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NA PREZYDENTA RP
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4 MILIONY NA AKTYWIZACJĘ
BEZROBOTNYCH W POWIECIE

INWESTYCJE TO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH
ELEMENTÓW ROZWOJU REGIONU
Miniony rok to czas ogromnych sukcesów inwestycyjnych. To czas dialogu
i wsłuchiwania się w głosy mieszkańców całego Powiatu Trzebnickiego. To czas budowy
partnerstwa pomiędzy samorządami powiatu, począwszy od mieszkańców, włodarzy
gmin, po radnych oraz sołtysów. Nowa jakość pracy i liczne sukcesy inwestycyjne.
Rekordowe wsparcie ze środków unijnych, a także z budżetu państwa. Przebudowa,
remonty dróg i budowa chodników świadczą o nowej jakości pracy Zarządu Powiatu
Trzebnickiego.
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PODPISANIE LISTU
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STRAŻAK - SKROMNY BOHATER

To uroczystość przygotowana dla tych, którzy swą ciężką pracą połączoną z pasją
i zaangażowaniem w życie szkoły udowodnili, że nauka to jedna z najważniejszych inwestycji
w życiu. To również ukłon w stronę pedagogów, którzy swą ciężką pracą przekazują to, co tak
cenne - wiedzę.
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Kwartalnik jest odpowiedzią na Państwa oczekiwania. To czasopismo, w którym czytelnicy dowiedzą się o
planowanych i realizowanych inwestycjach, o tym gdzie mogą załatwić istotne dla nich sprawy, do kogo mogą
zwrócić się o wsparcie i jak je otrzymać. To również informator o wydarzeniach w regionie, na których nie może
Państwa zabraknąć.
DTR 24.PL Forum Powiatu Trzebnickiego to bezpłatny
biuletyn, który zagości w Państwa domach w cyklach
odpowiednich dla czterech pór roku: wiosna, lato, jesień i zima.
Choć współczesna komunikacja w dużej mierze opiera się
na przekazie internetowym, kierowanym za pomocą portali oraz
komunikatorów społecznych typu FB, w dalszym ciągu chętnie
sięgamy po papierowe wydanie gazety.
Będziemy informować, doradzać, ostrzegać, komentować
i rozmawiać. Dzięki narzędziu jakim jest kwartalnik DTR24.PL

zbudujemy wspólnotę ludzi świadomych swojego miejsca na
ziemi, dobrze poinformowanych, mających swoje zdanie.
W pierwszym wiosennym wydaniu przybliżymy Państwu
najważniejsze wydarzenia minionego 2019 r. Przekażemy
informacje o działalności Starostwa Powiatowego w Trzebnicy.
Podpowiemy, gdzie nieodpłatnie można skorzystać z pomocy
prawnej oraz porad Rzecznika Praw Konsumenta. Wskażemy
drogę pomocy dla osób niepełnosprawnych. Pokażemy miejsca,
które warto odwiedzić podczas wycieczek rowerowych oraz
pieszych.
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GWARANCJA STABILNOŚCI I DROGA DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
15 MILIONÓW NA DROGI, CHODNIKI I ŚCIEŻKI ROWEROWE W 2020 ROKU

Budżet Powiatu Trzebnickiego na 2020 rok oparty jest na larach bezpieczeństwa nansowego i wprowadza powiat na drogę
rozwoju. Dochody w wysokości blisko 100 tysięcy złotych pozwalają na bezpieczne planowanie wydatków, bez decytu
i zwiększania zadłużenia.
- Partnerska współpraca Zarządu
Powiatu Trzebnickiego z radnymi
przynosi wymierne korzyści
w postaci przyjętego większością
głosów budżetu. Przewidywane
dochody pozwalają na bezpieczne
planowanie wydatków, bez decytu
i zwiększania zadłużenia. Budżet
oparty jest na larach
bezpieczeństwa nansowego
i wprowadza Powiat Trzebnicki na
drogę rozwoju – mówi Starosta
Małgorzata Matusiak.
W tegorocznym budżecie
została zabezpieczona kwota 450
tysięcy złotych na budowę
chodników, w partnerstwie
z gminami, w stosunku 50/50 przy
drogach powiatowych w każdej
z gmin naszego powiatu. Złożono
również cztery wnioski do Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych
o donansowanie zadań drogowych
w Gminie Zawonia i Gminie
Oborniki Śląskie.

Problemem z jakim zmagają
się wszystkie samorządy w Polsce jest
zbyt mała rządowa subwencja
oświatowa. W przypadku Powiatu
Trzebnickiego niedonansowanie
wynosi ok. 5 milionów złotych.
Aby uniknąć konieczności
przeniesienia środków
zaplanowanych na inwestycję do
oświaty, Zarząd Powiatu
Trzebnickiego zaproponował
samorządom współpracę polegającą
na pozyskaniu przez nie środków
zewnętrznych np. na remont dróg
powiatowych przebiegających przez
ich gminy. Dzięki współpracy Gminy
Prusice z Powiatem Trzebnickim

ROWEREM PRZEZ DWA POWIATY

ŚCIEŻKA ROWEROWA KSIĄŻĘCA WIEŚ - GRUSZECZKA

udało się wyremontować 6-kilometrowy odcinek drogi DębnicaSkokowa i jest to największa
w historii powiatu kwota
pozyskana przez gminę ze środków
zewnętrznych na przebudowę
drogi powiatowej.
Kwotę około 15 milionów
złotych Zarząd Powiatu
Trzebnickiego zamierza
przeznaczyć na budowę dróg,
chodników oraz ścieżek
rowerowych w gminach całego
powiatu. Poprawa bezpieczeństwa
zarówno pieszych jak i kierowców
oraz zwiększenie komfortu ich życia,
to jeden z priorytetów obecnej

władzy.
Naszym celem jest
przeprowadzenie w każdej z 6 gmin
powiatu wspomnianych inwestycji–
podkreśla Wicestarosta Grzegorz
Terebun i dodaje - Staramy się
maksymalnie dobrze i w gospodarny
sposób wykorzystać posiadane
środki, aby jak najlepiej i jak najdłużej
służyły nam wszystkim. Rozwój
Powiatu Trzebnickiego zależy od
współpracy i zaangażowania
wszystkich gmin, które go tworzą,
ponieważ tylko w ten sposób
możemy realizować inwestycje
i pracować efektywnie na rzecz
rozwoju społeczności.

Budowa ścieżki rowerowej
na odcinku Książęca WieśGruszeczka, to jedna
z najważniejszych inwestycji
w ramach budowy ścieżek
rowerowych w projekcie
Dolnośląska Kraina Rowerowa.
Długo oczekiwana przez
wszystkich inwestycja pn. „Budowa
ścieżki rowerowej na odcinku
Książęca Wieś – Gruszeczka”, jest
w trakcie realizacji. Ma za zadanie
uzupełnić infrastrukturę na odcinku
blisko 6 km i połączyć trasą
rowerową Powiat Trzebnicki
z Powiatem Milickim.
Wartość projektu wynosi
około 2,8 miliona złotych, Powiat
Trzebnicki dołoży kwotę 360 tysięcy
złotych.
- Dzięki tej inwestycji wzrośnie
atrakcyjność turystyczna Powiatu
Trzebnickiego, co niewątpliwie
przełoży się na wzrost liczby
turystów odwiedzających nasz
powiat. Wpłynie ona również na
promowanie zdrowego i aktywnego
trybu życia mieszkańców
i odwiedzających nas turystówpowiedział Przewodniczący Rady
Powiatu Robert Adach.
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dtr24.pl

Pierwszy rok działalności Zarządu Powiatu Trzebnickiego to przede wszystkim rozwój Powiatu Trzebnickiego. To zauważalne
otwarcie i współpraca z samorządami. Nowa jakość pracy i liczne sukcesy inwestycyjne. Rekordowe wsparcie ze środków
unijnych, a także z budżetu państwa na kwotę blisko 8 milionów złotych. Przebudowa, remonty dróg i budowa chodników
za kwotę ponad 23 milionów złotych, świadczą o nowej jakości pracy Zarządu Powiatu Trzebnickiego z radnymi i burmistrzami
gmin.

Odbiór przełomowej dla partnerstwa inwestycji Skokowa - Dębnica
W 2019 roku wyremontowano
i wybudowano kilkadziesiąt
kilometrów dróg i chodników
w Powiecie Trzebnickim. Dzięki
dobrej współpracy Powiatu
Trzebnickiego z Gminą Prusice udało
się zrealizować wzorcową inwestycję
o wartości przekraczającej 11
milionów złotych. Współpraca
Gminy Prusice z Powiatem
Trzebnickim przyniosła efekt
w postaci przebudowy
6-kilometrowego odcinka drogi
Dębnica - Skokowa. Należy dodać, że
łączna kwota, która została
przekazana przez samorząd prusicki
to ponad 8,3 miliona złotych z czego
7,7 miliona złotych Gmina Prusice
pozyskała z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Nowa jakość drogi wojewódzkiej nr 340 w Gminie Oborniki Śląskie
Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020.
Jest to największa w historii
powiatu kwota pozyskana przez
gminę ze środków zewnętrznych na
przebudowę drogi powiatowej.
Kolejne rekordowe wsparcie
w wysokości ponad 2 milionów
złotych pozyskano na budowę
ścieżki rowerowej na odcinku
Książęca Wieś - Gruszeczka.
Na rozwój edukacji
i podnoszenie kwalikacji
nauczycieli pozyskał ponad
4 miliony złotych. Dzięki temu
uczniowie trzech szkół powiatowych
zyskają możliwość poprawy jakości
kształcenia dopasowanego do
potrzeb rynku pracy.

Nowa nawierzchnia drogi Marcinowo - Rzepotowice
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Za pozyskane środki zostanie
zakupiony nowoczesny sprzęt na
miarę XXI wieku, a także
wzmocnione kompetencje kadry
pedagogicznej.
Powiat Trzebnicki wspiera
również Szpital Powiatowy im. Św.
Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Pod
koniec roku została przekazana
kwota ponad pół miliona złotych na
zakup między innymi sprzętu
medycznego.

