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Przed nami Boże Narodzenie. Święta wyjątkowe, wypełnione dobrocią, miłością, otwartością na drugiego człowieka. Ponad 
dwa tysiące lat temu narodziło się Dziecię, które na zawsze zmieniło porządek świata. Metazyka połączyła się z co-
dziennością, mistyka z realnością. Cudowna gwiazda, która pojawiła się wtedy na niebie, stała się drogowskazem dla 
milionów ludzi. Od tego wieczoru, w każdym kolejnym roku, uczestniczymy w wydarzeniu magicznym i niezwykłym. Czas 
nabiera innego znaczenia, a przestrzeń nowego wymiaru – na tym polega tajemnica, której nie chcemy do końca odkrywać. 
Najważniejsza staje się, niespotykana na co dzień, eksplozja ludzkich uczuć. Starajmy się w pełni wykorzystywać tą 
wyjątkową atmosferę i sprawiać, aby to co w Nas najlepsze nie gasło i nigdy się nie kończyło.

  Okres świąteczny to dobry czas, aby rozejrzeć się 
i postarać zrozumieć, czy gdzieś obok nas nie znajdują się 
osoby, które potrzebują wsparcia, pomocy, bądź po prostu 
rozmowy, spotkania, dotyku dłoni, zwykłej w swojej 
niezwykłości ludzkiej bliskości. Mamy w sobie ogromne 
pokłady dobra, szlachetności, serca, co wielokrotnie 
udowadnialiśmy poprzez organizację i udział w wielu 
akcjach charytatywnych. Bezcennym wydaje się być 
towarzyszące Nam wszystkim poczucie spełnienia i radości, 
kiedy możemy bezinteresownie pomóc drugiemu 
człowiekowi lub bezbronnemu zwierzęciu. Jesteśmy 
przekonani, że w praktyce realizujemy słowa Anne Frank - 
Jakże cudowne jest to, że nie musimy czekać ani chwili by zacząć 
naprawiać świat. 
 Przed nami także Nowy Rok i związane z nim 
postanowienia, deklaracje, plany, zamierzenia. Większość 
z Nas stanie przed ważnymi decyzjami i wyborami. Już za 
kilkanaście dni skonfrontujemy swoje oczekiwania wobec 
siebie z otaczającą Nas rzeczywistością.  Przekonamy się, czy 
marzenia i aspiracje zaczną się materializować zgodnie 
z Naszymi założeniami i potrzebami. Koniec „starego” roku 
to dobry moment aby zastanowić się, jacy byliśmy, jacy 
chcemy być, o jakim świecie marzymy. Warto oddać się 
reeksji na temat tego co minione i co przyszłe - może to dob-

Szanowni Panstwo!,

Starosta Powiatu Trzebnickiego

ry czas na budowanie nowego siebie? Z pewnością wszyscy 
rozumiemy, że w tym rozpędzonym świecie, który 
zdominowany jest przez wspaniałe wytwory ludzkiego 
umysłu, nowoczesne technologie, niczym nie ograniczony 
rozwój cywilizacji, mamy prawo być zmęczeni, bezsilni, 
sfrustrowani, zagubieni, samotni. Nie są to jednak synonimy 
słabości, a jedynie namacalne dowody, że czujemy, 
przeżywamy, reagujemy emocjonalnie na otaczający Nas 
świat. Człowiek tym się różni od robota, że poprzez swoje 
uczucia i wrażliwość, poprzez sztukę i kulturę potra być 
unikatowy.
 Pomimo trwającej pandemii i problemów, które 
nieodłącznie związane są z ludzką egzystencją, starajmy się 
odnajdywać w sobie siłę, optymizm i wiarę w to, że świat jest 
jednak piękny, a człowiek z natury dobry. 
  Życzę Państwu zdrowia, szczęścia, miłości i spełnie-
nia!

Malgorzata Matusiak

/
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BIURO PASZPORTOWE W STAROSTWIE CIESZY SIĘ OGROMNYM 
ZAINTERESOWANIEM
Ogromne zainteresowanie mieszkańców naszego powiatu i powiatów ościennych pokazuje, że inicjatywa utworzenia takiego 
miejsca w powiecie trzebnickim była trafna. Dostęp biura dla osób niepełnosprawnych oraz profesjonalna obsługa petentów 
sprawia, że wyrobienie paszportu przestało być uciążliwą czynnością.

 Powiat Trzebnicki to miej-
sce rozwoju i skutecznych, nowo-
czesnych działań. Sprawnie dzia-
łający urząd, otwarty na potrzeby 
mieszkańców, zwłaszcza w tak 
trudnym czasie, jak teraz, to nasza 
misja, którą  realizujemy – mówi 
Starosta Powiatu Trzebnickiego 
Małgorzata Matusiak i dodaje - 
Długie kolejki oczekiwania w Dolno-
śląskim Urzędzie Wojewódzkim czy 
dojazd, to utrudnienia, które zostały 
zlikwidowane poprzez uruchomienie 
Terenowego Biura Paszportowego 
w Trzebnicy. 

 Terenowy Punkt Paszpor-
towy został utworzony w Staros-
twie Powiatowym w Trzebnicy 
22 kwietnia 2021 r. Jak wszyscy 
wiemy mijający rok to trudny 
czas spowodowany trwającą 
pandemią, która jednak nie 
przeszkodziła w realizacji pla-
nów  stworzenia kolejnych usług 
z myślą o mieszkańcach Powiatu 
Trzebnickiego. Punkt Paszpor-
towy mieści się w budynku Wy-
działu Komunikacji przy ulicy 
Leśnej 1. Do dyspozycji przyjez-
dnych pozostaje duży parking, 
zlokalizowany w obrębie budyn-
ków Starostwa. 

 Dotychczas wydanych 
zostało ponad 6000 paszportów. 
Miesięcznie pracownicy przyj-
mują około 700-800 wniosków 
o wydanie dokumentu. Aby 
złożyć wniosek należy udać się 
osobiście do Punktu Paszporto-
wego, w którym obowiązuje 
system kolejkowy, wdrożony 
także z myślą o mieszkańcach 
i usprawnieniu obsługi. Należy 
pamiętać,  że każdego dnia 
obowiązuje określona pula wy-
dawanych numerów, z podzia-
łem na złożenie wniosku oraz na 
odbiór paszportu. Do każdego 
poszczególnego,  wniosku na-
leży pobrać odrębny numer z sys-
temu.
 Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia Terenowego 
Punktu Paszportowego w Sta-
rostwie Powiatowym w Trzeb-
nicy. 

     Wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego
   Jedna kolorowa fotograa - szczegółowe informacje dot. poprawności zdjęcia znajdują się na stronie: 
www.paszporty.mswia.gov.pl/portal/content/p2i/30_techniczne/20_foto.html    

NUMER KONTA BANKOWEGO

   Dowód uiszczenia opłaty paszportowej (opłatę można uiścić przez Internet lub w punkcie kasowym od 
godziny 8:00 do 15:00)

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Prawo jazdy nie jest dokumentem stwierdzającym tożsamość obywatela.

Tytuł opłaty: imię, nazwisko - opłata paszportowa
41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

     Ważny dokument tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport).

Wydział Finansów i Budżetu

    Dziecko w wieku od 1 do 18 roku 
życia musi być obecne podczas 
składania wniosku
   Przy składaniu wniosku muszą 
być oboje rodzice

OPINIE MIESZKAŃCÓW

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ?

CO JEST POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU?

      Dziecko poniżej 5 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku

      O aktualnych zdjęciach paszportowych 

   Przy składaniu wniosku obowiązkowy jest dowód osobisty - zyczny dokument (plastik), aplikacja 
mObywatel nie jest honorowana
      Przy składaniu wniosku obecność dzieci powyżej 5 roku życia oraz obojga rodziców jest obowiązkowa 

      O opłacie paszportowej - w tytule przelewu obowiązkowo imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek  
     Przy składaniu wniosku potrzebny jest dokument potwierdzający prawo do zniżki ( legitymacja studen-
cka, emeryta, osoby niepełnosprawnej, Karta Dużej Rodziny)  
      Okres oczekiwania na paszport wynosi do 30 dni

CO WARTO WIEDZIEĆ
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#INWESTYCJE W POWIECIE TRZEBNICKIM
Powiat Trzebnicki to jeden z najatrakcyjniejszych obszarów na terenie Województwa Dolnośląskiego. Atuty turystyczne 
i historyczne idą w parze ze wzrastającym potencjałem gospodarczym. Kluczowym dla rozwoju jest gęsta sieć dróg począwszy 
od S5 po będące w utrzymaniu Powiatu Trzebnickiego drogi wojewódzkie i powiatowe. Drogowe zadania inwestycje są 
realizowane zgodnie z planem oraz zgodnie z założeniem zrównoważonego rozwoju.

 Bardzo ważna dla miesz-
kańców inwestycja jaką jest 
przebudowa drogi powiatowej 
nr 1400D od Biedaszkowa Małe-
go do granicy powiatów Trzeb-
nickiego i Milickiego została 
rozpoczęta. Doprowadzenie do 
nalizacji tej inwestycji jest du-
żym sukcesem obecnego zarzą-
du Powiatu Trzebnickiego ze 
starostą Małgorzatą Matusiak 
oraz wicestarostą odpowiedzial-
nym za inwestycje Grzegorzem 
Terebunem na czele.
 Pierwsze rozmowy o du-
żej potrzebie przebudowy drogi 
powiatowej nr 1400D pojawiły 
się jeszcze w kadencji kiedy 
Starostą Powiatu Trzebnickiego 
był Robert Adach, obecny Prze-
wodniczący Rady Powiatu 
Trzebnickiego.

4dtr2 .pl

FINALIZUJEMY PRZEBUDOWĘ 
DROGI POWIATOWEJ NR 1400D

 W roku 2014  zosta ły 
pozyskane środki nansowe 
z Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych, pro-
gramu mającego na celu udziela-
nie jednostkom samorządu

terytorialnego dotacji celowych 
z budżetu państwa na donanso-
wanie zadań własnych w zakre-
sie przebudowy, budowy lub 
remontów dróg powiatowych 
i gminnych.

 Koalicja PiS oraz „Sku-
teczni dla Rozwoju” Marka Dłu-
gozimy rezygnują z przebudo-
wy całego odcinka
 Z końcem roku 2014, 
w wyniku wyborów samorzą-
dowych doszło do zmiany zarzą-
du Powiatu Trzebnickiego. Sta-
rostą został wtedy Waldemar 
Wysocki z PiS, współpracujący 
w koalicji z ugrupowaniem 
burmistrza Trzebnicy Marka 
Długozimy. Niestety po tej zmia-
nie zrezygnowano z przebu-

dowy całego odcinka drogi po-
wiatowej. Tym samym nie wyko-
rzystano pełnej dotacji pozys-
kanej przez starostę Roberta 
Adacha. W kadencji ,  kiedy 
rządziło Prawo i Sprawiedliwość 

wraz z ugrupowaniem „Skutecz-
ni dla Rozwoju” Marka Długo-
zimy, wyremontowano jedynie 
odcinek pomiędzy Trzebnicą 
a Biedaszkowem Małym, czyli 
nieco ponad połowę całego 
odcinka Trzebnica - Gruszeczka.

 Firma Tarczyński S.A. 
była również bardzo zdetermino-
wana, aby przebudowa drogi do 
granicy powiatu Trzebnickiego 
została dokończona. W rozmo-
wach z przedstawicielem rmy

 W listopadzie 2018 roku, 
w wyniku wyborów, od władzy 
w  p o w i e c i e  t r z e b n i c k i m 
odsunięte zostało Prawo i Spra-
wiedliwość oraz jego koalicjant, 
ugrupowanie burmistrza Trzeb-
nicy Marka Długozimy. Wyb-
rany został nowy Zarząd - sta-
rostą została Małgorzata Matu-
siak, natomiast na wicestarostę 
powołano Grzegorza Terebuna 
z Koalicji Obywatelskiej.

 Nowy Zarząd Powiatu 
doprowadza do dokończenia 
inwestycji
 Nowy zarząd szybko dos-
trzegł, że rozmowy o dokończe-
niu przebudowy drogi powiato-
wej nr 1400D powinny być jed-
nym z najważniejszych priory-
tetów. Wyraźny w latach 2014-
2018 dynamiczny rozwój zakła-
dów Tarczyński S.A. z siedzibą 
w Ujeźdźcu Małym,  rmy 
będącej największym pracodaw-
cą w powiecie trzebnickim, 
spowodował, że droga powiato-
wa nr 1400D stała się istotna 
z punktu widzenia logistycz-
nego, a także drogą o dużym 
natężeniu ruchu. 

 Realizując inwestycje dro-
gowe Powiat jako inwestor 
często współpracuje z gminami, 
które pokrywają część kosztów. 
Remonty i przebudowy dróg 
powiatowych są bowiem w za-
interesowaniu szefów poszcze-
gólnych gmin.

 7 maja 2021 roku w sie-
dzibie rmy Tarczyński S.A. 
odbyło się spotkanie, podczas

 Firma Tarczyński S.A. 
również współnansuje prze-
budowę.

 Wicestarosta Grzegorz 
Terebun zaproponował, że jeżeli 
gmina Trzebnica zadeklaruje 
współnansowanie, to powiat 
opracuje projekt a następnie 
złoży wniosek o donansowanie.
- Na wspólnym spotkaniu burmistrz 
Trzebnicy Marek Długozima przy-
chylił się do naszej propozycji. 
Złożony następnie wniosek o do-
nansowanie został pozytywnie 
oceniony i uzyskał donansowanie 
w kwocie blisko 5 mln zł. - powie-
dział wicestarosta Grzegorz 
Terebun.

 Wicestarosta zapropo-
nował burmistrzowi Trzebnicy 
rozwiązanie dotyczące współ-
nansowania inwestycji.

Edmundem Bienkiewiczem, 
zarząd powiatu informował, że 
realizacja tak dużego zadania, 
chodzi bowiem o przebudowę 
ponad 8 km drogi za kwotę nie-
mal 10 mln złotych, najważ-
niejszą kwestią będzie wypraco-
wanie montażu nansowego. 
Przy tak dużej inwestycji to spore 
wyzwanie.

Gmina Trzebnica

Fatalny stan drogi, która została gruntownie przebudowana
przez Powiat Trzebnicki

Droga powiatowa nr 1400 D
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 Szacowana wartość in-
westycji to kwota blisko 10 milio-
nów złotych, a na jej realizację 
Powiat Trzebnicki oprócz wkła-
du własnego w kwocie ponad 2,2 
mln złotych, pozyskał niemal 5 
mln złotych z Rządowego Fun-

duszu Rozwoju Droǵ.

 Droga zostanie oddana 
do użytku mieszkańcom z koń-
cem maja 2022 roku.

 Determinacja starosty 
Małgorzaty Matusiak oraz wice-
starosty Grzegorza Terebuna, 
połączona z realizacją wielu 
złożonych proceduralnie działań 
sprawiły, że wyczekiwane przez 
mieszkańców powiatu oraz

którego Prezes Zarządu Jacek 
Tarczyński zadeklarował wspar-
cie nansowe w kwocie 400 
tysięcy złotych na przebudowę 
drogi powiatowej nr 1400 D na 

t r a s i e  B i e d a s z k o ẃ  Ma ł y  - 
Gruszeczka.
- Jako Zarząd Powiatu przekaza-
liśmy Panu Jackowi Tarczyńskiemu 
ogromne podziękowanie za wsparcie 
tak ważnej dla mieszkańców gminy 
Trzebnica i całego Powiatu Trzeb-
nickiego inwestycji. Po raz kolejny 

partnerska wspoł́praca przynosi 
wymierne korzyści - powiedziała 
starosta Powiatu Trzebnickiego 
Małgorzata Matusiak.

przez największego w powiecie 
trzebnickim pracodawcy rmy 
Tarczyński S.A. zadanie, zostanie 
już niebawem zrealizowane.
 Warto podkreślić, że pre-
zes Jacek Tarczyński poza udzie-
lonym wsparciem nansowym 
tego zadania, od początku wspie-
ra działania Zarządu Powiatu na 
wielu płaszczyznach. Współ-
praca jest kluczem do sukcesu.

 Dodatkowo podczas roz-
mów dotyczących zakresu prac, 
Zarząd Powiatu zdecydował 
o dodatkowych pracach polega-
jących na zbudowaniu blisko 2,5 
km odcinka chodnika przy 
pomiędzy Biedaszkowem Ma-
łym a Ujeźdźcem Wielkim oraz 
Ujeźdźcem Wielkim a siedzibą 
rmy Tarczyński S.A.
- W mojej ocenie jest to strategiczna 
inwestycja przede wszystkim dlate-
go, że łączy duże miejscowości takie 
jak Ujeździec Mały, Ujeździec Wiel-
ki, Biedaszków Mały i Biedaszków

 Podpisana 13 paździer-
nika w Starostwie Powiatowym 
w Trzebnicy umowa z wykonaw-
cą na przebudowę drogi po-
wiatowej nr 1400 D na trasie 

Biedaszkoẃ Mały - Ujeździec 

Wielki - Gruszeczka, o długości 
blisko 8 600 m, to jedna z naj-
większych inwestycji drogowych 
na przestrzeni ostatnich kilku lat.

 Determinacja Przewod-
niczącego Rady Powiatu Trzeb-
nickiego Roberta Adacha.
 Przewodniczący Rady Po-
wiatu Trzebnickiego Robert 
Adach nie ma wątpliwości, że to 
strategiczna i długo oczekiwana

Welki ze stolicą gminy Trzebnicą. 
Drugi bardzo istotny aspekt to rma 
Tarczyński S.A., która już dziś za-
trudnia około dwóch tysięcy pracow-
ników i ciągle się rozwija - mówi 
wicestarosta Grzegorz Terebun.

inwestycja dla mieszkańców 
gminy Trzebnica oraz Powiatu 
Trzebnickiego. Podkreśla także 
rolę obecnego Zarządu Powiatu, 
który dzięki szerokiej współpra-
cy i przemyślanym działaniom 
realizuje strategię zrównowa-
żonego rozwoju w każdej gminie 
Powiatu Trzebnickiego. Zaanga-
żowanie obecnego Zarządu w re-
alizowane zadania oraz dosko-
nała współpraca z mieszkańcami, 
samorządami i przedsiębiorcami 
są bardzo widoczne.

NAJWIĘKSZA W HISTORII GMINY
ZAWONIA INWESTYCJA DROGOWA

 To wielki sukces Powiatu 
Trzebnickiego, który na przebu-
dowę drogi na odcinku Ludgie-
rzowice – Rzędziszowice pozys-
kał kwotę ponad 10 milionów 
złotych z Programu Inwestycji 
Strategicznych Polski Ład. War-
to podkreślić, że od ponad 20 lat 
w Gminie Zawonia nie była pro-
wadzona tak duża inwestycja. 
To potwierdza fakt, że idea 
zrównoważonego rozwoju 
w Powiecie Trzebnickim jest po-
myślnie realizowana, a rozwój 
infrastruktury drogowej jest wi-
doczny w każdej z gmin po-
wiatu.
 Pierwsze rozmowy o in-
wes tyc j i  w  Rzędz i szowicach 
rozpoczęliśmy w 2019 r., podczas 
spotkania z mieszkańcami Gminy 
Zawonia. Debatowaliśmy o koniecz-
ności wykonania chodnika ale także  

remoncie drogi. Zwróciłem uwagę 
na to, że cząstkowe remonty drogi, 
o które wnioskowała wójt Agnieszka 
Wersta nie przyniosą zamierzonych 
rezultatów. Dlatego podjęliśmy de-
cyzję o przygotowaniu dokumentacji 
na  przebudowę całego ponad 
trzykilometrowego odcinka i wraz 
z wcześniej zaprojektowanym 
chodnikiem w Rzędziszowicach 
złożyliśmy wniosek o donanso-
wanie. Udało się i jestem z tego dum-
ny, bo to agowa inwestycja, która 
powinna być wykonana wiele lat te-
m u  -  m ó w i  w i c e s t a r o s t a 
Grzegorz Terebun
 Realizacja inwestycji poz-
woli udrożnić ruch komunika-
cyjny na strategicznej drodze 
powiatowej, która łączy się z Po-
wiatem Wrocławskim, a nastęnie 
z drogą S8.

