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Panie burmistrzu, jak odniesie
się Pan do zaostrzającej się z każ-
dym miesiącem krytyki przez opo-
zycję wszelkich podejmowanych
przez Pana i gminę działań? 

– Proszę zauważyć, co dzieje
się ostatnio w  naszym kraju: na-
bierająca tempa i rozmachu mowa
nienawiści, brak tolerancji, szacunku
i wzajemnego zrozumienia. Stano-
wisko w  tej sprawie zajął nawet
minister administracji i  cyfryzacji
Michał Boni, który zaapelował do
Kościoła o przeciwstawienie się
tym jakże negatywnym i niepoko-
jącym działaniom (cyt.”…zwracam
się z apelem o pomoc w przeciw-
stawieniu się mowie nienawiści
i wszelkim objawom nietolerancji.”).
Niestety znajduję ostatnio analogię
do tych zachowań w działaniu i re-
toryce opozycji. Tracę wiele czasu
i energii wraz z pracownikami Urzę-
du Miejskiego, by odnosić się do
kłamstw i  pomówień oraz poja-
wiających się coraz częściej nierze-
telnych informacji. Nie mogę jednak
tego zaniechać, ponieważ godzi to
w dobre imię gminy i mieszkańców,
których przecież jestem reprezen-
tantem. Jednocześnie staram się
zrozumieć, co kieruje lokalną opo-
zycją związaną w  głównej mierze
z Platformą Obywatelską, że pod-
czas, gdy ich partyjni koledzy na
arenie ogólnopolskiej proponują
projekt ustawy sprzeciwiającej się
mowie nienawiści, oni równolegle
podejmują wobec mnie i  urzędu
działania zupełnie przeczące tej
inicjatywie oraz donoszą do różnego
rodzaju organów ścigania. Zasta-
wiam się, czy właśnie tego oczeki-
wali od nich ich wyborcy i czy tak
wyobrażali sobie pracę dla dobra
Gminy Trzebnica, obiecaną w kam-
panii wyborczej?

Proszę wyjaśnić czytelnikom
o co chodzi w zamieszaniu zwią-
zanym z CBA, którego temat zos-
tał poruszony na jednej z  Sesji
Rady Miejskiej?

– Słysząc CBA od razu myślimy
– jakaś afera, nieprawidłowości, ko-
rupcja itp. Te negatywne skojarzenia,
w odniesieniu do konkretnej osoby
lub grupy osób potrafią bardzo
szybko i  skutecznie przekreślić
długo wypracowywane dokonania.

Odnoszę wrażenie, że zarówno rad-
nym opozycyjnym ( Jan Darowski,
Wojciech Wróbel, Paweł Czapla,
Adam Gubernat, Paweł Wolski, Ja-
nusz Szydłowski, Zenon Janiak)
jak i  redaktorom NOWej gazety
trzebnickiej zależy na tym, by zdys-
kredytować w  ten sposób moje
i pracowników urzędu dokonania.
Ostatnio w tą retorykę wpisuje się
również radny Karol Idzik, któremu
pragnę przypomnieć, że pomimo
pełnionych funkcji, zawsze obo-
wiązują go zasady etyki adwokackiej.
Specjalnie sam rozpocząłem dys-
kusję o donoszeniu do różnego ro-
dzaju organów ścigania, w tym do
prokuratury czy CBA. Zależy mi
na tym, by mieszkańcy zobaczyli
mechanizm działania opozycji, dla
której jedynym celem jest znale-
zienie przysłowiowego „haka” na
mnie. Proszę przyjrzeć się, jak to
ostatnio funkcjonuje – zaczęło się
w  zeszłym roku podsycaniem te-
matu rozliczenia ratusza. Kolejne
donosy dotyczą składowiska odpa-
dów w  Marcinowie, rewitalizacji
ulic Leśnej i Korczaka. Łatwo wy-
wnioskować, że za chwilę będziemy
się musieli tłumaczyć z  budowy
basenu, modernizacji stadionu czy
budowy Szkoły Podstawowej nr 2
i szkoły Muzycznej I i II Stopnia.
Aby zobrazować czytelnikom ten
mechanizm, załączam pisma wy-
mienionych wyżej radnych, które
złożyli zapewne w celu przygoto-
wania kolejnego donosu. Ale wróć-
my do wspomnianego wcześniej
CBA. Radny Gubernat, na łamach
gazety NOWej zaprzecza moim
słowom i mówi, że był jedynie prze-
słuchiwany przez CBA. Pozostaje
nadal kluczowe pytanie: co on tam
robił, skoro CBA nie wszczęło po-
stępowania w tej sprawie oraz ani
ja, ani nikt z urzędników nigdy nie
byliśmy przez nią przesłuchiwani
jak również nigdy CBA nie było
w urzędzie? Być może dla radnego
Gubernata to nie jest donos, ale
jak dla mnie odpowiedź na to py-
tanie narzuca się sama. Pomijam
fakt, że rewitalizacja ulicy Leśnej
i Korczaka prowadzona była w po-
przedniej kadencji, gdy radny Gu-
bernat sprawował funkcję wicebur-
mistrza, a  dzisiaj donosi na pra-
cowników urzędu – Zbigniewa Za-
rzecznego, Stanisława Koszałko
i Zbigniewa Mrozińskiego, z któ-
rymi do niedawna współpracował.
Skoro miał w tym czasie jakiekol-
wiek informacje o rzekomych nie-
prawidłowościach dotyczących tej
inwestycji, to dlaczego nie powia-
domił bezzwłocznie o tym organów
ścigania? Dotychczasowe podej-
mowane działania organów różnego
szczebla nie stwierdziły żadnych
nieprawidłowości, a  w niektórych
przypadkach umorzono postępo-

wanie. Po raz kolejny zaznaczam,
że nie mam sobie nic do zarzucenia
i w sposób spokojny podchodzę do
wszelkich działań kontrolnych oraz
donosów, będąc przekonany o pełnej
transparentności prowadzonych
przeze mnie spraw. 

Starosta trzebnicki w  swoich
publicznych wypowiedziach oska-
rżał Pana o  nielegalne działania
przy rewitalizacji Jana Pawła II?
O  co dokładnie chodziło w  tym
sporze?

– Sprawa kostki brukowej i re-
witalizacji ulicy Jana Pawła II jest
kolejnym przykładem wspomnia-
nego wcześniej mechanizmu szka-
lowania mojej osoby i  gminnych
urzędników. Być może z uwagi na
to, że polemika odbyła się za po-
średnictwem internetu, nie każdy

miał możliwość zapoznania się z nią,
dlatego przytoczę w  tym miejscu
skierowane do mnie słowa starosty
trzebnickiego Roberta Adacha: „(…
) Takie chaotyczne i  niezgodne
z  prawem Pana działania mogą
spowodować bezpowrotną utratę
dotacji”, „(…) Jest prawdą, że prze-
nieśliście Państwo dofinansowanie
w inne miejsca min. na remont ul.
Jana Pawła II przy tej okazji wy-
korzystujecie Państwo nielegalnie
rozebraną kostkę brukową z placu
przy dworcu kolejowym”, „(…) Pi-
szecie Państwo, że konserwator nie
wniósł sprzeciwu, ale od czego miał
wnieść sprzeciw, jak Państwo nikogo
nie poinformowaliście o rozbiórce
zabytkowego bruku w ścisłej strefie
ochrony konserwatorskiej. W  tej
sprawie postępowanie prowadzi

nadzór budowlany. Mam nadzieje,
że chociaż w  tym przypadku bę-
dziecie mieć honor i  przeprosicie
mnie za nazwanie mnie kłamcą.”
W skrócie starosta zarzucił mi, że
nielegalnie zdemontowaliśmy kostkę
brukową z dworca i również niele-
galnie wbudowaliśmy ją przy ul.
Jana Pawła II. W tej sprawie starostę
poparł poseł Marek Łapiński. Spra-
wę szybko nagłośniła rządna ko-
lejnych „sensacji” z moim udziałem
gazeta NOWa, a w efekcie końco-
wym sprawę zbadał Powiatowy In-
spektorat Nadzoru Budowlanego.
Jaki jest finał tej „sensacji”? Inspektor
Maciej Rataj nie dopatrzył się sa-
mowoli budowlanej i  przekazał
sprawę do Dolnośląskiego Urzędu
Ochrony Zabytków. Ten z  kolei
skierował tą sprawę ponownie do

Nie marnujmy czasu na kłótnie i konflikty
Wywiad z Burmistrzem Gminy Trzebnica Markiem Długozimą

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożyli radni: Jan Darowski, Wojciech Wróbel, Paweł Wol-
ski, Paweł Czapla, Janusz Szydłowski, Adam Gubernat.



inspektora nadzoru budowlanego,
uzasadniając to w następujący spo-
sób: „Działka 43/1 w  Trzebnicy
nie jest położona na terenie wpisa-
nym do rejestru zabytków, w związ-
ku z tym Dolnośląski Wojewódzki
Konserwator Zabytków nie posiada
kompetencji do prowadzenia po-
stępowania i wydania decyzji w tej
sprawie. Zgodnie z przepisami do-
tyczącymi nadzoru konserwator-
skiego, określonymi w ustawie z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (…), organ
konserwatorski może podejmować
działania nakazowe w stosunku do
obiektów wpisanych do rejestru za-
bytków, a taka okoliczność nie za-
chodzi w tym przypadku”. Ponadto
w rozmowie konserwator zabytków
Renata Kucharska pochwaliła po-
mysł rewitalizacji ulicy Jana Pawła
II, bo dzięki tej inwestycji najważ-
niejszy pod kątem historycznym
fragment miasta – jakim jest obszar
przy bazylice i klasztorze – został
otoczony właściwym budulcem na-
wiązującym do dawnego wyglądu

tego terenu. Ale znów poświęcony
został czas i uwaga na wyjaśnienie
sprawy. Dziwię się, z jaką łatwością
pan starosta formułuje oskarżenia
i feruje wyroki przed jakimkolwiek
rozstrzygnięciem. W tym miejscu
warto jeszcze się odnieść do słów
starosty zamieszczonych na łamach
gazety NOWej w kontekście spot-
kania z  posłem Markiem Łapiń-
skim. Powiem krótko – osobie na
takim stanowisku po prostu nie
przystoi stosować tego poziomu
retoryki, ponieważ sam wystawia
o  sobie odpowiednie świadectwo.
Starosta, zamiast działać w zakresie
swoich kompetencji, publicznie
mnie krytykuje, zarzuca mi zwięk-
szenie kosztów budowy basenu przy
jednoczesnym przypisywaniu sobie
zasług przy jego realizacji, kwes-
tionuje koszty modernizacji stawu
przy ul. Leśnej, zarzuca mi pro-
mowanie się za publiczne pieniądze
oraz zatrudnianie fabryki ludzi bu-
dujących politykę nienawiści i „kap-
turowych” osób piszących o  nim
negatywnie w internecie jak również

zarzuca mi szykanowanie pracow-
ników. Powiem przewrotnie – mimo
znacznych nakładów inwestycyjnych
oraz dużej dynamiki zachodzących
w  naszej gminie zmian potrafię
mimo to zapewnić terminową wy-
płatę pensji i nagród nauczycielom
gminnych szkół, czego ostatnio
o staroście nie można powiedzieć.
Dlatego jeszcze raz apeluję do sta-
rosty o to, by zajął się swoimi pro-
blemami, jak choćby wspomniane
pensje dla nauczycieli czy zadłużenie
szpitala, a nie skupiał się tak wni-
kliwie na naszych działaniach. Tym
bardziej aktualny i  zasadny staje
się apel ministra Boniego o  za-
przestanie stosowania tego typu ję-
zyka. Jako doświadczony samorzą-
dowiec i kolega proponuję staroście
wyciszenie tych negatywnych emocji
i  pomimo jego kolejnych ataków
na mnie, moja propozycja współ-
pracy i  pojednania jest nadal ak-
tualna, dlatego już dzisiaj zapraszam
starostę na Wieczerzę Wigilijną
z  mieszkańcami na trzebnickim
rynku, w dniu 16.12.2012.

Sprzeciwia się Pan obrazowi
trzebnickiej gminy kreowanemu
na łamach gazety NOWej. Dla-
czego?

– Proszę wyobrazić sobie sy-
tuację, w której osoba nie znająca
w  ogóle naszej gminy dowiaduje
się o niej tylko i wyłącznie w oparciu
o  informacje zamieszczane na ła-
mach Gazety NOWej. Co się wtedy
okaże? Że jesteśmy gminą, w której
nie dzieje się nic pozytywnego,
która się nie rozwija, a  wszystko
mogłoby być zrobione lepiej, inaczej,
gdyby tylko opozycja była u władzy.
Na szczęście wierzę w mądrość na-
szych mieszkańców, którzy potrafią
sami ocenić artykuły z  tej gazety
i  zestawić je z  tym, co faktycznie
działo i dzieje się na terenie całej
gminy na przestrzeni kilku ostatnich
lat. Potwierdzają to również media
o dużo większej renomie i zasięgu,
począwszy od lokalnych, po ogól-
nopolskie. Niestety nie zmienia to
faktu, że tego typu działania wpły-
wają bardzo negatywnie na wize-
runek naszej wspólnoty samorzą-
dowej, którą tworzy przecież każdy
z nas. Dlatego przeciwstawiam się
tym metodom. Jednocześnie po raz
kolejny pragnę zapewnić, że nie
boję się krytyki i uważam, że media
są właśnie od tego, by patrzyć rzą-
dzącym na ręce. Ale musi się to
odbywać w zgodzie z obowiązują-
cymi normami etyki dziennikarskiej,
której absolutną podstawą jest rze-
telność dziennikarska, czego niestety
w  przypadku redaktorów gazety
NOWej ciągle brakuje. Na szczęście
na lokalnym rynku funkcjonują od
pewnego czasu inne tytuły, które
wspomnianych zasad się trzymają.
Czytelnicy mają wybór i  potrafią
wyrobić sobie zdanie o poruszanych
tematach – dobrze, że ten mecha-
nizm zaczął funkcjonować na na-
szym terenie i nie ma już „mono-
polu” na informację, co miało miejsce
jeszcze parę lat temu. A  tak na
marginesie zastanawiam się, jak od-
bierają publikacje gazety NOWej
mieszkańcy pozostałych gmin po-
wiatu trzebnickiego, którzy chcą
przeczytać coś o  swojej gminie,
a znajdują w przytłaczającej ilości
informacje o  rzeczach dziejących
się tylko w Trzebnicy i moich po-
czynaniach?

Opisana przez Pana powyżej
sytuacja jest niekorzystna dla całej
trzebnickiej wspólnoty samorzą-
dowej. Czy widzi Pan możliwość
zmiany jakości wspólnej debaty
o przyszłość gminy?

– Uważam, że sposoby działania,
o których wspomniałem wcześniej,
nie prowadzą do budowania wspól-
noty, ale do jej niszczenia. Wiadomo,
że wszędzie są spory i różnice zdań,
ale nie pozwolę na to, by to właśnie
one zdominowały rozmowę o na-
szych lokalnych sprawach. Jest na-
prawdę wiele ważniejszych spraw,
które należy rozwiązać, niż tracić
czas na dalsze kłótnie i  konflikty.
Zawsze wyznaję zasadę, że zgoda
buduje, niezgoda rujnuje. Wspólnotę
budujemy słowem i czynem. Tego

mi niestety ciągle brakuje na naszym
gruncie i  dlatego po raz kolejny
apeluję o podjęcie konstruktywnej
współpracy dla dobra mieszkańców
naszej gminy. Rozumiem rolę opo-
zycji krytykującej kreowane przeze
mnie działania, ale nie zgadzam
się na reprezentowany przez nią
poziom stosowanej retoryki, pod-
sycany publikacjami NOWej gazety
trzebnickiej. Z dalszą determinacją
koncentruję się na realizacji mojego
programu wyborczego, który
w  znacznej większości poparli
mieszkańcy i oni mnie z tego będą
rozliczać, tak jak zrobili to po za-
kończeniu pierwszej kadencji. Na-
tomiast redaktorom gazety NOWej
dedykuję fragment artykułu „Cała
prawda o trotylu” zamieszczonego
w dodatku specjalnym „Rzecz o me-
diach” do „Rzeczpospolitej" w wy-
daniu z 17-18.11.2012, którego jest
Grzegorz Hajdarowicz – właściciel
"Rzeczpospolitej”. Osobie tej nie
można odmówić autorytetu w za-
kresie rzetelności dziennikarskiej
(został on m.in. odznaczony me-
dalem „Niezłomnym w słowie” przy-
znanym za walkę o wolność słowa
w  PRL). Grzegorz Hajdarowicz,
odnosząc się do publikacji na łamach
„Rzeczpospolitej” napisał, że „dą-
żenie do prawdy nie może wiązać
się z  łamaniem prawa, manipula-
cjami czy pomijaniem niewygod-
nych dla założonej tezy faktów.”
Następnie sprecyzował on sied-
miopunktowy kodeks etyczny, który
obowiązywać ma wszystkich dzien-
nikarzy pracujących w wydawnictwie
Pana Grzegorza Hajdarowicza. Oto
jego punkty: 

1. Dziennikarz to zawód za-
ufania publicznego.

2. Fundamentami warsztatu
dziennikarskiego są niezależność,
prawdomówność, uczciwość i wol-
ność wypowiedzi.

3. Odpowiedzialność to pod-
stawa wolności słowa w pracy dzien-
nikarza.

4. Dziennikarz rzetelnie i bez-
stronnie przekazuje informację opar-
tą o  wielostronne i  w pełni po-
twierdzone źródła, wyraźnie od-
dziela fakty od domysłów i własnych
opinii.

