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Tak obchodziliśmy
Święto Narodowe 
Trzeciego Maja
Święto Narodowe, które 
obchodzimy w roczni-
cę uchwalenia Konstytucji  
3 Maja, jest jednym z tych dni  
w roku, który skłania do reflek-
sji nad znaczeniem takich 
słów jak wolność i odpowie-
dzialność. Konstytucja  
z 1791 roku spotkała się  
z uznaniem i została entuzja-
stycznie przyjęta przez polskie 
społeczeństwo. 

czytaj na str. 4

ORGANIZACJE NGO
Lokalna Grupa Działania 
Kraina Wzgórz Trzebni-
ckich rozdzieliła kolejne 
2 miliony złotych
Wbrew wcześniejszym oba-
wom niektórych środowisk, 
związanych z nowopowstającą 
lokalną grupą działania, dofi-
nasowanie otrzymały również 
projekty z terenu gmin Trzeb-
nica i Zawonia.

czytaj na str. 18

OBORNIKI ŚLĄSKIE
Powiatowe Targi Eduka-
cyjne 2022
Zdobycie gruntownego i so-
lidnego wykształcenia, to bez 
wątpienia jedno z najważniej-
szych zadań jakie stoi przed 
młodym człowiekiem. Zbli-
żający się koniec roku szkol-
nego to dobry moment na 
zapoznanie ósmoklasistów 
z bogatą ofertą edukacyjną 
szkół powiatowych.

czytaj na str. 16

Powiatowe Targi Edukacyjne

czytaj na str. 16

Trwa remont chodnika 
w Skokowej w gminie Prusice

czytaj na str. 10
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Powiat Trzebnicki to prężnie działające przedsiębiorstwa. Innowacyjne, dążące do 
rozwoju oraz zapewniające miejsca pracy. Spotkania i rozmowy z Przedsiębiorca-
mi, którzy poszukiwali nowych rozwiązań oraz instrumentów wsparcia finansowego, 
były impulsem do organizacji I. Powiatowego Forum Przedsiębiorczości. 
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Drodzy Czytelnicy,
miesięcznik Głos Powiatu Trzebnickiego po raz trzeci zago-
ści w Państwa domach. 

Maj to miesiąc niezwykły. Warto skorzystać z uroków wciąż 
nieskazitelnej przyrody i na nowo zachwycić się pięknem 
Wzgórz Trzebnickich i Dolny Baryczy. 
Nie trzeba wiele by odwiedzić miejsca niezwykłe, w których 
możemy odetchnąć od trosk dnia codziennego i naładować 
akumulatory pozytywną energią. 

u O tym jak robią to młodzi duchem aktywni seniorzy 
piszemy w artykule „Uniwersytet Trzeciego Wieku Tęcza 
promuje aktywny tryb życia”.

u O urokach przyrody przeczytacie w wywiadzie z Nadleś-
niczym Nadleśnictwa Żmigród Zbigniewem Nahajowskim 
pod tytułem „Kontakt z przyrodą zawsze jest czasem wy-
tchnienia”.

u Czas pandemii dobiegł końca, a wraz z nim powróciły 
wspólne spotkania i rozmowy na ważne tematy. Pierwsze 
Powiatowe Forum Przedsiębiorczości było okazją do spot-
kania z przedsiębiorcami. O poszukiwaniu nowych roz-
wiązań oraz instrumentów wsparcia piszemy w artykule 
„Powiatowe Forum Przedsiębiorczości”.

u Szkoły ponadpodstawowe Powiatu Trzebnickiego na-
prawdę mają się czym pochwalić. Nowoczesna baza edu-
kacyjna połączona z doskonałą kadrą to najlepsza reko-
mendacja dla przyszłych uczniów. O wydarzeniu, które 
miało miejsce w Obornikach Śląskich piszemy w tekście 
„Powiatowe Targi Edukacyjne”. To artykuł dla naszych ós-
moklasistów, którzy pod koniec maja zdają pierwsze powa-
żane egzaminy. Powodzenia!

u Natomiast uczniów naszych Szkół zachęcamy do prze-
czytania „Sombrero, Majowie i kaktusy, czyli meksykańska 
przygoda w Szkole” oraz „Profilaktyka uzależnień wśród 
dzieci i młodzieży”.

u O wymarzonym zawodzie, który można wykonywać z 
pasją, przeczytacie w wywiadzie udzielonym przez Komen-
danta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebni-
cy Rafała Przybyloka o tytule „Dlaczego zostałem straża-
kiem”.

u Zapraszamy również do zapoznania się z informacją o 
bieżących inwestycjach w Powiecie Trzebnickim. W tym 
planowanych i realizowanych inwestycjach drogowych w 
Szewcach – Strzeszowie, Skokowej, Ligocie, Przedkowi-
cach, Ligocie Strupińskiej oraz Ludgierzowicach i Rzędzi-
szowicach.

u Przekazujemy informacje o kolejnych sukcesach w dzia-
łaniu Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebni-
ckich i przyznaniu dla stowarzyszeń kwoty ponad 2 mln 
zł. 

u Tradycyjnie zapraszamy do zapoznania się z porada-
mi konsumenckimi. Tym razem o opłatach dodatkowych 
pobieranych prze operatorów telekomunikacyjnych oraz o 
tym jak nie dać się oszukać komiwojażerom.

u Polecamy również informacje przygotowane przez Wy-
dział Nieruchomości zawarte w artykule „Odszkodowania 
z tytułu wywłaszczenia na cel publiczny – specustawa dro-
gowa”. 

Maj to także czas świętowania. Najpierw majówka - od 
Święta Pracy do patriotycznych obchodów upamiętniają-
cych uchwalenie Konstytucji 3 maja. Nie wolno również 
zapomnieć o innym święcie, które jest wyrazem szacun-
ku dla matek.  Wszystkim Mamom dedykujemy słowa pio-
senki, której autorem jest wybitny poeta ukraiński Andrij 
Małyszko. Natomiast urzekającą muzykę stworzył Płaton 
Majboroda. 

Warto zapoznać się z wersją, którą tak chętnie wykonywali 
również polscy artyści. Szczególnie w czasie, gdy tuż za 
naszą wschodnia granicą jest tak wiele cierpienia, wyrażo-
ne słowa nabierają nowego znaczenia. Pamiętajmy w tym 
czasie o pomocy dla naszych sąsiadów Ukraińców.

Moja matko ja wiem
Moja matko ja wiem, wiele nocy nie spałaś. 
Gdym opuszczał swój dom, aby iść w obcy świat. 
I na szczęście dalekie, skromny dar, lniany ręcznik mi dałaś, 
Haftowany przez ciebie i barwny jak kwiat. 
I na szczęście dalekie, skromny dar, lniany ręcznik mi dałaś, 
Haftowany przez ciebie wzorzysty i barwny jak kwiat. 

Na nim kwitną do dziś tulipany i wiśnie 
Żywa wciąż zieleń łąk, śpiew słowika wśród bzów 
I jedyny na świecie, drogi mi, trochę smutny twój uśmiech. 
Nade wszystko kochane twe oczy, są tu. 
I jedyny na świecie drogi mi, trochę smutny twój uśmiech. 
Nade wszystko kochane twe oczy, błękitne są tu. 

Gdy mi smutno i źle, idę w leśną gęstwinę, 
W szumie dębów i traw wspomnę te dawne dni. 
Na zwalonym przez burzę, starym pniu barwny ręcznik rozwinę 
Wtedy wraca twa miłość i szczęście i łzy. 
Na zwalonym przez burzę, starym pniu barwny ręcznik rozwinę 
Wtedy wraca twa miłość matczyna i szczęście i łzy. 

Zapraszamy do czytania Głosu Powiatu Trzebnickiego  w wydaniu papierowym 
oraz elektronicznym www.glostrzebnicki.pl
www.facebook.com/GlosPowiatuTrzebnickiego

Redaktor naczelny
Robert Borczyk
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Ogromne zainteresowanie 
wydarzeniem, które odbyło 
się 17 maja w Trzebnicy po-
kazało, że jest to niezwykle 
cenna i potrzebna inicjaty-
wa. To płaszczyzna do pozy-
skania informacji, wymiany 
doświadczeń i kontaktów. 
To także miejsce do dialo-
gu pomiędzy biznesem a 
samorządem oraz okazją do 
zapewnienia pracodawców o 
tym, że zależy nam na dyna-
micznym rozwoju ich firm. 

Jesteśmy przekonani, że 
przedstawione narzędzia 
wsparcia pozwolą nie tylko 
rozwijać się naszym przedsię-
biorcom, ale pozwolą również 
zmniejszyć i tak rekordowo 
niski poziom bezrobocia w na-
szym powiecie. 

W przemówieniu Starosty 
Powiatu Trzebnickiego Mał-
gorzaty Matusiak można 
było usłyszeć między inny-
mi:
„Przedsiębiorczość – Innowa-
cyjność –  Konkurencyjność. To 
sformułowania, które powinny 
stanowić podstawę myślenia 
o współczesnej rzeczywistości 
gospodarczej. To również za-
gadnienia, które będą stano-
wić podstawę naszej dyskusji 
o możliwościach rozwoju Po-
wiatu Trzebnickiego, a przede 

wszystkim wsparcia dla przed-
siębiorców z naszego regionu. 
Trudno sobie wyobrazić dobre 
funkcjonowanie państwa bez 
sprawnie działających, dobrze 
zorganizowanych i odpowied-
nio wspieranych przedsię-
biorstw na poziomie lokalnym. 
 Ludwig Erhard w 
książce „Dobrobyt dla wszyst-
kich” pisał, że najbardziej obie-
cującym środkiem do osiąg-
nięcia i zapewnienia każdemu 

dobrobytu jest konkurencja. 
Tylko ona prowadzi do tego, że 
postęp gospodarczy umożliwia 
osiąganie korzyści wszystkim 
ludziom... Aby zapewnić ową 
konkurencyjność należy w 
sposób mądry i zrównoważony 
wzmacniać przedsiębiorstwa, 
które stanowią istotny element 
lokalnej gospodarki. Jestem 
przekonana, że dzisiejsze Fo-
rum będzie służyć znalezieniu 
takich rozwiązań, które nie 

tylko wzmocnią przedsiębior-
czość w naszym powiecie, ale 
również pozwolą na jej dyna-
miczny rozwój. Moje przeko-
nanie opieram na bardzo do-
brych relacjach, jakie mamy 
z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego 
i z Panem Marszałkiem Ce-
zarym Przybylskim. Wsparcie 
Samorządu Województwa dla 
naszych poczynań na niwie 
gospodarczej, będzie, w moim 

przekonaniu, krokiem milo-
wym w aktywizacji małych, 
średnich i dużych przedsię-
biorstw. Nie ulega wątpliwości, 
że poprzez wspólne, zintegro-
wane działania, uda się zrobić 
więcej i lepiej. Uda się wypra-
cować takie rozwiązania, które 
zapewnią korzyści wszystkim 
podmiotom. Uda się wzmocnić 
konkurencyjność i zapewnić 
sukces ekonomiczny. 
 Szanowni Państwo, 
Powiat Trzebnicki jest na 
krzywej wznoszącej w rozwo-
ju gospodarczym. Zawsze jed-
nak można działać sprawniej 
i efektywniej. Można poprzez 
dobrą współpracę i rzeczową 
oraz przemyślaną politykę, po-
prawić funkcjonowanie lokal-
nych przedsiębiorstw i pchnąć 
je na ścieżkę szybszego rozwo-
ju”.

W wydarzeniu, które zostało 
zorganizowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Trzebni-
cy przy współudziale Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego formy 
wsparcia przedstawili przed-
stawiciele Dolnośląskiego 
Funduszu Gospodarczego, 
DAWG Dolnośląskiej Agencji 
Współpracy Gospodarczej oraz 
Powiatowego Urzędu Pracy w 
Trzebnicy.

(GPT)

Powiatowe Forum PrzedsiębiorczościPowiatowe Forum Przedsiębiorczości

• Zainteresowanie wydarzeniem pokazało, że jest to potrzebna inicjatywa

Powiat Trzebnicki to prężnie działające przedsiębiorstwa. Innowacyjne, dążące do rozwoju oraz za-
pewniające miejsca pracy. Spotkania i rozmowy z Przedsiębiorcami, którzy poszukiwali nowych roz-
wiązań oraz instrumentów wsparcia finansowego, były impulsem do organizacji I. Powiatowego Forum 
Przedsiębiorczości. 

• Na Forum obecni byli Małgorzata Matusiak Starosta Powiatu Trzebnickiego, Cezary 
Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Robert Adach Przewodniczący 
Rady Powiatu Trzebnickiego

• Przedsiębiorcy z terenu powiatu trzebnickiego licznie przybyli na Powiatowe 
Forum
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Tak obchodziliśmy Tak obchodziliśmy 
Święto Narodowe Trzeciego MajaŚwięto Narodowe Trzeciego Maja

Powszechnie przyjmuje się, 
że Konstytucję Trzeciego 
Maja uchwalono jako pierw-
szą w Europie i drugą na 
świecie – po amerykańskiej 
– na owe czasy bardzo postę-
pową ustawę zasadniczą.

Konstytucja z 1791 roku spot-
kała się z uznaniem i została 
entuzjastycznie przyjęta przez 
polskie społeczeństwo. Zwia-
stowała przemiany, ale przede 
wszystkim dawała nadzieję na 
naprawę państwa i zachowa-
nie suwerenności.

Niestety, po 14 miesiącach 
obowiązywania, Konstytucja 
została obalona przez konfe-
derację targowicką i zbrojną 
interwencję Rosji. Chwilę póź-
niej Polska zniknęła z mapy 
Europy na 123 lata.

Warto jednak podkreślić, że w 
okresie rozbiorów Konstytucja 
3 Maja była symbolem wolno-

ści, a jej zapisy ogromną inspi-
racją dla niepodległościowych 
dążeń Rzeczypospolitej.