Przebudowa drogi to priorytet obecnego Zarządu. Sukcesywnie 
podejmowane działania przynoszą wymierne efekty

Spotkanie dotyczące przyszłości inwestycji na drodze 1400D
samorządowców z Panem Jackiem Tarczyńskim

Gmina Zawonia
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 - Również na ten odcinek 

 O potrzebie przebudowy 
drogi powiatowej w Ligocie 
Strupińskiej mówiło się dużo 
i to już od bardzo długiego 
czasu. Niestety w poprzedniej 
kadencji Rady Powiatu Trzeb-
nickiego nie było woli ze strony 
Zarządu Powiatu, żeby podjąć 
się tego zadania.
 - Obiecałem mieszkańcom Li-
goty Strupińskiej, że w tej kadencji 
sprawa przebudowy drogi zostanie 
zamknięta. Uważam, że to nie fair, że 
przez tyle lat nikt nie pokusił się, 
żeby chociaż rozpocząć prace - mówi 
wicestarosta Powiatu Trzebnic-
kiego Grzegorz Terebun. - 
W tym roku wykonaliśmy przebudo-
wę blisko kilometra jezdni wraz 
poboczami. Dodatkowo dokonano 
wycinki krzaków. To znacząco po-
prawiło bezpieczeństwo mieszkań-
ców poruszających się tą drogą. - do-
daje wicestarosta.
 Do tej pory przebudowa 
drogi kosztowała powiat ponad 
470 tys. zł, z czego 100 tys. zł to 
donansowanie z Terenowego 
Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych. W roku 2022 planowane 
jest dokończenie przebudowy 
drogi przez miejscowość Ligota 
Strupińska. Będzie to również 
kilometrowy odcinek, gdzie do-
datkowo zostaną wykonane 
prace dotyczące poboczy i zjaz-
dów do posesji.

PRZEBUDOWA DROGI 
W LIGOCIE STRUPIŃSKIEJ

 Przebudowa drogi i chod-
ników w miejscowości Skoko-
wa rozpoczęła się w roku 2015. 
Wtedy była to jeszcze droga 
wojewódzka nr 342. Po przeję-
ciu drogi przez Powiat Trzeb-
nicki, Zarząd Powiatu podjął 
decyzję o realizacji trzeciego 
etapu przebudowy za kwotę po-
nad miliona złotych.

 1 stycznia 2020 r. droga 
wojewódzka nr 342 na mocy 
ustawy o kaskadowym przeka-
zywaniu dróg weszła w zarzą-
dzanie Powiatu Trzebnickiego. 
W połowie tego samego roku 
Gmina Prusice przekazała Po-
wiatowi dokumentacje projek-
tową. Zarząd Powiatu podjął de-
cyzję o zrealizowaniu tej ważnej 
i istotnej dla mieszkańców Sko-
kowej inwestycji. Prace doty-
czące trzeciego etapu zakończą 
się w pierwszej połowie 2022 r.

 Gmina Prusice przejęła za-
danie przebudowy od Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego 
i rozpoczęła realizację zadania, 
które zostało podzielone na 3 eta-
py. Odcinek od przejazdu kolejo-
wego w kierunku Strupiny oraz 
od torów kolejowych do szkoły 
podstawowej został zrealizo-
wany przez Gminę Prusice we 
współpracy z  samorządem 
województwa. Do realizacji po-
został trzeci etap zadania, czyli 
odcinek drogi od szkoły podsta-
wowej do końca miejscowości 
w kierunku wyjazdu na Prusice.

 Zgodnie z projektem wy-
konawca zrealizuje inwestycję 
polegającą na budowie chod-
ników po obu stronach jezdni, 
wykonaniu kanalizacji desz-
czowej oraz przebudowie linii 
energetycznej. Co jest bardzo is-
totne, wprowadzona zostanie 
nowa organizacja ruchu na 

 Bezpieczeństwo i komfort 
życia mieszkańców powiatu 
trzebnickiego jest priorytetem 
obecnego Zarządu. Takich in-
westycji będzie zdecydowanie 
więcej, zapewnia wicestarosta.

 Zadowolenia z tej inwes-
tycji nie kryje sołtys Ligoty Stru-
pińskiej Agata Gorazdowska.
- Na wstępie chciałabym bardzo 
p o d z i ę k o w a ć  w i c e s t a r o ś c i e 
Grzegorzowi Terebunowi za dużą 
p o m o c  w  d o p r o w a d z e n i u  d o 
realizacji tej inwestycji. Mieszkańcy 
już od kilkunastu lat prosili o remont 
naszej drogi. Jej stan był naprawdę 
tragiczny. Teraz się to w końcu 
zmienia - mówi Pani sołtys. - 
Z pewnością jest zdecydowanie bez-
pieczniej. Piesi i rowerzyści chwalą 
sobie uporządkowanie rowów i wy-
cięcie krzaków. Wcześniej często też 
zdarzały się choćby uszkodzenia 
samochodów wpadających w dziury. 
Teraz komfort jazdy jest dużo lepszy. 
Z radością czekamy wraz z miesz-
kańcami Ligoty Strupińskiej na 
dalszą część tej inwestycji - dodaje 
sołtys Agata Gorazdowska.

złożyliśmy wniosek o donan-
sowanie i liczymy, że zostanie on 
pozytywnie rozpatrzony. Ze 
względu na większy zakres prac 
przewidujemy, że koszty będą 
wyższe. Jako Powiat zabez-
pieczyliśmy na przebudowę tego 
odcinka ponad 700 tys. zł. - mówi 
wicestarosta Grzegorz Terebun.

PRZEBUDOWA DROGI 
I CHODNIKÓW W SKOKOWEJ

skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej 
i Prusickiej. Zgodnie z założe-
niami zbudowane zostanie ron-
do, na którym wprowadzony 
zostanie ruch okrężny. Tego typu 
rozwiązanie na skrzyżowaniach 
w znacznym stopniu podnosi 
bezpieczeństwo uczestników 
ruchu, a także znacząco zwiększa 
płynność jazdy.

 - Z całą pewnością przebu-
dowa tej drogi oraz budowa chod-
ników istotnie zwiększy bezpie-
czeństwo mieszkańców. Z chod-
ników będą korzystały choćby dzieci 
w drodze do szkoły. Dzięki deter-
minacji burmistrza Prusic Igora 
Bandrowicza i wicestarosty Powiatu 
Trzebnickiego Grzegorza Terebuna 
inwestycja ta doszła do skutku. Cie-
szy bardzo, że do połowy przyszłego 
roku mieszkańcy Skokowej będą 
mogli już korzystać z nowych chod-
ników - kończy radny.
 Plac budowy został już 
przekazany wykonawcy. Cał-
kowity koszt zadania to blisko 1,1 
mln zł.

 - Inwestycja ta była bardzo 
długo wyczekiwana przez mieszkań-
ców naszej miejscowości - mówi 
Józef Gruchała, radny gminy 
Prusice. - Jestem w kontakcie 
z mieszkańcami i mogę powiedzieć, 
że naprawdę wszyscy cieszą się 
z prac w Skokowej. Osobiście od 
wielu lat zabiegałem o przebudowę 
drogi i budowę chodników. Chciał-
bym podkreślić, że inwestycja ta 
doszła do skutku dzięki dużej pomocy 
i ogromnemu zaangażowaniu wice-
starosty Powiatu Trzebnickiego 
Grzegorza Terebuna. Dlatego chciał-
bym w tym miejscu, w imieniu swo-
im i  mieszkańców Skokowej , 
podziękować wicestaroście za włożo-
ny wysiłek - dodaje radny.
 Ważność tej inwestycji 
podkreśla również prusicki rad-
ny Artur Bagiński.

Gmina Prusice

Inwestycja ta była długo wyczekiwana przez mieszkańców

Gmina Prusice
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 W ramach zaplanowane-
go zadania i pierwszego etapu 
przebudowano drogę z poszerze-
niem nawierzchni do 6 metrów 
na odcinku 1,2 km. W ramach 
prac  wykonano nową nawierz-
chnię, obustronne pobocza z kru-
szywa łamanego, remont prze-
pustów,  montaż barier energo-

 Ruda Żmigrodzka i oko-
lice to coraz częściej odwiedzane 
przez turystów malownicze 
tereny, nazywane oazą ciszy 
i spokoju. Przebudowa drogi 
dojazdowej to wielu lat oczeki-
wana inwestycja, której pier-
wszy etap został zakończony 
w bieżącym roku a kolejne za-
planowane. 

 Zarówno burmistrz Obor-
nik Śląskich Arkadiusz Poprawa 
oraz radna Jadwiga Głodowska 
zabiegali o realizację tej inwes-
tycji, przebudowę drogi powiato-
wej. 

 Mieszkańcy miejscowo-
ści Lubnów od wielu lat czekają 
na przebudowę drogi, której 
stan pozostawia wiele do życze-
nia. 

 Planowane zakończenie 
prac  jest na początek 2022 r. 

 W tym roku, zgodnie z za-
łożeniami, rma wyłoniona 
w drodze przetargu rozpoczęła 
obejmujące poszerzenie jezdni do 
5 m oraz wykonanie obustron-
nych poboczy o szerokości 0,75 m 
oraz zjazdy do posesji. Droga 
zostanie przebudowana na od-
cinku 1,5 km. 

POWIAT TRZEBNICKI| STR. 7FORUM POWIATU 
TRZEB ICkIEGON

PRZEBUDOWA DROGI
W RUDZIE ŻMIGRODZKIEJ

 Jak zapowiada starosta 
Małgorzata Matusiak - to nie 
koniec inwestycji w Rudzie Żmi-
grodzkiej. Złożyliśmy wniosek 
o  donansowanie  do  Urzędu 
Wojewódzkiego na przebudowę 
kolejnych etapów drogi, którą 
planujemy w 2022 r. Należy dbać o 
wyjątkowe miejsca na mapie powiatu 
trzebnickiego i deklaruję, że doko-
nam wszelkich starań aby infra-
struktura drogowa była dostosowana 
do  pięknych i urokliwych terenów, 
magicznych zakątków Doliny Ba-
ryczy.

chłonnych przy przepustach, 
mechaniczne ścięcie zawyżonych 
poboczy oraz zjazdy.

PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI 
LUBNÓW ROZPOCZĘTA

 Realizujemy założenie, które 
przyjęliśmy na początku kadencji 
dotyczące zmiany sposobu zarządza-
nia budżetem powiatu i skupieniu się 
na rozwoju powiatowej  infrastruk-
tury drogowej. Zrównoważony 
rozwój w każdej gminie powiatu - 
mówi wicestarosta Grzegorz 
Terebun. 
 Czas na kolejny etap prze-
budowy drogi na odcinku Uraz-
Rościsławice. W ubiegłym roku 
Powiat Trzebnicki pozyskał do-
nansowanie na przebudowę od-
cinka na trasie Rościsławice-Nizi-
ny, która obejmowała przebudo-
wę blisko 4,5 km drogi. W 2021 r.  
zapadła decyzja o złożeniu kolej- 

PRZETARG NA KOLEJNY ETAP PRZEBUDOWY 
DROGI NA ODCINKU URAZ-ROŚCISŁAWICE

Gmina Oborniki Slaskie
, ,

nego wniosku na przebudowę 
drogi na odcinku Niziny - Uraz. 
Jak informuje dyrektor Zarządu 
Dróg Trzebnickich Paweł Kaź-
mierczak - Na początku grudnia 
otrzymaliśmy informację, że złożony 
przez nas wniosek zakwalikował się 
do donansowania z listy rezerwo-
wej. W związku z tym, podjęliśmy 
decyzję o ogłoszeniu przetargu aby 
wyłoniony wykonawca tuż po no-
wym roku mógł rozpocząć prace.
 Inwestycja obejmuje po-
nad 1,6 km jezdni wraz z wyko-
naniem poboczy oraz zjazdów. 
W miejscowości Uraz zostanie 
wykonany nowy chodnik, od 
skrzyżowania z byłą drogą wo-
jewódzką nr 341 do Remizy OSP.

Gmina Oborniki Slaskie
, ,

Spotkanie dotyczące inwestycji, w którym wziął udział 
burmistrz Robert Lewandowski, członek zarządu Paweł 
Oleś oraz Sołtys Rudy Żmigrodzkiej Grażyna Szambelan

Gmina Zmigrod
. ,
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DZIAŁKI GRUNTOWE NA SPRZEDAŻ
Powiat Trzebnicki jest właścicielem zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego we wsi Rościsławice przy ulicy Polnej. 
W najbliższym czasie Po-wiat Trzebnicki zamierza przez-naczyć działki na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieogra-
niczonego, a w szczególności działkę 363/12 której zdjęcia publikujemy.

 Nasz niezwykły -  Zespół 
r e k r e a c y j n o - k r a j o b r a z o w y 
w punkcie widokowym prome-
nady oraz okazami drzew akli-
matyzowanych i rodzimych, po-
chodzi z I ćw. XIX. Budynek 
główny (kawiarnia) w 1875 r. 
przekształcony na willę pałaco-
wą, od 1910 r. funkcjonował jako 
przytułek dla bezdomnych dzie-
ci. 

 363/12 AM 1 o powierz-
chni 4,1857ha,

 Jego swobodnie ukształ-
towana bryła nawiązująca do 
stylów historycznych z wieżą, 
inspirowaną architekturą zam-
kową, reprezentuje tendencje 
śląskiej architektury uzdrowis-
kowej końca XIX i pocz. XX w. 
 Ten cenny historycznie 
majątek Powiatu Trzebnickiego  
położony jest we wsi Rościs-
ławice w przysiółku Podgóra 
i składa się z działki gruntowej 
zabudowanej o nr:

 363/11 AM 1 o powierz-
chni 6,2908 ha,
 363/13 AM 1 o powierz-
chni 1,4200 ha,

 Działki leżą w sąsiedztwie 
domu pomocy społecznej, kom-
pleksu leśnego oraz niedalekim 
sąsiedztwie stadniny koni. 

 363/10 AM 1 o powierz-
chni 3,1981 ha,

 Działki mają dostęp do 

oraz działek gruntowych nieza-
budowanych:
 363/9AM 1 o powierzchni 
1,5615 ha,

 363/14 AM 1 o powierz-
chni 14,6306 ha.  Działka 363/12 posiada 

dostęp do uzbrojenia w sieć 
wodociągową z własnego ujęcia 
zlokalizowanego w granicach 
działki nr 363/4 i energetyczną, 
kanal izac j i  sanitarnej  oraz 
deszczowej i telefonicznej.

 Działka 363/12 jest ogro-
dzona siatką stalową. Pozostały 
fragmenty ogrodzenia wewnęt-
rznego bramy oddzielające część 
pałacową od folwarcznej. Drogi 
w e w n ę t r z n e  s ą  w y k o n a n e 
w części z betonu wylewanego 
oraz z kostki betonowej wraz 
z obrzeżami betonowymi.
 Warto zaznaczyć, że zgod-
nie  z  mie j scowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego działka 363/12 przezna-
czona jest pod tereny usług rek-
reacji i turystyki oraz tereny us-
ług zdrowia. 

 Dojazd do nieruchomości 
istnieje poprzez drogę o nawierz-
chni asfaltowej, wąską utwar-
dzoną płytami betonowy oraz 
drogą gruntową.
 Atrakcyjny turystycznie 
obiekt położony jest na terenie 
pagórkowatym. W części, poroś-
nięty jest zadrzewieniami stano-
wiącymi park otaczający pałac 
oraz las. 

 Działki 363/9, 363/10, 363 
/11 oraz 363/13 przeznaczone 
w planie zagospodarowania 
przestrzennego pod tereny usług 
rekreacji i turystyki, natomiast 
działka 363/14 przeznaczona jest 
pod tereny usług rekreacji i tu-
rystyki, tereny usług zdrowia, 
a także tereny lasów.

drogi publicznej. 

 Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich 
rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 1989 r. nr 10 poz. 53  
ze zmianami) – właściciel lub współwłaściciel budynków znajdujących się 
na działce gruntu, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego, 
przekazanego Państwu, może wystąpić o zwrot własności gruntu pod 
budynkami. Warunkiem zwrotu jest przedstawienie dokumentu 
potwierdzającego własność przedmiotowych zabudowań (np. 
postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku, umowa darowizny lub 
umowa kupna przedmiotowych zabudowań).

 Starosta Trzebnicki informuje, że istnieje możliwość zwrotu działek 
siedliskowych oraz dożywotniego użytkowania, przekazanych na rzecz 
Skarbu Państwa w zamian za świadczenia rentowe. Mając na uwadze fakt, 
że na terenie Powiatu Trzebnickiego mogą znajdować się takie 
nieruchomości, Starosta Trzebnicki informuje osoby uprawnione o 
możliwości składania wniosków o zwrot przedmiotowych nieruchomości.

 Wnioski należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w 
Trzebnicy, ul. Leśna 1 lub ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6, 55 – 100 Trzebnica. 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości, mieszczący się 
w budynku Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, ul. Leśna 1, pokój nr 5, 
numer tel. 71/387 95 52 

Zgodnie z art. 118 ust. 1, 2a i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 
ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 
266) osoba lub zstępny osoby uprawnionej (syn/córka/wnuk/wnuczka), 
której przysługuje prawo użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania 
gospodarstwa rolnego Państwu i faktycznie nią włada, może ubiegać się o 
nieodpłatne przyznanie własności tej działki (dokumenty niezbędne do 
wydania decyzji: oświadczenie użytkowania działki, potwierdzenie 
użytkowania działki, decyzja, zgodnie z którą przekazano gospodarstwo 
rolne na Skarb Państwa).

WYKAZ 
NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU TRZEBNICKIEGO, 

POŁOŻONEJ W OBRĘBIE ROŚCISŁAWICE, GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE, 
PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 

W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

NUMER EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI - 53/12 AM1
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA DZIAŁKI WYNOSI - 4.1857 ha

OZNACZENIE W KSIĘDZE WIECZYSTEJ KW - WR1W/00055433/4
POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI - ROŚCISŁAWICE, 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO - Teren objęty jest planem zagospodarowania 
przestrzennego - tereny usług rekreacji i turystyki oraz tereny usług 

zdrowia. Działka zabudowana posiada pośredni dostęp do drogi gminnej 
poprzez działkę wewnętrzną będącą własnością Powiatu Trzebnickiego

OPIS NIERUCHOMOŚCI - Zespół pałacowo-folwarczny z parkiem położony 
w przysiółku Podgóra w obrębie wsi Rościsławice w granicach 

działki 363/12 AM1 obręb Rościsławice, gmina Oborniki Śląskie
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI - 4.000.000 brutto

PRZEZNACZONA DO SPRZEDAŻY - Sprzedaż następuje za cenę 
osiągniętą w przetargu. Zapłata następuje przed podpisaniem umowy 

notarialnej, najpóźniej do dnia jej zawarcia.



WIECZÓR Z BARISTĄ W ŻMIGRODZIE
Kawę można parzyć na wiele sposobów. Doskonale wiedzą o tym miłośnicy tego orzeźwiającego napoju. Nie każdy jednak 
potra wydobyć z kawy pełnię jej smaku i aromatu. Tę umiejętność posiedli bariści. To dzięki nim parzenie kawy staje się 
prawdziwym rytuałem, a uzyskany napój zaspokaja gust najbardziej wybrednych smakoszy.

 Podczas wieczoru z baris-
tą, który odbył się 8 grudnia 2021 
roku w Powiatowym Zespole 
Szkół imienia Jana Pawła II 
w Żmigrodzie zaproszeni goście 
nie tylko otrzymali sporą dawkę 
wiedzy na temat tego pysznego 
napoju, lecz także mieli okazję 
skosztować profesjonalnie przy-
rządzonej kawy.

 K u l m i n a c y j n y  p u n k t 
wieczoru stanowiło wręczenie 
uczniom Powiatowego Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Żmi-
grodzie certykatów ukończenia 
kursu baristy, realizowanego 
w ramach projektu „Dobry 
Zawód w Powiecie Trzebnic-
kim”.

„Udział w wyjątkowym kursie baristycznym był niezapomnianą przygodą ale także nauką. 
Pracowaliśmy na profesjonalnym ekspresie gastronomicznym, na którym nauczyliśmy się parzyć 
kawę, spieniać mleko oraz wykonywać artystyczne wzory. Otrzymaliśmy także sporą dawkę wiedzy 
o rodzajach kaw, ziaren, sposobach parzenia i wypalania. Byliśmy zaskoczeni jak wiele umiejętności 
nabyliśmy podczas kursu. Dodam, że w tej szkole warto się uczyć, bo tu mamy szanse się rozwijać."
- mówi Martyna Janoś uczennica Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie

 Na szczególną uwagę 
zasługuje fakt, że podczas tego 
spotkania można było spróbo-
wać mieszanki kawy, zwanej 
„Perłą Powiatu Trzebnickiego”, 
którą specjalnie na tę okazję przy-
gotował Pan Michał Ociepka, 
podróżnik oraz właściciel trzeb-
nickiej palarni i pijalni kawy „El 
Gato Coffee Roasters”

Marta Nowak 

Karolina Jędrkowiak

Oliwia Jędra

Oliwia Łukaszewska

Emilia Bienias 

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA 
KURSU BARISTY OTRZYMALI

Aleksandra Rasińska 
Natalia Smulska

Zuzanna Pacek
Julia Walczyńska

Martyna Janoś
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Uczestnicy wydarzenia otrzymali sporą dawkę wiedzy o kawie, 
a także spróbowali jej różnych rodzajów

Perła Powiatu Trzebnickiego - kawa prosto z serca



 Z całą pewnością można 
stwierdzić, że powiatowe szkoły 
to palcówki dążące do rozwoju 
oraz zapewnienia wysokiej 
jakości kształcenia, ale także 
przygotowujące do podjęcia tej 
ważnej w życiu decyzji o wyma-
rzonym, dobrym zawodzie. Taki 
właśnie projekt jest realizowany 
w trzech powiatowych szkołach.