Przykład wzorcowo zrealizowanej inwestycji w partnerstwie z Gminą Oborniki Śląskie

Przebudowa drogi
Piotrkowiczki - Mienice
Chodnik przy drodze powiatowej nr 1362 D

Miniony rok to czas ogrom- Kotowice - Paniowice, Gmina Oborniki Śląskie
nych sukcesów inwestycyjnych. To
czas dialogu i wsłuchiwania się
w głosy mieszkańców całego
Powiatu Trzebnickiego. To czas
budowy partnerstwa pomiędzy
samorządami powiatu, począwszy
od mieszkańców, włodarzy gmin, po
radnych oraz sołtysów –
podsumowuje Wicestarosta
Grzegorz Terebun i dodaje - Słowa
wsparcia płynące ze strony
mieszkańców oraz włodarzy gmin
wchodzących w skład Powiatu
Trzebnickiego stanowią bazę pod
dalsze oczekiwane sukcesy. Wierzę,
Droga Barkowo - Barkówko, Gmina Żmigród
że rok 2020, to kontynuacja dobrej
passy. Oby tak dalej.
- Również Przewodniczący
Rady Powiatu Robert Adach nie
kryje swojego zadowolenia z relacji,
jakie panują obecnie na linii Zarząd Rada Powiatu - Profesjonalną pracę
obecnego Zarządu widać na wielu
płaszczyznach. Dobrze zarządzany
urząd Starostwa Powiatowego
w Trzebnicy, sukcesy w pozyskiwaniu środków unijnych
i co niezwykle istotne prawdziwe
otwarcie sprawia, że Powiat
Trzebnicki postrzegany jest jako
otwarty i przyjazny dla mieszkańców Droga Ujeździec Wielki - Domanowice, Gmina Trzebnica
Powiat.

Chodnik przy drodze powiatowej w miejscowości Kałowice,
Gmina Zawonia

Przebudowa drogi powiatowej w Ozorowicach, Gmina
Wisznia Mała

SUKCESY INWESTYCYJNE 2019 ROKU TO POCZĄTEK DOBREJ PASSY!
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STANOWISKO ZARZĄDU POWIATU TRZEBNICKIEGO W SPRAWIE
OŚWIADCZENIA BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA O BRAKU WSPÓŁPRACY

Szanowni Mieszkańcy
Powiatu Trzebnickiego,
W ostatnim czasie na łamach
lokalnej gazety nansowanej przez
Gminę Trzebnica oraz podczas sesji
Rady Miejskiej Burmistrz Marek
Długozima wielokrotnie wskazywał
na brak współpracy z Powiatem
Trzebnickim. Warto jednak
przypomnieć, że to właśnie
z inicjatywy obecnego Zarządu
Powiatu zawarta została umowa, na
mocy której Gmina Trzebnica
użyczyła grunt pod budowę 6 km
ścieżki rowerowej na trasie Książęca
Wieś - Gruszeczka, a Powiat pozyskał
na to zadanie blisko 2,5 miliona
złotych donansowania z funduszy
Unii Europejskiej.
Warto również przypomnieć,
że największa darowizna dla Gminy
Trzebnica od Powiatu Trzebnickiego
była wtedy, gdy funkcję Starosty
pełnił obecny Przewodniczący Rady
Powiatu Robert Adach. To wtedy
przekazano Gminie nieodpłatnie
8 działek o powierzchni ok. 5,8 ha
wraz budynkiem obecnej Szkoły
Muzycznej o wartości ponad
4,7 miliona złotych.
Powyższe fakty potwierdzają,
że niesprawiedliwe i nieprawdziwe
jest twierdzenie, iż Powiat Trzebnicki
nie współpracował i nie chce
współpracować z Gminą Trzebnica.
Współpraca ze wszystkimi Gminami
naszego powiatu to najważniejszy
priorytet obecnego Zarządu.
Wspólnie z Gminami realizujemy
wiele projektów. W Gminie
Trzebnica podjęta została współpraca
w zakresie wspomnianej już ścieżki
rowerowej. Wspólnymi siłami przy
współnansowaniu Gminy
Trzebnica zrealizowaliśmy budowę
chodnika w miejscowości
Domanowice. Przebudowana została

również droga powiatowa na
odcinku Domanowice – Ujeździec
Wielki na długości 1 665 m., a koszt
inwestycji to 1 730 344,33 zł. Oprócz
tego stale powstaje wiele innych
inicjatyw, które potwierdzają wolę
współpracy wpływającej zarówno na
rozwój Powiatu, jak i Gminy
Trzebnica.
Z a r z ą d P o w i a t u
Trzebnickiego we wrześniu 2019 r.
złożył wiosek do NFOŚ
o donansowanie adaptacji
dotychczas niezagospodarowanych
pomieszczeń w budynku Starostwa
przy ul. Leśnej. Otrzymane
donansowanie pozwoli na
przebudowę budynku Starostwa
oraz odpowiednie dostosowanie
infrastruktury dla osób
niepełnosprawnych. Większość
usług Starostwa zostanie
skoncentrowana w budynku przy
ul. Leśnej, dlatego też konieczna jest
rozbudowa parkingu. Po południu
korzystać z niego będą mieszkańcy
Trzebnicy.
Wszystkie powyższe
informacje i argumenty nie mają
charakteru politycznego i już raz
zostały zawarte w odpowiedzi z dnia
28 listopada 2019 r. do Burmistrza
Gminy Trzebnica na pismo,
w którym Gmina Trzebnica zwraca
się o nieodpłatne przekazanie przez
Powiat Trzebnicki działki pod
budowę nowej sali do ćwiczeń i prób
dla uczniów Gminnej Szkoły
Muzycznej wraz z salą koncertową.
Dlatego nieprawdą jest twierdzenie
Burmistrza Marka Długozimy, że
pomysł rozbudowy parkingu pojawił
się dopiero po złożonym przez niego
wniosku i jest formą odmowy
współpracy między jednostkami.
Należy też zauważyć, że podczas

spotkania Burmistrz Marek
Długozima stwierdził, że Gmina
Trzebnica ma nieruchomość, na
której będzie mogła wybudować salę
do ćwiczeń i prób.
Podsumowując wspomniane
powyżej fakty Zarząd Powiatu
Trzebnickiego stanowczo nie zgadza
się z wielokrotnie przedstawianymi Parking przy ulicy Leśnej
w sposób nieprawdziwy
informacjami, sprzeciwia się
stosowaniu manipulacji poprzez
włączanie w polemikę dobra dzieci
i młodzieży, stosowaniu personalnej
gry politycznej prowadzonej przez
Burmistrza Gminy Trzebnica
i jednocześnie oświadcza, że jest
zainteresowany współpracą ze
wszystkimi partnerami,
a podejmowane decyzje i działania
poparte są konsultacjami
merytorycznymi i nastawione są na
dobro każdego Mieszkańca Powiatu
Trzebnickiego.

Zarzad Powi u
Trzebnickiego

Trwają rozmowy przedstawicieli Zarządu
oraz Rady Powiatu Trzebnickiego dotyczące
zwiększenia ilości miejsc parkingowych
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NOWE KIERUNKI MIĘDZYNARODOWEGO PARTNERSTWA
Powiat Trzebnicki to ceniony partner, zarówno na płaszczyźnie lokalnej
jak i międzynarodowej. Nasza otwartość oraz przyjazne nastawienie stało się
podstawą do podpisania w Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym przy
ul. Leśnej 1 w Trzebnicy Listu intencyjnego dotyczącego deklaracji współpracy
partnerskiej pomiędzy Powiatem Trzebnickim (Województwo Dolnośląskie)
i Powiatem Shuakhevi (Autonomiczną Republiką Adżarii).

POWIAT
TRZEBNICKI

POWIAT
SHUAKHEVI

Adżaria to jedna z najpiękniejszych części Gruzji.
Znajduje się w południowo-zachodniej części kraju,
na wybrzeżu Morza Czarnego. Piękne plaże Adżarii
w Batumi, Kvariati, Sarpi, Gonio, Tsikhisdziri, Kobuleti
i na Zielonym Przylądku goszczą wielu turystów
i gwarantują niezapomniane wakacje.

Przedstawiciele Republiki Adżarii, Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Powiatu Trzebnickiego

Powiat Trzebnicki stał się
kolejnym po Województwie
Dolnośląskim partnerem
współpracującym z Autonomiczną
Republiką Adżarii (Region
w południowo-zachodniej Gruzji).

Starosta Powiatu Shuakhevi Pridon Putkaradze i Starosta Powiatu
Trzebnickiego Małgorzata Matusiak

Sygnatariusze listu: Starosta
Powiatu Trzebnickiego Małgorzata
Matusiak oraz Starosta Powiatu
Shuakhevi Pridon Putkaradze
wyrazili przekonanie, że nawiązana
współpraca przyniesie wiele korzyści
zarówno w zakresie wy miany
naukowej, kulturalnej, gospodarczej
czy społecznej pomiędzy naszymi
powiatami.
Serdecznie przebiegające
spotkanie zarówno w Starostwie
Powiatowym jak i w Powiatowym
Zespole Szkól im. Jana Pawła II
w Żmigrodzie, stanowią bazę pod
zawarcie kolejnych wiążących
porozumień.

Uczestnicy uroczystego podpisania listu intencyjnego

Wizyta zagranicznej delegacji w PZS im.
Jana Pawła II w Żmigrodzie i rozmowy
o możliwościach współpracy placówek
oświatowych
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4 MILIONY ZŁOTYCH DLA BEZROBOTNYCH

Informujemy, że dzięki staraniom Powiatowego Urzędu Pracy w tym roku zostanie snansowany udział 243 osób w aktywnych
formach działania bezrobociu (w tym 97 osób, które uzyskały wsparcie w ubiegłym roku i 146 osób nowo objętych wsparciem
w roku 2020).
Dzięki wsparciu, bezrobotni
uzyskają pomoc w znalezieniu przez
nich pracy, podniesieniu kwalikacji
czy donansowaniu do rozpoczęcia
działalności gospodarczej – mówi
dyrektor PUP Łukasz Szymczak
i dodaje – Od lat największym
zainteresowaniem bezrobotnych
cieszą się staże, prace interwencyjne,
szkolenia, czy wspomniane już
donansowanie do rozpoczęcia
działalności gospodarczej. Tak jest
również w tym roku.
Jak podkreśla dyrektor PUP
w roku 2020, w stażach weźmie
udział 27 osób z czego 24 to tzw.
staże przechodzone z roku
ubiegłego.

Formularze oraz
informacje na temat
zasad udzielania
pomocy znajdują
się na stronie
internetowej :
www.trzebnica.praca.gov.pl

Jeśli chodzi o uczestników prac
interwencyjnych, to jest ponad 60.
Największą grupę stanowią osoby
zainteresowane szkoleniem z małej
przedsiębiorczości. Od początku
roku 2020 wpłynęło aż 80 wniosków.
Pierwsza grupa osób planujących
rozpoczęcie działalności na własny
rachunek jest w trakcie szkolenia. Po
raz kolejny pojawiła się możliwość
wyposażenia lub doposażenia
miejsca pracy. Z takiej formy
wsparcia skorzysta w tym roku 15
bezrobotnych. Warto podkreślić, że
przeciętna wysokość donansowania wynosi 20 tysięcy złotych.