Obecne czasy nie są spokoj-
ne. Należy jednak wierzyć, że 
trudny okres, który nam to-
warzyszy z powodu sytuacji 
w Europie szybko się zakoń-
czy. Pamiętajmy w kontekście 
obchodzonego święta, że brak 
przestrzegania praw obywa-
telskich i łamanie wolnoś-
ciowych zapisów konstytucji 
często prowadzi do narodzin 
autorytaryzmu. Zaś autory-
tarni przywódcy mają duże 
skłonności do zniewalania in-
nych ludzi – często całych na-
rodów.

Dlatego szanujmy naszą 
współczesną konstytucję rów-
nie mocno jak tę uchwaloną 
231 lat temu. Szanujmy naszą 
wolność i niepodległość.

• Gmina Trzebnica

Święto Narodowe, które obchodzimy w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jest jednym z tych dni w 
roku, który skłania do refleksji nad znaczeniem takich słów jak wolność i odpowiedzialność.

więcej informacji na: www.glostrzebnicki.pl

• Gmina Oborniki Śląskie• Gmina Prusice

• Gmina Wisznia Mała• Gmina Żmigród
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Były starosta usłyszał wyrok
20 lipca 2021 r.  Sąd Rejonowy 
w Trzebnicy wydał wyrok wo-
bec byłego Starosty Pana Wal-
demara Wysockiego. 

Były Starosta został oskarżony o 
czyn z art. 231§1 kodeksu kar-
nego tj. dwukrotnego działania 
na szkodę interesu publicznego 
oraz interesu prywatnego przed-
siębiorcy, któremu odmówiono 
wynajmu pomieszczenia w Lice-
um Ogólnokształcącym w Trzeb-
nicy na prowadzenie zajęć nauki 
tańca klasycznego. 
 Sąd pierwszej instancji orze-
kając winę warunkowo umo-
rzył postępowanie karne wobec 
oskarżonego na okres jednego 
roku. Jednocześnie zasądził od 
oskarżonego na rzecz pokrzyw-
dzonej nawiązkę w kwocie 5000 
zł. W ten sposób zakończyła się 
trwająca kilka lat sprawa.

   Wydany wyrok powinien sta-
nowić przestrogę dla innych de-
cydentów, którzy zamiast prze-
strzegać prawa, postanawiają 
działać wbrew niemu.
   Wprawdzie oskarżony poniósł 
konsekwencje prawne i finan-
sowe, jednak trudno je zestawić 
z konsekwencjami społecznymi 
tego czynu zabronionego. Stratę 
poniosła nie tylko właścicielka 
firmy. Największą stratę ponie-
śli uczestnicy organizowanych 
przez przedsiębiorcę zajęć, czyli 
dzieci, które pomimo chęci nie 
mogły skorzystać z profesjonal-
nie przygotowanej oferty nauki 
tańca.
O stracie może mówić również 
samorząd, bowiem sam fakt 
aktu oskarżenia wobec Starosty 
jako organu, bardzo negatywnie 
rzutuje na obraz Powiatu Trzeb-
nickiego. n Proces byłego starosty trzebnickiego trwał kilka lat i zakończył się wyrokiem korzyst-

nym dla przedsiębiorcy

Czy były Starosta Waldemar Wysocki złamał prawo? Sąd Rejonowy nie miał wątpliwości i wydał wyrok.

więcej informacji na: www.glostrzebnicki.pl

Stowarzyszenie Mieszkańców Dla 
Trzebnicy od samego początku 
wspiera oddolną, wolontaryjną   ini-
cjatywę, która pozwoliła na stworze-
nie w Trzebnicy projektu pod nazwą 
Przystań Dobrej Komunikacji.

Sami o sobie piszą tak:
„Jesteśmy grupą wolontariuszek i wo-
lontariuszy wywodzącą się ze środo-
wiska akademickiego i oświatowego. 
Bardzo chcieliśmy pomóc uchodźcom z 
ogarniętej wojną Ukrainy.

Uważamy, że dla ludzi, którzy aby oca-
lić życie musieli opuścić swój kraj i ru-
szyć w nieznane, bardzo ważną sprawą 
jest znajomość języka społeczeństwa, 
które dało im schronienie. Stąd zrodził 
się pomysł, aby stworzyć dla uchodź-
czyń i uchodźców szkołę języka pol-
skiego. I tak powstała Przystań Dobrej 
Komunikacji.

Teraz musimy prosić o pomoc w zebra-
niu funduszy na 150 stypendiów do 
nauki języka polskiego dla uchodźców. 
Nauka języka pomoże im w znalezie-
niu pracy, która zapewni niezależność 
finansową. Nasi kursanci sami nie 
mogą sfinansować materiałów eduka-
cyjnych, ponieważ obecnie nie mają 
dochodów, wielu z ich, uciekając przed 
bombami, dotarło na Polski z dobyt-
kiem mieszczącym się w jednej foliowej 
torbie.

Szkoła działa od połowy marca. Zapi-

sało się do niej dotychczas prawie 150 
osób, i wciąż zapisują się nowe kur-
santki i kursanci. Zajęcia prowadzi-
my w ramach naszego wolnego czasu, 
służymy naszą wiedzą, ale brakuje 
nam materiałów do nauki języka, bez 
których edukacja jest niemożliwa. Bar-
dzo prosimy o wsparcie naszej zbiór-
ki, dzięki której uchodźcy nauczą się 
naszego języka i łatwiej będzie im żyć 
w Polsce. Będą mogli bez stresu pójść 
do sklepu, powiedzą lekarzowi, z jakim 

problemem przychodzą, porozmawiają 
swobodnie z sąsiadami. Znajomość ję-
zyka umożliwi szybsze znalezienie pra-
cy teraz i po wojnie, jeżeli zdecydują się 
pozostać w naszym kraju. Ci, którzy 
powrócą do Ukrainy, będą mogli pra-
cować w instytucjach międzynarodo-
wych. Możliwości będzie wiele.”

u Zbiórka ma na celu zebranie kwoty 
potrzebnej na zakup urządzenia wielo-
funkcyjnego, papieru, materiałów dy-

daktycznych oraz podstawowego wy-
nagrodzenia dla wykładowców.
u Jeśli możesz wesprzeć i opłacić pełne 
stypendium dla kursanta w wysokości 
300 PLN – byłoby wspaniale.
u Jeśli będzie to połowa, to również 
świetna wiadomość. Ćwierć stypen-
dium? Znakomicie! Tak naprawdę nie-
ważne ile wpłacisz.
u adres zrzutki: www.dlaTrzebnicy.pl/
FundnijStypendium

Akcja „Fundnij Stypendium”Akcja „Fundnij Stypendium”
Fundnij Stypendium Językowe - wesprzyj 150 ukraińskich uczestników kursów językowych w Trzebnicy.
Adres zrzutki: www.dlaTrzebnicy.pl/FundnijStypendium
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Głównymi założeniami ćwi-
czeń są pożary lasów oraz 
działania przy ich gaszeniu. 
Jednym z zadań, które stoi 
przed służbami jest m.in. 
dostarczanie wody na duże 
odległości, a także:

u doskonalenie technik za-
opatrzenia wodnego poprzez 
wykorzystanie punktów czer-
pania wody na zbiornikach 
naturalnych,
u zapoznanie ratowników z 
warunkami zaopatrzenia wod-
nego na terenie nadleśnictwa,
u doskonalenie technik i me-
tod łączności bezprzewodowej 
na potrzeby współdziałania z 
innymi służbami podczas pro-
wadzenia działań gaśniczych.

Ćwiczenia organizowane były 
przy współpracy Komendy 
Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Trzebnicy oraz 
Nadleśnictwa Żmigród.

Strażackie ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze pod 
kryptonimem „LAS 2022”
W czwartek 28 kwietnia 2022 roku odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej 
i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Trzebnickiego.

• Poranna odprawa przed ćwiczeniami LAS 2022. Obecni na niej byli starosta Małgorzata Matusiak oraz burmistrz 
Żmigrodu Robert Lewandowski

facebook.com/GlosPowiatuTrzebnickiego

Dzień Strażaka w siedzibie 
KP PSP w Trzebnicy. Podczas 
uroczystostości Komendant 
Powiatowy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Trzebnicy st. 
bryg. Rafał Przybylok podsu-
mował miniony rok, dzięku-
jąc strażakom za służbę, trud 
i zaangażowanie a obecnym 
samorządowcom za wsparcie i 
nieustanne dążenie do podno-

szenia poziomu ochrony prze-
ciwpożarowej i bezpieczeństwa 
na terenie powiatu. 

Podczas wydarzenia, zostały 
wręczone odznaki dla zasłu-
żonych, awanse oraz pamiąt-
kowe medale, ufundowane z 
okazji 30 – lecia powstania 
Państwowej Straży

Strażacy świętowali 
swój dzień
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więcej informacji na: www.glostrzebnicki.pl

Dokładnie o godzinie 10.00 
kilkadziesiąt osób rozpo-
częło pięciokilometrowy 
marsz. Start usytuowany 
był w rezerwacie „Las Buko-
wy” w Skarszynie. Wędrów-
ka z kijkami po urokliwych 
Wzgórzach Trzebnickich, 
zwanych również potocznie 
Kocimi Górami, była wspa-
niałą okazją do aktywnego 
spędzenia czasu.

Po marszu wszyscy uczestnicy 
mogli skosztować poczęstun-
ku i potańczyć przy dźwiękach 
muzyki.

Przedstawiciele Starostwa Po-
wiatowego gorąco podzięko-
wali za zaproszenie wszystkim 
członkom Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku „Tęcza” z Panią 
Prezes Haliną Wawruszczak 
na czele.

(GPT)

Uniwersytet Trzeciego Wieku „Tęcza” 
promuje aktywny tryb życia
W piątek 6 maja Uniwersytet Trzeciego Wieku „Tęcza” z Trzebnicy zorganizował kolejny, dziewiąty już Marsz Nordic 
Walking. Promocja aktywnego trybu życia wpisała się już na stałe w działalność stowarzyszenia. 

• W Marszu Nordic Walking Starostwo Powiatowe w Trzebnicy reprezentowali m.in. Sekretarz Powiatu Iwona Kurowska, Skarb-
nik Powiatu Barbara Andrzejewska, wicestarosta Grzegorz Terebun, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy 
Emilia Bandrowicz, Powiatowy Rzecznik Konsumentów Robert Borczyk, Prezes LGD „Kraina Wzgórz Trzebnickich” Grzegorz 
Derela oraz Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Marcin Myśliwek



10 nr 03 (008) | maj 2022
T    R    Z    E    B    N    I    C    K    I    E    G    OT    R    Z    E    B    N    I    C    K    I    E    G    O
GŁOS POWIATU

Droga powiatowa Szewce - Strzeszów odebrana

Całkowity koszt inwestycji 
przekroczył 2,5 mln zł. Na to 
zadanie Powiat Trzebnicki po-
zyskał ponad 1,25 mln zł dofi-
nansowania z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Przebudo-
waliśmy ponad 1,5 km jezdni, 
a także wybudowaliśmy ciąg 
pieszo - rowerowy do wysokości 
cmentarza w Szewcach. 
Dzięki tej inwestycji bezpie-
czeństwo zarówno pieszych 
jak i pozostalych uczestników 
ruchu drogowego znacznie się 
poprawi. 
Warto również nadmienić, że 
ostatni już odcinek drogi po-
wiatowej do Strzeszowa wraz ze 
skrzyżowaniem w Ozorowicach 
również zostanie przebudowa-
ny w tym roku. Rozpoczęcie 
prac planujemy na przełomie 
miesiąca lipca i sierpnia.

Trwa remont chodnika 
w Skokowej w gminie Prusice

Bezpieczeństwo mieszkań-
ców jest priorytetem obec-
nego Zarządu Powiatu Trzeb-
nickiego.
Trwający remont chodnika 
oraz budowa ronda w miej-
scowości Skokowa przy byłej 
drodze wojewódzkiej pozwo-
li zwiększyć bezpieczeństwo 
mieszkańców tej miejscowości. 

Powiat Trzebnicki przeznaczył 
na tę inwestycję ponad 1,1 mln 
złotych. To kolejna inwestycja 
przekraczająca milion złotych 
w miejscowości Skokowa w 
Gminie Prusice.
  Przebudowa chodników jest 
możliwa dzięki dobrej współ-
pracy Powiatu Trzebnickiego 
z Gminą Prusice. Przypomnij-

my, że jest to etap realizowa-
nego przez gminę zadania przy 
byłej drodze wojewódzkiej nr 
342 w Skokowej.
  W ramach prac przebudowa-
na zostanie linia energetyczna 
wraz z wymianą słupów oraz 
wybudowana zostanie nowa 
kanalizacja deszczowa.

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1336 D w Ligocie

Za blisko 420 tysięcy zło-
tych zostanie wyremonto-
wany 640 metrowy odcinek 
drogi powiatowej nr 1336 D 
w miejscowości Ligota.

Prace polegać będą m.in. na 
wykonaniu nowej  nawierzchni 
asfaltowej o szerokości 1,3 m. 
To istotna inwestycja z uwagi 
na wysokie natężenie ruchu 
w okolicy. Z pewnością wpły-
nie ona na bezpieczeństwo, w 

szczególności pieszych, którzy 
dotychczas poruszali się zawę-
żonym poboczem trawiastym. 
Prace będą prowadzone od 
strony skrzyżowania drogi po-
wiatowej z drogą krajową nr 15 
w stronę miejscowości Masłów.

Wartość zadania to kwo-
ta ponad 420 tysięcy zło-
tych w partycypacji kosztów 
50/50 z Gminą Trzebnica. 

