
nr 6(19)/2012
data wydania: 9.07.2012 r.

pismo bezpłatne

Szkolne Orły wyró˝nione
Tradycyjnie, tuż przed zakończe-

niem roku szkolnego, odbyła się
uroczysta Gala wręczenia tytułów
Szkolnych Orłów Gminy Trzebnica,
dla najwybitniejszych uczniów z gmin-
nych szkół podstawowych oraz gim-
nazjalnych.

Hasłem przewodnim tegorocznej
uroczystości były pasje, gdyż mijający
rok szkolny został ogłoszony przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej
„Rokiem Szkoły z  pasją”, jako kon-
tynuacja „Roku Odkrywania Talentów”.
Podczas gali zaprezentowały się dzieci
z  gminnych szkół, które takie pasje
posiadają, rozwijają i osiągają sukcesy.

str. 6–7

Godło
TERAZ

POLSKA
dla Trzebnicy!
Wielki sukces naszej gminy w skali całego kraju! 

11 czerwca w Warszawie w Teatrze Wielkim odbyło się uroczyste
wręczenie statuetek laureatom konkursu „Teraz Polska”. Konkurs ma już

swoją dobrze wypromowaną i rozpoznawalną markę, a tegoroczna
edycja była jego dwudziestą odsłoną. Tym bardziej cieszy fakt, że

właśnie w tym roku prestiżowe godło otrzymała Gmina Trzebnica –
jako jedna z sześciu w kraju oraz jedyna z Dolnego Śląska w kategorii

gmin miejsko-wiejskich.
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Gościliśmy samorządowców
z zaprzyjaźnionego Kitzingen

str. 8–9

Jak kibicowaliśmy w trakcie Euro 
na Fair Play Arenie
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Ponad pięć godzin trwała 28
czerwca br. sesja Rady Miej-
skiej w Trzebnicy, na której

radni podjęli uchwałę zatwierdza-
jącą sprawozdanie finansowe wraz
ze sprawozdaniem z  wykonania
budżetu gminy za rok 2011. Podjęli
również uchwałę o udzieleniu bur-
mistrzowi Gminy Trzebnica Mar-
kowi Długozimie absolutorium
z  tytułu wykonania budżetu za
rok 2011. Obie uchwały poparło
13 radnych koalicji.

Chociaż Komisja Rewizyjna
RM oraz Komisja ds. Budżetu
i  Rozwoju Gospodarczego RM
pozytywnie zaopiniowały wyko-
nanie ubiegłorocznego budżetu
gminy i  pozytywna była także
ocena Regionalnej Izby Obra-
chunkowej, która nadzoruje fi-
nanse wszystkich dolnośląskich
samorządów, to jednak ośmiu
opozycyjnych radnych głosowało
przeciw przyjęciu sprawozdania
oraz przeciw udzieleniu absolu-
torium. W trakcie obrad nie pa-
dały argumenty „przeciw” czy
wątpliwości wobec sposobu wy-
konania budżetu. Jednak przeciw
zagłosowali: Karol Idzik, Paweł
Czapla, Adam Gubernat, Woj-
ciech Wróbel, Paweł Wolski, Jan
Darowski, Janusz Szydłowski, Ze-
non Janiak.

Burmistrz Marek Długozima
po otrzymaniu absolutorium po-
wiedział: – Przede wszystkim dzię-

kuję tym trzynastu radnym, którzy
głosowali „za”, bo to świadczy
o trosce i pokazuje, że zależy nam
na rozwoju gminy. Dołączył nie-
dawno do naszej koalicji radny
Krzysztof Surówka, co bardzo nas
cieszy i doceniamy jego decyzję. 

– Chcę również podziękować
za dobrą pracę skarbnik gminy
Barbarze Krokowskiej, moim za-
stępcom Jadwidze Janiszewskiej
i Jerzemu Treli, naczelnikom wy-
działów i wszystkim pracownikom
Urzędu Miejskiego oraz kierow-
nikom podległych jednostek. Na-
tomiast apeluję do was radni opo-
zycyjni, byście się naprawdę wresz-
cie wznieśli ponad podziałami, jak
to macie zapisane w nazwie wa-
szego klubu. Odnoszę bowiem
wrażenie, że bardziej wam zależy
na destabilizacji rozwoju naszej
gminy niż na dobru naszej małej
Ojczyzny – podkreślił burmistrz
Marek Długozima. – Nie rozu-
miem zachowania Karola Idzika,
który w  zeszłym roku głosował
za budżetem i jego realizacją, a przy
tak wysokim wykonaniu  budżetu
za rok 2011 teraz głosował przeciw.
Jest to postępowanie czysto poli-
tyczne – powiedział burmistrz
Marek Długozima.

Za przyjęciem sprawozdania
i absolutorium głosowali: Krystyna
Haładaj, Wiesława Kucięba, Janina
Polak, Barbara Trelińska, Tadeusz
Cepiel, Andrzej Łoposzko, Jan Ja-

nusiewicz, Janusz Pancerz, Zbig-
niew Pasiecznik ,Edward Sikora,
Mateusz Stanisz, Krzysztof Su-
rówka, Jan Zielonka.

Porządek obrad XXV sesji li-
czył aż 27 punktów. Zostały pod-
jęte też uchwały na temat zmian
w  tegorocznym budżecie gminy,
w sprawach nadania nazwy kilku
gminnym drogom oraz na wsparcie
projektu budowy schroniska dla
zwierząt w Gminie Lubin. Podjęto
również uchwałę w sprawie przy-
jęcia Strategii rozwoju oświaty
w  Gminie Trzebnica w  latach
2011–2018.

Podczas sesji dokonano również
zatwierdzenia rocznego sprawoz-
dania finansowego Zakładu Lecz-
nictwa Ambulatoryjnego za rok
2011 oraz zmieniono skład Rady
Społecznej ZLA. Radni odwołali
z  niej Karola Idzika, a  w jego
miejsce powołano do Rady Spo-
łecznej Mateusza Stanisza. Radny
Idzik kandydował do Komisji Re-
wizyjnej Rady Miejskiej, ale 12
radnych było przeciwnych tej kan-
dydaturze. Natomiast 19 radnych
poparło radną Wiesławę Kuciębę,
która również zgłosiła chęć pracy
w  Komisji Rewizyjnej. Z  pracy

w Komisji ds. Obywatelskich, Sa-
morządu, Porządku Publicznego,
Opieki Społecznej i Zdrowia sam
zrezygnował radny Jan Zielonka.

Ostatnim punktem obrad była
zgłoszona przez opozycyjnych rad-
nych chęć podjęcia uchwały w spra-
wie odwołania przewodniczącego
Rady Miejskiej Mateusza Stanisza.
Wnioskodawcy argumentowali, że
przewodniczący nie zwołał sesji
nadzwyczajnej Rady Miejskiej,
podczas gdy opozycja o to wnio-
skowała.

– Nie jest prawdą, że odmó-
wiłem zwołania sesji nadzwyczaj-
nej. Zwróciłem tylko do uzupeł-
nienia wadliwie skonstruowany
wniosek o taką sesję – wytłumaczył
przewodniczący RM Mateusz Sta-
nisz. Przedstawił też opinie prawne,
które uzasadniały, że nie mógł po-
stąpić inaczej.

W tajnym głosowaniu tylko
siedmiu radnych było za odwoła-
niem przewodniczącego Rady
Miejskiej w Trzebnicy, a trzynastu
głosowało przeciw, zatem ta
uchwała zdecydowanie nie prze-
szła.

Roman Skiba

O wykonaniu budżetu

Skarbnik Barbara Krokowska powie-
działa: – Realizacja budżetu 2011 roku
zamknęła się wysoką bo 95% wyko-
naniem założonych planów. Realizacja
na tak wysokim poziomie dotyczy za-
równo dochodów jak i wydatków. Wy-
datki majątkowe również zrealizowano
na takim wysokim poziomie. 
Chciałabym zaznaczyć, że od roku
2007 po rok 2011 budżet realizowany
jest na poziomie od 95 do 100%. To
sukces Burmistrza, który potrafi rea-

lizować cele nakreślone w planach.
Możecie Państwo nie pamiętać, ale
w pierwotnej uchwale budżetowej na
2011 rok przyjęto do realizacji 10 in-
westycji. Ostatnia uchwała zawierała
81 inwestycji. Nie trzeba tego komen-
tować. Fakty mówią same za siebie.
Dzięki mądremu zarządzaniu spełnio-
ne zostały wszystkie wymagania na-
rzucone ustawą o finansach publicz-
nych. Wynik operacyjny budżetu tj.
różnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi jest wielkością

dodatnią. Wskaźniki mówiące o długu
gminy są prawidłowe i mieszczą się
w granicach określonych ustawą o fi-
nansach publicznych.
W wyniku badania sprawozdań prze-
kazanych przez gminę Regionalna Izba
Obrachunkowa wydała pozytywną
opinię o przedłożonym przez Bur-
mistrza Gminy Trzebnica sprawozda-
niu rocznym z wykonania budżetu
Gminy Trzebnica na 2011 rok. Również
pozytywie zaopiniowany został wnio-
sek Komisji  Rewizyjnej Rady Miejskiej

w Trzebnicy w sprawie udzielenia ab-
solutorium Burmistrzowi Gminy
Trzebnica.
Burmistrz Marek Długozima powie-
dział: – Takiego bardzo dobrego wy-
konania budżetu mogą się od nas
uczyć inne gminy. Przede mną kolejne
duże zadania inwestycyjne: budowa
Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Mu-
zycznej I i II stopnia, budowa nowej
przychodni zdrowia, budowa boisk,
placów zabaw i świetlic w mniejszych
miejscowościach naszej gminy. 

Trwa proces wyboru wyko-
nawcy do zrealizowania
budowy Szkoły Podsta-

wowej nr 2 i  Szkoły Muzycznej
I i II Stopnia w Trzebnicy. Ta in-
westycja jest drugim – po budowie
basenu – tak poważnym i złożo-
nym zadaniem na przestrzeni
ostatnich lat.

– Wraz z komisją przetargową
poddawaliśmy ocenie formalno-
prawnej oferty złożone na budowę
Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły

Muzycznej I i II Stopnia. Zależy
mi bardzo na tym, by do 20 lipca
br. podpisać umowę z wykonawcą
tej oczekiwanej przez mieszkań-
ców inwestycji. Podjętą przeze
mnie decyzję o  budowie SP 2
i  pierwszej w  powiecie Szkoły
Muzycznej, biorę sobie za punkt
honoru, żeby zakończyć prace
w  terminie. Muszę się zmierzyć
z tym trudnym zadaniem, ale jes-
tem pewien, że tak jak w  przy-
padku budowy basenu, również

ta inwestycja zakończy się pełnym
sukcesem. Warto dodać, że jest
to druga po basenie, tak poważna
i złożona zarówno pod względem
budowlanym jak i  finansowym
inwestycja. Udało mi się tak skon-
struować montaż finansowy (po-
nad 9 mln zł), by zapewnić kom-
pleksową realizację zadania – po-
wiedział burmistrz Marek Dłu-
gozima.
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Burmistrz Marek Długozima podziękował radnym koalicji za abso-
lutorium, a do opozycji zaapelował, by naprawdę wzniosła się po-
nad podziałami, jak to ma zapisane w swojej nazwie.

XXV sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Absolutorium dla burmistrza
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Wypowiedzi radnych

Krystyna Haładaj: – Nie chciałabym
współpracować z Karolem Idzikiem
w Komisji Rewizyjnej ponieważ swą
postawą nie gwarantuje rzetelności
pracy w tak ważnej komisji. Swe
przekonanie wyniosłam z posiedzeń
klubu radnych Marka Długozimy, na
których radny Idzik niejednokrotnie
manipulował rzeczywistością i nami
radnymi.
Andrzej Łoposzko: – Jako przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej uważam,
że opozycja jest stosownie ilościowo
w niej reprezentowana przez 4 rad-
nych: Adama Gubernata, Janusza
Szydłowskiego, Pawła Wolskiego
i Wojciecha Wróbla. Do dziś komisja
nie zrealizowała programu kontroli,
że nie wspomnę nieterminowości
realizacji pracy. Nikt opozycji nie za-
myka możliwości kontroli burmistrza,
ale przypominam, że radni opozycji
są też przewodniczącymi zespołów
kontrolnych i powinni się bardziej
zaangażować. Wprowadzenie Karola
Idzika nie wpłynie na poprawę pra-
cy.

Będzie wykonawca dla szkół
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14czerwca 2012 r. odbył się bal ab-
solwentów naszego gimnazjum.
Zaczęło się od tradycyjnego po-

loneza, który został odtańczony perfekcyjnie
dzięki panu Emilianowi Pasternakowi.
Oprócz rodziców, nauczycieli i innych pra-
cowników naszej szkoły obejrzeli go  także
zaproszeni goście: burmistrz Marek Dłu-
gozima, zastępca burmistrza Jerzy Trela,
dyrektor ZAPO Agnieszka Moździerz, byłe
panie dyrektorki Maria Bronowicka i Barbara
Podrażnik oraz proboszcz parafii Koczurki
Artur Kochmański. Wszyscy zgodnie orzekli,
że klimat tego staropolskiego tańca jest nie-
słychanie wspaniały, gdyż uroku dodają mu

togi, w jakich występują uczniowie naszego
gimnazjum. Po polonezie przyszedł czas na
podziękowania uczniów (wygłosili je Julia
Skóra i Marcin Piasecki), rodziców, w imieniu
których głos zabrała pani Edyta Gajda oraz
przemówienie dyrektora Mariusza Szkara-
dzińskiego , który tradycyjnie odczytał strofy
poświęcone każdemu uczniowi z  osobna
i wręczył podziękowania niektórym rodzicom
za pracę społeczną na rzecz szkoły. Po części
oficjalnej przyszedł czas na tańce, do których
wspaniale przygrywał zespół „Focus”.

Uczniowie Gimnazjum 

w Ujeźdźcu Wielkim

Bal absolwentów Trzebnickie Centrum
Kultury i Sportu 

zaprasza na 
Pierwszy Letni 

Dancing na Wyspie, 
który odbędzie się 
w sobotę 14 lipca 

godz. 19. 
Wstęp 10 zł, 

zakąski i napoje
we własnym zakresie.

R E K L A M A
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Wielki sukces naszej
gminy w skali całego
kraju! 11 czerwca

w Warszawie odbyło się uroczyste
wręczenie statuetek laureatom kon-
kursu „Teraz Polska”. Konkurs ma
już swoją dobrze wypromowaną
i  rozpoznawalną markę, a  tego-
roczna edycja była jego dwudziestą
odsłoną. Tym bardziej cieszy fakt,
że właśnie w tym roku prestiżowe
godło otrzymała Gmina Trzebnica
– jako jedna z  sześciu w  kraju
oraz jedyna z  Dolnego Śląska

w  kategorii gmin miejsko-wiej-
skich. Oto „najlepsi z najlepszych”
– tak niejednokrotnie nazywano
tegorocznych  laureatów podczas
gali wręczenia nagród.

Od 2006 roku Fundacja Pol-
skiego Godła Promocyjnego or-
ganizuje Konkurs „Teraz Polska”
dla Gmin. Celem tej edycji Kon-
kursu było wyłonienie oraz wy-
różnienie Godłem „Teraz Polska”
najlepszych, pod względem gos-

podarności oraz atrakcyjności dla
mieszkańców i  przedsiębiorców,
gmin w Polsce.

Nagroda będzie promować
gminę, podkreślając jej wszech-
stronną atrakcyjność oraz spełni
rolę magnesu przyciągającego do
wyróżnionej gminy mieszkańców
oraz inwestorów. Będzie także
gwarantem solidności i wzorowej
pracy Urzędu.

Jak podkreślają organizatorzy
konkursu: wykorzystując doświad-
czenie uzyskane przy promocji Pro-

duktów i Usług dotychczas nagra-
dzanych w Konkursie „Teraz Polska”,
chcemy, aby Godło „Teraz Polska”
stało się także dla gmin swego ro-
dzaju świadectwem potwierdzającym
ich nowoczesność oraz podkreśla-
jącym jej unikalne walory. Dzięki
temu Godło "Teraz Polska" stanowić
będzie oryginalne narzędzie budu-
jące markę gminy oraz jej prestiż.

Niezależna kapituła ekspercka,
oceniająca każdą aplikację kon-

kursową, brała pod ocenę zgodnie
z regulaminem następujące czyn-
niki: politykę inwestycyjną, infras-
trukturę techniczną, politykę ja-
kości urzędu, promocję gminy, rea-
lizację polityki społecznej, zarzą-
dzanie gminą oraz wskaźniki eko-
nomiczno-społeczne na przestrzeni
lat 2008-2010.

W uroczystości udział wzięło
wielu znamienitych gości – m.in.
Lech Wałęsa, marszałek sejmu Ewa
Kopacz, marszałek senatu Bogdan
Borusewicz, Jerzy Buzek, Olgierd
Dziekoński, Eugeniusz Grzeszczak
oraz Cezary Grabarczyk.

W związku z 20-leciem Godła
„Teraz Polska” Kapituła postano-
wiła przyznać także wyróżnienia
honorowe wydarzeniom specjal-
nym, promującym Polskę. Nagrody
z rąk marszałek sejmu Ewy Kopacz
odebrali: Jurek Owsiak za Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy,
Marian Woronin i Andrzej Maj-
kowski za Czwartki Lekkoatle-
tyczne oraz Czesław Lang za Tour

de Pologne. Podczas uroczystej
Gali w Teatrze Wielkim wyróż-
nienia za wkład w rozwój Polskiego
Programu Promocyjnego otrzymali
także Prezydenci RP, którzy pełnili
dotychczas rolę Patronów Hono-
rowych nad Konkursem. Laudację
wygłosił poseł Parlamentu Euro-
pejskiego prof. Jerzy Buzek.
W  Teatrze Wielkim obecny był
Lech Wałęsa. W związku z udzia-
łem w misji na Ukrainie Aleksan-
der Kwaśniewski, wbrew wcześ-
niejszym planom, nie mógł przybyć
na uroczystość. W  jego imieniu
nagrodę odebrała córka, Aleksandra
Kwaśniewska.

Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima po odebraniu
statuetki powiedział: – Najlepsi
z najlepszych” – to słowo często
padało podczas gali wręczenia
nagród. Stojąc na scenie przy
wybitnych osobistościach ze świa-

ta polskiego biznesu, polityki czy
nauki, czułem dumę, że Trzebnica
znalazła się w tak dostojnym gro-
nie. To wielkie wyróżnienie i jed-
nocześnie ogromna mobilizacja
do dalszej pracy. Szczęśliwie zło-
żyło się, że otrzymaliśmy tą na-
grodę w dwudziestą rocznicę kon-

kursu. Trzebnicka gmina napraw-
dę odnotowała w ostatnich latach
dynamiczny rozwój dzięki od-
powiedzialnemu zarządzaniu
przez włodarzy i podejmowaniu
dobrych decyzji, dlatego cieszę
się, że kolejna komisja ekspercka
doceniła naszą pracę w różnych
obszarach podejmowanej dzia-
łalności. Na godło „Teraz Polska”
zapracował cały samorząd trzeb-
nicki oraz wszyscy Mieszkańcy
– którym tą nagrodę dedykuję
i jednocześnie z całego serca dzię-
kuję.

Godło Teraz Polska dla Trzebnicy!

Szacowne grono laureatów i gości gali Teraz Polska na pamiątkowej fotografii z tegorocznej edycji
konkursu.

