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Przed nami niezwykły świąteczny czas pełen radości, wiary i nadziei na lepsze jutro. Z przekazem dobrych
myśli oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie czasopisma dtr24.pl z informacjami z Powiatu
Trzebnickiego. Jesteśmy zmotywowani i zdeterminowani do dalszej pracy tym bardziej, że mijający
właśnie rok pokazał, że warto.
Pandemia koronawirusa nie odpuszcza, ale my także się
nie poddajemy! Nie zwalniamy tempa przy remontach dróg czy
chodników. O postępie prowadzonych prac, zgodnie z przyjętą
przez nas polityką zrównoważonego podziału, przeczytacie
Państwo w najnowszym wydaniu gazety. Już teraz chętnie
podzielimy się informacją, że niebawem oddana do użytku
zostanie trasa rowerowa na odcinku Książęca Wieś-Gruszeczka,
która połączy dwa powiaty- trzebnicki i milicki. Cieszy nas także
powstająca trasa rowerowa na odcinku Pawłów TrzebnickiBrzyków.
W gazecie znajdziecie Państwo także informacje dotyczące
aktualnej sytuacji Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
oraz dementi wszelkich nieprawdziwych informacji,

które w ostatnim czasie pojawiły się w przestrzeni publicznej.
Opowiemy o pracowni biologii molekularnej i o tym jakie daje ona
możliwości mieszkańcom.
Miło nam Państwa poinformować, że na początku 2021 roku
zostanie uruchomiony Terenowy Punkt Paszportowy, co z pewnością usprawni i przyspieszy termin oczekiwania na wyrobienie
lub wymianę paszportu.
Dziękujemy wszystkim za owocne spotkania i rozmowy,
które są dla nas niezwykle ważne. Jesteśmy przekonani, że nadchodzący rok będzie lepszy od poprzedniego dzięki wspólnym
działaniom i budowaniu wspólnej tożsamości lokalnej.
A zatem zachęcamy, aby zajrzeć dalej!
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INNOWACYJNY PROJEKT W POWIECIE TRZEBNICKIM
DOM OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ OFICJALNIE OTWARTY
Pierwszy na Dolnym Śląsku i jedyny w Powiecie Trzebnickim Dom Opieki Wytchnieniowej czeka na pacjentów. Ocjalne
otwarcie placówki odbyło się 19 listopada. Jej celem jest zapewnienie kompleksowej opieki nieuleczalnie chorym dzieciom,
przy jednoczesnym, czasowym odciążeniu ich opiekunów.

Otwarcie Domu Opieki Wytchnieniowej
Budynek, który do niedawna straszył wyglądem,
znajduje się na terenie Szpitala
Rehabilitacyjnego i Opieki
Długoterminowej w Żmigrodzie.
Dzięki współpracy Powiatu
Trzebnickiego z Fundacją
Wrocławskie Hospicjum dla
Dzieci został on wyremontowany
i wyposażony w specjalistyczny
sprzęt, potrzebny do opieki nad
nieuleczalnie chorymi dziećmi.
Wewnątrz budynku znajdują się
dwa pokoje, kuchnia, łazienki
i pokój dla opiekunów. W placówce jednocześnie będzie mogło
przebywać 4 pacjentów w wieku
od kilku miesięcy do maksymalnie 33 roku życia.

Przyjazne wnętrza Domu
Opieki Wytchnieniowej
zapewnią komfortowe
warunki pacjentom

Czas ich pobytu uzależniony
będzie od potrzeb opiekunów
i wyniesie od kilku dni do nawet
kilku tygodni.
To pierwsze na Dolnym
Śląsku miejsce, w którym
nieuleczalnie chore dzieci będą
miały zapewniony bezpłatny
pobyt wraz z opieką, a ich
opiekunowie zyskają w tym
czasie możliwość odpoczynku.

-To wspaniała inicjatywa
społeczna, która warta była zaangażowania środków nansowych
powiatu – podkreśla starosta
Małgorzata Matusiak - Powstało
miejsce pełne kolorów, ciepła i co
ważne przyjazne dzieciom, a wszystko w pięknym otoczeniu znajdującego się na terenie szpitala parku.
Dzięki współpracy z Prezesem
Wrocławskiego Hospicjum Dla
Dzieci Beatą Hernik-Janiszewską
oraz dzięki ogromnej determinacji
powstało wspaniałe i wyjątkowe
miejsce na mapie Dolnego Śląska,
z czego jestem bardzo dumna mówi.
Jak dodaje Prezes Fundacji
Wrocławskie Hospicjum Dla
Dzieci Beata Hernik-Janiszewska
- Dom Opieki Wytchnieniowej jak sama nazwa wskazuje,
daje wytchnienie tym, którzy są
obarczeni 24-godzinną opieką nad
dzieckiem i młodzieżą dorosłą.
Rodzic, który dowiaduje się
o nieuleczalnej chorobie dziecka,
z miłości do niego często rezygnuje
tak naprawdę z całego swojego życia.
Rezygnuje z pasji czy też z życia

zawodowego. W związku z tym, aby
ta opieka miała największy sens,
rodzic powinien mieć szansę na
wytchnienie, na odpoczynek, na
uwolnienie się od permanentnego
bycia tak naprawdę w stresie,
ponieważ jest w ciągłej gotowości na
najgorsze.
Opieka wytchnieniowa
zapewnia wsparcie dla członków
rodzin osób nieuleczalnie
chorych. Kilkudniowy pobyt
dziecka, na przykład w żmigrodzkiej placówce, pozwala
opiekunom na załatwienie
niezbędnych spraw w urzędzie
czy zadbanie o własne zdrowie,
jednocześnie zapewniając
specjalistyczną opiekę dzieciom.
Projekt powstał dzięki inicjatywie Fundacji Wrocławskie
Hospicjum dla Dzieci przy
współpracy z Powiatem Trzebnickim. Kompleksowy projekt

zapewnienia opieki wytchnieniowej dla dzieci i młodzieży z terenu Dolnego Śląska jest współnansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020 w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Dom Opieki Wytchnieniowej został wyposażony w specjalistyczny sprzęt
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Przedstawiciele samorządu Powiatu Trzebnickiego zdecydowanie podkreślili, że nie zamierzają sprzedać Szpitala im. Świętej
Jadwigi w Trzebnicy. Była to zdecydowana odpowiedź na pojawiające się w przestrzeni publicznej nieprawdziwe informacje,
które wprowadzały w błąd mieszkańców Powiatu Trzebnickiego. Zamieszczane informacje, apele burmistrza Marka
Długozimy oraz powielane przez niego w mediach insynuacje wprowadziły niepotrzebny niepokój.
Jak podkreśla starosta
Małgorzata Matusiak Szpital im.
Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
nie jest zagrożony. Jest on w dobrej kondycji nansowej
a wszystko, co dotychczas się
w nim dzieje, realizowane jest
z myślą o mieszkańcach Powiatu
Trzebnickiego.
Przykłady można mnożyć, a jednym z ostatnich jest
uruchomienie pracowni biologii
molekularnej, która powstała
dzięki partnerstwu powiatu oraz
Gmin: Oborniki Śląskie, Prusice,
Wisznia Mała, Zawonia i Żmigród oraz lokalnego przedsiębiorcy. Dodatkowo szpital jest
bieżąco donansowywany
z budżetu Powiatu Trzebnickiego. Tylko w tym roku
został zakupiony i przekazany
szpitalowi najpotrzebniejszy
sprzęt, środki ochrony osobistej,
a także środki na remont
i dostosowanie pomieszczeń. To
kwota oscylująca w granicach pół
miliona złotych.
Poza środkami z budżetu
Powiatu Trzebnickiego poszukiwane są inne alternatywne
i zewnętrzne źródła nansowania. Dzięki pozyskaniu 500
tysięcy złotych z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych,
możliwy będzie zakup dwóch

Współpraca to klucz do sukcesu. Partnerskie działania przynoszą wymierne rezultaty
aparatów do wykonywania
badań rentgenowskich.
To są fakty, które
świadczą o realnych działaniach
dla szpitala. Przedstawiciele
zdecydowanie sprzeciwiają się
angażowaniu mieszkańców oraz
pracowników szpitala do gier
politycznych, ponieważ nie chcą
brać w nich udziału. Transparentność działań oraz skupienie się na realnych działaniach, to cel objęty przez obecny
Zarząd. Nie ma tu miejsca na kon-

APEL SAMORZĄDOWCÓW POWIATU TRZEBNICKIEGO
DO BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA MARKA DŁUGOZIMY

ikty polityczne, które nie służą
niczemu ani nikomu.
Polityce manipulacji, jaką
stosuje Burmistrz Gminy
Trzebnica Marek Długozima
stanowczo sprzeciwili się samorządowcy Powiatu Trzebnickiego, tym samym wystosowali oni oświadczenie do
włodarza Trzebnicy.
Poniżej prezentujemy
treść oświadczenia:

Pragniemy podkreślić, że
wszystkim nam zależy na
bezpieczeństwie i zapewnieniu
należytej opieki medycznej
mieszkańców. Stąd też nasza
wspólna decyzja o zakupie sprzętu
do szpitala o wartości 400 tysięcy
złotych, w którym udziału nie wziął
tylko Burmistrz Gminy Trzebnica.
Prowadzone w ostatnim
czasie działania burmistrza,
publikowane w oświadczeniach czy
materiale lmowym zasługują na
stanowczy sprzeciw.

Stanowczo sprzeciwiamy się
polityce manipulacji uprawianej
przez Burmistrza Gminy Trzebnica
Pana Marka Długozimę. Celowe
budowanie atmosfery zagrożenia
rzekomej likwidacji Szpitala
Powiatowego im. Św. Jadwigi
Śląskiej w Trzebnicy i przekazania go
innej jednostce to zabieg cynicznej
manipulacji.
Podkreślamy, że Burmistrz
Gminy Trzebnica od lat stosuje
haniebne zabiegi mające na celu
podział społeczny. Nie ma na to
naszej zgody. Uważamy, że tylko
wspólne działania przynoszą
wymierne korzyści dla mieszkańców.
Pomimo wielokrotnych
zaproszeń do wspólnego działania,
burmistrz nadal prowadzi własną
politykę niszczenia wspólnoty
Powiatu Trzebnickiego. Niestety,
działania te szczególnie w ostatnim
czasie przybrały na sile. Ich celem nie
są już tylko samorządowcy,
a mieszkańcy Powiatu Trzebnickiego, w których próbuje wzbuNowoczesne wyposażenie
dzić lęk o zdrowie i życie.

szpitala
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Osoby piastujące funkcję zaufania
publicznego nie mogą oszukiwać
swojego suwerena.
Wzywamy Burmistrza
Gminy Trzebnica do zaprzestania
działań manipulacyjnych
prowadzonych na szkodę
mieszkańców.
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Obecny Powiat to miejsce
zgody, a nie podziału. Wszyscy
mamy wspólny cel, którym jest
ochrona zdrowia w tym naszych
powiatowych szpitali.
Jak dodał Burmistrz Gminy
Żmigród Robert Lewandowski:
Niestety Pan Burmistrz Marek

Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Dzięki pozyskaniu 500 tysięcy złotych zostaną zakupione
dwa aparaty do wykonywania badań rentgenowskich

Nowoczesne laboratorium w trzebnickim szpitalu służy już
pacjentom

Sprzęt zakupiony przez
samorządy

Długozima poszedł inną drogą, chce
wiele rzeczy robić indywidualnie, nie
uczestniczy w naszych wspólnych
projektach. Będziemy wspierać
Zarząd Powiatu Trzebnickiego jako
wójtowie i burmistrzowie w działaniach w związku i ze szpitalem
i innymi dobrymi projektami na
rzecz naszych mieszkańców.
Celem wyjaśnienia
zarzutów burmistrza Długozimy
dotyczących sprzedaży szpitala
warto podkreślić, że burmistrz
oparł się jedynie na spotkaniach
z przedstawicielami Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we
Wrocławiu, które dotyczyły
możliwości połączenia placówek,
a były one związane z kontynuacją działań poprzedniego
Zarządu. Właśnie w 2015 r. przy
udziale burmistrza Długozimy
podpisany został list intencyjny
w sprawie konsolidacji szpitali.
Co bardzo istotne, odbyło się to
wówczas bez przeprowadzenia
żadnych konsultacji z mieszkańcami, samorządowcami czy
personelem szpitala.

