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DYREKTOR POZWIE 
REDAKTORA 

Adam Waz zdecydował się 
wnieść pozew do sądu przeciw-
ko współwłaścicielowi gazety.

str. 4

O PRZEKSZTAŁCENIU 
OŚRODKA

Dzięki komercjalizacji pacjen-
ci mogą liczyć na dostęp do 
nowych specjalistów i kolejne, 
nowe usługi medyczne.
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GŁUCHÓW GÓRNY 
Z NAGRODĄ 

Sołtys A. Koziara dostał dy-
plom, ale twierdzi, że to wyróż-
nienie dla całej wiejskiej spo-
łeczności.

str. 11

CZAS NA TRIDUUM
Przed nami Triduum Paschal-
ne, czyli najważniejsze wyda-
rzenie w roku 
l i t u r g i c z -
nym dla 
katolików. 
R o z m ow a 
z ks. pro-
b o s z c z e m 
Jerzym Ol-
szówką SDS. 

str. 17Już niebawem, w pierwszą 
niedzielę po wiosennej pełni 
księżyca nadejdzie Wielka-

noc. Jest to najbardziej radosne 
święto obchodzone przez chrze-

ścijan na całym globie. Poza 
symbolika religijną Wielkanoc 
jest dniem budzącej się do życia 
przyrody, to także ukłon złożony 
życiu. 

Z tej okazji w miniony weekend 
w Trzebnickim Centrum Kultury 
i Sportu odbył się kiermasz ręko-
dzieła i wyrobów regionalnych. 
W jego trakcie można było zaku-

pić m. in. ozdoby świąteczne, bi-
żuterię, ręcznie robione serwetki 
i wiele innych przedmiotów wy-
konanych różnymi technikami 
rękodzielniczymi.

Wielkanoc tuż, tuż 

R E K L A M A  

zapraszamy na wiosenne promocje



Poświęcenie odbyło się w wigilię 
imienin św. Józefa. Dlatego też 
rozpoczęło się pięknym akcentem 
– modlitwą przy figurze Świętego.
Siostry podkreślają, że odkąd fi-
gura stanęła w Klasztorze zaczęły 
się dziać dobre rzeczy w sprawie 
ratowania Klasztoru św. Jadwigi 
Śląskiej. Obecna na poniedział-
kowej uroczystości prezes Funda-
cji „Ocalić, by służyć” powołanej 
dla ratowania klasztoru Krystyna 
Klamińska w sposób szczególny 
za wsparcie tych dzieł podzięko-
wała Ministrowi Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Bogdanowi 

Zdrojewskiemu, pracownikom 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, Ewie 
Mańkowskiej pełniącej funkcję 
wicewojewody dolnośląskie-
go, a także burmistrzowi gminy 
Trzebnica Markowi Długozimie.
Przypomnijmy. Gmina Trzeb-
nica dwukrotnie przekazała już 
fundusze na cel ratowania tego 
wyjątkowego obiektu. Wspar-
cie w kwocie 150 tys. zł mające 
charakter dotacji celowej na do-
finansowanie prac konserwator-
skich i robót budowlanych przy 

obiektach zabytkowych przeka-
zane jednostkom niezaliczanym 
do sektora finansów publicznych 
zostało przekazane w listopadzie 
2012 roku. Rok wcześniej bur-
mistrz podpisał z zakonem Sióstr 
w Trzebnicy umowy dotyczące 
dwóch projektów. Pierwsza doty-
czyła opracowania inwentaryzacji 
budowlanej dla potrzeb remontu 
i poddasza budynku klasztorne-
go, a druga związana była z opra-
cowaniem dokumentacji projek-
towej na remont dachu. Wówczas 
na te cele przekazano po 50 tys. 
zł.          [jas]

Poświęcony fragment dachu
18 marca ks. Walerian Gruszka, kapelan Sióstr Boromeuszek uroczyście poświecił pierwszą 
wyremontowaną część dachu klasztoru oraz oddane do użytku pompy ciepła. Te dwie inwe-
stycje są bardzo ważne dla Klasztoru św. Jadwigi Śl. Na cały proces renowacji dachu zabytko-
wego klasztoru decyzją burmistrza, gmina Trzebnica przeznaczyła jak dotąd 250 tys. zł.

Przygotowania sześciolatków
12 marca o godz. 17 w Przedszkolu nr 2 odbyło się spotkanie 
z rodzicami, w którym uczestniczyły panie z Poradni Psycho-
logiczno – Pedagogicznej w Trzebnicy. Dotyczyło przygoto-
wania 6-latków do edukacji szkolnej. 

Pomysł Ministerstwa Edukacji Narodowej wciąż budzi wiele kontro-
wersji, więc taki krok ze strony trzebnickiej placówki spotkał się z du-
żym zainteresowaniem ze strony rodziców. 
Zebranie otworzyła dyrektor placówki – Halina Saternus. Zaproszo-
na została również dyrektor SP nr 3, Jadwiga Kalinowska, która od-
powiadała na pytania rodziców dotyczące funkcjonowania 6-latków 
w grupach szkolnych, a także o przygotowaniu szkoły na przyjęcie 
młodszych o rok uczniów. Następnie głos zabrały panie z poradni 
– Małgorzata Stanclik, Agnieszka Borsiak oraz Anita Mencel, które 
przedstawiały specyfikę rozwoju dziecka i omawiały problemy mogące
stanąć na przeszkodzie wcześniejszej edukacji. 
Warto dodać, że prowadzone są w dalszym ciągu badania przesiewo-
we i logopedyczne, które pomagają sprawdzić predyspozycje szkolne 
6-latków. Potrzebę takich badań można zgłaszać w przedszkolu u na-
uczycielek.

Patrycja Król

Ma ponad 2 metry wysokości. Jest 
naprawdę imponująca – duża, ko-
lorowa i ma serce! Palmę wyko-
nali uczniowie klasy „0” ze szkoły 
w Ujeźdzcu Wielkim. Dzielnie 
pomagali im rodzice. Do Urzędu 

Miejskiego z najserdeczniejszy-
mi życzeniami ten miły prezent 
świąteczny przywiozły panie: soł-
tys Komorowa Magalena Malesa 
z córką Julią i wychowawczyni 
klasy Zofia Miernicka-Łączniak.

Palma z życzeniami
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Trzebnicki ZGK ERGO Spółka z o.o. 
z siedzibą w Trzebnicy z dniem 1 marca 2013 r. przyjęła na zlecenie Gminy 
Trzebnica bowiązki operatora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta 
i gminy Trzebnica. 

Zmieniły się zatem dane do kontaktu w sprawach: 
- zaopatrzenia nieruchomości w wodę i odbioru ścieków, 
- wydawania warunków przyłączenia, 
- uzgodnień projektów przyłączy sieci, 
- umów na usługi.

W powyższych kwestiach prosimy zgłaszać się na adres:

TRZEBNICKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ERGO Sp. z o.o. 
pl. M. J. Piłsudskiego 1     55-100 TRZEBNICA
e-mail: sekretariat@ergo.trzebnica.pl
tel. (71) 3109956 / 3109992
faks: 71 3123864

Informujmy też, że zgłoszenia awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przyjmowane 
są przez całą dobę pod numerem telefonu: 
71 310 12 16

WAŻNE: Dotychczasowi oodbiorcy wody nie muszą kontaktować się z nowym ope-
ratorem w sprawie zmiany umowy na dostawę wody i odbiór ścieków. Umowy takie 
zostaną im dostarczone przez Trzebnicki ZGK ERGO Spółka z o.o.

Informacje dotyczące funkcjonowania sieci i kontaktów z operatorem sieci zamiesz-
czone zostały także na stronie internetowej 
www.ergo.trzebnica.pl.

Podczas uroczystości obecni byli, m.in. Ewa Mańkowska zastępca wojewody dolnośląskiego, przełożona generalna 
Zgromadzenia Sióstr im. K.Boromeusza s. Alberta Groń, kustosz Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej ks. Jerzy Olszówka, 
emerytowany Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Andrzej Kubiki, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków Barbara Nowak-Obelinda, prezes Fundacji „Ocalić, by służyć” Krystyna Klamińska, członek komisji rewizyjnej 
Fundacji Marek Dardas, a także przedstawiciele wykonawcy projektów.



3trzebnica.pl | facebook.com/trzebnica 

AGNIESZKA PRUSZKOWSKA-JAROSZ 

Sesja, pomimo spięć między 
opozycją a włodarzem była kon-
struktywna.  Na pierwszy ogień 
poszła uchwała w sprawie zmian 
w budżecie na 2013 rok. Wprowa-
dzono 16 poprawek, najważniej-
sze  z nich dotyczyły wycofania 
zadnia budowy drogi gminnej 
w Głuchowie Górnym z powo-
du nieotrzymania przez gminę 
dotacji na ten cel, zmniejszenia 
środków na utworzenie węzła ko-
munikacyjnego PKS, PKP,  budo-
wę drogi dojazdowej do fabryki, 
modernizację i rozbudowę ZLA 
w Trzebnicy oraz budowę świe-
tlicy w Komorowie. Zwiększono 
natomiast środki na rewitalizację 
ul.Daszyńskiego, przebudowę ul. 
3-go Maja i Wesołej. Wprowadzo-
no także środki na nowe zadania 
- wykonanie dokumentacji pro-
jektowej dla rozbudowy kanaliza-
cji sanitarnej na ul. B. Chrobrego 
i ul. Węgrzynowskiej oraz dla 
miejscowości Nowy Dwór oraz 
na zakup koparko-ładowarki. 

Węzeł na etapie uzgadniania

Opozycja najbardziej dociekała 
dlaczego przesunięto kwoty z tego 
roku na 2016 w przypadku utwo-
rzenia węzła PKP i PKS. Skarbnik 

Barbara Krokowska wyjaśniła, że 
środki, które były zabezpieczo-
ne w tym roku na dokumentację 
projektową, zostały przesunięte 
na lata następne. Burmistrz Ma-
rek Długozima dodał, że obecnie 
trwa procedura uzgadniania pro-
jektu dworca autobusowego po-
między gminą a Dolnośląską Dy-
rekcją Dróg i Kolei Państwowych 
we Wrocławiu. - Jeśli otrzymamy 
pozytywne zatwierdzenie kon-
cepcji to przystąpimy do projektu 
i realizacja inwestycji rozpocznie 
się w 2014 roku – poinformował. 

Szkoła ruszy we wrześniu

Sporo uwagi w trakcie sesji po-
święcono gminnym inwestycjom, 
a szczególnie budowie Szkoły 
Podstawowej nr 2. Temat pod-
jął radny Paweł Wolski i zapy-
tał o to, na jakim etapie sa prace 
przy budowie szkoły. Burmistrz 
przyznał, że co prawda są drobne 
opóźnienia, ale wyniknęły one 
z potrzeby wykonania dodatko-
wych prac, jakich na etapie pro-
jektowania nie można było prze-
widzieć. Wyjaśnił, że chodziło 
o prace związane z osadzeniem 
budynku.  Podobna sytuacja mia-
ła miejsce przy budowie basenu. 
W tym miejscu burmistrz podzię-
kował swoim radnym za wspiera-

nie tej sztandarowej dla gminy 
inwestycji. Radny Jan Darowski 
wyraził jednak wątpliwości co 
jej otwarcia placówki w terminie, 

czyli z początkiem września. Nie 
przekonały go zapewnienia wło-
darza, że wszystko odbędzie się 
zgodnie z planem. – Jak będzie 
czas pokaże - podsumował Da-
rowski. Po kilkunastominutowej 
wymianie zdań głos zabrał radny 
Wojciech Wróbel i ku zaskocze-
niu wielu radnych przyznał, że 
opozycja cały czas jest za tym, by 
tę inwestycję realizować. Przypo-
mniał, że przecież poparła emisję 
obligacji na to zadanie. Zaznaczył 
jednocześnie, że uwagi opozycji 
dotyczą innych inwestycji w bu-
dżecie, które są zbędne i niepo-
trzebne. - I dlatego tego budżetu 
nie popieram - podsumował. Sło-
wa te skwitował burmistrz. - Dziś 
może pan sobie wybierać – Jestem 

za tą inwestycją, a nie jestem za 
tamtą. Jestem za budową szkoły, 
a przeciwko budowie świetlicy. 
Jestem za ławką w jednej miejsco-

wości, a przeciwko oświetleniu 
w innej. Radny Wróbel wybiera 
teraz to co mu pasuje, a co nie 
pasuje. A prawda jest taka, że jest 
pan przeciwko budżetowi – mó-
wił zwracając się do radnego. Do-
dał na koniec, że dziś jest w o tyle 
dobrej sytuacji, że przy poparciu 
większości może realizować wiele 
zadań dla gminy i opozycja może 
się temu jedynie przyglądać.

Uchwały podjęte 

Na sesji radni zatwierdzili Plany 
Odnowy Miejscowości dla Ko-
morowa i Ujeźdźca Małego, pod-
jęli uchwałę w sprawie nadania 
nazwy drodze gminnej w obrębie 
Szczytkowic, w sprawie upoważ-

nienia burmistrza do zawarcia 
aneksu do  porozumienia w spra-
wie budowy ścieżek rowerowych 
trasą dawnej kolejki wąskotoro-

wej w powiecie milickim i trzeb-
nickim oraz uchwałę w sprawie  
ustalenia wysokości diet dla soł-
tysów. O decyzji podwyższenia 
o 100 zł diet sołtysom pisaliśmy 
w drugim numerze Panoramy. 
Sprawa ta wyjaśniana była szero-
ko przez skarbnik Barbarę Kro-
kowską na spotkaniu burmistrza 
z sołtysami. Chodziło o pobór 
podatku w drodze inkasa. Nowe 
przepisy dotyczące płatności 
masowych wprowadzały kilka 
zmian, nie zawsze korzystnych 
dla sołtysów-rolników. I to wła-
śnie sołtysi zaproponowali pod-
niesienie diet o 100 zł, w zamian 
za procent od pobranego podatku 
od mieszkańców wioski.

Podczas sesji nadzwyczajnej zwołanej na wniosek bur-
mistrza Marka Długozimy i jego klubu radnych w dniu 5 
marca przyjęto  osiem uchwał. W tym uchwałę w spra-
wie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Konstruktywnie na sesji nadzwyczajnej 

Radni większością głosów przyjęli wszystkie uchwały z porządku obrad.



 fo
t. 

 M
ar

ci
n 

M
az

ur
ki

ew
ic

z

4 kulturaisport.trzebnica.pl | facebook.com/trzebnicakulturaisport 

dach bazylika

AGNIESZKA PRUSZKOWSKA-JAROSZ 

Pod adresem dyrektora Adama 
Waza padło wiele zarzutów – od 
niegospodarności, poprzez dzia-
łania na szkodę centrum, nierów-
ne traktowanie podmiotów, aż do 
zasugerowania, że sprawy cen re-
klam w gablotach ustalane są „pod 
stołem”. A cała sprawa rozbiła się 
o plakat, jaki Agencja Reklamowa 
Nowa chciała umieścić w gablocie 
TCKiS. Po kilkutygodniowej ko-
respondencji między  redaktorem  
a dyrektorem obie strony nie do-
szły do porozumienia. Pierwszy 
domagał się umieszczenia pla-
katu na 2 miesiące i konkretnej 
ceny za usługę. Drugi tłumaczył, 
że istnieje taka możliwość, ale 
tylko wówczas, gdy jest wolna 
powierzchnia, zaś cena wynajmu 
jest określona w cenniku.  Dodał 
jednakże, że istnieje możliwość 
negocjacji ceny, a ostateczna kwo-
ta uzależniona jest od kilku czyn-
ników.  Przypomniał, że w pierw-
szej kolejności wywieszane są 
ogłoszenia imprez przygotowy-
wanych i współorganizowanych 
przez TCKIS, inaczej są trakto-
wane plakaty podmiotów zajmu-
jących się działalnością edukacyj-
ną, a inaczej typowo komercyjną. 
Dlatego według dyrektora ważna 
jest treść ogłoszenia, a redaktor 
takiej do dziś nie przedstawił. 
Ten z kolei obstawał przy swoim, 
że najpierw chciał znać cennik, 
a dopiero potem dostarczyć pla-
kat. Zasugerował, że zmuszanie 
go do akceptacji ogłoszenia przez 
dyrektora jest to cenzurą rodem 

z PRL-u. Podkreślił z mocą, że 
przecież za treść ogłoszenia od-
powiada Nowa, a nie dyrektor.   

Skarga to efekt starego konfliktu

Zanim doszło do intensywnej 
wymiany zdań, dyrektor Adam 
Waz stwierdził, że skarga redak-
tora gazety jest efektem kon-
fliktu, jaki rozpoczął się w 2011
roku, kiedy to doszło do zmiany 
warunków umowy najmu sali 
w Centrum. Przypomniał, że 
wówczas pan Długosz, będący 
właścicielem Studia Tańca Kla-
sycznego, wynajmował salę za 
10 zł za godzinę. Gdy Waz objął 
stanowisko dyrektora, zaczął od 
uregulowania umów najmu. Pod-
niósł  panu Długoszowi cenę do 
40 zł.  - Po podpisaniu przyszedł 
negocjować stawkę chcąc jej obni-
żenia. W tym samym roku żona 
redaktora zwróciła się z prośbą 
o wynajęcie sali widowiskowej. 
Zaproponowaliśmy 300 zł, była 
to stawka z cennika. I tym razem 
pan Długosz przyszedł negocjo-
wać. Następnie przez kilka tygo-
dni ociągał się z  zapłaceniem fak-
tury- relacjonował  dyrektor Waz. 
- Natomiast 18 lipca wysłaliśmy 
oświadczenie o wypowiedzeniu 
umowy, ponieważ postanowili-
śmy zmienić strukturę zajęć z ko-
mercyjnych na bezpłatne – wy-
jaśnił. Dodał, że właśnie od tego  
momentu zaczęły się ataki na jego 
osobę na łamach gazety Nowej, 
której skarżący jest  właścicielem 
i redaktorem naczelnym.
Przypomniał także, że w okre-

sie, gdy żona składającego skar-
gę prowadziła zajęcia w ośrodku 
otrzymała dofinansowanie od
ówczesnego ZPK na realizację 
musicalu „Król Lew w dżungli”. – 
Pani Katarzyna otrzymała wyna-
grodzenie za scenariusz, reżyserię 
i choreografię. Również w gazecie
Nowa zamieszczona była reklama 
tego przedstawienia – wyjaśnił 
dyrektor i podał kwoty. Wyna-
grodzenie za musical wyniosło 
1683 złote, natomiast reklama 
w gazecie 1220 zł. – Dlaczego 
pan Długosz wykorzystuje swoją 
pozycje na rynku jako wydawca 
i redaktor gazety? Dlaczego pan 
prowadził działalność baletową? 
- pytał Długosza. Odpowiedzi nie 
otrzymał, ale stwierdził, że nie 
widzi związku pomiędzy uprzed-
nimi umowami, a obecna skargą. 

Radni dociekają 

- Czy sytuacja z Nową jest to in-
cydentalny przypadek? - zapytał 
dyrektora Janusz Szydłowski.  
Gdy otrzymał odpowiedź, że tak, 
poinformował zebranych, że oso-
biście rozmawiał z dyrektorem 
urzędu pracy, który miał taki 
sam problem  z umieszczeniem 
ogłoszenia w gablocie. Nie prze-
konała go odpowiedź dyrektora, 
że takiej sytuacji nigdy nie było. 
Radny Wojciech Wróbel zasuge-
rował, że być może brak plakatów 
z instytucji czy jednostek powia-
towych jest spowodowane nie-
chęcią zwierzchnika dyrektora do 
tego właśnie samorządu i gazety 
Nowa. Dodał jednocześnie, że 
jego największe wątpliwości bu-
dzi cennik bez podania widełek 
pozwalających na negocjacje oraz 
brak sygnatury kancelarii praw-
niczej pod dokumentem. 
Dyrektor przyznał, że  że cen-
nik jest zaakceptowany przez 
prawników, a widełki trudno jest 
określić, ponieważ cennik na ga-
bloty zależy od wielkości plakatu, 
jego treści, terminu oraz podmio-
tu. Zdecydowanie prościej jest 

ustalić cennik  na wynajem sali 
widowiskowej, retro czy innych 
pomieszczeń. I taki też centrum 
posiada. Radny Wróbel poprosił 
o jego dostarczenie, bo od tego 
zależeć będzie jego głos w spra-
wie skargi. 
Innego zdania byli radni koalicyj-
ni. Wiesława Kucięba przyznała, 
że można mieć wątpliwości, co 

do cen przyjętych przez dyrek-
tora, ale według niej zabrakło 
dobrej woli ze strony pana Dłu-
gosza. – Gdyby mnie zależało na 
umieszczeniu plakatu i skoro dy-
rektor żądałby jego pokazania, to 
poszłabym, i niczego złego w tym 
bym nie widziała - podkreślała. 
Tego samego zdania była radna 
Barbara Trelińska. 
To oburzyło redaktora, który po 
krótkiej wymianie zdań z rad-
nymi stwierdził sarkastycznie, 
że może jeszcze trzeba klękać na 
kolano i może prosić.  Według 
niego tego typu patologie należy 
wyeliminować, by nie dochodziło 
do ustalania cen według własne-
go „widzimisię” pod stolikiem 
w zaciszu gabinetu dyrektora.  
W trakcie posiedzenia zarzucił 

dyrektorowi  niegospodarność, 
działania na szkodę centrum oraz 
nierówne traktowanie podmio-
tów. Nie przekonały go argumen-
ty radnych, że negocjacje cenowe 
są elementem wolnego rynku, że 
ważna jest treść ogłoszeń, cha-
rakter podmiotów, konkurencyj-
ność  itp. Nie przekonały go także 
wyjaśnienia samego dyrektora, że 
nie on sam, ale pracownicy nego-

cjują ceny, że wszystko odbywa 
się mailowo lub na piśmie i są na 
to dokumenty, że absolutnie nikt 
nie może zarzucić mu jakichkol-
wiek działań korupcjogennych, 
a sam nigdy nie odważyłby się na 
negocjacje „pod stołem”. Redak-
tor bez entuzjazmu przyjął infor-
mację,  że dzięki  wprowadzonym 
zmianom i polityce administra-
cyjnej rok budżetowy w centrum 
zamknął się   oszczędnościami. 
Na koniec posiedzenia odbyło 
się głosowanie nad skargą. Za 
uznaniem jej ze bezzasadną za-
głosowało 6 radnych – Andrzej 
Łoposzko, Jan Zielonka, Barbara 
Trelińska, Tadeusz Cepiel, Wie-
sława Kucięba i Krystyna Hała-
daj. Nie było ani jednego głosu 
przeciwko. Wstrzymali się – Pa-

Na ostatnim posiedzeniu  komisji rewizyjnej Rady Miej-
skiej w Trzebnicy radni rozpatrywali skargę na dyrekto-
ra TCKiS Adama Waza wniesioną przez AR Nowa s.c. Jej 
przedmiotem był plakat, a dokładnie nieumieszczenie 
go w gablotach. Dyrektor z ust D. Długosza usłyszał 
wiele zarzutów, w tym także korupcjogennych. Choć 
skargę redaktora uznano za bezzasadną, dyrektor Waz 
zdecydował się wnieść pozew do sądu przeciwko współ-
właścicielowi gazety. 

Batalia o plakat w gablocie

14 marca podpisano umowę na 
remont ulic 3-go Maja i Wesołej 
z firmą Gembiak-Mikstacki Sp.j.
z Krotoszyna. Ulice te znajdują 
się bezpośrednio przy najwięk-
szej  realizowanej obecnie przez 
Gminę Trzebnica inwestycji 
– budowie nowej Szkoły Podsta-
wowej nr 2 i Szkoły Muzycznej 
I i II Stopnia.

Zakres prac przewiduje m.in. 
nową nawierzchnię ulic oraz 
budowę chodników wraz z mo-
dernizacją sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej, a także zainsta-
lowanie oświetlenia. Koszt inwe-
stycji wynosi blisko 820 tys. zł. 
Planowane zakończenie budowy 
zaplanowano na sierpień.   [jus]

Czas na ulicę 3 Maja i Wesołą 

Ulicą 3 Maja już wkrótce będzie można dojeżdżać do nowej szkoły

Uwieczniasz naszą małą ojczyznę w obiektywie? Pochwal się swoimi pracami i wygraj atrakcyj-
ne nagrody! Weź udział w konkursie fotograficznym – Cztery Pory Roku w Gminie Trzebnica. 
Zabawa rusza wraz z początkiem kalendarzowej wiosny – 21 marca. 

Odbędą się cztery etapy – zgodnie z porami roku, a po każdym z nich wyłoniony zostanie zwy-
cięzca i trzech wyróżnionych. Na zakończenie konkursu - ze wszystkich nagrodzonych prac, 
przygotowana zostanie wystawa w Rynku oraz oraz specjalny album bądź folder, promujący 
Gminę Trzebnica.

Prace zostaną ocenione pod względem kompozycji, kadrowania, pomysłowości, estetyki oraz 
aspektu promocyjnego. Tematem zdjęć mogą być zaróno krajobrazy, wydarzenia, jak i elemen-
ty architektury. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 13 lat.

Pierwszy etap trwa do 21 czerwca – do tego dnia czekamy na zgłoszenia! 

Życzymy powodzenia i dobrych pomysłów!

Regulamin oraz niezbędne oświadczenia dostępne są na stronie trzebnica.pl

KONKURS  FOTOGRAFICZNY
Cztery Pory Roku w gminie TRZEBNICA 

Dyr. A. Waz przekonywał, że skarga jest efektem konfliktu, który rozpoczął się
w momencie, gdy podniósł D. Długoszowi opłatę za wynajem sali w centrum 
z 10 zł na 40 zł.
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ROMAN SKIBA 

Takie spółki miejskie lub gminne, 
które pojawiają w miejsce dotych-
czasowych jednostek służby zdro-
wia, to nic nowego. Zdecydowana 
większość polskich samorządów 
decyduje się na takie przekształ-
cenie, bo właśnie w tej sposób 
można zdecydowanie i sensownie 
podnieść jakość leczniczej oferty. 
Przy słowach „komercjalizacja” 
i „prywatyzacja” u pacjentów, 
korzystających z refundowanych 
usług zakontraktowanych w NFZ, 
pojawia się jednak obawa i pyta-
nie: czy nie trzeba będzie płacić 
za leczenie, albo ustępować miej-
sca w kolejce tym osobom, które 
za swą wizytę u specjalisty zechcą 
płacić. Takie obawy i wątpliwości 
są absolutnie nieuzasadnione.
- Na nowy byt prawny, jakim bę-
dzie spółka, przechodzi w całości 
kontrakt wynegocjowany dla ZLA 
w Trzebnicy. Dla naszego pacjen-
ta nic się nie zmieni, nadal będzie 
miał dostęp do wszystkich usług 
i procedur medycznych zagwa-
rantowanych kontraktem z NFZ 

– mówi Anna Imielska, dyrektor 
ZLA w Trzebnicy. – W ramach 
spółki będzie można świadczyć 
dodatkowo usługi komercyjne, 
ale na pewno nie kosztem pacjen-
tów leczonych w ramach kon-
traktu. Kontrole z NFZ spraw-
dzają, że np. jeśli jakaś procedura 
zagwarantowana kontraktem jest 
zapisana do świadczenia w godz. 
8-18, to w tym okresie specjalista 
nie może przyjmować pacjentów 
na zasadach komercyjnych. Jeden 
taki przypadek pozbawiałby nas 
kontraktu, dlatego usługi komer-
cyjne na pewno będą świadczone 
w innych godzinach bez kolizji 
z ofertą kontraktu NFZ, który 
jest dla nas najważniejszy. Zatem 
pacjenci nie mają się absolutnie 
czego obawiać, że wydłuży się ich 
kolejka. Wprost przeciwnie usłu-
gi komercyjne mogą nawet skró-
cić kolejkę – dodaje dyr. Anna 
Imielska.
Więcej specjalistów

Dzięki komercjalizacji pacjenci 
mogą liczyć przede wszystkim na 
dostęp do nowych specjalistów 
i kolejne, nowe usługi medyczne, 

czyli na rozszerzenie oferty i pod-
niesienie jakości leczenia. Oczy-
wiście za wizytę u tych specja-
listów, którzy będą przyjmować 
na zasadach komercyjnych, trze-
ba będzie zapłacić, ale obecnie 
za procedury poza kontraktem 
z funduszu też przecież się płaci.
- Chcemy wyjść naprzeciw ocze-
kiwaniom pacjentów i odpowied-
nich specjalistów sprowadzić do 
naszej przychodni, tak by trzeb-
niczanie nie musieli jeździć na 
wizyty poza swoje miasto i tracić 
w ten sposób czas i pieniądze. 
Mamy zamiar być takim praw-
dziwym centrum zdrowia, dlate-
go też silny nacisk już kładziemy 
i będziemy nadał kłaść na profi-
laktykę. 26 marca będzie bezpłat-
nie przyjmował u nas diabetolog, 
a w kwietniu również za darmo 
będzie można skorzystać z pora-
dy u kardiologa. I to nie będzie 
koniec tej profilaktycznej, bez-
płatnej oferty – mówi dyr. Anna 
Imielska.
Utworzenie spółki z o.o. znacznie 
poprawi również skuteczność or-
ganizacyjną. Będzie ona bardziej 

wiarygodna i atrakcyjniejsza do 
współpracy dla np. banków czy 
innych podmiotów gospodar-
czych, dzięki czemu łatwiej i lepiej 
będzie można spółkę, czyli przy-
chodnię wyposażyć, wyremon-
tować. Przychodnia jako spółka 
to osobny byt prawny i działa na 
własny rachunek.
Załoga wiedziała od początku

O tym, że są plany przekształce-
nia ZLA w spółkę nie były żadną 
tajemnicą pracownicy wiedzieli 
od wielu miesięcy. – Od początku 
nam o tym mówiono, podobnie 
jak o remoncie placówki. Gdy tyl-
ko kierowanie przychodnią objęła 
dyrektor Imielska mieliśmy wiele 
spotkań na ten temat, dlatego dzi-

wię się, że ktoś może mówić, że 
o tym nie wiedział – powiedzia-
ła Dorota Bartosik, pielęgniarka 
z gabinetu chirurgicznego.
- Fakt przekształcenia ZLA w spół-
kę ze stuprocentowym udziałem 
Gminy oceniam pozytywnie, 
gdyż uważam, że jest to najbez-
pieczniejsza w chwili obecnej 
forma dla pacjentów i personelu. 
O planach tych przekształceń by-
liśmy poinformowani wcześniej, 
otrzymaliśmy również zapew-
nienie, że cały personel przejdzie 
do spółki bez zmiany warunków 
płacowych – powiedziała dok-
tor Dorota Worotniak, która jest 
przewodniczącą związku zawo-
dowego, działającego w trzebnic-
kiej przychodni zdrowia.