Prof. Jerzy Buzek, były premier RP i przewodniczący Parlamentu
Europejskiego wygłosił laudację i gratulował burmistrzowi Mar-
kowi Długozimie tego prestiżowego wyróżnienia.

Jurek Owsiak również jest laureatem tej prestiżowej nagrody.

Pamiątkowe zdjęcie burmistrza z prof. Henrykiem Skarżyńskim,
wybitnym otolaryngologiem, laureatem Godła Teraz Polska w ka-
tegorii Wybitny Polak.

Co o nagrodzie mówili szefowie

samorządów nagrodzonych we

wcześniejszych edycjach konkur-

su?

Tadeusz Czajka, wójt Gminy Tarnowo
Podgórne: – Przyznanie Gminie Tar-
nowo Podgórne godła promocyjnego
TERAZ POLSKA potwierdziło, że na-
leżymy do najlepszych gmin w Polsce.
Posiadanie tak uznanego godła pro-
mocyjnego powoduje wzrost wiary-
godności gminy w oczach mieszkań-
ców i inwestorów. Możliwość umiesz-
czenia w materiałach promujących
gminę charakterystycznego biało-
czerwonego znaczka napawa dumą,
gdyż jest to najbardziej rozpozna-
walny znak „dobrej jakości” .
Maria Jolanta Batycka-Wąsik, wójt
Gminy Lesznowola: – Gmina Lesz-
nowola przeżywa od kilku lat bardzo
dynamiczny rozwój. Osiągnięcia gmi-
ny zostały dostrzeżone i bardzo po-
zytywnie ocenione przez ekspertów
zewnętrznych. Jesteśmy laureatem
wielu konkursów o zasięgu krajo-
wym. Zdobycie lauru w XVII edycji
Konkursu „Teraz Polska’’, który był
jednocześnie I edycją skierowaną do
gmin, to wielkie wyróżnienie i wielki
prestiż. Uważamy, że nagroda ta no-
bilituje, bo jest przyznawana najlep-
szym z najlepszych, ale równocześnie
zobowiązuje do coraz to lepszych
działań na rzecz lokalnej społeczności.
Na wyróżnienie to zapracował cały
lesznowolski Samorząd i wszyscy
Mieszkańcy. Jesteśmy niezwykle dum-
ni i szczęśliwi.
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WUrzędzie Miejskim
w  Trzebnicy 19 czerwca
odbyło spotkanie konsul-

tacyjno-informacyjne w sprawie opra-
cowania gminnego programu wspie-
rania rodziny. Uczestniczyli w  nim
przedstawiciele różnych środowisk:
pracownicy ośrodka pomocy społecz-
nej, pedagodzy szkolni, policjanci,
działacze organizacji pozarządowych,
lekarze, prokurator, urzędnicy i  wo-
lontariusze. Pierwszym krokiem było
podpisanie porozumienia i wyłonienie
zespołu interdyscyplinarnego, który
opracuje taki program dla Gminy
Trzebnica.

Wynika to z zapisów nowej ustawy
o wspieraniu rodziny i pieczy zastęp-
czej, którą jeszcze w 2011 roku przyjął
parlament. W marcu br. Rada Miejska
w Trzebnicy podjęła uchwałę o reali-
zacji tych zadań na terenie naszej
gminy. Ewa Sucharska-Frania, kie-
rownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzebnicy przedstawiła na spotkaniu
główne założenia i cel zarówno ustawy
jak i programu, który ma powstać.

– Program to cały pakiet wspie-
rania rodziny. Gmina powinna zrobić
wiele, żeby dziecko pozostało w  ro-
dzinie biologicznej, a  nie podlegało

zbyt długo pieczy zastępczej czy to
rodzinnej czy też instytucjonalnej.
Gmina bowiem pokrywa te koszty
tej pieczy w  pierwszym roku w  10
procentach, w drugim w 30 procentach,
a potem też w 50 procentach. Dlatego
należy pracować również z taką rodziną
– powiedziała Ewa Sucharska-Fra-
nia.

Statystyki w skali kraju pokazują
wyraźnie, że – niestety – coraz więcej
dzieci jest poza swą biologiczną ro-
dziną. Na szczęście w Gminie Trzeb-
nica te dane nie są tak dramatyczne,
bo obecnie takiej pieczy podlega 34
dzieci, w tym 28 jest w rodzinach za-
stępczych, a 6 w domach dziecka.

– Dane wskazują też wyraźnie, że
następuje koncentracja działań na
dziecku, podczas gdy trzeba się też
skupić na pracy z rodziną biologiczną.
Chodzi o terapię z uzależnienia, pomoc
prawną, zapobieganie samoizolacji.
Gmina musi dać wsparcie w  takich
działaniach, jak: wzmocnienie roli ro-
dziny, podniesienia świadomości pla-
nowania, reintegrację rodziny oraz po-
moc w opiece i wychowaniu. To wynika
z ustawy i pojawiły się już nowe in-
strumenty prawne do realizacji m.in.
powołanie asystenta rodziny, który

opiekowałaby się nią w imieniu gminy
– powiedziała Ewa Sucharska-Frania.
– Życzyłabym sobie, by zawiązało się
podczas tego spotkania grono osób,
które popracują nad pomocą rodzinie
i  przeciwdziałaniu przemocy w  ro-
dzinie.

Dyskusja podczas spotkania fak-
tycznie jednoznacznie wskazała alko-

holizm jako główny problem dysfunkcji
w rodzinie. Sporo rozmawiano o spo-
sobach przeciwdziałania temu uza-
leżnieniu, skuteczności i formach le-
czenia nałogu. Jednak nie mniej is-
totnym elementem problemów rodziny
jest również niezaradność życiowa.

– Skupiamy się na przemocy w ro-
dzinie i alkoholizmie, ale są też ludzie
niezaradni życiowo. Pomagaliśmy po-
nad 800 osobom, sprowadzając dwu-
krotnie po 12 i  14 ton żywności.
O tym także nie należy zapominać –
powiedziała Bogumiła Sosnowska
z trzebnickiego oddziału Towarzystwa
Pomocy Dzieciom.

– Ta ustawa nakłada obowiązek
powołania zespołu interdyscyplinar-
nego, który opracuje właściwy program
wspierania rodziny dla gminy. Uchwała
Rady Miejskiej w  Trzebnicy weszła
w  życie, więc stąd nasze spotkanie.
Proponujemy, by porozumienie w spra-
wie powołania zespołu podpisały na-
stępujące podmioty: Ośrodek Pomocy
Społecznej, Powiatowa Komenda Po-
licji, Zespół Administracyjny Placówek
Oświaty, Zakład Lecznictwa Ambu-
latoryjnego, Gminna Komisja Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień, Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie, a ze strony organizacji
pozarządowych: Towarzystwo Przy-
jaciół Dzieci i Caritas. W roboczych
spotkaniach zespołu będą mogli brać
udział również przedstawiciele innych
środowisk i organizacji – powiedziała
Iwona Durbajło, pełnomocnik bur-
mistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień. I  tak też się
stało. Pierwsze spotkanie robocze ze-
społu wyznaczono jeszcze przed wa-
kacjami.

– Dziękuję wszystkim za zaanga-
żowanie i  konstruktywną dyskusję.
Apeluję też o wsparcie idei wolonta-
riatu, którego dobrym zalążkiem w na-
szej gminie mogłyby być koła Caritas
działające w szkołach podstawowych
– podsumowała spotkanie Jadwiga Ja-
niszewska, zastępca burmistrza Gminy
Trzebnica.

Roman Skiba

Najstarsze trzebnickie przed-
szkole doczekało się oficjal-
nego patrona. W sobotę, 23

czerwca został nim Krasnal Hałaba-
ła.

Ten dzień zapowiadał się wyjąt-
kowo. Od rana świeciło słońce, a ude-
korowane przedszkole zachęcało
wszystkich gości do odwiedzenia jego
murów. Uroczystość urządzona została

w ogródku. Otwarcie imprezy przy-
padło właśnie dzieciom.

Podopieczni Grzegorza Kijkow-
skiego dumnie wmaszerowali na teren
ogródka przedszkolnego w rytm mu-

zyki, by chwilę później zaprezentować
zgromadzonym gościom swoje moż-
liwości taneczne. Spotkało się to z du-
żym aplauzem ze strony publiczności.
Następnie przywitano wszystkich gości
przybyłych na tę uroczystość. Dyrektor
Beata Szadkowska w krótkim wystą-
pieniu podkreślała znaczenie tego dnia,
który z pewnością odciśnie pozytywne
piętno na kartach historii Trzebnicy.

Głos zabrał także Burmistrz Gminy
Trzebnica – Marek Długozima, który
na ręce dyrektor złożył gratulacje i po-
dziękowania za pracę na rzecz przed-
szkola oraz podkreślił radość z faktu,

że placówka, która wychowała rzeszę
dorosłych już trzebniczan nareszcie
ma swojego patrona.

Przewodniczący Rady Miejskiej
– Mateusz Stanisz odczytał uchwałę
nadającą przedszkolu imię Krasnala
Hałabały. Zaznaczył też, że projekt
uchwały był jednym z  najbardziej
sympatycznych, jakie miał przyjemność
przedstawiać Radzie Miejskiej. Na-

stępnie odbyło się poświęcenie nowego
logo przedszkola, którego dokonał ks.
Piotra Wojciechowski z  parafii pw.
św. Bartłomieja i św. Jadwigi w Trzeb-
nicy.

Na zaaranżowanej dywanowej sce-
nie znów pojawiły się rozśpiewane
i roztańczone maluchy. Wśród prze-
pięknych dekoracji i z żywym Kras-
nalem Hałabałą zupełnie bez stresu
recytowały piękne wiersze i tańczyły,
co napawało radością i dumą wszystkie
mamy oraz ojców, którzy tego dnia
obchodzili swoje święto. Z tej okazji
latorośle przygotowały specjalne wier-
szyki, od których zrobiło się jeszcze
cieplej na tatusiowych sercach.

Część oficjalna zakończyła się po-
nownymi podziękowaniami za zaan-
gażowanie rodziców w przygotowanie
tej wspaniałej uroczystości. Na koniec
głos zabrały: dyrektor ZAPO Ag-
nieszka Moździerz oraz przewodni-
cząca komisji ds. oświaty, kultury, spor-

tu, turystyki, rekreacji, młodzieży
i współpracy międzynarodowej Rady
Miejskiej Krystyna Haładaj. Wszyscy
pracownicy przedszkola oraz goście
udali się na poczęstunek, zaś w ogródku
rozpoczęła się część nieoficjalna – za-
bawa dla dzieci, którą poprowadziła
pani Alina Zwoźniak. Rodzice zaś
chętnie korzystali z drzwi otwartych
przedszkola i zapoznawali swoje po-
ciechy z  jego magicznym wnętrzem. 

Bardzo miło i  z uśmiechami na
ustach upłynął ten dzień zarówno
dzieciom, jak i dorosłym. Z pewnością
zapisze się nie tylko w historii naszego
miasta, ale również w  pamięci naj-
młodszych, które mają odtąd swojego
uroczego, bajkowego patrona.

Patrycja Król

Dyrektor Beata Szadkowska wręczyła burmistrzowi Markowi Dłu-
gozimie dyplom przyjaciela placówki.

Krasnale z przedszkola mają już swego patrona.

Zastępca burmistrza Jadwiga Janiszewska, pełnomocnik burmist-
rza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień Iwona
Durbajło oraz szefowa Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Su-
charska-Frania zorganizowały ważne spotkanie w sprawie wspar-
cia rodzin potrzebujących.

Krasnal Hałabała patronem Przedszkola nr 1!

Wsparcie dla rodzin



P A N O R A M A T R Z E B N I C K A N R 6 ( 1 9 ) / 2 0 1 26

www.tok.trzebnica.pl

I KATEGORIA RELIGIJNO-HISTORYCZNA
klasy I-III: 
klasy IV-VI: 
Bartłomiej Ciba – Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy
nauczyciel – Siostra Lilianna Wypiór, Halina Pisarczyk
rodzice – Anna i Daniel Cibowie
gimnazjum:
II KATEGORIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZO-INFROMATYCZNA
klasy I-III: 
Tomasz Majewski – Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku
nauczyciel – Dorota Surówka (matematyka i informatyka)
rodzice – Dorota i Zbigniew Majewscy
Sandra Kargul – Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy
nauczyciel – Krystyna Tyczka (informatyka)
rodzice – Katarzyna i Paweł Kargulowie
klasy IV-VI: 
Natasza Pyszel – Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa 
nauczyciel – Jowita Pietrzykowska-Dziwak (matematyka)
rodzice – mama Tatiana Waniek -Pyszel 
gimnazjum:
III KATEGORIA HUMANISTYCZNA
klasy I-III: 
Adam Klementowski – Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy
nauczyciel – Renata Makles
rodzice – Beata i Stanisław Klementowscy
klasy IV-VI: 
Natalia Hariasz – Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku
nauczyciel – Urszula Borowa, Grażyna Świtalska, Emil Nitkiewicz
rodzice – Izabela i Adrian Hariasz
gimnazjum:
IV KATEGORIA ARTYSTYCZNA
klasy I-III: 
Aleksandra Dzierżyńska – Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa
w Trzebnicy
nauczyciel – Jolanta Boczar (nauczanie wszesnoszkolne, historia), Małgorzata
Miśta (muzyka) 
rodzice – mama Jolanta Dzierżyńska
Amelia Lubicz-Miszewska –  Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa
w Trzebnicy
nauczyciel – Jolanta Boczar, Małgorzata Miśta 
rodzice – Anna i Kamil Lubicz- Miszewscy 
klasy IV-VI: 
Justyna Mandryga – Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebni-
cy
nauczyciel – Dorota Krawiec, Małgorzata Miśta
rodzice – Agnieszka i Dariusz Mandrygowie 
Gimnazjum Ujeździec Wielki:

Dominika Furdal, rodzice –  Jolanta i  Artur Furdal, nauczyciel –  Adrianna
Pieczykolan-Gorazdowska 
Adrianna Wyskiel, rodzice – Renata i Ireneusz Wyskiel, nauczyciel – Adrianna
Pieczykolan-Gorazdowska 
Dorota Modliborska, rodzice – Grażyna i Zenobiusz Modliborscy, nauczyciel
– Adrianna Pieczykolan-Gorazdowska 
Aleksandra Psiurka, rodzice – Renata i Jerzy Psiurka, nauczyciel – Adrianna
Pieczykolan-Gorazdowska 
Małgorzata Szewczyk, rodzice – Wiesława i Wiesław Szewczykowie, nauczyciel
– Adrianna Pieczykolan-Gorazdowska 
Iwona Walęcka, rodzice – Beata i Piotr Walęccy, nauczyciel – Adrianna Pie-
czykolan-Gorazdowska 

V ODYSEJA UMYSŁU
Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy
Anna Bochenek, rodzice – Katarzyna i Artur Bochenek
Maciej Cieślak, rodzice – Małgorzata i Rafał Cieślakowie
Piotr Jankowski, mama – Justyna Składnik-Jankowska
Kornel Krawiec, rodzice – Marta i Bogdan Krawiec
Julian Waniek, rodzice – Aleksandra Bona-Waniek i Witold Waniek
Wojciech Zdzymiera, rodzice – Joanna i Paweł Zdzymiera
nauczyciel – Anna Ciba

VI UCZEŃ WSZECHSTRONNY
klasy I-III: 
Aleksandra Dzierżyńska –  Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa
w Trzebnicy
nauczyciel – Jolanta Boczar, Małgorzata Miśta
rodzice – mama Jolanta Dzierżyńska
Amelia Lubicz-Miszewska –  Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa
w Trzebnicy
nauczyciel – Jolanta Boczar, Małgorzata Miśta
rodzice –  Anna i Kamil Lubicz-Miszewscy
klasy IV-VI: 
Natalia Hariasz – Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku
nauczyciel – Urszula Borowa (język polski i  historia), Grażyna Świtalska
(przyroda), Emil Nitkiewicz (wychowanie fizyczne)
rodzice – Izabela i Adrian Hariasz
Jan Kucybała – Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy
(„Mistrz Ortografii” – II miejsce,Dyktando Powiatowe „O Złotą Skuwkę” –
I miejsce, powiatowy etap konkursu „zDolny Ślązaczek”)
nauczyciel – Bożena Sadownik (wychowawca, nauczycielka języka polskiego)
rodzice – Ireneusz i Magdalena Kucybałowie
gimnazjum:
VII NAJWSZECHSTRONNIEJSI SPORTOWCY
klasy I-III: 
klasy IV-VI:

Jakub Andrzejczyk – Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku
nauczyciel – Emil Nitkiewicz
rodzice – Jolanta i Marek Anrzejczykowie
Konrad Szulc – Szkoła Podstawowa w Boleścinie
nauczyciel –  Maria Długołęcka Walaszek, Wychowawca: Anna Leszczyńska
Janik 
rodzice – Małgorzata i Sławomir Szulc
Natalia Lorek – Szkoła Podstawowa w Ujeźdźcu Wielkim
nauczyciel – Jacek Ręboch
rodzice – Katarzyna i Rafał Lorek
Patrycja Kluga – Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy
nauczyciel – Halina Bolisęga
rodzice – Paulina Kluga
Matylda Kołodziejczyk – Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy
nauczyciel – Halina Bolisęga
rodzice – Ewelina i Kamil Kołodziejczyk
Nikola Sławińska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy
nauczyciel – Andrzej Durbajło
rodzice – Katarzyna i Dariusz Sławińscy
Kamil Goździewski – Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy
nauczyciel – Paweł Wolski
rodzice – Joanna i Krzysztof Goździewscy
Michał Cisak – Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy
nauczyciel – Wojciech Kabat (wychowanie fizyczne)
rodzice – Anna i Przemysław Cisakowie
Daniel Szałapski – Szkoła Podstawowa w Masłowie
nauczyciel – Barbara Falkowska 
rodzice – Krystyna i Sławomir Szałapscy
gimnazjum:
Patryk Dominas – Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy
nauczyciel – Piotr Rojewski
rodzice – Jolanta i Paweł Dominas
Patryk Koreńczuk – Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim
nauczyciel – Emilian Pasternak
rodzice – Beata i Zbigniew Koreńczuk

VIII ABSOLWENCI ROKU
Szkoły Podstawowe:
Joanna Garlińska – Szkoła Podstawowa w Ujeźdźcu Wielkim
nauczyciel – Barbara Szymacha
rodzice – Wiesława i Jacek Garlińscy
Korneliusz Dyszczyński – Szkoła Podstawowa w Boleścinie
nauczyciel – Anna Leszczyńska Janik (wychowawca)
rodzice – Urszula i Mariusz Dyszczyński
Alicja Frąckowiak – Szkoła Podstawowa w Masłowie
nauczyciel – Anita Szymczak 
rodzice – Marzena i Jarosław Frąckowiakowie

Łukasz Salecki – Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku
nauczyciel – Dorota Surówka
rodzice – Lidia i Sławomir Saleccy
Urszula Janicka – Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy
rodzice – Izabela i Marcin Janiccy
nauczyciel – Edyta Łapińska
Karolina Wójcicka – Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzeb-
nicy
rodzice – Renata i Tomasz Wójciccy
nauczyciel – Jowita Pietrzykowska-Dziwak
Iga Rojewska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy
nauczyciel – Renata Ziółkowska
rodzice – Lidia i Piotr Rojewscy
gimnazjum:
Patrycja Gołębowska – Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim
nauczyciel – Iwona Grochowina
rodzice – Jadwiga Gołębowska
Mateusz Jędrykiewicz – Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy
nauczyciel – Katarzyna Bahryn-Kamińska
rodzice – Małgorzata i Marek Jędrykiewiczowie

IX NAJLEPSZA DRUŻYNA SPORTOWA
Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy
Patrycja Kluga, mama – Paulina Kluga
Matylda Kołodziejczyk, rodzice – Ewelina i Kamil Kołodziejczyk
Zuzanna Płoszaj, rodzice – Iwona Wąsik i Ernest Płoszaj
Dominika Horak, rodzice – Maja Jeleniewska-Horak i Tomasz Horak
Maria Kluga, mama – Paulina Kluga
nauczyciel – Halina Bolisęga
Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy
Kamil Goździewski, rodzice – Joanna i Krzysztof Goździewscy
Karol Popiel, rodzice – Grażyna i Arkadiusz Popielowie
Kamil Kasperek, tato – Marcin Kasperek
Maciej Pepliński, babcia – Alicja Peplińska
nauczyciel – Paweł Wolski
Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy
Piotr Pająk, rodzice – Dorota i Jan Pająk
Jakub Psiurka, rodzice – Edyta i Andrzej Psiurka
Marcel Szostak, rodzice – Katarzyna i Ryszard Szostak
Filip Kuczma, rodzice – Małgorzata i Andrzej Kuczma
Łukasz Kowal, rodzice – Dorota i Leszek Kowal
Maciej Ciosek, mama – Agnieszka Domagała
Grzegorz Mazanka, rodzice – Jolanta i Zenon Mazanka
Marcin Jasiński, rodzice – Elżbieta i Zbigniew Jasińscy
Jakub Suder, mama – Teresa Suder
Sebastian Małysz, rodzice – Wioletta i Piotr Małysz
nauczyciel – Piotr Rojewski

Szkolne Orły 

Najzdolniejsi uczniowie dostali wyróżnienia na gali Szkolnych Orłów od burmistrza Marka Długozimy.