Warto jeszcze raz podkreślić, że nie zostały podjęte
żadne decyzje wynikające ze
spotkania, a prowadzenie
rozmów czy analiz na różnych
płaszczyznach, to racjonalne
działanie osób zarządzających,
mających na celu poszukiwanie
rozwiązań związanych z podnoszeniem jakości świadczonych
usług.
Czas pandemii, to okres
próby dla nas wszystkich.
Świadomi zagrożeń reprezentanci wybrani przez mieszkańców w bezpośrednich
wyborach, muszą podejmować
odpowiedzialne decyzje. Muszą
także być odpowiedzialni za
swoje słowa. To nie emocje,
a argumenty muszą być
najważniejsze. Takie zasady
przyjął zarówno Zarząd Powiatu
Trzebnickiego jak i Rada Powiatu
Trzebnickiego, których działanie
wspierają samorządowcy, wójtowie i burmistrzowie z gmin
Powiatu Trzebnickiego.

Od lewej: Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki, Burmistrz Gminy Żmigród Robert
Lewandowski, Starosta Powiatu Trzebnickiego Małgorzata Matusiak, Wicestarosta Powiatu
Trzebnickiego Grzegorz Terebun, Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz, Zastępca
Burmistrza Gminy Oborniki Śląskie Henryk Cymerman, Członek Zarządu Powiatu
Trzebnickiego Stanisław Hurkasiewicz
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POWIATOWE DROGI ROZWOJU

Powiat Trzebnicki to jeden z najatrakcyjniejszych obszarów na terenie Województwa Dolnośląskiego. Atuty turystyczne
i historyczne idą w parze ze wzrastającym potencjałem gospodarczym. Kluczowym dla rozwoju jest gęsta sieć dróg począwszy od
S5 po będące w utrzymaniu Powiatu Trzebnickiego drogi wojewódzkie i powiatowe.

W miejscowości
Piotrkowiczki wykonano
przebudowę ponad 400metrowego odcinka
nawierzchni wraz z odwodnieniem, oczyszczeniem rowów
i przepustów oraz wykonaniem
zjazdów na posesje.
Jak podkreśla Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Trzebnicy Paweł Kaźmierczak
- nowa nawierzchnia została poszerzona do szerokości 5 metrów.
Wykonano zjazdy do posesji z betonowej kostki brukowej.

Poszerzono również pobocza do
szerokości metra. W ramach
przeprowadzonych prac zadbano
o konserwację przydrożnego rowu,
a dla zwiększenia bezpieczeństwa
mieszkańców wyniesiono przejścia
dla pieszych koło kościoła. Co warto
podkreślić, montaż takich przejść
zmusza kierowców do zdjęcia nogi
z gazu. Aby bezpiecznie przez nie
przejechać, konieczne jest zredukowanie prędkości. Dzięki temu
poprawia się bezpieczeństwo
pieszych, którzy zyskują dodatkowy
czas na przekroczenie jezdni.

Kolejna inwestycja, tym razem w Gminie Wisznia Mała
zrealizowana

DROGA POWIATOWA MIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI
ROGOŻ - SZEWCE WYREMONTOWANA

Gmina
Wisznia Mala

/

INWESTYCJA DROGOWA
W PIOTRKOWICZKACH

Mieszkańcy od wielu lat zabiegali o remont drogi
Zakończyły się prace
związane z dwustronnym
poszerzeniem jezdni na odcinku
pomiędzy miejscowościami
Rogoż- Szewce. Koszt
inwestycji wyniósł blisko 200
tysięcy złotych.
Jak podkreśla Grzegorz
Terebun Wicestarosta Powiatu
Trzebnickiego, to bardzo ważna
inwestycja zwłaszcza dla
mieszkańców Obornik Śląskich,
którzy korzystali z tej trasy chcąc
dotrzeć do węzła drogi
ekspresowej S5. Zły stan drogi od
wielu lat nieremontowanej
pogorszył się znacznie, gdy
rozpoczął się remont ul.
Obornickiej przed Wrocławiem,

a trasa przebiegająca przez
miejscowości Rogoż-Szewce
stała się przez pewien czas jedną
z głównych dróg tranzytowych.
- Wzmożony ruch pojazdów
na drodze, której szerokość wynosiła
niespełna 3 metry, powodował szereg
kolizji i był prawdziwym
utrapieniem dla mieszkańców.
Dzięki wykonanym pracom, które
zostały podzielone na dwa etapy,
udało się wykonać na odcinku 1,5kilometra poszerzenie jezdni. Wcześniej wspomniana droga miała
zaledwie 3 metry szerokości. Dodatkowo w miarę możliwości wykonano
pobocza oraz wyczyszczono przydrożne rowy – mówi wicestarosta.

NOWY CHODNIK W RASZOWIE

Przebudowa drogi w miejscowości Piotrkowiczki to kolejna
inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo mieszkańców

Budowa chodnika do miejscowości Raszów zakończona

W tegorocznym budżecie
Powiatu Trzebnickiego zabezpieczone zostały środki nansowe w kwocie 450 tysięcy złotych na budowę chodników
w partnerstwie z gminami
w stosunku 50/50 przy drogach
powiatowych w każdej z sześciu
gmin powiatu.
We wrześniu zakończyły
się prace związane z budową
chodnika prowadzącego do
miejscowości Raszów. Inwestycja
była możliwa dzięki partycypowaniu w kosztach zarówno
Powiatu Trzebnickiego jak i Gminy Trzebnica. Dzięki współpracy
samorządów za

kwotę ponad 300 tysięcy złotych
powstało bezpieczne połączenie
Trzebnicy z sołectwem Raszów
przy drodze powiatowej
Trzebnica- Skarszyn - Łozina.
- Powiat Trzebnicki już
w kwietniu przeprowadził procedury
przetargowe dotyczące realizacji
zadania. Niestety przez długi czas
nie mogliśmy wyłonić wykonawców,
gdyż Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima zwlekał z przekazaniem środków na inwestycję.
Przez dłuższy czas obawialiśmy się
nawet, że przez opieszałość włodarza
Trzebnicy, nie uda się inwestycji
zrealizować. Na szczęście tak się nie
stało - mówi wicestarosta Grzegorz Terebun.

Gmina Trzebnica
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. ,
Gmina Zmigrod
MIESZKAŃCY POWIDZKA ZYSKALI NOWY CHODNIK

Remont tej drogi powiatowej to kolejny etap inwestycji

INWESTYCJA WARTA 600 TYSIĘCY ZŁOTYCH
Dzięki współpracy
Powiatu Trzebnickiego z Nadleśnictwem Żmigród na odcinku
blisko kilometra położono nową
nawierzchnię. Remont drogi
powiatowej pomiędzy miejscowościami Nowe Domy Czarny Las, to kontynuacja prac
wykonanych w ubiegłym roku.
Tym razem wymieniono
nawierzchnię na odcinku blisko
kilometra. Zadbano również
o poszerzenie poboczy. Na
prośbę mieszkańców wykonano
tzw. mijanki, czyli wyznaczono
odcinki drogi pozwalające na
bezpieczne wyprzedzanie czy
wymijanie pojazdów. Dotychczas przeprowadzenie takich
manewrów na dość wąskiej
drodze było utrudnione.

Warto przypomnieć, że to
kolejny etap prowadzonych prac
na tej trasie. W ubiegłym roku
również we współpracy Powiatu
Trzebnickiego z Nadleśnictwem
Żmigród, prowadzone były
prace w miejscowości Nowe
Domy. Jak zapewnia Zarząd
Powiatu Trzebnickiego,
planowane są dalsze prace w kierunku powiatu rawickiego w zakresie wykonania poboczy.
Koszt zrealizowanej
w pa r t n e r s t w i e i nw e s t y c j i
wyniósł 600 tysięcy złotych,
w tym 150 tysięcy złotych to
wkład Skarbu Państwa
Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Żmigród.

Inwestycja zrealizowana w partnerstwie z Gminą Żmigród

O tym jak ważna jest
współpraca pomiędzy samorządami, wie Burmistrz Gminy
Żmigród Robert Lewandowski.
Dzięki partycypowaniu w kosztach w miejscowości Powidzko
powstał chodnik o długości
ponad 700 metrów.

Wykonany w partnerstwie nansowym z Gminą
Żmigród chodnik o długości 740metrów przyczyni się do
poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców korzystających
z usług obiektów użyteczności
publicznej takich jak Ośrodek
Zdrowia czy Szkoła Podstawowa.
Koszt zadania wyniósł
ponad 600 tysięcy złotych i został w równych częściach snansowany przez Powiat Trzebnicki
i Gminę Żmigród.

,
Gmina Oborniki Slaskie
,
INWESTYCJA WARTA PRAWIE 3 MILIONY ZŁOTYCH
W Gminie Oborniki
Śląskie zakończyła się
przebudowa 4-kilometrowego
odcinka drogi powiatowej na
odcinku Rościsławice- Uraz.
- Wspomniany odcinek drogi
był jednym z gorszych jeśli chodzi
o drogi powiatowe w Gminie
Oborniki Śląskie. Niestety nie był
remontowany od bardzo wielu lat.
Nawierzchnia wymagała pilnej
przebudowy, dlatego nie mogliśmy
dłużej czekać z poprawą
bezpieczeństwa na drodze – mówi
wicestarosta Grzegorz Terebun
i dodaje – Ze względu na ogromny
koszt wykonania inwestycji, zadanie
zostało podzielone na dwa etapy.
Właśnie zakończył się I etap
polegający na wymianie nawierzchni
na odcinku prowadzącym od

Rościsławic do miejscowości Niziny.
Poza poszerzeniem poboczy i wymianą nawierzchni wykonaliśmy
zjazdy do posesji i dojazdy do pól.
Zamontowaliśmy również bariery
energochłonne. Pragnę podkreślić, że
to nie koniec planowanych przez nas
prac. W najbliższym czasie mamy
zamiar wyremontować kolejny
odcinek drogi, tym razem
prowadzący od miejscowości Niziny
do Urazu.
Prace związane z poprawą
bezpieczeństwa na drodze udało
się wykonać dzięki pozyskanemu 50 % donansowaniu z
Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt wykonania
inwestycji, to blisko 2,7 mln
złotych.

