Atrakcje na Dzień Dziecka
Nowe godziny otwarcia basenów:
kryty 6.00–22.00, odkryty 9.00–19.00.
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Boiska, chodniki,
place zabaw
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Trwa tegoroczna inwestycyjna
ofensywa w Gminie Trzebnica.
W minionym tygodniu oﬁcjalnie
otwarto boisko wielofunkcyjne
przy SP w Boleścinie. Jest już gotowy podobny obiekt w Kuźniczysku, a w samej Trzebnicy na
dużą skalę remontowane są chodniki. Już niedługo zostanie też
rozstrzygnięty przetarg na budowę
kolejnych czterech wiejskich placów zabaw i doposażenie już tych
istniejących. Nowe place mają być
gotowe jeszcze w tym roku.

pismo bezpłatne

str. 9

Balony
na trzebnickim
Fot. Marcin Mazurkiewicz

niebie
Festiwal Balonowy w Trzebnicy, który odbył się w dniach 11–13 maja, z powodu pogody może nie zadowolił w pełni mieszkańców, ale był preludium
tego, co nas czeka w ramach tegorocznych atrakcji imprezowych. Baloniarze, którzy na trzy dni zjechali do Trzebnicy, robili co mogli, ale zbyt silny
wiatr trochę pokrzyżował ich starty. Mimo mniej sprzyjającej aury na placu
Pielgrzymkowym odbył się ciekawy piknik, w którym nie brakowało atrakcji. Wiele z nich przygotowano dla najmłodszych trzebniczan, którzy
uczestniczyli w licznych konkursach.
Str. 4-5
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XXIV sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

od osób ﬁzycznych (przekazywane
przez budżet państwa) również
będą mniejsze o 541 tys. zł. Ponad
10 tys. zł trzeba również było
przekazać samorządowi województwa na budowę tzw. dolnośląskiej
sieci szkieletowej światłowodowej,
która ma zapobiegać wykluczeniu
cyfrowemu. Podobną kwotę Gmina
Trzebnica przekazała na budowę
schroniska dla zwierząt, które jest
wspólną inicjatywą kilku samorządów.
Podczas nadzwyczajnej sesji
zmieniono również wieloletnią
prognozę ﬁnansową Gminy Trzebnica na lata 2012-2026. Inna
uchwałą zmieniono również statut
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzebnicy i wyznaczono OPS
jako podmiot właściwy do realizacji
zadań wynikających z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej. Właśnie zmiana
ustawy wymusiła konieczność
zmian w statucie. Radni przyjęli
również ocenę zasobów pomocy
społecznej w naszej gminie oraz
uchwalili zmianę w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór dla
części A.
Roman Skiba

Nowe inwestycje w gminie
N

a wniosek burmistrza
Marka Długozimy przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy Mateusz Stanisz
zwołał sesję nadzwyczajną gminnego samorządu, by radni mogli
zdecydować o nowych inwestycjach
w Gminie Trzebnica.
Z Inicjatywy burmistrza głosowano w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na rok
2012, bo między innymi pojawiły
się możliwości aplikowania o pieniądze z funduszy Unii Europejskiej na wykonanie niektórych zadań. Jedną z najważniejszych z nich
jest inwestycja o nazwie: „Poprawa
jakości świadczonych usług
w Trzebnickim Centrum Kultury
i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie”. Przeznaczono na to
ponad 695 tys. zł, ale aż 85 procent
z tej kwoty będzie pochodzić z fun-

duszy unijnych. Gmina dokłada
tylko 15 procent.
– To jest inwestycja w sprzęt,
w komputery i dostęp do Internetu.
W sprzęt komputerowy zostaną
wyposażone również świetlice wiejskie i aż w 21 miejscowościach
naszej gminy mieszkańcy skorzystają na tym projekcie. Będą mogli
korzystać z nowoczesnego komputerowego sprzętu i bezpłatnego
dostępu do Internetu – powiedział
burmistrz Marek Długozima.
Na budowę sieci wodociągowej
przy ul. Czereśniowej w Trzebnicy
przeznaczono 400 tys. zł, a prace
mają być wykonane jeszcze w tym
roku. Inną inicjatywą burmistrza
jest modernizacja stacji uzdatniania
wody w Cerekwicy, na co gmina
wyda 150 tys. zł. W tym roku będzie
też rozbudowywana i przebudowywana ul. Stawowa w Trzebnicy,
co pochłonie 586 tys. zł z budżetu.

W ramach poprawy bezpieczeństwa wybudowany zostanie
w Trzebnicy monitoring wizyjny.
Dzięki temu, że ta inwestycja podniesie również poziom bezpieczeństwa przybywających do naszego miasta turystów, to projekt
wykonuje się w ramach działu
„podniesienie jakości bezpieczeństwa turystów”, dzięki czemu sporą
część wydatkowanej kwoty będzie
można pozyskać z funduszy europejskich. Dla turystów przeznaczono również pięć nowych gablot
informacyjnych, które staną w naszym mieście.
Najwięcej wydatków majątkowych w Gminie Trzebnica burmistrz przewidział na inwestycje,
które będą służyć mieszkańcom.
Najmłodsi z Kuźniczysku będą
mieli szkolny plac zabaw tzw. Radosną Szkołę za 65 tys. zł, a przedszkolaki z PP Nr 2 w Trzebnicy

nowe urządzenia zabawowe na
swoim placu za 100 tys. zł. SP
w Boleścinie zyska zewnętrzny
monitoring swej placówki. Na budowę placów zabaw w Księginicach
i Nowym Dworze przeznaczono
po 80 tys. zł, na budowę następnych
placów w 16 miejscowościach gminy łącznie 560 tys. zł w tegorocznym budżecie. Urządzenia zabawowe za 61 tys. zł traﬁa też na
place w Malczowie i Rzepotowicach. Ponad 22 tys. zł przeznaczono
równie na dodatkowa pomoc materialną dla uczniów. Zabezpieczono również środki na tzw. operat
klimatyczny, który jest niezbędnym
warunkiem starań Trzebnicy o status środowiska.
W gminnym budżecie na rok
2012 trzeba było również zweryﬁkować przychody, bo rząd przekaże subwencję oświatową mniejszą
o 475 tys. zł, a wpływy z podatków

Rozmowa z Mateuszem Staniszem, przewodniczącym Rady Miejskiej w Trzebnicy

Fot. Roman Skiba

Jestem atakowany „dla zasady”
Od kilku tygodni szczególnie
mocno, ale w zasadzie od początku przewodniczenia Radzie Miejskiej jest pan mocno atakowany
przez radnych opozycji. Jak pan
sądzi, z czego to się bierze?
– Jak sądzę odpowiedź na to
pytanie zawarł pan w swoim pytaniu. Jestem atakowany z tego
powodu, że są to właśnie radni
opozycyjni. Opozycja trzebnicka
z klubu „Trzebnica ponad podziałami” przyjęła taktykę krytykowania
wszystkiego, co związane jest
z działalnością burmistrza Marka
Długozimy i jego klubu radnych.
Od samego początku wypełniania
przeze mnie funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy opozycja stara się wykazać,
że jestem stronniczy, nieobiektywny.
Uważam, że właśnie takie osądy
są nieobiektywne, podyktowane
bieżącym interesem politycznym.
Na ostatniej sesji radny Wojciech Wróbel posunął się nawet
do tego, że powiedział "iż przewodniczący robi z obrad Białoruś". To była dosyć dziwna opinia
ponieważ prowadzi pan obrady
profesjonalnie, sprawnie i elastycznie, na wszystkich sesjach
wszyscy radni swobodnie formułują swe stanowiska, zadają wiele
pytań, z czego radni opozycji
szczególnie chętnie korzystają.
Zaskoczył pana ten personalny
atak?

Mateusz Stanisz (w środku) przewodniczy obradom Rady Miejskiej bardzo profesjonalnie, dlatego ataki
na jego osobę nie mają merytorycznego uzasadnienia. Z lewej wiceprzewodnicząca RM Janina Polak,
z prawej wiceprzewodniczący RM Jan Janusiewicz.
– Jeśli chodzi o personalne
ataki na moją osobę to już do
nich przywykłem. Nie jest to łatwe
ani przyjemne, ale nieodłącznie
powiązane jest z piastowaniem
funkcji społecznych. Jednak
w ustach Naczelnika Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, którym jest
radny Wojciech Wróbel, słowa te
są nadzwyczaj niestosowne, nieprzystające osobie na takim stanowisku. Dałem temu wyraz bezpośrednio podczas obrad sesji. Jednak jak już powiedziałem zdążyłem
przywyknąć do tego typu zachowań, choć mojej zgody na nie nie
będzie.

Co do oceny prowadzenia
przeze mnie obrad sesji to dziękuję panu za taką opinię. Pewnie
jak każdy popełniam błędy, ale
staram się być jak najbardziej
obiektywny i wyważony w prowadzeniu dyskusji podczas obrad.
Nie może być jednak mojej zgody
na próby zakłócania porządku
obrad. Dlatego zostałem przez
burmistrza, lidera naszej formacji
w Radzie Miejskiej rekomendowany do funkcji przewodniczącego, aby między innymi sprawnie
i bez zakłóceń prowadzić sesje.
Jak wygląda prowadzenie sesji
przeze mnie Czytelnicy Panoramy Trzebnickiej mogą ocenić

sami podczas obrad, na które
serdecznie mieszkańców gminy
zapraszam.
Poseł Marek Łapiński również
publicznie narzekał na współpracę z przewodniczącym, czy
ma ku temu jakieś merytoryczne
przesłanki?
– Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że tuż po moim wyborze
na przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy to pan poseł
publicznie zapowiadał, że nie zamierza współpracować ze mną
jako szefem Rady Miejskiej. Ja
nigdy deklaracji braku współpracy
z panem posłem nie składałem.
Jestem osobą, której zależy na do-
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brej współpracy z każdym dla dobra naszej gminy.
Pan poseł domaga się informacji o obradach sesji. Ja chciałbym
podkreślić, że taka informacja jest
jawna dla każdego obywatela. Ustalony został przeze mnie kalendarz
obrad Rady Miejskiej w Trzebnicy,
który zapewne znany jest również
panu posłowi. Mogę powiedzieć
tylko tyle, że zachęcam mieszkańców do udziału w sesjach. Dotyczy
to również pana posła Marka Łapińskiego.
Dziennikarz Nowej Gazety
Trzebnickiej opisuje, że po sesji
musi pana „ścigać", by uzyskać
wypowiedź. Dlaczego?
– No cóż. Do nierzetelnych
opisów sytuacji i wydarzeń przez
wspomnianą przez pana gazetę
zdążyliśmy się już chyba wszyscy
przyzwyczaić. Jeśli normalne wchodzenie po schodach jest dla redaktora ucieczką, to co ja mogę więcej
powiedzieć. Obejmując stanowisko
przewodniczącego Rady Miejskiej
w Trzebnicy deklarowałem NGT
współpracę. Jednak po co najmniej
dwukrotnym niedotrzymaniu przez
redaktora NGT słownej deklaracji
o przekazaniu mi do autoryzacji
moich wypowiedzi poprosiłem go
o przesyłanie mi pytań na piśmie.
Nie mogę sobie pozwolić na to,
żeby moje wypowiedzi były wykorzystywane w każdym kontekście
bez mojej autoryzacji. Zatem, dopóki nie będą respektowane przez
redaktora NGT dżentelmeńskie
umowy, będę go prosił o przekazywanie pytań na piśmie.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Roman Skiba
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Trzeciomajowe uroczystości w Trzebnicy
R

ocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzona była w Trzebnicy z należną temu wydarzeniu oprawą.
Uroczysty pochód wyruszył spod
Urzędu Miejskiego do bazyliki,
gdzie została odprawiona Msza
św. w intencji ojczyzny.

