
POWIAT
Nowa odsłona gazety 
Powiatu Trzebnickiego
Z przyjemnością informujemy 
mieszkańców Powiatu Trzeb-
nickiego, że wraz z początkiem 
roku 2022 rozszerzamy formułę 
komunikacji z Państwem. Prze-
de wszystkim łamy naszej ga-
zety wchodzą w przestrzeń in-
ternetową. Zmieniamy również 
nazwę i częstotliwość ukazywa-
nia się papierowej wersji gazety.

czytaj na str. 7

ŻMIGRÓD
Uruchomiono punkt wy-
mazowy w Żmigrodzie
Niedawno informowaliśmy Pań-
stwa o konsolidacji dwóch jakże 
ważnych i zasłużonych szpitali 
dla naszego powiatu - Szpitala 
Rehabilitacji i Opieki Długo-
terminowej w Żmigrodzie oraz 
Szpitala im. Św. Jadwigi Ślą-
skiej w Trzebnicy, a już mamy 
pierwsze wyraźne efekty tej de-
cyzji. 

czytaj na str. 10

TRZEBNICA
Liceum Ogólnokształcą-
ce w Trzebnicy w gronie 
najlepszych szkół w 
Polsce!
Liceum Ogólnokształcące im. 
II Armii Wojska Polskiego w 
Trzebnicy jest wśród 1000 naj-
lepszych liceów w Polsce skla-
syfikowanych w Rankingu Li-
ceów  PERSPEKTYWY 2022

czytaj na str. 19

Powiat Trzebnicki 
solidarny z zaatakowaną Ukrainą

czytaj na str. 3

Proinwestycyjny budżet Powiatu 
Trzebnickiego na rok 2022

czytaj na str. 6
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Rekordowe 27 milionówRekordowe 27 milionów
na drogi powiatowena drogi powiatowe
w roku 2022w roku 2022

Obecny Zarząd Powiatu w ciągu pierwszych trzech lat swojej kadencji (2019-2021) prze-
znaczył na inwestycje drogowe 36,7 mln zł. Jest to kwota o ponad 3 mln zł większa niż 
poprzedni zarząd przeznaczył na drogi w ciągu całej kadencji.

czytaj na str. 4
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Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka 
(Ks. Mieczysław Maliński)

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Trzebnickiego,

dramat, jaki stał się udziałem naszych sąsiadów z Ukrainy wstrząsnął całym demokratycznym światem i zjednoczył różne środowiska w 
potrzebie niesienia pomocy krajowi dotkniętemu bestialskim i niespodziewanym atakiem. Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, nie pozosta-
jąc obojętnym wobec potrzeb i będąc świadomym wyzwań, jakie teraz przed nami stoją, uruchomiło lokalne działania pomocowe. Natych-
miastową reakcją było utworzenie powiatowego punktu pomocy obywatelom Ukrainy, który zajął się zbiórką niezbędnych artykułów, ale 
również zgłoszeniami wolontariuszy oraz osób chętnych do przyjęcia uchodźców. W imię solidarności z obywatelami Ukrainy Starostwo 
Powiatowe w Trzebnicy wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem zorganizowało zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów. W chwili obecnej jest 
to żywność z długim terminem przydatności, ciepła, nowa bielizna, koce, śpiwory, środki medyczne opatrunkowe, środki czystości.

Działając na podstawie wytycznych Wojewody Dolnośląskiego oraz uzgodnień posiedzenia Sztabu Zarządzania Kryzysowego, Powiat Trzeb-
nicki podjął się organizacji Powiatowego Punktu Pomocy Dla Ukrainy. Z uwagi na wskazany przez Wojewodę podział terytorialny, Punkt 
pełnić będzie jednocześnie funkcję Subhubów dla Powiatu Oleśnickiego, Milickiego i Wołowskiego.

Ponadto, jako Powiat Trzebnicki, organizujemy transporty z najpotrzebniejszymi rzeczami na Ukrainę, które trafiły już do Lwowa oraz pod 
Kijów.Pod hasłem „Solidarni z Ukrainą” organizujemy także wsparcie wolontariackie, nagłaśniamy akcje pomocowe organizowane przez 
najważniejsze instytucje i organizacje w naszym województwie.