 Dzięki wsparciu pozys-
kanemu ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014 – 2020 
w wysokości ponad 7,6 mln

rmach w znacznym stopniu wpły-
nie na podniesienie jakości kształ-
cenia, konkurencyjności szkół zawo-
dowych,  prowadzonych przez 
Powiat Trzebnicki, a w konsekwencji 
wpłynie wzrost zatrudnienia w na-
szym powiecie.

Realizowane w powiatowych szkołach bezpłatne projekty i specjalistyczne kursy nie tylko sprawiają ogromną frajdę 
uczniom, ale przede wszystkim zapewniają wysoki i nowoczesny poziom kształcenia, dostosowany do wymogów rynku 
pracy. Przypomnijmy sobie czy kiedy będąc nastolatkami mieliśmy sprecyzowaną wizję wymarzonego zawodu ? Czy szkoły 
stwarzały takie możliwości jak dziś?

DOBRY ZAWÓD W POWIECIE TRZEBNICKIM

złotych, uczniowie powiatowych 
szkół: Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica 
w Trzebnicy, Powiatowego 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Żmigrodzie oraz Powiatowego 
Zespołu Szkół im. Władysława 
Reymonta w Obornikach Śląs-
kich  mają możliwość skorzystać 
ze staży i praktyk zawodowych 
oraz specjalistycznych szkoleń 
i kursów zawodowych zgodnych 
z kierunkiem kształcenia, takich 
m.in. jak  kurs prawa jazdy kat. B, 
kurs baristy, carvingu, graki 
komputerowej, kurs Facebook & 
Instagram Ads. To również moż-

liwość udziału w wycieczkach 
edukacyjno-naukowych lub 
obozach naukowych.
- Celem projektu jest poprawa jakości 
kształcenia, właściwe dopasowanie 
systemów kształcenia i szkolenia do 
potrzeby rynku pracy oraz dopo-
sażenie szkół w niezbędny sprzęt i za-
kup środków trwałych potrzebnych 
do prowadzenia zajęć zawodowych 
w poszczególnych placówkach – mó-
wi Starosta Małgorzata Matu-
siak i wyjaśnia ideę - Realizacja 
projektu, przy współpracy z lokal-
nymi pracodawcami, zaintereso-
wanymi odbywaniem przez uczniów 
staży i praktyk zawodowych w ich

Projekt rozpoczął się 1 kwietnia 
2020 r. i potrwa do końca sierpnia 
2022 r. Jego wartość, to ponad 4 
milionów złotych,  z czego kwo-
ta donansowania stanowi 85% 
wydatków kwalikowanych 
projektu.

Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół im. Piotra Włostowica
w Trzebnicy podczas wizyty w Centrum Naukowym Kopernik

Uczniowie powiatowych Szkół, którzy skorzystali z kursów i szkoleń w ramach projektu „Dobry Zawód W Powiecie Trzebnickim”
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KAWA NIEJEDNO MA IMIĘ. DLA SMAKOSZY
Kto z nas nie zaczyna dnia od łyka dobrej kawy? To ulubiony gorący napój na każdym 
z kontynentów. Niezliczona ilość smaków, ukrytych w tych niewielkich ziarenkach 
sprawia, że po kawę tak chętnie sięgamy.

Pomysł stworzenia palarni kawy, 
a wraz z nią pijalni kawy narodził 
się w Australii, w Melbourne. Tę 
decyzję podjęliśmy dokładnie 
w sylwestra na przełomie roku 
2017/2018. Piętnaście miesięcy 
później otworzyliśmy palarnię 
kawy w Trzebnicy. 

 Panie Michale proszę 
powiedzieć czym dla pasjonata 
jest kawa? 

Cały proces produkcji kawy jest 
dość skomplikowany i rozpo-
czyna się bardzo daleko od nas, 
bo aż na plantacji kawy. Nasza 
odpowiedzialność za ten proces 
zaczyna się od momentu wyboru 
ziarna, które chcemy zaoferować 
naszym klientom. Testujemy 
dziesiątki ziaren z całego świata, 
zanim wybierzemy te, które mają 
w sobie odpowiedni potencjał. 
Zawsze stawiamy na jakość 
i pracujemy tylko z ziarnami 
najwyższej jakości z bieżących

 Jak narodził się pomysł 
stworzenia miejsca dedyko-
wanego smakoszom kawy? 

Dla mnie kawa to przede wszys-
tkim chwila dla siebie. Podróż, 
która nie ma końca. To moment, 
kiedy mogę zatrzymać się i od-
począć, mimo tego że to właśnie 
kawa nadaje pęd mojemu życiu. 
Jest ona niejako takim dopeł-
nieniem spotkania, czy rozmowy 
z drugim człowiekiem. Nie jest 
niezbędna, ale zdecydowanie 
pomaga. Bo cóż może być lep-
szego od spotkania przy kawie?

 Korzystacie Państwo z 
własnej palarni kawy. Jak 
wygląda cały proces przygoto-
wania ziaren do momentu, 
w którym kawa znajdzie się 
w liżance?

Baristą może zostać każdy, o ile 
posiada konkretne predyspo-
zycje. Bez wątpienia należy być 
cierpliwym i otwartym na naukę 
oraz nowe wyzwania. Mnogość 
rodzajów kaw i ich sposobów za-
parzania, czasami może przyt-
łoczyć. Musi to być osoba dbająca 
o porządek na swoim miejscu 
pracy. Niezbędna jest tutaj rów-
nież wysoka kultura osobista 
i otwartość na drugiego człowie-
ka. Ważne, aby taka osoba od-
czuwała przyjemność i radość ze 
swojej pracy. 

zakupie możemy sprawdzić, 
sposób wypalenia oraz smak, 
który będziemy musieli ocenić 
już sami.
 Coraz popularniejszy 
w Polsce i związany bezpośre-
dnio z kawą jest zawód baristy. 
W powiatowych szkołach orga-
nizowane są kursy przygotowu-
jące do wykonywania tego 
zawodu. Czy każdy może zostać 
baristą? 

Dziękuję za rozmowę.

 Jakie plany na przysz-
łość? Czego życzyć Panu na nad-
chodzący rok?

 Dziękujemy za rozmowę 
i życzymy nieustającej energii 
do dalszych działań i realizacji 
projektów. 

Planów jest dużo, realizujemy je 
jeden po drugim, z zachowaniem 
odpowiednich priorytetów. 
Idziemy do przodu — powoli, ale 
skutecznie. Co do życzeń, to 
chyba przede wszystkim zakoń-
czenia i wdrożenia z sukcesem 
kilku projektów, które udało nam 
się rozpocząć już w tym roku. 
Poza tym ciekawych podróży, 
radości z życia i dobrego czasu 
przy kawie. 

Wszystkie ziarna, które mamy w 
ofercie są godne polecenia. 
Każdy z nas ma inny smak i inne 
preferencje. Dlatego właśnie 
nigdy niczego nie narzucamy,

zbiorów. Po wyborze ziarna 
opracowujemy prol wypału, 
tak, aby kawa spełniała nasze 
oczekiwania. Kiedy mamy już 
nalny produkt, ustalamy prol 
sensoryczny kawy i przygoto-
wujemy się do pakowania ziaren 
w odpowiednie torebki i kar-
toniki, które pomagają zachować 
świeżość kawy. Świeżo wypalo-
na i spakowana tego samego dnia 
kawa, już po kilku dniach nadaje 
się do parzenia. W przypadku 
metod alternatywnych możemy 
próbować zaparzyć kawę prakty-
cznie następnego dnia po wy-
pale. W przypadku chęci wypicia 
espresso sugerujemy poczekać 
jeszcze kilka dni. 
 Jaki rodzaj ziaren Pan 
poleca? 

 ziaren z naszej palarni.
 Jak gatunek kawy wpły-
wa na jakość? 

 Na co miłośnicy kawy 
powinni zwrócić uwagę? Jak 
rozpoznać dobrej jakości kawę?
Według mnie w pierwszej kolej-
ności powinni sprawdzić, czy 
kawa, po którą sięgają w sklepie, 
to kawa świeżo palona. 

Na rynku dostępne mamy właś-
ciwie dwa gatunki kawy — Ara-
bica i Robusta. Ten pierwszy cha-
rakteryzuje się dużo łagodniej-
szym i bardziej przyjemnym 
smakiem. Filiżanka kawy Ara-
bica jest zdecydowanie bardziej 
aromatyczna. Możemy doszukać 
się w niej nut cytrusów, kwiatów, 
owoców, czekolady, karmelu, 
czy nawet miodu. Smak może 
być mocno słodki, czy nawet 
pikantny. Wiele zależy również 
od odmiany botanicznej, miejsca 
uprawy, obróbki oraz samej 
metody zaparzania.

 Rozmowa z Panem Michałem 
Ociepką, pasjonatem, podróżnikiem, 
miłośnikiem kawy, który wraz z żoną 
prowadzi Pijalnię Kawy w Trzebnicy 

oraz założył pierwszą i jedyną 
w Powiecie Trzebnickim palarnię kawy

a wręcz przeciwnie - zawsze za-
c h ę c a m y  d o  e k s p e r y m e n -
towania i próbowania różnych 
ziaren. Po jakimś czasie sami 
zobaczymy, jaki kraj, region, 
plantacja, obróbka czy odmiana 
botaniczna pasują nam najbar-
dziej. Co więcej, nasza oferta tak 
często się zmienia, że pozwala 
wybrać się  w niesamowitą 
podróż po kawach z całego 
świata. Idąc dalej, zachęcamy do 
w y b r a n i a  s w o j e g o  p a s a 
kawowego, który można stwo-
rzyć z dowolnych trzech

Świadczyć może o tym infor-
macja o dacie palenia widocznej 
na opakowaniu. Druga kwestia, 
to sposób, w jaki kawa została za-
pakowana. Najlepiej jeśli będzie 
to opakowanie z wentylem. 
Kolejna sprawa to informacje 
o samej kawie — z jakiego kraju 
pochodzi, z jakiego regionu czy 
plantacji. Jaka była obróbka 
kawy, na jakich wysokościach 
rosła, czy z jakimi odmianami 
mamy do czynienia. Generalnie  
czym więcej informacji, tym 
lepiej. Na końcu, ale to już po Wieczór z Baristą
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PONAD   NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI 2 MILIONY ZŁOTYCH
GOSPODARCZEJ
Wieloletnie doświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy wskazuje, iż przyznawanie jednorazowych środków na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej – czyli popularnych „dotacji” – jest jednym z najbardziej efektywnych działań 
skierowanych do osób bezrobotnych. W warunkach stale zmieniającego się rynku pracy osoby posiadające sprecyzowane 
plany na swój biznes zasługują na szczególne wsparcie.

 Bezrobotni często posia-
dają znakomite pomysły na roz-
kręcenie własnego interesu, 
przeważnie nie mają jednak 
dostępu do środków nan-
sowych. Środki przeznaczane 
corocznie przez trzebnicki Urząd 
Pracy na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, umożliwiają im 
zrealizowanie planów związa-
nych z pracą na własny rachunek. 
Dzięki realizacji swych pomys-
łów na biznes nowi przedsiębior-

 Wydatki na wsparcie dla 
przyszłych przedsiębiorców sta-
nowią pokaźną część wszystkich 
wydatków Powiatowego Urzędu 
Pracy w Trzebnicy na aktywi-
zację zawodową bezrobotnych. 
Finansowane są one z różnych 
źródeł: ze środków Funduszu 
Pracy, przyznawanych corocznie

(staże, szkolenie, prace interwen-
cyjne itp.), są one z reguły przez-
naczane na dodatkowe „dotacje” 
dla bezrobotnych.

zmiany zachodzące w gospodar-
ce, od roku 2021 maksymalna 
kwota „dotacji” została podnie-
siona do 25.000,00 zł (w przypad-
ku „dotacji” z PFRON dla osób 
z niepełnosprawnościami limit 
ten jest znacznie wyższy i prze-
kracza 70 tys. zł). W 2021 r. środki 
na podjęcie działalności gospo-
darczej otrzymało łącznie 87 
osób, w tym 26 kobiet. Na ich s-

 „Dotacje” dla 60 osób s-
nansowane zostały ze środków 
unijnych (1.491.432,60 zł) , dla 27 
o s ó b  –  z  F u n d u s z u  P r a c y 
(656.402,29 zł), a 1 osoba otrzy-
mała „dotację” ze środków 
PFRON (71.197,00 zł).

nansowanie wydatkowano łącz-
nie 2.219.031,89 zł.

cy generują dodatkowe miejsca 
pracy nie tylko dla siebie, ale 
również dla innych osób. 
 Sprawdzonym rozwią-
zaniem jest łączenie „dotacji” 
z przeszkoleniem w zakresie 
prowadzenia rmy, w trakcie 
którego kandydaci na przedsię-
biorców nabywają podstawową 
wiedzę  n iezbędną  b iznes -
menowi. Wszystkie osoby, które 
otrzymują od PUP Trzebnica 
wsparcie nansowe na podjęcie 
działalności gospodarczej, prze-
chodzą uprzednio takie szko-
lenie.
 Pozyskanie jednorazo-
wych środków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej cieszy 
się niesłabnącym zaintereso-
waniem wśród bezrobotnych. 
Środki, jakie corocznie PUP 
Trzebnica przeznacza na ten cel 
są w całości wykorzystywane. 
Jeśli pojawiają się oszczędności 
w realizacji innych zadań realizo-
wanych przez trzebnicki PUP

powiatowi trzebnickiemu przez 
Ministra właściwego do spraw 
pracy w ramach tzw. algorytmu,  
że środków pozyskiwanych 
dodatkowo z rezerwy FP, pozos-
tającej w dyspozycji Ministra, 
a przede wszystkim ze środków 
Unii Europejskiej/ Europej-
skiego Funduszu Społecznego – 
w projektach realizowanych 
w ramach Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój 
i Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolnoś-
ląskiego. Trzebnicki Urząd Pracy 
u d z i e l a  r ó w n i e ż  o s o b o m 
z niepełnosprawnościami „do-
tacje”, które są nansowane 
przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. 
 Powiatowy Urząd Pracy 
w Trzebnicy przez wiele lat wy-
płacał osobom bezrobotnym 
środki na podjęcie działalności 
gospodarczej w wysokości do 
20.000,00 zł. Mając na względzie

Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy
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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - WSPARCIE 
I POMOC POTRZEBUJĄCYM
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy to  jednostka organizacyjna pomocy społecznej szczebla powiatowego, 
która realizuje szereg działań na rzecz mieszkańców powiatu trzebnickiego, dotyczących rozwiązywania problemów 
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych, rodzin 
i osób będących w sytuacji kryzysowej czy wspieranie pieczy zastępczej. Celem tych działań jest udzielenie wsparcia 
i integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

 Osoby będące w sytuacji 
kryzysowej mogą skorzystać 
z bezpłatnej pomocy prawnej 
oraz psychologicznej. Osoby, 
które na mocy postanowienia 
sądu,  ustanowione zostały 
rodzinami zastępczymi właśnie 
w PCPR otrzymają kompleksowe 
wspar-cie w zakresie opieki na 
powierzonymi im dziećmi. Uzys-
kają przysługujące im świad-
czenia nansowe. Zostaną objęci 
wsparciem przez Koordynatora 
Rodzinnej Pieczy Zastępczej. 
Będą mieli możliwość wsparcia 
psychologicznego czy prawnego. 
PCPR udziela także wsparcia 
oarom przemocy, poprzez 
zapewnienie im pomocy psy-
chologicznej, prawnej, terapeu-
tycznej.

 C a ł o d o b o w y  T e l e f o n 
Alarmowy , utwo-#601 909 266
rzony z myślą o mieszkańcach 
powiatu trzebnickiego, dedyko-
wany wszystkim tym, którzy 
potrzebują pilnej pomocy, bez 
względu na porę doby.
 Osoby niepełnosprawne 
mogą otrzymać  donansowania 
do turnusów rehabilitacyjnych, 
likwidacji barier architektoni-
cznych, technicznych, komuni-
kacyjnych, środków pomoc-
niczych oraz przedmiotów 
ortopedycznych. PCPR posiłkuje 
się w tym zakresie środkami 
z Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. 

- wydawanie orzeczeń o wskaza-
niach do ulg i uprawnień dla osób 
posiadających orzeczenia ZUS, 
KRUS,

- wydawanie orzeczeń o niepeł-
nosprawności dla osób przed 16 
rokiem życia,

- wydawanie z upoważnienia 
Starosty Trzebnickiego legity-
macji osoby niepełnosprawnej,

 Orzeczenie jest doku-
mentem potwierdzającym nie-
pełnosprawność. Przysługujące 
osobie niepełnosprawnej świad-
czenia oraz ulgi i uprawnienia 
uzależnione są od orzeczonej 
niepełnosprawności lub stopnia 
niepełnosprawności, a w nie-
których przypadkach również od 
kodu schorzenia lub szcze-
gółowego wskazania znajdu-
j ą c e g o  s i ę  n a  o r z e c z e n i u . 
Otrzymane w Zespole orzeczenie 
należy złożyć we właściwej insty-
tucji przyznającej świadczenia 
lub ulgi.

- wydawanie kart parkingowych

Przy Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie działa Powiato-
wy Zespół ds. Orzekania o Nie-
pełnosprawności,  w którym to 
mieszkańcy powiatu  trzebnic-
kiego mogą składać wnioski o:
- wydawanie orzeczeń o stopniu 
niepełnosprawności  ( lekki , 
umiarkowany, znaczny) dla osób 
po 16 roku życia,

odpowiedzą pracownicy 
pod numerem telefonu  

71 387 05 96

przy ul. Tadeusza Kościuszki 10.

Na jaką pomoc możecie 

mieści się w Trzebnicy, 

Państwo liczyć i jakie są procedury 
jej udzielania szczegółowo 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W POWIECIE 
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości – to dzień szczególny dla wszystkich Polaków, to nasze wspólne Święto. Tego 
dnia w  1918 r. jako jeden Naród po 123 latach zaborów odzyskaliśmy utraconą niepodległość. 

 11 listopada 1918 r. nie 
były ważne różnice społeczne, 
polityczne czy religijne. Naj-
ważniejsza była radość z od-
zyskania suwerennej, wspólnej 
Ojczyzny. Pokolenie ukształ-
towane przez romantyczny 
paradygmat patriotyzmu zdolne 
było do najwyższych poświęceń, 
podyktowanych miłością do 
Ojczyzny, której kształt nadali 
wybitni polscy poeci. Polacy 
odważnie stawili czoła bol-
szewikom i hitlerowskiemu 
najeźdźcy. W latach powo-
jennych, szczególnie w okresie 
stalinowskiego terroru,
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wciąż żywa była w umęczonym 
Narodzie idea romantycznej 
miłości do Ojczyzny. Ona to, 
przybierając postać jednoczącego 
polskich patriotów Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawo-
dowego „Solidarność” tchnęła 
w jego działaczy siłę nie tylko do 
przetrwania gehenny stanu wo-
jennego,  a le  i  do obalenia 
komunizmu w Polsce. 
 Dziś żyjemy w wolnej Oj-
czyźnie. Dbajmy o tę wolność, bo 
nie możemy założyć, że otrzyma-
liśmy ją na zawsze. Budujmy 
dobre relacje z innymi narodami. 
Bądźmy świadomi tego, że bycie

 Niech naszym wspólnym 
celem będzie Polska zjednoczona 
i silna, bez wewnętrznych po-
działów.

Polakiem nie wyklucza bycia 
Europejczykiem, o czym w „Mo-
jej ojczyźnie” pisał Cyprian Ka-
mil Norwid. Pielęgnujmy naszą 
rodzimą kulturę, czerpiąc zara-
zem ze skarbca tradycji grecko-
rzymskiej  i  judeo-chrześci-
jańskiej. Szanujmy prawo kobiet 
do samostanowienia o sobie. 
Wystrzegajmy się piętnowania 
ludzi z powodu ich orientacji 
seksualnej, poglądów politycz-
nych czy wyznania. 

Przedstawiciele samorządu 
Powiatu Trzebnickiego 
uczestniczyli w obchodach 
Narodowego Święta 
Niepodległości w każdej 
z gmin
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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ- NOWOCZESNY, PRZYJAZNY, 
KOMFORTOWY
Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich oraz jego lia w Rościsławicach to wyjątkowe miejsca na mapie Powiatu 
Trzebnickiego. Dbałość o każdy szczegół, samopoczucie, komfort i bezpieczeństwo pensjonariuszy są tu priorytetem. Nie jest 
zwyczajnie, jest tu wyjątkowo, co daje się odczuć po przekroczeniu progu ośrodków. 