W pochodzie maszerowała
Trzebnicka Orkiestra Dęta, a za
nią delegacje ze sztandarami,
przedstawiciele władz Gminy
Trzebnica oraz Starostwa Powiatowego, Straży Miejskiej, Policji,
Straży Pożarnej, przedszkoli, szkół,
urzędów, instytucji i innych jed-

nostek podległych a przede
wszystkim – mieszkańcy. Pod pomnikiem II Armii Wojska Polskiego zostały złożone kwiaty
i pochód przemaszerował do bazyliki św. Jadwigi.
Druga część obchodów odbyła
się pod Krzyżem Katyńskim.

Fot. UM Trzebnica (2)

Mieszkańców naszej gminy Kazimierę i Józefa Szturów medalami
„Za zasługi dla obronności kraju” odznaczył major Jacek Grobelny.

W imieniu władz samorządowych i mieszkańców Gminy Trzebnica kwiaty pod pomnikiem złożyli: zastępca burmistrza Jerzy Trela, przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz oraz sekretarz gminy
Daniel Buczak.
R
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Rozpoczęło ją wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie z okolicznościowym przemówieniem wystąpił zastępca
burmistrza Jerzy Trela. Uroczystego charakteru tegorocznym obchodom uchwalenia Konstytucji
3 Maja dodawał fakt, że Minister
Obrony Narodowej odznaczył
państwa Kazimierę i Józefa Szturów medalami „Za zasługi dla
obronności kraju”. Odznaczenia

wręczył im major Jacek Grobelny.
Zaraz po tym z krótkim programem artystycznym wystąpiły
uczennice trzebnickiego Gimnazjum nr 1, recytując patriotyczne
wiersze oraz śpiewając piosenki.
Ostatnią częścią ceremonii było
złożenie przez delegacje wiązanek
kwiatów pod Krzyżem Katyńskim
i pomnikiem Sybiraków.
Patrycja Król
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Fot. Marcin Mazurkiewicz (8)

Balony na trzebnickim niebie

Piloci podkreślali, że latanie nad Gminą Trzebnica jest niezwykle ciekawe.

F

estiwal Balonowy w Trzebnicy, który odbył się
w dniach 11-13 maja, z powodu pogody może nie zadowolił
w pełni mieszkańców, ale był preludium tego, co nas czeka w ramach
tegorocznych atrakcji imprezowych.
Baloniarze, którzy na trzy dni
zjechali do Trzebnicy, robili co
mogli, ale zbyt silny wiatr trochę
pokrzyżował ich starty. W ramach
zawodów o Puchar Polski 12 załóg
odbyło 6 startów (trzy w piątkowe
popołudnie i trzy w niedzielę rano),
ale pogoda uniemożliwiła w sobotę
najbardziej widowiskowe konkurencje, starty i pokazy. Te miały
się koncentrować na placu Pielgrzymkowym przy bazylice, gdzie
w sobotnie popołudnie i wieczór
zjawiło się kilkuset widzów. I to
nie tylko z naszej gminy, ale również z Wrocławia i okolic.
– Piloci bardzo chcieli się pokazać, ale decydowały względy bezpieczeństwa. Przy takiej prędkości
wiatru, jaką mieliśmy w tym okresie,
a sięgała ona momentami nawet
12 metrów na sekundę, nie można
bezpiecznie latać. Zresztą start tego
jedynego balonu spod bazyliki dobitnie to udowodnił, że za mocno
wiało. Zawody i pokazy mogą się
odbywać przy prędkości wiatru 34 metry na sekundę – powiedział
Henryk Bartoszewski, dyrektor zawodów o Puchar Polski.
Plany piloci mieli ambitne i atrakcyjne. Chcieli z placu Pielgrzymkowego zrobić między innymi
„skok przez Kocią Górę”. Potwierdzają, że latanie balonami nad
Ziemią Trzebnicką jest niezwykle
atrakcyjne i ciekawe.

– Ciekawe jest ukształtowanie
terenu. Te górki i pagórki są dla
nas dużym urozmaiceniem i w
pewnym sensie wyzwaniem. Dlatego z pewnością zechcemy tu do
was jeszcze wrócić, by pokazać
loty balonowe w całej krasie, bo
rozumiem, że mieszkańcy i widzowie, którzy zgromadzili się
w sobotę w centrum Trzebnicy
mogą mieć pewien niedosyt. Tym
razem skok przez Kocią Górę się
nie powiódł z przyczyn obiektywnych, ale może już niedługo
uświetnimy jakieś inne wasze tegoroczne imprezy i zjawimy się

Dzieci podczas festiwalu miały liczne atrakcje.

Malowanie twarzy cieszyło się wśród dzieci wielką popularnością.
balonami nad Trzebnicą – zapowiedział dyrektor Henryk Bartoszewski.
Wspomniany „skok przez Kocią Górę” miał polegać na takim
kontrolowanym zniżaniu i podnoszeniu, że widzowie mają wrażenie, iż balon z koszem odbija
się od podłoża i „przeskakuje
wzniesienie”!

Goście z klubów balonowych
nie mogli się nachwalić, jak wspaniale się czuli w naszej gminie
i liczą, że współpraca będzie kontynuowana, a Festiwal Balonowy
w Trzebnicy na trwałe wpisze się
w kalendarz ich startów.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni
z dobrej organizacji tej imprezy.
Zapewniono nam odpowiednie

warunki, ale szkoda, że pogoda
nie dopisała. Szczególne słowa
uznania należą się sponsorom imprezy balonowej. Naprawdę zawodnicy byli pod wrażeniem ich
wkładu, bo otrzymali bardzo przydatne nagrody – powiedział Henryk Bartoszewski, dyrektor Festiwalu Balonowego w Trzebnicy
i zawodów Pucharu Polski.
Wynik sportowy został zaliczony, bo w ramach Pucharu Polski
wystarczy przeprowadzić tylko dwa
loty, by daną eliminację traktować
jako odbytą. Sześć lotów, które wykonano podczas trzebnickiego festiwalu, absolutnie wystarczy do zaliczenia klasyﬁkacji (w sumie w tym
roku odbędzie się przynajmniej 10
eliminacji Pucharu Polski), lecz
piloci nie ukrywają, że chcieli podczas sobotniego pikniku na placu
Pielgrzymkowym pokazać się publiczności z bliska. Na placu było
wiele innych atrakcji – od cukrowej
waty po konkursy dla dzieci – jednak wszyscy przyszli popatrzeć
przede wszystkim na balony.
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Burmistrz Marek Długozima
w niedzielne południe, wręczając
pilotom wyróżnienia i nagrody,
dziękował również za starania, by
festiwal się odbył. Zapewnił również, że Gmina Trzebnica będzie
kontynuować współpracę ze środowiskiem baloniarzy i z pewnością
jeszcze będziemy loty balonów na
naszym niebie mogli oglądać.
Nagrodę specjalną za odwagę
przyznano pilotowi Zbigniewowi
Jagodzikowi za lot w sobotę podczas trudnych warunków pogodowych. Cała załoga dostała zestaw
ﬁliżanek z panoramą Trzebnicy.
Najlepszą drużyną żeńską okazała
się ekipa pilot Beaty Choma, nagrodzonej bukietem kwiatów oraz
wazonem ufundowanym przez
Bricomarche, natomiast wyróżnienie za debiut otrzymał pilot
Damian Leszczuk, który także od
Bricomarche otrzymał myjkę ciśnieniową ﬁrmy Kärcher.
Na III miejscu uplasowała się
drużyna pilot Beaty Choma. Burmistrz Gminy Trzebnica przekazał
profesjonalną lornetkę, ﬁrma Kulik
praktyczną torbę izotermiczną,
a Intermarche suszarki do włosów.
Miejsce II wywalczyła załoga pilota
Zbigniewa Jagodzika, która otrzymała zestaw krótkofalówek, natomiast ﬁrma Kulik ufundowała
torbę piknikową, a Bricomarche
– wiertarkę. Pilot Arkadiusz Iwański wraz ze swoją drużyną zajęli
I miejsce, otrzymując aparat cyfrowy z możliwością nagrywania
ﬁlmów w HD, grill elektryczny
ﬁrmy Tefal ufundowany przez ﬁrmę Intermarche oraz praktyczny
kosz piknikowy z wyposażeniem
przekazany przez ﬁrmę Kulik.
Każda załoga została także obdarowana zestawem gadżetów Gminy
Trzebnica.
Wszystkie nagrody oraz dyplomy i pamiątkowe statuetki wręczali: burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima, zastępca burmistrza Jerzy Trela, radna Rady
Miejskiej Krystyna Haładaj, dyrektor Banku Zachodniego WBK
w Trzebnicy Piotr Kurantowicz,
Mariola Stangenberg – Bricomarche w Trzebnicy oraz Jolanta i Marek Kempa – ﬁrma Kulik. Słodycze
dla pilotów ufundowała cukiernia
Beza Adama Kosowskiego, a Centrum Turystyki Kami-Tour atrakcyjne walizki przygotowało jako
nagrody dla uczestników konkursów.
Mimo mniej sprzyjającej aury
na placu Pielgrzymkowym odbył
się ciekawy piknik, w którym nie
brakowało innych atrakcji. Wiele
z nich przygotowano dla najmłodszych trzebniczan, którzy uczestniczyli w licznych konkursach.
Wystawa ich prac plastycznych na
temat balonów odbywa się obecnie
w siedzibie Urzędu Miejskiego,
a następnie zostanie przeniesiona
do budynku banku BZ WBK
w Trzebnicy.
Roman Skiba

www.tok.trzebnica.pl
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Festiwal Balonowy w Trzebnicy, eliminacja Pucharu Polski:
1. Arkadiusz Iwański (Aeroklub Włocławek) – 5709 pkt.,
2. Zbigniew Jagodzik (Aeroklub Leszno) – 5587 pkt.,
3. Beata Choma (Aeroklub Poznań) – 5277 pkt.
Dalsze miejsca zajęli: 4. P. Radomski – 4746 pkt., 5. M. Kowalski – 4000 pkt., 6. H. Jagodzik – 3162 pkt., 7. A. Jasek –
2655 pkt., 8. R. Helak – 2584 pkt., 9. K. Kosobudzki –
2082 pkt., 10. D. Leszczuk – 1250 pkt., 11. E. Helak – 750
pkt., 12. K. Małecki – 417 pkt..

Nagrody laureatom konkursów wręczyli burmistrz Marek Długozima i Piotr Kurantowicz, dyrektor
Banku Zachodniego WBK, główny sponsor festynu balonowego.

Widok Trzebnicy z balonu jest interesujący.

Piotr Kurantowicz, szef trzebnickiego Banku Zachodniego WBK jest wielkim fanem balonów, dlatego
spróbował krótkiego lotu na uwięzi, bo w sobotę pogoda nie pozwoliła na więcej.

Start balonem to skomplikowana operacja.

www.tok.trzebnica.pl

Bazylika z balonem w tle w niedzielny poranek wyglądała imponująco.
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Mażoretki i dęciaki!

Na imprezie w Rynku bawiły się tłumy trzebniczan.

Debiut trzebnickich mażoretek był niezwykle udany.
– Przed rokiem na poprzedniej
paradzie burmistrz poprosił mnie
o sformowanie zespołu trzebnickich mażoretek. I teraz melduję
wykonanie tego zadania – powiedziała ze sceny Anna Krzemieniec.

Burmistrz Marek Długozima wraz
z szefową mażoretek złożyli również podziękowania pani Magdzie
Paszkot i na ręce syna Marka Paszkota dla jego mamy – za uszycie
pięknych strojów dla mażoretek.

Już marsz mażoretek ulicami Trzebnicy wzbudził wielkie zainteresowanie.

Fot. Marcin Mazurkiewicz (4)

W

ielkim przebojem
Trzebnickiej Parady
Orkiestr Dętych i Humoru były trzebnickie mażoretki,
które podczas tej imprezy zadebiutowały. Ich pierwszy występ
przykuł uwagę wszystkich, licznie
zgromadzonych w niedzielę 27
maja w Rynku widzów.
I trzeba przyznać, że jak na
debiutantki był niezwykle udany.
Opiekunki trzebnickich mażoretek
panie Anna Krzemieniec i Adrianna Nader mają powody do dumy
i zadowolenia, zresztą same dziewczęta również nie kryły wzruszenia
i satysfakcji. A wiele młodszych
dziewczynek z takim podziwem
oglądało ten występ, że z pewnością
zaowocuje to licznymi zgłoszeniami na zajęcia tej formacji, które
odbywają się w hali ZAPO.

