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Szanowni Państwo!
Tą publikacją pragniemy przedstawić Powiat Trzebnicki. Położony między rozlewiskami Odry i Baryczy, rozciągający się na połoninach Wzgórz Trzebnickich, jawi się jako bajkowa kraina, położona
blisko największego miasta regionu – Wrocławia.
Znajdziecie tu Państwo spokój od tętniącej hałasem i intensywnością życia wielkomiejskiej aglomeracji. W Powiecie Trzebnickim spotkać można unikalne gatunki zwierząt i roślin, rozległe lasy pełne grzybów, czy rzeki doskonale nadające się do uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa. Są też Kocie Góry
– malownicze wzgórza, które zachęcają do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Powiat Trzebnicki
to także bogactwo historii i wspaniałe zabytki z bazyliką i trzebnickim klasztorem na czele.
Ambicją obecnych władz Powiatu Trzebnickiego jest stworzenie każdemu z jego mieszkańców optymalnych warunków życia, pracy i odpoczynku.
Jesteśmy również przekonani, że każdy kto trafi do naszego powiatu, znajdzie w nim miejsce dla siebie. Bliskość przyrody, wspaniałe krajobrazy i magia Kocich Gór, z pewnością oczarują każdego.
Starosta Trzebnicki
Robert Adach

Charakterystyka Powiatu Trzebnickiego
Powierzchnia: 102 555 hektarów.
Ludność: 78 938 osób.

• Miasto i Gminę Oborniki Śląskie, powierzchnia 15 375 ha,
• Miasto i Gminę Prusice, powierzchnia 15 802 ha,
Powiat obejmuje w swych • Miasto i Gminę Trzebnica, powierzchnia 20 019 ha,
• Gminę Wisznia Mała, powierzchnia 11 812 ha,
granicach administracyjnych • Gminę Zawonia, powierzchnia 10 333 ha,
sześć gmin: • Miasto i Gminę Żmigród, powierzchnia 29 214 ha.

Oborniki Śląskie

Prusice

Trzebnica

Wisznia Mała

Biuletyn Informacyjny Powiatu Trzebnickiego

Zawonia

Źmigród

Nakład: 2000 szt.
Zdjęcia: m.in. Marcin Mazurkiewicz, mariuszmajewski.com, dyrektorzy szkół powiatowych, dyrektorzy ośrodków kultury.
Druk: Zakład Poligrafii i Reklamy DRUK-KOLOR-OFFSET Marek Borecki & Wanda Borecka, 46-203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 9
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Największe inwestycje Powiatu Trzebnickiego
Powiat Trzebnicki inwestuje w infrastrukturę aby mieszkańcy czuli się bezpieczniej i mogli
realizować swoje potrzeby na najwyższym poziomie.
Ostatnie lata były dla Powiatu Trzebnickiego okresem dynamicznego rozwoju. Władzom Powiatu udało się pozyskać i przeznaczyć
wielokrotnie więcej niż dotychczas pieniędzy na modernizację
służby zdrowia, dróg i bazy edukacyjnej. Wzrost wydatków w poszczególnych latach obrazuje poniższy wykres:
Wzrost wydatków majątkowych
w Powiecie Trzebnickim

Miliony zł

Lata

1. ZDROWIE
Dążymy do poprawy jakości usług
medycznych inwestując w placówki ochrony
zdrowia.

Powiat Trzebnicki jest organem założycielskim dla dwóch szpitali: Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy i Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie, który
zajmuje się świadczeniem usług z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej i pielęgnacyjno – opiekuńczych.
Na szczególną uwagę zasługują dokonania Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w zakresie replantacji kończyn, mikrochirurgii
i chirurgii ręki. Oddział Chirurgii Ogólnej kontynuuje tradycje
Ośrodka Replantacji Kończyn profesora Ryszarda Kocięby, pioniera mikrochirurgii na świecie. Cztery lata temu chirurgom

z naszej placówki udało się jako pierwszym w Polsce wykonać
transplantację ręki. W czerwcu bieżącego roku, również jako
pierwszym w naszym kraju udało się przeszczepić obie ręce
jednocześnie.
Są to osiągnięcia światowej rangi, jednak władze Powiatu
Trzebnickiego nie chcą na tym poprzestać, rozwijając możliwości szpitala również w innych dyscyplinach leczniczych. Oddział
Ortopedyczny trzebnickiego szpitala słynie z osiągnięć w ortopedii dziecięcej, szczególnie w leczeniu skrzywień kręgosłupa. Warto przypomnieć, że profesor Przybylski wprowadził tę
metodę jako pierwszy w Polsce. W 2002 roku trzebnicki szpital
zajął drugie miejsce w konkursie Gazety Wyborczej „Rodzić po
ludzku”.
W celu poprawy jakości opieki zdrowotnej oraz zwiększenia
dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, budowany jest pawilon dla Szpitalnego Oddziału Rehabilitacyjnego. Wartość
tej inwestycji to 14
milionów 444 tys. zł.,
a termin jej zakończenia określono na grudzień 2010 r.
Szpital będzie posiadał
oddział
hydroterapii
wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia do fizykoterapii,
kinezyterapii i ergoterapii. W obiekcie znajdować się będą m.in.
Dr Adam Domanasiewicz sprawdza
sala do ćwiczeń gruskuteczność przeszczepu
powych, trzy sale do
ćwiczeń indywidualnych, terapuls (laser biostymulacyjny). Hydroterapia wyposażona będzie w najnowocześniejsze wanny
do hydromasażu, wirówki do kończyn dolnych i górnych oraz
komorę krioterapii tak bardzo oczekiwaną w Powiecie Trzebnickim.
Powiat planuje w tym roku dalszą rozbudowę szpitala, tym razem o nowoczesny Oddział Ratunkowy. Na tę inwestycję udało
się pozyskać z funduszy unijnych dofinansowanie w wysokości 3 mln 920 tys. zł. W ramach projektu zostanie zakupiony
najnowocześniejszy sprzęt ratujący życie.

Teren szpitala jest wielkim placem budowy. Dyrektor szpitala Edward Puchała i Starosta Robert Adach planują w tym roku rozpocząć kolejną budowę Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów
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2. EDUKACJA
Wspieramy edukację tworząc nowoczesną
i profesjonalnie wyposażoną bazę oświatową.

Do chwili obecnej na poprawę bazy oświatowej w szkołach,
prowadzonych przez Powiat Trzebnicki w tej kadencji przeznaczono sumę ponad 10 milionów złotych. Jest to kwota rekordowa, jaką w ostatnim dziesięcioleciu istnienia samorządu powiatowego wydatkowano na ten cel.

Władze Powiatu Trzebnickiego obecnej kadencji zadecydowały
o gruntownej przebudowie infrastruktury sportowej w prowadzonych przez Powiat placówkach oświatowych. W ciągu kilku ostatnich lat wybudowano, rozpoczęto budowę, bądź zmodernizowano
kilkanaście obiektów sportowych. Na większość z tych inwestycji
Powiat pozyskał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Nowo wybudowana Hala sportowa przy PZS nr 2 w Trzebnicy

Nowe boisko wielofunkcyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Trzebnicy

Do największych zrealizowanych inwestycji poprawiających bazę
edukacyjną należą:
PLACÓWKA EDUKACYJNA
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Piotra
Włostowica w Trzebnicy

Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy w Trzebnicy

Powiatowy Zespół Szkół nr 1
w Trzebnicy

Otwarcie nowej hali w PZS nr 2 w Trzebnicy

INWESTYCJA

WARTOŚĆ INWESTYCJI

pełnowymiarowa hala sportowa
boisko wielofunkcyjne
instalacja monitoringu w szkole

- 4 mln złotych
- 408 tysięcy złotych
- 25 tysięcy złotych

baza dydaktyczno – rehabilitacyjna
boisko wielofunkcyjne
budowa placu zabaw – program „wesoła
szkoła”

- 360 tysięcy złotych
- 500 tysięcy złotych
- 115 tysięcy złotych

boisko wielofunkcyjne
pełnowymiarowa hala sportowa

- 435 tysięcy złotych
- złożony wniosek o pozwolenie na
budowę
- 25 tysięcy złotych

instalacja monitoringu w szkole

Powiatowy Zespół Szkół
im. Wł. Reymonta w Obornikach Śl.

