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 Od pierwszego wydania gazety wiele się wydarzyło. 
Zrealizowaliśmy wiele zadań zmierzających do tego, aby 
Powiat Trzebnicki był miejscem bezpiecznym, nowo-
czesnym, przyjaznym i partnerskim, o czym informo-
waliśmy Państwa na łamach czasopisma.

 Rozpoczęliśmy 2021 rok pełni zapału do dalszej pracy 
na rzecz mieszkańców Powiatu Trzebnickiego. Nie brakuje 
nam energii i motywacji do dalszych działań, o czym 
będziecie mogli drodzy Państwo przekonać się osobiście, 
zaglądając na strony dtr24.pl Forum Powiatu Trzebnic-
kiego. W najnowszym numerze przeczytacie Państwo m.in. 
o ofercie edukacyjnej szkół powiatowych czy postępach prac 
przy budowie ścieżki rowerowej na odcinku Książęca Wieś-
Gruszeczka. Znajdziecie Państwo również informację na 
temat przebiegu szczepień przeciwko COVID-19 w naszym 
powiecie. Poznacie bardzo zdolnych młodych sportowców, 
dowiecie się czym jest różowa skrzyneczka i jakie jest jej 
przeznaczenie.

 Minął rok od pierwszego wydania czasopisma 
dtr24.pl. Dziękujemy za cenne uwagi i wskazówki. Tak 
ciepłe przyjęcie przez Państwa biuletynu dtr24.pl  Forum 
Powiatu Trzebnickiego utwierdza nas w przekonaniu, że 
zaproponowana przez nas forma informowania, 
doradzania, ostrzegania i komentowania, spotkała się 
z Państwa aprobatą.

Szni  czytnicy,
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PASZPORT W STAROSTWIE
Wymiana lub wyrobienie paszportu w Trzebnicy? Tak i to już od 22 kwietnia 2021 roku. Trwają ostatnie przygotowania do 
otwarcia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy  Biura Paszportowego. 

 Ostateczne uzgodnienia 
i stan przygotowań do otwarcia 
Biura Paszportowego omawiane 
były podczas spotkania z przed-
stawicielami Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu –  
J a r o s ł a w e m  S a d o w s k i m  – 
Dyrektorem Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców 
oraz z Marcinem Trzeciakiem 
K i e r o w n i k i e m  O d d z i a ł u 
Paszportowego i Obsługi Klienta.
 Końcowe przygotowania 
polegają na wyposażeniu biura 
w odpowiedni, specjalistyczny 
sprzęt .  Na potrzeby Biura 
Paszportowego przygotowano 
pomieszczenie znajdujące się 
w Wydziale Komunikacji przy ul. 
Leśnej 1 w Trzebnicy. 

 Jak mówi Małgorzata 
Matusiak Starosta Powiatu 
Trzebnickiego – To ogromne 
u ła twien i e  d l a  mie szkańców 
powiatu, którzy nie będą musieli 
jechać do Wrocławia lub jeszcze 
b a r d z i e j  o d d a l o n e g o  B i u r a 
Paszportowego. Przy wyborze 
lokalizacji punktu paszportowego 
b r a l i ś m y  p o d  u w a g ę  p r z e d e 
wszystkim jej dostępność dla osób z 
niepełnosprawnością.  Sprawy 
związane z wymianą czy wyrobie-
niem nowego paszportu będzie moż-
na załatwić w godzinach pracy 
urzędu Starostwa Powiatowego 
w Trzebnicy. Z racji obostrzeń 
związanych z pandemią korona-
wirusa, konieczne będzie umó-
wienie wizyty telefonicznie. 

Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego we Wroc-
ławiu dotyczące otwarcia Biura Paszportowego w Starostwie Po-
wiatowym w Trzebnicy 

Podpisanie listu intencyjnego z Wojewodą Dolnośląskim było pierw-
szym krokiem zmierzającym do uruchomienia Biura  Paszportowego 
w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

BIURO PASZPORTOWE - KONTAKT

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU
AKTUALNE KOLOROWE ZDJĘCIE
WNIOSKUJĄCEGO 
DOWÓD OPŁATY ZA WNIOSEK

DOKUMENT, KTÓRY POTWIERDZI 
EWENTUALNE PRAWO DO ULGI (NA
PRZYKŁAD LEGITYMACJA STUDENCKA)
LUB DO CAŁKOWITEGO ZWOLNIENIA 
Z OPŁATY
 Jeżeli urzędnik będzie miał wątpliwości co do tożsamości 
czy obywatelstwa osoby składającej wniosek lub jeśli 
w przedstawionych dokumentach, będą różne, sprzeczne 
ze sobą dane, może poprosić również o inne dokumenty 
(np. o skrócony odpis polskiego aktu stanu cywilnego, 
poświadczenie obywatelstwa polskiego) 

71 387 95 99

paszporty@powiat.trzebnica.pl

NUMER KONTA BANKOWEGO
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Finansów i Budżetu 
NBP O/O Wrocław
41 1010 1674 0005 9222 3100 0000
Tytuł opłaty: imię, nazwisko - opłata paszportowa

W związku z sytuacją epidemiologiczną wizyty realizowane
są po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

Uruchomiony został już adres e-mail, na który można kierować 
wszelkie zapytania dotyczące wyrobienia paszportu w Powiecie 
Trzebnickim

Budynek Wydziału Komunikacji
ul. Leśna 1
55-100 Trzebnica

140 zł - za paszport ważny 10 lat
70 zł - za paszport ważny 10 lat (z uwzględnieniem ulgi 50%)
30 zł - za paszport wydany osobie małoletniej do 13. roku życia
15 zł - Karta Dużej Rodziny: dzieci do lat 13
35 zł - Karta Dużej Rodziny: dzieci od 13 do 25 roku życia
70 zł - Karta Dużej Rodziny: Rodzice i małżonkowie rodziców 

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek - piątek

00 0008  - 15

O paszport może się ubiegać wyłącznie
osoba pełnoletnia! 

GDZIE W POWIECIE TRZEBNICKIM 
MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PASZPORT?

W BUDYNKU WYDZIAŁU KOMUNIKACJI
STAROSTWA POWIATOWEGO 
W TRZEBNICY PRZY UL. LEŚNEJ 1

WAŻNY PASZPORT LUB W PRZYPADKU
JEGO BRAKU DOWÓD OSOBISTY LUB
SKRÓCONY / ZUPEŁNY ODPIS AKTU 
MAŁŻEŃSTWA (W PRZYPADKU 
ZMIANY NAZWISKA PO ŚLUBIE ZA 
GRANICĄ)

Iwona Kurowska - Sekretarz Powiatu Trzebnickiego, Koordynator 
ds. Dostępności 



 W marcu rozpoczął się IV 
etap remontu drogi powiatowej  
Złotów – Czeszów. 
 Zakres przeprowadz-
o n y c h  p r a c  o b e j m u j e  p o -
szerzenie jezdni wraz z po-
łożeniem nowej nawierzchni. Dla 
poprawy bezpieczeństwa wy-
konane zostaną pobocza po obu 
stronach drogi wraz ze zjazdami. 
Konieczne jest również oczysz-
czenie i pogłębienie przydroż-
nych rowów. 
 Wartość inwestycji to 
kwota blisko 550 tys. złotych. 
Zaplanowane prace obejmą 
odcinek od końca wyremon-
towanego fragmentu drogi 
(przed skrzyżowaniem z drogą 
gminną w stronę Trzęsowic) do 
budynków PGiNG.

 Jak podkreśla Dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych 
Paweł Kaźmierczak – Stale pro-
wadzone są prace związane z  napra-
wą ubytków w nawierzchniach 
drogowych spowodowanych wa-
runkami atmosferycznymi po okresie 
zimowym. 

 Jest to kolejny etap re-
montu drogi w Gminie Zawonia. 
Po zrealizowaniu tego zadania 
pozostanie do wykonania dwu-
kilometrowy odcinek kończący 
przebudowę drogi na trasie 
Złotów - Czeszów. 
 Do tej pory na trasie Zło-
tów – Czeszów przebudowano 
całe skrzyżowanie dróg powia-
towych  nr 1333D i 1453 D oraz 
wykonano nową poszerzoną 
nawierzchnię bitumiczną na od-
cinku blisko 2 km. 

KOLEJNY ETAP PRZEBUDOWY 
DROGI W GMINIE ZAWONIA

Od lewej: Przewodniczący Rady Powiatu Trzebnickiego Robert Adach, 
Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego Grzegorz Terebun, Radny Rady 
Powiatu Trzebnickiego Jan Zdziarski, Dyrektor Zarządu Dróg Powia-
towych Paweł Kaźmierczak

Zakończenie przebudowy kilometrowego odcinka drogi na trasie 
Złotów - Czeszów planowane jest do czerwca 2021 roku
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 Długo oczekiwana przez 
wszystkich inwestycja budowy 
ścieżki rowerowej na odcinku 
Książęca Wieś – Gruszeczka jest 
już prawie skończona i jak 
zapewnia wykonawca, jeśli wa-
runki atmosferyczne pozwolą, 
to już do końca czerwca będzie-
my mogli bezpiecznie przeje-
chać się ścieżką rowerową łączą-
cą dwa powiaty - trzebnicki i mi-
licki. 
 Wykonano wszystkie 
prace ziemne łącznie z położe-
niem stabilizacji. 
 - Jesteśmy po wszystkich 
etapach łącznie z przepustami oraz 
zjazdami do dróg przeciwpożaro-
wych w lasach. Dlatego jesteśmy 
gotowi na wykonanie warstwy 
betonu wałowanego. Przy położeniu 
betonu wałowanego wymagana jest  

 - Budowa odcinka ścieżki ro-
werowej na odcinku Książęca Wieś-
Gruszeczka, to jedna z najważniej-
szych inwestycji w ramach budowy 
ścieżek rowerowych w projekcie 
Dolnośląska Kraina Rowerowa, któ-
ra z pewnością wpłynie na promo-
wanie zdrowego i aktywnego trybu 
życia naszych mieszkańców i odwie-
dzających nas turystów – mówi 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Trzebnickiego Robert Adach. 

średnia  dobowa t emperatura 
powyżej 5 st. Celsjusza i w dzień 
i w nocy. - mówi Wicestarosta 
Powiatu Trzebnickiego Grze-
gorz Terebun i dodaje - Jestem 
przekonany, że w czerwcu mieszkań-
cy Powiatu Trzebnickiego jak rów-
nież odwiedzający nas rowerzyści bę-
dą mogli korzystać z uroków nowej 
ścieżki rowerowej.

BUDUJEMY ŚCIEŻKI ROWEROWE 
W POWIECIE TRZEBNICKIM

Budowana ścieżka rowerowa na odcinku Książęca Wieś - Gruszeczka

,inwestycje w rozwoj!..

Dzięki pozyskanym środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego już w czerwcu 2021 roku zostanie oddana do użytku 
długo oczekiwana inwestycja
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PRZEBUDOWANA DROGA W GMINIE TRZEBNICA

 Wartość inwestycji to 
kwota blisko 980 tysięcy złotych.

 Przebudowano drogę 
powiatową na kilometrowym 
odcinku na trasie Ujeździec 
Wielki – Domanowice.
 W ramach prac została 
wykonana nowa nawierzchnia 
asfaltowa jezdni, poszerzona do 
szerokości 6,0 m wraz z obus-
tronnymi poboczami  o szeroko-
ści 1,0 m. Wykonano nowe 
zjazdy, a także zamontowano  
drogowe bariery energochłonne.

 - Cieszy mnie fakt, że obecny 
Zarząd dostrzega potrzebę prze-
budowy dróg na terenie Gminy 
Trzebnica. Pamiętajmy, że jest to 
jedna z dróg prowadząca do najwięk-
szego przedsiębiorcy na terenie Gmi-
ny Trzebnica, a Pan Jacek Tarczyń-
ski jest największym pracodawcą 
i jednym z największych płatników 
podatków na terenie naszej gminy. 
Remont tej drogi z pewnością 
przyczyni się do zwiększenia kom-
fortu jazdy, ale przede wszystkim 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców naszego Powiatu. -
mówi Przewodniczący Rady 
Powiatu Trzebnickiego Robert 
Adach.

Przebudowa tej drogi to kolejna inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu 
Trzebnickiego

 Dzięki pozyskanym środ-
kom zewnętrznym możliwa jest 
realizacja zadania  pn. ,, Budowa 
platformy pionowej do transpo-
rtu osób niepełnosprawnych 
w budynku Liceum Ogólno-
kształcącego im. II Armii Wojska 
Polskiego w Trzebnicy''. Pozys-
k a n e  8 5 %  d o  n a n s o w a n i e 
w kwocie ponad 1 mln 600 tys. 
złotych wpłynie na poprawę dos-
tępności i warunków kształcenia 
dla uczniów ze szczególnymi 
potrzebami. Wartość projektu to 
blisko 2 miliony złotych. Przewi-
dywany termin zakończenia prac 
to koniec lipca 2021 roku.

 W  b u d y n k u  L i c e u m 
Ogólnokształcącego im. II Ar-
mii Wojska Polskiego w Trzeb-
nicy już niebawem zamon-
towana zostanie platforma 
umożliwiająca osobom niepeł-
nosprawnym przemieszczanie 
się pomiędzy piętrami. Trwa 
obecnie budowa szybu niezbęd-
nego do montażu wspomnianej 
platformy.

 W ubiegłym roku w pla-
cówce wykonana została ter-
momodernizacja dachu. 

 Warto przypomnieć, że to 
już kolejna inwestycja związana 
z poprawą bezpieczeństwa 
i komfortem nauczania w Liceum 
Ogólnokształcącym im.  II Armii 
Wojska Polskiego w Trzebnicy.

 - W związku z modernizacją 
trwającą w liceum w ramach projek-
tu unijnego nasza szkoła zostanie 
wyposażona w windę, która będzie 
usprawnieniem dla osób mających 
problemy z poruszaniem się. Dzięki 
niej dostępne dla wszystkich staną 
się gabinety umieszczone na pier-
wszym i drugim piętrze, a klub szkol-
ny będzie miejscem spotkań pozba-
wionym barier architektonicznych. 
Wsparcie organu prowadzącego za-
pewni dostępność wszystkim oso-
bom, które będą zainteresowane nau-
ką i pracą w naszej szkole  - mówi 
Dyrektor Liceum Ogólnokształ-
cącego w Trzebnicy Kamila 
Możdżeń-Berbeć.

LIKWIDUJEMY BARIERY ARCHITEKTONICZNE

Platforma pionowa do transportu osób niepełnosprawnych zostanie
wybudowana do końca lipca 2021 roku



CAŁA PRAWDA O DRODZE DOMANOWICE - UJEŹDZIEC WIELKI
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Zarząd Powiatu Trzebnickiego podjął działania mające na celu umożliwienie wykonania przebudowy drogi na odcinku 
Domanowice - Ujeździec Wielki.  

 Każda droga przezna-
czona do przebudowy musi mieć 
uregulowany stan prawny oraz 
wykonaną dokumentację, aby 
uzyskać stosowne pozwolenie na 
jej remont. Niestety poprzedni 
Zarząd, w skład którego wcho-
dzili radni z koalicji KWW Marka 
Długozimy Skuteczni dla Rozwoju 
i Prawa i Sprawiedliwości, nie 
uregulował stanu prawnego 
geodezyjnych granic na trasie 
Domanowice - Przyborów. Wie-
loletnie zaniedbania poprzed-
niego Zarządu doprowadziły do 
tego ,  że  przeprowadzenie 
kompleksowego remontu drogi 
ani złożenie wniosku o donan-
sowanie zadania było dotychczas 
niemożliwe.
  W 2019 roku, po zmianie 
władzy, rozpoczęły się realne 
działania, które doprowadziły do 
uregulowania stanu prawnego 
na niewyremontowanych odcin-
kach dróg. Wykonana została 
także pełna dokumentacja niez-
będna do uzyskania stosownych 
pozwoleń oraz wykonania prze-
budowy.
 Trasa Domanowice-Przy-
borów jest odcinkiem o wzmożo-
nym ruchu drogowym, gdyż pro-
wadzi nie tylko do poszczegól-
nych miejscowości, ale także do 
jednego z największych przed-
siębiorstw w naszym regionie. 
 Nasuwa się  pytanie dla-
czego poprzedni Zarząd przez 
4  la ta  n ie  zrea l izował  tak 
ważnego zadania dla mieszkań-
ców i pozostawił dwa odcinki 
dróg w tak fatalnym stanie 
technicznym? Dlaczego bur-
mistrz Długozima, który współ-
rządził powiatem nie zobowią-
zał radnych z koalicji KWW Marka 
Długozimy Skuteczni dla Rozwoju 
i Prawa i Sprawiedliwości aby 
skutecznie uregulowali stan 
prawny granic na drodze Doma-
nowice -  Ujeździec Wielki. 
Czyżby burmistrz Marek Długo-
zima, który wielokrotnie pod-
kreśla, że jego liczne działania 
zmierzają do poprawy jakości 
życia mieszkańców i rozwoju 
Gminy Trzebnica, zapomniał 
o dopilnowaniu inwestycj i 
poprawiającej bezpieczeństwo 
tych, którzy poruszają się na 
trasie Domanowice-Ujeździec 
Wielki?

