
POWIAT
Gmina Trzebnica ma 
zwrócić działkę 
Powiatowi
Wyrok Sądu pierwszej instan-
cji wskazuje jednoznacznie, że 
bezpłatne przekazanie działki 
powiatowej na rzecz Gminy 
Trzebnica było niezgodne z 
prawem. Zarząd Powiatu po-
przedniej kadencji przekazał 
darowiznę bez zgody Rady 
Powiatu. Teraz sporna dział-
ka znajdująca się w centrum 
Trzebnicy ma wrócić w zasób 
nieruchomości powiatowych.

czytaj na str. 12

OBORNIKI ŚLĄSKIE
Powstanie obwodnica 
Obornik Śląskich
W dniu 7 marca 2022 roku, 
Burmistrz Gminy Oborniki 
Śląskie Arkadiusz Poprawa 
podpisał umowę na wykona-
nie dokumentacji projektowej 
zadania pt. „Skomunikowanie 
A-4 z S-5 – budowa obwodnicy 
Obornik Śląskich”. Przetarg 
wygrała firma PROWAY Zbi-
gniew Kowalski z Wrocławia 
na kwotę 1 892 355,00 zł.

czytaj na str. 7

ŻMIGRÓD
Prace na budowie 
Delfinka idą pełną parą
Żmigrodzki Delfinek, czyli 
kryty basen oraz rozbudowa-
ne skrzydło szkoły podsta-
wowej przy ul. Sienkiewicza 
w Żmigrodzie to inwestycja, 
która rośnie z tygodnia na ty-
dzień. Prace postępują zgod-
nie z harmonogramem i na 
budowie możemy mówić już o 
zamknięciu tzw. stanu zero.

czytaj na str. 15

Inwestycje: Remont drogi w 
Lubnowie zakończony i odebrany

czytaj na str. 10

Kolejny spektakularny 
sukces trzebnickich chirurgów 

czytaj na str. 7
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Szpital Powiatowy Szpital Powiatowy 
planuje budowę nowegoplanuje budowę nowego
lądowiska dla helikopterówlądowiska dla helikopterów

Starania o budowę całodobowego lądowiska dla Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzeb-
nicy trwają od 2004 roku, czyli od utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w 
strukturach trzebnickiego szpitala. Jeszcze kilka lat temu helikoptery LPR korzystały z 
lądowiska w Nowym Dworze. Obecnie jest ono zamknięte. To ma się niebawem zmienić.

czytaj na str. 4
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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Trzebnickiego 
oraz wszyscy, których los złączył z naszą „małą ojczyzną”.

Za kilka dni będziemy obchodzić jedne z najwspanialszych, rodzinnych świąt – świąt, które jak żad-
ne inne niosą przesłanie nadziei i niezwykłego odrodzenia człowieka. Wielkanoc wyznaczająca zwy-
cięstwo życia nad śmiercią jest fundamentem naszej wiary. Jakże pięknie brzmią w tym kontekście 
słowa z 1 Listu do Koryntian: Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A 
jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. W 
tym pozornie prostym dwuwierszu, zamknięta jest cała prawda, która dla ludzi wierzących jest drogo-
wskazem życia oraz gwarancją oczekiwanej wieczności. Trudno wyobrazić sobie większą radość niż 
ta, której podstawą jest świadomość niekończącego się życia. Dlatego też Święta Wielkiej Nocy niosą 
ze sobą tyle optymizmu, szczęścia, nadziei, otuchy, spokoju, a zarazem euforii. 

 Człowiek musi w coś wierzyć. Wiara bowiem dodaje sił oraz sprawia, że możemy kierować własnym losem, nada-
wać życiu sens, pozwala walczyć z ograniczeniami i słabościami. Kiedy w Wielkanocną Niedzielę zasiądziemy do wspólne-
go, rodzinnego śniadania, złożymy sobie życzenia, dostrzeżemy, jak wielkim darem jest możliwość bycia razem z najbliższy-
mi. Potęga miłości, która wypełnia wtedy każdy dom jest nie tylko majestatyczna, ale przede wszystkim niezwykle ludzka, 
nad wyraz humanistyczna. Paradoksalnie to właśnie przy okazji tych świąt, kojarzony z Bożym Narodzeniem pozostawiony 
na stole dodatkowy talerz dla błądzącego wędrowca, może być wyjątkowym symbolem czasów, w jakich przyszło nam żyć. 
Wielu z nas spędzi bowiem te święta w towarzystwie dotkniętych okrutną wojną rodzin z Ukrainy. Dla nich nasza radość ze 
Zmartwychwstania Pańskiego może choć w małym stopniu zmniejszyć ból rozłąki i straty. 

 Drodzy Państwo życzę wszystkim, aby w tych trudnych czasach, nie opuszczało nas zdrowie, wytrwałość i nadzie-
ja.  Niech ten świąteczny czas wleje w nasze serca otuchę i wiarę w lepszą przyszłość. Oby radość wielkanocnego poranka 
dodała nam sił do przezwyciężania trudności, które napotkamy na życiowej drodze. W tym wyjątkowym czasie życzę Pań-
stwuspokoju, życzliwości i wzajemnego wsparcia. Niech obce nam będą lęk i zwątpienie, a dominuje ufność, która pozwoli 
z optymizmem patrzeć w nadchodzący czas. Naszym przyjaciołom z Ukrainy życzę najważniejszego –  aby wreszcie w ich 
kraju zapanował pokój. Abyście mogli bezpiecznie powrócić do swoich domów i odbudować zniszczony kraj. Życzę Państwu 
abyście nie stracili wiary i nie pogrzebali nadziei. 

 Wesołego Alleluja!

Małgorzata Matusiak
Starosta Powiatu Trzebnickiego

Szanowni Mieszkańcy,

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy pragnę wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia zdro-
wia, pogody ducha oraz niezapomnianych chwil w gronie najbliższych i przyjaciół. Wielkanoc to czas 
otuchy i zadumy, odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzę wszystkim, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, wzajemny szacunek i życzliwość, by 
stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, da siłę w 
pokonywaniu trudności, wiarę w lepsze jutro i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Niech ten czas 
spędzony w ciepłej i rodzinnej atmosferze, przy świątecznym stole przepełniony będzie pokojem, miłoś-
cią i odpoczynkiem. 

W tym miejscu szczególne życzenia spokoju i wszelkiej pomyślności kieruję do tych, którzy podczas Świąt będą czuwali nad 
naszym bezpieczeństwem.

Niech nastrój Świąt na długi czas pozostanie w naszych sercach, a budząca się do życia natura będzie natchnieniem w życiu 
codziennym.

Grzegorz Terebun
Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego
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– Z wielkim podziwem obser-
wuję zaangażowanie miesz-
kańców powiatu trzebnickiego 
w wolontariat na rzecz uchodź-
ców z Ukrainy. Jestem dum-
na, że mamy tak wspaniałych 
mieszkańców – wolontariuszy. 
Pamiętajcie jednak, że niosąc 
pomoc innym, nie możemy za-
pominać także o sobie i swo-
ich potrzebach. Dziś już wie-
my, że potrzebni nam są nie 
tylko sprinterzy pomagania, 
ale także maratończycy, gdyż 
pomoc będzie potrzebna przez 
dłuższy czas. Dbanie o siebie 
jest istotne szczególnie pod-
czas kontaktu z tak trauma-
tycznymi zdarzeniami – mówi 
Małgorzata Matusiak, starosta 
Powiatu Trzebnickiego

Kiedy wkładamy całą swo-
ją energię w pomoc innym, w 
pewnym momencie możemy 
już nie mieć więcej sił, ani 
psychicznych ani fizycznych. 
Warto mieć to na uwadze, 
szczególnie w obecnej sytu-
acji, gdyż „z pustego nawet 
Salomon nie naleje”. Nie bez 
powodu zgodnie z instrukcją, 
maskę tlenową w samolocie 
zakładamy najpierw sobie, a 
dopiero później osobie towa-
rzyszącej. Tylko zabezpiecza-
jąc swoje potrzeby, jesteśmy w 
stanie zabezpieczyć potrzeby 
innych. Jeśli zadbamy o siebie 
odpowiednio szybko, będziemy 
mogli pomagać dłużej – z roz-
sądkiem.

W psychologii znany jest ter-
min zmęczenia współczuciem. 
Jest to stan emocjonalne-
go i fizycznego wyczerpania 
spowodowany długotrwałym 
kontaktem z cudzym cierpie-
niem. Jest ono tym większe, 
im mniejszy mamy wpływ na 

to, aby ulżyć komuś w cier-
pieniu. To duże zagrożenie dla 
wszystkich osób, które pracują 
w tzw. zawodach pomocowych, 
ale także dla wolontariuszy i 
wszystkich, którzy zaangażo-
wali się w pomoc uchodźcom.

Co możemy więc zrobić, by po-
móc sobie, a tym samym mieć 
siłę i energię do dalszego dzia-
łania? Kilka prostych wskazó-
wek pomoże zmniejszyć stres 
w jakim działamy:
u Zadbaj o swoje ciało,
u Pamiętaj o regeneracji, dbaj 

o odpowiednią ilość snu,
u Spożywaj regularne posiłki 
i dbaj o nawodnienie organi-
zmu,
u Dotleń się, wyjdź na chwilę 
na świeże powietrze,
u Reaguj na wszelkie sygnały 
z ciała, nie bagatelizuj długo-
trwałego dyskomfortu i bólu,
u Zadbaj o swoje zdrowie psy-
chiczne,
u Bądź w kontakcie z ważny-
mi dla siebie osobami, mów 
o swoich uczuciach, przeży-
ciach, trudnościach,
u Obserwuj aktualną sytu-
ację, jednak oddzielaj się od 
nadmiaru informacji, bycie 
wciąż „na bieżąco” może przy-
tłaczać,
u Zrób coś tylko dla siebie. 
To, co lubisz. Poczytaj książkę, 
posłuchaj muzyki, pójdź na 
spacer, upiecz ciasto….
u Jeśli potrzebujesz, skontak-
tuj się ze specjalistą. Korzy-
stanie z profesjonalnej pomocy 
psychologicznej jest w porząd-
ku.

– Pamiętajmy o filozofii dzie-
lenia się: „Nie stąd przyjdzie 
dobro, gdzie je dajesz”. Je-
stem ogromnie wdzięczna za 
Wasz wkład i zaangażowanie 
w obecnej sytuacji. Dziękuję. 
Dbajcie o siebie. Jesteście waż-
ni! Dziękuję Marcie Możdżeń-
-Kłos za współpracę, meryto-
ryczną treść oraz prowadzone 
działania – dodaje starosta 
Małgorzata Matusiak.

Starosta Powiatu Starosta Powiatu 
Trzebnickiego dziękuje wolontariuszomTrzebnickiego dziękuje wolontariuszom

• Wolontariusze ze szkół powiatowych z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w pra-
cach związanych z Powiatowym Centrum Logistycznym

Trwające działania wojenne w Ukrainie to dramat tysięcy rodzin. Bezprecedensowy akt agresji ze 
strony Rosji, zmusił wielu obywateli Ukrainy do ucieczki z kraju. Od samego początku konfliktu, 
mieszkańcy powiatu trzebnickiego włączyli się w akcje pomocowe, dostarczając produkty spożywcze, 
medyczne, ubrania a w ostatnim czasie dając dach nad głową.

• Jednym z punktów zbiórki była sala konferencyjna w budynku przy ul. Leśnej • Prace przeładunkowe w Powiatowym Centrum Logistycznym

facebook.com/GlosPowiatuTrzebnickiego



4 nr 02 (007) | kwiecień 2022
T    R    Z    E    B    N    I    C    K    I    E    G    OT    R    Z    E    B    N    I    C    K    I    E    G    O
GŁOS POWIATU

Szpital Powiatowy planuje Szpital Powiatowy planuje 
budowę nowego lądowiska dla helikopterówbudowę nowego lądowiska dla helikopterów

Obecnie Szpital nie posiada 
lądowiska dostosowanego 
do standardów i wymogów 
prawnych w zakresie funk-
cjonowania Szpitalnego 
Ooddziału Ratunkowego. 
Lądowisko w Nowym Dworze 
jest nie czynne od lat, gdyż 
nie spełnia wymaganych 
kryteriów dla lotniczego 
transportu medycznego.

- Budowa lądowiska dla heli-
kopterów sanitarnych pozwoli 
na osiągnięcie pełnej funk-
cjonalności i dostosowanie do 
aktualnych wymogów Szpi-
talnego Oddziału Ratunko-
wego w trzebnickim szpitalu. 
Zwiększy się dostępność do 
SOR, poprzez zapewnienie 
usług ratownictwa medycz-
nego, w tym LPR przez 24 go-
dziny, 7 dni w tygodniu. Czas 
transportu pacjenta z jednego 
ośrodka do drugiego skróci się 
do niezbędnego minimum, co 
ma niebagatelne znaczenie w 
sytuacjach ostrych, jeśli mó-
wimy o ramach czasowych 
dla określonych przypadków 
medycznych. Lądowisko przy-
należne do szpitala poprawi 
ogólną efektywność systemu 
opieki zdrowotnej i podniesie 
poziom bezpieczeństwa zdro-
wotnego mieszkańców powia-
tu trzebnickiego - mówi Ja-
rosław Maroszek, dyrektor 
Szpitala im. Św. Jadwigi Ślą-
skiej w Trzebnicy.
     W sytuacjach tego wymaga-
jących, Lotnicze Pogotowie Ra-
tunkowe transportuje pacjen-
ta do lotniska w Szymanowie, 
położonego 21,2 km od trzeb-
nickiego szpitala. Z miejsca 
lądowania helikoptera z pa-
cjentem, do szpitala transport 

odbywa się z wykorzystaniem 
transportu drogowego karetek 
Państwowego Pogotowia Ra-
tunkowego. Czas przejazdu to 
około 20 minut.  W przypad-
ku, gdy stan zdrowia pacjenta 
przebywającego w szpitalu w 
Trzebnicy wymaga natychmia-
stowego przetransportowania 
do ośrodka o wyższym stopniu 
referencyjności, transport od-
bywa się na tej samej zasadzie 
- szpital przewozi pacjenta na 
lotnisko w Szymanowie, gdzie 
Lotnicze Pogotowie Ratunko-
we oczekuje na przekazanie 
pacjenta.
   - Obecne prace związane z 
budową lądowiska są w fazie 
projektowej. Opracowywane 
są parametry związane z wy-
mogami dotyczącymi płyty lą-
dowiska, systemu kanalizacji, 
oświetlenia czy choćby drogi 
dojazdowej - mówi dyrektor 
Jarosław Maroszek. - Istot-
ną kwestią jest poszukiwanie 
dodatkowych źródeł finaso-
wania tej ważnej inwestycji. 
Od dłuższego czasu branżowe 
czasopisma, między innymi 
„Rynek Zdrowia”, informują o 
przygotowywanym przez Mi-
nisterstwo Zdrowia projekcie 
rozwoju i modernizacji infra-
struktury podmiotów leczni-
czych, w tym Szpitalnych Od-
działów Ratunkowych, gdzie 
środki finansowe mają pocho-
dzić z Funduszy Europejskich 
- dodaje dyrektor.

   Planowany termin rozpo-
częcia budowy lądowiska 
wyznaczono na drugą poło-
wę 2022 roku. 

  Wykonanie inwestycji prze-

widuje się w okresie 6 miesię-
cy, tj. sierpień 2022 – styczeń 
2023. W tym czasie konieczne 
będzie:
u pozyskanie dodatkowego 
terenu przyległego do terenu, 
na którym znajduje się obecne 
nieczynne lądowisko;
u wyłonienie wykonawcy w 
ramach zamówienia publicz-
nego;  
u uzyskanie decyzji o wpisa-
niu lądowiska do ewidencji lą-
dowisk w Urzędzie Lotnictwa 

Cywilnego 
u oraz opracowanie instruk-
cji operacyjnych, czyli proce-
dur dotyczących transportu 
lotniczego pacjentów z i do 
Szpitala w Trzebnicy.
  Lądowisko znajdować się 
będzie w miejscu dotychcza-
sowego, nieczynnego od lat, 
lądowiska na terenie miejsco-
wości Nowy Dwór, znajdującej 
się po przeciwległej stronie uli-
cy od terenu szpitala; zgodnie 
z planem zagospodarowania 

terenu.
  Sprawny dostęp do lotniczego 
transportu medycznego umoż-
liwia ofiarom zdarzeń nagłych, 
wymagających natychmiasto-
wej i pilnej opieki, szybki do-
stęp całodobowy do wysokiej 
jakości diagnostyki leczenia. 

   Trzebnicki szpital jako je-
den z 6 w Polsce pełni dyżur 
replantacyjny dla pacjentów 
z całego kraju.

(GPT)

• Helikoptery Lotniczego Pogotowia Ratunkowego jeszcze kilka lat temu korzystały z 
lądowiska w Nowym Dworze. Obecnie jest ono zamknięte, ponieważ nie spełnia kryte-
riów dla lotniczego transportu medycznego. Zdjęcie lądowiska w roku 2011.