POWIATOWY URZĄD PRACY
W TRZEBNICY
Ul. Tadeusza Kościuszki 10
55-100 Trzebnica
GODZINY OTWARCIA:
PONIEDZIAŁEK 7:30-15:30
WTOREK 7:30-15:30
ŚRODA 7:30-16:00
CZWARTEK 7:30-15:30
PIĄTEK 7:30-15:00

Wicestarosta Grzegorz Terebun głosuje za zmianami otwierającymi nowe
możliwości mieszkańcom Powiatu Trzebnickiego

DODATKOWE INFORMACJE
DOTYCZĄCE:
STAŻY udzielane są w siedzibie urzędu
tel. 71 306 74 61 lub tel. 71 306 74 47
PRAC INTERWENCYJNYCH
tel. 71 306 74 40

DOBRY ZAWÓD - DOBRA PRACA

MILIONY DLA POWIATOWYCH SZKÓŁ
W najbliższym czasie uczniowie trzech szkół powiatowych zyskają możliwość poprawy jakości kształcenia dopasowanego do
potrzeb rynku pracy oraz doposażenie placówek w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć zawodowych.
Wszystko dzięki pozyskaniu
donansowania ze środków Unii
Europejskiej w związku
z zatwierdzeniem do realizacji przez
Instytucję Zarządzającą
Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020
projektu pn. „Dobry zawód
w Powiecie Trzebnickim”.
Ten innowacyjny projekt ma
za zadanie pomoc w realizacji staży
i praktyk zawodowych uczniów,
doradztwo edukacyjno-zawodowe,
dostosowanie kształcenia i szkolenia
w zawodach, na które występuje
potwierdzone zapotrzebowanie na
rynku poprzez współpracę
z otoczeniem społeczno –
gospodarczym oraz uczelniami
wyższymi. Co więcej, aby
odzwierciedlić naturalne warunki
pracy właściwe dla nauczania
danego zawodu, szkoły będą
doposażane w najnowocześniejszy
sprzęt i pomoce dydaktyczne. Nie
zabraknie również zajęć
pozalekcyjnych (w tym

prowadzonych przez uczelnie
wyższe), możliwości udziału
w obozach naukowych czy
wyjazdów edukacyjno- naukowych
przygotowujących uczniów do
egzaminów zawodowych.
W ramach projektu „Dobry
zawód w Powiecie Trzebnickim”
również nauczyciele z placówek
objętych działaniem będą mieli
możliwość podniesienia kompetencji
i kwalikacji poprzez udział
w kursach i szkoleniach
specjalistycznych oraz studiach
podyplomowych.
Zgodnie z założeniami,
wsparcie w ramach projektu
uzyskają uczniowie i nauczyciele
trzech placówek, dla których Powiat
Trzebnicki jest organem
prowadzącym, tj.:

ź Powiatowy Zespół Szkół im.

Władysława Reymonta
w Obornikach Śląskich

ź Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im.

Piotra Włostowica w Trzebnicy

ź Powiatowy Zespół Szkół im.

Jana Pawła II w Żmigrodzie

- Celem projektu jest poprawa jakości
kształcenia, właściwe dopasowanie
systemów kształcenia i szkolenia do
potrzeb rynku pracy oraz
doposażenie powyższych placówek
w niezbędny sprzęt i zakup środków
trwałych potrzebnych do
prowadzenia zajęć zawodowych
w poszczególnych placówkach –
mówi Starosta Małgorzata Matusiak
i wyjaśnia ideę - Realizacja projektu,
przy współpracy z lokalnymi
pracodawcami zainteresowanymi
odbywaniem przez uczniów staży
i praktyk zawodowych w ich rmach,
w znacznym stopniu wpłynie na
podniesienie jakości kształcenia,
konkurencyjności szkół
zawodowych, prowadzonych przez
Powiat Trzebnicki, a w konsekwencji
wzrost zatrudnienia w naszym
powiecie.
Projekt rozpoczyna się
1 kwietnia 2020 roku i potrwa do
końca sierpnia 2022 roku Jego
wartość, to ponad 4 miliony złotych,
z czego kwota donansowania
stanowi 85% wydatków
kwalikowanych projektu.
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STYPENDIUM STAROSTY POWIATU TRZEBNICKIEGO
WYJĄTKOWE WYRÓŻNIENIE DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW

To uroczystość przygotowana dla tych, którzy swą ciężką pracą połączoną z pasją i zaangażowaniem w życie szkoły udowodnili, że
nauka to jedna z najważniejszych inwestycji w życiu. To również ukłon w stronę pedagogów, którzy swą ciężką pracą przekazują to,
co tak cenne - wiedzę.
2 marca 2020 roku do
gościnnej Gminy Żmigród przybyli
przedstawiciele władz wykonawczych i stanowiących Powiatu
Trzebnickiego Starosta Powiatu
Trzebnickiego Małgorzata
Matusiak, włodarze gmin Powiatu
Trzebnickiego, a także dyrektorzy
jednostek oświatowych
i organizacyjnych samorządu, aby
wspólnie docenić najzdolniejszych.

Podążając za słowami
wieszcza Adama Mickiewicza

„Tam sięgaj, gdzie
wzrok nie sięga; Łam,
czego rozum nie złamie”

życzymy stypendystom
dalszych sukcesów i spełnienia
marzeń na kolejnych etapach
kształcenia.

SZCZEGÓLNE

Gr u

cje

PRZEKAZUJEMY
LAUREATOM:
STYPENDYŚCI ZE SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
Filip Mordoń z Powiatowego

Zespołu Specjalnych Placówek
Szkolno- Wychowawczych
w Trzebnicy
Adam Halczuk z Zespołu Szkół
Specjalnych w Żmigrodzie

STYPENDYŚCI
STYPENDYŚCI
Z TECHNIKÓW
Z ODDZIAŁÓW
Aleksandra Samiło z PowiatoweREWALIDACYJNOgo Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
WYCHOWAWCZYCH
w Żmigrodzie
Jakub Pukacz z Powiatowego
Agata Radota z Powiatowego
Zespołu Specjalnych Placówek

Szkolno - Wychowawczych
w Trzebnicy
Oskar Kuriata z Zespołu Szkół
Specjalnych w Żmigrodzie

Zespołu Szkół Nr 2 im. Piotra
Włostowica w Trzebnicy
Aurelia Mikołajczak z Powiatowego Zespołu Szkół im. Władysława
Reymonta w Obornikach Śląskich

STYPENDYŚCI ZE SZKÓŁ
STYPENDYŚCI Z LICEÓW
PRZYSPOSABIAJĄCYCH DO
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
PRACY
Lilianna Saternus z Liceum
Kacper Stodulski z Powiatowego

Zespołu Specjalnych Placówek
Szkolno-Wychowawczych
w Trzebnicy
Katarzyna Kis z Zespołu Szkół
Specjalnych w Żmigrodzie

STYPENDYŚCI ZE SZKÓŁ
BRANŻOWYCH I STOPNIA
Szymon Bartkowiak z Powiato-

Statuetki dla wyróżnionych

Ogólnokształcącego im. II Armii
Wojska Polskiego w Trzebnicy
Aleksandra Litwin z Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Żmigrodzie
Kinga Szemiel z Powiatowego
Zespołu Szkół im. Władysława
Reymonta w Obornikach Śląskich

wego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Żmigrodzie
Weronika Kępska z Powiatowego
Zespołu Szkół Nr 2 im. Piotra
Włostowica w Trzebnicy
Mateusz Kowalczyk z Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek
Szkolno- Wychowawczych
w Trzebnicy
Lidia Łabata z Powiatowego
Zespołu Szkół im. Władysława
Reymonta w Obornikach Śląskich
Dominik Majewski z Zespołu
Szkół Specjalnych w Żmigrodzie
Gratulujemy wszystkim Stypendystom
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WYBORY PREZYDENCKIE 2020 SZANSĄ NA SILNY SAMORZĄD
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Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę, 10 maja 2020 roku. Ewentualną drugą turę zaplanowano na 24 maja. O stanowisko
głowy państwa powalczy kilku kandydatów. Niektórzy z nich już rozpoczęli spotkania z mieszkańcami naszego powiatu.
Samorządowcy Powiatu
Trzebnickiego, a także jego
mieszkańcy aktywnie uczestniczą
w spotkaniach z kandydatami
odwiedzającymi nasz region. Nie
boimy się pytać o programy i realne
korzyści, jakie może nam przynieść
wybór konkretnego kandydata na
prezydenta RP.
Podczas spotkania
z wyborcami, kandydatka Koalicji
Obywatelskiej na Prezydenta RP
Małgorzata Kidawa-Błońska
podkreśliła istotę zmian, jakie są
konieczne do przeprowadzenia
w służbie zdrowia.
Temat jaki poruszyła
Wicemarszałek Sejmu zainteresował
obecne na spotkaniu władze Powiatu
Trzebnickiego oraz Burmistrza
Gminy Prusice Igora Bandrowicza.
Podczas rozmowy poruszyli Oni
trudną sytuację szpitala
powiatowego w Trzebnicy. Wspólnie
z Małgorzatą Kidawą–Błońską
szukali korzystnego rozwiązania do
tego, by szpital mógł rozwijać swoją
działalność, a władze Powiatu
Trzebnickiego nie musiały martwić
się jego losem, tak jak jest to
w przypadku wielu placówek
w kraju, którym grozi likwidacja.

- Przed nami ważny wybór,
dokonajmy go w pełni świadomie.
Wysłuchajmy programów
wyborczych i realnych propozycji,
które mogą mieć wpływ na jakość
naszego lokalnego życia.
Uczestnictwo w spotkaniach
z kandydatami, udział w debatach
i co najistotniejsze udział
w majowych wyborach to nasze
prawo i szansa na życie
w wymarzonej Ojczyźnie - zachęca
Starosta Małgorzata Matusiak.
Przypomnijmy, w wyborach
prezydenckich może wystartować
każdy obywatel Polski, który
najpóźniej w dniu głosowania
ukończył 35 lat i korzysta z pełni
praw wyborczych do Sejmu.
Kandydata na prezydenta zgłasza co
najmniej 100 tysięcy obywateli
mających prawo wybierania do
Sejmu. To oznacza, że komitet
wystawiający kandydata musi zebrać
co najmniej 100 tysięcy podpisów
popierających kandydaturę.

Od lewej: Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego Grzegorz Terebun,
Przewodniczący Rady Powiatu Robert Adach, Kandydatka na urząd
Prezydenta RP Małgorzata Kidawa-Błońska, Burmistrz Gminy Prusice
Igor Bandrowicz
fot. Ł.Gościniak

Pamiętajmy, że nasz udział
w wyborach głowy państwa ma
ogromny wpływ również dla
funkcjonowania samorządu
terytorialnego. Bez względu na
różnice w poglądach politycznych
silny samorząd najlepiej służy
mieszkańcom.
Wszak to tu jest Mała Ojczyzna.