5. Dziennikarz nie angażuje się
w działalność polityczną, nie należy
do struktur administracji publicz-
nej.

6. Dziennikarz ze względów
etycznych nie przyjmuje żadnych
korzyści majątkowych bez zgody
przełożonych. 

7. Wydawca ponosi współod-
powiedzialność prawną i finansową
za błędy dziennikarzy. Dlatego
w przypadku pojawiających się wąt-
pliwości co do rzetelności przygo-
towanego materiału ma prawo za-
żądać ujawnienia źródeł redaktorowi
naczelnemu, gwarantując ich po-
ufność wobec świata zewnętrzne-
go.

Może warto zacząć w  końcu
działać w oparciu o podobne zasa-
dy?

Dziękujemy za rozmowę
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Interpelację podpisali radni: Jan Darowski, Wojciech Wróbel, Paweł Czapla, Adam Gubernat, Zenon Ja-
niak, Karol Idzik.
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Jeden z wieloletnich postulatów środowisk samorządowych staje się
faktem! Jest nim zmiana ordynacji wyborczej polegająca na wprowa-
dzeniu jednomandatowych okręgów wyborczych.
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o nazwie Przepisy wprowadzające

ustawę – Kodeks wyborczy zakłada podział gmin na jednomandatowe
okręgi wyborcze w  terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w  życie
przywołanej ustawy. Zgodnie z nowelizacja kodeksu wyborczego projekt
podziału gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze przedstawia radzie
gminy wójt lub burmistrz.

Obowiązujący dotychczas podział Gminy Trzebnica na okręgi
wyborcze uchwalony został w 2002 roku. Zakładał on podział Gminy
Trzebnica  na trzy wielomandatowe okręgi wyborcze: dwa obejmujące
miasto Trzebnica (w tym jeden z nich zawierał również ościenne miejs-
cowości Jaszyce, Kobylice, Księginice, Raszów i  Świątniki) oraz jeden
obejmujący pozostałe miejscowości wiejskie z Gminy Trzebnica. Podział
ten w  praktyce prowadził do sytuacji, w  której na 21 radnych Gminy
Trzebnica 13 pochodziło z miasta Trzebnica, zaś 8 z terenów wiejskich
gminy. Tak dokonany podział nie odzwierciedlał proporcji podziału
liczby mieszkańców Gminy Trzebnica na wyborców zameldowanych
w mieście Trzebnica (obecnie 12426 mieszkańców) i w miejscowościach
na terenach wiejskich (obecnie 10334 mieszkańców).

Przygotowana przez Burmistrza Gminy Trzebnica i uchwalona przez
Radę Miejską głosami Klubu Radnych Marka Długozimy i  radnych
niezrzeszonych w dniu 30 października 2012 roku uchwała w sprawie
podziału Gminy Trzebnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i  liczby radnych wybieranych w  każdym okręgu przewiduje
podział Gminy Trzebnica na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Z każdego okręgu wyborczego wybrany zostanie tylko jeden radny. Na
ogólną liczbę 21 radnych jedenastu wybranych zostanie z okręgów zlo-
kalizowanych w mieście Trzebnica, zaś dziesięciu radnych z okręgów na
terenach wiejskich. Podział mandatów pomiędzy okręgi miejskie i wiejskie
w sposób bardziej sprawiedliwy odda proporcję liczby wyborców miesz-
kających w mieście i na wsi. Tym samym wzrośnie liczba radnych repre-
zentujących wyborców z terenów wiejskich Gminy Trzebnica. Liczba ta
będzie tylko o  jeden mniejsza od liczby radnych wybranych z  miasta
Trzebnica.

Po uchwaleniu podziału Gminy Trzebnica na nowe okręgi wyborcze Burmistrz Gminy Trzebnica
Pan Marek Długozima powiedział:  – Bardzo się cieszę, że Rada Miejska w Trzebnica przyjęła projekt
podziału gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze w  zaproponowanym przeze mnie kształcie.
Jestem zadeklarowanym zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych. Atutem tego
rozwiązania jest fakt, że w każdym okręgu wyborczym wybrany zostanie tylko jeden radny, na którego
oddano największą liczbę głosów. System ten pozwoli na uzyskanie mandatu radnego przez osoby
cieszące się największym poparciem i zaufaniem wyborców w danych środowisku – okręgu wyborczym.
Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych spowoduje, że osoby chcące wystartować
w wyborach do Rady Miejskiej nie będą musiały być członkiem i identyfikować się z np. partyjnym ko-
mitetem wyborczym. Zgłoszenie pojedynczego kandydata na radnego będzie musiało być poparte
podpisami jedynie 25 wyborców. W związku z tym ułatwione zostanie kandydowanie osób nieidenty-
fikujących się z konkretną opcją polityczną. Tym samym nowa ordynacja wyborcza przyczyni się do od-
politycznienia samorządów –  ważniejsze od przynależności do danej partii będzie zaufanie do
konkretnego kandydata i jego wiarygodność. Chciałbym, aby jednomandatowe okręgi wyborcze obo-
wiązywały również w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej.

Przed wniesieniem wniosku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze pod obrady rady gminy,
Burmistrz Gminy Trzebnica przedstawił Komisarzowi Wyborczemu we Wrocławiu opracowany
projekt celem konsultacji. Do niniejszego projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Trzebnica na
jednomandatowe okręgi wyborcze nie wniesiono uwag. Nowe, jednomandatowe okręgi wyborcze obo-
wiązywać będą w wyborach do Rady Miejskiej od następnych wyborów samorządowych w 2014 roku.

Jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Trzebnicy
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Serdecznie zapraszamy wszystkich
do udziału w kolejnej 28. edycji
Ulicznego Biegu Sylwestrowego

w Trzebnicy! Sportowe zakończenie
starego i piękne przywitanie Nowego
Roku przez ponad 1000 biegaczy, tym
razem będzie miało również charyta-
tywny wymiar. Po raz pierwszy spo-
łecznym partnerem biegu została Fun-
dacja Jaśka Meli – Poza Horyzonty.
Wspólnie będziemy zbierać fundusze
na protezę nogi dla małego Jasia
Szopy! Przyłącz się!

Jasiek Mela, prezes Fundacji Poza
Horyzonty nie ukrywa, że współpraca
z Gminą Trzebnica jest dla niego bar-
dzo ważna: – Dla mnie to coś nieby-
wałego, kiedy możemy obserwować,
jak w niewielkim miasteczku w Polsce,
naprawdę wielka grupa ludzi, która
zamiast iść na przygotowania do balu
sylwestrowego, pudrować nosek, zde-
cydowała się spędzić czas razem z nami,
pobiec i pomyśleć o kimś, kto tej po-
mocy naprawdę potrzebuje. To jest
naprawdę niesamowite: robić coś dla
innych, a nie tylko dla siebie. Korzys-
tając z tej okazji chcę bardzo serdecznie
podziękować Panu Burmistrzowi za
przychylność, za organizację tego super
wydarzenia, za to, że razem wykra-
czamy poza horyzonty. I  już teraz

wszystkim Państwu życzę piorunują-
cego wejścia w 2013 rok.

Sylwester w Trzebnicy jest zawsze
wyjątkowy. Niezmiennie od 1985 r.
odbywa się tu bieg ulicami miasta,
w  którym każdy może spróbować
swoich sił. Czasem w  śniegu i  przy
dużym mrozie, czasem w  strugach
deszczu – niezależnie od pogody mi-
łośnicy biegania wyruszają na wyścig
ulicami Trzebnicy, wspierani i dopin-
gowani przez mieszkańców.

Na starcie staje ponad 1000 uczest-
ników, których liczba stale się powięk-
sza. Zjeżdżają z dalekich stron kraju
jak również i świata, aby uczestniczyć
w tym sportowym święcie miasta.

Tegoroczny Bieg Sylwestrowy
osiągnie nowy wymiar, gdyż jego głów-
nym celem oprócz popularyzacji bie-
gania jako formy czynnego wypo-
czynku oraz rekreacji ruchowej będzie
udział w akcji charytatywnej i pomoc
choremu dziecku.

– Pożegnamy 2012 rok w pięknym
stylu – nie tylko w wymiarze sporto-
wym, ale przede wszystkim – ludzkim.
Treningi i wysiłek sportowców, walka
z trzebnicką trasą i własnymi słabo-
ściami skutkują nie tylko satysfakcją
z ukończenia biegu i kolejnym meda-
lem, ale przede wszystkim konkretną

pomocą dla potrzebującego Jasia Szopy
– podopiecznego Fundacji Poza Ho-
ryzonty. Pomóżmy wspólnie! – zachęca
burmistrz Gminy Trzebnica Marek
Długozima.

Komu pomagamy?
Jaś Szopa urodził się jako wcześ-

niak w  2011 r., mieszka w  Bełku
w województwie śląskim. W szpitalu,
tuż po porodzie, doszło do zakażenia
sepsą, w miejscu założenia tzw. wejścia
centralnego. W efekcie amputowano
mu lewe podudzie. Jaś będzie potrze-
bował wielu protez oraz specjalistycznej
rehabilitacji, aby mógł rozwijać się
prawidło.

Co słychać u Jasia?
Jaś od sierpnia br. ma już swoją

pierwszą protezę. Dzięki niej robi po-
stępy w rehabilitacji ruchowej.  Dzięki
protezie Jaś lepiej trzyma równowagę,
podtrzymywany lepiej siedzi i trzyma
główkę, próbuje się obracać na boki.
Rehabilitanci potwierdzają, że lepiej
wykonuje ćwiczenia. Poprawa jest rów-
nież w kontaktach z Jasiem.

– Jest spokojny, pogodny i często
się uśmiecha. Lubi, jak pokazuje mu
się różne zabawki. Sam nie potrafi się
bawić i trzymać zabawek, zawsze ktoś

musi być obok, bo inaczej jest nieza-
dowolony. Po tym ciężkim okresie, po
tych strasznych przejściach i  stanie,
w jakim był Jaś, mogę powiedzieć, że
dla mnie jest to bardzo duża zmiana
na plus! – opowiada mama Jasia.

Od czerwca br. Jaś jeździ na hi-
poterapię na kucyku. To niezwykle
pomocna forma rehabilitacji. Bardzo
to lubi i  dobrze reaguje na terapię,

dlatego będzie kontynuowana. W dal-
szym etapie rehabilitacji rodzice Jasia
chcą wypróbować metodę Tomatisa.
To jest specjalny program dobierany
dla dziecka i  polega na słuchaniu
dźwięków albo odpowiedniej muzyki.
Ma to pomagać w rozwoju umysłowym
oraz słuchowym. Poza tym Jaś dwa
razy w tygodniu jest na zajęciach z lo-
gopedą oraz na terapii wzroku.

Pobiegniemy dla Jasia

Jasiek Mela spotkał się z trzebnickimi uczniami i nagrał z burmist-
rzem Markiem Długozimą film reklamowy, zachęcający do uczest-
nictwa w biegu sylwestrowym w Trzebnicy.
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Zakończył się remont schodów
przy ul. Słonecznej. Miesz-
kańcy dużego osiedla domów

jednorodzinnych w drodze do centrum
Trzebnicy mają teraz większy kom-
fort.

Modernizacja tych schodów po-
legała praktycznie na całkowitej prze-
budowie. Rozebrano betonowe ele-
menty poprzedniej konstrukcji, wy-
konano nowa podbudowę i  stopnie
wyłożono nową kostką. Oba mury

schodów mają teraz tzw. czapy z pia-
skowca, a wylane z betonu siedziska
zyskały drewniane ławki. Pośrodku
umocowano mocną balustradę, dzięki
której łatwiej i  bezpieczniej jest się
poruszać.

– Prace przy schodach kosztowały
23 tysiące zł. Wysłaliśmy zapytanie
ofertowe do 5 firm, a wybraliśmy naj-
tańszą ofertę. Roboty wykonywała
Firma Ogólnobudowlana Jan Koz-
łowski z Wąsosza – powiedział Zbig-
niew Zarzeczny, naczelnik Wydziału
Inwestycyjno-Technicznego Urzędu
Miejskiego w Trzebnicy.

Remont schodów to ostatni ele-
ment prac na ul. Słonecznej, gdzie
wcześniej wybudowano chodniki, za-
dbano o  zieleń, naprawiono też na-
wierzchnię jezdni.

Roman Skiba

Schody na ul. Słonecznej

Orędownikiem naprawy schodów był pan Waldemar Marzec
(w środku) – trzebnicki działacz społeczny i patriota. Na dzjęciu
w otoczeniu urzędników, wykonawcy i burmistrza Marka Długo-
zimy.Odnowione schody przy ul. Słonecznej.
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Jak Pan ocenia stan bezpieczeń-
stwa w  Trzebnicy i  całej Gminie
Trzebnica?

– Najważniejsza jest ocena spo-
łeczna, bo gdy ludzie czują się bez-
piecznie to policja cieszy się dużym
zaufaniem. My oceniamy przestępczość
zawsze w  zestawieniu rok do roku,
jak również porównujemy się z  po-
dobnymi jednostkami, co do wielkości
terenu i liczby mieszkańców np. z Wo-
łowem, Środą Śląską czy Strzelinem.
I taka ocena, takie porównanie wska-
zuje, że stan bezpieczeństwa na naszym
terenie jest dobry. Przestępstwa naj-
cięższego kalibru np. napady z bronią
w ręku w ogóle się nie zdarzyły w ostat-
nich latach. Sporadycznie odnotowy-
wane są też choćby włamania do du-
żych obiektów, gdzie są duże straty.
Najczęściej mamy do czynienia obecnie
z kradzieżami i  z drobnymi włama-
niami. To na pewno przestępstwa
uciążliwe, ale nie zawsze połączone
z  wielkimi stratami, bo często są to
włamania do pomieszczeń gospodar-
czych, ogrodowych altan. Zatem w su-
mie w Trzebnicy i gminie stan bez-
pieczeństwa oceniam jako dobry.

Jak policji współpracuje się z wła-
dzami Gminy Trzebnica i burmist-
rzem Markiem Długozimą?

– Współpraca z władzami Gminy
Trzebnica, podobnie jak i z wszystkimi
samorządami w powiecie jest dla nas
bardzo ważna i owocna. Otrzymujemy
określone wsparcie w działaniach pre-
wencyjnych, to zarówno wsparcie fi-
nansowe jak i rzeczowe np. w formie
gadżetów przy różnych akcjach pre-

wencyjnych np. w szkołach typu „Sie-
rżant Uśmiech”, czy akcja odblaskowa.
Gmina angażuje się również w dopo-
sażenie naszej jednostki, przekazuje
pieniądze również na paliwo. Chcemy
wspólnie zbudować mocny lobbing
w zabieganiu o remont naszej komendy.
Najważniejsze, by zrobić w tym celu

pierwszy krok, bo to jest najtrudniejsze.
Zależy nam na poprawie warunków
pracy, bo naprawdę są one obecnie
bardzo trudne. Na początek chcieli-
byśmy np. wymienić w  trzebnickiej
komendzie okna, bo taka termoizolacja
jest naprawdę pilnie potrzebna. Potem
zajmiemy się innymi sprawami.

Czy w komendzie są wakaty i bra-
kuje funkcjonariuszy?

– Do niedawna mieliśmy ponad
10 wakatów, ale od 1 listopada za-
trudniliśmy kilku funkcjonariuszy, a od
stycznia pojawią się następne nowe
osoby na służbie i problem z wakatami
rozwiążemy. Oczywiście chcielibyśmy,

by było nas w ogóle więcej. Całodo-
bowa służba interwencyjna to nie-
zbędna konieczność, ale chcę, by były
także regularne patrole w mieście i w
każdej gminie, również na wsiach.

Jak Pan ocenia współpracę ze
Strażą Miejską, którą burmistrz Gmi-
ny Trzebnica Marek Długozima po-
wołał do życia w 2010 roku?