Trzebnicka Orkiestra Dęta ma swoich wiernych fanów.

Cała impreza, która trwała
w Rynku od godzin popołudniowych aż do wieczora, była niezwykle udana i atrakcyjna. Liczna
widownia korzystała z uroków pogody, dobrego jedzenia i picia, ale
przede wszystkim mogła posłuchać
pięknych przebojów w wykonaniu
czterech orkiestr dętych: Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Miasta
i Gminy Olszyna, Oławskiej Or-

Fot. UM Trzebnica

Projekt na nowa przychodnię W

Burmistrz Marek Długozima i architekt Wiesław Janus podpisali umowe na projekt nowej przychodni.
Z lewej Monika Białas pracownica UM Trzebnica, a z prawej Zbigniew Zarzeczny, naczelnik Wydziału
Inwestycyjno-Technicznego UM.

miniony czwartek 24
maja burmistrz Gminy
Trzebnica Marek Długozima podpisał umowę na opracowanie projektu nowej przychodni
zdrowia przy ul. Armii Krajowej
3. Umowę ze strony wykonawcy
dokumentacji parafował Wiesław
Janus z Pracowni Architektonicznej
Architekci i Inżynierowie „Archimedia” z Poznania.
Projekt ma obejmować budowę
nowego budynku, adaptację dotychczasowego oraz budowę parkingu. Do zaprojektowania przewidziano wszystkie niezbędne elementy, jakie nowoczesna i funkcjonalna przychodnia zdrowia powinna posiadać m.in. gabinety lekarskie, poradnie specjalistyczne,
laboratorium, pracownie rtg i usg
oraz miejsce na inne wyposażenie.
– Powstanie nowy budynek i nie
odbędzie się to kosztem placu zabaw
pobliskiego przedszkola. Nowa przy-

kiestry Dętej, Orkiestry dętej Miasta Leszna i Trzebnickiej Orkiestry
Dętej.
Na trzebnickim Rynku mogliśmy również podziwiać występy
mażoretek z Leszna, które są jedną
z najlepszych w kraju tego typu
formacji. Na koniec trzebniczan
rozśmieszał kabaret „Koń Polski”
z Koszalina.
Roman Skiba

chodnia wpisze się dobrze w ten
rejon miasta, który jest przewidziany
na funkcje uzdrowiskowe. Celowość
przeniesienia ośrodka zdrowia jest
uzasadniona, gdyż Powiatowy Urząd
Pracy znalazł swą siedzibę w dawnym budynku dyrekcji ośrodka
zdrowia przy ul. Kościuszki i utrzymywanie przychodni w tym rejonie
groziłoby paraliżem komunikacyjnym. Z panią skarbnik szukamy
teraz środków na sﬁnansowanie nowej przychodni przy ul. Armii Krajowej – powiedział burmistrz Marek
Długozima.
Szkoda tylko, że znajdujący się
w centrum miasta budynek przy
ul. Solnej, który został przekazany
Starostwu Powiatowemu przez
Gminę Trzebnica właśnie na potrzeby urzędu pracy, nie został
wykorzystany w tym celu i prawdopodobnie traﬁ do sprzedaży.
Roman Skiba

www.tok.trzebnica.pl
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Udana majówka w klasztorze
M

Zebrani goście w ogrodach
mogli również wysłuchać dwóch
bardzo pięknych koncertów. Najpierw zagrał Zespół Muzyki Dawnej „Flauto Dolce” pod kierunkiem
Adama Deneki, który również ciekawie opowiadał o muzyce i instrumentach z innej epoki. Potem
recital gitarowy dał wspaniały wirtuoz tego instrumentu Michał
Bąk. Po koncercie zlicytowano na
cele charytatywne płytę tego artysty.

Otwarcia majówki dokonali: matka przełożona Alberta Groń, szefowa fundacji Krystyna Klamińska i burmistrz Marek Długozima.
łów z kredkami, by wziąć udział
w konkursie plastycznym. Malowały klasztor i czyniły to impo-

Fot. Marcin Mazurkiewicz (3)

imo chłodnego sobotniego
popołudnia
I Majówka w Ogrodach Klasztornych była niezwykle
udaną imprezą. Uczestniczyło
w niej 12 maja kilkuset mieszkańców Gminy Trzebnica.
Trzeba przyznać, że siostry
Boromeuszki postarały się o liczne
atrakcje. Goście nie mieli prawa
narzekać, a tym bardziej się nudzić.
Od godziny 16 aż do późnego
wieczora wiele się działo w ogrodach. Zaczęło się od smacznego
poczęstunku. Nie brakowało amatorów bigosu, żurku, słodkich wypieków oraz kawy i herbaty. I dla
nikogo do końca imprezy nie zabrakło tych smakołyków!
Dzieci najpierw mogły pomalować sobie buzie w atrakcyjne
wzory, a następnie zasiadły do sto-

Na dzieci czekało wiele atrakcji przygotowanych przez siostry Boromeuszki.

nująco. Jury miało potem wielki
problem z wyborem i wytypowaniem najlepszych prac. Dla zwycięzców były wyróżnienia, ale dla
wszystkich uczestników znalazły
się też nagrody pocieszenia.
W tym czasie dorośli mogli
uczestniczyć w jarmarku, na którym można było kupić ciekawe
publikacje książkowe jak i pamiątkowe świece. Cały czas odbywała
się loteria fantowa, w której każdy
los łączył się z wygraną nagrodą.
Wszelkie wpływy zasilały szczytny
cel, bo współorganizatorem majówki była Fundacja dla Ratowania
Klasztoru Świętej Jadwigi Śląskiej
„By służyć”, która te fundusze
przeznacza na statutowe działania.
Majówkę wsparła również Gmina
Trzebnica.

Trzebniczanie licznie przybyli na majówkę do ogrodów klasztornych.

9
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emeryturach i rentach dla rolników.
Następnie burmistrz przedstawił nowego prezesa spółki ZGK
– Rafała Jarosa, który krótko opowiedział o realizowanych zadaniach
i obowiązkach po dawnym ZGK,
a także o planach przejęcia infrastruktury wodociągowej czy też
cmentarza komunalnego. Na spotkaniu obecny był także Przewodniczący Rady Miejskiej – Mateusz
Stanisz, który zachęcił sołtysów
do uczestniczenia w obradach sesji
Rady Miejskiej.
Z kolei komendant trzebnickiej
Straży Miejskiej Krzysztof Zasieczny wymieniał najczęstsze przyczyny interwencji na terenach sołectw. Są to zanieczyszczenia, bezpańskie psy oraz akty wandalizmu.
Zapowiedział także więcej działań
prewencyjnych straży miejskiej.
Przy okazji warto dodać, że niedawno Krzysztof Zasieczny został

wybrany wiceprefektem Dolnośląskiej Prefektury Wojewódzkiej
Krajowej Rady Komendantów
Straży Miejskich i Gminnych
Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą
we Wrocławiu.
Burmistrz i wszyscy zebrani
zareagowali na tę wiadomość
gromkimi brawami. Następnie burmistrz przedstawił swojego zastępcę, Jerzego Trelę oraz Szczepana Gurbodę, Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz zapoznał zebranych
z zadaniami wykonanymi na przełomie lat 2011/2012 oraz planowanymi remontami dróg, chodników, placów zabaw i świetlic
gminnych. Wyjaśnił także sporną
kwestię budowy Orlika w Skarszynie oraz dróg w Węgrzynowie
i Będkowie, z remontem których
zwleka Starostwo Powiatowe.
– Pragnę podkreślić, że zostałem wynajęty przez ludzi do wy-

Nie był to koniec atrakcji ponieważ wspomniana fundacja na
licytację wystawiła też dachówki
cysterskie z malarstwem Ewy Mroczek. Zwyciężczyni licytacji za
wspomniane dzieła musiała zapłacić niemało, bo kwotę 500 zł.

kowe miejsce, przyjechali nie tylko
z naszej gminy, ale również z Wrocławia i dalszych okolic. Z pewnością zechcą się w ogrodach zjawić
na kolejnej takiej imprezie.

konania określonych obowiązków.
Zostałem obdarzony zaufaniem
przez wyborców, dlatego swoją
pracę wykonuję z należną atencją
i poświęceniem – dodał na koniec
burmistrz Marek Długozima, zapewniając jednocześnie o bezpieczeństwie ﬁnansowym gminy. Podkreślił, że cenne jest dla niego
każde dobre słowo wypowiadane
przyjaźnie o naszej gminie.
Podczas spotkania była również
mowa o planowanych inwestycjach
w Trzebnicy – szkole muzycznej,
nowej przychodni zdrowia z od-

działem rehabilitacyjnym na basenie oraz o remoncie Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu.
Poruszony został także temat tegorocznych dożynek gminnych,
których organizacja przypadła
trzem wsiom: Księginicom, Kobylicom i Jaszycom. Burmistrz zachęcił do udziału w tym święcie
wszystkich sołtysów i zapowiedział
kolejne spotkanie, tym razem
w TCKiS, podczas którego zostanie
wręczona nagroda dla Sołtysa
Roku.
Patrycja Król

Roman Skiba

Fot. UM Trzebnica

Warto się spotykać!
maja w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy odbyło się spotkanie
władz Gminy Trzebnica z sołtysami. Zebranych przywitał burmistrz Marek Długozima.
Spotkanie rozpoczęło się
o godz. 16 i miało charakter informujący oraz podsumowujący
dotychczasową współpracę w gminie. Nie zabrakło gości specjalnych
– Andrzeja Radziejewskiego, kierownika Powiatowego Zespołu
Doradców oraz Józefa Mnicha,
kierownika trzebnickiego oddziału
KRUS.
Radziejewski przypomniał
o zadaniach i obowiązkach swojego
oddziału oraz zapewnił sołtysów
o możliwości udzielenia wszelkiej
potrzebnej pomocy rolnikom i zachęcił do korzystania z oferty
Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
zaś pan Mnich mówił o ubezpieczeniach zdrowotnych, ulgach,

Siostry Boromeuszki zaprosiły
też zebranych na oryginalną (gitarową) Majówkę Maryjną i ta
nietypowa forma modlitwy bardzo
się wszystkim spodobała. Wieczorem można było również w towarzystwie przewodnika zwiedzić
sam klasztor, a na koniec majówki
wystąpił teatr pantomimy ze spektaklem pod tytułem „Jadwiga Śląska – tajemnice ludzkiego życia”.
Był to polsko-niemiecki projekt
teatralny wyreżyserowany przez
Józefa Markockiego.
Popołudnie i wieczór w klasztornych ogrodach minęły bardzo
szybko i przyjemnie. Co istotne
wielu gości po raz pierwszy miało
okazję poznać to piękne i wyjąt-

Na spotkaniu sołtysi z Gminy Trzebnica stawili się w licznym gronie.
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Dzień Dziecka na basenie i stawach
2 czerwca rozpoczynają się również w parku wodnym zapisy na
półkolonie, na których dzieci będą

niowe (26 zł dla dorosłych, 13 zł
dla dzieci). Czterogodzinny pobyt
kosztuje odpowiednio 12 zł i 6 zł

Już od 2 czerwca mieszkańcy gminy będą mogli korzystać z basenu
odkrytego.
mogły spędzać atrakcyjnie i pod (ulgowy), natomiast za wejście na
odpowiednią opieką całe wakacje. 8 godzin zapłacimy 22 zł i 11 zł
Przez całe lato basen zewnętrz- (ulgowy). Nowością jest też fakt,
ny będzie czynny w godz. 9-19, że w tym roku za bilety na basen
a sporą nowością są bilety całod- odkryty będziemy mogli już płacić

Dzień Dziecka – 2012

kartą płatniczą lub beneﬁtową.
Kryta pływalnia latem będzie czynna w godz. 6.00–22.00.
– Kolejną dużą czerwcową imprezą na basenie będą zaplanowane
na 23 czerwca I nieoﬁcjalnej mistrzostwa Polski w hokeju podwodnym pod patronatem burmistrza
Gminy Trzebnica Marka Długozimy. Będą dodatkowe atrakcje
m.in. pokazy rycerskie – powiedział
Dariusz Drukarczyk, prezes Trzebnickiego Parku Wodnego „Zdrój”.