W spotkaniu z Kandydatem na urząd Prezydenta RP Władysławem Kosiniakiem Kamyszem udział wzięli: Starosta
Powiatu Trzebnickiego Małgorzata Matusiak, Członek Zarządu Powiatu Paweł Oleś, Burmistrz Gminy Żmigród Robert
Lewandowski, wieloletni samorządowiec Zdzisław Średniawski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Paweł Gancarz

PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH DLA SZPITALA IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ
Powiat Trzebnicki przekazał
Szpitalowi im. św. Jadwigi Śląskiej
w Trzebnicy kwotę ponad pół miliona
złotych na zakup min. sprzętu
medycznego. Zakupiono łóżko porodowe
na potrzeby Oddziału GinekologicznoPołożniczego oraz sterylizator.
Dodatkowo został zmodernizowany
dźwig osobowy a także wymieniono
podgrzewacze wody.
- Naszym celem jest ciągłe podnoszenie
jakości udzielanych świadczeń
medycznych, po to aby jak najlepiej
zaspokajać potrzeby i oczekiwania
pacjentów. Przekazana przez Powiat
Trzebnicki kwota pozwoliła na zakup
sprzętu medycznego, który będzie służył
nie tylko mieszkańcom naszego powiatu - Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy służy nie tylko społeczności lokalnej
powiedział dyrektor szpitala Mariusz
Misiuna.
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Miedzynarodowy
Dzien Kobiet
Wiele ról. I w każdej Ona – Kobieta.

W dniu Waszego Święta

Dziękujemy Wam, że jesteście!
Że czynicie ten świat piękniejszym i lepszym.
Dziękujemy za Wasze kompetencje, mądrość, dobro,
optymizm i wielozadaniowość oraz za
kreatywność, aspiracje, siłę woli, za spokój i miłość.
Mały prezent!

Życzymy Wam, by wszystko o czym marzycie się spełniło,
by dobro jakie dajecie światu do Was powróciło!
Niech zawsze otacza Was miłość i troska najbliższych
oraz powszechna życzliwość i szacunek.
Wszelkiej pomyślności, zarówno w świątecznym
dniu, jak i przez cały nadchodzący rok!

Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego

Przewodniczący Rady Powiatu

Starosta Powiatu Trzebnickiego

Grzegorz Terebun

Robert Adach

Malgorzata Matusiak

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

STR. 12 | POWIAT TRZEBNICKI

dtr24.pl

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WSPIERA ROZWÓJ POWIATU TRZEBNICKIEGO

Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i zachęcanie lokalnej społeczności do aktywnego udziału w życiu wsi. Taki jest
główny cel Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, która w ostatnich latach na ten cel pozyskała blisko
10 milionów złotych.

Jak poinformował Grzegorz
Derela Prezes Zarządu LGD,
w większości środki te przekazane
zostały na wsparcie rozwoju
i aktywizację naszego lokalnego
społeczeństwa.
- Przeznaczyliśmy blisko 2 miliony
złotych dla obszaru Gminy
Trzebnica, ok.1,8 miliona dla
Obornik Śląskich, ponad 1 milion
złotych wynosi wsparcie dla
mieszkańców Gmin Prusice i Wisznia
Mała, niewiele mniej dla społeczności
Gminy Zawonia. Z tych funduszy
powstały place zabaw, obiekty małej
architektury, zakupione zostało
wyposażenie do siłowni i klubów
tness.

W każdej gminie wybudowane
zostały miejsca postojowe dla
rowerzystów – mówi prezes LGD
i z dumą dodaje - Dzięki Lokalnej
Grupie Działania, w ramach
udzielonych dotacji na utworzenie
i rozwój małej przedsiębiorczości
powstaje ponad 30 miejsc pracy
w Powiecie Trzebnickim. Wiele
festynów, jarmarków, przeglądów
i innych lokalnych imprez na swoich
plakatach umieszcza logo LGD
Kraina Wzgórz Trzebnickich
w miejscu przeznaczonym dla
partnerów nansowych. Wszystko to
sprawia, że jest ona potężną
społeczną organizacją lokalną, która
kreuje rozwój całego regionu.

Czym jest LGD Kraina
Wzgórz Trzebnickich?
Stowarzyszenie powstało
w 2009 roku. Jeszcze do niedawna
zrzeszała 5 z 6 gmin Powiatu
Trzebnickiego (Gmina Żmigród jest
członkiem LGD Dolina Baryczy):
Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnicę,
Zawonię i Wisznię Małą. Cenionym
członkiem wspierającym
stowarzyszenia jest również Powiat
Trzebnicki. Gminy te, wraz
z Powiatem stanowią rodzaj
partnerstwa terytorialnego, jakie
stworzyli na obszarach wiejskich
przedstawiciele lokalnych
organizacji pozarządowych,
jednostek samorządu terytorialnego
oraz mieszkańcy i przedstawiciele
sektora prywatnego.

W styczniu tego roku
rozpoczęła się nowa kadencja
Zarządu i Rady Programowej
stowarzyszenia. Powołany zespół
chce wyznaczyć nowe kierunki
rozwoju. Mowa jest o pozyskiwaniu
większych środków ukierunkowanych na ochronę środowiska.
Priorytetem będzie też tworzenie
i promocja marki regionu.
- Na naszym terenie pracuje i tworzy
wielu wspaniałych artystów,
twórców i rzemieślników. Zasługują
na to, aby dowiedzieli się o nich
i docenili ich dzieła również
mieszkańcy innych regionów
naszego kraju. Pomoc w realizacji
tych ambitnych planów mają
zapewnić m.in. wolontariusze.
Rozwój wolontariatu to kolejny
z nowych kierunków rozwoju –
podkreśla Grzegorz Derela.
Członkowie Zarządu
zadeklarowali pełną transparentność
swoich działań. Zachęcają do
kontaktu. Przyjmują każde
zaproszenie do spotkania z lokalną
społecznością. Szkolą i pomagają
w realizacji pomysłów.

Środki na funkcjonowanie T r z e b n i c k i c h w y d a j e s i ę
L o k a l n e j G r u p y D z i a ł a n i a niezrozumiała i krzywdząca dla jej
pochodzą z programów unijnych. mieszkańców. Podkreślmy jeszcze
Wbrew obiegowej opinii składki raz, środki przekazane w latach 2016
płacone przez samorządy nie są - 2019 dla mieszkańców Gminy
podstawą utrzymania biura, lecz Trzebnica wynoszą blisko 2 miliony
wracają do społeczeństwa w formie z ł o t y c h , c o s t a n o w i o k . 3 4 %
dotacji dla lokalnych projektów – wszystkich środków przekazanych
festiwali, przeglądów, zawodów benecjentom. Po decyzji podjętej
sportowych i imprez turystycznych. przez Radę Miejską w Trzebnicy na
Korzystają z tych pieniędzy całe w n i o s e k b u r m i s t r z a M a r k a
r o d z i n y ; d z i e c i , r o d z i c e Długozimy o wystąpieniu ze
i dziadkowie. Na tym tle decyzja stowarzyszenia, nad mieszkańcami
R a d y M i e j s k i e j w T r z e b n i c y Gminy Trzebnica zawisła realna
o rezygnacji Gminy Trzebnica groźba utraty możliwości ubiegania
z członkostwa w Lokalnej Grupie s i ę o ś r o d k i , k t ó r e m o g l i b y
przeznaczyć np. na utworzenie
Działania Kraina Wzgórz
i rozwój małej przedsiębiorczości.

DZIAŁAMY DLA
REGIONU!
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USPRAWNIAMY OBSŁUGĘ KLIENTA W WYDZIALE KOMUNIKACJI
Nowe przepisy dotyczące
rejestracji pojazdu sprowadzonego
z krajów UE oraz zbycia i nabycia
pojazdu zarejestrowanego w Polsce
spowodowały, iż klienci Wydziału
Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Trzebnicy od kilku
tygodni napotykają na długie
kolejki oczekujących na załatwienie
swojej sprawy.
- Jesteśmy w trakcie wprowadzania
szeregu zmian z zakresu obsługi
klienta i rozwiązań systemowych,
które już dziś są widoczne. Już
niebawem wypracowane przez
Związek Powiatów Polskich
i instytucje państwowe rozwiązania
wraz z wprowadzonymi przez nas
zmianami sprawią, że dotychczasowe utrudnienia zostaną
wyeliminowane– zapewnia
Naczelnik Wydziału Komunikacji
Bożena Bernat i wyjaśnia Utrudnienia powstały wskutek złej
interpretacji nowych przepisów
przez kierowców. Warto zaznaczyć,
że ustawa obowiązująca od
1 stycznia i dotyczy wyłącznie
samochodów sprowadzonych do
Polski z krajów UE po 31 grudnia
2019 roku, a także samochodów
używanych nabytych w kraju od
1 stycznia 2020 roku. Ustawa nie
będzie działała wstecz i jeżeli
pojazd został przywieziony do
Polski przed 1 stycznia 2020 roku
lub zmienił właściciela w kraju
przed 1 stycznia 2020 roku i przed tą
datą nastąpi upływ 30 dni, to
pojazdy te nie będą podlegały karze.
Zapewniam, że robimy
wszystko co jest możliwe, aby
obsłużyć jak największą ilość
oczekujących klientów.
Ustawa wprowadza sankcje
za dwa rodzaje czynów. Pierwszy
dotyczy niedopełnienia obowiązku
rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni od
dnia sprowadzenia z kraju
członkowskiego Unii Europejskiej,
drugi reguluje obowiązek
zawiadomienia starosty - w terminie
30 dni - o nabyciu lub zbyciu pojazdu
zarejestrowanego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Kto nie
dopełni tego obowiązku, będzie
podlegał karze od 200 do 1000
złotych. Jeżeli natomiast auto zostało
przywiezione do Polski długo przed
1 stycznia 2020 roku i przed tą datą
nastąpi upływ 30-dniowego terminu,
kary nie będą naliczane.

Parking przy Wydziale Komunikacji

WAŻNE!
W celu dokonania rejestracji
samochodu - nowego, używanego
czy sprowadzonego z zagranicy
należy udać się do wydziału
komunikacji w miejscu swojego
zameldowania.

GDZIE
ZAREJESTROWAĆ
SAMOCHÓD W TRZEBNICY?
Rejestracji pojazdu
w Trzebnicy można dokonać
w Wydziale Komunikacji
zlokalizowanym przy ul. Leśna 1.