(GPT)

n Starosta Powiatu Trzebnickiego, Sołtys Ligoty Tadeusz Jakubowski 
oraz Marek Rajter z Zarządu Dróg Powiatowych

Inwestycja przebudowy drogi powiatowej Szewce - Strzeszów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego została 
oficjalnie odebrana przez Zarząd Powiatu Trzebnickiego.

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

n Starosta Powiatu Trzebnickiego Małgorzata Matusiak podczas od-
bioru inwestycji

n Wicestarosta Grzegorz Terebun oraz Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz podczas przeglądu 
prac w Skokowej. Już niedługo mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego chodnika.
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Przebudowa drogi  
powiatowej w Ligocie Strupińskiej
Jeszcze w tym roku zosta-
nie dokończona przebudowa 
drogi powiatowej w Ligocie 
Strupińskiej. 
   Prace będą realizowne już w 
samej miejscowości. W zeszłym 
roku przebudowany został ki-
lometrowej długości odcinek 

drogi powiatowej od skrzy-
żowania z drogą wojewódzką 
w kierunku Ligoty Strupiń-
skiej. W ramach prac zostanie 
wykonana m.in.:  nowa na-
wierzchnia bitumiczna jezdni,  
poszerzenie nawierzchni jezd-
ni,  mijanki, zjazdy oraz  me-

chaniczne ścięcie zawyżonych 
poboczy. Warto podkreślić, że 
Powiat Trzebnicki na tę inwe-
stycję otrzymał blisko 100 tys. 
zł dofinansowania z Terenowe-
go Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych.

facebook.com/GlosPowiatuTrzebnickiego

Przebudowa kilometra 
drogi w Przedkowicach

Do połowy sierpnia 2022 
roku zostanie wykonana 
przebudowa kilometrowej 
długości odcinek drogi mię-
dzy miejscowościami Dob-
rosławice i Przedkowice w 
gminie Żmigród.

Prace rozpoczną się od skrzy-
żowania drogi powiatowej nr 
1321 D z drogą powiatową 
nr 1329 D w Przedkowicach 

i będą prowadzone w stronę 
miejscowości Dobrosławice do 
nowej nawierzchni jezdni.

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

(GPT)

n Droga w Przedkowicach niebawem będzie wyremontowana

n Wyremontowany odcinek drogi wykonany w 2021 roku

Niebawem rozpoczęcie realizacji strategicznej 
inwestycji Powiatu Trzebnickiego w Gminie Zawonia

25 kwietnia 2022 r. dokonano ot-
warcia ofert złożonych w ogłoszo-
nym przez Powiat Trzebnicki po-
stępowaniu pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1453D na odcinku 
Ludgierzowice-Rzędziszowice”. 

Zamiar wykonania zadania potwier-
dziło trzech dobrych wykonawców tj.:

u Eurovia Polska Spółka Akcyjna z Ko-
bierzyc za kwotę 11 138 608,42 zł,
u Berger Bau Polska Sp. z o.o. z Wroc-
ławia za kwotę 10 326 414,18 zł,
u Strabag Infrastruktura Południe 
Sp. z o.o. z Wrocławia za kwotę 10 300 
029,85 zł.

Komisja po szczegółowej analizie złożo-
nych ofert dokonała wskazania wyko-
nawcy robót. Został nim Strabag Infra-
struktura Południe Sp. z o.o.

 Wicestarosta Grzegorz Terebun nie 
kryje zadowolenia z powodu realizacji 
tej inwestycji.
    – Cieszę się ogromnie z tego, że już 
niedługo rozpoczniemy prace na dro-
dze, która szczególnie wymaga pilnej 
przebudowy. Warto przypomnieć, że 
już w roku 2019 w imieniu Zarządu 
Powiatu Trzebnickiego wspólnie z Rad-
nym Janem Zdziarskim na spotkaniu 

w Rzędziszowicach złożyliśmy 
deklaracje, że przebudową tej 
drogi się zajmiemy. Tak też się 
stało. Zabezpieczyliśmy środ-
ki i wykonaliśmy dokumen-
tację techniczną, a następnie 
złożyliśmy wniosek o dofinan-
sowanie. Wszystkie te kroki 
doprowadzają nas z sukcesem 
do rozpoczęcia prac. Złożo-
ne oferty przez uznanych na 
rynku wykonawców pozwala-
ją z optymizmem wyczekiwać 
zakończenia tego zadania. 
To znakomite informacje dla 
mieszkańców Gminy Zawo-
nia, którym raz jeszcze dzię-
kuję za miłe słowa w kierunku 
Zarządu Powiatu. Gratuluję 
i serdecznie dziękuje wszyst-
kim zaangażowanym w pozy-
skanie środków oraz w reali-
zację tej inwestycji. Działania 
obecnego Zarządu Powiatu 
Trzebnickiego są zgodne z da-
nym mieszkańcom słowem. Z 
dużym optymizmem patrzy-
my już na kolejne inwestycje 
w Gminie Zawonia – mówi 
wicestarosta Grzegorz Te-
rebun

n Wskazana droga pozwoli udrożnić ruch komunikacyjny na strategicznej drodze powiato-
wej, która łączy się z Powiatem Wrocławskim a następnie z drogą S8

Największa w historii inwestycja Powiatu Trzebnickiego w Gminie Zawonia staje się faktem. Już niebawem poznamy 
wykonawcę przebudowy drogi powiatowej Ludgierzowice – Rzędziszowice wraz z budową chodnika. 
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Redakcja: Dlaczego chciał 
Pan zostać strażakiem?

St. bryg. Rafał Przybylok: 
Pytanie tylko na pozór proste. 
Nie wiem czy chciałem, czy 
musiałem… Mówiąc jednak 
poważnie: z całą pewnością 
nie był to wybór jednoznacz-
ny. W okresie szkoły średniej 
praktycznie każdy młody czło-
wiek poszukuje swojej drogi i 
rozpatruje wiele pomysłów na 
życie. W moim przypadku na 
decyzję wpłynęły rodzinne tra-
dycje pożarnicze. Pod namową 
ojca, który w tamtym czasie 
pełnił funkcję Komendanta 
Rejonowego PSP w Trzebnicy, 
oceniłem swoje możliwości, 
predyspozycje psychofizyczne 
i postanowiłem związać dalsze 
losy ze służbą, z mundurem; 
w pełni świadom, że taki wy-
bór nie może być podjęty pod 
wpływem emocjonalnego im-
pulsu, gdyż przekłada się na 
poważne konsekwencje w ca-
łym życiu. 
  Po ukończeniu szkoły pod-
jąłem pracę w Komendzie w 
Trzebnicy, gdzie przez lata 
realizowałem działania w za-
kresie operacyjnym. Pełniłem 
funkcję dowódcy zmiany, ofi-
cera w wydziale operacyjnym, 
dowódcy jednostki ratowniczo 
– gaśniczej i zastępcy komen-
danta powiatowego. W tych 
wszystkich latach podnosiłem 
również swoje kwalifikacje 
zawodowe w Szkole Głównej 
Służby Pożarniczej w Warsza-
wie i na Uniwersytecie Wroc-
ławskim. W dniu dzisiejszym 
mam zaszczyt reprezentować 
naszą Komendę jako Komen-
dant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej. 

Red.: 30 lat temu, 1 lipca 
1992 roku powołana zo-
stała Państwowa Straż Po-
żarna a w 1995 Krajowy 
System Ratowniczo-Gaśni-
czy. Wypracowane zostały 
przepisy i procedury, okre-
ślające zakres i sposoby 
działania wszystkich pod-
miotów uczestniczących w 
ratownictwie. Jakie zmiany 
zachodzące w PSP na prze-
strzeni lat Pana pracy są dla 
strażaków najważniejsze i 
najbardziej zauważalne? 

RP: Ostatnie 30 lat to prak-
tycznie transformacja całe-
go kraju, siłą rzeczy również 
systemu ratowniczego. Jego 
ewolucję od roku 1992 do dnia 
dzisiejszego określają zmiany 
na wielu płaszczyznach a cha-

rakteryzuje podejście syste-
mowe do problematyki ratow-
niczej. Codzienność zwiększa 
katalog zagrożeń, z którymi się 
mierzymy i ta sytuacja wymu-
sza rozwój w technice, tech-
nologii i podejściu praktycz-
nym wobec różnego rodzaju 
niebezpieczeństw. Właśnie tu 
należy dopatrywać się genezy 
powstania Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśniczego. 
A wracając do pytania o naj-
ważniejsze i najbardziej za-
uważalne zmiany w Pań-
stwowej Straży Pożarnej w 
ostatnich 30 latach, to muszę 
powiedzieć, że są nie tyle istot-
ne i znaczące, są rewolucyjne. 
Do momentu utworzenia Pań-
stwowej Straży Pożarnej nasze 
zadania skupione były przede 
wszystkim na gaszeniu poża-
rów, które przed rokiem 1992 
stanowiły zdecydowaną więk-
szość podejmowanych działań 
przez funkcjonujące wówczas 
straże pożarne. Dziś znacznie 
rozszerzony zakres ujęto w 
ustawie o ochronie przeciw-
pożarowej oraz rozporządze-
niu w sprawie szczegółowej 
organizacji krajowego syste-
mu ratowniczo – gaśniczego, 
który oprócz walki z pożarami 
ukierunkowuje nasze działa-
nia również na ratownictwo 
techniczne, chemiczne, eko-
logiczne oraz medyczne. Dla 
zobrazowania jeden przykład: 
w początkowej fazie tworzenia 
struktur Państwowej Straży 
Pożarnej na terenie powiatu 
posiadaliśmy jeden niekom-
pletny zestaw specjalistycz-
nego sprzętu ratowniczego, 
przeznaczonego do rozcinania 

konstrukcji pojazdów. Obecnie 
jednostki ochrony przeciwpo-
żarowej w powiecie dysponują 
33 takimi zestawami. To tylko 
jeden wybrany - i nawet nie 
najważniejszy – przykład. Tak 
naprawdę każda dziedzina ra-
townictwa przeszła niesamo-
wity rozwój.

Red.: Jak opisałby Pan rolę 
strażaków Ochotniczych 
Straży Pożarnych w funkcjo-
nowaniu  Komendy Powia-
towej PSP w Trzebnicy i w 
życiu mieszkańców naszego 
powiatu?

RP: Istotnym momentem dla 
funkcjonowania OSP było wej-
ście w życie z dniem 1 stycznia 
bieżącego roku ustawy o ochot-
niczych strażach pożarnych, 
która w założeniu ma ujedno-
licić status prawny strażaka 
ochotnika oraz docenić działa-
nia członków OSP. Wspomnia-
ny akt prawny wprowadził 
wiele organizacyjnych rozwią-
zań zwiększających prestiż 
oraz bezpieczeństwo prawne 
ochotniczej służby, zbliżając 
status strażaka ochotnika do 
strażaka Państwowej Straży 
Pożarnej. Ponadto uregulo-
wane zostały między innymi 
kwestie odszkodowań dla stra-
żaków ratowników OSP i ich 
rodzin w sytuacji uszczerbku 
na zdrowiu/śmierci strażaka 
ratownika OSP lub poniesie-
nia szkody w mieniu w związ-
ku z udziałem w działaniach 
ratowniczych. Inną istotną 
regulacją, która znalazła się 
w zapisach ustawy jest z całą 
pewnością comiesięczny doda-

tek emerytalny dla strażaków 
ochotników, którzy spełniają 
określone wymagania.  
A wracając do pytania i na 
własny teren działań, muszę 
stwierdzić, że rozwój w dzie-
dzinie ratownictwa, o którym 
mówiłem w odniesieniu do 
Państwowej Straży Pożarnej, 
nie ominął również Ochotni-
czych Straży Pożarnych. Dziś 
w skali kraju jest to ogromna 
liczba przeszkolonych i wy-
posażonych w nowoczesne 
narzędzia ratowników. W na-
szym powiecie funkcjonuje 28 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych, z których 13 - spełniając 
wysokie wymagania szkole-
niowe i sprzętowe - działa jako 
OSP włączone w struktury 
Krajowego Systemu Ratow-
niczo – Gaśniczego.  Pomimo 
faktu, iż działamy w różnych 
formacjach to jednak łączy 
nas wspólny cel, jakim jest 
zapobieganie pożarom, innym 
miejscowym zagrożeniom i 
klęskom żywiołowym. W prak-
tyce codziennie, a zwykle kil-
ka razy dziennie spotykamy 
się na terenie działań. 

Red.: Czy brakuje Panu wy-
jazdów do akcji? I która z 
nich była najciekawsza, naj-
trudniejsza?

RP: Trudno jednoznacznie 
wskazać jedną akcję i uznać 
ją za najciekawszą czy naj-
trudniejszą. Przez lata spot-
kałem się z tysiącami akcji 
a każda była na swój sposób 
inna. Mówimy o spectrum 
działań związanych z dużym 
ładunkiem emocjonalnym, 

gdzie miałem do czynienia z 
ludzkim nieszczęściem, po-
przez działania skomplikowa-
ne z punktu widzenia taktyki, 
wymagające od ratowników-
nieszablonowych działań, po 
akcje długotrwałe i wymaga-
jące podejmowania trudnych 
decyzji o charakterze admini-
stracyjno – prawnym. Czy bra-
kuje wyjazdów? Dla młodego 
adepta sztuki pożarniczej 
udział w działaniach w czasie 
pierwszych miesięcy i lat służ-
by jest bardzo ważny. To tu 
- poprzez praktykę - wykuwa 
się doświadczenie ratownicze. 
Proszę wziąć pod uwagę, że 
działania ratownicze, pomimo 
ujęcia w procedury i zasady, w 
dużej mierze nie są czynnoś-
ciami powtarzalnymi, stąd tak 
ważne jest możliwe największe 
z nimi obycie. A odpowiada-
jąc wprost na pytanie: Tak, 
brakuje mi tych wyjazdów, 
ale obecnie patrzę na sprawę 
z innej już perspektywy, zda-
jąc sobie sprawę, że to jeden z 
etapów służby, który już jest 
za mną. Oczywiście uczestni-
czę w części działań, zwłasz-
cza tych większych, ale raczej 
z poziomu organizacji akcji, 
świadom, że w codziennej rze-
czywistości to tylko jeden z 
obszarów nadzorowania i kie-
rowania funkcjonowaniem-
Komendy Powiatowej PSP w 
Trzebnicy. 