Kamila Wysota z Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy prezentowała swe obrazy.
Porywający występ Justyny Mandrygi rozpoczął galę Szkolnych
Orłów Gminy Trzebnica.
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Tradycyjnie, tuż przed za-
kończeniem roku szkol-
nego, odbyła się uroczysta

Gala wręczenia tytułów Szkolnych
Orłów Gminy Trzebnica, dla naj-
wybitniejszych uczniów z  gmin-
nych szkół podstawowych oraz
gimnazjalnych.

W sali widowiskowej Trzeb-
nickiego Centrum Kultury i Sportu
na początku rozbrzmiały dźwięki
piosenki Adele „Don’t You Re-
member” –  na fortepianie grała
i śpiewała Justyna Mandryga z Ję-
zykowej Integracyjnej Szkoły Pod-
stawowej. W  tak piękny sposób
rozpoczęto Galę Szkolnych Orłów
Gminy Trzebnica 2011/2012. Ha-
słem przewodnim tegorocznej uro-
czystości były pasje, gdyż mijający
rok szkolny został ogłoszony przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej
„Rokiem Szkoły z  pasją”, jako

kontynuacja „Roku Odkrywania
Talentów”. Podczas gali zaprezen-
towały się dzieci z gminnych szkół,
które takie pasje posiadają, rozwijają
i osiągają sukcesy.

Gala Szkolne Orły Gminy
Trzebnica podsumowuje rok szkol-
ny i wyniki uczniów w konkursach
na różnych szczeblach – od etapów
szkolnych po gminne, powiatowe,
wojewódzkie czy ogólnopolskie.
Laureatów Szkolnych Orłów wy-
biera na podstawie zgłoszeń ze
szkół specjalna Komisja. Ocenie
poddano uczniów w  IX katego-
riach: religijno-historyczna, ma-
tematyczno-przyrodniczo-infor-
matyczna, humanistyczna, arty-
styczna, Odyseja Umysłu, uczeń
wszechstronny, najwszechstron-
niejsi sportowcy, najlepsza drużyna
sportowa, absolwent roku. W tym
roku komisja przyznała tytuły

w  kategorii szkoły podstawowe
klasy I-III i klasy IV-VI oraz ka-
tegorii gimnazjum. Decydowała
największa ilość punktów z miejsc
zajętych w  poszczególnych kon-
kursach.

Po przywitaniu licznie przy-
byłych gości oraz przede wszystkim
nagrodzonych tytułem Szkolnego
Orła dzieci wraz z dumnymi ro-
dzicami, prowadzący uroczystość
zaprosili na scenę pierwszego wy-
różnionego ucznia, wraz z rodzi-
cami, odczytując jednocześnie de-
cyzję wpisania w poczet Szkolnych
Orłów, jaką otrzymują wyróżnieni
uczniowie oraz list gratulacyjny
wręczany rodzicom. Dokumenty
oraz upominki wszystkim dzieciom
i ich rodzicom wręczali: burmistrz
Gminy Trzebnica Marek Długo-
zima oraz dyrektor ZAPO Ag-
nieszka Moździerz. Pomiędzy po-

szczególnymi kategoriami, swoje
talenty zaprezentowali uczniowie
z gminnych szkół – grę na skrzyp-
cach w wykonaniu Klaudii Treliń-
skiej, pokaz gry na perkusji przy-
gotowany przez Mateusza Kru-
szyńskiego, piękne układy taneczne
zaprezentowane przez Kaję Świ-
derską, Kingę Długosz i Kornelię
Stanek, występy muzyczne Justyny
Mandrygi, zespołu w składzie: Li-
lianna Saternus, Damian Saternus
oraz Michał Iwaszuk, a także pio-
senka w wykonaniu Łukasza Sa-
leckiego z  zespołem. Natomiast

Patryk Pietrow opowiedział o swo-
ich dziełach origami, a  Kamila
Wysota o malowanych obrazach.
Na koniec w  zabawnym skeczu
wystąpił Mateusz Garncarek.

Gdy nagrody w ostatniej ka-
tegorii zostały już wręczone, na
scenę zaproszeni zostali wszyscy
nauczyciele prowadzący i wycho-
wawcy, którzy pracując z wyróż-
nionymi uczniami przyczynili się
do ich sukcesu. Kadra nauczycielska
także została doceniona, otrzy-
mując listy gratulacyjne. Po tym
miłym akcencie, głos zabrała dy-
rektor ZAPO Agnieszka Moź-
dzierz, która ogłosiła wyniki kon-

kursu na logo ZAPO, zapraszając
na scenę wyróżnione osoby – Ka-
rola Maliszkiewicza, Natalię Dro-
gosz oraz Annę Lisowską.

O podsumowanie tegorocznej
Gali poproszony został burmistrz
Gminy Trzebnica Marek Długo-
zima, który powiedział: – Po ilości
uczniów, którzy dzisiaj wpisani
zostali w poczet Szkolnych Orłów
Gminy Trzebnica, widać, że hasło,
które przyświeca mnie i pracow-
nikom jednostek podległych gmi-
nie – Inwestując w edukację, in-
westujemy w  przyszłość naszych

dzieci – przynosi pozytywne skutki.
Dzięki polepszaniu warunków
nauki, nowoczesnemu sprzętowi
kupowanemu do placówek oświa-
towych, angażowaniu się w różne
projekty, jak Odyseja Umysłu, mo-
dernizacji obiektów sportowych
i wielu innym działaniom, dzieci
i  młodzież z  Gminy Trzebnica
mają zapewnione doskonałe wa-
runki do samorozwoju, kształcenia,
a  także rozwijania swoich pasji.
Niektóre z nich mogliśmy podzi-
wiać także dzisiaj. W tym miejscu
warto dodać, że już niebawem
Szkoła Podstawowa nr 2 zostanie
przeniesiona do wyremontowanego
budynku, powstanie także pierwsza
w powiecie Szkoła Muzyczna I i II
Stopnia, dzięki czemu zdolne mu-
zycznie dzieci nie będą musiały
dojeżdżać do Wrocławia, a wiele
innych być może odkryje swoje
talenty i  zamiłowania do gry na
różnych instrumentach. Serdecznie
gratuluję wszystkim naszym Or-
łom, ich rodzinom i bliskim, a także
gronu pedagogicznemu i  dyrek-
torom, jednocześnie życząc wszyst-

kim kolejnych wielkich sukcesów
– powiedział burmistrz Marek
Długozima.

Na zakończenie Gali burmistrz
Gminy Trzebnica Marek Długo-
zima, sekretarz gminy Daniel Bu-
czak oraz przewodniczący Rady
Miejskiej Mateusz Stanisz wręczyli
kwiaty dyrektorom szkół, a wszyst-
kie Orły Gminy Trzebnica zapro-
szono do wspólnego zdjęcia.

Życzymy wszystkim uczniom
udanych wakacji i kolejnych suk-
cesów w  nadchodzącym roku
szkolnym!

Gminy Trzebnica

Patryk Pietrow z SP Ujeździec Wielki opowiedział o swoich dziełach
orgiami.

Klaudia Trelińska z SP Masłów dała koncert na skrzypcach.

Łukasz Salecki z zespołem z SP Kuźniczysko zaśpiewał na gali.

Najlepsza drużyna sportowa w kategorii gimnazjów: Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy.
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Wdniach 15-19. czerwca
2012 r. po raz kolejny
Trzebnicę odwiedziła

delegacja z  partnerskiego miasta
Kitzingen w Niemczech. Termin
przyjazdu nie był przypadkowy –
Burmistrz Gminy Trzebnica Ma-
rek Długozima, będąc w zeszłym
roku z wizytą w Kitzingen, zaprosił
ich do Trzebnicy właśnie na czas
trwania w  naszym kraju Mist-
rzostw Europy w  Piłce Nożnej
EURO 2012. Poza wspólnym ki-
bicowaniem, miało miejsce owocne
spotkanie kierownictwa urzędów
miejskich z Kitzingen i Trzebnicy
w  celu wymiany wspólnych do-
świadczeń i planów dalszego roz-
woju naszej współpracy. 

W piątek 15. czerwca w  go-
dzinach wieczornych na nowy, wy-
budowany w  ramach szlaku cy-
sterskiego, parking za trzebnicką
Bazyliką przyjechał autokar z nie-
mal czterdziestoosobową delegacją
z Kitzingen – miasta partnerskiego
Trzebnicy. Wśród przybyłych gości
byli m.in.: Siegfried Müller- Nad-
burmistrz Kitzingen wraz z żoną,
Claus Lux- koordynator współ-
pracy Kitzingen z Trzebnicą, Ralph
Hartner- kierownik urzędu miej-
skiego z Kitzingen, radca prawny

urzędu, kierownik urzędu budow-
lanego, pracownicy tamtejszego
urzędu miejskiego, pastor ewan-
gelicki, radni młodzieżowej rady
miejskiej wraz z  młodzieżowym
burmistrzem Kitzingen oraz ro-
dziny zaangażowane w  przyjaźń
pomiędzy naszymi miastami.
Zgodnie z wolą gości z Kitzingen
część z nich zakwaterowana została
w hotelu, zaś kolejna część u rodzin
prywatnych.

Pierwszy pełny dzień pobytu
gości z Niemiec w Trzebnicy roz-
począł się pracowicie. O godzinie
10.00 w sobotę Burmistrz Marek
Długozima otworzył w Urzędzie
Miejskim w  Trzebnicy owocne,
dwugodzinne spotkanie kierow-
nictwa urzędów poświęcone wy-
mianie doświadczeń oraz planom
dalszego rozwoju współpracy za-
przyjaźnionych miast.  Podczas
wspólnej narady padły m.in. pro-
pozycje nawiązania kontaktów po-
między klubami sportowymi z obu
miast, nawiązania współpracy po-
między młodzieżowymi radami
miejskimi zaprzyjaźnionych miast,
wymiennego goszczenia na świę-
tach obu miast wystawców i pro-
ducentów produktów lokalnych
charakterystycznych dla Trzebnicy

i Kitzingen. Ze strony niemieckiej
padła propozycja stałej wymiany
doświadczeń pracowników samo-
rządowych poprzez wyjazdy pra-
cowników na kilkudniowe staże
do pracy w zaprzyjaźnionym urzę-
dzie. Jednak szczególny nacisk po-
łożony został na nawiązywanie
dalszych kontaktów pomiędzy
dziećmi i młodzieżą z obu miast.
W  miejscu tym należy przypo-
mnieć, że pierwszym sukcesem
współpracy z Kitzingen jest pro-
wadzona od kilku lat wymiana
uczniów Zespołu Szkół w Ujeźdź-
cu Wielkim ze szkołą Friedrich-
Bernbeck-Schule z Kitzingen. Pod-
czas spotkania w Urzędzie Miej-
skim, Nadburmistrz Kitzingen –
Siegfried Mueller, pogratulował
Burmistrzowi Markowi Długozi-
mie zdobytego przez gminę godła
„Teraz Polska”.

Po spotkaniu w Urzędzie Miej-
skim goście z Niemiec mieli okazję
przekonać się jak bardzo zmieniła
się Trzebnica w ciągu ostatnich 3
lat (ostatnia wizyta oficjalnej de-
legacji Kitzingen w naszym mieście
miała miejsce w 2009 roku). Przy-
jaciele naszego miasta zwiedzili

zrewitalizowaną dawną dzielnicę
uzdrowiskową – ulice Leśną i Kor-
czaka oraz odnowiony Las Bukowy,
po którym spacerowali z kijkami
nordic walking. Punktem kulmi-
nacyjnym tej części wizyty był
dwugodzinny pobyt naszych gości
w  Trzebnickim Parku Wodnym
„Zdrój”. Po skorzystaniu z  jego
atrakcji goście z  Niemiec dekla-
rowali, że stanowi on większą at-
rakcję od funkcjonującego w 21-
tysięcznym Kitzingen kompleksu
basenów. Sobotni program zakoń-
czył się wspólnym kibicowaniem
reprezentacji naszego kraju na
Trzebnickim Stadionie Miejskim
„Fair Play Arena”. Goście z Kit-
zingen stanęli na wysokości zadania
– przebrali się w biało- czerwone

barwy, dając tym samym dowód
sympatii dla Polski i Polaków.

Oficjalna część pobytu gości
z Kitzingen zaplanowana została
na niedzielę. Dzień ten rozpoczął
się od wspólnego udziału w mszy
świętej w  trzebnickiej Bazylice.
Również i tym razem goście z Nie-
miec byli pod dużym wrażeniem
liczby wiernych uczęszczających
na niedzielną mszę świętą. W jej

trakcie dwoje uczestników delegacji
z  Kitzingen wygłosiło czytania
w  języku niemieckim. Po nabo-
żeństwie goście naszego miasta
zostali oprowadzeni przez Salwa-
torianina – brata Marcina po naj-
ważniejszych zabytkach Bazyliki.
Ważnym momentem tego punktu
programu było złożenie kwiatów
przy grobie śp. ks. prof. Antoniego
Kiełbasy – jednego z prekursorów
partnerstwa naszych miast. Z Ba-
zyliki goście udali się do Klasztoru
Sióstr Boromeuszek, po którym
oprowadzała gości siostra Olimpia.
Uwieńczeniem oficjalnych uro-
czystości był wspólny obiad w Sali
Henryka Klasztoru Sióstr Boro-
meuszek. W jego trakcie Burmistrz
Marek Długozima podziękował
gościom z  Kitzingen za owocną
przyjaźń i pielęgnowanie wzajemnej
współpracy. Słowa podziękowania
skierował również na ręce wszyst-
kich rodzin, które przyjmowały
w  tym roku w  swoich domach
gości z Niemiec. Burmistrz na ręce
Nadburmistrza Kitzingen przekazał
drobny upominek w postaci kopii
historycznej grafiki Trzebnicy au-
torstwa Wernera. Po zakończeniu
oficjalnych uroczystości goście
z Kitzingen udali się do Wrocławia,
aby w tamtejszej strefie kibica do-
pingować swoją reprezentację
w meczu Niemcy – Dania. Ponie-
działek goście z Kitzingen spędzili
na wycieczce w Sudetach, podczas
której mieli okazję zwiedzić m.in.:
Jelenią Górę, dolinę pałaców i Kar-
pacz. Pożegnanie delegacji miało
miejsce we wtorkowy poranek.

Na łamach lokalnego tygodnika
„NOWej Gazety Trzebnickiej”
ukazał się krytyczny artykuł „Part-
nerstwo dla wybranych, a noclegi
w hotelu”. Autor artykułu sugeruje,
że reglamentowana była możliwość
przyjmowania w  domach gości

z Niemiec. W dalszej części arty-
kułu dwaj radni Wojciech Wróbel
oraz Karol Idzik zgłaszają swoje
zastrzeżenia względem zakwate-
rowania gości z Kitzingen. Głów-
nym zastrzeżeniem jest to, że nie
zaproponowano im możliwości
przyjęcia w swoich domach rodziny,
z którą wcześniej się zaprzyjaźnili
(rodzina ta w 2009 roku nocowała
u  Pana Wojciecha Wróbla, zaś

Goście z Kitzingen kibicowali w sobotę polskiej reprezentacji, która
jednak przegrała z Czechami. Na zdjęciu: nadburmistrz Siegfried
Müller z małżonką, Klaus Lux z małżonką, Ralph Hartner z mał-
żonką, tłumaczka Irena Nowicka oraz burmistrz Marek Długo-
zima.

Jedną z form relaksu i poznawania Trzebnicy był spacer z kijami
nad stawami i po Lesie Bukowym.

Goście z Kitzingen zwiedzili muzeum w klasztorze.

Pamiątkowa fotografia na schodach trzebnickiej bazyliki. Na czele stoją nadburmistrz Siegfried Müller
i burmistrz Marek Długozima.

Trzebnicki wkład w rozwój przyjaźni 
polsko-niemieckiej
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Wdniach 15-19 czerwca go-
ściła w naszej gminie de-
legacja partnerskiego sa-

morządu z niemieckiego Kitzingien.
38 gości było zachwyconych Trzebnicą
i kilkudniowym pobytem – zwiedzili
również Wrocław i Karkonosze.

Jednym z  najważniejszych ele-
mentów wizyty była również wymiana
doświadczeń na niwie samorządowej.
W  sobotę 16 czerwca w  Urzędzie
Miejskim w Trzebnicy doszło do ofi-
cjalnego panelu, na którym zagraniczni
goście i  trzebniccy urzędnicy mogli
wymienić opinie i  określić cele rze-
czowej współpracy pomiędzy samo-
rządami.

Burmistrz Gminy Trzebnica Ma-
rek Długozima witając gości podkreślił,
jak cenna jest współpraca szczególnie
młodszego pokolenia: – Podpisaliśmy
tę umowę partnerską pomiędzy na-
szymi samorządami także dlatego,
a może nawet przede wszystkim, by
młode pokolenia mogły lepiej się poz-
nać, przełamać stereotypy i  lepiej
współpracować. Dlatego powinniśmy

się wymieniać doświadczeniami i rea-
lizować wspólne projekty. Takie spot-
kania są dobrym forum, by o tym po-
rozmawiać – powiedział burmistrz
Marek Długozima. – Przagnę przy-
pomnieć, że ojcem naszego porozu-
mienia i współpracy był śp. ks. Antoni
Kiełbasa, którego dziś już nie ma, ale
jego obecność duchową wszyscy czu-
jemy.