KONTAKT
komunikacja@powiat.trzebnica.pl
71 387 95 26 PRAWO JAZDY
71 387 95 27 REJESTRACJA

Wydział Komunikacji w Trzebnicy
prowadzi system kolejkowy on-line,
dzięki czemu można zarejestrować
swoją wizytę w domu - BEZ CZEKANIA
W KOLEJCE

GODZINY OTWARCIA KASY

8:00 -15:00

Jak długo trwa rejestracja samochodu?
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KOLEJNA NOWOCZESNA INWESTYCJA
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Blisko 3-milionowa inwestycja pozwoliła na zmodernizowanie energetyczne budynku Powiatowego Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Żmigrodzie. Na jej realizację Powiat Trzebnicki pozyskał donansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Remont obejmował
swoim zakresem wymianę źródła
ciepła na kotłownie opartą na kotłach
gazowych kondensacyjnych wraz
z przyłączem gazowym, docieplenie
budynku, wymianę drzwi i okien,
modernizację instalacji c.w.u.,
wymianę źródeł świetlnych na LED
oraz wykonaniu wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepła w hali sportowej
oraz zapleczu sanitarnym
z możliwością regulacji wydajności.
- Inwestycja zmieniła naszą jednostkę
w obiekt na miarę XXI wieku.
Zrealizowane zadanie pozwoliło na
ograniczenie zapotrzebowania na
energię aż o 70%, a emisję CO2
o b l i s k o 8 0 % w s t o s u n k u d o Od lewej: Naczelnik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Emilia
poprzednich rozwiązań.
Bandrowicz, Dyrektor PZS w Żmigrodzie Katarzyna Lech, Inspektor Nadzoru

Dziękuję w imieniu kadry
pedagogicznej i całej społeczności
uczniowskiej za polepszenie
komfortu pracy i nauczania w naszej
placówce – mówi dyrektor szkoły
Katarzyna Lech.
Swojego zadowolenia nie
kryje również Wicestarosta Grzegorz
Terebun – Cieszymy się ogromnie, że
dzięki dobrej współpracy kolejna
podległa nam placówka została
zmodernizowana. Warto podkreślić,
że pozyskane przez nas dodatkowe
nansowanie na remont szkoły
w Żmigrodzie odciążyło budżet
powiatu, co umożliwiło realizację
kolejnych zadań dla mieszkańców
naszego regionu.

Małgorzata Ewiak, przedstawiciel wykonawcy projektu Krzysztof Nelec,
Starosta Małgorzata Matusiak, Wicestarosta Grzegorz Terebun

Podsumowanie zrealizowanego projektu

ROZMOWY Z MIESZKAŃCAMI

Kilkuset uczestników z terenu sześciu gmin powiatu wzięło udział w spotkaniach zorganizowanych w Starostwie Powiatowym
w Trzebnicy. Ich celem było nawiązanie dialogu samorządowców z mieszkańcami, poznanie ich potrzeb, pomysłów i oczekiwań.
Jak podkreślają pomysłodawcy
spotkań, dialog to podstawa właściwej
współpracy, stąd pomysł by wraz
z pracownikami Starostwa
Powiatowego w Trzebnicy
i kierownikami jednostek podległych
zorganizować spotkania z sołtysami
wszystkich gmin Powiatu
Trzebnickiego.
- Zależy nam na tym, by
mieszkańcy dowiedzieli się o tym,
czym się zajmujemy, na jaką pomoc
mogą liczyć, gdzie i do kogo mogą
zgłosić się o pomoc i co muszą zrobić,
by ją uzyskać – mówi Wicestarosta
Grzegorz Terebun i dodaje - cieszy
nas ogromnie tak duże
zainteresowanie mieszkańców
spotkaniami z nami. To początek
współpracy, która już przynosi
wymierne korzyści. Rozmawiamy
i będziemy rozmawiać, bo warto.
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ODPOWIEDZIALNA SŁUŻBA STRAŻAKA

- ROZMOWA Z OFICEREM PRASOWYM KPPSP MŁ. BRYG. MGR INŻ. DARIUSZEM ZAJĄCZKOWSKIM

ILE JEST JEDNOSTEK PSP
I OSP W POWIECIE?
W Powiecie Trzebnickim
funkcjonuje Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
z siedzibą w Trzebnicy. W strukturach Komendy pracują piony
służbowe:
ź kadry
ź organizacyjny
ź kwatermistrzostwo
ź nanse
ź operacyjny
ź kontrolno – rozpoznawczy
ź Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza
Komendant Powiatowy
kieruje powyższymi służbami,
wywiązując się z wszelkich
nałożonych prawem obowiązków.
Na terenie Powiatu Trzebnickiego rozlokowanych jest 29 czynnych Ochotniczych Straży Pożarnych, spośród których 12 należy do
Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego.

JAKIM
SPRZĘTEMPSP
ILE JEST
JEDNOSTEK
DYSPONUJECIE?
I OSP
W POWIECIE?

Samochody bojowe
w jednostkach ochrony
przeciwpożarowej można dzielić
według różnych kryterium. Jednak
podstawowym jest podział ze
względu na klasykację wagową.
Zgodnie z nią dysponujemy
w powiecie (wliczając w to siły PSP):
ź 14 samochodami lekkimi
ź 32 samochodami średnimi
ź 5 samochodami ciężkimi
Dodać należy jeszcze cysternę
i podnośniki z koszami, jako pojazdy
specjalne.

ILU JEST CZYNNYCH
STRAŻAKÓW W POWIECIE?
Strażaków zatrudnionych
w KP PSP w Trzebnicy jest 50 osób.
Strażaków ochotników
ujętych w jednostkach taktycznych to
około 500 osób, do tego trzeba
doliczyć osoby w Stowarzyszeniu
OSP, które nie biorą udziału
w akcjach, członków honorowych,
działaczy, którym np. zdrowie i wiek
nie pozwala jechać do akcji, ale
których doświadczenie jest bardzo
przydatne.

CO TRZEBA ZROBIĆ BY
ZOSTAĆ STRAŻAKIEM?
W ostatnich latach nabory
bezpośrednie do konkretnej jednostki
zdarzają się, ale to raczej przypadki
sporadyczne. Najpewniejszy sposób
to po ukończeniu szkoły średniej
starać się do szkół aspiranckich
(Poznań, Kraków, Częstochowa) lub
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

w Warszawie. Należy zdać egzamin
teoretyczny i sprawnościowy.
Zainteresowani znajdą szczegóły na
stronach szkół.
O wiele łatwiej jest zostać
druhem OSP. Trzeba zgłosić się do
odpowiedniej jednostki. Oczywiście
jeżeli w grę wchodzi udział
w akcjach również istotnym jest
dobry stan zdrowia, sprawność
zyczna i przejście szkoleń.

CIEKAWOSTKI?
Wśród strażaków krąży
powiedzenie, że nie ma dwóch
jednakowych akcji. Z jednej strony,
jest to przestroga, by nie podchodzić
do działań rutynowo, z drugiej nikt
nie pamięta szczegółów każdej akcji
np. usuwania powalonych drzew.
Wiele zdarzeń nacechowanych jest
ogromną dawką emocji, które
przeżywają – co trzeba podkreślić jednocześnie obie strony: ratowani
i ratownicy. Tak więc ocena, czy
akcja była ciekawa jest bardzo trudna,
choćby dlatego, by oceną nie urazić
jednej ze stron. Akcjami, które można
uznać, z punktu widzenia strażaków,
za ciekawe, to akcje wymagające
ponad szablonowego podejścia, np.
jak uwolnić kierowcę ciężarówki
zakleszczonego w kabinie, która,
jeszcze poskręcana, wciśnięta jest do
rowu a jego zbocza uniemożliwiają
bezpośrednie dojście do
poszkodowanego. Akcja dziwna?
Koledzy z miejsca działań przesyłają
zdjęcia samochodu tak rozbitego, że
trudno w pierwszej chwili określić
jego markę, a obok stoi kierowca
jedynie lekko potłuczony.

JAKA JEST STATYSTYKA
ROCZNA?
Statystykę działań na terenie
powiatu trzebnickiego w dużej
mierze kształtuje pogoda, warunki
atmosferyczne, przybory wód,
podtopienia, wichury czy z drugiej
strony suche wiosny i lata, które
skutkują większą ilością pożarów.
Rok 2019 to rok raczej spokojny,
w którym na ogólną liczbę 1234 akcji
zanotowaliśmy:
ź 464 pożary
ź 706 miejscowych zagrożeń
ź 64 alarmy fałszywe

ILE KOBIET PEŁNI SŁUŻBĘ
STRAŻACKĄ W POWIECIE?
W Komendzie Powiatowej
PSP obecnie pracują dwie panie,
natomiast w OSP możemy mówić
o kilkunastu druhnach.

CO ZOSTAŁO W OSTATNIM
CZASIE ZAKUPIONE?
W ostatnich 3 latach zastało
zakupionych 6 wozów średnich
(Skoroszów, Uraz, Żmigród,
Zawonia, Czeszów i Rościsławice).
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POWIATOWY RZECZNIK PRAW KONSUMENTA PODPOWIADA
CZY MOGĘ REKLAMOWAĆ
TOWAR JEŚLI NIE MAM
PARAGONU?

stosowania prawa do odstąpienia od
umowy jeśli zachodzi jedna
z okoliczności enumeratywnie w nim
wymienionych.

Paragon to nie jedyny dowód zakupu
towaru. Jako konsumenci mamy
prawo udowodnienia zakupu
towaru także w inny sposób. Warto
np. zapłacić za towar kartą płatniczą.
Wtedy na naszym koncie w banku
udokumentowane zostaną nasze
zakupy i wyciąg z rachunku
dotyczący konkretnej transakcji
będzie już wystarczającym dowodem
umożliwiającym złożenie reklamacji.
Pozwoli bowiem na określenie, że
w danym dniu dokonaliśmy zakupu
danej rzeczy u konkretnego
przedsiębiorcy za konkretną kwotę.

Prawo odstąpienia od umowy
zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa lub na odległość
nie przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do umów:

Jeżeli zgubiliśmy paragon ale
posiadamy wydruk / potwierdzenie
transakcji z terminala płatniczego to
również możemy potraktować to
jako dowód zakupu i tym samym
może on być wykorzystany do
złożenia reklamacji. Należy
w związku z tym pamiętać, że sklepy
mają obowiązek przechowywania
kopii paragonów więc bardzo łatwo
będzie można powiązać wydruk
z terminala czy wyciąg z konta z daną
transakcją. Chodzi bowiem
o udowodnienie, że do transakcji np.
kupna określonej rzeczy za
konkretną kwotę, z konkretnym
przedsiębiorcą, w oznaczonym czasie
i za określoną cenę - rzeczywiście
doszło.
Według Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
sposobów na udowodnienie zakupu
jest wiele. UOKiK wymienia m.in.:
ź wyciąg z karty kredytowej
ź wyciąg z konta bankowego
ź potwierdzenie zakupu przez
email
ź świadkowie.