hala sportowa
instalacja monitoringu w liceum
ogólnokształcącym

- 2 mln złotych
- 12 tysięcy złotych

„Moje boisko – Orlik 2012” - Skokowa

kompleks boisk sportowych

- 1mln 500 tysięcy złotych

Schronisko Młodzieżowe „Dworek”
w Kuraszkowie

modernizacja i dostosowanie do potrzeb
niepełnosprawnych

- 230 tysięcy złotych

Powiatowy Zespół Szkół w Żmigrodzie

modernizacja boiska sportowego
instalacja monitoringu w szkole

- 234 tysięcy złotych
- 20 tysięcy złotych

Zespół Szkół Specjalnych
w Żmigrodzie

budowa placu zabaw –
program „wesoła szkoła”

- 100 tysięcy złotych
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Pracownie specjalistyczne w PZS nr 1 w Trzebnicy

Otwarcie nowej hali sportowej, wstęgę przecinają:
Marszałek Województwa Marek Łapiński Kurator
Oświaty Beata Pawłowska i Starosta Robert Adach

W PZS nr 1 w Trzebnicy pokryto tartanem boiska i bieżnie

3. DROGI
Rozwijamy infrastrukturę drogową wspierając
rozwój gospodarczy regionu jednocześnie
dbając o bezpieczeństwo mieszkańców.
Zarząd Powiatu Trzebnickiego obecnej kadencji, przeznaczył znaczące
kwoty na remonty dróg i na budowę chodników.
Starosta Trzebnicki Robert Adach już w połowie 2007 r. zaproponował burmistrzom i wójtom gmin naszego Powiatu przystąpienie do programu Poprawy bezpieczeństwa pieszych przy drogach
powiatowych. W każdej miejscowości, w której gminy zaoferowały wsparcie finansowe przy budowie chodników w wysokości co najmniej 50% wartości inwestycji, powiat wybudował
bądź wybuduje chodnik. Tym sposobem w naszym regionie
powstało kilkanaście kilometrów nowych chodników.
Powiat Trzebnicki konsekwentnie realizuje strategię modernizacji
dróg o największym znaczeniu gospodarczym dla regionu, łączących strefy aktywności gospodarczej.
Do przykładowych inwestycji drogowych zaliczyć należy remont
drogi numer 1348D pomiędzy Prusicami a Obornikami Śląskimi
przez Golę i Wilkową. Budowa tej drogi rozpoczęła się w 2007 roku
i została podzielona na 3 etapy. W sumie zostało wyremontowane
10 kilometrów drogi. W miejscowościach Gola, Wilkowa, Siemianice i Oborniki Śląskie powstały chodniki o łącznej długości 2 km.
Całość inwestycji kosztowała 6,5 miliona złotych. Powiat Trzeb-

Budowa drogi powiatowej

nicki ze środków własnych wydatkował około 2,2 miliona złotych.
Remont drogi został dofinansowany w wysokości 3 mln zł z pieniędzy Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw.
Schetynówek). Swój wkład w budowę tej trasy miała także Gmina
Oborniki Śląskie, która dofinansowała inwestycję kwotą 1,2 miliona złotych oraz Gmina Prusice, która wyasygnowała 150 tysięcy
złotych.
Remont tej drogi przyczynił się do ożywienia dwóch stref aktywności gospodarczej w Prusicach i Obornikach Śląskich, a także poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
W podobny sposób została zmodernizowana droga Kryniczno-Rogoż-Szewce. Wartość 4 mln 109 tys. złotych.
Obecnie prowadzona jest przebudowa drogi Trzebnica-Skarszyn –
koszt blisko 2 mln złotych, i ciągów pieszych Barkowo-BarkówkoWęglewo – koszt 1 mln 230 tys. zł.

O czystość nowego chodnika w Węglewie dba lokalna społeczność

Otwarcie przebudowanej drogi Oborniki -Prusice

Budowa chodnika w Garbcach
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4. ZABYTKI
Odnawiamy zabytki
Zarząd Powiatu podjął decyzje o odnowieniu dawnego neorenesansowego hotelu zdrojowego „Zdrój Jadwigi”, który powstał
w XIX w. i zaadoptowaniu go na budynek administracyjny. Od
2009r. trwają prace remontowe – rozpoczął się remontu dachu
i roboty wewnętrzne. W maju 2010r. zawarto umowy na renowację sztukaterii na sufitach parteru oraz elewacji. Ogólny koszt robót wyniesie ponad 2 miliony 200 tys. zł.

Remontowany Pałacyk z 1888 r.

Przedwojenna pocztówka obrazująca ul. Leśną

II. Aktywnie pozyskujemy fundusze zewnętrzne
Realizowane projekty:
1) „Rozbudowa Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy –
pawilon dla Oddziału Rehabilitacji. Wartość projektu to kwota
14 mln złotych.
We wrześniu 2009 r. Powiat Trzebnicki rozpoczął największą inwestycję ostatnich 10 lat - budowę Oddziału Rehabilitacyjnego przy Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Jeszcze w tym roku Powiat
zamierza rozpocząć pracę nad projektem budowy lotniska dla
helikopterów oraz rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. „Ta inwestycja w obliczu coraz częstszych specjalistycznych
operacji ratujących życie i zdrowie pacjentom z całej Polski, wydaje
się wręcz niezbędna”- zapewnia starosta Robert Adach. Budowa od-

Marszałek województwa Marek Łapiński wspólnie z przedstawicielami Zarządu
Powiatu, podpisuje umowę na dofinansowanie z funduszy europejskich budowy szpitala rehabilitacyjnego

działu rehabilitacyjnego współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rozbudowa szpitalnego
oddziału ratunkowego otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 3 mln. 919 tys. zł.
2) „Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z Powiatu
Trzebnickiego i Milickiego”- wartość projektu 2 mln 360 tysięcy złotych.
Jest to jeden z największych projektów informatycznych na Dolnym Śląsku. Powiat Trzebnicki jako lider projektu wraz z Powiatem
Milickim i 5 gminami z terenu obu powiatów realizuje projekt,
dzięki któremu będzie można komunikować się z urzędami i załatwić swoją sprawę bez konieczności wychodzenia z domu – przez
internet. „Dzięki ponad 2 milionowemu dofinansowaniu urzędy
wymienią również przestarzały sprzęt komputerowy, powstaną
publiczne punkty dostępu do usług publicznych (tzw. infokioski)” –
zapewnia koordynator projektu wicestarosta Igor Bandrowicz.

Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej Powiat wzbogacił
się o nowy sprzęt
komputerowy
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3) Kocie Góry - „Góry najbliższe Wrocławiowi” – promocja aktywnego wypoczynku na terenie powiatu trzebnickiego - wartość projektu 200 tysięcy złotych.
Z kilkuset samorządów z terenu Dolnego Śląska tylko sześć, w tym
Powiat Trzebnicki, będzie mogło promować swoje walory turystyczne korzystając z pieniędzy unijnych. W latach 2010 i 2011 billboardy oraz wielkie plakaty zachęcające do odwiedzenia naszego
regionu będzie można zobaczyć we Wrocławiu, Opolu, Zielonej
Górze, Poznaniu oraz Lesznie. Poza tym powstanie ponad 8 tysięcy
egzemplarzy publikacji (przewodniki, albumy, mapy) zachęcających do odwiedzenia naszej małej ojczyzny.

Panorama Kocich Gór

4) „Modernizacja schroniska młodzieżowego “Dworek” w Kuraszkowie”.
Uzyskanie dofinansowania modernizacji schroniska w Kuraszkowie
w wysokości ponad 230 tysięcy złotych, umożliwiło jego gruntowny
remont i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Władze Powiatu Trzebnickiego przykładają również wielką wagę
do rozwoju kultury w Powiecie, promując lokalnych artystów, rzemieślników oraz powiatowe stowarzyszenia. W roku 2010 pozyskane zostały środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
realizacje trzech projektów:

Port Uraz

Winda dla osób niepełnosprawnych

Schronisko oprócz gruntownego remontu zostało przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
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5) „Ginące zawody - Dziedzictwo kulturowe Krainy Wzgórz
Trzebnickich” – celem projektu jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży – warsztaty, wykłady oraz „żywe” lekcje historii dla
dzieci i młodzieży szkolnej – wartość projektu 26 tys. zł.