Jeszcze w tym półroczu trzebnicki Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego prze-
kształcony zostanie w spółkę z o.o. ze stuprocentowym udziałem Gminy Trzebnica. 
Jak podkreśla burmistrz M. Długozima komercjalizacja jednostki poprawi zakres 
oferty leczniczej, a tym samym podniesie jakość usług dla pacjentów.

Komercjalizacja rozszerzy ofertę

AGATA STĘPIEŃ  

W tym dniu każdy chętny mógł 
skorzystać nie tylko z konsultacji 
lekarskiej i dietetycznej, ale także 
z szeregu zabiegów fizjoterapeu-
tycznych. 
Personel trzebnickiej przychod-
ni wykonywał zabiegi z zakresu 
fizyko-, hydro-, kinezyterapii
oraz masażu suchego. Do dyspo-
zycji pacjentów był także lekarz 
specjalista medycyny fizykalnej
i balneologii, a także dietetyk. 

Mimo tak szerokiej oferty na 
korytarzu przychodni nie widać 
było ogromnych kolejek.

Poznać charakter zabiegów

Ten stan rzeczy wyjaśniła nam 
dyrektor przychodni Anna Imiel-

ska. – Celowo tak to ułożyliśmy, 
by równocześnie wiele osób nie 
czekało w kolejce. Pacjenci reje-
strują się, wcześniej decydując na 
pewne zabiegi, bądź też idą na wi-
zytę do pani doktor Worotniak, 
która po zbadaniu kieruje ich na 
zabiegi. Wcześniejsza rejestracja 
była właśnie po to, by pacjenci nie 
musieli zbyt długo czekać – pod-
kreśliła dyrektor A. Imielska. - 
W akcji chodzi o to, żeby przybli-
żyć, umożliwić konkretne zabie-
gi, bądź też dane usługi medyczne 
naszemu pacjentowi. Nie musi on 

za to płacić, nie musi długo cze-
kać ze skierowaniem na wizytę, 
może od razu skorzystać z zabie-
gów. Wiadomo, że to nie jest cykl, 
który najlepiej służy w rehabilita-
cji, niemniej można poznać jakiś 
zabieg, z którym wcześniej nie 
miało się do czynienia, zoriento-
wać się na czym polega – tłuma-

czyła dyr. A. Imielska.
W tak zorganizowanej akcji wiele 
plusów dostrzega również doktor 
Dorota Worotniak, która w ten 
dzień prowadziła konsultację 
dla zainteresowanych. Lekarka 
powiedziała:  – Idea białej so-
boty w przypadku rehabilitacji, 
czy w ogóle wszystkich porad 
specjalistycznych, jest o tyle do-
brą rzeczą, że pozwala ludziom 
w czasach koszmarnie długich 
kolejek do lekarza specjalisty 
uzyskać chociaż poradę. Dzięki 
temu pacjent może być ukierun-
kowany jak ma postępować, gdzie 
się udać. Ma namiastkę tego, co 
może uzyskać, chodząc na przy-
kład na dany zabieg. Głównym 
celem akcji jest niejako ułatwie-
nie pacjentowi możliwości dotar-
cia do nas.
Pani doktor zauważyła również, 
że bardzo dobrym pomysłem było 
połączenie zabiegów rehabilita-
cyjnych z konsultacją dietetycz-
ną, gdyż wiele schorzeń narządu 
ruchu wynika właśnie z otyłości. 
Sama dietetyk Justyna Izydorczak 
powiedziała: - Robię dziś m. in. 
bezpłatne pomiary tkanki tłusz-
czowej na analizatorze składu 
ciała. Zainteresowane badaniem 
są przede wszystkim panie, które 
chcą zrzucić zbędne kilogramy. 
Przychodzą również osoby, które 
potrzebują specjalistycznej die-
ty dopasowanej do ich jednostki 
chorobowej, typu nadciśnienie, 
miażdżyca, cukrzyca, podwyż-
szony cholesterol, trójglicerydy. 
Moim zdaniem takie akcje po-
winny odbywać się częściej i ja 
chętnie brałabym w nich udział.

Zadowoleni pacjenci

Jedną z pacjentek odwiedzających 
tego dnia dietetyczkę była Mo-
nika Brukwicka: – Pierwszy raz  

skorzystałam z takiej możliwości 
i było lepiej niż się spodziewałam. 
Poza tym pani dietetyk było nie-
zwykle sympatyczna i wszystko 
świetnie mi wytłumaczyła. Takie 
białe soboty to strzał w dziesiąt-
kę. Moim zdaniem następnym 
razem można byłoby poszerzyć 
akcje o kolejnych specjalistów 
– podkreśla. 
Dodatkowo w przychodni pod-
czas akcji można było skorzystać 

z konsultacji z przedstawicielem 
firmy Akson, który udzielał po-
rad dotyczących doboru sprzętu 
medycznego i rehabilitacyjnego. 
- Goszczący u nas pan z firmy
Akson zajmuje szeroko pojętym 
zaopatrzeniem w sprzęt rehabili-
tacyjny. Mamy tutaj wózki, róż-
nego rodzaju sprzęty i materiały 
rehabilitacyjne. Pomaga uzupeł-
nić różnego rodzaju wnioski np. 
do PFRON na dofinansowanie
lub zakup potrzebnego sprzętu 
rehabilitacyjnego. Pomaga też 
w doborze sprzętu przy różnych 
schorzeniach, więc to też jest duże 
ułatwienie. Oczywiście te usługi 
także są bezpłatne – wyjaśnia dy-
rektor  ZLA Anna Imielska.
Swoje zadowolenie z akcji wyra-

żali również inni pacjenci. Pani 
Wanda, choć od 15 lat jest stałą 
bywalczynią zajęć z rehabilitacji, 
zauważyła, że takie białe soboty 
są bardzo dobre, można poćwi-
czyć, można przejść przez wszyst-
kie zabiegi. Na pewno warto spró-
bować.
Osoby, które nie zdążyły sko-
rzystać z bezpłatnych zabiegów 
i konsultacji 16 marca nie powin-
ny się jednak martwić, gdyż jak 

zapowiedziała dyrektor trzebnic-
kiej przychodni nie była to ostat-
nia biała sobota w tej placówce: 
- Dzisiaj mamy akcję rehabilita-
cyjną, ale planujemy żeby biała 
sobota była również związana 
z innymi specjalistami. Myślimy 
o kardiologu, dietetyku, o neuro-
logu i innych specjalistach, którzy 
mogą bezpłatnie konsultować pa-
cjentów. Także w przyszłości takie 
akcje będą realizowane. Myślimy 
o tym, żeby raz na kwartał czy raz 
na pół roku organizować białe so-
boty w kierunku rehabilitacji. Po  
dzisiejszej akcji widzimy, że cieszą 
się one dużym zainteresowaniem, 
cały bowiem grafik mieliśmy za-
pełniony pacjentami – podsumo-
wała dyr. Anna Imielska.

Biała sobota w gminnej przychodni
Ci pacjenci, którzy zjawili się w minioną sobotę w przy-
chodni mogli wiele skorzystać. Porady i zabiegi były 
bezpłatne. 16 marca Zakład Lecznictwa Ambulatoryj-
nego wspólnie z gminą Trzebnica przeprowadził „Akcję 
rehabilitację” w ramach tzw. białej soboty. 

Pani Wanda od wielu lat korzysta z rehabilitacji.

Pracownicy przychodni, którzy przygotowali białą sobotę.

Dyr. A. Imielska mówi o zaletach przekształcenia ośrodka w spółkę. 
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Może zacznijmy od mieszkańców 
wspólnot mieszkaniowych i spół-
dzielni, co z nimi?

Pewne zagadnienia są wspólne 
dla poszczególnych mieszkań-
ców gminy. Wszystkich np. obo-
wiązują te same stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami oraz 
zasady dotyczące segregacji od-
padów.
Kto i gdzie składa deklarację?

Wszyscy właściciele nierucho-
mości są zobowiązani wypełnić 
deklarację, w której w oparciu 
o ilość osób faktycznie zamiesz-
kujących (czyli ważne jest to że 
ktoś mieszka, a nie że jest za-
meldowany) daną nieruchomość 
(lokal) obliczą kwotę opłaty za 
odpady. Wypełnioną deklarację 
mieszkańcy wspólnot składają do 
swojego zarządcy bądź zarządu, 
który następnie składa deklara-
cję zbiorczą do gminy. Natomiast 
właściciele mieszkań znajdują-
cych się w zasobach spółdzielni 
mieszkaniowej składają deklara-
cję bezpośrednio do gminy.
A  co w przypadku wspólnot, gdzie 
zarząd nie został wybrany? Kto skła-
da deklarację?

Jeżeli zarząd nie został wybra-
ny deklarację do gminy składają 
właściciele poszczególnych loka-
li. 
Proszę powiedzieć komu i kiedy na-
leży płacić za odpady?

Opłatę za gospodarowanie odpa-
dami właściciele mieszkań znaj-
dujących się w zasobach wspól-
noty mieszkaniowej będą wnosić 
na wspólne konto wspólnoty. 
Zarząd bądź zarządca będzie od-
powiedzialny za przekazanie tej 
opłaty dalej do gminy. Jeśli cho-
dzi o mieszkańców bloków spół-
dzielczych to oni będą wnosić 
opłatę bezpośrednio do gminy. 
Opłatę za dany miesiąc należy 
wnosić do 15 – go dnia tego mie-
siąca.
Jak będzie wyglądała sytuacja 
w przypadku lokatorów/najemców 
lokali komunalnych?

Mieszkańcy lokali komunal-
nych, znajdujących się zarów-
no w budynkach należących do 
wspólnoty mieszkaniowej jak 
i budynkach gminnych, będą zo-
bowiązani złożyć deklarację do 
Zakładu Gospodarki Komunal-
nej w Trzebnicy.

A gdzie będą wpłacali opłaty?

Opłaty będą również wnoszone 
na konto Zakładu Gospodarki 
Komunalnej, który następnie 
przekaże je Gminie.
Kto rozwiązuje umowę w przypad-
ku mieszkańców wspólnot mieszka-
niowych i spółdzielni?

W przypadku mieszkańców 
wspólnot mieszkaniowych umo-
wę z dotychczasowym przed-
siębiorcą wypowiada zarząd/
zarządca bądź administrator, 
w imieniu mieszkańców spół-
dzielni umowę rozwiązuje za-
rząd spółdzielni. 
A co z małymi wspólnotami, które 
nie wybrały zarządu ani zarządcy?

W takim przypadku umowę 
o świadczenie usług w zakresie 
odbioru odpadów rozwiązuje 
każdy właściciel nieruchomości 
z osobna, który wcześniej zawarł 
umowę z firmą odbierającą od-
pady.
 Proszę zwrócić uwagę, że 
w przypadku umów z trzymie-
sięcznym okresem wypowiedze-
nia termin złożenia wypowie-
dzenia mija z dniem 31 marca.
Mieszkańcy domków jednorodzin-
nych będą zbierali odpady segrego-
wane do worków, a co z lokatorami 
zabudowy wielorodzinnej?

Mieszkańcy zabudowy wieloro-
dzinnej, czyli wspólnot i bloków 
spółdzielczych będą zbierali od-
pady segregowane, tak jak do tej 
pory, do wspólnych dużych po-
jemników. Ich wielkość powinna 
być dostosowana do liczby osób 
z nich korzystających. Wyjątek 
stanowi mała wspólnota do 7 
lokali, której mieszkańcy mogą 
zbierać odpady segregowane do 
worków lub małych pojemni-
ków.
A co z odpadami tzw. zmieszanymi 
komunalnymi, czyli z tymi, z których 
już nic nie da się wysegregować, 
gdzie one powinny trafić?

Odpady pozostałe powinny być 
gromadzone w pojemnikach na 
odpady zmieszane. 
Czy mieszkańcy będą korzystać 
z dotychczasowych pojemników na 
odpady? Czy trzeba je będzie wy-
mienić?

Wyposażenie nieruchomości 
w pojemniki do zbierania odpa-
dów należy do obowiązków jej 
właścicieli. Myślę, że na chwilę 

obecną większość nieruchomo-
ści jest wyposażona w pojem-
niki, przynajmniej na odpady 
komunalne zmieszane. Firma, 
która wygra przetarg, będzie 
zobowiązana również zapewnić 
mieszkańcom pojemniki, może 
je np. sprzedać lub wydzierżawić, 
to kwestia ustalenia z firmą.
W jaki sposób zdyscyplinuje miesz-
kańców bloków do przestrzegania 
zasad segregacji?

Formą dyscyplinowania może 
być np. wprowadzenie wyższej 
opłaty dla mieszkańców danej 
spółdzielni lub wspólnoty, któ-
rzy zdeklarują, że będą segrego-
wać odpady a nie będą tego robić. 
W przypadku budynków wielo-
lokalowych obowiązywać będzie 
odpowiedzialność solidarna. Być 
może, jeśli w przyszłości uda się 
wprowadzić kody kreskowe, to 
będziemy mieli możliwość bar-
dziej szczegółowej kontroli kto, 
co i ile segreguje.
Kto będzie sprawdzał jak prowa-
dzona jest segregacja w budynkach 
wielkolokalowych?

Odpowiedzialny za informowa-
nie o wszelkich nieprawidłowo-
ściach związanych z prowadze-
niem selektywnej zbiórki będzie 
przedsiębiorca, który wygra 
przetarg na odbiór odpadów. 
Ale jeśli chodzi o wysokość opłaty 
i ulgi to obowiązują one wszystkich 
mieszkańców  z terenu gminy?

Tak, stawki są jednakowe dla 
wszystkich bez względu na to 
czy jest to mieszkaniec domku 
jednorodzinnego, wspólnoty czy 
spółdzielni. Stawka podstawowa 
to 18 zł od osoby, w przypad-
ku gdy właściciel zdeklaruje, że 
nie będzie segregował odpadów 
i 11 zł od osoby dla tych, któ-
rzy zdeklarują chęć segregacji. 
Wprowadzone ulgi dla osób po-
wyżej 67 lat oraz rodzin posia-
dających więcej niż dwoje dzieci 
- do ukończenia 18 roku życia lub 
ukończenia nauki, lecz nie dłużej 
niż do 25 roku życia wynoszą 9 
zł na osobę, pod warunkiem że 
będą oni segregować odpady.
Może porozmawiajmy o osobach 
prowadzących działalność gospo-
darczą, instytucjach. Oni również 
zostali objęci nowym systemem? 
Tak, nowy system gospodarki od-
padami, który wejdzie w życie od 
1 lipca 2013 r. obejmie również 
nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy a wy-
twarzane są odpady komunalne, 
czyli: sklepy, lokale usługowe, ga-
stronomiczne, szkoły, instytucje, 
hotele, szpital, itp. Oznacza to, 
że od 1 lipca odpady komunalne 
odbierać będzie od nich firma

wyłoniona w przetargu zorgani-
zowanym przez gminę.  
Czyli oni również zobowiązani są 
do rozwiązania dotychczasowych 
umów na odbiór odpadów?

Tak, oczywiście. To jest bardzo 
ważne i nie wolno o tym zapo-
mnieć, żeby potem nie płacić do 
dwóch odbiorców. 
Jak i za co będą płacili przedsiębior-
cy, instytucje?

Przede wszystkim należy zacząć 
od tego, że właściciele nierucho-
mości, na których prowadzona 

jest jakakolwiek działalność, 
w wyniku której wytwarzane są 
odpady komunalne, zobowią-
zani są do złożenia stosownej 
deklaracji do gminy. Szczegóło-
we zasady postępowania z od-
padami komunalnymi znajdują 
się w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku przyjętego 
uchwałą Rady Miejskiej w Trzeb-
nicy. W oparciu o ustalone w nim 
normy, uzależnione od rodzaju 
prowadzonej działalności oraz 
mając na uwadze częstotliwość 
odbioru odpadów, właściciele 
nieruchomości niezamieszka-
łych wskazują w deklaracji ilość 
pojemników, które miesięcznie 
będą oddawać. 
Normy wytwarzania odpadów? 
Skąd je wziąć? Znajdują się w one 
uchwale, gdzie jeszcze można je 
odnaleźć, aby prawidłowo wypełnić 
składaną deklarację?

Aby ułatwić wypełnienie dekla-
racji ustalone normy znajdują 
się również na druku deklaracji. 
Może brzmi to nieco tajemniczo 
i niezrozumiale, ale myślę, że 
przy bliższym poznaniu tematu 
nie będzie tak źle. Pomocą służą 
również pracownicy Wydziału 
Rolnictwa i Ochrony Środowi-
ska. 
Rozumiem, że przedsiębiorcy będą 
płacili za konkretną ilość oddanych 
pojemników w ustalonej kwocie? 
Ceny za pojemnik są różne w za-
leżności od wielkości pojemni-
ka. Wszystko zależy również od 
tego, czy właściciel nieruchomo-
ści zdeklaruje, że będzie segrego-
wał odpady czy nie.  
A jeśli małe sklepiki nie wytwarzają 
miesięcznie zbyt dużej ilości odpa-
dów, to czy mogą na przykład po-

rozumieć się z innymi właścicielami 
sklepów i zakupić jeden kontener 
dla trzech? Czy każdy musi mieć od-
dzielny?

Regulamin utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie gminy 
Trzebnica, który reguluje sprawy 
związane z nowym systemem, 
dopuszcza taką sytuację, w któ-
rej kilku przedsiębiorców może 
korzystać ze wspólnego pojemni-
ka. Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że w zależności od prowadzonej 
działalności ilość wytwarzanych 
odpadów jest różna. Dodatkowo 
często zdarzają się sytuacje, kie-
dy nie ma fizycznej możliwości
postawienia takiej ilości pojem-
ników, jaka jest potrzebna. Każ-
dą taką sytuację należy indywi-
dualnie zgłaszać do Wydziału 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
na etapie składania deklaracji.
Jeśli właściciel nieruchomości nie-
zamieszkałej zdeklaruje, że będzie 
prowadził selektywną zbiórkę, rów-
nież będzie zobowiązany do segre-
gacji odpadów, tak jak mieszkańcy 
na poszczególne frakcje, czyli: szkło, 
papier, makulatura i tworzywa 
sztuczne? 
Tak naprawdę wszystko zależy 
od rodzaju prowadzonej dzia-
łalności.  Np. sklep obuwniczy 
może nie mieć wcale szkła. To że 
ktoś zdeklaruje, że segreguje nie 
oznacza wcale, że musi co mie-
siąc oddawać wszystkie frakcje 
odpadów.
Czy właściciele nieruchomości, 
gdzie prowadzona jest działalności 
gospodarcza lub znajduje się obiekt 
użyteczności publicznej itp., składa-
ją składają deklarację do Gminy?

Tak, generalnie do Gminy, z tym 
że osoby/przedsiębiorcy, którzy 
prowadzą działalność w lokalu 
będącym własnością Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Lokatorsko 
– Własnościowej składają dekla-
rację bezpośrednio do niej.
Do kiedy należy składać deklaracje?

Deklaracje należy złożyć do 15 
kwietnia. Jeśli ktoś ma jakieś py-
tania, wątpliwości, problemy- to 
proszę je zgłaszać jak najwcze-
śniej do Wydziału Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska lub pod 
nr tel. 388 81 76, 388 81 77, 388 
81 78. 
W chwili obecnej prowadzona 
jest również dystrybucja dekla-
racji. Wzór deklaracji można 
otrzymać w Urzędzie Miejskim 
w Trzebnicy, w Biurze Obsługi 
Klienta, znajdującym się na par-
terze lub w pok. 127, 128 lub 129.  
Dziękuję za rozmowę
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz 

Pamiętajmy o wypowiedzeniu umowy śmieciowej
W ostatnim numerze Panoramy rozmawialiśmy z wicebur-
mistrzem Jerzym Trelą głównie o obowiązkach właścicieli 
domków jednorodzinnych związanych z wprowadzeniem 
nowego sytemu gospodarki odpadami, dziś porozmawiaj-
my o mieszkańcach wspólnot, spółdzielni oraz o przedsię-
biorcach.
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Subiektywnym 
okiem gospodarza

Ambasadorzy Gminy

W tym momencie nie sposób 
wymienić wszystkich tych spo-
tkań. Przytoczę kilka przykła-
dów, by zobrazować to, co dzieje 
się na naszych oczach i co para-
frazując hasło promocyjne naszej 
Gminy oddają słowa: inwestując 
w człowieka, inwestujemy w na-
szą przyszłość.
Ten nowy 2013 rok rozpoczął się 
właśnie jednym z takich spotkań 
– rodzice małego Jasia Szopy 
nie kryli wzruszenia, gdy mo-
głem wręczyć im czek na ponad 
15 tys. złotych! Dwuletni syn 
pana Tomasza i pani Katarzyny 
ma amputowaną nogę i wyma-
ga rehabilitacji. Ogromnie się 
cieszę, że nasze miasto włączyło 
się w zbiórkę pieniędzy na ten 
cel. Widziałem, jak fala tego do-
bra dosłownie przebiegła ulica-
mi Trzebnicy. Postawa biegaczy, 
wolontariuszy była niezwykła. 
Na stronie internetowej, czy na 
łamach gazety samorządowej 
często nie ma miejsca, by opisać 
atmosferę i wartość dodaną tych 
spotkań, a jest tak prawie za każ-
dym razem. To właśnie ci ludzie, 
jak Państwo Szopa ze swoimi 
ciepłymi podziękowaniami idą 
w świat, opowiadają o nas na ze-
wnątrz i tym samym stają się na-
szymi ambasadorami.

Młodzież z sukcesami

Bardzo wyraźnie widać to także 
na przykładzie młodych artystów, 
którzy rozpoczynają swoją mu-
zyczną karierę. Ewelina Lisow-
ska, Tomek „Kowal” Kowalski 
i Dorota Osińska – laureaci róż-
nych muzycznych programów. 

Oni wszyscy są „stąd”, mówimy 
o nich „nasi”. I co najważniejsze 
oni też o tym mówią! Dla mnie 
to niezwykła radość, że po każ-
dym takim zwycięstwie mogłem 
gościć ich w swoim gabinecie, 
osobiście pogratulować i dzielić 
z nimi sukces. To bardzo ważne, 
że ci młodzi ludzie potrafią przy-
znać się do swojej małej ojczyzny, 
bo przecież tutaj wzrastali i tu to-
warzyszyliśmy im podczas tych 
pierwszych kroków – koncertów, 
warsztatów, imprez, m.in. kolej-
nych edycji Młodych Śpiewnych.
Podobne odczucia, jeśli chodzi 
o młodzież, towarzyszą mi za 
każdym razem podczas uroczy-
stych momentów wręczenia sty-
pendiów, m.in. stypendium im 
Jana Pawła II, czy stypendium 
Burmistrza Gminy Trzebnica, 
Szkolnych Orłów, a także ostat-
nio pięknych wyróżnień dla 
„Ośmiu Wspaniałych”. Patrzę 
na te młode twarze, pełne entu-
zjazmu, zachwytu nad światem 
i drugim człowiekiem i wiem, że 
otwarta postawa, mówienie do 
nich: Zawsze możecie na nas li-
czyć. To wszystko ma sens. A na 
owoce takiej postawy naprawdę 
nie trzeba długo czekać.
W lutym po raz kolejny miałem 
okazję spotkać się z wyjątkowym 
muzykiem, kompozytorem i co 
ważne mieszkańcem Trzebnicy 
Pawłem Hendrichem, który w tej 
chwili odnosi muzyczne sukce-
sy na arenie międzynarodowej. 
Wierzę, że nasze spotkania to 
początek ciekawej współpracy. 
A w minionym tygodniu od-
wiedziła mnie młoda, ambitna 
i zdolna kobieta. Przyszła, by po-
dziękować za wsparcie, jakiego 

udzieliłem przy publikacji spe-
cjalistycznej książki jej autorstwa. 
Jowita Woźniak, bo o niej mowa, 
jest mieszkanką Gminy Trzebni-
cy. Już w trakcie studiów na Aka-
demii Medycznej rozpoczęła pra-
cę nad doktoratem. Obecnie z ty-
tułem doktora pracuje w Klinice 
Neurochirurgii Akademickiego 
Szpitala Klinicznego we Wrocła-
wiu. W spotkaniu brała udział 
jej promotor, pani prof. Alicja 
Kędzia, a także pani dyr. Danuta 
Szuber z uczniami z PZS nr 1, do 
którego kiedyś uczęszczała pani 
Jowita. Dlaczego o tym piszę? 
Dlaczego to takie ważne? Pani 
Jowita Woźniak stała się wyjąt-
kowym ambasadorem naszej 
gminy. Jej promotor - prof. Alicja 
Kędzia, po kilkugodzinnej wi-
zycie w naszym mieście powie-
działa: Czuję się tu jak w domu! 
I z tym zachwytem nad miastem, 

nad ludźmi pojechała do swojego 
otoczenia, do domu, na uczelnię, 
do miejsca swojej pracy.