Starania o budowę całodobowego lądowiska dla Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy trwają od 2004 
roku, czyli od samego początku utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w strukturach trzebnickiego 
szpitala. Jeszcze kilka lat temu helikoptery LPR korzystały z lądowiska w Nowym Dworze. Obecnie jest ono 
zamknięte.

więcej informacji na: www.glostrzebnicki.pl

• Obecny stan lądowiska na Nowym Dworze• Droga dojazdowa do lądowiska dla LPR na Nowym Dworze

Jarosław Maroszek, Dyrektor 
Szpitala im. Św. Jadwigi Ślą-
skiej w Trzebnicy
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Scalenie gruntów rolnych 
szansą na optymalizację produkcji rolnej

W Polsce znaczna część go-
spodarstw użytkuje liczne, 
rozproszone i rozdrobnione 
wielkościowo działki rolne. Dla 
zachowania i wzrostu konku-
rencyjności polskiego sektora 
rolnego niezbędne są działania 
zmierzające do poprawy struk-
tury obszarowej gospodarstw 
poprzez udzielanie pomocy na 
scalenia gruntów rolnych. 

  Scalenie gruntów polega na 
wydzieleniu nowych działek ewi-
dencyjnych, o innym ukształto-
waniu w stosunku do pierwot-
nych, w celu doprowadzenia do 
zmniejszenia ilości małych, roz-
proszonych działek, które skła-
dają się na ogólną powierzchnię 
gospodarstwa, 
a także do powiększenia ich 
średniej wielkości. W ramach 
projektu scalenia gruntów prze-
prowadzane są również prace w 
zakresie zagospodarowania po-
scaleniowego terenu, które obej-
mują w szczególności stworzenie 
funkcjonalnej sieci dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych oraz 
wykonanie zadań wpływających 
na regulację stosunków wod-
nych na obszarze objętym sca-
leniem.
  Scalenie gruntów nie zmienia 
liczby właścicieli nieruchomości 
ani prawa własności lub innych 
praw związanych z nierucho-
mością, zmienia jedynie ukształ-
towanie granic gruntów. Każdy 
z uczestników postępowania 
dotyczącego scalenia gruntów 
otrzymuje w zamian za grunty 
będące jego własnością przed 
scaleniem inne ekwiwalentne 
grunty o równiej wartości sza-
cunkowej. 
  Wszczęcie postępowania scale-
niowego może nastąpić na wnio-
sek większości właścicieli gospo-
darstw rolnych położonych na 
obszarze projektowanych do sca-
lenia lub na wniosek właścicieli 

gruntów, których łączny obszar 
przekracza połowę powierzchni 
projektowanego obszaru sca-
lenia.  Decyzja o zatwierdzeniu 
projektu scalenia gruntów jest 
podstawą do ujawnienia nowe-
go stanu własności w księgach 
wieczystych. Postępowanie sca-
leniowe przeprowadza starosta, 
jest ono w 100 % finansowane 
ze środków publicznych, bez po-
noszenia jakichkolwiek kosztów 
przez uczestników postępowania 
scaleniowego. 
Celem scaleń gruntów jest m. 
in.:
u zmniejszenie ilości działek 
ewidencyjnych w gospodar-
stwach rolnych, poprzez łączenie 
działek jednego gospodarstwa w 
większe obszary bez zmniejsze-
nia powierzchni gospodarstwa,
u  zmniejszenie odległości dzia-
łek od zabudowy siedliskowej, 
skrócenie czasu dojazdu do 
upraw rolnych, a tym samym 
obniżenie kosztów produkcji rol-
nej,
u poprawa kształtu działek, a 
przez to stworzenie optymalnych 
warunków wykonywania me-
chanicznych prac polowych,
u dostosowanie gruntów do ra-
cjonalnego prowadzenia prac 
agrotechnicznych, w tym likwi-
dacja zbędnych miedz, dróg, 
przejazdów,
u wytyczenie i urządzenie  funk-
cjonalnej sieci dróg dojazdowych 
do zabudowań i gruntów rolnych 
o parametrach dostosowanych 
do paramentów maszyn rolni-
czych,
u korekta przebiegu i poprawa 
parametrów technicznych sy-
stemu urządzeń melioracji wod-
nych, 
u znoszenie zbędnych służebno-
ści gruntowych,
u wydzielenie i przeznaczenie 
gruntów na obiekty infrastruk-
tury technicznej i społecznej.
   Korzyści dla rolników wynika-

jące ze scalenie gruntów rolnych 
oraz szczegóły tego przedsięwzię-
cia były tematem spotkania, 
które odbyło się w dniu 5 kwiet-
nia 2022 r. w Sali konferencyj-
nej Starostwa Powiatowego  w 
Trzebnicy. 
W spotkaniu brali udział Pana 

Krzysztof Goleniowskim Dy-
rektor Dolnośląskiego Biura 
Geodezji i Terenów Rolnych we 
Wrocławiu, Pani Renata Słowi-
kowska-Małek, Zastępca Dyrek-
tora, Burmistrzowie i Wójtowie 
gmin Powiatu Trzebnickiego i ich 
przedstawiciele, Pani Małgorza-

ta Matusiak, Starosta Powiatu 
Trzebnickiego, Pan Grzegorz Te-
rebun, Wicestarosta, Pani Iwona 
Kurowska, Sekretarz Powiatu 
oraz Pani Joanna Drożdż – Za-
wadzka, Geodeta Powiatowy. 

(GPT)

n W spotkaniu udział wzięli Małgorzata Matusiak, Starosta Powiatu Trzebnickiego, Grze-
gorz Terebun, Wicestarosta, Iwona Kurowska, Sekretarz Powiatu oraz Joanna Drożdż - Za-
wadzka, Geodeta Powiatowy 

n Dyrektor Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu Krzysztof Goleniowski 
oraz Pani Renata Słowikowska-Małek, Zastępca Dyrektora

Prawidłowa struktura przestrzenna gospodarstw rolnych jest jednym z podstawowych warunków efektywności 
ekonomicznej rolnictwa oraz szansą na korzystanie w pełni ze współczesnych osiągnięć techniki rolniczej.  

n Samorządowcy postrzegają scalanie gruntów jako szansę 
na optymalizację produkcji rolnej

n O korzyściach scalania gruntów przysłuchiwali się samorządowcy i geodeci z Powiatu 
Trzebnickiego
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Na przygotowanie doku-
mentacji Wykonawca ma 
20 miesięcy - do listopada 
2023 roku. Długo wyczeki-
wana inwestycja ma znacze-
nie strategiczne dla naszego 
regionu, ponieważ poprawi 
bezpieczeństwo i uspokoi 
ruch samochodowy w na-
szym mieście. 

 - Obwodnica Obornik Ślą-
skich bardzo mocno przyczy-
ni się do uspokojenia ruchu, 
poprawienia bezpieczeństwa 
i wyniesienia tranzytu poza 
granice miasta. Jest to jedna 
z bardziej wyczekiwanych in-
westycji w naszej gminie. Pla-
nowany przebieg obwodnicy 
uatrakcyjni tereny przemysło-
we i usługowe zlokalizowane 
na obrzeżach miasta - podkre-
śla Burmistrz Obornik Ślą-
skich Arkadiusz Poprawa.
 Budowa obwodnicy przyczy-
ni się do stworzenia nowego 

układu drogowego łączące-
go drogi krajowe z drogami 
wojewódzkimi. Pozwoli to na 
szybsze i bezpieczniejsze po-
łączenie pomiędzy lokalnymi 
ośrodkami, a także z pozosta-
łymi obszarami województwa 
dolnośląskiego.
  W ramach zadania planuje 
się zaprojektowanie odcinka 
drogi wojewódzkiej nr 340 o 
długości ok. 6,4 km rozpoczy-
nającego się rondem w oko-
licach miejscowości Wilczyn, 
a kończyć w pobliżu skrzyżo-
wania z drogą gminna stano-
wiącą dojazd do miejscowości 
Jary. 
   Gmina Oborniki Śląskie 
rozstrzygnęła postępowanie 
przetargowe na wyłonienie wy-
konawcy dokumentacji tech-
nicznej, która zostanie sfinan-
sowana w połowie z budżetu 
Gminy Oborniki Śląskie oraz 
Województwa Dolnośląskiego.

(GOS)

Powstanie obwodnica Obornik ŚląskichPowstanie obwodnica Obornik Śląskich
W dniu 7 marca 2022 roku, Burmistrz Gminy Oborniki Śląskie Arkadiusz Poprawa podpisał umowę na wykonanie 
dokumentacji projektowej zadania pt. „Skomunikowanie A-4 z S-5 – budowa obwodnicy Obornik Śląskich”. Prze-
targ wygrała firma PROWAY Zbigniew Kowalski z Wrocławia na kwotę 1 892 355,00 zł.

• 7 marca 2022 roku, Burmistrz Gminy Oborniki Śląskie Arkadiusz Poprawa podpisał umowę na wykonanie 
dokumentacji projektowej zadania pt. „Skomunikowanie A-4 z S-5 – budowa obwodnicy Obornik Śląskich”.

Pacjentem, który dzięki ze-
społowi lekarzy pracujących 
pod kierownictwem dr n. 
med. Ahmed Yousef Elsafta-
wy uzyskał nadzieję i możli-
wość powrotu do sprawności 
jest 56-letni mieszkaniec 
Bełchatowa.

Zanim poszkodowany trafił do 
trzebnickiego szpitala, który w 
tym dniu pełnił dyżur trans-
plantacyjny, wstępnie udzielo-
no mu pomocy w wojewódzkim 
szpitalu w Bełchatowie. 
 Warto podkreślić, że na tere-
nie kraju codziennie, przez 24 
godziny na dobę jeden z sied-
miu polskich szpitali dyżuruje 
po to, by nieść pomoc pacjen-
tom poszkodowanym w wy-

padku, tak jak Pan Krzysztof. 
  Podczas konferencji prasowej 
zorganizowanej przez Dyrek-
tora Szpitala im. Św. Jadwigi 
Śląskiej w Trzebnicy Jarosła-
wa Maroszka przedstawiono 
zespół operacyjny w składzie:
u Anest. Dr Anna Kazana
u Anest. Dr Paweł Orzechowski
u Piel. Anest. Renata Pietrzak 
u Piel. Instr. Aleksandra Milian
u Piel. Instr. Barbara Szymanek
u Chir. Dr Paweł Stajniak
u Chir. Dr Ahmed Yousef Elsaf-
tawy
  Omówiono przebieg przepro-
wadzonego zabiegu, a także 
ogólny stan zdrowia pacjenta. 
Poszkodowany mężczyzna do-
znał urazu kończyny górnej, 
w tym zwichnięcia stawu bar- kowego oraz całkowitej am-

putacji na poziomie ramienia 
i złamania obu trzonów kości 
przedramienia. Obecnie prze-
bywa na Oddziale Intensyw-
nej Terapii. Jego stan zdrowia 
uległ zdecydowanej poprawie, 
a stan kończyny określany jest 
jako bardzo dobry i, co bardzo 
cieszy lekarzy saturacja, czy-
li procent natlenienia tkanek 
na wszystkich palcach wynosi 
powyżej 95%. 
 Warto podkreślić, że Szpital 

im. Św. Jadwigi Śląskiej w 
Trzebnicy od wielu już lat zna-
ny jest nie tylko w Polsce czy 
Europie, ale na całym świecie. 
Wszystko za sprawą lekarzy 
kontynuujących wielkie dzie-
ło zapoczątkowane w 1971 
roku przez śp. Prof. Ryszarda 
Kociębę. Chodzi oczywiście o 
przeprowadzoną pierwszą w 
Europie i 7 na świecie udaną 
operację przyszycia ręki. 
  Mimo, że minęły lata od tego 
momentu i wiele się zmieniło, 

również w medycynie to jed-
nak mamy ogromne szczęście, 
że pozostała jedna niezmienna 
rzecz – ludzie. Ludzie, którzy 
tu pracują. To nadal wspaniali 
specjaliści, dzięki którym wie-
le osób ma możliwość powrotu 
do normalnego życia i spraw-
ności. 
Jesteśmy przekonani, że to nie 
ostatnie słowo, które powie-
dzieli trzebniccy lekarze.

(GPT)

Kolejny spektakularny Kolejny spektakularny 
sukces chirurgów z trzebnickiego szpitalasukces chirurgów z trzebnickiego szpitala
Minęło już ponad 50 lat od pierwszego w Polsce zabiegu przyszycia ręki, który został przeprowadzony w ówczesnym 
Szpitalu Powiatowym w Trzebnicy przez śp. Prof. Ryszarda Kociębę oraz jego wspaniały zespół. W ostatnich dniach le-
karze ze szpitala w Trzebnicy po raz kolejny pokazali swój profesjonalizm.

• Zespół operacyjny wraz z dyrekcją szpitala i starostą Powiatu Trzebnickiego

• Pacjent po przeprowadzonej operacji
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Łączy nas powiat, dzieli polityka, 
tracą mieszkańcy

  Powiat Trzebnicki to bez 
wątpienia przestrzeń na 
wspólne działanie. Udowod-
niła to Lokalna Grupa Dzia-
łania Kraina Wzgórz Trzeb-
nickich, która za sprawą 
trójsektorowego partner-
stwa gmin Prusice, Obor-
niki Śląskie, Wisznia Mała, 
Trzebnica i Zawonia przy-
czyniła się do realizacji wie-
lu znakomitych projektów. 

 Kwota ponad 10 mln zł spra-
wiła, że projekty budowy 
świetlic, placów zabaw, chod-
ników, ścieżek rowerowy, ście-
żek edukacyjnych, altan i in-
nych miejsc integracji dotarły 
do najmniejszych miejscowo-
ści Powiatu Trzebnickiego.
Tylko w ramach obecnej per-
spektywy unijnej 2013-2020,  
w okresie 2016 – 2019 przy-
znano  środki finansowe dla 
gmin członkowskich w nastę-
pującej wysokości:
Trzebnica:  1 896 000 zł, 
Oborniki Śląskie: 1 754 000, 
Wisznia Mała : 961 000 zł, 
Zawonia: 525 000 zł, 
Prusice: 416 000 zł.
 Współpraca układała się 
wzorcowo do czasu, kiedy gro-
no szanujących się partnerów 

postanowił opuścić najpierw 
Burmistrz Gminy Trzebnica 
Marek Długozima, a następnie 
Wójt Gminy Zawonia Agniesz-
ka Wersta. Trudno racjonalnie 
ocenić powody - tak czy owak 
na tej, wydaje się jedynie  poli-
tycznej, decyzji najwięcej mogą 
stracić mieszkańcy wskaza-
nych gmin. 
  Pomimo odejścia włodarzy 
w dalszym ciągu mieszkańcy, 
przedstawiciele stowarzyszeń 
czy też przedsiębiorcy odczu-

wający silną więź z Lokalną 
Grupa Działania z powodze-
niem uczestniczyli w organi-
zowanych przez Stowarzysze-
nie konkursach starając się o 
kolejne miliony na rozwój ob-
szarów wiejskich. Doskonale 
napisane wnioski i ich spra-
wiedliwa ocena sprawiły, że 
środki finansowe w dalszym 
ciągu płynęły również do tych 

gmin, których włodarze posta-
nowili wystąpić z LGD Kraina 
Wzgórz Trzebnickich.
   Dążący do porozumienia po-
nad podziałami Prezes Lokal-
nej Grupy Działania Krainy 
Wzgórz Trzebickich Grzegorz 
Derela wystosował w dniu 18 
marca 2022 r. pismo do wło-
darzy Gminy Trzebnica i Za-
wonia oraz lokalnych rajców. 
W przyjaznym przekazie po-
informował, że Stowarzysze-
nie Lokalna Grupa Działania 