Nadburmistrz Kitzingen Siegfried
Mueller podzielił ten pogląd: – Przy-
jaźń pomiędzy Trzebnica a Kitzingen
kwitnie, ale niezwykle ważne jest
młode pokolenie, by te dobre stosunki
mogły się rozwijać również w przy-
szłości. Jesteśmy zachwyceni pozy-
tywnymi zmianami w  Trzebnicy, bo
od roku 2008 naprawdę wiele się
zmieniło na lepsze. Miasto jest od-
mienione. Bardzo wam gratuluję tego
rozwoju.

Klaus Lux, inicjator partnerstwa
pomiędzy naszymi samorządami, mówił
o początkach współpracy i pomysłach
na przyszłość: – Staraliśmy się wspólnie
z  księdzem Antonim Kiełbasą o  tę

umowę o partnerstwie 10 lat wcześniej,
ale teraz te kontakty są naprawdę
żywsze i liczę, że przyniosą spore efekty.
Ludzie po obu stronach są bezpośredni,
angażują się i życzę sobie, by było tak
dalej. Mam pomysły między innymi
na większą współpracę kulturalną na
wymianę doświadczeń pomiędzy pra-
cownikami samorządu. Chodzi o  to,
by to były praktyczne zajęcia, by pra-
cownicy z obu stron mogli pobyć i po-
pracować w partnerskim urzędzie. Chcę
podziękować Danielowi Buczakowi
właśnie za jego zaangażowanie i udział
we współpracy.

Ralph Hartner, sekretarz miej-
skiego urzędu z Kitzingen zadeklarował
gotowość takiej ścisłej współpracy:
–  Chcemy, by jak najszybciej jakaś
jedna młoda osoba mogła przyjechać
na praktykę do naszego urzędu. Ja
sam chętnie również przyjadę na
dłużej, by tutaj w  Urzędzie Gminy
w Trzebnicy czegoś nowego się nau-
czyć. Jestem bardzo zainteresowany
tym, jak rozwiązujecie różne sprawy,
nasi pracownicy również chcieliby

poznać wiele szczegółowych zagadnień
– powiedział Raph Hartner.

Sekretarz Gminy Trzebnica Da-
niel Buczak zgodził się z takim po-
glądem: – Wiele zależy od nas samych,
od tego, by dobrze przygotować taką
wizytę i  wymianę doświadczeń, bo
wtedy przyniesie ona wymierne efekty.
Dlatego chcę podziękować Ralphowi
Hartnerowi za pracę i pomoc w or-
ganizacji przyjazdu niemieckiej de-
legacji. Mam również pomysł na
współpracę związaną z naszym Świę-
tem Sadów. Chętnie gościlibyśmy na
nim wystawców z waszego regionu,
który przecież słynie z  produkcji
wina.

Na ten apel odpowiedział radny
z Kitzingen Hugo Weiglein: – Posta-
ramy się, by nasi producenci mogli
już w przyszłym roku przyjechać i zro-
bić taką wystawę. To bardzo intere-
sujące wyzwanie i liczę, że uda się to
zrealizować.

Podczas panelu rozmawiano jesz-
cze o wielu innych specjalistycznych
zagadnieniach. Skarbnik Gminy Trzeb-
nica Barbara Krokowska poruszyła
kwestie finansowe: – Na pewno chętnie
skorzystamy z  doświadczeń naszych
partnerów, bo jestem zwolenniczką
takiej filozofii, że nie ma potrzeby
wyważać już otwartych drzwi.

Radca prawny Susanne Schmoeger
interesowała się sprawami bezpieczeń-
stwa, a specjalista od inwestycji Olivier
Graumann deklarował współpracę na
tej niwie. Agnieszka Moździerz, dy-
rektor Zespołu Administracyjnego
Placówek Oświaty w Trzebnicy i radna
Krystyna Haładaj, przewodnicząca
komisji oświaty, młodzieży i współpracy
międzynarodowej  Rady Miejskiej
w  Trzebnicy opowiadały o  wzmoc-
nieniu współpracy i wymiany pomiędzy
naszymi placówkami szkolnymi i wy-
mianie doświadczeń na polu eduka-
cyjnym. Natomiast Herbert Mueller,
pracownik niemieckiego urzędu in-
teresował się sprawami stricte admi-
nistracyjnymi.

Adam Waz, dyrektor Trzebnic-
kiego Centrum Kultury i Sportu opo-
wiedział o nowym modelu, w  jakim
od niedawna funkcjonuje kultura i sport
w naszej gminie. Radna z Kitzingen
Elvira Kahnt, która już po raz trzeci
gościła z  wizyta w  Trzebnicy, pod-
kreślała naszą gościnność i dziękowała
za tak miłe przyjęcie. Przewodniczący
Rady Miejskiej w Trzebnicy Mateusz
Stanisz podkreślił rolę młodzieży we
wzajemnych relacjach: – Gdy w 2008
roku byliśmy z  wizytą w  Kitzingen
właśnie wtedy zrodził się pomysł, by
tak jak u was także w naszym samo-
rządzie powołać do życia Młodzieżową
Rady Miejską. I teraz ona już działa,
więc otwiera się ważne pole do współ-
pracy.

Szefowa niemieckiej młodzieżówki
Dilara Acay oraz przewodniczący
trzebnickiej MRM Paweł Łukaszewski
zgodnie zadeklarowali taką współpra-
cę.

Roman Skiba

w 2010 roku u tej samej rodziny
nocował Pan Karol Idzik). Aby
odnieść się do tych zarzutów należy
w  miejscu tym szerzej nakreślić
zasady na jakich Urząd Miejski
w Trzebnicy zorganizował noclegi
dla gości z Niemiec. W dniu 9.maja
2012 roku zwróciliśmy się do Urzę-
du Miejskiego w Kitzingen z pro-
śbą o podanie imiennej listy gości
wraz z  wyszczególnieniem, czy
dana osoba życzy sobie nocować
w hotelu, czy u rodziny prywatnej.
Listę wraz z  deklaracją każdego
z uczestników przyjazdu do Trzeb-
nicy dotyczącą preferowanego
miejsca zamieszkania otrzymaliśmy
w  dniu 31.maja 2012 roku.
W związku z tym zgodnie z przy-
jętą przez nas zasadą wybór, gdzie
chcą nocować nasi goście leżał
w  gestii gości z  Niemiec, a  nie
w  arbitralnym rozstrzygnięciu
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
W przesłanej przez Urząd Miejski
w  Kitzingen liście uczestników
przyjazdu było napisane, że za-
przyjaźniona z radnymi Karolem
Idzikiem i Wojciechem Wróblem
rodzina z  Niemiec życzy sobie
tym razem nocleg w hotelu. Istnieje
możliwość wglądu do omawianej
listy w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy. Zgodnie z tą dekla-
racją nie było podstaw do propo-
nowania wspomnianym radnym
możliwości przenocowania u nich
zaprzyjaźnionej rodziny. W związ-
ku z tym zachowanie obu wspom-
nianych radnych, którzy zamiast
wyjaśnić sprawę u źródła w Urzę-
dzie Miejskim wolą wylewać swoje
żale na łamach lokalnej prasy, po-
zostawiamy czytelnikom. Dla nas
w  tym względzie ważniejsze od
zaspokojenia ambicji niektórych
radnych jest rozwijanie współpracy
z Kitzingen na nowe obszary oraz
zadowolenie naszych gości. W dniu
22.czerwca 2012 miejscowa prasa
„Main Post” z Kitzingen relacjo-
nowała wyjazd i przeżycia człon-
ków delegacji. Tytuł relacji brzmi
„Partnerstwo do końca życia. De-
legacja miasta Kitzingen wraca
zachwycona z  wizyty w  polskim
mieście partnerskim Trzebnica”.
W  artykule tym możemy prze-
czytać m.in.: „Wizyta delegacji
Kitzingen pod kierunkiem Nad-
burmistrza Siegfrieda Müllera
w  polskim mieście partnerskim
Trzebnica przerosła wszelkie ocze-
kiwania. Jesteśmy przytłoczeni
przyjęciem, opieką, programem
oraz serdecznością z którą zosta-
liśmy u was przyjęci...”, „Wszyscy
członkowie wyjazdu są tak za-
chwyceni, że już chcą przyjechać
jeszcze raz”, „Zdumiewające jest
jaki wzrost gospodarczy dokonał
się w  ostatnich trzech latach
w Trzebnicy…” Szkoda jedynie że
sukcesy Burmistrza Gminy Trzeb-
nica w rozwijaniu przyjaźni Polsko
– Niemieckiej są doceniane poza
granicami, zaś niedoceniane przez
lokalną prasę.

Daniel Buczak

Sekretarz Gminy Trzebnica

Goście z Kitzingen zachwyceni Trzebnicą
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Roman Węglarski z Trzeb-
nicy bierze udział w próbie
bicia rekordu Polski. Jako

jeden z trzech śmiałków z naszego
kraju zmierzy się z  pokonaniem
trasy Maratonu Rowerowego doo-
koła Polski o  długości 4000 km
w 16 dni. By tego dokonać miłoś-
nicy rowerów będą musieli prze-
jechać średnio 250 km dziennie.

Maraton rozpoczął się 5 lipca,
o  godzinie 4 rano. Marek Za-
dworny – K.R. Gryfland Gryfice,
Stanisław Piórkowski – Dynamo
Sierpc oraz Roman Węglarski
– Szerszenie Trzebnica wyruszyli
z Gryfic, by zmierzyć się z trasą,
pogodą, warunkami na drogach,
a przede wszystkim z samym sobą.
Maraton trwa 16 dni, bez dnia
przerwy na odpoczynek. Uczest-
nicy mają ścisłą listę miejsc, do
których muszą dotrzeć oraz szcze-
gółowy plan podróży.

W Trzebnicy, 27 czerwca,
w rynku odbyła się odprawa Ro-
mana Węglarskiego, połączona
z  życzeniami powodzenia oraz
sukcesu. Członkowie Szerszeni
Trzebnica przybyli na swoich ro-
werach, by w symboliczny sposób
dodać sił, otuchy i mobilizacji do
pobicia rekordu Polski swojemu
koledze z  klubu. W  spotkaniu
uczestniczył także burmistrz Gmi-
ny Trzebnica Marek Długozima,
który powiedział: – Gratuluję Panu
Romanowi odważnej decyzji udzia-
łu w Maratonie Rowerowym doo-
koła Polski i oczywiście życzę po-
wodzenia. Mam nadzieję, że za
mniej więcej miesiąc będziemy
wspólnie świętować wielki sukces.
Jestem świadomy tego, jakich wy-
rzeczeń, poświęcenia i sił potrzeba,
aby wziąć udział w takim przed-
sięwzięciu i się do niego przygo-
tować. Jestem zadowolony, że nasza
gmina wspiera i umożliwia zdrowe
spędzanie wolnego czasu, a Pana
wyprawa z  pewnością przyczyni
się do promowania Trzebnicy, za

co dziękuję. Jeszcze raz, w imieniu
lokalnej społeczności życzę Panu
powodzenia i zapewniam, że będę
trzymał kciuki za szczęśliwy finał
Maratonu! – dodał burmistrz.

Roman Węglarski powiedział:
– Ze swojej strony chciałbym ser-
decznie podziękować Panu Bur-
mistrzowi za przychylność i wspar-
cie dla mojej wyprawy. Cieszę się
bardzo, że nie boi się Pan pomóc
tak niespotykanej inicjatywie, jaką
jest Maraton Rowerowy dookoła
Polski. Jestem naprawdę wdzięczny
i  obiecuję, że jako trzebniczanin
będę się starał wypromować naszą
małą ojczyznę podczas podróży,
a wiem, że maraton cieszy się spo-
rym zainteresowaniem różnych
mediów. Wyzwanie jest ogromne,
mam nadzieję, że nie spotka mnie
i moich kompanów żadna przykra
niespodzianka i  będziemy mogli
z sukcesem ukończyć wyścig z cza-
sem i własnym słabościami – po-
wiedział trzebnicki kolarz.

Warto dodać, że przejazd za-
wodników można śledzić na bie-
żąco w Internecie, za pomocą stro-
ny ENDOMONDO.

Roman Węglarski dostał od burmistrza Marka Długozimy propor-
czyk Gminy Trzebnica.

Kolejne, najmłodsze pokolenie kolarzy już rośnie.

Roman Węglarski sławił imię Trzebnicy, promując gminę na krań-
cach Polski.

Szerszenie to barwna i jedna z najliczniejszych grup trzebnickich sportowców.

Szerszenie kojarzą się nierozerwalnie z Trzebnicą.

Chce pobić rekord Polski
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Trzebnica, 3.07.2012 r.

Wzwiązku z ukazaniem się
publikacji Gazety NOWej
odnośnie zachowania bur-

mistrza w stosunku do Barbary Wojt-
kowiak, oświadczam, co następuje:

Interpretacja przepisów dotyczą-
cych dostępu do informacji publicznej
gazety NOWej jest nieprawidłowa.
Rada Społeczna ZLA nie jest organem
władzy publicznej oraz nie pochodzi
z  wyborów powszechnych, dlatego
nie ma obowiązku umożliwienia
dziennikarzom dostępu do jej posie-
dzeń (zgodnie z  art.3 ust.1 pkt 3
ustawy o dostępie do informacji pub-
licznej, prawo dostępu do informacji
publicznej obejmuje uprawnienie do
dostępu do posiedzeń kolegialnych
organów władzy publicznej pocho-
dzących z powszechnych wyborów).
Obecność dziennikarzy powinna być
każdorazowo poprzedzona zgodą
Przewodniczącego Rady Społecznej
ZLA, tj. burmistrza. Podkreślam, że
posiedzenia Społecznej Rady ZLA
nie mają charakteru posiedzeń jaw-
nych. Moim obowiązkiem jest prze-
strzeganie prawa, ponieważ to ja za
podjęte decyzje ponoszę pełną odpo-
wiedzialność.

Nachalne zachowanie dziennika-
rzy, którzy w sposób arogancki i nie-

grzeczny wtargnęli do mojego gabinetu,
było co najmniej naganne. Obecność
kamery nie otwiera bowiem każdych
drzwi, jak chciałaby gazeta NOWa.
Dlatego nie uważam za złe zamykania
drzwi mojego gabinetu przed niepro-
szonymi gośćmi, którzy nie mają ani
moralnego (brak zaproszenia), ani for-
malnego (brak podstawy prawnej) pra-
wa do uczestniczenia w tego typu po-
siedzeniach.

Gdyby było tak, jak chciałaby ga-
zeta, to każdy z mikrofonem czy ka-
merą miałby wstęp do mojego gabinetu
o każdej porze. 

Nie będę komentował wtargnięcia,
czy też – jak pisze gazeta NOWa
„wypchania ją siłą”,  Barbary Wojt-
kowiak do mojego gabinetu. Każdy
szanujący i znający się na swoim rze-
miośle dziennikarz, powinien najpierw
wystąpić o  zgodę na udział w  tego
typu posiedzeniach. 

Zawsze z  należnym szacunkiem
i poważaniem odnoszę się do kobiet,
ale nie mogę sobie pozwolić na dez-
organizację funkcjonowania urzędu,
a także organów, którym przewodniczę,
bo ponoszę odpowiedzialność za ich
prawidłowe funkcjonowanie. Zawsze
opowiadam się za pełnym dostępem
do informacji, nigdy nie miałem i nie
mam nic do ukrycia, dlatego osta-

tecznie zgodziłem się na udział pra-
cowników gazety NOWej w  posie-
dzeniu Rady Społecznej ograniczając
się jedynie do informacji jawnych.
Omówiliśmy kwestie organizacyjno-
finansowe. Kwestie personalne – jako
objęte ochroną ustawową – musiałem
przełożyć na kolejne posiedzenie. Były
to sprawy ważne, jednak obecność
„dziennikarzy” uniemożliwiła nam ich
omówienie, zmusiła do przełożenia
ich na później, przeciągając w czasie
możliwość podjęcia działań.

Do przemyślenia i indywidualnej
oceny każdego mieszkańca pozosta-
wiam fakt, że inne media o  zasięgu
lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim
nie mają problemów z komunikowa-
niem się ze mną, potrafią zauważyć
oraz ocenić osiągnięcia jak i porażki,
jednakże przedstawiają pełną infor-
mację opartą o stanowisko obu stron.
NOWa nazywa się lokalną gazetą nie-
zależną, opowiadającą się za pełną
jawnością i deklarującą obiektywność
w ocenie, niemniej jednak notorycznie
zapomina o podstawowych zasadach
dziennikarskich jak np. zamieszczania
własnej oceny oraz wypowiedzi drugiej
strony na łamach gazety. NOWa za-
myka mi usta, nie chce dopuścić do
tego, bym przedstawił ocenę własną
opisywanych przez nią zdarzeń, bo

nie zamieszcza nawet przesyłanych
jej sprostowań.

Tych przykładów nierzetelności
dziennikarskiej jest więcej, np. wkła-
danie w usta słów, których nigdy nie
wypowiedziano. Gazeta NOWa kreuje
nieprawdziwy obraz Gminy Trzebnica,
co w mojej ocenie szkodzi wizerunkowi
wszystkich mieszkańców gminy.
Mieszkańcy oraz osoby z  zewnątrz
zauważają dynamiczny rozwój gminy
w ostatnim okresie, nie szczędząc słów
pochwały.

Kwintesencją poziomu gazety
NOWej oraz sposobu jej postępowania
jest wypowiedź w  wydaniu gazety
z dnia 3.07 radnego Czapli – będącego
jednocześnie współwłaścicielem gazety
– którą pozwolę sobie w tym miejscu
przytoczyć: 

„Ocena obrzydliwego i  bezczel-
nego zachowania dyrektora trzebnic-
kiego aquaparku, z perspektywy kilku
dni, jest jednoznaczna. Chamstwo
idzie z góry, nie minęło bowiem kilka
dni, a tę samą dziennikarkę spotkała
kolejna przykra okoliczność – burmistrz
Długozima nie chciał jej wpuścić na
publiczne spotkanie i  próbował ją
przygnieść drzwiami. Na sesji zaś bez-
czelnie twierdził, że materiał filmowy
można różnie montować. Zachęcam
w takim razie do obejrzenia materiału

na stronie www.tvnowa.pl i www.no-
wagazeta.pl. Ten materiał poglądowo
należy chyba przesłać do Kitzingen,
aby partnerzy z Niemiec mogli zoba-
czyć wszystkie oblicza burmistrza
Długozimy! Na filmie wyraźnie widać
szarość twarzy burmistrza i szczęko-
ścisk. Słuchając jego argumentów na-
suwa się tylko jeden wniosek – ze
świecą szukać takiego dyletanta. Po-
twierdziła to także ostatnia na sesji
dyskusja o  radzie społecznej ZLA
między mecenasami Darowskim i Idzi-
kiem, a chwalącym się swoją aplikacją
burmistrzem. Ze strony radnych można
było z przyjemnością posłuchać sen-
sownych i  rzeczowych argumentów,
natomiast bełkot w  tej materii bur-
mistrza powalał na kolana, żenada.”

Myślę, że tego typu wypowiedzi
i zachowania nie licują z powagą funkcji
radnego. Radny Czapla niejednokrotnie
potwierdził to wykazując lekceważącą
postawę m.in. przychodząc nieprzy-
gotowany na komisje rady lub „bawiąc
się” na nich telefonem komórkowym
zamiast skupić się na działaniu dla
dobra naszej małej ojczyzny i przed-
stawianiu merytorycznych propozycji.
Uważam, że radny Czapla po prostu
nie dorósł do pełnienia takiej funkcji.

