnicy przybywać.
Wszyscy będą rozwijać współpracę,

Roman Skiba

Fot. UM Trzebnica

iezwykle udany był turniej
mistrzostw Polski Play
Arena Cup 2012, który
na trzebnickim stadionie rozegrały
32 drużyny amatorskie z całej Polski. Goście byli zachwyceni warunkami i naszą Fair Play Areną.
Przez dwa dni najlepsi w kraju
piłkarze amatorzy walczyli o najcenniejsze trofeum, czyli mistrzostwo Polski. Ostatecznie dopiero
po dogrywce w ﬁnale tytuł zdobyła
drużyna Maniana Squad Gorzów
Wielkopolski, która o jednego gola
okazała się lepsza od zespołu Blue
Boys Chorzów. Zwycięski gol na
2:1 padł w ostatnich sekundach
ﬁnału. W meczu o trzecie miejsce
AC Hilda Chorzów pokonała 5:3
Spartana Leśnicę/Wrocław. Piłkarze i organizatorzy byli zachwyceni naszym stadionem, nawierzchnią boisk i zapleczem. Już zapowiedzieli, że będą chcieli powrócić
do Trzebnicy na piłkarskie obiekty.
– Wasz obiekt jest na bardzo
dobrym poziomie. Praktycznie
w najbliższej okolicy i w samym
Wrocławiu dorównuje mu tylko
jeden, czyli nowe boisko AWF na
Polach Marsowych, ale to obiekt

bo na takim obiekcie warto grać –
powiedział Piotr Popiel z ﬁrmy
Play Arena.
Przedstawiciele drużyn, które
grały w Play Arena Cup 2012,
podkreślali, że wizyta w Trzebnicy
miała dwa wielkie plusy: świetne
boiska oraz profesjonalna, miła
obsługa całej imprezy. Dziękowali
za gościnę i dowiadywali się o możliwość dalszej współpracy.
– Pod kątem obozów treningowych wasz stadion z tym zapleczem dwóch boisk i parkiem
wodnym to miejsce idealne. Na
pewno będziemy je polecać innym
drużynom – podsumował Piotr
Popiel.

Burmistrz Marek Długozima, który objął imprezę honorowym patronatem, wręczał trofea najlepszym drużynom Play Arena Cup
2012.

Oświadczenie
burmistrza
W

wydaniu NOWej Gazety
Trzebnickiej z dnia
8 sierpnia 2012 r. (nr
wydania 2012-32) autor artykułu
„Za burmistrza płaci... podatnik”
zarzuca mi pokrycie z pieniędzy
publicznych 200 zł tytułem zwrotu
kosztów postępowania sądowego dotyczącego wymierzenia grzywny za
nieprzekazanie skargi Daniela Długosza w terminie do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego. Z całą stanowczością stwierdzam, że koszty
te nie zostały pokryte z pieniędzy
publicznych.
Pan Daniel Długosz swoje wnioski o udostępnienie informacji publicznej złożył do organu administracji
publicznej, jakim jest Burmistrz
Gminy Trzebnica. Postępowanie
z wniosku Pana Daniela Długosza
o wymierzenie grzywny za nieprzekazanie skargi w terminie toczyło
się nie przeciwko Markowi Długozimie, ale przeciwko organowi administracji publicznej, tj. Burmistrzowi Gminy Trzebnica. Wojewódzki
Sąd Administracyjny uznając, że
okres zwłoki organu „nie był stosunkowo znaczny” zasądził od organu
grzywnę i zwrot kosztów postępowania sądowego. Kosztami tymi
Sąd obciążył organ, tj. Burmistrza
Gminy Trzebnica, a nie Marka Długozimę. Podkreślić należy, że zarówno

Remont szkoły już trwa
J

uż od ponad miesiąca trwają
intensywne prace remontowe
w budynkach przy ul. 3 Maja
w Trzebnicy, gdzie będzie nowa
siedziba Szkoły Podstawowej nr
2 i placówek muzycznych.
Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima oraz prezes zarządu ﬁrmy INTERM Sp. z o.o
Kazimierz Stanisławczyk, już w lipcu br. podpisali umowę na wykonanie modernizacji, remontu oraz
przebudowy budynków przy ul. 3ego Maja, który od września 2013

roku ma służyć uczniom i nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 2
oraz nowo powstałej Szkole Muzycznej I i II Stopnia. Całkowity
koszt budowy obu szkół wyniesie
9 mln zł. – Jest to długo oczekiwana
inwestycja, powstaje w miejscu akceptowanym przez wszystkich. Tego
typu decyzja nie jest łatwa, ale
mamy świadomość, że posłuży wielu
kolejnym pokoleniom młodych
trzebniczan. Dlatego warto inwestwoać w ich rozwój – powiedział
burmistrz Marek Długozima.

Tak szkoła ma wyglądać po generalnej przebudowie.

Wykonawca rozpoczął prace
remontowe 1 sierpnia bieżącego
roku. Budynki przejdą gruntowną
przebudowę i modernizację. Zakres
robót jest bardzo szeroki. Przeprowadzone zostaną między innymi prace przy wzmocnieniu
konstrukcji. Częściowej rozbiórce
ulegną niektóre fragmenty w środku budynku, tak by można go było
dostosować do wymogów placówki
oświatowej. Obiekt zyska nową
izolację.
Zaplanowano roboty przy instalacjach: gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej. Budynek będzie miał nowe centralne
ogrzewanie, zostanie ocieplony.
Przebudowane zostaną schody
(nowa klatka schodowa), zaplanowano też windy i podjazdy dla
osób niepełnosprawnych.
Plan robót przewiduje też przebudowę kotłowni, kuchni, wymianę
okien i drzwi, a także radiowęzła
i wielu innych elementów. Prace
mają zakończyć się odpowiednio
wcześnie, aby 1 września 2013
roku mogło się rozpocząć funkcjonowanie w tej siedzibie Szkoły

NR 7(20)/2012

Podstawowej nr 2 i nowo powstałej
Szkoły Muzycznej I i II Stopnia.
Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima powiedział po
podpisaniu umowy: – Jestem przekonany, że dzisiejsza data przejdzie

w sentencji postanowienia o wymierzeniu grzywny, jak i w treści jego
uzasadnienia Sąd nie posługuje się
imieniem i nazwiskiem piastuna
funkcji organu, a jedynie określeniem
organu, jakim jest Burmistrz Gminy
Trzebnica. W związku z powyższym
sprawa dotycząca wymierzenia
grzywny za nieprzekazanie skargi
Daniela Długosza w terminie toczyła
się przeciwko Burmistrzowi Gminy
Trzebnica jako organowi administracji publicznej, a nie przeciwko
Markowi Długozimie jako osobie
prywatnej, co sugeruje tygodnik lokalny.
Podkreślić należy, że nieprawdą
są insynuacje jakoby koszt zasądzonych na rzecz Pana Daniela Długosza 200 zł. tytułem zwrotu kosztów
postępowania sądowego pokryty został
z pieniędzy podatnika. Kosztami
tymi na podstawie wystawionej przez
Urząd Miejski noty, obciążony został
pracownik Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy, który winny był nieprzekazania w terminie skargi wraz
z aktami sprawy do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego. Pracownik
ten uregulował swoje zobowiązanie
wobec Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

przy ul. 3-ego Maja powstanie
nowoczesna szkoła podstawowa
wraz z pierwszą w powiecie szkołą
muzyczną. Do tej pory uzdolnione
muzycznie dzieci, chcące uczyć się
gry na instrumencie i szlifować
swój talent, nie miały innej możliwości, jak dojeżdżanie na zajęcia
do Wrocławia. Teraz cała baza będzie dla nich dostępna w Trzebnicy.
Dzięki temu zapewne o wiele więcej dzieci zdecyduje się na spró-

Remont rozpoczął się od prac rozbiórkowych.
do historii Trzebnicy, jako jedna
z najważniejszych. Faza marzeń
o szkole muzycznej, projektów,
koncepcji i podejmowania ważnych
decyzji dzisiaj przeradza się w rzeczywistość. W budynkach byłego
uzdrowiska, a później sanatorium

bowanie swoich sił w nauce gry
na wybranym instrumencie. Jestem
bardzo zadowolony, że konsekwentnie, mimo wielu przeszkód,
dążę do realizacji ambitnego celu,
zawartego w programie wyborczym
– podkreślił burmistrz.

www.kulturaisport.trzebnica.pl
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Nowe place zabaw dla dzieci

Fot. UM Trzebnica

P

rzez lato wyrosły nowe place
zabaw dla dzieci w całej
Gminie Trzebnica. W ciepłe
sobotnie popołudnie, 28 lipca,
otwarto w Księginicach największy
plac zabaw na terenie Gminy
Trzebnica. Miejsce dla najmłodszych znajduje się tuż przy boisku
sportowym.
Uroczystego przecięcia specjalnej wstęgi dokonał burmistrz
Gminy Trzebnica Marek Długozima, sołtys wsi Wacław Białogłowski oraz młoda mieszkanka
Księginic. Dzieci obecne na uroczystości wręczyły burmistrzowi
w podziękowaniu bukiecik kwiatów, jako wyraz wdzięczności za
miejsce zabaw.
W krótkim przemówieniu Burmistrz Gminy Trzebnica podkreślił
wytrwałość zaangażowanych
mieszkańców w pracach nad rozwojem Księginic, pracę całej Rady
Sołeckiej na czele z sołtysem oraz
złożył życzenia spełnienia wszystkich planów rozwojowych wsi
m.in. poprzez budowę nowej świetlicy wiejskiej dla trzech miejscowości Kobylice, Jaszyce i Księginice.
Burmistrz dodał również: „ – Marzy mi się, by zrealizować takie
dziecięce miejsca we wszystkich
sołectwach gminy. Kolejne uroczyste otwarcie placu zabaw od-

Otwarcia placu zabaw w Księginicach dokonali burmistrz Marek Długozima, sołtys Wacław Białogłowski i jedna z dziewczynek z tej wsi.
będzie się we wrześniu w Nowym
Dworze”.
Ks. Robert Uﬂand odmówił
krótką modlitwę i dokonał poświęcenia placu, aby następnie
małe i większe dzieci zajęły się
beztroską zabawą. Najmłodsi otrzymali również drobne upominki od
Gminy Trzebnica. Wart podkreślenia jest fakt, że gmina zrealizowała już kilkanaście takich inwestycji na terenie sołectw, ale w Księ-

ginicach to największe miejsce zabaw dla najmłodszych w pełni
zrealizowane z budżetu Gminy
Trzebnica. W ramach integracji
mieszkańców Księginic – jednej
z najliczniej zamieszkanych miejscowości naszej gminy (ponad 600
mieszkańców) – zorganizowano
także zabawę, która odbyła się na
boisku tuż przy placu zabaw. Całkowity koszt budowy to 81 662
zł.