„Kraina Wzgórz Trzebnickich” 
przystępuje do opracowania 
nowej Lokalnej Strategii Roz-
woju na lata 2021-2027. Opra-
cowany i przyjęty dokument 
strategiczny, będzie podsta-
wą do ubiegania się o środki 
Unii Europejskiej na rozwój 
obszarów wiejskich. Przypo-
mniał, że Gmina Zawonia i 
Gmina Trzebnica należały do 
założycieli Stowarzyszenia. 
Przez wiele lat brały aktywny 
udział w pracach Stowarzy-
szenia osiągając jednocześnie 
zamierzone cele. Z otrzymanej 
pomocy skorzystały sołectwa, 
przedsiębiorcy oraz miesz-
kańcy. Prezes podkreślił, że 
tworzony w ten sposób obszar 
współpracy przyniósł przede 
wszystkim korzyści, z których 
możemy być dumni.
   Pragnąc dalszej współpracy, 
działając w imieniu Zarządu 
Stowarzyszenia Lokalna Gru-
pa Działania „Kraina Wzgórz 
Trzebnickich”, zaprosił do po-
wrotu do wspólnoty gmin. W 
skierowanym liście nie zabra-
kło słów o wzajemnej korzyś-
ciach płynących ze współpra-
cy. Jak podkreślił przed nami 
kolejna perspektywa i nadzieja 
na pozyskanie wielomiliono-
wego wsparcia. Kraina Wzgórz 
Trzebnickich to obszar gmin, 
w którym trudno wyobrazić 
sobie brak Gminy Zawonia i 
Gminy Trzebnica. Na zakoń-
czenie zaznaczył, że Miesz-
kańcy Gminy Zawonia i Gminy 
Trzebnica zawsze traktowani 

byli, jako jej zacni członkowie. 
Dlatego też serdecznie zapra-
szani są do powrotu do wspól-
noty i dalszej pracy na rzecz 
mieszkańców.
   Niestety zamiast odpowie-
dzi za zaproszenie, włodarze 
gmin postanowili samodziel-
nie podjąć decyzję o przyszło-
ści mieszkańców. Jako pierw-
szy decyzję w sprawie podjął 
Burmistrz Gminy Trzebnica 
i ogłosił utworzenie nowej lo-
kalnej grupy działania wraz 
z Gminą Zawonia. Schemat 
podjęcia uchwały był identycz-
ny w obydwu gminach. Przy-
gotowany projekt uchwały zo-
stał z dnia na dzień przesłany 
radnym. Porządki sesji zostały 
rozszerzone, a uchwały bez 
ich szczególnego rozpoznania 
przyjęte na sesjach. Domino-
wał efekt pośpiechu. Na sesje 
nie został zaproszony Prezes 
LGD Grzegorz Derela. Radni 
mieli utrudniony dostęp do 
przesłanego do nich pisma. Z 
relacji radnych Gminy Zawo-
nia wynika, że nie otrzymali 
tego pisma, pomimo, że było 
do nich adresowane. Obecny 
na sesji w Zawoni Prezes LGD 
poprosił o głos przed podję-
ciem uchwały. Niestety Prze-
wodnicząca Rady udzieliła mu 
głosu dopiero po zakończeniu 
procedury głosowania i przyję-
cia uchwały. Jedyne co pozo-
stało Prezesowi w tej sprawie 
to słowa, że jest mu przykro, iż 
radni nie znając sprawy i bę-
dąc pozbawieni możliwości jej 

poznania na stosownych ko-
misjach, zostali postawieni w 
sytuacji konieczności podjęcia 
uchwały.
  W efekcie podjęto decyzję o 
przestąpieniu do tworzenia 
nowej Lokalnej Grupy Działa-
nia w skład, której wchodzą 
jedynie dwie gminy: Trzebni-
ca i Zawonia. W dotychczaso-
wej Lokalnej Grupie Działania 
„Kraina Wzgórz Trzebnickich” 
pozostały Gminy Prusice, 
Oborniki Śląskie i Wisznia 
Mała.
  Po zakończeniu procedury 
formalnej przez nowo tworzo-
ny podmiot, grupy zamiast 
wspierać swoje działania za-
czną konkurować o pozyska-
nie środków finansowych w 
kolejnej perspektywie unijnej. 
Szkoda, że poprzez arbitral-
ną decyzją dochodzi do po-
działu społeczności lokalnej. 
To bez wątpienia strata dla 
mieszkańców, stowarzyszeń i 
przedsiębiorców, którzy przez 
ostanie lata wspierali się w 
działaniach.
  Z pewnością w pamięci po-
zostaną słowa wypowiedzia-
ne przez Burmistrza Gminy 
Trzebnica Marka Długozimę, 
który uzasadniając decyzję 
wskazał, że ma wiele zastrze-
żeń do działalności Lokal-
nej Grupy „Działania Kraina 
Wzgórz Trzebnickich”. Zarzu-
cając wręcz rzekome niepra-
widłowości podczas Walnego 
Zebrania, które wybrało nowe 
władze Stowarzyszenia. Wypo-
wiadane publiczne oskarżenia 
są ewidentną próbą zdyskre-
dytowania dobrze i transpa-
rentnie działającej organizacji. 
Organizacji, która sprawied-
liwie, bez ulegania naciskom 
przyznaje wielomilionowe do-
tacje na rozwój całej lokalnej 
społeczności. Nie zobaczycie 
tu podziału na grupy interesu, 
sympatie polityczne czy inne 
preferencje. Tu liczy się zasada 
zrównoważonego rozwoju.
   To zarzuty bez pokrycia, nie-
prawdziwe i krzywdzące dla 
władz Stowarzyszenia, które, 
co podkreślamy po raz kolejny 
z całą stanowczością, pełnią 
swoje funkcje społecznie, nie 
pobierając za to żadnego wy-
nagrodzenia.
Pozostaje pytanie: komu i dla-
czego to przeszkadza?  

(GPT)

Prezes Lokalnej Grupy Działania Grzegorz Derela wystosował list do włodarzy Gminy Trzebnica i Gminy Za-
wonia z zaproszeniem do powrotu na drogę współpracy w nowej perspektywie unijnej. Zamiast odpowiedzi na 
zaproszenie, włodarze zdecydowali o założeniu nowej lokalnej grupy działania.

facebook.com/GlosPowiatuTrzebnickiego
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Działania osób, które w swej 
pracy mają do czynienia ze 
środkami publicznymi mu-
szą być jawne i przejrzyste. 
Tak też działa Stowarzysze-
nie Lokalna Grupa Działa-
nia Kraina Wzgórz Trzebni-
ckich. Tak też jest oceniane 
przez organy nadzoru i part-
nerów.

- Prawdą jest niezaprzeczalnie, 
że w nowym, małym stowarzy-
szeniu będzie burmistrzowi, 
jak sam stwierdził, „łatwiej 
się dogadać” z Wójt Agnieszką 
Werstą. Oboje chyba jednak 
zapomnieli - lub nigdy nie bra-
li tego pod uwagę, że uczciwa 
i transparentna dystrybucja 
środków unijnych z udzia-
łem lokalnej społeczności nie 
polega na „dogadywaniu” się 
włodarzy. Wręcz przeciwnie - 
tu trzeba słuchać oddolnego 
głosu wszystkich mieszkań-
ców, a nie narzucać, poprzez 
„dogadywanie się”, swojej je-
dynie słusznej wizji głoszonej 
przez klakierów i tuby propa-
gandowe. To Lokalne Grupy 
Działania są najwłaściwszy-
mi miejscami na praktyczne 
stosowanie jako nadrzędnej, 
konstytucyjnej zasady pomoc-
niczości - mówi Prezes Lokal-
nej Grupy Działania „Kraina 
Wzgórz Trzebnickich” Grze-
gorz Derela.

- Prawdą jest również, iż z po-
wodów wymienionych powyżej 
„tak naprawdę rozmijamy się 
w naszych oczekiwaniach”. 
Mnie osobiście oraz całemu 
Zarządowi LGD Kraina Wzgórz 
Trzebnickich przyświeca wizja 
zrównoważonego rozwoju ca-
łego regionu, podniesienie ja-
kości życia wszystkich miesz-
kańców i wsparcie gospodarki 
na terenie wszystkich pięciu 
gmin – Oborniki Śląskie, Pru-
sice, Trzebnica, Wisznia Mała 
i Zawonia.
 I na tym koniec prawd wy-
głoszonych przez Burmistrza 
Marka Długozimę.
- Zarzuca Burmistrz Długozi-
ma naszemu Stowarzyszeniu 
LGD Kraina Wzgórz Trzeb-
nickich, że „funkcjonowanie 
budzi duże wątpliwości”. O 
jakie wątpliwości chodzi, tego 
Burmistrz Długozima już nie 
wyjaśnia. Oczywistym jest bo-
wiem, że nie ma o czym mó-
wić - fakty całkowicie przeczą 
zarzutom. Bo czy wątpliwości-
mogą budzić dodatkowo po-

zyskane w roku 2021 ponad 
2 mln zł? Wszystkie te środki 
zostały sprawiedliwie podzie-
lone w drodze otwartych kon-
kursówdla: organizacji, miesz-
kańców i przedsiębiorców 
równieżz terenu gminy Zawo-
nia i Trzebnica. I nie miało 
żadnego znaczenia, że gminy 
te zrezygnowały z członkostwa 
w Lokalnej Grupie Działania 
Kraina Wzgórz Trzebnickich. 
Rada LGD oceniając złożone 
wnioski jak zawsze brała pod 
uwagę wyłącznie przesłanki 
merytoryczne, czyli jakość-
napisanych wniosków. Wszy-
scy doskonale rozumiemy, że 
mieszkańcy, organizacje poza-
rządowe czy też przedsiębior-
cy nie powinni cierpieć przez 
niezrozumiałe działania wło-
darzy. Dlatego też z przyjem-
nością uczestniczyłem w wy-
darzeniach organizowanych 
między innymi przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Zawoni, 
który takie wsparcie również 
otrzymał.
Nie Panie Burmistrzu Długozi-
ma, nasze funkcjonowanie nie 
budzi żadnych wątpliwości! 
  Z przykrością stwierdzam, 
że słowa wypowiadane przez 
Burmistrza Marka Długozimę 
mijają się z prawdą i są ma-
nipulacją, Stwierdza Pan na 
sesji Rady Miejskiej Trzebnicy, 
iż „nas do niczego nie wybra-
li”, „kto został przydzielony na 
walne”, „ja byłem osobiście i 
obserwowałem”. Prawda jest 
zupełnie inna. Niczego Pan nie 

obserwował osobiście. Pytanie 
brzmi: gdzie i kiedy Pan był i co 
obserwował Panie Burmistrzu 
Długozima? Stwierdzam, że 
albo Pan całkowicie się po-
gubił albo świadomie mija się 
z prawdą, aby osiągnąć cel, 
którym jest zdeprecjonowa-
nie naszego stowarzyszenia. 
Kogo z „Was” nie wybrano? 
Kto z „Was” kandydował? Nie 
było Pana na Walnym Ze-
braniu LGD Kraina Wzgórz 
Trzebnickich, kiedy kończyła 
się kadencja starego Zarządu 
i wybierano nowe władze. Na 
blisko 130 członków naszego 
Stowarzyszenia obecnych było 
ponad 100. Dlaczego Pan nie 
przybył skoro chciał Pan mieć 
wpływ na decyzje?  Mówiąc o 
„przydziale na walne” zebra-
nie przyznaje się Pan, że nie 
rozumie i nie zna zasad funk-
cjonowania stowarzyszeń. W 
walnym zebraniu mogą brać 
udział wszyscy członkowie 
organizacji. Nikt z obecnych 
nie miał żadnych wątpliwo-
ści, co do sposobu i uczciwo-
ści przeprowadzeniawyborów.
Były emocje jak przy każdych 
wyborach, ale one są częścią 
demokratycznych procesów. 
Zostałem wybrany na Prezesa 
Stowarzyszenia Lokalna Gru-
pa Działania Kraina Wzgórz 
Trzebnickich w sposób całko-
wicie uczciwy, transparentny i 
zdecydowaną większością gło-
sów.
„U nas będzie tylko dyrektor, 
bo nie potrzeba nam prezesa” - 

to kolejne Pana słowa, którymi 
utwierdza mnie Pan w prze-
konaniu, że niestety nie ma 
Pan pojęcia o funkcjonowaniu 
lokalnych grup działania. Mu-
szę Pana uświadomić i chyba 
zmartwić – potrzebujecie Pre-
zesa, potrzebujecie Zarządu, 
potrzebujecie Rady, potrzebu-
jecie też pracowników do rea-
lizacji lokalnej strategii działa-
nia – bo tak stanowi prawo. 
 - Jest mi zwyczajnie i po ludz-
ku przykro, że dla osiągnięcia 
własnych celów podważa Pan 
moje dobre imię zarzucając mi 
brak uczciwości i bezstronno-
ści. Sugeruje Pan bezpodstaw-
nie, że pobieram wynagrodze-
nie za sprawowanie funkcji 
Prezesa w Stowarzyszeniu 
Lokalna Grupa Działania Kra-
ina Wzgórz Trzebnickich. „Jest 
pracownikiem Starostwa”, „po-
biera dodatkowe pieniądze(…) 
z dwóch źródeł„ - to Pana ko-
lejne nieprawdy. Nie tylko ja, 
ale i wszyscy członkowie Za-
rządu, zarówno obecnie, jak 
i w poprzednich kadencjach, 
za pełnienie swoich obowiąz-
ków nie pobierali żadnego wy-
nagrodzenia. Owszem jestem 
pracownikiem Starostwa Po-
wiatowego w Trzebnicy. Peł-
nię funkcję Pełnomocnika ds. 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i jestem z 
tego dumny. Warto zadać py-
tanie czy bycie pracownikiem 
w jednostkach samorządu te-
rytorialnego ogranicza jakie-
kolwiek prawa, w tym prawo 

do bycia członkiem organiza-
cji pozarządowych? Poprzed-
nia Pani Prezes, o której Pan 
wspomina, również była i na-
dal jest pracownikiem samo-
rządowym. Nie ma to żadnego 
wpływu na naszą pracę spo-
łeczną. Wiem, że niektórym 
trudno w to uwierzyć.
  Kolejnym pretekstem do ata-
ku jest składka członkowska. 
Uważa Pan, że składki, które 
płacą samorządy są podsta-
wą funkcjonowania Lokal-
nej Grupy Działania Kraina 
Wzgórz Trzebnickich?  Twier-
dzi Pan, że Prezes LGD Kraina 
Wzgórz Trzebnickich „jest za-
interesowany tym, aby Gmina 
Trzebnica wstąpiła z powrotem 
w szeregi LGD i kolejne skład-
ki płaciła”. Po raz kolejny jest 
Pan w błędzie. Gmina Trzeb-
nica i Gmina Zawonia nie pła-
cą składek już od trzech lat. 
Mimo to my dalej funkcjonuje-
my bez zarzutu, nie przestając 
wspomagać mieszkańców,w 
tym z Trzebnicy i Zawoni. To 
dla nich działamy, nie dla 
urzędów i składek. „Płaciliśmy 
składki, a nie mieliśmy żadne-
go wpływu” – Panie Burmi-
strzu składek nie płaci się dla 
wpływu. U nas wpływu się nie 
kupuje. Wpływ na działalność 
Stowarzyszenia mają organy 
wybierane w demokratycz-
nych wyborach przez wszyst-
kich członków Stowarzyszenia 
obecnych na Walnym Zebra-
niu. Powinien Pan to wiedzieć, 
był Pan członkiem tych orga-
nów przez wiele lat. Gubi Pana 
chroniczny brak zaufania do 
struktur, których nie może 
Pan kontrolować - i to wydaje 
się być prawdziwym powodem 
opuszczenia Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa „Działania 
Kraina Wzgórz Trzebnickich”.
   Jako Pełnomocnik ds. współ-
pracy z organizacjami poza-
rządowymi w Starostwie Po-
wiatowym w Trzebnicy, jako 
Prezes Stowarzyszenia Lo-
kalna Grupa Działania Kra-
ina Wzgórz Trzebnickich, ale 
również jako zwykły człowiek, 
mieszkaniec Gminy Zawonia 
kieruję się w pracy i życiu za-
sadą, którą tak dobrze ujął 
w słowa prof. Bartoszewski – 
„Warto być uczciwym, choć nie 
zawsze się to opłaca. Opłaca 
się być nieuczciwym, ale nie 
warto” - dodaje Prezes LGD 
Kraina Wzgórz Trzebnickich 
Grzegorz Derela.

(GPT)

Należy prostować nieprawdy burmistrza
- komentarz Prezesa LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich

Dużą dawkę półprawd oraz mijania się z prawdą zaprezentował nam burmistrz Marek Długozima na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej Trzebnicy, argumentując potrzebę założenia wraz z Gminą Zawonia nowej lokalnej grupy działania pod nazwą 
„Kocie Góry”.

• Grzegorz Derela, Prezes Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wzgórz Trzebnickich”, 
Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Starostwie Powiato-
wym w Trzebnicy

więcej informacji na: www.glostrzebnicki.pl
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Powstanie nowa droga dojazdowa

Do połowy sierpnia 2022 roku 
zostanie wykonana przebu-
dowa kilometrowej długości 
odcinek drogi między miej-
scowościami Dobrosławice i 
Przedkowice w gminie Żmi-
gród.

Prace rozpoczną się od skrzy-
żowania drogi powiatowej nr 
1321 D z drogą powiatową 
nr 1329 D w Przedkowicach 
i będą prowadzone w stronę 
miejscowości Dobrosławice do 
nowej nawierzchni jezdni.

Zakres inwestycji obejmuje: 
wykonanie zjazdów, wykona-
nie nowej nawierzchnia jezd-
ni bitumicznej, która zostanie 
poszerzona do szerokości 5,5 
m.  Wartość robót to kwota 
blisko 1 150 000 złotych.

Remont drogi na odcinku Szewce-
-Ozorowice
Poprawa jakości dróg, zwięk-
szenie bezpieczeństwa kie-
rowców oraz pieszych są 
jednym priorytetów, który 
wyznaczył sobie obecny Za-
rząd Powiatu Trzebnickiego. 