W ostatnich dniach udało się nam przywieźć z granicy dzieci do rodzin zamieszkujących nasz powiat oraz znaleźć miejsce zamieszkania 
dla wielu rodzin z ogarniętej chaosem wojny Ukrainy.

Mieszkańcy Powiatu Trzebnickiego, serdecznie dziękuję za Wasze dotychczasowe ogromne zaangażowanie w pomoc naszym sąsiadom 
dotkniętym ogromną i niewyobrażalną tragedią oraz proszę o dalsze wsparcie. Jako starosta Powiatu Trzebnickiego, mogę zapewnić, że 
zrobimy co w naszej mocy,aby pomóc ludziom, którzy walczą o niepodległość swojego kraju w wojnie, która toczy siętuż za naszą granicą, 
ale także tym, którzy musieli z dnia na dzień porzucić swoje dotychczasowe życie, dobytek oraz najbliższych. Ludziom, którzy dziś, tu i 
teraz, potrzebują naszej pomocy. Wierzę, że dzięki wspólnym działaniom nie damy zwyciężyć złu. Niech żyje wolna Ukraina, niech żyje 
wolna Europa, niech żyje wolny Świat!

Małgorzata Matusiak
Starosta Powiatu Trzebnickiego

POMAGAMY W ZATRUDNIENIU

PUNKT KONTAKTOWY
dla uchodźców z Ukrainy i pracodawców 

zainteresowanych ich zatrudnieniem
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Już pierwszego dnia agre-
sji rosyjskiej na Ukrainę 
swoją solidarność wyrazili 
członkowie Zarządu Powiatu 
Trzebnickiego starosta Mał-
gorzata Matusiak i wicesta-
rosta Grzegorz Terebun.

W swoim wpisie w mediach 
społecznościowych Starosta 
Małgorzata Matusiak napi-
sała:
„Powiat Trzebnicki solidarny z 
Ukrainą. Jesteśmy z Wami.
Тшебницький повіт на знак 
солідарності з Україною. Ми з 
тобою.”
Wicestarosta Grzegorz Tere-
bun napisał:
„Agresja Rosji na Ukrainę sta-
ła się faktem. Trudno pogodzić 
się z brutalną napaścią na wol-
ność i niepodległość. Wierzę w 
to, że mobilizacja społeczności 
międzynarodowej przyczyni się 
do wycofania wojsk rosyjskich 
z terenu Ukrainy. Biorąc udział 
w akcjach pomocowych dedy-
kowanych obywatelom Ukrai-
ny potwierdzamy solidarność 
i wsparcie jakiego potrzebują 
bardziej niż kiedykolwiek.
#PowiatTrzebnicki solidarny z 
UKRAINĄ.”
Przewodniczący Rady Po-
wiatu Trzebnickiego Robert 
Adach wspomina, że już w 
2014 roku protestował prze-
ciwko wojnie na Ukrainie:

„Dokładnie w 2014 roku 
protestowałem przeciwko 
wojnie na Ukrainie. Nieste-
ty historia zatoczyła koło i 
70 letni Putin chce zapisać 
się w podręcznikach jako 
ten, który w XXI wieku mor-
duje ludzi. Po doświadcze-
niach wojennych ludzkość 
niczego się nie nauczyła. 
W tej tragedii dla Polaków 
szczęściem jest, że wybory 
w USA wygrał prezydent 
Biden a nie przyjaciel mordercy 
Donald Trump”.

Wszystkie Gminy Powiatu 
Trzebnickiego w pełni soli-
darne z Ukrainą

Szefowie poszczególnych gmin 
naszego powiatu również ma-
nifestują swoje poparcie dla 
Ukrainy. Burmistrz Gminy 
Prusice Igor Bandrowicz na 
swoim profilu napisał:
„Dzisiejsze informacje o ataku 
Rosji i Białorusi na Ukrainę 
ogromnie nas poruszyły i prze-
raziły. Mieliśmy nadzieję, że 
konflikt ten zostanie rozwiąza-
ny na stopie dyplomatycznej. 
Tymczasem docierają do nas 
wiadomości o bezpardonowych 
atakach, bombardowaniach, 
pierwszych ofiarach. W liście 
do Burmistrza Miasta Myrno-
grad Олександр Брикалов 
zapewniłem, że nasi ukraińscy 

partnerzy mogą li-
czyć na naszą so-
lidarność i wspar-
cie”.