Nasza rodzinna Gmina Trzebnica

To ludzie tworzą nasze miasto. Są 
jego największym potencjałem. 
Dbanie o nich to nie żaden chwyt 
marketingowy, ale fakt to kalku-
lacja, bo dobro, które wytwarzają 
dodaje się, i mnoży, i potęguje! 
Staje się naszym wspólnym bo-
gactwem - bogactwem naszej 
Gminy Trzebnica. 
Codziennie ich spotykam. Przed-
siębiorcy, sportowcy, ludzie ko-
ścioła, samorządowcy, politycy, 
mieszkańcy naszej Gminy - naj-
starsi i najmłodsi... O tych ostat-
nich dbamy szczególnie. Do dziś 
z ogromną wdzięcznością i cie-
płem myślę o spotkaniu w domu 
państwa Grabowskich. Kawa 

w niedzielne przedpołudnie sma-
kowała w ich w domu naprawdę 
wyjątkowo. Pani Małgosia i pan 
Krzysztof wychowują w tej chwi-
li troje dzieci i oczekują czwar-
tego. Stali się twarzą kampanii, 
która promuje nasz najnowszy 
projekt Kartę Dużej Rodziny. To 
niezwykli ludzi, mocno zakorze-
nieni w wartościach, o których 
opowiadają i którymi żyją. Za-
proszenie ich do programu jest 
jednocześnie zaproszeniem do 
tworzenia charakteru Gminy 
Trzebnica. 
Do czego zachęcam również 
wszystkich mieszkańców, każ-
dego z Państwa z osobna. Jeszcze 
raz życzę wszystkiego dobrego na 
ten czas Świąt Wielkiej Nocy.

Burmistrz Gminy Trzebnica 
Marek Długozima

Szanowni Mieszkańcy! Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy. W centrum chrześcijańskich 
rozważań stanie człowiek z Bożą tajemnicą - Zmartwychwstały Chrystus. Dziś chciał-
bym także podzielić się z Państwem swoją refleksją o człowieku, a właściwie o mieście
tworzonym przez niezwykłych ludzi. Mój codzienny kalendarz wypełniony jest wielo-
ma spotkaniami. Mają one bardzo różny charakter i choć są to spotkania służbowe, to 
proszę mi wierzyć, doświadczam tego, jak zmieniają one zarówno mnie, jak i oblicze 
naszej Gminy Trzebnica. 

Niedzielne przedpołudnie 18 lutego. Spotkanie w domu państwa Grabowskich, którzy są rodzicami czwórki dzieci.

Uroczystość rozpoczęła się od wy-
stępu muzycznego zespołu Tade-
usza Kuśnierza. Następnie prowa-
dząca galę – Naczelnik Wydziału 
Promocji Agnieszka Pawlaczek 
– w imieniu gospodarza spotka-

nia, Burmistrza Gminy Trzebni-
ca Marka Długozimy, przywitała 
wszystkich zaproszonych gości. 
Na sali obecni byli członkowie 
Kapituły Konkursu oraz Komite-
tu Honorowego. Odczytano także 
list założycielki Fundacji „Świat 
na TAK”, posłanki na Sejm RP 
– Joanny Fabisiak. 

Po krótkiej prezentacji wszystkich 
nominowanych do tytułu Wspa-
niałego Gminy Trzebnica, na sce-
nę, wraz z rodzicami, zaproszeni 
zostali uczniowie, którzy nie zna-
leźli się w ścisłej ósemce. Drobne 

upominki oraz dyplomy i gra-
tulacje wręczyli: burmistrz Ma-
rek Długozima, dyrektor ZAPO 
Agnieszka Moździerz oraz rad-
na Młodzieżowej Rady Miejskiej 
Monika Nalepa.
Wtedy też nastąpił kluczowy mo-
ment uroczystości – na który ze 
zniecierpliwieniem i lekką tre-

mą czekali wszyscy laureaci oraz 
ich dumni rodzice, opiekunowie 
i wychowawcy. Statuetki i akty 
wpisania w poczet Ośmiu Wspa-
niałych Gminy Trzebnica wrę-
czyli: Burmistrz Gminy Trzeb-
nica Marek Długozima, dyrektor 
ZAPO Agnieszka Moździerz, se-
kretarz Daniel Buczak oraz prze-
wodniczący Rady Miejskiej Mate-
usz Stanisz. Każdy laureat został 
najpierw krótko scharakteryzo-
wany – jaki jest, jak działa, by bu-

dować „Świat na TAK”, co sądzą 
o nim inni – a następnie zapro-
szony wraz z rodzicami na scenę. 
Po otrzymaniu statuetki każdy 
laureat powiedział kilka słów do 
widowni. Padły ciepłe i wzrusza-
jące podziękowania dla nauczy-
cieli, dyrekcji, przyjaciół, a przede 
wszystkim rodziców, a także opi-

sy najważniejszych akcji, w któ-
rych laureaci brali czynny udział. 
Wszyscy mogli się przekonać, jak 
skromnymi, otwartymi i niezwy-
kle dojrzałymi osobami są tego-
roczni Wspaniali.
Kulminacyjnym punktem pro-
gramu było ogłoszenie decyzji 
Kapituły Konkursu o przyznaniu 
tytułu Pierwszego Wspaniałego. 
Wśród szkół podstawowych mia-
nem tym wyróżniono Martynę 
Grucelę, a ze szkół gimnazjal-
nych wybrano Patrycję Smaczyń-
ską, która będzie reprezentowała 
Gminę Trzebnica w ogólnopol-
skim etapie konkursu.
Burmistrz Gminy Trzebnica Ma-
rek Długozima poproszony został 
o kilka słów podsumuwujących 
tegoroczną galę. - Myślę, że wszy-
scy tu obecni – po wysłuchaniu 
prezentacji laureatów XIII edycji 
Trzebnickiego Konkursu Nasto-
latków „Ośmiu Wspaniałych” 
- w pełni potwierdzicie konsta-
tację Henryka Sienkiewicza, że 
„Dobroć serca jest tym, czym cie-
pło słońca: bo ona daje życie”. Ta 
prawda nabiera szczególnej wy-
mowy w kontekście jakże mało 
pochlebnych opinii na temat 
młodzieży – dowodzi bowiem, 
że w uczniach tkwi wielki po-
tencjał dobra, na którym można 
budować nadzieję na lepszą przy-
szłość. Drodzy laureaci, serdecz-
nie gratuluję Wam awansu do 

elity uczniów, jaką bez wątpienia 
jest grono „Wspaniałych Gminy 
Trzebnica”. Burmistrz podzięko-
wał również pani Jadwidze Ja-
niszewskiej, panu Jerzemu Treli 
oraz pani Agnieszce Moździerz, 
a także całej Kapitule Konkursu 
za prowadzenie i kontynuowanie 
projektu „Ośmiu Wspaniałych”. 
Ciepłe słowa popłynęły tak-
że w kierunku rodziców laure-
atów, którzy zasługują na miano 
„Wspaniałych Rodziców”, wska-
zując swoim dzieciom wzorce do 
naśladowania. Podziękowania 
zostały także skierowane do dy-
rektorów i nauczycieli wspaniałej 
ósemki, którzy są najważniejszy-
mi po rodzicach przewodnikami 
swoich wychowanków.
Niespodzianką na zakończenie 
gali było wyświetlenie kilkuminu-
towego filmu z laureatami w ro-
lach głównych, przedstawiające-
go osiem działań i akcji, w które 
angażują się młodzi Wspaniali 
z Gminy Trzebnica. Udział w re-
alizacji filmu jest też dla młodych
ludzi cennym doświadczeniem 
i pamiątką na kolejne lata. Dla-
tego wszyscy laureaci otrzyma-
li go w formie elektronicznej  
jako dodatkowy prezent. Filmik 
można zobaczyć w internecie na 
stronach: trzebnica.pl, facebook.
com/trzebnica oraz kanale Gmi-
ny Trzebnica na youtube.pl.

Martyna Grucela, Jagoda Gajęcka, Klaudia Sałaj, Karolina Ryznar, 
Natalia Hariasz, Magdalena Tyczka, Patrycja Smaczyńska i Prze-
mysław Świderski – to laureaci XIII Trzebnickiego Samorządo-
wego Konkursu Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica. 14 marca, 
w sali kinowej odbyła się uroczysta gala, podczas której wybranej 
ósemce wręczono statuetki.

Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica

Nasi Wspaniali na wspólnym zdjęciu z burmistrzem Markiem Długozimą
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W dziejach szkoły planowana prze-
prowadzka to ogromne wydarzenie. 
Jak szkoła jest przygotowana na ten 
moment?

Dla nas to ogromne wyzwanie. 
Dodatkowej rangi otwarciu no-
wego budynku nadaje fakt, że 
w tym roku obchodzimy jubile-
usz 25-lecia szkoły. Przeprowadz-
ka będzie uwieńczeniem uroczy-
stych obchodów.
Pamiętam, że zwiedzanie nowego 
budynku rozpoczęliśmy jeszcze 
w momencie, kiedy funkcjono-
wał tam szpital. Wówczas trudno 
było jeszcze wyobrazić sobie nową 
szkołę. Urzekło nas za to miejsce 
pełne zieleni i spokoju.
Dziś orientuję się doskonale, gdzie 
będą poszczególne sale. Szkoła 
zyskuje pożądany wygląd. Klasy 
są przestronne i pięknie doświe-
tlone z powodu dużych okien. 
Korytarze zapewniają dzieciom 
więcej przestrzeni. Z zadowo-
leniem obserwuję postępy prac  
i z niecierpliwością oczekuję mo-
mentu przeprowadzki.
Które z sal zyskają nowy wygląd? 
I czy powstaną jakieś pomieszcze-
nia, na które dotychczas brakowało 
miejsca?

Przede wszystkim w nowym bu-
dynku będzie funkcjonowała 
stołówka, ulokowana na parterze 
przy głównym wejściu. Jest tam 
miejsce na kuchnię z wyposaże-
niem i magazynami. Mam nadzie-
ję, że ze stołówki będą korzystały 
nie tylko te dzieci, które mają po-
siłki dofinansowane z opieki spo-
łecznej ale też wszystkie chętne, 
którym rodzice wykupią obiady 
we własnym zakresie. W tej chwi-
li dzieci podczas 20 - minutowej 
przerwy muszą zebrać się na 
zbiórce, ubrać, dojść do budynku 
po przeciwnej stronie ulicy, zjeść 
i wrócić. Z tego powodu często 
spóźniają się na lekcje. Stołówka 
na miejscu będzie zatem dużym 
udogodnieniem.
Dlaczego to tak ważne, żeby dziecko 
mogło zjeść ciepły posiłek w szkole?

Dzieci rodziców pracujących 
często spędzają w szkole czas od 
godziny 7 do 15.30, a są sugestie 
ze strony rodziców, żeby świetli-
ca funkcjonowała jeszcze dłużej. 
W obecnych warunkach małe 
dzieci ( 5 i 6 – latki ) w trakcie po-
bytu w szkole są pozbawione cie-
płego posiłku. A pamiętajmy, że 
w sąsiedztwie będzie też funkcjo-
nowała Szkoła Muzyczna. Dzieci 
będą zatem oczekiwały również 
na dodatkowe zajęcia, więc  moż-
liwość zjedzenia obiadu będzie 
dla nich bardzo ważna.
Burmistrz Marek Długozima zapo-

wiedział utworzenie w pobliżu no-
wego budynku hali sportowej, z któ-
rej będą korzystali uczniowie szkoły, 
ale jak do tego czasu będą wyglądały 
zajęcia w-f?

Rzeczywiście nie będziemy mieli 
do dyspozycji sali z pełnowymia-
rowym boiskiem, ale warunki 
do realizacji zajęć wychowania 
fizycznego i tak będą lepsze od
obecnych. Na dwóch kondygna-
cjach powstają sale gimnastycz-
ne z zapleczem. Jedna z nich 
przeznaczona będzie dla eduka-
cji wczesnoszkolnej i jedna dla 
starszych dzieci. Obok sal będą 
szatnie - osobno dla dziewczy-
nek i osobno dla chłopców. W tej 
chwili tego nam bardzo brakuje. 
Zaplanowano także kompleks bo-
isk sportowych i lodowisko.
Co poza tym? Biblioteka? Gabinet 
pielęgniarski?

W tej chwili gabinet pielęgniar-
ski dzielimy z Powiatowym Ze-
społem Specjalnych Placówek 
Szkolno - Wychowawczych, ale 
oczywiście teraz będziemy mieć 
własny. Jest również miejsce na 
bibliotekę z czytelnią i centrum 
multimedialnym. Obecne po-
mieszczenie, w którym jest biblio-
teka jest bardzo małe, co umożli-
wia wypożyczanie  książek, ale  
trudno w nim stworzyć warunki 
do czytania. Planujemy również  
Izbę Pamięci. Nasza szkoła należy 
do Rodziny Szkół im. Armii Kra-
jowej. Mamy sporo eksponatów. 
Przygotujemy w nim ekspozycję 
dotycząca sztandaru oraz histo-
rii AK. Będzie to również miejsce 
kultywowania pamięci o naszym 
patronie. 
Czy uczniowie będą mieli swoje 
szafki, w których na przykład będą 
trzymać książki, tak by nie wędrować 
z ciężkim plecakiem?

Tutaj też czekają nas duże zmiany. 
Po pierwsze będziemy mieć  wy-
remontowane nowe szatnie dla 
uczniów klas IV-VI. Uczniowie  
będą mogli  zostawiać w nich nie 
tylko okrycia i buty, ale również 
podręczniki. 
Dzieci z klas 0-III uczą się w jed-
nej sali i mają w klasach specjal-
nie wydzielone miejsce na swoje 
książki i zeszyty. Chcielibyśmy 
jednak, by miały one swoje szafki
na ubrania wzdłuż korytarzy na 
swoim piętrze.
Czy będą jakieś inne, nowoczesne 
sale przedmiotowe, np. sala kompu-
terowa lub językowa?

Gmina będzie nas wyposażała  
w nowe potrzebne do uruchomie-
nia szkoły  meble i sprzęt - w tej 
chwili przygotowaliśmy już taki 
wykaz. Jednak marzy nam się  

prawdziwa pracownia językowa, 
a w niej stoły wyposażone w słu-
chawki, pulpity, odtwarzacze. 
Wraz z Radą Rodziców planuje-
my działania w celu pozyskania 
odpowiednich funduszy. Plano-
wane są również dwie sale kom-
puterowe - dla maluchów i dla 
starszych uczniów.
Decyzją burmistrza Marka Długo-
zimy od przyszłego roku wszystkie 
dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 
będą objęte obowiązkowym na-
uczaniem języka angielskiego. To 
duża zmiana. Jakie ma znaczenie dla 
dzieci?

W naszej szkole od wielu lat pod-
stawowym językiem był język nie-
miecki, a językiem dodatkowym 
język angielski. Ale już od kilku 
lat narastały sygnały ze strony 
rodziców o potrzebie wprowa-
dzenia języka angielskiego jako 
obowiązkowego. Dwa lata temu 
wprowadziliśmy język angielski 
w klasach pierwszych, ale tylko 
tych ze zmiany popołudniowej. To 
nie usatysfakcjonowało wszyst-
kich rodziców. Decyzja pana bur-
mistrza o wprowadzeniu języka 
angielskiego jako obowiązkowego 
do wszystkich klas spełnia ocze-
kiwania rodziców. Dzieci chętnie 
uczą się tego języka. Mają z nim 
do czynienia na co dzień, kiedy 
obsługują programy komputero-
we, czy słuchają piosenek w tym 
języku. Podczas „Drzwi Otwar-
tych” rodzice przyjęli tę zmianę 
z dużym entuzjazmem. Język nie-
miecki będzie funkcjonował jako 
dodatkowy.
Od jakiegoś czasu Szkoła Podsta-
wowa nr 2 stara się o wprowadzenie 
integracji nauczania. W jaki sposób 
nowy budynek może pomóc w tych 
staraniach?

Zależy nam, by Szkoła Podsta-
wowa nr 2 stworzyła możliwość 
integracji dzieci niepełnospraw-
nych i pełnosprawnych. Chcemy 
przyjmować dzieci, które mają 
orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego. Już podczas 
zapisów w zeszłym roku, infor-
mowaliśmy rodziców o zamiarze 
tworzenia klas integracyjnych,   
ale nie zebraliśmy wystarczającej 
ilości dzieci z orzeczeniem. Te-
raz nasz budynek będzie w pełni 
przystosowany do ich przyjęcia. 
Będą windy, podjazdy, specjalnie 
przystosowane toalety.
Mam nadzieję, że to przekona 
rodziców dzieci niepełnospraw-
nych, by posłali dzieci do naszej 
placówki. 
Rozmawiamy w piątek 15 marca. 

To ostatni dzień zapisów do klas 
pierwszych i do zerówek. Czy widać 
większe zainteresowanie szkołą? I w 
związku z tym, czy do szkoły będą 
przyjmowane tylko te dzieci z obwo-
du szkoły?

Rodzice dzwonią i pytają o nabór 
już od dłuższego czasu. Widać na-
prawdę duże zainteresowanie. 13 
marca odbyły się „Drzwi Otwar-
te” dla rodziców dzieci z przed-
szkoli i naszych zerówek. Nabór 
odbywa się zgodnie z zapisami 
w statucie szkoły. Oczywiście 
szkoły mają przydzielone obwody, 
ale rodzic i tak ma prawo zapisać 
dziecko do wybranej przez siebie 
szkoły. Zamieszkanie w obwodzie 
szkoły daje jednak pierwszeństwo 
w sytuacji, kiedy jest dużo dzieci 
i nie ma możliwości przyjęcia 
wszystkich. W tym roku będzie-
my się jednak starali przyjąć 
wszystkich, którzy chcą chodzić 
do naszej szkoły, bez względu na 
miejsce zamieszkania.
W tej chwili listy zapisanych do 
klas pierwszych liczą ponad 70 
osób, a cały czas rodzice dzwo-
nią i pobierają wnioski. Być może 
w nowym roku utworzymy nie 3, 
a 4 oddziały klas pierwszych.
W roku szkolnym 2013/14 zamie-
rzamy przystąpić do dwóch no-
wych projektów, które w przyszło-
ści zachęcą rodziców i uczniów 
do zapisania się do naszej szkoły 
i urozmaicą naszą ofertę eduka-
cyjną. Obydwa skierowane są do 
młodszych uczniów. Te projekty 
cieszą się dużym powodzeniem 
i nie wiem, czy pomyślnie przej-
dziemy rekrutację. Jeśli to się uda 
przekażemy szczegółowe infor-
macje.
Wiemy już, że będą 4 oddziały klas 
pierwszych, a ile będzie oddziałów 
klas zerowych. Rodzice pytają rów-
nież, czy w szkole będzie system 
zmianowy?

System zmianowy w klasach  
I –III nadal będzie obowiązywał. 
Chcemy jednak wyłączyć z niego 
uczniów klas zerowych, dla któ-
rych zajęcia na zmianie popołu-
dniowej kończą się o godz.17.00.
W klasach I-III pierwsza zmiana 
rozpoczyna zajęcia o godz. 8.00  
i kończy maksymalnie o godz. 
12.35, a druga - popołudniowa 
rozpoczyna najczęściej o 11.50  
(choć zdarza się, że o 10.45), 
a kończą najpóźniej o 15.20.
Rodzice, którzy decydują się posłać 
dzieci do klas „0” i sześciolatki do  
klas „I”, z obawą pytają również o do-
stosowanie sal dla potrzeb takich 
maluchów.

Jeżeli chodzi o bazę lokalową to 
na przyjęcie maluchów jesteśmy 
świetnie przygotowani. 
W przyszłości, tzn. w momencie, 
gdy 6-latki obejmie obowiązek 
nauki w klasie pierwszej przewi-
dujemy tylko jedną grupę zero-
wą. Sala, w której będą przeby-
wać dzieci z klasy zerowej będzie 
przygotowana z myślą o dzieciach  
5-letnich. Są tam dostosowane do 
ich wieku toalety i wyposażenie. 
Dopóki jednak funkcjonują dwa 
oddziały, to tuż obok przystosuje-
my klasę dla drugiego oddziału.
W ramach projektu Radosna 
Szkoła przy szkole zostanie utwo-
rzony plac zabaw, z którego będą 
korzystali najmłodsi. 
W celu poprawy stanu  bezpie-
czeństwa planujemy przeznaczyć 
całe drugie piętro na edukację 
wczesnoszkolną. Specjalnie dru-
gie, nie pierwsze, żeby starsi bez 
potrzeby nie musieli tam wcho-
dzić.
Nowa szkoła to także nowa lokaliza-
cja. Jak ta poprawi funkcjonowanie 
placówki?

Jedno z udogodnień dla rodziców 
to bliskość przedszkola. Kolejny 
ważny punkt: szkoła będzie z da-
la od drogi o natężonym ruchu, 
dzięki czemu dzieci bezpieczniej  
będą do niej uczęszczać. 
W pobliżu jest park, po którym 
dzieci będą mogły swobodnie 
spacerować i Boisko Orlik, z któ-
rego będziemy mogli korzystać. 
Niedaleko jest basen, więc bę-
dziemy mieli naprawdę blisko 
na zajęcia na pływalni. A kolejna 
ważna sprawa to duży parking. 
W tej chwili rodzice mają ogrom-
ny problem ze znalezieniem miej-
sca przy szkole. 
Pani dyrektor, czy tej myśli o prze-
prowadzce towarzyszą obawy, czy 
raczej pozytywne emocje?

Czekam na ten moment już od 
dłuższego czasu, więc się ogrom-
nie cieszę, zresztą jak wszyscy 
- zarówno uczniowie, rodzice, 
jak i nauczyciele. Zabieramy ze 
sobą to, co mamy najcenniejsze-
go - głównie atmosferę panującą 
w szkole i ludzki potencjał. Z du-
żą nadzieją będziemy wchodzić 
do nowego budynku i wierzymy, 
że zyskujemy nową szansę na to, 
by rozwijać się i podejmować ko-
lejne działania. Ta przeprowadz-
ka to nowe perspektywy. Myśl 
o niej dodaje nam skrzydeł do 
działania.
Rozmawiała Ewelina Gładysz

Rozmowa z dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Grażyną Kantecką

Szkoła z nowymi skrzydłami

Burmistrz Marek Długozima z dyrektor Grażyną Kantecką i wicedyrektor Lidią 
Piotrowską często wizytowali budowę  nowej placówki.

Wizualizacja Szkoły Podstawowej nr 2.
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Dzień wolny od szkoły
Wiosenna aura wyzwala w mło-
dych ludziach chęć wolności  
i niezależności.  W czwartek 28 
lutego na ul. Wesołej   w okolicy 
Lasu Bukowego,  strażnicy miej-
scy interweniowali wobec trzech 
uczennic jednej z trzebnickich 
szkół. Dziewczyny samowolnie  
„zwolniły się” z zajęć szkolnych. 
Strażnicy doprowadzili wagaro-
wiczki do szkoły, przekazując je 
dyrekcji. 

Agresywny 
rowerzysta
W piątek 8 marca patrol Straży 
Miejskiej został skierowany na 
ulicę Lipową w Trzebnicy. Na 
miejscu okazało się, że znajduje 
się tam nietrzeźwy rowerzysta, 
który doznał urazu głowy na 
skutek upadku. 
Do rannego strażnicy wezwali  
zespół ratownictwa medycznego. 
Niestety, mężczyzna był bardzo 

agresywny i nie wyrażał chęci na 
udzielenie pomocy, dlatego też 
został  przewieziony do szpitala 
w asyście funkcjonariusza Stra-
ży Miejskiej. Po badaniu okazało 
się, że nietrzeźwy mężczyzna nie 
wymaga hospitalizacji. Rower 
został zabezpieczony w siedzibie 
Straży Miejskiej, a o całym zda-
rzeniu powiadomiono policję.

Cysterna 
pod wiaduktem

W piątek 8 marca o godz.20.20, 
funkcjonariusze Straży Miejskiej 
zauważyli pojazd ciężarowy - cy-
sternę, który mimo obowiązują-
cego zakazu, usiłował przejechać 
pod wiaduktem. Jak się okazało 
pojazd nie zmieścił się i częściowo 
zablokował  przejazd. Jak ustalili 
strażnicy, kierowca pojazdu nie 
zwrócił uwagi na oznakowanie 
dróg, zdał się na wskazania urzą-
dzenia GPS. Do czasu przyjazdu 
wezwanego patrolu policji straż-
nicy zabezpieczali miejsce i orga-
nizowali ruch wahadłowy na tym 
odcinku drogi. 

Oszustwo na 
„pracownika NFZ”  
Na terenie Trzebnicy pojawił się 
oszust, podszywający się pod pra-
cownika Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Mężczyzna w wieku 30 
- 40 lat próbował oszukać starszą 
osobę informując ją, że wygrała 
nagrodę za zakup sprzętu reha-
bilitacyjnego. Na szczęście dzięki 
czujności niedoszłej ofiary oszust
się wystraszył i uciekł. 
 Trzebniccy policjanci na po-
czątku marca odebrali zgłosze-
nie od osoby, która zgłosiła próbę 
oszustwa. Jak ustalili funkcjona-
riusze w trakcie przyjmowania 
zgłoszenia do mieszkania przy-
szedł mężczyzna podający się za 
prawnika NFZ.  Jak się okazało 
był to oszust, który próbował 
pod pozorem wręczenia nagro-
dy w wysokości 1200 zł za zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego wyłu-
dzić VAT na kwotę 213 zł. Wpła-
cenie tych pieniędzy było warun-

kiem otrzymania nagrody. Na 
szczęście mężczyzna telefonicz-
nie skontaktował się z rodziną, 
a oszust słysząc rozmowę szybko 
opuścił klatkę schodową. 
 Jak podkreśla asp. sztab. Iwo-
na Mazur, oficer prasowy KPP
w Trzebnicy, sposób działania 
oszustów w kraju jest za każdym 
razem podobny. Osoba, wzbu-
dzająca swym wyglądem zaufa-
nie, przedstawia się jako pracow-
nik NFZ. Przekonuje swojego 
rozmówcę do tego, że przyznano 
mu zasiłek lub np. może odebrać 
darmowy masaż lub proponuje 
zakup poradnika za określoną 
kwotę. - Zdarzały się  przypadki  
że oszust prosi o okazanie odcin-
ka renty, sprawdza stan zdrowia 
i prosi o okazanie banknotu, 
którego numer seryjny zaczyna 
się od podanej przez oszusta li-
tery. Chcąc znaleźć taki banknot, 
ofiara najczęściej okazuje wszyst-
kie swe oszczędności i miejsce ich 
przechowywania – przestrzega 
Ilona Mazur i radzi, by o wszyst-
kich podejrzanych osobach na-
leży bezzwłocznie informować 
policję dzwoniąc na nr tel. 
71/ 3888200 lub w całym kraju 
997.

n a  s y g n a l e    n a  s y g n a l e    n a  s y g n a l e
POLICJA     
71 / 388 82 00

Nie wypalajmy traw
W pierwszym tygodniu marca 
pojawiły się pierwsze przypadki 
podpaleń traw.  W dniu 7 marca 
na zboczach Winnej Góry przy 
ulicy Piwnicznej nieznany spraw-
ca podpalił trawy, spłonęło około 
1 ha łąk.  Na miejsce zdarzenia 
przybyły dwa pojazdy bojowe 
i 7 funkcjonariuszy PSP. W ak-
cji udział brali również strażni-
cy miejscy, zabezpieczając teren 
zdarzenia.

-Apelujemy do mieszkańców 
i informujemy, że wypalanie 
traw jest całkowicie zabronione. 
Działania takie powodują duże 
szkody ekologiczne i stanowią 
poważne zagrożenie dla mie-
nia i życia ludzi. Przypomina-
my, że sprawcy wypalania traw 
podlegają odpowiedzialności 
karnej- informuje rzecznik KP 
PSP w Trzebnicy Dariusz Za-
jączkowski.

STRAŻ  MIEJSKA    
71 / 388 81 14

STRAŻ POŻARNA    
71 / 312 07 88

Stany alarmowe prze-
kroczone
Przez ostatnie dwa miesiące 
strażacy monitorowali stan wód 
na największych rzekach nasze-
go powiatu. Duże opady śniegu 
i deszczu sprawiły, że zostały 
przekroczone ostrzegawcze  po-
ziomy wody, od kilku do kilkuna-
stu centymetrów. Rzeki: Widawa, 
Sąsiecznica, Barycz oraz Orla są 
pod stałą kontrolą, ale zbliżająca 
się wiosna i nagłe podwyższenie 
temperatury dają powody do nie-
pokoju.