   

Prowadzone od początku ka-
dencji inwestycje, realizowane 
ze środków własnych, środków 
zewnętrznych oraz przy par-
tycypacji środków gminnych 
znacznie już poprawiły infra-

strukturę dróg powiatowych. 
Prowadzone od roku 2020 
prace w miejscowości Szewce 
w gminie Wisznia Mała, po-
zwolą nie tylko wyremontować 
nawierzchnię drogi w samej 
miejscowości, ale również wy-
budować ciąg pieszo-rowerowy 
wraz z orurowaniem przydroż-
nego rowu. Obecnie prowadzo-
ne są dalsze prace na odcinku 
drogi Szewce-Ozorowice (obok 
cmentarza). Łączna długość 
drogi objęta przebudową wy-
nosi ponad 3140 metrów za 
kwotę 6 370 957 zł. Warto 
dodać, że jeszcze 2022 roku 
zostanie ogłoszony przetarg 
na ostatni odcinek tej drogi, 
od miejscowości Ozorowice do 
Strzeszowa.

(GPT)

Remont drogi w 
Lubnowie zakończony

Zakończyła się przebudowa 
drogi powiatowej w gminie 
Oborniki Śląskie, od strony 
byłej drogi wojewódzkiej nr 
341 do miejscowości Lub-
nów.
  O jej modernizację zabiega-
li Radni Powiatowi: Jadwiga 
Glodowska oraz Stanisław 
Hurkasiewicz zwracając uwa-
gę, że ostatni remont tego 
odcinka miał miejsce ponad 
30 lat temu. Wykonane prace 
obejmowały: wykonanie no-
wej, poszerzonej nawierzchni 
na odcinku  blisko 1.5 kilo-
metra, wycinkę i karczowanie 
przydrożnych zakrzaczeń oraz 
odmulenie rowów. Zostały wy-
konane również zjazdy z prze-
pustami, bariery drogowe i 
mijanki oraz chodnik od przy-

stanku do świetlicy wiejskiej. 
  Odbioru drogi dokonali Sta-
rosta Powiatu Małgorzata Ma-
tusiak, Wicestarosta Powiatu 
Grzegorz Terebun, Sekretarz 
Powiatu Iwona Kurowska, 
Burmistrz Obornik Śląskich 
Arkadiusz Poprawa, Zastępca 
Burmistrza Obornik Henryk 
Cymerman, Radni Powiato-
wi Jadwiga Głodowska i Sta-
nisław Hurkasiewicz, sołtys 
Lubnowa Alfreda Ledzion, 
Dyrektor ZDP Paweł Kaźmier-
czak oraz przedstawiciele Wy-
konawcy.

Wartość inwestycji to kwota 
ponad 1 330 000 złotych.War-
tość inwestycji to kwota ponad 
1 330 000 złotych.

(GPT)

n Odbiór drogi w Lubnowie (gm. Oborniki Śląskie) nastąpił w 
dniu 11 kwietnia 2022 roku.

więcej informacji na: www.glostrzebnicki.pl

W dniu 4 kwietnia 2022 r. dokonano w terenie komisyjnego przekazania placu budowy dla zadania pn: „Prze-
budowa drogi powiatowej nr 1321D Dobrosławice – Przedkowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

n To kolejna drogowa inwestycja w Powiecie Trzebnickim zwiększają-
ca bezpieczeństwo 

n Starosta Powiatu Trzebnickiego Małgorzata Matusiak podczas prze-
kazania placu budowy wykowcy

n Już niedługo mieszkańcy Szewc będą mogli korzystać z 
nowego chodnika

n Wicestarosta Grzegorz Terebun oraz Radna Powiatu Sławomira Misiura-Hermann pod-
czas wizyty placu budowy
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Przebudowa drogi Rościsławice - Uraz

Rozpoczęta w 2020 roku inwe-
stycja pozwoliła wyremonto-
wać juz ponad 4 kilometrowej 
długości odcinek, od skrzy-
żowania drogi powiatowej nr 
1358 D w miejscowości Rości-
sławice do miejscowości Nizi-
ny. Powstała na tym odcinku 
nowa poszerzona nawierzch-
nia bitumiczna, utwardzone 
z kruszywa pobocza oraz ba-
riery energochłonne. Obecnie 

trwają prace na kolejnym pod 
1600 metrowym odcinku od 
miejscowości Niziny do Urazu. 
Łączna długość przebudowa-
nego odcinka drogi wynosi bli-
sko 6 kilometrów a wartość ca-
łej inwestycji to kwota ponad 4 
780 000 złotych.

Zakończenie prac planowane 
jest do końca września 2022.

n Odbiór pierwszszego etapu przebudowy drogi Rościsławice - Niziny

Mieszkańcy zabiegają o budowę 
chodnika w Nowosielcach
W Nowosielcach w gminie 
Oborniki Śląskie miesz-
kańcy zabiegają o budowę 
chodnika przy drodze po-
wiatowej. Aby omówić moż-
liwości przeprowadzenia 
takiej inwestycji wicestaro-
sta Grzegorz Terebun wraz 
z dyrektorem Zarządu Dróg 
Powiatowych Pawłem Kaź-
mierczakiem spotkali się z 
sołtys wsi Panią Agnieszką 
Lis-Szmyt oraz wiceburmi-
strzem Obornik Śląskich 
Henrykiem Cymermanem.

Mieszkańcy za pośrednictwem 
Pani sołtys zasygnalizowali, że 
na drodze powiatowej przebie-
gającej przez ich miejscowość 
jest bardzo niebezpiecznie – 
zwłaszcza jeśli chodzi dzieci, 
które chodzą na przystanek 
autobusowy.

W trakcie spotkania wspólnie 
ustalono wstępny zakres pla-
nowanej inwestycji i już nieba-
wem rozpoczną się prace pro-
jektowe.

(GPT)

facebook.com/GlosPowiatuTrzebnickiego

Raszowice 
i Zakrzewo z chodnikiem

Chodnik w miejscowościach 
Raszowice i Zakrzewo to od 
wielu lat oczekiwana przez 
mieszkańców inwestycja. 

   W obecnej kadencji Zarządu 
Powiatu przygotowaliśmy do-
kumentację projektową, która 
obejmuje budowę chodnika za-
równo w samych miejscowoś-
ciach Zakrzewo i Raszowice 
oraz pomiędzy tymi miejsco-
wościami. Całościowo chodnik 
ma niemal 2 km długości a 
jego wartość kosztorysowa to 

blisko 2,5 mln zł. 
  W ostatnim tygodniu mar-
ca  wraz z burmistrzem Pru-
sic Igorem Bandrowiczem oraz 
dyrektorem Zarządu Dróg Po-
wiatowych Pawłem Kaźmier-
czakiem spotkaliśmy się z 
radą sołecką oraz radną Juli-
ta Jędryka w celu omówienia 
szczegółów projektu. 
  Warto podkreślić, iż na jeden 
z etapów tej inwestycji, złoży-
liśmy jako Powiat Trzebnicki 
wniosek o dofinansowanie w 
ramach programu Polski Ład. 

n Spotkanie w związku z inwestycją w Raszowicach i Zakrzewie

n W spotkaniu uczestniczył wicestarosta Powiatu Trzebnickiego 
Grzegorz Terebun, wiceburmistrz Obornik Śląskich, sołtys wsi oraz 
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

Przebudowa drogi Rościsławice Uraz, łą-
czącą gminę Oborniki Śląskie oraz Wisznia 
Mała, to dowód wzorowej współpracy samo-
rządów.

n Nowa nawierzchnia oraz utwardzone pobocze to komfort i bezpieczeństwo

n Podpisanie umowy z wykonawcą w obecności Starosty Małgo-
rzaty Matusiak, Wicestarosty Grzegorza Terebuna, Radnego po-
wiatowego Stanisława Hurkasiewicza oraz Dyrektora ZDP Pawła 
Kaźmierczaka  
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Sąd Rejonowy w Trzebnicy 
I Wydział Cywilny wydał 
wyrok w sprawie kontro-
wersyjnej decyzji poprzed-
niego Zarządu Powiatu 
Trzebnickiego. W przypad-
ku utrzymania wyroku 
przez Sąd Apelacyjny Po-
wiat odzyska utracony 
majątek.

W grudniu 2014 r. wła-
dze w Powicie Trzebnickim 
przejmuje koalicja tworzona 
przez „Klub Skuteczni dla 
Rozwoju” Marka Długozimy 
i klub Prawa i Sprawied-
liwości. Pierwsze decyzje 
podejmowane przez trzon 
koalicyjny czyli Marka Dłu-
gozimę dotyczą przejęcia 
działki należącej do Powiatu 
Trzebnickiego.

Podjęcie uchwały o prze-
kazaniu działki

   4 lutego 2015 roku Zarząd 
Powiatu przy nieobecności 
Jana Hurkota i na wniosek 
koalicjanta Marka Długo-
zimy, podejmuje uchwałę 
w przedmiocie wyrażenia 
zgody na dokonanie darowi-
zny mienia powiatowego na 
rzecz Gminy Trzebnica. Dar 
jest niebagatelny, bo dotyczy 
działki o powierzchni ponad 
1 ha położonej  w doskonałej 
lokalizacji na ulicy Piwnicz-
nej w Trzebnicy. Ówczesna 
wartość intratnej nierucho-
mości została wyceniona 
na ponad 2 mln zł. Dziś jej 
wartość jest zdecydowanie 
większa.

Protesty radnych

Kontrowersyjna decyzja 
spotkała się z protestem 
części radnych  w tym całej 
opozycji. Członek Zarządu 
Pan Jan Hurkot zrezygno-
wał z bycia członkiem ko-
alicji rządzącej, a w dal-
szej kolejności przestał być 
członkiem Zarządu.
  11 lutego 2015 roku nieru-
chomość została przekaza-
na aktem notarialnym. Tego 
samego dnia część radnych 
Rady Powiatu Trzebnickiego 
skierowało do Zarządu Po-
wiatu Trzebnickiego pismo 
zatytułowane „wezwanie do 
usunięcia prawa”, w któ-
rym wezwano do zawiesze-

nia wykonania niezgodnej 
z prawem uchwały Zarządu 
Powiatu Trzebnickiego. 
1 czerwca 2015 roku na sesji 
Rady Powiatu Trzebnickiego 
została podjęta uchwała, 
która miała zobowiązać Za-
rząd do podjęcia działań w 
celu unieważnienia umowy 

przekazania Gminie Trzeb-
nica spornej działki.
   Dokonana bez wymaganej 
zgody Rady Powiatu Trzeb-
nickiego darowizna stała 
się przyczyną narastających 
konfliktów w Radzie. Wielo-
krotne próby odwoływania 
Starosty Powiatu były jed-
nym z ich efektów. 
  Wybory 2018 roku wprowa-
dzają zmiany we władzach 
Powiatu. Nowa koalicja 
rządząca, którą utworzy-
ła dotychczasowa opozycja, 
podjęła czynności formalne 
zmierzające do unieważnie-
nia kontrowersyjnej decyzji 
poprzedniego Zarządu.
  W dniu 18 listopada 2019 r. 

Rada Powiatu Trzebnickiego 
podjęła uchwałę w sprawie 
braku wyrażenia zgody na 
dokonanie darowizny nieru-
chomości stanowiącej włas-
ność Powiatu Trzebickiego 
i braku potwierdzenia waż-
ności umowy darowizny z 
dnia 11 lutego 2015 roku za-

wartej przez Zarząd Powiatu 
bez uzyskania uprzedniej 
zgody Rady w formie aktu 
notarialnego.

Złożenie sprawy do sądu

   Kolejną czynnością praw-
ną było złożenie do Sądu 
Rejonowego w Trzebnicy Po-
zwu o usunięcie niezgodno-
ści treści księgi wieczystej z 
rzeczywistym stanem praw-
nym.
  Sąd Rejonowy I Wydział Cy-
wilny Wyrokiem w Imieniu 
Rzeczypospolitej Polskiej w 
dniu 29 października 2021 
rok uznał żądania Powiatu 
Trzebnickiego za uzasadnio-

ne i zgodne z prawem. 
Sąd Rejonowy uznał, ze 
umowa darowizny z dnia 11 
lutego 2015 roku jest nie-
ważna, gdyż nie została wy-
rażona na tę czynność zgoda 
przez Radę Powiatu Trzebni-
ckiego tj. zgoda rozumiana 
w sposób ustalony przepisa-

mi ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami oraz ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym.
Sąd Rejonowy w Trzebnicy 
wydanym wyrokiem zakoń-
czył ponad 6 letni okres wal-
ki o to, co jest, a co nie jest 
zgodne z prawem.

  Zarząd nie mógł dokonać 
darowizny bez zgody Rady 
Powiatu Trzebnickiego. 

Decyzja polityczna koali-
cjanta w osobie Burmistrza 
Marka Długozimy nie znala-
zła zrozumienia zarówno ze 
strony Rady Powiatu Trzeb-

nickiego - a co najistotniej-
sze zdaniem Sądu była nie-
zgodna z prawem.
  Mieszkańcy Powiatu Trzeb-
nickiego tworzą wspólnotę 
równych wobec prawa. Ma-
jątek, który stał się elemen-
tem politycznych targów 
miał być odebrany Powia-

towi i przekazany Gminie 
Trzebnica.
  Decyzja w tej sprawie za-
padała w czasie, gdy Powiat 
borykał się z ogromnymi 
problemami finansowymi. Z 
trudem broniono przed ban-
kructwem szpital powiatowy 
w Trzebnicy. Na ten cel wy-
dano ogromne środki finan-
sowe. 

  Szkoda, że tak łatwo w 
owym czasie pozbywano się 
majątku, który mógł być 
przeznaczony chociażby na 
cele finansowe związane ze 
Szpitalem im. Św. Jadwigi 
Śląskiej w Trzebnicy.

(GPT)

Gmina ma zwrócić działkę PowiatowiGmina ma zwrócić działkę Powiatowi
Polityczna decyzja znalazła finał w SądziePolityczna decyzja znalazła finał w Sądzie

• Sporna działka o powierzchni ponad 1 ha położona jest w doskonałej lokalizacji na ulicy Piwnicznej w Trzebnicy. Ówczesna war-
tość intratnej nieruchomości została wyceniona na ponad 2 mln zł. Dziś jej wartość jest zdecydowanie większa (fot. Google Map)

Wyrok Sądu pierwszej instancji wskazuje jednoznacznie, że bezpłatne przekazanie działki powiatowej 
na rzecz Gminy Trzebnica było niezgodne z prawem. Zarząd Powiatu poprzedniej kadencji przekazał da-
rowiznę bez zgody Rady Powiatu. Teraz sporna działka znajdująca się w centrum Trzebnicy ma wrócić 
w zasób nieruchomości powiatowych.

facebook.com/GlosPowiatuTrzebnickiego
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Najpierw apel, później cisza

 W ostatnim tygodniu lute-
go br. Burmistrz Trzebnicy 
na łamach Panoramy Trzeb-
nickiej zaatakował Zarząd 
Powiatu i Przewodniczącego 
Rady Powiatu zarzucając zły 
stan dróg powiatowych oraz 
brak chęci współpracy w za-
kresie wspólnych inwestycji. 
Pomijając fakt, że były to 
twierdzenia zupełnie bez-
podstawne, apel burmistrza 
okazał się być jedynie sło-
wami bez poparcia w działa-
niach.

 Przypomnijmy, że w latach 
2019 – 2022 obecny Zarząd Po-
wiatu przeznaczył na inwesty-
cje drogowe ponad 64,5 mln 
zł, co stanowi niemal podwo-
jenie środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel w 
poprzedniej kadencji. Tylko w 
ciągu pierwszych trzech lat 
obecny Zarząd przeznaczył na 
inwestycje drogowe 36,7 mln 
zł, czyli o 3 mln zł więcej niż 
poprzedni Zarząd w ciągu ca-
łej kadencji. W roku 2022 za-
planowane są inwestycje dro-
gowe na kwotę 27,8 mln zł. 
  Pomimo statystyk, które w 
porównaniu do kadencji, gdy 
rządziło ugrupowanie burmi-
strza Marka Długozimy, jedno-

znacznie wskazują na istotny  
wzrost środków finansowych 
przeznaczanych w obecnym 
budżecie na przebudowy i re-
monty dróg, burmistrz w krzy-
kliwym artykule „Dziurawe 
drogi powiatowe!” zaapelował 
o ich remonty - zapominając, 
że w kadencji 2015-2018 mógł 
sam tego dokonać.
   Burmistrz w swoim artyku-
le pisze, iż „w dalszym ciągu 
podtrzymuję chęć współfi-
nansowania inwestycji drogo-
wych na drogach powiatowych 
w naszej gminie w systemie 
50/50%, gdzie zarówno gmina 
jak i powiat w równych częś-
ciach finansują daną inwesty-
cję. Jednak, by tak się stało, 
musi być chęć i wola powiatu 
do ich remontu, gdyż to powiat 
trzebnicki, a nie gmina zarzą-
dza tymi drogami i bez zgody 

powiatu nie mogę podjąć żad-
nego działania w celu ich na-
prawy czy budowy chodników.
Zapewniam mieszkańców 
[gminy Trzebnica - przyp. re-
dakcji], że gdyby były to drogi 
gminne, to już dawno zostały-
by odremontowane. Jak na ra-
zie jednak temat tych ważnych 
dla zdrowia i bezpieczeństwa 
mieszkańców inwestycji jest 
przez władze powiatu zbywa-
ny. Apeluję o działanie”. 
  W połowie lutego do Powiatu 
wpłynęło również od Burmi-
strza Trzebnicy pismo dekla-
rujące współpracę - współ-
pracę, która od dawna jest 
praktykowana z pozostałymi 
włodarzami.
 Zarząd Powiatu w ciągu 
dwóch tygodni od otrzymania 
pisma przygotował stosowne 
porozumienia dotyczące dróg:

1. „Przebudowa drogi powiato-
wej nr 1331D Ujeździec Wiel-
ki - Domanowice - ETAP IV” 
oraz
2. „Przebudowa drogi powiato-
wej nr 1331D Ujeździec Wiel-
ki (w terenie zabudowanym)”
i złożył je w Gminie Trzebnica 
w dniu 28 lutego 2022 roku.
  Do dnia dzisiejszego nie 
otrzymano żadnej odpowie-
dzi na przedłożone porozu-

mienia dotyczące przebudowy 
ważnych dla mieszkańców 
Gminy Trzebnica dróg. 
   Za dobrą monetę przyjęto 
podpisane ostatnio porozu-
mienie na przebudowę drogi 
powiatowej w miejscowości Li-
gota Trzebnicka.
   Zarząd Powiatu cierpliwie 
czeka na podpisanie kolej-
nych, wysłanych porozumień.