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica

Wójt gminy Wisznia Mała
Jakub Bronowicki i prezes
Trzebnickiego Parku

Wodnego Zdrój Dariusz Drukarczyk
podpisali porozumienie, które miesz-
kańcom tej sąsiadującej z nami gminy
daje 10-procentowy rabat na bilety.

– To pierwsza taka umowa z lo-
kalnym samorządem, ale mam nadzieję,
że niedługo pojawią się porozumienia
z  kolejnymi gminami, dzięki czemu
na naszych basenach będzie wypo-
czywać i relaksować się więcej klientów
spoza Gminy Trzebnica – powiedział
burmistrz Gminy Trzebnica Marek
Długozima.

Prezes Zdroju Dariusz Drukarczyk
potwierdził, że prowadzi negocjacje
w sprawie takich porozumień i  liczy
na ich skuteczne zakończenie.

– Zdecydowaliśmy się na taką
umowę z  prostego powodu. Naszą
gminę długo nie będzie stać na wy-

budowanie tak pięknego i  dobrego
obiektu, a skoro mamy go za miedzą
to chcemy, by również i nasi miesz-
kańcy na tym skorzystali. Będziemy
ich do tego zachęcać. Przede wszystkim
też zależy nam, by nasze dzieci ze
szkół w ramach zajęć lekcyjnych pod-
jęły naukę pływania i  na pewno od
września tak się stanie – powiedział
Jakub Bronowicki, wójt Gminy Wisz-
nia Mała.

Umowa nazwana została „Dzień
Gminy Wisznia Mała” i  obowiązuje
w  każdy piątek w  godzinach 16-20.
W tym czasie mieszkańcy po okazaniu
dokumentu, potwierdzającego ich za-
meldowanie w Gminie Wisznia Mała,
maja prawo do 10-procentowego ra-
batu na wszystkie bilety (normalne
i ulgowe) i na wszystkie usługi. Umowa
obowiązuje do końca grudnia 2014
roku.

Roman Skiba

WPrusicach odbyło się
spotkanie przedstawi-
cieli pięciu samorzą-

dów, które w kwietniu podpisały
porozumienie o  wspólnej inicja-
tywie budowy ścieżki rowerowej
po dawnym szlaku kolejki wąsko-
torowej. Projekt ma być częściowo
finansowany z funduszy europej-
skich, ale okazało się, że będzie
droższy. Rozmawiano o sfinanso-
waniu budowy.

– Po otwarciu ofert okazało
się, że najtańsza przedstawiona
przez Wrocławskie Biuro Projek-
towe Drosystem opiewa na kwotę
720 tys. zł i to znacznie więcej niż
przewidywaliśmy. Proponuję byśmy
wszyscy solidarnie po równo do-
łożyli się do tego projektu – za-
proponował Igor Bandrowicz, bur-
mistrz Gminy Prusice, która jest
liderem tego projektu.

Pierwszy swe wątpliwości zgło-
sił starosta milicki Piotr Lech,
który zauważył, że na jego terenie
powstanie zaledwie dwa kilometry
ścieżki rowerowej, zatem dopła-
canie kwoty kilkudziesięciu tysięcy
złotych trudno byłoby racjonalnie
uzasadnić radnym. Rozpatrywano
nawet rezygnacje z projektu.

– Ja jestem za tym, by ścieżka
powstała, ale uważam, że każdy
samorząd powinien dołożyć pro-
porcjonalnie do tego, jak długą
trasę wybuduje na swoim terenie.

Skoro w Gminie Trzebnica będzie
to kilkanaście kilometrów, a  w
gminach Prusice i  Żmigród po
kilkadziesiąt kilometrów to wy
powinniście dołożyć więcej – po-
wiedział Marek Długozima, bur-
mistrz Gminy Trzebnica.

Ostatecznie spisano notatkę,
w której poszczególne samorządy
zadeklarowały następujące kwoty:
Powiat Milicki – 50 tys. zł (kwota
bez zmian), Gmina Trzebnica –
144 tys. zł (39 tys. zł więcej), Gmi-
na Prusice – 191 tys. zł (86 tys. zł
więcej), Gmina Żmigród – 191
tys. zł (86 tys. zł więcej). Starosta

trzebnicki Arkadiusz Poprawa wpi-
sał w  notatkę kwotę 144 tys. zł
(39 tys. zł więcej), ale zaznaczył,
że nie może samodzielnie przesą-
dzać, czy Powiat Trzebnicki taką
kwotę faktycznie przeznaczy na
projekt ścieżki rowerowej.

– Jeśli nie uda się zdobyć fun-
duszy z UE to proponuję, by jesz-
cze raz się spotkać i podpisać nowe
porozumienie. Mogłaby dołączyć
Gmina Wisznia Mała, która też
ma odcinek tej ścieżk ina swoim
terenie – zaproponował burmistrz
Marek Długozima.

Roman Skiba

Oświadczenie Burmistrza Gminy Trzebnica
W sprawie obecności mediów na posiedzeniu Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

Z rabatem na basen

Wójt Wiszni Małej Jakub Bronowicki, burmistrz Marek Długozima
i prezes Zdroju Dariusz Drukarczyk po podpisaniu porozumienia.

Samorządowcy rozmawiali o wspólnym projekcie, ale nie każdy
był równie chętny go finansować.
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Ścieżka rowerowa będzie droższa
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Gdy cała Polska trzymała
kciuki za naszą repre-
zentację Trzebnica rów-

nież kibicowała na stadionie miej-
skim Fair Play Arena. Pomysł, by
postawić tam telebim i organizować
koncertowo-piłkarskie pikniki oka-
zał się strzałem w dziesiątkę. Tłumy
trzebniczan uczestniczyły w  tej
zabawie!

Nawet niepewna pogoda, czy
wręcz ulewny deszcz nie przeszko-
dziły tej wspaniałej zabawie. Już
inauguracyjny mecz Polaków z Gre-
kami w piątek 8 czerwca zgromadził
naprawdę rekordową frekwencję.
Wcześniej śpiewał Kamil Bednarek,
wokalista znany z programu tele-
wizyjnego „Bitwa na głosy”. On
rozgrzał serca nastolatek, a potem
polscy piłkarze i sam dramatyczny
mecz podbił serca kibiców.

Co bardzo istotne na Fair Play
Arenę przybyły całe rodziny trzeb-
niczan. Wiele osób bardzo kolo-
rowo i  oryginalnie przebranych,
szczególnie popularne były wszel-
kie gadżety kibica, czyli flagi, bia-
ło-czerwone peruki, trąbki. Roz-
dawano specjalne plastykowe dło-
nie do oklasków, gwizdki. Dobrze
zaopatrzone stoiska cateringowe
pozwalały się zrelaksować. Jednak
głównym wydarzeniem był oczy-
wiście sam mecz!

Gdy o godz. 18 sędzia rozpo-
czął spotkanie Polska – Grecja
akurat nad stadionem zawisła wiel-
ka chmura i zaczęło padać. Jednak
przed deszczem uciekli nieliczni,
głownie rodzice z małymi dziećmi.
Zresztą wiele osób powróciło po
kwadransie. A drugą połowę, choć
już naprawdę regularnie padało,
obejrzało na telebimie blisko tysiąc
trzebniczan. Ach co to były za
emocje!

Potem zaśpiewała dla nas jesz-
cze Ewelina Lisowska, mieszkanka
naszej gminy, która zrobiła niesa-
mowitą karierę w  telewizyjnym
muzycznym programie „X Fac-
tor”.

Trzebniczanie naprawdę, dzięki
stadionowym, czerwcowym pik-
nikom poznali smak wspólnego
kibicowania. Nie ominęła ich ta
wspaniała atmosfera wspólnego
przeżywania, która była udziałem
widzów zgromadzonych w strefach
kibica w dużych miastach. Można
nawet śmiało stwierdzić, że kibi-
cowanie na naszym stadionie było
przyjemniejsze, bo kibic czuł się
swobodniej, przychodziły całe ro-
dziny, znajomi, sąsiedzi. Na scenie
zagrali znani artyści: Szymon Wy-
dra i  zespół Carpe Diem, Fama
Blues Band, Mrozu, Rabastabar-
bar.

O wielkiej potrzebie przepro-
wadzenia takich pikników piłkar-
skich przekonaliśmy się podczas
następnych transmisji. A  z pew-
nością apogeum była sobota 16
czerwca, gdy Polska grała z Cze-
chami o  awans do ćwierćfinału.
Mimo burzy i deszczu wieczorem
na stadionie od popołudnia było
prawie dwa tysiące osób, które
dzielnie kibicowały naszej repre-
zentacji. Gościliśmy w  tym dniu
również zagraniczną delegację sa-
morządowców z niemieckiego Kit-
zingen i dzieci, grające w turnieju
Deichmann Minimistrzostwa Eu-
ropy. Atmosfera była niepowta-
rzalna, wszyscy byli już przygoto-
wani na wypadek deszczu i  nikt
nie zamierzał rezygnować z tego
święta tylko dlatego, że pogoda
się psuła. Przeżyliśmy niesamowite
emocje i jak cała Polska też mamy
poczucie rozgoryczenia, że Pola-
kom nie udało się wygrać.

Jednak Euro 2012 także dzięki
świetnemu pomysłowi, by na Sta-
dionie Miejskim w Trzebnicy zor-
ganizować pikniki piłkarskie
z transmisjami na telebimie, przej-
dzie do historii naszej gminy. Ba-
wiliśmy się jak cała Polska – świet-
nie. To był nasz czerwiec! Trzebnica
kibicowała!

Roman Skiba

Wielu kibiców miało oryginalne stroje.

Trzebniczanie przychodzili kibicować całymi rodzinami.

Burmistrz Marek Długozima zaprosił do wspólnego świętowania
na stadionie naszą krajankę Ewelinę Lisowską, która po udanych
występach w programie X Factor tym razem zaśpiewała dla rodzi-
mej publiczności.

Uroczyste otwarcie piłkarskiego pikniku w piątek 8 czerwca. Na scenie od prawej: sekretarz gminy Daniel
Buczak, burmistrz Marek Długozima, Jakub Szurkawski i Agnieszka Pawlaczek (pracownicy Urzędu Miej-
skiego) oraz Mateusz Stanisz, przewodniczący Rady Miejskiej, który był spikerem imprez na stadionie.

Trzebnickie mażoretki również uatrakcyjniły transmisje meczów z Euro.

Trzebnica tłumnie kibicowała
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Trzebniczanie często woleli zasiąść na trawie bliżej telebimu.

Entuzjazm był wielki. Kamila Kwartnik malowała kibicom policzki
w barwy biało-czerwone.

Najmłodsi trzebniczanie nie wstydzili się barw narodowych.

Emocji naprawdę było wiele. Mocno przeżywali mecze najmłodsi kibice.

Wielka radość wybuchła wśród kibiców, gdy Polacy strzelili Grekom pierwszego gola. Trzebniczanie
przeżyli na Fair Play Arenie podczas Euro naprawdę wspaniałe chwile.

Na pierwszym koncercie Kamila Bednarka były tłumy nastolatek. Równie wielu trzebniczan bawiło się
też podczas pozostałych koncertów.

na Fair Play Arenie!

Fo
t. 

M
ar

ci
n 

M
az

ur
ki

ew
ic

z 
(1

1)

Więcej zdjęć na www.facebook.com/trzebnica
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Dnia 23 czerwca 2012 roku
w  Trzebnickim Parku
Wodnym „Zdrój” odby-

wał się I Turniej Hokeja Podwod-
nego, w  czasie którego nastąpił
nieprzyjemny incydent. Jedna z ga-
zet, która żywi się tanimi sensa-
cjami, opublikowała sensacyjny ar-
tykuł o moim „płytkim” zachowa-
niu. Niestety, jak to zwykle bywa
w tej gazecie, sytuacja nie została
przedstawiona w sposób rzetelny
i  zgodny z  prawdą. Należy tu
wspomnieć, iż Pani Barbara Wojt-
kowiak, która nazwała się dzien-
nikarką, wtargnęła na teren obiektu
w  brudnych butach, łamiąc tym
czynem podstawowe zasady hi-
gieny oraz naruszając świadomie
Regulamin Obiektu. Dziennikarka
spacerowała pomiędzy nieckami
basenowymi rozsiewając różnego
rodzaju zanieczyszczenia oraz bak-
terie na brudnych butach i udawała,
że nic się nie dzieje. 

Należy tu wspomnieć, iż w da-
nym momencie w  obiekcie było
kilkaset osób i  każda z nich po-
siadała obuwie zmienne lub ochra-
niacze na butach. Przepisy są bez-
względne i  nawet sam pan bur-
mistrz Marek Długozima oraz
obecni na Turnieju rycerze, ekipa
reporterów i kamerzysta TVN24
musieli założyć na buty jednora-
zowe ochraniacze. Nie widzę po-
wodu, aby dziennikarka nie musiała
przestrzegać Regulaminu Obiektu
i elementarnych zasad higieny oso-
bistej oraz zasad bezpieczeństwa
sanitarno-epidemiologicznego

obiektu. Przy pierwszym kontakcie
z dziennikarką, została zwrócona
jej przeze mnie uwaga co do nie-
stosownego obuwia oraz braku
identyfikatora, upoważniającego
do wstępu na teren obiektu bez
ważnego biletu oraz możliwości
wykonywania zdjęć. Pani w kul-
turalny sposób została wyproszona
i poinformowana o  łamaniu Re-
gulaminu Obiektu i zasadach pa-
nujących na terenie aquaparku. Po
chwili Pani ponownie pojawiła się
na terenie Parku Wodnego – tym
razem już w  ochraniaczach na
obuwiu.

Niestety, po dłuższym czasie
ochraniacze z  butów zniknęły,
a Pani dalej swobodnie przemiesz-
czała się po terenach basenowych
w  brudnych butach. Na natych-
miastową reakcję Zdroju nie trzeba
było długo czekać, gdyż ratow-
niczka grzecznie kolejny raz po-
prosiła dziennikarkę o natychmias-
towe opuszczenie obiektu. Niestety,
Pani Wojtkowiak nie zrozumiała
prośby i  dalej przemieszczała się
bez obuwia zmiennego lub ochra-
niaczy po terenie basenu. W związ-
ku z  brakiem reakcji ze strony
dziennikarki – zmuszony byłem
kolejny raz podjąć interwencję. Po-
czątkowo bardzo grzecznie popro-
siłem dziennikarkę o natychmias-
towe opuszczenie obiektu, lecz po-
mimo licznych próśb i  prób nie
udało się. Reakcją na moje działania
był opór i chęć pokazania kto jest
ważniejszy na terenie zarządzanego
przeze mnie obiektu. W związku

z brakiem reakcji na moje prośby
i  wyczerpaniem wszelkich sku-
tecznych i kulturalnych metod wy-
proszenia dziennikarki z obiektu,
zmuszony byłem użyć metod, bar-
dziej skutecznych i użyłem zwrotu,
który, jak pokazała sytuacja, był
w  końcu jako jedyny zrozumiały
dla opornej Pani Barbary Wojt-
kowiak. Działając w imieniu Trzeb-
nickiego Parku
Wodnego i dba-
jąc o dobre imię
oraz bezpieczeń-
stwo sanitarno-
epidemiologicz-
ne Zdroju, zmu-
szony byłem po-
wziąć wszelkie
skuteczne środki

na natychmiastowe usunięcie osób
nieprzestrzegających Regulaminu
Obiektu i  elementarnych zasad
funkcjonowania w społeczeństwie
oraz dezorganizowanie funkcjo-
nowania obiektu i odbywanego na
jego terenie pierwszego w Polsce
Turnieju Hokeja Podwodnego.
Nadmieniam, iż nie użyłem żadnej
ingerencji cielesnej, ani żadnej siły

w stosunki do awanturniczej dzien-
nikarki. Moje zachowanie było
spokojne i opanowane, a jeśli miał-
bym wskazać osobę, której zacho-
wanie było chamskie, aroganckie
i  naganne to wybór padłby na
Panią Barbarę Wojtkowiak, która
w  żaden sposób choć na chwilę
nie zachowywała się jak dzienni-
karka i swoim zachowaniem raczej
pokazała, że nie do końca wie, na
czym polega profesja dziennikarza.
Każdy, kto złamie tego typu obost-
rzenia, musi się liczyć z surowymi
konsekwencjami ze strony obsługi
oraz władz Trzebnickiego Parku
Wodnego. W przypadku Pani Bar-
bary Wojtkowiak, sprawa została
skierowana do trzebnickiej Policji,
w  celu ukarania za wykroczenie,
jakiego się dopuściła, łamiąc Re-
gulamin Obiektu, narażając tym
samym obiekt na zagrożenie sani-
tarno-epidemiologiczne. Być może
będzie to przestrogą dla osób, które
również będą chciały świadomie
łamać Regulamin Obiektu.

Dariusz Drukarczyk

prezes zarządu 

Trzebnickiego Parku Wodnego

„Zdrój”

Oświadczenie prezesa Trzebnickiego Parku Wodnego Zdrój

Dbałem o regulamin i zdrowie klientów

Tylko redaktorka Nowej Gazety Trzebnickiej Barbara Wojtkowiak złamała regula-
min i zanieczyszczała obiekt butami (zakreślona górna część zdjęcia).

Wszyscy goście na krytej pływalni poruszali się w niebieskim obu-
wiu ochronnym.

„Wakacje z bajką” dla dzieci z wiosek, organizowane przez TCKiS, 
przy współpracy z sołtysami poniższych wiosek, odbywać się będą w świetlicach;

we wtorki Głuchów Górny godz 12:00 – 14:00  
Szczytkowice godz 16:30 – 18:30

w środy Skoroszów godz 11:00 – 13:00
Cerekwica godz 16:00 – 18:00

w czwartki Biedaszków Wielki w godz. 10.30 – 12.30

R E K L A M A
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Jak będzie działał nowy system
gospodarowania odpadami komu-
nalnymi?

– W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła
w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czys-
tości i porządku w gminach oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. Nr 152,
poz. 897). Od tego dnia gmina ma 18
miesięcy na wprowadzenie nowego
systemu gospodarki odpadami komu-
nalnymi. Znowelizowana ustawa
o  utrzymaniu czystości porządku
w  gminach wprowadziła  przepisy,
które nakładają na wszystkich, zarówno
na mieszkańców, jak i na gminę nowe
obowiązki w zakresie gospodarowania
odpadami.

Po co te zmiany?
– Celem wprowadzonych zmian

jest stworzenie przede wszystkim zin-
tegrowanego systemu gospodarki od-
padami komunalnymi, kładącego na-
cisk na prowadzenie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych „u
źródła”. Dotychczasowy system nie
był do końca skuteczny, dowodem na
to są duże ilości odpadów zalegających
w lasach, rowach czy na innych tere-
nach publicznych. Obowiązkowo
wszyscy będą oddawać odpady i płacić
za nie, dlatego nie będzie się już opła-
cało podrzucać odpady. Nowoczesne
zarządzanie systemem gospodarowania
odpadami daje realną szansę na czyste
środowisko, pozwoli również osiągnąć
wymogi unijne w tym zakresie.

Od kiedy ruszy nowy system?
– Nowy system ruszy od dnia 1

lipca 2013 r., od tego momentu wła-
ściciel, użytkownik, zarządzający nie-
ruchomością (także sklepy, instytucje,
firmy, lokale gastronomiczne, itp.) bę-
dzie uiszczał do urzędu gminy opłatę
za gospodarowanie odpadami –  tzw.
„podatek śmieciowy”.

Jaki jest udział gminy w nowym
systemie?