Prace nad poprawą bezpieczeństwa użytkowników drogi na trasie Domanowice - Ujeździec Wielki

 Przewodniczący Rady Po-
wiatu Robert Adach za kadencji 
poprzedniego Zarządu wielokro-
tnie zwracał uwagę na pilną  pot-
rzebę przebudowy drogi prowa-
dzącej z Domanowic do Ujeźdźca 
Wielkiego, ale jak mówi, nikt nie 
był zainteresowany działaniami 
zmierzającymi do zapewnienia 
mieszkańcom bezpiecznego 
przejazdu do domu czy do pracy.
 – Stan powiatowych dróg 
wpływa nie tylko na komfort użyt-
kowników, ale przede wszystkim na 
bezpieczeństwo mieszkańców, dla-
tego moje działania jak i działania 
obecnego Zarządu są skoncentrowa-
ne na budowach i przebudowach 
dróg, które tego wymagają. Sukce-
sywnie i konsekwentnie inwes-
tujemy w nasz obszar i niestraszne są 

nam dotychczas nierozwiązane prob-
lemy. Remont drogi Domanowice- 
Przyborów - Ujeździec Wielki, to nie   
jedyna zaplanowana przez nas 
inwestycja w Gminie Trzebnica. 
Oczekujemy na decyzję w sprawie 
donansowania przebudowy około 
10-kilometrowego odcinka drogi na 
trasie od Biedaszkowa Małego do 
granic Powiatu Trzebnickiego 
w Gruszeczce. Koszt zadania, to 
blisko 10 milionów złotych.  – mówi 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Robert Adach i dodaje -  W po-
wiecie mamy ponad 400 kilometrów 
dróg, których nie sposób zrealizować 
jednocześnie. Dlatego też wyko-
rzystujemy możliwości, jakimi są 
donansowania ze źródeł zewnęt-
rznych po to, aby realizować jak 
najwięcej dla mieszkańców Powiatu 
Trzebnickiego.

Droga wymaga pilnego remontu. Wykonana została już procedura uregulowania stanu prawnego,
który od wielu lat nie pozwalał na jej przebudowę  

Od lewej: Przewodniczący Rady 
Powiatu Trzebnickiego Robert
Adach, Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Trzebnicy Paweł
Kaźmierczak, Wicestarosta 
Powiatu Trzebnickiego Grzegorz 
Terebun



 Statystyki pokazują, że 
większość zdarzeń drogowych 
spowodowanych jest niedostoso-
waną prędkością do warunków 
drogowych i atmosferycznych 
oraz obowiązujących przepisów. 
Oczywisty jest związek pomię-
dzy prędkością a ryzykiem wy-
padku. Inicjatywa, jaką podjął 
samorząd powiatowy, to zakup 
i montaż radarowych wyświet-
laczy prędkości we współpracy 
z poszczególnymi gminami 
i nansowaniu 50/50.

 Jednym z zadań samo-
rządów jest zabezpieczenie infra-
struktury drogowej na posz-
czególnych obszarach, ale jak po-
kazują dane, dobra nawierzchnia 
nie wystarcza, aby zapewnić 

 - Montaż urządzeń do po-
miaru prędkości, to kolejna inicja-
tywa, która zostanie zrealizowana 
we współpracy z samorządami gmin-
nymi. Cieszymy się, że włodarze 
gmin Powiatu Trzebnickiego 
pozytywnie odpowiedzieli na naszą 
propozycję współpracy i poniosą 
część kosztów związanych z poprawą 
bezpieczeństwa na drogach. Dzięki 
dobrej współpracy jeszcze w tym 
roku na terenie Powiatu Trzebnic-
kiego zostanie zamontowanych około 
30 radarowych wyświetlaczy pręd-
kości – mówi Wicestarosta Po-
wiatu Trzebnickiego Grzegorz 
Terebun.

użytkownikom bezpieczną jaz-
dę. Działania, które mogą spra-
wić, że kierowcy będą zacho-
wywać bezpieczną prędkość 
dostosowaną do aktualnych wa-
runków to prewencja i infor-
macja. Radarowy wyświetlacz 
prędkości rzeczywistej  jest 
urządzeniem wskazującym 
prędkość rzeczywistą nadjeż-
dżającego pojazdu na wyświet-
laczu diodowym, umieszczonym 
na tablicy informacyjnej. Stosuje 
się je w miejscach, w których 
obserwuje się rozwijanie przez 
kierujących prędkości większej 
niż wynika to z przepisu ogól-
nego lub szczegółowego ogra-
niczenia prędkości.
 - Dokonujemy wszelkich 
starań, realizując politykę zrówno-
ważonego rozwoju, aby stan powia-
towych dróg był jak najlepszy. Nasze 
zamierzenia opierają się nie tylko na 
bieżących działaniach związanych 
z poprawą infrastruktury drogowej, 
ale także na realizacji dodatkowych 
projektów, które mają zwiększyć 
bezpieczeństwo na drogach. Jednym 
z nich, planowanym do realizacji 
w roku 2021, jest program montażu 
radarowych wyświetlaczy prędkości 
na obszarze Powiatu Trzebnickiego. 
Na ten cel w tegorocznym budżecie 
zabezpieczyliśmy kwotę w wysokości 
150 tysięcy złotych – mówi Sta-
rosta Powiatu Trzebnickiego 
Małgorzata Matusiak.  

Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości we wszystkich gminach Powiatu Trzebnickiego, to kolejny pomysł władz 
powiatu na poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Radarowy wyświetlacz prędkości przy drodze powiatowej 
w miejscowości Skokowa, gmina Prusice

Radarowy wyświetlacz prędkości przy drodze powiatowej 
w miejscowości Górowo, gmina Prusice
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NIE MUSISZ PRZYCHODZIĆ OSOBIŚCIE DO KOMISARIATU
ZGŁOŚ SPRAWĘ POPRZEZ KRAJOWĄ MAPĘ ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
JAK TO ZROBIĆ?
Wystarczy wejść na stronę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Po załadowaniu się strony zobaczymy mapę Polski. 
Musimy tylko kliknąć plusik w prawym dolnym rogu i wyświetlony zostanie katalog spraw, które można zgłaszać za 
pomocą platformy. Należą do nich między innymi: akty wandalizmu, dzikie wysypiska śmieci, nieprawidłowe parkowanie, 
niewłaściwa infrastruktura drogowa, przekraczanie dozwolonej prędkości, grupowanie się małoletnich oraz inne kategorie, 
a jest ich łącznie 26. Można dodać samo zgłoszenie, ale policjanci zachęcają do tego, aby opisać krótko występujący 
problem. Opis tekstowy może pomóc w rozpoznaniu sprawy. Opcjonalnie można również dołączyć plik w postaci zdjęcia 
lub krótkiego filmu.

Teraz jest czas, w którym policjanci weryfikują zgłoszenie. Trafia ono do jednego z czternastu komisariatów lub 
posterunków, funkcjonujących w ramach Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Sprawą zajmą się policjanci jednostki, 
która obsługuje dany rejon. To lokalni policjanci najlepiej znają teren i bolączki konkretnych osiedli. Zgłoszenie sprawdzą 
funkcjonariusze służby patrolowej albo dzielnicowi. Na miejscu zweryfikują prawdziwość zgłoszenia i jeśli potwierdzą 
występowanie zagrożenia ‒ zmienią jego status na „potwierdzone”. Wówczas kolor naszego zgłoszenia na mapie zmieni 
się na . Od tego momentu policjanci rozpoczną czynności, które będą zmierzały do wyeliminowania zagrożenia. czerwony
Podjęte działania będą zależeć od konkretnej sytuacji.

CO NASTĘPNIE DZIEJE SIĘ ZE ZGŁOSZENIEM?

Źródło: Komenda Miejsca Policji we Wrocławiu; www.wroclaw.policja.gov.pl

#BEZPIECZNIEJ NA DROGACH W POWIECIE TRZEBNICKIM 
RADAROWE WYŚWIETLACZE PRĘDKOŚCI

RADAROWE WYŚWIETLACZE PRĘDKOŚCI POPRAWIAJĄCE 
BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH POWIATU TRZEBNICKIEGO 
JUŻ NIEBAWEM ZOSTANĄ ZAMONTOWANE WE WSZYSTKICH 

GMINACH NASZEGO POWIATU 



CZY BURMISTRZOWI NIE ZALEŻY 
NA ROZWOJU SZPITALA?
CZY BURMISTRZ DŁUGOZIMA WSPIERA 
SZPITAL TAK, JAK TO PRZEDSTAWIA? 
SPRAWDŹMY.

Trwająca pandemia, testowanie w kierunku koronawirusa 
to w 2020 roku była walka z czasem. Burmistrz Długozima 
jako jedyny nie wsparł zakupu, który pozwolił tą walkę 
z czasem wygrywać. Dzięki zakupowi nowoczesnego 
sprzętu w szpitalu poza tym, że można wykonać test na 
koronawirusa i  niezwłocznie otrzymać wynik można także  
wykonać wiele dodatkowych, specjalistycznych badań. 
W zakupie partycypował Powiat Trzebnicki, Gmina 
Oborniki Śląskie, Gmina Prusice, Gmina Wisznia Mała, 
Gmina Zawonia, Gmina Żmigród i firma Tarczyński S.A.
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CZY BURMISTRZ MAREK DŁUGOZIMA BLOKUJE
ROZWÓJ TRZEBNICKIEGO SZPITALA?
W ubiegłym roku burmistrz Marek Długozima apelował o obronę szpitala, który nie był zagrożony. Teraz broni szkoły, 
w której nie ma uczniów. Czy to kolejna zasłona dymna i chęć odwrócenia od siebie uwagi?

 Burmistrz Marek Długo-
zima wyraził wielkie zanie-
pokojenie faktem zamiaru likwi-
dacji przyszpitalnej szkoły, 
w której od roku nie ma uczniów, 
a jej roczny koszt utrzymania to 
około milion złotych. Środki 
nansowe, które Powiat Trzeb-

wystosowane przez niego odwo-
łanie od decyzji burmistrza Dłu-
gozimy w sprawie odmowy  
umorzenia podatku od nierucho-
mości pozwoliły szpitalowi za-
oszczędzić blisko 35 tysięcy zło-
tych. To włodarz Gminy Trzeb-
nica jako jedyny samorządowiec 

odmówił przekazania środków 
nansowych na wyposażenie  
pracowni biologii molekularnej, 
w której mieszkańcy Powiatu 
Trzebnickiego mogą uzyskać 
szybki wynik testu na koronawi-
rusa. To właśnie włodarz Trzeb-
nicy nawołuje do utrzymywania 
pustej szkoły kosztem mieszkań-
ców Powiatu Trzebnickiego.
 Burmistrz nie wskazuje 
żadnych racjonalnych argumen-
tów przemawiających za tym, 
aby placówkę utrzymać. Tu nie 
emocje powinny brać górę, a sto-
sowanie rozwiązań tak, aby za-
pewnić  obs ługę  medyczną 
mieszkańcom na najwyższym 
poziomie. Wbrew podgrzewanej 
politycznie retoryce przez Bur-
mistrza Gminy Trzebnica, to 
właśnie obecny Zarząd oraz Rada 
Powiatu Trzebnickiego szukają 
najlepszych możliwych roz-
wiązań, które zmierzają do roz-
w o j u  o b s z a r u ,  j e d n o s t e k , 
a w szczególności szpitala. 
Podejmując trudne decyzje 
w s p ó l n i e  s z u k a j ą  n o w y c h 
r o z w i ą z a ń .  J a k  z a p e w n i a 
dyrektor Szpitala im. Świętej 
Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 
Jarosław Maroszek wszyscy 
młodzi pacjenci trzebnickiego 
szpitala będą mieli zapewnioną 
rehabilitację na najwyższym po-
ziomie. Wdrożone zostaną rów-
nież nowe, dodatkowe rozwiąza-

 Utrzymywanie przyszpi-
talnej szkoły, z której w głównej 
mierze korzystały dzieci spoza 
Powiatu Trzebnickiego, w której

nia, które usprawnią proces reha- 
bilitacji.

 Co więcej, nasuwa się py-
tanie dlaczego, skoro tak bardzo 
burmistrzowi Markowi Długozi-
mie zależy na utrzymaniu szkoły 
i tak bardzo jest zatroskany o dal-
sze losy placówki, nie podjął on 
decyzji o jej przejęciu, mimo że, 
miał taką możliwość? 

nicki będzie dokładał do jej utrzy-
mania z pewnością mogłyby 
zostać przeznaczone na bardziej 
pożądane cele, z korzyścią dla 
wszystkich mieszkańców Po-
wiatu Trzebnickiego.

 Prawdziwa pomoc polega 
na realnych działaniach takich 
jak wsparcie nansowe, rzeczo-
we, współdziałanie i dążenie do 
rozwoju. Czy aby na pewno 
Burmistrz Gminy Trzebnica 
Marek Długozima to rozumie? 
Czy  burmis t rz  Długoz ima  
wspiera szpital, tak jak to przed-
stawia w piśmie, które wpłynęło 
do Starostwa Powiatowego 
w Trzebnicy, a które jest odpo-
wiedzią na podjętą przez Powiat 
Trzebnicki Uchwałę. Gdyby tak 
było, nie wprowadzałby noto-
rycznie mieszkańców Powiatu 
Trzebnickiego w błąd, nie nawo-
ływałby do obrony szpitala, któ-
ry nie był zagrożony.
 Burmistrz Długozima 
podkreśla, że zależy mu na roz-
woju trzebnickiego szpitala, jed-
nak dopiero determinacja i inter-
wencja dyrektora szpitala oraz 

Czy burmistrz podobnie jak w ubiegłym roku apelował o obronę 
szpitala, który nie był zagrożony teraz będzie bronił szkoły, w której 
nie ma uczniów? (foto: NOWa Gazeta Trzebnicka)

od 2017 roku liczba uczniów stale 
się zmniejszała i która od roku 
stoi pusta, a wciąż generuje 
ogromne koszty, byłoby ogrom-
ną szkodą dla wszystkich miesz-
kańców Powiatu Trzebnickiego.

Apele o obronę szpitala, podgrzewanie atmosfery 
niepokoju, wywoływanie strachu i lęku u mieszkańców 
to wszystko zaserwował w 2020 r. burmistrz Długozima, 
twierdząc, że szpital jest zagrożony. Jak Państwo widzą, 
szpital ma się bardzo dobrze i zmierza w kierunku rozwoju.  

Wykorzystanie pustych pomieszczeń przyszpitalnej 
szkoły, która zajmuje powierzchnię około 300 m²
pozwoliłoby na rozbudowę wachlarza świadczonych 
usług i zapewnienie dostępności dla większej ilości 
pacjentów, w tym mieszkańców Powiatu Trzebnickiego. 

BURMISTRZ BRONI SZPITALA, KTÓRY 
NIE JEST ZAGROŻONY

BURMISTRZ WYRAŻA UBOLEWANIE NAD LIKWIDACJĄ 
SZKOŁY, W KTÓREJ NIE MA UCZNIÓW

               BURMISTRZ DŁUGOZIMA NIE WSPARŁ ZAKUPU 
               PRACOWNI BIOLOGII MOLEKULARNEJ

BURMISTRZ ODMÓWIŁ TRZEBNICKIEMU 
SZPITALOWI UMORZENIA PODATKU 

Burmistrz Długozima odmówił szpitalowi umorzenia 
podatku od nieruchomości, jednak dopiero determinacja
i interwencja dyrektora szpitala oraz wystosowane przez
niego odwołanie od decyzji burmistrza Długozimy
pozwoliły zaoszczędzić szpitalowi blisko 35 tysięcy złotych.
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 - Dlatego zapadła decyzja 
o podjęciu działań związanych 
z likwidacją przyszpitalnej szkoły, 
a środki nansowe związane z utrzy-
maniem placówki mogłyby zostać 
wykorzystane na rozwój Szpitala im. 
Św. Jadwigi Śląskiej czy realizację 
innych działań związanych z bez-
pieczeństwem mieszkańców – mówi 
wicestarosta Grzegorz Terebun 
i dodaje – Nikt nie kwestionuje do-
robku Szkoły Podstawowej nr 4 im. 
Janusza Korczaka w Trzebnicy, która 
szczyci się wieloletnim doświadcze-
niem w edukacji dzieci przebywają-
cych na szpitalnym oddziale i ko-
rzystających z jej usług oraz wybit-
nymi pedagogami, jednak tak jak 
zmienia się rzeczywistość, tak należy 
dostosować działalność instytucji 
publicznych do nowych wymogów. 
Czasy się zmieniają i działania, które 
były stosowne 60 lat temu, również 
ewaluują. Rehabilitacja dziecięca jest 
zapewniona na terenie Powiatu 
Trzebnickiego w formie ambulato-
ryjnej, czyli bez konieczności po-
zostawiania dziecka na oddziale. 
Prawdopodobnie dzięki  takim 
możliwościom, których kiedyś nie 
było, dziś pozostawienie samego 
dziecka na oddziale nie ma chętnych.
 Jak podkreśla Starosta Po-
wiatu Trzebnickiego Małgorzata 
Matusiak decyzja, jaką podjęła 

 Warto podkreślić, że na-
uczycielom, którzy utraciliby sta-
nowisko w związku z likwidacją 
szkoły, Starosta Małgorzata Ma-
tusiak zaproponowała pracę 
w szkołach i placówkach oświa-
towych, dla których organem 

Rada Powiatu Trzebnickiego, nie 
była łatwa, jednak wszystkie 
przeprowadzone przez Radę 
analizy wskazują, że likwidacja 
szkoły pozwoliłaby na dalszy 
rozwój Szpitala im. Św. Jadwigi 
Śląskiej w Trzebnicy – Życie 
i zdrowie ludzkie jest najważniejsze, 
a gwarancja jak najlepszych warun-
ków lecznictwa jest ściśle związana 
z zapewnieniem ich w trzebnickim 
szpitalu, który dzięki wysokiej klasy 
specjalistom, nowoczesnemu sprzę-
towi medycznemu oraz dzięki 
stałemu poszukiwaniu rozwiązań 
zmierzających do rozwoju, jest 
placówką świadczącą wysokie stan-
dardy lecznictwa. Dokonane analizy 
sytuacji szpitala jasno wskazują, że 
wykorzystanie pustych pomieszczeń 
przyszpitalnej szkoły, która zajmuje 
powierzchnię 300 m², pozwoliłoby na 
rozbudowę wachlarza świadczonych 
usług i zapewnienie dostępności dla 
większej ilości pacjentów w tym 
mieszkańców Powiatu Trzebnic-
kiego – mówi starosta.