Pierwszy etap inwestycji zrealizowany
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Dzięki pozyskanemu przez Powiat Trzebnicki donansowaniu w wysokości ponad 7 mln złotych w szkołach zawodowych na
terenie powiatu realizowane są dodatkowe programy edukacyjne. Ich celem jest poprawa jakości kształcenia oraz właściwe
dopasowanie systemów kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeby rynku pracy.
„Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim”, to jeden z pierwszych projektów realizowanych od początku 2020 roku.
Jego wartość to ponad 4,2 mln zł.
Uzupełnieniem zapowiedzianych zmian, które we
współpracy Powiatu Trzebnickiego ze szkołami zawodowymi przyniosą zadowalające
efekty, będzie realizowany od
kolejnego roku szkolnego projekt
pn. „Nowe umiejętności – nowe
możliwości” o wartości
przekraczającej 3,4 mln zł. Dzięki
tym środkom placówki zostaną
doposażone w najnowocześniejszy sprzęt do realizacji
procesu kształcenia łącznie
w kwocie przekraczającej 1,4 mln
zł. Wsparcie dla uczniów oraz
dokształcanie nauczycieli w ramach projektów zapewnione jest
do 2023 roku.
- W ramach projektu zapewniona zostanie oferta edukacyjno zawodowa, zgodna z potrzebami
lokalnego rynku. Dlatego też ważną
i kluczową rolę w rozwoju placówek
pełnić będą wszelkiego rodzaju
inicjatywy służące otwarciu edukacji
na zróżnicowane potrzeby
rozwojowe, zawodowe i kulturowe,
a kluczowa we wszystkim jest
współpraca z otoczeniem społeczno
gospodarczym, w tym z uczelniami
wyższymi, w celu realizacji dodatkowych zajęć oraz warsztatów dla
uczniów szkół zawodowych –
podkreśla Zastępca Naczelnika
Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Tomasz
Tilgner.
Wsparcie zostało tak zaplanowane, aby wyeliminować
trudności związane z brakiem
umiejętności i kompetencji miękkich. Uczniowie w pierwszej
kolejności zostali

objęci doradztwem edukacyjnozawodowym. Następnie rozpoczęli realizację dodatkowych
zajęć przygotowujących do
egzaminów zawodowych, aby
wprowadzić ich przygotowanych na otwarty rynek pracy.
Możliwe jest to dzięki współpracy z uczelniami wyższymi
oraz otoczeniem społecznogospodarczym. Realizowane są
również staże i praktyki zawodowe oraz specjalistyczne
szkolenia/kursy zawodowe
zgodne z kierunkiem kształcenia.
Zasadniczym celem zajęć
jest stworzenie sprzyjających
warunków do wyrównywania
szans edukacyjnych uczniów
w celu lepszego dostępu do
rynku pracy, a w szczególności
wyrównywanie poziomu wiedzy
oraz wspieranie motywacji
edukacyjnej wszystkich uczniów.
W ramach zajęć uczniowie będą
mieli możliwość uczestniczenia
w formach zajęć ukierunkowanych na zdobycie
dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą

edukację i wybór ścieżki zawodowej, co ułatwi im poszukiwanie pracy.
Dzięki pozyskanemu
sprzętowi uczniowie lepiej
przygotują się do zdania części
praktycznej egzaminu zawodowego pozwalającego uzyskać
odpowiedni tytuł zawodowy,
a w konsekwencji zwiększy się
ich konkurencyjność względem
pozostałych absolwentów innych
szkół na rynku pracy.
Kluczowym zadaniem,
jest nawiązanie ścisłej
współpracy z lokalnymi pracodawcami zaangażowanymi
w realizację i organizację
staży/praktyk zawodowych. Za
ich organizację pracodawcy
otrzymają środki w wysokości do
1500 zł za każdego ucznia
przyjętego na staż trwający 150
godzin. Realizacja staży/praktyk
zawodowych z kluczowymi
pracodawcami prowadzącymi
działalność zgodną z kierunkiem
kształcenia ucznia w znacznym
stopniu wpłynie na podniesienie
jakości kształcenia, konkurencyjności szkół zawodowych,

prowadzonych przez Powiat
Trzebnicki, a w konsekwencji
wzrost zatrudnienia w naszym
powiecie.
Warto kształcić się
w Powiecie Trzebnickim.
Możliwości są ogromne, a oferta
edukacyjna stale rozwijana.
Wybór drogi życiowej należy do
uczniów. Wybierając kształcenie
zawodowe, zdobywa się
konkretny zawód, pożądany na
rynku pracy.
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WSPÓLNIE OSIĄGNĘLIŚMY SUKCES! - PRACOWNIA BIOLOGII MOLEKULARNEJ
W SZPITALU IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY URUCHOMIONA
Jest nowoczesna, w pełni wyposażona, a co najważniejsze dostępna dla wszystkich mieszkańców Powiatu Trzebnickiego.
Mowa o pracowni biologii molekularnej, która od kilku tygodni działa w Szpitalu im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.
Swojej radości z możliwości jakie daje zakupiony
sprzęt nie kryje Kierownik
Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala im. Św.
Jadwigi Śląskiej Lilla Rejek
- Cieszymy się z nowego
sprzętu, bo jesteśmy ambitnym
laboratorium i zawsze staraliśmy się
wysoko podnosić poprzeczkę i mieć
możliwości szybszego diagnozowania wielu chorób, bo to przecież
ona przyśpiesza proces związany
z leczeniem. Istotne jest to, że aparat
ma bardzo duże możliwości i dzięki
temu możemy na nim wykonywać
markery nowotworowe oraz markery
innych bardzo ciężkich chorób
zakaźnych i tym samym zastosować
odpowiednie leczenie u naszych
pacjentów. Jestem przekonana, że
aparat posłuży nam również wtedy,
gdy pandemia się już skończy.

Warto podkreślić, że jest to
pierwsze na Dolnym Śląsku
laboratorium wyposażone
w tego rodzaju sprzęt, znajdujące
się w szpitalu powiatowym
niejednoimiennym. Co ważne
laboratorium uzyskało także
akredytację Ministerstwa
Zdrowia na wykonywanie
specjalistycznych badań
w kierunku SARS-CoV-2.

Wkład nansowy partnerów,
dzięki którym wyposażona
została pracownia
Powstanie pracowni biologii molekularnej było możliwe
dzięki snansowaniu wyposażenia przez samorządy oraz
przedsiębiorcę
Koszt wyposażenia
pracowni wyniósł ponad 400 tys.
złotych z czego wkład Powiatu
Trzebnickiego, to 123 tysiące
złotych. Pozostałą kwotę pokryło
pięć z sześciu gmin (Gmina
Oborniki Śląskie, Gmina Prusice,
Gmina Wisznia Mała, Gmina
Zawonia i Gmina Żmigród).
Wsparcia nansowego w kwocie
50 tysięcy złotych udzieliła rma
Pana Jacka Tarczyńskiego.
Analizator będący
wyposażeniem nowej pracowni
umożliwi laboratorium szybką
i bardzo specjalistyczną
diagnostykę wielu schorzeń oraz

wykrywanie innych patogenów
chorób.
Badania wykonywane są
bezpłatnie po okazaniu
skierowania od lekarza. Pacjenci,
którzy chcieliby wykonać
badanie bez skierowania mają
możliwość wykonania takiej
usługi w szpitalu. Przygotowany
został cennik usług komercyjnych z bardzo atrakcyjnymi
cenami. Istnieje również
możliwość wykonania usługi
tłumaczenia wyniku badania
w języku angielskim oraz
niemieckim.

Kierownik laboratorium
Szpitala wyjaśnia możliwości
specjalistycznego sprzętu

- Powstanie pracowni było
możliwe dzięki współpracy pięciu
samorządów i lokalnego przedsiębiorcy. To pokazuje, że dzięki
wspólnym działaniom jesteśmy
w stanie zrobić zdecydowanie więcej.
Opieka medyczna to obszar, który
dotyczy nas wszystkich. Zależy nam
na tym, aby zwiększyć dostępność
oraz jakość opieki medycznej
w naszym regionie. Wspólnie
podejmujemy działania mające na
celu ochronę zdrowia i życia
mieszkańców Powiatu Trzebnickiego, ponieważ razem możemy
zdecydowanie więcej- podkreśla
starosta Małgorzata Matusiak,
a wicestarosta Grzegorz
Terebun dodaje - Wychodzimy
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, aby zapewnić świadczenie
usług medycznych na najwyższym
poziomie. Bezpieczny, nowoczesny
i innowacyjny. Taki ma być Powiat
Trzebnicki.
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Wymiana paszportu czy wyrobienie nowego bez konieczności wyjazdu do Wrocławia będzie możliwe już na początku
przyszłego roku. Wszystko dzięki utworzeniu Terenowego Punktu Paszportowego w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy.
Terenowy Punkt Paszportowy będzie się mieścił w budynku Wydziału Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Trzebnicy. Do obsługi petentów
dostępne będą dwa stanowiska.

Punkt paszportowy powstanie
w budynku Wydziału
Komunikacji
Powiat Trzebnicki to szczególny obszar na mapie Dolnego
Śląska. To miejsce rozwoju i skutecznych, nowoczesnych działań.
Sprawnie działający urząd, otwarty
na potrzeby mieszkańców zwłaszcza
w tak trudnym czasie jak teraz to
nasza misja, którą realizujemy –
mówi Starosta Powiatu
Trzebnickiego Małgorzata
Matusiak i dodaje - Długie kolejki
oczekiwania w Dolnośląskim
Urzędzie Wojewódzkim czy dojazd,
to utrudnienia, które właśnie
likwidujemy poprzez uruchomienie
Terenowego Biura Paszportowego
w Trzebnicy. Dokument już na
początku roku będzie można wyrobić
na miejscu, w starostwie.