W Kuźniczysku, przy Szkole
Podstawowej powstanie plac zabaw
dla dzieci w ramach programu
Radosna Szkoła. Drugiego sierpnia
burmistrz Gminy Trzebnica Marek
Długozima oraz właściciel ﬁrmy
Budmel Tadeusz Molus podpisali
umowę na realizację tego przedsięwzięcia. Plac zabaw w Kuźniczysku zawierał będzie złożony
zestaw zabawowy, różne huśtawki
oraz sprężynowce i bujaki. Wszyst-

Wspólnie z Muszkieterami
Do uroczystego przecięcia wstęgi
burmistrz zaprosił właścicieli Intermarche i Bricomarche oraz
przedstawiciela najmłodszych
– Kubę Nowakowskiego. Aby
miejsce to było zawsze bezpieczne
i pełne uśmiechów dzieci, ks. dziekan został poproszony o jego poświęcenie.
Chwilę później nowy plac zabaw dosłownie wypełnił się maluchami, które natychmiast zaczęły
oblegać zjeżdżalnię i huśtawki.
Sporą grupę zainteresowanych stanowili uczestnicy półkolonii pobliskiego Trzebnickiego Parku
Wodnego „Zdrój” oraz dzieci
z Przedszkola im. Krasnala Hałabały. Zabawę i konkursy dla dzieci
poprowadzili cudnie przebrani animatorzy – Pani Sylwia i Pan Marek
z teatru Wariate. Maluchy miały
za zadanie wykonać przebranie
z tego, co miały do dyspozycji:
bibuł, kolorowego papieru, folii
czy patyczków. Tym sposobem
w nowo otwartym placu zabaw
zagościła między innymi mumia,
ogórek, robot czy Scooby Doo.
Każde dziecko mogło też swobodnie częstować się słodkościami

www.kulturaisport.trzebnica.pl

oraz upominkami przygotowanymi
specjalnie na tę okazję przez Gminę
Trzebnica. Nawet po zakończeniu
zabaw dzieci korzystały z nowego
placu do późnego wieczora.
Wybór miejsca okazał się bardzo trafny – plac usytuowany jest
w bardzo atrakcyjnej części miasta,
tuż przy Lesie Bukowym i trzebnickich stawach. Dzięki temu ro-

dzice udający się tam na spacer ze
swoimi pociechami będą mieli
punkt, w którym będą mogli chwilę
odpocząć, a dzieci – cieszyć się
zabawą z rówieśnikami. Warto dodać, że z inicjatywą budowy takiego
placu wyszli właściciele Intermarche – Aleksandra i Benjamin Ferte
oraz Bricomarche – Mariola i Tomasz Stangenberg. Gmina Trzeb-

nica wyznaczyła i przekazała teren
pod budowę placu, a także zadbała
o jego przygotowanie do umieszczenia urządzeń.
Nowy plac zabaw z pewnością
będzie długo służył najmłodszym
mieszkańcom. Cieszy fakt, że to
dzieło jest efektem współpracy
Gminy z lokalnymi inwestorami
i że to radość dzieci była celem
przyświecającym obu podmiotom.
Nie pozostaje nic innego, jak zaprosić wszystkie trzebnickie pociechy do korzystania z uroków
tego nowego placu.
Patrycja Król

Fot. Patrycja Król

W

poniedziałek, 23 lipca,
nastąpiło otwarcie nowego placu zabaw przy
ul. Leśnej i Korczaka. Plac powstał
dzięki współpracy Gminy Trzebnica z Fundacją Muszkieterów.
Część oﬁcjalna była krótka.
Tuż po godz. 14 p.o. naczelnika
Wydziału Promocji Agnieszka
Pawlaczek w imieniu burmistrza
Gminy Trzebnica Marka Długozimy przywitała zebranych gości
oraz dzieci, którym plac zabaw
jest dedykowany. Obecni byli właściciele Intermarche – Aleksandra
i Benjamin Ferte oraz Bricomarche
– Mariola i Tomasz Stangenberg,
a także ks. dziekan Bogdan Grabowski z siostrą przełożoną Claret,
dyrektor ZAPO Agnieszka Moździerz, przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz oraz dyrektor
Trzebnickiego Centrum Kultury
i Sportu Adam Waz.
Swoją radość z układającej się
pomyślnie współpracy oraz realizacji tak pięknego zadania wyrazili
kolejno Benjamin Ferte oraz Tomasz Stangenberg, a chwilę później
wręczyli na ręce burmistrza Marka
Długozimy Akt Przekazania Placu.

kie elementy osadzone zostaną na
bezpiecznej nawierzchni. Miejsce
rozrywki dla dzieci powstanie przy
Szkole Podstawowej, a termin realizacji wyznaczono na koniec października. Przedsięwzięcie ﬁnansowane jest z budżetu Gminy
Trzebnica oraz rządowych środków
zewnętrznych w ramach projektu
Radosna Szkoła.
Natomiast przy Przedszkolu
nr 2 w Trzebnicy prace przy budowie miejsca zabaw dla dzieci
były ﬁnansowane w całości z budżetu Gminy Trzebnica. Plac został
ukończony pod koniec sierpnia,
a na wysypanej piaskiem powierzchni znalazły się liczne atrakcje dla najmłodszych, jak karuzela czy huśtawki.
Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima powiedział : „
– W ramach rządowego programu
Radosna Szkoła w naszej gminie
powstał już plac zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Trzebnicy,
teraz podpisałem umowę na realizację podobnego obiektu przy szkole
w Kuźniczysku, a w planach jest
budowa tego typu miejsca przy nowej Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Trzebnicy. Są to miejsca kolorowe i zawierające liczne atrakcje dla dzieci,
dostarczające im wiele zabawy i radości, a co dla nas ważne – bezpieczne. Od dawna konsekwentnie
dążymy do realizacji planu, aby
w każdej wiosce naszej gminy oraz
przy placówkach oświatowych znajdował się przynajmniej jeden nowoczesny i bezpieczny plac zabaw.

Młodzi trzebniczanie są bardzo zadowoleni z nowego placu w tak atrakcyjnym miejscu miasta.
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Strongman Champions League oglądało ponad dwa tysiące widzów
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piwo. Zawodnicy mieli nie lada zadanie, bo chodziło nie tylko o popis
siły, ale również i techniki rzutu.
Sprawienie, by kilkunastokilogramowa beczka przeleciała nad poprzeczką zawieszoną na 4 metrach,
nie było łatwą sprawą. W tej kon-

Rekord świata w Trzebnicy!
R

ozegrane w Trzebnicy po
raz pierwszy zawody Strongman Champions League
zgromadziły na placu Pielgrzymkowym rekordową widownię i stały
na wysokim sportowym poziomie.
Dowodem tego był rekord świata,
który pobił Litwin Zydrunas Savickas, aktualny mistrz świata. Imprezie
patronował burmistrz Marek Długozima, a zorganizowało ją Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu.
Upalne niedzielne popołudnie
i wieczór nie przeszkodziły dobrej
zabawie, która 19 sierpnia w centrum
Trzebnicy stała się udziałem ponad
dwóch tysięcy widzów, obserwujących
pierwsze w naszym mieście zawody
strongmenów. Naprawdę nie zabrakł
atrakcji i wielu wyjątkowych wrażeń,
głównie sportowych, bo 12 czołowych
zawodników z całego świata postarało
się o emocje i przeżycia czysto sportowe. Świetna była również oprawa
całego widowiska, co podkreślali zarówno widzowie jak i goście oraz
zawodnicy. Imprezę poprowadził
znany prezenter Ireneusz Bieleninik,

Pamiątkowe zdjęcie zwycięzców i organizatorów gali z burmistrzem Markiem Długozimą. Pierwszy z prawej klęczy Leopold Wróblewski,
trzebniczan, który był inicjatorem imprezy strongmenów w naszym mieście.

Sebastian Kurek dał z siebie wszystko podczas zawodów.

Powiedzieli po zawodach
Marcel Mostert (prezydent federacji Strongman Champions League, Główny Dyrektor
Sportów Siłowych IFSA): – Jestem zachwycony imprezą w Trzebnicy. Spędziłem tu dwa
wspaniałe dni, ludzie przyjęli nas doskonale są bardzo mili i uczynni. Świetnie zorganizowaliście tę imprezę, jestem pod wrażeniem i Trzebnica ma w naszej federacji zawsze
zielone światło, bo to jedne z najlepiej przeprowadzonych zawodów, jakie widziałem.
Gratuluję wam sukcesu.
Piotr Kwiatkowski (szef Harlem Strongman Federation): – Robimy 25 imprez strongmanów
w tym roku i z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że tak perfekcyjnej organizacji,
z jaką tutaj w Trzebnicy się spotkaliśmy, jeszcze nie było. Naprawdę macie świetnie
warunki i umiejętności, by robić takie zawody. Wszystko było zapięte na ostatni guzik,
poczynając od miejsc w hotelu, a kończąc na szczegółach imprezy na placu Pielgrzymkowym.
Chcę podziękować panu burmistrzowi Markowi Długozimie i wszystkim jego ludziom, że
tak wspaniale to przeprowadzili i przyjęli nasze zawody. Rewelacyjna była tej publiczność.
Krzysztof Radzikowski (najlepszy Polak w zawodach, zając 3. miejsce): – Impreza
w Trzebnicy była świetna i we wspaniałym miejscu, bo blisko nas zgromadzona publiczność
stwarzała wyjątkową atmosferę. Mam pewien niedosyt sportowy, że nie powalczyłem
o pierwsze miejsce, ale to był mój ósmy start z rzędu i zabrakło sił. Teraz muszę się zregenerować na wrześniowe mistrzostwa świata w USA. Chętnie przyjadę w przyszłym
roku do Trzebnicy i wówczas na pewno wygram.
Irek Bieleninik (spiker, prezenter telewizyjny): – Świetnie to wymyśliliście, by nie robić
zawodów na stadionie, gdzie widzowie siedzą daleko na trybunach. Tutaj na tym
wspaniałym placu atmosfera była taka piknikowa i swojska. Dlatego też mogliśmy się
wszyscy lepiej bawić.

który szybko nawiązał „nić kontaktu”
z trzebnicką widownią i ze swadą,
swobodą oraz z wielkim humorem
zabawiał wszystkich zgromadzonych
na placu Pielgrzymkowym w centrum Trzebnicy.
Strongmeni rozegrali siedem
bardzo wyczerpujących i efektownych
konkurencji. Popisywali się przede
wszystkim ogromną siłą, ale również
sprawnością i sprytem. Do ostatniej
konkurencji toczyła się walka zarówno o zwycięstwo, jak i trzecie
miejsce na podium. W tym międzynarodowym towarzystwie bardzo
dobrze spisali się Polacy, którzy ostatecznie uplasowali się na miejscach
3-5, a najlepszy z naszych Krzysztof
Radzikowski stanął na trzecim miejscu podium. Czwarty był Mateusz
Baron, a piąty Sebastian Kurek.
Dosyć nietypowo po wszystkich
konkurencjach okazało się, że…jest
dwóch zwycięzców trzebnickiej edycji
Strongman Champions League. Po
podliczeniu wszystkich punktów i bonusów za miejsca w poszczególnych
konkurencjach taki sam dorobek
zgromadzili: mistrz świata Litwin
Zydrunas Savickas oraz Rosjanin
Misza Kokljaew. Unieśli zatem wspólnie puchar za I miejsce, a premią za
wygrana musieli się podzielić. Klasą
dla siebie podczas zawodów w Trzebnicy był mistrz świata Savickas, który
ustanowił nowy rekord świata. Litwin
aż przez minutę i 19 sekund utrzymał
w swoich wyprostowanych rękach
ciężar o wadze 25 kg w konkurencji
zwanej „waga płaczu przodem”, czym
zdystansował nie tylko swych rywali,
ale wyśrubował o kilkanaście sekund
też najlepszy czas na świecie w tej
konkurencji. Zatem Trzebnica prze-

szła do historii w konkurencji strongmenów, jako miejsce w którym
padły rekordy globu.
Liczną widownię rozgrzała konkurencja przerzucania kegów na

kurencji również najlepszy okazał
się Litwin Savickas. Publiczność
świętowała jedyną wygraną Polaka
Sebastaina Kurka w tzw. spacerze
farmera. Kurek potrzebował tylko

Rzut beczką po piwie wymagał odpowiedniej techniki.

www.kulturaisport.trzebnica.pl

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

NR 7(20)/2012

Siłacze świetnie sobie radzili z kamiennymi kulami.