 AGATA STĘPIEŃ 

Mariola Dominik, kierownik 
sekcji wody z działu higieny ko-
munalnej Powiatowej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej poin-
formowała, że Sanepid w Trzeb-
nicy regularnie, co dwa tygodnie 
pobiera do badań laboratoryj-
nych próbki wody z tego obiektu. 
Wyniki cały czas są dobre. Poza 
sporadycznymi przekroczeniami 

ogólnej liczby zawartości mikro-
organizmów, jakość wody w TPW 
„Zdrój” od początku jego działal-
ności spełnia wymagania sanitar-
ne. Nie ma żadnej obawy przed 
korzystaniem z basenu, gdyż 
woda w nim jest czysta. Ponadto, 
częstotliwość kontroli pozwala na 
szybkie wykrycie jakiegokolwiek 
zagrożenia i niezwłoczne wyeli-
minowanie go. W sezonie letnim 
próbki wody pobierane są z 8 nie-
cek basenowych, a w pozostałych 
miesiącach z 6 niecek.

Szacuje się, że nosicielami gron-
kowca może być, co najmniej 10 
procent populacji. Mimo iż woda 
w naszym basenie jest czysta, 
warto natomiast pamiętać, że to 
w dużej mierze od nas samych 
zależy epidemiologiczne bez-
pieczeństwo. Bakteria w wodzie 
może znaleźć się choćby dlatego, 
że nie weźmiemy prysznica przed 
wejściem na basen. 
O komentarz poprosiliśmy rów-

nież prezesa TPW „Zdrój” Dariu-
sza Drukarczyka. – Nie wiem skąd 
i na jakiej podstawie ktoś puszcza 
plotki o rzekomym gronkowcu 
w naszym pięknym obiekcie. Mu-
szę stanowczo zaprzeczyć takim 
podejrzeniom. W 100% mogę 
potwierdzić, iż woda w Trzebnic-
kim Parku Wodnym „Zdrój” - we 
wszystkich nieckach basenowych 
jest kontrolowana systematycz-
nie i na bieżąco przez naszych 
pracowników oraz Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w Trzebnicy. Otrzymane 
za każdym, razem wyniki badań, 
wykluczały jakiekolwiek zagroże-
nie dla naszych klientów. Od mo-
mentu otwarcia TPW nigdy nie 
zdarzyło się, aby wykonywane, 

mikrobiologiczne badania wody 
wykryły obecność bakterii cho-
robotwórczych.  W naszym in-
teresie jest dbanie o jakość wody 
poprzez staranne wypełnianie 
narzuconych wewnętrznych ry-
gorystycznych procedur oraz sto-
sowanie nadzoru wewnętrznego. 
Stosujemy chemię do uzdatniania 
wody od najlepszych producentów 
ponieważ liczy się dla nas wysoki 
standard i pewność bezpieczeń-
stwa zdrowotnego. Zdajemy so-
bie sprawę, iż utrzymanie, jakości 
wody w ustalonych ramach po-
zwala cieszyć się przyjemnością 
kąpieli TPW „Zdrój”, dlatego ro-
bimy wszystko, co w naszej mocy 
by trzymać się tych ustalonych 
ram- reasumuje prezes. 

Gronkowiec widmo
Do naszej redakcji zgłosiła się mama, której dziecko uczęszcza na basen. Poinformowała nas, że po 
Trzebnicy krąży plotka o rzekomym gronkowcu w aquaparku „Zdrój”. Sanepid temu zdecydowanie za-
przecza. Rodzice i dzieci korzystające z basenu mogą być spokojni o swoje bezpieczeństwo.

Z parkingu na złom
Policjanci Wydziału Krymi-
nalnego KPP w Trzebnicy 
zatrzymali grupę sześciu 
mężczyzn, którzy rozbie-
rali na części skradzione 
samochody i sprzedawali 
jako złom.

W środę 13 marca funkcjonariu-
sze KPP w Trzebnicy zatrzymali 
sześciu mężczyzn w wieku 25-50 
lat, mieszkańców powiatu trzeb-
nickiego, którzy  kradli samo-
chody na obrzeżach Wrocławia. 
Następnie rozbierali je na części 
i sprzedawali jako złom. W gru-
pie tej jeden z mężczyzn kradł 
auta marki VW, najczęściej golfy, 

venta, passaty, zazwyczaj 10-let-
nie. Otwierał je za   pomocą do-
pasowanych kluczy, które nosił 
w pęku. Skradziony pojazd prze-
kazywał pośrednikowi, a ten or-
ganizował rozbiórkę pojazdu. Po  
zebraniu odpowiedniej ilości me-
talu zazwyczaj z kilku aut, wraz 
ze wspólnikami wynajmował 
busa i przewoził złom  do skupów 
metali kolorowych.
Jak ustalili policjanci, mężczy-
zna ukradł 18 samochodów, jego 
wspólnicy uzyskane metalo-
we części sprzedawali w dwóch 
punktach skupu złomu we Wro-
cławiu.  – Należy tutaj podkre-
ślić, że bardzo przydatni w tej 
sprawie byli właściciele skupów 
złomu, którzy  prawidłowo pro-
wadzili dokumentację firm, ewi-

dencjonowali   zakupy i pomogli 
w udowodnieniu przestępstwa 
- informuje naczelnik Wydziału 
Kryminalnego KPP w Trzebni-
cy podinsp. Waldemar Piekar-
ski.  - Zastanawiający jest sam 
proceder. Zazwyczaj przestępcy 
kradną auta, aby je rozbierać na 
części i sprzedawać na giełdach 
samochodowych. Tutaj złodzieje 
poszli w innym kierunku, części 
samochodowe nie szły na handel, 
tylko jako złom.
W wyniku prowadzonego postę-
powania 2 mężczyzn zostało za-
trzymanych w areszcie śledczym, 
wobec dwóch zastosowano dozór 
policyjny, dwóch kolejnych, po 
usłyszeniu zarzutu paserstwa, 
zwolniono. Grozi im kara nawet 
do 10 lat więzienia.

ŚLADEM INTERWENCJI 

Złodzieje aut rozbierali je na części i sprzedawali na złom.  Dwóch z nich trafiło za ten proceder do aresztu.
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Warto przypomnieć kilka fak-
tów. Trzebnicka SP2, która nosi 
imię generała Leopolda Okulic-
kiego „Niedźwiadka”, przynależy 
do Dolnośląskiej Rodziny Szkół 
im. Armii Krajowej. To inicjaty-
wa pod patronatem kuratorium 
oświaty i wychowania oraz sto-
warzyszeń AK, a ma na celu pro-
pagowanie wiedzy o bohaterach 
naszej najnowszej historii i kul-
tywowanie ich pamięci. Ważnym 
elementem tej akcji jest noc filmo-
wa, podczas której we wszystkich 
szkołach jednocześnie pokazuje 
się wybrany film, a potem mło-
dzież może ze sobą na ten temat 
dyskutować przez internet. Tym 

razem Zarząd Dolnośląskiej Ro-
dziny Szkół im. Armii Krajowej 
wybrał film „Generał Nil”, bio-
graficzny obraz o legendarnym
dowódcy AK generale Auguście 
Emilu Fieldorfie.
- Udział w nocy filmowej wzięli
tylko zainteresowani nią ucznio-
wie. Wcześniej otrzymali oni 
kartkę dla rodziców z informacją 
o terminie wyświetlania filmu,
tytule oglądanego seansu, a także 
czasie zakończenia projekcji, tak 
by rodzice mogli przyjść do szko-
ły i zabrać swoje dziecko. Każdy 
z rodziców przez ten czas mógł 
zapoznać się z tematyką filmu
i zdecydować czy zezwolić dziec-
ku na udział w seansie - mówi 
Grażyna Kantecka, dyrektor 

Szkoły Podstawowej Nr 2.
Uczniowie ze szkolnego klubu 
historycznego mieli za zadanie 
zebrać jak najwięcej informacji 
o bohaterze filmu, przygotowali
specjalną prezentację multime-
dialną. Sam film został przyjęty
bardzo pozytywnie, a uczniowie 
po obejrzeniu chętnie dyskutowa-
li o bohaterze. Podczas projekcji 
przewinięto dwie sceny (przesłu-
chania i śmierci), bo nauczyciel 
uznał, że dzieci nie powinny ich 
oglądać. Jednak żadne z dzieci 
w trakcie emisji nie płakało, ani 
nikt się nie skarżył, że się boi. Do 
szkoły nie dotarły też żadne sy-
gnały od rodziców, że są zaniepo-
kojeni o dzieci czy niezadowoleni 
z tej projekcji.

Tymczasem organizatorów pod-
dano medialnej krytyce w pry-
watnym tygodniku lokalnym. 
Czy słusznie są krytykowani za-
pytaliśmy Beatę Jarosz, doradcę 
rodzinnego, szefową poradni an-
tykryzysowej Towarzystwa Roz-
woju Rodziny we Wrocławiu.
Nieuzasadniona krytyka
- Ta krytyka jest nieuzasadniona, 
bo decydująca w tej sytuacji jest 
zgoda rodziców, której absolutnie 
nie można deprecjonować. Skoro 
żadne z dzieci się nie skarżyło, ni-
kogo nie trzeba było z sali wypro-
wadzać, mało tego – przewinięto 
nawet uznane za kontrowersyjne 
fragmenty filmu – to nie można
mieć pretensji ani do nauczycieli, 
ani też do rodziców. Wręcz roz-
trząsanie tej sprawy ponownie 
w taki sposób wywołuje u dzieci 
niezdrowe zainteresowanie, nie-
mal „śmiech” i doprowadza do 
utraty zaufania wobec dorosłych, 
nadweręża autorytet zarówno ro-

dziców jak i szkoły, czyli wszyst-
kich dorosłych – ocenia Beata 
Jarosz i dodaje: - Młodzi ludzie 
mają obecnie z powodu internetu 
nieograniczony dostęp do treści, 
które mogą degradować ich psy-
chikę. Chodzi o takie zjawiska, 
jak choćby cyberprzemoc, porno-
grafia, gry komputerowe, w któ-
rych lepszy jest ten, kto więcej 
i skuteczniej zabija. Nawet zwykłe 
wiadomości w telewizji potrafią
być nierzadko bardzo drastyczne 
i makabryczne. Podobnie litera-
tura, która też czasami dostar-
cza takich wrażeń. I ten dostęp 
odbywa się najczęściej poza kon-
trolą dorosłych. Zatem jeśli teraz 
zdeprecjonujemy zgodę rodziców 
na udział dzieci w edukacyjnym, 
historycznym projekcie to daje-
my młodzieży niebezpieczny sy-
gnał, że taka zgoda jest nieważna 
– podkreśla Beata Jarosz, doradca 
rodzinny i szefowa TRR we Wro-
cławiu.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy obejrzeli film historyczny „Generał Nil”.
Dziennikarze lokalnej gazety w poszukiwaniu sensacji skrytykowali fakt, że widzami były 
również dzieci poniżej 15 roku życia. Tymczasem wszystkie one miały zgodę rodziców. Spe-
cjaliści ds. rodziny twierdzą, że w tej sytuacji groźniejsze jest podważanie roli i autorytetu 
rodziców, czy też wszystkich dorosłych, niż samo obejrzenie filmu.

Nie podważać zgody rodziców

ŁUKASZ KRAWCZYK 

W klubie wędkarskim w Trzeb-
nicy 8 marca odbyło się zebranie 
zarządu koła, na którym wędka-
rze podzielili się pracą i ustalili, 
że znów spotkają się w piątek 5 
kwietnia.

Prezesem zarządu koła na kolejną 
kadencję wybrano Karola Wszoł-
ka, który podziękował za zaufanie 

i przedstawił program pracy na 
najbliższe lata. Skarbnik Mariusz 
Zmarzły ogłosił wysokość skła-
dek członkowskich, okręgowych 
oraz statutowych. 
Do zarządu koła weszli i objęli na-
stępujące funkcje: Karol Wszołek 
(prezes), Łukasz Krawczyk i Ste-
fan Łożyński (zastępcy prezesa), 
Mariusz Zmarzły (skarbnik), Da-
riusz Borowy (rzecznik), Paweł 
Nalepa (komendant Społecznej 
Straży Rybackiej),Andrzej Korzę-

pa (gospodarz), Roman Duda (in-
struktor ds. młodzieży), Szczepan 
Gurboda, Łukasz Kosowski, Ma-
riusz Korzeniowski, Marek Pale-
czek (członkowie zarządu).
Skład komisji rewizyjnej: Miro-
sław Wiewiór (przewodniczący), 
Ryszard Lewandowski (sekre-
tarz), Wiesław Cisek (członek). 
Skład sądu koleżeńskiego: Jacek 
Szymanowicz (przewodniczący), 
Mariusz Opieka (sekretarz), Ka-
zimierz Sobieraj (członek).

ROMAN SKIBA 

Andrzej Koziara, sołtys Głuchowa 
Górnego został niedawno wyróż-
niony przez wojewodę dolnoślą-
skiego dyplomem „za szczególne 
osiągnięcia oraz zaangażowanie 
na rzecz społeczności lokalnej”. 
Znalazł się w elitarnym gronie 60 
sołtysów z całego Dolnego Śląska, 
którzy tę nagrodę otrzymali. Jed-
nak bohater z naszej gminy zde-
cydowanie zaznacza, że to sukces 
całej społeczności, a nie jego oso-
bisty.
- Ja tylko ten dyplom odebrałem, 
bo jestem sołtysem, ale to uwień-
czenie ciężkiej pracy mieszkań-
ców naszego Głuchowa Górne-
go. Szczególnie chcę podkreślić 
wielką rolę i zasługę naszych pań 
z Koła Gospodyń Wiejskich, bo 
bez ich zaangażowania i pracy 
nie byłoby naszego udziału np. 
w wielu festiwalach, imprezach 
regionalnych. A przecież wyróż-
nienie w kulinarnym konkursie 
Smaki Regionu za nasz słynny już 
pasztet z selera to naprawdę nie 
przypadek, ale zasługa naszych 
pań – mówi sołtys Andrzej Ko-
ziara.
Nie mniej ważne jest, że dla zreali-
zowania lokalnych celów i zadań 
sołtysowi oraz społeczności udało 
się też pozyskać sponsorów. Zofia

i Andrzej Łysoniowie z firmy Atej
wspierają pomysły nie tylko fi-

nansowo, ale również i osobiście, 
bo są mieszkańcami wsi i mocno 
angażują się w głuchowskie ży-
cie. Dawny mieszkaniec Głucho-
wa Górnego, a dziś prezes firmy
AB Remo Wiesław Janusiewicz 
wykonał dla pań z KGW wielką, 

prawie metrową patelnię, na któ-
rej przygotowywane są potrawy 

na imprezach masowych m.in. 
pierogi podczas gminnej Wigilii 
i w trakcie dożynek. Z kolei Zbi-
gniew Sidorowski, dyrektor firmy
Agrobeta ufundował 60 ton pia-
sku, na którym ułożono puzzle na 
przykościelnym placu.

- Szczególnie chce podziękować 
panu burmistrzowi Markowi 

Długozimie za pomoc i serce. 
Ma on wielki wkład w to, że cała 
gmina się rozwija, a w tym gro-
nie także Głuchów Górny. Bar-
dzo nam pomógł przy remoncie 
kościoła, dzięki wsparciu gminy 
ogrodziliśmy cmentarz, wybudo-

wano nam 400 metrów chodni-
ka, a teraz mamy obiecaną nową 
drogę oraz ocieplenie i wymianę 
okien w naszej świetlicy. Mamy 
też plac zabaw dla dzieci, a z fun-
duszu sołeckiego chcemy sfinan-
sować utwardzenie placu przy 
świetlicy, zakup ławek i namiotu, 
który nam będzie służyć pod-
czas różnych imprez masowych 
– mówi Andrzej Koziara i dodaje: 
- Bardzo zaangażowani w pomoc 
naszej wiosce są również pani wi-
ceburmistrz Jadwiga Janiszewska 
i dyrektor TCKiS pan Adam Waz. 
My mieszkańcy to doceniamy 
i dziękujemy.
Sołtys Głuchowa Górnego pod-
kreśla, że to wyróżnienie było 
dla całej społeczności dużym, ale 
bardzo miłym zaskoczeniem, dla-
tego są wdzięczni zarówno woje-
wodzie dolnośląskiemu Markowi 
Skorupie oraz kapitule tej nagro-
dy za docenienie ich działań.
- Dzięki bardzo dobrej współpra-
cy naszych mieszkańców, szcze-
gólnie pomocy pań z KGW udają 
się imprezy zarówno we wsi, jak 
i potrafimy zaistnieć na zewnątrz
np. nasz pasztet z selera był prze-
bojem podczas Międzynarodo-
wego Festiwalu Piwa, a telewizja 
zrobiła o tym produkcie nawet 
specjalny reportaż. Jednak taka 
nagroda to coś wyjątkowego, dla-
tego się cieszymy – podsumowuje 
sołtys.

UWAGA WĘDKARZE!
Skarbnik koła przyjmuje w klubie wędkarskim, mieszczącym się 
w Trzebnicy przy ul. Słonecznej 8, w czwartki w godz. 17 – 19.
Wprowadzono zmiany w obowiązującej ewidencji połowów wędkar-
skich: składka na dany rok przyjęta może być przez skarbnika koła 
wyłącznie po złożeniu wypełnionego druku ewidencji połowów za 
rok poprzedni. Sukcesywnie (po zdaniu starych druków) wprowa-
dzane będą nowe druki ewidencji połowów, które oddawane będą 
corocznie.
Szkółka wędkarska spotyka się w ostatni czwartek miesiąca w klu-
bie wędkarskim o godz. 16. Zajęcia będą prowadzone przez kolegów: 
Dariusza Borowego, Łukasza Kosowskiego i Karola Wszołka. Zain-
teresowanych oraz chętnych prosimy o zapisy u prezesa koła pod nr 
telefonu 604-907-105 lub e-mailem wkarol@wp.pl

Zarząd podzielił zadania

Sołtys dostał dyplom, ale twierdzi, że to wyróżnienie dla całej wiejskiej społeczności. 
- Ja tylko ten dyplom odebrałem, bo jestem sołtysem, ale to uwieńczenie ciężkiej 
pracy mieszkańców naszego Głuchowa Górnego - zaznacza sołtys Andrzej Koziara. 

Pasztet rozsławił Głuchów Górny

Uroczysta gala w Dolośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Od lewej stoją: wojewoda dolnośląski Marek Skorupa, 
sołyts Głuchowa Górnego Andrzej Koziara i wiceburmistrz Trzebnicy Jerzy Trela.
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Niedawno w trzebnickim ratuszu 
odbyło się spotkanie poświęco-
ne rocznicy 115-lecia utworzenia 
kolejki wąskotorowej na naszym 
terenie. Dokładnie 1 lipca 1898 
roku można było po raz pierwszy 
nią przejechać z Wrocławia przez 
Trzebnicę do Prusic. Wąskoto-
rówka działała przez 94 lata (do 
1991 roku), ale obecnie pozostały 
po niej już tylko wspomnienia. 
W wielu miejscach nie ma torów, 
ale sentyment pozostał.
- Zaproponowałem na tym spo-

tkaniu, by uczcić tę rocznicę pie-
szym rajdem po trasie tej kolejki. 
Będzie okazja do wspomnień 
i przypomnienia historii wąsko-
torówki. Kolejne spotkanie w ra-
tuszu zaplanowaliśmy na sobotę 
6 kwietnia (godz. 10). Zapraszam 
wszystkich zainteresowanych 
tym tematem – mówi Tomasz Ła-
masz, inicjator spotkania i wielki 
fan kolejnictwa.
Zbigniew Lubicz-Miszewski, 
prezes Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Trzebnickiej również uwa-
ża, że o kolejce wąskotorowej nie 
można zapomnieć: - Podczas spo-
tkania wyświetlaliśmy slajdy, ale 

przede wszystkim warto zebrać 
pamiątki i wspomnienia o wą-
skotorówce. Ludzie mają zdjęcia 
i wiele do opowiedzenia na ten 
temat. To były fascynujące przy-
gody i przeżycia, tylko musimy 
je ocalić. Może w przyszłości uda 
się zrobić z tego wystawę, a nawet 
zainteresować władze pomysłem 
reaktywowania kolejki.

W Krośnicach już jeździ
Tymczasem w Gminie Krośnice 
właśnie do takiej reaktywacji wą-
skotorówki już doszło. W ramach 
realizacji unijnego projektu wy-
budowano tam nowy tor w kształ-
cie ósemki o długości trzech kilo-
metrów, zakupiono dwie lokomo-
tywy (spalinową i parowóz) oraz 
kilka wagonów i drezynę. Kolejka 
ma być atrakcją turystyczną, swo-
istym magnesem, który ściągnie 
do Krośnic nie tylko miłośni-
ków i pasjonatów kolejnictwa, ale 
przede wszystkim całe rodziny. 
Oficjalna inauguracja wąskoto-
rówki na trasie Krośnice – Wierz-
chowice nastąpi pod koniec maja 
(w weekend 24-25). Ciekawost-

ką jest fakt, że sprowadzony do 
Krośnic parowóz Px48-1907 do 
roku 1970 jeździł na trasie trzeb-
nickiej wąskotorówki i jest bar-
dzo urokliwy, wyposażony m.in. 
w dzwon, który dźwiękiem przy-
pomina pociągi rodem z amery-
kańskich westernów.
Trasa przejazdu jest bardzo atrak-
cyjna, bo prowadzi przez wielki 
park, w pobliżu powstało rów-
nież kąpielisko, są parkingi dro-
gi dojazdowe i trasy rowerowe. 
Cały projekt kosztował 11 mln zł, 

z czego 8 mln pozyskano z fun-
duszy europejskich. 
- Kolejka ma być takim wyjąt-
kowym magnesem, ale atrakcji 
będzie więcej, przede wszystkim 
ludzie będą mogli mile i przyjem-
nie spędzić czas całymi rodzina-
mi. Będzie można pogrilować, 
wykąpać się, pożeglować, czy 
pojeździć na rowerze. Jak rów-
nież przejechać się wąskotorówką 
– mówi Dariusz Stasiak, sekretarz 
Gminy Trzebnica.

Trzebniczanie z sentymentem wspominają cza-
sy, gdy do Wrocławia czy do Prusic jeździło się 
koleją wąskotorową. Wkrótce, bo już w maju, 
taką przygodę będzie można przeżyć w Krośni-
cach.

Pasjonaci kolejki

DANIEL 
BUCZAK
sekretarz gmi-
ny, koordynator 
TRB
Potrzeba po-
wołania Rady 
Biznesu wynika 

z potencjalnych korzyści wyni-
kających ze współpracy. Przed-
siębiorcy z terenu naszej gminy 
będą mieli możliwość włączyć 
się w proces podejmowania de-
cyzji, dotyczących warunków 
prowadzenia działalności gospo-
darczej oraz cyklicznie i stale wy-
rażać swoje oczekiwania wobec 
władz samorządowych. W ten 
sposób powstać może skuteczne 
lobby działające na rzecz rozwo-
ju przedsiębiorczości w gminie 
Trzebnica. 

ZBIGNIEW 
WĘGRZYN
wiceprzewod-
niczący Milic-
kiej Rady Biz-
nesu
Milicka Rada 
Biznesu funk-

cjonuje już trzeci rok i została 
powołana na prawie identycz-
nym spotkaniu. MRB stara się 
wychodzić naprzeciw oczeki-
waniom burmistrza. Z drugiej 
jednak strony rada jest informo-
wana o uchwałach dotyczących 
ważnych spraw gminnych, in-
westycjach i zadaniach. Rada ma 
także kontakt z urzędem pracy, 
spotyka się z pracownikami ZUS, 
Urzędu Skarbowego i wyjaśnia 
na bieżąco wiele wątpliwości. Po-
nadto zorganizowaliśmy bal cha-
rytatywny, a zebrane pieniądze 
zostały przekazane na wakacyj-
ny wypoczynek dla najbardziej 
potrzebujących dzieci. Zdecydo-

waliśmy także honorować najbar-
dziej prężnych przedsiębiorców. 
Pierwszą firmą, której przyznano
tytuł jest Zakład Piekarniczo-Cu-
kierniczy Voght i Syn. 

MAREK 
WORON
kanclerz Loży 
Dolnośląsk iej 
BCC
Jestem zbudo-
wany tą inicja-
tywą. W Polsce 

przedsiębiorcy nie są należycie 
doceniani, nie mają reprezentacji 
w sejmie, w regionalnych i lokal-
nych gremiach. Samorządy go-
spodarcze praktycznie nie istnie-
ją, dlatego takie inicjatywy, mam 
nadzieję, zaowocują. Jeśli daje 
się przedsiębiorcom możliwość 
budowania wzajemnych relacji, 
to z tego musi powstać dobro. 
Współpraca bowiem i zrozumie-
nie buduje wielkie rzeczy. 

JERZY 
WOŹNICZKO
dyrektor Banku 
Spółdzielczego 
w Trzebnicy
Trzebnica jest 
podzielona na 
różne sposo-

by, należałoby się temu w końcu 
przeciwstawić i szukać płasz-
czyzn porozumienia. Myślę, że 
stowarzyszenie mogłoby być ta-
kim miejscem, gdzie te podziały 
nie byłyby tak głębokie i wyraź-
ne. Jak nie spróbujemy, to się nie 
przekonamy. Warto podkreślić 
także, że wszystko zależy od lu-
dzi i jeśli rada byłaby aktywna, 
pożytki zapewne byłyby zauwa-
żalne. 

Trzebnicka Rada Biznesu - to dobry pomysł 
Trzebnicka Rada Biznesu okazała się trafionym
pomysłem. Spotkanie, które odbyło się 6 mar-
ca, cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Dopisali zarówno przedsiębiorcy, jak i zaproszeni 
goście. Padły deklaracje o współpracy, wspólnych 
inicjatywach i pracy na rzecz rozwoju lokalnego 
środowiska.

BURMISTRZ MAREK DŁUGOZIMA
Obecność tak wielu osób to dla mnie ważny sygnał, że przedsiębiorcy chcą współpracować i wi-
dzą potrzebę wzajemnej integracji. Moim zdaniem warto spotykać się, rozmawiać, by następnie 
wspólnie podejmować decyzje. Liczę, że Rada Biznesu stanie się ciałem doradczym, wspiera-
jącym i wyrażającym swoją opinię, bo ważne jest by przedsiębiorcy angażowali się w lokalne 
sprawy. Bardzo się cieszę, że doszło do spotkania i powołania Trzebnickiej Rady Biznesu. 

Rozmowy kuluarowe. Od lewej M. Woron, D. Buczak, J. Trela.

Prawie wszyscy przedsiębiorcy byli za utworzeniem Trzebnickiej rady biznesu.

Krośnicka kolejka jest ciekawą atrakcją turystyczną.
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Szkolne akademie z okazji Dnia 
Kobiet wypełnione są pomysłami, 
dobrym humorem i zazwyczaj 
energetyczną muzyką. Ucznio-
wie Zespołu Szkół w Ujeźdź-
cu Wielkim również pamiętali 
o koleżankach ze szkolnej ławy, 
paniach nauczycielkach i wszyst-
kich kobietach zaangażowanych 
w życie szkoły.
8 marca atmosfera w Zespole 
Szkół  w Ujeźdźcu Wielkim była 
wyjątkowa. Już od progu szkoły 
widać było, że dziewczęta miały 
wyśmienite humory. Wszystkie 
trzymały w rękach - a to żółtego 
tulipanka, a to czerwoną różycz-
kę, a to lizaka w kształcie serca. 
Niektóre z nich poszły o krok 
dalej i ubrały  zabawne odzieżo-
we „gadżety” sprezentowane im 
przez męską część szkoły. Czaru 
słodyczy dopełniły słodkie po-
częstunki zorganizowane przez 
chłopców poszczególnych klas. 
Aby tradycji stało się zadość, 
Święto Kobiet zostało uhonoro-
wane  uroczystą, szkolną akade-
mią. 

„Szkolna elita kabareciarzy” w niezwykle humorystyczny sposób opowiadała 
o zaletach płci pięknej.

Ujeździec Wielki Do kwiaciarni marzec pobiegł

Męska część szkolnej społeczności 
wybrała: Miss Pomocnej Dłoni, Miss 
Inteligencji, Miss Gracji i Elegancji, 
Miss Sportu oraz Miss Aktorstwa. To 
niejedyne atrakcje, które 8 marca 
w Szkole Podstawowej w Boleścinie 
czekały na wszystkie kobiety – i te 
młodsze, i te trochę starsze.