Podpisanie listu intencyjnego

Od lewej: Wojewoda
Dolnośląski Jarosław
Obremski, Starosta Powiatu
Trzebnickiego Małgorzata
Matusiak, Wicestarosta
Powiatu Trzebnickiego
Grzegorz Terebun

WŁĄCZAMY MYŚLENIE. ODŁĄCZAMY SIĘ OD TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH
Powiat Trzebnicki przyłączył się do akcji „Odłącz się”, której celem jest zwrócenie uwagi na problem fonoholizmu, czyli
uzależnienie od telefonów komórkowych, wśród dzieci i młodzieży. Malowanie napisów ostrzegawczych przy przejściach
dla pieszych, to jeden z elementów akcji.
Jak podkreślają
przedstawiciele Stowarzyszenia
Młody Dolny Śląsk,
koordynatorzy projektu, zależy
im przede wszystkim na
zwiększeniu bezpieczeństwa na
przez Stowarzyszenie Młody Dolny
dla rodziców.
drogach. Napisy mają za zadanie
- Każdego dnia widzimy jak Śląsk – mówi starosta Małgorzata
zwrócenie uwagi przechodniów,
przechodnie,
przekraczając jezdnię, Matusiak i dodaje - To co wydaje
aby odłączyli się od telefonów,
p a t r z ą w e k r a n s m a r t f o n ó w . się nam zupełnie normalne, usypia
zwłaszcza w chwili gdy mają
Zaabsorbowani telefonem często nie n a s z ą c z u j n o ś ć . Z j a w i s k o
zamiar przejść przez jezdnię
zwracają uwagi na to, co dzieje się fonoholizmu jest jednak bardzo
i tym samym zminimalizowali
wokół. Dlatego włączyliśmy się do niebezpieczne i prowadzona akcja ma
zagrożenie utraty zdrowia czy
o tym nam przypominać.
akcji "Odłącz się", prowadzonej
życia.
Napisy "Odłącz się
i przejdź bezpiecznie" pojawiły
się już w kilku miejscach Powiatu
Trzebnickiego, m.in.
w Żmigrodzie. Docelowo
w każdej gminie powiatu
planowane jest malowanie
ostrzegawczych haseł. Warto
podkreślić, że dodatkowo
w ramach prowadzonej akcji
przeprowadzane są szkolenia dla
uczniów, a niebawem zostanie Napisy ostrzegawcze przy przejściach dla pieszych znajdują
się w każdej gminie Powiatu Trzebnickiego
przygotowany poradnik

GMINA
WISZNIA MAŁA

GMINA
PRUSICIE

ul. Lotnicza
Szymanów
Ul. Parkowa
Psary

ul. Wrocławska
Ul. Żmigrodzka
Ul. Kolejowa

GMINA
TRZEBNICA

ul. Marcinkowska
ul. Klasztorna
ul. Oleśnicka

GMINA
ZAWONIA
ul. Szkolna

GMINA
ŻMIGRÓD

Ul. Sportowa
Ul. Kościuszki
GMINA
Ul. Kasztanowa
Korzeńsko
OBORNIKI
Ul. Szkolna
ŚLĄSKIE
Radziądz
ul. Wyszyńskiego
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EKO W POWIECIE TRZEBNICKIM
EkoSłupek to urządzenie służące do pomiaru i sygnalizacji jakości powietrza za pomocą koloru światła. Powiat Trzebnicki
podjął decyzję o zamontowaniu takich sygnalizatorów w każdej z gmin powiatu oraz wykonaniu centralnego systemu
monitorowania jakości powietrza, który będzie dostępny na stronie internetowej starostwa.
Zaawansowane urządzenia EkoSłupek AirSensor służą do
pomiaru i sygnalizowania jakości
powietrza za pomocą koloru
światła na terenach otwartych.
Zostały one wyposażone
w oświetlenie ledowe, które na
podstawie wyników bieżących
pomiarów stężenia pyłów
zawieszonych, jak również
innych zanieczyszczeń,
przybiera barwę zgodną
z Polskim Indeksem Jakości
Powietrza. Pierwsze urządzenia
zostały zamontowane w Gminie
Prusice, ale już niebawem
pojawią się w każdej z gmin
Powiatu Trzebnickiego.
Warto podkreślić, że
Gmina Prusice podjęła decyzję
o zakupie EkoSłupków zgodnie
z prowadzoną dotychczas
strategią proekologiczną, dzięki
czemu można powiedzieć, że jest
liderem rozwiązań ekologicznych. Tylko w ostatnich
latach w Gminie Prusice zainwestowano 7 milionów złotych
w fotowoltaikę dla mieszkańców
oraz ponad milion na montaż
instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej. Przeznaczono również ponad

2 miliony złotych na montaż
instalacji do wytwarzania energii
elektrycznej dla Gminy Prusice
i prawie 3 miliony złotych na
budowę systemu oczyszczania
ścieków czy budowę ekologicznych przydomowych
oczyszczalni ścieków dla 160
mieszkańców gminy.
W ślad za tymi działaniami przedstawiciele samorządu Powiatu Trzebnickiego
podjęli decyzję o montażu
EkoSłupków w każdej gminie
powiatu oraz wykonaniu
centralnego systemu monitorowania jakości powietrza, który
będzie dostępny na stronie
internetowej starostwa.
Wicestarosta Grzegorz
Terebun podkreśla, jest to
rozwiązanie służące przede wszystkim zwiększaniu świadomości
społecznej związanej z jakością
powietrza. Warto o nie zadbać
drobnymi działaniami, które
możemy realizować każdego dnia.
Zamontowane w każdej gminie
słupki mają o tym przypominać.
Kolorem światła będą informować
i ostrzegać przed szkodliwymi dla
zdrowia zanieczyszczeniami.

URZĄD PRZYJAZNY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
W Starostwie Powiatowym w Trzebnicy został wyznaczony koordynator odpowiadający za zapewnienie dostępności
obiektu i usług dla osób niepełnosprawnych. Koordynatorem ds. dostępności została Iwona Kurowska - Sekretarz Powiatu
Trzebnickiego.
Do zadań koordynatora
należy m.in. przygotowanie
i nadzorowanie działań na rzecz
poprawy dostępności instytucji
oraz monitorowanie stanu ich
przystosowania do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

- Objęcie funkcji Koordynatora ds. Osób Niepełnosprawnych
to ogromne wyróżnienie, ale przede
wszystkim odpowiedzialność. Moim
zadaniem będzie podjęcie wszelkich
działań związanych ze zwiększeniem
dostępności nie tylko do samego

urzędu, ale do wszystkich usług
realizowanych przez Starostwo
Powiatowe w Trzebnicy, tak by osoby
niepełnosprawne nie miały problemów z osobistym załatwieniem
spraw - mówi Iwona Kurowska.

Zachęcamy
do kontaktu
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DOBRA WSPÓŁPRACA POPŁACA
Blisko 700 tysięcy złotych przeznaczono na remont drogi wojewódzkiej w miejscowości Zawonia. Właśnie kończą się prace
związane z wykonaniem nowej nawierzchni w centrum miejscowości. O realizację zadania wnioskował Przewodniczący Rady
Powiatu Trzebnickiego Robert Adach oraz Radny Powiatu Trzebnickiego Jan Zdziarski.
- Dobra współpraca obecnego
Zarządu Powiatu z Zarządem
Wojewódzkim w tym z Marszałkiem
oraz Dyrektorem Dolnośląskiej
Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
sprawiły, że pomimo licznych słów
krytyki Radnego Powiatu
Trzebnickiego Bogusława
Rubaszewskiego, mieszkańca Gminy
Zawoni, zadanie to zostanie już
niebawem zakończone – mówi
wicestarosta Grzegorz Terebun Dziwi nas zachowanie radnego,
który zamiast wspierać nas
w działaniach, krytykuje fakt pozyskania przez nas donansowania na
realizację zadania. Uważam, że nie
mamy się czego wstydzić, a radny
Rubaszewski powinien wspierać
każdą inwestycję bez względu na to
skąd Zarząd Powiatu Trzebnickiego
pozyska donansowanie. Pragnę
podkreślić, że dzięki wsparciu
pochodzącemu z różnych źródeł
jesteśmy w stanie przeprowadzić
więcej inwestycji w Powiecie Trzebnickim.
Przypomnijmy, zakres
prac przewiduje wykonanie
nowej nawierzchni, odnowienie
oznakowania poziomego,
naprawę i regulację studzienek
wraz z kanalizacją deszczową
oraz remont zatok autobusowych
znajdujących się na odcinku dro-

gi od skrzyżowania przy
światłach w kierunku Urzędu
Gminy Zawonia.
Droga wojewódzka nr
340, to jeden z najdłuższych
odcinków przebiegający przez
Powiat Trzebnicki, począwszy od
Gminy Oborniki Śląskie do
Gminy Zawonia. W ujęciu
strategicznym to droga transportu produktów chemicznych
z Chemicznego Centrum
Przemysłu w Brzegu Dolnym.
- Zarząd Powiatu Trzebnickiego dokonując przeglądu dróg
planowanych do remontu, nie miał
wątpliwości, że odcinek zlokalizowany w miejscowości Zawonia
powinien być wykonany
w pierwszej kolejności – mówi
Rober Adach Przewodniczący
Powiatu Trzebnickiego
i wyjaśnia - Ograniczenia
nansowe sprawiły, że do remontu
wskazano najwłaściwszy odcinek od
skrzyżowania z drogą powiatowa
w kierunki na Tarnowiec do
skrzyżowania z drogą powiatową
w kierunku na Czeszów. Remont
drogi oprócz poprawy estetyki
w centrum Zawoni przyczyni się do
rozwiązania problemu podtapiania
sklepów, co ma miejsce podczas
intensywnych opadów deszczu.

O remont drogi zabiegał Radny Rady Powiatu Trzebnickiego
Jan Zdziarkski

Wyremontowany odcinek drogi wojewódzkiej zostanie
oddany z końcem grudnia
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APN TALENT Z CERTYFIKATEM PZPN

Jako jedyny klub piłkarski w Powiecie Trzebnickim APN TALENT TRZEBNICA otrzymał certykat Polskiego Związku Piłki
Nożnej. Co to oznacza?
Program Certykacji Szkółek Piłkarskich
to innowacyjny projekt skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie dzieci w zakresie
piłki nożnej. Jego ideą jest wyznaczanie standardów pracy z młodymi zawodnikami, pomoc
w ich szkoleniu oraz werykacja szkółek. Przyznanie danemu podmiotowi Certykatu PZPN na
jednym z trzech poziomów (złotym, srebrnym
lub brązowym) jest równoznaczne ze spełnieniem przez niego szeregu kryteriów i gwarancją
odpowiedniej jakości szkolenia. Jednostki
wyróżnione w ten sposób przez Polski Związek
Piłki Nożnej należą do elitarnego grona szkółek
będących dla dzieci sprawdzonym miejscem do
rozwijania swoich piłkarskich umiejętności.
Dzięki Programowi Certykacji Szkółek, rodzice
i dzieci grające w piłkę nożną uzyskują pewność,
że certykowana szkółka piłkarska spełnia standardy szkoleniowe, jest bezpieczna, a jej kadra
ma kwalikacje niezbędne do tego, aby szkolić
zawodników.

Wysokie standardy przyjęte w Programie Certykacji Szkółek Piłkarskich gwarantują, iż szkółka piłkarska, która posiada
certykat PZPN, prezentuje odpowiedni
poziom szkolenia werykowany przez Polski
Związek Piłki Nożnej.
Warto wspomnieć, że oprócz APN Talent tylko 5 klubów z województwa dolnośląskiego dołączyło, w tej edycji, do grona szkółek
certykowanych.
Co prawda APN Talent Trzebnica to
klub sportowy, który istnieje dopiero 3 lata, ale
potwierdził wysoki poziom szkoleniowy
i organizacyjny. To sukces wszystkich, którzy
tworzą ten klub: zawodniczek i zawodników,
działaczy, trenerów oraz rodziców. APN
dziękuje za wsparcie wszystkim sponsorom,
partnerom, przyjaciołom, sympatykom oraz
wszystkim ludziom lokalnego sportu, którym
zależy na rozwoju sportowym dzieci i młodzieży.