Fot. TPW Zdrój

Wędkarze nad stawami
W niedzielę 3 czerwca o godz.
9 z okazji Dnia Dziecka na spławikowe zawody wędkarskie zaprasza burmistrz i koło wędkarskie
nr 23 z Trzebnicy. Przewidziano
kategorie wiekowe do lat: 10, 13
i 16, zaplanowano liczne atrakcje
między innymi poczęstunek na
wyspie i upominki dla wszystkich
zawodników.
– Spodziewamy się startu ponad stu młodych wędkarzy. Szykuje
się ciekawa impreza, serdecznie
zapraszamy wszystkich trzebniczan
– powiedział Karol Wszołek, szef
trzebnickich wędkarzy.

Dziecko nie wie, co to lęk.
Strach czy ból – obce planety.
Dziecko trzyma Twoją dłoń.
Radość miesza się z tęsknotą,
bo…
bo przy Tobie Ono śpi.
Tak szczęśliwe i spokojne.
A Ty obok – liczysz dni.
Wierzysz w życie bogobojne.
Dziecka płacz i każda łza
To jak dzwon – co w duszy gra.
To jak larum – broni nas.
Nasza przyszłość?
– w dziecko patrz.
To ratunek dla ludzkości.
Antidotum przed upadkiem.
Więc nie wahaj się, lecz wiedz,
Przyszłość nasza?
Obok nas.
I co widzisz?
Dziecka twarz.

Roman Skiba

Wrażenia z Eurofestiwalu
D
rużyna Szkoły Podstawowej Nr 3
w Trzebnicy w nieco okrojonym
składzie ( Julek Waniek IV b, Kornel
Krawiec IV d, Maciek Cieślak i Wojtek
Zdzymiera V c, pod opieką pani Anny Ciby)
uczestniczyła w Eurofestiwalu, który odbył
się w rosyjskim Sankt Petersburgu. Wyjazd
był nagrodą za zdobycie wicemistrzostwa
Polski w konkursie „Odyseja Umysłu”. W imprezie uczestniczyło 700 uczniów z 14 krajów.

– Drużyna i rodzice bardzo dziękują panu
burmistrzowi i gminie Trzebnica za sﬁnansowanie wyjazdu, jak również spółce Rehapol-a za wsparcie, które umożliwiło nam pokrycie kosztów wiz, opłacenie wycieczki po
Newie, biletów do muzeum i innych drobnych
wydatków – powiedziała Anna Ciba, opiekunka trzebnickiej grupy.
Trzebniczanie podczas Eurofestiwalu występowali w tzw. kumpelskiej drużynie łączonej
z dwiema innymi ekipami (rosyjską i białoruską). Prezentacji dokonywali w języku angielskim i zajęli drugie
miejsce. Jednak nie tylko sam wynik się liczył,
ale również wrażenia
z pobytu. Trzebniczanie
uczestniczyli w dwóch
uroczystych galach,
w tzw. międzynarodowym jarmarku, na którym młodzi zawodnicy
wymieniali się pamiątkami. Dzięki temu
poznali wielu rówieśników z innych krajów
i przywieźli sporo pamiątek. Przede wszystkim jednak zwiedzili
piękne miasto, najciekawsze zakątki Sankt
Petersburga.
Fot. Anna Ciba

J

uż w sobotę 2 czerwca o godz.
9 zostanie otwarty odkryty basen
Trzebnickiego Parku Wodnego
„Zdrój”. Rozpoczęcie kąpielowego
sezonu letniego jest prezentem w ramach odchodów Dnia Dziecka.
Właśnie w ten pierwszy dzień
działalności dla najmłodszych przygotowano sporo dodatkowych atrakcji, ale największą będzie na
pewno cena biletu. 2 czerwca
uczniowie (do 15 roku życia) po
pokazaniu legitymacji szkolnej
będą mogli w godzinach od 9 do
14 wejść na basen na 4 godziny
za symboliczną złotówkę.
Zaplanowano również w tym
dniu pokazy ratownictwa wodnego
pod hasłem „Bezpieczniej nad
wodą”. Odbędzie się prelekcja, prezentacja sprzętu ratownictwa wodnego i zasad udzielania pierwszej
pomocy. A o godz. 11 odbędzie
się egzamin na kartę pływacką.
Po południu około godz. 15 na
basenie pojawią się nurkowie, którzy zaprezentują swe umiejętności.
Dodatkową atrakcją będzie fakt,
że każdy będzie mógł również
spróbować nurkowania z butlą.
I od czerwca w każdy wtorek
w „Zdroju” będzie się odbywał
kurs nurkowania.

NR 5(18)/2012

RS
Zwiedzanie Sankt Petersburga było wielką atrakcją.
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Boiska, chodniki, place zabaw

Fot. UM Trzebnica (2)

T

rwa tegoroczna inwestycyjna ofensywa w Gminie
Trzebnica. W minionym
tygodniu oﬁcjalnie otwarto boisko
wielofunkcyjne przy SP w Boleścinie. Jest już gotowy podobny
obiekt w Kuźniczysku, a w samej
Trzebnicy na dużą skalę remontowane są chodniki. Już niedługo
zostanie też rozstrzygnięty przetarg
na budowę kolejnych czterech
wiejskich placów zabaw i doposażenie już tych istniejących. Nowe
place mają być gotowe jeszcze
w tym roku.
Uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Boleścinie zgromadziło wielu gości. Przybyli: burmistrz Marek Długozima, zastępca
burmistrza Jerzy Trela, sekretarz
gminy Daniel Buczak, przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz
Stanisz i wiceprzewodniczący RM

Uroczystego przecięcia wstęgi podczas otwarcia boiska w Boleścinie dokonali (od prawej): wykonawca inwestycji Tadeusz Molus, dyrektor szkoły Bogumiła Szermer, burmistrz Marek Długozima,
radny Jan Janusiewicz, uczeń Konrad Szulc i Krystyna Wawruszczak ze szkolnej Rady Rodziców.

Trzebnica kibicuje na stadionie!

B

głośno i kulturalnie dopingować
naszą reprezentację – mówi Mateusz Stanisz, menedżer TCKiS.
Właśnie od grupowych meczów reprezentacji Polski (8, 12
i 16 czerwca o godz. 18) rozpocznie
się wspólne kibicowanie przy stadionowym telebimie. Potem zaplanowano transmisje wszystkich
ćwierćﬁnałów (21, 22, 23, 24
czerwca), półﬁnałów (27 i 28
czerwca) i ﬁnału w niedzielę 1
lipca (wszystkie mecze o godz.
20.45). Oczywiście, wiele zależy
od pogody i wyników sportowych,
ale organizatorzy liczą na przybycie
kilkuset widzów, którzy zechcą na
wielkim telebimie wspólnie oglądać
mecze w piknikowej atmosferze.
Miejsc starczy dla 500-600 osób.
W każdym dniu transmisji zabawy

i animacje dla dzieci będą się zaczynać już od godz. 16.
– Przed telebimem stanie trybuna, będą również krzesełka, stoliki. Część gastronomiczną – między innymi grille i stoliki – zaplanowaliśmy z prawej strony stadionu, skąd również będzie można
śledzić wydarzenia na telebimie.
Oczywiście wstęp będzie bezpłatny,
zapraszamy wszystkich na wspólną
piłkarską imprezę pod hasłem
„Trzebnica kibicuje!” – powiedział
Mateusz Stanisz.
Koszt licencji UEFA ok. 1500
zł, obsługa transmisji ok. 2000 zł,
obsługa sanitarna ok. 1000 zł,
ochrona ok. 8000 zł, dodatkowe
atrakcje ok. 5000 zł.
Roman Skiba

Fot. UM Trzebnica

ardzo ciekawą i atrakcyjną
ofertę dla fanów futbolu
przygotowało Trzebnickie
Centrum Kultury i Sportu. Dziesięć meczów Euro będzie można
obejrzeć na telebimie zamontowanym na Stadionie Miejskim
„Fair Play Arena”.
To będzie prawdziwa piłkarska,
kibicowska uczta. W przenośni
i dosłownie, bo w trakcie meczów
na stadionie będzie catering, każdy
kibic będzie mógł coś zjeść i się
napić.
– Zależy nam, by to wspólne
oglądanie meczów i kibicowanie
miało charakter rodzinnego pikniku. Będzie catering, ale również
i dodatkowe atrakcje dla dzieci.
Liczymy, że trzebniccy kibice przyjdą ubrani w stroje narodowe i będą

Jan Janusiewicz oraz wykonawca
obiektu właściciel Budmel-u Tadeusz Molus. Gośćmi Bogumiły
Szermer, dyrektorki SP w Boleścinie, byli również dyrektorzy innych placówek oświatowych
w gminie jak i mieszkańcy wsi.
Uczniowie tej placówki przygotowali specjalny program artystyczny, a mają się z czego cieszyć,

technicznego, ma rozmiary 44 na
22 metry i jest przystosowane do
gry w futbol, piłkę ręczną, siatkówkę i w tenisa. Również i ono
wzbogaci bazę sportową miejscowej
szkoły podstawowej. Budowa kosztowała ponad 318 tys. zł, ale 150
tys. zł udało się pozyskać na ten
cel z unijnych funduszy, a dokładnie
z programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013.
W samej Trzebnicy trwają remonty chodników. To niezwykle
istotne zadanie, bo gwarantuje
i poprawia bezpieczeństwo pieszych. Zakończono już prace
u zbiegu ulic: Polnej, Witosa i Głowackiego. Gmina wydała na to
ponad 43 tys. zł. Kończy się budowa chodnika przy murze klasztornym przy ul. Grunwaldzkiej.
Na ten cel wydano ponad 46 tys.
zł. Nowy chodnik powstaje przy
Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul.
Nowej oraz przy znajdującej się
obok ul. Szarych Szeregów. Te zadania kosztują odpowiednio 21
i 71 tys. zł. Trwa również budowa
chodnika łączącego pl. Pielgrzymkowy z chodnikiem przy ul. Ks.
Bochenka, a prace brukowe odbywają się przy ul. Stawowej (ulica,
chodniki, parkingi) i ulicy Jana
Pawła II.

Budowany chodnik przy ul. Nowej podniesie bezpieczeństwo i komfort uczniów w drodze do Szkoły Podstawowej nr 2.