Panie burmistrzu, CZY nie uważa pan, że warto?

 GMINA TRZEBNICA OTRZYMAŁA OD POWIATU TRZEBNICKIEGO 8 DZIAŁEK O POWIERZ-
CHNI OKOŁO 5,8 HA, NA KTÓRYCH POWSTAŁY M.IN. SZKOŁA MUZYCZNA, SZKOŁA PODSTAWO-
WA NR 2, TRZEBNICKI PARK DLA PSÓW.
 Współpracując można zrobić dla mieszkańców zdecydowanie więcej. Powstające inwestycje mają służyć wszystkim 
mieszkańcom Powiatu Trzebnickiego, a nie tylko partykularnym interesom czy grom politycznym. Włodarze gmin Oborniki Śląskie, 
Prusice, Wisznia Mała, Zawonia i Żmigród, którzy zakupili wyposażenie pracowni biologii molekularnej niejednokrotnie pokazali, 
że dzięki wspólnym działaniom można zdziałać zdecydowanie więcej i szybciej. 

Tylko w tym roku powiat musi dopłacić do utrzymania przyszpitalnej szkoły, w której nie ma uczniów kwotę 250 tysięcy złotych, 
a w roku kolejnym jeśli Powiat Trzebnicki nie otrzyma wsparcia z budżetu państwa będzie musiał przeznaczyć kwotę ponad 
miliona złotych!  

prowadzącym jest Powiat Trzeb- 
nicki.
 Malejąca liczba pacjen-
tów, a obecnie ich brak na oddzia-
le rehabilitacyjnym, możliwość 
wykorzystania pustych pomiesz-
czeń z korzyścią dla wszystkich 
mieszkańców Powiatu Trzebnic-
kiego, wysokie koszty nanso-
wania szkoły oraz brak sub-
wencji oświatowej w 2022 roku, 
przez co Powiat Trzebnicki mu-
siałby pokryć w całości ponad 
milionowy koszt utrzymania 
szkoły, to główne przesłanki 
wskazujące na konieczność 
podjęcia stosownych działań.
 Zadaniem samorządow-
ców jest przede wszystkim sku-
pienie uwagi na mieszkańcach 
Powiatu Trzebnickiego i to 
w trosce o ich zdrowie i życie 
zapadła decyzja o likwidacji 
przyszpitalnej szkoły, która od 
ponad roku nie funkcjonuje, 
a którą trzeba utrzymywać. 
Obecny Zarząd niejednokrotnie 
udowodnił, że prowadzone dzia-
łania związane są z zapewnie-
niem wszystkim mieszkańcom 
Powiatu Trzebnickiego bezpie-
czeństwa oraz nowoczesnej edu-
kacji zmierzają do rozwoju ob-
szaru. Dzięki współpracy i real-

nym działaniom  można  zrobić 
zdecydowanie więcej. Nasuwają 
się pytania, dlaczego nie wszyscy 
samorządowcy patrzą w tym sa-
mym kierunku i dlaczego nie 
wszystkim zależy na tym, aby się 
rozwijać?

Czy pozorne działania i pozorna 
dbałość Burmistrza Gminy Trzeb-
nica Marka Długozimy o rozwój 
i bezpieczeństwo mogą być przy-
krywką dla innych, bliżej nieok-
reślonych celów?



PIERWSZY W POWIECIE RODZINNY DOM DZIECKA
Wspieramy siebie nawzajem. My potrzebujemy Ich a Oni nas. Tak o Wiktorii, Julce, Darii, Dominiku, Michale, Oliwierze, 
Szymonie i Mateuszu mówi Pani Ewa Korytkowska, która założyła pierwszy w Powiecie Trzebnickim Rodzinny Dom 
Dziecka.

To właśnie w tym miejscu ośmioro wychowanków znalazło ciepło 
domowego ogniska

 - Pamiętam dzień, w którym 
jako pierwsi pojawili się w naszym 
domu chłopcy Michał (5 lat) i Do-
minik (6 lat). Byli oni początkowo 
nieufni. Nie ma się co dziwić. Trali 
do nowego miejsca i nie bardzo 
wiedzieli co ich czeka. Na szczęście 
atmosferę rozładował nasz 4-mie-
sięczny pies Nero, którego przygar-
nęliśmy pod swój dach przede 
wszystkim ze względu na dzieci. 
Mieliśmy nadzieję, że pomoże on 
nam przełamać pierwsze lody. Jak się 
okazało, nie myliliśmy się. Jego po-
moc jest bezcenna – mówi Ewa 
Korytkowska i wspomina dalej - 
Kolejnego dnia dojechali trzej bracia 
Oliwier (2 lata), Mateusz (9 lat) 
i Szymon (11 lat). Tu sytuacja była 
trudniejsza, bo chłopcy wcześniej 
grali w klubie sportowym w piłkę no-
żną i traając do nas, musieli po-
żegnać się z kolegami z klubu, ale  

 Jary, niewielka miejsco-
wość położona w Gminie Obor-
niki Śląskie. To właśnie tu ciepło, 
zrozumienie i ogromne pokłady 
miłości znalazło ośmioro pok-
rzywdzonych przez los dzieci 
z terenu powiatu zgorzeleckiego 
w wieku od 2 do 12 lat.

 Marcysia, Kuba i Gracjan, 
to biologiczne, dorosłe już dzieci 
Państwa Korytkowskich, które 
od samego początku wspierały 
rodziców w ich działaniach zmie-
rzających do utworzenia Rodzin-

i z tą sytuacją sobie poradziliśmy. Od 
razu chłopcy dostali korki do gry 
w piłkę i zapisaliśmy ich do Klubu 
Piłkarskiego „Bór” w Obornikach 
Śląskich. Najszybciej zaaklima-
tyzowały się u nas dziewczynki Wik-
toria (12 lat), Julka (6 lat), które od 
razu zaakceptowały mnie i Izę, która 
nam pomaga. Chętnie spędzają z na-
mi czas, tuląc się tak często, jak tylko 
mogą. Jako ostatnia do naszej ro-
dziny dołączyła 7-letnia Daria. Czy 
było jej trudno? Zapewne tak, choć 
starała się nie pokazywać tego, jak 
bardzo czuje się niepewnie i jak 
bardzo tęskni za mamą. Proszę 
pamiętać, że to nigdy nie jest łatwa 
sprawa i bez względu na to, jak 
bardzo będziemy się starać, nikt ro-
dziców nie zastąpi, zresztą nie taki 
jest nasz cel. Naszym zadaniem jest 
wspieranie tych młodych, pokrzyw-
dzonych osób i jeśli to możliwe po-
móc im jak najszybciej wrócić do ich 
biologicznych rodzin.

nego Domu Dziecka. Nie przesz-
kadzała im nawet dość trudna 
procedura jaką rodzice musieli 
przejść by móc później pomagać 
dzieciom.
 - Ponad rok trwały przygo-
towania do tego byśmy mogli stwo-
rzyć dom dla naszej nowej rodziny. 
Obowiązkowe testy psychologiczne, 
kursy, nieprzychylność niektórych 
osób, które walczyły o to, by taki dom 
nie powstał, wszystko to przeszlibyś-
my ponownie dla tych cudownych 
dzieciaczków, bo są tego warte, by 
o nich walczyć, by walczyć o lepsze 
życie dla nich. To wspaniałe, wartoś-
ciowe dzieci, które potrzebują uwagi, 
miłości, ciepła i naszej pomocy – 
podkreśla Pani Ewa Korytkow-
ska i dodaje - Rodzina to pod-
stawowa jednostka w społeczeń-
stwie, która stanowi naturalne śro-
dowisko do rozwoju dziecka. Nie 
zawsze jednak przebywanie dziecka 
w rodzinie naturalnej jest możliwe. 
Dostałam od życia bardzo wiele, 
zdrowie, wspaniałego męża, kochane 
dzieci i miłość, która zawsze mi 
towarzyszyła. Zawsze wiedziałam, 
że dobro, które otrzymałam od losu, 
muszę przekazać dalej. Stąd właśnie 
potrzeba i utworzenie Rodzinnego 
Domu Dziecka.

 Nie ukrywam, że nie było mi 
łatwo, ponieważ napotkałam na 
wiele przeszkód w tym zawiści i złoś-
ci ludzkiej. Było mi po prostu przyk-
ro, ale wspięłam się na wyżyny 
spokoju, myśląc o celu, a nie o przesz-
kodach i się udało. Jestem przekona-
na, że to właśnie tu, w naszym domu, 
dzieci otrzymają wszystko to, czego 
dotychczas nie miały – mówi Ewa 
Korytkowska, która by móc za-
opiekować się dziećmi, zrezyg-
nowała z pracy zawodowej - 
Mamy do dyspozycji ogromny dom, 
pięknie położony w wyjątkowym 
otoczeniu. Okazało się także, że 
wśród nas jest też wielu wspaniałych 
ludzi, którzy przekazują nam i dzie-
ciakom dobrą energię. Serdeczne 
dziękuję za ogromne wsparcie Pani 
Staroście Małgorzacie Matusiak, bez 
której powstanie Rodzinnego Domu 
Dziecka, nie byłoby możliwe. Dzię-
kuję za serce, które okazała naszym 
dzieciom i za to, że walczyła o nie ra-
zem z nami. To dla nas bardzo waż-
ne.

Dzieci do dyspozycji mają 7 pokoi, 4 łazienki, kuchnię oraz duży ogród

OSOBY ZAINTERESOWANE 
PROWADZENIEM RODZINNEGO 
DOMU DZIECKA MOGĄ 
ZGŁASZAĆ SIĘ DO 
POWIATOWEGO CENTRUM 
POMOCY RODZINIE 
W TRZEBNICY
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KOBIETY  KOBIETACHZ MYŚLĄ O
Powiat Trzebnicki przyłączył się do inicjatywy  zapoczątkowanej przez grupę wrocławskich aktywis-„Różowe skrzyneczki”
tek, której celem jest zapewnienie środków higieny osobistej na czas menstruacji. Różowe skrzyneczki z darmowymi arty-
kułami higienicznym dla kobiet są już dostępne we wszystkich powiatowych placówkach oświatowych.

 Dzięki akcji uczennice tuż 
po powrocie do nauki stacjonar-
nej, w razie potrzeby będą mogły 
skorzystać  z bezpłatnych podpa-
sek, tamponów czy kubeczków 
menstruacyjnych.

 Z badań wynika, że około 
21 proc. dziewczynek musiało 
opuścić zajęcia szkolne z powodu 
braku odpowiednich artykułów 
higienicznych, a 10 proc. w ogóle 
nie wyszło z tego powodu z do-
mu. Ten pozytywny trend, jakim 
jest umieszczenie bezpłatnych 
środków higieny osobiste j 
w ogólnodostępnych miejscach, 
zapoczątkowała w Europie Szko-
cja w 2018 roku. O nansowaniu 
darmowych produktów mie-
siączkowych dla młodych ludzi 
w szkołach,  na uczelniach 
wyższych i na uniwersytetach 
w całej Szkocji zadecydował sąd 
po przeprowadzeniu ankiety, 
która wykazała, że jedna czwarta 
dziewcząt ma trudności z uzys-
kaniem środków higieny oso-
bistej, często ze względów nan-
sowych.

kułów higienicznych. Zależy mi na 
tym, by czuły się One komfortowo 
każdego dnia w swojej szkole, by nie 
musiały ze względu na miesiączkę 
opuszczać zajęć lekcyjnych. Zachę-
cam do tego, by do akcji przyłączyło 
się jak najwięcej placówek oświato-
wych i instytucji z terenu Powiatu 
Trzebnickiego – mówi Starosta Po-
wiatu Trzebnickiego.

 - Podjęłam decyzję o zaanga-
żowaniu się i propagowaniu w po-
wiatowych szkołach projektu, dzięki 
któremu uczennicom zostanie za-
pewniony darmowy dostęp do arty-

 Jak podkreślają pomys-
łodawczynie „Różowych skrzy-
neczek”, celem programu jest 
edukacja i wsparcie wszystkich 
nastolatek, by w komfortowych 
warunkach mogły, w czasie trwa-
nia miesiączki, bez skrępowania 
uczestniczyć w lekcjach. Dzięki  
zaangażowaniu Starosty Małgo-
rzaty Matusiak skrzyneczki na 
środki higieny osobistej dla 
kobiet znajdą się w toaletach 
szkół Powiatu Trzebnickiego.

Różowe skrzyneczki zakupione przez Powiat Trzebnicki trały do 
szkół i szpitali z Powiatu Trzebnickiego
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LISTA MIEJSC, W KTÓRYCH 
ZNAJDUJĄ SIĘ RÓŻOWE SKRZYNECZKI

NA TERENIE POWIATU TRZEBNICKIEGO
Liceum Ogólnokształcące 
im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Piotra 
Włostowica w Trzebnicy
Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
Powiatowy Zespół Szkół im. Władysława 
Reymonta w Obornikach Śląskich
Szpital Rehabilitacyjny i Opieki 
Długoterminowej w Żmigrodzie
Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie
Dom Dziecka w Obornikach Śląskich
Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek 
Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy
Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, ul. Bochenka 6
Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, ul. Leśna 1

1

2

3
4

5

6
7
8

9
10
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DYREKTOR SANEPIDU PODSUMOWUJE ROK PANDEMII
Minął rok od czasu pojawienia się pierwszego zachorowania na COVID-19 w Powiecie Trzebnickim. O największych 
trudnościach w walce z pandemią w Powiecie Trzebnickim opowiada Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Trzebnicy Czesław Janusiak.

- Już minął rok od kiedy Państwowa 
Inspekcja Sanitarna pracuje w wa-
runkach zmienionych w stosunku do 
tych sprzed epidemii. Myślę, że nikt 
nie mógł przewidzieć tego z czym 
będziemy musieli się zmierzyć. Zna-
liśmy takie sytuacje z książek, opisy 
wielkich epidemii np. tzw. hisz-
panki, która stała się źródłem śmier-
cionośnej pandemii na początku XX 
wieku. Według różnych szacunków 
epidemia grypy hiszpanki doprowa-
dziła do śmierci nawet 50–100 mln 
osób na całym świecie. Pandemia 
trwała w latach 1918-1919 (niektóre 
źródła podają, że do 1920 roku). 
Wirusem zaraziło się pół miliarda 
ludzi.  Wiele osób zmarło w wyniku 
powikłań grypy hiszpanki. Choroba 
osłabiała organizm i płuca, co sprzy-
jało innym infekcjom, w tym bakte-
ryjnemu zapaleniu płuc. I teraz no-
wa pandemia z którą musi się 
zmierzyć świat, nasz kraj. Na począ-
tku wszyscy musieliśmy się „uczyć 
tej choroby”, jak postępować w przy-
padku osób chorych, jak izolować 
osoby z kontaktu. To było ogromne 
wyzwanie dla Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. 

Obecnie wydolność Inspekcji Sani-
tarnej jest wielokrotnie wyższa, 
w szczególności dzięki zmianą orga-
nizacji i cyfryzacji inspekcji.  Pomi-
mo zwiększenia liczby zachorowań 
mogę powiedzieć, że dajemy radę. 
Dajemy radę również dlatego, że 
mam wspaniałych współpracow-
ników w pełni zaangażowanych 
i poświęcających wielokrotnie swój 
prywatny czas. Warto przypomnieć, 
że pracujemy przez siedem dni w ty-
godniu.

kontrole. Nie odnotowaliśmy na na-
szym terenie przypadków łamania 
przepisów ograniczających działal-
ność podmiotów gospodarczych ta-
kich jak hotele czy restauracje. Kary 
dotyczą najczęściej nieprzestrzega-
nia nakazów zakrywania twarzy – 
ust i nosa. Podkreślam ust i nosa, po-
nieważ maseczki nie są noszone zgo-
dnie z zasadami określonymi w prze-
pisach. Obowiązują niezmiennie 
trzy zasady: maseczka, dystans, i de-
zynfekcja. Może teraz powinniśmy

chodzi do zwiększonej liczby zacho-
rowań.