7) „Rycerze i Cystersi Krainy Wzgórz Trzebnickich”, którego celem jest wypromowanie regionu poprzez prezentacje lokalnych
tradycji, popularyzację i ochronę dziedzictwa kulturowego, a także wzmocnienie poczucia tożsamości kulturowej mieszkańców
Powiatu – wartość projektu 43 tys. zł.

Marian Kowalski, w ramach projektu, przekaże swoją wiedzę uczniom szkół
powiatowych

6) „Powiatowe Dni Kultury Regionalnej - Kraina Wzgórz Trzebnickich” , który promował lokalnych artystów i twórców - wartość
projektu 42 tys. zł.
Rekonstrukcja walk rycerstwa europejskiego z Mongołami

8) „Profesjonalny pracownik Administracji Samorządowej”
Projekt dofinansowany w ramach POKL - 430 urzędników z terenu naszego Powiatu podniosło swoje kompetencje zawodowe,
a starostwo powiatowe wzbogaciło się o 24 laptopy oraz drukarki
i rzutniki multimedialne. Wartość projektu ponad milion złotych.

Justyna Steczkowska w Obornikach

Pracownicy w ramach projektu szkolą się z obsługi klienta
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Szkolenie z obsługi klienta

9) „Świat wokół nas - dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia” – projekt
realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Trzebnicy – dofinansowanie w wysokości ponad 613 tys. zł.

10) „Język angielski w zasięgu ręki” - projekt dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do uczniów
LO im. Karola Holteia w Obornikach Śląskich oraz dwóch Publicznych Gimnazjów w Obornikach Śląskich i Pęgowie - wartość projektu 844 tys. zł.

Warsztaty muzyczne

Jednym z element ów projektu było wystawienie sztuki teatralnej w j.angielskim, który odbył się w Obornickim Ośrodku Kultury
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11) „Kształcąc nowocześnie, równamy szanse” - projekt dofinansowany z UE w ramach POKL, skierowany jest do młodzieży
z PZS nr 1 w Trzebnicy, wartość 1 mln 546 tys. zł. Młodzież gimnazjalna i licealna skorzysta z bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych podwyższających kompetencje m.in. społeczne,
interpersonalne, matematyczne, przyrodnicze, informatyczne, porozumiewania się w językach obcych.

12) „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w powiecie trzebnickim” – projekt realizowany przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy ze środków POKL, wartość
projektu wynosi 305 tys. zł. Jest on skierowany do osób przebywających, bądź opuszczających zastępcze formy opieki (rodziny
zastępcze, domy dziecka) oraz osób niepełnosprawnych, które nie
pracują i są w wieku aktywności zawodowej.

13) Godnym podkreślenia jest aktywność mieszkańców powiatu, w tym pracownika starostwa powiatowego inspektor Katarzyny Stawińskiej, dzięki której udało się pozyskać środki unijne na
uruchomienie Powiatowych Punktów Porad Obywatelskich,
w których mieszkańcom Powiatu Trzebnickiego nieodpłatnie
udzielane są porady przez: prawnika, psychologa, pedagoga, doradcę zawodowego, specjalistę ds. osób niepełnosprawnych, specjalistę ds. uzależnień i pracownika socjalnego. Strona internetowa projektu
www. pppo.sal.org.pl
13) Zdając sobie sprawę z tego, że za
2 lata możliwość pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w Polsce może
być już znikoma, starostwo powiatowe
występuje o dofinansowanie nowych
pomysłów z innych źródeł, w tym ze
środków zagranicznych. Wspólnie
z Macedonią, Bułgarią i Rumunią realizowany jest projekt „Network for culture, sport and tourism”(Sieć współpracy dla kultury, sportu i turystyki).
Głównym celem tego projektu jest
stworzenie i rozwinięcie długotrwałej
współpracy pomiędzy regionami partnerskimi, znajdującymi się w czterech
różnych krajach Europy, a także: zacieśnienie międzynarodowej współpracy
kulturalnej, sportowej i turystycznej,
promocja kultury europejskiej, rozwój
dialogu międzykulturowego, zachęcenie lokalnych władz do rozwijania
współpracy międzynarodowej oraz rozwój poczucia tożsamości
europejskiej.

Delegacja Powiatu Trzebnickiego na konferencji w Popovie

Festiwal kultury w Popovie
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III. Edukacja
Młodzież – nasza inwestycja w przyszłość!
Powiat Trzebnicki jest organem prowadzącym dla szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych, poradni i bibliotek pedagogicznych. Aktualna oferta szkół powiatowych umożliwia kształcenie
w gimnazjach, liceach profilowanych i ogólnokształcących, technikach, szkołach zawodowych, zaocznych oraz w szkołach specjalnych. Jednym z priorytetów obecnych władz powiatowych jest
podnoszenie jakości kształcenia młodzieży.

Inwestycja w edukację zawsze przynosi wymierne korzyści. Powiat Trzebnicki umożliwia każdemu młodemu człowiekowi zdobycie wykształcenia zgodnego z jego zainteresowaniami, możliwościami i aspiracjami.
Nasze szkoły proponują nowe, atrakcyjne kierunki kształcenia dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy, m.in. takich jak: informatyka, logistyka, architektura krajobrazu. Powiatowe placówki oświatowe oferują nowoczesną bazę i zatrudniają
wysokiej klasy kadrę pedagogiczną, która dobrze współpracuje
z młodzieżą.
W obecnej kadencji powstały hale sportowe w PZS nr 2 w Trzebnicy, w Powiatowym Zespole Szkół w Obornikach Śląskich, planowana jest budowa hali w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy.

Nowoczesne laboratorium chemiczne z PZS nr 1 w Trzebnicy

Zapewniamy bezpieczeństwo i wysoki
poziom kształcenia!
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W wielu szkołach naszego regionu zbudowano boiska wielofunkcyjne, a kolejnych budowa jest planowana. Aby sprostać rosnącym
wymaganiom uczniów i rodziców szkoły inwestują w nowoczesną
bazę dydaktyczną, pracownie komputerowe i przedmiotowe.
Uczniowie naszych szkół rzadziej, niż to się dzieje w szkołach
w wielkich aglomeracjach, narażeni są na sytuacje patologiczne
jak alkoholizm, narkomania, czy przemoc.
„W Powiecie Trzebnickim w porównaniu ze szkołami z wielkich miast
– np. z Wrocławia – mamy bardzo nikły procent zgłoszeń dotyczących przestępstw na terenie placówek oświatowych” – wypowiada
się oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy Iwona Mazur.

Szkoły powiatowe gwarantują wysoki poziom kształcenia. Wyniki egzaminów zewnętrznych przewyższają średnią wojewódzką. W 2009 roku zdawalność matur w Liceum Ogólnokształcącym w Obornikach Śląskich przekroczyła 99%. Podobnie
było w 2010 roku w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy.
Uczniowie Technikum Informatycznego w PZS nr 2 w Trzebnicy w 2010 roku zdali maturę w 94%, przy średniej zdawalności
w województwie na poziomie 60% w technikach. Nasi uczniowie
doskonale radzą sobie na studiach, zwyciężają w olimpiadach
ogólnopolskich, a także światowych. Do najbardziej spektakularnych sukcesów naszej młodzieży należą:
- zajęcie przez Reprezentantów Powiatowego Gimnazjum Sportowo Językowego w Trzebnicy II miejsca w konkursie Odyseja
Umysłu, jest to międzynarodowy program, który stawia sobie
za cel rozwój zdolności twórczych młodzieży. W konkursie premiowana jest kreatywność. Nagrodą za drugie miejsce był udział
w Eurofestiwalu na Węgrzech;

„Dobrze rozwija się współpraca policji z Zarządem Powiatu”–
mówi Iwona Mazur

Na uwagę zasługuje fakt, że na terenie powiatu funkcjonują
szkoły, w których panuje typowo rodzinna atmosfera. Minusem placówek oświatowych w wielkich miastach jest anonimowość kształcących się w nich uczniów, która nie występuje
w naszych szkołach. Nauczyciele znają dzieci oraz ich rodziny
i środowisko w jakim żyją. Na poziom bezpieczeństwa wpływa
również częsty kontakt osobisty lub telefoniczny policjantów
z gronem pedagogicznym. Dzięki temu w nagłych przypadkach interwencje podejmowane są bardzo szybko. Innym istotnym elementem poprawy bezpieczeństwa jest edukacja dzieci
i młodzieży z zakresu odpowiedzialności prawnej za popełnione czyny.
„Dobrze rozwija się współpraca policji z Zarządem Powiatu. Wspólnymi siłami podnoszony jest poziom bezpieczeństwa mieszkańców
m.in. przez doposażenie policji oraz polepszenie warunków pracy
funkcjonariuszy. Przykładem może być nowo wybudowany Komisariat Policji w Żmigrodzie, dofinansowanie przez Powiat zakupu
radiowozów, testerów do badania narkotyków w organizmie, kamizelek i światełek odblaskowych dla rowerzystów itd. Wszystkie
te działania sprzyjają poprawie bezpieczeństwa nie tylko naszych
dzieci ale też wszystkich mieszkańców Powiatu.” – mówi Iwona
Mazur.