 Należy stale podkreślać 
wyjątkowy charakter tych miejsc, 
bo włożona praca i zaangażo-
wanie zespołu zasługuje na

 Jak podkreśla starosta 
Małgorzata Matusiak - Nie od 
dziś wiadomo, że sercem każdego 
miejsca są ludzie, którzy je tworzą 
i osoba zarządzająca, która nad 
wszystkim czuwa. Tutaj cały zespół 
na czele z dyrektor placówek, Panią 
Haliną Kucznier, pracuje nad tym, 
aby zapewnić jak najlepsze warunki 
pensjonariuszom. 
 Dom Pomocy Społecznej 
w Obornikach Śląskich funkcjo-
nuje od 35 lat i dedykowany jest 
osobom przewlekle somatycznie 
c h o r y m ,  a  D o m  P o m o c y 
Społecznej w Rościsławicach 
funkcjonuje od  76 lat i przez-
naczony jest dla osób przewlekle 
psychicznie chorych. 

szczególne uznanie. Domy w ok-
resie swojego funkcjonowania 
przeszły wiele zmian, nieus-
tannie dostosowywano je do 
bieżących potrzeb i możliwości 
mieszkańców, dążąc stale do 
rozwoju i poszukiwania nowych 
rozwiązań. Tu nie ma mowy o 
zatrzymaniu się na danym eta-
pie, gdyż kadrze stale towa-
rzyszy myśl o kolejnych rozwią-
zaniach czy projektach, jakie 
można wdrożyć.
 Dyrektor Halina Kucz-
nier podkreśla, że inspiracją do 
działania jest człowiek chory, nie-
pełnosprawny, samotny, wyklu-
czony społecznie. To od niego 
czerpiemy wiedzę, aby rozwijać 
naszą ofertę i spełniać jego oczeki-
wania. Zaangażowanie pracowni-
ków oraz wsłuchiwanie się w pot-
rzeby drugiego człowieka są kluczem

rozwoju i stałego podnoszenia 
jakości. Pracę traktujemy jako służbę 
a pensjonariuszy jako członków 
naszej jednej, wielkiej rodziny. 
Wyróżnia  nas  indywidua lne 
podejście do każdego mieszkańca i 
rodzinna domowa atmosfera. Nie 
brakuje też u nas okazji do rozrywki, 
rozwoju czy aktywnego odpoczynku.
 Domy świadczą usługi 
bytowe - zapewniające miejsce

osobistych; wspomagające – 
polegające na umożliwieniu 
udziału w terapii zajęciowej, 
p o d n o s z e n i u  s p r a w n o ś c i , 
aktywizowaniu, zaspokajaniu 
potrzeb religijnych, kulturalnych 
utrzymywaniu kontaktu z ro-
dziną i społecznością lokalną. 
Domy bez barier architekto-
nicznych, wyposażone w sprzęt 
dla osób niepełnosprawnych,

 Domy świadczą usługi 
bytowe - zapewniające miejsce 
zamieszkania,  wyżywienie, 
odzież, obuwie, utrzymanie 
czystości; opiekuńcze - polegają-
c e  n a  u d z i e l a n i u  p o m o c y 
w podstawowych czynnościach 
życiowych, pielęgnacji, niezbęd-
nej pomocy w załatwianiu spraw

do rozwoju i stałego podnoszenia 
jakości. Pracę traktujemy jako służbę 
a pensjonariuszy jako członków 
naszej jednej, wielkiej rodziny. 
Wyróżnia nas indywidualne po-
dejście do każdego mieszkańca 
i rodzinna, domowa atmosfera. Nie 
brakuje też u nas okazji do rozrywki, 
rozwoju czy aktywnego odpoczynku.

systemy alarmowo – przyzywo-
we, alarmowo – pożarowe, 
monitoring wewnętrzny i zew-
nętrzny. Ponadto na terenie 
Domów znajdują się pokoje 
dziennego pobytu, czytelnie, 
jadalnie, gabinety medycznej 
pomocy doraźnej, pomieszczenia 
do terapii zajęciowej i rehabili-
tacji, kaplice.
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Aktywność, zaangażowanie kadry oraz organizowane
 wydarzenia zasługują na szczególne uznanie

Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich oraz lia 
w Rościsławicach

Pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej nie kryją zadowolenia
z warunków mieszkaniowych oraz różnorodnych rodzajów 
aktywności jakie stwarza placówka
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KULTURA W POWIECIE NIE PODDAJE SIĘ PANDEMII
Organizowane przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy wydarzenia kulturalne to niewątpliwa gratka dla wszystkich tych, 
którzy chcą mieć styczność z Kulturą pisaną przez duże K. W ciągu tego roku zaoferowaliśmy wiele wydarzeń, podczas których 
mieliśmy okazję wysłuchać nie tylko muzyki klasycznej, ale również zorganizowaliśmy wyjątkową wystawę prac malarskich. 
Do współpracy zaprosiliśmy nie tylko lokalnych artystów, ale również muzyków i solistów z całej Polski. Chcąc dotrzeć do jak 
największego audytorium prowadziliśmy transmisje on-line na naszym prolu FB oraz stronie internetowej, które cieszyły się 
wielkim Państwa zainteresowaniem i uznaniem.

 Wieczory Lisztowskie to wyjątkowa muzyczna perełka, której 
popularność nie słabnie od samego początku. Tegoroczne spotkanie 
z muzyką klasyczną, ze słowem Profesora Juliusza Adamowskiego, 
pedagoga, prelegenta i działacza muzycznego, to wyjątkowa podróż 
w świat polskiej muzyki na najwyższym światowym poziomie. 
Muzyki, która pozwala pobudzać naszą wyobraźnię i która próbuje 
przenieść nas do innego wymiaru. Przenieśli nas do niego najwyższej 
klasy laureaci konkursów pianistycznych, tacy jak: Tomasz Marut, 
Anna Lipiak, Piotr Banasik, Karol Radziwinowicz oraz Tomasz 
Kamieniak. Z niecierpliwością czekamy na kolejne.

 Festiwal „Brzmienie Fest”, który odbył się w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Trzebnicy przy ulicy Leśnej 1 stanowi pierwszą 
edyc ję  pro jektu muzycznego Fundac j i  Kultura  Brzmienia . 
W zaprezentowanym w Trzebnicy repertuarze uwzględniono muzykę 
kompozytorów polskich i zagranicznych XX i XXI wieku, w aranżacjach 
na różne zespoły instrumentalne. Na szczególną uwagę zasługuje 
ekskluzywny charakter Festiwalu, który odbywał się między innymi: 
w Zamku na wodzie w Wojnowicach i Zamków Kliczków. 
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 Pierwszą osobą, która 
zainteresowała Marka Gołębiew-
skiego był Leonardo da Vinci. 
Poświęcił mu znaczną część swo-
jego czasu twórczego. Kulmina-
cją zainteresowania renesan-
sowym twórcą i myślicielem był 
wyjazd do Mediolanu. Pod 
oknami zamku Sforzów Marek 
Gołębiewski rozpoczął pracę nad 
obrazem, przedstawiającym wy-
bitnego włoskiego artystę i uczo-
nego, malującego „Damę z gro-
nostajem”.
 Portrety „Wielkich i uz-
nanych” zostały  wyekspo-
nowane w kolejności 

MAREK GOŁĘBIEWSKI CZYLI ARTYSTA PRZEZ DUŻE A
Marek Gołębiewski, od urodzenia związany z Trzebnicą, jest człowiekiem twórczym. Malarstwo umożliwia mu wyrażanie 
emocji i uczuć. Stara się inspirować innych do korzystania z ich własnej, twórczej wyobraźni. 

ZNACZĄCE WYSTAWY

- 2006 r. - 
„Summer Exhibition” in 

Coventry 
Transport Museum

- 2006 r. - 
Warwick Exhibition

- 2007 r. - 
Art Exhibition at the 

BUPA Hospital 
Tunbridge Wells

- 2017 r. - 
wystawa „Czasoprzestrzeń” 

na Politechnice 
Wrocławskiej podczas 

44. Zjazdu 
Fizyków Polskich

- 2018 r. - 
Hala Stulecia 

we Wrocławiu „Sławy 
Hollywood” na podstawie 

zdjęć Miltona Green’a

- 2018 r. - 
wystawa 

„Czasoprzestrzeń, Wiara 
i Wyobraźnia” podczas 

XXI. Dolnośląskiego 
Festiwalu Nauki na 

Uniwersytecie 
Wrocławskim

- 2019 r. - 
Exhibition „Spacetime. 
Faith and Imagination” 
during a 55th Karpacz 

Winter School 
of Theoretical Physics

 Swoje obrazy Marek Go-
łębiewski tworzy w stylu realis-
tycznym, impresjonistycznym 
oraz ekspresjonistycznym.

 Aktualne obszary zainte-
resowań twórczych trzebnic-
kiego artysty stanowi:

 Od 1 do 3 października 
2021 r. w sali konferencyjnej 
S taros twa  Powia towego 
w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1

 nazwą „Impresje ciała”.

ź kosmos;
ź osobowości, które wpłynęły 

na losy świata. 

ź ciało człowieka;

miała miejsce wystawa prac 
malarskich Marka Gołębiew-
skiego, należących do cykli 
WIELCY I UZNANI. POTĘGA 
UMYSŁU oraz CZASOPRZES-
TRZEŃ –  WIARA I  WYO-
BRAŹNIA.
 Cykl WIELCY I UZNANI. 
POTĘGA UMYSŁU powstał 
z uwagi na zainteresowanie bio-
graami ludzi, którzy w zna-
czący sposób wpłynęli na losy 
świata w dziedzinie kultury,  
sztuki i nauki.

 Marek Gołębiewski, od 
urodzenia związany z Trzebnicą, 
jest człowiekiem twórczym. 
Malarstwo umożliwia mu wyra-
żanie emocji i uczuć. Stara się 
inspirować innych do korzys-
tania z ich własnej, twórczej 
wyobraźni. Obecnie pracuje nad 
dwoma cyklami malarskimi: 
„Impresje ciała” i „W otchłaniach 
namiętności”. Ponadto planuje 
wydanie pierwszego w swym 
życiu albumu malarskiego pod

 Na wernisaż do Starostwa 
przybyli liczni goście, których 
powitali przedstawiciele władz 
Powiatu Trzebnickiego. Wysoka 
frekwencja utrzymała się rów-
nież drugiego i trzeciego paź-
dziernika. Niewątpliwą atrakcją 
dla osób, które przyszły obejrzeć 
prace Marka Gołębiewskiego 
była możliwość rozmowy z ich 
twórcą.  

 C y k l  C Z A S O P R Z E S -
TRZEŃ – WIARA I WYOB-
RAŹNIA powstał, ponieważ dla 
Marka Gołębiewskiego kosmos 
jest fascynujący i nieodgadniony, 
a zarazem pobudza wyobraźnię 
i skłania do zadumy. Jest także 
dla niego inspiracją malarską 
z uwagi na wielobarwność 
i formę. Co ciekawe korzystając 
z autentycznych zdjęć kosmosu 
Marek Gołębiewski nie odtwarza 
ich, ale twórczo przekształca, 
ponieważ postrzega przestrzeń 
kosmiczną jako obszar pod-
dawany nieustannym zmianom. 
Jest świadom, że zarejestrowany 
na fotograi obraz kosmosu 
odnosi się do stanu sprzed wielu 
tysięcy, a nawet milionów lat 
ś w i e t l n y c h .  W s p o m n i a n a 
zmienność sprawia, że wizerunki 
kosmosu nie mają charakteru 
mimetycznego, a kreacyjny.

chronologicznej, niekoniecznie 
zbieżnej z kolejnością tworzenia 
prac. Dzięki takiemu układowi 
odwiedzający wystawę mogli 
niejako zaobserwować kierunek 
rozwoju myśl i  ludzkie j  na 
przestrzeni dziejów, być swego 
rodzaju świadkami kształto-
wania się potęgi ludzkiego umys-
łu. Oczom widzów ukazane 
zostały sylwetki osób, wyprze-
dzających swoje czasy, których 
prekursorskie idee zmieniały 
oblicze świata.
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BLACK FRIDAY - CZY NAPRAWDĘ BYŁY SUPER PROMOCJE?
Za nami Black Friday 2021 r. Niestety aż 57 % sklepów nie przedstawiło 
oferty promocyjnej. Natomiast prawe 15 % sklepów podniosło ceny. 

 Wywodząca się z USA tra-
dycja na dobre zadomowiła się 
rów-nież u nas. 

 Konsumenci  każdego 
roku z niecierpliwość czekają na 
święto zakupów, czyli Black Fri-
day.

 Za oceanem Czarny Piątek 
przypada zawsze w ostatni 
piątek listopada (pierwszy piątek 
po Święcie Dziękczynienia). 
Zgodnie z tą zasadą w tym roku  
„obchodzimy je”  26 listopada.
Jak każde zaadoptowane „świę-
to” obchodzimy je na swój krajo-
wy sposób. 
 W USA znaczna część 
wyprzedaży przygotowanej na 
ten konkretny piątek sięga 
kilkudziesięciu procent i trwa 
tylko jeden dzień. Natomiast 
w Polsce rabaty są dużo mniejsze, 
natomiast czas ich trwania 
w zależności od sprzedawcy jest 
zdecydowanie dłuższy. 

 Innym zabiegiem market-
ingowym na wydłużenie wy-
przedaży związanych z Czarnym 
Piątkiem są akcje nazywane 
Black Weekend. Wówczas pią-
tkowe promocje obowiązują 
również w sobotę i niedzielę. 
 Czy naprawdę jest taniej? 
Zapewne u wybranych sprze-
dawców tak jest, jednak o tym 
należy się przekonać analizując 
ceny nie tylko z okresu promocyj-
nego, ale i poprzednie.
 Niestety z doświadczenia 
wynika, że niektórzy sprzedaw-
cy stosują niedozwoloną prak-
tykę „żonglerką cenami”, – czyli 
podejmowaniu takich zabiegów 
marketingowych, które stwarza-
ją jedynie pozory jej atrakcyj-
ności. W rzeczywistości ceny są 
najpierw podnoszona a następ-
nie we wskazanym okresie pro-
mocji obniżane.
 Inną niedozwoloną prak-
tyką są, tzw. „Przynęty”, pop-
rzez które sprzedawcy zachęcają 
niestety rzekomą wysoką ob-
niżką wszystkich dostępnych 
artykułów, podczas gdy pro-
mocja dotyczy jedynie wybra-
n y c h  p r o d u k t ó w . T a k i m 
przykładem są tzw. promocje, 
w których otrzymujemy 

 Tym samy Black Friday 
w naszym wydanie to coraz 
częściej Black Weeks, czyli całe 
tygodnie, podczas których taniej 
m o ż n a  k u p o w a ć  w y b r a n e 
produkty. 

 Niestety dzieje się i tak, że 
sprzedawcy dokonują bez naszej 
zgody anulowania opłaconych 
zamówień. Jako powód wskazują 
np. błąd systemu.

informacje, że przy zakupie 
drugiego produktu otrzymamy 
np. zniżkę 50%. Niestety często 
okazuje się, że promocją objęty 
jest tylko konkretny produkt, 
a nie cały asortyment. 
 Do kolejnych niedozwo-
lonych praktyk należą niejasne 
naliczanie rabatów. W tym 
przypadku zamiast deklaro-
wanej atrakcyjnej obniżki otrzy-
mujemy dużo mnie korzystny 
upust.

 W przypadku, gdy zaku-
piony produkt w ciągu dwóch lat 
od daty wydania towaru okazał 
się wadliwy, mamy prawo do 
jego zwrotu sprzedawcy (rękoj-
mia). 

 Zakup produktu przez 
internet tym się różni od zakupu 
w sklepie stacjonarnym, że 
możemy „niechciany” towar

 Po pierwsze mamy prawo 
do reklamacji na takich samych 
zasadach jak przy zakupach 
zrobionych w sklepie stacjonar-
nym. 

Mamy prawo żądania naprawy, 
wymiany, obniżenia ceny, a jeśli 
wada jest istotna – zwrotu pienię-
dzy.

 Co zrobić, gdy to, co 
kupiliśmy przez Internet w 
postaci e-zakupów nie spełnia 
naszych oczekiwań pod wzglę-
dem ceny i jakości – po prostu 
skorzystać z przysługującego 
nam prawa?

zwrócić bez podania przyczyny 
w ciągu 14 dni od jego otrzy-
mania. 
 Trzeba jednak pamiętać, 
aby wypełnić i odesłać oświad-
czenie o odstąpieniu od umowy. 
Tu ważna uwaga -  Sprzedawcy 
internetowi mają obowiązek 
udostępnienia wzoru oświad-
czenia. 

 Warto wiedzieć, że jeżeli 
nie zostaliśmy poinformowany 
o prawie do odstąpienia, termin 
ten wydłuża się do 12 miesięcy. 

 Oczywiście możesz rów-
nież napisać je samodzielnie 
i wysłać pocztą tradycyjną (naj-
lepiej za potwierdzeniem odbio-
ru) lub inny sposób dający nam 
pewność dostarczenia.

 Pamiętajcie, że nie wszys-
tkie produkty kupione w sieci 
będziemy mogli oddać powołu-
jąc się na prawo o odstąpienia od 
umowy. 

 Pamiętajcie, że Przedsię-
biorca ma obowiązek zwrócić 
nam wszystkie dokonane płat-
ności. 
 Niestety wskazane zasady 
dotyczą jedynie zakupów poza 
lokalem przedsiębiorcy i na 
odległość (przez Internet) Nato-
miast w przypadku zakupów 
w sklepie stacjonarnym zwrot 
będzie zależał od dobrej woli 
sprzedawcy. 
 W tym przypadku prak-
tyki są rożne od braku zgody, 
poprzez zamianę kwoty ze 
zwrotu na pod podarunkowy, 
poprzez najchętniej oczekiwany 
zwrot. I za ten trzeci przypadek 
nalezą się słowa uznania dla 
sprzedawców. 

     rzeczy wyprodukowanych na 
specjalne zamówienie klienta, 
np. biżuterii z grawerem,

 Drodzy Konsumenci 
dokonujcie rozważnych zaku-
pów. Promocje były są i będą. 
Szukajcie rozważnie,  analizu-
jcie ceny  i nie dajcie się nabierać 
na super okazje. 

Na pewno nie oddamy:

 Warto zaznaczyć, że nie 
ma znaczenia, w jakim kraju 
dokonujemy zakupów szcze-
gólnie w czasie wskazanych 
promocji. Prawa e-konsumenta 
są w całej UE jednolite. Nato-
miast musimy się liczyć z tym, że 
problemy z dochodzeniem rosz-
czeń mogą pojawić przy zaku-
pach poza Unią, np. w krajach 
azjatyckich

 Przede wszystkim porów-
najmy ceny w uznanych porów-
nywarkach i wybierzmy ten 
sklep, który oferuje najlepszą ce-
nę.

 Co zatem zrobić, by kupić 
naprawdę korzystnie?

   biletów na koncerty czy 
wydarzenia sportowe.

 Należy być przekonanym, 
czego tak naprawdę potrze-
bujemy. Pomocne będą opinie 
o produkcie na niezależnych 
portalach.

   płyt z lmami, muzyką lub 
programami komputerowymi, 
których zapieczętowane opako-
wanie otworzyłeś po dostar-
czeniu,

      artykułów o krótkim terminie 
przydatności do użycia, np. 
owoców, serów
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p o d o b n y  d o  t e g o ,  k t ó r y 
naprawdę chcieliśmy kupić. 
 Nie ulegajcie tylko rekla-
mie, bo to jedynie produkt mar-
ketingowy wymyślony w kon-
kretnym celu.
 I to, co najważniejsze 
sprawdzajcie, czy sprzedawca 
w rzeczywistości istnieje i mamy 
z nim kontakt. Oszuści tylko na to 
liczą.

 Uważajcie na płatność. 
Najbezpieczniej zapłacić przy 
odbiorze. Jeżeli nie to płaćmy 
kartą kredytową. Taka forma 
ułatwi odzyskanie pieniędzy w 
razie problemu. 
 Uważajcie przy zakupie 
programów komputerowych czy 
gier. W tym przypadku wys-
tępują ograniczenia warunkujące 
możliwość zwrotu

produktu.

 Drodzy Konsumenci do-
konujcie rozważnych zakupów. 
Promocje były są i będą.

 W przypadku, gdy nie 
otrzymaliście zwrotu środków, 
macie prawo złożenia zawiado-
mienie o możliwości popełnienia 
przestępstwa na policji lub 
w prokuraturze. 

 Szukajcie rozważnie,  ana-
lizujcie ceny  i nie dajcie się nabie-
rać na super okazje.