– Bardzo pozytywnie, ale nie znam
komendanta policji, który narzekałby,
iż na jego terenie działa Straż Miejska.
Bardzo często współpracujemy przy
zabezpieczaniu imprez i  dobrze się
uzupełniamy, bo zarówno strażnicy
jak i  policjanci nie muszą w  takich
przypadkach angażować wszystkich
swoich sił osobowych. Cieszę się, że
trzebnicka straż miejska zwiększa za-
trudnienie, bo jestem pewny, iż jest
absolutnie potrzebna. Gdyby nie straż-
nicy to cały ciężar spraw związanych
z porządkiem, parkowaniem czy kon-
trolą prędkości spadałby wyłącznie na
policję. Straż Miejska odgrywa również
role prewencyjną patrolując miasto
oraz gminę i  ma to olbrzymie zna-
czenie. W naszej współpracy nie ma
żadnych zgrzytów, uzupełniamy się
i pomagamy strażnikom, gdy to tylko
możliwe. Jeśli teraz zamontowany zo-
stanie w Trzebnicy tak jak się planuje
dobry monitoring to miasto i  jego
mieszkańcy będą jeszcze bezpieczniejsi.
Wiele się w Trzebnicy robi, by zmniej-
szać potencjalne zagrożenia np. po-
prawiane jest oświetlenie uliczne, a to
również podnosi poczucie bezpieczeń-
stwa.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Roman Skiba

Zakończono remont drogi
w Cerekwicy, gdzie ponad
350-metrowy odcinek

przeszedł gruntowną przebudowę.
Niemal identyczny zakres robót
zostanie przeprowadzony w No-
wym Dworze, gdzie rozpoczęto
już prace remontowe.

W zakres prac remontowych
wchodzą: wykonanie robót ziem-
nych, profilowanie i zagęszczenie
podłoża, odbudowa warstwy dolnej
i  górnej drogi, utrwalenie na-
wierzchni drogowej, a także mon-
taż oznaczeń drogowych wzdłuż
przebudowywanej jezdni.

Utwardzenie nawierzchni me-
todą natryskową, stosowaną juz
wcześniej w Skoroszowie, Jaźwi-
nach czy Koniówku, znajduje za-
stosowanie właśnie na tego typu
drogi, gdzie natężenie ruchu jest
stosunkowo niewielkie –  mówi
burmistrz Marek Długozima. Do-

daje również: Dzięki temu, że jest
to metoda bardziej ekonomiczna
oraz w zupełności odpowiadająca
oczekiwaniom mieszkańców, wolę

wykonać pięć dróg tą technologią
niż jedną w  sposób tradycyjny.
Decyzje o zastosowaniu tego typu
nawierzchni zawsze konsultujemy
z sołtysami poszczególnych miejs-
cowości, jak chociażby tu, w Ce-
rekwicy, gdzie sołtys nie wniósł
zastrzeżeń.

Podczas niedawnego spotkania burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima wręczył komendantowi
KPP młodszemu inspektorowi Markowi Bugajskiemu na pamiątkę figurkę Świętej Jadwigi – Patronki
Trzebnicy.

Wizytacja burmistrza, pracowników wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego oraz soł-
tysa i mieszkańców na jednym z etapów remontu drogi w Cerekwicy. Remont drogi w Nowym Dworze.

Bezpieczna Trzebnica
Rozmowa z młodszym inspektorem Markiem Bugajskim, 
komendantem Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy
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Na zaproszenie burmistrza
Marka Długozimy, Trzebnicę wi-
zytowała pani Renata Kucharska
– pracownik Dolnośląskiego Wo-
jewódzkiego Urzędu Ochrony Za-
bytków, która opiekuje się zabyt-
kami m.in. na terenie naszego
miasta. Celem przyjazdu było obej-
rzenie postępu prac nad najważ-
niejszą obecnie inwestycją – bu-
dową Szkoły Podstawowej nr 2
oraz Szkoły Muzycznej I i II stop-
nia. Pani konserwator przyglądała
się również terenom wokół szkoły,
na których trzeba będzie odtworzyć
aranżację zieleni nawiązującą do
momentu, gdy budynek pełnił
funkcję domu zdrojowego przy
trzebnickim uzdrowisku. Burmistrz
wskazał jej również miejsce po
dawnym basenie kąpielowym (nie-
cka przy Orliku na ul. Oleśnickiej),
które zamierza przeznaczyć na
halę sportową dla nowej szkoły.
Drugim ważnym powodem za-
proszenia pani konserwator była
konsultacja w sprawie modernizacji
przychodni zdrowia. Zarówno
w  przypadku szkoły, jak i  przy-
chodni, pani Kucharska udzieliła
cennych rad i informacji, nie wno-
sząc żadnych uwag do realizowa-
nych inwestycji. Na prośbę pani
konserwator burmistrz oprowadził
ją również po zrewitalizowanej
ulicy Jana Pawła II oraz pokazał
miejsce przy dworcu kolejowym,
z którego gmina wzięła część kostki
brukowej i użyła przy wspomnianej
drodze. Sprawa ma związek z kon-
trolą Powiatowego Inspektora

Nadzoru Budowlanego, który po
doniesieniach prasowych gazety
NOWej zajął się sprawą, by stwier-
dzić, czy nie doszło do naruszenia
przepisów w tym zakresie. Powia-
towy Inspektor Nadzoru Budow-
lanego nie stwierdził w tym dzia-
łaniu samowoli budowlanej i prze-
kazał sprawę do Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków. Ten
z  kolei skierował tą sprawę po-
nownie do inspektora nadzoru bu-
dowlanego, uzasadniając to w na-
stępujący sposób:  „Działka 43/1
w Trzebnicy nie jest położona na
terenie wpisanym do rejestru za-
bytków, w związku z tym Dolno-
śląski Wojewódzki Konserwator
Zabytków nie posiada kompetencji

do prowadzenia postępowania
i  wydania decyzji w  tej sprawie.
Zgodnie z przepisami dotyczącymi
nadzoru konserwatorskiego, okre-
ślonymi w ustawie z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami (…), organ kon-
serwatorski może podejmować
działania nakazowe w  stosunku
do obiektów wpisanych do rejestru
zabytków, a  taka okoliczność nie
zachodzi w tym przypadku”. Po-
nadto w rozmowie pani Kucharska
pochwaliła pomysł rewitalizacji
ulicy Jana Pawła II, bo dzięki tej
inwestycji najważniejszy pod kątem
historycznym fragment miasta
– jakim jest obszar przy bazylice
i klasztorze – został otoczony wła-

ściwym budulcem nawiązującym
do dawnego wyglądu tego terenu.
O  komentarz w  tej sprawie po-
prosiliśmy burmistrza Marka Dłu-
gozimę: Przykład sprawy z użyciem
kostki z okolic dworca przy rewi-
talizacji ulicy Jana Pawła II dobitnie
pokazuje, jak szkodliwe jest dla
miasta i  jego mieszkańców dzia-
łanie gazety NOWej, wspieranej
w  tym temacie atakami starosty
Roberta Adacha, który wywołując
ten temat, użył bezpodstawnie
określeń: „nielegalnie rozbierana”,
„zabytkowa kostka” czy „nielegalne
wbudowanie”, ferując tym samym
wyroki przed jakimkolwiek roz-
strzygnięciem. W sprawie kostki
wypowiedział się również poseł

Marek Łapiński, popierając starostę
w prowadzonej między mną i sta-
rostą polemice na Facebooku: „Jeśli
Trzebnica nie zdąży wyremonto-
wać Daszyńskiego, nie rozliczy jej,
lub np. będzie miała problem
z kostką «staroużyteczną» rozeb-
raną z  dworca kolejowego w  ra-
mach remontu ul. Jana Pawła II
– straci dotację z UE.” Teraz oka-
zuje się, że po raz kolejny nie
udało się redaktorom gazety NO-
Wej rozdmuchać z  tego tematu
sensacji, a pracownicy urzędu znów
musieli przygotowywać szereg do-
datkowych pism, poświęcając mnó-
stwo czasu na wyjaśnianie sprawy.
W mojej ocenie są to działania
szkodliwe i chcę, aby mieszkańcy
mieli świadomość, jak dużo czasu
i energii muszę wraz z pracowni-
kami poświęcać na wyjaśnianie
rzekomych sensacyjnych spraw
i  ich dementowanie. Ale zapew-
niam, że nie pozwolę na niszczenie
w ten ani żaden inny sposób ciężko
wypracowanego wizerunku gminy,
a  jego obrona nie odbędzie się
kosztem dalszego dynamicznego
rozwoju, który dostrzegalny jest
na każdym kroku i  w każdym
aspekcie działań gminy. Jeszcze
raz apeluję o podejmowanie działań
wynikających z  przydzielonych
kompetencji. Redaktorom wspom-
nianej gazety ponownie przypo-
minam o zagadnieniu rzetelności
dziennikarskiej, a starostę kolejny
raz zachęcam do podjęcia kon-
struktywnej współpracy dla wspól-
nego dobra mieszkańców.

Ruszył remont ul. Kwiato-
wej. Przebudowana zosta-
nie nawierzchnia jezdni,

chodników oraz sieć wodociągowa
i  kanalizacyjna. Jest to pierwszy
etap prac, dąrzących do utworzenia
deptaka na ul. Daszyńskiego.

Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima: „Po zakoń-
czeniu remontu na ul. Kwiatowej,
prace będą prowadzone także
przy ul. Żołnierzy Września, gdzie
na złączeniu z ul. Obornicką oraz
Marcinowską i Daszyńskiego po-
wstanie rondo usprawniające ruch.
Remont tych dróg jest konieczny
do zmiany organizacji ruchu i tym
samym jest pierwszym etapem
zmierzającym do budowy deptaka
na fragmencie ulicy Daszyńskiego.
Kolejnym etapem będzie czę-
ściowe wyłączenie z  ruchu dro-
gowego ulicy Daszyńskiego
i  przystąpienie do realizacji tej
długo oczekiwanej przez miesz-
kańców inwestycji.

Zakres prac przy ul. Kwiatowej
obejmuje m.in. roboty przygoto-
wawcze, rozbiórkowe i  ziemne,
wykonanie nawierzchni jezdni,
chodników, zjazdów i miejsc po-
stojowych na ul. Kwiatowej, od-

cinku ul. B. Chrobrego, ul. Ogro-
dowej, ul. S. Żeromskiego i  ul.
Żołnierzy Września, a także prze-
budowę sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej z przyłączami. 

Konserwator Renata Kucharska obejrzała zrewitalizowaną ul. Jana Pawła II. Towarzyszyli jej: burmistrz
Marek Długozima, Joanna Bębenek, naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki UM w Trzebnicy i ks.
proboszcz Jerzy Olszówka.

Zakres prac przy ul. Kwiatowej obejmuje m.in. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, wykonanie nawierzchni jezdni, chodników,
zjazdów i miejsc postojowych na ul. Kwiatowej, odcinku ul. B. Chrobrego, ul. Ogrodowej, ul. S. Żeromskiego i ul. Żołnierzy Września, a także
przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami. 

Konserwator zabytków z wizytą w Trzebnicy

Fo
t. 

U
M

 T
rz

eb
ni

ca

Fo
t. 

U
M

 T
rz

eb
ni

ca

Remont ul. Kwiatowej
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WSzkole Podstawowej nr 2
im. Gen. Leopolda Oku-
lickiego (pseudonim Nie-

dźwiadek) w  piątek 9 listopada ob-
chodzono Święto Szkoły. Uroczystości
połączono z akademią z okazji Święta
Niepodległości 11 listopada.

Dyrektor placówki Grażyna Kan-
tecka przywitała licznych gości
i uczniów przybyłych na uroczystość:
– Jako dyrektor kontynuuję działania
moich poprzedników. Nasza szkoła

przez te minione lata zyskała sobie
opinię solidnej placówki, w której wy-
chowało się już kilka pokoleń trzeb-
niczan. Te obchody są szczególne, bo
na rok szkolny 2012/2013 przypada
jubileusz 25-lecia szkoły. Szczególne
podziękowania należą się burmistrzowi
Markowi Długozimie, który dokłada
wszelkich starań, by w przyszłym roku
nasza szkoła miała już nową, wspaniałą
siedzibę, która teraz jest intensywnie
remontowana.

W gronie gości przybyłych na
uroczystość znaleźli się między innymi

zastępca burmistrza Jerzy Trela, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Mateusz
Stanisz, dyrektor ZAPO Agnieszka
Moździerz, pierwszy dyrektor SP 2
Władysław Zwierzchowski, ks. dziekan
Bogdan Grabowski, ks. proboszcz
Jerzy Olszówka, dowódca jednostki
„Strzelec” Roman Chandoha, weteran
AK Adam Kempa, radny Zenon Janiak
(przed laty dyrektor tej szkoły) oraz
pedagodzy reprezentujący inne gminne
placówki oświatowe.

Chór i uczniowie SP 2 przygoto-
wali z  okazji Święta Niepodległości
bardzo ciekawy i oryginalny program
artystyczny. Było to widowisko słow-
no-muzyczne wzbogacone pokazem
slajdów i  filmów na temat historii
Polski. Przed uroczystą akademią
uczniowie i  pedagodzy placówki
uczestniczyli we mszy świętej odpra-
wionej z okazji święta szkoły.

Zastępca burmistrza Jerzy Trela,
który również przed laty był dyrekto-
rem tej szkoły, gratulował uczniom
i nauczycielom tak świetnych obcho-

dów i podzielił się refleksją: – Pamię-
tam, że pierwsze święto szkoły ob-
chodziliśmy przez dwa dni, dlatego
te jubileuszowe uroczystości można
rozłożyć na dwa lata. Teraz rozpo-
częliście je pięknie w tej starej siedzibie,
a w przyszłym roku będziemy je mogli
kontynuować już w nowej szkole po
przebudowie siedziby nad stawami.
Jestem pewien, że znajdziecie tam
świetne warunki do nauki, pracy i kon-
tynuowania tych wspaniałych tradycji.

Podczas akademii pokazaliście jak
ważna jest niepodległa ojczyzna. Ko-
chajcie ją i szanujcie, bo to niezwykle
ważne – podkreślił Jerzy Trela, zastępca
burmistrza Gminy Trzebnica.

Nie zabrakło również życzeń,
kwiatów i prezentów od pozostałych
gości, którzy przybyli na obchody ju-
bileuszu 25-lecia SP 2 w  Trzebnicy.
Po uroczystości pod tablicą upamięt-
niającą patrona placówki generała
Leopolda Okulickiego ps. Niedźwiadek
złożono wiązankę kwiatów.

Roman Skiba

Na ulicy Daszyńskiego, tuż przed
przejściem dla pieszych, które trze-
ba pokonać, aby od strony ul. Drzy-

mały dojść w kierunku Rynku, trwa montaż
progu zwalniającego. Projekt powstał na
prośbę mieszkańców, którzy mieli problem
z  bezpiecznym poruszaniem się w  tym
miejscu. Tą sytuację zmieni próg zwalniający,
ale również wysepka, która zagwarantuje
przewężenie jezdni, a dzięki zamontowanym
na niej słupkom, uniemożliwi parkowanie
w tym miejscu. 

Uspokojenie ruchu na ul. Daszyńskiego
jest konieczne. Świadczą o  tym liczne
apelacje ze strony mieszkańców pobliskich
kamienic i bloków. – Ten projekt to odpo-
wiedź na prośby, które do mnie docierały –
mówi Burmistrz Gminy Trzebnica Marek
Długozima i dodaje: – Chciałbym jednak

podkreślić, że jest to rozwiązanie tymczasowe.
W  przyszłym roku planowany jest kom-
pleksowy remont ul. Daszyńskiego w związku
z budową deptaka w tym miejscu. Wierzę,
że to docelowe rozwiązanie zadowoli za-
równo mieszkańców, jak i turystów odwie-
dzających nasze miasto.

W tej chwili na ul. Daszyńskiego ob-
serwujemy montaż progu zwalniającego,
tuż przed przejściem dla pieszych. Natomiast
patrząc na przejście od strony lewej (od
ulicy Lipowej) zostanie zamontowana wy-
sepka z kostki granitowej, która ma zapobiec
parkowaniu w tym miejscu. Ponadto takie
rozwiązanie wymusi na kierowcach ogra-
niczenie prędkości. Dodatkowo na wysepce,
od strony jezdni, staną słupki, które unie-
możliwią wjazd na wysepkę, a tym samym
parkowanie.