(GPT)

n Pismo skierowane do Gminy Trzebnica w dniu 28 lutego 2022 
roku. Powiat Trzebnicki nie otrzymał jeszcze odpowiedzi, choć 
minęło ponad 6 tygodni.

Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima, wzorem innych włodarzy gmin naszego powiatu, zadeklarował chęć współpracy 
w zakresie remontów i przebudowy dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Trzebnica. Model realizacji 
partnerskich inwestycji poprzez partycypację w kosztach jest przez Powiat Trzebnicki praktykowany od początku tej 
kadencji i wyśmienicie się sprawdza.

więcej informacji na: www.glostrzebnicki.pl

Kolejna nieruchomość pozyskana 
przez Powiat Trzebnicki

Położona w Żmigrodzie przy 
ul. Wrocławskiej 46, sta-
nowiąca siedzibę Obwodu 
Drogowego Zarządu Dróg 
Powiatowych w Trzebni-
cy nieruchomość, została 
przekazania przez Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na cele 
statutowe Powiatu Trzebni-
ckiego.

   Dzięki temu, możliwa bę-
dzie modernizacja budynków 
oraz zabezpieczenie sprzętu 
drogowego, biorącego udział 
w utrzymaniu dróg na terenie 
gminy Żmigród. Warto dodać, 
że obok pozyskanego terenu 
Powiatowego Zarządu Dróg w 
Trzebnicy przy ulicy Łącznej 
1, pozyskana lokalizacja w 
Żmigrodzie jest drugą, która 
powiększyła zasoby Powiatu 
Trzebnickiego. • Nieruchomość w Żmigrodzie przy ul. Wrocławskiej 46

Współpraca w zakresie ewidencji 
zabytków

Starosta Małgorzata Matu-
siak spotkała się z Dolnoślą-
skim Konserwatorem Zabyt-
ków we Wrocławiu Danielem 
Gibskim w siedzibie Staro-
stwa Powiatowego w Trzeb-
nicy. 

  Tematem spotkania było 
omówienie zagadnienia ochro-
ny zabytków, które znajdują 
się na terenie Powiatu Trzeb-
nickiego.  Zwrócono szczególną 
uwagę na uwzględnienie zadań 

ochronnych w planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzen-
nym oraz przy kształtowaniu 
środowiska.
   - Spotkanie to jest wstępem 
do dalszych działań i współ-
pracy w zakresie ważnego za-
gadnienia jakim jest ochrona 
zabytków. Informacje w tym 
temacie będziemy na bieżąco 
przekazywać jednostkom sa-
morządowym z terenu naszego 
powiatu - powiedziała staro-
sta Małgorzata Matusiak.

Zarząd Powiatu Trzebnickiego podjął skuteczne starania przejęcia 
kolejnej nieruchomości.

n Spotkanie starosty Małgorzaty Matusiak z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków Danielem Gibskim
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Redakcja: Od dziecięciu lat 
jest Pan prezesem SPR „Bór” 
Oborniki Śląskie. Wcześniej 
uprawiał Pan piłkę ręczna i 
grał jako rozgrywający. Moż-
na powiedzieć, że to wyma-
rzona droga dla kogoś, kto 
związany jest z tą fascynują-
cą grą zespołową.
Przemysław Bagiński: To 
prawda, piłka ręczna to moja 
wielka i spełniona miłość oraz 
spiritus movens moich życio-
wych wyborów. Tak na mar-
ginesie, to zawodnikiem, choć 
nie pierwszego zespołu pozo-
staję nadal. Wracając jednak 
do klubu, to objęcie sterów w 
SPR było potrzebą chwili i w 
jakimś sensie oczekiwaniem 
obornickiego środowiska piłki 
ręcznej. Kilkanaście lat temu 
praktycznie wszystko się roz-
padło, ówczesny zarząd istniał 
jedynie„na papierze”, szkolenie 
młodzieży przestało funkcjo-
nować, trenowała tylko jedna 
grupa juniorów, a seniorów 
nie było wcale. Krótko mówiąc 
obraz wysoce pesymistyczny i 
zniechęcający.
Red.: Rzeczywiście sytuacja 
nie wyglądała dobrze. Czy 
w tych okolicznościachnie 
obawiał się Pan podjąć takie-
go wyzwania?
P.B.: Nie jestem hazardzistą, 
choć lubię ryzyko i nie boję 
się wziąć na siebie odpowie-
dzialność. Poza tym, jak już 
wspominałem, piłka ręczna 
to bardzo ważna część mojego 
życia. Czułem, a właściwie, to 
wiedziałem, że z czasem będę 
mógł liczyć na duże wsparcie 
Artura Szabata, z którym nota 
bene do dziś „pchamy wózek” 
pod szyldem SPR „Bór”.
Red.: Jak rozumiem współ-

praca z Arturem Szabatem 
układa się wzorowo?
P.B.: Zdecydowanie tak! Mamy 
wspólny cel i to nas łączy. Wy-
pracowaliśmy podział obo-
wiązków, które uwzględniają 
potrzeby klubu oraz nasze 
ograniczenia i możliwości za-
wodowe. Naturalnie zdarzają 
się momenty trudne, ale gene-
ralnie funkcjonujemy, jak do-
bre, choć wcale nie stare mał-
żeństwo (śmiech).
Red.: Wróćmy więc do tego 
wspólnego celu. Jak go rozu-
mieć? 
P.B.: To bardzo proste. Wszyst-
ko, co robimy, robimy z pasji, 
którą jest piłka ręczna. Dzie-
sięć lat temu naszym celem 
było odbudowanie drużyny 
seniorów. Założyliśmy sobie, 
że na dobrze funkcjonującym 
zespole seniorów, będziemy 
budować popularność piłki 
ręcznej w regionie. Sukcesy 
seniorów miały pociągnąć za 
sobą zainteresowanie naszą 
dyscypliną dzieci i młodzieży.
Red.: Udało się Panom osiąg-
nąć to zamierzenie?
P.B.: Tak i nie. Bez wątpienia 
udało nam się odbudować ze-
spół seniorów oraz powołać 
do życia zespoły dziecięce. To 
ogromny sukces. Jako organi-
zacja mamy bardzo dużo chęci 
i niekończącą się motywację 
do tego, aby nadal się rozwijać, 
stąd też stawiamy sobie nowe 
coraz ambitniejsze cele. Wiążą 
się  one z  podnoszeniem po-
ziomu sportowego i populary-
zacją piłki ręcznej w regionie, 
a co za tym idzie ze wzrostem 
jej atrakcyjności. W tym ob-
szarze ciągle jednak jest bar-
dzo dużo do zrobienia.
Red.: Proszę zdradzić na-

szym czytelnikom plany 
Stowarzyszenia na najbliż-
sze miesiące, lata...
P.B.: Bardzo chętnie, to żadna 
tajemnica. Oczywiście celem 
sportowym numer jeden jest 
awans pierwszego zespołu na 
zaplecze SUPERLIGI PGNiG. 
Do tego wprawdzie jeszcze 
długa droga sportowa i organi-
zacyjna, ale walczymy! Ewen-
tualny awans, oznaczałbyspo-
re zmiany w organizacji klubu, 
rozmawiamy bowiem o pro-
fesjonalnej lidze. W związku 
z tym, aby sprostać wymaga-
niom licencyjnym, potrzebne 
będzie przeprowadzenie sze-
regu bardzo istotnych zmian 
strukturalnych. To temat na 
osobną długą dyskusję. Rzecz 
jasna już teraz podejmujemy 
odpowiednie działania, aby 
maksymalnie dobrze przygo-
tować się do nowej, wyczeki-
wanej przez wielu rzeczywisto-
ści. Kolejnym, równie ważnym, 
zadaniem jest rozwój zespołów 
dziecięcych i młodzieżowych. 
To jednak wyzwanie dużo 
trudniejsze, wymagające bo-
wiem sporych nakładów fi-
nansowych oraz czasu – w 
tym aspekcie szczególnie istot-
na będzie cierpliwość, a także 
rozsądne i przemyślane decy-
zje.
Red.: Zostańmy więc na 
chwilkę przy grupach mło-
dzieżowych. Jaki ma Pan 
pomysł na ich rozwój?
P.B.: W przypadku grup mło-

dzieżowych moje myślenie cią-
gle ewoluuje.Mam nadzieję, że 
w dobrym kierunku (śmiech). 
Obecnie stoję na stanowisku, 
że fundamentem powinna 
być organizacja odpowiednich 
zajęć ogólnorozwojowych u 
najmłodszych. Od pewnego 

czasu podejmujemy działania 
zmierzające do podnoszenia 
sprawności fizycznej dzieci w 
wieku przedszkolnym. Bardzo 
zależy mi na tym, aby w przed-
szkolach były prowadzone sy-
stematyczne zajęcia ruchowe o 
możliwie szerokim spektrum. 
Tylko taka praca może w kon-
sekwencji przyczynić się do 
wychowania sprawnych dzieci 
w wieku szkolnym. Na razie 
udało nam się wprowadzić ta-
kie zajęcia w jednym z przed-
szkoli.
Red.: A rezultat...?
P.B.: Proszę mi uwierzyć, że 
dzieci są zachwycone, a my 
na zajęciach nie wyciągnęli-
śmy nawet piłek! Na dalszych 
etapach edukacyjnych, lekcje 
wychowania fizycznego po-
winni prowadzić dobrze do 
tego przygotowani, odpowied-
nio wykształceninauczyciele. 
To wcale nie żart! Jestem pe-
wien, że przy dobrej organi-
zacji, odpowiednim poziomie 
lekcji, udział dzieci w zaję-
ciach wychowania fizycznego 
byłby wyższy i wszyscy by na 
tym skorzystali - młodzież, 
rodzice, kluby sportowe oraz 
jednostki samorządowe. Ma-
rzy mi się utworzenie chociaż 
jednej klasy sportowej, choć z 
doświadczenia wiem, że może 
być to trudne. Należę jednak 
do ludzi wielkiej  wiary i ciągle 
nie przestaję marzyć!
Red.: Szkoły, przedszko-
la borykają się z kłopotami 

organizacyjnymi w związ-
ku z pojawieniem się dzieci 
z Ukrainy. Czy odczuwa-
cie jakieś konsekwencje w 
związku z sytuacją za naszą 
wschodnią granicą?
P.B.: Organizacyjnie nie. 
Władze gminy trafnie wyty-

powałymiejsca, gdzie można 
zorganizować uchodźcom od-
powiednią i godną bazę nocle-
gową. Ominęła nas sytuacja, 
w której noclegownie wyzna-
czono w halach sportowych.
Nasze zajęcia są oczywiście 
otwarte dla dzieci z Ukrainy. 
Osobiście prowadzę ćwiczenia 
z przedszkolakami, w których 
uczestniczy trójką ukraiń-
skich chłopców. W szkole pod-
stawowej i średniej uczyłem 
się języka rosyjskiego, więc 
na poziomie komunikacji nie 
ma dużych barier, przy okazji 
pomagam też innym dzieciom, 
aby proces asymilacji przebie-
gał sprawnie i nieinwazyjnie.
Rozszerzając nieco Pana py-
tanie chciałbym podkreślić, 
że nie pozostajemy bierni i 
staramy się włączyć w pomoc 
naszym wschodnim sąsiadom. 
Dwa tygodnie temu organizo-
waliśmy zajęcia pod nazwą 
„Sprawny przedszkolak”, spo-
dziewając się dzieci z Ukrainy, 
zaprosiłem jedną z mam, któ-
ra jest Ukrainką, aby pomogła 
nam w komunikacji. Wszystko 
wyszło świetnie, a zabawa była 
znakomita!
Red.: Jako organizacja je-
steście znani z wrażliwości i 
zaangażowania w wiele akcji 
o charakterze pomocowym.
P.B.: Dziękuję i cieszę się, że 
tak jesteśmy odbierani. To 
prawda, że staramy się reago-
wać na trudne sytuacje, które 
dzieją się wokół nas. Obecnie 
przygotowujemy mecz cha-
rytatywny podczas, którego 
będzie prowadzona zbiórka 
pieniędzy na pomoc dla ośmio-
letniej Ingi Szymoniak. To spo-
łecznie bardzo ważna inicjaty-
wa i cieszymy się, że możemy 
być jej częścią. Ratowanie ży-
cia Ingi jest też naszą sprawą! 
Już dziś zapraszam na wielki 
mecz z SPR „Bór” Joynext vs. 
Śląsk Wrocław Handball.
Red.: Czuje się Pan społecz-
nikiem? Taki obraz wyłania 
się z wielu Pana wypowiedzi.
P.B.: Tak mnie określają osoby 
z mojego bliskiego otoczenia, 
choć sam unikam wszelkich 
etykiet, nawet tak szlachet-
nych, jak bycie społecznikiem. 
Robię to co lubię, tak po pro-
stu! Nie zamierzam jeszcze 
kończyć swojej działalności i 
niezmiennie wierzę, że wiele 
jeszcze uda się zrobić nie tyl-
ko dla naszej powiatowej piłki 
ręcznej, ale sportu w ogóle. 
Red.: Bardzo dziękuję za 
rozmowę.
P.B.: Dziękuję.

Robię to co lubię - tak po prostu!Robię to co lubię - tak po prostu!
Wywiad z Przemysławem Bagińskim, Prezesem Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „Bór”Wywiad z Przemysławem Bagińskim, Prezesem Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „Bór”

• Drużyna SPR „Bór” z Obornik Śląskich po kolejnym wy-
granym meczu świętuje wspólnie ze swoimi fantastyczny-
mi kibicami

Nastały złote lata obornickiej piłki ręcznej. W ostatnich latach „szczczypiorniak” zyskuje coraz większą popu-
larność w naszym powiecie. Niewątpliwa w tym zasługa  Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „Bór” Oborniki Śląskie, 
klubu, który reprezentuje Powiat Trzebnicki w rozgrywkach pierwszej ligi mężczyzn. W dużej mierze za sprawą 
SPR „Bór” piłkę ręczną można oglądać również w Trzebnicy. Od dziesięciu lat obornickim klubem kierują Prze-
mysław Bagiński oraz Artur Szabat.

• Prezes Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „Bór” Przemysław Bagiń-
ski (z lewej) wraz ze starostą Małgorzatą Matusiak i przedstawi-
cielem firmy Joynext Bogdanem Koziarem.
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We wrześniu przyszłego roku 
planowane jest otwarcie no-
wego obiektu sportowego, 
a także oddanie do użytku 
infrastruktury szkolnej. To 
prawdziwa rewolucja! Sko-
rzystają z niej nie tylko 
uczniowie, ale też wszyscy 
mieszkańcy Żmigrodu, po-
nieważ obiekt będzie wypo-
sażony także w ogólnodo-
stępną część rekreacyjną.

  Czterotorowy basen pływacki, 
brodzik dla dzieci, basen re-
kreacyjny oraz strefa odnowy 
biologicznej wraz z saunami, 
a także 10 sal lekcyjnych dla 
uczniów klas I-III, sala ćwi-
czeń, świetlica, pokój nauczy-
cieli to najważniejsze elementy 
największej żmigrodzkiej in-
westycji ostatnich lat. Budowy 
nie zatrzymała pandemia ani 
też trudna sytuacja związa-
na z dostępnością materiałów 
budowlanych. Harmonogram 
zakłada, że w pierwszym pół-
roczu przyszłego roku prace 
budowlane zostaną zakończo-

ne, a już od września 2023 z 
nowych sal lekcyjnych i świet-
nej infrastruktury sportowej 
skorzystają uczniowie, jak i 

pozostali mieszkańcy Żmigro-
du. 
 - Za nami żmudny etap przy-
gotowawczy inwestycji i wybór 

wykonawcy, który kończy już 
prace na tzw. poziomie zero. W 
praktyce oznacza to, że 20% 
prac za nami i wkrótce będą 

mogli Państwo obserwować 
jak spoza poziomu ziemi uros-
ną mury tej inwestycji. Wtedy 
będzie można na żywo przeko-
nać się z jak dużym obiektem 
mamy do czynienia. Cieszę się, 
że prace na budowie odbywają 
się terminowo i na ten moment 
perspektywa oddania obiektu 
do użytku we wrześniu 2023 
roku nie jest zagrożona – mówi 
Robert Lewandowski, bur-
mistrz Żmigrodu. 
 Wartość inwestycji wyno-
si dziś 19 mln zł, ale o peł-
nej kwocie wydatków będzie 
można mówić po zakończeniu 
prac – uwzględniając wszyst-
kie rynkowe zmiany dotyczące 
cen materiałów budowlanych. 
Wykonawcą inwestycji jest fir-
ma Moris-Polska Sp. Z o. o. z 
Warszawy. Na realizację zada-
nia Gmina Żmigród pozyskała 
dotację w wysokości 5 mln zł 
z Ministerstwa Sportu oraz 1 
mln 250 tys. z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego.