Red.: Co się dzieje w jed-
nostce, gdy nie ma żadnego 
wezwania?

RP: Wbrew pozorom dzieje 
się bardzo dużo. Również do 
strażaków z pełnym uzasad-
nieniem można odnieść po-
wiedzenie: „Im więcej potu na 
ćwiczeniach, tym mniej krwi 
w akcjach”.  W Komendzie 
jest opracowany i praktycznie 
codziennie realizowany plan 
szkolenia, który obejmuje mię-
dzy innymi zapoznanie się z 
nowymi procedurami i tech-
nikami ratowniczymi, stałe 
doskonalenie umiejętności 
obsługi sprzętu, będącego na 
wyposażeniu jednostki, nie 
mówiąc już o jego konserwacji 
i drobnych naprawach. Stra-
żacy dokształcają się w ze-
wnętrznych ośrodkach szko-
lenia PSP na różnego rodzaju 
kursach zawodowych, ale i w 
samej Komendzie stale pro-
wadzone są zajęcia teoretycz-
ne, zakańczane okresowymi 
sprawdzianami. Dodajmy do 
tego ćwiczenia tematyczne na 
placu manewrowym, ale rów-

Dlaczego zostałem strażakiem?Dlaczego zostałem strażakiem?
Rozmowa z Komendantem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy, Rozmowa z Komendantem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy, 

st. bryg. mgr inż. Rafałem Przybylokiemst. bryg. mgr inż. Rafałem Przybylokiem

Zawód strażaka i ratownika wiąże się z ogromnym ryzykiem, jakie ponosi każdego dnia. To nie tylko gaszenie pożarów, 
ale również pomoc w zabezpieczaniu miejsc wypadków drogowych i wszystkich innych, w których niezbędne jest użycie 
specjalistycznego sprzętu. Ciesząca się niesłabnącym społecznym zaufaniem formacja w dniu 4 maja obchodziła swoje 
święto - Dzień Strażaka.

• Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy, st. bryg. 
mgr inż. Rafał Przybylok
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nież w terenie np. na wodzie, 
lodzie czy na terenach leśnych. 
Realizowane są także zadania 
związane z rozpoznaniem ope-
racyjnym chronionego terenu, 
mam tu na myśli zapoznanie 
się z ewentualnymi zagroże-
niami i trudnościami w pro-
wadzeniu działań na terenie 
konkretnych zakładów pracy, 
firm, szpitali, przede wszyst-
kim w odniesieniu do obiektów 
nowopowstałych. Strażacy 
uczestniczą w próbnych ewa-
kuacjach obiektów użytecz-
ności publicznej, zwłaszcza 
szkół, w pokazach, festynach, 
w czasie których propagują 
właściwe zachowania podczas 
wypadków komunikacyjnych, 
kwestie udzielania kwalifi-
kowanej pierwszej pomocy 
medycznej, poruszają temat  
bezpieczeństwa na akwenach 
wodnych, itp. Nie można też 
zapomnieć, że strażacy dba-
ją o sprawność fizyczną, któ-
rą podnoszą w trakcie zajęć z 
wychowania fizycznego. Biorą 
też udział w zawodach sporto-
wych, również pożarniczych, 
organizowanych na szczeb-
lu powiatu, województwa jak 
i kraju. Wszystko o czym tu 
wspomniałem ma przygoto-
wać strażaków do podjęcia w 
każdej chwili skutecznej inter-
wencji ratowniczej.

Red.: Udział strażaków z KP 

PSP Trzebnica w misjach 
zagranicznych to nie tylko 
dowód zaufania, ale również 
wysokiej oceny kompetencji 
Pana podwładnych. Proszę 
przypomnieć ilu strażaków 
brało udział w misjach i 
gdzie?

RP: Działania strażaków w 
ramach misji zagranicznych 
mają umocowanie w ustawie 
o Państwowej Straży Pożarnej 
i nadzorowane są bezpośred-
nio przez Komendę Główną 
PSP. Muszę też zaznaczyć, że 
historia pomocy, jaką polscy 
strażacy niosą poza grani-
ce naszego kraju sięga wielu 
lat wstecz, również przed po-
wstaniem Państwowej Straży 
Pożarnej, czego przykładem 
jest pomoc po trzęsieniu zie-
mi w  Armenii  w roku 1988. 
A w czasach obecnej formacji 
możemy mówić o ponad 30 
misjach tylko  po roku 2000.
Niesiona pomoc związana jest 
ze skutkami działania żywio-
łów jak powódź, trzęsienie zie-
mi, pożary, ale również jako 
pomoc humanitarna dla po-
szkodowanych w konfliktach 
zbrojnych. Charakter niesionej 
pomocy sprawia, że większe 
szanse na wyjazd mają stra-
żacy działający w ratownictwie 
specjalistycznym, jak np. opie-
kunowie psów ratowniczych. 
Trzebniccy strażacy wsparli w 

zeszłym roku walkę z pożara-
mi na terenie Grecji. W sumie 
na ten teren działań oddelego-
wano w sierpniu sześciu stra-
żaków KP PSP w Trzebnicy. 

Red.: Chcąc być jednym z 
Was - jak można to zrobić, 
jakie trzeba spełnić wymo-
gi?

RP: W zasadzie istnieją dwie 
drogi, by zostać strażakiem 
zawodowym. W ramach pierw-
szej  należy wziąć udział w 
naborze przeprowadzanym 
w poszczególnych jednost-
kach organizacyjnych PSP, 
spełniając takie wymogi jak: 
posiadać obywatelstwo pol-
skie, wykształcenie średnie, 
być niekaranym i korzystać w 
pełni z praw publicznych oraz 
być zdolnym do służby w PSP, 
o czym orzekają komisje le-
karskie podległe MSWiA. Przy 
spełnieniu wszystkich wyma-
gań praktycznie rozpoczyna 
się pracę w Komendzie, stop-
niowo zdobywając konkretne 
umiejętności i wykształcenie. 
Jednak ten typ naboru został 
znacznie ograniczony. W cią-
gu pięciu ostatnich lat w KP 
PSP w Trzebnicy przeprowa-
dzono tylko 3 takie postępo-
wania kwalifikacyjne: dwa do 
zatrudnienia w podziale bojo-
wym, jedno w komórce finan-
sowej.

Dużo pewniejszym sposobem 
rozpoczęcia służby w PSP jest 
podjęcie nauki stacjonarnej w 
szkołach aspirantów na po-
ziomie policealnym (szkoły w 
Krakowie, Poznaniu i Często-
chowie) oraz wyższym (Szkoła 
Główna Służby Pożarniczej w 
Warszawie). Warunkami nie-
zbędnymi są przede wszyst-
kim: wiek do 25 lat oraz zdany 
egzamin dojrzałości.
Nadmienię jeszcze, że służbę 
w Państwowej Straży Pożarnej 
pełni się nie tylko wyjeżdżając 
do działaniach ratowniczych, 
ale również w  szeroko pojmo-
wanym zakresie: prewencji, 
szkoleń, logistyki, a także ad-
ministracji. 

Red.: Jak obchodzicie swoje 
święto?

RP: Ustawa o Państwowej 
Straży Pożarnej wskazuje 
Dzień Strażaka jako podsta-
wowy przy wręczaniu funk-
cjonariuszom odznaczeń oraz 
nominacji w stopniach i sta-
nowiskach. Zwykle odbywa się 
to w ramach uroczystego spot-
kania, na którym w obecności 
zaproszonych gości oficjalnie 
ogłasza się awanse i wręcza 
stosowne dokumenty. Oczywi-
ście na ten czas nie zapomina-
my, że w każdej chwili możliwy 
jest wyjazd do zdarzenia, dla-
tego też wśród zgromadzonych 

strażaków zawsze będzie gru-
pa kolegów ubranych w mun-
dury bojowe, gotowych do na-
tychmiastowego działania. 

Red.: Czego mamy Panu i 
wszystkim strażakom ży-
czyć?
 
RP: W wymiarze służbowym 
coraz lepszych i bezpieczniej-
szych warunków pracy, które 
zdecydowanie się poprawiają, 
jednak rodzące się wyzwania 
i zadania wymagają nowych 
obiektów i innego sprzętu. 
Dlatego też, pomimo wszystko 
w różnych obszarach funkcjo-
nowania jednostki wciąż po-
zostaje sporo aspektów, które 
powinny ulec modernizacji lub 
zmianie systemowej. 
Natomiast kolegom strażakom 
życzę aby pełniona służba była 
powodem do dumy i satysfak-
cji, by codziennie móc spro-
stać społecznemu zaufaniu, 
bo zaufanie to wciąż wskazuje, 
że nasza praca jest potrzebna i 
dobrze wykonywana w odczu-
ciu mieszkańców naszego po-
wiatu.  Ponadto życzę również 
spełnienia i zadowolenia w ży-
ciu osobistym. 
Oczywiście Dzień Strażaka to 
tylko pretekst do życzeń, prag-
nę by były aktualne każdego 
dnia.

więcej informacji na: www.glostrzebnicki.pl

• Ćwiczenia trzebnickich strażaków w zakresie ratownictwa lodowego• Manewry jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz Nadleśnictwa Żmigród 

• 2 maja uroczyste podniesienia flagi państwowej z okazji Narodowego Święta Flagi• Walka ze skutkami gwałtownych zjawisk atmosferycznych
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Redakcja: Czym dla Pana 
jest kontakt z przyrodą?

Zbigniew Nahajowski: Kon-
takt z przyrodą zawsze jest dla 
mnie czasem wytchnienia i 
podziwu nad pięknem otacza-
jącego nas świata. W ramach 
wykonywanych obowiązków 
zawodowych każdy leśnik ma 
wiele okazji, aby wsłuchać się 
w odgłosy lasu, szum drzew, 
śpiew ptaków. Kontakt z przy-
rodą uczy pokory. Człowiek, 
jako istota rozumna także jest 
częścią przyrody, zajmując 
należne mu miejsce w ekosy-
stemie obejmującym nie tyl-
ko wymiar środowiskowy, ale 
także gospodarczy i społeczny 
w przestrzeni kulturowej, w 
której się rodzi, żyje i umie-
ra. Utrzymanie właściwych 
proporcji wobec tych trzech 
wymiarów daje równowagę, 
która sprzyja każdemu z nich, 
ponieważ każdy z tych ekosy-
stemów jest zdolny do regene-
racji

Red.: Czy jest jeszcze coś, 
co Pana w niej zaskakuje?

ZN: Z pewnością mógłbym 
wyliczać bez końca takie zja-
wiska, które z racji możliwo-
ści bezpośredniego kontaktu 
z lasem i otaczającą przyrodą 
mogę obserwować. Niemniej 
jednak z pewnością są to 
cuda narodzin nowego życia 
w przyrodzie, szczególnie te-
raz w okresie wiosennym, gdy 
wszędzie wokół nas dokonuje 
się ten piękny akt, zarówno w 
świecie roślinnym, jak i zwie-
rzęcym. Tym większy zachwyt 

budzi w nas leśnikach to, że 
przy łączeniu wykonywania 
codziennych obowiązków, 
poprzez które wpływamy na 
całokształt przyrody, może-
my podziwiać jej osobliwości i 
co więcej — dzielić się z Pań-
stwem naszymi doświadcze-

niami i obserwacjami poprzez 
bezpośredni kontakt z nami i 
wymianę tej wiedzy przy oka-
zji rozmów, spotkań edukacyj-
nych, czy wreszcie dzieleniem 
się informacjami o tych klej-
notach przyrody z Państwem 
za pośrednictwem mediów. 
Od zawsze fascynowały mnie 

przemiany, jakie zachodzą w 
naturze, które wiążą się z jej 
zmiennością w kolejno na-
stępujących po sobie porach 
roku, jak i to, że wszystko jest 
ze sobą powiązane szeregiem 
czasem zawiłych i nieoczywi-
stych zależności. Przyroda, 
las i żyjące w nim organizmy 

fascynują z pewnością każ-
dego z nas odsłaniając przed 
nami swoje oblicza, co mo-
ment z innej strony. 

Red.: Powiat trzebnicki to 
obszar ponad 1000* km 
kwadratowych. Bogactwo 
przyrodnicze Doliny Bary-
czy, rosnąca ilość ścieżek 
rowerowych w całym powie-
cie a także  coraz lepsze za-
plecze turystyczne, skłania 
wielu turystów do odwie-
dzin naszych terenów. Jak 
się zachowujemy jako tury-
ści? Czy rośnie w nas pro-
ekologiczna świadomość?