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Trzeb-
nicy Czesław Janusiak

- Pandemia przyspieszyła cyfryzację 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.                        
W pierwszej kolejności zapewniono 
odpowiednie wyposażenie technicz-
ne, zostały zakupione laptopy oraz 
telefony komórkowe dla każdego 
pracownika a także telefony interne-
towe typu VoIP. Otrzymanie tego 
sprzętu pozwoliło podnieść poziom 
obsługi. Kolejnym krokiem było 
wprowadzenie nowoczesnych  roz-
wiązań cyfrowych w całej Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej, stąd pow-
stała platforma System Ewidencji 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej  
w skrócie SEPIS. Jest także możli-
wość kontaktu przez infolinię 222 
500 115, wszystkie zgłoszenia znaj-
dują się w systemie SEPIS.   

dodać czwarty element, czyli szcze-
pienia, do których namawiam. 

- Po pierwsze z chwilą ogłoszenia 
pandemii – czyli epidemii obej-
mującej cały świat należało zmienić 
organizację  pracy. Powiatowe Stac-
je, w tym nasza, stały się podmiotami 
leczniczymi zajmującymi się tylko 
pandemią. Wszystkie czynności 
z tym związane leżały na barkach 
tzw. Sanepidów. Zajmowaliśmy się 
osobami chorymi, wyznaczaliśmy 
izolację, która wtedy wynosiła 14 dni 
oraz określaliśmy kwarantannę dla 
osób z kontaktu z osobą chorą. Z tym 
wiązało się opracowywanie ognisk 
epidemiologicznych, przeprowadza-
nia wywiadów epidemiologicznych, 
kierowanie osób z objawami oraz 
z kontaktu z tymi osobami na testy 
w kierunku COVID-19. Mieliśmy 
do dyspozycji jeden telefon stacjo-
narny i jeden komórkowy. Pracowa-
liśmy od godziny 7.00 do 22.00, 
a wszystkie czynności wykonywane 
były w formie papierowej – koszmar.

- W tym zakresie współpracujemy 
z Policją. Prowadzone są wspólne

- Niestety notujemy znaczy wzrost 
zachorowań również w naszym po-
wiecie. Myślę, że przyczyn jest wiele, 
a wśród nich lekceważenie zasad, 
o których mówiliśmy wcześniej. Po-
jawiają się tak zwane ogniska ro-
dzinne, które związane są z dyna-
miczną falą zachorowań tzw. bry-
tyjską odmianą koronawirusa.   

- W ostatnim czasie obserwujemy 
w całym kraju i także u nas wzrost 
zachorowań wśród młodych ludzi. 
Przyczyn jest kilka. Osoby starsze 
zostały zaszczepione, pracownicy jak 
i pensjonariusze DPS także, a więc 
mają odporność. Młodzież często lek-
ceważy nakazy oraz zakazy, a przy 
nowej odmianie koronawirusa do-     

- Około 80% zachorowań w Polsce 
dotyczy mutacji brytyjskiej, jak 
stwierdzają epidemiolodzy bardziej 
zaraźliwej. Pojawiła się także odmia-
na południowoafrykańska. W Euro-
pie „króluje” odmiana brytyjska.

- Nie można domowymi sposobami 
bez konsultacji lekarskiej samemu się 
leczyć. W obecnej sytuacji, już przy 
niegroźnych objawach należy skon-
taktować się ze swoim lekarzem, 
w bezpośrednim badaniu lub przy 
pomocy teleporady. Tymi objawami 
są: kaszel, gorączka, duszność, utrata 
węchu i smaku. W brytyjskiej od-
mianie koronawirusa występuje 
jeszcze ból gardła, a nie ma utraty 
węchu i smaku. Lekarz podejmuje de-
cyzję o potwierdzeniu zachorowania 
kierując pacjenta na test. Jest to tzw. 
kryterium laboratoryjne – wykrycie 
kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 
z materiału klinicznego lub wykrycie 
antygenów wirusa SARS – CoV-2 
z materiału klinicznego. Po stwier-
dzeniu dodatniego wyniku lekarz 
obejmuje izolacją pacjenta. Jest je-
szcze kryterium diagnostyki obrazo-
wej – choroba ta powoduje także  
zmiany w obrazie radiologicznym 
płuc wskazujące na COVID – 19. 

- Nie było u nas takich przypadków, 
chociaż ogniska zachorowań odno-
towywaliśmy w zakładach pracy. 
Muszę dodać, że organizacja pracy 
w zakładach skupionych w naszym 
powiecie była bardzo dobra, w sy-
tuacji kiedy  pojawiały się zachoro-
wania dotykało np. jednej zmiany 
a więc część pracowników. Pozostali 
pracownicy mogli wykonywać swoje 
obowiązki, ponieważ podzieleni na 
zespoły pracownicy nie kontaktowali 
się ze sobą i nie było potrzeby obej-
mowania kwarantanną.  

- Kwarantanna dotyczy osób zdro-
wych ale mających bliski  kontakt

Jak zadania Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 
zmieniały się na przestrzeni 
roku? Z jakimi największymi 
trudnościami spotykają się 

państwo w pracy? 

Praca w Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 

w dobie pandemii z pewnością 
uległa diametralnej zmianie. 

Jak można skontaktować się 
z Powiatową Stacją 

Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Trzebnicy i w jakich sytuacjach?

Czy do kompetencji Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

należy nakładanie sankcji za 
łamanie obowiązujących 

obostrzeń związanych z COVID-19?  
Jak wiele kar zostało nałożonych?

Docierają do nas informacje, że 
dużą grupę osób, która choruje na 
COVID-19 stanowią ludzie młodzi. 

Z czego to wynika?

Stale rośnie liczba zachorowań 
w całej Polsce, tym samym 

w Powiecie Trzebnickim. Z czego 
wynikają czasowe znaczne 
wzrosty zachorowań i jak 

możemy im przeciwdziałać 
i zapobiegać? 

Czujemy się źle. Jakie objawy 
wskazują, że to COVID-19? Kiedy 
i gdzie powinniśmy się zgłosić? 

Co zrobić kiedy mamy 
potwierdzone zachorowanie, nasz

stan zdrowia się pogarsza, 
a przyjmowane leki nie pomagają?

Pojawiają się kolejne, nowe 
odmiany koronawirusa. 

Czym się różnią?

Czy zdarzają się sytuacje kiedy 
w związku z zachorowaniami 
zamykane są zakłady pracy? 

Czym różni się kwarantanna 
od izolacji? Kto je na nas nakłada?



 bezpośredni kontakt bez środ-
ków ochronnych z wydzielinami  
osoby z COVID-19 (np. dotykania 
zużytej chusteczki higienicznej)

 przebywanie w bezpośredniej 
bliskości (twarzą w twarz) z osobą 
chorą w odległości mniejszej niż 2 
metry  przez ponad 15 minut,

 Kwarantannę nakłada u nas 
na terenie Powiatu Trzebnickiego - 
Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Trzebnicy. Kwaran-
tanna trwa 10 dni ale w przypadku 
jeśli osoba objęta kwarantanną 
mieszka z osoba zakażoną  wirusem 
SARS-CoV-2 to 17 dni. Izolację  na-
kłada natomiast lekarz.

z osobą chorą, u której stwierdzono 
zakażenie SARS-CoV-2. Jako bliski 
kontakt należy rozumieć: 

 bezpośredni kontakt zyczny 
z osobą zakażoną wirusem SARS-
CoV-2, 

dezynfekcji dłoni. Musimy sobie wy-
raźnie powiedzieć, że jesteśmy odpo-
wiedzialni nie tylko za siebie ale też 
za innych. Nie stosując się do zaleceń 
narażamy nie tylko siebie ale często 
naszych bliskich, znajomych albo 
przypadkowych ludzi, z którymi mo-
żemy mieć kontakt będąc osobą 
zakażoną wirusem SARS-CoV-2 lub 
z o b l i g o w a n ą  d o  o d b y w a n i a 
kwarantanny.

często mówi Ministerstwo Zdrowia, 
że obowiązuje zasada naczyń połą-
czonych, która oznacza, że nie tylko 
powinniśmy dbać o siebie ale spo-
glądać na inne państwa. Z tego po-
wodu sprawę szczepień koordynuje 
Komisja Europejska.

- Tak jak przy każdy szczepieniu, tak 
również przy szczepieniu przeciw 
COVID-19  mogą się pojawiać tzw. 
NOPy . U nas w Powiecie Trzeb-
nickim stwierdzono trzy lekkie.  Lek-
kie tzn. zaczerwienienie w miejscu 
szczepienia lub gorączka przez krótki 
okres.

 Na koniec chciałbym po-
dziękować moim współpracow-
nikom za tę ciężką całodobową już 
roczną pracę. Wielkie ukłony. Chcę 
również podziękować Pani Staroście 
Małgorzacie Matusiak i jej współ-
pracownikom. Dzięki Pani Staroście 
byliśmy wspierani wolontariuszami 
oraz dobrą radą. Serdecznie dziękuję 
wszystkim służbom, pracownikom 
samorządowym, burmistrzom 
i wójtom naszego Powiatu. 

dłoni oraz jeśli możemy ze względu 
na kryteria to jeszcze szczepienia.    

- Jest to taki sam problem jak nie 
przestrzeganie zasad noszenia ma-
seczek, utrzymywania dystansu czy

- Nadzieją na ustąpienie  epidemii są 
szczepienia. W jaki sposób są prowa-
dzone widzimy. Jesteśmy w stanie 
zaszczepić w okresie tygodnia milion 
osób w skali kraju, problemem są je-
dynie szczepionki. Firmy je produ-
kujące nie wywiązują się z termi-
narza dostaw i tak jest w całej Unii 
Europejskiej. Inaczej sprawa się ma 
w Wielkiej Brytanii a ewenementem 
jeśli chodzi o szczepienia jest Izrael. 
Tam wyszczepiono ok 50% popula-
cji. Musimy też pamiętać, o czym

- Stosując się do zaleceń – te trzy 
powtarzane przeze mnie reguły: 
maseczka, dystans i dezynfekcja 

Panu Czesławowi Janusiakowi - Dyrektorowi PSSE w Trzebnicy oraz wszystkim współpracownikom, 
dziękujemy za ogromne zaangażowanie, profesjonalną i kompetentną realizację zadań na rzecz 

ochrony zdrowia mieszkańców Powiatu Trzebnickiego. 
Dziękujemy za doskonałą współpracę, zrozumienie oraz cierpliwość w udzielaniu informacji i pomocy.

WSPÓŁPRACA W DOBIE PANDEMII
Regularne posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego, to odpowiedź na sytuacje, które wymagały natychmiastowych 
działań, konsultacji i reakcji, m.in. tych związanych z występowaniem w Powiecie Trzebnickim zachorowań na COVID-19.

 W posiedzeniach, zwoły-
wanych przez Starostę Powiatu 
Trzebnickiego Małgorzatę Matu-
siak pełniąca funkcję Przewod-
niczącej Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego,  bio-
rą udział przedstawiciele Policji, 
Straży Pożarnej, Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej, 
samorządowcy i dyrektorzy

mediów społecznościowych – mówi 
starosta i dodaje – Pamiętajmy, 
sprawny przepływ informacji mię-
dzy organami i strukturami odpo-
wiedzialnymi za zarządzanie kryzy-
sowe ma służyć przede wszystkim 
przeciwdziałaniu sytuacjom kryzy-
sowym, a w przypadkach, gdy już do 
nich dojdzie, skutecznemu usuwa-
niu ich skutków.

 - Celem posiedzeń Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego jest prze-

szpitali. Podczas każdego spot-
kania omawiana jest sytuacja epi-
demiologiczna w Powiecie 
Trzebnickim, a także sytuacja 
związana z bezpieczeństwem 
oraz bieżącym podejmowaniem 
wspólnych i zdecydowanych 
działań.

de wszystkim omówienie bieżących 
działań oraz współpracy pomiędzy 
jednostkami czy samorządami. Re-
gularne spotkania pozwalają nam 
wypracować wspólne rozwiązania, 
również te związane z sytuacją epi-
demiologiczną w Powiecie Trzeb-
nickim, o czym informujemy miesz-
kańców za pomocą dostępnych nam 
najszybszych form przekazu, w tym 
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Zdarzają się sytuacje, kiedy osoby, 
na które nałożono kwarantannę 

nie przestrzegają jej. Jak 
powinniśmy reagować?

Nadzieją na zwalczenie pandemii 
stała się szczepionka. Jednak 
zachorowań jest coraz więcej 

mimo wykonywanych szczepień. 
Kiedy ta liczba może zacząć się 

zmniejszać?

Jak uchronić się przed 
zachorowaniem?

Każde szczepienie może nieść 
pewne ryzyko wystąpienia 

niepożądanego odczynu 
poszczepiennego (NOP). Czy 

wśród już zaszczepionych były 
osoby, u których wystąpił odczyn? 

Jakie są możliwe objawy? Co 
powinien zrobić pacjent z NOP 

i do kogo się zgłosić?

- Mieszkańcy Powiatu Trzebnickiego - 



JAK POMÓC DZIECIOM I MŁODZIEŻY W DOBIE PANDEMII?

Również specjaliści wskazują, że 
w wyniku towarzyszącego pandemii 
długotrwałego stresu wzrasta liczba 
osób cierpiących na zaburzenia psy-
chiczne i somatyczne. Przewlekły 
stres, niepokój i poczucie osamot-
nienia powodują obniżenie nastroju, 
lęk, depresję, a także sięganie przez 
nastolatków po alkohol i substancje 
psychoaktywne, co z czasem może 
doprowadzić nawet do uzależnienia. 

- Z całą pewnością stres powodo-
wany przez pandemię COVID – 19 
wywiera niekorzystny wpływ na 
stan emocjonalny nie tylko do-
rosłych, ale również dzieci i mło-
dzieży. Niestety, wnioski płynące 
z obserwacji i prowadzonych w tym 
zakresie badań są jednoznaczne: 
izolacja społeczna, zdalne nauczanie, 
niepewność związana z rozwojem 
pandemii a także obawy o zdrowie 
swoje i najbliższych - negatywnie 
wpływają na dobrostan psychiczny 
młodego pokolenia. Do Poradni 
zgłasza się coraz więcej dzieci i nas-
tolatków u których obserwuje się  
obniżenie nastroju, permanentny 
lęk, poczucie winy, czy przewlekłe 
napięcie, bóle brzucha, głowy, w klat-
ce piersiowej, zaburzenia snu, brak 
apetytu, trudności z koncentracją.

Nie ulega wątpliwości, że styl życia 
w bardzo dużym stopniu decyduje 
o stanie zdrowia, dlatego  niezwykle 
ważne jest, żeby w tym trudnym 
okresie szczególnie zadbać o zdrowie 
psychiczne i zyczne między innymi 
poprzez odpowiednią długość snu, 
zdrową dietę oraz regularny wysiłek 
zyczny. 

- Utrzymująca się od miesięcy epi-
demia powoduje, że u wielu doros-
łych pojawia się niepewność co do 
przyszłości. Obawy związane są za-
równo ze zdrowiem, jak też z coraz 
bardziej niepewną sytuacją ekono-
miczną. Wielu rodziców reaguje 
zwiększoną nerwowością, lękiem, 
frustracją, czy zmęczeniem. Dzieci 
i nastolatkowie obserwują rodziców 
i przeżywają emocjonalnie wszystko, 
co się dzieje. Sporo rozumieją, 
a troszcząc się o siebie i swoich 
najbliższych również przeżywają 
stres i niepokój.  Rodzice powinni na 
spokojnie rozmawiać z dziećmi 
o pandemii i problemach z nią zwią-
zanych.  Istotne jest, aby przekazy-
wać dzieciom rzetelne i sprawdzone 
informacje. W mediach, a szczególnie 
w Internecie pojawia się sporo 
nieprawdziwych informacji na temat 
koronawirusa. Dobrze jest spraw-
dzić co dziecko wie i co uważa za 
prawdę. Jeśli dziecko zada pytanie, 
na które rodzic nie zna odpowiedzi, 
można wspólnie z nim poszukać in-
formacji np. na stronach interne-
towych SANEPID-u, czy Minister-
stwa Zdrowia. Należy unikać epa-
towania  dz iec i  in formacjami 
o wzrastającej liczbie zachorowań 
i zgonów. Rodzice powinni zachęcać 
dzieci, żeby informowały ich, gdy 
boją się wirusa lub czują się nie-
dobrze, bo dzięki temu rodzice będą 
mogli jak najszybciej im pomóc.  
Niezwykle ważne jest, żeby nie 
ukrywać przed dziećmi możliwości, 
że ktoś z najbliższego otoczenia może 
zachorować. Należy zapewnić 
dziecko, że choroba wywołana ko-
ronawirusem u większości ludzi, 
a szczególnie u dzieci i młodzieży 
przebiega na ogół łagodnie lub bez-
objawowo. Przy okazji warto przy-
pomnieć dzieciom, że są rzeczy, które

O tym, w jaki sposób pandemia wpłynęła na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oraz jak radzić sobie z problemami 
opowiada pedagog i terapeuta Paweł Łukaszewski - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzebnicy.