Prace na budowie Delfinka idą pełną parąPrace na budowie Delfinka idą pełną parą
Żmigrodzki Delfinek, czyli kryty basen oraz rozbudowane skrzydło szkoły podstawowej przy ul. Sienkiewicza 
w Żmigrodzie to inwestycja, która rośnie z tygodnia na tydzień. Prace postępują zgodnie z harmonogramem 
i na budowie możemy mówić już o zamknięciu tzw. stanu zero. 

• Burmistrz Żmigrodu Robert Lewandowski w trakcie wizyty na placu budowy Delfinka

Zniesienie kwarantanny i obowiązku noszenia maseczekZniesienie kwarantanny i obowiązku noszenia maseczek
Od 28 marca 2022 roku 
przestał obowiązywać nakaz 
noszenia maseczek ochron-
nych w miejscach użytku 
publicznego. Zakrywanie 
nosa i ust nadal obowiązu-
je w placówkach medycz-
nych, czyli w przychodniach 
i szpitalach oraz aptekach. 
Minister zdrowia rekomen-
duje jednak noszenie ma-
seczek w miejscach dużych 
skupisk ludzkich.

Zniesiona została izolacja do-
mowa, kwarantanna granicz-
na i kwarantanna domowa dla 
współdomowników. Pacjenci, 
którzy będą identyfikowani 
poprzez testy jako zakażeni, 

będą na zwykłych zasadach 
otrzymywali zwolnienia le-
karskie i mając świadomość 

zagrożenia będą musieli sami 
izolować się w domu. Nato-
miast tymi izolacjami nie bę-

dzie zarządzać już sanepid.
Jeśli pojawią się lokalne ogni-
ska wirusa, to sanepid będzie 

mógł nałożyć kwarantannę i 
zadecydować o izolacji.

(GPT)
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Grupy biegowe Powiatu Trzebnickiego na 
Recordowej Dziesiątce w Poznaniu

Sportowcy połączonych sił 
trzech grup biegowych z te-
renu Powiatu Trzebnickiego 
wystartowali w zawodach 18 
Recordowa Dziesiątka (daw-
niej Maniacka Dziesiątka), 
które odbyły się 13 marca w 
Poznaniu.

Zawodnicy grup biegowych: 
Athletic Team Prusice, DTR 
Biega/Mario Team oraz Obo-
rygeni Oborniki Śląskie sta-

wili się na starcie osiemnastej 
edycji poznańskiego biegu w 
konkretnym celu – pobić ży-
ciowe rezultaty na dystansie 
10 km.

Szybka trasa biegu ze startem 
umiejscowionym przy Jeziorze 
Maltańskim, w połączeniu ze 
sprzyjającą pogodą spowodo-
wały, że zgodnie z założeniami 
padło wiele życiówek. Najwię-
cej w licznej grupie DTR Biega/

Mario Team. Na pięć kobiet z 
tej grupy, wszystkie pięć po-
biło swoje życiowe rekordy. 
Wynik dwunastu rekordów 
na 16 zawodników potwierdza 
wysoką formę na początku se-
zonu. Równie świetne wyniki 
zawodników z Athletic Team 
oraz Oborygenów mogą zwia-
stować jeden z lepszych sezo-
nów w historii tych klubów.

(GPT)

n Athletic Team Prusice, DTR Biega/Mario Team Trzebnica oraz Oborygeni Oborniki Ślą-
skie reprezentowali w Poznaniu barwy całego Powiatu Trzebnickiego

Powstanie nowe boisko 
wielofunkcyjne

Na terenie gminy Oborniki 
Śląskie powstanie kolejne 
boisko wielofunkcyjne. We 
wtorek 29 marca burmistrz 
Arkadiusz Poprawa podpisał 
umowę na sportowe zago-
spodarowanie terenu wokół 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Obornikach Śląskich. 

  W ramach zadania zostanie 
wybudowane boisko wielo-
funkcyjne wraz z piłkochwy-
tem i ogrodzeniem panelowym. 

Ponadto stworzone zostanie 
utwardzenie pod lodowisko, 
ściankę wspinaczkową oraz 
wybudowany zostanie budy-
nek gospodarczy wraz z ele-
mentami małej architektury. 
  Czas wykonania inwestycji 
zawarty w podpisanej umowie 
to 7 miesięcy. Dofinansowanie 
na wykonanie sportowego za-
gospodarowania terenu wokół 
OSiRu pochodzi z programu 
Polski Ład i wynosi 4 500 000 
zł.

Położone na północy RPA tur-
niejowe pola: Koro Creek Golf 
Club i Euphoria Golf Club sta-
ły się miejscem niezwykłego 
startu Mateusza Gradeckiego. 
Polski golfista, grając na nich 
po raz pierwszy, odniósł długo 
oczekiwane zwycięstwo w jed-
nej z najbardziej prestiżowych 
lig golfowych świata. Tym 
sposobem Gradecki stał się 
pierwszym od blisko trzech lat 
polskim zawodnikiem trium-
fującym w zawodach Challen-
ge Tour i drugim zawodnikiem 

w historii wszystkich startów 
Polaków, który osiągnął takie 
zwycięstwo.
  Turniej Limpopo Champion-
ship zaliczany był jednocześ-
nie do dwóch cykli golfa pro-
fesjonalnego: europejskiej ligi 
zawodowej Challenge Tour i 
południowoafrykańskiej ligi 
Sunshine Tour. Stąd udział 
w turnieju wzięło ponad 200 
zawodników z całego globu, w 
tym czołówka graczy Challen-
ge Tour, rywalizacja o ponad 1 
milion złotych (250 tys. USD) 

nagród w puli turnieju była 
więc zacięta.
 - Golf jest sportem, w którym 
o sukcesie często decydują de-
tale. Już po pierwszych run-
dach turnieju czułem, że tylko 
szczegóły dzieliły mnie od by-
cia w ścisłej czołówce. Jestem 
bardzo szczęśliwy, że mogę wy-
grywać na wysokim poziomie i 
w tak trudnych warunkach. To 
zwycięstwo upewniło mnie, ale 
i wielu innych, że mogę osią-
gać międzynarodowe sukcesy 
i sprawiać radość nie tylko 
sobie, rodzinie i najbliższym 
ale i wszystkim, którzy zawsze 
wierzyli we mnie i wspierali w 
lepszy i gorszych momentach 
mojej dotychczasowej kariery. 
Dziękuję wszystkim, którzy mi 
kibicowali! Po wygranej otrzy-
małem mnóstwo bardzo mi-
łych wiadomości i gratulacji – 
powiedział Mateusz Gradecki.
  Kolejny turniej Challenge 
Tour, w którym udział weźmie 
Mateusz Gradecki rozpocznie 
się 19 maja w hiszpańskim 
Kadyksie. Zawody otworzą se-
rię cotygodniowych zawodów 
w Europie, która będzie trwała 
do jesieni. Dla Mateusza staw-
ką w tej rywalizacji jest nie 

tylko zajęcie miejsca w czołów-
ce Challenge Tour, ale także 
awans do elitarnego golfowego 
cyklu DP World Tour.
 - Do Polski wracam bogatszy 
o to doświadczenie, myślę, że 
wpłynie ono pozytywnie na 
moje kolejne starty. Z optymi-
zmem czekam na kolejne tur-
nieje – podsumował Mateusz 
Gradecki.
  Pochodzący z Obornik Ślą-
skich Mateusz Gradecki to 
czołowy zawodowy golfista w 

Polsce. Pierwszy Polak, który 
zwyciężył w zawodowym za-
granicznym turnieju, liczącym 
się do rankingu światowego. 
Obecnie jest zawodnikiem 
Challenge Tour, do którego 
awansował już w pierwszym 
sezonie zawodowej kariery, 
zdobywając w sezonie 2018 
czołowe miejsce w klasyfikacji 
generalnej cyklu Pro Golf Tour.
  W golfie zawodowym startuje 
z licencją PGA Polska.

Mateusz Gradecki triumfuje w RPAMateusz Gradecki triumfuje w RPA
Jeden z najlepszych polskich golfistów, pochodzący z Obornik Śląskich i na codzień trenujący w Gradi Golf Club w 
Brzeźnie, został zwycięzcą turnieju Challenge Tour Limpopo Championship w Republice Południowej Afryki.

• Zwycięzca turnieju Challenge Tour Limpopo Championship

• Mateusz Gradecki na polu golfowym w RPA 

więcej informacji na: www.glostrzebnicki.pl

• Burmistrz Arkadiusz Poprawa podczas podpisania umowy
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facebook.com/GlosPowiatuTrzebnickiego

Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w ŻmigrodziePowiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie  
serdecznie zaprasza do swoich szkół.serdecznie zaprasza do swoich szkół.

W nadchodzącym roku szkolnym W nadchodzącym roku szkolnym 2022/20232022/2023 mamy do zaoferowania  mamy do zaoferowania 
młodzieży następujące kierunki nauczania:młodzieży następujące kierunki nauczania:
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Młodzież zmierzyła się z cy-
tatem Bolesława Prusa, roz-
wijając go twórczo. Najlep-
sze pióro należy w tym roku 
do Emilii Nahotko z klasy 3d 
trzebnickiego liceum.

Organizatorkami Powiatowe-
go Konkursu Polonistycznego 
były Kamila Możdżeń-Berbeć, 
dyrektorka Liceum Ogólno-
kształcącego w Trzebnicy oraz 
nauczycielka języka polskiego  
Monika Komisarczyk.
  Po konkursie młodzież 
uczestniczyła w warsztatach 
na temat dezinformacji i fake 
newsów. Nieprawdziwa lub 
częściowo nieprawdziwa wia-
domość, często o charakterze 
sensacyjnym, publikowana w 
mediach z intencją wprowa-

dzenia odbiorców w błąd w 
celu osiągnięcia korzyści fi-
nansowych, politycznych lub 
prestiżowych to w obecnych 
czasach poważny problem. 
Warsztaty poprowadziły Julia 
Katura i Amelia Mazurkiewicz 
z klasy 3ag humanistyczno-
-medialnej trzebnickiego lice-
um. 

   Organizatorzy dziękują na-
uczycielkom: paniom Alinie 
Kaczor, Sabinie Łuczuk-Szu-
bie oraz Beacie Orlik-Kwolik 
za przygotowanie uczniów i 
uczennic.
  Konkurs wsparło finansowo 
Stowarzyszenie Oświatowe 
„Sowa”

(GPT)

Powiatowy Konkurs PolonistycznyPowiatowy Konkurs Polonistyczny
31 marca 2022 roku kilkanaście osób ze wszystkich szkół średnich powiatu trzebnickiego konkurowało o mi-
strzowski tytuł polonistyczny. Konkurs odbył się w Liceum Ogólnokształcącym w Trzebnicy.

więcej informacji na: www.glostrzebnicki.pl

Była to nie tylko okazja do 
obejrzenia wspaniałych dzieł 
sztuki i obcowania z arty-
stą – autorem prac, ale tak-
że możliwość wysłuchania 
niezwykle wartościowych 
wykładów, których autorzy i 
autorki przybliżyli nam róż-
norodny świat kultury.

Pani Małgorzata Kosińska 
– Pułka wygłosiła wykład 
„Sztuka ulicy – refleksje”, prof. 
Agnieszka Małocha przybli-
żyła nam temat komunikacji, 
prezentując wykład „Dyskurs 
równościowy – perspektywa 
humanistyczna”, prof. Leszek 
Pułka poszukiwał odpowie-

dzi na pytanie: „Czy to koniec 
McŚwiata? “, dr Sebastian Wę-
grzynowski przybliżył uczest-
nikom i uczestniczkom Semi-
narium twórczość p. Marka 
Gołębiewskiego.

Dyrekcja podziękowała za po-
moc w organizacji wydarzenia: 
Starostwu Powiatowemu w 
Trzebnicy, pani Małgorzacie 
Jeżewskiej – wychowawczy-
ni kl. 3b oraz młodzieży z tej 
klasy, panu Grzegorzowi Ma-
twiszynowi, Emilii Nahotko, 
Zuzannie Fajer i Ewie Kani.

fot.: Damian Matwiszyn. 

III Seminarium o Edukacji – różnorodność w kulturzeIII Seminarium o Edukacji – różnorodność w kulturze
III Seminarium o Edukacji – różnorodność w kulturze, w ramach którego odbyła się wystawa prac malarskich pana Mar-
ka Gołębiewskiego, to wydarzenie objęte Honorowym Patronatem przez panią Małgorzatę Matusiak Starostę Powiatu 
Trzebnickiego.

• Na seminarium obecna była starosta Małgorzata Matusiak • Autor prac malarskich Marek Gołębiewski

• Uczestnicy tegorocznego Powiatowego Konkursu Polonistycznego wraz z organizatorami
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PowiatowyPowiatowy
Zespół SzkółZespół Szkół
nr 2 w Trzebnicynr 2 w Trzebnicy

zaprasza zaprasza 
młodzieżmłodzież

do technikum do technikum 
oraz branżowejoraz branżowej

szkoły szkoły 
zawodowejzawodowej
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Anna Sychla, 
uczennica klasy ekono-
micznej Liceum Ogólno-
kształcące w Trzebnicy. 
Osiągnięcia:
- Liderka projektu „75 
drzew na 75-lecie Lice-
um Ogólnokształcącego w 
Trzebnicy”, kóry wszedł do 
finału XXI edycji Olimpiady 
Zwolnionych z Teorii

- Młodzi w Akcji + , uczestniczka projektu na rzecz mło-
dzieży, pilotowanego przez Centrum Edukacji Obywa-
telskiej;  liderka grupy -  EkoLOgiczniDTR Trzebnica 
w Festiwalu internetowym i grze terenowej Centrum 
Edukacji Obywatelskiej w ramach Tygodnia Edukacji 
Globalnej „Szkoła w świecie, świat w szkole”,
- uczestniczka zajęć międzynarodowych ze studentami  
i studentkami z Turcji,  Litwy,  Hiszpanii,  Ukrainy, Nor-
wegii w ramach International Exchange
Działania w ramach wolontariatu:  
- zbiórka przedmiotów na  kiermasze dla potrzebują-
cych z Ukrainy oraz dzieci z PZSPSz,
- koordynowanie akcji zbiórki żywności  dla podopiecz-
nych Domu Opieki w Gródku Podolskim
- projektowanie graficzne plakatów informacyjnych,
- organizacja akcji charytatywnych.

S T Y P E N D I AS T Y P E N D I A  
dla uzdolnionej młodzieży szkół powiatowychdla uzdolnionej młodzieży szkół powiatowych

Kinga Kraus
jest uczennicą klasy 3 Lice-
um Ogólnokształcącego im. 
K. Holteia i w roku szkol-
nym 2020/2021 uzyskała 
średnią ocen 5,00. 
Osiągnięcia: 1. miejsce w 
Ogólnopolskim Konkursie 
Wyśpiewaj Zimę; 2. miejsce  
Powiatowym Konkursie 
Piosenki Poetyckiej „Niech 

żyje bal”; 1. miejsce w Wiosennym Konkurs Fotograficz-
nym (gminny), 1. miejsce Talent show Anloville, Udział 
w etapie międzyszkolnym Ogólnopolskiej Olimpiady 
Antycznej; 1. miejsce w Szkolnym Konkursie Wiedzy o 
Patronie LO Karolu v. Holteiu; Współtworzenie Gazetki 
Szkolnej „Holtei pod Lupą”; Działania wolontariackie 
– pomoc w organizacji „5. biegu Oborygena”, Zaanga-
żowanie w życie szkoły w postaci udziału uroczystoś-
ciach szkolnych (ślubowanie klas I, akademia z okazji 
11 listopada) oraz reprezentowanie szkoły na uroczy-
stościach zewnętrznych (udział w Ogólnopolskiej Akcji 
„Narodowe Czytanie” organizowanej przez Starostwo 
Powiatowe). Kinga uczęszcza do szkoły muzycznej 2 
stopnia (klasa fortepian) oraz do szkoły aktorsko-wo-
kalno-tanecznej  „Broadway Musical School”.

Milena Żuk 
jest uczennicą klasy 
3 Technikum Rekla-
my, w roku szkolnym 
2020/2021 uzyskała 
średnią ocen (z za-
wodowych i ogólno-
kształcących) 5,12. 
Milena wykazuje 

szczególne uzdolnienia w dziedzinie przedmio-
tów zawodowych. Uczennica osiągnęła w roku 
szkolnym 2020/2021 najwyższe noty zarówno z 
przedmiotów teoretycznych jak i praktycznych, 
osiągając średnią ocen 5,71. 