ZN: Zdecydowanie coraz bar-
dziej świadomie, aczkolwiek 
nadal zdarzają się przypad-
ki celowego zaśmiecania 
lasu i terenów przyległych do 
uczęszczanych szlaków i ście-
żek turystycznych, co przy 
dzisiejszej wrażliwości eko-
logicznej i świadomości na 
temat selekcyjnej zbiórki od-
padów może szokować. Wtedy 
to angażując własne środki 
zaradcze, uprzątamy nieczy-
stości z terenów leśnych i po-
zostałych miejsc szczególnie 
często odwiedzanych przez 
turystów. 
Zdarza się również, że od-
wiedzający, przybywający do 
nas z odleglejszych miast i 
miejscowości pozostawiają 
pojazdy w nieodpowiednich 
miejscach, takich jak wjazdy 
na drogi leśne. Często nieste-
ty zastawiając szlabany leśne, 
które powinny być odczyty-
wane jak znak drogowy- nie 
zastawiać, istotny dla ruchu 

Kontakt z przyrodą zawsze jest Kontakt z przyrodą zawsze jest 
czasem wytchnieniaczasem wytchnienia

Rozmowa z nadleśniczym Nadleśnictwa Żmigród Zbigniewem NahajowskimRozmowa z nadleśniczym Nadleśnictwa Żmigród Zbigniewem Nahajowskim

• Wprowadzanie nowego pokolenia drzew na miejsce drzewostanu, który w okresie swej dojrzałości został przeznaczony 
do wyrębu, czyli zamknięcie cyklu rozwojowego jednego pokolenia drzew a zarazem kilku pokoleń leśników pracujących 
nad zachowaniem trwałości lasów.  Na zdjęciu po lewej nadleśniczy Zbigniew Nahajowski. Fot.:Karolina Grabowska.

• Sarny europejskiej – kozioł. Fot. Archiwum Nadleśnictwa Żmigród

więcej informacji na: www.glostrzebnicki.pl

• Majowe kosaćce kwitnące w Rezerwacie Olszyny Niezgodzkie. Autor zdj. Grzegorz Bobrowicz.
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zakładowego wjazd np. dojazd 
pożarowy dla pojazdów ra-
towniczych. Dlatego prosimy 
bardzo o rozwagę, trzymanie 
się wytyczonych tras szlaków 
turystycznych, zabieranie 
pustych opakowań i innych 
nieczystości z sobą, a także 
parkowanie w wyznaczonych 
do tego celu miejscach. W ten 
sposób odwiedzane miejsca 
pozostaną bezpieczne, czyste 
i dostępne dla innych w ta-
kim stanie, jakim sami byśmy 
chcieli je ponownie odwiedzić.

Red.: Jak duży obszar obej-
muje Nadleśnictwo Żmi-
gród, ile stanowią obszary 
chronione?

ZN: Obszar nadleśnictwa 
to ponad 16022 ha, z czego 
10558 ha leży na terenie Po-
wiatu Trzebnickiego. 13163 
ha, tj. ponad 82% powierzch-
ni nadleśnictwa leży w grani-
cach Parku Krajobrazowego 
„Dolina Baryczy”, ten z kolei w 
większości pokrywa się z Ob-
szarem NATURA 2000 Mają-
cym Znaczenie Dla Wspólnoty 
Ostoja Nad Baryczą, który to 
obszar zajmuje w nadleśni-
ctwie powierzchnię 13405 
ha. Drugi z obszarów NATU-
RA 2000, Obszar Specjalnej 
Ochrony Ptaków Dolina Ba-
ryczy to 7030 ha, a jego ist-
nienie ściśle powiązane jest z 
kompleksem stawów rybnych, 
jak i samą Baryczą wraz z do-
pływami.
Na 313 ha zlokalizowane są 
rezerwaty: rezerwat leśny „Ol-
szyny Niezgodzkie” (74,28 ha), 
rezerwat leśny „Radziądz” 
(8,31 ha) oraz rezerwat orni-
tologiczny „Stawy Milickie” 
(w granicach nadleśnictwa 
230,92 ha). Na łącznej po-
wierzchni 486 ha prowadzona 
jest ochrona strefowa chronio-
nych gatunków ptaków, do-
datkowo nadleśnictwo czyn-
nie uczestniczy w programie 
wsiedleń sokołów wędrow-
nych, prowadzonym wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Na Rzecz 
Dzikich Zwierząt „Sokół”.
Na obszarze blisko 869 ha 
na drodze konsultacji spo-
łecznych wyznaczone zosta-
ły powierzchni referencyjne, 
tj. powierzchnie, na których 
wszelkie prace zostają wstrzy-
mane w celu obserwacji natu-
ralnych procesów. Ponadto, w 
związku z certyfikacją FSC i 
PEFC, lasy nadleśnictwa zo-
stały zakwalifikowane do w 
sumie ośmiu kategorii lasów 
HCVF, czyli lasów o szcze-
gólnych walorach przyrodni-
czych. Po nałożeniu na siebie 
powierzchni poszczególnych 
kategorii, ich łączny areał to 
ponad 38 tysięcy hektarów!
W tak bogatych warunkach 
przyrodniczych Nadleśnictwo 
Żmigród funkcje ochronne 
z powodzeniem łączy z go-
spodarczymi, co potwierdzić 
może fakt, że stanowisk chro-
nionych i rzadkich gatun-
ków roślin i zwierząt sukce-
sywnie przybywa. Jednym 

z podstawowych kierunków 
działań gospodarczych jest 
przebudowa drzewostanów z 
jednogatunkowych z przewa-
gą sosny, na wielogatunkowe, 
dopasowane do naturalnych 
możliwości siedlisk, co z kolei 
sprzyja różnorodności przy-
rodniczej.

Red.: Niejednokrotnie pra-
ce leśne związane z pozy-
skiwaniem drewna są błęd-
nie kojarzone z dewastacją 
przyrody. Dlaczego leśnicy 
wycinają drzewa? Skąd wia-
domo ile można ich wyciąć?

ZN: Drewno towarzyszy czło-
wiekowi przez całe jego życie, 
począwszy od narodzin, aż do 
śmierci. Jest najbardziej eko-
logicznym materiałem, ma-
jącym zastosowanie w tysią-
cach produktów. Często nie 
zastanawiamy się, że kiedy 
bierzemy z drewnianej pół-
ki książkę do ręki, siadając 
na drewnianym krześle, przy 
drewnianym stole w domu, 
którego podłogi, drzwi i dach 
najczęściej wykonany jest z 
drewna, korzystamy z jednego 
z najcenniejszych darów, jaki 
możemy otrzymać z lasu. Na-
leży jednak pamiętać, że mu-
simy korzystać z tego daru w 
sposób mądry. Od ponad 100 
lat polskie lasy pod troskliwą 
opieką leśników powiększają 
swe zasoby, zapewniają nam 
nie tylko czyste powietrze, 
wodę, bezpieczeństwo ekolo-
giczne, ale przede wszystkim 
użytkowane w sposób umie-
jętny – dostarczają drewno. 
Każde drzewo w okresie swo-
jego życia wzrastając wiąże 
dwutlenek węgla, redukując 
jego ilość w atmosferze. Kie-
dy drzewo umiera, związany 
w drewnie dwutlenek węgla 
w procesie rozkładu uwalnia 
się z powrotem do atmosfery. 
Każdy kawałek drewna, który 
człowiek pozyska z lasu dla 
zaspokojenia swoich potrzeb, 
dopóki nie ulegnie rozkłado-
wi jest swoistym magazynem 

związanego dwutlenku węgla.
 Drewno jest surowcem, któ-
ry powstaje po wycięciu drze-
wa. Skąd wiadomo, kiedy i ile 
drzew można wyciąć w taki 
sposób, który  nie szkodziłby 
środowisku?Tutaj należało-
by zapoznać się z prawny-
mi aspektami dotyczącymi 
ochrony środowiska.
 Artykuł 5 Konstytucji nakła-
da na organy Rzeczypospolitej 
Polskiej obowiązek ochrony 
środowiska, kierując się zasa-
dą zrównoważonego rozwoju. 
W zgodzie z tym artykułem 
prowadzenie gospodarki leś-
nejokreślone jest prawnymi 
uregulowaniami zawartymi 
w takich dokumentach jak 
m.in. ustawa o lasach, usta-
wa o ochronie przyrody, usta-
wa prawo ochrony środowi-
ska , ustawa o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich 
naprawie. Zasada zrównowa-
żonego rozwoju w leśnictwie 
realizowana jest poprzez 
działalność zmierzającą do 

ukształtowania struktury 
lasów i ich wykorzystania w 
sposób i tempie zapewniają-
cym trwałe zachowanie ich 
bogactwa biologicznego, wy-
sokiej produkcyjności oraz 
potencjału regeneracyjne-
go, żywotności i zdolności do 
wypełniania, teraz i w przy-
szłości, wszystkich ważnych 
ochronnych, gospodarczych i 
socjalnych funkcji na pozio-
mie lokalnym, narodowym i 
globalnym, bez szkody dla in-
nych ekosystemów. Ustawa o 
lasach określa tę działalność 
jako  trwale zrównoważona 
gospodarka leśna. Zachowa-
nie, zrównoważone użytkowa-
nie oraz odnawianie zasobów 
– roślin, zwierząt, grzybów, 
siedlisk określają sporządza-
ne dla Nadleśnictw dziesięcio-
letnie Plany Urządzania Lasu. 
W tych dokumentach określo-
ne są zadania do wykonania 
na obszarze lasów, służące 
wypełniania nie tylko funkcji 
ochronnej, ale także funkcji 

gospodarczych i socjalnych. 
Jednym z tych zadań jest 
prowadzenie zabiegów gospo-
darczych, których celem jest 
poprawa jakości drzewosta-
nów w trakcie ich wzrostu 
oraz wymiana pokoleniowa 
w drzewostanach dojrzałych. 
W ramach takich zabiegów – 
trzebieży i rębni, wycina się 
drzewa w miejscach i według 
zasad określonych właśnie w 
Planie Urządzania Lasu. Dzię-
ki rozważnie prowadzonej go-
spodarce leśnej nasze lasy są 
w dobrej kondycji, jednocześ-
nie zapewniając społeczeń-
stwu odnawialny surowiec w 
postaci drewna.

Red.: Las to nie tylko drze-
wa. To również zamiesz-
kujące go zwierzęta. Czy 
prowadzone są  obserwacje 
dotyczące ilości i gatun-
ków zamieszkujących nasze 
lasy? W jaki sposób i kiedy 
są liczone?

ZN: Nadleśnictwo Żmigród 
prowadzi coroczną obserwa-
cję ilości zwierzyny występu-
jącej w naszych lasach, jak i 
poza nimi. Takie coroczne li-
czenie nazywa się inwentary-
zacją zwierzyny. 
Na naszym terenie inwenta-
ryzuje się następujące gatun-
ki zwierząt: jelenie, daniele, 
sarny, dziki, lisy, borsuki, 
kuny, norki amerykańskie, 
tchórze zwyczajne, zające sza-
raki, dzikie króliki, jarząbki, 
bażanty czy kuropatwy. Tak 
zwaną zwierzynę grubą, tj. 
jelenie, daniele, sarny i dzi-
ki, liczy się – inwentaryzuje 
metodą bloków taksacyjnych, 
w trzeciej dekadzie lutego. W 
przypadku zwierzyny drob-
nej, czyli lisów, borsuków, 
kun, norek amerykańskich, 
tchórzy zwyczajnych, zajęcy 
szaraków, dzikich królików, 
jarząbków, bażantów czy ku-
ropatw, ich liczebność określa 
się na podstawie całorocznej 
obserwacji prowadzonej przez 

• Tegoroczne młode Sarny europejskiej. Leśnicy apelują o to, by nie dotykać młodych osobników zwierząt, co może spo-
wodować odrzucenie ze strony matki lub dodatkowe narażenie na atak ze strony drapieżników na skutek pozostawionego 
zapachu w miejscu schronienia młodego zwierzęcia. Autor zdj. Karol Kotliński.

• Raptularz terenowy sporządzanych szacunków brakarskich- czyli dokładnych pomiarów drzew zaplanowa-
nych do pozyskania w ramach użytkowania gospodarczego lasów. Autor zdj. Marcin Broda.
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pracowników LP oraz myśli-
wych.

Red.: Czy w lasach naszego 
powiatu występują wilki? 
Jeśli tak, to jaka jest ich 
liczebność, w jakim celu 
zostały sprowadzone? Czy 
powinniśmy się ich, jak się 
zachować w spotkaniu z 
nimi?

ZN: Tak, już od kilku lat na 
terenie Nadleśnictwa Żmigród 
obserwowana jest obecność 

wilków. Zazwyczaj są to po-
jedyncze osobniki, rzadziej 
niewielkie watahy. Dokładna 
liczebność, w związku z zaj-
mowaniem przez nie rozle-
głego areału, obejmującego 
zazwyczaj również sąsiednie 
nadleśnictwa, jest trudna do 
określenia. Ich obecność na 
naszym terenie jest efektem 
naturalnej ekspansji gatun-
ku. Pamiętajmy, że są to dzi-
kie zwierzęta, więc podobnie 
jak w przypadku w zasadzie 
wszystkich innych gatunków 
dziko występujących zwierząt, 
należy trzymać odpowiedni 
dystans. Krótko mówiąc, po 
zaobserwowaniu ich w tere-
nie, dobrze po prostu scho-

dzić im z drogi. To najskutecz-
niejszy sposób na uniknięcie 
nieprzewidzianych reakcji. W 
tym miejscu chciałbym też 
wszystkich uczulić na zbliża-
nie się do młodych osobników, 
tego robić nie należy. Z dużym 
prawdopodobieństwem nie są 
one pozostawione same sobie, 
natomiast zapach pozostawio-
ny przez człowieka może sku-
tecznie odstraszyć matki od 
potomstwa.  

Red.: Pytaliśmy już o nasze 

zachowanie w lasach i tere-
nach zielonych. Kierowane 
przez Pana Nadleśnictwo 
Żmigród prowadzi wiele 
programów edukacyjnych 
dla dzieci i młodzieży. Jakie 
to są programy i jak można 
z nich korzystać? 