JAK ODSTĄPIĆ
OD UMOWY?
Kwestie związane z odstąpieniem od
umowy reguluje ustawa o prawach
konsumenta z 30.05.2014 r.
(Dz.U.2019.134 t.j).
Od umowy zawartej na odległość lub
poza lokalem przedsiębiorstwa
można odstąpić w terminie 14 dni od
jej zawarcia ale są od tego wyjątki!
Ustawa w art. 38 zawiera regulacje,
które wyłączają

dtr24.pl

ź w której przedmiotem

świadczenia są nagrania
dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu
ź o dostarczanie treści cyfrowych,
które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za
wyraźną zgodą konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia
od umowy i po poinformowaniu
go przez przedsiębiorcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy.
W związku z powyższym należy
pamiętać, że kupując np. płytę CD
z programem komputerowym,
zapieczętowaną i w folii – jej
rozpakowanie będzie oznaczało
utratę prawa do odstąpienia od
umowy. Jeśli jednak pudełka z płytą
nie otworzono, prawo do odstąpienia
będzie nam przysługiwać w dalszym
ciągu.

Prawo do odstąpienia nie będzie
również przysługiwało
w sytuacji, gdy oprogramowanie
zostało dostarczone cyfrowo (np.
ściągnięte przez Internet) i za
wyraźną zgodą konsumenta
rozpoczęło się jego spełniania przed
upływem terminu do odstąpienia od
umowy. Warunkiem jest jednak
poinformowanie konsumenta przez
przedsiębiorcę o utracie prawa
odstąpienia od umowy.
Przedsiębiorca powinien zatem
każdorazowo uzyskać wyraźne
oświadczenie konsumenta
o wyrażeniu przez niego zgody na
rozpoczęcie spełnienia świadczenia
(np. wykorzystywania licencji) przed
upływem 14 dni przewidzianych na
odstąpienie, oraz powinien wykazać
spełnienie warunku poinformowania
konsumenta o utracie prawa do
odstąpienia.

ODPOWIEDZI BĘDĄ
SUKCESYWNIE PUBLIKOWANE
NA ŁAMACH GAZETY

P o w i a t o w y R z e c z n i k
Konsumentów w Trzebnicy zajmuje
się między innymi udzielaniem
bezpłatnego poradnictwa i informacji
prawnej w zakresie ochrony
konsumentów. Może on również
wytaczać powództwa na rzecz
konsumenta oraz wstępować za jego
zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie
w sprawach konsumenckich, czyli
takich, które dotyczą zawierania
i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem
a przedsiębiorcą.

MASZ

PRAWO
SKARGI
ZWROTY

PRZYJĘCIA
INTERESANTÓW
poniedziałek-czwartek: 8:00 – 15:00

DANE
KONTAKTOWE
ul. Księdza Bochenka 6
55-100 Trzebnica
telefon: 71 387 95 78
faks: 71 312 01 11
e-mail: a.kania@powiat.trzebnica.pl

Jeśli mają Państwo pytania
z zakresu prawa konsumenckiego
zachęcamy do ich
zadawania drogą mailową
promocja@powiat.trzebnica.pl

REKLAMACJE
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POMOCĄ NIE BĘDĄ OBEJĘTE SPRAWY
Z ZAKRESU PRAWA CELNEGO, DEWIZOWANEGO,
HANDLOWEGO I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
Z WYJĄTKIEM PRZYGOTOWANIA DO JEJ ROZPOCZĘCIA

POMOC PRAWNA
BĘDZIE POLEGAŁA NA:

ZAKRES BEZPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ:

ź poinformowaniu osoby upraw-

ź prawo pracy
ź przygotowanie do rozpoczęcia

nionej o obowiązującym stanie
prawnym, przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
ź wskazaniu osobie uprawnionej
sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego
ź pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie
niezbędnym do udzielenia
pomocy, z wyłączeniem pism
procesowych w postępowaniach
przygotowawczym lub sądowym
i pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym
ź sporządzeniu projektu pisma
o zwolnienie od kosztów
sądowych lub o ustanowienie
pełnomocnika z urzędu

ź
ź
ź
ź
ź
ź

działalności gospodarczej
prawo cywilne
sprawy karne
sprawy administracyjne
ubezpieczenie społeczne
sprawy rodzinne
prawo podatkowe z wyłączeniem
spraw podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności
gospodarczej

CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW I PEDAGOGÓW
z Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać
fachowe wsparcie w najtrudniejszych
sytuacjach.
Dynamicznie rozwijający się
świat, przemoc w internecie, zmiany
społeczne, których nie rozumieją nawet
dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi. Wiele
negatywnych zjawisk społecznych –
cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania,
zażywanie substancji psychoaktywnych,
samookaleczanie to całkiem realne
problemy, które wymagają

interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do
świadczenia pomocy nawet
w najtrudniejszych sytuacjach.
Każda osoba potrzebująca
pomocy będzie mogła zgłosić
się po wsparcie.
W ramach działań
infolinii pracownicy Fundacji
świadczą również wsparcie
osobom dorosłym, opiekunom
i nauczycielom, którzy mają

Źródło tekstu i foto: Serwis
Rzeczypospolitej Polskiej

Pod bezpłatny numer telefonu
może zadzwonić każda osoba mająca
problemy w domu, w szkole czy też
w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują
statystyki ludzie coraz częściej zapadają
na depresje i nerwice. Wielu z nich pada
oarą przemocy i agresji – słownej
i zycznej ze strony rówieśników
i dorosłych. Są coraz bardziej samotni,
często nie mają z kim porozmawiać
o swoich problemach. Dzięki nowej
infolinii mogą skontaktować się ze
specjalistami

problemy z dorastającymi
dziećmi.
Wszystkie działania są
realizowane bezpłatnie
i anonimowo. Specjaliści
Fundacji ITAKA to
doświadczeni psychologowie,
pedagodzy i prawnicy, którzy
udzielają porad zarówno przez
telefon, czat jak i e-mail. Pełen
wykaz dyżurów można znaleźć
na ocjalnej stronie projektu:
www.liniadzieciom.pl
Nowy numer telefonu
został uruchomiony na zlecenie
Ministerstwa Edukacji
Narodowej ze środków
z Narodowego Programu
Zdrowia. Realizatorem części
projektu na uruchomienie linii
pomocowej jest Fundacja
ITAKA – Centrum Poszukiwań
Ludzi Zaginionych, która
wygrała konkurs ogłoszony
przez ministerstwo edukacji.
Więcej na temat wyników
konkursu na stronie
internetowej MEN.
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KOPERTA ŻYCIA W POWIECIE TRZEBNICKIM

Koperta Życia to ogólnopolski projekt realizowany z myślą o zdrowiu i bezpieczeństwie mieszkańców. Skierowany jest przede
wszystkim do osób niepełnoprawnych, chorych, starszych czy samotnych mieszkańców Powiatu Trzebnickiego. Warto zaznaczyć,
że także każdy, kto czuje taką potrzebę, może bezpłatnie odebrać Kopertę Życia w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy i Szpitalu
im. Św. Jadwigi Śląskiej.
K o p e r t ę w r a z
z uzupełnioną kartą
informacyjną umieszcza się
w widocznym miejscu
w lodówce. Służby ratunkowe
i medyczne przybywające na
miejsce wezwania, widząc
naklejkę na lodówce "Tu jest
Koperta Życia", mogą
skorzystać z informacji tam
zawartych i szybciej udzielić
pomocy. Zamieszczone
zostają tam najważniejsze
informacje o stanie zdrowia,
przyjmowanych lekach,
alergiach, grupie krwi itp.

Pomaga w tym czytelny
formularz dołączony do
Koperty.
Ważne, aby formularz
został podpisany przez
lekarza prowadzącego.
W Kopercie można
umieścić również aktualne
wyniki badań czy ostatnią
kartę informacyjną z pobytu
w szpitalu.
Koperta Życia w razie
potrzeby będą cenną
informacją dla służb
ratowniczych!

Zachęcamy
mieszkańców
Powiatu
Trzebnickiego
do odbioru Kopert
Życia w Starostwie
Powiatowym
w Trzebnicy oraz
w Szpitalu im. Św.
Jadwigi Śląskiej

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W TRZEBNICKIM SZPITALU
Jest to punkt, w którym
udzielane są świadczenia
zdrowotne, w zakresie opeki
podstawowej – rodzaj przychodni
pełniącej dyżur w nocy oraz
w dniach ustawowo wolnych od
pracy.
Nocna i świąteczna opieka
zdrowotna udziela pomocy doraźnej
w niezbędnym zakresie, ale nie jest
w stanie zastąpić kompleksowej
opieki i leczenia, jaką zapewnia
lekarz rodzinny w godzinach swojej
pracy.

Kiedy należy skorzystać z pomocy nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej?
Pacjent może skorzystać ze
świadczeń POZ (podstawowej opieki
zdrowotnej) w przypadku nagłego
zachorowania, nagłego pogorszenia
stanu zdrowia, gdy zachodzi obawa,
że oczekiwanie na otwarcie
przychodni może znacząco
niekorzystnie wpłynąć na stan
zdrowia.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ

Porada lekarska dla osoby dorosłej
Porada lekarska dla dziecka
Porada lekarska telefoniczna
Porada lekarska w domu pacjenta
w przypadkach uzasadnionych
(np. pacjent niechodzący)
Budynek główny Szpitala im.
ź Zabiegi pielęgniarskie zlecone
przez lekarza pełniącego dyżur
Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
w POZ
ź Zabiegi pielęgniarskie będące
tel: 71 312 09 20; wew. 282
kontynuacją zaleconego wcześniej
leczenia (na podstawie pisemnego
Dyżury po godzinie 18:00,
zlecenia wystawionego przez
w dni wolne od pracy całodobowo
lekarza, który ustalił leczenie)
ź
ź
ź
ź

PO PIERWSZE BRAK SMOGU
EKO POWIAT TRZEBNICKI!

P o z y s k a n e ś r o d k i
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, to kolejna
szansa na wymianę starych,
wysokoemisyjnych pieców na
nowe – ekologiczne i zdrowsze.

Wsparcie otrzymają osoby, które
przeznacza je na wymianę
wysokoemisyjnych źródeł ciepła na:
ź podłączenie do sieci ciepłowniczej /
chłodniczej lub taktując się
z nimi osobiście
instalację źródeł ciepła opartych
o odnawialne źródła energii (OZE) np.
pompy ciepła
ź instalację kotłów spalających
biomasę lub ewentualnie paliwa
gazowe
ź ogrzewanie elektryczne (maty
grzejne, kotły elektryczne, piece
akumulacyjne, itp.), pod
warunkiem, że będzie ono zasilane
z OZE

Z donansowania mogą
skorzystać właściciele budynków
jednorodzinnych oraz właściciele
lokali mieszkalnych w budynkach
wielorodzinnych.