Podczas praktyk wyróżniła się zaangażowaniem 
i pracowitością, co zostało docenione przez pra-
codawcę. Podejmuje działania naukowe i spo-
łeczne: kurs fotograficzny, kurs marketingu in-
ternetowego - w tym zdobyty certyfikat Google 
„Podstawy marketingu internetowego”. 

Marcin Olszański
- uczeń klasy III 
Technikum Ekono-
miczno- Handlowego
w Powiatowym Ze-
spole Szkół im. Piotra 
Włostowica w Trzeb-
nicy. Ambitny, twór-
czy w działaniu i my-

śleniu, obowiązkowy, kreatywny, wytrwały 
w dążeniu do celu, posiadający szerokie 
horyzonty myślowe, empatyczny i życzli-
wy! Niezależny, zawsze gotowy wspierać 
innych! Marcin jest pasjonatem ekonomii i 
dlatego też realizuje swoje edukacyjne cele 
w Technikum o profilu ekonomicznym. 

W wolnym czasie czyta książki i przemierza 
Powiat Trzebnicki na rowerze.

Damian Nalaskowski 
- uczeń klasy II B w 
Powiatowym Zespole 
Szkół im. Piotra Wło-
stowica w Trzebnicy 
w zawodzie stolarz.

Podczas 2 lat nauki 
dał się poznać, jako 

uczeń, który zawsze wzorowo wypełniał 
obowiązki wynikające ze statutu szko-
ły. Prezentuje wysoka kulturę osobistą w 
szkole i poza nią. Aktywnie uczestniczył w 
życiu szkoły i klasy. Na koniec roku szkol-
nego 2020/21 otrzymał średnią ocen 5,59. 

Zawsze służy pomocą kolegom i koleżan-
kom, szanuje poglądy innych , dba o dobre 
relacje z rówieśnikami.

Patryk Mielcarek
- uczeń klasy II Lice-
um Ogólnokształcące-
go w Powiatowym Ze-
spole Szkół im. Jana 
Pawła II w Żmigrodzie.
Jest człowiekiem o 
przyjaznym usposo-
bieniu i z wieloma za-

interesowaniami. Szczególnie  pasjonują go 
gry komputerowe i układanie kostki Rubika. 

Lubi słuchać muzyki. Jest otwarty i uzdol-
niony w wielu dziedzinach, szczególnie wy-
różniają się jego upodobania humanistyczne. 

Chętnie i często wypowiada się na różne te-
maty, co świadczy o Jego erudycji. Jest bar-
dzo otwarty i wszechstronnie utalentowany.

Laura Znojek 
- jest uczennicą Powiato-
wego Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Żmigro-
dzie. Aktualnie uczęszcza 
do klasy III Szkoły Bran-
żowej, gdzie kształci się w 
zawodzie fryzjer. 
W minionym roku szkol-

nym uzyskała średnią ocen 5,20. Uczennica wykazu-
je się wzorową kulturą osobistą w szkole i poza nią, 
aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły, kla-
sy czy gminy. Zawsze chętnie służy pomocą, szanuje 
poglądy i okazuje szacunek innym. Laura samodziel-
nie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, dzię-
ki czemu stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. 
Uczennica chętnie podejmuje się nowych zadań, 
wierzy w swoje możliwości, a w sytuacjach trudnych 
potrafi poprosić o pomoc. Bezinteresownie wspiera 
działalność szkolnego Wolontariatu, wzorowo i od-
powiedzialnie wypełnia wszystkie obowiązki szkolne.

Karolina Żyto 
uczęszcza do IV klasy 
technikum ekonomiczne-
go w Powiatowym Zespole 
Szkół w Żmigrodzie. Jest 
tegoroczną maturzystką. 
W przyszłości chciała-
by studiować oraz dalej 
kształcić się w kierunku 

ekonomii. W 2020 roku w sierpniu wzięła udział w 
projekcie  „Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim”. 
W ramach tego projektu  odbyła  miesięczny  staż w 
Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie . Z tego projektu 
mogła dodatkowo skorzystać w tym roku szkolnym 
z kursu kasy fiskalnej a obecnie uczęszcza na kurs 
wózka widłowego. Ma wysokie wyniki w nauce i jest 
jedną z najlepszych uczennic. W czasie wolnym robi 
to co lubi, czyli pracuje, spędza czas ze znajomymi 
oraz jeździ na rowerze po Dolinie Baryczy. Interesu-
je się manicure hybrydowym oraz żelowym. Chętnie 
czyta książki o tematyce romantycznej. 

Kacper Czarnecki  
- uczeń III klasy Powiatowe-
go Zespołu Specjalnych Pla-
cówek Szkolno-Wychowaw-
czych w Trzebnicy osiąga 
bardzo dobre wyniki w na-
uce, wzorowo wywiązuje się 
z obowiązków szkolnych. 
Ma bardzo wysoką frekwen-

cje. Sumienny, odpowiedzialny, ambitny, kreatywny.  
Jest uczniem bardzo zaangażowanym w życie społeczne 
i kulturalne szkoły. Ma predyspozycje aktorskie, które 
rozwija na zajęciach koła teatralno-plastycznego. Laureat 
XXVIII, XXIX oraz XXX edycji Dolnośląskiego Konkursu 
Recytatorskiego w Wałbrzychu. Odtwórca głównej roli 
w spektaklu pt. Dziady cz. II” realizowanego w ramach 
Ogólnopolskiej Akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki – 
„Szkoła Pamięta”. Uczestnik innowacji pedagogicznej i 
odtwórcą potrójnej roli w międzyszkolnym Projekcie Tea-
tralnym pt. ”Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. 
Zwycięzca w XI i XII Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki.

Maciej Kochanowski 
Powiatowy Zespół 
Specjalnych Placówek 
Szkolno-Wychowaw-
czych w Trzebnicy. 
Uczeń IV klasy Szkoły 
Podstawowej nr 5 wy-
różnia się wysokimi 
osiągnięciami w nauce. 

Jest uczniem mocno zaangażowanym w życie 
społeczne i kulturalne szkoły, którą godnie re-
prezentuje na terenie Powiatu Trzebnickiego a 
także województwa dolnośląskiego. Maciej jest 
laureatem XXIX edycji Dolnośląskiego Konkur-
su Recytatorskiego w Wałbrzychu, w kategorii 
klas I-III szkół podstawowych.  Zwycięzca XII 
Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki. Laureat 
„Gali Finałowej  25  Trzebnickiego Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej Biedronka”.

Małgorzata Łagoda
Szkoła Przysposabiająca do 
Pracy, klasa II. Powiatowy 
Zespół Specjalnych Placó-
wek Szkolno-Wychowaw-
czych w Trzebnicy. Jest 
wzorową, bardzo pracowitą 
i sumienną uczennicą. Ma 
wysoką frekwencję. Chętnie 

uczestniczy w różnego rodzaju uroczystościach i przed-
sięwzięciach organizowanych na terenie Powiatu Trzeb-
nickiego. Reprezentowała szkołę, na wielu zawodach 
sportowych, na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, 
osiągając sukcesy. Zdobyła wyróżnienie w Wojewódzkim 
Projekcie ArtStacja pod wiodącym tytułem „Bycie eko - nic 
trudnego, zrób dla ziemi coś dobrego”, organizowanym 
przez Fundację PROKURO. Brała udział w Powiatowych 
Konkursach „Ekologiczna choinka, też może być piękna”, 
„Pisanki, kraszanki i inne malowanki” oraz wojewódzkim 
konkursie na medal lub małe formy rzeźbiarskie organi-
zowanym przez Muzeum Miejskie we Wrocławiu.

Piotr Bajak  
jest wychowankiem 
Ośrodka Rewalida-
cyjno – Wychowaw-
czego w Powiatowym 
Zespole Specjalnych 
Placówek Szkolno-
-Wychowawczych w 
Trzebnicy. 

Chętnie przebywa w placówce,  ma bardzo 
wysoką frekwencje.  Wykazuje dużą cieka-
wość poznawczą i poczynił znaczne postępy 
w zakresie usprawniania ruchowego. Rozwi-
nął umiejętności z zakresu alternatywnych 
metod komunikacyjnych. Corocznie uczest-
niczy w programach artystycznych   wyni-
kających   z  cyklicznych uroczystości szkol-
nych tj.  „W zdrowym ciele zdrowy duch” , 
„Święto Rodziny”.  

Kacper Boruszewski 

- uczeń Zespołu 
Szkół Specjalnych w 
Żmigrodzie aktywnie 
uczestniczy w pra-
cach na rzecz szkoły, 
klasy, gminy, środo-
wiska. 

Zajął I miejsce w szkolnym konkursie hi-
storycznym „Wiedzy o odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości”. Chętnie pomaga 
w pracach przygotowawczych na jarmark 
bożonarodzeniowy i wielkanocny. 

Dodatkowo Kacper zajął I miejsce w  pro-
jekcie szkolnym „Matematyka wokół nas”. 

Klaudia Orszewska 

jest uczennicą trze-
ciej klasy Szkoły 
Branżowej I stopnia 
na kierunku sprze-
dawca w Zespole 
Szkół Specjalnych w 
Żmigrodzie. 

Klaudia brała udział w rozmaitych konkur-
sach szkolnych. Zdobyła między innymi II 
miejsce w Regionalnej Olimpiadzie Matema-
tycznej. 

Dużym sukcesem Klaudii jest zajęcie I miej-
sca w szkolnym konkursie informatycznym 
pod nazwą „Grafika komputerowa”. 

Sławomir Bogumił 

- uczeń Zespołu 
Szkół Specjalnych w 
Żmigrodzie jest za-
wodnikiem olimpiad 
specjalnych, bierze 
udział w mityngach 
gimnastycznych. 

Chętnie uczestniczy w konkursach organi-
zowanych przez szkołę i poza nią. 

Godnie reprezentuje szkołę swoimi wystę-
pami wokalnymi, przyczyniając się do jej 
aktywnego rozwoju i promocji. 

Katarzyna Kis

- uczennica Zespołu 
Szkół Specjalnych w 
Żmigrodzie aktywnie 
uczestniczy w przy-
gotowaniu dekoracji i 
kartek okolicznościo-
wych. 

Tworzy ozdoby na jarmark bożonarodzenio-
wy i wielkanocny, pomaga w organizowaniu 
szkolnych uroczystości i bierze w nich ak-
tywny udział. 

Uczestniczy również w konkursach szkol-
nych i reprezentuje szkołę na zewnątrz. 

więcej informacji na: www.glostrzebnicki.pl
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W trakcie apelu zaprosze-
ni goście mówili o naukach 
Jana Pawła II w nawiązaniu 
do aktualnych wydarzeń w 
Polsce i na świecie.

„Powołaniem narodów nie jest 
wzajemna walka i wyniszcza-
nie się wzajemnie, lecz poro-
zumienie i zgoda dla dobra 
pokojowego współżycia. Iluzją 
jest przekonanie, że wojna i 
przemoc przyniosą prawdziwe 
rozwiązanie, gdyż sieją one 
nową nienawiść i większą jesz-
cze nieufność” – te słowa św. 
Jana Pawła II nigdy nie były 
tak aktualne jak dzisiaj, w ob-
liczu rosyjskiej agresji na na-
szego sąsiada. 
  Podczas apelu uczniowie za-
prezentowali również koncep-
cję pokoju stworzoną przez 
papieża Jana XXIII, na którą 
składają się: prawda, spra-
wiedliwość, miłość i wolność. 
Jan Paweł II dodał jeszcze je-
den filar, którym jest solidar-
ność. Na koniec klasy przy-
gotowujące apel zaśpiewały 
ulubioną pieśń Jana Pawła II 
– „Barkę”

(ZSP)

Dzień patrona szkoły w PZS w ŻmigrodzieDzień patrona szkoły w PZS w Żmigrodzie
Obchody Dnia Patrona są zawsze ważnym wydarzeniem dla szkoły. We wtorek 29 marca w Powiatowym Zespole 
Szkół w Żmigrodzie odbył się uroczysty apel pod hasłem „Jan Paweł II – nauczyciel pokoju”, a wieczorem od-
prawiona została msza św. w intencji społeczności szkolnej.

• Podczas apelu uczniowie zaprezentowali koncepcję pokoju stwo-
rzoną przez papieża Jana XXIII

• W uroczystościach uczestniczyli: starosta Małgorzata Ma-
tusiak, wicestarosta Grzegorz Terebun oraz przewodniczący 
Rady Powiatu Robert Adach

Pomysłodawczynią jest ję-
zykoznawczyni, profesorka 
Uniwersytetu Wrocławskie-
go Agnieszka Małocha, która 
skupiła wokół siebie osoby z 
lokalnego środowiska filolo-
gicznego i dziennikarskiego.

Są to między innymi:
– Monika Komisarczyk,
– Kamila Możdżeń-Berbeć,
– Bogumiła Łukaniec,
– Paulina Kolińska,
– Małgorzata Opałka,
– Magdalena Szymańska,
a także wolontariuszki z wroc-
ławskich uczelni, by wspólny-
mi siłami zorganizować Aka-
demię Dobrej Komunikacji.
  Na pierwszą lekcję, która od-
była się 17 marca w salach 
trzebnickiego Liceum Ogólno-
kształcącego, przybyło 41 osób 
– były to głównie uchodźczynie 
ze swoimi dziećmi.
  Kolejne lekcje odbywać się 
będą w Liceum Ogólnokształ-

cącym w Trzebnicy:
– w poniedziałki i czwartki w 
godz. 19:00-20:30
– oraz we wtorki i w piątki w 
godz. 18:00-19:30.

W imieniu organizatorów go-
rąco zapraszamy wszystkich, 
którzy chcieliby:
– uczyć się podstaw komuni-
kacji w języku polskim;
– włączyć się w ruch wolonta-
ryjny wspierający taką dzia-
łalność;
– wspomóc inicjatywę finanso-
wo.
  Akademię Dobrej Komuni-
kacji wspiera Powiat Trzeb-
nicki oraz Stowarzyszenie 
Mieszkańców Dla Trzebnicy. 
To niewątpliwie kolejny waż-
ny krok w stronę integracji i 
procesu usamodzielniania się 
nowych mieszkańców naszego 
regionu.

(MK)

Ruszyły bezpłatne kursy Ruszyły bezpłatne kursy 
języka polskiego w ramach Akademii Dobrej Komunikacjijęzyka polskiego w ramach Akademii Dobrej Komunikacji
Wystartowała Akademia Dobrej Komunikacji. Inicjatywa zorganizowania bezpłatnych kursów języka polskiego 
dla uchodźczyń i uchodźców przybywających do Polski wyszła ze środowiska oświatowego.
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Kwalifikacja wojskowa w powiecie trzebnickim

Stawienie się na kwalifikację 
jest obowiązkowe dla:
u mężczyzn, którzy w tym roku 
kończą 19 lat
u osób, które nie ukończyły 24 
lat, a nie dopełniły jeszcze tego 
obowiązku w latach poprzed-
nich
u kobiet urodzonych w latach 
1998 – 2003, posiadających 
kwalifikacje przydatne do czyn-
nej służby wojskowej (szkoły i 
uczelnie medyczne, weteryna-
ryjne, absolwentki ww. kierun-

ków i psychologii)
u Do kwalifikacji mogą rów-
nież przystąpić ochotnicy, któ-
rzy ukończyli 18 lat.
   Osoby, które podlegają obo-
wiązkowi kwalifikacji woj-
skowej otrzymały od swojego 
wójta lub burmistrza pisemne 
wezwanie z wyznaczonym ter-
minem i godziną stawienia się 
przed Powiatową Komisję Le-
karską.
 W przypadku wystąpienia 
przyczyn uniemożliwiających 

przybycie na wyznaczony ter-
min, należy skontaktować się z 
właściwym urzędem gminy lub 
miasta w celu uzgodnienia no-
wej daty.
  Osoby zgłaszające się po raz 
pierwszy do kwalifikacji woj-
skowej powinny przygotować i 
zabrać ze sobą następujące do-
kumenty:
u dowód osobisty lub inny do-
kument potwierdzający tożsa-
mość
u aktualną fotografię o wymia-

rach 3×4 cm
u dokumenty potwierdzające 
wykształcenie lub kwalifikacje 
zawodowe (świadectwo ukoń-
czenia szkoły lub zaświadcze-
nie o kontynuacji nauki)
u jeśli jest taka potrzeba – do-
kumentację medyczną dotyczą-
cą stanu zdrowia

Szczegółowe informacje można 
uzyskać u Sekretarza Komisji 
Pawła Chorzępy pod numerem 
telefonu: 515 139 138

Kwalifikacja wojskowa przeprowadzona jest od 4 do 26 kwietnia 2022 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka przy Szpi-
talu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy – ul. Prusicka 53. W tym roku kwalifikacja wojskowa w powiecie trzebnickim obejmie 513 osób.

u Gmina Oborniki Śląskie,  tel.: 603 365 875,
u Gmina Trzebnica, tel.: 663 010 100,
u Gmina Zawonia, GOPS, tel.: 504 415 304, 
u Gmina Żmigród, GOPS  tel. 509 262 831,
u Gmina Wisznia Mała, tel.: 71 310 68 32,
u Gmina Prusice, tel.: 602 452 560. 