ZN: Zgadza się, Nadleśnictwo 
Żmigród wraz z Nadleśni-
ctwem Milicz, wchodzi w skład 
Leśnego Kompleksu Promo-
cyjnego Lasy Doliny Baryczy. 
Jest to swego rodzaju obszar 
funkcjonalny, na którego te-
renie prowadzone są m.in. 
projekty i badania naukowe 
w zakresie gospodarki leśnej 
i o szeroko pojętym charak-

terze przyrodniczym, takie 
jak np. prowadzona w ścisłej 
współpracy ze Stowarzysze-
niem na Rzecz Dzikich Zwie-
rząt Sokół „Restytucja So-
koła wędrownego na terenie 
Nadleśnictwa Żmigród”. Jest 
to projekt polegający na przy-
wróceniu tego szalenie rzad-
kiego gatunku ptaka lasom 
Doliny Baryczy przy pomocy 
ochrony czynnej, polegającej 
na trosce przyrodników i leś-
ników w sposób szczególny o 
ten gatunek. Jednym z takich 

działań jest wsiedlanie mło-
dych osobników do specjalnie 
przygotowanych wolier adap-
tacyjnych, umieszczonych w 
koronach drzew, gdzie przez 
pewien czas młode sokoły 
są dokarmiane a po upływie 
około miesiąca uwalniane, by 
już na własną rękę mogły ra-
dzić sobie w naturze. Prowa-
dzony od 2010 roku projekt, 
daje w chwili obecnej pierw-
sze spore efekty. Mianowicie 
możemy pochwalić się, tym, 
że na skutek naszych działań 
sokoły zadomowiły się w Żmi-
grodzkich lasach i zajmują 
kolejne przygotowane dla nich 
przez nas gniazda, w których 
od trzech lat obserwujemy, 

pojawiające się młode. Jest to 
tym większy powód do naszej 
dumy, z uwagi na powrót tego 
gatunku do Żmigrodzkich  la-
sów, po ponad 40 letniej nie-
obecnościw tym regionie. Wię-
cej informacji o tym projekcie 
i losach naszych skrzydlatych 
podopiecznych znajdą Pań-
stwo na naszej stronie inter-
netowej https://zmigrod.wroc-
law.lasy.gov.pl, Facebooku, a 
także stronie http://peregri-
nus.pl/pl/dolina-baryczy. 
W ramach działalności La-
sów Państwowych i Leśnych 
Kompleksów Promocyjnych 
takich jak nasz jest również 
edukacja leśno- przyrodnicza 
i promocja proekologicznej 
gospodarki leśnej. W ośrod-
ku takim, jak nasze Centrum 
Edukacji Ekologicznej LKP 
Lasy Doliny Baryczy, dzieci i 
młodzież, ale również dorośli 
w zorganizowanych grupach 
mogą brać udział w bezpłat-
nych zajęciach o tematyce 
związanej z lasem, przyro-
dą i szeroko pojętą ekologią. 
Zajęcia te dostosowane są 
do podstawy programowej i 
świetnie uzupełniają poprzez 
praktyczne zajęcia połączone 
z wyjściem do lasu, podręcz-
nikową wiedzę wśród uczest-
ników zajęć. Zapraszamy 
wszystkich chętnych do zapo-
znania się z naszą ofertę edu-
kacyjną. Znajdą ją Państwo 
na naszej stronie interneto-
wej: https://zmigrod.wroclaw.
lasy.gov.pl/  w zakładce edu-
kacja, gdzie w artykule ofer-
ta edukacyjna, znajduje się 
„Regulamin uczestnictwa w 
zajęciach” organizowanych 
przez Nadleśnictwo Żmigród 
na jego terenie, wraz z załącz-
nikami. Po zapoznaniu się z 
dokumentacją zapraszamy do 
kontaktu telefonicznego z pra-
cownikiem działu edukacji w 
celu uzgodnienia dogodnego 
terminu spotkania oraz złoże-
nia karty zgłoszenia udziału 
w zajęciach. Nasz edukator 
przyrodniczo-leśny w razie 
potrzeby udzieli dodatkowych 
informacji na temat propono-
wanych zajęć, ich formuły czy 
ram czasowych. Zapraszamy 
do Lasów Doliny Baryczy i 
Nadleśnictwa Żmigród.

Red.: Jak reagować kiedy 
widzimy pożar lub inne za-
grożenie?

ZN: Podstawową i najskutecz-
niejszą reakcją będzie telefon 
pod numer alarmowy 112 i za-
dbanie o własne bezpieczeń-
stwo. Wieloletnia współpraca 
nadleśnictwa z Państwową 
Strażą Pożarną w Trzebnicy i 
w Miliczu oraz ochotniczymi 
strażami na terenie powiatów 
trzebnickiego i milickiego jas-
no wskazuje, że szybkie prze-
kazanie informacji straży daje 
gwarancję skutecznego uga-
szenia pożaru. Zdecydowana 
większość pożarów, jakie mia-
ły u nas miejsce w ostatnich 
latach, zaliczała się do poża-
rów małych, o wielkości do 1 
ha (średnia wielkość pożaru z 
ostatnich siedmiu lat to 0,38 
ha), a to potwierdza szybkość 
działania służb. Oczywiście 
należy też odpowiednio rea-
gować w przypadku innych 
zagrożeń, oprócz pożarów 
związanych ostatnio przede 
wszystkim z huraganowymi 
wiatrami. W takiej sytuacji 
najlepiej unikać obecności w 
lesie. Bezwzględnie należy też 
przestrzegać zakazów wstępu 
do lasu, zazwyczaj wynika-
jących z długotrwałej suszy 
oraz wywrotów i złomów po 
silnych wiatrach. No i bardzo 
istotna informacja, o której 
wiele osób nadal zdaje się nie 
pamiętać: palenie ognia w le-
sie jest dozwolone wyłącznie 
w miejscach do tego przezna-
czonych. Krótko podsumowu-
jąc: szybka informacja prze-
kazana właściwym służbom, 
własne bezpieczeństwo oraz 
zdrowy rozsądek będą naj-
właściwszą reakcją na zagro-
żenie stwierdzone na terenach 
leśnych.   

Red.: Czego życzyć Panu i 
wszystkim leśnikom?

ZN: Sądzę, że zwyczajnie za-
ufania do naszego doświad-
czenia i troski o nasze wspól-
ne dobro, jakim są lasy, z 
opieki nad którymi czerpiemy 
ogromną satysfakcję.

• 7 Jedna z akcji edukacyjnych, pn. „Nie siedź w domu, posadź drzewo”, jaką organizuje Nadleśnictwo Żmigród, by posze-
rzyć wiedzę społeczeństwa o prowadzonej w sposób zrównoważony gospodarce leśnej. Autor zdj. Karolina Grabowska. 

• Wilk na terenie Leśnictwa Borek. Autor zdj. Wojciech Cerazy.

• Reintrodukcja Sokoła wędrownego w Nadleśnictwie Żmigród, rozpoczęta w 2010 r. przy ogromnym 
zaangażowaniu lokalnego leśnika; Dariusza Kraśniewskiego, pozwala dziś cieszyć się powrotem 
sokołów wędrownych do żmigrodzkich lasów. Autor zdj. Małgorzata Zawadzka



17nr 03 (008) | maj 2022
T    R    Z    E    B    N    I    C    K    I    E    G    OT    R    Z    E    B    N    I    C    K    I    E    G    O
GŁOS POWIATU

więcej informacji na: www.glostrzebnicki.pl

Uroczystego odsłonięcia Ła-
weczki dokonała pani Mał-
gorzata Kolińska - Prezes 
SAPLO, a towarzyszyli jej: 
pan Robert Adach - Przewod-
niczący Rady Powiatu Trzeb-
nickiego, pani Dyrektor Li-
ceum Ogólnokształcącego  
Kamila Możdżeń - Berbeć,  
pani Wicedyrektor Joanna 
Majchrzak, pani Małgorzata 
Szypulska - członkini SA-
PLO oraz Absolwentki i Ab-
solwenci. 

Dzień zakończenia szkoły 
został ustanowiony Dniem 
Absolwentki i Absolwenta SA-
PLO. Gratulujemy osiągnię-
cia pełnoletniości Zarządo-
wi, Członkiniom, Członkom i 
Przyjaciołom. Dyrekcja lice-
um podziękowała za piękny 
prezent, który będzie służył 
również lokalnej społeczno-
ści, a także za dotychczasowe 
wsparcie młodzieży, która co 
roku otrzymuje nagrody i sty-
pendia finansowe przyznawa-
ne przez Zarząd Stowarzysze-
nia Absolwentów i Przyjaciół 
LO w Trzebnicy - w tym tytuł 
PRIMUS INTER PARES wraz 
ze Stypendium Honorowego 
Prezesa.

18 urodziny Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum 18 urodziny Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum 
Ogólnokształcącego w TrzebnicyOgólnokształcącego w Trzebnicy
SAPLO - Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy  obchodzi 18 urodziny! Z tej okazji Zarząd Stowa-
rzyszenia ufundował Ławeczkę Absolwentki/Absolwenta, która została umieszczona przed wejściem do trzebnickiego 
liceum. 

Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa 

Na zwołanym przez Starostę 
Powiatu Trzebnickiego Mał-
gorzatę Matusiak posiedzeniu 
Powiatowej Komisji Bezpie-
czeństwa i Porządku przed-
stawiono raport o stanie bez-
pieczeństwa w powiecie.

Obecni przedstawiciele m.in. 
służb mundurowych, medycz-
nych i epidemiologicznych oce-
niali stan bezpieczeństwa na 

terenie Powiatu Trzebnickiego 
oraz omawiali działania pre-
wencyjne i profilaktyczne w 
zakresie bezpieczeństwa i po-
rządku. Warto przypomnieć, 
że zwierzchnikiem nad powia-
towymi służbami, inspekcja-
mi i strażami oraz zadaniami 
określonymi w ustawach w za-
kresie porządku publicznego i 
bezpieczeństwa obywateli peł-
ni właśnie Starosta. 

n Posiedzeniu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Po-
rządku przewodniczy Starosta Małgorzata Matusiak

i Porządku

n Przedstawiciel służby granicznej, służb medycznych, epidemoiologicznych oraz drogowych n Przedstawiciele służb mundurowych
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Wbrew wcześniejszym oba-
wom niektórych środowisk, 
związanych z nowopowsta-
jącą lokalną grupą działa-
nia, dofinasowanie otrzyma-
ły również projekty z terenu 
gmin Trzebnica i Zawonia.

- Zgoda buduje, niezgoda ruj-
nuje. Tam gdzie liczą się part-
nerstwo i współpraca można 
realizować najlepsze projekty. 
Z satysfakcją przyjmuję więc 
decyzję Rady LGD Kraina 
Wzgórz Trzebnickich w zakre-
sie oceny i wyboru wniosków, 
które otrzymały wsparcie fi-
nansowe ze środków europej-

skich (PROW 2014-2020) w 
ostatnich naborach ogłoszo-
nych przez nas w tym roku 
- podsumował efekt naboru 
Prezes LGD KWT – Grzegorz 
Derela, odnosząc się jedno-
cześniedo wystąpienia gminy 
Trzebnica oraz gminy Zawonia 
ze stowarzyszenia.
- W ramach projektów gran-
towych oraz konkursów doty-
czących zachowania dziedzi-
ctwa lokalnego, wzmocnienia 
kapitału społecznego, pro-
mocji regionu, podejmowania 
działalności gospodarczej oraz 
rozwoju ogólnodostępnej i nie-
komercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, 
przyznaliśmy blisko 2 miliony 
złotych pomocy finansowej. 
Dotacje otrzymały wnioski 
złożone przez mieszkańców i 
organizacje z terenu wszyst-
kich pięciu gmin naszego 
regionu: Obornik Śląskich, 
Prusic, Trzebnicy, Wiszni Ma-
łej i Zawoni. Tym samym po-
twierdziliśmy wcześniejsze 
zapewnienia i gwarancje, że 
niezrozumiałe wystąpienie z 
naszego Stowarzyszenia Lo-
kalna Grupa Działania Krai-
na Wzgórz Trzebnickich gmin: 
Trzebnica i Zawonia  nie wpły-
nie na możliwość aplikowania 

Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich 
rozdzieliła kolejne 2 miliony złotychrozdzieliła kolejne 2 miliony złotych
W kwietniu zostały rozstrzygnięte konkursy ofert, ogłoszone w ramach naborów trwających od 7 do 22 lutego br.  
Z pośród projektów, które spełniły wymogi formalne Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina 
Wzgórz Trzebnickich wybrała i wskazała do finasowania te, które najlepiej wpisywały się w Lokalną Strategię Rozwoju 
naszego obszaru. 

Wyższe OC za mandaty 
i punkty karne
17 czerwca 2022 roku wcho-
dzą w życie przepisy dające 
ubezpieczycielom dostęp do 
rejestru mandatów za wykro-
czenia drogowe oraz dostęp 
do punktów karnych  kierow-
ców aż do dwóch lat wstecz. 

W konsekwencji, uzyskane in-
formacje o historii naszej jazdy 
mogą mieć wpływ na wysokość 
ubezpieczenia OC przy odno-
wieniu polisy na kolejny okres. 
Co więcej, dwuletni termin jest 
naliczany dopiero po uregulo-
waniu grzywny za naruszenie 
przepisów ruchu drogowe-
go. Informacje o mandatach 
będą mogły być używane przez 
ubezpieczycieli tylko przy oce-
nie ryzyka podczas sprzedaży 
nowych polis OC i AC.