Swoje wsparcie 
z adek l a r owa ł a 
Gmina Oborniki 
Śląskie informu-
jąc, że w związku 
z agresją Rosji na 
Ukrainę przygoto-
wują się na przyję-
cie uchodźców zza 
naszej wschodniej 
granicy:
„W związku z 
agresją Rosji na Ukrainę przy-
gotowujemy się na przyjęcie 
uchodźców zza naszej wschod-
niej granicy. Na chwilę obecną 
dysponujemy 80 miejscami 
noclegowymi, które mogą nie 
zabezpieczyć wymaganych po-
trzeb”.

Pierwszego dnia napaści Rosji 

na Ukrainę swoją soli-
darność i chęć niesie-
nia pomocy mieszkań-
com Ukrainy wyrazili 
także pozostali szefo-
wie gmin naszego po-
wiatu: Gminy Wisz-
nia Mała, Gminy 
Trzebnica, Gminy 
Zawonia i Gminy 
Żmigród.

Mieszkańcy i samorządowcy z Powiatu Mieszkańcy i samorządowcy z Powiatu 
Trzebnickiego solidarni z UkrainąTrzebnickiego solidarni z Ukrainą
Nad ranem 24 lutego 2022 roku rosyjskie wojsko na polecenie Władimira Putina zaatakowało suwe-
renną Ukrainę. W geście solidarności wszyscy samorządowcy Powiatu Trzebnickiego zamanifestowali 
swoje poparcie dla Ukrainy oraz chęć niesienia pomocy mieszkańcom naszego sąsiedniego kraju.

Pracownicy Starostwa Po-
wiatowego na bieżąco doko-
nują segregowania darów w 
siedzibie przy ul. Leśnej w 
Trzebnicy. Odzew mieszkań-
ców naszego powiatu jest 
ogromny. Nikt nie pozostaje 
obojętny.

W pierwszym transporcie wy-
słane zostały najbardziej pilne 
rzeczy takie jak koce, śpiwo-
ry, termosy, rękawiczki czy 
powerbanki. W długich kolej-
kach przed granicą po stronie 
ukraińskiej, ze względu na 
niskie temperatury, wiele osób 
jest wyziębionych. Wymaga-
ją natychmiastowej pomocy 
poprzez dostarczenie koców i 
śpiworów.

Starostwo Powiatowe organizuje pomoc dla Ukrainy
Już 28 lutego wieczorem wyruszył pierwszy transport darów mieszkańców 
Powiatu Trzebnickiego dla uchodźców ukraińskich, którzy przez wojnę zmu-
szeni zostali do opuszczenia swoich domów.

więcej informacji na: www.glostrzebnicki.pl

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

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

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

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

u Żmigród: Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska  

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

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

u Wisznia Mała: GOPS, ul. Wrocławska 2,

u Zawonia: GOPS, ul. Trzebnicka 11,

u Oborniki Śląskie: Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 26.
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W przypadku inwestycji 
drogowych Zarząd Powiatu 
Trzebnickiego zawsze kie-
ruje się zasadą partnerskiej 
współpracy. Działania te 
zmierzają do pozyskiwania 
partnerów do realizacji za-
dań inwestycyjnych. Tak 
przyjęta polityka przynosi 
wymierne efekty i co naj-
ważniejsze służy mieszkań-
com Powiatu Trzebnickiego. 

Inwestycje drogowe należą do 
jednych z najbardziej oczeki-
wanych przez mieszkańców 
Powiatu Trzebnickiego. Wy-
datki przeznaczone na ten cel 
w budżecie Powiatu Trzebni-
ckiego z roku na rok ulegają 
istotnemu zwiększeniu. Tylko 
w roku 2022 przeznaczymy na 
ten cel kwotę 27,6 mln zł. 