Dzień Kobiet przygotowali starsi 
uczniowie wraz z przedstawicie-
lami Samorządu Uczniowskiego, 
pod opieką pani Anna Leszczyń-
skiej–Janik. Był krótki występ 
artystyczny i życzenia wraz ze 
specjalnymi dedykacjami w for-
mie piosenek - dla mam, pani 
dyrektor, pań nauczycielek, pań 
z obsługi oraz najmłodszych ko-
bietek. Najwięcej pozytywnych 
emocji dostarczył utwór zespołu 
Weekend „Ona tańczy dla mnie”. 
W trakcie każdej dedykacji panie 
otrzymywały ręcznie wykonane 

kwiaty. Natomiast dziewczynki 
dostały pyszne, pięknie zapako-
wane jabłka. W tym roku zrezy-
gnowano ze słodyczy, ponieważ 

Szkoła w Boleścinie bierze udział 
w akcji „Trzymaj Formę”, która 
promuje zdrowe odżywianie.

Boleścin               Piosenka dla Miss

Małe, szkolne i bardzo dumne miss.

AGATA STĘPIEŃ  

Kiermasz rękodzieła i wyrobów 
regionalnych to nowa inicjatywa 
TCKiS. Ten pierwszy pozwolił 
zobaczyć, że był to dobry pomysł.  
Chęć uczestnictwa w nim zgłosi-
ło wielu rękodzielników z terenu 
naszej gminy, którzy chcieli za-
prezentować swoje wyroby szer-
szej publiczności. Zdaniem Mał-
gorzaty Dorosz prezentującej m. 
in. zabawki robione na szydełku 
taki kiermasz to bardzo ciekawy 
pomysł.  - Można się zaprezento-
wać, nawiązać ze sobą współpra-
cę czy zawrzeć nowe znajomości 
- wyliczała. - Ludzie przyjdą, do-
wiedzą się, że coś takiego w ogó-
le istnieje, że ktoś robi zabawki, 
ktoś robi biżuterię, dekoracje, bo 
przecież nie wszyscy śledzą blo-
gi, internet, czy siedzą z nosem 

w gazetach. Poza tym, można się 
tu wymieniać informacjami, pro-
jektami, dowiedzieć się np. z ja-
kiej wełny co robić, jak robić i czy 
warto robić. Jest naprawdę fajnie 
i mam nadzieję że będzie takich 
wystaw będzie więcej - podkreśla 
pani Małgorzata. 
Na kiermaszu zaprezentowało 
się ponad 20 wystawców. Można 
było nabyć nie tylko  przedmio-
ty użytkowe, ale także produkty 
spożywcze, takie jak ciasta, chleb, 
zakwas na żur, czy boczek. Nie 
zabrakło oczywiście pisanek i in-
nych ozdób związanych ze świę-
tami Wielkiej Nocy. Kiermasz był 
niepowtarzalną okazją do zaku-
pienia niepospolitych produktów, 
które mogą świetnie posłużyć nie 
tylko do ozdoby ale także jako 
oryginalny prezent. W takiej 
roli na pewno sprawdziłaby się 
biżuteria z galerii „Pod elfami”, 

której właścicielka Joanna Wal-
czak -Wesołowska powiedziała: 
- Uczestniczyłam już w takich 
kiermaszach, kiedy mieszkałam 
w Szkocji, było bardzo ciekawie 
i bardzo by mi się podobało, gdy-
by u nas też było podobnie.
Z jej słowami zgodziła się także 
Marianna Trelińska wystawiają-
ca swoje wyroby szydełkowe. Co 
prawda tłumów odwiedzających 
kiermasz nie było, ale każdy kto 
się pojawił był pod wrażeniem 
przygotowania organizacyjnego. 
- Dziś wybrałam się na spacer 
i przy okazji odwiedziłam Cen-
trum. Kupiłam kilka drobiazgów, 
którymi udekoruję świąteczny 
stół - przyznaje Maria, mieszkan-
ka Trzebnicy. – Niech żałują ci, 
którzy tu nie przyszli. Ja jestem 
zachwycona. Warto to powta-
rzać, bo uważam, że formuła jest 
interesująca - podsumowuje. 

Święta Wielkanocne tuż, tuż. Z tej okazji w sobotę 16 i w niedzielę 17 marca 
w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu odbył się kiermasz rękodzieła i wy-
robów regionalnych. W jego trakcie można było zakupić m. in. ozdoby świą-
teczne, biżuterię, ręcznie robione serwetki i wiele innych przedmiotów wyko-
nanych różnymi technikami rękodzielniczymi.

Kiermasz rękodzieła i wyrobów regionalnych 

Wielkanocne akcenty można wykonać nawet z ceramiki.
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EDYTA BĄK 

Kiedy jesteśmy już bardzo zmę-
czeni zimą, coraz częściej wypa-
trujemy wiosny. Już niebawem, 
w pierwszą niedzielę po wio-
sennej pełni księżyca nadejdzie 
Wielkanoc. Jest to najbardziej 
radosne święto obchodzone przez 
chrześcijan na całym globie. Poza 
symboliką religijną Wielkanoc 
jest dniem budzącej się do życia 
przyrody, to także ukłon złożony 
życiu. 
Palma wielkanocna wśród świą-
tecznych symboli zajmuje szcze-
gólne miejsce. W naszych zwy-
czajach są to gałązki wierzbowe 
pokryte baziami i udekorowane 
liśćmi borówki bądź bukszpa-
nu, one bowiem, zieleniejąc już 
na przedwiośniu, uważane są za 
symbol zmartwychwstania i nie-
śmiertelności natury. Palma wiel-
kanocna jest tradycyjnym sym-
bolem Niedzieli Palmowej, która 
jest pamiątką wjazdu Jezusa do 
Jerozolimy i zgodnie z tradycją 
katolicką, wszyscy wierni w tym 
dniu idą święcić palmy.

To właśnie palma była główną 
bohaterką Festiwalu Tradycji 
i Obrzędów, który odbył się 11 
marca w Trzebnickim Centrum 
Kultury i Sportu. Ideą festiwalu 
jest głównie promocja tradycji re-

gionu trzebnickiego oraz utrwa-
lanie i kultywowanie wartości 
kulturalnych od najmłodszych 
lat. Festiwal ma wieloletnią tra-
dycję i dwie edycje: wiosenną 
i zimową. Jego autorką jest Łucja 
Kołodziejczyk. W poniedziałko-
wym, pierwszym etapie edycji 
wiosennej, uczestniczyły dzieci 
z Boleścina wraz z gronem peda-
gogicznym.
Przez większą część spotkania 
młodzi rękodzielnicy wykony-
wali piękne ludowe palmy, co 

ważne, z materiałów zebranych 
przez siebie.  Pod bacznym okiem 
pedagogów i prowadzącej dzieci 
z entuzjazmem tworzyły piękne 
i kolorowe dzieła, wykorzystując 
całą gamę materiałów: wierzbowe 
gałązki, trzcinę, suche zioła i zbo-
ża, bukszpan, kolorową bibułę. 
Swobodna atmosfera, która pa-
nowała na spotkaniu, wyzwalała 
wśród dzieci ogrom energii i ra-
dości.  6-letni Maks Jarzębiński 
na pytanie o wrażenia z imprezy 
odpowiedział rozbrajająco: - Jest 

super! Moja palma jest magiczna! 
Dalszą część spotkania wypełnia-
ły zabawy i gry, w których dzieci 
bardzo chętnie uczestniczyły.
Wykonane przez dzieci z Boleści-
na palmy stały się podwaliną II 
etapu festiwalu- wystawy. Niepo-
wtarzalne dzieła wraz ze stroja-
mi ludowymi stworzyły bajkową 
kompozycję, która jest dostępna 
dla zainteresowanych codziennie 
w Trzebnickim Centrum Kultury 
i Sportu.
Ostatnim etapem festiwalu było 
wręczanie nagród dzieciom za 
udział w Trzebnickim Festiwa-
lu Tradycji i Obrzędów. Autorka 
festiwalu osobiście udała się  do 
Szkoły Podstawowej w Boleścinie, 
gdzie obdarowała przepięknymi 
pisankami uczniów oraz całe gro-
no pedagogiczne. Pisanki owe to 
dzieło bardzo zdolnej lokalnej ar-
tystki - Elwiry Teski z Komorów-
ka. Każda pisanka, to istne arcy-
dzieło – mówiła zachwycona dy-
rektor szkoły Bogumiła Szermer. 
- Dziękujemy bardzo w imieniu 
dzieci, jak i swoim. Cieszę się, że 
dzieci uczestniczyły w festiwalu, 
każda okazja i możliwość edu-
kowania naszych podopiecznych, 
jest bardzo cenna - dodała. Nie 
mniej zadowolony z nagrody był 
Filip Krawczyński- uczeń kla-
sy „0”: - Jajko jest świetne! Dam 
mojej mamusi - będzie szczęśli-
wa- podkreśli z zadowoleniem na 
twarzy.

Zbliża się Wielkanoc, święto wszystkich chrześcijan, naj-
ważniejsze święto w kalendarzu liturgicznym, a zarazem 
najbardziej radosne ze wszystkich. Przygotowania do świąt 
rozpoczęły już dzieci z Boleścina, prezentując przepiękne 
palmy wielkanocne na Trzebnickim Festiwalu Tradycji i Ob-
rzędów.

Magia palmy wielkanocnej

Najmłodsi starannie przygotowywali swoje palmy.

PATRYCJA KRÓL 

 O tym, że w naszej gminie nie 
brakuje wielkich talentów, pisze-
my dosyć często. Co chwilę któ-
ryś z naszych zdolnych mieszkań-
ców bierze udział w jakimś talent 
show i po chwili słyszy o nim cała 
Polska. Bywa też tak, że trzeb-
niczanie opuszczają rodzinną 
miejscowość, ale nie zapominają 
o swoich korzeniach i chętnie do 
nich wracają. 
 Dorota Osińska urodziła się 
w 1978 roku we Wrocławiu, ale 
wychowywała się w Trzebnicy. 
Ukończyła trzebnickie liceum, 
a później udała się na studia do 
Wrocławia. Chwilę później o ta-
lent upomniała się stolica – tam 
Dorota mieszka od 1997 roku. 
Z wykształcenia jest andragogiem 

i animatorem kultury. Śpiewa du-
szą, gra w teatrze Rampa w War-
szawie, ale najważniejsza rola to 
– jak sama twierdzi – rola matki 
i żony. Przy okazji sukcesu pani 
Doroty w popularnym telewizyj-
nym The Voice of Poland popro-
siłam ją o kilka słów na temat jej 
planów i wspomnień związanych 
z rodzinną miejscowością:
Jakie ma pani plany na przyszłość?

Życie dość skutecznie nauczyło 
mnie, żeby zbyt daleko nie wy-
biegać w przyszłość. Pewne plany 
oczywiście mam, zarówno w sfe-
rze osobistej jak i zawodowej, ale 
zwłaszcza teraz wszystko zmienia 
się w takim tempie i tak chwila-
mi gwałtownie, że przesadnie do 
tych planów się wolę nie przywią-
zywać.
Więcej czasu będzie pochłaniała pra-
ca w teatrze, czy może koncerty?

Poczyniłam ryzykowne kroki, 
o których nie mogę tu mówić, 
ale wiadomo, o co chodzi. Chcia-
łabym jak najwięcej się tam na-
uczyć. Zrobiłam to też po to, żeby 
trochę więcej koncertować, bo 
bardzo mi tego brakuje, kiedy 
praca w teatrze pochłania mi każ-
dą wolną chwilę. Trudno powie-
dzieć jak to będzie, bo już znam 
niektóre plany mojego teatru 
i wiem, że nie będę próżnowała. 
Nie tracę jednak nadziei, że uda 
się to wszystko pogodzić. 
Czy ma pani w planach wydanie ko-
lejnej płyty? 
Mam nawet niemal dopięty ma-
teriał, teraz tylko potrzebujemy 
sponsora, albo firmy, która nam
to wyda.
Jak wspomina pani swoje występy 
w Trzebnicy, w tym ostatni na trzeb-
nickim Rynku?

Każdy występ był inny i niósł 
za sobą inne emocje i doznania. 
Zazwyczaj było zimno, ale szcze-
gólnie emocjonalnie myślę o tych 
dwóch ostatnich. Koncert na 
Rynku to specyficzny rodzaj pra-
cy, ale o dziwo pierwszy raz czu-
łam, że mimo trudnych warun-
ków docierało to, co robiliśmy. 
Trzebnica jest moim miastem. Tu 
się wychowałam, przeżyłam masę 
przygód. To niesamowite, że po 
tak wielu latach mogę tu wracać 
nie tylko na wakacje do rodziny, 
ale po prostu do Trzebnicy.
Miło się gra “dla swoich”?

Najmilej!

Dziękuję za rozmowę i życzę wielu 
sukcesów.

Śpiewem Trzebnica słynie…
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Sympatyczne, sobotnie popołudnie 9 marca. Panie z Koniowa upiekły 
pyszne ciasta i zebrały się w świetlicy wiejskiej. Tu czekało na nie kilka 
niespodzianek: lampka szampana, muzyczne show w wykonaniu dzie-
ci i młodzieży, a na koniec miły akcent: ręcznie robione kartki z życze-
niami. Sołtys Elżbieta Sroga wykonała je dla każdej z pań. 

Sołys Koniowa Elżbieta Sroga (z prawej) i Renata Jasińska świetnie się bawiły.

Kartka dla paniKoniowo 
„Dla Was dziś kwiaty i uśmiechy 
i pierwszy promień bliskiej wio-
sny.
Dzień bez kłopotów i bez trosk.
Dużo radości.
Dla mamy, pani i dziewczynek
W domu, w przedszkolu, na wy-
cieczce
Każdego dnia dobry uczynek To 
jest od chłopców upominek”

 8 Marca to taki dzień, w któ-
rym każda kobieta – i większa, 
i mniejsza – czuje się wyjątko-
wo. Także w Przedszkolu nr 2, 
aby podkreślić wagę tego święta, 
mali mężczyźni przygotowali 
dla wszystkich pań pełne uroku 
przedstawienie. Chłopcy z wro-

dzoną pewnością siebie i czarem 
wyrecytowali wiersze, życzenia 
i różne słodkie obietnice... Przy 
pomocy swoich koleżanek za-
śpiewali też „marcowe” piosen-
ki, a dzieci z grupy 2 wykonały 
chwytający za serce układ rucho-
wy do muzyki klasycznej.
Po skończonym programie ar-
tystycznym dyrektor Halina 
Saternus w imieniu wszystkich 
przedstawicielek płci pięknej po-
dziękowała mężczyznom za pięk-
ne życzenia, kwiaty i promienne 
uśmiechy. Po słodkim poczęstun-
ku dzieci wróciły do swoich grup 
– ale do końca dnia uśmiech nie 
zniknął z żadnej dziewczęcej 
twarzy. 

Alina Nowakowska

Wiersz dla pań

Przedszkolaki też świętowały 
Dzień Kobiet.
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INFORMATOR 
KULTURALNY
KINO POLONIA
r e p e r t u a r

Bejbi blues
22 marca o godz. 20
w reżyserii 
Katarzyny Rosłaniec
bilety: 10 zł do nabycia 
w kasie kina tuż przed 
seansem

Miłość
5 kwietnia o godz. 20
w reżyserii Michaela 
Hanekego
bilety: 10 zł do nabycia 
w kasie kina tuż przed 
seansem

KULTURA
22 marca 
kabaret  „Paranienormalni”
z nowym skeczem 
pt. „Żarty się skończyły”
godz. 17, bilety w cenie 50 zł 

WYSTAWY  T C K i S

„Polski strój ludowy”
Prezentacja strojów ludowych 
różnych regionów kraju. 

„Trzebnickie Palmy”
Prezentacja wielkanocnych 
palm z sołectw gminy 
Trzebnica, (palmy przygoto-
wane przez sołectwa: Brzy-
ków, Jaźwiny, Węgrzynów, 
Taczów Mały).

„Palmy z Boleścina”
Prezentacja palm 
wykonanych przez uczniów 
SP z Boleścina w ramach Fe-
stiwalu Tradycji i Obrzędów.

„Idzie wiosna”
Malarstwo dzieci z Pracowni 
Rozwoju Aktywności 
Twórczej.

„bez tytułu”
Malarstwo młodzieży 
z Pracowni Malarstwa 
i Rysunku.

„Co tak gra?”
Malarstwo dzieci z pracowni 
„Czerwona kropka”. 

5 kwietnia 
odbędzie się wernisaż 
wystawy malarstwa 
Anny Marii Fusaro 
pt. „Światło i kolor”. 
Więcej informacji wkrótce 
na stronie internetowej: 
kulturaisport.trzebnica.pl

ZDROWIE

 24 kwietnia 
w godz. 12 – 14 
w TCKiS odbędzie się 
bezpłatne badanie wzroku. 
Więcej informacji wkrótce na 
stronie internetowej: 
kulturaisport.trzebnica.pl

PATRYCJA KRÓL 

MARTYNKA
POP
Święta to dla 
mnie jajko, kieł-
baska i jak się 
idzie do kościół-
ka. A wiesz, że 
ja już mam plan 
na moje jajko? 
Muszę go za-

pamiętać. No dobra, zdradzę ci. 
Najpierw pomaluję taką trawkę 
i łodygi dookoła, i jeszcze zrobię 
taki kwiatek żółty i będą dooko-
ła białe płatki, niebo i słoneczko, 
które się uśmiecha. Najlepsze jest 
to, że do koszyczka mama daje mi 

zajączka czasem. A żurek to moja 
ulubiona zupa!

ADAŚ 
SYRKO

Święta kojarzą 
mi się z malo-
waniem jajek. 
Razem z siostrą 
malujemy na 
nich kropeczki 
i ślaczki. Do ko-

szyczka daje się też chleb i szyn-
kę. Ja lubię też słodkiego baranka 
z czekolady. W sumie wolę świę-
ta Bożego Narodzenia, ale na te 
święta też się dostaje prezenty. 
W święta chodzę do kościółka 
z dziadkiem Wojtkiem.

TYMEK 
ORŁOWSKI

W święta ubiera 
się choinkę… 
Aa, w te święta, 
co teraz będą, 
maluje się pi-
sanki na różne 
kolory. Trzeba 

uważać, żeby nie pękły. Mam taki 
pomysł, żeby namalować na niej 
samochód z policją! Byłoby super. 
Szkoda tylko, że później trzeba je 
zjeść, bo psuje się malunek. 

MAJA 
PIETRZAK

Lubię święta 
w ie l k a no c ne , 
bo gotuje się 
wtedy jajka i się 
je farbuje, robi 
się zupę – biały 

barszcz, piecze się babki. Moja 
święconka ma babkę, jajeczka, sól 
i szynkę. Najbardziej lubię jeść 
babkę. W święta jest też śmigus 
dyngus i wtedy się oblewa wodą. 
W tamtym roku na święta do-
stałam czekoladę i jajko niespo-
dziankę.
 

KAJTEK 
PRZYBYLOK

Święta są super, 
bo wtedy przy-
chodzi zajączek, 
jest dużo sło-
dyczy i zabawy. 
Kolację jemy 
u babci i jest 

bardzo fajnie. Wszyscy się cieszą 
i jest wesoło. A babcia daje nam 
do jedzenia pyyyyszny żurek. Do 
koszyczka wkłada się ugotowane 
i kolorowe jajka. Potem się je nie-
sie do kościoła. Te święta są po to, 
że wtedy Pan Jezus się odradza. 

Święta z kolorowymi jajkami w tle
Już wkrótce święta Wielkiej Nocy. Lada dzień rozpoczniemy 
przygotowania. Będzie wielkie sprzątanie nie tylko w domu, 
ale także w sercu. Także wśród najmłodszych. My zapytali-
śmy przedszkolaki z Przedszkola nr 2 - czym dla ciebie jest 
Wielkanoc? Oto odpowiedzi. 

Do udziału w zawodach można 
było zapisać się przez formularz 
internetowy, a także w dzień 
biegu w zorganizowanym biu-
rze zawodów, znajdującym się 
przy Trzebnickim Parku Wod-
nym ZDRÓJ, który dla każdego 
uczestnika imprezy przygotował 
niespodziankę – 50% rabatu na 
bilet wstępu. Przedstawiciele Sto-
warzyszenia Pro Run czuwali nad 
techniczną stroną biegu i klasyfi-

kacją końcową. Na trasie zawod-
nikom pomagali wolontariusze, 
którzy czuwali nad prawidłowym 
przekierowywaniem biegaczy na 
ścieżkach. Dodatkowo podawali 
zawodnikom wodę, a po prze-
biegnięciu mety także specjalne 
pakiety gadżetów z wodą mine-
ralną i batonem regeneracyjnym. 
Każdy zawodnik mógł także zjeść 
ciepły posiłek.

Sygnał do startu dali wspólnie 
burmistrz Gminy Trzebnica Ma-
rek Długozima oraz prezes Sto-
warzyszenia Pro Run Jacek Jacko-
wiak. Biegacze musieli pokonać 
trzy pętle po 3,33 km każda, co 
zwycięzcy – Maciejowi Jasiń-
skiemu (Śląsk Wrocław) zajęło 40 
min i 6 sek. II i III miejsce przy-
padły trzebniczanom – Andrze-
jowi Hazubskiemu (41:26) i Zbi-
gniewowi Kaczmarkowi (42:05) 
z LZS Trzebnica. Wśród kobiet 
najlepsze były: Alina Andrej-
czuk (51:41), Magdalena Łowicka 
(55:19), Joanna Todd (55:30).
 - Jestem bardzo zadowolony, że 
biegowe ścieżki w Trzebnicy cie-
szą się tak dużą popularnością. 
Codziennie obserwuję jak wielu 
trzebniczan, a także gości spoza 
naszego miasta, trenuje lub spa-
ceruje na odnowionych terenach 
spacerowo-rekreacyjnych przy 
stawach oraz w Lesie Bukowym. 
Jestem pełen podziwu, jak in-

tensywnie rozwija się taka forma 
aktywności ruchowej wśród za-
równo młodzieży jak i starszych 
mieszkańców naszej gminy. Ży-
czę już dziś wszystkim udanego 
wypoczynku u progu wiosny, 
a sportowcom wspaniałych star-
tów w rozpoczętym w niedzielę 
sezonie biegowym - powiedział 
po biegu burmistrz Marek Dłu-
gozima.
Po uroczystej dekoracji zwycięz-
ców rozlosowano dwa podwójne 
zaproszenia VIP na Festiwal Bie-
gowy w Krynicy.
I Cross Trzebnicki o Puchar Bur-
mistrza Gminy Trzebnica został 
zorganizowany przy współpracy 
Gminy Trzebnica oraz Trzebnic-
kiego Centrum Kultury i Spor-
tu ze Stowarzyszeniem Pro Run 
z Wrocławia. Już dziś zapraszamy 
na kolejny Cross w przyszłym 
roku - mając nadzieję na lepszą 
pogodę i jeszcze większa frekwen-
cję na starcie.   [kas]

8 marca z okazji Dnia Kobiet 
Trzebnicki Park Wodny “Zdrój” 
podobnie, jak w ubiegłym roku, 
przygotował specjalną ofertę dla 
kobiet - tych dorosłych i tych naj-
młodszych. Dla odwiedzających 
Pań czekała miła niespodzianka 
w postaci 50 % zniżki na dowol-
ny bilet wstępu na basen oraz 
bezpłatny wstęp na saunę. Już od 

wczesnych godzin porannych ba-
sen wypełniły panie, które  relak-
sowały się korzystając z różnych 
wodnych atrakcji. Sauna w tym 
dniu przeżywała prawdziwe ob-
lężenie, wiele pań ośmieliło się 
odwiedzić saunę po raz pierwszy. 
Z uroków saunarium oraz ba-
senu korzystały panie zarówno 
z Trzebnicy, jak i bliższych oraz 

dalszych miejscowości, w tym 
również duża grupa z Wrocławia. 
W najbliższym okresie planowa-
ne są kolejne rabatowe niespo-
dzianki, dlatego warto systema-
tycznie odwiedzać stronę Trzeb-
nickiego Parku Wodnego www.
trzebnicazdroj.eu oraz profil na
Facebooku www.facebook.com/
trzebnica.zdroj.   [agat]

Dzień kobiet na basenie

I Cross Trzebnicki za nami
Mimo niesprzyjającej pogody, blisko 100 biegaczy 
stawiło się w niedzielę, 10 marca, na start I Crossu 
Trzebnickiego o Puchar Burmistrza Gminy Trzebni-
ca. Trudna trasa o długości 10 kilometrów, przebie-
gająca przez pagórkowaty teren Lasu Bukowego 
oraz przez obszar Stawów Trzebnickich, wymagała 
od zawodników ogromnego wysiłku, ale jednocze-
śnie dostarczyła wiele satysfakcji i zadowolenia z jej 
ukończenia.

Stoją od lewej: Jacek Jackowiak, burmistrz Marek Długozima oraz trzy 
najszybsze panie - Alina Andrejczuk (51:41), Magdalena Łowicka (55:19), 
Joanna Todd (55:30).

Zwycięzca Maciej Jasiński na linii mety.
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KRYSTYNA JANOWSKA 

Najważniejszym punktem spo-
tkania było otwarcie wystawy 
w holu kuratorium, poświęconej 
dr Jerzemu Woźniakowi, na której 
zaprezentowano prace plastycz-
ne i literackie wykonane przez 
uczniów oraz plansze dokumen-
tujące sylwetkę tego niezwykłego 
człowieka. Na podsumowaniu 
projektu Szkołę Podstawową nr 2 
w Trzebnicy reprezentowała dy-
rektor szkoły Grażyna Kantecka, 
opiekunka Klubu Historycznego 
przy SP nr 2 Krystyna Janowska 
wraz z uczniami oraz pan Adam 
Kempa, prezes trzebnickiego ob-
wodu Światowego Związku Żoł-
nierzy AK.
Przybyłych gości powitała wice-
wojewoda dolnośląski Ewa Mań-
kowska, a dolnośląski kurator 
oświaty Beata Pawłowicz doko-
nała uroczystego otwarcia wy-
stawy. Gościem honorowym była 

małżonka śp. dr Jerzego Woźnia-
ka, pani Aleksandra Woźniak. 
Szczególnym momentem dla pani 
Aleksandry Woźniak było przeka-
zanie na jej ręce specjalnej Księgi 
Pamiątkowej, w której umiesz-
czono wszystkie wyróżnione 
prace dokumentujące dokonania 
jej  męża. Podczas uroczystości 
do Rodziny Szkół im. AK zosta-
ło włączone I Liceum Ogólno-
kształcące w Miliczu, które jako 
13. szkoła będzie realizować cele 
edukacyjne i wychowawcze opar-
te na ideałach i etosie AK. 
Przewodnicząca Dolnośląskiej 
Rodziny Szkół im. AK dyrektor 
Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy Do-
rota Rasała-Świtoń przekazała 
przedstawicielowi ŚZŻAK fun-
dusze przeznaczone na tablicę 
poświęconą panu J. Woźniakowi, 
która zostanie wmurowana w ko-
ściele św. Elżbiety we Wrocławiu. 
Pieniądze pochodzą ze zbiórek or-
ganizowanych przez społeczności 
szkolne i lokalne skupione wokół 

Rodzin Szkół im. Armii Krajo-
wej. Beata Pawłowicz podkreśliła 
wagę  przedsięwzięć mających na 
celu propagowanie sylwetek osób, 
które poświęciły swoje młode 
lata Polsce, a za swą determinację 
i walkę o wolną ojczyznę zapłaci-
ły wysoką cenę – cenę utraty życia 
lub wieloletniego więzienia.
Autorom nagrodzonych prac 
uczestniczących w konkursach 
plastycznym i literackim wrę-
czono nagrody. Wśród wyróż-
nionych znalazł się uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 2 Szymon Sala, 
który wykonał plakat zatytuło-
wany „Jerzy Woźniak - człowiek 
Honoru”. 
Na zakończenie pani kurator pod-
kreśliła, iż działalność wszystkich 
szkół skupionych w Rodzinie 
Szkół im. AK i Bohaterów AK 
przynosi chlubę Dolnośląskie-
mu Okręgowi ŚZŻAK, kształtuje 
postawy patriotyczne i sprawia, 
iż młodzi Dolnoślązacy będą pa-
miętać o ludziach bezgranicznie 
oddanych Ojczyźnie i Narodowi 
- Ludziach Honoru - bohaterach 
AK i WiNu. Takim człowiek był 
dr Jerzy Woźniak. 
Dr Jerzy Woźniak to polski żoł-
nierz i lekarz, więzień polityczny 
PRL, zastępca kierownika, a w la-
tach 2001-2002 kierownik Urzędu 

do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. W czasie II 
wojny światowej walczył w Armii 
Krajowej. Był uczestnikiem Ak-

cji Burza. Po wejściu oddziałów 
sowieckich walczył w organizacji 
Wolność i Niezawisłość. W 1945 
r. przedostał się na Zachód i wstą-
pił do II Korpusu we Włoszech. 
W 1947 r. został przerzucony do 
kraju, a wkrótce aresztowany 
przez Ministerstwo Bezpieczeń-
stwa Publicznego i skazany na 
karę śmierci, którą zamieniono 
na dożywotnie więzienie. W 1956 

r. na mocy amnestii wyszedł na 
wolność i podjął studia medycz-
ne. Po ich ukończeniu pracował 
we Wrocławiu jako pulmono-

log. W czerwcu 2011 r. dr Jerzy 
Woźniak objął Honorowy Pa-
tronat nad Dolnośląską Rodzi-
ną Szkół im. AK i Bohaterów 
AK. We wrześniu 2012 r. Sejmik 
Województwa Dolnośląskiego 
pośmiertnie nadał dr Jerzemu 
Woźniakowi tytuł Honorowego 
Obywatela Dolnego Śląska. 