Na telebimie zamontowanym na Stadionie Miejskim „Fair Play Arena” będzie można obejrzeć dziesięć
meczów UEFA Euro 2012.

www.tok.trzebnica.pl

bo boisko jest imponujące. Plac
do gry o wymiarach 46 na 18 m
wykonany jest z nawierzchni poliuretanowej, podobnie jak 60metrowa bieżnia. Jest również piaskowa skocznia w dal, a cały obiekt
został ogrodzony.
Inwestycja w Boleścinie kosztowała ponad 488 tys. zł, ale 200
tys. zł pozyskano na nią z funduszy
rozwoju kultury ﬁzycznej, które
przekazało Ministerstwo Sportu
i Turystyki. Natomiast boisko wielofunkcyjne w Kuźniczysku, które
właśnie jest w trakcie odbioru

Otwarto już oferty w przetargu
na budowę nowych wiejskich placów zabaw i doposażenie tych istniejących. Nowe place jeszcze
w tym roku powstaną w Malczowie, Biedaszkowie Wielkim, Nowym Dworze i Księginicach, a doposażone będą place w 8 innych
wsiach i w Przedszkolu nr 2
w Trzebnicy. Wpłynęło 5 ofert
przetargowych, a gmina chce na
te zadania przeznaczyć 441 tys.
zł.
Roman Skiba
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Pomysł na Kociaka

Fot. UM Trzebnica

27

kwietnia w sali widowiskowej Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu odbyła się konferencja tematyczna dotycząca koncepcji zagospodarowania
Winnej Góry. To efekt współpracy
Gminy Trzebnica z Instytutem Architektury Krajobrazu Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu.
Spotkanie rozpoczęło się pokazem
historycznych zdjęć Winnej Góry
oraz występem dzieci z Przedszkola
nr 1 w Trzebnicy, które zaśpiewały
piosenki dotyczące Trzebnicy oraz
zaprezentowały ciekawy układ choreograﬁczny. Później nastąpiło powitanie zebranych. Wśród gości znaleźli
się przedstawiciele i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego, władze
Gminy, zespół ds. opracowania koncepcji zagospodarowania Winnej Góry,
jury konkursowe oraz mieszkańcy
miasta.
Następnie Katarzyna Styperek
z Wydziału Architektury i Urbanistyki
Urzędu Miejskiego podsumowała
współpracę Gminy i Uniwersytetu
Przyrodniczego, natomiast ze strony
uczelni o wspólnych działaniach opowiedziała mgr inż. Monika Brodzka,
która chwaliła zaangażowanie i życzliwość pracowników Urzędu Miejskiego a także swoich studentów. W tej
części konferencji krótki wykład pod
nazwą „Obozowisko Homo erectus
w Trzebnicy” wygłosił prof. Jan Burdukiewicz. Monolog przeplatany był
nierzadko zabawnymi ciekawostkami

Główni laureaci konkursu odebrali pierwszą nagrodę z rąk burmistrza Marka Długozimy i prorektora Uniwersytetu Przyrodniczego prof. Andrzeja Drabińskiego.
historycznymi, które bardzo spodobały
się zebranym słuchaczom.
Kolejną część konferencji stanowiła
prezentacja zwycięskich prac studentów,
którzy wzięli udział w zamkniętym
konkursie na zagospodarowanie Winnej Góry. Podczas ćwiczeń z projektowania obiektów krajobrazu mieli za
zadanie stworzenie kompleksowej koncepcji zagospodarowania Winnej Góry,
z uwzględnieniem stanowiska Homo

erectusa. Studenci w swoich pracach
proponowali budowę muzeum oraz
parku archeologicznego i rekreacyjnego
z punktami widokowymi w kilku
miejscach Winnej Góry.
Niektóre projekty zakładały również zimowe atrakcje w postaci toru
saneczkowego czy wyciągu narciarskiego. W większości pojawiały się
propozycje utworzenia punktów dydaktycznych i małej gastronomii. Pro-

jekty zakładały także spójność nowych
rozwiązań z ukształtowaniem i historycznym znaczeniem tego terenu, dlatego część osób biorących udział
w konkursie postawiła na materiały
nawiązujące swoją fakturą do naturalnego środowiska. Również roślinność
i elementy małej architektury zostały
dobrane starannie, z uwzględnieniem
charakteru tego miejsca. Nowatorskim
pomysłem było utworzenie kolejki
dydaktycznej, parku linowego oraz
kina letniego. Warto nadmienić, iż
Winna Góra miałaby być dostępna
także dla osób niepełnosprawnych.
Te i inne pomysły zostały docenione
i nagrodzone przez jury w składzie:
Jerzy Chmiel – architekt, Piotr Zdybek
– architekt, Agnieszka Moździerz –
p.o. dyrektora ZAPO, Zbigniew Lubicz-Miszewski – prezes TMZT, Agnieszka Pawlaczek – p.o. naczelnika
Wydziału Promocji (koordynator projektu), Jan Michał Burdukiewicz – Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Marek Długozima – Burmistrz Gminy Trzebnica, Barbara Krokowska – Skarbnik Gminy Trzebnica,
Wiesława Kucięba – Radna Rady Miejskiej w Trzebnicy, Joanna Bębenek –
naczelnik Wydziału Architektury
i Urbanistyki, Katarzyna Styperek –
Wydział Architektury i Urbanistyki
(koordynator i sekretarz projektu) oraz
Jakub Szurkawski – kierownik Referatu
Komunikacji Społecznej i PR. W gronie
komisji byli również przedstawiciele
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z Instytutu Architektury Krajobrazu: prof. Zuzanna Borcz, Jacek
Burdziński, Anna Bocheńska-Skałecka,
Łukasz Pardela.
Według komisji konkursowej na
III miejsce i 2000 zł zasłużyły: Monika
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Bienek, Małgorzata Biesaga, Aleksandra Byra, Agnieszka Cepińska, Malwina Cichosz, Dagmara Cichy. Nagrodę tę wręczała skarbnik Barbara
Krokowska oraz prof. Zuzanna Borcz.
II miejsce i 3000 zł przyznano Joannie
Mazur, Małgorzacie Smołce, Karolinie
Komander, Idze Soleckiej, a pamiątki
nagrodę przekazali Przewodniczący
Rady Miejskiej Mateusz Stanisz oraz
Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak.
I nagrodę i 5000 zł z rąk burmistrza Marka Długozimy oraz prorektora ds. rozwoju i informatyzacji
uczelni prof. dr hab. inż. Pana Andrzej
Drabiński otrzymali: Natalia Bańko,
Aleksandra Sielska, Katarzyna Kobierska, Kamila Kurek, Robert Kołodyński i Michał Michalski. Po wręczeniu nagród głos zabrał burmistrz
Marek Długozima, wyrażając podziękowania studentom za zaangażowanie
i kreatywność, władzom Uniwersytetu
Przyrodniczego za miłą i owocną
współpracę. Wraz z zastępcą Jerzym
Trelą i sekretarzem Danielem Buczakiem wręczył kwiaty Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Irenie
Niedźwiedzkiej-Filipiak, profesor Zuzannie Borcz oraz Monice Brodzkiej.
Po konferencji zebrani udali się na
poczęstunek.
Warto dodać, że zwycięskie prace
to jedynie koncepcje zagospodarowania
Winnej Góry, które będą stanowiły
inspirację dla ostatecznego projektu,
w którym część pomysłów z pewnością
zostanie zrealizowana. Wszystkie prace
konkursowe wraz z opisami już wkrótce
będzie można zobaczyć na trzebnickim
rynku.
Patrycja Król

Przyleciała Biedronka!
W

Tuż po godz. 17 na scenie pojawili
się prowadzący – Cezary Cesarz oraz
Barbara Muszyńska. Nieoceniona okazała się także pomoc Magdy Marszałek, która akompaniowała na fortepianie większości maluchów. Sala
w mgnieniu oka wypełniła się małymi
artystami i ich rodzinami. Uwagę najmłodszych przykuły wspaniałe, kolorowe dekoracje. Pełno było słońca

Fot. Amir El Mahdy (2)

niedzielę, 29 kwietnia
w sali widowiskowej
Trzebnickiego Centrum
Kultury i Sportu odbył się koncert ﬁnałowy Przeglądu Piosenki Dziecięcej
„Biedronka 2012”. Ten kultowy festiwal
po kilkuletniej przerwie wrócił do
Trzebnicy i – miejmy nadzieję – na
stałe wpisał się w kanon wydarzeń
kulturalnych.

Uczestnicy festiwalu byli przepięknie ubrani, stosownie do piosenki, jaką śpiewali.

i wszelkich oznak wiosny – czyli zupełnie tak, jak tego dnia na zewnątrz.
Galę festiwalową uświetniły swoim
występem małe, uroczo wystrojone
baletnice, podopieczne Kasi Szczepanik
prowadzącej w Trzebnickim Centrum
Kultury i Sportu zajęcia baletowe.
Dopiero po ich pokazie swoje
umiejętności wokalne zaprezentowali
zwycięzcy „Biedronki 2012”. Tego
dnia byli zdecydowanie bardziej pewni
siebie, jeszcze piękniejsi i szczęśliwi,
że mogli podzielić się swoimi talentami
z otoczeniem. Na koncercie galowym
każdy wyglądał adekwatnie do tekstu
śpiewanej piosenki – nie zabrakło wyszukanych stylizacji oraz gadżetów,
chociażby w postaci lalek. Pan Czarek
nie zawiódł najmłodszych i tym razem.
Nieustannie zabawiał, namawiał do
wspólnego śpiewania, grał, śpiewał,
angażował do tańca dzieci czekające
na scenie na swój występ. Warto było
to zobaczyć i usłyszeć. Dyplomy i pluszaki laureatom wręczali: Agnieszka
Moździerz – dyrektor ZAPO, Krystyna Haładaj – radna Rady Miejskiej
oraz Adam Waz – dyrektor TCKiS.

Dostać dyplom i pluszaka to było marzenie małych śpiewaków.
„Biedronka” z pewnością znów
zaowocuje kolejnymi talentami, którym
przyszłość będziemy mogli wróżyć na
ogólnopolskiej scenie, tak jak to jest
w przypadku Estery Wrony czy Ewe-

liny Lisowskiej. Teraz pozostaje nieustannie pozwalać rozwijać się muzycznie już od najmłodszych lat i…
czekać na kolejną edycję.
Patrycja Król
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Pograli o puchar Tymbarku
T

rzebnickie dzieci spisały
się bardzo dobrze w powiatowej eliminacji piłkarskiego turnieju „Z podwórka
na stadion o puchar Tymbarku”.
Dwie nasze ekipy SP nr 3 Trzebnica I i SP Masłów znalazły się
w czołowej trójce. Uległy tylko
SP Żmigród, która awansowała
do rundy wojewódzkiej i będzie
nas reprezentować 28 maja na zawodach w Świdnicy.
Właściwie o zwycięstwie w całym turnieju decydował jeden,
ostatni mecz pomiędzy SP Żmigród a SP 3 Trzebnica I. Żmigrodzianie szybko objęli prowadzenie
2:0, ale potem z dużym trudem
utrzymywali tę przewagę. Gdy
trzebniczanie zdobyli kontaktowego gola naprawdę zrobiło się
gorąco. Ostatecznie ulegli 1:2.

Zespół SP 3 Trzebnica I minimalnie przegrał ﬁnał rywalizacji.

Fot. Roman Skiba (3)

Sosnowski, Krzysztof Wiktorowicz,
Kacper Wyzinkiewicz; trener: Artur Ziętkiewicz.
Skład drugiej w turnieju drużyny SP 3 Trzebnica I: Kacper
Bona, Krystian Goździewski, Bartosz Kotarba, Wiktor Nartowski,
Jakub Rajca, Karol Spychała, Karol
Stec, Jan Wolski; opiekun: Paweł
Wolski.

Trzecia w turnieju chłopców
SP Masłów wystąpiła w składzie:
Kacper Kraus, Artur Okoński, Jakub Putko, Paweł Sulikowski,
Krystian Treliński, Michał Treliński, Dawid Woźniak, Kornel
Zabłocki, Nataniel Zabłocki; opiekunka: Danuta Paluch.
W całej imprezie przeprowadzonej przez menedżera sportu
TSSR Polonia Trzebnica Pawła
Kubiaka nie chodziło tylko o sam
sportowy wynik, ale przede wszystkim o dobra zabawę. I ponad stu
najmłodszych adeptów futbolu nie
mogło narzekać na brak wrażeń
i atrakcji. W turnieju zagrało 10
drużyn chłopców i trzy ekipy
dziewczynek. Wśród dziewcząt
najlepsza okazała się reprezentacja
SP Pęgów, która pokonała dwie
szkoły z Obornik Śląskich.
Skład SP Pęgów: Amelia Bagińska, Natalia Banaś, Zuzanna
Gerszendorf, Julka Góralska, Katarzyna Huzar, Katarzyna Konarska, Dominika Kubicka, Małgorzata
Lichwa, Dominika Musiała, Karolina Osica, Karolina Śliwińska;
opiekunka: Aleksandra Kowalczyk.
Roman Skiba

Zwycięska drużyna SP Żmigród pojedzie na turniej wojewódzki
Tymbarku.
– Bardzo się cieszymy z wygranej. Chłopcy na co dzień trenują
w Piaście Żmigród, a i tak nie
graliśmy tutaj w najsilniejszym
składzie. W Świdnicy będziemy
mocniejsi i postaramy się godnie
zaprezentować – powiedział Artur

Ziętkiewicz, trener najlepszej drużyny ze Żmigrodu.
Zwycięzcy SP Żmigród grali
w składzie: Eryk Chorążyczewski,
Oskar Grudkowski, Kamil Kabza,
Gracjan Korytkowski, Jakub Pęczkowski, Jakub Pękowski, Kacper

Dla SP Masłów trzecie miejsce to sukces.