Zestawienie wydatków in-
westycyjnych na drogi po-
wiatowe poprzedniego oraz 
obecnego Zarządu Powiatu 
wskazują na znaczne ich 
zwiększenie w obecnej ka-
dencji.

 Inwestycje Zarządu Powiatu 
Trzebnickiego w latach 2015-
2018 przedstawiają się nastę-
pująco:

- w roku 2015 na łączną kwotę 
5,5 mln zł,
- w roku 2016 na łączną kwotę 
4,5 mln zł,
- w roku 2017 na łączną kwotę 
7,2 mln zł,
- w roku 2018 na łączną kwotę 
16,5 mln zł.

Inwestycje Zarządu Powiatu 
Trzebnickiego w latach 2019-
2022:

- w roku 2019 na łączną kwotę 
14,1 mln zł,
- w roku 2020 na łączną kwotę 
10,3 mln zł,
- w roku 2021 na łączną kwotę 
12,3 mln zł,
- w roku 2022 zaplanowane są 
inwestycje drogowe na kwotę 
27,8 mln zł. 

Takie zestawienie i analiza 
kwot w poszczególnych kaden-
cjach nie pozostawia wątpliwo-

ści jeśli chodzi o skuteczność 
działań obecnego Zarządu Po-
wiatu Trzebnickiego. 

Obecny Zarząd Powiatu tylko 
w ciągu pierwszych trzech lat 
swojej kadencji przeznaczył na 
inwestycje drogowe 36,7 mln 
zł, czyli o 3,0 mln zł więcej niż 
poprzedni Zarząd w ciągu ca-
łej kadencji. 
  W latach 2019 – 2022 obecny 
Zarząd Powiatu przeznaczył 

na inwestycje drogowe ponad 
64,5 mln zł, co stanowić bę-
dzie niemal podwojenie środ-
ków finansowych przeznaczo-
nych na ten cel w poprzedniej 
kadencji. 
 Ciągłe pozyskiwanie partne-
rów sprawia, że kwota ta uleg-
nie dalszemu zwiększeniu. 
Przyjęty na rok 2022 r. budżet 
Powiatu Trzebnickiego jest bu-
dżetem zdecydowanie proin-
westycyjnym.

Stale poprawiane jest bez-
pieczeństwo mieszkańców 
na drogach powiatowych

Zakup radarowych wyświetla-
czy prędkości dla wszystkich 
gmin powiatu trzebnickiego 
to pomysł władz powiatu na 
zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców na drogach. Jak 
pokazują statystyki większość 
zdarzeń drogowych spowo-
dowanych jest niedostosowa-
niem prędkości do warunków 
drogowych i atmosferycznych 
oraz do obowiązujących prze-
pisów.
- Montaż wyświetlaczy pręd-
kości to kolejna inicjatywa, 
która została  zrealizowana 
we współpracy z samorządami 
gminnymi. Cieszymy się, że po 
raz kolejny przy współpracy z 
samorządami podejmowane 
są działania, które będą mia-
ły wpływ na bezpieczeństwo 
mieszkańców. Za to dziękuję 
burmistrzom i wójtom powiatu 
trzebnickiego – mówi starosta 
Małgorzata Matusiak.

(GPT)

27 milionów złotych na remont 27 milionów złotych na remont 
dróg powiatowych w 2022 rokudróg powiatowych w 2022 roku

• W porównaniu do poprzedniej kadencji, obecny Zarząd Powiatu Trzebnickiego zamie-
rza podwoić kwotę środków finansowych na inwestycje drogowe

Obecny Zarząd Powiatu w ciągu pierwszych trzech lat swojej kadencji (2019-2021) przeznaczył na in-
westycje drogowe 36,7 mln zł. Jest to kwota o ponad 3 mln zł większa niż poprzedni zarząd przezna-
czył na drogi w ciągu całej kadencji. Tylko w roku 2022 wydane zostanie kolejne 27 mln zł.