Jeśli więc ktoś ma na koncie 
sporo mandatów, powinien 
jeszcze przed wakacjami od-
nowić polisę OC, a potem mieć 
świadomość, że lista sankcji za 
naruszenie przepisów ruchu 
drogowego zgodnie z nowym 
prawem wydłuża się o wyższe 
składki obowiązkowego OC 
kierowcy.
  Możliwość sprawdzania hi-
storii przestępstw i wykroczeń 
drogowych przez ubezpieczy-
cieli została wprowadzona 
ustawą z dnia 2 grudnia 2021 
r. o zmianie ustawy – Prawo o 
ruchu drogowym oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. 2021 
poz. 2328). Ten akt prawny ce-
chuje się zróżnicowanym ter-
minem wejścia w życie niektó-
rych przepisów.

i równorzędnego ubiegania się 
o fundusze dla lokalnej spo-
łeczności z terenu tych gmin. 
Bez względu na działania wło-
darzy Trzebnicy i Zawoni, tak 
jak do tej pory w naszej pracy 
kierować się będziemy jedynie 
zasadą zrównoważonego roz-
woju oraz merytoryczną oceną 
złożonych do nas wniosków 
- poinformował prezes stowa-
rzyszenia.

Przyznane dotacje pozwolą 
m.in. na budowę i rozbudowę 
placów zabaw w Urazie, Panio-
wicach, Psarach, Skotnikach, 
Niedarach, Budczycach, Pęgo-

wie, Budziczu, Wszemirowie, 
Prusicach i Machnicach.
  Wsparcie otrzymały nie tylko 
inwestycje, ale również dzia-
łania aktywizujące środowi-
ska lokalne. Pomoc finansowa 
przeznaczona została na dzia-
łalność zespołów ludowych, 
kół gospodyń wiejskich, szko-
lenia młodzieży, promocję re-
gionu czy też działania zwią-
zane z ochrona przyrody.
  Pół miliona złotych zainwe-
stowano w tworzenie nowych 
miejsc pracy. Po 100 000 zł 
otrzymało pięć projektów za-
kładających podjęcie własnej 
działalności gospodarczej.



19nr 03 (008) | maj 2022
T    R    Z    E    B    N    I    C    K    I    E    G    OT    R    Z    E    B    N    I    C    K    I    E    G    O
GŁOS POWIATU

Wings For Life World Run

8 maja 2022 roku dziesiątki 
tysięcy biegaczy na całym 
świecie wystartowało jedno-
cześnie w bardzo szczytnym 
celu. 

W Wings for Life World Run 
wszyscy uczestnicy startują w 
tym samym czasie na całym 
świecie. Nie jest ważne, czy 
jest się zawodowym sportow-
cem, trenującym amatorem, 

czy totalnie poczatkującym 
świeżakiem. Nie ma linii mety. 
Zamiast niej, 30 minut po 
starcie, na trasę wyrusza Sa-
mochód Pościgowy i wyprze-
dza biegaczy oraz uczestników 
na wózkach, doganiając każ-
dego po kolei. Najlepsze jest to, 
że 100% wpisowego i wszyst-
kich datków trafia bezpośred-
nio na badania nad rdzeniem 
kręgowym, aby w przyszłości 

pomóc w leczeniu jego urazów.

   Tego dnia w Poznaniu stawili 
się również biegacze z powiatu 
trzebnickiego, m.in. członko-
wie klubu DTR Biega/Mario 
Team. Wśród kobiet najdalej 
dobiegła Ewelina Wieczorek 
31,0 km. Wśród męskiej części 
klubowy rekord pobił Andrzej 
Owczarek,  który uciekał przed 
autem aż przez 38,13 km. 

n DTR Biega/Mario Team Trzebnica na międzynarodowym biegu Wings For Life World Run

Za nami Skokowski 
Bieg Przełajowy

Skokowski Bieg Przełajowy 
to cykliczne spotkanie mi-
łośników biegania. Na trud-
ną, liczącą 6 kilometrów 
trasę zjechali nie tylko za-
wodnicy z Powiatu Trzebni-
ckiego, ale również z powia-
tów ościennych. 

Zakończona 2 maja - 11 edy-
cja przyciągnęła na start 68 
zawodników, w tym 18 kobiet. 
Tegoroczne zmagania wygrał  
Damian Jarecki  z Athletics 

Team Prusice uzyskując czas 
22:01, jako drugi na mecie był 
Tomasz Owczarek z czasem 
22:22, a najniższe podium zdo-
był Rafał Tomowiak z Szyma-
nowski Team z czasem 22:45. 
Najlepsza wśród Pań okazała 
się Julia Bala (K16) z czasem 
27:32, druga była Agnieszka 
Olejnik z Endoriny Wąsosz 
z czasem 28:50, zaś trzecia 
Monika Kiedrowicz z czasem 
30:26.

(GPT)

Inicjowane i wspierane przez 
Zarząd Powiatu Trzebnickie-
go Targi Edukacyjne zorga-
nizowane 22 kwietnia w Po-
wiatowym Zespole Szkół w 
Obornikach Śląskich, pozwoli-
ły przedstawić uczniom możli-
wości i kierunki kształcenia w 
naszych szkołach oraz zapre-
zentować wysoki poziom na-
uczania, pozwalający przygo-
tować ich do dalszej edukacji 
na uczelniach wyższych.
  Bogata oferta edukacyjna, 

jaką na targach prezentowały 
powiatowe placówki oświato-
we, Powiatowy Urząd Pracy i 
pracownicy Policji sprawiła, 
że podjęcie decyzji o ścieżce 
kształcenia dla wielu młodych 
mieszkańców stało się bardziej 
przejrzyste. Wybór szkół po-
wiatowych to również szansa 
na realizację pasji i zaintere-
sowań oraz uzyskania satys-
fakcjonującego zatrudnienia 
w specjalnościach poszukiwa-
nych na rynku pracy.

Powiatowe Targi Edukacyjne 2022Powiatowe Targi Edukacyjne 2022
Zdobycie gruntownego i solidnego wykształcenia, to bez wątpienia jedno z najważniejszych zadań jakie stoi przed mło-
dym człowiekiem. Zbliżający się koniec roku szkolnego to dobry moment na zapoznanie ósmoklasistów z bogatą ofertą 
edukacyjną szkół powiatowych. 

• Wiceprezydent Wrocławia Renata Granowska 
mówiła o istocie podejmowanych decyzji związa-
nych z wykształceniem

• Powiatowe Targi Edukacyjne w PZS w Obornikach Śląskich

więcej informacji na: www.glostrzebnicki.pl

• Dekoracja najlepszych biegaczy

• Na targach obecna była starosta Małgorzata Matusiak, sekretarz 
powiatu Iwona Kurowska, burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz 
Poprawa oraz wicestarosta Grzegorz Terebun

• Stoisko Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie• Stoisko Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek 
Szkolno – Wychowawczych
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Podczas prawie dwugodzinne-
go spotkania znamienity gość 
„zabrał” uczniów w podróż na 
Półwysep Jukatan, gdzie w 
czasach prekolumbijskich za-
mieszkiwały plemiona Majów 
i Azteków, którzy pozostawili 
po sobie historyczne miasta 
Teotihuacan, Tulum i Chichen 
Itza! Uczniowe usłyszeli także 
o Plaży Riviera Maja w Can-
cun oraz podziwiali Cenoty, 
jedyne na świecie podziemne 
studnie wapienne  wypełnio-
ne wodą, które w wierzeniach 
Majów były łącznikiem z kra-
iną umarłych! Trudno było 
pominąć historię Mexico City 
- największej aglomeracji miej-
skiej świata! Niegdyś stolicy 
azteckiego imperium Teno-
chititlan, która w XVI wieku 
została podbita przez konkwi-
stadorów i zrównana z ziemią, 
a na jej gruzach Hiszpanie 
zbudowali miasto, które do 
dzisiejszego dnia posiada sta-
tus najważniejszego ośrodka 
w kraju! Podczas spotkania 

uczniowie usłyszeli informacje 
o aktywnych wulkanicznie i 
sejsmicznie regionach Amery-
ki, Orizaba a także o Karaib-
skich plażach, rafie koralowej i 
nie kończącej się fieście. Warto 
dodać, że Pan Bolesław Gra-

bowski przez wiele lat był na-
uczycielem geografii. Zwiedził 
m.in. Japonię, Australię, Peru, 
Boliwię, Kanadę, USA, Indie, 
Egipt, kraje Afryki Środkowej i 
wiele państw europejskich!

Sombrero, Majowie i kaktusy, 
czyli meksykańska przygoda w szkole
O tym dlaczego warto zwiedzać świat, o kulturze Majów, sombrero 
i meksykańskich przygodach opowiadał zaproszony do Powiato-
wego Zespołu Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy, geo-
morfolog i podróżnik Pan Bolesław Grabowski.

• Wspólna fotografia z podróżnikiem

Wykłady wygłosił pracow-
nik Powiatowej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej 
w Trzebnicy. Podczas spot-
kań z uczniami rozmawiano 
m.in. na temat uzależnienia 
od alkoholu, narkotyków i 
palenia e-papierosów. Ucz-
niowie obejrzeli film eduka-
cyjny na temat FAS.

Celem spotkań z uczniami było 
zwrócenie im uwagi, że w przy-
padku uzależnień najpierw 
występuje eksperymentowa-
nie, potem przyzwyczajenie,a 
uzależnienie to kolejny etap 
przegranych zmagań.
   W dzisiejszych czasach zja-
wisko uzależnień widoczne 
jest w każdym środowisku. 
Bardzo powszechny jest prob-
lem uzależnienia wśród dzieci 
i młodzieży.

Psychologowie mówią o trzech 
głównych powodach, które 
mogą skłonić dziecko do uza-
leżnienia:

1. Poszukiwanie nowych przy-
jemnych wrażeń.
2. Chęć uwolnienia się od stre-
su, napięć i problemów.
3. Chęć bycia zaakceptowa-
nym przez grupę.

Substancji, od których mo-
żemy się uzależnić jest mnó-
stwo. Mogą to być zarówno 

substancje psychoaktywne, 
jak i czynności wykonywane 
kompulsywnie. Bardzo duży 
wpływ na wybór środka ma 
jego dostępność.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
 w Trzebnicy
mgr Czesław Janusiak

Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieżyProfilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży
W ramach działań profilaktycznych w dniach 21 i 22 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym w Trzebnicy zor-
ganizowano wykłady dla uczniów klas I na temat uzależnień. 

• Pan  Bolesław Grabowski podczas spotkania z młodzieżą
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Odszkodowania z tytułu wywłaszczenia na cel 
publiczny – specustawa drogowa

Mająca kompleksowy charak-
ter decyzja wydawana na pod-
stawie specustawy drogowej, 
o zezwoleniu na realizację in-
westycji drogowej(dalej: decyzja 
ZRID) w stosunku do inwesty-
cji na terenie Powiatu Trzebni-
ckiego przez Starostę Trzebni-
ckiego, wywołuje zróżnicowane 

skutki: zatwierdza podział nie-
ruchomości, stanowi podstawę 
prawną do dokonania wpisów 
w księdze wieczystej oraz ka-
tastrze nieruchomości, prze-
nosi własność nieruchomości 
na podmiot publicznoprawny, 
określa prawo do odszkodowa-
nia za wywłaszczoną nierucho-

mość, prowadzi do wygaśnięcia 
ograniczonych praw rzeczo-
wych na wywłaszczonej nieru-
chomości. Tak więc z dniem, 
kiedy decyzja o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej 
stanie się ostateczna, na włas-
ność podmiotów publicznych 
przechodzi własność tych nie-

ruchomości lub ich części, na 
których będzie budowana dro-
ga publiczna na zasadach okre-
ślonych w specustawie drogo-
wej. Ostateczna decyzja ZRID 
jest zatem dokumentem źród-
łowym dla dokonania zmian 
zarówno w ewidencji gruntów i 
budynków, jak i podstawą dla 
sądu wieczystoksięgowego do 
wprowadzenia zmian w księ-
gach wieczystych. Zmiana w 
ewidencji gruntów następuje z 
urzędu.

Zaznaczyć przy tym należy, 
że postępowanie administra-
cyjne w sprawie wydania de-
cyzji ZRID na terenie Powiatu 
Trzebnickiego jest w praktyce 
postępowaniem prowadzonym 
w Wydziale Architektury i Bu-
downictwa Starostwa Powiato-
wego w Trzebnicy. 

Ustawodawca przewidział od-
rębną od postępowania w spra-
wie wydania ZRID procedurę 
administracyjną, przedmiotem 
której jest ustalenie wysoko-
ści odszkodowania z tytułu 
wywłaszczenia nieruchomości 
pod drogę publiczną. Decyzja 
o ustaleniu wysokości odszko-
dowania z tytułu wywłaszcze-
nia nieruchomości w związ-
ku z wydaniem zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej 
ma charakter „następczy” w 
stosunku do decyzji ZRID. Po-
stępowanie o ustalenie wyso-
kości odszkodowaniastanowi 
odrębne postępowanie admini-
stracyjne i prowadzone jest w 
tym przypadku przez Wydział 
Nieruchomości Starostwa Po-
wiatowego w Trzebnicy.

Postępowanie w sprawie ustale-
nia wysokości odszkodowania 
z tytułu wywłaszczenia nieru-
chomości w związku z realiza-
cją inwestycji drogowej jest za-
wsze wszczynane z urzędu (bez 
konieczności złożenia wniosku 
przez osobę uprawnioną). Od-
szkodowanie z tytułu wywłasz-
czenia praw rzeczowych do nie-
ruchomości przejętych na drogi 
publiczne przysługuje dotych-
czasowym właścicielom nieru-
chomości, użytkownikom wie-
czystym nieruchomości oraz 
osobom, którym przysługuje 
do nieruchomości ograniczone 
prawo rzeczowe. Ustalenie krę-
gu podmiotów uprawnionych 
do żądania odszkodowania na-
stępuje na dzień, w którym de-
cyzja o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej stała się 

ostateczna.
Organ ma obowiązek prowa-
dzenie postępowania w sposób 
zapewniający wszystkim jego 
stronom czynny w nim udział, 
w tym indywidualne zawiada-
mianie stron o wszczęciu po-
stępowania, podejmowanych 
czynnościach oraz doręczenie 
stronom decyzji o ustaleniu 
wysokości odszkodowania na 
piśmie.