USPRAWNIAMY OBSŁUGĘ W STAROSTWIE POWIATOWYM
Chcesz sprzedać lub kupić działkę? Potrzebujesz wypis i wyrys z ewidencji gruntów albo zaświadczenie o uproszczonym 
planie urządzenia lasu? Potrzebujesz mapę ewidencyjną lub zasadniczą? Zgłoś się do Wydziału Geodezji w Starostwie 
Powiatowym przy ulicy Leśnej 1 do pokoju 111 lub 112. Jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

 U nas załatwisz potrzebne dokumenty od ręki. W razie pytań 
pracownicy obsługi są do dyspozycji pod numerami telefonów 
71 387 95 32 i 71 387 95 33. Więcej informacji znajdziesz na 
naszej stronie internetowej www.bip.powiat.trzebnica.pl 

 Od 02 grudnia 2021 roku. zaświadczenia o objęciu/nieobjęciu 
nieruchomości uproszczonym planem urządzania lasu UPUL będą 
wydawane w punkcie obsługi Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru - 
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy 
ul. Leśnej 1 w Trzebnicy - pok. 111/112. 

 Wniosek można wypełnić w punkcie obsługi z pomocą pracownika 
Starostwa Powiatowego w Trzebnicy.

 Wniosek można pobrać ze strony bip.powiat.trzebnica.pl 
w  zakładce - co i jak załatwić w starostwie - Wydział Geodezji Kartografii 
i Katastru - wnioski do pobrania. 

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NA WŁASNOŚĆ
Wraz z rozpoczęciem roku 2019 nastąpił początek likwidacji instytucji użytkowania wieczystego, które na mocy ustawy z 20 
lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2040) prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności przedmiotów gruntowych. Operacja ta miała na celu usprawnienie 
dotychczasowych procesów przekształcania praw użytkowania wieczystego Dotyczy ona około 2,5 miliona dotychczasowych 
użytkowników wieczystych w całym kraju, blisko 300 mieszkańców powiatu trzebnickiego. 

 Każdy właściciel uwła-
szczonej nieruchomości z terenu 
powiatu trzebnickiego otrzymał 
zaświadczenie o przekształceniu 
użytkowania wieczystego we 
własności.  Zaświadczenie takie 
jest potwierdzeniem przek-
ształcenia użytkowania wieczys-
tego w prawo własności  Zaświa-
dczenie to Starosta Trzebnicki 
dostarczył również do Wydziału 
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejono-
wego w Trzebnicy w celu do-
konania w księdze wieczystej 
wpisu nowego właściciela nieru-
chomości.

 Z dniem 1 stycznia 2019 r. 
wszyscy użytkownicy wieczyści 
gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe stali się z mocy 
p r a w a  i c h  w ł a ś c i c i e l a m i . 
Oznacza to, że przekształcenie 
jest obowiązkowe i automa-
tyczne. W praktyce nie wymaga 
też od zainteresowanych doko-
nywania jakichkolwiek czyn-
ności, poza uregulowaniem 
opłaty przekształceniowej. 

 Wszyscy  benec jenci 
przekształcenia użytkowania 
wieczystego w prawo własności 
są zobowiązani do uiszczania 
opłaty przekształceniowej, której 
rata będzie równa dotychcza-
sowej opłacie rocznej użytko-
wania wieczystego.

 Właściciel gruntu w każ-
dym czasie trwania obowiązku 
wnoszenia opłaty przekształ-
ceniowej może zgłosić

zostały wniesione wszystkie 
należne opłaty, ciążyć będzie 
odpowiedzialność z tytułu tego 
obowiązku. 

gruntu stanowiącego własność 
Skarbu Państwa, przysługuje 
bonikata od tej opłaty. Wyso-
kość bonikaty przysługującej 
uzależniona jest od miejsca 
położenia nieruchomości.

T e r m i n  w n o s z e n i a  o p ł a t y 
przekształceniowej wyznaczono 
na 31 marca każdego kolejnego 
roku. Obowiązek wnoszenia 
opłaty obciąża każdoczesnego 
właściciela nieruchomości. Na 
każdym nowym nabywcy nieru-
chomości, w stosunku do której 
nie została wniesiona opłata jed-
norazowa lub nie

do Wydziału Nieruchomości na 
piśmie zamiar jednorazowego 
w n i e s i e n i a  o p ł a t y  p r z e k -
ształceniowej w kwocie pozos-
tającej do spłaty. Wzór pisma 
dołączony został do zaświadczeń 
o przekształceniu przesłanych 
przez tut. urząd. W przypadku 
wniesienia opłaty jednorazowej 
za przekształcenie 

W dalszym ciągu można 
dokonać jednorazowej opłaty 
przekształceniowej i skorzys-
tać z przysługującej bonikaty 
(2/3 użytkowników wieczys-
tych w powiecie trzebnickim, 
którzy byli użytkownikami 
wie-czystymi na gruntach 
Skarbu Państwa, skorzystało 
już z takiej możliwości). 

Wszelkie niezbędne 
informacje można uzyskać:

  
Wydział Nieruchomości 

Starostwo Powiatowe 
w Trzebnicy 

przy ul. Leśnej 1 
telefon: 71 387-95-51
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W czwartek, 21 października 1971 r. w trzebnickim szpitalu odbyła się pierwsza w Europie udana replantacja ręki. Pacjentem 
był dwudziestojednoletni Józef Maszkiewicz. Zespół operacyjny tworzyli- ordynator dr hab. Ryszard Kocięba, lek. med. Piotr 
Mozalewski, lek. med. Deodat Łapczyński, lek. med. Janusz Kaczmarzyk, lek. med. Mirosław Jacaszek, lek med. Lidia 
Wilanowska-Kocięba, siostra Hilga Brzoska, siostra Natalia Marcinek, siostra Teodozja Winnicka, Pani Klara Tkotz oraz Pani 
Maria Krzyżanowska.

 Dokładnie 50 lat po tym 
wydarzeniu, w czwartek 21 
października 2021 r. w klasztorze 
Sióstr Miłosierdzia im. św. Ka-
rola Boromeusza w Trzebicy, 
gdzie niegdyś mieścił się szpital, 
odbyła się uroczystość, upamięt-
n i a j ą c a  t a m t ą  h i s t o r y c z n ą 
operację. Wyróżnieni zostali 
członkowie historycznego zes-
połu operacyjnego, czyli dr n. 
med. Janusz Kaczmarzyk, siostra 

Teodozja Winnicka, siostra 
Natalia Marcinek, Pani Klara 
Tkotz oraz Pani Maria Krzy-
żanowska. Podczas wydarzenia 
za całokształt pracy zawodowej 
pielęgniarki z trzebnickiego 
szpitala otrzymały odznaczenia 
Bene Meritus (łac. „Słusznie 
zasłużony”) z rąk Pani Anny 
Szafran, Przewodniczącej Dol-
nośląskie j  Okręgowej  Izby 
Pielęgniarek i Położnych we 
Wrocławiu. O historycznych 

wydarzeniach oraz rozwoju rep-
lantacji, transplantologii w trzeb-
nickim szpitalu opowiedzieli dr 
n. med. Janusz Kaczmarzyk oraz 
prof. dr hab. Jerzy Jabłecki, o pla-
nach i rozwoju mówił dr n. med. 
Ahmed Elsaftawy, który, od 1 
października 2021 r. jest kierow-
nikiem Pododdziału Replantacji 
Kończyn, Chirurgii Ręki i Mikro-
chirurgii Szpitala im. Świętej 
Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. 

Członkowie zespołu operacyjnego pierwszego w Europie udanego zabiegu replantacji ręki

Wydarzenie upamiętniające historyczne wydarzenie odbyło 
się w klasztorze Sióstr Boromeuszek

Siostra Natalia Marcinek, jedna z uczestniczek pionierskiego 
zabiegu

Pacjent po zabiegu historycznej
replantacji ręki



RADAROWE WYŚWIETLACZE PRĘDKOŚCI W POWIECIE 
TRZEBNICKIM
Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości dla wszystkich gmin powiatu trzebnickiego to pomysł władz powiatu na 
zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców na drogach. Jak pokazują statystyki większość zdarzeń drogowych 
spowodowanych jest niedostosowaniem prędkości do warunków drogowych i atmosferycznych oraz obowiązujących 
przepisów. Oczywisty jest związek pomiędzy prędkością a ryzykiem wypadku. Inicjatywa, jaką podjął samorząd powiatowy, 
to zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości we 
współpracy z poszczególnymi gminami i nansowaniu 50/50.

 - Montaż wyświetlaczy prędkości to 
kolejna inicjatywa, która została  
zrealizowana we współpracy z samo-
rządami gminnymi. Cieszymy się, że 
po raz kolejny przy współpracy 
z samorządami gminnymi  podej-
mowane są działania, które będą 
miały wpływ na bezpieczeństwo 
mieszkańców. Za to dziękuję bur-
mistrzom i wójtom powiatu trzeb-
nickiego – mówi Starosta Małgo-
rzata Matusiak.
 Jednym z zadań samo-
rządów jest zabezpieczenie infra-
struktury drogowej na posz-
czególnych obszarach, ale jak 
pokazują dane dobra nawierz-
chnia nie wystarcza, aby zapew-
nić użytkownikom bezpieczną 
jazdę. Działania, które mogą 
sprawić, że kierowcy będą zacho-
wywać bezpieczną prędkość, 
dostosowaną do  aktualnych 
warunków, to prewencja i infor-
macja. Radarowy wyświetlacz 
prędkości rzeczywistej  jest 
urządzeniem, wskazującym

prędkość rzeczywistą nadjeż-
dżającego pojazdu na wyś-
wietlaczu diodowym, umiesz-
czonym na tablicy informacyjnej. 
Stosuje się je w miejscach, 
w których obserwuje się rozwi-
janie przez kierujących prędkości 
większej, niż wynika to z prze-
pisu ogólnego lub szczegóło-
wego ograniczenia prędkości.
- Zgodnie z założeniami oraz 
planami zrealizowaliśmy projekt 
radarowych wyświetlaczy prędkości. 
W powiecie trzebnickim zamontowa-
nych zostało 30 urządzeń, które mam 
nadzieję wpłyną na bezpieczeństwo 
na drogach. Dokonujemy wszelkich 
starań, realizując politykę zrówno-
ważonego rozwoju, aby stan powia-
towych dróg był jak najlepszy, ale jak 
wiemy to nie wystarcza, dlatego 
rozszerzamy pola działania, na te 
choćby informacyjne i zwracające 
naszą uwagę wyświetlacze prędkości 
– mówi wicestarosta Grzegorz 
Terebun.
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STAN SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNY (COVID 19) NA 
TERENIE POWIATU TRZEBNICKIEGO W OKRESIE OD 1 LISTOPADA DO 13 GRUDNIA 2021 r. 

 We wskazanym okresie  
w połowie listopada 2021 roku 
nastąpił wyraźny wzrost zacho-
rowań na Covid 19; z 199 przy-
padków na 300 w ciągu dwóch 
dni. Ten wysoki poziom utrzy-
muje się w dalszym ciągu, ale 
w okresie od 6 grudnia zauważa 
się wysoki, co prawda ale stabil-
ny poziom. Wzrost zachorowań 
nie już tak dynamiczny jak to 
miało miejsce w listopadzie i na 
początku grudnia. Daje to na-
dzieję do umiarkowanego op-
tymizmu przed okresem Świąt 
Bożego Narodzenia. Kolejnym 
optymistycznym elementem jest 
także poziom zaszczepienia
w poszczególnych Gminach 
Powia-tu Trzebnickiego. Trzeba 
podkre-ślić, że nie jest to poziom 
dający

zbiorą odporność ale liczba osób 
zaszczepionych w dalszym ciągu 
wzrasta. Trzeba zaznaczyć, że 
szczepienia są jedyną w chwili 
obecnej szansą na uniknięcia 
zakażenia, ewentualne zachoro-
wanie, które będzie miało lekki 
przebieg. W historii ludzkości 
znane są sytuacje wyelimino-
wania poprzez szczepienia danej 
jednostki chorobowej. (ospa 
prawdziwa, choroba Heinego 
Medina).
 W dalszym ciągu pamię-
tać należy o czterech zasadach: 
szczepienia, maseczki, dystans,  
dezynfekcja, są to jedyne ele-
menty mogące wpłynąć na 
zmniejszenie się liczby zachoro-
wań i w dalszym etapie zakoń-
czenia pandemii.

Poniedziałek - Piątek  godz: 7:30 - 15:00

CAŁODOBOWA INFOLINIA DLA OBYWATELA 
W SPRAWACH KWARANTANNY I ZDROWIA  +48 222 500 115

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Trzebnicy
ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica

e-mail: psse.trzebnica@pis.gov.pl

Bezpieczestwo uzytkownikow, . ,
drog to priorytet!,
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ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy administruje siecią dróg powiatowych o łącznej długości 429,164 km na terenie gmin: 
Trzebnica, Oborniki Śląskie, Żmigród, Prusice, Wisznia Mała, Zawonia. Zimowym utrzymaniem dróg objęto 392,111 km dróg. 
W zależności od funkcji w układzie komunikacyjnym oraz klasy technicznej drogi podzielone są na standardy zimowego 
utrzymania.

Jak informuje dyrektor Zarządu  
Dróg w Trzebnicy, Paweł Kaź-
mierczak - w drodze postępowań 
wyłoniono 12 wykonawców robót 
z podziałem na zadania i wskazane 
odcinki dróg, na których mają być 
wykonywane zadania w ramach 
zimowego utrzymania dróg na 
drogach powiatowych oraz na części 
dróg wojewódzkich i dodaje - pomimo 
trudnej sytuacji, związanej z zak-
resem umów z wykonawcami, ich 
dostępnością, zależy nam na tym aby 
zadanie przeprowadzić sprawnie 
i prawidłowo. Podjęliśmy decyzję 
o dostarczaniu materiału wykonaw-
com, dostosowując się do ich potrzeb 
ale przede wszystkim mając na uwa-

dze szybkość reakcji. To także my na 
bieżąco, niemal w 24-godzinnych 
dyżurach monitorujemy stan dróg 
i podejmujemy działania informując 
i werykując działania wykonaw-
ców. 
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REKORDOWA KWOTA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
POWIATOWE WSPARCIE DLA SPOŁECZNIKÓW
Działalność organizacji pozarządowych w dzisiejszych czasach zasługuje na szczególne uznanie. Każdy przejaw społecznej 
inicjatywy, a szczególnie tej integrującej lokalną społeczność powinien zostać doceniony. Pomimo stosowanych w kraju 
praktyk cięcia budżetu w otwartym konkursie ofert Zarząd Powiatu Trzebnickiego podjął decyzję o dwukrotnym 
zwiększeniu środków nansowych, przeznaczonych na realizację zadań publicznych.  

 Jak podkreśla starosta 
Małgorzata Matusiak – decyzja 
Zarządu Powiatu Trzebnickiego 
o rekordowym wsparciu nansowym 
organizacji pozarządowych to ukłon 
w stronę wyjątkowych mieszkańców 
powiatu trzebnickiego i tak bardzo 
zaangażowanych w działalność spo-
łeczną na różnorodnych przestrze-
niach. Warto wspierać inicjatywy 
integrujące lokalną społeczność 
i mieszkańców, którzy aktywnie 
i z pełnym zaangażowaniem działa-
jąć na rzecz rozwoju powiatu trzeb-
nickiego - dodaje wicestarosta 
Grzegorz Terebun.
 Dotychczas otwarty kon-
kurs ofert na wspieranie realizacji 
zadań publicznych powiatu 
trzebnickiego w roku 2022,  de-
dykowany organizacjom poza-
rządowym, ogłaszany był na 
początku roku kalendarzowego. 
Po przeprowadzonych z przed-
stawicielami III sektora konsulta-
cjach zapadła decyzja o ogło-
szeniu konkursu jeszcze w grud-
niu 2021 r., co pozwoli na rea-
lizację projektów, których specy-
ka ( np. przeglądy kolęd ) 
wymusza organizację na począt-
ku stycznia.
 Przygotowanie dobrej 
oferty, bez błędów formalnych 
i merytorycznych, zapewnia 
udział w otwartym konkursie. 
 Jeśli zastanawiacie się 
Państwo, jak prawidłowo spo-
rządzić dokument, od czego 
zacząć i jakie warunki należy 
spełnić, warto skontaktować się 
z pełnomocnikiem ds. współ-
pracy z organizacjami pozarzą-
dowymi, Panem Grzegorzem 
Derelą, który pełni dyżury w każ-
dej z gmin powiatu trzebnic-
kiego.
 Przygotowane ofer ty 
można składać do dnia 30 grud-
nia 2021r. osobiście w siedzibie 
Starostwa lub listownie, wysy-
łając ofertę na adres urzędu. Kon-
kurs obejmuje zadania, których 
realizacja rozpoczyna się nie 
wcześniej niż 2 stycznia 2022 
roku i kończy nie później niż 31 
grudnia 2022 roku. O wyborze 
ofert i wysokości donansowania 
zdecyduje 

Zarząd Powiatu Trzebnickiego, 
po zapoznaniu się z opinią 
specjalnie na ten cel powołanej 
Komisji Konkursowej. 
 Od 2019 roku władze 
powiatu trzebnickiego konsek-
wentnie zwiększają pulę pienię-
dzy przeznaczoną na wsparcie 
projektów zgłaszanych przez 
organizac je  pozarządowe. 
W 2018 roku była to kwota nies-
pełna 140 000 zł. Pomimo kry-
zysu  i  walką  ze  skutkami 
pandemii  Covid-19,  środki 
wspierające działalność pozarzą-
dową wzrosły do 220 000 w roku 
2021. 

 Na co możemy pozyskać 
donasowanie? Kultura, kultura 
zyczna, edukacja, działalność 
na rzecz osób niepełnospraw-
nych oraz działalność w zakresie 
ekologii i ochrony zwierząt.

 Na rok 2022 zapla-
nowano w budżecie po-
wiatu trzebnickiego re-
kordową kwotę 445 000 
zł.

 Kto może się ubiegać 
o donasowanie ? 
Podmiotami uprawnionymi do 
złożenia oferty są:

ź osoby prawne i jednostki or-
ganizacyjne działające na 
podstawie przepisów o sto-
sunku Państwa do Kościoła

ź organizacje pozarządowe 
w rozumieniu ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o dzia-
łalności pożytku publicznego 
i wolontariacie,

Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskie jo stosunku Państwa do 
innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwaran-
cjach wolności sumienia i wyz-
nania, jeżeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działal-
ności pożytku publicznego,
ź stowarzyszenia jednostek 

samorządu terytorialnego,
ź spółdzielnie socjalne,
ź s p ó ł k i  a k c y j n e  i  s p ó ł k i 

z ograniczoną odpowiedzial-
nością oraz kluby sportowe 
będące spółkami działającymi 
na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
r. o sporcie (t. j. Dz. U. 2020 r. 
poz. 1133, z 2021 r. poz. 2054, 
2142), które nie działają w celu 
osiągnięcia zysku oraz przez-
naczają całość dochodu na 
realizację celów statutowych 
oraz nie przeznaczają zysku 
do podziału między swoich 
udziałowców, akcjonariuszy 
i pracowników.
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SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY
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PRACOWNIA BIOLOGII MOLEKULARNEJ W SZPITALU IM. ŚW. 
JADWIGI ŚL. W TRZEBNICY #KORONAWIRUS
Dzięki zakupionej pracowni biologii molekularnej testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 wykonywane są na miejscu 
w szpitalu, co zdecydowanie skraca czas oczekiwania na wynik. To ogromne udogodnienie dla mieszkańców powiatu 
trzebnickiego. Z pewnością wielu z nas pamięta, jak długi był w ubiegłym roku czas oczekiwania na wynik testu. Dziś dzięki 
zakupionemu sprzętowi pracownicy laboratorium mogą jeszcze sprawniej testować pacjentów, którzy wyniki otrzymują 
jeszcze tego samego lub co najwyżej kolejnego dnia.

 Kierownik laboratorium 
w Szpitalu im. św. Jadwigi 
Śląskiej w Trzebnicy Pani Lila 
Rejek: Zmagamy się z czwartą falą 
pandemii, która kolejny raz stawia 
wszystkich nas w stan pełnej 
gotowości i pracy w trybie pilnym. 
Zawód, który wybraliśmy w obec-
nych  czasach  wymaga  wie lu 
poświęceń i wyrzeczeń. Cieszę się, że 
w zespole diagnostów laboratoryj-
nych w naszym szpitalu pracują nie 
tylko wykwalikowani ludzie, ale 
także pełni zaangażowania, praco-
wici, którzy dobrze rozumieją powa-
gę sytuacji w dobie pandemii. Jestem 
Im za to ogromnie wdzięczna, że każ-
dego dnia podczas wielogodzinnych 
dyżurów stają na wysokości zadania. 