– Zadaniem gminy jest przejęcie
władztwa nad całością wytwarzanych

przez mieszkańców odpadów oraz
stworzenie niezbędnych warunków
do prowadzenia selektywnej zbiórki.
Gmina w drodze przetargu wybierze
przedsiębiorcę, który w oparciu o pod-
pisaną z nią umowę zajmie się wywo-
zem odpadów komunalnych zmiesza-
nych i selektywnie zebranych. Przej-
mując powyższe obowiązki gmina bę-
dzie pobierała od właścicieli nieru-
chomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (tzw. „podatek
śmieciowy”). Zadaniem gminy będzie
ustalenie stawki opłat dla mieszkańców
za gospodarowanie odpadami oraz
określenie trybu, sposobu i częstotli-
wości jej wnoszenia. Podjęte zostaną
w tym zakresie stosowne uchwały.

Jakie zmiany czekają mieszkań-
ców  gminy Trzebnica?

– Po pierwsze mieszkańcy będą
zwolnieni z  obowiązku podpisania
umowy, którą do tej pory musieli pod-
pisywać z przedsiębiorcą odbierającym
jego odpady. Teraz zrobi to za niego
gmina. Po drugie wysokość opłaty za-
leżeć będzie od ilości osób zamiesz-
kujących daną nieruchomość i wska-
zanych w deklaracji. Po trzecie miesz-
kańcy, którzy będą  zbierać odpady
w  sposób selektywny, będą płacili
mniej za ich odbiór. W  taki sposób

będzie promowany i zarazem nagra-
dzany system segregacji u  źródła.
Zasady dotyczące rodzajów odpadów
jakie należy segregować w domu, skle-
pie, firmie itp., a  także informacje,
które odpady można oddawać dodat-
kowo do punktów selektywnej zbiórki
określone zostaną w regulaminie utrzy-
mania czystości i porządku na terenie
gminy Trzebnica, który zostanie pod-
jęty uchwałą rady miejskiej. Po czwarte
obowiązek ponoszenia opłaty za gos-
podarowanie odpadami komunalnymi
obciąża właścicieli nieruchomości: 1)
na których zamieszkują mieszkańcy
tzw. nieruchomości zamieszkałe – od
razu z mocy prawa; 2) na których nie
zamieszkują mieszkańcy, lecz powstają
odpady komunalne, tzw. nieruchomości
niezamieszkałe (obiekty użyteczności
publicznej, oświatowe, sklepy, biura,
lokale gastronomiczne) – dopiero po
wejściu w życie uchwały rady miejskiej
postanawiającej objąć te nieruchomości
systemem odbierania odpadów ko-
munalnych.

Kogo mamy na myśli pod poję-
ciem właściciela nieruchomości?

– Zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach pod
pojęciem właściciela nieruchomości
rozumiemy także: współwłaścicieli,

użytkowników wieczystych oraz jed-
nostki organizacyjne i osoby posiada-
jące nieruchomości w  zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością.

Co będzie uwzględniać opłata za
gospodarowanie odpadami?

– Opłata uwzględniać będzie kosz-
ty odbierania, transportu, zbierania,
odzysku oraz unieszkodliwiania od-
padów, a także koszty administrowania
systemem oraz koszty tworzenia punk-
tów selektywnej zbiórki odpadów.

Co będzie podstawą do naliczenia
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi?

– Po ustaleniu przez gminę stawki
opłaty, zostanie ustalony wzór deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, jaką właści-
ciele nieruchomości będą mieli obo-
wiązek wypełnić oraz złożyć w Urzę-
dzie Miejskim w Trzebnicy. Ponieważ
wysokość opłaty zależeć będzie od
ilości osób zamieszkujących daną nie-
ruchomość, to właśnie jej właściciel
będzie odpowiedzialny za rzetelne po-
danie rzeczywistej liczby osób za-
mieszkujących daną nieruchomość
oraz wyliczenie opłaty, którą następnie
będzie zobowiązany uiścić na rzecz
gminy, na terenie której położone są
ich nieruchomości. W  praktyce dla
mieszkańców budynków wielorodzin-
nych niewiele się zmieni. Opłatę bo-
wiem, tak jak do tej pory, mieszkańcy
będą wnosili na rzecz wspólnoty albo
spółdzielni, a ta ostatnia będzie rozli-
czać się z gminą. Pozostali właściciele
będą rozliczać się bezpośrednio z gmi-
ną, a nie jak do tej pory z firmą od-
bierającą odpady komunalne.

Jak będą rozliczać się sklepy,
firmy czy instytucje?

– Również na podstawie złożonej
deklaracji. W  przypadku nierucho-
mości, na której nie zamieszkują miesz-
kańcy, a powstają odpady komunalne,
czyli działają właśnie sklepy, lokale
gastronomiczne, instytucje, opłata za

gospodarowanie odpadami zależna
będzie od ilości zebranych odpadów,
wyrażonej w pojemnikach o określonej
pojemności. Opłata ta stanowić będzie
iloczyn liczby pojemników z odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty za
pojemnik o  określonej pojemności.
Wysokość należnej opłaty również
zostanie wyliczona w deklaracji.

Skąd mieszkańcy wezmą wzór
deklaracji, którą mają wypełnić?

– Deklaracje wraz z  instrukcją
dotyczącą ich wypełnienia zostaną
dostarczone mieszkańcom na przeło-
mie października i  listopada 2012 r.
Dostępne będą również na stronie in-
ternetowej www.bip.trzebnica.pl oraz
www.eko.trzebnica.pl.

Co w sytuacji kiedy mieszkaniec
nie dostarczy deklaracji do gminy?

– W razie niezłożenia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi albo uzasad-
nionych wątpliwości co do danych
zawartych w  deklaracji  burmistrz
określi w  drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę uza-
sadnione szacunki, w tym średnią ilość
odpadów komunalnych powstających
na nieruchomościach o  podobnym
charakterze.

Co należy zrobić jeśli zmieni się
liczba mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość?

– W  przypadku zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi lub określonej
w deklaracji ilości odpadów komunal-
nych powstających na danej nierucho-
mości właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć nową deklarację
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia
zmiany. Opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w  zmienionej
wysokości uiszcza się już od miesiąca,
w którym nastąpiła zmiana. O wszyst-
kich krokach gminy w zakresie wpro-
wadzenia nowego systemu  będziecie
Państwo na bieżąco informowani. Szcze-
gółowych informacji dotyczących funk-
cjonowania systemu udziela Wydział
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzę-
du Miejskiego w Trzebnicy, pok. 128
i 129, nr tel. 71 388 81 77, 388 87 78.

Wpierwszą niedzielę lip-
ca na w o godzinie 11
rozpoczęły się roz-

grywki o Puchar Burmistrza. Me-
cze odbywały się jednocześnie
w Szczytkowicach, Ujeźdźcu Wiel-
kim i Ujeźdźcu Małym. Finał ro-
zegrany został w Szczytkowicach,
a zwyciężyła drużyna ze Skarszyna.
Puchar wręczył Marek Długozima
– burmistrz Gminy Trzebnica.

Zwycięskiej drużynie gratulu-
jemy, a  wszystkim zawodnikom
należą się podziękowania  za
wspólną zabawę i emocje sportowe.
Jeszcze przed wręczeniem nagród
odbyła się króciutka część arty-

styczna, wzięły w niej udział dzieci
z  Klubu 4H Szczytkowiczanie,
które zaprezentowały oficjalny
przebój Euro 2012 – „Koko Euro
Spoko”.

W międzyczasie można było
sprawdzić swoje umiejętności
w  strzelaniu z paintballa, a  o 18
rozpoczęła się zabawa taneczna.
Zespół Focus grał już dla nas
wcześniej. Wszyscy świetnie się
bawili. Podczas zakończenia Euro
2012 część uczestników festynu
przeszła do strefy kibica, która
została przygotowana by umilić
czas fanom sportu. Emocji było
co niemiara, a festyn można zali-

czyć do udanych, nawet pogoda
dopisała i ulewa poczekała aż ostat-
ni uczestnicy wrócą do domów.

Sołtys Szczytkowic Marta Pia-
secka powiedziała: –  Podzięko-
wania za pomoc w przygotowaniu
festynu „Powitanie lata na spor-
towo” składamy: panu burmist-
rzowi  Markowi Długozimie, fir-
mie Tarczyński, firmie Amesko,
panu Mariuszowi Skórze, paniom,
które obsługiwały bufet –  Joli,
Gabrysi i Edycie, piłkarzom, którzy
pomagali w  ustawianiu stołów,
panu Pawłowi za zorganizowanie
pokazu paintball, panu Grześkowi
za wkład w przygotowanie imprezy,

panu Krzyśkowi za wykoszenie
boiska,  młodzieży –  Weronice,
Natalce, Ani, Marcinowi, Sewe-
rynowi, Pawłowi, Damianowi
i Krystianowi, dzieciom z Klubu

4H Szczytkowiczanie za wyko-
nanie piosenki „Euro Spoko”,  po-
dziękowania dla pana Arka i pana
Tomka za zorganizowanie roz-
grywek o Puchar Burmistrza.

Nowy system gospodarki odpadami
Rozmowa z zastępcą burmistrza Jerzym Trelą

Zastępca burmistrza Jerzy Trela odpowiada w naszej gminie za
gospodarkę odpadami komunalnymi.

Dzieci z Klubu 4H Szczytkowiczanie zaprezentowały oficjalny prze-
bój Euro 2012 – "Koko Euro Spoko", który zaśpiewał z nimi też bur-
mistrz Marek Długozima.
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PierwSzy w POlSCe turniej
hokeja podwodnego, Aqua
Battle –  Trzebnica 2012

mamy już za sobą. Obył się 23
czerwca na basenie krytym Trzeb-
nickiego Parku Wodnego Zdrój.
W  turnieju wzięło udział sześć
drużyn z  całej Polski. W  finale
Bałtyckie Foki z Gdańska pokonały
4:1 Hydrę Trzebnica/Wrocław.

– Dzięki ogromnemu wsparciu
ze strony Burmistrza Gminy
Trzebnica, Pana Marka Długozimy
oraz Prezesa Trzebnickiego Parku
Wodnego „Zdrój”, Pana Dariusza
Drukarczyka udało się zorgani-
zować doskonałą imprezę, którą
każdy z nas będzie jeszcze długo
wspominał. Szkoda, że nie udało
się nam wygrać w finale, ale przy-
najmniej jako gospodarze okaza-
liśmy się gościnni – powiedział
Daniel Sielowski, trzebniczanin,
współorganizator imprezy i  za-
wodnik Hydry.

Podczas turnieju rozegrano 15
meczy w  fazie grupowej oraz 3
mecze w fazie finałowej. Pojedynki
były bardzo widowiskowe, ale koń-
czył się nierzadko wysokimi zwy-
cięstwami rzędu 6:0, 8:0 dla jednej
z  drużyn. To podobno specyfika
podwodnego hokeja, że sporo me-
czów kończy się rezultatem do
„0”.W meczu finałowym doświad-
czeni gdańszczanie postawili twar-
de warunki, przyjmując taktykę,
na którą wciąż jeszcze mało do-
świadczona Hydra nie była przy-
gotowana. Oto ostateczna kolejność
w  turnieju, który był w pewnym
sensie nieoficjalnymi mistrzostwa-
mi kraju: 1. Bałtyckie Foki Gdańsk,
2. Hydra Trzebnica/Wrocław, 3.

Walenie Siemianowice Śląskie, 4.
Orka Gdynia, 5. Aquarius Beł-
chatów, 6. AKP Pirania Wrocław.

Płetwy firmy Leaderfins dla
króla strzelców turnieju powęd-
rowały do zawodnika Hydry
–  Bartka Kempy, który strzelił
podczas całego turnieju aż 9 bra-
mek. Drugie miejsce w tej klasy-
fikacji zajął Bartek Szydłowski
z siemianowickich Waleni, a trzecie
Bartłomiej Śliski z Wrocławsko -
Trzebnickiej Hydry.

Wszystkie mecze można było
podziwiać w telewizji, bo w basenie
zainstalowano kamery, które trans-
mitowały podwodne zmagania za-
wodników. Dzięki temu można
było zgłębić tajniki tej nietypowej
gry. Po zawodach odbyła się gala

wręczenia pucharów i nagród na
wyspie obok basenu, a potem bie-
siadowano tam przy grilu.

– To były bardzo ciekawe za-
wody. Mam nadzieję, że to dopiero
początek naszej współpracy i  za
rok ponownie spotkamy się na ta-
kim turnieju w  Trzebnicy. Ser-
decznie gratuluję pomysłu i  wy-
ników sportowych – powiedział
burmistrz Marek Długozima pod-
czas zakończenia imprezy.

– Serdecznie dziękujemy
współorganizatorom, sponsorom,
patronom medialnym, firmie Gral-
marine za udostępnienie podwod-
nych kamer, naszemu DJ'owi Kon-
radowi Zienkiewiczowi, Grzesiowi
Czekirdzie za przejęcie obowiąz-
ków sędziego technicznego, Ża-

necie i Agnieszce za wzorowe pro-
wadzenie biura zawodów, Trzeb-
nickiemu Stowarzyszeniu Jazdy
Historycznej za „rycerską” oprawę.
Marcie za pomysł i realizację aqua
aerobiku, zawodnikom poszcze-
gólnych drużyn za stworzenie nie-
powtarzalnej atmosfery, Wrocław-
skiej Akademii Wychowania Fi-
zycznego za użyczenie sprzętu
oraz wszystkim innym osobom,

które wspierały nas podczas or-
ganizacyjnych zmagań – powiedział
Daniel Sielowski.

Uczestnicy turnieju Aqua Bat-
tle – Trzebnica 2012 byli zachwy-
cenie świetnym obiektem i orga-
nizacją imprezy. Na internetowych
stronach poświęconych tej dyscy-
plinie znaleźliśmy wiele pozytyw-
nych opinii.

Roman Skiba

Już po raz siódmy odbyła się
konna trzebnicka pielgrzymka
do Lichenia. Pojechało w niej

15 osób z  kapelanem koniarzy

księdzem Krzysztofem Dorną na
czele.

W tym roku hasłem przewod-
nim pielgrzymki było zdanie: „Jan

Paweł II przewodnik naszego ży-
cia”. Ojciec Święty był patronem
tej konnej podróży do Lichenia,
a już podczas pierwszej stacji w Ko-
czurkach oddano tam cześć relik-
wiom Ojca Świętego.

Pielgrzymka konna wyruszyła
w piątek 22 czerwca spod kościoła
Czternastu Świętych Wspomo-
życieli w Lesie Bukowym w Trzeb-
nicy, a do Lichenia dotarła w na-
stępną środę.

Pożegnał pielgrzymujących
burmistrz Gminy Trzebnica Marek
Długozima, który powiedział: – Jest
wiele form pielgrzymowania, ale
ta na koniach ma swą szczególną
urodę, bo jak brzmi popularne po-
wiedzenie, że nie ma nic pięk-
niejszego niż koń w galopie. Życzę
wam szczęśliwej drogi oraz uda-
nego pielgrzymowania.

Burmistrz wręczył pielgrzy-
mom specjalne chusty, a koniom
przypięto pielgrzymkowe kotyliony.
Modlitwę odmówił i pobłogosławił
na drogę pielgrzymów ksiądz pro-
boszcz Jerzy Olszówka. Trzebnicka
konna pielgrzymka to ewenement
w  skali kraju. Wielu z  jej tego-
rocznych uczestników pojechało
do Lichenia nie po raz pierwszy.
Zawsze z  inną własną intencją
i nadzieją, że wszystko będzie do-
brze. Chętnie wspominali po-
przednie edycje pielgrzymki.

– Ludzie chętnie nas goszczą,
pozdrawiają, wręcz zabiegają o to,
by u  nich się zatrzymać, napoić
konie. To bardzo miłe doświad-
czenie – powiedziała Edyta Pa-
plińska. Komandor pielgrzymki
Bogdan Mazur ma dodatkowe za-
dania: – Gdy jedzie się na koniach

zawsze dochodzi pewien element
niepewności, czy wszystko się uda
i  przebiegnie po naszej myśli.
Konie to żywe stworzenia, zawsze
musimy być czujni i przygotowani
na nieoczekiwane przygody – pod-
sumował komandor.

W tegorocznej konnej pielg-
rzymce do Lichenia wzięli udział:
Bogusław Golian (klacz Centka),
Elżbieta Thoma-Rudnicka (Wer-
da), Anna Chrząszcz (Arka), Zofia
Błaszkiewicz (Bereza), Ewa Pelc
(Edesa), Bogdan Mazur (Fatima),
Patrycja Fraczek (Meteor), Beata
Fraczek (Tasman), Edyta Paplińska
(Centra), ks. Krzysztof Dorna ( Jo-
ker), Tomasz Banasiak (Iwa), Jacek
Chodorowski (Majorka), Zbigniew
Chmielecki (Inka), Jarosław Ko-
tapka (Artaks), Aleksandra Gęsior
(Luna). Grupę zabezpieczenia lo-
gistycznego tworzyli: Wojciech
Błęcki, ks. Jacek Tomaszewski,
Katarzyna Bakalarz, Michał
Chrząszcz, Ewelina Bździel, Do-
minik Bździel, Konrad Ciupek.

Roman Skiba

Hokej pod wodą i w telewizorze

Pielgrzymka na koniach

Pielgrzymka do Lichenia wyruszyła spod kościoła w lesie buko-
wym w Trzebnicy. Na czele ks. Krzysztof Dorna kapelan i koman-
dor wyprawy.

Zwycięzcy turniej zespół Bałtyckie Foki Gdańsk po wręczeniu pu-
charu i nagród zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie z burmistrzem
Markiem Długozimą i prezesem parku wodnego Dariuszem Dru-
karczykiem.

Hydra Trzebnica/Wrocław gospodarz turnieju zajął drugie miejsce.
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Półkolonie na wakacje!

W celu propagowania aktywnego wypoczynku dla dzieci Trzebnicki Park Wodny
„Zdrój” przygotował w okresie wakacyjnym „Półkolonie Letnie”. Do dyspozycji
jest 6 turnusów w następujących terminach: 2-6 lipca, 9-13 lipca, 16-20 lipca,
23-27 lipca, 30 lipca-3 sierpnia, 6-10 sierpnia. Dzieci będą spędzać czas pod
okiem wykwalifikowanych animatorów w godz. od 8 -16. Na dzieci czekają
liczne atrakcje min. wyjazd do kina, wyjazd do stadniny konnej, dzień sportu,
chrzest kolonijny, gry i zabawy w wodzie połączone z nauką pływania, oraz
wiele innych niespodzianek. Cena jednego turnusu to koszt 330 zł. W przypadku
zapisu na kilka turnusów lub zapisu rodzeństwa przygotowaliśmy specjalne
rabaty. W cenę wliczony jest posiłek w postaci śniadania, podwieczorka,  obiadu
oraz wstępy na wszelkie atrakcje podczas półkolonii.



Niezwykle barwny i rados-
ny okazał się być tego-
roczny Dzień Dziecka

w Trzebnicy. Pomimo niesprzyja-
jącej pogody mali trzebniczanie
byli zachwyceni przygotowanymi
dla nich niespodziankami.

Tuż przed godz. 17 pod Urzę-
dem Miejskim zagęściło się od
dzieci, które przyjechały wraz
z opiekunkami z gminnych świetlic.
Każdy dostał balon i  niebieską
czapeczkę z logo gminy. Po chwili
do sporej już grupy zaczęły dołą-
czać dzieci, które przyszły z  ro-
dzicami. Praktycznie wszyscy byli
przebrani w wymyślne stroje klau-
nów, piratów, księżniczek, kibiców,
wróżek czy zwierząt. Nie zabrakło
również oryginalnych pomysłów
– jeden z chłopców wyglądał, jakby
uciekł z  Oddziału Intensywnej
Opieki Medycznej.