Święto szkoły i narodu

Dwa pytania do dyrektor Grażyny Kanteckiej

Jakie są warunki pracy w obecnej siedzibie SP2?
– Baza lokalowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy jest niewystarczająca i poważnie
utrudnia funkcjonowanie szkoły: korytarze szkolne są wąskie a podłogi mają uskoki.
Brak odpowiedniej ilości sal lekcyjnych wymusza nie tylko dwuzmianowość w klasach I-
III, ale również przesunięcie rozpoczynania zajęć w klasach starszych nawet do godziny
11.50. Z tego powodu jeden oddział przedszkolny funkcjonuje w godz. 12 – 17.
Sala gimnastyczna użytkowana jest wspólnie z PZSPSzW  i jest dostępna dla naszych
uczniów tylko 4 razy w tygodniu, w tym tylko 2 razy do południa, a wówczas jest na nią
największe zapotrzebowanie. Ograniczone do jednego dnia jest również korzystanie
z sali w godzinach popołudniowych. Świetlica szkolna funkcjonuje w pomieszczeniach
piwnicy i jest za mała w stosunku do ilości uczniów z niej korzystających. Pomieszczenia
administracji zostały maksymalnie zredukowane. Dyrektor i wicedyrektor korzystają od
kilku lat ze wspólnego gabinetu.
Czy jest Pani na bieżąco informowana o postępach prac remontowych w nowej siedzibie
SP 2?
– Od początku uczestniczę w planowaniu nowej siedziby dla Szkoły Podstawowej nr 2.
Już w marcu 2011 r. wspólnie z wicedyrektor Lidią Piotrowską i Radą Pedagogiczną
opracowaliśmy propozycje dotyczące programu funkcjonalno-użytkowego nowego
budynku. Gmina opracowując projekt uwzględniła nasze sugestie dotyczące przeznaczenia
poszczególnych pomieszczeń. Często jestem zapraszana przez Pana Burmistrza Marka
Długozimę do udziału w rozmowach i spotkaniach dotyczących nowej szkoły. Uczestniczę
również w spotkaniach na placu budowy, gdzie mam możliwość obserwacji postępu prac
oraz zgłaszania własnych propozycji dotyczących technicznych rozwiązań. Dzielę się
swoimi spostrzeżeniami z nauczycielami oraz rodzicami uczniów naszej szkoły. Przekazuję
im informacje na temat postępu prac oraz nowych możliwości jakie stworzy nam prze-
niesienie szkoły do nowego budynku.

Dyrektor Grażyna Kantecka odbierała jubileuszowe życzenia od licznych gości między innymi szefów in-
nych placówek pedagogicznych.
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Nowe rozwiązanie wymusi na kierowcach ograniczenie prędkości na ul. Daszyń-
skiego oraz zapewni dobrą widoczność pieszym przechodzącym przez jezdnię.

Próg zwalniający na ul. Daszyńskiego

Burmistrz Marek Długozima na placu budowy z dyrektorem Szkoły
Podstawowej nr 2 Grażyną Kantecką (z prawej) oraz jej zastępcą –
Lidią Piotrowską

Fo
t. 

U
M

 T
rz

eb
ni

ca

Fo
t. 

U
M

 T
rz

eb
ni

ca



www.kulturaisport.trzebnica.pl

P A N O R A M A T R Z E B N I C K A N R 9 ( 2 2 ) / 2 0 1 210

Tomek Kowalski, którego
mocno wspieraliśmy pod-
czas zmagań w telewizyj-

nym talent-show Must Be The
Music, 4 listopada wygrał ten pro-
gram. Oczywiście i tym razem to-
warzyszyła mu w  studiu Polsatu
silna grupa wsparcia z  Gminy
Trzebnica.

Kilkanaście dni przed wspaniałą
wygraną Tomek wraz ze swoim
zespołem FBB dał koncert
w Trzebnickim Centrum Kultury
i  Sportu. Sala widowiskowa wy-
pełniła się po brzegi rodziną, przy-
jaciółmi grupy i fanami ich grania.
Chłopcy zaprezentowali przede
wszystkim własne kompozycje, ale
nie zabrakło kilku coverów, w tym
niemenowskiego „Jednego serca”,
którego brawurowym wykonaniem
Tomek wcześniej zdobył największą
ilość głosów i wygrał półfinał pro-
gramu Must Be The Music. Nie
obeszło się bez dedykacji i wątków
rodzinnych. Tomek w  zabawny
sposób opowiadał o  swojej przy-
godzie z  Must Be The Music

i  dziękował za okazane wsparcie
burmistrzowi Markowi Długozimie
oraz wszystkim, którzy przez cały
ten czas go wspierali. Pokazał także
jak wielki ma do siebie dystans,
nawiązując do występu w programie
„Studio Weekend” w Polsacie.

Publiczność była zachwycona
jego opowieściami i  luźnym po-
dejściem do sprawy. Naturalność
Tomka i jego urok osobisty z pew-
nością przyczyniły się do odnie-
sionego kilkanaście dni później
sukcesu. Po koncercie chętnie roz-
dawał autografy i pozował do zdjęć
z  najmłodszymi fanami. Prowa-
dzący koncert Mateusz Stanisz
zasugerował wysłanie co najmniej
trzech smsów z  uwagi na to, że
koncert był darmowy. Ta prośba
najwyraźniej poskutkowała. 

Skład ekipy kibicującej Tom-
kowi podczas finału MBTM był
praktycznie ten sam – zabrakło
może kilku osób ze względu na
wymagania organizatorów. Do tego
samego busa zapakowaliśmy ko-
szulki i dwa ogromne banery, które

później skutecznie skupiły na sobie
uwagę kamer. O  nasze dobre sa-
mopoczucie podczas podróży zadbał
tata Tomka pan Marian Kowalski,
który przygrywał na akordeonie
zarówno w busie jak i podczas po-

stojów na parkingach. Już na miejscu
w stolicy  przez ponad pół godziny
czekaliśmy na wejście do studia
i  dopiero przed 20 weszliśmy na
widownię. Również miejscówki nie
były najszczęśliwsze – z pierwszego
rzędu obok jury na półfinale wy-
emigrowaliśmy do ostatniego. Ab-
solutnie nie przeszkodziło nam to
w zaciekłym kibicowaniu. 

Tym razem na występ Tomka
musieliśmy trochę poczekać. Gdy
tylko pojawił się na scenie, poka-
zaliśmy na co nas stać. Zaśpiewał
„Niepokonanych” Perfectu, i może
nie było to wykonanie tak idealne,
jak poprzednie, Tomek dostał się
do ścisłego finału. Choć konku-
rencja była naprawdę mocna, nasz
krajan zostawił ją w  pokonanym
polu. Do dogrywki stanął wraz
z grupą Oberschlesien z Górnego
Śląska i  wykonał utwór, którym

podczas castingu zdobył sobie serca
jury – „Modlitwę” Dżemu. Moment
oczekiwania na decyzję jury to
kulminacja naszych emocji. Nie
dało się ich kontrolować – wy-
krzykiwaliśmy co sił imię naszego

faworyta. I mieliśmy rację! Radość
nasza była wręcz nadzwyczajna –
dawno nikt z nas nie był tak szczę-
śliwy. Po programie koledzy z ze-
społu FBB dołączyli do Tomka
na scenie i  razem z  nim cieszyli
się z tego pięknego sukcesu.

Wyszliśmy ze studia jako jedni
z  ostatnich. W  busie czekaliśmy
na Tomka, który – jak się słusznie
domyślaliśmy – musiał na dłużej
zostać w Warszawie. Gdy jednak
wreszcie przyszedł do nas, zaczę-
liśmy mu śpiewać „Sto lat”, oczy-
wiście przy akompaniamencie pana
Mariana. Gratulacjom nie było
końca. – Wciąż nie mogę uwierzyć
w to, co się stało. To niesamowite
– mówił zwycięzca. Pożegnaliśmy
Tomka licząc na szybkie spotkanie
w Trzebnicy i udaliśmy się w po-
dróż powrotną.

Patrycja Król

Gmina Trzebnica kibicowała Tomkowi Kowalskiemu także w studiu Polsatu.

Jechaliśmy do Warszawy, by być z Tomkiem podczas jego występu. Z prawej Marian Kowalski, tata
Tomka.

Wspieraliśmy Tomka!
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Uprzejmie informujemy, 
że Urząd Miejski w Trzebnicy

będzie czynny w sobotę, 
15 grudnia 2012 w godz.:

7.30–15.30.
Z tego tytułu 24 grudnia 2012

(poniedziałek) 
Urzęd Miejski w Trzebnicy będzie

nieczynny.

UWAGA

Autobusowa komunikacja
miejska po Trzebnicy od
poniedziałku 26 listopada

odbywa się według nowego roz-
kładu. Zmieniły się nie tylko go-
dziny odjazdów z poszczególnych
przystanków, ale również pojawiły
się przystanki w nowych miejscach,
a w niektórych zniknęły.

– Zmiany wynikają z potrzeby
mieszkańców. Mieliśmy sporo syg-
nałów na ten temat, zatem stara-
liśmy się do pasować rozkład i trasy

do potrzeb i oczekiwań osób ko-
rzystających z komunikacji. Naj-
więcej sygnałów otrzymaliśmy od
uczniów dojeżdżających do szkoły
i pracowników szpitala. Wzięliśmy
to pod uwagę – powiedział Grze-
gorz Król z  Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy, który odpowiada za
sprawy komunikacji.

I tak np. zniknął przystanek
z ul. Witosa, ale jest nowy przy ul.
Polnej (w pobliżu ul. Kościuszki).
Zmiana powodowana jest faktem,

by mieszkańcy mogli łatwiej do-
trzeć do przychodni zdrowia, a au-
tobus mógł pojechał w  stronę
Szkoły Podstawowej nr 3. Właśnie
przy SP 3 usytuowano nowy przy-
stanek dla uczniów tej placówki.
Inny nowy przystanek pojawił się
na ul. Armii Krajowej (za ul. Sza-
rych Szeregów), nowy przystanek
na żądanie usytuowano też przy
Parku Wodnym „Zdrój”.

Rozkład jazdy próbowano też
dopasować do rozkładu jazdy szy-
nobusa, ale akurat ostatnio PKP
zmieniła swój rozkład i ta operacja
udała się połowicznie. Aktualny
rozkład jazdy autobusowej komu-
nikacji miejskiej drukujemy na str.
21 naszej gazety. Warto go wyciąć
i zachować.

Roman Skiba

Uwaga: zmiany
w rozkładzie
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Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima i Matka
Generalna Kongregacji

Sióstr Miłosierdzia Świętego Ka-
rola Boromeusza Alberta Groń
podpisali umowę, na mocy której
Gmina Trzebnica przekaże 150
tysięcy zł na remont klasztoru. To
bardzo znaczące wsparcie, bo ten

zabytkowy obiekt wymaga pilnie
nowego dachu na powierzchni po-
nad jednego hektara! – Takie duże
wsparcie ze strony burmistrza jest
po prostu nieocenione. I jesteśmy
wdzięczni, że dostrzega on po-
trzebę ratowania tego zabytkowego
obiektu, jakim jest trzebnicki klasz-
tor. Prace przy naprawie dachu

już trwają od jakiegoś czasu, szu-
kamy sposobów finansowania
w wielu miejscach i  instytucjach.
Oczywiście liczy się każda zło-
tówka, uruchomiliśmy akcję in-
ternetową na specjalnej stronie
www.ocalicbysluzyc.pl, mamy też
wielu indywidualnych darczyńców,
ale jest oczywiste, że taka kwota,

jak ze strony Gminy Trzebnica
ma olbrzymie znaczenie – powie-
działa siostra Krzysztofa, odpo-
wiedzialna w klasztorze za sprawy
związane z remontem. W czerwcu
2011 powołano do życia Fundację
dla Ratowania Klasztoru Świętej
Jadwigi „By Służyć”. Prezes zarządu
fundacji Krystyna Klamińska pod-
kreśla, jak ważne to zadanie: –
Staramy się interesować tą sprawą
każdego, liczy się dla nas wsparcie
każdego darczyńcy, zarówno in-
dywidualnego jak i instytucjonal-
nego, bo trzebnicki klasztor po
prostu musimy uratować. Tym bar-
dziej jesteśmy wdzięczni burmist-
rzowi za to wsparcie i tak znaczące

zaangażowanie w remont klasztoru.
Remont dachu, wzmocnienie i wy-
miana konstrukcji więźby dachowej
oraz położenie nowych warstw
pokrycia dachowego pochłonie
około 1 mln zł. Inwestycja jest też
dofinansowywana przez Minis-
terstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego (650 tys. zł) oraz Wo-
jewództwo Dolnośląskie (140 tys.
zł), ale w budżecie brakowało właś-
nie tych 150 tys. zł, dlatego też
decyzja burmistrza Marka Dłu-
gozimy i wkład gminy ma tak is-
totne znaczenie dla ratowania
trzebnickiego klasztoru.Wsparcie
ma charakter dotacji celowej na
dofinansowanie prac konserwa-
torskich i robót budowlanych przy
obiektach zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do sek-
tora finansów publicznych.

Roman Skiba

Prezes Trzebnickiego Parku Wodnego „Zdrój” – Dariusz Drukarczyk ma
dowody, że już w kwietniu 2012 roku wysłał ofertę korzystania z basenu
dla szkół powiatowych Staroście Powiatu Trzebnickiego – Robertowi

Adachowi. Tymczasem ten drugi w wypowiedzi dla „Kuriera Trzebnickiego”
(z 19 .11. 2012) powiedział, że osobiście prosił prezesa o ofertę, ale do dzisiaj
jej nie otrzymał.

Dariusz Drukarczyk powiedział naszej redakcji: – Oto treść sprostowania,
jakie wysłałem do redakcji Kuriera Trzebnickiego po opublikowaniu wypowiedzi
Pana Starosty Roberta Adacha. Nie rozumiem, dlaczego starosta podaje takie
nieprawdziwe informacje.

Szanowny Panie Redaktorze!
Po przeczytaniu artykułu „Basen narzędziem walki politycznej?” z  dnia

19.11.2012 chciałem stanowczo zaprzeczyć kłamstwie, jakie Pan Starosta skierował
pod moim adresem. Nieprawdą jest, że Pan Starosta nie otrzymał ode mnie oferty
dla szkół. Oferta została wysłana drogą mailową w dniu 18.04.2012 o godzinie
16.31 na adres: r.adach@powiat.trzebnica.pl i do dnia dzisiejszego nie wrócił do
mnie żaden mail z tego adresu. Adres mailowy jest prawidłowy, gdyż był wzięty
z wizytówki Pana Starosty, którą otrzymałem będąc na spotkaniu z Panem Adachem
(w załączeniu przesyłam skan wizytówki Pana Starosty). Oferta,  jaką podesłałem
była skierowana specjalnie dla szkół powiatowych, których zwierzchnikiem jest
właśnie Pan Starosta – Robert Adach. Niestety, w  związku z  faktem, iż przez
dłuższy czas nie było żadnej reakcji ze strony Pana Starosty, postanowiłem się przy-
pomnieć telefonicznie lecz bez większego efektu. Pomimo kilkukrotnych prób połączenia,
nie udało mi się porozmawiać z Panem Starostą. Za każdym razem telefon nie od-
powiadał i ani razu nie było kontaktu zwrotnego, pomimo faktu, iż nie mam za-
strzeżonego numeru. Po ewidentnej niechęci do rozmowy z moją osobą, stwierdziłem,
iż dalsze próby kontaktu są niecelowe i podjąłem indywidualne rozmowy z dyrektorami
szkół powiatowych. Dyrektorzy otrzymali ode mnie oferty, identyczne jaką otrzymał
Pan Starosta. Część z dyrektorów szkół nie była zaskoczona, gdyż została uprzedzona
przez Starostę o możliwości wpłynięcia takiej propozycji współpracy. Jako dowód,
przesyłam Państwu w załącznikach maila wysłanego w kwietniu do Starosty wraz
z ofertą dla szkół, dodatkowo dołączam kody źródłowe wiadomości mailowej oraz
nagłówek internetowy tej wiadomości. 

Z poważaniem
Prezes Trzebnickiego Parku Wodnego „Zdrój”

Dariusz Drukarczyk
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POMÓ¯MY RATOWAÆ KLASZTOR!  
wiêcej na: www.ocalicbysluzyc.pl

Gmina wspiera remont klasztoru

Ofertę wysłałem
w kwietniu!

Latem odbyła się inspekcja klasztornego dachu. Na pierwszym planie: siostra Krzysztofa, Andrzej Ku-
bik – Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, burmistrz Marek Długozima i Krystyna Klamiń-
ska – prezes Fundacji na rzecz Ratowania Trzebnickiego Klasztoru.
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Trzebniczanie w tym roku
bardzo radośnie, ciekawie
i  historycznie obchodzili

Święto Niepodległości 11 listopada.
Po uroczystej mszy świętej w ba-
zylice na trzebnickim rynku nie
brakowało atrakcji, o które zadbała
Gmina Trzebnica i  Trzebnickie
Stowarzyszenie Jazdy Historycz-
nej.