Trzebnicka delegacja na podsumowaniu projektu.

27 lutego 2013 r. w Dolnośląskim Kuratorium Oświa-
ty we Wrocławiu odbyło się uroczyste podsumowanie 
projektu edukacyjnego „Jerzy Woźniak – Człowiek Ho-
noru”, realizowanego przez szkoły należące do Dolno-
śląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów 
AK, w gronie których znajduje się Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Trzebnicy.

Jerzy Woźniak - Człowiek Honoru

- Cieszę się, że pani Jowita, myśląc 
o publikacji, swoje kroki skiero-
wała do mnie. Po pierwszym 
spotkaniu byłem pod wrażeniem 

pasji i zaangażowania, z jakim 
oddaje się swojej pracy zawodo-
wej. To dla mnie ważne, że reali-
zowana przez Gminę Trzebnica 
idea „Inwestując w edukację, in-
westujemy w przyszłość naszych 
dzieci” sprawdza się i jak widać 
przynosi realne i pozytywne 
owoce – mówił burmistrz Marek 
Długozima.
Jowita Woźniak jest doktorem 
nauk medycznych. Już na ostat-
nim roku studiów magisterskich 
rozpoczęła pisanie doktoratu. 
Rok po uzyskaniu tytułu magistra 
posiadała już tytuł doktora. Owo-
cem jej pracy jest specjalistyczna 
publikacja „Atlas Anatomii Splo-
tu Ramiennego”. We wtorkowym 
spotkaniu wzięła udział również 
promotor jej pracy i jednocześnie 

współautorka książki pani prof. 
Alicja Kędzia. Nie tylko chwali-
ła swoją studentkę, ale udzielała 
również cennych rad zgromadzo-
nej młodzieży. Na spotkanie byli 
bowiem obecni także uczniowie 
z Powiatowego Zespołu Szkół nr 
1 Trzebnicy, pod opieką dyr. Da-
nuty Szuber. Jowita Woźniak była 
kiedyś uczennicą tej szkoły. 
- Dziś internet spowodował, że 
nie ma granic w dostępie do ba-
dań naukowych. Musicie z tego 
korzystać – zwracała się do zgro-
madzonej młodzieży prof. Kę-
dzia. - Źle się uczycie. W sposób 
pamięciowy, a powinniście wy-
korzystywać swoją wyobraźnię. 
Mózg nie lubi nudy – doradzała.
Całe spotkanie przepełnione było 
atmosferą dyskursu dotyczącego 

sfery badań naukowych, które 
prowadziły badaczki. Nie zabra-
kło jednak serdecznych elemen-
tów, które  sprawiły, że spotkanie 
przebiegło w wyjątkowej atmos-
ferze.
- Jestem tu od kilku godzin, a czu-
ję się jak w domu – mówiła prof. 
Kędzia – Wiele dobrego słysza-
łam od Jowity na temat Trzebnicy 
i to wszystko okazuje się prawdą.
Spotkanie miało też wyjątko-
wy charakter dla zgromadzonej 
młodzieży. Droga do sukcesu, 
którą wytyczyła młoda badaczka, 
może stanowić inspirację i szan-
sę dla innych. - Zachęcam Was 
do dobrego wykorzystania czasu 
liceum –  doradzała Jowita Woź-

niak. Opowiedziała też o tym, jak 
przynależność do różnego rodza-
ju stowarzyszeń i grup, zaangażo-
wanie w koła naukowe, pomogło 
jej osiągnąć wymarzony cel. Ma 
27 lat. Jest rezydentką Kliniki 
Akademickiego Szpitala Neuro-
chirurgicznego we Wrocławiu. 
Autorką ponad 20 prac oryginal-
nych oraz 37 komunikatów zjaz-
dowych. Od 2009 roku należy do 
Stowarzyszenia Naukowego Col-
legium Invisibile. Przygotowany 
przez nią atlas został opublikowa-
ny przez wydawnictwo naukowe 
MedPharm Polska. Jego założy-
ciel Dariusz Sapota był także go-
ściem wtorkowego spotkania. 
      [ewe]

Już jako czteroletnia dziewczynka wykonywała operacje na misiach. Potem na chwilę 
zostawiła marzenie o byciu lekarzem na rzecz innych młodzieńczych pomysłów. W lu-
tym tego roku Jowita Woźniak, mieszkanka Gminy Trzebnica, odebrała tytuł doktora 
nauk medycznych. 19 marca w Urzędzie Miejskim wraz ze swoją promotor panią prof. 
Alicją Kędzia dziękowały Burmistrzowi Gminy Trzebnica za wsparcie, którego udzielił 
na rzecz publikacji książki ich autorstwa pt. „Atlas Anatomii Splotu Ramiennego”. 

Z pasją i z sukcesem

Spotkanie z młodzieżą z PZS nr 1 w trzebnickim magistracie

Dr Jowita Woźniak i prof. Alicja Kędzia

14 marca w trzebnickiej Ga-
lerii Smaku pod Magnolią 
wypełnionej po brzegi miło-
śnikami dobrej muzyki roz-
brzmiały akustyczne dźwięki 
gitary Damiana Cioska i ciepły 
głos Joanny Hendrich. 

PATRYCJA KRÓL 

Imprezę otworzyły Barbara Ula-
towska i Ewelina Miela. W zary-
sie przedstawiony został powód 
spotkania a było nim utworzenie 
Stowarzyszenia Ludzi Kultury 
Powiatu Trzebnickiego. Warto 
zaznaczyć, że koncert był cha-

rytatywny, a dochód z biletów 
przeznaczony został na opłaty 
związane z założeniem stowarzy-
szenia. Następnie Basia Ulatow-
ska przedstawiła sylwetki wystę-
pujących tego wieczoru artystów. 
Damian Ciosek jest gitarzystą 
o wielu obliczach. Gra funk, blu-
es, jazz i współtworzy w sumie 
4 wrocławskie zespoły. Joanna 
Hendrich natomiast to wszech-
stronnie uzdolniona wokalistka. 
Oprócz pięknego głosu ma rów-
nież bogatą wiedzę muzyczną, co 
nieczęsto idzie w parze w tej dzie-
dzinie. 
Asia i Damian serca publiczności 
podbili za pomocą znakomicie 
dobranego repertuaru i lekkości, 

z jaką wykonywali każdy utwór. 
Na koncercie nie zabrakło prze-
bojów takich klasyków, jak Eric 
Clapton czy Stevie Wonder, ale 
też mało jeszcze znanego Jarle 
Bernhofta czy Poluzjantów. Asia
doskonale radziła sobie z każdą 
kompozycją – nawet taką, którą 
w oryginale śpiewa kilku męż-
czyzn. Ciepły i kojący głos Asi 
idealnie wpasował się w klimat 
tego wieczoru – nastrojowe świe-
ce tworzyły bardzo przytulną, 
rodzinną wręcz atmosferę. Wo-
kalistka praktycznie każdy utwór 
okrasiła ciekawym wstępem, co 
miało niewątpliwy walor eduka-
cyjny. Starannie zagrane i zaśpie-
wane kompozycje nagradzane 
były gromkimi brawami. Śmia-
ło można powiedzieć, że tego 
czwartkowego wieczoru mieliśmy 

okazję zaobserwować, jak dobra 
muzyka potrafi łączyć pokolenia,
bowiem publiczność stanowiły 
zarówno dzieci, ich rodzice jak 

i dziadkowie. Wszystkim koncert 
tak się spodobał, że trzebniccy 
muzycy nie zostali wypuszczeni 
bez dwóch bisów. 

Bardzo kulturalny koncert
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Patrycja Król: Wkrótce będziemy 
świętować Zmartwychwstanie Pań-
skie, najbardziej radosny czas w roku 
liturgicznym i chyba najważniejszy 
z punktu widzenia katolika. Jednak 
od kilku lat towarzyszy tym świętom 
dość nietypowe zjawisko. Ludzie, za-
miast na Triduum Paschalne, tłumnie 
przychodzą święcić koszyczek. Na 
każdym poświęceniu pokarmów 
kościół pęka w szwach, choć wierni 
mają taką możliwość praktycznie co 
pół godziny. Odnoszę wrażenie, że 
wręcz prześcigają się w tym, który 
piękniejszy, bogatszy, na którego 
spadnie więcej kropli wody święco-
nej…

Ks. Jerzy Olszówka: Można, nie-
stety, zaobserwować również ta-
kie zjawisko. Oczywiście, święce-
nie pokarmów wielkanocnych to 
jeden z elementów naszej tradycji, 
naszego przeżywania Wielkano-
cy, ale nie on decyduje o istocie 
tych świąt. Z jednej strony moż-
na się cieszyć, widząc tak wielkie 
tłumy ludzi w kościele w Wielką 
Sobotę, z drugiej zaś strony musi 
martwić to, że dla pewnej części 
z nich, na tym obrzędzie święta 
się kończą. To, co jest pewnym 
dodatkiem, staje się dla niektó-
rych istotą świętowania. Trady-
cję trzeba podtrzymywać, ale nie 
można jej odrywać od źródeł, od 
korzeni, którymi w tym wypadku 
są tajemnice przeżywane w czasie 
Triduum Paschalnego. 
P.K. Zastanawiające jest też to, że 
za katolika może się uważać osoba, 
która przystąpi do spowiedzi czy 
Komunii św. dwa razy do roku – na 
święta Bożego Narodzenia i Wielka-

noc. Często ludzie nawracają się na 
chwilę, bez postanowienia poprawy 
czy żalu za grzechy. Co może zrobić 
człowiek, aby nawrócenie było sku-
teczne?

Ks. Jerzy Olszówka: Każda spo-
wiedź jest szansą na nawróce-
nie, na doświadczenie spotkania 
z przebaczającym Chrystusem 
– bo taka jest istota tego sakra-
mentu. Żeby to się jednak rzeczy-
wiście dokonało, trzeba przejść 
pewną drogę, spełnić określone 
warunki. Popularnie nazywamy je 
pięcioma warunkami dobrej spo-
wiedzi. Trzeba zacząć od rachun-
ku sumienia, a więc od uświado-
mienia sobie swojej grzeszności. 
Na ten krok należałoby jednak 
popatrzeć nieco szerzej: rachunek 
sumienia ma być okazją do sta-
nięcia w prawdzie o samym sobie, 
a więc okazją do zobaczenia swo-
ich dobrych i złych stron. Jest to 
ważne, żeby dobrze zaplanować 
pracę nad sobą w przyszłości. Je-
żeli człowiek uświadamia sobie, 
że upada, że grzeszy, to następ-
nym krokiem powinien być żal, 
a sprawdzianem tego żalu jest 
postanowienie poprawy. Dopie-
ro potem jest spowiedź i zadość-
uczynienie. To jest droga, którą 
musi przejść każdy, kto pragnie 
szczerze się nawrócić. Wyma-
ga ona czasu i wysiłku ze strony 
człowieka. Oczywiści zakładamy, 
że każdy przystępujący do konfe-
sjonału ma dobrą wolę i pragnie 
się zmienić. Jednak kiedy obser-
wuje się tłumy ludzi przystępu-
jących do Komunii św. w czasie 
świąt, a po upływie tygodnia, 

czy dwóch zostaje ich już tylko 
połowa, to chyba zasadnym staje 
się pytanie o jakość i szczerość 
tego nawrócenia, a nawet pytanie 
o świadomość tego, na czym tak 
naprawdę polega chrześcijańskie 
życie. Chrześcijaństwo bowiem 
nie polega na tym, żeby przypo-
mnieć sobie o Panu Bogu kilka 
razy w roku i „zaliczyć” przed 
świętami spowiedź i Komunię 
św. Nie polega nawet na unikaniu 
grzechu. Istotą chrześcijaństwa 
jest naśladowanie Chrystusa, 
a więc dążenie do świętości, a te-
go nie da się osiągnąć bez ciągłego 
nawracania się. Człowiek jest sła-
by i dlatego, mimo nieraz dobrej 
woli, upada. Dlatego Chrystus 
pozostawił sakrament pokuty, 
aby mógł powstawać, aby mógł 
wciąż na nowo rozpoczynać dą-
żenie do świętości. 
P.K. A jak to jest z tym postem ścisłym 
– czy faktycznie nie ma żadnych wy-
jątków? Na czym dokładnie on pole-
ga?

Ks. Jerzy Olszówka: Obecnie obo-
wiązujące przepisy postne mówią 
o tym, że wszyscy wierni, którzy 
ukończyli 14 rok życia, są zobo-
wiązani do zachowania do końca 
życia wstrzemięźliwości, czyli po-
wstrzymania się od spożywania 
pokarmów mięsnych we wszyst-
kie piątki roku i w Środę Popiel-
cową, zaś wszyscy wierni, którzy 
ukończyli 18 rok życia, aż do roz-
poczęcia 60 roku życia, oprócz 
wstrzemięźliwości od pokarmów 
mięsnych są zobowiązani do za-
chowania postu ścisłego w Środę 

Popielcową i Wielki Piątek. Post 
ścisły pozwala na jednorazowy 
posiłek do syta, oraz dwa skrom-
ne posiłki w ciągu dnia. W Środę 
Popielcową i Wielki Piątek nie ma 
żadnej dyspensy od zachowywa-
nia przepisów postnych.
P.K. Jak dobrze przeżyć Triduum Pas-
chalne? Kiedy warto pójść do spo-
wiedzi?

Ks. Jerzy Olszówka: Triduum 
Paschalne to najważniejsze wy-
darzenie liturgiczne w ciągu 
roku. W tych dniach przeży-
wamy tajemnice męki, śmierci 
i zmartwychwstania Chrystusa, 
a więc to, co stanowi fundament 
naszej wiary. Człowiek wierzący 
powinien postawić sobie wręcz 
za punkt honoru uczestnictwo 
w Triduum Paschalnym. Do prze-
życia tych tajemnic powinniśmy 
przygotowywać się przez cały 
okres Wielkiego Postu, który nie 
przypadkiem w liturgii nosi na-
wet nazwę „Czterdziestodniowe-
go Przygotowania Paschalnego”. 
Uczestnictwo w nabożeństwach 
pasyjnych – Drodze Krzyżowej 
i Gorzkich Żalach, misteriach 
Męki Pańskiej, przeżycie reko-
lekcji, postanowienia wielkopost-
ne, to wszystko są elementy tego 
przygotowania, które stopniowo 
pozwalają wejść w klimat Tri-
duum Paschalnego. Ogromną 
rolę odgrywa tu również sakra-
ment pokuty - trudno bowiem 
wyobrazić sobie owocne przeży-
cie tajemnic paschalnych, kiedy 
człowiek nie jest w stanie łaski 
uświęcającej, a więc jest z dala od 

Boga. Trudno podać konkretny 
czas, w który powinno się skorzy-
stać z sakramentu pokuty – im 
szybciej tym lepiej, aby z Bogiem 
w sercu przeżywać paschalne ta-
jemnice. 
Oczywiście takie przygotowa-
nie wymaga wysiłku, poświęce-
nia czasu, ale myślę, że warto to 
uczynić, aby święta wielkanocne 
nie były tylko wyrazem kultywo-
wania tradycji, ale by były czasem 
umocnienia naszej wiary i nasze-
go spotkania ze Zmartwychwsta-
łym Chrystusem. Takiego właśnie 
spotkania ze Zmartwychwstałym 
pragnę wszystkim życzyć.
P.K. Bardzo dziękuję za rozmowę. 
Szczęść Boże!

Umocnić wiarę przed spotkaniem ze Zmartwychwstałym 
Już niebawem Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Kończy się Wielki Post, czas przygotowania do Świąt. 
Przed nami Triduum Paschalne, czyli najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym dla katolików. 
O istocie odpowiedniego przygotowania do tych Świąt rozmawiamy z ks. proboszczem Jerzym Olszówką SDS.

Droga Krzyżowa 
ulicami Trzebnicy przejdzie
w niedzielę, 24 marca.
Rozpocznie się o godz. 19.30 
na placu przed bazyliką i przej-
dzie ulicami Jana Pawła II, ks. 
Bochenka, pl. Piłsudskiego, 
Prusicką, Kościuszki, Polną, 
Głowackiego, Rynek, Daszyń-
skiego, Lipową, Kościelną, 
Drzymały do kościoła św. Pio-
tra i Pawła.    

INFORMACJE 
PARAFIALNE

Przed Wielką Nocą 
POŚWIĘCENIE POKARMÓW:

w bazylice
o godz. 10.00, 11.00, 12.00,
          13.00 i 14.00. 
w Małuszynie
o godz. 10.00
w Nowym Dworze
(świetlica) o godz. 10.30 
w Brzykowie
(przy Krzyżu) o godz. 11.00 
w Taczowie
o godz. 12.00
w Szczytkowicach
o godz. 13.00
UROCZYSTOŚCI TRIDUUM 
PASCHALNEGO 
w bazylice - Wielki Czwartek 
i Wielki Piątek o godz. 18.00, 
WIGILIA PASCHALNA 
o godz. 21.30   
    

María Carolina Briceño Hernán-
dez: - Kiedy opublikowano wia-
domość, że Benedykt XVI rezy-
gnuje ze swojej posługi – mimo 
wszystko poczułam wielką siłę 
i ducha. Czułam, że wydarzy się 
coś, co dotąd nie miało miejsca. 
Widzieliśmy Benedykta XVI, 
który stał się sędzią dla samego 
siebie - świadom swoich niedo-
skonałości, zrezygnował. Jed-
nak nie odczuwaliśmy tego jako 
coś złego, ale jako akt odwagi. 
Uważamy, że była to dobra de-
cyzja. Mogliśmy zobaczyć, że 
papież emeryt jest człowiekiem 
o silnym charakterze. I dla nas 
Meksykanów on zawsze pozosta-
nie papieżem Benedyktem XVI.  
I potem ta wiadomość o nowym 
papieżu. Byłam wtedy w samo-
chodzie. I nagle usłyszałam, że 
pojawił się biały dym nad Ka-
plicą w Watykanie. Poczułam 
wielką radość i ciekawość: kim 
jest nowy papież? W momen-
cie, gdy usłyszałam imię nowego 
papieża, to już była to dla mnie 
ogromna niespodzianka. Ale jak 
usłyszałam jego narodowość, 

miałam ochotę krzyczeć i skakać 
z radość. To coś niezwykłego, że 
nowy papież nie jest Europejczy-
kiem tylko pochodzi z Argenty-
ny. I mimo że nie jest Meksykani-
nem, czuję wielką radość z tego, 
że pochodzi z kraju ubogiego, 
z „trzeciego świata”. Nie pocho-
dzi z tzw. „pierwszego świata”! 
Kiedy oglądam go w telewizji, 
widzę w nim wielką duchowość, 
prostotę. Postrzegam papieża 
jako osobę, która wie, co posiada 
i wie, skąd jest i jako osobę obda-
rzoną wieloma talentami od Boga. 
Życzę Franciszkowi, aby był za-
wsze sobą, aby tylko Bóg go pro-
wadził i nikt inny.  [ewe]

Habemus Papam!
13 marca 2013 roku te słowa chyba najmocniej wybrzmiały 
w Ameryce Południowej. Tego dnia Jorge Mario Bergoglio 
został ogłoszony papieżem. Pierwszy jezuita i pierwszy pa-
pież z Ameryki Południowej przyjął imię Franciszek I. Ks. 
Marcin Czyż salwatorianin, który na co dzień pracuje na Ju-
katanie w Meksyku, poprosił swoją parafiankę o wypowiedź
specjalnie dla naszej „Panoramy”. Kilka zdań, ale niezwykle 
wzruszających!

Ksiądz  Marcin Czyż - trzebniczanin, salwatorianin i misjonarz w Meksyku.



NR 
POZ.

POŁOŻENIE, 
OBRĘB 

GRUNT NIEZABUDOWANY
PRZEZNACZENIE W PLANIE 

ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

CENA 
WYWOŁAWCZA 

(zł) 

WYSOKOŚĆ 
WADIUM 

(zł) 

GODZINA 
PRZETARGU 
W  DNIU 11 
KWIETNIA 

2013 r. 

NUMER
KW 

DZ. AM KW 

1. Trzebnica 35/6 38 WR1W/00021662/1 0,1438 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 123 000,00 12 300,00 8.00

2. Trzebnica 35/7 38 WR1W/00021662/1 0,1390 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 119 000,00 11 900,00 8.15

3. Trzebnica 35/13 38 WR1W/00021662/1 0,1902 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 159 000,00 15 900,00 8.30

4. Trzebnica 35/14 38 WR1W/00021662/1 0,1479 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 121 000,00 12 100,00 8.45

5. Trzebnica 35/18 38 WR1W/00021662/1 0,1709 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 143 000,00 14 300,00 9.00

6. Trzebnica 35/22 38 WR1W/00021662/1 0,1206 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 102 000,00 10 200,00 9.15

7. Trzebnica 35/25 38 WR1W/00021662/1 0,1556 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 124 000,00 12 400,00 9.30

8. Trzebnica 35/29 38 WR1W/00021662/1 0,1507 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 123 000,00 12 500,00 9.45

9. Trzebnica 35/33 38 WR1W/00021662/1 0,1245 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 101 000,00 10 100,00 10.00

10. Trzebnica 35/35 38 WR1W/00021662/1 0,1480 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 114 000,00 11 400,00 10.15

11. Trzebnica 35/36 38 WR1W/00021662/1 0,1519 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 117 000,00 11 700,00 10.30

12. Trzebnica 35/43 38 WR1W/00021662/1 0,1098 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 92 000,00 9 200,00 10.45

13. Trzebnica 35/51 38 WR1W/00021662/1 0,2253 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 172 000,00 17 200,00 11.00

14. Trzebnica 35/53 38 WR1W/00021662/1 0,1067 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 89 000,00 8 900,00 11.15

15. Trzebnica 35/67 38 WR1W/00021662/1 0,1137 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 100 000,00 10 000,00 11.30

16. Trzebnica 35/68 38 WR1W/00021662/1 0,1138 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 100 000,00 11 000,00 11.45

17. Trzebnica 35/69 38 WR1W/00021662/1 0,1472 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 115 000,00 11 500,00 12.00

18. Trzebnica 35/70 38 WR1W/00021662/1 0,1172 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 97 000,00 9 700,00 12.15

19. Trzebnica 35/72 38 WR1W/00021662/1 0,1656 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 130 000,00 13 000,00 12.30

Zgodnie z Zarządzeniami Burmi-
-strza Gminy Trzebnica nr 0151/
87/2008 z dnia 25.06.2008 r., nr 
0151/95/2008 z dnia 16.07.2008 r., 
nr 0050/53/2011 z dnia 11.04.2011 
r., nr 0050/44/2012 z dnia 
26.03.2012 r. oraz Rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 i z 
2009 Nr 55, poz. 450), ogłaszam 
I przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż na własność nie-
zabudowanych nieruchomości 
komunalnych, położonych w ob-
rębie miasta Trzebnicy w okolicy                  
ul. Czereśniowej.

 1. Nieruchomości komunalne 
zostały objęte stosownym wyka-
zem nr GGN/8/2013, który został 
wywieszony na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy 
na okres 3 tygodni, tj. w dniach 
15.02.2013 r. do dnia 08.03.2013 
r. Ponadto informację o wykazie 
podano do publicznej wiadomo-
ści poprzez ogłoszenie na stronie 
www.bip.trzebnica.pl oraz w pra-
sie lokalnej.
 2. Burmistrz Gminy Trzeb-
nica, w oparciu o sporządzone 
przez rzeczoznawcę majątkowego 
operaty szacunkowe oraz koszty 
przygotowania do sprzedaży, na 
podstawie obowiązujących prze-
pisów, ustalił ceny wywoławcze 
niezabudowanych nieruchomości 
komunalnych, ujętych w następu-
jących samodzielnych pozycjach 
przetargowych:
Przetargi odbędą się 
w dniu 11 kwietnia 2013 
roku o godz. zgodnie 
z tabelą, w sali nr 12 
w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Trzebnicy pl. 
Piłsudskiego 1.
 3. Sprzedawane nieruchomości 
komunalne wolne są od długów, 
ciężarów i roszczeń na rzecz osób 

trzecich. Sprzedaż odby-
wa się w stanie istniejące-
go uzbrojenia podziemne-
go i naziemnego terenu, 
określonego w dniu sprze-
daży tej nieruchomości na 
mapie zasadniczej prowa-
dzonej przez Powiatowy 
Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej, który nie wyklucza
istnienia            w terenie 
innych niewykazanych na 
mapie urządzeń podziem-
nych, które nie były zgło-
szone do inwentaryzacji 
lub o których brak jest 
informacji w instytucjach 
branżowych, przy czym 
w przypadku związanych 
z tym faktem ewentu-
alnych kolizji projekto-
wych, Nabywca przeniesie 
stosowne media na wła-
sny koszt, po dokonaniu 
przewidzianych prawem 
uzgodnień i uzyskaniu 
pozwoleń. 
 Oferent winien jest 
zapoznać się ze stanem 
prawnym i faktycznym zbywa-
nych nieruchomości.
 4. Teren uzbrojony jest w sieć 
wodociągową. Uzbrojenie tere-
nu w sieć kanalizacyjną plano-
wane jest na 2013/2014 rok.

 5. W dniu przetargu Oferent  
zobowiązany jest posiadać numer  
NIP, wyciąg z właściwego rejestru 
w przypadku podmiotów pol-
skich; w przypadku cudzoziem-
ców (na podstawie ustawy z dnia 
24 marca 1920 roku o nabywaniu  
nieruchomości przez cudzoziem-
ców) – uwierzytelnione przez 
tłumacza przysięgłego odpisy 
z właściwych rejestrów, których 
aktualność winna być potwier-
dzona przez Sąd lub inny organ  
prowadzący rejestr w okresie nie  
dłuższym niż okres trzech mie-
sięcy poprzedzający datę prze-
targu, a także zgodę właściwych  
organów statutowych Oferenta  
na nabycie nieruchomości objętej 
przetargiem. 