Nabór wniosków będzie trwał trzy
miesiące. Więcej informacji na temat
programu można uzyskać na stronach
internetowych partnerów projektu
bądź kontaktując się z nimi osobiście.

W maju rozpocznie się nabór
wniosków w ramach programu pn.
„Poprawa stanu powietrza w OSI
Doliny Baryczy (wymiana
wysokoemisyjnych źródeł ciepła
w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie Gminy
Cieszków, Milicz, Prusice,
Twardogóra, Wołów, Zawonia,
Żmigród)”.
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DORADZTWO ZAWODOWE

ROZMOWA Z DORADCĄ ZAWODOWYM PANIĄ BEATĄ WYRZYKOWSKĄ

„Bez reeksji nad swoją osobowością, talentami, temperamentem i predyspozycjami zawodowymi, bez wiedzy na temat
środowiska pracy i czynności zawodowych charakterystycznych dla danego zawodu, wybierają przypadkowo i bezreeksyjnie”.
- Beata Wyrzykowska

NA CZYM POLEGA
DORADZTWO ZAWODOWE?

KTO MOŻE SIĘ
ZGŁOSIĆ?

KIEDY ODBYWAJĄ SIĘ
KONSULTACJE?

JAK DŁUGO CZEKA SIĘ
NA WIZYTĘ?

Po pierwsze pomaga uczniowi
poznać siebie i dostosować
odpowiedni kierunek szkoły lub
zawodu do swoich zdolności, wiedzy
czy upodobań. Odbywa się to na
podstawie rozmowy, testów
i poznania swojej osobowości. Jest
wiele pytań i odpowiedzi, np.
w czym jestem dobry bądź z jakim
przedmiotem sobie nie radzę, jaki
mam talent czy temperament. Do
czego jestem zdolny, o czym marzę
lub co mnie przeraża.

Każdy uczeń szkoły znajdującej się
w Powiecie Trzebnickim.
Uczniowie z gmin: Trzebnica,
Wisznia Mała, Zawonia i Oborniki
Śląskie przyjmowani są w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Trzebnicy i Obornikach Śląskich.
Natomiast uczniowie z gmin
Prusice i Żmigród mogą skorzystać
z poradni w Żmigrodzie. Jedynym
kryterium skorzystania z poradni,
jest by uczeń uczęszczał do jednej ze
szkół na terenie Powiatu
Trzebnickiego.
Są to najczęściej uczniowie
klas ósmych, którzy już w tak
młodym wieku muszą zdecydować,
do jakiej szkoły pójść, co w mają
robić w przyszłości. Kolejna grupa,
to uczniowie klas maturalnych, tu
natomiast najczęściej pada pytanie,
na jakie udać się studia, by
pracować w danym zawodzie.

W Trzebnicy w każdą środę,
w Obornikach Śląskich w każdy
wtorek, w Żmigrodzie nie ma
wyznaczonych stałych dni
konsultacji. Tam należy umówić się
indywidualnie.

W zależności od ilości złożonych
wniosków liczy się kolejność
zgłoszenia; ok 3-4 tygodni. Taka
wizyta trwa ok. godziny,
a kończy się maksymalnie na
3 spotkaniach.

JAKIE TESTY MOŻNA
WYKONAĆ, BY DOWIEDZIEĆ
SIĘ CZEGOŚ O SOBIE?
Test inteligencji, test zainteresowań,
testy do badania osobowości, testy do
badania temperamentu i wiele
innych.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ
DOSTAĆ DO PORADNI?
Niepotrzebne jest na pewno żadne
skierowanie. Jedyne co trzeba zrobić
to wypełnić WNIOSEK O OBJĘCIE
POMOCĄ PORADNI znajdujący się
na stronie PPP i zaznaczyć w rubryce
- powód złożenia wniosku.
W okienko „inne” należy wpisać –
DORADZTWO ZAWODOWE.

KIERUNKI ZAWODOWE W POWIATOWYCH SZKOŁACH

PZS W TRZEBNICY
Kierunki zawodowe:
ź
ź
ź
ź
ź

Technik graki i poligrai cyfrowej
Technik informatyk
Technik logistyk
Technik ekonomista
Technik handlowiec

PZS W ŻMIGRODZIE
Kierunki zawodowe:
ź
ź
ź
ź

Technik Żywienia i usług gastronomicznych
Technik informatyk
Technik ekonomista
Technik programista - nowy kierunek od
września 2020 r.

Z JAKIMI PYTANIAMI
SPOTYKA SIĘ PANI
NAJCZĘŚCIEJ?
Jakie są progi rekrutacyjne? Jakie
przedmioty trzeba zdawać, żeby się
dostać na wybrany kierunek
studiów? Skąd mam wiedzieć jaki
kierunek będzie dla mnie najlepszy?
Ważne by uczniowie przed
wyborem szkoły, kierunku studiów,
zastanowiły się, co lubią robić. Kiedy
już to wiadomo, należy zapoznać się
z ofertą szkoły i sprawdzić, jakie będą
tam przedmioty, które są
najważniejsze i czy jestem z tego
dobry, czy słaby.

PZS W OBORNIKACH
ŚLĄSKICH
Kierunki zawodowe:
ź Technik hotelarstwa
ź Technik reklamy

Kierunki wielozawodowe:

Kierunki wielozawodowe:

Kierunki wielozawodowe:

ź sprzedawca, ślusarz, blacharz samochodowy,

ź sprzedawca, ślusarz, blacharz samochodowy,

ź sprzedawca, ślusarz, blacharz samochodowy,

cukiernik, elektryk, fryzjer, krawiec, kucharz,
lakiernik, mechanik automatyki przemysłowej
i urządzeń precyzyjnych, mechanik - operator
pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik
pojazdów samochodowych, monter sieci,
instalacji i urządzeń sanitarnych, monter
zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie, murarz – tynkarz, operator
obrabiarek skrawających, piekarz, rolnik,
stolarz, tapicer, wędliniarz

cukiernik, elektryk, fryzjer, krawiec, kucharz,
lakiernik, mechanik automatyki przemysłowej
i urządzeń precyzyjnych, mechanik - operator
pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik
pojazdów samochodowych, monter sieci,
instalacji i urządzeń sanitarnych, monter
zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie, murarz – tynkarz, operator
obrabiarek skrawających, piekarz, rolnik,
stolarz, tapicer, wędliniarz

cukiernik, elektryk, fryzjer, krawiec, kucharz,
lakiernik, mechanik automatyki przemysłowej
i urządzeń precyzyjnych, mechanik - operator
pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik
pojazdów samochodowych, monter sieci,
instalacji i urządzeń sanitarnych, monter
zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie, murarz – tynkarz, operator
obrabiarek skrawających, piekarz, rolnik,
stolarz, tapicer, wędliniarz

Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie powiększa horyzonty edukacyjne.
Już niedługo placówka umożliwi kształcenie w zawodzie technik PROGRAMISTA.
W grudniu 2019 r. wydane zostały pozytywne opinie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz
Zarządu Powiatu Trzebnickiego w sprawie wprowadzenia nauczania nowego kierunku kształcenia w żmigrodzkiej szkole.
Oznacza to, że już od września pierwsi uczniowie rozpoczną naukę w zawodzie programista komputerowy.
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WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Likwidacja barier architektonicznych, donansowanie
sportu, kultury, rekreacji i turystyki,
donansowanie zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze czy turnusy
rehabilitacyjne. Na takie wsparcie
mogą liczyć osoby niepełnosprawne
m.in. z terenu powiatu
trzebnickiego.
- Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie realizuje zadania
powiatu dotyczące rozwiązywania
problemów społecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem
programów pomocy społecznej, czy
wspierania osób niepełnosprawnych
- mówi dyrektor PCPR w Trzebnicy
Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka Aby otrzymać wspomnianą pomoc,
wystarczy przyjść do nas, do
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, mieszczącego się
w Trzebnicy na ul. Kościuszki 10,
złożyć stosowne dokumenty
i cierpliwie czekać na ich pozytywne
rozpatrzenie- dodaje.

Donansowanie kosztów
Donansowanie sportu,
kultury, rekreacji i turystyki osób działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Trzebnicy
niepełnosprawnych
O donansowanie ze środków
PFRON organizacji sportu, kultury,
rekreacji i turystyki dla osób
niepełnosprawnych mogą ubiegać się
osoby prawne i jednostki
organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, jeżeli :
ź prowadzą działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych przez
okres co najmniej 2 lat przed
dniem złożenia wniosku
ź udokumentują zapewnienie
odpowiednich potrzeb osób
niepełnosprawnych, warunków
technicznych i lokalowych do
realizacji zadania
ź udokumentują posiadanie
środków własnych lub
pozyskanych z innych źródeł na
snansowanie przedsięwzięcia
w wysokości nie objętej

PCPR OFERUJE
POMOC W ZAKRESIE:
Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych
Bariery architektoniczne,
techniczne i w komunikowaniu się są
jednym z ograniczeń utrudniających
często wręcz uniemożliwiających
osobom niepełnosprawnym
korzystanie z prawa do pełnego życia
i zaspokojenia swoich potrzeb na
równi z osobami pełnosprawnymi.

donansowaniem ze środków
Funduszu. Maksymalna wysokość
donansowania ze środków PFRON
wynosi do 60% kosztów zadania.

D o  n a n s o w a n i e
zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty
W y s o k o ś ć d o  n a n s o w a n i a ortopedyczne i środki pomocnicze
likwidacji barier architeO donansowanie
ktonicznych, technicznych
i w komunikowaniu wynosi do 95% z a o p a t r z e n i a w p r z e d m i o t y
kosztów przedsięwzięcia, nie więcej ortopedyczne, środki pomocnicze
niż do wysokości piętnastokrotnego oraz sprzęt rehabilitacyjny mogą
przeciętnego wynagrodzenia.
ubiegać się osoby niepełnosprawne:
ź posiadające ważne orzeczenie
o niepełnosprawności
ź jeżeli średni miesięczny dochód
podzielony przez liczbę osób we
wspólnym gospodarstwie
domowym, obliczony za kwartał
poprzedzający miesiąc złożenia
wniosku, nie przekracza kwoty:
ź 50% przeciętnego wynagrodzenia
na osobę we wspólnym
gospodarstwie domowym;
ź 65% w przypadku osoby
samotnej

dtr24.pl

Warsztat terapii zajęciowej jest
wyodrębnioną organizacyjnie
i nansowo placówką , nadzorowaną
przez PCPR, stwarzającą osobom
niepełnosprawnym niezdolnym do
Wysokość donansowania
podjęcia pracy możliwość
rehabilitacji społecznej i zawodowej wynosi odpowiednio:
w zakresie pozyskania lub
p r z y w r a c a n i a u m i e j ę t n o ś c i ź 30% przeciętnego wynagrodzenia
– dla osoby niepełnosprawnej ze
niezbędnych do podjęcia
znacznym stopniem
zatrudnienia. Uczestnikami
niepełnosprawności, osoby
warsztatów mogą być osoby
niepełnosprawnej w wieku do 16
posiadający prawnie potwierdzony
roku życia oraz osoby
status niepełnosprawności
niepełnosprawnej w wieku 16-24
i posiadające w swoim orzeczeniu
lat uczącej się i nie pracującej, bez
o niepełnosprawności lub o stopniu
względu na stopień
niepełnosprawności wskazanie do
niepełnosprawności
uczestnictwa w terapii zajęciowej.
ź 27% przeciętnego wynagrodzenia
– dla osoby niepełnosprawnej
z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności
ź 25% przeciętnego wynagrodzenia
– dla osoby niepełnosprawnej
z l e k k i m s t o p n i e m
niepełnosprawności
ź 20% przeciętnego wynagrodzenia
- dla opiekuna osoby
niepełnosprawnej
ź 20% przeciętnego wynagrodzenia
- dla osoby niepełnosprawnej
zatrudnionej w zakładzie pracy
chronionej, niezależnie od
posiadanego stopnia
niepełnosprawności.