Tradycyjna część obchodów
narodowego święta odbyła się
w  bazylice oraz przed Krzyżem
Katyńskim i pod pomnikiem żoł-
nierzy II Armii Wojska Polskiego.
Uroczystą mszę święta celebrowali
ks. Bogdan Giemza, ks. Jerzy
Olszówka i ks. Bogdan Grabowski,
a następnie odbyła się pod Krzy-
żem Katyńskim akademia niepo-
dległości. Głos zabrał burmistrz
Marek Długozima, apel poległych
bohaterów narodowych poprowa-
dził dowódca jednostki „Strzelec”
Roman Chandoha, a  uczniowie
SP nr 2 zaprezentowali program
artystyczny. Wiązanki kwiatów
pod krzyżem i pomnikiem złożyły

delegacje samorządu, kombatantów,
jednostek gminy, instytucji i szkół.
Gminę Trzebnica reprezentowali:
burmistrz Marek Długozima, jego
zastępcy Jadwiga Janiszewska i Je-
rzy Trela oraz przewodniczący
Rady Miejskiej Mateusz Stanisz.

Następnie spod bazyliki w stro-
nę Rynku ruszył kolorowy marsz
niepodległości, na czele którego
obok orkiestry dętej jechała konno
grupa rycerzy i  rekonstruktorów
z  Trzebnickiego Stowarzyszenia
Jazdy Historycznej. Nie zabrakło
w tym gronie również... marszałka
Józefa Piłsudskiego, w  którego
wcielił się aktor Teatru Polskiego
Waldemar Kotas. A ponieważ sło-
neczna pogoda dopisała tego dnia
to w marszu uczestniczyło ponad
tysiąc mieszkańców Trzebnicy.

– Bardzo się cieszę, że tylu
mieszkańców naszej gminy bierze
udział w obchodach Święta Nie-
podległości 11 listopada. Chce
was wszystkich powitać i  życzyć

dobrej zabawy. Cieszy mnie rów-
nież fakt, że tegoroczne obchody
mają taką, atrakcyjną, historyczną
oprawę, dzięki której w  sposób
szczególny możemy przeżywać
nasze narodowe święto – powie-
dział burmistrz Marek Długozima
do mieszkańców zgromadzonych
w Rynku.

Imprezę barwnie poprowadził
sam marszałek Piłsudski, który
okazał się świetnym gawędziarzem
i spikerem historycznych oraz woj-
skowych pokazów w Rynku. Naj-
pierw obejrzeliśmy pokaz rycerzy.
Szef Trzebnickiego Stowarzyszenia
Jazdy Historycznej Igor Oksiński
zagrał rolę piastowskiego woja, dr
Adam Domanasiewicz był ryce-
rzem spod Grunwaldu, Andrzej
Sierżęga reprezentował polską hu-
sarię, Dariusz Rudnicki odegrał
rolę szwoleżera z  czasów napo-
leońskich, a Katarzyna Obcowska
była Emilią Plater i  towarzyszył
jej kosynier (Stanisław Kośmidek).
Widzowie mogli również podzi-
wiać ułana z kampanii wrześniowej

(Mirosław Obiegły), towarzysza
pancernego (Adrian Obiegły) oraz
majora Łupaszkę, żołnierza wy-
klętego (Włodzimierz Leszczyń-
ski). Grupę rekonstruktorów uzu-
pełniali piechurzy z I Armii Wojska
Polskiego z czasów II wojny świa-
towej.

– Bardzo się cieszymy, że mog-
liśmy wystąpić na trzebnickim
Rynku dla tak szerokiej widowni.
Przy tej pogodzie atmosfera jest
wspaniała, lekka, pogodna i wesoła.
To, co prezentujemy, ma wymiar
nie tylko patriotyczny, ale również
i edukacyjny, bo realizujemy projekt
„1000 lat w  służbie niepodległej
Polski”, który jest dofinansowany
przez Urząd Marszałkowski. My
rycerze i  rekonstruktorzy spoty-
kamy się już od wielu lat z okazji
Święta Niepodległości, ale teraz
mogliśmy świętować z mieszkań-
cami naszej gminy. Jesteśmy
wdzięczni władzom, że stworzono
nam taką możliwość – powiedział

Igor Oksiński, organizator Trzeb-
nickiego Stowarzyszenia Jazdy

Historycznej, które działa w Ta-
czowie Małym.

Drugim punktem programu
był pokaz komandosów z Wyższej
Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądo-
wych z Wrocławia. To były zapie-
rające dech w  piersiach popisy
zręczności i walki wręcz. Najpierw
komandosi wzbudzili aplauz zjeż-
dżając na linach z  trzebnickiego
ratusza, a potem popisując się swą
waleczną zręcznością.

Miłośnicy sztuki wojskowej
mogli również w trakcie imprezy
spróbować swoich sił na specjalnej
strzelnicy, przygotowanej na za-
pleczu ratusza. Można tam było
postrzelać również z broni histo-
rycznej. Kilkadziesiąt osób wzięło
również też udział w specjalnym
konkursie wiedzy historycznej.
Najlepszym wręczono nagrody,
były to między innymi statuetki
jeźdźca na koniu. Okazało się, że
zwycięzca tego historycznego quizu
na temat historii Polski został

siedmioletni pierwszoklasista z SP
2 Adam Sadownik! Gratulujemy.

Po dwóch godzinach wspólnej
zabawy wszystkich czekała jeszcze
jedna, tym razem kulinarna at-
rakcja: wojskowa grochówka dla
każdego. Wydano ponad tysiąc
porcji tego przysmaku, przygoto-
wanego przez gospodynie z  Ta-
czowa Małego, działające w Grupie
Odnowy Wsi Taczów Mały. Każdy
też mógł liczyć na dokładkę, ale
najważniejsze, że widać było, iż
trzebniczanie spontanicznie się
integrowali podczas tegorocznego
Święta Niepodległości, które prze-
biegało w miłej, luźnej i ciekawej
atmosferze.

Wieczorem w  sali kinowej
Trzebnickiego Centrum Kultury
i Sportu wyświetlono historyczne
filmy z czasów odzyskania niepo-
dległości przez Polskę. Była to
prawdziwa lekcja historii.

Roman Skiba

Historyczne obchody

Kwiaty pod pomnikiem w imieniu gminnego samorządu złożyli (od lewej): prezes basenu Dariusz Dru-
karczyk, zastępca burmistrza Jadwiga Janiszewska, przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz,
burmistrz Marek Długozima, zastępca burmistrza Jerzy Trela i sekretarz gminy Daniel Buczak.

W konkursie historycznym zwyciężył siedmioletni Adam Sadownik, który statuetkę jeźdźca na koniu
odebrał z rąk rycerza grunwaldzkiego dra Adama Domanasiewicza i burmistrza Marka Długozimy.

W tym roku obchody Święta Niepodległości miały w Trzebnicy niezwykle barwną oprawę, bo na czele
marszu oprócz orkiestry jechali konno rycerze i rekonstruktorzy historii.
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11 listopada

Na strzelnicy w Rynku można było postrzelać z historycznej broni.

Wojskowa grochówka cieszyła się dużym zainteresowaniem. Starczyło dla wszystkich, nawet na do-
kładki.

Prezes Trzebnickiego Stowarzyszenia Jazdy Historycznej Igor Oksiński na swoim koniu był do dyspozycji
każdego widza w Rynku.

W Rynku były tłumy, a młodzi trzebniczanie chętnie manifestowali
przywiązanie do narodowych barw.

11 listopada świętowaliśmy w Trzebnicy całymi rodzinami.

Trzebnickie delegacje ze swoimi sztandarami również uczestni-
czyły w Święcie Niepodległości na trzebnickim rynku.
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Więcej zdjęć na: trzebnica.pl/galeria
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Ponad rok temu w  Trzeb-
nickim Centrum Kultury
i Sportu ruszyły bezpłatne

zajęcia dla dzieci i młodzieży z te-
renu Gminy Trzebnica. Szczegól-
nym powodzeniem cieszył się
wówczas balet. Również w  tym
roku instruktor Kasia Kmiecik nie
narzekała na brak chętnych, a efek-
ty pracy z  maluchami widać na
każdym kroku.

Większość dzieci uczęszczają-
cych na balet kontynuuje naukę
z  poprzedniego roku. Przez ten
czas bardzo się rozwinęły, uwrażli-
wiły na muzykę, poprawiły korelację
ruchową a także nabrały pewności
siebie i  coraz chętniej występują
solo – co pani Kasia uważa za ich
największy sukces. W ciągu ostat-
niego roku dziewczynki występo-
wały kilkakrotnie na dużej scenie,
za każdym razem ich pokazy na-

gradzane były gromkimi brawami.
Dla niektórych były to pierwsze
tak poważne publiczne występy.
Mimo, że zajęcia są bezpłatne, dzieci
nie podchodzą do nich z powszech-
nym słomianym zapałem. Widać
ich zaangażowanie i  radość, jaką
dają im wspólne ćwiczenia. Do-
wodem na to jest również fakt, że
rodzice zaopatrzyli swoje pociechy
w  profesjonalne baletki i  piękne
stroje – każda grupa ma inny kolor
i krój, dzięki czemu wspaniale pre-
zentują się podczas występów.
W trakcie zajęć dzieci błyskawicznie
reagują na polecenia pani – a trzeba
wiedzieć, że są to zwroty w języku
francuskim. W razie potrzeby na-
tychmiast korygują błędy, a wygląda
to tak, jakby każdy chciał wyglądać
najpiękniej w oczach pani instruktor,
ale bez niezdrowej rywalizacji.
W młodszych grupach dzieci bywają

przy tym nieco rozbrykane i rozpiera
je energia, jednak w  wyższych
wszystko staję się jakby bardziej
profesjonalne. 

Dla rodziców fakt, że zajęcia
są bezpłatne, również nie jest bez
znaczenia. Wystarczająco dużo
wydają na dojazdy do pracy czy
szkoły – gdyby musieli dopłacać
za zajęcia popołudniowe, z pew-
nością nie byłoby na nie aż tylu
chętnych. Na szczęście w Trzebnicy
nie ma tego dylematu.

Podczas zajęć w TCKiS ma-
luchy nawiązują nowe znajomości
i łatwiej się integrują. Dzieci po-
dzielone są na pięć grup wieko-
wych, mają od 3 do 12 lat. Pod-
opiecznymi pani Kasi są w więk-
szości dziewczynki, jednak kilku
chłopców najwyraźniej zamierza
pójść śladami Billy’ego Elliota –
postaci z kultowego musicalu. Na

jego okładce znalazł się napis: „Ta-
lent kryje się w  każdym z  nas.
Sztuką jest go odnaleźć.”. Nawią-
zując do tego cytatu śmiało można
stwierdzić, że trzebnickie pociechy
już odnalazły swoje talenty, a teraz
po prostu je rozwijają. Pani Kasia
ze swoich podopiecznych jest dum-
na, ale nie przestaje motywować
do dalszej pracy: – Na razie dzielnie
i  sumiennie ćwiczymy, ale chcę

wrócić do pomysłu utworzenia
grupy zaawansowanej, do której
trafiałyby dzieci najbardziej zaan-
gażowane w  to, co robią, nieza-
leżnie od wieku – dodaje. 

Zarówno dzieciom, jak i pani
Kasi Kmiecik pozostaje życzyć
wytrwałości w dążeniu do wyzna-
czonych celów i  spełnienia ma-
rzeń.

Patrycja Król

Dzień po Święcie Niepo-
dległości, 12 listopada
2012 roku w  Trzebnic-

kim Centrum Kultury i  Sportu
odbyła się wieczornica zorgani-
zowana przez członków Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku „Tęcza”.

Uroczyste spotkanie rozpoczęło
się o  godz. 18 od wystąpienia
prezes UTW Ireny Kahalik. Wie-
czornicę zainaugurowało uroczyste
zaśpiewanie „Roty” przy akompa-
niamencie Mariana i Miłosza Ko-
walskich. Chwilę później z krótką
przemową wystąpił burmistrz
Gminy Trzebnica Marek Długo-
zima, który pogratulował pani pre-
zes tak sprawnej organizacji i rze-
telnego wykonywania swoich obo-
wiązków. Miłym akcentem było

krótkie wystąpienie Mariana Ko-
walskiego, który korzystając z okazji
serdecznie podziękował burmist-
rzowi za pomoc i wspieranie jego

syna Tomka w talent-show Must
Be The Music. Następnie swój
program artystyczny o  tematyce
niepodległościowej zaprezentowały

dzieci ze Szkoły Podstawowej nr
2, które przygotowała pani Ewa
Bednarz.

– Pragnę podziękować wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do uświetnienia tej
uroczystości, poświęcili swój czas
i zaangażowali się w organizację.
Szczególne podziękowania należą
się Annie Bajak, Ewie Kani, Ro-
manowi Chandosze oraz Maria-
nowi Kowalskiemu – powiedziała
Irena Kahalik.

W przerwach między śpiewa-
niem patriotycznych pieśni pani
Anna Bajak prezentowała krótkie
wykłady o  Piłsudskim, Paderew-
skim, historii Polski. Spotkanie
miało charakter otwarty, nie za-
brakło dziadków z wnukami i ro-

dziców z dziećmi, a wszyscy chętnie
przyłączali się do śpiewania pat-
riotycznych pieśni. Dzięki temu
uroczystość miała wymiar integra-
cyjny i była świetną lekcją historii,
podczas której można było częs-
tować się gorącą herbatą czy kawą
i  pysznymi ciastkami. Spotkanie
dobiegło końca w miłej, podniosłej,
ale zarazem ciepłej atmosferze.

Korzystając z  okazji zarząd
UTW pragnie zachęcić do ak-
tywnego uczestnictwa w  takich
wydarzeniach. Są one przeznaczone
dla wszystkich, a  wstęp jest cał-
kowicie bezpłatny. Informacje na
temat spotkań można znaleźć na
stronie www.utw.edu.pl oraz
w gablotach miejskich.

Patrycja KrólWieczornica miała charakter integracyjny i rodzinny.

Praca przy drążku to podstawowe ćwiczenie baletowe, które wy-
maga sporej sprawności i elastyczności.
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Balet – to już rok!

Wieczornica z okazji Święta Niepodległości
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Wśrodę, 21 listopada, se-
niorzy mieli wyjątko-
wy powód do święto-

wania, bowiem tego samego dnia
15 lat temu pani Jadwiga Płatek
zaczęła swoją przygodę z organi-
zowaniem zabaw.

Impreza tradycyjnie już odbyła
się w Trzebnickim Centrum Kul-
tury i Sportu, z którym pani Jad-
wiga od lat współpracuje. Z racji
15 rocznicy otrzymała ona od
władz Gminy miły upominek i bu-
kiet kwiatów. Burmistrz Marek
Długozima życzył pani Jadwidze
kolejnych jubileuszy i wielu okazji
do spotkań w  tak miłym gronie.

Szanownej organizatorce wszyscy
zgromadzeni zaśpiewali huczne
„Sto lat”, a  owacjami na stojąco
wyrazili swoją wdzięczność.

Pani Jadwiga nie pozostała
dłużna – gorąco dziękowała za
dotychczasową współpracę pra-
cownikom TCKiS, panu burmist-
rzowi oraz wszystkim, którzy tak
chętnie jej pomagają. Suto zasta-
wione stoły nie zachęcały do tego,
by od nich odchodzić, jednak prio-
rytetem dla seniorów był taniec.
Tuż po przemówieniach sala retro
wypełniła się roztańczonymi pa-
rami, na każdej twarzy gościł sze-
roki od ucha do ucha uśmiech.

Piękny jubileusz zbiegł się
w  czasie ze Światowym Dniem
Życzliwości. Z tej okazji burmistrz
Marek Długozima zadedykował
pani Jadwidze i wszystkim przy-
byłym na tę zabawę specjalny utwór
muzyczny. W przemiłej atmosferze
seniorzy bawili się do późnego
wieczora, a  ich uśmiechy mówiły
same za siebie: to była wspaniała
impreza! Pani Jadwiga z pewnością
nie spocznie teraz na laurach – już
wkrótce kolejna okazja do potań-
czenia. Nie pozostaje nic innego,
jak gratulować i  życzyć wielu sił
oraz życzliwych ludzi wokół.