 W tym miejscu szczegól-
nie należy podkreślić zasługi 
diagnostów laboratoryjnych, 
o których pracy w dobie pan-
demii niezbyt często się mówi. 
Tymczasem to oni właśnie, pra-
cując w tak zwanym covidowym 
trybie pilnym, codziennie rzetel-
nie testują setki próbek pob-
ranych od pacjentów, mając nie-
wątpliwie świadomość istnienia 
ryzyka zakażenia się koronawi-
rusem.

 Pracownia biologii mole-
k u l a r n e j  w y p o s a ż o n a  j e s t 
w sprzęty do oceny próbek 
wyko-nanych testów w kierunku 
wirusa SARS-CoV-2.  Duży 
aparat zakupiony został przez 
Zarząd Powiatu Trzebnickiego 
oraz samorządy gminne: gminę 
Oborniki Śląskie, gminę Prusice, 
Gminę Wisznia Mała, Gminę 
Zawonia, Gminę Żmigród i rmę 
Tarczyński Sp. z o.o. Korzystanie 
z tego aparatu umożliwiło wyko-
nywanie w szpitalu około 100 ba-
dań metodą PCR każdego dnia. 
Dodatkowo szpital zaopatrzony 
jest w dwa mniejsze aparaty do 
trybów pilnych, które głównie są 
wykorzystywane w SOR-ze pod-
czas testowania, pacjentów z ka-
retek czy oddziałów szpitalnych.

 Przypomnijmy, że o tym, 
jaki rodzaj testów wykonuje się 
w laboratorium decyduje lekarz 
zlecający badanie. Czy wykona-
ny zostanie test metodą PCR czy 
antygenowy zależy od zlecenia 
wystawionego przez medyka.  
Aktualnie wykonywanych
w szpitalu jest także około 100 
testów antygenowych dziennie, 
przy możliwościach jakie daje 
laboratorium w ilości 1000 
dziennie.
 W laboratorium  trzebnic-
kiego szpitala na jednej  zmianie 
pracuje około 5 pracowników, 
którzy wykonują pracę w dzia-
łach

 Warto podkreślić, że jest 
to pierwsze na Dolnym Śląsku 
l a b o r a t o r i u m  w y p o s a ż o n e 
w tego rodzaju sprzęt, znajdujące 
się w szpitalu powiatowym 
niejednoimiennym. Co ważne

mikrobiologii, serologii, bioche-
mii, analityce, pobierają  krew 
czy wymazy. Tym bardziej nale-
ży docenić pracę zespołu, który 
dokłada wszelkich starań aby 
zadania wykonywane były w try-
bie ciągłym, z najwyższą staran-
nością i dokładnością. Testy prze-
prowadzone są całą dobę, a po-
bór wymazów w kierunku SARS-
CoV-2 w wyznaczonym do tego 
miejscu na terenie szpitala odby-
wa się od godziny 8:00-11:00. 
W miarę potrzeb godziny te ule-
gają zmianie.  Badania wykonywane są 

bezpłatnie po okazaniu skiero-
wania od lekarza. Pacjenci, któ-
rzy chcieliby wykonać badanie 
bez skierowania mają 

biorcy. To pokazuje, że dzięki wspól-
nym działaniom jesteśmy w stanie 
zrobić zdecydowanie więcej. Opieka 
medyczna to obszar, który dotyczy  
nas wszystkich. Zależy nam na tym, 
aby zwiększyć dostępność oraz jakość 
opieki medycznej w naszym regionie. 
Wspólnie podejmujemy działania 
mające na celu ochronę zdrowia i ży-
cia mieszkańców powiatu trzebnic-
kiego, ponieważ razem możemy 
zdecydowanie więcej - podkreśla  
starosta Małgorzata Matusiak, 
a  w i c e s t a r o s t a  G r z e g o r z 
Terebun dodaje - Wychodzimy 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkań-
ców, aby zapewnić świadczenie 
usług medycznych na najwyższym 
poziomie. Bezpieczny, nowoczesny 
i innowacyjny. Taki ma być powiat 
trzebnicki.  
 Koszt wyposażenia pra-
cowni wyniósł ponad 400 tys. 
złotych z czego wkład Powiatu 
Trzebnickiego, to 123 tysiące 
złotych. Pozostałą kwotę pokryło 
pięć z sześciu gmin (Gmina Obor-
niki Śląskie, Gmina Prusice, 
Gmina Wisznia Mała, Gmina Za-
wonia i Gmina Żmigród). Wspar-
cia nansowego w kwocie 50 
tysięcy złotych udzieliła rma 
Pana Jacka Tarczyńskiego.

laboratorium uzyskało akredyta-
cję Ministerstwa Zdrowia na 
wykonywanie specjalistycznych 
badań w kierunku SARS-CoV-2.
 - Powstanie pracowni było 
możliwe dzięki współpracy pięciu 
samorządów i lokalnego przedsię- 

możliwość wykonania takiej 
usługi w szpitalu. Przygotowany 
został cennik usług komercyj-
nych z bardzo atrakcyjnymi 
cenami. Istnieje również możli-
wość wykonania usługi tłuma-
czenia wyniku badania w języku 
angielskim oraz niemieckim.
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ZANIM ZAMIESZKA U CIEBIE CHART 
Hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga uzyskania zezwolenia.  Osoba zamierzająca 
hodować lub utrzymywać takiego psa składa wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia hodowli 
lub utrzymywania zwierzęcia. 

Hodowla Mini Pocket FCI

 Wniosek dostępny jest na 
stronie:   

 Wniosek należy złożyć 
przed wejściem w posiadanie 
zwierzęcia.  Zezwolenie ma 
formę decyzji i wydawane jest po 
sprawdzeniu warunków w ja-
kich pies będzie przebywał.  

Do wniosku należy dołączyć 
m.in.: kopię rodowodu lub me-
tryki, oświadczenie o niekaral-
ności za kłusownictwo oraz do-
wód uiszczenia opłaty skarbowej  
w wysokości 82,00 zł.

 Chartom rasowym oraz 
ich mieszańcom należy zapew-
nić: codzienne korzystanie z ru-
chu, możliwość schronienia 
przed zmieniającymi się warun-

bip.powiat.trzebnica.pl/a,17684,
wnioski-do-pobrania

 Wnioski dotyczące uzys-
kania zezwolenia na hodowanie 
lub utrzymywanie chartów raso-
wych lub ich mieszańców rozpa-
trywane są w Starostwie Powia-
towym w Trzebnicy, w Wydziale 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa.

kami atmosferycznymi, karmę 
dla nich odpowiednią, dostęp do 
wody oraz opiekę lekarsko-wete-
rynaryjną. Ponadto zwierzęta te 
hoduje się i utrzymuje bez uwię-
zi: na terenie ogrodzonym i po- 
mieszczeniach z dostępem do 
światła naturalnego. Teren ten 
musi uniemożliwiać wydostanie 
się psa. Niespełnienie powyż-
szych warunków skutkuje odmo-
wą wydania zezwolenia. Jedno-
cześnie należy podkreślić, że 
wymienione warunki powinny 
być zapewnione przez cały okres 
hodowli lub utrzymywania psów 
tej rasy lub ich mieszańców, gdyż 
ich niezachowanie może skut-
kować cofnięciem wcześniej wy-
danego zezwolenia. Zmiana 
miejsca prowadzenia lub utrzy-
mywania hodowli wymaga 
zmiany posiadanego zezwolenia. 
Zezwolenie trzeba mieć przy 
sobie również w trakcie podróży 
z psem.

Hodowla Mini Pocket FCI

 Wedle obowiązujących 
przepisów zabrania się puszcza-
nia psów bez możliwości ich

 Stosownego zezwolenia 
wymaga również prowadzenie 
hodowli lub utrzymywanie psa 
rasy uznawanej za agresywną. 
W tym zakresie zezwolenie wy-
daje wójt (burmistrz, prezydent 
miasta) właściwy ze względu na 
planowane miejsce prowadzenia 
hodowli lub utrzymywania psa.

  Zgodnie z przepisami 
prawa łowieckiego hodowanie 
lub utrzymywanie charta lub 
jego mieszańca oraz polowanie 
z udziałem tych zwierząt stano-
wią czyny zabronione. Osoba, 
która hoduje lub utrzymuje ww. 
zwierzę bez zezwolenia podlega 
grzywnie, karze ograniczenia 
lub pozbawienia wolności do 
roku, a polowanie podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 5.
 Utrzymanie psa rasy uz-
nawanej za agresywną również 
wymaga zezwolenia!

kontroli, oznakowanie lub iden-
tykacji właściciela.

 Zwierzę to odpowiedzial-
ność i wymaga humanitarnego 
traktowania. Pamiętajmy o tym!

 Zanim zdecydujemy się 
na posiadanie czworonoga warto 
zapoznać się z wymogami w tej 
kwestii.  
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KASTRACJA, STRERYLIZACJA
Sterylizacja/kastracja psów i kotów – po co? Czy to tylko niepotrzebny zabieg wpływający na zachowanie naszych 
towarzyszy? - Doktor N. Wet Maciej Kiełbowicz Specjalista chorób psów i kotów, specjalista chirurg i specjalista radiologii 
weterynaryjnej

 Od tysięcy lat, gdy udo-
mowieni dzicy przodkowie psów 
i kotów zmieniły swoją przes-
trzeń życiową i zamieszkały z 
człowiekiem, dzikie zachowania 
i realizacja naturalnych instyn-
któw ,ani nie służą psom czy 
kotom, ani człowiekowi. „Brak 
ingerencji” może doprowadzić 
do nadmiernego zwiększania się 
ich populacji , powodując wzrost 
liczby bezdomnych zwierząt na 
ulicach, a co za tym idzie szerze-
nie się chorób także niebez-
piecznych dla ludzi jak np. wście-
klizna. Należy bardzo wyraźnie 
rozgraniczyć zwierzęta dzikie, 
takie jak dziko żyjące koty, od 
zwierząt bezdomnych takich jak 
psy, które w obecnym zurbanizo-
wanym środowisku nie mają 
swojej niszy ekologicznej i wy-
magają do życia obecności 
człowieka. Kastracja/sterylizacja 
nie jest modnym wymysłem,ale 
wynika z wielkiej  troski  o 
dobrostan tych zwierząt. W ciągu 
10 lat, z jednej niewysterylizo-
wanej pary psów może urodzić 
się ponad 16 tysięcy szczeniąt. 
Liczba ta oparta jest na założe-
niach, że para będzie miała 
przeciętnie dwa mioty rocznie, 
oba z czterema szczeniętami 
i przypuszczając, że proporcja 
płci szczeniąt jest równa, oraz że 
niewysterylizowane potomstwo 
pomnoży się  w podobnym 
tempie. Zdarzają się tez mioty po 
kilkanaście szczeniąt, wiec po-
wyższe szacunki mogą być za-
niżone. Ze względu na ogromną 
śmiertelność szczeniąt w naturze, 
psy rodzą dużo potomstwa by 
zapewnić przetrwanie gatunku. 
Dla każdego jest zatem jasne, że 
kontrola urodzin szczeniąt jest 
konieczna, by uniknąć wielu 
cierpień z powodu chorób, nie-
dożywienia, wypadków. Zwięk-
szenie liczby schronisk dla bez-
domnych zwierząt, lub ich adop-
cje, nie są wystarczającym roz-
wiązaniem  problemu nad-
miernego rozrostu populacji 
psów i kotów. Jedyną skuteczną 
metodą jest kastracja/sterylizacja 
zwierząt nieprzeznaczonych do 
rozrodu. 
 Kastracja/sterylizacja nie 
tylko zapobiega niechcianym 
ciążom, ale także chroni naszego 
przyjaciela przed wieloma prob-

lemami zdrowotnymi.W przy-
padku suk i kotek sterylizacja 
wyklucza pojawienie się zagra-
żającego życiu ropnego zapa-
lenia macicy i w praktyce eli-
minuje ryzyko nowotworów gru-
czołu mlekowego. Wspomniane 
wyżej choroby leczy się opera-
cyjnie, a ponieważ występują 
przeważnie w starszym wieku, 
ryzyko związane ze znieczu-
leniem i samym zabiegiem jest 
znacznie większe, niż w przy-
padku młodych, zdrowych zwie-
rząt. Należy dodać, że zarówno 
operacja usunięcia ropnego za-
palenia macicy, jak i nowotworu 
gruczołu mlekowego powoduje 
wielokrotnie większy uraz niż 
kastracja/sterylizacja przepro-
wadzona w młodym wieku Po-
nadto kastracja/sterylizacja 
zmniejsza skłonność do zwią-
zanego z cieczką uciekania psów 
samców oraz zmniejsza ryzyko 
kompulsywnych instynktów 
dominacji. Kastracja również 
zmniejsza ryzyko występowania 
pewnych chorób nowotworo-
wych prostaty i jąder u samców. 
Mitem jest, że samice psów i ko-
tów muszą przynajmniej raz uro-
dzić młode, by być zdrowe 
i szczęśliwe. W przypadku 
zwierząt kontakty seksualne nie 
odgrywają roli społecznej ani 
psychologicznej, są jedynie rezul-
tatem efektów hormonalnych 
i zachowań instynktownych. 
Z tego względu zwierzęta wcale 
nie będą poszkodowane, jeśli 
ominą je takie doświadczenia. 
Wręcz odwrotnie, brak zaspoko-
jenia instynktów prowadzi do 
frustracji i potencjalnie może być 
źródłem problemów behawioral-
nych takich jak ucieczki, agresja 
czy nieposłuszeństwo. Niepraw-
dą jest, że zwierzęta wykastro-
wane będą otyłe. W rzeczywis-
tości przyrost masy ciała jest 
związany z brakiem lub niewys-
tarczającą ilością ruchu oraz 
przekarmianiem. Co dzieje się po 
operacji? Po operacji, w zależ-
ności od znieczulenia i stanu 
zdrowia, zwierzę będzie mogło 
opuścić gabinet weterynaryjny 
o własnych siłach. Współcześnie, 
stosując nowoczesne techniki 
operacyjne, po zabiegu zwierzę 
nie jest już narażone na noszenie 
ochrony w postaci ubranka po-

operacyjnego lub specjalnego 
kołnierza. Lekarz weterynarii po-
informuje właściciela, jak należy 
postępować po powrocie z pac-
jentem do domu. Na szczęście, 
rekonwalescencja nie trwa długo, 

a nasz pupil po odpowiednim za-
opatrzeniu w środki przeciwbó-
lowe, może  szybko zapomnieć 
o całej procedurze i będzie cie-
szyć się  życiem wolnym od za-
grożeń i problemów.

dr n. wet. Maciej Kiełbowicz



URZĄD PRZYJAZNY OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
Osoby ze szczególnymi potrzebami to takie, które ze względu na swoje cechy albo okoliczności, w których się znajdują, muszą 
podjąć dodatkowe działania w celu przezwyciężenia barier uniemożliwiających lub utrudniających im udział w różnych 
sferach życia na równi z innymi osobami. 

STR. 28 | POWIAT TRZEBNICKI

OBORNIKI ŚLĄSKIE | PRUSICE | TRZEBNICA | WISZNIA MAŁA | ZAWONIA | ŻMIGRÓD

Sukcesywnie wdrażane są rozwiązania ułatwiające załatwianie spraw dla osób z niepełnosprawnościami

 To nie tylko osoby z nie-
pełnosprawnościami, ale rów-
nież osoby starsze, kobiety 
w ciąży, osoby ze złamaną ręką 
lub nogą, których sprawność 
ograniczona jest czasowo. 
 Koordynatorem do spraw 
dostępności w Starostwie Powia-
towym w Trzebnicy jest Pani 
Iwona Kurowska – Sekretarz 
Powiatu Trzebnickiego, która

 N a  p o c z ą t k u  2 0 2 1  r . 
Powiat Trzebnicki przystąpił do 
projektu „Dostępny samorząd 
lokalny w województwie dol-
nośląskim i lubuskim” realizo-
wanego przez Fundację Eudaj-
monia. W ramach projektu od-
b y ł y  s i ę  c y k l  s z k o l e ń  d l a 
koordynatora ds. dostępności 
oraz pracowników wspierają-
cych koordynatora. Ponadto nasz 
urząd otrzymał grant w wy-
sokości 12 000 zł na pokrycie 
kosztów drobnych usprawnień 
poprawiających dostępność 
osobom ze szczególnymi pot-
rzebami w jednostce samorządu 
terytorialnego. 

wraz z powołanym zespołem 
podejmuje działania na rzecz po-
prawy dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. 

 Przyznane środki nan-
sowe przeznaczyliśmy na zakup: 
- dwóch przenośnych pętli in-
dukcyjnych, których zadaniem 
jest wspomaganie osób z dys-

 Zleciliśmy również wyko-

funkcją słuchu, - dwóch materacy 
ewakuacyjnych pozwalających 
na szybką i bezpieczną ewaku-
ację osób niepełnosprawnych lub 
poszkodowanych, - klawiatury 
do komputera z powiększoną 
czcionką, folii powiększających 
oraz ramek ułatwiających podpis 
na dokumentach dla słabo-
widzących 

 Opracowany został rów-
nież tzw. pakiet dostępnościowy, 
który uwzględnia potrzeby 
wynikające z różnych rodzajów 
niepełnosprawności. W ramach 

nanie tyoplanu budynku, gdzie 
mieści się Wydział Komunikacji 
i Terenowe Biuro Paszportowe. 
Jest to wypukły plan obrazujący 
rozkład pomieszczeń w budyn-
ku, posiadający opis powięk-
szoną czcionką i w alfabecie 
Braille'a. Pomoże on osobom 
słabowidzącym i niewidomym 
poruszać się w danej przestrzeni. 

 - języku łatwym do czytania, 
który przeznaczony jest do 
komunikacji m.in. z osobami 
z niepełnosprawnością intelek

pakietu podstawowe informacje 
o tym, jakie sprawy można 
załatwić w Starostwie Powiato-
wy w Trzebnicy na stronie inter-
netowej przedstawione są w: 
- polskim języku migowym 
(PJM), któremu towarzyszą 
również napisy,

 Zapewniamy, że na tym 
nie kończą się nasze starania w 
eliminowaniu barier ograniczają-
cych dostęp osobom ze szczegól-
nymi potrzebami do usług 
świadczonych przez Starostwo 
Powiatowe w Trzebnicy.

tualną, gdzie nieodzownym 
elementem jest graka ułat-
wiająca rozumienie tekstu, 
-  pliku elektronicznym wg 
standardów WCAG 2.1,  co 
u m o ż l i w i a  n i e w i d o m y m 
prawidłowe zapoznanie się z po-
danymi informacjami. 

 Dziękujemy Fundacji 
Eudajmonia za szkolenia i spot-
kania z ludźmi, dla których nie 
ma rzeczy niemożliwych oraz 
Centrum Wsparcia za pomoc 
w realizacji projektu. 



POWIATOWE SZKOŁY SUKCESU. WARTO UCZYĆ SIĘ 
W POWIECIE TRZEBNICKIM
Wysoki poziom nauczania w szkołach powiatowych oraz zaangażowanie wychowawców to dobry prognostyk, by osiągnąć 
wysokie wyniki. Jeśli dodamy do tego rozbudzoną ciekawość poznawczą i chęć do nauki uczniów, musi się to zakończyć 
sukcesem.  Konkurencyjność nauki w szkołach powiatu trzebnickiego to nie tylko dobra i zaangażowana kadra dydaktyczna. 
Do prawidłowego i efektywnego przeprowadzania zajęć jest potrzebny dobrej jakość sprzęt, który jest sukcesywnie 
zakupywany w ramach zaplanowanych środków oraz pozyskiwanych funduszy zewnętrznych.

To projekt, którego misją jest 
stworzenie nowoczesnej szkoły.  
Zajęcia w niej byłyby prowadzo-
ne w sposób ciekawy, angażujący 
uczniów oraz sprzyjający odkry-
waniu ich talentów i rozwijaniu 
zainteresowań. Celem projektu 
jest wsparcie wszystkich szkół 
podstawowych w procesie naby-
wania przez uczniów kom-
petencji przyszłości z tzw.

kierunków STEAM (nauka, 
technologia, inżynieria, sztuka 
oraz matematyka). W projekcie 
bierze udział Szkoła Podsta-
wowa Specjalna Nr 5 w Powiato-
wym Zespole  Spec ja lnych 
Placówek Szkolno-Wychowaw-
czych w Trzebnicy i Szkoła Pod-
stawowa Specjalna w Zespole 
Szkół Specjalnych w Żmigrodzie.

 Uczniowie Technikum 
Hotelarskiego rozwijali swoje 
umiejętności zawodowe poprzez 
udział w profesjonalnym kursie 
carvingu. Podczas zajęć hotelarze 
uczyli się wykonywać  piękne 
rzeźby z owoców i warzyw, poz-
nali techniki rzeźbienia z uży-
ciem tajskiego noża i dłuta. 
Wzięli oni także udział w kursie 
barmańskim oraz kursie baristy. 
Uczniowie mogli poczuć się jak 
prawdziwi barmani, poznać 
zasady miksologii i sporządzania 
różnego rodzaju drinków, spo-
rządzania i ozdabiania różnych 
rodzajów kaw.   