Mateusz Baron zaimponował w walce z oponą, która ważyła 400 kg.

13

Trzebnicka publiczność oklaskiwała siłaczy.
33 sekund, by przejść 20 metrów
z walizkami o wadze po 130 kg oraz
by przetoczyć trzykrotnie oponę ważącą 420 kg.
– Bardzo się cieszę z tej wygranej,
bo to moja ulubiona konkurencja.
Dedykują ją świetnej, trzebnickiej
publiczności, która tak gorąco mnie
dopingowała – powiedział Sebastian
Kurek po zwycięstwie.
Rosjanin Misza Kokljaew natomiast nie miał sobie równych
w podnoszeniu belek (po 140 i 180
kg) oraz hantla (92 kg) oraz w ostatniej konkurencji – we wkładaniu
pięciu kamiennych kul na specjalne
poręcze. Był niemal pewny, ze wygrał
całe zawody, ale po podliczeniu
wszystkich punktów wyszło jednak
na remis z mistrzem świata Savickasem.
– Bardzo się cieszę, że mogliśmy
w Trzebnicy podziwiać zmagania
najsilniejszych ludzi świata. Gratuluję
zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom, dziękuję też wszystkim tym,
którzy przyczynili się do zorganizowania tej imprezy w naszym mieście, a szczególnie panu Leopoldowi
Wróblewskiemu. Tak wielkie zainteresowanie publiczności udowadnia,
że impreza się podobała i spełniła
oczekiwania mieszkańców naszej

gminy – powiedział burmistrz Marek
Długozima.
Prowadzący zawody Irek Bieleninik, który ma na swym koncie
występy w wielu miejscowościach
w Polsce, nie krył zadowolenia
z trzebnickiej edycji Strongman
Champions League: – To nie była
kurtuazja, że chwaliłem trzebnicką
widownię. Naprawdę była rewelacyjna, taka zaangażowana, a co najważniejsze sprawiedliwie oklaskiwała
wszystkich najlepszych, bo zwykle
w kraju biją brawo tylko polskim
zawodnikom. A trzebnicka publiczność stworzyła atmosferę fair play.
Zresztą wielu widzów zostało do
końca, do dekoracji, co na innych
imprezach aż tak często się nie
zdarza. Dziękuję Wam trzebniczanie
– podsumował popularny spiker.
Oprócz zawodów strongmenów
podczas imprezy nie brakowało dodatkowych atrakcji. Były konkursy,
do których chętnie zgłaszali się
młodsi i starsi trzebniczanie, a nawet
trzebniczanki, czyli płeć słabsza
chciała również zademonstrować swą
siłę! Wokół placu Pielgrzymkowego
działało wesołe miasteczko, zaplecze
gastronomiczne. Mimo upału można
było nieźle się bawić.
Roman Skiba

Trzebniczanie z dużym zainteresowaniem śledzili zawody siłaczy. Najwyraźniej impreza im się spodobała, czego dowodem był fakt, że tłumy pozostały na placu Pielgrzymkowym do samego końca imprezy.
wi´cej zdj´ç na: www.trzebnica.pl w zakładce „Galeria” oraz na: facebook.com/trzebnica
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Kultura na wysokim poziomie
TCKiS Adam Waz. Kurator wystawy
– Łucja Kołodziejczyk opowiedziała
o autorze pierwszej z wystaw, ks. Jacku
Tomaszewskim, wręczając przy okazji
naręcze pięknych kwiatów. Chwilę
później głos zabrał sam twórca, opowiadając pokrótce o swoich fotograﬁach,
które powstawały we wrocławskim
Ogrodzie Botanicznym. Po obejrzeniu
fotograﬁi uczestnicy spotkania przenieśli się na I piętro. Tu przedstawiona
została druga artystka – Elwira Teski.
Ściany na piętrze TCKiS za sprawą
jej obrazów zamieniły się w przestrzeń
pełną piękna. Warto dodać, że ta utalentowana mieszkanka Komorówka
tworzy także pisanki artystyczne, które
można podziwiać w Muzeum Etnograﬁcznym we Wrocławiu.
Po zapoznaniu się z wystawą „elwiry 2012” wszystkich gości popro-

szono do sali, w której ks. Jacek zagrał
mały koncert. Spotkało się to ze sporym zainteresowaniem i uznaniem
publiczności. Ks. Jacek zapowiadał
każdy utwór pokazując przy tym jak
wielki ma do siebie dystans. Nie
brakuje mu także poczucia humoru,
które sprawiło, że atmosfera stała się
jeszcze bardziej przyjazna. Podczas
tej części nastąpiło także zakończenie
dwóch wystaw, które na początku tego
roku otworzyły cały projekt nazwany
„Odlot bocianów”. Była to ekspozycja
rzeźb Lecha Taraszczuka oraz gobelinów Marii Gostylli – Pachuckiej.
Łucja Kołodziejczyk dziękując artystom za ich poświęcenie i czas jednocześnie zapewniła o nieustannej chęci
współpracy i dalszego, kreatywnego
działania. Podziękowanie wyraził także
Dyrektor Adam Waz.

Wszyscy uczestnicy wernisażu zachęceni zostali do twórczej rozmowy

Ksiądz Jacek Tomaszewski, autor fotograﬁi otrzymał kwiaty od dyrektora TCKiS Adama Waza i kurator wystawy Łucji Kołodziejczyk.
ciasto, które oferowano na jednym ze
straganów. Cały dochód z festynu był
przeznaczony na remont ogrzewania
z bazylice, zatem wszyscy wspierali
ten szczytny cel.
Na scenie również nie brakowało
atrakcji. Najpierw zagrał Gienek Loska
Band w repertuarze bardziej rockowym.
Jednak ten charyzmatyczny wokalista
potraﬁł złapać kontakt z publicznością,
zszedł z mikrofonem ze sceny i zachęcał wszystkich do wspólnej, rodzinnej zabawy. Potem posłuchaliśmy
bluesowego zespołu „Ktoś Gdzieś Kiedyś Coś”, a wieczorem jako gwiazda
imprezy zaśpiewała mieszkanka Gminy
Trzebnica i uczestniczka programu X
Factor Ewelina Lisowska z Cerekwicy.
Szkoda, że problemy z gardłem nie
pozwoliły jej „rozwinąć skrzydeł”, ale
widać było, jaką popularnością cieszy
się nasza krajanka w swej małej ojczyźnie.
Zanim doszło do ﬁnałowego koncertu na scenie odbyły się licytacje,
z których dochód zasilił remont ogrze-

Rodzinne Bartłomiejki
C

miejki”, który w niedzielę 26 sierpnia
odbył się na placu Pielgrzymkowym.
Były liczne atrakcje i dobra zabawa,

Fot. Roman Skiba

ałymi rodzinami bawili się
trzebniczanie podczas VI Festynu Paraﬁalnego „Bartło-

Podczas festynu ks. proboszcz Jerzy Olszówka licytował między innymi ﬁgurkę Świętej Jadwigi.

i wzajemnego poznania się przy kawie.
Spotkanie dobiegło końca w naturalnym, ale jednocześnie artystycznym
klimacie, a głowy pełne świeżych pomysłów z pewnością zaowocują kolejnymi ciekawymi wydarzeniami i projektami.
Patrycja Król

Fot. Patrycja Król

W

upalne, świąteczne popołudnie Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu
przyciągnęło rzeszę miłośników szeroko
pojętej sztuki. W środę, 15 sierpnia,
odbył się tu wernisaż wystawy fotograﬁi
ks. Jacka Tomaszewskiego pt. „Piękno
stworzenia” oraz malarstwa pt. „elwiry
2012” autorstwa Elwiry Teski.
Sierpień większości z nas kojarzy
się ze żniwami i powolnym przygotowywaniem wszelkich oznak życia
do obumierania, zimowania. Na szczęście w kulturze taki czas nie istnieje
i każda pora jest dobra, by pokazać jej
piękne życie. Dowodem na to było
artystyczne spotkanie inaugurujące
dwie wystawy w Trzebnickim Centrum
Kultury i Sportu.
Tuż po godz. 17 wszystkich zaproszonych gości przywitał dyrektor
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w której uczestniczyło kilkuset mieszkańców. Imprezę organizowała Paraﬁa
pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła,
Gmina Trzebnica i Starostwo Powiatowe w Trzebnicy.
Przede wszystkim najwięcej atrakcji czekało na najmłodszych trzebniczan, którzy najchętniej brali udział
w konkursach przygotowanych przez
Grupę Artystyczną Metoda. Wciągnęli
przy tym do zabawy również swoich
rodziców i dziadków. Korowodom
i tańcom nie było końca. Można było
także przejechać się na sympatycznym
kucyku, pobawić się na karuzelach
i dmuchawcach.
Dużym powodzeniem cieszyły się
kiermasze. Trzebniczanie chętnie kupowali losy na loterii, książki, ﬁgurki
Świętej Jadwigi, ale i również smaczne

wania w bazylice. Wśród uczestników
loterii losowano też liczne nagrody.
Tę najcenniejszą – telewizor LCD –
zdobył pan Zdzisław Jakubowski, paraﬁanin paraﬁi Św. Bartłomieja. Jak
nam zdradził kupił sześć losów i jeden
z nich okazał się niezwykle szczęśliwy.
Częścią tegorocznego VI Festynu
Paraﬁalnego „Bartłomiejki” był również
wernisaż podsumowujący I Międzynarodowy Plener Plastyczny Trzebnica
2012, jaki w tygodniu poprzedzającym
imprezę zorganizowali księża salwatorianie i siostry boromeuszki. W plenerze uczestniczyło kilkunastu artystów
z Polski, Niemiec, USA i Ukrainy,
a kuratorem artystycznym był malarz
Janusz Łozowski. Podczas wernisażu
trzebniczanie mogli podziwiać plon
pleneru, jak również nabyć dzieła autorów, do czego gorąco zachęcał współorganizator tego artystycznego wydarzenia ks. Bogdan Giemza.
Roman Skiba

W

Trzebnicy, jak co roku,
uroczyście obchodzono
Święto Wojska Polskiego
ustanowione na pamiątkę rozegranej
w 1920 roku zwycięskiej bitwy warszawskiej, zwanej też Cudem nad Wisłą.
W uroczystym pochodzie przy
dźwiękach Trzebnickiej Orkiestry Dętej wzięli udział przedstawiciele władz
samorządowych, Komendy Powiatowej
Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, poczty sztandarowe ,delegacje
z lokalnych instytucji, szkół, związków
kombatanckich oraz zakładów pracy,
gminnych jednostek samorządowych.
Licznie przybyli także mieszkańcy,
a całą uroczystość tradycyjnie uświetnili
harcerze.