Specjalne podziękowania dla
Starostwa Powiatowego w Trzebnicy,
Gminy Prusice oraz Gmina Wisznia Mała.
Sport to zdrowie. Łączy nas piłka!

POWIAT TRZEBNICKI DUMNY ZE SPORTOWCÓW
ność siebie, zwiększa koncentrację i rozwija pamięć. Dzięki
treningom umysłowym, celnemu
przewidywaniu pozwala zakończyć partię już dwóch ruchach!

KARATE - SPORT NIE
TYLKO DLA MĘŻCZYZN

DUATHLON MULTISPORTOWA
RYWALIZACJIA
Marcel Kozaczkiewicz
i Matylda Wojakiewicz reprezentowali Powiat Trzebnicki na
Mistrzostwach Polski w Duathlonie, jakie w październiku odbyły się w Rumii.

Joanna Majdan

SZACHY SĄ
MIARĄ INTELEKTU
Joanna Majdan zdobyła
brązowy medal na Mistrzostwach Polski Kobiet w Szachach,
jakie odbyły się w sierpniu
w Ostrowie Wielkopolskim.
Eliminacje do zawodów
trwały cały rok. Ostatecznie na
mistrzostwach zmierzyło się 10
najlepszych zawodniczek z całej
Polski. W gronie tym znalazła się
zawodniczka z klubu Wieża
Pęgów. Pochodząca z Gminy
Oborniki Śląskie Joanna Majdan
trenuje od 8 lat. Życzymy Pani
Joannie jak najwięcej zwycięstw,
nie tylko na 64 polach.
Szachy są grą wywodzącą
się z Indii. W Europie pojawiły się
w X wieku i zostały uznane za grę
królewską. Gra wyrabia zdolność logicznego myślenia, pew-

Pochodząca z odległej
Japonii dyscyplina różnorodna
pod względem różnych stylów
walki i wielu technik samoobrony. To również lozoa życia
i pracy nad ulepszaniem umiejętności i samodyscypliny.

Milena Urbanik
Milena Urbanik dzięki codziennej ciężkiej pracy, samodyscyplinie i ogromnemu wysiłkowi
zdobyła złoty medal w kumite na
Mistrzostwach Polski w Karate
Olimpijskim Juniorek rozegranych w Poznaniu w 2020 r.
Na co dzień Milena jest
uczennicą szkoły powiatowej
i jak się okazuje bez problemu
godzi naukę z treningami. Sukces
mieszkanki gminy Żmigród jest
tym większy, że sztuka walki
kumite uznana jest za jedną z najtrudniejszych. Wygrana Mileny
na zawodach rangi krajowej, to
piękny początek kariery.
Czekamy na kolejne sukcesy na Mistrzostwach Świat i Igrzyskach Olimpijskich.

piadzie Młodzieży, która jest
jednocześnie Mistrzostwami
Polski w Triathlonie (pływanie,
rower, bieg). Po doskonałym
starcie Marcel zdobył srebrny
medal Mistrzostw Polski, a Matylda ukończyła start na 9. miejscu.
Biorąc pod uwagę, iż był to
jej pierwszy start na Mistrzostwach Polski, wynik imponuje.
Po zdobyciu srebrnego medalu
Mistrzostw Polski Marcel Kozaczkiewicz został powołany do
Kadry Narodowej Polski Juniorów Młodszych w Triathlonie.

W kategorii Junior Młodszy startowało dwoje mieszkańców Powiatu Trzebnickiego Marcel Kozaczkiewicz z Szewc
o r a z M a t y l d a W o j a k i e w i c z Matylda Wojakiewicz
z Ligoty Pięknej, którzy na co
dzień trenują we wrocławskim
klubie Litwin Triathlon Elite.
Marcel Kozaczkiewicz zdobył
złoty medal i został Mistrzem
Polski w Duathlonie w kategorii
Junior Młodszy, natomiast
Matylda Wojakiewicz zawody Marcel Kozaczkiewicz
ukończyła na 5 miejscu.
Gratulujemy zawodnikom
To nie jedyne sukcesy
uzyskanych
wyników będących
mieszkańców naszego powiatu,
wynikiem ich wytężonej pracy
gdyż wspomniana dwójka
i ogromnej determinacji!
startowała również w najwaDuathlon jest jedną z odżniejszym wydarzeniu sezonu
mian
zawodów multisportotriathlonowego w tym roku,
wych. Jest dyscypliną, która łączy
która odbyła się w dniach 25 - 26
2 rodzaje aktywności zycznej:
lipca 2020 w Rawie Mazobieganie oraz jazdę na rowerze.
wieckiej- Ogólnopolskiej Olim-
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DLACZEGO SPORT JEST WAŻNY?
O tym dlaczego sport w życiu jest ważny oraz jak być aktywnym w dobie pandemii opowie Zbigniew Ziober - trener personalny,
właściciel studia treningowego, uczestnik Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w biegach przeszkodowych OVR oraz
wielokrotny medalista Biegów Przeszkodowych.
Sport to zdrowie mówi znane
powiedzenie. Wiemy, że sport
wpływa na wiele sfer naszego
życia. Dlaczego aktywność
zyczna jest tak ważna?

Z.Z. Sport rekreacyjny to przede
wszystkim zdrowie. Dzięki
regularnej aktywności zycznej
czujemy się lepiej, nasz nastrój jest
pozytywny. Sport ma również
wpływ socjologiczny, w grupie
łatwiej nam jest się motywować
i wspierać, lubimy rywalizować
i przekraczać swoje granice. Jeżeli
nasza aktywność jest w granicach
rozsądku i adekwatna do naszych
aktualnych możliwości to nie ma
mowy o żadnym złym wpływie.
Dzięki treningom stajemy się lepsi,
szybsi czy mocniejsi, a to wpływa na
naszą ogólną postawę. Stajemy się
bardziej pewni siebie, zmieniamy się
wizualnie, dzięki czemu bardziej się
sobie podobamy i czujemy się
pewniej. Ten stan rzeczy ma bardzo
duży wpływ na nasze stosunki
w społeczeństwie czy pracy.

Czy można powiedzieć, że
zauważalnym elementem
aktywności jest poprawa
wyglądu sylwetki. Czy zawsze?

Z.Z. Oczywiście, że tak. Taki jest
efekt regularnych treningów czy
aktywności. Nie każdy ma za cel, by
lepiej wyglądać. Część osób chce się
po prostu dobrze czuć, mieć dobre
samopoczucie. Dzięki ćwiczeniom
i pozytywnym zmęczeniu ciała lepiej
się wysypiamy, nasz sen jest głębszy
co ma ogromny wpływ na to jak się
regenerujemy. Mimo wszystko efekt
wizualny najbardziej motywuje do
dalszej pracy nad sobą.
Jest pan także trenerem personalnym. Jakie korzyści wynikają z tego rodzaju treningów?

Z.Z. Staram się pokazać jak
wykonywać ćwiczenia, by
w przyszłości moi podopieczni nie
zrobili sobie krzywdy podczas
samodzielnych treningów. Trening
dla osób trenujących rekreacyjnie ma
być przede wszystkim przyjemnością. Nie jest moim celem, aby
doprowadzać do bólu po treningowego, jak to się utarło w języku
popularnych „zakwasów”. Oczywiście wraz ze zwiększającym się
obciążeniem, objętością czy intensywnością ten efekt się pojawia,

ale bądźmy świadomi, że to jest
pozytywny efekt. Pomagam osiągać
rezultaty, które samodzielnie byłyby
ciężkie do zrealizowania, pokazuję
jakie metody treningowe pomogą
osiągnąć dany cel. Staram się
edukować poprzez treningi. Ale też
chcę być dobrym kolegą, który
wysłucha lub dzięki ćwiczeniom
pomoże zapomnieć, choć na chwilę
o problemach życia codziennego.
Jakie ćwiczenia, aktywności
zaleciłby pan osobom, które
rozpoczynają przygodę ze
sportem? Na co powinni zwrócić
uwagę?

Z.Z. Przede wszystkim, aby nie
popadli ze skrajności w skrajność.
Czyli, jeżeli nic nie robili dotychczas,
to niech nie rzucają się na wszystkie
aktywności zbyt mocno. Należy
zacząć spokojnie, od delikatnych
ćwiczeń, i stopniowo z tygodnia na
tydzień zwiększać objętość i intensywność. Nic na hurra, wszystko
z głową. Np. podczas biegania nie
patrzeć na kilometraż tylko na czas
trwania wysiłku, zacząć od 15, 20minutowych marszobiegów (3'trucht, 1' marsz), a następnie przechodzić do pełnego biegu przez dany
czas. Tak samo z treningiem siłowym, zaadaptować ciało do treningu
z obciążeniem, najpierw z masą
własnego ciała, a później kiedy już
technicznie opanujemy podstawowe
ćwiczenia, dołożyć obciążenie zewnętrzne, którego ciężar z treningiem na
trening będzie wzrastał.
Wielu osobom zależy na zrzuceniu kilku kilogramów i dlatego rozpoczynają aktywnie żyć.
Jak mądrze zaplanować trening?

Z.Z. Przede wszystkim zasięgnąć
informacji na temat, jakie ćwiczenia
wykonywać, co zmienić w swoim
jadłospisie, jakie nawyki zacząć
wdrażać w codzienną rutynę. Warto
porozmawiać z trenerem personalnym czy z dietetykiem.
Konsultacja nie oznacza od razu
podjęcia współpracy, ale pomoże
nakierować mniej więcej, w którym
kierunku pracować nad swoją formą.
W internecie znajdziemy mnóstwo
informacji, ale nie każde są prawdziwe lub są po prostu sprzeczne,
a każdy z nas jest inny i np. program
treningowy dla Pana Marka nie
będzie odpowiednim programem dla
Pana Krzysztofa. Tak samo jest z dietą, wszystko musi być indywidualnie
dopasowane.

Z jakimi innymi dziedzinami
związany jest sport? Dietetyka?
Fizjoterapia?

Z.Z. Jak wyżej. Warto pytać specjalistów - od tego oni są. Kiedy zaczniemy już swoją przygodę z aktywnością zyczną, nasze ciało poddawane jest stresorom (trening
zyczny to również stresor), poprzez
które powstają punkty zapalne w naszych mięśniach. Wtedy warto wybrać się do zjoterapeuty, który
pomoże nam z pospinanymi mięśniami. Polecam zabiegi terapii
manualnej nie tylko osobom aktywnym, ale przede wszystkim
osobom pracującym zycznie, a nawet intelektualnie. Stres związany
z pracą również powoduje napięcia,
a nagromadzanie się stanów zapalnych prowadzi właśnie do przewlekłych bólów mięśniowych, głównie
w okolicach karku, pleców. Dbajcie
o siebie i nie szczędźcie grosza na
swoje zdrowie - macie je tylko jedno.
Pandemia koronawirusa zmieniła cały świat. Wiemy, że z tego
powodu powstają różne inicjatywy takie jak tzw. wirtualne
biegi, które odbywają się na
terenie naszego powiatu. Czy
tego rodzaju inicjatyw jest
więcej?