Turnieje i kampusy piłkarzy
P

rzez dwa czerwcowe weekendy w Trzebnicy będą
rozgrywane turnieje Deichmann Minimistrzostwa Europy,
w których weźmie udział ponad
tysiąc młodych piłkarzy. Imprezę
Organizuje Stowarzyszenie „Kocham Sport” i Gmina Trzebnica.
Najpierw 9-10 czerwca na
Stadionie Miejskim „Fair Play
Arena” odbędzie się finał wrocławski, w którym wystąpią również 4 drużyny z Trzebnicy.
W turnieju od godz. 8 do 17
przez dwa dni zagra aż 570 małych piłkarzy, ale trzeba się liczyć

www.tok.trzebnica.pl

z faktem, że z powodu ich występu do naszego miasta zjedzie
też spora grupa najwierniejszych
kibiców, czyli rodziców. Frekwencja może być zatem olbrzymia. Na stadionie zaplanowano
nie tylko rywalizację piłkarską,
lecz również dodatkowe atrakcje
(m.in. dmuchane zamki, catering).
Impreza ma mieć charakter rodzinnego pikniku.
W kolejny weekend (15–17
czerwca) w Trzebnicy zaplanowano
ﬁnał krajowy Deichmann Minimistrzostwa Europy, w którym
zagra najlepszych 40 drużyn z całej

Wyniki meczów dziewcząt:
SP Pęgów – SP 3 Oborniki 2:0,
SP Pęgów – SP 2 Oborniki 6:0,
SP 3 Oborniki – SP 2 Oborniki 2:2.
Wyniki meczów chłopców:
Grupa A:
SP Pęgów I – SP 2 Oborniki 0:0,
SP Żmigród – SP Skokowa 5:0,
SP 2 Oborniki – SP Skokowa 1:0,
SP Żmigród – SP Pęgów I 3:0,
SP Żmigród – SP 2 Oborniki 5:0,
SP Pęgów I – SP Skokowa 8:2.
Grupę wygrała drużyna SP Żmigród
i awansowała do ﬁnału.
Grupa B:
SP 3 Oborniki – SP Pęgów II 4:1,
SP Masłów – SP 3 Oborniki 6:0,
SP Masłów – SP Pęgów II 7:0.
Grupę wygrała SP Masłów i awansowała do ﬁnału.
Grupa C:
SP 3 Trzebnica II – SP Wisznia Mała
11:0,
SP 3 Trzebnica I – SP Wisznia Mała
10:1,
SP 3 Trzebnica I – SP 3 Trzebnica II
6:2.
Grupę wygrała drużyna SP 3 Trzebnica
I i awansowała do ﬁnału.
Wyniki ﬁnału chłopców:
SP 3 Trzebnica I – SP Masłów 5:0,
SP Żmigród – SP Masłów 7:0,
SP Żmigród – SP 3 Trzebnica I 2:1.
Klasyﬁkacja końcowa chłopców:
I miejsce:
Szkoła Podstawowa w Żmigrodzie
II miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy I
III miejsce:
Szkoła Podstawowa w Masłowie
IV miejsce:
Szkoła Podstawowa w Pęgowie I
IV miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach
Śląskich
IV miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy II
VII miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach
Śląskich
VII miejsce:
Szkoła Podstawowa w Pęgowie II
VII miejsce:
Szkoła Podstawowa w Wiszni Małej
X miejsce:
Szkoła Podstawowa w Skokowej

Polski. Przyjadą najsilniejsze kluby
i zespoły dziecięce między innymi
takie jak: Odra Opole, Ruch Chorzów, Wisła Kraków czy Legia
Warszawa. Ekipy liczą po kilkanaście osób, zatem należy się spodziewać ponad 500 gości. Będą
zakwaterowani w Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1
oraz w hotelach. Główna część
imprezy będzie się odbywać na
stadionie, ale w planach jest też
między innymi wizyta grup piłkarskich w Trzebnickim Parku
Wodnym „Zdrój”. W sobotni wieczór na stadionowym telebimie

zaplanowano wspólne, publiczne
oglądanie meczu Polska – Czechy.
Młodzi piłkarze też wezmą w tym
udział.
– Jesteśmy bardzo wdzięczni
burmistrzowi i Gminie Trzebnica,
bo bez ich zaangażowania i wsparcia byłoby trudno przeprowadzić
turniej. Gmina zapewnia nam noclegi i wyżywienie, ale przede
wszystkim świetne obiekty. Te inwestycje już procentują, a my ze
swej strony chcemy Trzebnicy zapewnić dobrą promocję i wykorzystanie tych obiektów. Pokłosiem
naszego turnieju będą bowiem pił-

karskie campy, które potrwają od
1 lipca do końca sierpnia. W trakcie
wakacji przyjadą do nas dzieciaki
z całej Polski, zainteresowanie jest
duże, bo ten pomysł, by na takich
dobrych obiektach robić takie piłkarskie obozy bardzo się spodobał
– powiedział Sławomir Komisarczyk, współorganizator Deichmann
Minimistrzostw Europy.
Takie letnie obozy nie tylko
wypromują Trzebnicę i jej obiekty,
ale przede wszystkim nakręcą też
koniunkturę, bo młodzi piłkarze
będą chodzić na nasz basen, jeździć
na wycieczki rowerowe, chodzić
do kina, kupować w sklepach. I potem dobre wrażenia z wakacji zawiozą do swoich domów.
Roman Skiba
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Pływacki puchar dla SP 2
Fot. UM Trzebnica

K

ilkudziesięciu pływaków
z 6 gminnych szkół rywalizowało 21 maja o puchar burmistrza Gminy Trzebnica
w zawodach zorganizowanych na
krytej pływalni Trzebnickiego Parku Wodnego „Zdrój”. Trofeum
zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, wychowankowie Krzysztofa Adamczyka.
Gratulujemy.
To były pierwsze gminne pływackie zawody dla naszych
uczniów, którzy od września ubiegłego roku uczestniczą w ramach
zajęć wychowania ﬁzycznego właśnie z lekcji pływania. Takie zajęcia
na pływalni przynoszą już pierwsze,
wymierne efekty.
W ramach drużynowych zawodów odbyło się aż 14 konkurencji i to bardzo zróżnicowanych,
bo uczniowie pływali stylem dowolnym, grzbietowym, ale również
nurkowali. Ta widowiskowa konkurencja była to dużym urozmaiceniem imprezy i rozgrzała liczną
publiczność na trybunach. Po podsumowaniu punktacji okazało się,

Pamiątkowe zdjęcie uczestników I Gminnych Zawodów Pływackich o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica.
że najlepiej wypadli uczniowie SP parku wodnego Dariusz Drukar- kryli, że po kilku miesiącach efekty
2 Trzebnica z dorobkiem 126 pkt., czyk.
pracy i pływania są znaczące: – To
tuż za nimi była Szkoła Podsta– Bardzo wam wszystkim gra- widać gołym okiem, że zajęcia
wowa nr 3 z Trzebnicy (117 pkt.), tuluję. Walczyliście wspaniali pływackie bardzo dużo dają
a trzecie miejsce na podium zajęła i mam nadzieję, że z każdym ro- uczniom. Cieszą się zresztą ogromSP Ujeździec Wielki (77 pkt.). kiem będziecie poprawiać swe nym powodzeniem. Ci, którzy płyKolejne miejsca przypadły: 4. SP umiejętności oraz wyniki. Życzę wali słabiej, pod okiem instruktoKuźniczysko – 68 pkt., 5. SP Bo- wam sukcesów i do zobaczenia rów szybko doganiają swych róleścin – 58 pkt., 6. SP Masłów – na kolejnych zawodach – powie- wieśników. Po takich regularnych
47 pkt..
dział burmistrz Marek Długozima wuefach na pływalnie będziemy
Dyplomy i puchary czołowym fundator pucharu.
mieli całe pokolenie dobrze płydrużynom wręczyli: dyrektor
Nauczyciele i opiekunowie od- wających trzebniczan – ocenia
ZAPO Agnieszka Moździerz, bur- powiedzialni za zajęcia na pływalni Krzysztof Adamczyk, nauczyciel
mistrz Marek Długozima i prezes w poszczególnych szkołach nie w-f w SP 2.
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– Ogromne wpływ zajęcia pływania mają na organizmy młodych
ludzi, szczególnie że teraz wycofano
z programu gimnastykę korekcyjną.
Pływanie może to zrekompensować. Jestem zwolennikiem takich
zajęć i takich obiektów. To po
prostu świetne, że oni mogą mieć
takie lekcje i oby tylko ich było
jak najwięcej. Wiadomo, że jedni
pływają lepiej inni gorzej, ale to
rozwija wszystkich – powiedział
Andrzej Durbajło, nauczyciel z SP
3 w Trzebnicy.
Lidia Kędziora, nauczycielka
z SP Kuźniczysko nie ma wątpliwości, że zajęcia są potrzebne:
– Co tu ukrywać, wielu uczniów
podczas tych zajęć po prostu nauczyło się pływać i robi coraz większe postępy. Taki w-f ma duży
sens i jest bardzo potrzebny.
– Dzieciaki z Trzebnicy mogą
pójść na basen samodzielnie. Natomiast niewielu rodziców z wiosek
ma tyle czasu, by co tydzień jeździć
z dziećmi do parku wodnego. Dlatego takie regularne lekcje wuefu
na basenie mają sens i dużą wartość.
Widać, jak poziom i umiejętności
pływania się wyrównują – podsumował Emilian Pasternak, nauczyciel z SP w Ujeźdźcu Wielkim.
Roman Skiba

Niezapominajki świętowały Nagroda dla
Przedszkola
Nr
1
15
Jana Pawła II, Jana Brzechwę, Juliana Tuwima, jeden z projektów
pod nazwą „Kwiaty Polskie” poświęcony był rodzimej przyrodzie,
a przede wszystkim kwiatom z polskich ogródków, pól i łąk. Po ustanowieniu przez Sejm Rzeczpospolitej roku 2012 rokiem Janusza
Korczaka, wybór kolejnego bohatera stał się oczywisty – powiedziała
Elżbieta Nowak, zastępca dyrektora
Przedszkola nr 2.
Dzieci z wielkim zaangażowaniem przedstawiły postać doktora Korczaka, ich przyjaciela.
W formie pouczających rymów
przypominały jego poglądy w sprawach najmłodszych. Nie zabrakło
również brawurowo wykonanego
tańca do polki „Lata z radiem”
czy nietuzinkowego akompaniamentu do utworu J. Straussa „Trish
– Trash Polka”.