Świat dzieci i młodzieży rok temu wywrócił się 
do góry nogami. Nie tylko dotychczasowe aktywności, 

zwyczaje, spotkania z rówieśnikami uległy 
diametralnym zmianom, ale pojawiły się nowe 

czynniki, które sprawiły, że ich równowaga 
psychiczna została zaburzona. Wprowadzenie 

systemu nauki zdalnej miało na celu zapobieganie 
rozprzestrzeniania się koronawirusa, ale niestety 
wiąże się także z wielogodzinnym spędzaniem 

czasu przed komputerem, izolacją społeczną
 i niepewnością.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Trzebnicy Paweł Łukaszewski - pedagog 

resocjalizacji, terapeuta w procesie certykacji 
Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów – Terapii 
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PST-TSR), 
terapeuta kognitywny IE, socjoterapeuta i trener 

umiejętności społecznych. Wykładowca w Wyższej 
Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie 

i Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. 
Ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie 

w projektach doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. Członek Polskiego Towarzystwa 
Pedagogicznego i Polskiego Stowarzyszenia 

Terapeutów TSR 

Panie dyrektorze, w jaki 
sposób można podsumo-
wać dotychczasowe obser-
wacje wpływu pandemii 
na zdrowie psychiczne 
dzieci i młodzieży?

Z pewnością wpływ pan-
demii na psychikę doros-
łych ma znaczenie i przeło-
żenie na psychikę młodego 
pokolenia. Czy uważa pan, 
że o problemach, przysz-
łości i niepewności powin-
no się rozmawiać z dziećmi 
i jeśli tak to w jaki sposób 
by nie budować w nich nie-
pokoju podczas trudnego 
dla nas wszystkich czasu 
pandemii?
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każdy może zrobić, aby zapewnić 
bezpieczeństwo sobie i swoim naj-
bliższym: często dezynfekować lub 
myć ręce, nie dotykać twarzy, nosić 
maseczkę i ograniczyć kontakty.

potraktowane. Jeżeli z doświadczeń 
dziecka wynika, że rodzice bagateli-
zują i umniejszają znaczenie jego 
problemów z czasem zrezygnuje ono 
z prób rozmowy ponieważ straci 
zaufanie do rodzica. Żeby temu 
zapobiec rodzice powinni uważnie 
słuchać i traktować z należną po-
wagą troski i problemy, o których 
dziecko, czy nastolatek chce poroz-
mawiać. Nigdy nie należy umniej-
szać, czy lekceważyć sygnalizo-
wanych problemów, ponieważ to, co 
nam dorosłym może wydawać się nic 
nie znaczącą drobnostką, dla dziecka, 
czy nastolatka z cała pewnością 
stanowi realny i poważny problem.  
Dzieci i nastolatkowie muszą czuć 
się doceniani i mieć świadomość, że 
zwracając się do rodziców, w każdej 
trudnej sprawie będą poważnie 
potraktowani.

 Zaniepokojenie rodziców po-
winno wzbudzić m.in. ukrywanie 
przez dziecko, czy nastolatka swojej 
aktywności w Internecie. Poważnym 
sygnałem jest też ilość czasu spędza-
na przed komputerem czy ze smart-
fonem. Jeśli dziecko przez znaczną 
część dnia korzysta z Internetu, a do 
tego kilka godzin dziennie ogląda 
telewizję.
 Rodzice powinni być wyczu-
leni na sygnały mogące świadczyć 
o nękaniu dziecka  w Internecie, przy 
czym należy pamiętać, że stalkerami 
najczęściej są rówieśnicy. Niezwy-
kle ważne jest też zadbanie o prywat-
ność w aplikacjach, z których korzys-
tają dzieci (np. Facebook czy Insta-
gram) ograniczając do minimum 
informacje dostępne publicznie.

społecznych i obdarzają nieupraw-
nionym zaufaniem osoby poznawane 
w wirtualnym świecie.  Szczególnie 
narażone są dzieci, dla których kon-
takty z Internetu stanowią rekom-
pensatę w związku z brakiem właś-
ciwych relacji w rodzinie i z rówieś-
nikami. Zainteresowanie i uwaga, 
którą mogą znaleźć w sieci staje się 
dla nich zachętą do podtrzymywania 
kontaktu, który może okazać się 
niebezpieczny.  

 Chcąc skutecznie chronić 
dzieci i młodzież przede wszystkim 
trzeba z nimi otwarcie rozmawiać 
o zagrożeniach. Dotyczy to szcze-
gólnie starszych dzieci. Wobec młod-
szych należy stosować różnego 
rodzaju formy kontroli i monito-
ringu ich aktywności w sieci. Ro-
dzice powinni podzielić się z dziec-
kiem swoimi obawami dotyczącymi 
jego bezpieczeństwa w sieci. Powinni 
wyjaśniać, jakie zagrożenia mogą po-
jawiać się w Internecie oraz uczciwie 
tłumaczyć, dlaczego wprowadzają 
ograniczenia w postaci np. kontroli 
rodzicielskiej, czy blokady dostępu do 
niektórych stron i treści.

przez dziecko ustalonych zasad i obo-
wiązków rodzice muszą reagować 
natychmiast. Trzeba wtedy przepro-
wadzić z dzieckiem rozmowę pamię-
tając o tym, żeby je wysłuchać z po-
szanowaniem jego perspektywy i opi-
nii. Jeśli zawiniło powinno ponieść 
ustalone wcześniej konsekwencje. 

Czy wspomniany we 
wstępie brak kontaktu 
z rówieśnikami można 
substytuować? 

- Człowiek jest istotą społeczną. 
Oznacza to, że do prawidłowego 
rozwoju i funkcjonowania potrzebu-
jemy kontaktów i relacji z innymi 
ludźmi. Dla dzieci i młodzieży jest to 
szczególnie ważne. Dzięki kontak-
tom rówieśniczym dzieci, a w szcze-
gólności młodzież zaspokajają 
określone potrzeby emocjonalne. 
Kontakty społeczne rozwijają to-
warzyskość, zdolność empatii, soli-
darność, uczą dyskrecji, pobudzają 
do rozwoju własnych zainteresowań, 
pozwalają na pozytywną rywaliza-
cję. Szczególnie ze zdaniem kolegów 
liczą się dorastający. Młodzież chęt-
nie spędza czas poza domem, z ró-
wieśnikami, którzy dostarczają 
wzorców myślenia, wpływają na 
preferencje i dokonywane wybory.  
Niestety pandemia wymusza na 
wszystkich ograniczenie bezpośred-
nich kontaktów. Nauka zdalna, 
ograniczenia w wychodzeniu z do-
mu, to wszystko sprzyja prze-
niesieniu kontaktów do Internetu. 
Komputer i komunikatory stały się 
podstawową formą utrzymywania 
kontaktów z rówieśnikami. W tej 
sytuacji warto korzystać z komuni-
katorów w celu podtrzymywania 
dobrych relacji z rówieśnikami, ale 
należy pamiętać, że niewłaściwe 
korzystanie z nowoczesnych techno-
logii może też stać się przyczyną wie-
lu problemów. W miarę możliwości 
od czasu do czasu należy też za-
pewnić dziecku i nastolatkowi moż-
liwość bezpośredniego kontaktu z ró-
wieśnikami, oczywiście z zachowa-
niem obostrzeń sanitarnych.

Aktywność przeniosła się 
do wirtualnego świata, 
który niesie ze sobą 
pewne zagrożenia. Jakie 
to zagrożenia i jak im 
przeciwdziałać? 

- Rodzice najczęściej mają świado-
mość zagrożeń, a mimo to rzadko 
kontrolują, z kim kontaktują się ich 
dzieci, czy na jakie strony interne-
towe zaglądają. Przy tym wraz z wie-
kiem dziecka wzrasta przyzwolenie 
rodziców na jego większą samo-
dzielność i swobodę w Internecie. 
 Niestety dzieci często nie 
mają wyrobionych umiejętności

Kiedy zauważamy prob-
lem u dziecka, które zaczy-
na zachowywać się inaczej 
niż dotychczas oraz mamy 
podejrzenia, że dzieje się 
coś złego, ale dziecko nie 
chce z nami rozmawiać 
kiedy powinniśmy zarea-
gować i jakie kroki podjąć
 w pierwszej kolejności?

- Rodzice powinni obserwować 
dziecko i zwracać uwagę na nawet 
najmniejsze zmiany jakie zachodzą 
w jego zachowaniu, a gdy pojawi się 
coś niepokojącego reagować natych-
miast. Przede wszystkim z dziećmi 
i nastolatkami należy rozmawiać. 
Dziecko chce rozmawiać z rodzicem 
pod warunkiem, że będzie poważnie

Przedłużająca się nauka 
w systemie zdalnym zmie-
niła dotychczasowy sposób 
nauczania oraz pobierania 
nauki. Przyniosła ze sobą 
mnóstwo problemów,  
z którymi dzieci borykają 
się każdego dnia. Zaczyna-
jąc od problemów technicz-
nych, strachu przed nowym, 
wstydem, lękiem, 
niepokojem czy zupełnym 
lekceważeniem zajęć. 
W jaki sposób rodzice 
powinni reagować i w jaki 
sposób rozmawiać?

- W sytuacji nauki zdalnej, ważne 
jest zaplanowanie dnia z uwzglę-
dnieniem czasu na naukę, zabawę 
i wypoczynek. Dobrze  jeśli dzieci, 
a szczególnie nastolatkowie są włą-
czani w to planowanie. Tworząc plan 
dnia należy jasno określić czas 
spędzany w Internecie poza nauką, 
uwzględniając kontakty z rówieś-
nikami, media społecznościowe, gry 
komputerowe .  Można  zebrać 
wspólne pomysły przeciwdziałanie 
nudzie. Ważne jest też zdrowe 
odżywianie bez nadmiaru słodyczy 
i słonych przekąsek. W planie dnia 
koniecznie trzeba uwzględnić czas 
na aktywność zyczną, odpoczynek 
i odpowiednio długi sen. 
 W wychowaniu należy jasno 
wyznaczać granice. Dzieci i mło-
dzież potrzebują czytelnych zasad 
i reguł oraz świadomości konsek-
wencji ich nie przestrzegania. Ro-
dzice powinni od czasu do czasu kon-
trolować swoje dziecko okazując mu 
tym samym zainteresowanie. Wtedy 
ma ono poczucie, że jest dla rodziców 
ważne. W przypadku zaniedbywania

Gdzie szukać pomocy 
dedykowanej dzieciom 
i młodzieży oraz  jak po 
kolei należy postępować, 
jeżeli dojdziemy do wnios-
ku, że rodzicielska pomoc 
nie wystarcza?

- W pierwszej kolejności rodzice 
mogą skorzystać z pomocy specjalis-
tów szkolnych, psychologa, lub peda-
goga. 

 Nieodpłatną pomoc psycho-
terapeutyczną on-line w trakcie pan-
demii świadczą też na terenie całego 
kraju m. in. członkowie Polskiego 
Stowarzyszenia Terapeutów Terapii 
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, 
których listę z danymi kontaktowymi 
można znaleźć na stronie Interneto-
wej www.psttsr.pl w zakładce 
„Aktualności”.

 Ponadto bezpłatną pomoc bez 
skierowania można uzyskać w publi-
cznych poradniach psychologiczno – 
pedagogicznych działających w sys-
temie oświaty oraz w Ośrodkach Śro-
dowiskowej Opieki Psychologicznej 
i Psychoterapeutycznej dla Dzieci 
i Młodzieży, których działalność 
nansowana jest przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia.

Poradnie 
Psychologiczno – Pedagogiczne 
(bez skierowania, 
obowiązuje rejonizacja)
Poradnia Psychologiczno 
– Pedagogiczna w Trzebnicy 
ul. Nowa 1 
55-100 Trzebnica
telefon 71 738 10 00
www.poradniapp.trzebnica.pl

Poradnia Psychologiczno 
– Pedagogiczna w Żmigrodzie
ul. Rybacka 16 
55-140 Żmigród
telefon 71 385 30 02
www.poradnia-zmigrod.pl

Ośrodki Środowiskowej 
Opieki Psychologicznej 
i Psychoterapeutycznej 
dla Dzieci i Młodzieży
PSYCHOLOGUS Poradnia 
Psychologiczna dla Dzieci 
i Młodzieży
ul. Długa 28a
51-180 Psary
telefon 735 992 211
www.psychologus-poradnia.pl
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SŁUŻBA POLICJI W DOBIE PANDEMII 
Praca służb mundurowych to ciągłe wyzwania z jakimi policjanci mierzą się każdego dnia. O tym w jaki 
sposób pandemia koronawirusa wpłynęła na pracę, o codziennych zadaniach, sukcesach i trudnościach 
opowiada Komendant Powiatowy Policji w Trzebnicy Artur Starmach. 

- Funkcjonariusze Komendy Po-
wiatowej Policji w Trzebnicy, tak jak 
policjanci w całym kraju otrzymali 
wiele nowych zadań. Od czasu 
pojawienia się pandemii w naszym 
kraju do naszych obowiązków należy 
również dokonywanie sprawdzeń 
osób przebywających na kwaran-
tannie domowej oraz kontrolowanie 
przestrzegania wszystkich przepi-
sów związanych z pandemią Covid-
19. Pamiętajmy, że stosowanie się do 
nich jest zarówno obowiązkiem 
prawnym, jak i odpowiedzialnością 
za zdrowie własne i innych.

Rok 2020 był trudny dla nas 
wszystkich. Jak pandemia wpłynęła 

na pracę trzebnickiej policji?

- Na początku pandemii Covid-19  
przede wszystkim należało zadbać 
o bezpieczeństwo funkcjonariuszy, 
którzy muszą wykonywać swoje za-
dania, zachowując reżim sanitarny. 
Służby logistyczne zaopatrzyły nas 
w środki ochronne, w tym w specja-
listyczne kombinezony, z których 
policjanci korzystają zwłaszcza 
w sytuacji kontaktu z osobą zaka-
żoną. Poza tym nasza służba 
niewiele się zmieniła. Nadal odbywa 
się w sposób ciągły, a naszym 
obowiązkiem jest  reagowanie na 
każde zgłoszenie. Apelujemy do 
mieszkańców, by w trosce o własne 
bezpieczeństwo pamiętali, że nie 
wszys tk i e  sprawy wymaga ją 
osobistej wizyty w jednostce Policji.

- Podejmowanie interwencji w ro-
dzinie, w której dochodzi do przeja-
wów przemocy, określane jest mia-
nem procedury „Niebieskiej Karty”. 
Taką procedurę wszczynają poli-
cjanci w przypadku ujawnienia 
każdego przypadku stosowania 
przemocy w rodzinie. Sama przemoc 
domowa jest przestępstwem i wielo-
krotnie zebrany przez funkcjo-
nariuszy materiał dowodowy daje 
podstawy do przedstawienia za-
rzutów osobie stosującej przemoc za 
znęcanie się nad członkami rodziny

-  N i e s t e t y  w  r o k u  2 0 2 0 , 
odnotowaliśmy 3 przypadki oszustw 
popełnionych metodą „Na wnucz-
ka”, „Na policjanta” czy „Na ocera 
CBŚ”. Podczas przeprowadzanych 
przez nas rozmów z seniorami 
bardzo często podkreślamy, że jeśli 
telefonuje do nich osoba wypytująca 
o adres, posiadane środki nansowe 
czy wartościowe przedmioty, należy 
natychmiast przerwać połączenie. 
Kolejny krok to telefon  pod numer 
112 lub bezpośrednio do  komendy 
policji i przekazanie informacji na 
temat podejrzanego telefonu.  Okres 
pandemii pokazuje, że oszuści nie 
usta ją  w swoich  dz ia łaniach 
przestępczych, dlatego też trzebniccy 
policjanci szukają nowych metod 
dotarcia z informacjami do seniorów. 
Wszystko po to, aby ta grupa 
społeczna czuła się bezpieczna 
w domu, na ulicy oraz podczas 
zakupów. Na początku marca tego 
roku ruszył cykliczny policyjny 

- Powiat Trzebnicki nadal należy do 
jednych z najbezpieczniejszych 
w województwie dolnośląskim. 
W roku 2020 poprawiliśmy bezpie-
czeństwo związane z przestępczością 
narkotykową. Ujawniliśmy 73 takie 
przypadki w stosunku do 59 ujaw-
nionych w roku 2019. Pod koniec 
ubiegłego roku funkcjonariusze 

- Wiele z naszych interwencji polega 
na ratowaniu życia ludzkiego, 
zwłaszcza podczas wypadków 
drogowych, poszukiwań, pożarów,  
czy interwencji domowych związa-
nych z zagrożeniem życia.  W 2020 r. 
funkcjonariusze Referatu Patro-
lowo– Interwencyjnego zostali wez-
wani do osoby rażonej piorunem 
podczas prac polowych. Na miejsce 
interwencji przybyli pierwsi, a ich 
skuteczna pomoc przedmedyczna 
pozwoliła przekazać pokrzywdzo-
nego pogotowiu ratunkowemu już 
nionych w roku 2019. Pod koniec 
ubiegłego roku funkcjonariusze 

- Policjanci już w trakcie naboru do 
służby podlegają pewnej selekcji 
związanej z posiadaniem zdolności 
radzenia sobie ze stresem. W sytuac-
jach trudnych każdy z nas ma nies-
krępowany dostęp do pomocy ze 
strony policyjnych psychologów. Na 
pewno pomocne jest posiadanie 
hobby realizowanego w czasie 
wolnym od służby. Wielu z nas 
uprawia sport czy podróżuje i w ten 
sposób radzi sobie ze stresem.