W Powiatowym Zespole Szkół 
im.  Władysława Reymonta 
w Obornikach Śląskich w ramach 
prowadzonych projektów ucz-
niowie mają szansę rozwijać 
umiejętności oraz zaintereso-
wania. Uczniowie Technikum 
Reklamy mieli okazję uczes-
tniczyć w zajęciach z fotograi. 
Cykl zajęć rozpoczął się obozem 
naukowym  Miłocinie, gdzie pod 
czujnym okiem Pani fotograf 
Joanny Harasiuk powstały 
profesjonalne zdjęcia m. in. 
portretowe i produktowe. Ucz-
niowie zgłębiali tajniki fotograi 
kulinarnej, sami pracowali nad 
kompozycją oraz kadrowaniem, 
a w efekcie powstała bajeczna 
produktowa sesja świąteczna. 

 Kursy, w których mieli 
okzję wziąć udział uczniowie 
okazały się dla uczniów fan-
tastyczną przygodą,  która 
dostarczyła kolejnych cennych 
umiejętności w ich przyszłej 
karierze zawodowej. „Dobry 
Zawód w Powiecie Trzebnickim” 
to projekt ,  dzięki  któremu 
uczniowie naszego Technikum 
otwierają sobie drogę ku lepszej 

przyszłości. Ich umiejętności 
zdobyte podczas tego półrocza 
zaowocują znalezieniem wyma-
rzonej pracy.
 Hasło tegorocznego Ty-
godnia Edukacji Globalnej – 
„Działajmy razem! To nasz 
wspólny świat” - zachęca do ak-
tywności i szerszego spojrzenia 
na rzeczywistość, która nas 
otacza. W Liceum Ogólnokształ-
cącym w Trzebnicy zaplano-
wane zostały liczne atrakcje: 
warsztaty rówieśnicze,  gra 
terenowa „Koło sprawiedliwej 
czekolady”, festiwal internetowy 
połączony z grą „Świat w szkole, 
szkoła w świecie”, interaktywne 
webinaria i warsztaty z Centrum 
Edukacji Obywatelskiej i Polską 
A k c j ą  H u m a n i t a r n ą  o r a z 
projekcje dokumentów i lmów 
fabularnych o tematyce zwią-
zanej z migracjami, zmianami 
klimatycznymi, równością płci 
oraz sprawiedliwym handlem.
 Młodzież z klasy 3ag 
humanistyczno-medialnej przy-
gotowała plakaty z informacjami 
o TEG, które umieszczone zos-
tały na terenie szkoły. Pary akty-
wistów i aktywistek popro-
wadziły zajęcia dla klas ósmych 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Trzebnicy. W ramach TEG 
zorganizowane zostały zajęcia 
poświęcone tematyce uchodźczej 
prowadzone przez uczennice 
i absolwentkę naszej szkoły, 
a zajęcia o migracjach przepro-
wadzone były zdalnie przez 
edukatorki z CEO. Koordy-
natorką Tygodnia Edukacji 
Globalnej w naszej szkole jest 
Wicedyrektor szkoły pani Mo-
nika Komisarczyk. 

LABORATORIA 
PRZYSZŁOŚCI  

to program rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie 
t echnolog i i  in formacy jno-
komunikacyjnych, w którym 
biorą udział: Liceum Ogólno-
kształcące, Technikum, Branżo-
wa Szkoła I Stopnia w Powiato-
wym Zespole Szkół im. Jana Paw-
ła II w Żmigrodzie, Szkoła Pod-
stawowa Specjalna Nr 5 w Powia-
towym Zespole Specjalnych 
Placówek Szkolno-Wychowaw-
czych w Trzebnicy oraz Szkoła 
Podstawowa Specjalna w Zes-
pole Szkół Specjalnych w Żmi-

grodzie. Na realizacje zadania 
szkoły otrzymały dotację  w wy-
sokości 112 000,00 zł. „Aktywna 
tablica” to rządowy program, 
k tórego  ce lem jes t  rozwój 
szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji (zarówno uczniów, 
jak i nauczycieli) z zakresu 
technolog i i  in formacy jno-
komunikacyjnych. To donan-
sowania na modernizację szkół i 
innych stanowisk nauczyciel-
skich pod kątem nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych.

AKTYWNA
TABLICA

Powiatowy Zespół Specjalnych 
Placówek Szkolno-Wychowaw-
czych w Trzebnicy i Zespół Szkół 
Specjalnych w Żmigrodzie otrzy-
mały dotację celową na wyposa-
żenie szkół w podręczniki, mater-
iały edukacyjne lub materiały

ćwiczeniowe, dostosowane do 
potrzeb edukacyjnych i możli-
wości psychozycznych ucz-
niów niepełnosprawnych posia-
dających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego w wyso-
kości 38 467,05 zł.

WYPOSAŻENIE
SZKÓŁ
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Uczniowie z klas IV technikum w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Piotra Włostowice w Trzebnicy uczestniczyli 
w spotkaniu dotyczącym naboru do służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej. Dzięki temu mogli oni 
poznać funkcjonowanie Służb w Straży Granicznej i proces rekrutacji w jej szeregi. Spotkanie poprowadził porucznik 
Janusz Rudnicki z Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu – Starachowice. 10 listopada, tradycyjnie o godzinie 11:11 
uczniowie wspólnie odśpiewali Hymn Polski

ELEKTRONICZNE DOKUMENTY I USŁUGI
mObywatel to bezpłatna aplikacja mobilna, dzięki której uzyskujemy dostęp do elektronicznych 
dokumentów i usług. Dzięki aplikacji w bezpieczny sposób można okazać i pobrać  swoje dane.

 Działa w trybie ofine
Wystarczy uruchomić aplikację 
mObywatel, dodać dokument 
(na pulpicie aplikacji "Dodaj

 Dzięki aplikacji:

Unijny Certykat  COVID 
(potwierdzenie szczepienia) w 
aplikacji mObywatel:

 okazujesz i sprawdzasz 
dane swojego samochodu,

 mObywatel to cyfrowy 
portfel na dokumenty i usługi. 

 bezpiecznie pobierasz 
i okazujesz swoje dane,

 potwierdzasz  nabyte 
uprawnienia kierowcy,

 realizujesz eRecepty bez 
podawania numeru PESEL,

 przechowujesz potwier-
dzenie szczepienia przeciwko 
COVID-19,

 realizujesz zniżki, korzy-
stasz z przywilejów dla dużych 
rodzin (3+)

 sprawdzasz swoje punkty 
karne,

 k o r z y s t a s z  z  m L e g i -
tymacji szkolnej lub studenckiej.

Jeśli podczas kontroli wymagane

 Pozwala na szybkie oka-
zanie dokumentów

Aby wyświetlić szczegóły certy-
katu należy rozwinąć sekcję 
„Dodatkowe dane”. Dane, które 
zawierają więcej informacji zos-
tały ukryte przed wzrokiem oso-
by kontrolującej (w krajach UE 
certykat może być wykorzys-
tywany nie tylko podczas odpra-
wy granicznej).

 Zawiera zdjęcie z dowo-
du osobistego

dokument" lub "Dodaj swój pier-
wszy dokument"). Od tego mo-
m e n t u  c e r t y  k a t  m o ż n a 
okazywać bez dostępu do In-
ternetu. Funkcja przydatna np. 
podczas kontroli granicznej.

To minimalizuje błędy podczas 
skanowania kodu.
 Szczegółowe dane zosta-
ły ukryte przed wzrokiem osób 
postronnych

Zdjęcie ułatwia szybką kontrolę, 
wskazuje wyraźnie, kto jest 
właścicielem certykatu.
 Ma duży, wyraźny kod 
QR

Aplikacja mObywatel, zawarty 
w niej certykat i pozostałe doku-
menty wydawane są bezpłatnie. 
Nie ma obowiązku posiadania 
Unijnego Certykatu COVID. 
Certykat można w każdej chwili 
pobrać lub usunąć.

 Jest bezpłatny i dobro-
wolny

 Pozwala  na  między-
narodową werikację 

Certykat UCC z mObywatela 
może być zwerykowany pod-
czas odprawy aplikacją, którą 
dysponują służby graniczne 
danego kraju.

ź osoby zaszczepionej,

ź osoby z negatywnym testem 
w  k i e r u n k u  C O V I D - 1 9 .
W każdym kraju UE mogą 
obowiązywać inne zasady 
związane z danym statusem.

jest okazanie dodatkowego do-
kumentu, można to zrobić z po-
ziomu aplikacji. W dolnym menu 
UCC wystarczy wybrać „mOby-
watel”.
 Prezentuje trzy statusy

ź osoby, która powróciła do 
zdrowia (ozdrowieńca),

 Nie wymaga tłumaczenia
Unijny Certykat COVID w m-
Obywatelu jest dostępny w języ-
ku polskim i po angielsku. W ta-
kiej formie jest akceptowany 
w całej Unii Europejskiej.
 Jeśli chcesz korzystać z m-
Tożsamości w aplikacji mOby-
watel — potrzebujesz prolu 
zaufanego (eGo). Pozwala on 
potwierdzić twoją tożsamość. 
Chodzi o to, żeby nikt nie mógł 
się pod ciebie podszyć.
Załóż prol zaufany online.
1.— jeśli jeszcze go nie masz.
2.Wejdź na stronę sklepu z apli-
kacjami na swój telefon.

4.Uruchom aplikację.

8.Aplikacja pobierze i zapisze 
twoje dane — możesz w każdej 
chwili wyświetlić je na ekranie 
swojego smartfona.

6.Wybierz usługę mTożsamość.
5.Ustal hasło.

3.Wybierz Zainstaluj. Postępuj 
zgodnie z krokami.

7.Zaloguj się na swój prol 
zaufany.

ŹRÓDŁO: gov.pl
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kwalikacyjnej.
 Pod koniec spotkania mło-
dzież miała możliwość uzys-
kania odpowiedzi na nurtujące je  
pytania. Całe spotkanie popro-
wadził porucznik Janusz Rud-
nicki z Placówki Straży Granicz-
nej we Wrocławiu – Staracho-
wice.

 Uczniowie  klas IV tech-
nikum uczestniczyli w spotkaniu 
dotyczącym naboru do służby 
w Nadodrzańskim Oddziale 
Straży Granicznej. Celem spotka-
nia było zapoznanie młodzieży 
z funkcjonowaniem Służb w Stra-
ży Granicznej i rekrutacji w jej

Straż Graniczna w Powiatowym 
Zespole Szkół nr 2 im. Piotra 
Włostowica w Trzebnicy.

szeregi. Aby dostać się w struk-
tury mundurowe należy przejść I 
etap: wstępną rozmowę kwali-
kacyjną, test psychologiczny 
o r a z  b a d a n i a  p s y c h o  z -
jologiczne. Drugi etap postępo-
wania składa się z: testu pisem-
nego z zakresu wiedzy ogólnej, 
testu pisemnego ze znajomości 
wybranego języka obcego, testu 
sprawności zycznej i rozmowy
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 „Czy skazani jesteśmy na 
rezygnację z paliw kopalnych” – to 
temat debaty oksfordzkiej, która 
odbyła się w drugiej części Fo-
rum, która odbyła się w nietypo-
wej atmosferze. Dzień 21 paź-
dziernika był dniem, w którym 
boleśnie przypomniano nam, że 
siły natury bywają nieobliczalne. 
Bardzo silne wiatry spowodo-
wały liczne awarie zasilania w ca-
łym kraju. Przy świecach odbyła 
się nie tylko debata, ale również 
Gra o Budżet, nowoczesne narzę-
dzie edukacyjne, umożliwiają-
cego zaangażowanie młodzieży 
do współdecydowania o swojej 
gminie.      
 O wrażenia i plany na 
przyszłość spytaliśmy Klaudię 

Piasecką, która wspólnie z Wal-
demarem Weihsem, Prezesem 
Fundacji Merkury, moderowała I 
Młodzieżowe Forum Powiatu 
Trzebnickiego.

„Jest potrzebne, właśnie dlatego, że-
by więcej młodzieży się zaintere-
sowało tymi pojęciami. Oczywiście, 
są osoby, które mają demokrację czy 
samorządność w małym palcu, ale 
sami przecież dużo nie osiągną. 
W przyszłości zapewne będą potrze-
bowali poparcia, tak jak dzieje się to 
w „dorosłej” polityce, nikt sam de-
cyzji nie podejmuje, więc uważam, że 
edukowanie młodzieży w tym za-
kresie to krok w dobrym kierunku. 
Z każdym spotkaniem przybędzie 
ktoś, kto stwierdzi, że podobają mu 
się tego typu działania, że chciałby 
się spełniać w tej dziedzinie. Ja sama 
o samorządności wiedziałam niewie-
le, tyle co mówią w telewizji, a nie są 
w tym temacie wylewni. Zetknęłam 
się z wieloma zagadnieniami dopiero 
w Młodzieżowej Radzie. Przykłado-
wo – usłyszałam, że będziemy mieć 
szkolenie z legislacji, pomyślałam 
sobie "OK. Spytam, co to?, bo może 
powinnam to wiedzieć, ale jak na to 
pójdę to się dowiem". Ponadto, jeśli 
szkoły nie oferują nam zajęć, które 
kształtują naszą wiedzę w kierunku 

Czy takie spotkanie jest w ogóle 
potrzebne ? Myślisz, że dzisiaj 
młodzież interesuje się demo-
kracją, samorządnością ?

 W Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu w dniu 21 paź-
dziernika 2021 roku spotkało się 
150 młodych reprezentantów 
szkół z powiatu trzebnickiego, 
którym oddano głos i pole do 
działania. Z ich udziałem odby-
wa się także dyskusja, w której 
wzięli udział samorządowcy 
z naszego terenu - Grzegorz Tere-
bun – Wicestarosta Trzebnicki, 
Igor Bandrowicz – Burmistrz 
Gminy Prusice, Robert Adach – 
Przewodniczący Rady Powiatu.  
W dyskusji stanowisko młodzie-
ży przedstawiali- Grzegorz 
Chodkowski – Przewodniczący 
Młodzieżowego Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego, Błażej 
Mielnik – Przewodniczący Mło-
dzieżowej Rady Powiatu Trzeb-
nickiego oraz Klaudia Piasecka – 
Wiceprzewodnicząca  Mło-
dzieżowej Rady Powiatu Trzeb-
nickiego.
„Chcemy, aby Młodzieżowa Rada 
Powiatu Trzebnickiego była głosem 
młodych obywateli w debacie doty-
czącej  ich praw, przywilejów 
i przyszłości” – mówi Błażej 
Mielnik. I właśnie o przyszłości 
głównie była mowa. Burmistrz 
Igor Bandrowicz - zaproponował 
utworzenia z pomocą samorzą-
dów Powiatowej Szkoły Lide-
rów, a Wicestarosta Grzegorz 
Terebun przyznał, że pomysł or-
ganizacji Młodzieżowego Powia-

towego Budżetu Obywatelskiego 
bardzo mu się podoba. Podkreślił 
rolę młodzieży w powstawaniu 
nowych projektów, które dzięki 
ich nowatorskiemu spojrzeniu 
nabierają nowego wymiaru. 
 Wielki aplauz otrzymał 
Tomasz Majewski z trzebnic-
kiego Liceum Ogólnokształ-
cącego. Jego prezentacja i pro-
pozycja powołania do życia 
Szkolnej Giełdy Pracy bardzo 
spodobała się zgromadzonej 
młodzieży. Może to być roz-
wiązanie problemów jakie napo-
tyka młodzież podczas poszuki-
wania pracy, stażu, praktyk czy 
chociażby wolontariatu.

GŁOS  MŁODZIEŻY SIĘ LICZY - PIERWSZE MŁODZIEŻOWE 
FORUM POWIATU TRZEBNICKIEGO 

„Społeczeństwo obywatelskie możliwe jest wtedy, gdy wychowanie zawiera element włączania młodych ludzi w decyzje 
dotyczące ich spraw. Gdy pozwala im na wyrażanie opinii, przedstawianie propozycji rozwiązań, a także gdy przekazuje 
im odpowiedzialność za realizację określonych zadań, istotnych z punktu widzenia danej społeczności.” - Dr Marek Michalak

Za nami pierwsze Młodzieżowe Forum Powiatu Trzebnickiego, które jak się okazało było bardzo potrzebną inicjatywą. 
Młodzi mieszkańcy to wyjątkowo aktywni i kreatywni ludzie, którzy z zapałem sięgają po innowacyjne rozwiązania. To 
właśnie oni potrzebują przestrzeni, w której będą mogli podejmować inicjatywy  i działać, a Powiat Trzebnicki z wielką 
radością taką przestrzeń stwarza. 

Utworzenie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 
- to jedna z najciekawszych propozycji 

Aktywność młodzieży oraz ich zaangażowanie zasługuje na 
szczególne uznanie

Spotkanie młodzieży z samorządowcami zainspirowało 
do powstania kolejnych, nowych projektów
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demokracji, samorządności i ogólnie 
pojętej odpowiedzialności społecznej, 
nie uczą nas przewidywania i pono-
szenia  konsekwencji czynów, to My 
staramy się to pokazać i zapewnić na-
szych rówieśników, że "nic o nas bez 
nas".

Czego Ty jako Wiceprzewod-
nicząca Młodzieżowej Rady Po-
wiatu Trzebnickiego oczekujesz 
po tym Forum? Jakie nadzieje 
wiążesz z deklaracjami jakie tu-
taj padły ?
„Przede wszystkim oczekuję współ-
pracy z jednostkami samorządu tery-
torialnego. Mam pozytywne nasta-
wienie ze względu na to, że Starosta 
oraz Wicestarosta z naszego powiatu 
są otwarci na młode umysły. Moim 
pragnieniem jest, aby w całej Polsce 
było tak na porządku dziennym. 
Pozytywnie zaskoczyło mnie rów-
nież liczne przybycie młodzieży, któ-
ra aktywnie brała udział w dyskusji. 
Przyznam, że pierwszy raz występo-
wałam przed tak dużą publicznością. 
Moment przezwyciężenia strachu 
oraz wyjścia ze swojej strefy kom-
fortu kosztował mnie wiele stresu. 
Niemniej bardzo mi się podobało. 
Tego typu wydarzenia kształtują 
człowieka i pozwalają uformować 
umiejętność wyrażania własnego 
zdania. Nie tylko nie usłyszałam 
żadnych negatywnych opinii, ale 
doszły do mnie prośby o organizację 
następnego kongresu. Jak widać 
zapotrzebowanie na tego typu 
imprezy jest duże.
 Czekam również z telefonem 
w ręku na kontakt od osób, które 
chciałyby coś zmienić w swoim 
otoczeniu, a może nie wiedzą do 
końca jak. My, jako Młodzieżowa 
Rada Powiatu, chętnie służymy 
pomocą. Jako osoba często angażu-
jąca się we wszystko, na co tylko 
wpadnie, oferuję właśnie zwrócenie 
się bezpośrednio do siebie. Dla osób, 
które są nieśmiałe pewnie taka forma 
będzie wygodniejsza, niż ocjalne 
maile do przewodniczącego Rady, 
choć zapewniam, że z Błażejem rów-
nież można śmiało pogadać. Wszys-
cy młodzi, otwarci na innych, ni-
czym się od Was nie różnimy. Śmiało 
więc, czekamy na Was, Koleżanki 
i Koledzy.”

„Organizacja takiego spotkania to 
na-turalna konsekwencja potrzeby 
spożytkowanej energii jaka drzemie 
w naszym młodym społeczeństwie – 
mówi Grzegorz Derela, koordynator 
Młodzieżowej Rady Powiatu Trzeb-
nickiego -  O potrzebie realizacji tego 
rodzaju projektów i dużym pozytyw-

Na koniec – skąd w ogóle po-
mysł organizacji takie spotka-
nia? 