Z.Z. Oczywiście, że wirtualnych
inicjatyw jest mnóstwo. Tak jak
wcześniej wspomniałem - lubimy
rywalizację. Jeżeli nie możemy jej
mieć tu i teraz to ścigamy się wirtualnie, pokonujemy dany dystans
i wtedy porównujemy swoje czasy.
To też pomaga nam utrzymać się
w reżimie treningowym, żeby nie
wypaść gorzej od innych uczestników biegu wirtualnego. Treningi
grupowe również zostały przeniesione do świata wirtualnego.
Możemy trenować z naszą instruktorką czy trenerem, nie wychodząc ze swojego salonu. Trener
zaprogramuje tak trening, aby zbędne były jakiekolwiek akcesoria, a nadal będzie sprawował pieczę i instruował jak wykonać ćwiczenia.
Czy pandemia zmieniła pana
dotychczasowe plany zawodowo-sportowe?

i przeniesione na przyszły rok. Apetyt na te starty miałem po sukcesie
w moim regionie Europy Centralnej,
gdzie w regionalnych mistrzostwach
w 2019 roku zająłem wysokie 6.
miejsce. Mimo to udało się w kilku
biegach wystartować, a nawet raz
stanąć na podium. Zawodowo zrealizowałem swoje cel z otwarciem
własnego Studio Treningowego,
niestety mamy teraz delikatnie
uprzykrzone życie w branży tness.
Jestem pełen nadziei na nadchodzący
rok. Jestem przekonany, że będę mógł
na pełnych obrotach pracować
zarówno nad formą swoich podopiecznych, jak i nad swoim przygotowaniem do regularnej rywalizacji.
Czy uważa pan, że sport uzależnia?

Z.Z. Jak najbardziej. To jest
naturalne - podnoszenie sobie poprzeczki, aby biegać więcej, szybciej
i dalej. Podnosić cięższe ciężary,
robić to efektywniej, wyglądać
jeszcze lepiej. To jest poniekąd
uzależnienie, bo myślimy o tym
praktycznie cały czas. Nasze życie
przenika sportem, szukamy i znajdujemy ludzi o podobnych pasjach,
albo sami zarażamy innych swoim
sportowym podejściem.
Zbliża się okres świąteczny, czas
radości, świętowania, ale także
okres, w którym spożywamy
zdecydowanie więcej pokarmów niż planujemy. Jaką ma
Pan radę poza tym, żebyśmy
zjedli mniej?

Z.Z. A dlaczego mamy jeść mniej?
Starajmy się jeść regularnie, nie
ograniczajmy się i dajmy się ponieść.
Po to jest stół wigilijny z wieloma
potrawami, aby ich spróbować. Jeżeli
przez cały rok jemy więcej, podjadamy i nie ograniczmy się to dlaczego mamy to robić akurat wtedy kiedy
jest na to przyzwolenie? Nauczmy
się jeść regularnie i odpowiednio na
co dzień a większa „wyżerka” na
święta nie będzie dla nas problemem.
Ja nie zamierzam się ograniczać.
Kocham jeść tak samo jak regularnie
trenować. To jest bardzo dobry
związek, bo im więcej trenuje, tym
więcej mogę jeść.

Z.Z. Miałem zaplanowane na ten
rok między innymi ściganie się
w Biegach Przeszkodowych Spartan
na terenie Francji oraz Niemiec.
Niestety biegi zostały odwołane

Dziękujemy za rozmowę.
Życzymy samych sukcesów
w życiu osobistym jak i na
ścieżce kariery sportowej.

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

STR. 16 | POWIAT TRZEBNICKI

DYREKTORZY POWIATOWYCH SZPITALI

dtr24.pl

Izabela Nasiukiewicz i Jarosław Maroszek, to nowi dyrektorzy szpitali działających na terenie Powiatu Trzebnickiego, wybrani
w drodze otwartych konkursów.

Od lewej: Członek Rady Społecznej Szpitala Damian Sułkowski,
Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego Grzegorz Terebun, Dyrektor
Szpitala Izabela Nasiukiewicz, Członek Rady Społecznej Szpitala
Piotr Kaczałko
Powołane na podstawie
stosownych uchwał Rady
Powiatu Trzebnickiego Komisje
konkursowe, wyłoniły najwyżej
ocenianych kandydatów.
Zarząd przyjął rekomendacje i powołał z dniem 30
listopada 2020 r. Izabelę Nasiukiewicz na stanowisko Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej pod

nazwą Szpital Rehabilitacyjny
i Opieki Długoterminowej
w Żmigrodzie oraz z dniem
1 grudnia 2020 r. Jarosława
Maroszka na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej - Szpitala im. Świętej
Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.
Jak podkreśla starosta
Małgorzata Matusiak wybrani

Szpital w Żmigrodzie to od lat uznana i doceniana placówka
świadcząca usługi rehabilitacyjne. O jej jakości świadczą pacjenci,
którzy po udarach i innych chorobach powracają do sprawności.
Od grudnia tego roku to również miejsce opieki wytchnieniowej
dla dzieci i młodzieży nieuleczalnie i przewlekle chorych.

Od lewej: Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego Grzegorz Terebun,
Starosta Powiatu Trzebnickiego Małgorzata Matusiak, Dyrektor
Szpitala Jarosław Maroszek
kandydaci poprzez swoje
doświadczenie i liczne sukcesy
zawodowe posiadają najlepsze
rekomendacje do objęcia funkcji
dyrektorów.
- Jesteśmy przekonani, że nowi
zarządzający otwierają nowy etap
i nową jakość. Okazujemy kredyt
zaufania, który jesteśmy pewni,
wkrótce zostanie spłacony – mówi.
Przypomnijmy, zgodnie

z wymogami ustawowymi, dyrektorów szpitali wybiera się
w drodze otwartych konkursów.
Czas powołania wybranego
kandydata wynosi 6 lat. Dotychczasowi dyrektorzy szpitali
pełnili w nich jedynie obowiązki
tymczasowe, co zgodnie z zobowiązującymi przepisami wymagało niezwłocznego uregulowania.

Szpital w Trzebnicy to placówka klasy światowej. Rozsławiony
za sprawą najwyższej jakości osiągnięć Ośrodka Replantacji
Kończyn, Mikrochirurgii, Chirurgii Ręki i Chirurgii Ogólnej. To
placówka, która w trudnym okresie pandemii stanowi miejsce
leczenia pacjentów zmagających się ze skutkami COVID 19.

PORODY RODZINNE W SZPITALU
IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
W TRZEBNICY WZNOWIONE!
Od 18 grudnia 2020 roku wznowiona
została możliwość porodów rodzinnych
w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej
w Trzebnicy, po wykonaniu w szpitalu testu
w kierunku SARS-CoV-2.
Na wynik badania trzeba będzie
poczekać około godziny. Jeżeli wynik testu
będzie ujemny osoba wskazana przez rodzącą
będzie mogła jej towarzyszyć podczas porodu.

Szczegółowych informacji, można uzyskać
na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym

pod numerem 71 312 09 20 wew. 171
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RATOWNICTWO MEDYCZNE W DOBIE PANDEMII

W dobie pandemii w sposób szczególny powinniśmy docenić pracę personelu medycznego. To wszyscy Ci, którzy na pierwszej linii frontu ratują nasze zdrowie i życie, narażając własne. Warto zwrócić uwagę na trud ich pracy, ale przede wszystkim
na to, aby tej pracy nie utrudniać. - O pracy ratownika medycznego rozmawiamy z Agatą Lorenz, mieszkanką Powiatu Trzebnickiego,
ratownikiem z 6-letnim stażem pracy. Jak zmieniła się praca w dobie pandemii opowie osoba, która od kilku miesięcy żyje w stresie związanym
z zagrożeniem epidemiologicznym.
Kobieta - ratownik
medyczny. Czy kobietom
pracującym w ratownictwie medycznym jest
trudniej?
- Może troszkę trudniej zycznie.
Zespoły wyjazdowe "P" są dwuosobowe. Kierowca-ratownik
medyczny, oraz kierownik zespołu ratownik medyczny. Rzadko
zdarzają się sytuacje, że na jednym
zespole jeżdżą dwie kobiety. Ja
przeważnie pracuje z mężczyznami
i mam to szczęście, że noszę "od nóg"
- tam, gdzie lżej. Moim zdaniem,
tylko w kwestii dźwigania mamy
ciężej. W żadnej innej. W końcu siła
jest kobietą, prawda?

Jak zmieniła się praca
ratowników w dobie
pandemii? Jakie są
największe trudności z
jakimi spotyka się
ratownik podczas dyżuru?
- Obecny stan pandemii pokazuje
przede wszystkim dwie rzeczy.
Pierwszą jest to, jak bardzo
niewydolny jest System Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Ilość wyjazdów wzrosła dramatycznie. W większości są to wezwania
kończące się na "Lekarz POZ kazał
wzywać Zespół Ratownictwa
Medycznego", "Ciężko się dodzwonić do przychodni", "Lekarz POZ
odmówił wizyty". Te przykłady można wymieniać w nieskończoność.

Jak długo jest pani ratownikiem i co skłoniło
panią do tego, żeby nim
zostać?
- W zawodzie pracuję od 6 lat. Co
mnie skłoniło? Szczerze? Jakkolwiek
dziwnie i brzydko to zabrzmi, pewna
osoba kiedyś, dawno mi powiedziała,
że do niczego w życiu bez tej osoby
nie dojdę. A że ponoć nic tak nie
motywuje do działania, jak chęć
udowodnienia, że jest inaczej, to jestem, kim jestem. Myślę, że zawsze
gdzieś tliła się we mnie taka iskierka,
by robić coś takiego, przez co będzie
można pomóc drugiemu człowiekowi. Tliła się, tliła, aż wreszcie
zapłonęła na dobre.