- Służba w Policji jest na pewno 
wymagająca, ale jednocześnie dająca 
wiele satysfakcji. Każdy, kto wstę-
puje w nasze szeregi, może liczyć na 
stabilne zatrudnienie, godne zarobki 
i niepowtarzalną szansę zawo-
dowego rozwoju. Stabilne zatrud-
nienie jest szczególnie doceniane 
choćby obecnie w czasie pandemii 
koronawirusa. Praca w naszych 
szeregach daje niepowtarzalną 
szansę zawodowego rozwoju. Adek-
watnie do posiadanych zaintere-
sowań możemy uczes tn iczyć 
w ponad 100 różnego rodzaju 
kursach specjalistycznych. Chętni do 
uzyskania tytułu licencjata czy 
magistra mogą podjąć studia w Wyż-
szej Szkole Policyjnej w Szczytnie na 
przykład na kierunkach bezpie-
czeństwo wewnętrzne, czy krymi-
nologia. Policjant to zawód dla 
profesjonalistów i  ludzi z  pasją.  

- W obecnej sytuacji związanej 
z pandemią Covid-19 i naprawdę 
dużym zagrożeniem, jakie ze sobą 
niesie, życzylibyśmy sobie zro-
zumienia ze strony lokalnej społecz-
ności. Wszystkie nasze zadania, jakie 
realizujemy w tym zakresie, wyko-
nywane są  w trosce o zdrowie i życie 
mieszkańców naszego powiatu.  

Jakie zmiany trzeba było wprowadzić 
w pracy policjantów w związku 

z Covid-19 i co było najtrudniejsze?

Badania pokazują, że w sytuacjach 
trudnych i w pewnym sensie 

nadzwyczajnych, nasila się przemoc 
wobec kobiet i dzieci. Do tych 

"nadzwyczajnych" sytuacji zaliczyć 
można stan pandemii Covid-19. Jak na 

terenie naszego powiatu wygląda 
sytuacja związana z przemocą domową?

 Jak powinniśmy reagować?

i jest podstawą do podjęcia decyzji 
przez sąd o zastosowaniu tymczaso-
wego aresztowania. W roku 2020 
trzebniccy policjanci wdrożyli  345 
razy procedurę „Niebieskiej karty”,
 w roku 2019 takich przypadków było 
107. Wzrost tej liczby wynika jedno-
cześnie z trudnej sytuacji pan-
demicznej, jak i ze wzrostu świa-
domości osób dotkniętych przemocą 
i wiedzy, że informując policję, 
otrzymają pomoc. Dodatkowo fun-
kcjonariusze korzystają już z upraw-
nień, jakie daje im ustawa anty-
przemocowa, która obowiązuje od 30 
listopada 2020r. i wydają nakazy 
natychmiastowego opuszczenia 
mieszkania oraz zakazy zbliżania się 
do mieszkania wobec osób, które 
stanowią zagrożenie dla życia 
i zdrowia domowników.     

Metoda na wnuczka to jedna z wielu 
znanych od dawna prób wyłudzenia 

środków finansowych. Czy na terenie 
naszego powiatu były takie zdarzenia? 

Jak przeciwdziałać temu zjawisku?

program „Senior online” na kanale  
Y o u T u b e ,  p o d c z a s  k t ó r e g o 
f u n k c j o n a r i u s z e  p r z e k a z u j ą 
podstawową wiedzę o tym, jak nie 
stać się oarą oszustwa.  Zachęcamy 
wszystkich seniorów do udziału 
w nim. Do spotkania można dołączyć 
poprzez podany link  na naszej 
stronie internetowej.   

Jakimi sukcesami może się 
pochwalić trzebnicka Policja?

W y d z i a ł u  K r y m i n a l n e g o 
zlikwidowali 2 „dziuple” samo-
chodowe i zatrzymali w tej sprawie 
3 osoby, które trały do aresztu 
śledczego. Odzyskano skradzione 
mienie wartości 26 tysięcy i we 
współpracy z policją niemiecką 
ustalono części z 8 luksusowych 
pojazdów skradzionych na terenie 
Niemiec.    

Jakie były najciekawsze, najtrudniejsze 
i najdziwniejsze (jeśli były) interwencje?

Praca policjanta jest wyczerpująca 
i wymagająca. Jest to zawód, któremu 
towarzyszy ciągłe napięcie i stres. Jak 

Pan i Pana podwładni sobie z tym 
radzicie?

Dlaczego warto wstąpić w Wasze 
szeregi?

Czego życzyć Panu i wszystkim 
policjantom?

KOMENDA POWIATOWA 
POLICJI W TRZEBNICY

47 872 42 00
ks. Wawrzyńca Bochenka 8

55-100 Trzebnica

Trzebniccy policjanci prowadzący działania w ramach kontroli 
radarowej w Powiecie Trzebnickim - źródło: KPP w Trzebnicy



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

POWIAT TRZEBNICKI | STR. 17FORUM POWIATU 
TRZEB ICkIEGON

MŁODZI  POWIATU TRZEBNICKIEGOFIGHTERZY
Oliwia, Eryk i Michał. Co ich łączy? Mają na swoich kontach liczne zwycięstwa, są młodzi, szybcy, silni, wytrzymali i uzdol-
nieni, a co najważniejsze kochają sport.

Olivia Bojarun Eryk Chorazyczewski.

Michal Borowski

\ - Skąd u mnie ta pasja? Mój 
tata jest wielkim fanem boksu i zasz- 
czepił we mnie tę pasję. Ja również 

 19-letni zawodnik ze Żmi-
grodu trenuje od 9 roku życia. 
Początkowo interesował się 
boksem, jednak to do MMA (mie-
szane sztuki walki) jego serce 
mocniej zabiło. Odkąd trenuje 
w klubie Elitarni MMA Team 
Oborniki Śląskie, jest znacznie 
szybszy i silniejszy. To dzięki 
trenerowi Łukaszowi Borowskie-
mu zaczął odnosić liczne suk-
cesy, m.in. Mistrzostwo Polski 
w K1 w Low-Kick, Wicemis-
trzostwo Wielkopolski w MMA. 
Zdobył również brązowy medal 
na Pucharze Ukrainy WAKO.  
Ma również za sobą występy na 
galach zawodowych.

lubię boks, jednak czegoś mi w nim 
brakowało i stąd pomysł na MMA. 
Próbowałem różnych sportów, od 
piłki nożnej po tenisa stołowego, jed-
nak to MMA najbardziej mnie zafas-
cynowało i w tym odnalazłem swoją 
pasję – mówi Eryk.

 18-letni reprezentant ka-
dry Polski PZKB junior (Polski 
Związek KickBoxingu), posia-
dacz Mistrzowskiego Pasa ISKA 
K-1, a także pasa federacji WFC 
MMA, zdobywca Pucharu Eu-
ropy w Chorwacji K1 oraz Multi-
medalista Mistrzostw Polski 
w formułach BJJ - NO Gi, MMA 
i  K1 .  Michał  zaczą ł  swoją 
przygodę ze sportem w wieku 8 
lat w klubie Elitarni MMA Team 
Oborniki  Ś ląskie  i  t renuje 
w nim od 10 lat pod czujnym 
okiem ojca - Łukasza Borowskie-
go. W lutym wygrał swoją kolej- 

 15-letnia zawodniczka, 
która na co dzień trenuje w od-
dalonym od domu o 120 km klu-
bie Kickboxing Fighter Nowa Sól 
pod okiem trenera Adama Ry-
dzaka. Jej przygoda z kickboxin-
giem zaczęła się 4 lata temu i trwa 
do dziś. To ojciec zaraził ją miłoś-
cią do sportu i to On zaprowadził 
11-letnia wówczas Olivię na pier-
wszy trening. Jak podkreślają 
trenerzy, Olivia to niezwykle uta-
lentowana zawodniczka, która 
nie boi się wyzwań i walk ze 
starszym, bardziej doświadczo-
nymi przeciwnikami. Wielokro-
tnie udowodniła, że nie ma dla 
niej rzeczy niemożliwych i wyso-
ko stawia sobie poprzeczkę. Ni-
gdy nie narzeka ani na męczące 
dojazdy na treningi, ani na  brak 
żeńskich przeciwniczek, ani na 
brak spotkań towarzyskich. Naj-
większą motywację do trenin-
gów, jak sama mówi, dają jej ko-
lejne zwycięstwa, a tych na jej 
koncie jest coraz więcej.
 - Jednym z głównych po-
wodów, który sprawia, że wciąż 
trenuję to radość, jaką daje mi ten 
sport i fakt, że w końcu czuję, że jes-
tem w czymś dobra.  Kickboxing to 
moja pasja i to z nim wiążę swoją 
przyszłość. Za każdym zdobytym 
przeze mnie osiągnięciem stoją 
osoby, które mi pomagają i we mnie 
wierzą, sama nigdy bym do tego nie 
doszła. – mówi Olivia.

Osiągnięcia Olivii:
1 miejsce na Otwartym Między-
klubowym Turnieju APFN „Bit-
wa o Warmię" - Biskupiec 2019, 
3 miejsce na VI Otwartych Mis-
trzostwach Polski Sztuk Walki 
Federacji WKSF, Mińsk Mazo-
wiecki 2018, 1 miejsce na Pu-
charze Polski Sztuk Walki - Mrą-
gowo 2019, 1 miejsce na Grand 
Prix Polski w Kickboxingu -  Miń-
sk Mazowiecki 2021, 1 miejsce na 
Otwartym Świętokrzyskim Tur-
nieju Kickboxingu - Skarżysko-
Kamienna 2020, 1 miejsce na 
European Cup "Karlovac Open" - 
Chorwacja, Karlovac 2018, 1 i 2 
miejsce na VI Turnieju o Puchar 
Starosty Kłodzkiego - Kłodzko 
2017, 1 miejsce na Europa Cup-
Open -  Mikołów 2020, 1 i 2 
miejsce na European Cup 11th 
Mazovia Cup International 2017

ną, półzawodową walkę i tym 
samym klasykuje się na 2 miej-
scu w Polsce, a 3 w Europie 
w swojej kategorii.

 Każda jego walka jest 
starannie zaplanowana, prze-
myślana i bardzo widowiskowa. 
Jest szybki, zdecydowany i co 
najważniejsze bardzo skuteczny. 
Większość swoich walk wygry-
wa już w pierwszej rundzie. Jego 
znak rozpoznawczy, to zielona 
czapka, bez której nigdzie się nie 
rusza. Zapytany o to, co daje mu 
sport, bez zastanowienia odpo-
wiada - Uczy samodyscypliny, su-
mienności, pracy w zespole, popra-
wia kondycję, koordynację ruchową 
oraz gibkość. Sport, jaki trenuję, nie 
należy do najłatwiejszych, ale spra-
wia bardzo dużo radości i daje wiele 
satysfakcji. Uważam, że  każdy mło-
dy człowiek powinien spróbować 
swoich sił w tym sporcie, niekoniecz-
nie dla startów w zawodach, ale dla 
samego siebie.

Od lewej: Marcin Bojarun, Olivia Bojarun oraz Wicestarosta
Powiatu Trzebnickiego Grzegorz Terebun
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STYPENDIA STAROSTY POWIATU TRZEBNICKIEGO
Bardzo dobre wyniki w nauce uczniów z powiatowych ponadpostawowych placówek oświatowych zostały zauważone oraz 
docenione i tym samym wpisani zostali Oni w poczet Stypendystów Powiatu Trzebnickiego. 

 Na początku marca wy-
różnieni uczniowie otrzymali 
z rąk Starosty Powiatu Trzebnic-
kiego Małgorzaty Matusiak oraz 
Wicestarosty Grzegorza Tere-
buna listy gratulacyjne. Na uro-
czyste spotkanie zaproszono 
również ich rodziców, by oc-
jalnie podziękować im za trud 
włożony w wychowanie młode-
go pokolenia. 
 - Gratuluję wszystkim tego-
rocznym stypendystom. Doceniam 
Waszą ciężką pracę zwłaszcza teraz 

w tym trudnym dla nas wszystkich 
czasie jakim jest trwająca od roku 
pandemia koronawirusa. To ogrom-
ny sukces Wasz i Waszych rodziców. 
Wierzę, że wsparcie jakie otrzyma-
liście, należycie wykorzystacie. Mam 
nadzieję, że pozwoli ono rozwijać 
Wasze pasje lub zainteresowania. 
Życzę Wam, aby takich momentów 
w Waszym życiu, jak ten dzisiejszy, 
w których Wasza praca zostanie do-
ceniona, było jak najwięcej. - mówi-
ła podczas spotkania starosta 
Małgorzata Matusiak

Stypendia Starosty w roku szkolnym 2020 / 2021 otrzymało 
siedemnastu uczniów powiatowych szkół

G ratulujemy!

Ewa Następniak – Powiatowy Zespół Specjalnych 
Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy 
– Szkoła Podstawowa Nr 5

Karolina Lorenz – Powiatowy Zespół Szkół im. Władysława 
Reymonta w Obornikach Śląskich – Liceum Ogólnokształcące

Marek Pikuła - Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek 
Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy 
– Branżowa Szkoła I Stopnia

Hubert Radziwon – Zespół Szkół Specjalnych 
w Żmigrodzie – Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Marta Biniecka - Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im. Piotra 
Włostowica w Trzebnicy – Technikum 

Oliwia Paszkiewicz – Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 
im. Piotra Włostowica w Trzebnicy 
– Szkoła Branżowa I Stopnia

Karolina Żyto – Powiatowy Zespół Szkół 
im. Jana Pawła II w Żmigrodzie – Technikum
Ryszard Beszczyński – Zespół Szkół Specjalnych 
w Żmigrodzie – Branżowa Szkoła I Stopnia

Krystian Kowalski - Powiatowy Zespół Specjalnych 
Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy 
– Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Aurelia Mikołajczak - Powiatowy Zespół Szkół 
im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich 
– Technikum

Krystian Kowal – Zespół Szkół Specjalnych 
w Żmigrodzie – Szkoła Podstawowa 

Aleksander Husar – Liceum Ogólnokształcące II Armii 
Wojska Polskiego w Trzebnicy

Filip Gawłów – Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie 
– Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy 

Michał Śledziewski - Powiatowy Zespół Specjalnych 
Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy 
– Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 

Laura Pacholik – Powiatowy Zespół Szkół 
im. Jana Pawła II w Żmigrodzie – Branżowa Szkoła
Matylda Korzecka – Powiatowy Zespół Szkół 
im. Jana Pawła II w Żmigrodzie – Liceum

Lidia Łabata - Powiatowy Zespół Szkół im. Władysława 
Reymonta w Obornikach Śląskich – Branżowa Szkoła I Stopnia
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POWIATOWE SZKOŁY SUKCESU
Na osiągnięcie sukcesu wpływa wiele czynników. Wśród nich jest ciężka praca, zaangażowanie czy talent. Istotną rolę 
odgrywają warunki do nauki, pedagodzy i wsparcie społeczności szkolnej. Bogata oferta edukacyjna, zaangażowanie 
pedagogów i stałe dążenie do podnoszenia warunków kształcenia sprawiają, że uczniowie znajdą w powiatowych szkołach to, 
czego szukają.

Dlaczego warto uczyć się 
w Powiecie Trzebnickim?
 Wysoki poziom nauczania 
w szkołach powiatowych oraz 
zaangażowanie wychowawców 
to dobry prognostyk, by osiągnąć 
wysokie wyniki. Jeśli dodamy do 
tego rozbudzoną ciekawość 
poznawczą i chęć do nauki 
uczniów, musi się to zakończyć 
sukcesem.  
 Dowodem na dostrze-
żenie poziomu nauczania w po-
wiatowych szkołach jest Ran-
king  Najlepszych Liceów 
i Techników Perspektywy 2021, 
w którym brązową odznaką od-
znaczono Liceum Ogólnokształ-
cące im. II Armii Wojska Pol-
skiego w Trzebnicy oraz Liceum 
Ogólnokształcące im. Karola 
Holteia w Obornikach Śląskich. 
W rankingu wyróżnionych 
znalazło  s ię  także  Liceum 
Ogólnokształcące oraz Tech-
nikum w Powiatowym Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Żmi-
grodzie. 