- zwycięstwo drużyny z Powiatowego Zespołu Szkół i Jana Pawła II w Żmigrodzie w ogólnopolskim konkursie na najlepszy projekt wolontaryjny programu społecznego „Szkoła bez przemocy”
w roku szkolnym 2009/2010;
- zdobycie III miejsca i brązowego medalu olimpijskiego przez
ucznia Pawła Korzeniowskiego w wieloboju gimnastycznym na
XII Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Szanghaju w Chinach w 2007 roku;
- zajęcie przez drużynę z Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie I miejsca w wojewódzkiej Lidze Szkół koszykówka chłopców
– 2008/2009r.
Widoczny wzrost poziomu kształcenia ma związek z zaangażowaniem dyrekcji i nauczycieli naszych szkół w projekty finansowane ze środków zewnętrznych. Dzięki temu pozyskiwane są
środki finansowe na organizację dodatkowych zajęć oraz doposażenie pracowni dydaktyczno - naukowych.

Pani prezydentowa Maria Kaczyńska podczas dekoracji
Pawła Korzeniowskiego
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Z ważniejszych projektów należy wymienić:
• „Modernizację Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”
– projekt realizowany jest we wszystkich szkołach zawodowych
i technikach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
i obejmuje następujące działania: dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój ucznia, pomoc psychologiczno–pedagogiczną, programy doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz wycieczki zawodoznawcze.
• „Język angielski w zasięgu ręki” – projekt Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do uczniów liceum ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół w Obornikach Śląskich. Projekt obejmuje dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, warsztaty
teatralne, festiwal poezji oraz wyjazdy na spektakle w języku angielskim. Wartość projektu – 865 tys. zł.
• „Świat wokół nas” – projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek
Szkolno -Wychowawczy w Trzebnicy w ramach POKL. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych i podnoszenie jakości ich kształcenia. Dzieci i młodzież
z ośrodka mają zapewnioną pomoc o charakterze edukacyjnym,
terapeutycznym i rewalidacyjnym opartą na działaniach w zakresie organizacji różnego typu zajęć. Wartość projektu – 614 tys. zł.
• „e-Akademia Przyszłości” – do tego projektu przystąpi w roku
szkolnym 2010/2011 Gimnazjum Sportowo-Językowe w Powia-

Dogoterapia

Warsztaty plastyczne

towym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy. Projekt będzie realizowany podczas zajęć z matematyki, fizyki, chemii, biologii, języka
angielskiego, informatyki oraz przedsiębiorczości. Specjalnie do
realizacji zaplanowanych w projekcie zadań zostanie uruchomiona platforma e-learningowa (nauka przez internet), na której
zostaną zamieszczone wszystkie materiały dla uczniów i nauczycieli. Każdy uczeń będzie mógł samodzielnie lub pod opieką nauczyciela korzystać z e-learningu oraz komunikować się z biorącymi udział w projekcie rówieśnikami z całej Polski.
• „Kształcąc Nowocześnie, Równamy Szanse” – projekt, który
od 1 września 2010 roku przez kolejne 2 lata, będzie realizowany w PZS nr 1 w Trzebnicy. Realizacja projektu ma zapewnić wysoką jakość kształcenia zarówno w Liceum Ogólnokształcącym
jak i w Powiatowym Gimnazjum Sportowo – Językowym. Wartość projektu wynosi 1 mln 546 tys. zł. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych. Każdy uczestnik projektu
otrzyma niezbędne materiały edukacyjne, a szkoła doposażona
zostanie w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz elektroniczny dziennik.
• Realizacja projektu „Likwidacja barier architektonicznych
w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy” współfinansowanego w 50% z PFRON – wymiana 1300 m2 wykładziny podłogowej na korytarzach i 16 salach lekcyjnych – 122 tys. 772 zł.

Warsztaty muzyczne
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Stypendia Starosty
Od roku 2004 Starosta przyznaje stypendia najlepszym uczniom szkół powiatowych. Laureaci stypendiów są nimi wyróżniani
w czasie okolicznościowej gali. Uroczysta oprawa i rozgłos jakie towarzyszą wręczaniu stypendiów mają promować młodzież,
która chce się uczyć i odnosi sukcesy. Każdy z ponad 100 stypendystów otrzymuje roczne wsparcie finansowe.
“Młodzież - to nasza przyszłość, dlatego inwestujmy w jej rozwój”
Robert Adach, Starosta Powiatu Trzebnickiego

PZS nr 1 w Trzebnicy co roku przygotowuje uroczystą gale wręczenia stypendium starosty
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IV. Jednostki organizacyjne
Dom Pomocy Społecznej Oborniki Śl.

ły szereg działań wspierających dyrektora placówki Pana Bogdana Sapkowskiego, w opiece nad nimi. Przeprowadzono remont budynku Domu Dziecka. Powiatowi udało się uzyskać

Jednym z większych pracodawców w Powiecie Trzebnickim jest
Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich z filią w Rościsławicach. DPS w Obornikach Śląskich jest przeznaczony dla
osób przewlekle somatycznie chorych, a filia w Rościsławicach
dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Obecnie w domu w Obornikach Śląskich mieszka 85 pacjentów,
a w Rościsławicach 172. Mieszkańcy mają do dyspozycji pokoje jedno-, dwu-, i trzyosobowe. Budynki DPS-ów są doskonale
przystosowane dla osób niepełnosprawnych, ponieważ są pozbawione barier architektonicznych. Wykwalifikowany personel
zapewnia całodobową opiekę, zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne. Pacjenci i ich rodziny chwalą profesjonalizm personelu.
W listopadzie 2008 roku Dom Pomocy Społecznej uzyskał bezterminowe zezwolenie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie obu placówek. Dzięki obecnym władzom
Powiatu Trzebnickiego oraz dyrektorce Halinie Kucznier,
zarówno Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich,
jak i filia w Rościsławicach przeżywają okres rozwoju.
W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji obiektów DPS,
a także zmiany procedur zarządzania, udało się w przeciągu
2 lat zmniejszyć zużycie oleju opałowego o prawie połowę.
W ostatnich 3 latach udało się zwiększyć budżet DPS o prawie
2 mln złotych, co pozwoliło przeprowadzić gruntowne remonty
w obu budynkach, a także zwiększyć standard opieki nad pensjonariuszami.
W maju tego roku został zakupiony samochód dla osób niepełnosprawnych. 50% środków na zakup samochodu pochodziło
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a 50% pokryto ze środków własnych.