Patrycja Król

Z okazji jubileuszu Jadwiga Płatek otrzymała życzenia i upominki
od burmistrza marka Długozimy, dyrektora TCKiS Adama Waza
oraz pani Barbary Muszyńskiej.
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Seniorzy bawią się już 15 lat!
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Miejska i  Gminna Bib-
lioteka Publiczna im.
Jana Kasprowicza

w  Trzebnicy ma się czym po-
chwalić. Nasza biblioteka to miejsce
przyjazne dla szerokiego grona
czytelników: dzieci, ich rodziców,
młodzieży i dorosłych. Każdy spot-
ka się tu z życzliwością i fachową
pomocą w doborze lektury. Pani,
która ma chwilę dla siebie i pragnie
odskoczni od codziennych obo-
wiązków; pan chcący przeżyć eks-
cytujące chwile z „zabójczym” thril-
lerem oraz maturzysta potrzebujący
pomocy przy przygotowaniu pre-
zentacji z języka polskiego. Czy-
telnicy wyczuwają tę naszą przy-
chylność i coraz chętniej korzystają
z biblioteki a wciąż rosnące staty-
styki biblioteczne sprawiają nam
ogromną radość i satysfakcję z do-
brze wykonanej pracy.

W  tym roku zanotowaliśmy
już 2349 czytelników, którzy od-

wiedzając nas 18674 razy wypo-
życzyli 45837 książek, zwłaszcza
literatury pięknej. Cieszy nas także
wzrost zainteresowania literaturą
popularnonaukową, szczególnie
w kontekście jeszcze niedawnych
braków w  tej dziedzinie na bib-

liotecznych półkach. Co tu dużo
mówić: rosnące statystyki zawdzię-
czamy dość sporym przychodom
tytułów książek. Staramy się, aby
każdy czytelnik otrzymał wyma-
rzoną książkę i  poczuł się u  nas
wyjątkowo. I  chyba nam się to
udaje. Świadczą o tym ciepłe słowa,
jakie słyszymy od czytelników.
Wiemy, że doceniają naszą pracę
i myślą o nas nawet podczas wa-
kacji, po których obdarowują nas
pamiątkami w  postaci muszelek,
ciekawych kamyków lub orygi-
nalnych szyszek, opowiadają
o  swych wrażeniach z  podróży
i pokazują zdjęcia. Takie „drobiazgi”
uświadamiają nam, że jesteśmy
potrzebne i  mamy swój maleńki
udział w życiu mieszkańców naszej
gminy i  rzecz jasna także w  ich
rozwoju intelektualnym.

Biblioteka współpracuje ze
szkołami i przedszkolami na terenie
Trzebnicy. Przeprowadzamy lekcje

biblioteczne zapoznające dzieci
i młodzież z biblioteką oraz własne
lub wspólne imprezy mające na
celu szerzenie czytelnictwa.

Szczególnie mocno w  dzie-
dzinie współpracy z małym czy-
telnikiem działa oddział dla dzieci.

W ciągu całego roku odbywają się
tutaj zajęcia literacko-plastyczne.
Zarówno w czasie roku szkolnego
jak i w okresie wakacji każde dziec-
ko może wziąć udział w ciekawych
działaniach prowadzonych przez
bardzo sympatyczną bibliotekarkę,
panią Alę.

Biblioteka pełni także rolę świet-
licy. Maluchy mają do dyspozycji
„prawdziwy” domek, w  którym
można zrobić porządki, „ugotować”
posiłek lub po prostu pomieszkać.
Dzieci mogą także rysować, bawić
się klockami, grać w rozmaite gry
lub układać puzzle.

Nie lada atrakcją są także książ-
ki do czytania na miejscu. Okazuje
się, że ich ciekawe stronice pełne
są dźwięków, co chwila wynurzają
się z nich rozkładane barwne stwo-
rzenia lub galopują zwierzęta.

Praca z  małym czytelnikiem
ma duży wpływ na rozwój czytel-
nictwa. Widać to po każdych za-
jęciach z  przedszkolakami lub
pierwszoklasistami, którzy tuż po
szkole „ciągną” swoich rodziców
do biblioteki, aby zapisać się w po-
czet jej czytelników.

Wśród użytkowników działu
dla dzieci znajdują się także in-
ternauci. Mają oni do dyspozycji
4 komputery z szybkim dostępem
do Internetu. Do tej pory zanoto-
waliśmy 1250 odwiedzin, głównie
ludzi dorosłych. Niektórzy z nich
przychodzą niemal codziennie.

Ciekawą propozycją naszej bib-
lioteki jest Książka na telefon. Jest
to usługa skierowana do ludzi,
którzy z  różnych względów nie
mogą osobiście korzystać z naszej
biblioteki (chętnych zapraszam do
telefonicznego lub mailowego kon-
taktu z biblioteką).

Inną ciekawą propozycja dla
dorosłych czytelników jest dzia-
łalność Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki prowadzonego przez panią Da-
nutę. Od 3 lat klubowicze dysku-
tują o ciekawych książkach, goszczą
interesujących pisarzy (Hanna
Cygler, Jan Grzegorczyk, Krystyna
Nepomucka) i podróżników. At-
mosfera tych spotkań jest kame-
ralna i  serdeczna. Nasze klubo-
wiczki z  radością w nich uczest-
niczą i zawsze czekają na następ-
ne.

Czy odniosłyśmy sukces? Nie-
wątpliwie! Ale zawdzięczamy go
nie tylko nowym książkom, ale
przede wszystkim odpowiedniemu
personelowi biblioteki. Sukces to:
pani Asia, która bacznie wsłuchuje
się w potrzeby czytelników i szyb-
ciutko kupuje i opracowuje książki;
pani Danusia, która wspaniałe do-
radza czytelnikom w doborze lek-
tury i bibliografii przedmiotu na
prezentacje maturalne; pani Ala,
która ma wspaniały kontakt z ma-
łymi dziećmi i wymyśla dla nich
niestworzone zajęcia oraz pani
Grażyna, która odwiedza pensjo-
nariuszy domu opieki i  czyta im
pogodne historie.

Każdego nowego czytelnika
gorąco powitamy w naszej biblio-
tece. Warto nas odwiedzić! Ser-
decznie zapraszamy, także w  so-
boty!

Więcej informacji o  naszej
działalności znajdą państwo na
stronie internetowej www.kultu-
raisport.trzebnica.pl lub
http://tok.trzebnica.pl.

Danuta Jędruszek

Izabela Jaworska

17listopada br. uroczystą
Mszą św. w  Bazylice
św. Jadwigi w Trzebnicy,

odprawioną pod przewodnictwem
prowincjała Salwatorianów ks.
Piotra Filasa SDS, Ruch Mło-
dzieży Salwatoriańskiej rozpoczął
świętowanie. 18 lat temu w Kra-
kowie powołano do życia apostolat,
który miał służyć młodzieży. – Dziś
na pewno dziękujemy ludziom,

ale przede wszystkim Panu Bogu
za to dzieło – mówił obecny dy-
rektor Ruchu ks. Maciej Szeszko
SDS. Po mszy św. zaprosił wszyst-
kich do sali kinowej TCKiS na
drugą część urodzin. Zdmuchnięto
świeczki na ogromny torcie, od-
śpiewano głośne „Sto lat” i  wy-
słuchano niezwykłych świadectwa
ludzi, którzy swoje życie związali
z  Ruchem. Wśród zaproszonych

gości na sali obecny był również
Burmistrz Gminy Trzebnica Ma-
rek Długozima, który pogratulował
młodym wyboru tak wyjątkowej
formy przeżywania swojej młodości
i życzył wielu dobrych, i pięknych
chwil. Na koniec przewidziano
niespodziankę: koncert zespołu 40
Synów i 30 Wnuków Jeżdżących
na 70 Oślętach.

Ewelina Gładysz

Czwartkowe zajęcia plastyczne w bibliotece – Magiczne pudełko.

DKK-Spotkanie z Agatą Kołakowską.

Opiekunowie RMS-u, od prawej: ks. Maciej Szeszko SDS i ks. Łukasz
Anioł SDS wnoszą urodzinowy tort. Towarzyszy im ks. Tadeusz Mu-
cha.
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O naszej bibliotece słów kilka...

Urodziny RMS-u



www.kulturaisport.trzebnica.pl

P A N O R A M A T R Z E B N I C K A N R 9 ( 2 2 ) / 2 0 1 216

WTrzebnickim Centrum
Kultury i  Sportu 16
listopada 2012 roku

zainaugurowany został projekt ar-
tystyczny „Artwrzosowisko”. W ra-
mach wydarzenia otwarte zostały
dwie wystawy – malarstwa Mariny
Czajkowskiej „Quod non est pau-
lulum dicere” oraz gobelinów Marii
Gostylli-Pachuckiej „Wspomnie-
nie”. Imprezie towarzyszyła bogata
oprawa muzyczna.

Celem projektu „Artwrzoso-
wisko” jest przybliżenie przestrzeni
wystawienniczej TCKiS w oprawie
muzycznej, a także integracja róż-
nych środowisk artystycznych.
W  piątkowe, listopadowe popo-
łudnie w  Trzebnickim Centrum
Kultury i Sportu zgromadziło się
całkiem spore grono odbiorców
sztuki. Spotkanie rozpoczęło się
od przedstawienia zaproszonych
artystów przez panią Łucję Koło-
dziejczyk, autorkę projektu.

Głos zabrał również dyrektor
TCKiS Adam Waz, który powitał
wszystkich gości. Każda z artystek
zaprezentowała pokrótce swoją
wystawę. Maria Gostylla-Pachucka
dziękowała za tak ciepłe przyjęcie
i kolejny wernisaż, który odbył się
właśnie w Trzebnicy. Marina Czaj-
kowska, autorka wspaniałych ob-
razów, opowiedziała dlaczego to
właśnie anioły tak często goszczą
na jej dziełach: – Anioły żyją na
niebie, na ziemi, w naszych snach
i  w rzeczywistości, a  co najważ-
niejsze –  są w  naszych duszach
i  na równi z  nami przeżywają

wszystkie radości i smutki. Anioł
dla mnie to przede wszystkim du-
chowy początek natury człowieka,
mostek między Panem Bogiem
a  człowiekiem. Pesymizm i  brak
wiary w lepsze łamią skrzydła na-
szym aniołom, ale one mają wy-
jątkową zdolność do ożywienia
nie tylko samych siebie, ale także
i wydobycia nas z trudnych sytuacji.
Trzeba tylko zawsze z nimi pro-
wadzić dialog, otwierać im swoje
tajemnice, prosić o  pomoc i  one
pomogą – podsumowała swoją
wystawę artystka.

Na zebranych gości czekała
miła muzyczna niespodzianka –
recital Marii Zygmaniak – Lesiak
przy akompaniamencie profesora
Andrzeja Janusza. Wokalistka wy-

konała cztery pieśni z repertuaru
klasycznego. Występ szczególnie
spodobał się pani Pachuckiej, która
zajmuje się nie tylko gobelinami,
ale również gra na pianinie i ukoń-
czyła szkołę muzyczną II stopnia.
Oprócz muzyki klasycznej tego
wieczora w TCKiS zabrzmiał blues
w wykonaniu zespołu Ktoś Gdzieś
Kiedyś Coś w składzie: Artur Pa-
sternak – gitara elektryczna, Roman
Bielecki – gitara basowa, Łukasz
Grzeliński – perkusja, Sebastian
Matłok – harmonijka. Muzycy za-
prezentowali zarówno utwory włas-
ne, jak i covery znanych przebojów
z pogranicza rocka, reggae i bluesa.
Zostali również pochwaleni przez
prof. Andrzeja Janusza, dzięki cze-
mu grali bez tremy. Do późnego
wieczora wszyscy goście świetnie
się bawili, a „Artwrzosowisko” po-
wróci jesienią przyszłego roku.

Patrycja Król

Artwrzosowisko w Trzebnicy

W „Artwrzosowisku” wzięło udział wiele osób. Tak liczna frekwencja udowadnia, że takie imprezy są po-
trzebne.

Artyści i organizatorzy tegorocznego „Artwrzosowiska”.
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Wraz z końcem listopada
ukończono komple-
ksowy remont świet-

licy w Brzeziu. Teraz do dyspozycji
mieszkańców jest piękny obiekt,
który przyczyni się do ich integracji,

umożliwi wspólną realizację wielu
przedsięwzięć, będzie miejscem
spotkań.

Wewnątrz budynku znajduję
się duża sala ze sceną, kuchnia
oraz zaplecze sanitarne. Wymie-

niono  instalację elektryczną, pod-
łogi, na ściany położono gładzie
i tynki. Pojawił się także kominek
grzewczy, nowe okna oraz drzwi.
Na zewnątrz natomiast wymie-
niono pokrycie dachu, zadbano
o wentylację oraz wyremontowano
elewację.

Świetlica w  Brzeziu znajduje
się jest w centrum miejscowości.
Jak każde tego typu pomieszczenie,
stanowi ważny element codzien-
nego życia lokalnej społeczności.
Odbywają się tutaj spotkania in-
tegrujące mieszkańców, zabawy
dla dzieci, próby oraz imprezy
okolicznościowe

Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima: „Co roku od-
dajemy do użytku kolejne świetlice
po generalnym remoncie. Dosko-
nale zdaję sobie sprawę z tego, jak
ważne jest to miejsce dla prawid-
łowego i  sprawnego funkcjono-
wania mieszkających tu osób.

Świetlica wiejska stanowi centrum
wydarzeń kulturalnych, spotkań,
a także zabaw i zebrań rad sołec-

kich. Jestem pewien, że mieszkańcy
Brzezia będą zadowoleni z prze-
prowadzonych prac.” 

Odnowiona świetlica w Brzeziu

Odnowiona elewacja na zewnątrz budynku.

Kompleksowo wyremontowane wnętrze świetlicy w Brzeziu.
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18listopada w sali wido-
wiskowej Trzebnickiego
Centrum Kultury

i Sportu odbył się koncert galowy
4 edycji projektu muzycznego Mło-
dzi Śpiewni. Tym razem gala po-
łączona była z koncertem Tomka
Kowalskiego z zespołem FBB.

Podczas castingu jury w skła-
dzie: Joanna Hendrich i Damian
Ciosek wyłoniło dziewięć utalen-
towanych trzebniczanek. Moty-
wem przewodnim tej edycji warsz-
tatów był polski big beat. Dziew-
czyny przez miesiąc ćwiczyły pod
czujnym okiem prowadzących, by
w niedzielę pokonać tremę i wy-
stąpić przed jak zwykle licznie
zgromadzoną publicznością.

Aby dodać otuchy młodym,
na początku imprezy wystąpił To-
mek Kowalski ze swoim zespołem

FBB, co spotkało się z  bardzo
miłą i  żywiołową reakcją licznie
zgromadzonej publiczności. Gdy
chłopcy skończyli grać, na scenie
pojawił się burmistrz Gminy
Trzebnica Marek Długozima, który
wręczył Tomkowi list gratulacyjny
oraz miły upominek – statuetkę
w kształcie klucza wiolinowego.

– Serdecznie gratuluję Ci
wspaniałego sukcesu, jakim jest
wygrana w  programie Must Be
The Music – Tylko Muzyka. Dzię-
kuję również za godną reprezen-
tację Gminy Trzebnica na arenie
ogólnopolskiej – powiedział bur-
mistrz. Tomek nie pozostał dłużny
i również podziękował włodarzowi
miasta za aktywne i mocne wspie-
ranie go podczas udziału w pro-
gramie. Tomek poparł również
ideę powstania w Trzebnicy szkoły
muzycznej I i II stopnia. – Jest tu
tyle młodych, zdolnych osób. Na-
reszcie nie będą musiały dojeżdżać
do Milicza czy Wrocławia, bo
szkoła muzyczna będzie na miejscu.
To świetny pomysł – powiedział
ze sceny Tomek.

Tuż po krótkiej przerwie tech-
nicznej prowadzący koncert Ma-
teusz Stanisz zapowiedział uczest-
niczki tegorocznej edycji warsz-
tatów. Jako pierwsza na scenie po-

jawiła się Agnieszka Nowak, która
wykonała dynamiczną piosenkę
pt. „Dwudziestolatki” z repertuaru
Macieja Kossowskiego. Chwilę
później wystąpiła Marta Wolak
z „Nie pukaj do moich drzwi” Ady
Rusowicz. Doskonale znany utwór
Czerwonych Gitar pt. „Nikt na
świecie nie wie” brawurowo wy-
konała Paulina Frąckowiak, a „Pło-
nie Stodoła” Czesława Niemena
usłyszeć można było w wersji Ka-
roliny Brzozy. Annę Jantar i  jej
„Co ja w Tobie widziałam” przy-
pomniała Paulina Gabrych, zaś
„Trzynastego” z  repertuaru Kasi
Sobczyk – Paulina Krawczyk.
Dawniej o „Chłopcu z gitarą” śpie-
wała Karin Stanek, a w niedzielę
tę piosenkę wykonała Klaudia Bo-
czar. „Nie bądź taki szybki Bill”
z repertuaru Kasi Sobczyk wyko-
nała Zosia Meissner, zaś „O mnie
się nie martw” tej samej piosenkarki
świetnie zaśpiewała Marta Łucz-
kowska. Niektóre dziewczyny wy-
konywały swoje utwory z taką lek-
kością i wdziękiem, jakby urodziły
się na scenie, co bardzo podobało
się publiczności.