Pod urzędem pojawił się spe-
cjalny samochód, który przywiózł
specjalistów od dziecięcej rozrywki
i  wyrzucał z  siebie niezliczone
ilości baniek mydlanych. Z wozu
wysypali się cyrkowcy: szczudlarze,
żonglerzy, cyklista, biały królik
i  kilka innych barwnych postaci,
które stanęły na czele parady cyr-
kowej. Tuż za nimi ustawiły się
trzebnickie mażoretki pod prze-

wodnictwem Adrianny Nader, a za
dziewczynami w rytm muzyki ru-
szyły wszystkie dzieci. Radosny
pochód przeszedł ulicą Daszyń-
skiego, Obrońców Pokoju i  Ko-
ścielną do hali sportowej, w której
na najmłodszych czekały kolejne
niespodzianki.

Na zaaranżowanej scenie po-
nownie pojawiły się mażoretki
z krótkim, ale bardzo dynamicz-
nym i efektownym pokazem, zaś
po nich dzieci przeniosły się
w magiczny świat baniek mydla-

nych, tańca oraz popisów żon-
glerskich i  iluzjonistycznych.
Chętnych do wspólnej zabawy
nie brakowało! Maluchy bardzo
chętnie uczestniczyły w kolejnych
pokazach – zamieniły się między
innymi w żywą perkusję. W trak-
cie występów dzieci mogły po-
malować sobie twarze, zjeść gofry
i  watę cukrową. Były także ob-
darowywane słodyczami ufundo-
wanymi przez Gminę Trzebnica
oraz Tesco. Każdy dostał także
po pysznym lodzie od cukierni
„Beza”.

Po spektaklu zostały ogłoszone
wyniki konkursu ogłoszonego
przez burmistrza Marka Długo-
zimę na imiona dla nowych rzeźb
kotów. Pierwszy kot, zamieszkujący
tereny parku Solidarności będzie
nosił imię Nastroszek, które nadała
mu Kamila Bajewska. Za sprawą
Alicji Uleryk między trzebnickimi
stawami będzie mieszkał Stawcio,
zaś pilnujący parku wodnego
ZDRÓJ będzie nosił imię Aqua-
rius. Wymyśliła je Julia Rafalska.
Nagrody dla pomysłodawców
imion ufundowała Gmina Trzeb-

nica, plac zabaw Ale Bajka oraz
Tesco.

Ciąg dalszy imprezy przebiegał
w równie miłej atmosferze, bowiem
nadszedł czas ogłoszenia wyników
w konkursie na najciekawsze krea-
cje. Miejsce I  za najbardziej po-
mysłowy strój zajął Jakub Dura-
siewicz. Najbardziej cyrkowy strój
miała na sobie Ewa Bowman.
W  kategorii na najzabawniejsze
przebranie I  miejsce zajął Piotr
Małys, zaś najbardziej kolorowe

ubranie miała Julia Chwasta. Zda-
niem jury najpiękniejszy strój miał
Gabryś Miś. Nagrodę specjalną
za najciekawiej przebranego rodzica
otrzymała rodzina państwa Hrycaj.
Jury przyznawało także po trzy
wyróżnienia w  każdej kategorii.
Nagrody dla maluchów wręczali:
Burmistrz Gminy Trzebnica Ma-
rek Długozima, Zastępca Bur-
mistrza Jerzy Trela, Sekretarz Gmi-
ny Daniel Buczak, p.o. Naczelnika
Wydziały Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich Iwona Durbajło
oraz p.o. Naczelnika Wydziału
Promocji Agnieszka Pawlaczek.

Na zakończenie wszystkie dzie-
ci dostały upominki – książki
trzebniczanki Danuty Kamińskiej
oraz pacynki od Gminy Trzebnica.
Po kilku godzinach wspólnej za-
bawy dzieci wraz z rodzicami udały
się do domów, świętować swój
dzień w gronie rodziny. Miło było
patrzeć na radość naszych malu-

chów. Warto jednak dodać, że ten
dzień nie byłby tak wspaniały, gdy-
by nie pomoc sponsorów. Serdecz-
ne podziękowania należą się cu-
kierni Beza, Parkowi Wodnemu
ZDRÓJ, Tesco, firmie Kulik oraz
nowo otwartemu placowi zabaw
Ale Bajka. Wprawdzie kolejny
Dzień Dziecka dopiero za rok, ale
Gmina Trzebnica do tego czasu
z pewnością nie raz zadba o swoich
najmłodszych mieszkańców.

Patrycja Król 

Wdniach 1-3 czerwca
w Trzebnicy odbywał
się XIV Salwatoriański

Festiwal Piosenki Religijnej „Po-
kochaj Miłość”. Po kilkuletniej
przerwie Festiwal ponownie za-
witał do Trzebnicy, gdzie swoją
siedzibę mają księża Salwatorianie
zajmujący się organizacją tego
pięknego przedsięwzięcia. Współ-
organizatorem festiwalu była Gmi-
na Trzebnica, a burmistrz Marek
Długozima objął go honorowym
patronatem.

Więcej nieznajomych twarzy,
ale z  charakterystycznymi iden-

tyfikatorami, dało się zauważyć
w Trzebnicy już w piątek, 1 czerw-
ca. Przyjechało do nas ponad 150
osób z różnych miast, ale podczas
Festiwalu nie zabrakło też kilku
rozśpiewanych reprezentantów
Trzebnicy.

Wieczorami w  sali widowi-
skowej Trzebnickiego Centrum
Kultury i  Sportu odbywały się
koncerty gwiazd polskiej muzyki
chrześcijańskiej. W pierwszy dzień
wystąpił zespół Vox Nostra oraz
Mate.O. Sobota upłynęła pod zna-
kiem przesłuchań festiwalowych.
Jury w  składzie: Piotr Baron –

wybitny saksofonista jazzowy,
o. Andrzej Bujnowski, założyciel
grupy Deus Meus oraz Elżbieta
Baron – dziennikarka muzyczna,
starało się wybrać tych najlepszych,
co wcale nie było łatwe. Całą im-
prezę prowadził Paweł Trawka
z Radia Rodzina, które objęło Fes-
tiwal swoim patronatem.

Warto dodać, że jedną z głów-
nych nagród zdobyli właśnie trzeb-
niczanie – Justyna Mandryga i Mi-
łosz Łapiński, którzy wyśpiewali
sobie sesję nagraniową w krakow-
skim studiu Katolik. Wieczorem
dla licznie przybyłych fanów mu-

zyki reggae zagrał zespół Bethel,
zaś w niedzielę, po ogłoszeniu wy-
ników Festiwalu i koncercie lau-
reatów wystąpiła grupa New
Life.M oraz wspomniany wcześniej
zespół Deus Meus. Na zakończenie

organizatorzy dziękowali wszyst-
kim, którzy włączyli się do pomocy
przy organizacji tego Festiwalu. 

W radości ze wspólnego grania
upłynęły te trzy dni jednak wszyst-
ko, co dobre, kiedyś się kończy…
Miejmy nadzieję, że tym razem
Salwatoriański Festiwal Piosenki
Religijnej zagościł u nas na dobre
i za rok spotkamy się podczas ju-
bileuszowej, XV edycji.

Patrycja Król
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Podczas trzebnickiego Dnia Dziecka bawiły się tłumy najmłodzszych mieszkańców.

Kolorowy autobus przejechał ulicami Trzebnicy, a przed nim ma-
szerował równie kolorowy orszak.

Dobry, oryginalny strój dawał okazję na dobrą zabawę i szansę na
zdobycie nagrody.
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Kolorowy Dzień Dziecka

Festiwalowa Trzebnica

W dniach 17-26 sierpnia 2012 roku odbędzie się I Międzynarodowy Plener Pla-
styczny Trzebnica 2012. Organizatorami Pleneru są Salwatorianie i Siostry Bo-
romeuszki z Trzebnicy.
W Plenerze wezmą udział artyści z Polski oraz z Niemiec i Ukrainy posługujący
się różnorodną techniką: malarstwo, tkanina artystyczna, biżuteria artystyczna,
rzeźba w kamieniu, drewnie, grafika. W trakcie trwania pleneru są planowane
spotkania autorskie z artystami.
Plener zakończy się uroczystym wernisażem w niedzielę, 26 sierpnia, w ogrodach
lub pomieszczeniach klasztoru Sióstr Boromeuszek, w zależności od pogody.
Będzie wtedy możliwość zakupienia prac artystów.
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Prawie tysiąc młodych pił-
karzy walczyło na trzeb-
nickiej Fair Play Arenie

o  sukces w  turnieju Deichmann
Minimistrzostwa Europy, który
odbywał się przez dwa czerwcowe
weekendy (9-10.06 i  16-17.06).
Gmina Trzebnica stała się miejs-
cem kolejnego spektakularnego
wydarzenia o randze krajowej.

Na boisku naprawdę nie bra-
kowało emocji i wspaniałych za-
grań. Gościliśmy młodych piłkarzy,
ich rodziców i opiekunów, ale też
i gwiazdy futbolu sprzed lat Mi-
rosława Bulzackiego i Stefana Ma-
jewskiego.

– Gdy patrzy się na taki turniej
i warunki, w jakich się odbywa, to
jestem spokojny o rozwój polskiego
futbolu. Macie tutaj w Trzebnicy
świetny obiekt piłkarski, doskonałe
zaplecze i jestem tym mile zasko-
czony, że dzięki takim inwestycjom
młodzież może grać i  trenować
w idealnych warunkach – powie-
dział Stefan Majewski. 

W niedzielę 17 czerwca poz-
naliśmy Minimistrzów Europy
oraz drużyny, które szczęśliwie
wylosowały nagrody. W  grupie
młodszej najlepszą okazała się dru-
żyna Holandii Tychy, która w na-
grodę wyjedzie na mecz Borussii
Dortmund. Holendrzy pokonali
w finale 3:2 Włochów z Dąbrowy
Górniczej. Rozgrywki grupy star-
szej zakończyły się zwycięstwem
Portugalii Łódź, a w nagrodę za-
wodnicy ci zobaczą na żywo mecz

FC Barcelony. W finale pokonali
drużynę Rosji Szczecin 1:0.

Oprócz nagród dla zwycięzców
rozlosowano też dwa drużynowe
wyjazdy zagraniczne, a także bilety
na spotkanie eliminacyjne do mist-
rzostw świata w  2014 roku. Na
mecz AJ Auxerre bilety wylosowała
drużyna Włochy Kraków z kate-
gorii starszej. Do Brukseli na spot-
kanie Anderlechtu wyjedzie zespół
Grecji Kraków z kategorii młod-
szej. Bilety na mecz Polska – Moł-
dawia trafią do drużyn Holandii
Częstochowa (grupa młodsza)
i  Hiszpania Mysłowice z  grupy
starszej.

Burmistrz Marek Długozima
podczas wręczania nagród zwy-
cięskiej drużynie, podziękował or-
ganizatorom za sprawną organi-
zację imprezy oraz promocję Trzeb-
nicy w  środowisku piłkarskim

w całym kraju. Zaprosił również
do przyjazdu na treningi i  zgru-
powania obecne na turnieju dru-
żyny piłkarskie, by w  komforto-
wych warunkach móc ćwiczyć i ko-
rzystać z nowoczesnej infrastruk-
tury sportowo – rekreacyjnej utwo-
rzonej na przestrzeni ostatnich lat
w Trzebnicy. 

– Szczególne podziękowania
kieruję w  stronę Sławomira Ko-
misarczyka i  Tomasza Kuchar-
skiego, którzy włożyli wiele serca
i wysiłku w organizację tego tur-
nieju. Dzisiaj – patrząc z  dumą
i radością na tą wielką liczbę obec-
nych tu młodych, zdolnych dzieci

– utwierdzam się w przekonaniu,
że decyzja o modernizacji Trzeb-
nickiego Stadionu Miejskiego „Fair
Play Arena” była decyzją słuszną
– dodał na zakończenie burmistrz.

W rozegranych 9-10 czerwca
wrocławskich finałach Deichmann
Minimistrzostwa Europy świetnie
spisały się na własnym boisku dwie
trzebnickie drużyny młodsze, gra-
jące pod szyldem Francji i Chor-
wacji. Obie awansowały aż do

ćwierćfinałów i niewiele zabrakło,
by walczyły o  medale. Wyniki
1/16 finału: Chorwacja – Grecja
3:0; 1/8 finału: Chorwacja – Szwe-
cja 2:2 (3:2 w karnych), Francja –
Czechy 6:1; ćwierćfinał: Francja
– Włochy 1:2, Chorwacja – Polska
0:7.

W grupie starszej trzy trzeb-
nickie drużyny miały mniej szczę-
ścia. Grający jako Dania nasi ulegli
w 1/16 finału Litwie 0:5, natomiast

trzebniczanie pod szyldem Grecji
ulegli w  tej samej fazie 0:3 Ru-
munom. Awansował dalej trzeci
zespół z Trzebnicy, bo „nasi” Fi-
nowie pokonali 6:4 Węgrów. Jed-
nak w 1/8 finału Finlandia musiała
uznać wyższość Bułgarii (0:6).

Tomasz Gomółka, trener star-
szych grup trzebnickich (Finlandia,
Grecja, Dania) powiedział: – Tur-
niej był świetnie zorganizowany,
a awans Finlandii w fazie pucha-
rowej to miła niespodzianka. Nasze
ekipy cieszyły się, że mogą się po-
kazać przed własną publicznością.
Tak ustawiłem drużyny, by wszyscy
mogli zagrać, bo przecież chodzi
nie tylko o  sam wynik, ale też
i  atmosferę i  udział w  turnieju.
Taki turniej w  Trzebnicy i  finał
krajowy na pewno zmobilizuje
młodych piłkarzy do większej pracy
na treningach.

Przemysław Migdał, opiekun
młodszych grup trzebnickich
(Francja, Chorwacja) powiedział:
– Obie nasze drużyny przebiły się

do ćwierćfinału i  to na pewno
spory sukces. Szkoda, że akurat
trafiliśmy na najsilniejsza drużynę
Polskę i w efekcie nie zdobyliśmy
awansu do finału krajowego. Jednak
fakt, że mieliśmy go w Trzebnicy
powinien zaprocentować, bo to
świetna impreza. Cały cykl Deich-
mann Minimistrzostwa Europy
nam się udał, bo w grupie również
dobrze graliśmy. To działa na wy-
obraźnię młodych zawodników
i  zachęca do poprawiania wyni-
ków.

– Wszyscy byli zachwyceni
i zadowoleni. Dziękuję szczególnie
Panu burmistrzowi Markowi Dłu-
gozimie za przychylność i otwar-
tość oraz możliwość rozegrania
meczów na obiektach sportowych.
Dziękuję SP3 i Gimnazjum Nr 1
w Trzebnicy, bo jedzenie i noclegi
w szkołach również odpowiadały
gościom. Największe wrażenie zro-
bił park wodny, a wielu gości szcze-
gólnie z  Wrocławia i  okolic de-
klarowało, że zacznie do nas re-

gularnie przyjeżdżać. Podzięko-
wania należą się też grupie 80
wolontariuszy, świetnym rozwią-
zaniem była również strefa kibica,
w której dzieci mogły bezpiecznie
obejrzeć mecz Polaków na Euro.
Goście, którzy uczestniczyli już
w  wielu finałach, podkreślali, że
ten trzebnicki był najlepszy – po-
wiedział Sławomir Komisarczyk
ze Stowarzyszenie Kochamy Sport,
które z Gminą Trzebnica zorga-
nizowało imprezę.

Roman Skiba

Obie zwycięskie drużyny z organizatorami turnieju.

Radość po wygranej była większa niż na Euro!

Gwiazda reprezentacji Polski sprzed lat Mirosław Bulzacki gratulo-
wał młodym piłkarzom.

Mecze były zacięte, a akcje efektowne.

Burmistrz Marek Długozima wręczając nagrody podkreślił, że
Trzebnica jest zawsze otwarta i gotowa na goszczenie piłkarskich
drużyn.

Wielkie emocje i świetny turniej

Trzebniczanie w turnieju Deichmann MME

Finlandia: Hubert Bartela, Miłosz Cepiel, Wiktor Janczak, Kornel Krzak, Karol Łoposzko,
Kacper Oleniasz, Weronika Osik, Kacper Sikora, Eryk Śródka, Jakub Świat.
Grecja: Jakub Durasiewicz, Kacper Franczak, Kacper Bona, Michał Treliński, Jacek Gumulak,
Aleksander Milewski, Mateusz Roszko, Filip Rojewski, Krzesimir Kurczak.
Dania: Krystian Goździewski, Bartosz Kotarba, Szymon Osik, Jakub Rajca, Karol Spychała,
Karol Stec, Szymon Śródka, Maciej Woźniak, Wiktor Nartowski, Jan Wolski.
Chorwacja: Sebastian Grzybowski, Wojciech Galera, Nikodem Chudy, Julia Matlok, Szymon
Mamzer, Michał Staszak, Mateusz Kasperek, Paweł Trzesniowski, Szymon Hupa, Filip Ka-
pinos.
Francja: Mikołaj Łuszczyński, Jakub Pancerz, Patryk Wawrzykowski, Jakub Pieleszko,
Paweł Solecki, Mateusz Hermanowicz, Jakub Gadaszewski.



Wpiątek, 29 czerwca,
w amfiteatrze między
stawami odbył się

I  Festiwal Hip-Hop Trzebnica,
którego inicjatorem była Młodzie-
żowa Rada Miejska. To była im-
preza, która młodzi trzebniczanie
powitali wakacje, a sprawnie zor-
ganizowali we współpracy z Trzeb-
nickim Centrum Kultury i Spor-
tu.

Już od wczesnych godzin po-
południowych atmosfera w rejonie

trzebnickich akwenów zagęściła
się za sprawą sprzętu i  muzyki
z  niego płynącej. Leniwie prze-
chadzający się spacerowicze z za-
ciekawieniem spoglądali w  kie-
runku sceny. Z  nieba lał się żar,
więc każdy walczył o choćby skra-
wek cienia. Pogoda mogła być je-

dyną przyczyną początkowo niskiej
frekwencji tego piątkowego wie-
czoru, jednak z czasem przestrzeń
pod sceną zaczęła się wypełniać
młodymi – szczęśliwymi i wolnymi
od szkoły. Organizatorzy zadbali
również o  brzuchy przybyłych
gości – wyposażyli teren stawów

trzebnickich w mini barek, w któ-
rym każdy mógł zaopatrzyć się
w coś do jedzenia lub picia.

– Wraz z Jakubem Krawcem
postanowiliśmy zorganizować im-
prezę, której celem było przywitanie
wakacji w wesołym i  spokojnym
klimacie. Przy wsparciu TCKiS
oraz Urzędu Miejskiego nasz cel
został osiągnięty. Impreza odbyła
się w bardzo klimatycznym i na-
strojowym miejscu, jakim jest scena
między stawami – powiedział Woj-

ciech Łamasz, współorganizator
z  ramienia Młodzieżowej Rady
Miejskiej. Warto dodać, że był to
pierwszy koncert zorganizowany
w tym miejscu.