Rok
2007

Budżet DPS
5.767.654,00

2008

6.452.902,00

2009
2010

6.976.931,00
7.427.324,00

Budżet DPS Oborniki Śląskie

Dom Dziecka „Nad stawem”
Rozumiejąc trudną sytuację wychowanków Domu Dziecka
w Obornikach Śląskich, władze Powiatu Trzebnickiego podję-

W domu dziecka dwukrotnie gościł obecny prezydent RP Bronisław Komorowski

zewnętrzne środki finansowe, dzięki którym powstał hostel dla
usamodzielnianych wychowanków Domu Dziecka. W nowo wyremontowanych pomieszczeniach mogą się zatrzymać wychowankowie opuszczający dom dziecka. Najnowszym nabytkiem
placówki jest samochód marki ford transit, zakupiony z inicjatywy Rady Powiatu i przekazany w czerwcu bieżącego roku, który
szczególnie ucieszył wychowanków. Oto ich relacja: „…Jazda
próbna już za nami, jednym słowem rewelacja!!! Wujek Andrzej
też jakoś tak z większym uśmiechem mknie „naszym” nowym samochodem. Cieszymy się tylko co na to nasz wysłużony polonez?
Przykro mu pewnie ale teraz będzie mógł się wybrać na zasłużony
odpoczynek :) Ale taka zamiana – sama radość!!!”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy jako jednostka pomocy społecznej szczebla powiatowego realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej takie jak:
- opieka nad dzieckiem i rodziną polegająca na organizowaniu opieki zastępczej dla dzieci pozbawionych częściowo lub
całkowicie opieki rodzicielskiej, przede wszystkim w formie
rodzinnej opieki zastępczej lub zinstytucjonalizowanej. Pod
opieką Centrum w roku 2009 r. znajdowało się łącznie 216 dzieci umieszczonych w 80 rodzinach, w tym 3 rodziny zawodowe,
pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych oraz z placówek
opiekuńczo-wychowawczych. Rodzinom zastępczym udzielana jest
pomoc pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w formie poradnictwa i pracy socjalnej.
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Powiat Trzebnicki ponosi koszty przebywania dzieci w placówkach
opiekuńczo- wychowawczych dla 56 dzieci (w tym 30 w Domu
Dziecka na terenie Powiatu Trzebnickiego);
- realizacja zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, głównie poprzez rozdysponowywanie środków przyznanych przez
Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON) W ramach tych środków dofinansowuje się dla około
650 osób niepełnosprawnych udział w turnusie rehabilitacyjnych, umów na likwidację barier architektonicznych, udzielanie
dofinansowania w ramach sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych. Finansujemy ze środków funduszu
oraz środków Powiatu działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 35 uczestników;
- nadzór nad Domem Pomocy Społecznej w Obornikach Śl. z filią w Rościsławicach;
- udzielanie w ramach swoich działań bezpłatnych porad prawnych
dla osób będących w sytuacji kryzysowej, które cieszą się sporym
zainteresowaniem wśród mieszkańców Powiatu;
- realizacja projektu konkursowego wraz z Ministerstwem Pracy i Po-

Gościem Inauguracji Projektu Wsparcie Osób Wykluczonych Społecznie był
również marszałek Marek Łapiński

Szkolenie komputerowe w ramach projektu realizowanego przez PUP

lityki Społecznej, którego celem były działania przeciw wykluczeniu
dziecka z rodziny biologicznej. Opieką było otoczonych 19 rodzin.

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy. Urząd realizuje usługi i instrumenty rynku pracy określone w Ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, m.in. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,
szkolenia, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
i wyposażenia miejsca pracy, staże, prace interwencyjne i roboty publiczne.
Powiatowy Urząd Pracy finansuje swoje działania ze środków
Funduszu Pracy, przyznawanych corocznie Powiatowi Trzebnickiemu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach
tzw. algorytmu. Dzięki aktywności profesjonalnych pracowników, PUP pozyskuje środki na przeciwdziałanie bezrobociu z innych źródeł: z Europejskiego Funduszu Społecznego, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji ministra i samorządu województwa.
W roku 2010 Powiatowy Urząd Pracy pozyskał z środków zewnętrznych 4 mln 353 tys. zł., z tego:
− 2 mln 754 tys. zł. z Europejskiego Funduszu Społecznego na
realizację projektu systemowego „Po kapitał” w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
− 1 mln 280 tys. zł. ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej
w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację
programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia;
− 228 tys. zł. ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej
w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację
programu aktywizacji osób bezrobotnych na terenach, których
miały miejsce klęski żywiołowe;
− 90 tys. zł. ze środków PFRON na aktywizację zawodową osób
niepełnosprawnych.
Środki zewnętrzne stanowią prawie taką samą kwotę jaką w tym
roku ustalił dla Powiatu Trzebnickiego na podstawie algorytmu Minister Pracy i Polityki Socjalnej w wysokości 5 mln 115 tys. 700 zł.
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Szkolenie florystyka z elementami decoupage

Targi pracy

Szkolenie na operatora wózka widłowego

Zarząd Dróg Powiatowych
Od początku kadencji władze Powiatu Trzebnickiego skoncentrowały się na zdecydowanym wsparciu działalności Zarządu
Dróg Powiatowych w Trzebnicy.
„W dniu objęcia przeze mnie stanowiska kierownika ZDP w liniowej służbie drogowej zatrudnionych było 6 pracowników, którzy
swoim działaniem musieli objąć 450 km dróg powiatowych. Do
wykonywania swoich prac mieli do dyspozycji dwa dwudziestoletnie ciągniki ursus C-340, czterotonową przyczepę i samochód
lublin. Dzisiaj zatrudniamy 24 pracowników fizycznych i 10 stażystów. ZDP obecnie dysponuje nowoczesnym sprzętem, takim jak:
pług śnieżny średni szt. 4, posypywarko – solarkę szt. 2 i specjalistyczny ciągnik lamborghini R4 110 wraz z głowicami do bieżącego utrzymania dróg - w tym frezarki do poboczy, frezarki do pni
drzew, kosiarki wysięgnikowej. Ważnym przedsięwzięciem w 2009
roku był zakup ciągnika zetor forterra 115, zagęszczarki do masy
oraz samochodu marki Renault przystosowanego do przewozu
7 osób i posiadającego wywrotkę oraz termosu do przewozu masy
mineralno – asfaltowej do remontu dróg.” – powiedziała nam
w wywiadzie Dyrektorka ZDP Sabina Misiak.

Dyrektor ZDP Sabina Misiak prezentuje nowy sprzęt
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Dzięki temu poprawiła się jakość i komfort pracy, o czym świadczą wypowiedzi pracowników ZDP:
„Jestem bardzo zadowolony z nowego parku maszynowego. Bardzo ułatwia nam pracę. Pewne zadania możemy wykonywać dokładniej i szybciej” – mówi Tadeusz Skarbek – wieloletni pracownik ZDP.
Na uwagę zasługuje również fakt, iż w kwietniu 2008 roku na
mocy porozumienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego

i Powiatu Trzebnickiego Zarząd Dróg Powiatowych przejął obowiązki letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
w obrębie administracyjnym powiatu. W ramach porozumienia ZDP przejął 7 pracowników i bazę w Żmigrodzie oraz część
majątku ruchomego Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei (m. in.
ciągnik, przyczepę, samochód lublin, piaskarko – solarkę, pług
odśnieżny i inny drobny sprzęt).

Zarząd Dróg Powiatowych w ostatnich latach wzbogacił się o specjalistyczny sprzęt do utrzymania dróg
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Ważniejsze inwestycje i remonty drogowe Powiatu Trzebnickiego
INWESTYCJE POWIATU W GMINIE TRZEBNICA

2007

Przebudowa drogi powiatowej nr 1307 D od granicy pow. -Boleścin

194 820

2008

Przebudowa chodników m. Boleścin -Skarszyn

166 000

Przebudowa chodnika m. Komorowo dr.1400D

383 500

Przebudowa chodników m. Ujeździec Mały, dr.

124 000

Przebudowa chodnika Nowy Dwór dr. pow. 1329D

163 500

Przebudowa chodnika m. Głuchów Górny dr. pow. 1371D

127 000

Przebudowa chodnika ul. Oleśnicka w Trzebnicy

263 000

2009

Remont dróg powiatowych na terenie gm. Trzebnica,
Trzebnica, Świątniki , Domanowice.

552 200

Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej
drogi powiatowej nr 1400 D Ujeździec Wielki

259 000

Przebudowa dr. pow. nr 1341 D na odc. Trzebnica Skarszyn etap I

259 000

Remont chodnika Ujeździec Wielki , Szczytkowice dr. 1400D

2010

Remont drogi nr 1341D Raszów Głuchów Górny

259 000

1 915 400
4 861 241

INWESTYCJE POWIATU W GMINIE OBORNIKI ŚL.