O dobry układ z rosnącą dams-
ką konkurencją zadbał Tomek Ko-
walski, wykonując razem z Mło-
dymi Śpiewnymi utwór finałowy
– „Nie zadzieraj nosa” z repertuaru
Czerwonych Gitar. Trzebniczan-
kom towarzyszył zespół w składzie:
Damian Ciosek – gitara elektrycz-
na, Piotr Nosal – gitara basowa,
Piotr Świętoniowski – piano, Paweł
Ostrowski – perkusja, Daniel Kraus
– saksofon. 

Młodzi Śpiewni od lat cieszą
się wielką popularnością zarówno
w  Gminie Trzebnica, jak i  poza
jej granicami. Przez cykl warszta-
tów i koncertów z profesjonalnymi
muzykami do tej pory przewinęło
się ponad 60 uczestników, dla któ-
rych niewątpliwie była to wielka,
muzyczna przygoda, którą będą
długo i  mile wspominać. Nieu-
stannie jest dla kogo to robić –
w naszej gminie nie brakuje praw-
dziwych talentów.

Patrycja Król

Młodzi Śpiewni po raz czwarty

Nie zadzieraj nosa – utwór finałowy, śpiewany wspólnie z Tomkiem Kowalskim.

Sala kinowa podczas gali wypełniona była po brzegi.

„Dwudziestolatki”
– Agnieszka Nowak

„Płonie stodoła”
– Karolina Brzoza

„Chłopiec z gitarą”
– Klaudia Boczar

„O mnie się nie martw”
– Marta Łuczkowska

„Nie pukaj do moich drzwi”
– Marta Wolak

„Nikt na świecie nie wie”
– Paulina Frąckowiak

„Co ja w Tobie widziałam” 
– Paulina Gabrych

„Trzynastego”
– Paulina Krawczyk

„Nie bądź taki szybki Bill”
– Zosia Meissner
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Gdzie jest Twój dom, Twoje
miejsce?

Tomek „Kowal” Kowalski: – Gdzie
jest mój dom to już wiem. Dom to
Marcinowo 2 i tego będę się trzymał
jak najdłużej, mimo wyjazdów i per-
spektywy, że za chwilę muszę się prze-
prowadzić do Warszawy. A gdzie jest
moje miejsce? To się dopiero teraz
okaże.

Pytam, ponieważ w  wielu roz-
mowach podkreślasz, że pochodzisz
z małej wioski Marcinowo. Dlaczego
to dla Ciebie takie ważne?

– To skąd jestem wpływa też na
to kim jestem. Dom, w  którym się
wychowałem, ludzie, którzy mnie ota-
czają, to wszystko kierunkuje człowieka
w jakąś tam stronę i bardzo się cieszę,
że to się właśnie tak potoczyło w moim
życiu. Poza tym podczas programu
dostałem bardzo dużo wsparcia od
ludzi właśnie stąd, z  mojej wioski
Marcinowo, ale także z  Trzebnicy.
I zawsze będę podkreślał skąd jestem,
bo nie tylko, że się tego nie wstydzę,
ale jestem z tego dumny.

A Marcinowo leży tuż obok
Trzebnicy...

– Albo można powiedzieć, że
Trzebnica leży tuż obok Marcinowa
(śmiech). Poważnie. Trzebnica to dla
mnie pierwsze drzwi do wielkiego
świata. To miejsce, z którym się bardzo
utożsamiam. Tu się wszystko zaczyna.
Szkoła, koledzy, próby, granie. Tu za-
czynałem przygodę z muzyką, pierwsze
zespoły, pierwsi poznani ludzie. To
oni mnie znaleźli.

Mówisz o wsparciu, które dosta-
łeś. Czy bez tego wygrana w popu-
larnym muzycznym show Must Be
The Music miałaby inny smak?

– To wsparcie, to było coś niesa-
mowitego dla mnie. Czułem, że są ze
mną nie tylko ci, którzy tam pojechali,
moja rodzina, znajomi, ale też cała
Trzebnica. Masa ludzi kibicowała,

dzwoniła, na ulicy nieznane mi osoby
zaczepiały mnie i zapewniały, że trzy-
mają kciuki. Bez takiego wsparcia nie
widzę tam siebie. Ono daje niesamo-
witą siłę, mobilizację. Prawda jest
taka, że samemu nic się nie da zrobić.
Zresztą, wychodząc tam przed to jury
i  nie wiedząc tych uśmiechniętych
gęb, tych kibiców, wielkiego baneru,
nie miałbym w sobie takiej mobilizacji.
Słyszałem, że są jakieś protesty od
ludzi, że burmistrz mnie wspierał.
Nie rozumiem tego. On nie musiał
nic robić. Co on z  tego ma tak na-
prawdę? Niewiele. Fajnie, że sam wy-
szedł do nas, do całego zespołu FBB,
że mimo wszystko znalazł chwilę,
żeby nam pomóc.

Jednak dzięki Tobie cała Polska
usłyszała, że to właśnie tu, w Trzeb-
nicy mamy takie talenty. Przyczyniłeś
się więc do promocji gminy. Ktoś
napisał na Facebooku, że nagle – po
programie – przypomniano sobie, że
istnieje ktoś taki jak Tomek „Kowal”
Kowalski.

– To nieprawda. Szczerze, wcześ-
niej z zespołem też specjalnie nie za-
biegaliśmy o  jakąś tam pomoc. Były
głosy, że fajnie, żeby gdzieś zagrać.
I  całkiem niedawno zagraliśmy, tuż
przed tym całym zamieszaniem,
w trzebnickiej Strefie Kibica na Euro
2012. Wtedy nikt nawet nie wiedział,
że ja mam zamiar wystąpić w jakimś
tam programie. Mnie po prostu cieszy
fakt, że w  tym tak bardzo ważnym
momencie burmistrz zapewnił mi tę
pomoc, bo to i plakaty, i baner, i auto-
bus, wsparcie w internecie. A przecież
nikt nie wiedział, czy ja na pewno
wygram. Jestem wdzięczny zarówno
panu burmistrzowi Markowi Długo-
zimie, ale też jego pracownikom za
wsparcie. Jeszcze raz powtórzę: sam
bym nie wygrał.

Ostatnio pojawiłeś się na scenie
podczas koncertu Młodzi Śpiewni.

Dlaczego zdecydowałeś się na ten
występ?

– Chciałbym dzieciakom uzmy-
słowić fakt, że to nie jest takie trudne,
tzn., żeby dobrze grać i  wyjść z  tą
muzyką do ludzi. No i to, że marzenia
się spełniają. Podstawa to jednak nie
siedzieć w domu, przed komputerem
i nie narzekać, że nic się nie dzieje.

Kiedy trzebniczanie będą mogli
Cię znowu usłyszeć na żywo?

– W najbliższym czasie pojawimy
się na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej
Pomocy. Miałem propozycję z  całej
Polski, ale czekałem na propozycję stąd,
z Trzebnicy i kiedy padła, nie wahałem
się. I  choć tego dnia damy króciutki
koncert we Wrocławiu, to naprawdę
duże granie chcemy zrobić tutaj.

Dlaczego Ci na tym tak zależy?
– Wierzę, że teraz, kiedy jesteśmy

bardziej rozpoznawalni, to uda nam
się ściągnąć więcej ludzi, ożywić tę
imprezę i nabierze ona nowych kolo-
rów. Wrocław to zupełnie inna bajka,
wielka, masowa impreza. Zagranie
tutaj będzie również pewnego rodzaju
podziękowaniem dla wszystkich, którzy
mnie wspierali. I nie ma co gwiazdo-
rzyć, rzucać jakimiś kwotami, bo gra
się dla swoich.

Masz już materiał na płytę?
– Tak. Na razie wchodzimy do

studia, żeby nagrać demówkę do końca
roku, a potem do końca kwietnia płytę.
Nie ukrywam, że mam też propozycję
współpracy z  fantastycznymi muzy-
kami, z  Wodeckim, Cugowskim.
I mocno się nad tym zastanawiam.

Powróćmy jednak do chwili, która
to wszystko zaczęła. Słyszysz werdykt
jury, swoje nazwisko i co się dzieje?

– Tam jest tylko szaleństwo, ad-
renalina, emocje sięgają zenitu. Nie
myślisz o niczym, przeżywasz. Radość
cię rozwala od środka. I pojawiają się
te głupie pytania, co czujesz i  co
zrobisz z tymi pieniędzmi.

Właśnie. Wygrałeś konkretne
pieniądze 100 tys. zł, ale z rozmowy
z Tobą wynika, że jest jakaś większa
wygrana.

– Umówmy się: te pieniądze to
nie jest niewiadomo jaka kwota, ale
rzeczywiście one mogą pomóc w szyb-
kiej realizacji swoich planów muzycz-
nych. Przez cały program nie myślałem
o tej kwocie. Dopiero, jak ktoś mnie
pytał, uświadamiałem sobie, że właśnie
mogę jeszcze to wygrać. Tam walczyło
się jednak o coś innego.

A Twój syn, 11-letni Natan, nie
kombinował: tato, jak wygrasz 100
tys., to?

– Kombinował i to jak. Tato kupisz
mi Xbox`a? Mój syn był w ogóle nie-
samowity. Nawet po finale, który był
dla mnie trudny, on cały czas mnie
zapewniał: tato, ale ty wygrałeś. On
miał taką pewność w sobie, że w pew-
nym momencie zaczął mnie nawet
już tym irytować. 

A Twój tato, też dawał tę pew-
ność?

– Tato miał strasznie zdrowe po-
dejście. Mówił: nie nastawiaj się na
nic. Rób swoje.

To daje niesamowite poczucie
bezpieczeństwa.

– Dokładnie, bez względu na to,
co zrobię i  tak rodzina będzie przy
mnie.

O co chodzi z tym gwiazdorze-
niem? Boisz się, że wchłonie Cię
wielki świat?

– Nie, świata się nie boję, ale dla
mnie jest teraz ważny czas i chcę go
naprawdę dobrze wykorzystać, m.in.
zależy mi, by jak najszybciej pojawić
się w radio. Mam fajnych chłopaków
w zespole, którzy wiedzą, czego chcą.
To są ludzie dorośli, odpowiedzialni.
Wchodzimy więc w  świat muzyki
z pewnymi zasadami. Będziemy starali
się robić muzykę, która będzie i  w
miarę ambitna, i  w miarę radiowa,
taką, którą z przyjemnością będzie się
słuchać.

Rozumiem, że masz nadzieję, że
to Ty wykorzystasz wielki show biz-
nes, a nie on Ciebie?

– Dokładnie. Dla mnie teraz naj-
ważniejsza jest i  zawsze już będzie
muzyka.

Rozmawiała 

Ewelina Gładysz

Trzebnica. Pierwsze drzwi do wielkiego świata
Rozmowa z Tomaszem Kowalskim, laureatem Must Be The Music

Rozstrzygnięto konkurs na
„Kroniki ekologiczne”, które
organizuje Wydział Rolnictwa

i Ochrony Środowiska Urzędu Miej-
skiego w Trzebnicy. 15 listopad nau-
czyciele nagrodzonych placówek ode-
brali dyplomy i  nagrody, za prace
przygotowane przez ich uczniów. Kon-
kurs organizowany jest pod patronatem

Burmistrza Gminy Trzebnica Marka
Długozimy.

Naczelnik Wydziału Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Szczepan Gur-
boda powiedział: – Z kronik wynika,
że uczniowie coraz chętniej angażują
się w różnego rodzaju projekty. Biorą
udział w zajęciach terenowych, w ak-
cjach typu Sprzątanie Świata, ale także

zapraszają ciekawych gości na prelekcje.
Chodzi nam właśnie o  rozbudzanie
takiego proekologicznego nastawie-
nia.

Oto wyniki konkursu. W kategorii
szkół podstawowych: I miejsce – Szkoła
Podstawowa nr 3 w  Trzebnicy; II
miejsce – Szkoła Podstawowa w Kuź-
niczysku oraz Powiatowy Zespół Spe-

cjalnych Placówek Szkolno – Wy-
chowawczych w Trzebnicy; III miejsce
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzeb-
nicy; wyróżnienia –  Szkoła Podsta-
wowa w Boleścinie oraz Szkoła Pod-
stawowa w Masłowie.

W kategorii szkół ponadpodsta-
wowych: I miejsce – Powiatowy Zespół
Szkół nr 1 w  Trzebnicy; II miejsce

– Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy; III
miejsce –  Powiatowy Zespół Szkół
nr 2 w Trzebnicy.

Prace konkursowe oceniała komisja
w  składzie: Krystyna Haładaj, Wie-
sława Kucięba, Joanna Nitarska, Paula
Burchacka. Przyznane nagrody finan-
sowe (od 1200 do 300 zł) mogą być
wykorzystane na dofinansowanie wy-
cieczek ekologicznych, zakup mate-
riałów dydaktyczno – naukowych lub
materiałów niezbędnych do wykonania
kroniki.

Roman Skiba

Najlepsze kroniki ekologiczne
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SZANOWNI MIESZKAŃCY!
ZAPRASZAM PAŃSTWA NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE 

NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI I ZWIĄZANYMI Z TYM OPŁATAMI 
Spotkanie odbędzie się w czwartek, 20.12.2012 r. o godz. 18:30 w sali nr 48 Urzędu Miejskiego

Marek Długozima – Burmistrz Gminy Trzebnica 
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2grudnia w  Hali Sportowej
w Trzebnicy rozegrano Tur-
niej Koszykówki El Clasico

o  Puchar Burmistrza Gminy
Trzebnica. Spośród czterech dru-
żyn, biorących udział w  derbach
Trzebnicy, zwycięską została BC
Trzebnica.

W zawodach udział wzięły dru-
żyny: BC Trzebnica, DiTRojt Flins-
tons, Promilki Trzebnica i Zadymki
Trzebnica. W fazie grupowej roze-
grano mecze w trybie „każdy z każ-
dym”. Następnie, w fazie play-off,
walczono o medale i puchary. Osta-
tecznie złoto wywalczył zespół BC
Trzebnica, srebrem udekorowano
Zadymki Trzebnica, a brązowy me-
dal zdobyli zawodnicy Promilków
Trzebnica, czwarte miejsce przy-
padło drużynie Ditrojt Flinstons

Trzebnica, natomiast MVP
turnieju wybrany został Bar-
tosz Walczak z BC Trzeb-
nica. Wszystkie te drużyny
występują w elitarnej lidze
WRONBA, co gwaranto-
wało wysoki poziom współ-
zawodnictwa w  Turnieju
o Puchar Burmistrza Gmi-
ny Trzebnica.

Mecze rozegrano przy
zgromadzonej publiczno-
ści, która poza dopingo-
waniem ulubionych zespo-
łów, biorących udział
w  turnieju, mogła także
podziwiać występy Trzeb-
nickiej Formacji Mażore-

tek oraz wziąć udział w losowaniu
nagród.

Medale, puchary, nagrody oraz
pamiątkowe koszulki z  herbem
Trzebnicy wręczyli wspólnie –
Marek Długozima Burmistrz
Gminy Trzebnica oraz Mariola
i Tomasz Stangenberg właściciele
Bricomarche w Trzebnicy, spon-
sorzy wydarzenia. Burmistrz po-
gratulował wszystkim uczestnikom
sportowej i zaciętej walki oraz ży-
czył wielu kolejnych koszykarskich
sukcesów. Warto dodać, że pomy-
słodawcą tego ciekawego sporto-
wego wydarzenia był Krzysztof
Stangenberg –  syn właścicieli
wspomnianego wyżej marketu.

El Clasico Trzebnickiej Koszykówki

Zawodnicy toczyli sportowe boje w Turnieju o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica.

Sobota 10 listopada przywi-
tała startujących w III Trzeb-
nickim Maratonie Koleżeń-

skim pięknym słońcem, które re-
kompensowało niską temperaturę
i silny wiatr. Punktualnie o godzinie
10 na trasę wyruszyło 32 biegaczy,
w  tym po raz pierwszy liczna
grupa 11 trzebnickich maratoń-
czyków, jak również biegacze
z Poznania, Wrocławia, Rudy Ślą-
skiej, Sośniowic, Dobrzycy i Klucz-
borka. Do pokonania mieli 4 pętle,
każda z  nich liczyła ponad 10,5
km trudnej trasy z licznymi pod-
biegami. Mieszkańcy miasta wie-
dzą, że spacer lub przejażdżka do
Węgrzynowa to do pokonania dłu-
ga i  męcząca górka prowadząca
do tej miejscowości, więc łatwo
sobie wyobrazić jakie trudności
czekały biegaczy.