 6. Kwota osiągnięta w przetar-
gu zostanie powiększona o na-
leżny podatek VAT - co stanowi 
cenę zakupu tej nieruchomości, 
płatną  w całości przez Nabywcę 
przelewem przed zawarciem aktu 
notarialnego (po pomniejszeniu  
o kwotę wpłaconego wadium)  
na konto Urzędu Miejskiego 
w Trzebnicy nr 25 9591 0004 2001 
0000 4431 0001 w Banku Spół-
dzielczym w Trzebnicy. 
 7. Wadium w wysokości usta-
lonej w pkt 2 i umożliwiające 
udział w przetargu, należy wpła-
cić na konto Urzędu Miejskie-
go  w Trzebnicy nr 14 9591 0004  
2001 0000 4431 0005 w Ban-
ku  Spółdzielczym w Trzebnicy,  
w  nieprzekraczalnym terminie 
do  dnia 5 kwietnia 2013 roku, 
wraz  z zaznaczeniem numeru  
przetargu (GGN  P/2/2013) oraz 
numeru  pozycji przetargowej, 
przy czym  warunkiem koniecz-
nym uczestnictwa w przetargu 
jest osobiste lub faksem (071-

-722-78-56) złożenie w Urzędzie 
Miejskim w Trzebnicy kopii do-
wodu wpłaty wadium, w terminie 
do dnia 5 kwietnia 2013 roku oraz 
okazania tego dowodu wpłaty 
w dniu przetargu. 
 8. Burmistrz Gminy Trzebnica  
zawiadomi ustalonego w prze-
targu Nabywcę nieruchomości 
o miejscu i terminie zawarcia 
umowy notarialnej sprzedaży 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli 
ustalony w przetargu Nabyw-
ca nieruchomości nie stawi się 
bez usprawiedliwienia do aktu 
notarialnego, Burmistrz Gminy 
Trzebnica może odstąpić od za-
warcia umowy, a wpłacone wa-
dium nie podlega zwrotowi. 
 9. Oferent, który wygrał prze-
targ podpisuje w dniu przetargu 
stosowny protokół z przetargu, 
a wadium zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia. Wadium 
złożone przez Oferentów, którzy 

nie wygrają przetargu, zostanie  
zwrócone niezwłocznie po za-
kończeniu przetargu, jednak nie  
później niż przed upływem 3-ch 
dni. 
 10. Nabywca nieruchomości, 
oprócz ceny nabycia nieruchomo-
ści, zobowiązany jest do pokrycia 
opłat notarialnych i sądowych. 
 11. Burmistrz Gminy Trzebni-
ca może odwołać ogłoszony prze-
targ z podaniem uzasadnionej 
przyczyny. 
 12. Inne, szczegółowe infor-
macje i wyjaśnienia udzielane są 
w Urzędzie Miejskim w Trzebni-
cy – Wydział Geodezji i Gospo-
darki Nieruchomościami – pokój 
nr 52–54 tel. 071 312-06-11 wew. 
252-254. 

Burmistrz Gminy
Trzebnica Marek Długozima
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POKAŻ mi SWÓJ kolorowy ŚWIAT
Wytnij i pokoloruj według własnego uznania (technika dowolna). 
Dostarcz do redakcji (TCKiS) a waźmiesz udział w losowaniu nagrody niespo-
dzianki.  Zabawa dla dzieci w weku: do 6 lat 

KRZYŻÓWKA
Osoby, które nadeślą lub dostarczą osobiście do re-
dakcji (TCKiS ul. Prusicka 12) rozwiązaną krzyżówkę 
w raz z załączonym kuponem, wezmą udział w loso-
waniu nagrody pieniężnej w wysokości 50 zł.

ZAGADKA | gdzie to jest?
Wśród osób, które odgadną, w którym miejscu znajduje się obiekt ze zdjęcia 
i dostarczą rozwiązanie do redakcji, wylosujemy zwycięzcę, który otrzyma 
zestaw gadżetów promocyjnych GMINY TRZEBNICA. 

Rozwiązanie z numeru 3
Nagrodę w wysokości 50 zł za rozwiązanie krzyżówki 
otrzymuje:

Dominik Krasiński , Trzebnica.
Nagroda do odebrania w sekretariacie TCKiS.

KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 4(27)

 imię i nazwisko

 telefon

KUPON POKAŻ mi SWÓJ kolorowy ŚWIAT
dwutygodnika NR 4(27)
     imię i nazwisko / telefon

KUPON  |  ZAGADKA
dwutygodnika NR 4(27)
                     imię i nazwisko / telefon

Rozwiązanie zagadki FOTO
Zaprezentowany obiekt - OKNO W RATUSZU

Odgadła: Anna Jełłaczyc , Trzebnica.
Nagroda do odebrania w wydziele promocji Urzędu 
Miejskiego w Trzebnicy..

KOLOROWANKA
Nagrodę niespodziankę otrzymuje:

Paweł Świętek, Trzebnica.
Nagroda do odebrania w sekretariacie TCKiS. 
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KINGA BAUMGART 

Mecz rozegrany przez Gaudię 9 
marca był przedostatnim spotka-
niem rundy zasadniczej sezonu 
2012/2013. Na spotkaniu tłumnie 
zjawili się kibice, którzy dopin-
gowali naszą drużynę. W tym 
pojedynku gospodynie zmuszo-
ne były zagrać w dużym osłabie-
niu, co z pewnością miało spory 
wpływ na ostateczny wynik me-
czu. Na parkiecie zabrakło dwóch 
kontuzjowanych zawodniczek. 
Trener Marek Wojcieszek zadecy-
dował jednak, że zespół zostanie 
wzmocniony przez kadetki, które 
w tym spotkaniu debiutowały na 
parkietach drugiej ligi, a mowa 
o Ewie Maj oraz Aleksandrze Ha-
racz.
Pierwszy set rozpoczął się od za-
ciętej walki, jednak już po chwili 
zawodniczki Zorzy zyskały prze-
wagę.   Trzebnicka drużyna za-
częła się uginać pod skutecznymi 
atakami ze strony gości. Mimo iż 

pod koniec tego seta panie zaczę-
ły odrabiać stracone punkty, to 
jednak starcie zakończyło się wy-
nikiem na korzyść  Zorzy 25:23. 
Pierwsza część kolejnego seta 
była bardzo wyrównana. Później 
nastąpił drastyczny zwrot akcji 
i przyjezdne zaczęły zdobywać 
punkt po punkcie w błyskawicz-
nym tempie. W połowie drugiego 
seta, drużyna gości przeważa-
ła dwukrotnie liczbą zdobytych 
punktów nad zespołem z Trzeb-
nicy. Mimo starań, jakie podej-
mowały trzebniczanki, nie udało 
im się wygrać tego seta, przegrały 
ostatecznie 25:17.
Trzeciego seta zawodniczki Gau-
dii również rozpoczęły remiso-
wym wynikiem, jednak nie zdo-
łały utrzymać wyrównanego po-
ziomu punktowego. Szczególnie 
w końcówce tego seta, w którym 
drużyna z Trzebnicy przegrała 
do 20, widać było ogromny wy-
siłek i zaangażowanie, jakie na-
sze zawodniczki wkładały w grę. 

Ostatni set był zdecydowanie naj-
bardziej widowiskowy i emocjo-
nujący podczas całego meczu.
W kolejnym spotkaniu 16 mar-
ca, nasza drużyna zmierzyła się 
w ostatnim meczu przed fazą 
play-off z STS Victoria Lubliniec
przegrywając 0:3. Dziewczęta ro-
zegrały ten mecz na wyjeździe. 
Przegrana naszych zawodni-

czek w tym spotkaniu nie miała 
jednak wpływu na klasyfikację
ogólną rundy zasadniczej. Gau-
dia zakończyła ją na dwunastym, 
ostatnim miejscu w tabeli.

Skład MMKS Gaudia Trzebnica: 
Teodoruk, Michalkiewicz, Ko-
walska, Płusa, Maj, Popiel, Tutaj, 
Gwoździewicz, Haracz.

Skład MKS Zorza Wodzisław 
Śląski: Ogerman, Wieliniec, Du-
sza, Hiltawska, Małek, Prokop, 
Szado, Wójcik, Hibner, Sowisz. 

Przegrana w przedostatniej kolejce rundy 
W minionym tygodniu MMKS Gaudia Trzebnica podjęła na 
swoim parkiecie MKS Zorzę Wodzisław Śląski. Mimo starań, 
jakie podejmowały nasze zawodniczki mecz zakończyły się 
wygraną gości 3:0.

Rozmawialiśmy z Martą Woźniak 
(Medyk Konin) oraz z Patrycją Wi-
śniewską (FC Unia Racibórz).  

Kinga Baumgart: Jak oceniacie wa-
runki, w których drużyna narodowa 
trenowała podczas zgrupowania 
w Trzebnicy?

Marta Woźniak: Muszę przyznać, 
że jestem bardzo pozytywnie 
zaskoczona. Nigdy wcześniej nie 

miałam okazji być tutaj w Trzeb-
nicy, więc nie wiedziałam, czego 
się spodziewać. Myślałam sobie, 
że będzie to jakieś małe miastecz-
ko ze średnio wyposażonymi 
obiektami, jednak byłam bardzo 
pozytywnie i mile zaskoczona. 
Cała obsługa hotelowa i stadiono-
wa była nam bardzo przychylna. 
Płyta, jeśli chodzi o samo treno-
wanie, myślę, że nie można sobie 
było wybrać lepszej na taką porę, 
jaką teraz mamy. Była to sztuczna 
nawierzchnia, ale z tym też może 
być różnie, może być podniszczo-
na, ta była jednak super, nie mia-
łyśmy prawa na nic narzekać.  
Kinga Baumgart: Czy drużyna znala-

zła czas na zwiedzanie miasta przy 
tak napiętym grafiku?

Partycja Wiśniewska: Tak. Oczy-
wiście byłyśmy w Aquaparku, 
miałyśmy tutaj odnowę biolo-
giczną. Wiadomo, dziewczyny 
chodziły też trochę po mieście, 
zwiedzały okolicę, w jakiś sposób 
zaznajomiły się z miasteczkiem 
i wydaje mi się, że wywoływało 
to bardzo pozytywne reakcje.

Kinga Baumgart: Czy Hotel Trzebni-
ca, w którym zatrzymała się repre-
zentacja, spełnił wasze oczekiwania?

Marta Woźniak: Jasne. Tak, jak już 
trener wcześniej mówił, zarówno 
obsługa hotelowa, jak i wszystko 
łącznie z paniami, które nam tutaj 
serwują posiłki, wszystko było na 
naprawdę profesjonalnym, wyso-
kim poziomie. Niczego nam nie 
brakowało. Nigdy nie zdarzyły 
się sytuacje, że czegoś brakowało, 
a nie można było już uzupełnić. 
Naprawdę, 
wszystko tutaj funkcjonowało 
w jak najlepszym porządku, po-
cząwszy od recepcjonistki, po pa-

nie, które nam „ogarniały” poko-
je i serwowały posiłki. Na pewno 
Trzebnicę będziemy bardzo miło 
wspominać i myślę, że to nie jest 
nasze ostatnie spotkanie tutaj, bo 
wszystko było tutaj bardzo dobre. 
Myślę, że jest to również jedno 
z ładniejszych miejsc, jeśli cho-
dzi o hotel, to warunki naprawdę 
rewelacja. Aż czterech gwiazdek 
się nie spodziewałyśmy, a jednak 
były i naprawdę wszystko to było 
super zorganizowane.
Kinga Baumgart: Czy była okazja 
spotkać się z włodarzami Gminy 
Trzebnica? 

Marta Woźniak: Dzisiaj miałyśmy 
taką okazję, gdy odwiedziłyśmy 
Szkołę Podstawową w Trzebnicy. 
Był tam pan burmistrz, była rów-
nież pani dyrektor szkoły, więc 
miałyśmy okazję chwilę porozma-
wiać, pograć z dzieciakami w pił-
kę, zaprezentować siebie, cały 
sztab. Można, więc powiedzieć, 
że było to takie mini spotkanie, 
bo trwało to naprawdę chwilkę. 
Spotkałyśmy się jednak z bardzo 
ciepłym przyjęciem naszej ekipy,  
nie możemy narzekać na żadną 
ze stron. Reasumując, tak jak już 
mówiłam wcześniej, miałyśmy 
okazję spotkać się z władzami 
miasta i chociaż chwilkę z nimi 

porozmawiać.
Kinga Baumgart: Jaki wpływ będzie 
miała Wasza wizyta na te dzieci, któ-
re pierwszy raz być może spotkały 
się z profesjonalnymi sportowcami 
i reprezentantkami kraju?

Partycja Wiśniewska: Wydaje mi 
się, że każdy ma jakieś indywidu-
alne relacje, ale jednak na pewno 
skłania się to ku jakiejś przychyl-
ności, ku temu, że jednak i nasz 
sport będzie bardziej popularny. 
W tym sensie, że wykonują go 
kobiety, a nie mężczyźni. Dzieci 
z kolei tym bardziej się przekona-
ją i będą chyba bardziej otwarte 
na różne sporty i wydaje mi się, 
że jest to duży pozytyw.
Kinga Baumgart: Jak panie oceniają 
szanse swojej drużyny w elimina-
cjach do mistrzostw europy które 
ruszają już we wrześniu?

Partycja Wiśniewska: Teraz jest 
taki okres, w którym i trener się 
zmienił i sztab się zmienił i za-
czyna jednak to wszystko być 
tak bardziej poukładane, spój-
ne, w jakiś sposób inne, cieka-
we, bardziej interesujące. Myślę, 
że nastąpiło w tym momencie 
swego rodzaju odświeżenie tego 
wszystkiego i każda dziewczyna 
ma czystą kartę, każda musi się 
starać, jest większa rywalizacja 
i jednak ten zasięg zawodniczek 
się poszerza, bo każda chce być 
w tej kadrze, bo wiadomo, że jest 
to jakiegoś rodzaju spełnienie się. 
Wydaje mi się, że to wszystko 
działa na korzyść, sztab jest przy-
chylny i wszystko idzie ku temu, 
by się rozwijać.
Marta Woźniak: Ja może jeszcze 
dodam a propos sztabu, że zmia-
ny są zdecydowanie na plus i są-
dzę, że to zaprocentuje już nieba-
wem. Zaczynają być prowadzone 
testy: wydolności, szybkości. To 
jest coś, czego nie było wcześniej. 
Myślę, że to jest na pewno ko-
rzystne i w niedalekiej przyszłości 
na pewno zaprocentuje. Tak więc, 
myślę, że ta nasza piłka kobieca 
pójdzie teraz w górę.

Kinga Baumgart: Czyli możemy się 
spodziewać, że na następnych mi-
strzostwach świata już Was zobaczy-
my?

Marta Woźniak: Miejmy taką na-
dzieję, same byśmy sobie tego ży-
czyły i w ogóle fanom piłki noż-
nej, tego że jednak uda nam się 
awansować do finałów. Nie ukry-
wajmy, że jest to również prestiż, 
zaprezentowanie się na arenie 
światowej, europejskiej, to jest to 
czego nam trzeba. Gdzieś tam 
ciągle nam troszeczkę brakuje, 
ale myślę, że już nie aż tak dużo, 
więc trzymajmy wszyscy kciu-
ki. My trzymamy za siebie, sztab 
również, jeszcze kibice i myślę, że 
będzie dobrze.
Kinga Baumgart: Jak krótko scha-
rakteryzowałyby panie polską piłkę 
nożną?

Marta Woźniak: Wiadomo, że 
piłka kobieca różni się od piłki 
nożnej mężczyzn, ale ma swój 
urok i ma swoją specyfikę. Wia-
domo, że walczymy tak samo, jak 
mężczyźni, może nawet bardziej 
zadziornie. Jest więc wiele specy-
ficznych akcentów tej sprawy.
Kinga Baumgart: Już na sam koniec, 
czy podczas zgrupowania w Trzebni-
cy na stadionie zjawiali się kibice?

Marta Woźniak: Trochę ich było. 
Zadziwiło mnie to, ponieważ pa-
dał deszcz, była zła pogoda, było 
zimno, a jednak stało tam trochę 
osób przy siatce i oglądało do 
samego końca nasze zmagania. 
To było takie… przyjemne. Na 
początku naszego pobytu ludzie 
oczywiście też się przechadzali 
obok nas jednak mieli wówczas 
bardziej sceptyczny stosunek, 
dzisiaj było zdecydowanie lepiej.
Kinga Baumgart: Dziękuję za rozmo-
wę i życzę wielu sukcesów w elimina-
cjach do mistrzostw Europy.

Marta Woźniak: 
Bardzo dziękujemy. 

Zawodniczki o zgrupowaniu w Trzebnicy  
Ostatniego dnia pobytu reprezentacji Polski kobiet w piłce nożnej 
rozmawialiśmy z zawodniczkami, które w udzielonym wywiadzie 
opowiadają o wrażeniach z Trzebnicy, o przebiegu zgrupowania 
oraz o przygotowaniach do udziału w eliminacjach do Mistrzostw 
Europy. 

Gaudia Trzebnica w ostatnim meczu przegrała z Zorzą Wodzisław.

Reprezentacja Polski kobiet po raz pierwszy trenowała na Stadionie Miejskim FAIR-PLAY ARENA. 
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Pierwsza kolejka WRONBA wy-
startowała 9 marca, do walki o mi-
strzostwo stanęły w tym sezonie 
104 drużyny. W trakcie pierwszej 
kolejki zostanie rozegranych 28 
spotkań. Pośród rywalizujących 
drużyn oglądać będziemy mogli 
aż cztery ekipy z Trzebnicy: B.C. 
Trzebnica, Promilki Trzebnica, 
DiTRojt Flinstons a także Za-
dymki Trzebnica. 

Jako pierwsi o godzinie 13 mecz 
rozegrali Promilki, przegrywając 
go 34-57 z Bball Szkółka Dzier-
żoniów. Kolejne spotkania trzeb-
nickich koszykarzy wyglądały już 
zdecydowanie inaczej. Następne-
go dnia na parkietach WRON-
BA drużyna DiTRojt Flinstons 
pokonała 61:36 Rakiety Północ. 
Zawodnicy DiTRojt wykazali 
się bardzo wysoką skuteczno-
ścią w oddawanych rzutach za 2 
punkty (70%). Swoje zwycięstwo 
zawdzięczać mogą również feno-
menalnej grze w obronie, która 
zapewniła im 13 przechwytów. 
Najlepszym zawodnikiem spo-
tkania okazał się Grzegorz Fra-
nia, który mecz zakończył z wy-
nikiem 17 punktów i 9 zbiórek. 

Tego samego dnia o godzinie 
15:30 II-ligowa B.C. Trzebnica 
rozgromiła drużynę Turbo Krzy-
ków. Trzebnicka drużyna swój 
zdecydowany sukces niewątpliwie 
może zawdzięczać bardzo słabej 
grze punktowej zawodników Tur-

bo Krzyków, a także doskonałej 
formie, którą podczas spotkania 
prezentowali Przemysław Tere-

niuk (16 punktów, 7 zbiórek) oraz 
Bartosz Walczak (18 punktów, 3 
asysty). Dodatkowo do drużyny 
dołączyło dwóch nowych graczy 
- Grzegorz Chabiński i Paweł 
Wywiał, który po pierwszym ro-
zegranym meczu na parkietach 
WRONBA trafił do piątki najlep-
szych rezerwowych ze skuteczno-

ścią 100%. Wrocławska drużyna 
nie miała żadnych szans przeciw-
ko tak wysoko dysponowanym 
zawodnikom B.C.. Spotkanie za-
kończyło się wynikiem 62:36. 

Trzebnickie drużyny pauzu-
ją w drugiej kolejce 37. sezonu 
WRONBA. W 3 kolejce przy-

padającej na 23-25 marca swój 
pierwszy mecz w sezonie rozegra-
ją Zadymki Trzebnica. W meczu 
23 marca (sobota) zagrają prze-
ciwko Rozrewolwerowanym, spo-
tkanie odbędzie się na hali SSP 72 
we Wrocławiu, przy ulicy Trwałej 
19. Kolejnego dnia, w niedzielę 24 
marca, DiTRojt Flinstons zmie-
rzą się Drinking Team w hali 9 

LO przy ul. Piotra Skargi 29/31 
we Wrocławiu. 

Promilki Trzebnica - Bball Szkół-
ka Dzierżoniów 34:57 (8-9, 12-17, 
7-14, 7-17). Punkty dla Promilki 
Trzebnica zdobywali: Jaremkie-
wicz 2, Bartosik 14, Hrycaj 8, Ci-
szewski 4, Słomski 6.  

DiTRojt Flinstons - Rakiety Pół-
noc 61:36 (12-10, 11-9, 18-9, 20-8). 
Punkty dla DiTRojt Flinstons 
zdobywali: Kruszona 12, Frania 
17, Płuciennik 10, Stangenberg 
12, Obroca 3, Piosik 6, Stępkow-
ski, Massalski, Rajca po 0. 

B.C. Trzebnica - Turbo Krzyki 
62:36 (22-7, 19-13, 12-10, 9-6). 
Punkty dla B.C. Trzebnica zdo-
bywali: Tereniuk 16, Walczak 18, 
Podrygajło B. 8, Zych 7, Podrygaj-
ło K. 6, Krupa 2, Śmiejak 2, Wy-
wiał 3, Wierzchowski, Chabiński 
po 0. 

KINGA BAUMGART 

Pierwsze dni to spotkania organi-
zacyjne, zajęcia na stadionie oraz 
korzystanie z atrakcji oferowa-
nych przez Trzebnicę. Pomiędzy 
ciężkimi treningami taktycznymi 
oraz wysiłkowymi zawodniczki 
znalazły czas na wizytę w Szkole 
Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy, 
które odbyło się w czwartek 7 
marca. Inicjatorem tego spotka-
nia był burmistrz Marek Długozi-
ma, który podczas całego spotka-

nia towarzyszył drużynie. Dzieci 
były zachwycone wizytą. Mimo 
iż spotkanie nie było długie, to 
panie znalazły chwilę, by zagrać 
z przedszkolakami w piłkę. Tego 
samego dnia reprezentantki Pol-
ski wraz z nowymi szkoleniow-
cami odbyły sesję zdjęciową, 
w trakcie, której obecni byli także 
przewodniczący Komisji ds. Piłki 
Nożnej Kobiet Andrzej Padewski 
oraz członkini komisji Izabela 
Łukomska - Pyżalska. Piątkowe 
popołudnie zawodniczki spędzi-

ły w Lubinie na meczu Zagłębia 
Lubin z Jagiellonią Białystok.
Do trenujących w Trzebnicy ko-
leżanek w piątek pod wieczór 
dojechała młodsza reprezenta-
cja kobiet U-19. Trener Wojciech 
Basiuk, korzystając z okazji po-
dwójnego zgrupowania, w sobotę 
9 marca skonfrontował ze sobą 
swoje podopieczne. Spotkanie za-
kończyło się przegraną młodszej 
reprezentacji 0:3. Konfrontacja ta 
pokazała umiejętności sportowe 
młodszych dziewcząt, które nie-
bawem dołączą do kadry senio-
rek. 
Zdaniem ekipy podwójne zgru-
powanie było jednym z najtrud-
niejszych, jakie dotychczas zor-
ganizowano. – Było ciężkie, bo 
bardzo intensywne. Pojawiło 
się mnóstwo spraw związanych 
z pomiarami, testami, badania-
mi, także plan był niesłychanie 
napięty, ale zrealizowaliśmy go 
praktycznie w całości. Trzebnica 
była jak najbardziej trafnym wy-
borem na miejsce zgrupowania. 
Im dłużej tu byliśmy, tym bar-
dziej utwierdzaliśmy się w prze-
konaniu, że miasto  przyjęło nas 
z wielkim uśmiechem i szerokim 
uściskiem – powiedział Wojciech 
Basiuk, selekcjoner reprezentacji.

Lista zawodniczek (reprezenta-
cja A kobiet w piłce nożnej) po-
wołanych na konsultację szko-
leniową w Trzebnicy: 
Katarzyna Kiedrzynek, Katarzy-
na Daleszczyk, Anna Sznyrow-
ska, Jolanta Siwińska, Daria An-
tończyk, Marta Mika, Donata Le-
śnik, Natalia Chudzik, Weronika 
Aszkiełowicz, Sandra Lichtenste-
in, Natalia Pakulska, Aleksan-
dra Sikora, Sandra Sałata, Marta 
Woźniak, Patrycja Pożerska, Aga-
ta Tarczyńska, Agnieszka Wilczo, 
Marta Stobna.
Lista rezerwowa: Patrycja Króli-
kowska, Natalia Niewolna, Jago-
da Szewczuk, Magdalena Basiuk, 
Anna Bocian, Justyna Łazarczyk, 
Katarzyna Żak, Dominika Mach-
nicka, Anna Polok.

Lista zawodniczek (reprezenta-
cja U-19 kobiet w piłce nożnej) 
powołanych na konsultację 
szkoleniową w Trzebnicy:
Agnieszka Szubińska, Elżbieta 
Edel, Ewelina Bolko, Patrycja Bal-
cerzak, Nikol Kaletka, Magdalena 
Knysa, Gabriela Sass, Anna Paliń-
ska, Monika Kaźmierczak, Marta 
Cichosz, Adrianna Sobkowicz, 
Aleksandra Flegel, Kinga Soł-
tysiak, Paulina Zawiślak, Marta 
Stodólska, Agata Guściora, Mag-
dalena Szaj, Joanna Wróblewska. 
Lista rezerwowa: Alicja Dyguś, 
Anna Jankowska, Joanna Bugaj-
ska, Sabina Ratajczak, Patrycja 
Kowalska, Marta Di Gusto.

Podsumowanie trzebnickiego zgrupowania 
Ponad tydzień na terenie trzebnickiego kompleksu sporto-
wego gościliśmy polską reprezentację A kobiet w piłce noż-
nej. Drużyna przebywała w Trzebnicy w dniach 3-10 marca. 
W trakcie zgrupowania do seniorek dołączyły zawodniczki 
reprezentacji Polski U-19. 

Nasi koszykarze rozgromili przeciwników

PIERWSZA KOLEJKA 37 SEZONU WRONBA

II  Liga Promilki Trzebnica 34:57 Bball Szkółka Dzierżoniów

III Liga DiTRojt Flinstons 61:36 Rakiety Północ

III Liga B.C. Trzebnica 62:36 Turbo Krzyki

Trzebniccy koszykarze pierwszą kolejkę 37. sezonu WRONBA rozpoczęli 
w zaskakująco dobrej formie. Zawodnicy II ligowego B.C. Trzebnica oraz 
zawodnicy III ligowego DiTRojt Flinstons rozgromili swoich przeciwni-
ków, wygrywając mecze z bardzo wysoką przewagą punktową.

Trzebnicka drużyna DiTRojt Flinstons ZAGRAŁA przeciwko Bball Szkółka Dzierżoniów.

Trener Wojciech Basiuk i jego podopieczne znaleźli czas na rozmowę z uczniami.

Uczniowie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z reprezentacją piłkarek.

WYSTAWA 
WYDARZEŃ 
z 2012 R O K U

SERDECZNIE 
ZACHĘCAMY DO 
OBEJRZENIA 
WYSTAWY, 
PREZENTUJĄCEJ 
WYDARZENIA 
SPORTOWE, 
KULTURALNE 
ORAZ OBCHODY 
UROCZYSTOŚCI 
PAŃSTWOWYCH, 
KTÓRE 
ODBYŁY SIĘ 
W 2012 ROKU 
W GMINIE 
TRZEBNICA.
PLANSZE 
ZE ZDJĘCIAMI 
I OPISAMI 
OGLĄDAĆ 
MOŻNA NA 
TRZEBNICKIM 
RYNKU.