2007

Remont chodnika m. Oborniki Śląskie, ul. Siemianicka

2008

Budowa zatoki autobusowej m. Raków dr. pow

320 000

1362D*

60 000

Przebudowa chodników m. Uraz, dr. 1350D*

99 500

Przebudowa drogi powiatowej 1348D m. Oborniki Śląskie
dl. 1,578 km*
2009

Remont dróg na terenie gm. Oborniki Śląskie Wilczyn i Osola

1 816 157
212 000

Przebudowa drogi powiatowej nr 1348 D i odcinka drogi 1330

2010

D ul. Siemianicka*

2 444 500

Modernizacja drogi Bagno – Osolin*

1 000 000

Przebudowa drogi Siemianice - Morzęcin Wielki

1 000 000
6 952 157
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INWESTYCJE POWIATU W GMINIE WISZNIA MAŁA
2008

Przebudowa dr. pow. 1337D m. Machnice*

218 000

Budowa chodnika m. Psary ul. Parkowa*

170 000

Przebudowa drogi powiatowej nr 1369D Kryniczno Rogoż
-Szewce etap 1 *
2009

2010

1 700 000

Remont dróg powiatowych na terenie gm. Wisznia Mała: dr.
Pow. nr 1365 D m. Pierwoszów*

226 000

Remont drogi powiatowej m. Szymanów, ul. Lotnicza

175 000

Przebudowa dr nr 1369D Rogoż - Szewce oraz dr. nr 1367D
w miejscowości Szewce*

2 409 000
4 898 000

INWESTYCJE POWIATU W GMINIE ŻMIGRÓD
2007

Przebudowa drogi powiatowej nr 1322 D m. Książęca Wieś

126 015

2008

Przebudowa drogi powiatowej nr 1403D m. Niezgoda

85 000

Przebudowa dr.pow.1322 m. Żmigród ul. Sportowa dł.

2009

2010

1429,45 m2 i budowa chodnika

95 000

Przebudowa drogi m. Laskowa

376 000

Remont dróg na terenie gm. Żmigród: dr. nr 1320D - Gatka
oraz dr. nr. 1323 D Bychowo

305 000

Budowa chodnika wraz z kanalizacją burzową Węglewo*

900000

Budowa chodnika Żmigród ul. T. Kościuszki*

200000

Remont drogi 1322D Żmigród Książęca Wieś II etap*

570 000

Budowa chodnika i kanalizacji w ciągu drogi pow. 1274D

1 221 000

Barkowo - Barówko

1 221 000

Przebudowa drogi Garbce – Chodlewo*

1 000 000
6 099 015

INWESTYCJE POWIATU W GMINIE PRUSICE
2007

Przebudowa drogi powiatowej nr 1342 D od dr. Nr 5 Pawłów
Trzebnicki

104 117

Przebudowa drogi powiatowej nr 1346 D w m. Kosinowo

85 943

Remont chodnika m. Skokowa, ul. Prusicka dr. nr 1350 D*

76167

Budowa chodnika z odwodnieniem m. Prusice, ul. Wrocławska
dr.pow. Nr 1347 D*

148916

Chodlewko budowa chodnika i zatoki autobusowej przy dr.

2008

pow. nr 1349D w miejscowości Chodlewko.

38000

Przebudowa drogi m. Pększyn

147 000

Przebudowa drogi powiatowej nr 1350D Dębnica

211 000

Przebudowa drogi powiatowej nr 1351D Piotrkowice

130 000

Przebudowa drogi powiatowej nr 1342D Pawłów Trzebnicki

93 685

Przebudowa chodników m. Prusice,
ul. Wrocławska, dr. 1347D*

318 000
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Przebudowa chodników w miejscowości Krościna Wielka dr.
1350D

168 000

Przebudowa chodnika, ul Prusicka m. Skokowa dr. 1350D*

139 000

Przebudowa chodnika, ul. Przemysłowa m. Skokowa dr
1354D*
2009

92 000

Przebudowa drogi powiatowej nr 1342 D m.
Pawłów Trzebnicki

208 000

Przebudowa drogi powiatowej nr 1348 D i odcinka drogi 1330D

2444500

Remont dróg na terenie gm. Prusice , Kaszyce Wielkie
Raszowice, Górowo, Prusice ul. Polna

2010

491640

Raszowice, Górowo, Prusice ul. Polna

491640

Remont drogi nr 1356D obręb Borów

184 000
5 079 968

INWESTYCJE POWIATU W GMINIE ZAWONIA
2008

Przebudowa chodników m. Złotów, dr.1453D*

150 000

Przebudowa drogi powiatowej 1371D Skotniki -Tarnowiec dł.

2010

2,3 km

930 000

Remont drogi powiatowej nr 1335D m. Zawonia

70 000
1 150 000

* - Inwestycje współfinansowane przez gminy

W obecnej kadencji mogliśmy liczyć na pomoc gmin przy realizacji inwestycji
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Zarząd Dróg Powiatowych – inwestycje w sprzęt

2007

Rok

Inwestycja

Kwota

Sprzęt: Pług Śnieżny DD -03

19 977,50 zł

Sprzęt: Piaskarko – Solarka - Śnieżka

69 967,00 zł

Sprzęt: Ładowacz czołowy TUR -16

29 524,00 zł

Sprzęt: Głowica do frezowania PNI ST 27

30 012,00 zł

Sprzęt; Głowica do cięcia krzaków i gałęzi TR 13

34.223,44zł

Sprzęt: Głowica do pogłębiania rowów PR 80

26 962,00 zł

Sprzęt: Głowica do koszenia trawy i krzaków TM 120

27 176,72 zł

Sprzęt: Ramie hydrauliczne TSE58 DO Lamborghini

89 060,00 zł

Sprzęt: Ciągnik Rolniczy Lamborghini R4 110

200 324,00 zł

Sprzęt: Rębak Skorpion 120SD

41 577,60 zł

2008

Kwota łącznie: 478.859,76 złotych
Sprzęt: remonter drogowego

157 990,00zł

Sprzęt: Przyczepa rolnicza ład. Do 10t

40 870,00 zł

Sprzęt: Termos do przewozu masy bitumicznej

10 370,00 zł

Sprzęt: Walec drogowy

9 900,00zł

2009

Kwota łącznie: 219.127,00 złotych
Sprzęt: Zagęszczarka AMMANN z zraszaczem i wózkiem transportowym

7 564,00 zł

Sprzęt: Zbiornik do przewozu masy asfaltowej

13 029,60 zł

Sprzęt; Ciągnik Rolniczy ZETOR FORTERRA 115

159 820,00 zł

Samochód Ciężarowy Renault

48 800,00 zł
Kwota łącznie: 220.213,60 złotych

2010
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Samochód osobowy Peugeot Partner

16 500,00 zł

Samochód osobowy Ford Focus

26 000,00 zł

Największa inwestycja budowy chodnika Barkowo-Barkówko-Węglewo
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Współpraca międzynarodowa
Współpraca z Powiatem Goslar
W roku 2010 minęła okrągła – dziesiąta rocznica rozpoczęcia
współpracy, pomiędzy niemieckim Powiatem Goslar oraz Powiatem Trzebnickim. W deklaracji o współpracy podpisanej uroczyście 21 czerwca 2000 r., przez starostów: Petera Kopischke i Marka
Kolińskiego, określono cele i zadania, których realizacji zawarte
partnerstwo służy do dnia dzisiejszego. Wzajemne zrozumienie
się, poznanie kultury, wymiana i pogłębienie doświadczeń z różnych dziedzin to cele, których znaczenie również dziś, podkreślają
obie strony porozumienia. Delegaci z Goslar wielokrotnie podkreślali, że ich znajomość Polski i Polaków, dzięki tym wizytom jest
coraz pełniejsza.
Podczas tegorocznej wizyty w Goslar delegacji
z naszego Powiatu, szeroko omawiano zagadnienia współpracy i wzajemnych
przyjaznych
i partnerskich relacji.
Ważne słowa padły
z ust śp. księdza AntoStarostowie Stephan Manke i Robert Adach
niego Kiełbasy. StwierPodsumowują 10 lat współpracy
dził on, że dla pełnego
zjednoczenia się Europy niezbędne jest pojednanie i współpraca między Polakami
i Niemcami. Bez tego,
realizacja wspaniałej idei
Unii Europejskiej będzie
niemożliwa. Słowa księdza Kiełbasy spotkały
Młodzież z PZS w Żmigrodzie z wizytą w niesię z gromkimi brawami,
mieckiej szkole
co świadczy dobitnie, że
cele określone w deklaracji o współpracy, obie strony rozumieją
podobnie i że są one osiągane.
Na mocy zawartego porozumienia partnerskie stosunki nawiązały