Olimpiada? Dlaczego nie?
 Zorganizowane w 2021 
roku olimpiady tematyczne, 
pozwoliły uczniom sprawdzić 
swój poziom wiedzy z innymi 
rówieśnikami. Blisko 100 naj-
lepszych młodych pasjonatów 
geograi z Województwa Dol-
nośląskiego i Opolskiego wzięło 
udział w XLVII Okręgowej Olim-
piadzie Geogracznej, która 
odbyła się w Powiatowym Zes-
pole Szkół im. Władysława

Kacper Świerczek i Maciej Pietrowicz reprezentujący Powiat 
Trzebnicki na XLVII Okręgowej Olimpiadzie Geogracznej

Reymonta w Obornikach Śląs-
kich. Podczas zmagań  uczes-
tnicy musieli wykazać się nie tyl-
ko olbrzymią wiedzą, ale rów-
nież logicznym myśleniem oraz 
prawidłowym wyciąganiem 
wniosków z zebranych infor-
macji.
 Powiat Trzebnicki dum-
nie reprezentowało dwóch ucz-
niów Powiatowego Zespołu 
Szkół w Obornikach Śląskich: 
Kacper Świerczek i  Macie j 
Pietrowicz, dla których udział 
w olimpiadzie był nie tylko cie-
kawym doświadczeniem, ale 
również okazją zdobycia cen-
nych punktów na wymarzone 
studia. 
 Kolejnych dwoje uczniów 
z Powiatowego Zespołu Szkół 
im.  Władysława Reymonta 
w Obornikach Śląskich, Małgo-
rzata Ilczyszyn i Jakub Issel z po-
w o d z e n i e m  w z i ę ł o  u d z i a ł

w Konkursie Historycznym Wie-
dzy o Rosji "Białe Noce” i tym sa-
mym awansowali do etapu okrę-
gowego.
 Wszystkim uczniom dzię-
kujemy i życzymy sukcesów 
w kolejnych etapach.  

Dobry zawód w Powiecie 
Trzebnickim
 Konkurencyjność nauki 
w szkołach Powiatu Trzebnic-
kiego to nie tylko dobra i zaanga-
żowana kadra dydaktyczna. Do 
prawidłowego i efektywnego 
przeprowadzania zajęć, jest pot-
rzebny dobrej jakość sprzęt. 
Pozyskane przez Powiat Trzeb-
nicki środki w kwocie 127 tysięcy 
złotych pozwoliły zakupić sprzęt 
do szkolnych pracowni. Serwery, 
drukarki, projektory oraz zes-
tawy interaktywne, będą służyły 
uczniom przez kolejne lata. 
Dzięki dokonanej diagnozie 
potrzeb oświatowych placówek 
uczestniczących w Projekcie 
„Dobry zawód” w Powiecie 
Trzebnickim i celowym zaku-
pom wzmocniliśmy potencjał 
szkół.
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ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ  W POWIATOWYCH SZKOŁACH
Szkoły ponadpodstawowe w Powiecie Trzebnickim mają bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną oraz wykwalikowaną kadrę i zmodernizowane 
placówki. Zanim jednak młodzież dokona wyboru wymarzonej szkoły, warto zastanowić się, która z placówek stworzy najlepsze szanse rozwoju 
i otworzy drogę do przyszłej kariery zawodowej. Już dziś warto zapoznać się z ofertą edukacyjną powiatowych placówek oświatowych i wybrać 
odpowiednią dla siebie.
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PIERWSZA W HISTORII NASZEGO POWIATU  
MŁODZIEŻOWA RADA POWIATU TRZEBNICKIEGO
radni wybrali przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza rady.
I sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Trzebnickiego za nami. Podczas obrad, nowo mianowani 

 Reprezentowanie mło-
dzieży naszego powiatu oraz 
zwracanie uwagi władz lokal-
nych na jej potrzeby i postulaty, 
to zadania, jakie do wykonania 
ma Młodzieżowa Rada Powiatu 
Trzebnickiego. 24 lutego 2021 
roku odbyła się pierwsza sesja, na 
której radni złożyli ślubowanie 
i dokonali wyboru Prezydium 
Rady.
 Jak podkreśla Starosta 
Małgorzata Matusiak,  spo-
łeczeństwo obywatelskie oparte 
na współtworzeniu i współde-
cydowaniu funkcjonuje zdecydo-
wanie lepiej. - To na tym polega 
d e m o k r a c j a .  G ł o s  m ł o d y c h 
mieszkańców Powiatu Trzebnic-
kiego jest ważny, dlatego zapadła 
decyzja o powołaniu Młodzieżowej 
Rady Powiatu Trzebnickiego. Już 
w 2020 roku poczyniliśmy pierwsze 
kroki do powstania MRPT. Odbyło 
się wówczas spotkanie konsulta-
cyjne, dzięki któremu możliwa była 
dyskusja na temat kształtu i formy 
przyszłe j  Rady.  Pojawiło  s ię 
wówczas wiele pytań dotyczących 
działalności i powinności Młodzieżo-
wej Rady Powiatu. Na spotkaniu 
padło wiele pomysłów, widoczne 
były różnice zdań i głośna dyskusja. 
Czuć było pasję i zaangażowanie. 
W jednym wszyscy byli zgodni. 
Chcą działać i się angażować.  Wobec 
takiego zainteresowania w paździer-
niku 2020 r. zorganizowane zostały 
wybory do MRPT w 19 okręgach 
zlokalizowanych na terenach szkół 
p o d s t a w o w y c h  i  p o n a d p o d -
stawowych, w których młodzież 
wskazała swoich przedstawicieli.  - 
mówi starosta.

 Pierwsza w historii Po-
wiatu Trzebnickiego sesja Mło-
dzieżowej Rady Powiatu Trzeb-
nickiego odbyła się w formie 
wideo-konferencji, ze względu 
na pandemię koronawirusa. 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Robert Adach otworzył obrady 
I Sesji Młodzieżowej Rady Po-
wiatu Trzebnickiego. Radni zło-
żyli ślubowanie oraz dokonali 
wyboru Prezydium Rady.
 Przewodniczącym Mło-
dzieżowej Rady Powiatu Trzeb-
nikiego został , Błażej Mielnik  
uczeń Liceum Ogólnokształ-
cącego w Trzebnicy im. II Armii 
Wojska Polskiego.  Błażej intere-
suje się ekonomią, polityką i his-
torią. Stawia na współpracę,

 - Wierzę, że Ci młodzi ludzie 
są naszą przyszłością. Cieszę się, że 
odważnie i głośno mówią o swoich 
potrzebach i oczekiwaniach. Żałuję 
jedynie, że nie wszystkie placówki 
przyłączyły się do tej ważnej 
inicjatywy. Kolejna szansa za dwa 
lata – tyle trwa kadencja Młodzieżo-
wej Rady Powiatu Trzebnickiego - 
mówi Przewodniczący Rady 
Powiatu Trzebnickiego Robert 
Adach.

czącej ich praw, przywilejów i przy-
szłości – mówi wicestarosta 
Grzegorz Terebun i dodaje - 
życzę nowym radnym  wytrwałości 
w dążeniu do celów oraz deklaruję 
pomoc Powiatu na każdym etapie 
Waszej działalności. Niech nigdy nie 
zabraknie Wam zapału, energii 
i kreatywności do wdrażania nowych 
pomysłów i podejmowania odważ-
nych działań!
 Do gratulacji i deklaracji 
pomocy oraz współpracy dołą-
czył się również obecny na sesji 
Przewodniczący Młodzieżo-
wego Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego – Grzegorz 
Chodkowski.

Starosta Powiatu Trzebnickiego Małgorzata Matusiak oraz Wice-
starosta Powiatu Trzebnickiego Grzegorz Terebun wzięli udział 
w sesji Młodzieżowej Rady Powiatu Trzebnickiego

rozwój i osiąganie zamierzonych 
celów.

 Martyna Lecyk, uczenni-
ca Szkoły Podstawowej nr 2 
w Trzebnicy, która podkreśliła 
rolę wspólnych działań i sił w po-
szukiwaniu rozwiązań, miano-
wana została Sekretarzem Mło-
dzieżowej Rady Powiatu Trzeb-
nickiego.
 Podczas spotkania wyz-
naczony został koordynator, 
który będzie wspierał młodych 
entuzjastów demokracji wiedzą  
merytoryczną i organizacyjną. Tę 
zaszczytną funkcję powierzono 
Grzegorzowi Dereli – Pełno-
mocnikowi ds. współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi.
 - W młodzieży drzemie og-
romna siła, energia oraz krea-
tywność, o czym wielokrotnie mog-
liśmy przekonać się podczas rea-
lizacji wspólnych działań. Ich 
spojrzenie na otaczającą rzeczywis-
tość bardzo często zaskakuje, ale 
także inspiruje. Doceniając ich rolę 
w życiu publicznym, zainicjo-
waliśmy w naszym powiecie utwo-
rzenie Młodzieżowej Rady Powiatu. 
Radni będą  głosem w debacie doty-

 Wiceprzewodniczącą 
Młodzieżowej Rady Powiatu 
Trzebnickiego została uczennica 
Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 
im. Piotra Włostowica w Trzeb-
nicy , której za-Klaudia Piasecka
leży na współdziałaniu oraz 
poprawie działań w obszarach 
szkolnych.

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Powiatu odbyła się online
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Mlodziezowa Rada Powiatu Trzebnickiego - POZNAJMY SIĘ!.

\
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#POWIAT TRZEBNICKI SIĘ SZCZEPI
Na terenie Powiatu Trzebnickiego zorganizowano 15 punktów szczepień, znajdujących się w każdej z 6 gmin. Największy 
z nich znajduje się w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, w którym zaszczepiono już ponad 7000 osób.

 -Szczepienia  przeciwko 
COVID-19, stały się nadzieją na 
zakończenie pandemii.  Dzięki 
szczepionce pojawiła się nadzieja na 
powrót do normalności.  Pokonanie 
koronawirusa jest możliwe tylko 
poprzez przerwanie jego transmisji 
z człowieka na człowieka. Szcze-
pionka daje nam taką możliwość. 
Aby efekty były jak najlepsze i jak 
najszybsze, musimy być odpowie-
dzialni i solidarni. Każda osoba, 
która się zaszczepi, ma szansę 
przerwać łańcuch zakażeń. Nasze 
zaszczepienie się, to nie tylko ochro-
na dla nas. To także ochrona naszych 
rodziców, dziadków, dzieci i przyja-
ciół. Szczepionka wyzwala w orga-
nizmie człowieka naturalną produk-
cję przeciwciał, stymuluje także 
nasze komórki odpornościowe, tak 
aby chroniły nas przed zakażeniem 
COVID-19. Szczepienie jest dobro-
wolne i darmowe. - mówi Dyrektor 
Szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej 
w Trzebnicy Jarosław Maroszek

 Pandemia koronawirusa 
znacząco wpłynęła na nasze ży-
cie, zmieniając otaczającą nas rze-
czywistość. Zmienił się cały 
świat, nasze najbliższe otoczenie, 
a jednocześnie wzrósł niepokój 
o zdrowie nasze i naszych blis-
kich. 

 Zapisać się poprzez e-re-
jestrację dostępną na stronie 
głównej pacjent.gov.pl.

 Skontaktować się z wy-
branym punktem szczepień. 

 Zadzwonić na bezpłatną 
infolinię Narodowego Programu 
Szczepień: 989

 Zapisać się, wysyłając 
SMS na numer 664 908 556 o treś-
ci:  SzczepimySie

  Należy wypełnić zgłosze-
nie, które jest dostępne na stronie 
szczepimysie.pacjent.gov.pl

JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI ZAPISANIA
SIĘ NA SZCZEPIENIE?

 Wystawione w systemie 
e-skierowanie na szczepienie

 Numer PESEL 
 Adres mailowy lub numer 
telefonu 
 Kod pocztowy swojego 
miejsca zamieszkania 

 Zapisać się na konkretny 
termin szczepienia będzie można 
dopiero w momencie, kiedy zos-
taną ogłoszone terminy szczepie-
nia dla Twojej grupy wiekowej 
i zostanie dla Ciebie wystawione 
e-skierowanie.

CO POTRZEBUJĘ, ABY 
SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZGŁOSIĆ, 
ŻE CHCĘ SIĘ ZASZCZEPIĆ?

NIE JESTEM W GRUPIE WIEKOWEJ, 
KTÓRA MOŻE SIĘ SZCZEPIĆ, ALE CHCĘ 
WYRAZIĆ SWOJĄ CHĘĆ SZCZEPIENIA. 
GDZIE MOGĘ TO ZROBIĆ?

gov.pl/web/szczepimysie/mapa-
punktow-szczepien

 Nie wszystkie przychod-
nie podstawowej opieki zdro-
wotnej są punktami szczepień. 
Jeżeli chcesz dowiedzieć się czy 
twoja przychodnia szczepi nale-
ży wejść na stronę

CZY W MOJEJ PRZYCHODNI 
MOGĘ SIĘ ZASZCZEPIĆ?

 Można odwołać pierwszą 
wizytę i ponownie umówić się na 
nowy termin. Nie można zmienić 
terminu drugiej wizyty, bo druga 
dawka szczepienia, aby była sku-
teczna, musi być podana w okreś-
lonym terminie. 
 W sytuacji gdy ktoś czuje 
się źle, ma stwierdzonego Covi-
da, podwyższoną temperaturę, 
opryszczkę i nasilone objawy 
choroby przewlekłej nie może się 
zaszczepić. Wizyta jest przekła-
dana i ustalany jest nowy termin 
szczepienia. 
 Skierowanie jest ważne 90 
dni, ale jeśli umówy się na wizytę 
wtedy, gdy jeszcze będzie ważne, 
to  automatycznie  ważność 
e-skierowania zostanie przedłu-
żona aż do zakończenia cyklu 
szczepienia.

CZY MOGĘ ZMIENIĆ TERMIN PIERWSZEJ
LUB DRUGIEJ WIZYTY? ILE BĘDZIE WAŻNE
SKIEROWANIE NA SZCZEPIENIE?

 Należy skontaktować się 
ze swoją poradnią podstawowej 
opieki zdrowotnej. Lekarz ro-
dzinny lub pielęgniarka opieki 
długoterminowej na podstawie 
dokumentacji medycznej, swojej 
wiedzy o chorym, teleporady lub 
wywiadu z opiekunem pacjenta 
oceni, czy dana osoba rzeczywiś-
cie ze względu na swój stan zdro-
wia wymaga szczepienia w do-
mu. Jeśli lekarz potwierdzi po-
trzebę zaszczepienia w miejscu 
zamieszkania, przekaże taką in-
formację do wyjazdowego pun-
ktu szczepień lub bezpośrednio 
pacjentowi, który następnie 
powinien skontaktować się z naj-
bliższym wyjazdowym punktem 
szczepień.

W JAKI SPOSÓB MAM SIĘ 
ZAREJESTROWAĆ NA SZCZEPIENIE 
W FORMIE WIZYTY DOMOWEJ?

ŹRÓDŁO:

 Nie obowiązuje żadna for-
ma rejonizacji w przypadku 
szczepienia przeciw COVID-19. 
Pacjent wybiera miejsce szcze-
pienia. Jeśli punkt szczepień 
twierdzi inaczej, to się myli. 

https://pacjent.gov.pl/aktualnos
c/szczepienia-przeciw-covid-19-
pytania-pacjentow

CZY MUSZĘ SIĘ ZASZCZEPIĆ W MIEJSCU,
GDZIE MAM SWOJĄ PRZYCHODNIĘ POZ?

Pierwsze szczepienia przeciwko COVID-19 w Szpitalu
im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

DO POŁOWY KWIETNIA 

W POWIECIE TRZEBNICKIM 

ZOSTAŁO ZASZCZEPIONYCH 

PONAD 15 TYSIĘCY OSÓB

Uruchomienie szpitalnego punktu szczepień wymagało 
dostosowania pomieszczeń i przeprowadzenia remontu

Szpitalny punkt szczepień znajduje się w budynku oddziału 
rehabilitacji 



mObywatel - ELEKTRONICZNE DOKUMENTY I USŁUGI
mObywatel to bezpłatna aplikacja mobilna wydana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,  dzięki której uzyskujemy 
dostęp do elektronicznych dokumentów i usług. Aktualnie obejmuje moduły mTożsamość, mLegitymacja szkolna, 
mLegitymacja studencka, eRecepta, mPojazd oraz mPrawo jazdy. Dzięki aplikacji w bezpieczny sposób można okazać 
i pobrać  swoje dane.

 W usłudze mTożsamość 
znajdują się informacje, które 
widnieją  na dowodzie osobi-
stym. Można z niej skorzystać 
w pociągach, podczas wyborów, 
przy zakładaniu kart lojalnoś-
ciowych, na siłowni, w sklepie, 
w recepcji, w przychodni, w hote-
lu, odbierając list polecony. Z us-
ługi nie skorzystamy w sytuacji, 
w której prawo wymaga oka-
zania dowodu osobistego lub 
paszportu np. w banku, na 
lotnisku, u notariusza czy reje-
strując kartę SIM.
  szkolna mLegitymacja
oraz mLegitymacja studencka to 
inaczej cyfrowa legitymacja, 
dzięki której uczeń oraz student

może potwierdzić, że uczy się 
w danej placówce, bądź uczelni. 
Dodatkowo dzięki tej usłudze 
można skorzystać z ulg oraz 
zwolnień. 