• Remont drogi powiatowej w Lubnowie (Gmina Oborniki Śląskie)• Niebawem rusza remont drogi powiatowej Ludgierzowice - Rzędziszowice

• Remont drogi w Rudzie Żmigrodzkiej (Gmina Żmigród)• Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D (Gmina Trzebnica)

• Radar prewencyjny w Obornikach Śl.
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„Niestety jestem rozczaro-
wany postawą burmistrza 
Trzebnicy Marka Długozimy. 
Samorządowiec, który pub-
licznie deklaruje współpra-
cę z Powiatem, z sobie tylko 
znanych powodów kolejny 
raz atakuje Zarząd i Prze-
wodniczącego Rady na swo-
im profilu społecznościo-
wym. Tym razem w kwestii 
remontów dróg - mówi Ro-
bert Adach, Przewodniczący 
Rady Powiatu Trzebnickiego

 Wiadomo nie od dziś, że po-
trzeby remontowe dróg są 
większe niż możliwości bu-
dżetu. I to nie dotyczy jedynie 
dróg powiatowych, ale także 
dróg gminnych. Nie dotyczy to 
jedynie powiatu trzebnickiego, 
ale całego kraju. Dlatego też 
tak ważny jest zrównoważo-
ny rozwój oraz systematyczne 
zwiększanie środków budżeto-
wych na remonty i przebudo-
wy.
 Przypominam, że burmistrz 
Trzebnicy wraz ze swoim 
ugrupowaniem „Skuteczni dla 
rozwoju” miał w poprzedniej 
kadencji pełny wpływ na decy-
zje związane z projektami bu-
dżetów oraz wyborem dróg do 
remontów. Sporym problemem 
w poprzedniej kadencji było 

zrozumienie pojęcia zrówno-
ważonego rozwoju. Jednak po-
mimo iż największe środki fi-
nansowe na remonty dróg były 
lokowane w gminie Trzebnica, 
burmistrz Marek Długozima 
nie był w stanie wyremonto-
wać dróg, które dzisiaj wytyka.
Chciałbym poinformować, że 
w tej kadencji środki finanso-
we przeznaczone na remonty i 
przebudowy dróg powiatowych 
przewyższają środki przezna-
czone na ten cel w całej po-
przedniej kadencji. Prognozy 
wskazują, że obecna kadencja 

będzie rekordowa i nakłady na 
inwestycje drogowe zostaną 
podwojone. Pragnę podkreślić, 
że w gminie Trzebnica uloku-
jemy więcej środków finanso-
wych niż poprzedni Zarząd.
 Przy tej okazji apeluję do bur-
mistrza Trzebnicy Marka Dłu-
gozimy, aby zapytał radnych 
ze swojego ugrupowania „Sku-
teczni dla rozwoju”, dlaczego 
na powiatowej sesji budżeto-
wej nie poparli budżetu na 
rok 2022. Jest tam piętnaście 
inwestycji drogowych - między 
innymi kolejny etap przebu-

dowy drogi nr 1400D będącej 
bardzo ważną inwestycją dla 
mieszkańców gminy Trzeb-
nica. Proponuję także aby 
zgłaszane przez burmistrza 
drogi do remontu były wyni-
kiem analizy najważniejszych 
potrzeb mieszkańców, a nie 
jego sympatii do konkretnych, 
powiązanych z nim radnych. 
Dlatego proponuję, aby zade-
klarowane przez burmistrza  
środki finansowe przeznaczyć 
na remont drogi oraz chodnika 
w Ujeźdzcu przy szkole. Tam 
właśnie, ze względu na bezpie-

czeństwo dzieci, jest niezbęd-
ny remont.
  Podsumowując: na remonty 
dróg powiatowych przezna-
czamy dużo większe środki 
niż robił to poprzedni Zarząd z 
ugrupowania Marka Długozi-
my, a także, co bardzo istotne, 
rozumiemy co znaczy zrówno-
ważony rozwój. Powiat to sześć 
gmin, nie jedna.
  Oczywiście jesteśmy bardzo 
otwarci na współpracę z bur-
mistrzem Trzebnicy Markiem 
Długozimą. Proponuję jednak, 
aby burmistrz zaprzestał sto-
sowania bezpodstawnych ata-
ków na obecny Zarząd i Radę, 
ponieważ współpracy to nie 
sprzyja. Niestety w tym propa-
gandowym konflikcie burmi-
strza z Powiatem nie zauwa-
ża się faktu, że w tej kadencji 
Gmina Trzebnica i Powiat 
Trzebnicki w partnerstwie zre-
alizowały więcej inwestycji niż 
w kadencji zaprzyjaźnionego 
z Markiem Dlugozimą byłe-
go starosty  Waldemara Wy-
sockiego. Warto tutaj choćby 
wspomnieć o takich przedsię-
wzięciach jak budowa ścieżki 
rowerowej z Książęcej Wsi do 
Gruszeczki czy też obecnie re-
alizowana przebudowa drogi w 
kierunku Ujeźdzca z budową 
chodnika i ścieżki rowerowej.”