Wykład prof. Antoniego Kiełbasy w Goslar podsumowujący 10 lat współpracy

szkoły, dzięki czemu stała się możliwa i dynamicznie jest rozwijana wymiana młodzieży szkolnej z obu powiatów, a nauczyciele mogą dzielić się z niemieckimi koleżankami i kolegami swoimi doświadczeniami.
Godny podkreślenia jest specjalny model kontaktów, jaki udało
się wypracować strażakom z trzebnickiej powiatowej komendy
ze swymi kolegami z Goslar, daleko wykraczający poza zwykłe
kontakty profesjonalistów. Między innymi dzięki temu, podczas
wizyty niemieckich strażaków w lutym 2009 Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Trzebnicy wzbogaciła się o średni samochód gaśniczy marki mercedes.
Starosta Robert Adach energicznie kontynuuje partnerstwo między powiatami. Pozwala to mieć nadzieję, że dalsza współpraca,
oraz wymiana doświadczeń i spostrzeżeń na różne ważne i mniej
ważne tematy, będzie owocować rozwojem partnerskich
stosunków między
naszymi powiatami
i tym samym przyczyniać się do niwelowania różnic
i łamania kolejnych
barier między Polakami i Niemcami.

Współpraca między powiatami ma wielowymiarowy charakter
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W ramach Projektu „„Network for culture, sport and tourism”” Powiat Trzebnicki współpracuje z Macedonią, Bułgarią i Rumunią. Młodzież, ludzie
kultury i samorządowcy z naszego Powiatu uczestniczą w wymianie mię-

dzynarodowej prezentując nasz Powiat w państwach uczestniczących w projekcie. Większość kosztów wymiany refinansowane będzie przez Unię Europejską.

Monika Słomska wraz z zespołem Kefir Band wchodzą na scenę Popowo 2009

Zespół Malwy reprezentował Polskę w Berowie

Reprezentacja Powiatu w Macedonii

Pokaz tradycyjnych tańców macedońskich
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Turystyka
Kraina wzgórz trzebnickich, doliny Baryczy oraz rozlewiska Odry
to doskonałe miejsca wypoczynku dla aglomeracji wrocławskiej. W Powiecie Trzebnickim znajdują się wszystkie niezbędne
instytucje i urzędy. Rozwija się różnego rodzaju działalność gospodarcza i turystyczna. Nasz Powiat posiada także nieskażone
środowisko naturalne, zróżnicowany krajobraz z przepięknymi
Wzgórzami Trzebnickimi, niesamowitą Doliną Baryczy, dzikimi
kompleksami leśnymi i rozległymi zbiornikami wodnymi. Panują tu doskonałe warunki do uprawiania turystyki. Około 25% powierzchni naszego Powiatu pokrywają lasy sosnowe, z domieszką dębów, brzóz i świerków, a charakterystyczne dla Wzgórz
Trzebnickich są piękne lasy bukowe. Te atrybuty powodują, że

1) wydanie publikacji w formie albumu i przewodnika po Krainie
Kocich Gór,
2) wydanie mapy ścieżek rowerowych/pieszych,
3) przeprowadzenie akcji reklamowej regionu poprzez reklamę w:
radiu, prasie, internecie i na billboardach,
4) nagranie filmu promującego region i projekt,
5) zorganizowanie imprezy promującej projekt.

Bazylika Św. Jadwigi w Trzebnicy

popularne są u nas wyjazdy na grzyby, jagody, czy też krótki
wypoczynek połączony z wędkowaniem lub wycieczkami rowerowymi.
Jednak, aby turystyka miała charakter gałęzi gospodarki przyczyniającej się do rozwoju regionu, należy dążyć do tego by przyjeżdżający turyści mogli czynnie korzystać z przygotowanej dla
nich bazy i obsługi.
Kampania promująca wypoczynek w naszym regionie jest wspomagana przez Powiat na wielu płaszczyznach. Do najważniejszych należą: wydawnictwa (mapy, przewodniki, ulotki, kalendarze, reklamy,
rowerowniki), imprezy kulturalne (dożynki, powiatowe dni kultury,
koncerty, turnieje rycerskie, rajdy rowerowe, maratony, turnieje
sportowe, spływy kajakowe, rajdy piesze, targi turystyczne itp.).
Powiat Trzebnicki otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej
na realizację projektu promującego turystykę w naszym regionie, pod nazwą „Kocie Góry - Góry najbliższe Wrocławiowi” - wartość 200 tys. zł.

Powiat Trzebnicki wspólnie z Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych
Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy przeprowadził prace nad inwentaryzacją atrakcji turystycznych w naszym regionie, a także
podmiotów gospodarczych branży turystycznej. Po jej zakończeniu
wykorzystując zebrany materiał rozpoczęto pracę nad stworzeniem
produktów turystycznych, które przy pomocy wielu platform reklamowych oferujemy potencjalnym turystom. Po konsultacjach ze
wszystkimi gminami Powiatu została ustalona nazwa reklamująca
nasz region „Kocie Góry”.

W ramach przedsięwzięcia planujemy:

Powiat aktywnie promuje region

Góra Gniezdziec

Na internetowych domenach kociegory.com i kociegory.eu a także na internetowej stronie powiatu powiat.trzebnica.pl potencjalny turysta może znaleźć kompleksową ofertę turystyczną, a także
wszystkie niezbędne informacje o naszych atrakcjach i infrastrukturze turystycznej. Domeny proponują także gotowe scenariusze
turystyczne.
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W czerwcu 2010 r. ukazał się w Gazecie Wyborczej (w formie bezpłatnego dodatku do Gazety) Rowerownik – 32 stronnicowe
opracowanie zachęcające do odwiedzenia Kocich Gór Powiatu
Trzebnickiego. Znalazł się w nim opis 7 tras pieszo/rowerowych.
Wraz z Rowerownikiem w czerwcu ukazywały się reklamy w gazecie wyborczej zachęcające do zakupu gazety z dodatkiem. Podobne reklamy znajdowały się na plakatach City light - ponad 50
wiat przystankowych we Wrocławiu oraz w radiu Złote Przeboje.
Dodatkowo otrzymaliśmy ponad 1 tys. szt. Rowerownika. Koszt
projektu 10 tys. zł. netto.
W 2007 roku Starosta Trzebnicki Robert Adach przejął linię kolejową od PKP Wrocław-Trzebnica za długi wobec Skarbu Państwa
i przekazał Marszałkowi Województwa, który znalazł pieniądze na
remont linii. Całkowity koszt tej modernizacji to ok. 18 mln zł. Rewitalizacja linii kolejowej Wrocław-Trzebnica jest wzorcowym
przykładem współpracy trzech samorządów: wojewódzkiego,
powiatowego i gminnego. Już dzisiaj turyści z Wrocławia korzystają z wygodnego pociągu aby m.in. zwiedzić nasz Powiat. Pociąg jest przystosowany do przewozu rowerów.

Otwarcie nowej linii kolejowej

Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi
W ciągu ostatnich trzech lat Powiat Trzebnicki wyraźnie zdynamizował i rozwinął współpracę z organizacjami pozarządowymi. Stała się ona jednym z podstawowych zagadnień polityki naszego samorządu ponieważ gwarantuje rzetelną realizację zadań własnych
powiatu. Stale rozrastające i rozwijające się organizacje, dzięki
wykwalifikowanej kadrze, zaangażowaniu członków oraz dobrej
znajomości potrzeb lokalnych, są atrakcyjnym partnerem przy realizacji różnorodnych projektów. Powiat z kolei może zaoferować
organizacjom wsparcie merytoryczne, finansowe i lokalowe.
Współpraca Powiatu Trzebnickiego z sektorem pozarządowym
opiera się w głównej mierze na dofinansowywaniu jego działalności. Jest to możliwe dzięki przeprowadzanym przez Zarząd Powiatu otwartym konkursom ofert. Poniższa tabela przedstawia kwoty
wsparcia w ramach otwartych konkursów ofert, które Powiat Trzebnicki przekazał w poszczególnych latach:
Lp.