Jak wygląda i ile trwa
dyżur? Jak rozpoczyna
pani dzień pracy?
- Dyżur trwa 12 godz. Jeśli pracuje
się nie tylko na etacie, ale też
dodatkowo na kontrakcie, nic nie stoi
na przeszkodzie, by dyżur trwał i 24
godz., często w dwóch, lub więcej
miejscach pracy. Rozpoczyna się go
od sprawdzenia karetki. Czy wszystko jest i czy wszystko działa. Na
tablecie kilka się „gotowy w bazie"
i zazwyczaj już po paru minutach
jest pierwszy wyjazd.

mnóstwo należy się ubierać w kombinezony, które nie przepuszczają
nawet minimalnie powietrza
i człowiek wygląda potem, jak by
wyszedł prosto spod prysznica.
Zmieniło się też to, że ten czas to dla
nas ogromny test odporności, przede
wszystkim psychicznej. Większy, niż
przed pandemią. Praca ratownika
jest niezwykle ciężka, odpowiedzialna, stresująca, wymagająca
nie tylko profesjonalizmu, ale także
ogromnego serca i mnóstwa empatii.
Każda osoba pracująca w tym
zawodzie codziennie naraża swoje
zdrowie i życie, aby nieść pomoc
drugiemu człowiekowi. Wiele osób
o tym zapomina. Żaden ratownik tak
naprawdę nie wie, jakie w danym
dniu czekają go wyzwania i trudne

Agata Lorenz - ratownik medyczny z 6-letnim stażem
Przypominam, że Ratownicy nie
wypisują recept, nie leczą, oraz nie
świadczą darmowych usług
przewozowych, tylko ratują
w stanach nagłych, zagrażających
życiu. Przez większą ilość wyjazdów,
więcej pacjentów traa do szpitala.
Powoduje to blokowanie Szpitalnych
Oddziałów Ratunkowych, przez co
karetki stoją pod szpitalem
z pacjentem w środku, po kilka
godzin. Mnóstwo jest wyjazdów do
ludzi, którym nie chce się pojechać
samemu i skorzystać np. z nocnej
i świątecznej opieki medycznej.
Wiele jest też wyjazdów
nieuzasadnionych. Trzeba pamiętać,
że karetka, która jest na wyjeździe do
pacjenta, który zgłasza np. ból
brzucha od miesiąca, nie jest się
w stanie rozdwoić i dotrzeć w tym
samym czasie i na czas do stanu
nagłego, zagrażającego życiu. Co się
jeszcze zmieniło... Do każdego
pacjenta podejrzanego o zarażenie
koronawirusem, a jest takich

decyzje. Które zaznaczam, za
każdym razem są inne. Trudności
jest wiele, począwszy od tego, że
większość społeczeństwa jest bardzo
roszczeniowa, skończywszy na
agresji słownej i zycznej ze strony
pacjentów. Nie ukrywajmy. Ta praca
jest bardzo, bardzo obciążająca
psychicznie. W obecnym czasie
szczególnie. Należy pamiętać, że
karetka bez ratownika, to tylko
samochód.

Czy pamięta Pani swój
pierwszy dyżur?
- Oczywiście, że pamiętam. Radość
pomieszana z ogromnym stresem
i plątaniną w głowie. W sumie to
chyba najwięcej tego stresu było.

Czy umiejętności zawodowe pomagają w życiu prywatnym gdy zdarzy się coś
nieoczekiwanego w bliskim otoczeniu?

- Na pewno pomagają. Biorąc pod
uwagę fakt, że polscy Ratownicy Medyczni są najlepiej "wyszkolonymi"
w Europie, wiąże się to, z szeroką
wiedzą, w różnych dziedzinach
medycyny. Przygotowując się do
zawodu ratownika medycznego,
obowiązkowo uczęszcza się na zajęcia
z ginekologii i położnictwa, pediatrii,
chirurgii, języka migowego, anatomii, farmakologii i wiele innych.
Dobrze to wszystko wiedzieć, móc
i umieć pomóc, chociaż, proszę mi
uwierzyć na słowo, gdy wydarzy się
coś w bliskim otoczeniu, wtedy stres
jest większy niż przy obcych. Tak to
jakoś działa.

Jak zmieniła się praca ratowników w dobie pandemii? Jakie są największe
trudności z jakimi spotyka
się ratownik podczas
dyżuru?
- Tych chwil było dużo. Poród,
jeszcze gdy pracowałam na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (w szpitalu tym nie ma ginekologii) No
i oczywiście każde NZK (nagłe
zatrzymanie krążenia), które uda się
swoimi rękoma i ciężką pracą "naprawić". Zwykłe, tak rzadko używane
słowo dziękuję, w naszym kierunku,
też z pewnością zalicza się do tych
miłych chwil.

Dziękuję za rozmowę.
- Dziękuję serdecznie i życzę dużo
zdrowia.
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PRZEPRASZAMY I WYJAŚNIAMY

STANOWISKO STAROSTY MAŁGORZATY MATUSIAK I WICESTAROSTY GRZEGORZA TEREBUNA

Dlaczego burmistrz
atakuje staroste,?
Chcielibyśmy Państwa
przeprosić za nieodpowiedzialne zachowanie
burmistrza Gminy Trzebnica
Marka Długozimy, który w tylko sobie wiadomym celu nadal
próbuje wzbudzić w mieszkańcach Powiatu Trzebnickiego niepokój .
Jest nam niezmiernie
przykro, że mimo apeli Zarządu
Powiatu Trzebnickiego oraz
zaniepokojonych samorządowców z gmin Powiatu Trzebnickiego, włodarz Trzebnicy
nadal naraża Państwa na stres,
mówiąc że być może za chwilę
nie będą mieli Państwo gdzie się
leczyć.

W piśmie, jakie burmistrz
Marek Długozima wystosował
do prof. hab. Piotra Ponikowskiego, rektora Uniwersytetu Medycznego, na pytanie
zadane przez burmistrza
cytujemy: „Czy przedstawiciele
Powiatu Trzebnickiego złożyli
ofertę przekazania powiatowego
szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej
w Trzebnicy Uniwersyteckiemu
Szpitalowi Klinicznemu we
Wrocławiu” padła jasna
odpowiedź NIE – cytujemy:
„Przedstawiciele Powiatu
Trzebnickiego nie złożyli
Uniwersytetowi Medycznemu
we Wrocławiu ofert przekazania
Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy”.
W odpowiedzi na pismo
burmistrza Marka Długozimy
można znaleźć także zapis, że
cyt.: „Uniwersytet Medyczny we
Wrocławiu nie prowadził
w omawianej sprawie korespondencji z przedstawicielami
Powiatu Trzebnickiego”.
Już jaśniej nie da się wytłumaczyć, że nie są prowadzone
działania mające na celu
sprzedaż trzebnickiego szpitala.

Największe w historii zadłużenie szpitala było za czasów
Starosty Waldemara Wysockiego, a najwięcej inwestycji,
najmniejsze zadłużenie, za czasów starosty Roberta Adacha

Burmistrz Marek Długozima zarzuca kłamstwo staroście
TYLKO w tytule, jednak w treści nie wskazuje o co chodzi
Podkreślamy po raz kolejny. Nigdy nie mieliśmy, ani
nie mamy zamiaru sprzedawać
Szpitala im. Świętej Jadwigi
Śląskiej w Trzebnicy.
Zarząd Powiatu nie
podjął żadnych decyzji ani
wiążących działań, które mają
doprowadzić do połączenia
szpitala z innym, przekazania go
innemu podmiotowi bądź
sprzedaży. Naszym zamiarem
jest zapewnienie wysokospecjalistycznej opieki
medycznej pacjentom oraz
mieszkańcom Powiatu
Trzebnickiego. Prowadzenie
rozmów czy analiz na różnych
płaszczyznach, o których
otwarcie mówimy, to racjonalne
działanie osób zarządzających
i ma na celu wyłącznie poszukiwanie rozwiązań związanych
z podnoszeniem jakości świadczonych usług.

Czy tak zdecydowana odpowiedz przedstawicieli USK nie
daje burmistrzowi do myślenia?
Czy można bardziej wyartykułować fakty? Słowa przedstawicieli samorządu Powiatu
Trzebnickiego poparł rektor
Uniwersytetu Medycznego we
Wrocławiu, dlatego dziwi nas, że
burmistrz Marek Długozima
nadal próbuje wmówić Państwu, że prowadzimy działania
na szkodę mieszkańców Powiatu Trzebnickiego.
Burmistrz Marek Długozima jest mistrzem manipulacji.
W ostatnim wydaniu Panoramy
Trzebnickiej zadał pytanie, które
przytoczymy cyt. „Dlaczego
Starosta kłamie w sprawie
szpitala?” Jednak burmistrz nie
był w stanie w tekście podać
faktów potwierdzających swój
zarzut. Starosta wielokrotnie

powtarzała, że prowadzone były
rozmowy i nigdy temu nie
zaprzeczała, więc nasuwa się
pytanie dlaczego zarzuca on
staroście Małgorzacie Matusiak
kłamstwa w artykule „Subiektywnym okiem burmistrza”, nie
mając na nie żadnych argumentów?
Czy nie dosyć już podgrzewania złej atmosfery, jaką
wytworzył?
Burmistrz mimo licznych
próśb o zaprzestanie działań
manipulacyjnych brnie w wyimaginowaną przez siebie
retorykę na szkodę mieszkań-

ców. Poszukuje informacji w różnych źródłach, z których dostaje
stanowczą odpowiedź, że żadne
konkretne działania zmierzające
do sprzedaży szpitala nie były
prowadzone. Ile razy można
tłumaczyć, że rozmowy i analizy
to nic złego?
Różnica między nami
a burmistrzem Markiem Długozimą polega na tym, że jego
działania są bardzo często pochopne. Samorządowcy Powiatu
Trzebnickiego działają rozważnie, podejmując trafne decyzje
mające przynieść długofalowe
korzyści dla wszystkich miesz-

Tylko 4 miesiące wystarczyły na zmianę decyzji
burmistrza dotyczącej dalszego losu szpitala
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kańców Powiatu Trzebnickiego.
Przypomnijmy, że w 2015 roku
kiedy jako współrządzący
powiatem burmistrz Długozima
uczestniczył w podpisaniu listu
intencyjnego, które otwierało
przejęcie Szpitala Powiatowego
w Trzebnicy przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. Nagle jednak zmienił
zdanie i złożył ofertę przejęcia
szpitala. To kolejny dowód na to,
że najpierw działa, a dopiero
później zastanawia się nad
konsekwencjami.
Burmistrz Marek Długozima ma tendencję do
konfabulowania. Potra tak
długo powtarzać nieprawdę, aż
sam w nią uwierzy. Od lat mówi
na przykład, że kiedy Robert
Adach był starostą Powiatu
Trzebnickiego zadłużył trzebnicki szpital. Zapomina jednak o
tym, że gdy zastąpił na tym
stanowisku Marka Kolińskiego,
przejął po swoim poprzedniku
dług szpitala w wysokości 19
milionów złotych.
Zapomina również o tym,
że dzięki Robertowi Adachowi
mamy w Trzebnicy Szpitalny
Oddział Ratunkowy (SOR) czy
Szpital Rehabilitacyjny,
z którego korzystają wszyscy
mieszkańcy Powiatu Trzebnickiego.
Warto podkreślić, że największy dług szpital miał za
czasów starosty Waldemara
Wysockiego i wynosił on w 2015
roku prawie 32 miliony złotych.
Było to największe zadłużenie
w historii szpitala. Stąd zapewne
te chaotyczne ruchy Marka Długozimy i Waldemara Wysockiego w gorączkowym poszukiwaniu rozwiązań, tzn. rozmowy w sprawie połączenia szpitala
z wrocławską placówką lub przejęcia go przez Gminę Trzebnica.
Na przestrzeni ostatnich 15 lat to
właśnie za czasów Roberta
Adacha dług szpitala był
najmniejszy. Tak było w 2010 r.
kiedy zadłużenie szpitala
wynosiło dokładnie 13
milionów 405 tysięcy 200
złotych.
Podsumowując działania
Roberta Adacha, jakie prowadził
dla poprawy zdrowia i życia
mieszkańców, gdy pełnił funkcję
Starosty Powiatu Trzebnickiego:
17 milionów, tyle będąc
starostą Robert Adach przeznaczył na budowę i wyposażenie SOR, oraz budowę oddziału rehabilitacji.
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Rozbudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego było możliwe dzięki staraniom byłego starosty
Roberta Adacha
Burmistrz Marek Długozima złożył propozycję przejęcia
Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej
w Trzebnicy przez Gminę
Trzebnica. Pragniemy podkreślić, że Starosta Powiatu
Trzebnickiego Małgorzata Matusiak, w przeciwieństwie do
burmistrza Marka Długozimy,
nie podejmuje decyzji sama,
dlatego propozycja została
poddana konsultacjom z Zarządem Powiatu Trzebnickiego.
Przekazano ją również do analizy
prawnej.