Turnusy rehabilitacyjne
D o  n a n s o w a n i e
u c z e s t n i c t w a o s ó b
niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach
r e h a b i l i t a c y j n y c h .
Turnus rehabilitacyjny to
zorganizowana forma aktywnej
rehabilitacji połączona
z elementami wypoczynku. Celem
uczestnictwa w turnusie jest ogólna
poprawa psychozycznej
sprawności i rozwijania kontaktów
społecznych . Warunkiem
otrzymania donansowania do
turnusu rehabilitacyjnego jest
udokumentowanie faktu
niepełnosprawności uczestnika
i spełnieniu kryterium
dochodowego.

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
ul. Kościuszki 10,
55-100 Trzebnica
71 387-05-96
71 387-06-70
pcpr@pcpr.trzebnica.pl

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
I SKORZYSTAJ ZE WSPARCIA!
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SPORT - PILOTAŻOWY PROGRAM DLA MŁODYCH SPORTOWCÓW
Rok 2020 dla Powiatu Trzebnickiego jest i będzie rokiem szczególnym z wielu względów. W tym roku, z inicjatywy Zarządu
Powiatu, swoją działalność zapoczątkuje wiele organizacji ważnych dla naszej lokalnej społeczności. Trwają właśnie konsultacje
dotyczące powołania młodzieżowych sportowych reprezentacji powiatowych.

- Wychowanie młodzieży przez sport
ma w naszym rejonie długie i bogate
tradycje. Głównie jednak dotyczą one
działalności gminnych klubów
sportowych. Chcemy dać szanse
wyróżniającym się młodym
sportowcom na trenowanie
i rozwijanie swoich zdolności
w grupie utalentowanych
rówieśników z terenu całego Powiatu
Trzebnickiego. W Rocznym
programie współpracy
z organizacjami pozarządowymi na
rok 2020 uchwalonym przez Radę
Powiatu Trzebnickiego znalazło się
zadanie: „powołanie, prowadzenie
i szkolenie powiatowych
reprezentacji różnych dyscyplin
sportu”. Największy rozwój
sportowy następuje przecież,
poprzez udział w treningach,
turniejach i spotkaniach
sparingowych z wymagającymi
przeciwnikami – mówi Wicestarosta
Grzegorz Terebun i dodajeZaczynamy od piłki nożnej, ale nie
zapominamy o młodych siatkarzach,
piłkarkach ręcznych, reprezentantach sportów walki i innych
wspaniałych szkolnych sportowcach.

Program pilotażowy
przeprowadzony zostanie w oparciu
o dziecięce młodzieżowe szkółki
piłkarskie: PIAST Żmigród,
Akademia FREE KIDS, ZORZA
Pęgów, DOLPASZ Skokowa, ORZEŁ
Prusice, Polonia Trzebnica czy APN
TALENT, a to tylko niektóre z nich.
Trenują zarówno chłopcy, jak
i dziewczęta, uczestnicząc
i odnosząc sukcesy na turniejach
gminnych, wojewódzkich
i krajowych.

Aby projekt, jakim jest
powołanie do życia młodzieżowych
sportowych reprezentacji
powiatowych, miał szansę
wystartować, zapraszani są do niego
trenerzy, działacze sportowi i rodzice
z całego Powiatu Trzebnickiego.

O sukcesach chłopców słyszy
każdy, ale mało kto wie, jak silna jest
trzebnicka piłka dziewczęca. Młode
piłkarki z Akademii Piłki Nożnej
TALENT w 2019 roku zdobyły
historyczne, pierwsze dla Powiatu
Trzebnickiego - Wicemistrzostwo
Dolnego Śląska w kategorii U13 oraz
trzecie miejsce w Dolnośląskiej Lidze
Orliczek w U11. Ponadto dziewczęta
wywalczyły Mistrzostwo Dolnego
Śląska w kat. U10 rozgrywek
„Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku”, a tym samym
reprezentowały nasze województwo
Rozwój sportu wśród dzieci
w o g ó l n o p o l s k i m t u r n i e j u i młodzieży to również doskonałe
w Warszawie.
działanie integrujące całe
wielopokoleniowe rodziny. Rodzice
i dziadkowie, to najwierniejsi kibice
drużyny. Regularnie towarzyszą
swoim pociechom podczas zmagań
turniejowych, aktywnie je
dopingując i wspomagając na
każdym kroku. Drużynowe
dyscypliny sportowe uczą
współpracy w grupie,
systematyczności, pracowitości,
cierpliwości i pokory.
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XX-LECIE POWIATU TRZEBNICKIEGO

Jubileusz 20-lecia, to idealny moment do podsumowania działalności Powiatu Trzebnickiego. Nowe drogi, chodnik, mosty,
nowoczesne szkolnictwo, szpitale, przyjazne urzędy Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, Powiatowego Urzędu Pracy, czy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie to nasza wizytówka.

Dynamiczny rozwój
gospodarczy, którego siłą napędową
stały się nowe drogi, w tym droga
ekspresowa S5 oraz udogodnienia
komunikacji zbiorowej w postaci
Kolei Dolnośląskiej wpłynęły na
wzrost podmiotów gospodarczych
dających miejsca pracy.
Znakomicie przygotowana
sieć dróg, która skomunikowała nas
nie tylko z głównym miastem
Wrocławiem, ale i stolicami
poszczególnych gmin, to nasz atut.
Doskonale przygotowana sieć
dróg rowerowych sprawa, że do
cennych atrakcji turystycznych
i architektonicznych dotrzemy
rowerem.

20 LAT
ROZWOJU

20 lat Powiatu Trzebnickiego
to czas inwestycji, których źródłem
nansowym były również środki
zewnętrzne w tym unijne.
Gala, podczas której
wyróżniono osoby, które w ciągu
20 lat przyczyniły się do rozwoju
Powiatu Trzebnickiego, odbyła się
10 czerwca 2019 r. w urokliwie
położonym kompleksie Miłocin
(Pierwoszów w gm. Wisznia Mała).
Uroczystość swą obecnością
zaszczycili goście szczególni na czele
z ówczesnym Wojewodą
Dolnośląskim Pawłem Hreniakiem,
prof. Leonem Kieresem - Sędzią
Trybunału Konstytucyjnego,
starostami i włodarzami sąsiednich
powiatów i gmin, burmistrzami
i wójtami gmin powiatu
trzebnickiego, radnymi
powiatowymi oraz służbami
mundurowymi.

20 LAT POWIATU TRZEBNICKIEGO

Uroczysta gala XX-lecia Powiatu Trzebnickiego

Zasłużeni dla Powiatu Trzebnickiego: Jan Hurkot, Marek Łapiński, Marek
Koliński, Paweł Misiorek, Sławomir Moik, Henryk Jacukowicz, Zdzisław Średniawski

Wygłoszone okolicznościowe
mowy przez Starostę Powiatu
Trzebnickiego Małgorzatę Matusiak,
Przewodniczącego Rady Powiatu
Trzebnickiego Roberta Adacha,
Wojewodę Dolnośląskiego Pawła
Hreniaka, podkreślały wyjątkowość
wspólnoty, jaką tworzą mieszkańcy
Powiatu Trzebnickiego. Wykład
prof. Leona Kieresa wybitnego
prawnika i jednego z twórców
reformy samorządowej zapoznał
uczestników z genezą powiatów.
Życzenia przesłane z serca
Górnego Śląska przez prof. Jerzego
Buzka oraz list od Marszałka
Województwa Dolnośląskiego
Cezarego Przybylskiego pokreśliły
wyjątkowość obchodów XX- lecia
Powiatu Trzebnickiego.

Uroczyste wręczenie aktów
nadania tytułu honorowego „Za
zasługi dla rozwoju Powiatu
Trzebnickiego” dla 8 osób, którym
Rada Powiatu Trzebnickiego
przyznała tytuł, nadało uroczystości
szczególny wymiar.
Radości nie kryli również radni
powiatowi minionych 5 kadencji,
którzy z rąk starosty, wicestarosty
oraz przewodniczącego rady
powiatu otrzymali pamiątkowe
statuetki wraz z listami
gratulacyjnymi.
Serdeczność uczestników,
wyjątkowa oprawa oraz obecność
znamienitych gości sprawiły, że
zarówno Gala z okazji XX-lecia
Powiatu Trzebnickiego, jak
i osiągnięcia 20-lecia istnienia
Powiatu to powód do dumy
i potencjał na kolejne lata.
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Urząd Miejski w Żmigrodzie
pl. Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel. 71/ 385 30 57, 385 30 50
e-mail: urzad@zmigrod.com.pl

Urząd Miejski w Prusicach
Rynek 1
55-110 Prusice
tel.713126224
e-mail: prusice@prusice.pl

Urząd Miejski w Trzebnicy
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel.: 71 312-06-11, 312-06-12
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl

Urząd Gminy Zawonia
ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia
tel. 713128182
e-mail: urzad@zawonia.pl

Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71 310 35 19
e-mail: oborniki@oborniki-slaskie.pl
Urząd Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9
55-114 Wisznia Mała
tel. 71 308 48 00
e-mail: ug@wiszniamala.pl

ZAPLANUJ KORZYSTNIE URLOP

Święto w sobotę
odbiór wolnego dnia
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STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY

UL. KS. DZIEKANA WAWRZYŃCA BOCHENKA 6

UL. LEŚNA 1

SEKRETARZ POWIATU
BIURO PODAWCZE
BIURO RADY / BIURO ZARZĄDU
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
NADZÓR BUDOWLANY
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
WYDZIAŁ OŚWIATY I ZDROWIA

UL. LEŚNA 1
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
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