Głos zabrał także burmistrz
Marek Długozima, który nawiązał
do postaci Janusza Korczaka: – Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się
cały świat. Rozumiejąc prawo
dziecka do zabawy, edukacji, staram
się, by miały one jak najlepsze,
najpiękniejsze miejsce do radosnej
twórczości, edukacji, rozwoju. Stąd
moja decyzja o rozbudowie przedszkola, które zapewniło miejsce
125 nowym przedszkolakom, a ich
rodzicom spokojną pracę. A dziś
przychodzę do dzieci z radosną
wiadomością, że już wkrótce będą
miały nowy plac zabaw – powiedział burmistrz.
Dalsza część dnia upłynęła
pod znakiem dobrej zabawy, którą
zapewnił duet „Marek i Jarek”.
Maluchom ten dzień z pewnością
na długo zostanie w pamięci.
Patrycja Król
Fot. UM Trzebnica

maja przypada Święto
Polskiej Niezapominajki. Dzień ten hucznie
świętuje Przedszkole nr 2, które
od roku nosi jej imię.
Nie inaczej było tym razem.
O godz. 11 na placu przed budynkiem rozpoczęła się wielka zabawa. Wśród zaproszonych gości
znaleźli się: burmistrz Marek Długozima, dyrektor ZAPO Agnieszka
Moździerz, radna Rady Miejskiej
Krystyna Haładaj i komendant
straży miejskiej Krzysztof Zasieczny. Obecni byli także rodzice, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz
emerytowani nauczyciele.
– Święto Niezapominajki każdego roku poprzedza projekt edukacyjny, którego celem jest przybliżenie, przypomnienie postaci,
której bliskie były dzieci. W poprzednich latach wspominaliśmy:

Przedszkolaki uroczyście świętowały dzień swego patrona.

Z

dumą informuje- Fot. Patrycja Król
my, że Przedszkole
Nr 1 w Trzebnicy
otrzymało nagrodę w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez Ministra
Edukacji Narodowej.
Konkurs „Mam 6 lat”
adresowany jest do Rad
Rodziców w szkołach
i przedszkolach. Poprzez
promowanie i upowszechnianie najciekawszych
form aktywności Rad Rodziców ma na celu przyjazną adaptację sześciolatków do edukacji szkolnej.
Dowodem na współdziałanie Przedszkola Nr 1
Dyrektor Beata Szadkowska prezeni szkoły jest aktywny udział
tuje wyróżnienie dla swojej placówki.
przedszkolaków w ważnych wydarzeniach w Szkole Pod- szkołą, ale także z panem burstawowej Nr 2 – pasowaniu, jej mistrzem, z samorządem, środoświęcie czy dniach otwartych, zaś wiskiem lokalnym, Urzędem Miejuczniowie „dwójki” odwiedzają skim czy Trzebnickim Centrum
swoich młodszych kolegów i ko- Kultury i Sportu – dodała dyrektor
leżanki z przedstawieniami i ja- Beata Szadkowska.
sełkami. Te i inne formy aktywności
Przy tej miłej okazji warto dozostały docenione, a przedszkole dać, że już 23 czerwca odbędzie
otrzymało pamiątkową tabliczkę. się wielka uroczystość nadania
– Myślę, że jest to duże wy- imienia Przedszkolu nr 1 połączona
różnienie za pracę rodziców. Ta z drzwiami otwartymi. Warto tego
nagroda świetnie pokazuje ukła- dnia wybrać się tam z pociechami,
dającą się pomyślnie współpracę bo z pewnością będzie ciekawie.
naszego przedszkola nie tylko ze
Patrycja Król
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Przedszkolaki przed Euro 2012
P

4. PP Nr 1
5. SP Nr 2

5 pkt.
1 pkt.

1:3
0:4
Igor Oksiński

Fot. Roman Skiba

ierwszy Turniej Piłki Nożnej
Przedszkolaków odbył się
28.03.2012 w hali Sportowej
TCKiS. W zawodach udział wzięło
66 zawodników, 16 opiekunów, 1
sędzia i dwóch organizatorów. Miejsce rozgrywek licznie odwiedziła
również duża grupa rówieśników
wraz z rodzicami. Ogółem odbyło
się 10 spotkań, które zapewne, zarówno zawodnicy jak i widzowie
zapamiętają na długo.
Pierwsze zaskoczenie wzbudzały
stroje zawodników. Kolorowe, wysokiej jakości koszulki i spodenki
piłkarzy oddawały nastój poważnej
rywalizacji. Najmłodsi piłkarze naszej
gminy z pełnym i zaangażowaniem
starali się, aby ich drużyny wypadły
jak najlepiej. Wiele indywidualnych
i zespołowych akcji spotkało się ze
szczerym aplauzem kibiców. Niektóre drużyny mogły liczyć nawet
na własny zespół chearleaderek. Niemałą rolę w zagrzewaniu do walki
odegrał Janusz Pancerz, który objął
rolę komentatora turnieju.
Sędzia rozgrywek Marek Siemiątkowski miał pełne ręce roboty,
ale o dziwo pomimo dziesięciu zaciętych meczów nie odnotowano

Przedszkole nr 2 wygrało III rundę i prowadzi w tabeli rozgrywek.
ani jednego faulu czy tzw. „ręki”. Nr 2 2:0, Przedszkole Nr 2 – Szkoła
Rola arbitra ograniczała się w zasa- Podstawowa Nr 3 1:0, Przedszkole
dzie do tłumaczenia zasad piłki noż- Nr 1 – Szkoła Podstawowa Nr 2
nej, które dla niektórych maluchów 0:0, Przedszkole Integracyjne –
w ferworze walki stawały się zbyt Szkoła Podstawowa Nr 3 0:1, Przedskomplikowane. Z prawdziwą przy- szkole Nr 1 – Przedszkole Integrajemnością można było podziwiać cyjne 0:3, Szkoła Podstawowa Nr 3
zmagania najmłodszych piłkarzy. – Szkoła Podstawowa Nr 2 1:0,
Emocje wzbudzane wśród kibiców Przedszkole Nr 2 – Przedszkole Inporównać można było do spotkań tegracyjne 2:1, Przedszkole Nr 1 –
pierwszoligowych.
Przedszkole Nr 2 0:0.
Wyniki I turnieju: Szkoła Podstawowa Nr 2 – Przedszkole Nr 2 Tabela I turnieju:
0:1, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1. PP Nr 2 10 pkt.
5:1
Przedszkole Nr 1 0:1, Przedszkole 2. P Integr. 6 pkt.
6:3
Integracyjne – Szkoła Podstawowa 3. SP 3
6 pkt.
2:2

***
W środę 18 kwietnia odbył się II
Turniej Ligi Piłki Nożnej Przedszkolaków. W zawodach wzięło udział
łącznie 44 zawodników. Wyniki prezentują się następująco: Szkoła Podstawowa Nr 3 – Przedszkole Nr 1
0:0, Szkoła Podstawowa Nr 2 – Przedszkole Nr 2 0:0, Przedszkole Nr 2 –
Szkoła Podstawowa Nr 3 2:0, Przedszkole Nr 1 – Szkoła Podstawowa
Nr 2 3:0, Przedszkole Nr 1 – Przedszkole Nr 2 1:1, Szkoła Podstawowa
Nr 3 – Szkoła Podstawowa Nr 2 1:0.
Tabela II turnieju:
1. PP Nr 1 5 pkt.
2. PP Nr 2 5 pkt.
3. SP Nr 3 4 pkt.
4. SP Nr 2 1 pkt.

5:1
3:1
1:2
0:4
Patrycja Król

***
11 maja odbyła się trzecia runda
turnieju piłkarskiego trzebnickich

przedszkolaków. W zawodach wzięło
udział 45 zawodników 13 opiekunów, 1 sędzia, dwóch organizatorów
– łącznie 61 osób.
Wyniki spotkań: Szkoła Podstawowa Nr 2 – Przedszkole Nr 2
1:3, Szkoła Podstawowa Nr 3 –
Przedszkole Nr 1 0:6, Przedszkole
Integracyjne – Szkoła Podstawowa
5:0, Przedszkole Nr 2 –
Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 3 3:1, Przedszkole Nr 1 – Szkoła Podstawowa
Nr 2 3:1, Przedszkole Integracyjne
– Szkoła Podstawowa Nr 3 5:3,
Przedszkole Nr 1 – Przedszkole Integracyjne 2:2, Szkoła Podstawowa
Nr 3 – Szkoła Podstawowa Nr 2
4:1, Przedszkole Nr 2 – Przedszkole
Integracyjne 5:0, Przedszkole Nr 1
– Przedszkole Nr 2 2:2.
Kolejność po III rundach:
1. PP Nr 2 58 pkt
2 PP Nr 1 52 pkt.
3. SP Nr 3 46 pkt.
4. SP Nr 2 38 pkt.
5. P Integr. 34 pkt.
Oto skład najlepszej drużyny
z Publicznego Przedszkola nr 2:
Miłosz Nartowski (bramkarz), Kacper Reptak, Jakub Wolf, Jakub Michalak, Adam Sadownik, Miłosz
Kozakiewicz, Maciej Pilip, Bartek
Juniewicz, Łukasz Jędrzejewski.
Roman Skiba

Najmłodsi lubią biegać
W

7 l.:1. Joanna Zawadka, 2. Zosia
Bildz, 3.Julia Karpińska; Dziewczęta
7 l.:1. Alicja Pietrzyk, 2. Julia Tarnowska, 3. Kinga Nietreba; Chłopcy
7 l.: 1. Aleksander Jaros, 2. Piotr
Połąg, 3. Mateusz Hermanowicz;
Chłopcy 7 l.: 1. Paweł Solecki, 2.
William Kulbina, 3. Andrzej Skurka;
Dziewczęta 8 l.: 1. Julia Natłok, 2.
Aleksandra Bartosik, 3. Katarzyna
Ziomek; Chłopcy 8 l.: 1.Gracjan
Eufrat, 2. Damian Dąbrowski, 3.
Kacper Smorąg.
Dziewczęta 9 l.: 1. Martyna Kubacka, 2. Weronika Czajkowska, 3.
Aleksandra Sadło; Chłopcy 9 l.: 1.
Maciej Śmichowicz, 2. Kuba Gadaszewski, 3. Tomasz Woźniak;

Fot. Roman Skiba (2)

maju odbyły się trzy masowe imprezy biegowe
zorganizowane przez
Trzebnickie Centrum Kultury
i Sportu. Wzięło w nich udział
blisko półtora tysiąca dzieci i młodzieży.
Biegi Przełajowe Dzieci Klas IIII odbyły się 14 maja 2012 roku
przy boisku Orlik w Trzebnicy.
W biegach uczestniczyło 456 dzieci.
W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężali:
Dziewczęta 6 lat: 1.Urszula
Krawczyk, 2.Zuzanna Małogoska,
3. Natalia Wołoszyn;Chłopcy 6 l:
1. Szymon Mamzer, 2. Szymon Sopel, 3. Sebastian Trybek; Dziewczęta

Puchary Kocich Gór wręczał Mateusz Stanisz, przewodniczący Rady
Miejskiej.

www.tok.trzebnica.pl

Chłopcy 9 l.: 1. Jonatan Nowak, 2.
Igor Łakomiec, 3. Michał Wróblewski; Dziewczęta 10 l.: 1. Paulina
Żołnierowska, 2. Paulina Szewczyk,
3. Klementyna Bajewska; Dziewczęta
10 l.: 1. Julia Mazij, 2. Klaudia Hołubicka, 3. Klaudia Wlasek; Chłopcy
10 l.: 1. Aleksander Śliwiak, 2. Karol
Spychała, 3. Jakub Czerwony;
Chłopcy 10 l.: 1. Maciej Janicki, 2.
Piotr Kręczewski, 3. Szymon Śródka.
W 8. Biegu Przedszkolaka 16
maja uczestniczyło 515 dzieci
z trzebnickich przedszkoli oraz szkół
podstawowych: Publicznego Przedszkola Nr 1, Publicznego Przedszkola
Nr 2, Społecznego Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej
Nr 2,Szkoły Podstawowej Nr 3,
Szkoły Podstawowej w Boleścinie.
Impreza była znakomita. Wszystkie
dzieci na mecie otrzymały złote medale, pamiątkowe dyplomy, a także
napój oraz wafelka. Szkoły i przedszkola wyróżniono dyplomami oraz
statuetkami – pucharami.
W wiosennych Biegach Przełajowych o Puchar Kocich Gór – Polska Biega 2012 wystartowało 18
maja aż 525 biegaczy. Najlepsi w poszczególnych grupach wiekowych:
dziewczynki rocznik 2001 – 1. Zuzanna Zinczenko (SP 2 Trzebnica),
2. Monika Ołdziejewska (SP 3