Przypomnijmy, że wcześniej
rehabilitacja znajdowała się
w budynku przy ul. Leśnej.
Z uwagi na protokoły sanepidu
i straży pożarnej, dalsze funkcjonowanie placówki było
niemożliwe. Podjęto wówczas
decyzję o bu-dowie nowego
budynku rehabilitacji na terenie
szpitala. Koszt inwestycji wynosił prawie 12 milionów złotych
i co ważne, udało się pozyskać na
ten cel dotację w wysokości
ponad 6 milionów złotych.

Po raz kolejny apelujemy
do burmistrza Marka Długozimy
o zaprzestanie rozsiewania nieprawdziwych informacji.
Wyglądało na to, że przekroczył
Pan już granice dobrego smaku,
kultury i odpowiedzialności, ale
nadal Pan zaskakuje. Nadal Pan
oskarża, podgrzewa wymyślony przez siebie i nieistniejący problem. Przykro
nam, bo jak widać, analiza
faktów pokazuje, że bardzo się
Pan pogubił w tym co Pan mówi
i robi. Panie burmistrzu, ma Pan
bardzo złych doradców, którzy
takimi podpowiedziami i działaniami najprawdopodobniej
chcą Pana zdyskredytować
w oczach mieszkańców.
Zdaniem burmistrza
Marka Długozimy wszyscy
kłamią, tylko nie on. Kłamie
starosta Małgorzata Matusiak,
wicestarosta Grzegorz Terebun,
przewodniczący rady Robert
Adach, kłamie Zarząd Powiatu
Trzebnickiego, kłamią burmistrzowie i wójtowie sąsiednich
gmin, kłamią mieszkańcy, którzy
mają inne zdanie niż włodarz
Trzebnicy, czy to możliwe, że
wszyscy są źli i chcą źle dla
mieszkańców, tylko nie burmistrz Marek Długozima?
Oceńcie Państwo Sami.

Na niebiesko zaznaczone zostały tereny, które Gmina
Trzebnica otrzymała nieodpłatnie od Powiatu Trzebnickiego
Budowa oddziału rehabilitacji
za czasów starosty Roberta
Adacha to inwestycja
przekraczająca 12 mln zł
Co więcej, budynek po
rehabilitacji (obecnie mieści się
w nim Gminna Szkoła Muzyczna
im. prof. Edmunda Kajdasza
i Szkoła Podstawowa nr 2) został
SPECJALISTYCZNY
przekazany nieodpłatnie Gminie BELA MATERIAŁU
SPRZĘT MEDYCZNY
Trzebnica, jak wiele innych
działek, kiedy starostą był Robert Burmistrz Długozima przekazał szpitalowi materiał do uszycia maseczek,
a samorządowcy pozostałych pięciu gmin i Powiat Trzebnicki oraz lokalny
Adach.
przedsiębiorca zakupili wyposażenie pracowni biologii molekularnej za 400 tys. zł
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WARTO POMAGAĆ

Wiedzą o tym nie tylko Ci, którzy pomoc otrzymują, ale także wszyscy, którzy ją niosą. Pandemia koronawirusa sprawiła,
że osób potrzebujących jest znacznie więcej. Pamiętajmy o chorych, samotnych, starszych. Może sąsiad czy znajomy jest
w potrzebie? Czasem niewiele wystarczy, aby sprawić komuś radość. Może to być tylko ciepłe słowo czy uśmiech.
Jeżeli zastanawiają się
Państwo jak pomóc, to podpowiadamy. Na naszym obszarze
prowadzona jest akcja „Podziel
się chlebem” dedykowana wychowankom Domów Dziecka
z terenu Dolnego Śląska. Pomoc
otrzyma także Dom Dziecka
w Obornikach Śląskich. Akcja polega na zakupie wirtualnego
chleba w piekarniach Jul-Ka. Cały dochód zostanie przekazany
Domom Dziecka w postaci kart
przedpłaconych.
Warto także zwrócić uwagę na porzucone zwierzęta, które
pomocy potrzebują cały rok. Na
terenie powiatu istnieją stowarzyszenia, które pomagają zwierzętom. Są to m.in. Stowarzyszenie „Prusickie Serce dla Zwierząt”, „Żmigrodzki Klub Przyja-

ciół Zwierząt” i „Trzebnicki Klub
Psa”. O tym jak pomóc oraz
o działalności „Prusickiego
Stowarzyszenia Dla Zwierząt”
opowie Aleksandra Pietrasz,
Członek Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie „Prusickie
Serce dla Zwierząt” prowadzone jest
przez ludzi dobrej woli, którzy
utrzymują to miejsce wyłącznie
z darowizn i wpłat na konto. Traają
do nas najczęściej psy z gminy
Prusice. Obecnie znajduje się u nas
12 piesków.
Warto podkreślić, że dla
każdego z naszych podopiecznych
staramy się znaleźć kochający dom.
Psy pozostają w stowarzyszeniu tak
długo, aż nie znajdą nowego domu.
Adopcja pieska zawsze poprzedzona
jest wywiadem, który polega na
sprawdzeniu miejsca, do którego
zwierzak ma trać.

Ważne jest również wypełnienie
ankiety adopcyjnej, z której wynika,
że może zostać przeprowadzona
kontrola sprawdzająca, w jakich
warunkach piesek przebywa.
Stale potrzebni są wolontariusze do pomocy w opiece nad
zwierzętami. Do ich zadań należałoby wyprowadzanie psów na spacer, karmienie czy dbanie o czystość
w kojcach. Chętnie przyjmujemy
również wsparcie w postaci dobrej jakości karny dla zwierząt.
Również w Żmigrodzie
działa stowarzyszenie, które dba
o bezdomne czy przetrzymywane w złych warunkach
zwierzęta. „Żmigrodzki Klub
Przyjaciół Zwierząt”, bo o nim
mowa funkcjonuje od 2017 roku.
Prezesem stowarzyszenia jest
Pani Beata Lisowska.

KRĘGOSŁUP A CZAS ZDALNEJ NAUKI I PRACY

PRAWIDŁOWA
POSTAWA
Jaką właściwie powinno
się przybrać postawę siedząc
przez wiele godzin przed
komputerem? Jeżeli będzie to
krzesło, powinno się ustawić
stopy płasko na ziemi, natomiast
kolana trzymać w pozycji zgiętej
mniej-więcej pod kątem prostym.
Takie ułożenie nóg ułatwia
utrzymanie prawidłowej pozycji
pleców. A jak same plecy
ustawić? Oczywiście prosto

(choć, co ciekawe niekoniecznie
w pionie, dopóki tułów będzie
prosty, dopuszczalne jest lekkie
odchylenie do przodu lub w tył),
z wyprostowaną szyją i o czym
już nie każdy pamięta – z lekko
cofniętymi barkami i
odciągniętymi do tyłu łopatkami.
Pamiętajmy, że zachowanie
prawidłowej pozycji jest
szczególnie ważne u dzieci.
Tylko stabilny tułów zapewnia
właściwą mobilność małej
motoryki. To warunkuje
prawidłowy chwyt kredki,
ołówka czy długopisu. A u dzieci
z zaburzeniami mowy, połykania
i jedzenia zapewni lepszą
ergonomię mięśni oddechowych
i aparatu mowy.

NIE ZAPOMINAJ
O OCZACH
Warto pamiętać także
o wzroku. Ustawmy monitor tym
dalej od siebie, im jest większy.
Nie do przesady, żeby nie musieć
się do niego nachylać, ale
jednocześnie wystarczająco, by
nie zasłaniał przestrzeni za nim.
Tak, by wygodnie można było, co
jakiś czas skierować oczy na
obiekty znajdujące się w innej
odległości. Zdecydowanie
bardziej ergonomiczny dla
naszego kręgosłupa jest
komputer stacjonarny z możliwością ustawienia monitora.

Przez cały okres funkcjonowania
żaden z 60 psów nie trał do
schroniska. Członkowie stowarzyszenia skupiają się na
socjalizacji zwierząt oraz
poszukiwaniu im nowych domów. Istotną rolę odgrywają tu
tzw. domy tymczasowe, dzięki
którym stowarzyszenie ma czas
na znalezienie domu stałego.
Potrzeby stowarzyszenia,
to karma dobrej jakości, obroże,
szelki, smycze. Można także dokonywać wpłat na konto - mówi
Ewa Średniawska.

Zawsze dobrym rozwiązaniem
jest także zastosowanie dodatkowej klawiatury do laptopa.

WSTAWAJ
O tym nigdy nie wolno
zapominać. Nawet przy
prawidłowo dobranym krześle
warto, co jakiś czas rozluźnić
mięśnie pleców. Raz na godzinę
należy wstać i przespacerować
się przez kilka minut po pokoju.
Odpoczną przy tym nie tylko
plecy, ale i umysł, który pracuje
zdecydowanie efektywniej, gdy
damy mu moment odpoczynku.
Najważniejsza zasada to umiar
i rozsądek.

Joanna Świętaszczyk
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IRISH SODA BREAD - Świąteczny chleb inny niż wszystkie
Znany również pod nazwą chleb sodowy – charakterystyczny dla kuchni
irlandzkiej, choć popularność zyskał już całym świecie
SKŁADNIKI:
1 0,25 kg mąki pszennej
2 0,25 kg mąki razowej
3 0,1 kg płatków owsianych
4 1 łyżeczka soli
5 1 łyżeczka sody
6 25 g masła o temperaturze
pokojowej
7 0,5 l maślanki lub keru
PRZYGOTOWANIE:
SKŁADNIKI
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = wymieszać
DODAĆ SKŁADNIKI
6+7
PIECZENIE:
o
185 C
25 minut

OPCJONALNIE MOŻEMY
DODAĆ SKŁADNIKI:
0,05 kg orzechów włoskich
0,05 kg rodzynków
1,5 łyżeczki miodu

Smacznego!

Szef Kuchni
Mateusz Folwarczny
poleca!

ZAPLANUJ 2021 ROK Z POWIATEM TRZEBNICKIM
Nowy rok zbliża się wielkimi krokami. Długie weekendy, urlopy - warto już teraz zaplanować czas!
Kalendarz wytnij i zachowaj - PRZYDA SIĘ!
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