Tuż po godz. 18 można było
zobaczyć rozgrzewkę grup tanecz-
nych: How High Crew z Prusic

oraz Stowarzyszenia Ekspresja
z Obornik Śląskich. Ich występy
były naprawdę świetne, a  to był
dopiero początek muzycznej im-
prezy.

Po tanecznej rozgrzewce przy-
szedł czas na popisy zaproszonych
hip – hopowców. Jako pierwszy

wystąpił duet Człowień & Shot,
który rozkręcił zebraną publikę.
Rozbujany klimat podtrzymał ko-
lejny pokaz taneczny, tym razem
wykonany z rozmachem na placu
przed sceną, dzięki czemu każdy
mógł zobaczyć tancerzy z bliska.
Brawurowe popisy nagradzane były
gromkimi brawami. Niektórzy
sami zaczęli rytmicznie podrygiwać
w rytm muzyki – szczególnie uro-
cze było to w  wykonaniu naj-
młodszych. Chwilę później na sce-

nie pojawił się wrocławski Rekord
z Pepe Skuad.

Po ich koncercie na scenę weszli
organizatorzy: Jakub Krawiec, Pa-
weł Łukaszewski, Wojciech Ła-
masz, Andżelika Pałka, Monika
Nalepa wraz z burmistrzem Gminy
Trzebnica – Markiem Długozimą,
który podziękował i pogratulował
młodym dobrej organizacji życząc
przy okazji udanych i bezpiecznych
wakacji wszystkim uczestnikom
festiwalu. Na koniec zaplanowano
występ gwiazdy wieczoru: Te-Trisa,
znanego polskiego rapera. Swój
talent mógł w pełni zaprezentować,
gdy usterka techniczna wymusiła
na nim popis freestyle’owy, z en-
tuzjazmem przyjęty przez zaan-
gażowaną publiczność. 

– Festiwal nie odbyłby się bez
wsparcia sponsorów. Chciałbym
podziękować restauracji i pizzerii
Palermo, tanie-biuro.eu, centrum-
verte.pl, firmie elektrotechnicznej
ZBI-MEX, marketowi Manda-
rynka oraz „Noclegi ZDRÓJ”.
Mamy nadzieję, że idea przywitania
wakacji w  tym miejscu zagości
u nas na dobre – dodał na koniec
Wojciech Łamasz.

Impreza dobiegła końca pun-
ktualnie o godz. 22, a  ten ciepły
wieczór pełen wrażeń i  muzyki
z  pewnością będzie miło wspo-
minany przez całe wakacje. 

Patrycja Król
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Jubileusz Marii
i Mariana Krysia-
ków z  Trzebnicy

odbył się 1 czerwca
2012 w Ratuszu. Bur-
mistrz złożył życzenia,
wręczył list gratulacyjny
i  upominek z  okazji
diamentowych godów
(60-lecia). Na uroczys-
tości były obecne dzieci
jubilatów: syn Zbig-
niew i córka Irena oraz
wnuczka (córka pani
Ireny). Nieżyjąca córka
Danuta była główną
księgową w  Urzędzie
Miejskim w Trzebnicy.
Zmarła 7.10. 2010 r.

Wanda i  Tadeusz
Michalscy zawarli
związek małżeński 11
października 1958
roku. W tym roku 19 maja 2012
otrzymali medale „Za długoletnie
Pożycie Małżeńskie”, które wręczył
im burmistrz Marek Długozima.

Gratulujemy. Do pamiątkowego
zdjęcia z uroczystości z jubilatami
stanęli ich najbliżsi.

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej we współpracy z TCKiS zrobili
dobrą imprezę. Stoją od lewej: Kuba Krawiec, Paweł Łukaszewski,
Wojciech Łamasz, Andżelika Pałka i Monika Nalepa.

Państwo Michalscy z rodziną i burmistrzem Markiem Długozimą.

Państwo Krysiakowie z dziećmi i burmistrzem Markiem Długozimą.
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Nasi JubilaciHip-hop między stawami

Festiwal rozpoczął się od popisów grup tanecznych.
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W17 miejscowościach
Gminy Trzebnica od-
były się imprezy

z okazji Dnia Dziecka lub połą-
czone obchody Dnia Matki i Dnia
Dziecka nazwane Dniami Rodzi-
ny. Biesiadowano we wsiach: Mal-
czów, Jaźwiny, Taczów Mały,
Szczytkowice, Świątniki, Droszów,
Małuszyn, Kobylice, Skarszyn,
Masłów, Koniowo, Raszów, Bie-
daszków Wielki, Masłowiec, Ujeź-
dziec Mały, Brzyków i  Nowy
Dwór.

W sobotę 2 czerwca bawiono
się bardzo udanie w  Masłowie.
Pierwszą atrakcją był pokaz sa-
mochodowego wysięgnika, który
udostępnił Roman Karyś. Możli-
wość wzniesienia się w górę wzbu-
dziła entuzjazm i  spore emocje
najmłodszych. Potem swój tech-
niczny sprzęt chętnie pokazali naj-
młodszym strażacy i  policjanci
z  Trzebnicy. A  pokaz gaszenia
z  armatki wodnej wzbudził naj-
większe zainteresowanie dzieci.

Dla 40 najmłodszych miesz-
kańców wsi zaplanowano też liczne
gry i konkursy m.in. biegi, slalom
w workach, karmienie kisielem na
czas czy strzelanie rzutów karnych
bramkarzowi miejscowej drużyny
B klasy Dawidowi Śliwce. Opiekun
z wrocławskiego ZOO przywiózł
na Dzień Dziecka do Masłowa
wielkiego węża boa dusiciela i dzie-
ciaki niezwykle przeżywały już

sam fakt, że mają możliwość po-
głaskać tak egzotyczne zwierzę.

Późnym popołudniem rozpa-
lono ognisko, pieczono kiełbaski
i wręczano dyplomy oraz upominki
i  nagrody w  konkursach. Sołtys
Masłowa Jolanta Kot zaplanowała
i przeprowadziła bardzo ciekawą
imprezę, na której wielu miesz-
kańców świetnie się bawiło.

Szczytkowice nagrodzone
Z okazji Dnia Dziecka zorga-

nizowany został przez Dolnośląski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
we Wrocławiu  festyn „Żyjemy
w  zgodzie z  naturą”. Klub 4H
„Szczytkowiczanie” zdobył na nim
I miejsce w konkursie „Zbieramy
Nakrętki” oraz II miejsce w rywa-

lizacji na „Najciekawszy Produkt
Ekologiczny”.

Przygotowania do udziału w fe-
stynie trwały ponad miesiąc. Dzieci
i młodzież ze Szczytkowic zapre-
zentowały przedstawienie o  te-
matyce ekologicznej „Sprzątanie
świata”, wymyśliły swój produkt
ekologiczny – torebkę wykonaną
na szydełku z torebek jednorazo-
wych, a  także przedstawiły inne
wyroby z nieużywanych już taśm
VHS, jak również całe stoisko
wraz z wypiekami. Starania zostały
docenione przez konkursowe jury,
które przyznało grupie z  naszej
gminy II miejsce w konkursie na
„Najciekawszy Produkt Ekolo-
giczny”. Grupa 4H „Szczytkowi-
czanie” zdobyła także I  miejsce

w konkursie „Zbieramy Nakrętki”,
dostarczając największą ich licz-
bę.

Swoją obecnością festyn za-
szczyciła dwukrotna mistrzyni
olimpijska i  mistrzyni świata
w strzelaniu z karabinu pneuma-
tycznego Renata Mauer-Różańska,
która wraz z ydrektorem Dolno-
śląskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego we Wrocławiu Ryszardem
Czerwińskim oraz członkiem za-
rządu Województwa Dolnoślą-
skiego Włodzimierzem Chlebo-
szem wręczała laureatom konkur-
sów pamiątkowe dyplomy i  na-
grody.

Po rozstrzygnięciu konkursów
i wręczeniu nagród odbył się piknik
olimpijski, podczas którego dla
dzieci przygotowano wiele atrakcji
i konkursów.

Marta Piasecka, sołtys Szczyt-
kowic oraz opiekunka grupy 4H
„Szczytkowiczanie” powiedziała:
–  Pragnę bardzo serdecznie po-
dziękować wszystkim osobom za-
angażowanym w nasz udział w fe-
stynie – dzieciom i młodzieży, ich
rodzicom, pozostałym mieszkań-
com, opiekunom. Wyrazy gorących
podziękowań należą się także Bur-
mistrzowi Gminy Trzebnica Mar-
kowi Długozimie, który umożliwił
i pomógł w organizacji transportu
naszej grupy. Dla dzieci było to
ogromne przeżycie i ciekawe do-
świadczenie. Cieszę się, że wyjazd
doszedł do skutku, a dzieci zostały
nagrodzone. Jeszcze raz wszystkim
bardzo dziękuję!

Roman Skiba

Wniedzielę, 3 czerwca
na trzebnickich sta-
wach odbył się piknik

wędkarski z okazji Dnia Dziecka.
W atmosferę wspólnej zabawy na
łonie pięknej, trzebnickiej natury
wkradł się duch rywalizacji – a było
o co walczyć!

Zapisy na zawody trwały od
samego rana. Tuż po godz. 9 za-
wodnicy zajęli swoje stanowiska
i chwilę później zaczęli łowić. W po-
łudnie zakończyły się zawody dla
dwóch najniższych grup wiekowych:
do lat 10 i  do lat 13. Najstarsi
mogli łowić pół godziny dłużej.

Powszechnie wiadomo, że wy-
siłek na świeżym powietrzu wzma-
ga apetyt, więc wszyscy wędkarze
mieli zapewniony ciepły posiłek
z grilla, a także pączki i lody ufun-
dowane przez cukiernię Beza. Po-
sileni amatorzy wędkowania czekali
z  niecierpliwością na ogłoszenie
wyników zawodów, okrążali stół
sędziowski, obserwowali torby
z niespodziankami oraz rower, któ-
ry był nagrodą główną. Wkrótce
wszystko stało się jasne. Tuż po
godz. 14 burmistrz Marek Dłu-
gozima wraz z Dariuszem Boro-
wym, Markiem Paleczkiem oraz
prezesem koła nr 23 w Trzebnicy
Karolem Wszołkiem wręczali na-
grody młodym wędkarzom.

Wyniki zawodów przedstawiają
się następująco: kategoria do lat
10: 1. Karol Kowalczyk, 2. Paulina
Jarosz, 3. Igor Lasota, 4. Artur
Śliwiński, 5. Mateusz Maciejak,
6. Szymon Hupa;

Kategoria do 10 – 13 lat: 1.
Wojciech Kosowski, 2. Marcel
Blabuś, 3. Bartłomiej Głodowski,
4. Patrycja Lech, 5. Błażej Szy-
manowicz; kategoria 13 – 16 lat:

1. Bartłomiej Dziubczyński, 2.
Dominik Blabuś, 3. Damian Pin-
del, 4. Michał Mrozik, 5. Piotr
Szewczyk.

Bezkonkurencyjny okazał się
Bartłomiej Dziubczyński, który
wygrał w swojej kategorii wiekowej,
ale oprócz tego złowił największą
rybę. Nagrodą za to był wspaniały
rower ufundowany przez firmę
Mat–Mar. Na szczególną uwagę
zasługuje fakt, że w kręgi wędkarzy
z coraz większą odwagą i ochotą
wstępują dziewczynki. Dwie oka-

zały się być naprawdę dobre, a łącz-
nie w niedzielnych zawodach wzię-
ła udział ponad setka dzieci. Na
koniec głos zabrał burmistrz Marek
Długozima, dziękując Karolowi
Wszołkowi oraz sponsorom za
świetnie przygotowaną imprezę.
Impreza dobiegła końca w miłej
atmosferze, a  zachęceni miłymi
nagrodami młodzi wędkarze
z pewnością będą rozwijać swoje
talenty i pasje przy okazji kolejnych
zawodów.

Patrycja Król

Młodzi adepci wędkarstwa byli dumni ze swoich trofeów.

Podczas Dnia Dziecka w Masłowie impreza była bardzo udana.
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Wędkarze dzieciom

Dzień Dziecka w całej gminie

Bartłomiej Dziubczyński dostał rower ufundowany przez Marka
Jurkowskiego z firmy Mat-Mar. Stoją od lewej: Karol Wszołek, bur-
mistrz Marek Długozima, Marek Jurkowski, Marek Paleczek i Bart-
łomiej Dziubczyński.

Wydawca: Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu
ul. Prusicka 12
55-100 Trzebnica
e-mail: redakcja.zpk@wp.pl, tel. 71 312 09 47 w. 243

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

W sobotę 2 czerwca
na boisku w Konio-
wie odbył się festyn
z okazji Dnia
Dziecka. Na dzieci
czekało wiele atrak-
cji min.: dmuchane
zabawki, wata cu-
krowa, zwiedzanie
radiowozów, malo-
wanie twarzy, a na
zakończenie słodki upominek. Zadowolone buzie dzieci świadczyły
o tym, jak świetnie się bawiły. Sołtys Koniowa Elżbieta Sroga wraz
z Radą Sołecką pragną serdecznie podziękować wszystkim gościom
za przybycie. Specjalne podziękowania należą się sponsorom, dzięki
którym, dzieci mogły bawić się na dmuchanych zabawkach: panu
Wojciechowi Klisowskiemu, państwu Dorocie i Marcinowi Kołodyń-
skim, państwu Elżbiecie i Zbigniewowi Dembskim, panu Arturowi
Białeckiemu.
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Od 1 czerwca w Trzebnicy działa
pierwszy plac zabaw dla dzieci. To
autorski pomysł Katarzyny Wło-

darczyk, mamy dwóch dziewczynek, której
brakowało takiego miejsca w naszym mie-
ście.

W Ale Bajce dzieci są w swoim żywiole.
Do ich dyspozycji są różne zjeżdżalnie,
basen z kolorowymi piłeczkami czy labirynt
z całą masą atrakcji „do przejścia”. Ale
Bajka to jednak nie tylko miejsce pełne
przygód dla dzieci, ale także wspaniała
możliwość złapania chwili wytchnienia dla
rodziców.

W szerokim wachlarzu usług znajdziemy
między innymi organizację przyjęć urodzi-
nowych dla dzieci. Dzięki Ale Bajce mama,
która chce w końcu pójść do fryzjera, może
bez obaw zostawić tu swoją pociechę. Jeśli
opiekunka akurat zachoruje i nie będzie
miał kto odebrać malucha z przedszkola
czy szkoły – tego wyzwania również podejmie
się Ale Bajka. Ponadto w tym magicznym
miejscu na wypadek nagłego małego głodu
po wielogodzinnych szaleństwach zorgani-
zowano mini barek z przekąskami, zaś
rodzice mogą napić się tu pysznej kawy.
Urokowi temu miejscu dodają pięknie po-
malowane ściany - można odnieść wrażenie,
że naprawdę jest się w bajce. Warto jednak
dodać, że Ale Bajka wykracza poza mury

budynku, dzięki czemu maluchy mogą bawić
się na świeżym powietrzu.

Trzebnicka Ale Bajka jest miejscem
przyjaznym, stworzonym z myślą o dzieciach
i do ich potrzeb dopasowanym. Dobro ma-
luchów, jako cel pomysłodawczyni, przejawia
się także poprzez włączanie się w pomoc
przy organizacji różnych imprez dedyko-
wanych dzieciom, a organizowanych przez
Gminę.

W Ale Bajce jest kolorowo i zarazem
bezpiecznie, dzięki czemu z pewnością
prędko znajdzie grono swoich wielbicieli.
W końcu nadeszły wakacje, więc i czasu do
spożytkowania będzie więcej. Warto tam
zajrzeć i naprawdę sympatycznie spędzić
czas.

Patrycja Król

R E K L A M A

R E K L A M A

Ale Bajka!
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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, czwartek:
7:30-15:30
środa: 7:30-16:00, piątek: 7:30-15:00
Burmistrz przyjmuje:
• w sprawach skarg i wniosków: środy 16:00-16:15
• w sprawach lokalowych: pierwszy wtorek miesiąca
12:00-14:00
Przewodniczący Rady Miejskiej:
- pełni dyżur: w środy w godz. 13:00-16:00
- w sprawie skarg i wniosków: w środy 15:30:16:00

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

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
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. Daszyńskiego 44, Trzebnica, 
tel.: 71 312-11-54, 387-11-38

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Iwona Durbajło: 
tel.: 71 388-81-12, 312-06-11 wew. 212
Gminna Komisja ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
działająca przy Urzędzie Miejskim w Trzebnicy
pełni dyżur w czwartki w godz. 17:00-18:00.
Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnio-
nych 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 ro-
dzinie: we wtorki – tel.: 71 387-06-06
Grupa AA „Jadwiga” – spotkania w każdy czwartek
18:00-21:00 w budynku Ratusza.
W każdą niedzielę mityng zamknięty od godz.18:00, w
ostatnią niedzielę miesiąca – mityng otwarty, mityngi
nocne w każdą trzecią sobotę miesiąca od 22:00.
Grupa Wsparcia dla osób współuzależnio-
nych 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, refundo-
wane z funduszy Gminnego Programu Profilak-
tyki 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 0 605 260 393
przy Kongregacji Sióstr Boromeuszek

WYKAZ PLACÓWEK ORAZ PUNKTÓW
KONSULTACYJNYCH NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
SZPOZ – Poradnia Terapii Uzależnień od Narkotyków. wyb.
J. C. Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław, tel.: 71 329-14-
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
Z Tradycjami: Ujeździec Wielki 26, 
tel.: 71 312-77-06
Apteki czynne: 8.00-19.00, soboty 8.00-14.00.
Wykaz dyżurów całodobowych: 
www.trzebnica.pl

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

Trzebnica, tel.: 71 312-09-22

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

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

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



P A N O R A M A T R Z E B N I C K A N R 6 ( 1 9 ) / 2 0 1 224

TAKKO 
FASHION

29,99

DROGERIA 
NATURA

9,49

GAMMAS

139
GAMMAS

149
GAMMAS

119

SIGMA 

49,90

CCC 

59
CAMELLEO

26,99
RED

169

CCC 

69,99

WYPRÓBUJ OKAZJE W MARINO NA WIELKIE

I   

14
GAMMAS  

 

 

 

  

   

99
GAMMAS

GAMMAS

139
 

 

 

 

  

   

29AS

9

 
 

 

 

  

   

,99929
ASHIONFFASHION
AKKOT

,99,4
SIGMA

 
 

 

 

  

   

,900

SIGMA
 

 

 

 

  

   

 
 

 

 

  

   
,4999

TURANA
A IREGORD

 
 

 

 

  

   

 
 

 

 

  

   

99

 
 

 

 

  

   

CCC

69 999

 
 

 

 

  

   

 
 

 

 

  

   

 
 

 

 

  

   

 
 

 

 

  

   

 
 

 

 

  

   
995

CCC

 
 

 

 

  

   
,99926

CAMELLEO

16

 
 

 

 

  

   
RE

6

 
 

 

 

  

   

 
 

 

 

  

   

 
 

 

 

  

   

 
 

 

 

  

   

 
 

 

 

  

   

 
 

 

 

  

   

 
 

 

 

  

   

SPRZEDAM W ZŁOTOWIE

Dom mieszkalny ze sklepem,
barem i piekarnią 

o powierzchni łącznej 
700 metrów kwadratowych 

na działce 56 arów.
CENA: 380 tysięcy zł

Tel. 601 71 99 82

R E K L A M A

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

Do wynajęcia lokal o pow. 85 m kw. Położony we wsi Domanowice. 
Tel kontaktowy: 71/312 09 47.