Punkty recepcyjne:
Dane punktów recepcyjnych w gminach na terenie powiatu:

u Trzebnica: Urząd Miejski w Trzebnicy, pl. Piłsudskiego 1,

u Żmigród: Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska  

         Polskiego 2-3 oraz Hala Sportowa, ul.Sienkiewicza 6,

u Prusice: Urząd Gminy w Prusicach, ul. Rynek 1,

u Wisznia Mała: GOPS, ul. Wrocławska 2,

u Zawonia: GOPS, ul. Trzebnicka 11,

u Oborniki Śląskie: Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 26.

Koordynatorzy ds. uchodźców wyznaczeni przez 
poszczególne gminy są dostępni pod następującymi 
numerami telefonów:

1 stycznia 2020 roku zaczęły obowiązywać 

nowe przepisy Kodeksu Drogowego, zgod-

nie z którymi każda osoba, która kupiła po-

jazd lub go sprzedała, powinna zgłosić taki 

fakt do właściwego organu. Niedopełnienie 

tego obowiązku, powoduje nałożenie w dro-

dze decyzji administracyjnej kary pieniężnej 

od 200 do 1000 złotych. Zgłoszeń można 

dokonywać osobiście w Wydziale Komuni-

kacji przy ulicy Leśnej 1, poprzez profil za-

ufany lub drogą listowną. 

Zachęcamy Państwa do terminowych zgłoszeń.

INFORMACJA 
dotycząca opłat za brak zgłoszenia 

nabycia lub zbycia pojazdu
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Uwaga na nierzetelnych sprzedawców z branży 
fotowoltaiki

Zgodnie z danymi Polskiego 
Towarzystwa Przesyłu i Roz-
działu Energii Elektrycznej 
liczba mikroinstalacji od 
początku 2019 r. do koń-
ca 2021 r. wzrosła prawie 
16-krotnie. Tylko w 2021 
roku Operatorzy Systemów 
Dystrybucyjnych zrzeszeni 
w PTPiREE przyłączyli do 
swoich sieci blisko 400 tys. 
nowych mikroinstalacji.

Nowe instalacje powstają rów-
nież w Powiecie Trzebnickim. 
Niestety wśród licznych firm 
można trafić również na nie-
rzetelnych sprzedawców. Wo-
bec takich Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów 
postawił zarzuty, z których 
większość dotyczy utrudnia-
nia klientom odstąpienia od 
umowy i związanych z tym 
kosztów.
 Warto pamiętać, że 
zgodnie z prawem, Konsument 
może odstąpić od umowy za-
wartej poza lokalem przed-
siębiorstwa w ciągu 14 dni 
od jej zawarcia. 
Konsument z ty-
tułu rozwiąza-
nia umowy nie 
ponosi żadnych 
kosztów. Wyjąt-
kiem jest przy-
padek, w któ-
rym Konsument 
wyraźnie zażą-
dał świadcze-
nia usług przed 
upływem terminu na odstąpie-
nie, wtedy za wykonane prace 
musi zapłacić.
 Należy zdecydowanie 
podkreślić, że Przedsiębiorcy 
z branży fotowoltaiki, tak jak 
i inni Sprzedawcy, zobowiąza-

ni są do przestrzegania prawa 
konsumentów. Sprzedawcy 
zobowiązani są do przedsta-
wiania rzetelnej informacji 
o możliwości odstąpienia od 
umowy zawartej poza lokalem 
przedsiębiorstwa czy reklama-
cji z tytułu rękojmi. Niepra-
widłowości należy zgłaszać do 
Rzeczników Prawa Konsumen-
tów lub bezpośrednio do Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów pl. Powstańców War-
szawy 1;00-950 Warszawa.

Warto wskazać, że obecnie 
UOKiK prowadzi 10 postępo-
wań wyjaśniających wobec 
firm z tego sektora. Dwóm 
spółkom postawiono zarzu-
ty, większość z nich dotyczy 
utrudniania odstąpienia od 
umowy i związanych z tym 
kosztów. Za każdą praktykę 
naruszającą zbiorowe intere-
sy konsumentów i za każde 
niedozwolone postanowienie 
umowne przedsiębiorcom gro-
zi kara do 10 procent rocznego 
obrotu. Dokonując wybory wy-

konawcy warto zwrócić uwagę 
na zawarte w umowie zapisy. 
Pomocna może być również in-
formacja UOKiK o Sprzedaw-
cach, wobec, których toczą się 
postępowania o naruszanie 
zbiorowych interesów konsu-

mentów.
 Wskazany Urząd bada 
działalność firm pod kątem 
problemów związanych z kosz-
tami odstąpienia od umowy. 
Wątpliwości kontrolerów bu-
dzą postanowienia umów, któ-
re mogą wprowadzać w błąd, co 
do wyrażenia zgody na natych-

m i a s t o w e 
rozpoczęcie 
prac i zwią-
zane z tym 
koszty. Jed-
nym z przy-
kładów jest 
stosowanie w 
dziale „Pro-
mocje” zapi-
su „Montaż 
E k s p r e s ” , 

która nie wiązała się z ko-
rzyściami dla konsumenta, bo 
termin końcowy pozostawał 
bez zmian, tylko ze zgodą na 
natychmiastowe rozpoczęcie 
prac i zapłatę za nie. Inne za-
rzuty to m.in. utrudnianie od-

stąpienia od umowy.
 UOKiK podejrzewa, że 
nierzetelni Sprzedawcy nie wy-
dają konsumentom formularza 
odstąpienia od umowy, a także 
uzależniają skuteczność od-
stąpienia od wysłania oświad-
czenia listem poleconym albo 
złożenia go w siedzibie firmy. 
Ponadto może dochodzić do 
niewywiązywanie się z obo-
wiązku zwrotu konsumentom 
całej wpłaconej kwoty w ter-
minie 14 dni od odstąpienia od 
umowy.
 Wśród innych niepra-
widłowości wskazano, że Kon-
sument wraz z rozpoczęciem 
montażu utraci przysługujące 
mu prawo do odstąpienia od 
umowy. Taka praktyka jest 
dopuszczalna tylko wtedy, gdy 
przedmiotem świadczenia są 
rzeczy, które po dostarczeniu 
zostają „nierozłącznie połączo-
ne z innymi. Zgodnie ze sta-
nowiskiem UOKiK elementy 
instalacji fotowoltaicznej nie 

są nierozerwalnie połączone 
ze sobą nawzajem ani z pod-
łożem, na którym są zamonto-
wane.
 Dokonując wybo-
ru warto zwrócić uwagę na 
przedstawianą ofertę. Na 
rynku działa wiele firm, któ-
rych oferty są konkurencyj-
ne. Wybierajmy sprawdzonych 
Sprzedawców, których oferta 
i przedstawiana umowa jest 
korzystna i nie zawiera niedo-
zwolonych zapisów.
Żądajcie Państwo druku od-
stąpienia od umowy zarów-
no na montaż instalacji jak i 
często zaciąganego kredytu. 
14 dniowy okres na wypowie-
dzenie niekorzystnie zawartej 
umowy to czas na pozbycie się 
problemu.
  W razie wątpliwości warto 
zwrócić się o pomoc do Rzecz-
ników Praw Konsumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Robert Borczyk

n Wybierajmy sprawdzonych Sprzedawców, których oferta i przedstawiana umowa jest korzystna i 
nie zawiera niedozwolonych zapisów.

Drożejący węgiel i gaz sprzyjają rozwojowi firm specjalizujących się w sprzedaży fotowoltaiki. Niestety coraz częściej 
Konsumenci doświadczają nieuczciwych praktyk rynkowych. W ubiegłym roku do UOKiK trafiło ponad 120 skarg zwią-
zanych z fotowoltaiką.

„Warto pamiętać, że zgodnie z prawem, Kon-
sument może odstąpić od umowy zawartej 
poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni 
od jej zawarcia. Konsument z tytułu rozwiąza-
nia umowy nie ponosi żadnych kosztów„
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Cztery podstawowe prawa konsu-
mentów:
u prawo do informacji,
u prawo do wyboru,
u prawo do bezpieczeństwa,
u prawo do reprezentacji
stały się podstawą do stworzenia 
prawa, które chroni przed nieuczci-
wymi działaniami nierzetelnych 
sprzedawców.

Upamiętniając to wydarzenie, Między-
narodowa Organizacja Związków Kon-
sumenckich – znana pod nazwą Con-
sumers International, skupiająca 240 
organizacji i instytucji konsumenckich 
ze 120 krajów świata, w roku 1983 r. 
ustanowiła dzień 15 marca Świętem 
Konsumenta. W Polsce obchodzimy to 
święto od 2000 roku.
   Nasze prawa zostały zagwaranto-
wane szeregiem aktów prawnych oraz 
powołanych do jego przestrzegania in-
stytucji. Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów podejmuje działania w 
przypadku naruszenia zbiorowych in-
teresów konsumentów. W sprawach in-
dywidualnych bezpłatną pomoc praw-

ną konsumenci mogą uzyskać m. in. u 
miejskich lub powiatowych rzeczników 
konsumentów.
   Podstawą działalności rzecznika 
jest ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów. 
Wynikające z niej uprawnienia pozwa-
lają Rzecznikowi skutecznie chronić 
konsumenta przed nierzetelnie działa-
jącymi firmami. Warto skorzystać nie 
tylko z porady, ale i pomocy w przypad-
ku utraty środków finansowych, czy 
też trudności w wymianie wadliwego 
sprzętu.
   Sprawy, z którymi mieszkańcy naj-
częściej zgłaszają się do Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów dotyczą:
u sprzedaży towarów w lokalu firmy 
(sklepy i inne) – np. odmowa przyjęcia 
reklamacji, niejasne zapisy gwarancyj-
ne, nieskuteczne usunięcie wad towa-
ru;
u sprzedaży poza lokalem i na odle-
głość (obecnie coraz częściej stosowana 
forma sprzedaży) – np. wprowadzanie 
w błąd, co do przedmiotu sprzedaży 
podczas rozmowy telefonicznej, niezro-
zumiałe umowy, nieprzekazanie kopii 

dokumentów konsumentowi;
u usług (szeroki katalog) – m.in. teleko-
munikacyjne, przewozowe, transportu 
przesyłek, turystycznych, edukacyj-
nych, finansowych, deweloperskich, 
związanych z dostawą mediów, ubez-
pieczeniowych, zdrowotnych itd.
   Warto podkreślić, że coraz częściej 
konsumenci zwracają się z prośbą o 
pomoc, a wręcz interwencję w związ-
ku z pojawiającymi się agresywnymi 
formami reklamy, nieinformowaniem 
o dodatkowych opłatach i wszystkich 
warunkach umowy, trudnościami z 
odstąpieniem od umowy, wysokimi ka-
rami umownymi, źle naliczonymi opła-
tami, brakiem rzetelnych informacji o 
usługach.
   Tego typu niedozwolone praktyki sto-
sowane są również przez niektórych 
sprzedawców urządzeń i instalacji 
wytwarzających energię elektryczną. 
Sprawdzajmy zarówno proponowane 
warunki w tym jakość oraz cenę. Na 
rynku istniej duża konkurencja i wy-
bór rzetelnych sprzedawców nie jest 
trudny.
   Konsumenci coraz częściej dokonują 
zakupów przez Internet w postaci e-
-zakupów.
Dzięki temu możemy kupić produkt w 
atrakcyjnej cenie. W przypadku, gdy 
dokonany zakupu nie spełnia naszych 
oczekiwań pod względem ceny i jako-
ści możemy skorzystać z przysługu-
jącego nam prawa. Zakup produktu 
przez internet tym się różni od zakupu 
w sklepie stacjonarnym, że możemy 
„niechciany” towar zwrócić bez poda-
nia przyczyny w ciągu 14 dni od jego 
otrzymania.
   Trzeba jednak pamiętać, aby wy-
pełnić i odesłać oświadczenie o odstą-
pieniu od umowy. Tu ważna uwaga 
– sprzedawcy internetowi mają obo-
wiązek udostępnienia wzoru oświad-
czenia.
Oczywiście możemy również napisać 
je samodzielnie i wysłać pocztą tra-
dycyjną (najlepiej za potwierdzeniem 
odbioru) lub inny sposób dający nam 
pewność dostarczenia.
   Warto wiedzieć, że jeżeli nie zostali-
śmy poinformowany o prawie do odstą-
pienia, termin ten wydłuża się do 12 
miesięcy. Pamiętajmy, że przedsiębior-
ca ma obowiązek zwrócić nam wszyst-
kie dokonane płatności.
Oprócz prawa do zwrotu mamy prawo 
do reklamacji na takich samych zasa-
dach jak przy zakupach zrobionych w 
sklepie stacjonarnym. Reklamacje na 
zasadzie rękojmi zgłaszamy sprzedaw-
cy (sklep, w którym dokonaliśmy zaku-
pu), natomiast na zasadzie gwarancji 
producentowi (gwarantowi).
   W przypadku, gdy zakupiony pro-
dukt w ciągu dwóch lat od daty wyda-
nia towaru okazał się wadliwy, mamy 
prawo do jego zwrotu sprzedawcy (rę-
kojmia). Wady ukryte najlepiej zgłosić 
do roku od zakupu. Wówczas mamy 
większe szanse na dochodzenie swych 

praw. Mamy prawo żądania naprawy, 
wymiany, obniżenia ceny, a jeśli wada 
jest istotna – zwrotu pieniędzy.
Niestety wskazane zasady dotyczą je-
dynie zakupów poza lokalem przedsię-
biorcy i na odległość (przez Internet). 
Natomiast w przypadku zakupów w 
sklepie stacjonarnym zwrot będzie za-
leżał od dobrej woli sprzedawcy. W tym 
przypadku praktyki są rożne od braku 
zgody, poprzez zamianę wypłaty kwoty 
na bon podarunkowy, poprzez najchęt-
niej oczekiwany zwrot. I za ten trzeci 
przypadek nalezą się słowa uznania 
dla sprzedawców. Pamiętajcie, że nie 
wszystkie produkty kupione w sieci bę-
dziemy mogli oddać powołując się na 
prawo o odstąpienia od umowy.

Na pewno nie oddamy:
u artykułów o krótkim terminie przy-
datności do użycia, np. owoców czy se-
rów,
u rzeczy wyprodukowanych na spe-
cjalne zamówienie klienta, np. biżuterii 
z grawerem,
u płyt z filmami, muzyką lub progra-
mami komputerowymi, których zapie-
czętowane opakowanie otworzyłeś po 
dostarczeniu,
u biletów na koncerty czy wydarzenia 
sportowe.
  Najważniejsze w przypadku zakupów 
przez internet jest zadbanie o bezpie-
czeństwo w sieci. Należy weryfikować 
sprzedawców i pod żadnym pozorem 
nie podawać danych do swych kont 
bankowych – w tym PIN. Oszuści tylko 
na to liczą.
  Drodzy Konsumenci,
uważajcie na płatność. Najbezpieczniej 
zapłacić przy odbiorze. Jeżeli nie to za 
pomocą karty kredytowej. Taka forma 
ułatwi odzyskanie pieniędzy w razie 
problemu. W przypadku, gdy nie otrzy-
maliście zwrotu środków, macie prawo 
złożenia zawiadomienie o możliwości 
popełnienia przestępstwa na policji 
lub w prokuraturze. Sprawdzajcie, czy 
sprzedawca w rzeczywistości istnieje i 
mamy z nim kontakt.
  Uważajcie na fałszywe sms-y z „ban-
ków”. Oszuści rozsyłają fałszywe wia-
domości e-mail czy sms-y dotyczące np. 
możliwości otrzymania dodatkowych 
środków na koncie. Bądźcie ostroż-
ni, nie działajcie pod wpływem chwi-
li. Zawsze można w razie wątpliwości 
zadzwonić do banku i sprawdzić infor-
macje u wiarygodnego źródła.
  Serdecznie zapraszam do Biura Po-
wiatowego Rzecznika Konsumentów, 
które mieści się w Starostwie Powiato-
wym w Trzebnicy przy ulicy Leśnej 1 i 
czynne jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy Starostwa Powiato-
wego.

Kontakt tel: 697 997 880
r.borczyk@powiat.trzebnica.pl

Robert Borczyk, 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Konsumencie poznaj swoje prawaKonsumencie poznaj swoje prawa
15 marca konsumenci mają swoje święto – Światowy Dzień Konsumenta, który uznawany jest na ca-
łym świecie. Jako pierwsi prawo konsumentów dostrzegli Amerykanie. W 1962 amerykański Prezydent 
John F. Kennedy, wygłosił w Kongresie Stanów Zjednoczonych przemówienie dotyczące projektu usta-
wy o ochronie praw konsumenta. Wygłoszone wówczas słowa „konsumenci to my wszyscy” otworzył 
drogę do ochrony naszych praw.

więcej informacji na: www.glostrzebnicki.pl