Pod pomnikiem II Armii Wojska
Polskiego wszystkie delegacje złożyły
kwiaty, a następnie pochód udał się
do bazyliki św. Bartłomieja Apostoła
i św. Jadwigi, gdzie została odprawiona
uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny.
Patriotyczną homilię wygłosił ks. proboszcz Jerzy Olszówka. Tego dnia
w Kościele Katolickim obchodzona
jest ważna uroczystość – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, podczas
której święci się pierwociny ziół i kwiatów. Ma to zapewnić bezpieczeństwo
oraz opiekę nad plonami.
Od hymnu państwowego rozpoczęła się kolejna część obchodów, którą
poprowadził dowódca Związku Strzeleckiego “Strzelec” – Roman Chandoha.
Okolicznościowe przemówienie w imie-

niu burmistrza Marka Długozimy wygłosił jego zastępca – Jerzy Trela, a następnie głos zabrał reprezentujący kombatantów Kazimierz Walczak. Podczas
uroczystości nie zabrakło również najmłodszych. Piękny wiersz wyrecytowała
Emilia Kot ze Szkoły Podstawowej nr
3. Następnie podniosły Apel Poległych
wygłosił Roman Chandoha. Ostatnim
punktem uroczystości było złożenie
wiązanek kwiatów i oddawanie hołdu
pod Krzyżem Katyńskim i przy pomniku Sybiraków. Prowadzący uroczystość Roman Chandoha podziękował zgromadzonym za liczne przybycie,
pamięć i modlitwę za poległych, apelując
jednocześnie o niegasnący patriotyzm
w Polakach.
Patrycja Król

Fot. Patrycja Król

Święto Wojska Polskiego

W imieniu władz gminnych kwiaty złożyli (od lewej): przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz, zastępca burmistrza Jadwiga Janiszewska, radna Krystyna Haładaj i zastępca burmistrza
Jerzy Trela.
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Wakacje na wsi z bajką
W

a zielone koniczynki otrzymać
można było za wyróżnienia, aktywność i za pomoc młodszym.
Dzieci przez cały czas trwania
zajęć rywalizowały ze sobą. Na
wykonane przez siebie plansze
wklejały przy swoich wizytówkach

miniaturki, wśród których prym
wodził czarny Bartuś – pupil właścicielki, długowłose króliki, najmniejsze na świecie gołębie, bażanty
w kolorach tęczy, papugi, których
nazw nie sposób powtórzyć i kury
z niecodziennym upierzeniem. Zwy-

W Cerekwicy pomagał w zajęciach sołtys Edward Sikora.

Fot. Wiesława Kucięba (5)

okresie wakacji Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu zorganizowało dla dzieci z wiosek zajęcia
„Wakacje z bajką”, które prowadziła
trzebnicka bajkopisarka Wiesława
Kucięba.
Spotkania odbywały się raz
w tygodniu od 10 lipca do 23
sierpnia w świetlicach w Głuchowie
Górnym, Szczytkowicach, Skoroszowie, Cerekwicy oraz w Biedaszkowie Wielkim. W spotkaniach wzięło udział 140 dzieci
w wieku od trzech do dziewiętnastu lat.
Tematem przewodnim był
utwór „Ja, krasnoludek oświadczam”
ze zbioru bajek o tym samym tytule, który nawiązuje do dziecięcego
świata marzeń i wyobraźni. Dzieci
zgodnie uznały, że wyobraźnia potrzebna jest nam we wszystkich
dziedzinach życia i w każdym wieku.
Podczas spotkań dzieci rozwiązywały zgadywanki-rymowanki,
specjalnie napisane przez Wiesławę
Kuciębę na te zajęcia, a później

W Szczytkowicach dzieci zwiedziły domowe ZOO.
wykonywały prace plastyczne związane z treścią rozwiązywanych zagadek. Dotyczyły one działań matematycznych, znajomości zwierząt
występujących w naszym kraju,
jak i zwierząt z ogrodów zoologicznych oraz kwiatów naszych
łąk i ogrodów. Oto niektóre z nich:
1. Jak z czternastu ciastek
zdążysz osiem zjeść, ile ich
zostanie? Naturalnie .........
2. Słowo daję, że pan
to kłujący bardzo zwierz.
3. Oto właśnie jest
wyższa, niż najwyższa szafa.
4. Czy mała, czy też duża,
królową kwiatów jest
Za prawidłowe rozwiązania
zabaw logicznych czekały nagrody
w postaci uśmiechniętych buziek,
za prace plastyczne serduszka,

zdobyte buźki, serduszka czy koniczynki. Z tygodnia na tydzień
plansze robiły się coraz bardziej
kolorowe.
W okresie trwania Igrzysk
Olimpijskich w Londynie nie zabrakło bajki Mistrzem być, która
opowiada o zmaganiach sportowych w świecie zwierząt. Dzieci
uznały, że mistrzem możne zostać
każdy i to nie tylko w sporcie.
Jako przykłady podawali: mistrza
fryzjerstwa, krawiectwa, malarstwa.
W Szczytkowicach, kiedy było
spotkanie dotyczące zwierząt z ogrodów zoologicznych, na dzieci czekała
niespodzianka. Wszyscy zostali zaproszeni do gospodarstwa pani Marioli, która hoduje niezwykłe zwierzęta. Były tam lamy, pawie, owce
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czajnie wyglądały jedynie
białe kaczki oraz dwa psy
(chyba owczarki). O wszystkich zwierzętach pani Mariola opowiadała z wielką
miłością. Większość z nich
nazywała po imieniu. Przyznała, że tą pasją zaraził ją
kilka lat temu mąż i od tej
pory nie wyobraża sobie
innego życia.
Na ostatnich spotkaniach przyszła chwila podsumowań. Dzieci skrupulatnie podliczyły wyniki
rywalizacji, które wyłoniły
zwycięzców: Głuchów
Górny: I miejsce zajął
Kuba Czerwiński; II miejsce – Zuzia Marciniak
i Marysia Nowakowska,
III miejsce – Wojtek Sokołowski;
Szczytkowice: I miejsce
zajął Oskar Nawrot, II
miejsce – Ola Poprawa
i Weronika Poprawa, III
miejsce – Amelka Turlej;
Skoroszów: I miejsce
zajęła Natalka Sornat, II
miejsce – Alicja Gągorowska, III miejsce – Julia
Kocik;
Cerekwica: I miejsce
zajął Jacek Jakus, II miejsce
– Robert Jakus, III miejsce
– Natalka Bartela;
Biedaszków Wielki:
I miejsce zajęła Roksana
Oparzelak, II miejsce –
Maja Krawiec i Karolina
Borecka, III miejsce –
Wiktoria Walasek.

Na zakończenie panie sołtyski
i panowie sołtysi przygotowali dla
wszystkich dzieci słodycze, były
też dyplomy, pieczone kiełbaski,
lody oraz zimne napoje. Wszyscy
wspaniale się bawili. Odśpiewany
został po raz ostatni „hymn” wa-

kacyjny Ja, krasnoludek oświadczam. W Szczytkowicach dzieci
zrobiły autorce niespodziankę –
przygotowały przedstawienie bajki
Dzień chwały. Szkoda było się żegnać. Dzieci zapewniały, że nie
zapomną, a myśli uciekały już
gdzieś indziej. Zbliżający się koniec
wakacji, to znak, że szkoła już
czeka.
Wiesława Kucięba

Dzieci z Głuchowa Górnego też uczestniczyły w spotkaniach.

W Biedaszkowie Wielkim grupa bajkowa była najliczniejsza.

Krasnoludki ze Skoroszowa miały fajne wakacje.
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Mażoretki podbijają serca

Trzebnickie mażoretki podczas debiutu na trzebnickim Rynku (stoją od lewej): Adrianna Nader, Justyna
Dzedzej, Agnieszka Kawecka, Joanna Białek, Patrycja Radek, Alicja Stępień, Klaudia Jagiełło, Klaudia
Kaczmarczyk, Iwona Świętek, Kamila Utrata, Monika Stolecka, Marta Hruszowiec, Kinga Mazur.
W środku nasza rozmówczyni Anna Krzemieniec i Katarzyna Czyżak z Leszna.
z 12 osobami, a w pewnym momencie aż z 20. Ostatecznie grupa
ustabilizowała się liczebnie i jest
w niej 14 dziewcząt. Prawda jest
bowiem twarda, minęła się na początku z wyobrażeniem dziewcząt,
że trzeba aż tak ciężko pracować,
trzeba się uczyć układów, wzmacniać
ﬁzycznie i kondycyjnie.
Kiedy zatem nastąpił przełom?
– Podczas ferii zimowych. Bo
do tamtego okresu pracowałyśmy
przede wszystkim nad kondycją.
To właśnie podczas ferii miałyśmy
warsztaty z panią Katarzyną Czyżak, która od 10 lat prowadzi mażoretki w Lesznie. To ona pokazała
naszym dziewczynom od podstaw,
jak chwytać baton, jak robić i tworzyć układy. Od tych warsztatów
zaczęły się już bardziej konkretne
i intensywne zajęcia typowe dla
mażoretek. Zaczęłyśmy się intensywniej spotykać, nie tylko raz

Nasi jubilaci
K

olejne małżeństwo Gminy
Trzebnica obchodziło
piękny jubileusz – 50 lat
wspólnego życia. Z tej okazji Burmistrz Gminy Trzebnica Marek
Długozima oraz Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Anna Piotrowska, w imieniu mieszkańców naszej
gminy, złożyli Państwu Stefanii
i Władysławowi Śpiewakom serdeczne gratulacje, życzenia oraz
upominek, a także odznaczyli jubilatów okolicznościowymi medalami.
Uroczyste wręczenie medali
oraz gratulacji odbyło się 19 lipca,

w domu Państwa Śpiewak. Piękny
bukiet kwiatów, upominek, pisemne gratulacje oraz medale przyznawane przez Prezydenta RP na
ręce jubilatów przekazał burmistrz
Gminy Trzebnica wraz z kierownik
Stanu Cywilnego w Trzebnicy.
Pani Stefania oraz Pan Władysław
byli bardzo wzruszeni i szczęśliwi.
Swoich gości przyjęli niezwykle
ciepło i uprzejmie, a przy miłym
poczęstunku chętnie opowiadali
o swoich losach, doświadczeniach,
smutkach i radościach, jakich dostarczył im los na wspólnej drodze
życia.