WYSTAWA



22 kulturaisport.trzebnica.pl | facebook.com/trzebnicakulturaisport 

KAMIL KWAŚNIAK  

Z uwagi na to, że w tym sezonie 
graliśmy już dwa razy w lidze 
z zespołem Foto-Higieny i nie 
czeka nas na wiosnę mecz o punk-
ty z tym rywalem, kierownictwo 
Polonii postanowiło, że to wła-
śnie beniaminek trzeciej ligi bę-
dzie naszym ostatnim konkuren-

tem w przedsezonowym meczu 
kontrolnym. Niestety, aura nie 
pozwoliła na rozegranie tego spo-
tkania na murawie o nawierzchni 
naturalnej i trzeba było zagrać na 
boisku syntetycznym.
Spotkanie dobrze rozpoczęli go-
ście, którzy kontrolowali grę, dłu-
żej utrzymując się przy piłce.
Atakowali coraz śmielej, stwa-

rzając sobie okazje do strzelenia 
bramki. Wreszcie w 22. minucie 
gry   z prawej strony boiska zo-
stała dograna piłka w pole karne 
biało-niebieskich. Dopadł do niej 
napastnik gości Marek Budny 
i z najbliższej odległości  poko-
nał bezradnego Rafała Pelca. Po 
strzelonej bramce goście nie spu-
ścili z tonu. Zdołali jeszcze chwilę 
przed przerwą w 42. minucie pod-
wyższyć wynik spotkania na 2-0. 
Źle wznawiał grę z rzutu wolnego 
na 16. metrze od własnej bramki  
nasz młody bramkarz, który kop-
ną piłkę wprost pod nogi rywala. 
Łukasz Kucyniak, pomocnik go-
ści nie miał problemów z uderze-
niem z kilkudziesięciu metrów na 
pustą bramkę i Pelc skapitulował 
po raz drugi.
W przerwie trener Adamczyk 
wstrząsnął swoimi zawodnikami, 
bo po zmianie stron oglądaliśmy 
zupełnie odmienioną Polonię. 
Zawodnicy z Trzebnicy zaczęli 
walczyć jak lwy o każdy centy-
metr murawy. Poloniści przejęli 
inicjatywę i obraz gry uległ zmia-

nie o 180 stopni. To trzebniczanie 
przeważali i stwarzali sobie sy-
tuacje bramkowe. Efektem tego 
były dwa gole strzelone w 68. i 81. 
minucie gry, po ładnych, zespoło-
wych akcjach, przez naszego snaj-
pera – Jakuba Jakóbczyka, który 
regularnie co mecz wpisuje się na 
listę strzelców. Niestety, tego wy-
niku nie udało się utrzymać do 
końca. W doliczonym czasie gry 
identyczną akcję, jak w 22. minu-
cie, przeprowadzili goście i Bud-
ny po raz drugi pokonał Pelca 
ustalając wynik zawodów na 2-3.
-Mam mieszane uczucia po tym 
meczu – mówi trener trzebni-
czan Piotr Adamczyk. -Pierw-
sza połowa była słaba w naszym 
wykonaniu, za to druga już cał-
kiem dobra, poza ostatnią minu-
tą oczywiście. Generalnie jestem 
jednak zadowolony, ponieważ 
pokazaliśmy w tym spotkaniu, 
że jesteśmy w stanie powalczyć 
z zespołem z górnej części tabeli 
III ligi, co nastraja pozytywnie 
– dodaje szkoleniowiec trzebnic-
kiej drużyny.

Czekamy z niecierpliwością  na 
rozpoczęcie zmagań ligowych. 
Pierwszy mecz na wiosnę już 
w najbliższą sobotę.

TSSR Polonia Trzebnica – LKS 
Foto-Higiena Gać   2-3  (0-2)
Stadion Miejski FAIR PLAY 
ARENA w Trzebnicy.
Bramki dla Polonii:
Jakub Jakóbczyk -2
Bramki dla Foto- Higieny Gać:
Marek Budny – 2
Łukasz Kucyniak   
Skład TSSR Polonii:
Pelc – Waliszczak (‘45 Szczepek), 
Nawrot, Jankowski, A. Miazgow-
ski - Zieliński, Pająk(‘45 Bergier),
Bella, Psiurka – Fitowski (‘70 Pa-
jąk),Jakóbczyk.
Skład Foto-Higieny Gać:
Wierzba (‘45 Sokal) – Przytuła(‘55 
Skorupa), Kuzniecow, Smoliński, 
Pożarycki – Skorłutowski (‘75 
Florek), Kucyniak(‘60 Deweren-
da),Płomiński(‘55 Tarasewicz), 
Domagalski (‘46 Kohut) – Budny, 
Jaworski(‘46 Boczarski). 

Dużo walki i emocji w ostatnim sprawdzianie Polonistów
Za nami ostatni sparing trzebniczan. Drużyna trenera 
Piotra Adamczyka po meczu trzymającym w napięciu 
do ostatniej minuty uległa Foto-Higienie Gać 2-3.

KAMIL KWAŚNIAK  

Jak informowaliśmy wcześniej, od 
wiosny 2013 roku w biało-niebie-
skich barwach występować będą 
Adrian Bergier, Dariusz Zalewski 
i Krzysztof Suchecki. W ostatnich 
dniach do występującej w III Li-
dze dolnośląsko-lubuskiej druży-
ny TSSR Polonii dołączył również 
doświadczony obrońca  Tomasz 
Szczepek. Ten 29-letni defen-
sor przyszedł do naszego klubu 
z Orła Ząbkowice Śląskie, a więc 
bezpośredniego rywala w walce 
o utrzymanie w III lidze. Tomasz 

był wiodącą postacią ząbkowic-
kiego klubu, w którego barwach 
występował łącznie przez dzie-
sięć sezonów. W rundzie jesien-
nej obecnych rozgrywek zagrał, 
jako kapitan, we wszystkich me-
czach Orła, w pełnym wymiarze 
czasowym. - To ograny na trze-
cioligowych boiskach zawodnik. 
Miejmy nadzieję, że będzie zna-
czącym wzmocnieniem zespołu 
i pomoże w osiągnięciu dobrego 
wyniku – podsumowuje trener 
trzebniczan Piotr Adamczyk.
O trzech nowych zawodników 
wzbogaciła się, występująca w A 

klasie, Polonia II. Do zespołu do-
łączyli: Zbigniew Woźniak, Bar-
tosz Mazur i Wojciech Zieliński.
Zbigniew Woźniak, to doświad-
czony gracz, który świetnie 
operuje w środku pola. Był już 
w przeszłości zawodnikiem TSSR 
Polonii, z którą dziesięć lat temu 
awansował z klasy okręgowej do 
IV ligi. Grał również w biało-
-niebieskich barwach w IV lidze. 
Później był zawodnikiem między 
innymi KS Łoziny. Po dziewię-
ciu latach wraca do Trzebnicy, by 
pomóc drużynie w osiągnięciu 

jak najwyższego miejsca na ko-
niec sezonu. Podobny jest także 
cel przyjścia do Polonii dwóch 
zawodników występujących do-
tąd w Płomieniu Wisznia Mała. 
Również ograny i doświadczony 
Bartosz Mazur, który może grać 

praktycznie na każdej pozycji, to 
były zawodnik takich drużyn jak 
- Ślęza Wrocław, Gawin Królew-
ska Wola czy Wulkan Wrocław. 
Młody Wojciech Zieliński to  so-
lidny boczny defensor, który  nie-
wątpliwie wzmocni linię obrony 
naszego drugiego zespołu. Woj-
tek poza graniem, zajmuje się tak-
że w klubie szkoleniem młodzie-
ży. Został on bowiem  trenerem 
drużyny Młodzików II, która już 
na wiosnę wystartuje w rozgryw-
kach ligowych i zmierzy się mię-
dzy innymi z Młodzikami I TSSR 
Polonii, w pierwszych w historii 
klubu ligowych, wewnętrznych 
derbach.
Z działaczami z Wiszni Małej to-
czą się jeszcze  rozmowy w spra-
wie przejścia do TSSR Polonii II 
napastnika Płomienia. 

Kończy się okno transferowe. Zostanie zamknięte wraz z rozpoczęciem rozgrywek.
Klubowi z Trzebnicy w samej końcówce tego okresu udało się pozyskać czterech no-
wych piłkarzy, między innymi kapitana Orła Ząbkowice Śląskie- Tomasza Szczepka.

KOLEJNE TRANSFERY DO POLONII

KADRA TSSR POLONII II TRZEBNICA WIOSNA 2013 - KLASA  A

lp. imię i nazwisko pozycja rok urodzenia

1 MAREK PROKOPCZYK BRAMKARZ 1991

2 ŁUKASZ KOWAL BRAMKARZ 1996

3 DAMIAN MISZCZYK OBROŃCA 1995

4 GRZEGORZ RUŁA OBROŃCA 1988

5 TOMASZ SZYMCZYK OBROŃCA 1996

6 GRZEGORZ MAZANKA OBROŃCA 1996

7 WOJCIECH ZIELIŃSKI OBROŃCA 1991

8 ZBIGNIEW WOŹNIAK POMOCNIK 1974

9 PAWEŁ GRECH POMOCNIK 1995

10 MATEUSZ ROGALA POMOCNIK 1990

11 BARTOSZ  MAZUR POMOCNIK 1982

12 ŁUKASZ SKÓRZEWSKI POMOCNIK 1983

13 TOMASZ GOMÓŁKA NAPASTNIK 1989

14 MATEUSZ TIUCHTY NAPASTNIK 1989

15 FILIP KUCZMA NAPASTNIK 1996

ADRIAN BERGIER – TRENER   /    ANDRZEJ SZYMCZYK – KIEROWNIK DRUŻYNY

PRZYBYLI: Zbigniew Woźniak, Bartosz Mazur, Wojciech Zieliński

ODESZLI: Grzegorz Przystarz, Maciej Mytych, Robert Majka, Krzysztof   
Pawlaczek, Daniel Majewski, Tomasz Kapłoński, Patryk Bednarek.

KADRA TSSR POLONII TRZEBNICA WIOSNA 2013 -  III LIGA

lp. imię i nazwisko nr. pozycja rok urodzenia

1 KAROL BUCHLA 1 BRAMKARZ - KAPITAN 1983

2 RAFAŁ PELC 94 BRAMKARZ 1994

3 MAREK SIEMIĄTKOWSKI 12 BRAMKARZ 1968

4 TOMASZ SZCZEPEK 15 OBROŃCA 1984

5 JACEK NAWROT 5 OBROŃCA 1990

6 KRZYSZTOF SUCHECKI 19 OBROŃCA 1985

7 DAWID CYCHOL  4 OBROŃCA 1995

8 DARIUSZ ZALEWSKI 22 OBROŃCA 1984

9 MARCIN WALISZCZAK 2 OBROŃCA 1993

10 ADAM MIAZGOWSKI 3 OBROŃCA 1993

11 WOJCIECH JANKOWSKI 7 OBROŃCA 1993

12 RADOSŁAW BELLA 23 POMOCNIK 1987

13 PIOTR PAJĄK 6 POMOCNIK 1996

14 PATRYK ZIELIŃSKI 20 POMOCNIK 1994

15 JAKUB PSIURKA 16 POMOCNIK 1996

16 KAMIL ŚWIDZIŃSKI 11 POMOCNIK 1995

17 MACIEJ FITOWSKI 14 POMOCNIK 1995

18 ADRIAN BERGIER 8 POMOCNIK 1986

19 RAFAŁ MIAZGOWSKI 9 NAPASTNIK 1991

20 JAKUB DMUCH 18 NAPASTNIK 1992

21 PIOTR ADAMCZYK 24 NAPASTNIK 1984

22 JAKUB JAKÓBCZYK 10 NAPASTNIK 1990

PIOTR ADAMCZYK – TRENER   / 
PRZEMYSŁAW MIGDAŁ – II TRENER     /    WŁADYSŁAW TRONINA – KIEROWNIK DRUŻYNY

PRZYBYLI: Adrian Bergier, Dariusz Zalewski (OBAJ PIAST ŻMIGRÓD), Krzysztof Su-
checki (GKS KOBIERZYCE), Tomasz Szczepek (ORZEŁ ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE).

ODESZLI: Arkadiusz Wietecha (MOTOR LUBAWA), Radosław Niełacny (SOKÓŁ 
WIELKA LIPA), Jarosław Gajek (SZUKA KLUBU).

Sporo walki zobaczyli kibice, którzy wybrali się na sparing TSSR 
Polonii z Foto-Higienie Gać.

Tomasz Szczepek to nowy zawodnik 
trzebnickiej Polonii.



1 NOWY DWÓR (pętla) 6:06 6:58 7:36 8:16 9:04 10:00 11:25 12:15 13:07 13:48 14:30 15:12 16:00
2 SZPITAL (kierunek miasto) 6:08 7:00 7:38 8:18 9:06 10:02 11:27 12:17 13:09 13:50 14:32 15:14 16:02
3 BIEDRONKA (kierunek miasto) 6:10 7:02 7:40 8:20 9:08 10:04 11:29 12:19 13:11 13:52 14:34 15:16 16:04
4 TARG 6:12 7:04 7:42 8:22 9:10 10:06 11:31 12:21 13:13 13:54 14:36 15:18 16:06
5 PKS/URZĄD MIEJSKI 6:14 7:06 7:44 8:24 9:12 10:08 11:33 12:23 13:15 13:56 14:38 15:20 16:08
6 RYNEK/FONTANNA 6:16 7:08 7:46 8:26 9:14 10:10 11:35 12:25 13:17 13:58 14:40 15:22 16:10
7 STADION 6:18 7:10 7:48 8:28 9:16 10:12 11:37 12:27 13:19 14:00 14:42 15:24 16:12
8 INTERMARCHE 6:22 7:14 7:52 8:32 9:20 10:16 11:41 12:31 13:23 14:04 14:46 15:28 16:16
9 DWORZEC KOLEJOWY 6:24 7:16 7:54 8:34 9:22 10:18 11:43 12:33 13:25 14:06 14:48 15:30 16:18
10 WROCŁAWSKA 6:26 7:18 7:56 8:36 9:24 10:20 11:45 12:35 13:27 14:08 14:50 15:32 16:20
11 ARMII KRAJOWEJ 6:27 7:19 7:57 8:37 9:25 10:21 11:46 12:36 13:28 14:09 14:51 15:33 16:21
12 AQUAPARK N/Ż - - - - - - 11:47 12:37 13:29 14:10 14:52 15:34 16:22
13 PRZEDSZKOLE NR 1 6:28 7:20 7:58 8:38 9:26 10:22 11:48 12:38 13:30 14:11 14:53 15:35 16:23
14 BAR GWIAZDKA 6:30 7:22 8:00 8:40 9:28 10:24 11:50 12:40 13:32 14:13 14:55 15:37 16:25
15 RYNEK/KSIĘGARNIA 6:32 7:24 8:02 8:42 9:30 10:26 11:52 12:42 13:34 14:15 14:57 15:39 16:27
16 POLNA 6:34 7:26 8:04 8:44 9:32 10:28 11:54 12:44 13:36 14:17 14:59 15:41 16:29
17 SZKOŁA PODST. NR 3 6:36 7:28 8:06 8:46 9:34 10:30 11:56 12:46 13:38 14:19 15:01 15:43 16:31
18 PIWNICZNA/TARG 6:39 7:31 8:09 8:49 9:37 10:33 11:59 12:49 13:41 14:22 15:04 15:46 16:34
19 BIEDRONKA (kierunek szpital) 6:41 7:33 8:11 8:51 9:39 10:35 12:01 12:51 13:43 14:24 15:06 15:48 16:36
20 SZPITAL (kierunek Nowy Dwór) 6:43 7:34 8:13 8:53 9:41 10:37 12:03 12:53 13:45 14:26 15:08 15:50 16:38

P.T Dworce i przystanki Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8 Kurs 9 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13
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WAŻNE TELEFONY

ZAPRASZAMY DO ZAMIESZCZANIA NA ŁAMACH PANORAMY TRZEBNICKIEJ 
BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ DROBNYCH

KUPON OGŁOSZENIOWY

 cena

 imię i nazwisko kod pocztowy miejscowość

 ulica nr domu  telefon

Bezpłatne ogłoszenie drobne przyjmujemy na : kuponie ogłoszeniowym, telefonicznie: 71 3120947 

oraz  przez e-mail: panorama.trzebnicka@wp.pl

WYDAJE: Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu, ul. Prusicka 12.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Ewelina Gładysz, Patrycja Król, Edyta Bąk, Kinga Baumgart, 
Agata Stępień, Kamil Kwaśniak, Roman Skiba, Aleksandra Latos.

SKŁAD GRAFICZNY: własny 

ADRES REDAKCJI:  TCKiS, tel. 71/ 312 09 47, wew. 243, dyżury redakcji : od ponie-
działku do piątku w godz. 7-15. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i charakter reklam i ogłoszeń. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów bez naruszenia 
głównej myśli autora. 

REDAKTOR PROWADZĄCA: Agnieszka Pruszkowska-Jarosz, 
e-mail: panorama.trzebnicka@wp.pl

1 NOWY DWÓR (pętla) 6:06 6:58 7:36 8:16 9:04 10:00 11:25 12:15 13:07 13:48 14:30 15:12 16:00
2 SZPITAL (kierunek miasto) 6:08 7:00 7:38 8:18 9:06 10:02 11:27 12:17 13:09 13:50 14:32 15:14 16:02
3 BIEDRONKA (kierunek miasto) 6:10 7:02 7:40 8:20 9:08 10:04 11:29 12:19 13:11 13:52 14:34 15:16 16:04
4 TARG 6:12 7:04 7:42 8:22 9:10 10:06 11:31 12:21 13:13 13:54 14:36 15:18 16:06
5 PKS/URZĄD MIEJSKI 6:14 7:06 7:44 8:24 9:12 10:08 11:33 12:23 13:15 13:56 14:38 15:20 16:08
6 RYNEK/FONTANNA 6:16 7:08 7:46 8:26 9:14 10:10 11:35 12:25 13:17 13:58 14:40 15:22 16:10
7 STADION 6:18 7:10 7:48 8:28 9:16 10:12 11:37 12:27 13:19 14:00 14:42 15:24 16:12
8 INTERMARCHE 6:22 7:14 7:52 8:32 9:20 10:16 11:41 12:31 13:23 14:04 14:46 15:28 16:16
9 DWORZEC KOLEJOWY 6:24 7:16 7:54 8:34 9:22 10:18 11:43 12:33 13:25 14:06 14:48 15:30 16:18
10 WROCŁAWSKA 6:26 7:18 7:56 8:36 9:24 10:20 11:45 12:35 13:27 14:08 14:50 15:32 16:20
11 ARMII KRAJOWEJ 6:27 7:19 7:57 8:37 9:25 10:21 11:46 12:36 13:28 14:09 14:51 15:33 16:21
12 AQUAPARK N/Ż - - - - - - 11:47 12:37 13:29 14:10 14:52 15:34 16:22
13 PRZEDSZKOLE NR 1 6:28 7:20 7:58 8:38 9:26 10:22 11:48 12:38 13:30 14:11 14:53 15:35 16:23
14 BAR GWIAZDKA 6:30 7:22 8:00 8:40 9:28 10:24 11:50 12:40 13:32 14:13 14:55 15:37 16:25
15 RYNEK/KSIĘGARNIA 6:32 7:24 8:02 8:42 9:30 10:26 11:52 12:42 13:34 14:15 14:57 15:39 16:27
16 POLNA 6:34 7:26 8:04 8:44 9:32 10:28 11:54 12:44 13:36 14:17 14:59 15:41 16:29
17 SZKOŁA PODST. NR 3 6:36 7:28 8:06 8:46 9:34 10:30 11:56 12:46 13:38 14:19 15:01 15:43 16:31
18 PIWNICZNA/TARG 6:39 7:31 8:09 8:49 9:37 10:33 11:59 12:49 13:41 14:22 15:04 15:46 16:34
19 BIEDRONKA (kierunek szpital) 6:41 7:33 8:11 8:51 9:39 10:35 12:01 12:51 13:43 14:24 15:06 15:48 16:36
20 SZPITAL (kierunek Nowy Dwór) 6:43 7:34 8:13 8:53 9:41 10:37 12:03 12:53 13:45 14:26 15:08 15:50 16:38

P.T Dworce i przystanki Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8 Kurs 9 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13

ul. Leśna 5   Trzebnica

tel. 71 312 14 38     
www.trzebnicazdroj.eu   
biuro@trzebnicazdroj.eu

URZĄD MIEJSKI 
W TRZEBNICY 
71/ 312 06 11, 312 06 42, 312 01 45

BURMISTRZ PRZYJMUJE:
w sprawach skarg i wniosków w każdą 
środę w godz. 16-16.15
w sprawach lokalowych w każdy 
pierwszy wtorek miesiąca w godz. 
13-16.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
dyżur w każdą środę w godz.13-16

W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW 
w każdą środę w godz. 15.30-16

WYDZIAŁY 
URZĘDU MIEJSKIEGO

WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY
71/388 81 81, 312 06 11 WEW. 281
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI 
NIERUCHOMOŚCIAMI
71/ 388 81 54, 312 06 11, WEW. 254

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
71/388 81 51, 312 06 11, WEW. 251
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW 
OBYWATELSKICH
71/ 388 81 44, 312 06 11, WEW. 244
WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRO-
DOWISKA
71/ 388 81 77, 312 06 11, WEW. 277

WYDZIAŁ FINANSOWY
71/388 81 55, 312 06 11, WEW. 255

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
71/388 81 36, 312 06 11, WEW. 236

WYDZIAŁ PROMOCJI
71/ 388 81 13, 312 06 11, WEW. 402
URZĄD STANU CYWILNEGO
71/388 81 37, 388 81 16, 388 81 99
STRAŻ  MIEJSKA W TRZEBNICY 
71/ 388 81 14
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
71/387 15 92
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
71/312 05 27

TRZEBNICKIE CENTRUM 
KULTURY I SPORTU
71/312 09 47

BIBLIOTEKA MIEJSKA 
71/ 312 12 43

HALA SPORTOWA
71/312 11 71

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
71/388 75 00, 388 75 80

SĄD REJONOWY 
71/ 312 12 13

POWIATOWY URZĄD PRACY
71/312 11 54, 387 11 38

SZPITAL ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
71/312 09 20, 312 09 13

ZAKŁAD LECZNICTWA 
AMBULATORYJNEGO
71/ 387 28 38

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
ERGO
71/310 99 56, 310 99 92

Godziny otwarcia: 

BASEN WEWNĘTRZNY
pn–pt od 7.00 do 22.00
sb–nd od 8.00 do 22.00

OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM 
butlę CO2 6 kg 6,7L 
o wysokości 71cm. 
Waga pełnej butli to 
ok. 18,2kg 
Cena: 160 PLN
Oborniki Śl. 
tel. 667587778

SPRZEDAM
Sprzedam używane ubrania 
“Duża Paka” na chłopczyka 2-3 
latka 86-104cm:kurtka wiosenna 
z podpinką polar, kolor oliwko-
wa zieleń, “coccodrillo” 86-92cm, 
kurtka katanka dżinsowa “Topy.
Top” 92cm, bluza sportowa roz-
pinana kolor bordowy “ummy” 
86cm, sweterek w pasy brązowo 
niebiesko białe “coolclub” 92cm, 
sweterek w paski biało niebie-
sko zielone “coccodrillo” 86cm, 
sweterek z podpinką granatowy 
“coolclub” 92cm, 8 bluzeczek 
z długim rękawem “coccodril-
lo”,”plus”,”5.10.15” 92-104cm, 
2x spodnie sztruksy i dżinsy 
92cm, piżamka bawełniana “coc-
codrillo” 92cm. Cena 150 zł. Kon-
takt tel. 66 77 43 520 Trzebnica. 

WYNAJMĘ 
Mam do wynajęcia pomieszcze-
nie gospodarcze, magazynek, 
piwnica okolice rynku. Trzebni-
ca. Cena 300 zł tel.609 088 871

SPRZEDAM
lalkę “CHOU CHOU”  z wózkiem 
spacerowym i nosidełkiem w bar-
dzo dobrym stanie. Cena 100 zł. 
Kontakt 66 77 43 520 Trzebnica. 

SPRZEDAM
m i e s z k a n i e 
w Trzebnicy przy 
ul. Św.Jadwigi na 
III piętrze, 49 m2 
w stanie dewelo-
perskim z miej-
scem parkingo-
wym w garażu 
podziemnym. tel. 
539 043 659

SPRZEDAM
buciki chłopięce w dobrym stanie: mokasyny 
“GEOX” rozm.23, -trzewiki ocieplane “COOLCLUB” 
rozm.22, tenisówki “COCOODRILLO” rozm.22. Cena 
50 zł. Kontakt tel. 66 77 43 520 Trzebnica. 
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R E K L A M A  

1. W roku szkolnym 2013/2014 
uczniowie klas pierwszych będą 
mogli kontynuować naukę w:  
a. klasie z rozszerzonym progra-
mem nauczania języka angiel-
skiego,
b. klasie z rozszerzonym pro-
gramem wychowania fizyczne-
go (piłka nożna – chłopcy, piłka 
ręczna- dziewczęta),
c. klasach ze zwiększoną liczbą 
godzin matematyki, biologii.

2. Ponadto szkoła oferuje  
a) naukę  języków angielskiego 
i niemieckiego, w ramach zajęć 
pozalekcyjnych także ukraińskie-
go i hiszpańskiego;
b) bezpłatne zajęcia na basenie, 
w okresie zimowym także na lo-
dowisku w ramach zajęć wycho-
wania fizycznego.  

3. Uczniowie ubiegający się 
o przyjęcie do szkoły składają 
podanie: kartę zapisu dziecka do 
Gimnazjum nr 1 (druk do pobra-
nia w sekretariacie lub ze strony 
internetowej szkoły  www.gi-
m1trzebnica.edupage.org) w ter-
minie od 2 do 12 kwietnia 2013 
roku.

4.  Do PODANIA o przyjęcie na-
leży dołączyć:
a. Dwie  fotografie legitymacyjne
(podpisane)

b. Kopię świadectwa ukończe-
nia szkoły podstawowej oraz 
kopie  zaświadczenia o wyni-
ku sprawdzianu szóstoklasisty 
-  w terminie od 28 czerwca do 1 
lipca 2013 r.
c. Potwierdzenie woli przyjęcia 
do gimnazjum  poprzez  złożenie 
oryginałów świadectwa ukoń-
czenia szkoły podstawowej  i za-
świadczenia  o wynikach  spraw-
dzianu  po klasie szóstej oraz in-
nych wymaganych  dokumentów: 
do 5 lipca 2013 r.
d. Zaświadczenie lekarskie o bra-
ku przeciwwskazań do udzia-
łu w teście sprawnościowym 
ogólnym oraz z piłki ręcznej 
dla dziewcząt i piłki nożnej dla 
chłopców- w terminie rekrutacji. 
(dotyczy kandydatów do klasy 
z rozszerzonym programem wy-
chowania fizycznego).
e. Opinię lub orzeczenie poradni 
psychologiczno – pedagogicznej  
(jeśli kandydat takie posiada) 
f. Zaświadczenie wydane 
przez komisje konkursowe  
(laureaci, finaliści konkursów lub
olimpiad przedmiotowych)

5. Harmonogram rekrutacji i po-
zostałe informacje: 
a. Składanie podań o przyjęcie 
do Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy 
trwa od 2 do 12 kwietnia 2013 r.
b. Składanie deklaracji  przy-
stąpienia do testu kompetencji 
językowych w zakresie języka 

angielskiego dla kandydatów do 
klas z poszerzonym programem 
nauczania tego języka oraz testu 
sprawności fizycznej dla kan-
dydatów do klas z poszerzonym 
programem wychowania fizycz-
nego:  w okresie rekrutacji
c. Przeprowadzenie  testu kom-
petencji językowych w zakresie 
języka angielskiego dla kandyda-
tów do klas z poszerzonym pro-
gramem nauczania tego języka 
oraz testu sprawności fizycznej
dla kandydatów do klas z posze-
rzonym programem wychowania 
fizycznego:: 25.06.2013r., godz.
14.00, Gimnazjum nr 1.
d. Ogłoszenie  listy uczniów  
przyjętych  do gimnazjum: do 3 
lipca 2013 r.
e. Ogłoszenie  ostatecznej listy 
uczniów  przyjętych do gimna-
zjum:  do 8 lipca 2013 r.
f. Listy klas pierwszych udostęp-
nione będą w holu szkoły od dnia: 
19.08.2013r
g. Diagnoza językowa, na pod-
stawie której uczniowie zostaną 
przydzieleni do grupy o odpo-
wiednim stopniu zaawansowania 
znajomości języka obcego odbę-
dzie się w pierwszym tygodniu 
września 2013r.

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce warunków przyjęć uczniów do 
klas z rozszerzonym programem 
języka angielskiego oraz wycho-
wania fizycznego zamieszone są

na stronie internetowej szkoły:
www.gim1trzebnica.edupage.org, 
informacji udziela także sekreta-

riat szkoły codziennie
w godz. 7.30-15.00, 
nr telefonu: 71 312 08 84

Informacja o rekrutacji uczniów do klas pierwszych
Gimnazjum nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy na rok szkolny 2013/2014

� � �

KREDYTY
�  gotówkowe

�  konsolidacyjne
�  hipoteczne

POŻYCZKI BEZ BIKu !
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