Trzebnicki maraton ma kilka
cech, które za każdym razem wy-
mieniają biegacze – zwłaszcza ci
biegnący po raz kolejny. Po pierw-

sze przepiękne okolice startu mety
zlokalizowane w okolicach trzeb-
nickiego basenu po drugie ma-
lownicza trasa a po trzecie samo
przygotowanie biegu. Wszyscy

również zgodnie twierdzą, że for-
muła koleżeńska potwierdza się
na wyznaczonych pętlach, gdy
wszyscy biegacze niezależnie od
miejsca w stawce widzą i pozdra-

wiają się po nawrotach. Warto
nadmienić, że dla jednego z ma-
ratończyków Darka Darowskiego
był to 50 maraton w jego dotych-
czasowej karierze sportowej i  to
on zwyciężył jako pierwszy z trzeb-
niczan. Bieg ukończyli wszyscy
zawodnicy, dla których na mecie,
jak zawsze czekały medale i  za-
służone gratulacje kibicujących ro-
dzin.

Nagrodą dla biegaczy ufundo-
waną przez  burmistrza Marka Dłu-
gozimę oraz prezesa Trzebnickiego
Parku Wodnego Zdrój Dariusza
Drukarczyka były bilety wstępu do
aquaparku. Dzięki temu uczestnicy
maratonu mogli się po biegu przebrać
w  ciepłych pomieszczeniach oraz
zregenerować, korzystając z  sauny
i basenu. Gratulujemy tak sportowo
zakończonego sezonu.

Grupa startujących biegaczy w III Trzebnickim Maratonie Koleżeńskim była dosyć liczna.
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Koleżeńskie bieganie

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników Turnieju.
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Nasze trzy drużyny żaków,
wraz z  trenerami i  ro-
dzicami, dzięki znaczą-

cemu wsparciu finansowemu Gmi-
ny Trzebica, oraz pana Ryszarda
Michalewskiego, właściciela firmy
Miks Eko, udały się do Kątów
Wrocławskich na Turniej o Puchar
Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury i  Sportu. W  zawodach
brało udział 8. zespołów.

Poza naszymi trzema druży-
nami były też dwie drużyny gos-

podarzy: GOKiS Kąty Wrocławski,
dwie Śląska Wrocław i jedna Po-
lonii Wrocław. Zawody były bardzo
emocjonujące. Mecze często wy-
równane, a wynik ustalany w ostat-
nich sekundach. Dla naszych ma-
łych piłkarzy było to duże przeżycie
i niezapomniane wrażenia. Chłop-
cy spisali się świetnie. Brawa dla
nich i  dla ich trenerów: Moniki
Biedy i  Przemysława Migdała.
Naprawdę drużyny zostawiły na
boisku dużo zdrowia, a  rodzice

i  klub mogą być z  nich dumni.
Niektórzy starsi piłkarze, także
z drużyn seniorskich, mogliby się
nauczyć od żaków zaangażowania
i woli walki.

Gospodarze turnieju okazali
się bardzo gościnni na boisku
i poza nim. Na dobrze przez siebie
zorganizowanym turnieju ich dru-
żyny zajęły dwa ostatnie miejsca.
Mecz o  piąte miejsce był poje-
dynkiem dwóch Polonii. Lepsza,
tym razem, okazała się ta z Wroc-
ławia, pokonując jedną z naszych
trzech drużyn. Największe emocje
na całym turnieju budziły nie-
zwykle wyrównane pojedynki mię-
dzy Śląskiem Wrocław a  TSSR
Polonią Trzebnica. W  jednym
Śląsk strzelił nam zwycięską bram-
kę na 6 sekund przed końcem
meczu! Drugi raz poloniści po-
konali wrocławian w  serii jede-
nastek. Podobnie było w  meczu
o 3. miejsce i w finale. Oba spot-
kania to rywalizacja Śląska z Po-
lonią. W meczu o trzecie miejsce,
po niezwykle wyrównanych zma-
ganiach, spotkanie zakończyło się
remisem i o wszystkim decydowały
karne. Więcej odporności wykazali
nasi i  pokonali Śląsk 4-2! Finał
też był bardzo ciekawy, zacięty
i  emocjonujący. Gdy wydawało
się, że podobnie jak w meczu o 3.
miejsce rozstrzygać będą jedenastki,
Śląsk przeprowadził skuteczną ak-
cję na 9 sekund przed końcem
i wygrał cały turniej. Drugie, trzecie
i  szóste miejsce trzeba uznać za
bardzo dobre. Gratulacje!
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Wnaszym klubie dzieje
się coraz lepiej. Co
najważniejsze jest sta-

bilna sytuacja finansowa dzięki
Sponsorowi Tytularnemu TSSR
Polonii – Gminie Trzebnica oraz
kilku innym darczyńcom, między
innymi panu Marcinowi Gaszty-
kowi, właścicielowi firmy Euro-
System.

W klubie jest coraz więcej za-
wodników oraz grup treningowych.
Ostatnio powstały druga grupa
Piłkarskiego Przedszkola, Żaków
i Młodzików, oczywiście ze wzglę-
du na duże zainteresowanie ze
strony dzieci i ich rodziców. Tym
ostatnim należą się słowa podzię-
kowania za to, że darzą nasz klub

dużym zaufaniem, powierzając
nam pod piłkarską opiekę swoje
pociechy. Obiecać z tego miejsca
możemy, że czas spędzony w klubie
nie będzie dla nich straconym.
Zachęcamy wszystkich rodziców
do zapisywania swoich dzieci do

Polonii Trzebnica już od piątego
roku życia.

Szkolenie młodzieży w TSSR
Polonii przynosi już widoczne re-
zultaty. W pierwszej drużynie tre-
nuje i gra obecnie dziewięciu wy-
chowanków, co jest absolutnym

rekordem klubu na pozio-
mie III Ligi. W  ostatnim
wygranym sensacyjnie me-
czu ligowym w  Żarach
z  miejscowym Promieniem,
co udało się biało-niebieskim
pierwszy raz w historii, zagrało aż
ośmiu zawodników wyszkolonych
i  wychowanych w  trzebnickim
klubie. Wychowankowie walnie
przyczynili się do zwycięstwa: dwie
asysty zaliczył Wojciech Jankowski,
a  dwie bramki strzelił Jakub
Dmuch, co również jest wydarze-
niem bez precedensu, bo nigdy
wcześniej wychowanek w jednym
meczu na poziomie III Ligi nie
strzelił dwóch goli. Dzięki temu
zwycięstwu oraz dobrej postawie

i  wygranych we wcześniejszych
meczach z Polonią Świdnica i Or-
łem Ząbkowice Śląskie pierwsza
drużyna odbiła się w górę tabeli
i opuściła, miejmy nadzieję że już
na dobre, strefę spadkową.

Widać, że zespół wszedł na
właściwe tory i wygląda na to, że
z meczu na mecz jeszcze okrzepnie,
nabierze doświadczenia i  będzie
grał coraz lepiej.

Na Stadionie Miejskim Fair
Play Arena rozegrany zos-
tał I Turniej o Puchar Pre-

zesa TSSR Polonii pan Ryszarda
Buckiego. W zawodach wzięły udział
dzieci z naszego klubu z trzech grup
wiekowych i  zarazem z  czterech
drużyn: Orlików, Młodzików I,
Młodzików II i Trampkarzy.

Chłopcy i  dziewczęta zostali
podzieleni na cztery zespoły, które
mierzyły się każdy z każdym. Dwie
drużyny z najlepszym bilansem za-
grały w finale, dwie słabsze w meczu
o trzecie miejsce. Zwyciężyli „Żółci”,
na drugim miejscu uplasowali się
„Niebiescy”, trzeci byli „Czerwoni”,
a 4 miejsce zajęła drużyna „Poma-
rańczowych”. Jednak nie miejsca
i wynik były tu najważniejsze.

Dzieci i  młodzież z  różnych
drużyn naszego klubu spędziła ze

sobą trochę czasu, na boisku jak
i poza nim. Integracja przebiegała
np. przy wspólnym biesiadowaniu
przy grillu z kiełbaskami, podczas,
jak i po zakończeniu rozgrywanych
meczy. Wszyscy świetnie się bawili.
Zorganizowano konkurs rzutów
karnych i  żonglerki, w  których
bezkonkurencyjny okazał się Bart-
łomiej Pawlak. Najlepszym za-
wodnikiem turnieju wybrano Krys-
tiana Wrzoska. Najlepszym strzel-
cem został Jakub Czternastek.
Najlepszy bramkarz toMichał Bo-
rysewicz. Najlepszym Orlikiem
wybrano Krystiana Trelińskiego,
a nagrodę Fair Play otrzymał Kac-
per Sławski. Cały turniej trzeba
uznać za bardzo udany. Już w nie-
dalekiej przyszłości będzie jego
druga edycja.

Uczestnicy zawodów razem z Prezesem TSSR Polonia Trzebnica Ry-
szardem Buckim (kuca na środku), kierownikiem drużyny Młodzi-
ków I Anną Śródką (stoi w górnym rzędzie na środku), oraz trene-
rami: Leszkiem Karbownikiem (trener Młodzików II, stoi pierwszy
z prawej) i Przemysławem Migdałem (trener Orlików, stoi w górnym
rzędzie piąty z prawej). Cała galeria zdjęć z turnieju dostępna jest
na oficjalnym profilu TSSR Polonii na Facebooku.

Nasi zawodnicy i pani trener Monika Bieda (w środku), na turnieju,
przed wręczeniem nagród, w strojach ufundowanych przez  Spon-
sora Tytularnego TSSR Polonii – Gminę Trzebnica i Sponsora TSSR
Polonii pana Marcina Gasztyka, właściciela firmy Euro-System.
Więcej zdjęć z turnieju na oficjalnym profilu TSSR Polonii na Face-
booku.

Polonia na fali wznoszącej

TSSR Polonia Trzebnica, ul. Sportowa 1, tel./fax: 71 312 00 87, email: poloniatrzebnica@wp.pl, www.poloniatrzebnica.pl

Graliśmy o Puchar Prezesa

Żacy na turnieju 
w Kątach
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Od roku czasu młodzież
z TSSR Polonii cyklicz-
nie wybiera się na mecze

Śląska Wrocław, które odbywają
się na arenie niedawnego Euro
2012 –  Stadionie Miejskim we
Wrocławiu. To jeden z elementów
współpracy między klubami. Zos-
tała ona zainicjowana dzięki panu
burmistrzowi Markowi Długozi-
mie na spotkaniu działaczy TSSR
Polonii z  panem Józefem Birką
przewodniczącym Rady Nadzor-
czej Śląska Wrocław. Śląsk za-

pewnia bilety, nasz klub transport
i opiekę. Młodzież zawsze chętnie
bierze udział w takich wyjazdach
i  już grubo ponad stu piłkarek
i  piłkarzy miała możliwość na
żywo oglądać w akcji drużynę ak-
tualnego Mistrza Polski.

Wielu z młodych polonistów
dzięki tym wyjazdom znalazła się
po raz pierwszy na meczu T-Mo-
bile Ekstraklasy i było to dla nich
niezapomniane przeżycie. Takie
wyjazdy to zawszy źródło dobrej
zabawy i możliwość zintegrowania

się zawodników naszego klubu
z różnych grup wiekowych.

Nie inaczej było w  sobotę
10.11.2012r., kiedy to pięćdzie-
sięcioro dziewczynek i chłopców,
głównie z grupy młodzików, wraz
z  opiekunami, wybrało się do
Wrocławia, żeby dopingować Śląsk
w meczu z Piastem Gliwice. Choć
wszyscy żywiołowo kibicowali, na
niewiele się to zdało, bo WKS
przegrał spotkanie. Mimo to cała
grupa zadowolona i  szczęśliwa
wróciła do domu.

Wtegorocznych Otwar-
tych Mistrzostwach
Wrocławia w Biegach

Długich wzięło udział wielu za-
wodników z naszej gminy. Regu-
lamin mistrzostw przewidywał
cztery biegi na różnych dystansach,
w  których trzeba było zająć jak
najwyższą lokatę i zdobyć możliwie
najwięcej punktów w danej kate-
gorii wiekowej.

Cykl biegów składał się z  :
w marcu Cross Między Mostami
na dystansie 12 km, w  czerwcu
Szczytnicka Piątka 5 km, wrzesień
to królewski dystans 42 km 195
m  Hasco-Lek Wrocław Maraton,
w którym  Andrzej Hazubski jako
jedyny trzebniczanin „złamał” ma-
giczną – dla amatora – barierę 3
godzin. Z wynikiem 2:59:23 zajął
znakomite 90 miejsce na 3900

uczestników Maratonu Wrocław-
skiego. Ostatnim biegiem mist-
rzostw w  miesiącu październiku
była Olimpijska 6. Jest to bieg na
dystansie 6 km po nadodrzańskich
wałach w pobliżu Stadionu Olim-
pijskiego.

Duży sukces w  tegorocznej
edycji biegów odniosło czworo
naszych zawodników, którzy są
zrzeszeni w klubie LZS Trzebnica.

Barbara Krakowiak i Andrzej Ha-
zubski zdobyli tytuły Mistrzów
Wrocławia w swoich kategoriach
wiekowych, natomiast Anna Ha-
zubska i  Damian Jarecki zajęli
trzecie miejsca zdobywając brą-
zowe medale. Trzebniczanie mają
nadzieję, że przy życzliwym wspar-
ciu Gminy Trzebnica będą mogli
nadal godnie reprezentować nasze
miasto zarówno w kraju jak i za
granicą.

JH

Młodzież z TSSR Polonii na meczach Śląska

Mistrzowie Wrocławia
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Mistrzowie Wrocławia: 
Barbara Krakowiak 
i Andrzej Hazubski.
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URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY
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, czwar-
tek: 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

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. 127
tel.: 71 388-81-77, 312-06-11 wew. 277
e-mail: ekologia@um.trzebnica.pl
Wydział Finansowy
Skarbnik gminy: 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: promocja@um.trzebnica.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO
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

ZAKŁAD GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ „Ergo” Sp. z o.o.
pl. M. J. Piłsudskiego 1, pok. 46
tel. 71 310 99 56, 310 99 92
zgksekretariat@zgk.trzebnica.pl

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
pl. Piłsudskiego 1, Trzebnica, tel.: 71 312-05-27

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. Kościuszki 10, 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.
Telefon zaufania 
dla ofiar przemocy w rodzinie:
we wtorki – tel.: 71 387-06-06
Grupa AA „Jadwiga” – spotkania w każ-
dy 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.

ŚWIETLICE 
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
O CHARAKTERZE
PROFILAKTYCZNYM
Świetlica Ratusz, Trzebnica 0 792 024 802
Świetlica w Marcinowie 71 387 00 69
Świetlica 
w Biedaszkowie Małym 0 517 652 625
Świetlica w Boleścinie 71 312 75 94
Świetlica w Masłowie 71 312 31 34
Świetlica w Ujeźdźcu Wielkim 71 312 77 22
Świetlica w Kuźniczysku 71 312 72 51
Świetlica w SP nr 2 71 312 00 29
Świetlica Jaźwiny 0 691 717 093
Świetlica w Rzepotowicach 0 697 021 285
Świetlica Maciejki
przy Kongregacji 
Sióstr Boromeuszek 0 605 260 393

WYKAZ PLACÓWEK ORAZ
PUNKTÓW
KONSULTACYJNYCH 
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO
SZPOZ – Poradnia Terapii Uzależnień od Narko-
tyków. wyb. J. C. Korzeniowskiego 18, 
50-226 Wrocław, tel.: 71 329-14-60 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

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:
• 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
Apteki czynne: 8.00-19.00, soboty 8.00-14.00.
Wykaz dyżurów całodobowych: 
www.trzebnica.pl

SZKOŁY / PRZEDSZKOLA:
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 
im. Krasnala Hałabały w Trzebnicy, 
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. Daszyń-
skiego 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.kulturaisport.trzebnica.pl 
• www.geotrzebnica.pl
• www.emapy.com/trzebnica 
• www.halazapo.trzebnica.pl 
• www.trzebnicazdroj.eu

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 wewnętrzny: pn–pt od 6.00 do 22.00, sb–nd od 8.00 do 22.00

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, 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.
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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

Trzebnickie Centrum Kultury
i Sportu zatrudni osobę 

na 3-miesięczną, bezpłatną
praktykę w ramach umowy

absolwenckiej. 
Informacje 

pod nr tel. 71 3120947

R E K L A M A