Czy przed debiutem napięcie
rosło?
– Tak i to bardzo. Przygotowywałyśmy 3 układy (2 z batonami
i 1 z pomponami). Dziewczęta
trenowały do ostatniej chwili, ale
widząc ich zaangażowanie wiedziałam, że dadzą radę. Naprawdę
chylę głowę przed nimi, bo pracowały regularnie i ciężko, chciały
się pokazać rodzinie, koleżankom,
znajomym i szerszej publiczności.
I debiut na trzebnickim Rynku
był bardzo udany. Same z córką
byłyśmy mile zaskoczone, że pokazały te układy taj równo i fajnie.
Dziewczęta włożyły w to serce,
bo wcześniej naprawdę się napracowały. Potem wystąpiłyśmy jeszcze na festiwalu w Twardogórze
i podczas Euro na naszym stadionie z czego też jestem zadowolona. Pokażemy się jeszcze na
Święcie Sadów we wrześniu
w Trzebnicy.

w tygodniu, bo nawet i po 3 razy.
Ważną rolę odegrała również pani
Magdalena Paszkot, która przygotowała dla nas piękne stroje.
Włożyła całe serce w tę pracę,
bardzo mocno się zaangażowała
w całą grupę i efekt końcowy. Nie
chodziło właśnie tylko o samo
profesjonalne wykonanie strojów,
ale również i zaangażowanie,
wsparcie. Nawiązał się miedzy
nami przyjacielski kontakt, a gdy
dziewczyny dostały te piękne spódnice, gorsety, żakiety, obszyte lamówkami i guzikami, poczuły się
zupełnie inaczej i zrozumiały, ile
zawdzięczamy pani Paszkot, stąd
nasze wielkie podziękowania. Podobną pomoc otrzymaliśmy od
szefa trzebnickiej orkiestry Tomasza Świńczyka, który przygotował dla nas płytę z repertuarem
orkiestry, dzięki czemu współpraca
i trening przed debiutem bardzo
dobrze nam się układała.

Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima powiedział:
– W imieniu własnym i całej
wspólnoty chciałbym życzyć Państwu kolejnych pięknych jubileuszy.
Uważam, że takie małżeństwa,
gdzie mąż i żona są ze sobą na
dobre i na złe, w szczęściu i nieszczęściu są dla dzisiejszych młodych ludzi znakomitym przykładem na to, że razem, w miłości,
wzajemnym szacunku i zrozumieniu można sobie w życiu poradzić
ze wszystkimi przeciwnościami.
Państwo Śpiewak są na to żywym
dowodem. Pomimo choroby dzieci,
wczesnej śmierci jednego z nich,
trwają nadal przy sobie z ogromną
energią, optymizmem i uśmiechem.

Jednak teraz nadszedł czas na
kolejny nabór do zespołu.
– Tak już od września zaczniemy treningi z nową, drugą trochę
młodszą grupą dziewcząt ze szkół
podstawowych. Dzięki uprzejmości
dyrektorów SP 2 i SP 3 już w czerwcu zachęcaliśmy młode dziewczyny i zgłosiło się ich kilkanaście.
Jednak wciąż można dołączyć do
zespołu i złożyć deklarację. Przewidujemy treningi we wtorki
i czwartki w godz. 16-18 w hali
sportowej TCKiS przy ul. Kościelnej. Zajęcia będą oddzielne,
ale też i integracyjne z tą grupą,
która trenuje już od zeszłego roku,
chcemy opracować więcej układów,
rozszerzyć repertuar.
Jakie cechy powinny mieć
kandydatki?
– Trzeba mieć słuch, wyczucie
rytmu i pamięć ruchową. Kondycję
i wytrzymałość można wypracować.
Praca wymaga też konsekwencji
i dyscypliny, ważna jest też rola
rodziców, którzy powinni wspierać
swe pociechy, co deklarują pisemnie.
Chodzi o to, że zajęcia są bezpłatne,
ale kosztowne (np. dziewczęta dostają stroje), więc nie możemy dopuścić do sytuacji, że ktoś chodzi
nieregularnie lub rezygnuje w ostatniej chwili, albo też rodzic za karę
zabrania dziewczynie chodzić na
treningi. To po prostu nie fair
wobec innych. Musimy się wszyscy
traktować bardzo poważnie, a każdą
nieobecność trzeba usprawiedliwić
przez rodzica.
Czyli można podsumować, że
zespół trzebnickich mażoretek
rozwija się i do przyszłorocznych
występów wręcz podwoi?
– Mam taką nadzieję, że teraz
będzie już łatwiej. Zachęcamy
wciąż nowe dziewczęta i ich rodziców, bo takie zajęcia to też znakomity sposób na odciągnięcie
dzieci od komputera lub telewizora.
A przecież brak aktywności ruchowej po latach owocuje problemami ze zdrowiem, kręgosłupem,
powoduje nadwagę i choroby. Dlatego warto aktywnie spędzać czas
i dołączyć do grupy trzebnickich
mażoretek. Zapraszam.
Rozmawiał Roman Skiba

Fot. UM Trzebnica

Skąd wziął się pomysł na zorganizowanie grupy mażoretek
w Trzebnicy?
– Zaczęło się od prośby pana
burmistrza Marka Długozimy, który
przed rokiem podczas dorocznej
parady orkiestr dętych zaproponował, że byłoby fajnie, gdyby trzebnicka orkiestra również mogła występować w asyście swoich mażoretek, podobnie jak wówczas robiła
to orkiestra z Leszna. Postanowiłam
podjąć się tego zadania, bo od wielu
lat prowadzę zajęcia z zakresu ﬁtness, które mają wiele wspólnych
elementów z treningiem mażoretek,
dlatego stwierdziłam, że mam szanse, by odpowiednio przygotować
dziewczynki. Od początku pomagała mi w tym moja córka Adrianna
Nader, która przez wiele lat tańczyła
w grupie tańca towarzyskiego i wiedziałam, że mogę jej taneczne predyspozycje i umiejętności wykorzystać. Córka występowała też
w Grupie Gratia, gdzie zajmowała
się aerobikiem, i właśnie w zeszłym
roku podjęła również studia na
AWF, więc mogłam liczyć, że pomoże mi w przygotowaniu kondycyjnym i ﬁzycznym dziewczynek.
I faktycznie Adrianna ma bardzo
dobry kontakt z dziećmi, namówiła
ich do trudnego treningu, a ja głównie zajmowałam się choreograﬁą.
Czyli wszystko poszło jak
z płatka?
– O nie, wprost przeciwnie.
Grupa trzebnickich mażoretek rodziła się w bólach. Przede wszystkim
przez pierwsze tygodnie było bardzo
mało chętnych dziewcząt. Po prostu
dotąd nie było tradycji takiego zespołu, bardzo często na moją prośbę
rodzice i dzieci pytali: mażoretki,
a co to jest? Zaczęłam chodzić po
szkołach, by namówić więcej dziewcząt do spróbowania swoich sił.
Zaczynałyśmy od trójki kandydatek,
potem ćwiczyłyśmy z 5, kolejno

Fot. Marcin Mazurkiewicz

Rozmowa z Anną Krzemieniec, twórczynią grupy trzebnickich mażoretek
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Pamiątkowe zdjęcie Państwa Stefanii i Władysława Śpiewaków
wraz z córką Ewą oraz burmistrzem Markiem Długozimą i kierownik USC Anną Piotrowską.
Podczas spotkania Państwo
Śpiewakowie zwrócili się z nietypową prośbą. Chodziło o pokrycie asfaltem drogi dojazdowej

do stacji kolejowej, na którą trudno
wepchnąć wózek inwalidzki. Nie
minęło kilka tygodni i burmistrz
tę prośbę spełnił.

www.kulturaisport.trzebnica.pl
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Spotkanie z sołtysami

Nowe otoczenie bazyliki

W

Miejskim
Urzędzie
w Trzebnicy 29 sierpnia
odbyło się kolejne z cyklu
spotkanie burmistrza Gminy Trzebnica
Marka Długozimy z sołtysami. Tym
razem głównym tematem było szczegółowe omówienie mechanizmu tworzenia funduszu sołeckiego na 2013
rok.
Po krótkim przywitaniu, burmistrz
odniósł się do funduszu sołeckiego:
„Jak Państwo widzicie, dotrzymałem
słowa, gdyż właśnie dziś rozpoczynamy
procedurę związaną z utworzeniem
funduszu sołeckiego, który w swoim
założeniu będzie nowym narzędziem
usprawniającym sołtysom i gminie
realizację różnego rodzaju zadań dla
mieszkańców poszczególnych miejs-

Fot. UM Trzebnica (2)

W

umiejętnie potrafiła zaplanować
te prace, że nie były zbyt uciążliwe
– powiedział ks. proboszcz Jerzy
Olszówka, który poświecił tę
drogową inwestycję.

Tak przed remontem wyglądała ul. Jana Pawła II.

Podziękowanie
D
nia 7 sierpnia 2012 roku
w Bogatyni miała miejsce
niecodzienna uroczystość. W miejscowym ośrodku kultury władze tamtejszej gminy uhonorowały tytułem „Przyjaciel Gminy Bogatynia” samorządy, przed-

siębiorstwa, organizacje i osoby
prywatne, które w pamiętnym
2010 roku pospieszyły na pomoc
zrujnowanej przez powódź Bogatyni.
Podczas uroczystości wręczenia
tytułu honorowego „Przyjaciel
Gminy Bogatynia” przyznanego
również burmistrzowi Markowi
Długozimie, a burmistrz Bogatyni Andrzej Grzmielewicz powiedział: „– Nigdy nie zapomnimy Państwa dobroci serca
i szczodrości. Pragniemy w godny, trwały sposób upamiętnić
wrażliwość i oﬁarność naszych
Darczyńców, aby o Państwa szlachetności pamiętali nie tylko
obecni mieszkańcy Bogatyni ale
także następne pokolenia bogatynian”. W tym celu władze Bogatyni podjęły decyzję o nadaniu
jednemu z parków miejskich
oraz jednemu z mostów na rzece
Miedziance nazwę „Darczyńców
Bogatyni”.

www.kulturaisport.trzebnica.pl

Fot. UM Trzebnica

Podczas otwarcia wstęgę uroczyście przecięli: (od lewej) naczelnik
Wydziału Inwestycyjno-Technicznego Zbigniew Zarzeczny, matka
przełożona boromeuszek Alberta Groń, burmistrz Marek Długozima, ks. proboszcz Jerzy Olszówka, przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz i przedstawiciel wykonawcy Paweł Zalewski.