 Z modułu  może mPojazd
skorzystać właściciel lub współ-
właściciel pojazdu. W usłudze 
znajdziemy informacje dotyczące 
dowodu rejestracyjnego posiada-

 Dzięki   zre-eRecepta
alizujesz swoją receptę bez 
podawania swojego numeru 
PESEL oraz bez formy papiero-
wej. Możemy również zrealizo-
wać receptę członków swojej 
rodziny oraz innych osób, od 
których otrzymasz pełnomoc-
nictwo.  

 Do korzystania z aplikacji 
wymagane jest posiadanie pro- 
lu zaufanego.

 W usłudze  mPrawo jazdy
znajdziemy informacje, które 
widnieją na naszym papierowym 
wydaniu prawa jazdy.  Usługa ta 
jest przydatna  przy wypożycza-
niu samochodu, potwierdzaniu 
uprawnień do prowadzenia 
pojazdów, przy zakupie ubezpie-
czenia, podczas kontroli drogo-
wej lub podczas kolizji. Dodat-
kowo dz ięk i  n ie j  możemy 
sprawdzić swoje punkty karne.

Źródło: www.gov.pl

nego pojazdu oraz o obowiąz-
kowej polisie OC.

DZIĘKI APLIKACJI:

potwierdzasz nabyte uprawnienia kierowcy

przechowujesz potwierdzenie odbytego 

bezpiecznie pobierasz i okazujesz swoje dane

realizujesz eRecepty bez podawania numeru PESEL

szczepienia przeciwko COVID-19

sprawdzasz swoje punkty karne

korzystasz z mLegitymacji szkolnej lub studenckiej

okazujesz i sprawdzasz dane swojego samochodu

 Tuż przed świętami Pie-
karnia „Jul-Ka” zorganizowała 
akcję o nazwie „Chlebobranie”, 
która prowadzona  była z myślą 
o wychowankach Domów Dziec-
ka z Dolnego Śląska. Dzięki 
wsparciu wielu osób, w tym 
mieszkańców Powiatu Trzebnic-
kiego, zebrano ponad 21 tysięcy 
bochenków chleba -  cegiełek. 
Umożliwiło to pomoc najbardziej 
potrzebującym i bezbronnym 

SUKCES AKCJI CHLEBOBRANIE – WSPARCIE DOTARŁO DO DOMÓW DZIECKA
Mieszkańcy Powiatu Trzebnickiego hojnie wsparli akcję zorganizowaną przez właścicieli Piekarni „Jul-Ka”, dzięki czemu 
możliwa była pomoc podopiecznym z 11 Domów Dziecka, w tym wychowankom Domu Dziecka w Obornikach Śląskich. 
Patronat honorowy nad akcją objęło Starostwo Powiatowe w Trzebnicy. 

dzieciom z domów dziecka. 
 - To piękna inicjatywa. Cie-
szę się, że są ludzie, którzy chcą i po-
traą się dzielić z innymi. Jestem 
pełna podziwu dla tych osób, którzy 
nie zapominają o słabszych i po-
trzebujących, dlatego podjęłam de-
cyzję o tym, by Starostwo Powiatowe 
w Trzebnicy objęło akcję swoim pa-
tronatem. Po raz kolejny udowod-
niliśmy, że razem możemy więcej - 
mówi Starosta Małgorzata Ma-
tusiak. 
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KULTURA W POWIECIE TRZEBNICKIM NIE PODDAJE 
SIĘ PANDEMII
Starostwo Powiatowe w Trzebnicy w lutym zorganizowało koncert z okazji Walentynek oraz Wieczór Lisztowski. Wydarzenia 
mimo, że odbyły się w reżimie sanitarnym, cieszyły się sporym zainteresowaniem. 

 14 lutego z okazji Dnia 
Z a k o c h a n y c h  o g r o m n y c h 
wrażeń dostarczyli  Izabela 
Możdżeń i Sebastian Frąckowiak, 
którzy przygotowali bardzo 
atrakcyjny program koncertu. 
Artyści w klimatycznej scenerii 
wspólnie zaśpiewali piosenki 
o miłości, polskich i zagrani-

cznych wykonawców. Podczas 
występu  nie zabrakło utworów 
takich jak: „Im Więcej Ciebie Tym 
Mniej” z repertuaru Natalii 
Kukulskiej, „Miłość Miłość” 
Krzysztofa Zalewskiego czy 
„Love Me Like You Do” Ellie 
Goulding.  Występ transmitowa-
ny był online. 

 Kolejny koncert odbył się 
w ramach cyklu  Wieczory 
Lisztowskie. Utwory Fryderyka  
Chopina i Franciszka Schuberta 
przygotował i zagrał na forte-
pianie Tomasz Marut - laureat 
międzynarodowych konkursów 
pianistycznych i kandydat do 
XVIII  Międzynarodowego Kon-

kursu Chopinowskiego, jaki 
w tym roku odbędzie się w War-
szawie. Koncert poprowadził Jul-
iusz  Adamowski -  prezes Towa-
rzystwa im. Ferenca Liszta 
w Polsce.

Koncert Walentynkowy w wykonaniu Izabeli Możdżeń 
i Sebastiana Frąckowiaka

Wieczory Lisztowskie na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń
kulturalnych Powiatu Trzebnickiego

Trwają prace przygotowawcze związane z organizacją przez 
Starostwo Powiatowe w Trzebnicy wystawy artysty malarza 
Marka Gołębiewskiego. Już w maju zaprezentuje on prace, 
należące do dwóch cykli malarskich – „Czasoprzestrzeń Wiara 
i Wyobraźnia” i „Wielcy i Uznani Potęga Umysłu”.

 Nie zabraknie również 
autorskich wizji kosmosu, przy 
wykonaniu których malarz 
inspirował się autentycznymi 
z d j ę c i a m i  w s z e c h ś w i a t a . 
Niewątpliwą atrakcją i swego 
rodzaju novum będzie moż-
liwość obejrzenia w czasie trwa-
nia wystawy lmu związanego 
z  twórczością  artystyczną Mar-
ka Gołębiewskiego.

 Jak zapewnia artysta, 
podczas wystawy zobaczymy 
portrety wybitnych przed-
stawicieli świata kultury i nauki, 
którzy w znaczący sposób 
wpłynęli na rozwój ludzkości.  

NIEZWYKŁA WYSTAWA NIEZWYKŁEGO ARTYSTY

Artysta Marek Gołębiewski podczas pracy przy projekcie 
z cyklu - „Wielcy i Uznani Potęga Umysłu”

 K u r a t o r e m  w y s t a w y 
został Sebastian Węgrzynowski, 
pełniący obowiązki dyrektora 
B i b l i o t e k i  P e d a g o g i c z n e j 
w Trzebnicy.
 Marek Gołębiewski to 
t rzebnick i  ar tys ta  malarz , 
urodzony w 1965 roku. Jego 
prace znajdują się w prywatnych 
zbiorach w kraju i za granicą: 
w Niemczech, Włoszech, Ka-
nadzie, Japonii, Anglii, Australii. 
Artysta stale się rozwija i udos-
konala swój warsztat. W jego 
zbiorach znajdziemy wiele 
pojedynczych prac, ale także 
kilka cykli.
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 W dniu 26 lutego 1991 
roku ocjalnie została uru-
chomiona produkcja wyrobów 
mięsnych. Od tego dnia minęło 
już 30 lat. Zmieniło się wiele, 
jednak nadal niezmienna jest 
misja rmy, którą jest inspiro-
wanie do mądrego odżywiania 
poprzez dostarczenie klientom 
wysokiej jakości produktów. 

 - 30 lat istnienia rmy to 
piękny jubileusz, którego serdecznie 
gratulujemy. Budowa zaangażo-
wanego zespołu, ciężka praca i zmysł 
to czynniki, bez których osiągnięcie 
sukcesu wydaje się niemożliwe. To 
jak dziś wygląda innowacyjna rma 
budzi podziw. Stałe dążenie do 
rozwoju przynosi efekty. Rozwój 
rmy widoczny jest po rozmiarach 
przedsiębiorstwa, ilości zatrud-
nionych osób, ale przede wszystkim 
jakości procesu produkcji oraz

produktów, które stale są wyróż-
niane – mówi starosta Powiatu 
Trzebnickiego Małgorzata Ma-
tusiak, a wicestarosta Grzegorz 
Terebun dodaje:
  - Nie tylko ścieżka rozwoju 
i  sukcesy rmy zasługują na 
uznanie, ale także wsparcie, jakim 
Państwo Tarczyńscy obdarzyli przez 
wszystkie te lata potrzebujących. 
Przypomnijmy, że rma Tar-
czyński S.A. podczas walki 

z pandemią koronawirusa prze-
kazując kwotę 50 tysięcy zło-
tych, wsparła zakup sprzętu do 
pracowni biologii molekularnej 
w Szpitalu im. Świętej Jadwigi 
Śląskiej w Trzebnicy. Dzięki 
współpracy samorządów i przed-
siębiorcy dziś w trzebnickim szpitalu 
możemy wykonać specjalistyczne 
badania, w tym badania w kierunku 
SARS-Cov-2 i niezwłocznie otrzy-
mać wynik.

30 LAT NA RYNKU!!! INNOWACYJNY PRODUCENT Z POWIATU TRZEBNICKIEGO
Tarczyński S.A. to innowacyjny producent wysokiej jakości wędlin, kabanosów, parówek i przekąsek białkowych, którego 
produkty są dystrybuowane do blisko 30 krajów świata na 3 kontynentach. Tarczyński S.A., to marka znana na całym świecie. 
Tym bardziej cieszy nas fakt, że rma od 30 lat działa na terenie Powiatu Trzebnickiego.

Z okazji 30-lecia działalności rmy Tarczyński S.A. pragniemy pogratulować 
Państwu Elżbiecie i Jackowi Tarczyńskim pięknego Jubileuszu.

Zdobywane przez wiele lat doświadczenie, utworzenie zaangażowanego 
i kompetentnego zespołu oraz stałe dążenie do rozwoju zapewniło 
Państwa Firmie osiągnięcie sukcesu.
Tarczyński S.A. to  nie tylko nowoczesne technologie, ale również wysokiej 
jakości produkty, które znajdują uznanie nie tylko w kraju, 
ale również zagranicą.

Życzymy Państwu, Waszym współpracownikom wszelkiej 
pomyślności w realizacji śmiałych planów i zamierzeń.

Szanowni Panstwo
Elzbieta i Jacek Tarczynscy,,. „Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym, 

czego pragniemy, nie na tym, czego się boimy”.
Brian Tracy

Odwiedzający nas przedstawiciele partnerskich powiatów 
z Niemiec czy Autonomicznej Republiki Adżarii mieli okazję, 
dzięki uprzejmości Państwa Tarczyńskich zwiedzić rmę, 
poznać jej historię, najnowsze technologie czy proces produkcji. 
Zagraniczni partnerzy byli pod wielkim wrażeniem organizacji 
przedsiębiorstwa a także rozwoju, który widoczny był przy 
okazji kolejnych wizyt

Doskonała współpraca z przed-
siębiorcami przynosi wymierne 
korzyści dla mieszkańców 
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POZNAJ SWÓJ URZĄD 
Starostwo Powiatowe w Trzebnicy to nie tylko Urząd, to przede wszystkim ludzie. Za sprawami bieżącymi, rzetelną obsługą 
interesantów stoją wykwalikowani pracownicy, którzy dokładają wszelkich starań by z pełnym zaangażowaniem realizo-
wać powierzone im zadania i obowiązki. Przestawiamy Państwu wydziały znajdujące się w strukturze Starostwa, a w ko-
lejnym numerze poznają Państwo pracowników zajmujących stanowiska samodzielne. Poznajmy się!

Ewa Pietrzak 713879502

Bogumił Twardy  713879522
Dominika Celary 713879523

Obsługa: 
Mieczysław Stasik, Barbara Rogala, 
Lilia Szafrańska, Monika Stasik, 
Krystyna Stasik

Krzysztof Śmiertka 713879510

Naczelnik Wydziału 

Pracownicy: 

Sabina Jankowska 713879574
Paweł Chorzępa  713879574

Jerzy Świdziński, Natalia Jakubiak – 
Wardziak, Anna Cierniak, Iwona Ła-
pucha, Paulina Skrzypek 713879507

Naczelnik Wydziału 
Emilia Bandrowicz 713879507

Pracownicy:

Zastępca Naczelnika Tomasz Til-
gner 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Główna Księgowa i Naczelnik 
Wydziału 

Pracownicy:

Anna Wróbel 713879516
Ewa Nakonieczna 713879517

Jagoda Barczyk-Patyk 713879519
Sylwia Rudnicka 713879511

Ewa Rzepiela 713879514

Dorota Czapla 713879512

Naczelnik Wydziału 

Agnieszka Bielecka 71387 9552

Pracownicy:
Katarzyna Wiraszka 7138795 53

Maciej Zaleski 713879550

Monika Dolińska 71387 95 51

Sandra Iżewska-Chudy, Dorota Fi-
ł o n ,  M i l e n a  M i c h a l c z e w s k a 
713879568

Pracownicy:

Naczelnik Wydziału 
Anna Mądra-Kras 713879518

Jan Lipa, Monika Radecka, Agniesz-
ka Sztadilów, Mateusz Kundera 
713879528
staż: Iga Podlewska, Dominika 
Chrąchol, Anna Zembrzuska

Ewa Długosz 713879546
Pracownicy:
Jolanta Gradowicz 713879544

Małgorzata Kolenda 713879547
Katarzyna Wnuk 713879547
Edyta Królik 713879543
Stanisław Antolak 713879545
Emilia Misiorek 713879543

Naczelnik Wydziału 

Klaudia Pudłowska 713879544

Justyna Mydlarz 713879544

Jolanta Kot 713879590

Radosław Buczek 713879591

Natalia Hebda 713879590
Kamila Błaszkowska 713879591

Agata Samiło 713879591

Magdalena Żyża 713879592

Klaudia Pieprzyk 713879591

Pracownicy:

staż: Aleksandra Misḱiewicz

Główny Księgowy i Naczelnik 
Wydziału 

Beata Szczotka 713879590

WYDZIAŁ FINANSOWY

WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

WYDZIAŁ OŚWIATY 
I ZDROWIA

Anna Dmytryk, Agata Uleryk, Piotr 
Wróbel, Bartosz Korus 713879526
Anna Kuczma, Karolina Łabuz, 
Natalia Dziedzińska, Konrad Łap-
czuk  713879527

Zastępca Naczelnika Wydziału 
Wojciech Olejniczak
Pracownicy:

Naczelnik Wydziału 
Bożena Bernat 713879524

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

WYDZIAŁ OCHRONY 
ŚRODOWISKA, 
ROLNICTWA I LEŚNICTWA

WYDZIAŁ DS. OBSŁUGI
FINANSOWEJ
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Anna Żyła 713879559
Sabrina Tomicka 71387959

Grażyna Waszak 713879560

Naczelnik Wydziału 
Marcin Myśliwek 713879556
Pracownicy: 
Wioletta Grochowska 713879561

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA

Aleksandra Bagińska 713879540

Sandra Zaręba 713879557
staż: Weronika Krzyżanowska

Justyna Sobania 713879557

Katarzyna Iwaszuk 713879558
Katarzyna Paterek 713879558

Aleksandra Mitoraj 713879540

Geodeta Powiatowy oraz Naczel-
nik Wydziału 
Joanna Drożdż-Zawadzka 713879583
Pracownicy:

Aleksandra Januszewska, Dominika 
Szymala, Aleksandra Łuczków  
713879532

Natalia Wosiek, Agata Ratajczak 
713879549

WYDZIAŁ GEODEZJI , 
KARTOGRAFII 
I KATASTRU

Paweł Pawłowski 713879531

Marian Kościukiewicz, Krzysztof 
Wachowicz 7138795536

Mateusz Kasza 713879531

Urszula Kasprzyk 7138795531

Aleksandra Kocuła, Wiktoria Fur-
dykoń, Grażyna Sopel, Bożena Ra-
ducka, Dominika Karcz 713879538

Pracownicy:

Naczelnik Wydziału 

Anna Nowaczek, Martyna Parus, 
Tomasz Opałka 713879523

Joanna Jasłowska 713879584

staż: Weronika Janik

WYDZIAŁ KULTURY, 
PROMOCJI I WSPÓŁPRACY 
ZAGRANICZNEJ

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I POZYSKIWANIA 
FUNDUSZY

dyspozycji!
doJestesmy,

Panstwa ,

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Trzebnicy aktywnie włączyli
się w pomoc charytatywną. Serce, pompki i przysiady dla Wojtusia 
w akcji #Gaszyn Challange

Dyrektor Biura 

Pracownicy:
Aleksandra Kamińska, Angelika 
Konieczna, Justyna Pusz, Joanna 
Baran, Julia Mądra 713879501

Paulina Kazikowska  713879501

BIURO STAROSTY 
POWIATU 
TRZEBNICKIEGO

Pracownicy Wydziału Geodezji, Kartograi i Katastru Starostwa 
Powiatowego w Trzebnicy
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