Dzieciaki były dumne ze swoich wyników i dyplomów.
Oborniki Śl.), 3. Jagoda Nowakowska
(SP 3 Trzebnica); rocznik 2000: 1.
Kamila Kasperek (SP 3 Trzebnica),
2. Joanna Szewczyk (SP Ujeździec
Wlk.); rocznik 1999: Nikola Sławińska (SP 3 Trzebnica); r. 1998:
Alicja Wajer (Gim. Oborniki Śl.);
r. 1997: Klaudia Jagodzińska (Gim.
Żmigród); r.1996: Marta Łukijaniuk
(Gim. Oborniki Śl.).
Chłopcy r. 2001: 1. Daniel Słomian (SP 3 Oborniki), 2. Marcel
Blabuś, 3. Adam Żelem (obaj SP 3
Trzebnica), 4. Łukasz Zuber (SP 2
Trzebnica); r. 2000: 1. Dawid Pukacz,
2. Bartłomiej Lorek (obaj SP 2
Trzebnica), 3. Kacek Krzyczka (SP
Czeszów); r. 1999: 1. Kamil Goździewski (SP 3 Trzebnica), 2. Szymon Wiatr (SP Zawonia), 3. Dominik Samulski (SP Ujeździec Wlk.);
r. 1998: 1. Patryk Koreńczuk (Gim.
Ujeździec Wlk.), 2. Łukasz Sych
(Gim. Nr 1 Trzebnica), 3. Przemy-

sław Marduła (Gim. Zawonia); r.
1997: 1. Tomasz Szymków (Gim.
Żmigród); r. 1996: 1. Patryk Dominas (Gim. Nr 1 Trzebnica);
Dziewczynki r. 1995 i starsze:
1. Sylwia Gładysz (PZS Nr 1 Trzebnica), 2. Weronika Gaczyńska (SP
Czeszów), 3. Patrycja Hajduk (ZSZ
Nr 2 Trzebnica); chłopcy r. 1995
i starsi: 1.Tomasz Sobczyk (Lukas
Żórawina), 2. Kamil Hankiewicz
(ZSZ Rawicz), 3. Damian Jarecki
(PZS Nr 2 Trzebnica).
Klasyﬁkacja szkół – podstawowe:
1. SP 3 Trzebnica – 602 pkt., 2. SP
2 Trzebnica – 501 pkt., 3. SP 3
Oborniki Śl. – 317 pkt.; gimnazja:
1. Gim. Żmigród – 898 pkt., 2.
Gim. Nr 1 Trzebnica – 403 pkt., 3.
Gim. Zawonia – 371 pkt.; szkoły
ponadgimnazjalne: 1. PZS Nr 2
Trzebnica – 279 pkt.
Roman Skiba
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Dorobek Profesora

Fot. Internet

W

obec dyskusji i wątpliwości, jakie wzbudziła rzeźba prof. Juliana Pałki, która stanęła nad trzebnickimi stawami, prezentujemy
artystyczny dorobek autora tego
dzieła sztuki. Jeszcze raz warto
podkreślić, że rzeźba została WYPOŻYCZONA z Muzeum Architektury we Wrocławiu i Gmina
Trzebnica za takie użyczenie nie
płaci.
Julian Pałka – plakacista, urodzony 20 stycznia 1923 roku
w Poznaniu, zmarł 20 czerwca
2002 roku w Warszawie. Jako
jeden z pierwszych powojennych
adeptów, studiował latach 194551 w Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie na wydziałach graﬁki
(u Józefa Mroszczaka) i malarstwa
(u Jana Cybisa). Zadebiutował
w roku 1950. W 1953 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w Pracowni Typograﬁi warszawskiej
ASP. Tytuł profesora otrzymał

skich (1955), w konkursie na Pomnik Oświęcimski (1959), na wystawie plakatu „Polskie Dzieło
Plastyczne w XV-lecie PRL”, nagrody MKiS za twórczość wystawienniczą, nagrody
w 1964 roku. Od
prezesa
RSW
1968 roku kierował
„Prasa” na warKatedrą Projektowaszawskim Biennale
nia Typograﬁcznego.
(za projekt tryptyW latach 1972-80
ku Nasz wiek).
pełnił funkcję rektora
W 1955 roku
ASP. Od 1993 roku
otrzymał wyróżaż do śmierci prowanienia Komitetu
dził Katedrę ProjekNagród Państwotowania Graﬁcznego
wych za twórczość
w Europejskiej Akaw dziedzinie plademii Sztuk Pięknych
katu, zwłaszcza za
Innym znanym dziełem wykonanym według projektu prof.
w Warszawie. Był
Juliana Pałki jest pomnik „Barykada Września”, który w 1979 „Kongres Pokoju
członkiem ZAIKS-u
Helsinkach
w
roku, czyli w 40 rocznicę obrony Warszawy, stanął w tym
i Rady Artystycznoi
Rzymie,
godzina
mieście przy skrzyżowaniu ulic: Grójeckiej, Banacha i Bitwy
Programowej Muze11”
(1953).
Warszawskiej 1920 r.
um Plakatu. WspółPro j e k t o w a ł
pracował z Centralą Wynajmu Francji (1965), Lipsku (1965) oraz głównie plakat i wystawiennictwo.
Filmów, Wydawnictwem Arty- krajowe – Na Biennale Plakatu Wykonał około 100 plakatów i tyle
stycznym i Graﬁcznym oraz teat- Polskiego w Katowicach (1967), samo projektów wystawienniczych
rami stołecznymi.
na Międzynarodowym Biennale muzealnych i okolicznościowych,
Otrzymał liczne nagrody, Plakatu (1968), na Ogólnopolskiej m.in. do pawilonów polskich w Pew tym zagraniczne – w Kanadzie Wystawie Ilustracji, Plakatu kinie (1953), Damaszku (1954),
(1960), Mediolanie (1961), Danii i Drobnych Form (Warszawa, Casablance (1955), Mediolanie
(1963), we Włoszech (1964), Szwe- 1955), w konkursie na plakat Mię- i Barcelonie (1960), w Turynie
cji (1965), Helsinkach (1955), dzynarodowych Targów Poznań- (1961), Lipsku (1959, 1964),
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Moskwie (1965, 1969, 1974), Salonikach (1969) i na Targach Poznańskich.
W 1965 roku wraz z Henrykiem Tomaszewskim zaprojektował tysiączłotowy banknot o wymiarach 150x75 mm, z podobizną
Kopernika, wydany z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego.
Najsłynniejszy projekt pomnikowy Pałki to Droga dla Muzeum
w Oświęcimiu-Brzezince z 1957
roku. Obok Pałki w skład zespołu
weszli: Oskar i Zoﬁa Hansen,
Jerzy Jarnuszkiewicz, Edmund Kupiecki i Lechosław Rosiński. Innowacja polegała na niespotykanej
dotąd koncepcji pomnika otwartego, będącego zaaranżowanym
krajobrazem, nie zaś bryłą. Osią
projektu była asfaltowa droga przecinająca pozostawiony działaniu
czasu teren obozu. Projekt nie został wdrożony. W międzynarodowym jury konkursu zasiadał m.in.
Henry Moore.
We wrześniu 2002 roku Juliana
Pałkę odznaczono pośmiertnie
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
Sylwia Giżka, www.culture.pl
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Dzieje się w TCKiS
30

maja o godz. 17 w sali 102 odbędzie się spotkanie z podróżnikiem Leszkiem Szczasnym.
1 czerwca rozpocznie się i potrwa 3 dni
XIV Salwatoriański Festiwal Piosenki
Religijnej „Pokochaj miłość”. Wieczorami
w sali widowiskowej TCKiS odbywać się
będą koncerty gwiazd polskiej muzyki
religijnej – Mate.O, Bethel, New Life.M
i Deus Meus. Wstęp wolny! 15 czerwca
odbędzie się spektakl szkolny dla dzieci –
„Przygody Pirata Karmazyna”, zaś o godz.
17 w kinie pokażemy „Królewnę Śnieżkę”.
22 czerwca o tej samej porze wyświetlony
zostanie „Alvin i wiewiórki 3”, a w ostatni
piątek miesiąca o godz. 19 znajdzie się
coś dla dorosłych: „Rec 3: Geneza”.
Warto wspomnieć, że 17 czerwca
nasza orkiestra oraz formacja taneczno –
marszowa mażoretek wyjeżdżają na Festiwal Orkiestr Dętych do Twardogóry.
Trzymajmy za nich kciuki! 20 czerwca
o godz. 17 w sali Retro odbędzie się letnia
zabawa Klubu Seniora (bilety – 14 zł). 24
czerwca w amﬁteatrze między stawami
odbędą się pierwsze „Trzebnickie Janki”.
W programie pokaz sekcji działających
przy TCKiS oraz koncerty zespołów:
Ktoś, Gdzieś, Kiedyś, Coś, Come Back
i No Pesos. Moc atrakcji gwarantowana!

28 czerwca zapraszamy na Letni Pokaz
Baletowy podopiecznych Kasi Szczepanik
z TCKiS do sali widowiskowej na godz.
17:30.
W bibliotece wkrótce ruszy nowa usługa „Książka na telefon”. Skierowana jest
ona głównie do osób starszych, schorowanych. Od teraz będą one mogły zamówić
lekturę poprzez kontakt telefoniczny z biblioteką, a książka zostanie nieodpłatnie
dostarczona im do domu. W czwartki
o godz. 15 zapraszamy wszystkie dzieci
do działu dziecięcego biblioteki na zajęcia
z cyklu „Poczytani – malowanki – zgadywanki”, zaś w każdy ostatni czwartek
miesiąca odbywają się warsztaty origami.
Sportowy kalendarz również obﬁtuje
w wydarzenia. Już 3 czerwca zapraszamy
wszystkich chętnych na Otwarte Mistrzostwa Trzebnicy w Biegach Olimpijskich.
Pierwszy dystans: 800 m. Start o godz.
10 na stadionie miejskim Fair Play Arena.
5 czerwca o godz. 10 na Orliku odbędzie
się ﬁnał Ligi Piłki Nożnej Przedszkolaków,
zaś dzień później, 6 czerwca o godz. 9:30,
Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt z gimnazjów. Cykl imprez sportowych zakończą
VI Leśne Przedbiegi, które rozpoczną się
17 czerwca o godz. 10:45.
Patrycja Król

Zapraszamy na festyn!
W niedzielę 17 czerwca o godz. 13 w parku wiejskim w Cerekwicy rozpocznie się festyn paraﬁalny, na który zapraszają
Rada Sołecka i Rada Paraﬁalna tej miejscowości. Przewidziano liczne atrakcje: gry, konkursy, loterie, a cały dochód z festynu przeznaczony zostanie na remont kościoła i plebani.
Ksiądz Zbigniew Kondracki, Sołtys Edward Sikora
Wydawca: Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu
ul. Prusicka 12
55-100 Trzebnica
e-mail: redakcja.zpk@wp.pl, tel. 71 312 09 47 w. 243

Redaguje zespół: Roman Skiba (redaktor prowadzący), Igor Oksiński,
Karolina Arodź, Monika Szostak, Ewelina Gładysz, Patrycja Król.
Redaktor techniczny, skład i łamanie: Tomasz Stasiak
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

www.tok.trzebnica.pl
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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 KOMUNALNEJ
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 ZAPO
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.

15
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

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.tok.trzebnica.pl
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SPRZEDAM W ZŁOTOWIE
Dom mieszkalny ze sklepem,
barem i piekarnią
o powierzchni łącznej
700 metrów kwadratowych
na działce 56 arów.
CENA: 380 tysięcy zł
Tel. 601 71 99 82

Sprzedam pół domu w Trzebnicy, 130 m kw., cena 200 tys. zł, tel. 601 793012