 Dzięki współpracy z Fun-
dacją Brawo Ty udało nam się 
zrealizować projekt szkolenio-
wo-integracyjny „Mój głos się 
liczy” ( zadanie współnanso-
wane było ze środków budżetu 
Województwa Dolnośląskiego 
oraz Powiatu Trzebnickiego). Fo-
rum było częścią tego projektu, 
nad którym patronat  objął 
Marszałek Województwa Dolno-
śląskiego Cezary Przybylski. 
 Zachęceni takim suk-
cesem młodzi ludzie powiedzieli 
chcemy więcej. Młodość ma to do 
siebie, że nie uznaje sława nie-
możliwe. Chcieć to znaczy móc. 
Zawiązała się grupa nieformalna 
Młody Powiat Trzebnicki”, której 
liderem została Klaudia Piasecka 
i z sukcesem sięgnęła po środki 
z Programu FIO, składając wnio-
sek w konkursie Dolnośląskiego 
Funduszu Małych Inicjatyw. Ich 
projekt to kontynuacja wcześniej-
szych działań szkoleniowo-inte-
gracyjnych. „Nasz głos się liczy”, 
na który pozyskali 10 000 zł za-
owocował m.in. dzisiejszą debatą 
oksfordzką oraz wyjazdowym 
d w u d n i o w y m  s p o t k a n i e m 
w Niezłym Młynie w Czeszowie. 
Ich pozytywna energia udziale 
się otoczeniu.”

nym odzewie na jego propozycję 
świadczyła już reakcja na zapro-
szenie do konsultacji społecznych 
w sprawie powołania Młodzieżowej 
Rady Powiatu Trzebnickiego. 
 W styczniu 2020 roku do sali 
konferencyjnej Starostwa Powiato-
wego w Trzebnicy, na zaproszenie 
Starosty Trzebnickiego przybyło 
ponad 70 przedstawicieli, uczniów 
oraz ich opiekunów, szkół z całego 
powiatu. Jak widać do dzisiaj 
zainteresowanie tematem demokracji 
i samorządności nie słabnie. Przy 
tym wszystkim młodzież potra się 
świetni bawić.

wych na rynku pracy, pobu-
dzenie kreatywnego myślenia 
przy jednoczesnym zgłębianiu 
wiedzy oraz mobilizacji do 
dalszej pracy nad indywidual-
nym rozwojem;

 Projekt zakłada dwie for-
my wsparcia dla uczniów szkół 
zawodowych: wypłata stypen-
diów oraz warsztaty dla stypen-
dystów realizowane przez Poli-
technikę Wrocławską. Tematyka 
warsztatów obejmie szeroki 
zakres wiedzy z obszaru nowo-
czesnych technik i technologii, 
z wykorzystaniem zaawanso-
wanych funkcjonalności aplikacji 
Google w aktywności społecznej 
i pracy zawodowej, portali spo-
łecznościowych, komunikatorów 
w kontekście cyberbezpieczeń-
stwa, narzędzi do przechowy-
wania danych w chmurze oraz 
platformy wymiany danych.
 Stypendystom gratul-
ujemy i życzymy dalszych suk-
cesów!

ź zwiększenie aspiracji eduka-
cyjnych i aktywności młodzie-
ży kształcenia zawodowego.

 Wśród  stypendystów są:

 3 uczennice Technikum 
Ekonomicznego

Celem pomocy stypendialnej jest:

 1 uczennica Technikum 
Informatycznego
 1 uczeń Technikum Ży-
wienia i Usług Gastronomicz-
nych

ź zwiększenie atrakcyjności 
i popularyzacja wśród mło-
dzieży kształcenia zawodo-
wego oferowanego przez dol-
nośląskie szkoły zawodowe;

 Uczniowie żmigrodzkiej 
szkoły otrzymali po raz kolejny 
stypendia w ramach „Dolno-
śląskiego Programu Pomocy Sty-
pendialnej dla szczególnie uzdol-
nionych w zakresie przedmiotów 
zawodowych uczniów dolnoś-
ląskich szkół ponadpodsta-
wowych i ponadgimnazjalnych”. 
Projekt realizowany jest przez 
Samorząd Województwa Dolno-
śląskiego przy udziale Politech-
niki Wrocławskiej oraz 2 oświa-
towych jednostek organiza-
cyjnych.
 W powiecie trzebnickim 
rozdano 16 stypendiów w ra-
mach tego projektu, w tym 8 
trało do rąk uczniów ze Żmi-
grodu.

 3 uczennice Szkoły Bran-
żowej I stopnia

ź rozwijanie aktywności ucz-
niów związanych z kształto-
waniem kompetencji kluczo-

Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie
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WYJĄTKOWE MIEJSCE W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH 
W ŻMIGRODZIE
Stałe dążenie do rozwoju placówki oraz zapewnienie uczniom jak najlepszych warunków do nauki zaowocowało utworze-
niem kolejnej specjalistycznej sali terapeutycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Żmigrodzie, przeznaczonej 
w szczególności dla dzieci ze spektrum autyzmu, jaki i dla dzieci z nadpobudliwością oraz z problemami emocjonalnymi.

 Kolorystyka wyposażenia 
w barwach szarobiałych ma zna-
czenie wyciszające i uspokajające 
niepożądane emocje. Idea pro-
wadzenia terapii w Sali Białej to 
chromoterapia, czyli leczenie ko-
lorem. Dzieci autystyczne, zam-
knięte w sobie, dzięki chromo-
terapii mają możliwość wyjścia 
ze swojego wewnętrznego świa-
ta. Sala wyremontowana została 
dzięki wsparciu Starosty- Małgo-
rzaty Matusiak oraz Zarządu 
Powiatu Trzebnickiego a wypo-
sażenie zostało zakupione dzięki 
wsparciu Fundacji TVP w rama-
ch akcji „Reklama Dzieciom”
w kw. 20 000zł. Otwarcie Sali 
Białej nastąpiło w obecności 
zacnych gości, w tym włodarzy 
gminy i powiatu. Uroczystego 
przecięcia wstęgi dokonali: Pani 
Małgorzata Matusiak- Starosta 
Powiatu Trzebnickiego, Pan 
Robert Lewandowski- Burmistrz 
Gminy Żmigród oraz Pani 
Magdalena Brodala-Dyrektor 
Zespołu Szkół  Specjalnych 
w Żmigrodzie. Wśród zapro-
szonych gości znaleźli się rów-
nież, za co dziękujemy: p. Iwona 
Kurowska- Sekretarz Powiatu 
Trzebnickiego, p. Mirela Skaczy-

ło - Naczelnik Wydziału Oświaty 
Powiatu Trzebnickiego, p. Mag-
dalena Żyża - Naczelnik Wydzia-
łu Obsługi Finansowej Jednostek 
Oświatowych Powiatu Trzebnic-
kiego oraz p. Małgorzata Kosiń-
ska- Naczelnik Wydziału Oświa-
ty i Promocji Gminy Żmigród. Po 
uroczystym otwarciu Sali Białej 
i obejrzeniu Sali Integracji Sen-
sorycznej , goście mogli podzi-
wiać lm prezentujący zakres 
i sedno prowadzonych terapii 
w obu salach terapeutycznych, 
pokazujący to co najważniejsze;, 
czyli uśmiech i zadowolenie 
dzieci. Zebrani goście skorzystali 
z poczęstunku a w kuluarach wy-
mieniali swoje spostrzeżenia 
i prowadzili dyskusje na temat 
sytuacji dzieci, młodzieży nie-
pełnosprawnej  w Powiecie 
Trzebnickim. Padły deklaracje 
sprzyjające polepszeniu sytuacji 
osób niepełnosprawnych w na-
szym środowisku. „Sala Biała” to 
miejsce wyciszające i uspokaja-
jące, z którego skorzystają ucz-
niowie ZSS oraz dzieci realizu-
jące Wczesne Wspomaganie Roz-
woju Dziecka. Zarówno dyrekcji, 
pracownikom szkoły jak i wło-
darzom zależy, by w „Sali Białej”

najmłodsi mieszkańcy naszego 
powiatu w obecności terapeu-
tów, pracowali nad swoimi dys-
funkcjami i uczyli się wydoby-
wać z siebie pozytywne aspekty, 
niezbędne w życiu codziennym. 
Kolejnym etapem uroczystości 

otwarcia „Sali Białej” będzie 
uczestnictwo Telewizji POLSAT 
i nagranie lmu z zakresu pro-
wadzenia w naszej szkole terapii 
w Sali Białej i Sali Integracji Sen-
sorycznej, na co niezmiernie cze-
kamy. 

„mPOTĘGA KOLEJNYCH, MATEMATYCZNYCH OBSZARÓW SIĘGA”
W ramach otrzymanego grantu od Fundacji mBank a ogłoszonego konkursu mPotęga i realizowanego projektu „Mate-
matyczne zmagania z mPotęgą”, w Zespole Szkół Specjalnych w Żmigrodzie realizowany jest projekt matematyczny.

 Cel projektu, to: pobudze-
nie kreatywności, atrakcyjności 
w sposobie poznawania świata 
matematyki, aktywizacja ucz-
niów poprzez nauczanie poszu-
kiwania informacji, ich selekcjo-
nowania, wzbogacanie wiedzy 
i umiejętności matematycznych, 
poprawa warunków dla lepsze-
go rozwoju i wyrównania szans 
edukacyjnych dla uczniów szko-
ły. Od września uczniowie, w ra-
mach zajęć warsztatowych poz-
nają tajniki ciekawej matematyki 
w obszarach: Czary mary w ma-
tematyce, Projekt Enigma- zaba-
wy szyframi, Sudoku, Symetrie 
i Tangramy, Matematyczne gry 
planszowe, Ciekawe liczby, Qui-
zy i zagadki matematyczne, Ori-
gami matematyczne. Chcąc po-
kazać, że matematyka może być 
tajemnicza, wykorzystaliśmy 
wiedzę z zakresu chemii, by sto-

rzyć czarodziejski klimat war-
sztatów. Poznali wstęgę Mobiusa 
i butelki Kleina, uczyli się szyf-
rować, programować i wysyłać 
do siebie nawzajem zaszyfrowa-
ne wiadomości. Rozwiązywali 
sudoku o różnym stopniu trud-
ności. Grali zespołowo w gry 
planszowe rozwijając logiczne 
myślenie oraz strategię zwycięs-
twa. Odpoczywali wówczas od 
gier internetowych, gier na tele-
fonach, wręcz pozytywnie odbie-
rali tę formę matematycznej za-
bawy. Podczas warsztatów ucz-
niowie poznali również ciekawe 
liczby w matematyce, takie jak: 
liczba 0, liczba Pi, liczba 37, liczby 
złote, liczby zaprzyjaźnione, licz-
by doskonałe. Losowo wybierali 
liczby i przygotowywali plakaty 
z najważniejszymi informacjami 
o danych liczbach oraz prezento-
wali swoje opracowania. Rozwią-

zywali ciekawe zagadki i labiryn-
ty matematyczne. Zakres tema-
tyczny bardzo spodobał się ucz-
niom, przede wszystkim zacięta 
wspólna zabawa podczas zajęć 
z grami planszowymi. Poznawali 
podstawowe techniki wykonania

elementów, podstawowych -
gur, postaci z karteczek w ra-
mach zajęć origami. Uczniowie 
z ochotą uczestniczą w zajęciach 
i już częściej opowiadają, że fajnie 
jest pobawić się matematyką 
w innym zakresie.



Stowarzyszenia Akademia Piłki Nożnej Talent przedstawiać chyba nie trzeba. Każdy wie, że od  ponad czterech lat APN łączy 
ludzi z pasją, dla których sport, a zwłaszcza angażowanie w niego dzieci i młodzieży jest sposobem na wychowanie i 
integrację. Klub stał się kuźnią młodych talentów, które poprzez systematyczną pracę na treningach oraz udział w turniejach i 
rozgrywkach w kraju i za granicą starają się realizować swoje dziecięce marzenia o wielkiej piłce. Codzienna praca 
szkoleniowa została doceniona przez Polski Związek Piłki Nożnej, który nadał APN Talent, jako jedynemu klubowi w 
Powiecie Trzebnickim, brązową gwiazdkę certykacyjną, która jest potwierdzeniem jakości pracy trenerów i stosowanych 
standardów.  Wysoki poziom szkolenia został zauważony również przez uznane marki szkoleniowe w województwie 
dolnośląskim takie jak Ślęza Wrocław, FC Wrocław Academy, które podjęły z APN Talent współpracę partnerską. Stwarza to 
szansę dla wybijających się wychowanków na awans do wyższych lig rozgrywkowych na poziomie centralnym lub 
wojewódzkim, a tym samym możliwość rywalizacji z najlepszymi w Polsce. 

 Od ponad dwóch lat, dzię-
ki trenerowi Arturowi Skrzypa-
szkowi, APN Talent współ-
pracuje z angielską akademią 
piłkarską Shrewsbury Town FC 
Academy, dzięki czemu klubowi 
trenerzy mają możliwość podno-
szenia swoich kwalikacji pop-
rzez staże zagraniczne, a trenerzy 
z Anglii szkolą regularnie kadrę 
APN-u zarówno w kraju jak i za 
granicą. Dzięki tej współpracy 
spora część metodologii angiel-
skiej akademii znalazła swoje od-
bicie w scenariuszach trenin-
gowych Talentu.  
 Dzięki APN Talent swoją 
szansę dostają również młodzi 
kandydaci na trenerów z terenu 
naszego miasta, którzy mają 
możliwość podjęcia pracy asys-
tenta w grupach młodzieżowych 
i  podpatrywania  ta jn ików 
warsztatu bardziej doświad-
czonych kolegów. Pozwala to też 
na bardziej efektywne wprowa-
dzanie nowych elementów 
treningowych, gdyż z każdą gru-
pą pracuje dwóch trenerów, któ-
rzy dbają o precyzję wykony-
wanych ćwiczeń. 
 APN Talent To nie tylko 
treningi, turniej i mecze. Regular-
nie od kilku lat klub organizuje 
dla swoich wychowanek i wy-
chowanków obozy letnie i pół-

OBOZY TRENINGOWE Z AKADEMIĄ PIŁKI NOŻNEJ „TALENT”
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 Ostatni obóz był najlep-
szym dowodem na to, że można 
sprawnie połączyć treningi 
piłkarskie z wypoczynkiem, 
zwiedzaniem oraz nauką. Pod-
czas letniego obozu zajęcia pił-
karskie prowadzone były na his-
torycznych obiektach stadionu 
w Słubicach, którego trybuna ho-
norowa była świadkiem wystą-
pienia kanclerza III Rzeszy Adol-
fa Hitlera. 
 Słubice, to przedwojenny 
Frankfurt nad Odrą, którego 
z którego ciekawą historią zwią-
zaną z żeglugą na Odrze, han-
dlem śledziem, będącym symbo-
lem tego miasta, powstaniem jed-
nego z najstarszych uniwer-
sytetów w tym rejonie Europy, 
obozowicze zapoznali się pod-
czas jednej z wycieczek pieszych. 

kolonie. Był już Czarny Dunajec, 
Zakopane, Bardo Śląskie, Tychy, 
Polanica Zdrój, słoneczna Hisz-
pania, a tego lata Słubice. 

 Wzdłuż promenady obok 
koryta rzeki znajdują się tablice, 
na których opisano zarówno po 
niemiecku, ale i też po polsku 
znaczące wydarzenia z historii 
miasta odnoszące się bezpośre-
dnio do ważnych punktów han-
dlowych i rozładunkowych sta-
rego portu rzecznego, który dziś 
prawie w niczym nie przy-

pomina tego sprzed 100 lat. 
 L u b u s k i e  t o  p r z e d e 
wszystkim lasy i jeziora. Dzięki 
bliskości natury w jej najbardziej 
nienaruszonej formie udało się 
zorganizować wycieczki nad 
pobliskie bardzo czyste Jezioro 
Reczynek oraz do Parku Naro-
dowego Ujścia Warty. W parku 
dzieci wzięły udział w zajęciach 
ornitologicznych z przewod-
nikiem parku oraz w połowie 
bezkręgowców, które następnie 
rozpoznawane pod lupą były 
identykowane w albumach ze 
zwierzętami, które rozdały panie  
prowadzące zajęcia. Po ustaleniu 
gatunku bezkręgowca, każdy 
z młodych biologów miał za za-
danie jak najwierniej narysować 
złowione przez siebie zwierzę. 
Na sam koniec wszystkie zwie-
rzęta bez szwanku wróciły do 
wody, dzięki czemu były to „bez-
krwawe łowy”. 

przewidziano dla  naszych 
młodych talencików wycieczkę 
w Góry Izerskie na Stóg Izerski, 
gdzie znajduje się jedno ze 
starszych schronisk w pobliskich 
górach. A niedaleko, już po 
czeskiej stronie wznosi się wieża 
widokowa, z której  można 
podziwiać zapierającą dech 
w piersiach panoramę Karko-
noszy, a także innych pasm 
czeskich gór ze szczytem Pra-
dziada na pierwszym planie. 
Dzięki zaprzyjaźnionej stacji 
narciarskiej na Polanie Jaku-
szyckiej, wszyscy uczestnicy 
obozu będą mieli okazję spróbo-
wania swoich sił na nartach 
biegowych, oczywiście pod 
czujnym okiem instruktorów 
narciarstwa. W trakcie tej wy-
cieczki talenciki dobiegną do 
Schroniska Orle, gdzie na każ-
dego będzie czekał kubek gorącej 
herbaty. Tutaj też będzie można

Tak było latem…. 
 W nadchodzącym roku 
planowane są również 2 obozy. 
Najbliższy to zimowy obóz 
sportowo-rekreacyjny w Świera-
dowie Zdroju. Tutaj również 
obok zajęć z piłki nożnej prze-
widziane jest sporo poza piłkar-
skich atrakcji. Jako że w Świera-
dowie już od ponad tygodnia 
leży całkiem spora warstwa 
śniegu, a warunki uprawiania 
sportów zimowych są doskonałe,

 W czasie obozu zimowego 
nie może zabraknąć też odrobiny 
edukacji. Dlatego też, korzystając 
z pozytywnych wrażeń wy-
wiezionych latem z Parku Naro-
dowego Ujścia Warty, wszyscy 
obozowicze wezmą udział w za-

zapoznać się z historią tego miej-
sca, bo nie wszyscy wiedzą, że 
kiedyś była tu huta szkła artys-
tycznego, której wyroby zdobiły 
stoły wielu arystokratycznych 
pałaców Europy. 
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zapoznać się z historią tego miej-
sca, bo nie wszyscy wiedzą, że 
kiedyś była tu huta szkła artys-
tycznego, której wyroby zdobiły 
stoły wielu arystokratycznych 
pałaców Europy. 

 Jako że niedaleko znajduje 
się tzw. „Czarci młyn” dzieci 
wezmą udział w zajęciach z 
pieczenia chleba. Tutaj poznają 
cały proces powstwawania 
chleba od mąki, poprzez wyra-
bianie ciasta, pieczenie i styg-
nięcie pachnących bochenków. 
Tutaj też dowiedzą się o historii 
wypieku, ciężkiej pracy piekarzy, 
rodzajach pieczywa i po czym 
można poznać dobry chleb. 

 W czasie obozu zimowego 
nie może zabraknąć też odrobiny 
edukacji. Dlatego też, korzystając 
z pozytywnych wrażeń wy-
wiezionych latem z Parku Naro-
dowego Ujścia Warty, wszyscy 
obozowicze wezmą udział w za-
jęciach w Centrun Edukacji Eko-
logicznejNatura 2000 „Izerska 
Łąka”. Tematyka zajęć będzie 
dotyczyła pszczół, motyli i in-
nych owadów, które można spot-
kać na szlakach Gór Izerskich, 
a także ptaków gnizadujących 
w tych okolicach. Dzięki pracow-
nikom Nadleśnictwa Świeradów 
dzieci poznają tajniki fauny i o-
ry Parku Krajobrazowego Gór 
Izerskich. 

 Jak widać atrakcji  na 
uczestników obozu czeka moc. 
Bę-dzie coś zarówno dla ciała, jak 

 Mimo to, że obóz trwa tyl-
ko tydzień, to wszystkie te 
przygody czekają na nasze małe 
talenciki. Jest jeszcze jedna 
atrakcja, ale to już niespodzianka 
organizatora…. 
 Takie rzeczy tylko w Aka-
demii Piłki Nożnej Talent!

i dla ducha, a na tych którym ma-
ło będzie wrażeń czeka nowo ot-
warta najwyższa w Polsce wieża 
widokowa SKY-WALK i „spacer 
w chmurach”, w czasie którego 
będzie można podziwiać piękną 
panoramę Gór Izerskich, przed-
górza oraz graniczącyh z nimi 
Łużyc. 

 W  piątek  3.  grudnia  mieszkaniec naszego powiatu Zbigniew Ziober  
brał  udział  w  Mistrzostwach  Świata  Spartan  2021, czyli  bardzo  wyma-
gającym biegu przeszkodowym, który w tym roku odbył się  na pustyni 
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

 W  Elitarnym  gronie  zawodników  walczących o mistrzostwo świata 
Zbigniew Ziober zajął 36. miejsce! Zawodnicy  rywalizowali  na  spartańskim  
dystansie Beast, czyli mieli do pokonania około 21 km (13 mil) i 32 przeszkody.

 Trasa prowadziła między innymi po  największej  wydmie  w  Zjed-
noczonych Emiratach Arabskich, która  ma  50%  nachylenia,  300 metrów  
wysokości  i  1600  metrów długości. Moreeb Dune jest jednym  z  naj-
wyższych  wzgórz piasku na świecie, znajduje się w pobliżu Oazy 
Liwa.Temperatura  na  pustyni  dochodziła  do  28  stopni, trasa była piasz-
czysta, a suma przewyższeń na niej wynosiła 666 metrów. 

 REPREZENTANT POWIATU 
 TRZEBNICKIEGO NA SPARTAN 
 WORLD CHAMPIONSHIP 2021 

Gratulujemy!
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