Wysokość odszkodowania ma 
odpowiadać wartości pozbawio-
nych praw, przy czym podstawą 
ustalenia wysokości odszkodo-
wania, co do zasady, jest ryn-
kowa wartość nieruchomości 
ustalana na podstawie opinii 
biegłego powołanego w sprawie 
z zakresu wyceny nieruchomo-
ści. Odszkodowanie może być 
wypłacone w formie pieniężnej 
lub w formie nadania nierucho-
mości zamiennej (które wyma-
ga zgody osoby uprawnionej do 
uzyskania odszkodowania).

Co do zasady, zapłata odszko-
dowania następuje w terminie 
14 dni od dnia, w którym decy-
zja o ustaleniu odszkodowania 
stała się ostateczna. Do wypła-
ty odszkodowania zobowiązany 
jest zawsze podmiot publiczno-
prawny, na wniosek którego zo-
stała wydana decyzja ZRID
(na którego rzecz nastąpiło wy-
właszczenie - np. Gmina). 
Zgodnie z brzmieniem art. 
21 ust. 2 Konstytucji RP, wy-
właszczenie jest dopuszczal-
ne jedynie wówczas, gdy jest 
dokonywane na cele publicz-
ne i za słusznym odszkodo-
waniem. Pojęcie „słusznego 
odszkodowania” od wielu lat 
jest przedmiotem wypowiedzi 
Trybunału Konstytucyjnego.
Słuszne odszkodowanie, to 
odszkodowanie sprawiedliwe, 
czyli jednocześnie odszkodo-
wanie ekwiwalentne, bowiem 
tylko takie nie narusza isto-
ty odszkodowania  za przejętą 
własność. Ochrona własności 
jest wartością konstytucyjnie 
określoną, jednak wartość ta 
nie ma charakteru absolutne-
go, bowiem ulega ograniczeniu 
kosztem innych wartości kon-
stytucyjnych. Odszkodowanie 
ma zatem służyć zrekompenso-
waniu utraty praw rzeczowych 
przysługujących do nierucho-
mości.

Inspektor 
Wydziału Nieruchomości
Monika Dolińska

Ustawa z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 
176) (dalej: specustawa drogowa) należy do jednej z wielu ustaw funkcjonujących w polskim systemie prawnym, tzw. specustaw, czyli 
ustaw stanowiących podstawę do skorzystania z ekstraordynaryjnego trybu dla realizacji inwestycji, w tym przypadku inwestycji w za-
kresie dróg publicznych. 



23nr 03 (008) | maj 2022
T    R    Z    E    B    N    I    C    K    I    E    G    OT    R    Z    E    B    N    I    C    K    I    E    G    O
GŁOS POWIATU

Uwaga na opłaty dodatkowe pobierane przez 
operatorów telekomunikacyjnych

Do Biura Rzecznika coraz 
częściej zgłaszają się Kon-
sumenci zaniepokojeni 
wysokimi opłatami za ko-
rzystanie z usług telekomu-
nikacyjnych. Na rachunkach 
oprócz ustalonego w dniu 
podpisania umowy abona-
mentu, pojawiają się opłaty 
dodatkowe. Ich wysokość 
często przekracza wysokość 
abonamentu.

   Urząd Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów w prze-
prowadzonym postępowaniu 
kontrolnym zakwestionował 
naliczanie dodatkowych opłat 
przez Netię, Orange i Play. 
Operatorzy muszą oddać Kon-
sumentom opłaty za włączane 
bez ich wyraźnej zgody usługi 
dodatkowe. 
Wskazani Operatorzy zobo-
wiązani są do pozytywnego 
rozpatrywani składanych w 
tym zakresie reklamacji. Kon-
sumenci mają być informowa-
nia o płatnych usługach.
Decyzje Preze-
sa UOKiK uła-
twią dochodze-
nie roszczeń 
przez naciąg-
niętych na do-
datkowe usługi 
Konsumentów.
Netia, Orange i 
P4 zobowiąza-
ni są do zwrotu 
Konsumentom 
nienależnie pobranych opłaty 
za automatyczną aktywację 
dodatkowo płatnych usług. 

Dodatkowe opłaty były nali-
czane wraz z zawarciem lub 
przedłużeniem umowy pod-
czas rozmowy telefonicznej, 
w salonie lub przez internet. 
Usługi były włączane automa-
tycznie, bez wyraźnej zgody 
Konsumentów na ich urucho-
mienie. Na Konsumentach cią-
żył obowiązek ich wyłączenia 
przed upływem bezpłatnego 
okresu korzystania z nich. 
   Za niezgodne z prawem 
uznano:
Netia – płatne usługi: „Bez-
pieczny Internet 2”, „Bezpiecz-
ny Smartfon”, „Identyfikacja 
Numeru”, „Pakiet HBO HD”, 
„GigaNagrywarka Standard”, 
„GigaNagrywarka Maxi”.
Orange Polska – płatne usługi: 
„Halo Granie”, „Cyber Tarcza”, 
„Nawigacja Orange”, „Orange 
Smart Care”, „Gdzie jest Dzie-
cko”, „Bezpieczny Internet” 
oraz „Internet mobilny z zapa-
sowym pakietem danych na 
konto”.
P4 – płatne usługi : „Muzy-

ka na czekanie”, „Ochrona 
internetu”, „Play NOW usłu-
gi dodatkowe TV”, „Pakiet 50 

min/50 sms/mms do wszyst-
kich”, „Bezpieczny internet”, 
„Nielimitowane połączenia 

na numery 
stacjonarne”, 
„Nielimitowane 
sms/mms do 
wszystkich sie-
ci”, „100 minut 
do innych sieci 
komórkowych” 
oraz „200 mi-
nut do innych 
sieci komórko-
wych”.

Pamiętajmy, że zgodnie z obo-
wiązującym prawem, nalicze-

nie płatnej usługi może odbyć 
się tylko po uzyskaniu zgody 
Konsumenta. W przypadku 
brak wyraźnej zgody usługa 
płatna nie może być naliczana. 
Decyzja Prezesa wydana wo-
bec Netii i Orange Polska jest 
prawomocna, natomiast wobec 
P4 nie. 
Wymienieni operatorzy zobo-
wiązani są do zmiany swoje 
praktyki oraz zwrotu Konsu-
mentom niesłusznie pobra-
nych opłat.  
Zgodnie z decyzją Prezesa 
UOKIK Konsumenci mogą 
dochodzić swoich roszczeń                                  

w przypadku, gdy operator 
uruchomił niechciane usługi.
Warto wiedzieć, że jeżeli zgło-
szona przez Państwa reklama-
cja została rozpatrzona nega-
tywnie lub sami wyłączyliście 
automatycznie aktywowane 
płatne usługi we wskazanym 
w decyzji okresie, to operator 
zobowiązany jest do zwrotu 
pobranej opłaty.
Serdecznie zapraszam do ko-
rzystania z porad w zakresie 
praw konsumenckich.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Robert Borczyk

Większość z nas korzysta z usług operatorów telekomunikacyjnych. W przypadku, gdy na otrzymanych rachunkach po-
jawią się dodatkowe opłaty, mamy prawo do złożenia reklamacji. Szczególnie warto zwrócić uwagę na kosztowne usługi 
dodatkowe.

„Pamiętajmy, że zgodnie z obowiązującym 
prawem, naliczenie płatnej usługi może odbyć 
się tylko po uzyskaniu zgody Konsumenta. W 
przypadku brak wyraźnej zgody usługa płatna 
nie może być naliczana. „

więcej informacji na: www.glostrzebnicki.pl
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Choć wydaje się, że sprzedaż 
produktów w domach ustąpi-
ła już sprzedaży w sklepach, 
bądź dokonywanych za po-
średnictwem Internetu, wciąż 
do domów mieszkańców Po-
wiatu Trzebnickiego docierają 
domokrążcy. Przedstawiciele 
firm wynajdują swoich klien-
tów na podstawie wcześniej 
przeprowadzonych rozmów te-
lefonicznych. 

Ich odbiorcami stają się najczęś-
ciej osoby w podeszłym wieku, 
często mieszkający samotnie. Z 
uwagi na ograniczenia wiekowe 
Konsumenci ulegają technikom 
marketingowym, w tym często 

manipulacji, które sprawią, że 
stają się posiadaczami niechcia-
nego sprzętu.

Spośród kilkunastu przypadków 
szczególnie zwracam uwagę na 
jedną z firm, której sposób postę-
powania był identyczny.

Przedstawiciele firmy zapukali do 
drzwi trojga mieszkańców małych 
miejscowości w Powiecie Trzeb-
nickim w gminie Trzebnica, Żmi-
gród i Zawonia. Za każdym razem 
wybierali osoby starsze samotnie 
mieszkające. Domokrążcy zapropo-
nowali zakup zestawu AGD w po-
staci: robot kuchenny, robot z misą, 
odkurzacz bezprzewodowy i suszar-
ka do włosów. Cały komplet został 
wyceniony na kwotę 6800 zł. Ża-
den z produktów nie był wyceniany 

osobno. Konsument nie znał ceny 
jednostkowej, tylko całego komple-
tu. Wręcz informowano, że płaci za 
jedną rzecz, a resztę dostaje „gratis”.
   Z uwagi na wysoki koszty zestawu 
zaproponowano rozłożenie zakupu 
na raty. Raty były równe i wynosiły 
196, 07 zł miesięcznie. Konsumenci 
nie otrzymali szczegółowej infor-
macji o banku, w którym zawarli 
umowę. Nikt nie badał ich zdolności 
kredytowej. Nie poznali Rzeczywi-
stej Rocznej Stopy Oprocentowa-
nia RRSO. Firma zabezpieczyła się 
formalnie i drobnymi literami pod 
formularzem umowy umieściła in-
formację o możliwości odstąpienia 
od umowy.

Oprócz sprzętu pozostawili w ko-
percie 1000 zł

Trzy przypadki i ten sam sposób 

postępowania. Starsze osoby mimo-
wolnie stają się ofiarami naciągaczy. 
Produkt nie jest wart ceny, którą za 
niego trzeba będzie zapłacić. Tym 
bardziej, że zaciągnięty kredyt o 
wysokim oprocentowaniu trzeba 
będzie spłacić. Tak poniesiony wy-
datek może doprowadzić do lawiny 
następstw związanych z brakiem 
możliwości finansowych starszych 
osób. Na szczęście wskazane oso-
by mogły liczyć na pomoc najbliż-
szych, którzy zaniepokojeni faktem 
pozostawionego sprzętu w domach 
ich bliskich postanowili zasięgnąć 
informacji o sposobie rozwiązania 
problemu.
   Na spotkaniu w Biurze udzieliłem 
pomocy w przygotowaniu formula-
rza odstąpienie od umowy zawartej 
poza lokalem przedsiębiorstwa na 
kupno zestawu sprzętu AGD oraz 
odstąpienia od udzielonego kredy-
tu konsumpcyjnego. Konsumenci 
dochowali 14 dniowego terminu i 
odesłali za pokwitowaniem produk-
tu wraz z pozostawiona gotówka. W 
ten sposób uniknęli kłopotu z nie-

chcianym towarem.

W 2021 roku do Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów wniesio-
no ponad 70 spraw. W pierwszym 
kwartale tego roku jest ich już 50. 
Opisany przykład to zaledwie parę 
procent z prowadzonych spraw.
   W innych przypadkach znacznie 
trudniejszych prowadzone są po-
stępowania wyjaśniające. W przy-
padku, gdy Konsument nie może 
uzyskać swych prawa np. w postaci 
reklamacji, działając na jego rzecz 
kieruje wystąpienia do Sprzedawcy. 
Większość z nich kończy się sukce-
sem.
W przypadku, gdy nie można osiąg-
nąć konsensusu sprawa kierowana 
jest na drogę sądową.
Oprócz wystąpień udzielane są po-
rady telefoniczne oraz mailowe.
   Serdecznie zapraszam do korzy-
stania z porad w zakresie praw kon-
sumenckich.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Robert Borczyk

Jak nie dać się oszukać komiwojażerom?Jak nie dać się oszukać komiwojażerom?
Komiwojażer to zapomniane już określenie dla przedstawicieli firm podróżujących w 
celu zdobycia klientów i przyjmowania zamówień na towar. Jak się okazuje ta forma 
sprzedaży produktów wciąż jest praktykowana. Niestety zdarzają się domokrążcy nacią-
gacze, których wizyta może drogo kosztować.

więcej informacji na: www.glostrzebnicki.pl

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

Punkty informacyjne:
Dane punktów informacyjnych w gminach na terenie powiatu:

u Trzebnica: Urząd Miejski w Trzebnicy, pl. Piłsudskiego 1,
u Żmigród: Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska  
         Polskiego 2-3 oraz Hala Sportowa, ul.Sienkiewicza 6,
u Prusice: Urząd Gminy w Prusicach, ul. Rynek 1,
u Wisznia Mała: GOPS, ul. Wrocławska 2,
u Zawonia: GOPS, ul. Trzebnicka 11,
u Oborniki Śląskie: Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 26.

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

1 stycznia 2020 roku zaczęły obowiązywać nowe 
przepisy Kodeksu Drogowego, zgodnie z którymi 
każda osoba, która kupiła pojazd lub go sprzeda-
ła, powinna zgłosić taki fakt do właściwego organu. 
Niedopełnienie tego obowiązku, powoduje nałoże-
nie w drodze decyzji administracyjnej kary pienięż-
nej od 200 do 1000 złotych. Zgłoszeń można doko-
nywać osobiście w Wydziale Komunikacji przy ulicy 
Leśnej 1, poprzez profil zaufany lub drogą listowną. 

Zachęcamy Państwa do terminowych zgłoszeń.

INFORMACJA 
dotycząca opłat za brak zgłoszenia 

nabycia lub zbycia pojazdu