w swoim wystąpieniu Skarbnik Gminy
Trzebnica Barbara Krokowska. Postawę
prawną tworzy Ustawa o funduszu
sołeckim (z dnia 20 lutego 2009 r.)
oraz Uchwała Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w 2013 roku (z dnia 31 stycznia 2012
r.). Wysokość środków przypadających
na dane sołectwo wylicza się na podstawie wzoru, uwzględniając m. in.
liczbę mieszkańców sołectwa. W przypadku Gminy Trzebnica, wartości te
wahają się od 21 909,98 zł przypadających na Księginice do 6 799,65 zł
dla Węgrzynowa. Przyznane środki
sołectwa mogą spożytkować w 2013
roku na liczne przedsięwzięcia z określonych obszarów. Przedsięwzięcia te

Burmistrz Marek Długozima
podkreślił: – Rzadko tak oﬁcjalnie
otwieramy nowe drogi, ale to jest
miejsce szczególne i wyjątkowe:
otoczenie bazyliki to serce naszego
miasta. Zależało nam, by ta stara,
reprezentacyjna część miasta,
w której każdy kamień mówi o historii Trzebnicy, odzyskała odpowiedni blask. I to się udało osiągnąć, choć zarzucano nam różne
rzaczy – nawet i to, że wykorzystujemy do remontu ul. Jana
Pawła II kostkę brukową, która
nie należy do gminy. Okazało się,
że mamy rację, kostka jest gminna
i gdy teraz patrzy się na efekty tej
inwestycji to można być zadowolonym z tych prac i decyzji – powiedział burmistrz.
Roman Skiba

Spotkanie z sołtysami było poświęcone funduszowi sołeckiemu.
cowości. W tym miejscu pragnę od
razu poinformować, że na kolejnym
spotkaniu poruszymy kolejny ważny
temat, dotyczący nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”
(zwaną potocznie ustawą „śmieciową”).
Całą procedurę związaną z funduszem sołeckim przybliżyła sołtysom

muszą jednak spełniać łącznie trzy cechy – mieścić się w katalogu zadań
gminy, służyć poprawie warunków
życia mieszkańców oraz być zgodnymi
ze strategią rozwoju gminy. Środki
będą przyznawane sołectwom, które
złożą wnioski uchwalone przez zebrania
wiejskie, spełniające wszystkie wymagane warunki.

Plac zabaw w Nowym Dworze
W
sobotnie popołudnie,
8 września, w Nowym
Dworze otwarto nowy
plac zabaw dla dzieci. To już kolejny tego typu obiekt w Gminie
Trzebnica.
Sołtys wsi Marek Paszkot podziękował za realizację projektu
burmistrzowi Markowi Długozimie
oraz pracownikom Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, a także
Radzie Sołeckiej, życząc także dzieciom doskonałej zabawy i zdradzając plany ustawienia przy placu
zabaw wiaty piknikowej. Burmistrz
Gminy Trzebnica Marek Długozima powiedział: „Gratuluję sołtysowi sprawnego i skutecznego
działania oraz świetnej organizacji
mieszkańców Nowego Dworu.
Najmłodszym życzę wielu wesołych
godzin spędzonych na tym pięknym
placu zabaw.” Na ręce sołtysa burmistrz złożył mały podarunek dla
dzieci z Nowego Dworu – zestaw
zabawek do piaskownicy.

Dzieci zostały zaproszone do
zabawy, prowadzonej przez Jadwigę
Mrozińską i Joannę Jurkiewicz,
w której za udział w konkurencjach

można było zdobyć atrakcyjne nagrody. Na dorosłych mieszkańców
czekało wspólne grillowanie i wieczorna zabawa.

Fot. UM Trzebnica

poniedziałek 10 września uroczyście otwarto
odremontowaną ul.
Jana Pawła II, która ze względu
na bliskość bazyliki jest wizytówką
Trzebnicy. Brukowana, równa nawierzchnia ulicy imponuje podobnie jak oba chodniki. Ulice u dołu
zakończono wysepką, na której
zasadzono wiśnię. Odnowiono także plac przed samą świątynią.
– Jestem wdzięczny panu burmistrzowi Markowi Długozimie
za ten remont, a szczególnie za
decyzję o dodatkowej naprawie
placu wejściowego przed bazyliką.
Ten zabytkowy, ważny dla Trzebnicy fragment miasta lśni jak za
dawnych czasów i będzie teraz
służył nie tylko przecież mieszkańcom, ale i również tak licznym grupom pątników, odwiedzających bazylikę Świętej Jadwigi. Dziękuję również wykonawcy, firmie Budromof, która
mimo trudnego remontu tak

Wspólnie symbolicznego otwarcia dokonali – burmistrz Marek
Długozima, sołtys Marek Paszkot, Naczelnik Wydziału TechnicznoInwestycyjnego Zbigniew Zarzeczny przedstawiciel Rady Sołeckiej
Jan Bernadek oraz najmłodsi mieszkańcy Nowego Dworu – Wiktoria i Zbyszek Kalisz.
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R

oman Węglarski z Trzebnicy oraz Marek Zadworny z Gryﬁc postanowili
przemierzyć Polskę wzdłuż jej granic. W 16 dni pokonali 4000
km!

Trzebniczanin został zaproszony do wspólnego bicia rekordu
przez swojego kolegę, Marka Zadwornego z Gryﬁc. Początkowo
w składzie jechał także Stanisław
Piórkowski z Dynamo Sierpc, jednak trasa maratonu okazała się
dla niego zbyt ciężka.
Start w maratonie to
spore wyrzeczenie. W czasie,
gdy większość ludzi udaje
się na zasłużone urlopy
i przemierza trasy w wygodnych samochodach, dwóch
śmiałków wsiada na rowery
i nie zsiada z nich przez ponad
dwa tygodnie, codziennie
pokonując zawsze ponad
200 km

(rekordowy odcinek dzienny wyniósł nawet 370 km!). Po drodze
kolarze napotykali na różne problemy – począwszy od pogody,
która płatała ﬁgle, po skrajne zmęczenie. Te trudy wynagradzali jednak ludzie, których spotykali po
drodze.
– Bardzo miłe pożegnanie zrobił nam klub kolarski z Międzyzdrojów, którego członkowie wyjechali nam na spotkanie, a później
odprowadzili w kierunku Rewala.
Innym razem dostaliśmy zupełnie
za darmo obiad. Kolega z Trzebnicy, Mirek Miturski, poruszył
niebo i ziemię, gdy dowiedział się,
że miałem awarię pedałów pod
Jarosławiem. Dzięki kolegom ze
wschodu i bardzo uczynnym policjantom dostałem nowe pedały
i mogłem kontynuować swój maraton – mówi Roman Węglarski.
Gdy tylko ludzie spotkani na
trasie dowiadywali się o tym przedsięwzięciu, natychmiast wyrażali
swój podziw, gratulowali i życzyli
sukcesu. Maratończycy pozowali
do zdjęć, udzielali wywiadów, byli
uwieczniani na amatorskich ﬁlmach,
ale nie tylko. O ich wyczynie informowała także telewizja podczas
relacjonowania Tour de Pologne.
Maraton Rowerowy dookoła
Polski to jednak nie tylko wysiłek

Roman Węglarski, dopiął swego – przejechał maraton wokół Polski i rozsławił Trzebnicę na cały kraj.

Fot. UM Trzebnica

Rowerowy wyczyn trzebniczanina

Pamiątkowe zdjęcie ze spotkania w UM w Trzebnicy. Od lewej: Agnieszka Pawlaczek – naczelnik Wydziału Promocji, Mateusz Stanisz – przewodniczący Rady Miejskiej, burmistrz Marek Długozima, Roman Węglarski oraz trener Bogusław Zieliński.
ﬁzyczny. To codzienna walka z samym sobą, swoimi słabościami.
Aby przetrwać, trzeba mieć silną
motywację i przekonanie że to, co
się robi, ma sens. Właśnie dzięki
temu trzebnickiemu kolarzowi
udało się ten maraton ukończyć.
Oczywiście sukces jest sumą działań i pomocy szeregu ludzi. Do
tych z pewnością zalicza się żona
oraz trzebnickie Szerszenie, które
nieustannie dopingowały swojego
klubowego kolegę.
– Bardzo pomógł mi burmistrz
Marek Długozima, któremu z tego
miejsca serdecznie dziękuję.
Ogromne podziękowania należą

Nike The Chance w Trzebnicy
samo ważny zarówno dla ﬁnalistów,
jak i w oczach trenera kadry narodowej do lat 21Stefana Majewskiego oraz jego sztabu, odpowiedzialnego za wybór dwóch najlepszych zawodników. Zawodnicy
zostali zakwaterowani w nowym
Hotelu Trzebnica, zaś trenowali
na stadionie Fair Play Arena.
– Miejsce na zgrupowanie wybierała ﬁrma Nike i jest to naprawdę traﬁony wybór. Mamy do
dyspozycji bardzo dobre boisko
naturalne, w razie potrzeby także
boisko sztuczne. Z hotelu również
jesteśmy bardzo zadowoleni,
zwłaszcza, że tuż obok jest aquapark. To wszystko w zupełności
spełnia nasze oczekiwania – powiedział Stefan Majewski. W ostatni dzień zmagań przed ogłoszeniem wyników Trzebnicę odwiedził
także znany dziennikarz sportowy
– Rafał Patyra z TVP, który również nie szczędził pochwał dla naszego stadionu.
– Na miejsce zgrupowania wybraliśmy Trzebnicę, oferującą świetne warunki zarówno hotelowe, jak
i sportowe. Co ważne jest to miejs-

ce oddalone od zgiełku dużego
miasta – mówi PR Manager ﬁrmy
Nike Poland, Maciej Lasoń. – Wybór był trafny, o czym między innymi świadczy fakt, że kilka minut
po zakończeniu naszego zgrupowania płytę trzebnickiego stadionu
zajęli przecież piłkarze PSV Eindhoven – dodał Maciej Lasoń.
Ostatecznie sztab szkoleniowy
na wyjazd do Barcelony wytypował

Kamila Piotrowskiego oraz Jakuba
Rosołowicza. Młodzi pojadą tam
by doskonalić swoje umiejętności
pod okiem najlepszych trenerów
i zawodowych piłkarzy, w tym samego Pepa Guardioli, byłego już
szkoleniowca FC Barcelona. Cieszy,
że to Trzebnica była miejscem,
które przyniosło szczęście dwóm
świetnie rokującym piłkarzom.
Wypada życzyć im jednocześnie

Patrycja Król

powodzenia w wielkim piłkarskim
świecie.
– Możliwość treningów pod
okiem byłego selekcjonera pierwszej reprezentacji to spełnienie
marzeń. Jednak mogę obiecać, że
podczas sierpniowego obozu
w Hiszpanii damy z siebie wszystko. Dla mnie zwycięstwem była
sama możliwość udziału w trzebnickim zgrupowaniu. Nie spodziewałem się, że dojdę aż tak daleko,
a to piękne miasto i świetny stadion
będzie mi się na zawsze kojarzyć
z tym sukcesem – powiedział Kamil Piotrowski.
Patrycja Król