Rok

1.

2007

41

89 tys. zł.

2.

2008

39

139 tys. zł.

3.

2009

41

161 tys. 500 zł.

Odnowa cmentarzy legionowych na Wołyniu –Związek Strzelecki Strzelec

Liczba wspartych projektów Kwota wsparcia ogółem

Suma: 378 tys. 500 zł.

Jarmark cysterski i turniej rycerski
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Wręczenie pucharów na zawodach sportowych

Obóz sportowy TSSR Polonia

Wyścigi smoczych łodzi – Port w Urazie 2009 r.

Kultura
Powiat Trzebnicki wspiera nie tylko wydawanie publikacji na temat naszego regionu (np. Kronika Trzebnicka, Na szlaku wspomnień w Prusicach) ale i również czynnie wspomaga działania
kulturalne . Współfinansował m.in. takie imprezy jak; Marynki, Pod
Basztą Granie, Coroczny Przegląd Pieśni Sakralnej „vox domini”, Coroczne Spotkanie z muzyką i poezją w Obornikach Śląskich, Marsz
szlakiem Pierwszej Kampanii Kadrowej, Obchody Dnia Strażaka
czy Turniej Rycerski i Jadwiżański Jarmark Cysterski w Trzebnicy.
Poza tym obecna kadencja Zarządu Powiatu rozpoczęła współorganizowanie Dożynek powiatowych, które co roku odbywają się
w innej gminie.

Powiatowe Dożynki w Prusicach

Harcerze w akcji
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Powiatowe Dożynki w Obornikach Śl.

Powiatowe Dni Kultury
W 2008 roku w Trzebnicy po raz pierwszy odbyły się Powiatowe Dni Kultury
Regionalnej pod nazwą,„Na grani lodowca”. Tak rozpoczęliśmy cykl imprez,
których celem jest pokazanie i promowanie artystów z terenu naszego
Powiatu. Chcemy także aby stowarzyszenia działające na naszym terenie
miały szanse pokazać w jaki sposób wzbogacają naszą społeczność lokalną. Jest to wyjątkowa impreza, która integruje artystów z wszystkich gmin
Powiatu Trzebnickiego. Promując ich jednocześnie Nasza impreza to rów-

nież okazja do zaprezentowania produktów lokalnych, a także wyrobów
artystycznych, rzemieślniczych i smakołyków kulinarnych.
Podczas trzech edycji imprezy udało nam się pokazać ,że w Powiecie Trzebnickim działa i tworzy wielu ciekawych i fascynujących ludzi. Gwiazdy zapraszane na Powiatowe Dni Kultury takie jak Stanisław Sojka, Zbigniew
Wodecki i Justyna Steczkowska reprezentowały bardzo wysoki poziom
warsztatu i twórczości artystycznej.

Powiatowe Dni Kultury „Na Grani Lodowca” 2008

Stanisław Soyka z organizatorami

Powiatowe Dni kultury 2009 „Piknik pod Wiszniakiem”

Zbigniew Wodecki przed bazyliką
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III Powiatowe Dni kultury 2010 „Obornickie klimaty”
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Jednym z niekwestionowanych osiągnięć Rady Powiatu Trzebnickiego III kadencji jest uchwalenie 21 grudnia 2009r. – powiatowych symboli samorządowych. Jest to wydarzenie o wielkim
znaczeniu symbolicznym i prestiżowym, tym istotniejsze, że
w swojej historii Powiat Trzebnicki nigdy nie posiadał własnego
herbu czy flagi.
O potrzebie stworzenia herbu powiatu zdecydował Zarząd Powiatu Trzebnickiego jesienią 2007 r. Dzieła tego podjął się sekretarz powiatu Artur Kania. Razem z trzebnickim grafikiem Rafałem
Salą wykonali projekty herbu, flag i pieczęci. Komisja Heraldyczna
przy MSWiA pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty
i tym samym Powiat Trzebnicki jako jeden z niewielu na Dolnym
Śląsku, posiada symbole samorządowe w pełni odpowiadające
obowiązującym zasadom heraldyki i weksykologii.
Herb, który w zamierzeniu twórców ma jednoczyć wszystkich
mieszkańców powiatu, przedstawia. Czarny orzeł ze srebrną
przepaską jest odniesieniem do piastowskich książąt Śląska
z okresu tzw. Monarchii Henryków Śląskich oraz z okresu Księstwa Oleśnickiego. Natomiast symbolika sześciu lilii odwołuje się
do postaci Św. Jadwigi, czcicielki Matki Boskiej, której to symbolem jest właśnie lilia. Lilie z herbu należy też wiązać z tradycjami
żeńskiej gałęzi zakonu cysterek, często posługujących się symbolem lilii na pieczęciach. Ilość lilii w herbie, nawiązuje do aktualnego podziału administracyjnego powiatu na sześć gmin – cztery miejsko – wiejskie i dwie wiejskie.

Dla podkreślenia wagi ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu
Trzebnickiego 24 marca 2010r. odbyła się „Uroczystość herbowa”
na którą złożyły się msz35y magi4w. aolikP
z8(a-9(z(wij033 )-7(ocz)-24(w),(tu)-10( )]TjT*)6(-10lacu6(-109(pr)-9(z)76(-1ba(ocz)-2mbolik)-)5(ć-84(odb)7(yć--7(si-1
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W ten sposób zostało ogłoszone wszem i wobec, że odtąd Powiat Trzebnicki ma własny herb i chorągiew, którym każdy z jego mieszkańców może się pieczętować i pod którą z dumą może stanąć.

Uroczysta Gala Herbowa

Radni Powiatu Trzebnickiego wszystkich kadencji podczas uroczystości 10 lecia Powiatu

Roku Pańskiego 2009 a dnia 21 grudnia

Może w nich Bóstwa mieszkają – razem z Aniołami.

Uroczyście ustanowiono Herb Powiatu Trzebnickiego

Trzebnica to Gmina – co pnie się po Wzgórzach-

Pod Piastowskiego Orła skrzydłami-

Jej piękno i widok – chyba nie spisany,

Święta Jadwigo – módl się za nami.

I jak się zerwie ptactwo – z buków i platanów-

To nasza mała Rzeczypospolita-

To w wiatru poszumie – grają jak organy.

Pod każdą lilią – Gmina ukryta.
Na wschodniej stronie – Powiatu TrzebnicyOborniki Śląskie – to Gmina położona w przepięknej

Jest Gmina Zawonia – w cichej okolicy.

krainie.

Tam lasy błogo szumią – a pola się mienią barwami

Lasy – dookoła – jakby uroczysko,

złotymi.

Droga pośród lasów – jakby jarem płynie.

To piękno i cisza – to skarb Zawońskiej ziemi.

Wszystko jak bajkowe – piękne widowisko.
Kędy rzeka Barycz – toczy swoje wodyGdzie rzeka Widawa – a Wzgórza Trzebnicy –

Jest ziemia Żmigrodzka – nie zwykłej urody.

Jest Gmina Wisznia Mała w pięknej okolicy.

Wody tej rzeki – mienią się srebrzyście-

Tam żniwne złote kłosy – cudnie ziarnem dzwonią.

Śród dziewiczych łąk – i zmurszałych pni-

I wszystko spowite – chlebną, miłą wonią.

Płynie dumnie gnana przeznaczeniemDając wody tej ziemi jak krwi…

Tam gdzie Wzgórza Trzebnickie –
a Żmigrodzka kotlinaRównie piękna co inne – jest Prusicka Gmina.

Cecylia Barbara Zwolińska

Trzy wieże się wznoszą ponad Prusicami-

STAROSTWO POWIATOWE w TRZEBNICY
ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6, 55-100 Trzebnica
tel. (71) 387-30-85, 387-30-86 , fax 312-01-11
e-mail : powiat@powiat.trzebnica.pl
pozostałe adresy wydziałów i jednostek powiatu
na stronie:
www.powiat.trzebnica.pl