Fot. Patrycja Król

W

dniach 16–20 lipca
w Trzebnicy odbywało
się zgrupowanie Nike
The Chance. Na stadionie miejskim Fair Play Arena codziennie
trenowali młodzi piłkarze z całej
Polski bez podpisanych kontraktów,
ale za to z wielkimi ambicjami
i talentami. Byli zachwyceni obiektem i pobytem w Trzebnicy.
Nike The Chance to ogólnoświatowy projekt mający na celu
wyłonienie młodych talentów piłkarskich. Jego druga polska edycja
rozpoczęła się w marcu tego roku.
W dniach 25–27 maja w Warszawie podczas Wielkiego Finału
Nike The Chance zorganizowane
zostały zawody, w których grało
240 młodych piłkarzy. Spośród
nich łowcy talentów Nike ostatecznie wybrali zwycięską grupę
26 osób. Ze względu na kontuzję
dwóch z nich musiało zrezygnować
z dalszego uczestnictwa w zawodach.
Do Trzebnicy przyjechało 24
zawodników. Treningi na stadionie
Fair Play Arena odbywały się dwa
razy dziennie, a każdy był tak

się także Henrykowi Charuckiemu
z ﬁrmy Harfa Harryson, a także
ﬁrmom Penco i Anotis – dodaje
Roman Węglarski. Na spotkaniu
w Urzędzie Miejskim Roman
Weglarski wspólnie ze swoim trenerem Bogdanem Zielińskim wreczyli burmistrzowi pisemne, pamiątkowe podziękowanie.
Panu Romanowi Węglarskiemu raz jeszcze gratulujemy ogromnego sukcesu dziękując jednocześnie za promocję naszej małej ojczyzny w Polsce. Czekamy na kolejne wyczyny na dwóch kółkach!

Młodzi piłkarze trenowali pod okiem selekcjonera młodzieżowej reprezentacji kraju Stefana Majewskiego, który był zachwycony trzebnickim stadionem.
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Odmłodzona i zmieniona Polonia
N

karze. W ten sposób chcemy również ściągnąć więcej ludzi na trybuny w czasie meczów w Trzebnicy
– mówi wiceprezes klubu Kamil
Kwaśniak.
Polonia słynie z dobrej pracy
szkoleniowej z dziećmi i młodzieżą,
dlatego też zapadła przed tym se-

chodziło w podstawowym składzie.
Teraz takich piłkarzy jest sześciu:
Jacek Nawrot, Piotr Pająk, Wojciech Jankowski, Jakub Dmuch,
Kamil Świdziński i Maciej Fitowski. Mamy najmłodszy skład
w III lidze o średniej wieku 20
lat. I nie jest najgorzej, choć przed

Kadra Polonii Trzebnica
na sezon 2012/2013:

i wsparcie Gminy Trzebnica pozwala realnie budować zręby trzebnickiej piłki od podstaw.
– Jesteśmy wdzięczni panu
burmistrzowi Markowi Długozimie, że nam zaufał i wspiera Polonię na naprawdę dobrym poziomie. A wiem dobrze, że drużyny

Fot. UM Trzebnica

owy sezon 2012/2013
w III lidze trzebnicka
Polonia
rozpoczęła
w mocno odmłodzonym składzie.
Pojawił się też nowy sponsor ﬁrma
Euro-System Marcina Gasztyka,
a drużynę prowadzi nowy trener
Piotr Adamczyk.

Polonia Trzebnica na wspólnym zdjęciu z nowym sponsorem Marcinem Gasztykiem z ﬁrmy Euro-System, burmistrzem Markiem Długozimą
i dyrektorem TCKiS Adamem Wazem.
Takie zmiany to efekt przemyślanej polityki klubowej. Chodzi
w niej o to, by zespół oprzeć na
wychowankach, młodych i obiecujących piłkarzach z Trzebnicy
oraz okolic. Polonia Trzebnica ma
być zespołem, w którym grają nasi
piłkarze dla naszej publiczności.
– Zależy nam bardzo na tym,
by zawodnicy utożsamiali się z drużyną oraz by nasza publiczność
czuła, że grają właśnie swoi pił-

zonem decyzja, aby to na własnych
wychowankach oprzeć grę pierwszego zespołu. Wiadomo, że efekty
nie przyjdą od razu już po pierwszych meczach. To plan długofalowy, który w tym sezonie ma zaowocować utrzymaniem się w III
lidze, a w przyszłości pozwoli określić kolejne cele.
– Gramy czwarty sezon w III
lidze i dotychczas nigdy nie było
tak, że aż tylu wychowanków wy-

Jesienne mecze w Trzebnicy:
Polonia Trzebnica – Piast Karnin, sobota 15 września godz. 16.30
Polonia Trzebnica – Lechia Z. Góra, sobota 29 września, godz. 16
Polonia T. – Polonia/Sparta Świdnica, sobota 13 października, g. 15
Polonia T. – Lechia Dzierżoniów, sobota 27 października, godz. 14

inauguracją wszyscy skazywali nas
na pożarcie. Mieliśmy zbierać baty,
a tak się nie dzieje – ocenia wiceprezes Polonii Kamil Kwaśniak.
Przed trenerem Piotrem
Adamczykiem jeszcze oczywiście
sporo szkoleniowej pracy. Musi
zespół „poukładać”, dotrzeć poszczególne formacje, a młodzi piłkarze muszą zebrać więcej doświadczenia, bo futbol seniorski
trochę się różni od tego młodzieżowego. Jednak za doświadczonymi
graczami, którzy w poprzednich
sezonach traﬁali do Polonii z innych klubów, nie ma powodu tęsknić. Trzeba konsekwentnie budować własną ekipę. Tym bardziej,
że stadionowa infrastruktura

ze znacznie większych ośrodków
jak np. Lechia Zielona Góra nie
mogą się pochwalić takim wsparciem, jaki ma Polonia Trzebnica
ze strony naszego samorządu. Postaramy się nie zawieść tego zaufania i dla naszej miejscowej publiczności i kibiców zagrać dobry
sezon – deklaruje wiceprezes klubu
Kamil Kwaśniak.
Podobną drogą odmłodzenia
składu idą bowiem inne drużyny
III ligi, które zaczęły ten proces
w poprzednich sezonach i teraz
mają już widoczne efekty. Doskonałej przykładem jest tu zespół
Pogoni Świebodzin, który wygrał
wszystkie pojedynki bez straty gola.
Roman Skiba

Karol Buchla (nr 83, rocznik:
1983), Rafał Pelc (nr 94, r: 1994),
Marcin Straszewski (nr 2, r:1991),
Adam Miazgowski (nr 3, r: 1993),
Dawid Cychol (nr 4, r: 1995),
Jacek Nawrot (nr 5, r: 1990, wychowanek klubu), Piotr Pająk (nr
6, r; 1996, wychowanek), Wojciech
Jankowski (nr 7, r: 1993, wychowanek), Tomasz Sebastianiuk (nr
8, r: 1983), Jakub Dmuch (nr 9, r:
1992, wychowanek), Jakub Jakóbczyk (nr 10, r: 1990), Kamil Świdziński (nr 11, r: 1995, wychowanek), Jarosław Gajek (nr 13, r:
1992), Maciej Fitowski (nr 14, r:
1995, wychowanek), Jakub Psiurka (nr 16, r: 1996, wychowanek),
Daniel Majewski (nr 17, r: 1991),
Patryk Zieliński (nr 20, r: 1994),
Radosław Bella (nr 23, r: 1987).
Przyszli do zespołu: Rafał Pelc
(bramkarz, FC Academy Wrocław), Jarosław Gajek (obrońca,
MKS Orzeł Prusice), Dawid Cychol
(obrońca, WKS Śląsk Wrocław),
Adam Miazgowski (pomocnik ,
WKS Śląsk W-w), Patryk Zieliński
(pomocnik, FC Academy W-w),
Daniel Majewski (pomocnik, Sokół
Wielka Lipa), Piotr Pająk (pomocnik, wychowanek), Jakub Psiurka
(pomocnik, wychowanek), Arkadiusz Wietecha (pomocnik, Jeziorak Iława).
Odeszli z drużyny: Marek Milczarek, Mateusz Han, Jacek Mądrzejewski, Jacek Bąk, Kamil Krawczyk,
Artur Kowal, Sebastian Wiraszka,
Emil Trynda, Kamil Baś, Marian
Bobik, Edwin Kuszyk.

piątek, 20 lipca, w godzinach popołudniowych do Trzebnicy
przyjechała holenderska drużyna
PSV Eindhoven. Zawodnicy tego
klubu piłkarskiego wybrali trzebnicki stadion Fair Play Arena na
miejsce swojego treningu przed
turniejem Polish Masters, który
odbywał się w dniach 21–22 lipca
we Wrocławiu.
Do wyboru trzebnickiego stadionu na miejsce treningu holenderskiej drużyny przyczynił się bez
wątpienia wysoki standard naszego
obiektu, w szczególności jakość

murawy. Dodatkowym atutem była
bliskość Wrocławia. Dzięki sprawnej pracy organizatorów wszystko
przebiegło bardzo profesjonalnie.
Na prośbę trenerów drużyny informacja o jej przyjeździe utrzymywana była w tajemnicy, ale szkoleniowcy zgodzili się na obecność
zawodników Polonii Trzebnica.
Dla naszych piłkarzy z pewnością
był to bardzo wartościowy czas.
Nie można zapomnieć o tym, że
wśród zawodników PSV Eindhoven obecny był Przemysław Tytoń,
bohater Mistrzostw UEFA EURO
2012. Nasz znakomity bramkarz

www.kulturaisport.trzebnica.pl

po treningu chętnie rozdawał autografy największym fanom, a także
pozował do zdjęć i rozmawiał z piłkarzami Polonii. Warto dodać, że
po treningu w Trzebnicy holenderska drużyna wygrała turniej Polish Masters. Holenderski klub
przysłał potem specjalne podziękowanie do Trzebnicy. Tym większa
jest radość trzebniczan, którzy
mogli gościć tak znakomitą grupę.
Miejmy nadzieję, że ten sukces
zachęci kolejne drużyny piłkarskie
do odwiedzania naszego stadionu.
Patrycja Król

Fot. Patrycja Król

PSV Eindhoven w Trzebnicy!
W

Reprezentacyjny bramkarz Przemysław Tytoń znalazł czas dla
swoich fanów po treningu na trzebnickim stadionie.
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URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY

URZĄD STANU CYWILNEGO

pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, Trzebnica
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
www.trzebnica.pl
tel.: 71 312-06-11, 312-06-42, 312-01-45
fax: 71 312-12-48, 788-78-56
Godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, czwartek:
7:30-15:30
środa: 7:30-16:00, piątek: 7:30-15:00
Burmistrz przyjmuje:
• w sprawach skarg i wniosków: środy 16:00-16:15
• w sprawach lokalowych: pierwszy wtorek miesiąca
12:00-14:00
Przewodniczący Rady Miejskiej:
- pełni dyżur: w środy w godz. 13:00-16:00
- w sprawie skarg i wniosków: w środy 15:30:16:00

pl. Piłsudskiego 1, Trzebnica
tel.: 71 388-81-37, 388-81-16, 388-81-99
fax: 71 312-12-48
godz. przyjęć: poniedziałek,
wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:00, piątek: 7:30-15:00
STRAŻ MIEJSKA W TRZEBNICY
pl. Piłsudskiego 1, Trzebnica,
(wejście od ul. Witosa), pok. 1
tel.:/fax: 71 388-81-14
e-mail: strazmiejska@um.trzebnica.pl
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
pl. Piłsudskiego 1, Trzebnica, II piętro, pok. 91-94,
tel./fax.: 71 387-15-92
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
pl. Piłsudskiego 1, Trzebnica, tel.: 71 312-05-27

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
Wydział Techniczno-Inwestycyjny
naczelnik: Zbigniew Zarzeczny, pok. 81
tel.: 71 388-81-81, 312-06-11 wew. 281
e-mail: zarzeczny_z@um.trzebnica.pl
Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
naczelnik: Andrzej Podsiadło, pok. 54
tel.: 71 388-81-54, 312-06-11 wew. 254
e-mail: podsiadlo_a@um.trzebnica.pl
Wydział Architektury i Urbanistyki
naczelnik: Joanna Bębenek, pok. 51
tel.: 71 388-81-51, 312-06-11 wew. 251
e-mail: bebenek_j@um.trzebnica.pl
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
naczelnik: Iwona Durbajło, pok. 44
tel.: 71 388-81-44, 312-06-11 wew. 244
e-mail: durbajlo_i@um.trzebnica.pl
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
naczelnik: Szczepan Gurboda, pok. 77
tel.: 71 388-81-77, 312-06-11 wew. 277
e-mail: ekologia@um.trzebnica.pl
Wydział Finansowy
naczelnik: Barbara Krokowska, pok. 55
tel.: 71 388-81-55, 312-06-11 wew. 255
e-mail: krokowska_b@um.trzebnica.pl
Działalność Gospodarcza, pok: 36
tel.: 71 388-81-36, 312-06-11 wew. 236
e-mail: handel@um.trzebnica.pl
Wydział Promocji
naczelnik: Agnieszka Pawlaczek, pok. 107
tel.: 71 388-81-13, 312-06-11 wew. 402
e-mail: pawlaczek_a@um.trzebnica.pl

TRZEBNICKIE CENTRUM KULTURY
I SPORTU (poprzednio TOK)
ul. Prusicka 12, Trzebnica, tel./fax.: 71 312-09-47
Biblioteka Miejska: budynek TOK,
tel.: 71 312-12-43
Hala Sportowa
ul. Kościelna 9, Trzebnica, tel./fax.: 71 312-11-71

URZĄD SKARBOWY
ul. Prusicka 1, Trzebnica, tel.: 71 388-72-00

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
ul. Wojska Polskiego 1b, Trzebnica,
tel.: 71 388-75-00, 388-75-80; fax.: 71 312-11-91

SĄD REJONOWY
ul. Parkowa 1, Trzebnica, tel./fax.: 71 312-12-13

POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Daszyńskiego 44, Trzebnica,
tel.: 71 312-11-54, 387-11-38

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
Pełnomocnik Burmistrza ds. Proﬁlaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Iwona Durbajło:
tel.: 71 388-81-12, 312-06-11 wew. 212
Gminna Komisja ds. Proﬁlaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
działająca przy Urzędzie Miejskim w Trzebnicy
pełni dyżur w czwartki w godz. 17:00-18:00.
Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin czynny w każdy
czwartek 17:30-21:30
Punkt konsultacyjny dla oﬁar przemocy
w rodzinie: wtorek 13:00-16:00.

23
Telefon zaufania dla oﬁar przemocy w rodzinie: we wtorki – tel.: 71 387-06-06
Grupa AA „Jadwiga” – spotkania w każdy czwartek
18:00-21:00 w budynku Ratusza.
W każdą niedzielę mityng zamknięty od godz.18:00, w
ostatnią niedzielę miesiąca – mityng otwarty, mityngi
nocne w każdą trzecią sobotę miesiąca od 22:00.
Grupa Wsparcia dla osób współuzależnionych spotyka się w każdy czwartek 17:00-21:00
Grupa Relaksacyjna – zajęcia odbywają
się w każdy poniedziałek w godz. 18:00-21:00.
Uwaga! Wszystkie zajęcia bezpłatne, refundowane z funduszy Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

DANE TELEADRESOWE
WAŻNYCH INSTYTUCJI
SZPITALE / PRZYCHODNIE:
Szpital św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
ul. Prusicka 53/55, Trzebnica, tel.: 71 312-09-20, 312 09 13
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy
ul. Kościuszki 10, Trzebnica, tel./fax: 71 387-28-38
rejestracja telefoniczna: 71 312-03-75, 312-05 10
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk
ul. Kościelna 3 oraz Kolejowa 1, Trzebnica
tel.: 71 387-26 75 lub 387-15-30
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ATENA
Ujeździec Wielki 26, tel.: 71 312-77-13

APTEKI:
ŚWIETLICE
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM
Świetlica Ratusz, Trzebnica
Świetlica w Marcinowie
Świetlica w Biedaszkowie Małym
Świetlica w Boleścinie
Świetlica w Masłowie
Świetlica w Ujeźdźcu Wielkim
Świetlica w Kuźniczysku
Świetlica w SP nr 2
Świetlica Jaźwiny
Świetlica w Rzepotowicach
Świetlica Maciejki
przy Kongregacji Sióstr Boromeuszek

0 792 024 802
71 387 00 69
0 517 652 625
71 312 75 94
71 312 31 34
71 312 77 22
71 312 72 51
71 312 00 29
0 691 717 093
0 697 021 285
0 605 260 393

Pod Bazyliką: ul. Kościelna 6, tel.: 71 312-03-53
Świętej Jadwigi: ul. Św. Jadwigi 13,
tel.: 71 387-27-69
Herbena: ul. Prusicka 1, tel.: 71 312-10-57
Przy Ratuszu: ul. Obornicka 1, tel.: 71 387-27-85
Bursztynowa: ul. Kościuszki 4, tel.: 71 387-27-79
Malwa: ul. Daszyńskiego 69, tel.: 71 387-27-55
Lege Artis: ul. Ks. Dz. W. Bochenka 49,
tel.: 71 312-10-40
Z Tradycjami: Ujeździec Wielki 26,
tel.: 71 312-77-06
Apteki czynne: 8.00-19.00, soboty 8.00-14.00.
Wykaz dyżurów całodobowych:
www.trzebnica.pl

SZKOŁY / PRZEDSZKOLA:
WYKAZ PLACÓWEK ORAZ PUNKTÓW
KONSULTACYJNYCH NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
SZPOZ – Poradnia Terapii Uzależnień od Narkotyków. wyb.
J. C. Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław, tel.: 71 329-1460 wew. 250,
fax: 71 329-31-47
Centrum Psychoproﬁlaktyki i Psychoedukacji
al. Kasprowicza 58/60, 51-137 Wrocław
tel.: 71 326-22-72; fax: 71 325-15-13
Telefon zaufania: 71 364-33-24, czynny non-stop.
e-mail: cpp@medon.pl
strona www: www.cpp.medon.pl
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Towarzystwa Rozwoju
Rodziny, Podwale 74 oﬁcyna 23,
50-449 Wrocław, tel/fax: 71 342-14-13
Poradnia Proﬁlaktyki i Terapii Uzależnień
ZOZ Stowarzyszenia Monar
ul. Trzebnicka 17, 50-245 Wrocław
tel/fax: 71 321-05-52, e-mail: monarwro@wp.pl

Trzebnicki Park Wodny „Zdrój”, ul. Leśna 5, 55-100 Trzebnica, tel. 71 312 14 38, www.trzebnicazdroj.eu, e-mail: biuro@trzebnicazdroj.eu,
Godziny otwarcia: basen zewnętrzny: codziennie od 9.00 do 19.00, basen wewnętrzny: pn–pt od 6.00 do 22.00, sb–nd od 8.00 do 22.00

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Wrocławska 2,
Trzebnica, tel.: 71 312-00-29
Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 14, Trzebnica,
tel.: 71 312-08-74
Szkoła Podstawowa w Boleścinie, Boleścin 23,
tel.: 71 312-75-94
Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku,
Kuźniczysko 177, tel.: 71 312-71-40
Szkoła Podstawowa w Masłowie, Masłów 228,
tel.: 71 312-31-34
Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Ujeźdźcu
Wielkim, Ujeździec Wielki 46,
tel.: 71 312-77-22
Gimnazjum Nr 1, ul. Św. Jadwigi 10, Trzebnica,
tel.: 71 312-08-84
Społeczna Szkoła Integracyjna, ul. Stawowa 1, Trzebnica,
tel.: 71 387-06-51
Przedszkole Publiczne Nr 1, ul. 1-go Maja 6,
Trzebnica, tel.: 71 312-03-55
Przedszkole Nr 2 im. Polskiej Niezapominajki,
ul. Wojska Polskiego 6,
Trzebnica, tel.: 71 312-09-22

BANKI / BANKOMATY:
Bank Zachodni WBK S.A.,
ul. Ks. Dz. W. Bochenka 71,
Trzebnica, tel.: 71 387-44-99,
bankomaty: ul. Bochenka 71, ul. Solna 3
Bank Spółdzielczy, ul. Prusicka 1, Trzebnica,
tel.: 71 387-43-21, bankomaty: ul. Daszyńskiego 18, market Biedronka, ul. Prusicka
Bank PKO BP, ul. H. Pobożnego 1, Trzebnica,
tel.: 71 312-15-60, bankomaty: ul. Pobożnego 1, Daszyńskiego 38
ING Bank Śląski, ul. Kościelna 2/4, Trzebnica,
tel.: 71 387-05-87, 801 222 222,
bankomat: ul. Kościelna 2/4
Bank BGŻ, ul. Daszyńskiego 41, Trzebnica,
tel.: 71 312-41-76, bankomat: Daszyńskiego 41
Euro Bank S.A. ul. Obrońców Pokoju 39b,
Trzebnica, tel.: 801 700 100
Getin Noble Bank, ul. Daszyńskiego 67,
Trzebnica, tel.: 71 723-43-30

PRZYDATNE LINKI:
www.trzebnica.pl • www.bip.trzebnica.pl •
www.eko.trzebnica.pl • www.tok.trzebnica.pl•
www.geotrzebnica.pl• www.emapy.com/trzebnica •
www.halazapo.trzebnica.pl • www.trzebnicazdroj.eu

www.kulturaisport.trzebnica.pl
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Do wynajęcia
lokal
o pow. 85 m kw.
Położony we wsi
Domanowice.
Tel kontaktowy:
71 312 09 47
Sprzedam pół domu w Trzebnicy, 130 m kw., cena 325 tys. zł, tel. 601 793012