Współpraca jest zawsze lepsza niż konflikt 
- komentarz Przewodniczącego Rady Powiatu Trzebnickiego
W ostatnich dniach na swoim profilu społecznościowym burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima zaatakował Za-
rząd Powiatu oraz personalnie Przewodniczącego Rady Powiatu Roberta Adacha w kwestii dotyczącej remontów dróg 
powiatowych na terenie Gminy Trzebnica. Do zagadnienia odniósł się przewodniczący Robert Adach.

• Przedstawiciele Powiatu Trzebnickiego i Gminy Trzebnica podczas wspólnego otwarcia ścież-
ki rowerowej

Powiat przejął nieruchomość. 
Ruszy modernizacja.
Zarządzeniem Wojewo-
dy Dolnośląskiego Powiat 
Trzebnicki otrzymał zgodę 
na nabycie w formie daro-
wizny nieruchomości sta-
nowiącej obecnie biuro Za-
rządu Dróg Powiatowych 
przy ul. Łącznej 1c w Trzeb-
nicy. Dotychczas nierucho-
mość ta znajdowała się w 
zasobie Skarbu Państwa. 
 
Powiat Trzebnicki po przyjęciu 
działek do zasobu, przeprowa-
dzi szereg remontów, których
posadowione na tym tere-
nie budynki niezaprzeczalnie 
wymagają. Pozwoli to przede 
wszystkim na modernizację 
budynków, rozebranie uszko-
dzonych wiat, posadowienie 
nowych miejsc na sprzęt oraz 
materiał potrzebny do utrzy-
mania dróg. Zostanie również 
wykonana wymiana insta-
lacji grzewczej. Wszystkie te 
działania mają na celu przede 
wszystkim sprawne wykony-

wanie zadań zleconych z za-
kresu utrzymania dróg.
 Zarząd Powiatu Trzebnickie-
go podjął również starania o 
otrzymanie nieruchomości 
stanowiącej obecnie bazę Za-

rządu Dróg Powiatowych w 
Żmigrodzie celem podjęcia po-
dobnych inwestycji oraz prze-
prowadzenia modernizacji.

(GPT)

• Podpisanie aktu notarialnego. Na zdjęciu od prawej: starosta 
Małgorzata Matusiak, wicestarosta Grzegorz Terebun, członkini 
zarządu Sławomira Misiura-Hermann

Usprawnienia działalności 
terenowego biura paszportowego 

Uprzejmie informujemy, że w 
celu skrócenia czasu na roz-
patrzenie wniosku o wydanie 
paszportu zostały uruchomio-
ne dodatkowe telefoniczne li-
nie rejestracji tj.:

u 71 387 95 96,
u 71 387 95 97,
u 71 387 95 99

Zgłoszenia rejestracji przyjmo-
wane są w dni robocze Staro-
stwa Powiatowego w Trzebnicy 
od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8.00 do 15.30. 
Limit dziennych zgłoszeń zo-
stał zwiększony do 100 osób. 

Uprzejmie informujemy, że 
każde zgłoszenie zostanie 
przyjęte. Po przyjęciu zgłosze-
nia zostanie (zgodnie z limitem 
dziennym) wyznaczony termin 
wykonania czynności wyrobie-
nia paszportu na stanowisku 
obsługi.

Po odbiór paszportu nie obo-
wiązuje telefoniczna rezer-
wacja wizyty.
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Proinwestycyjny budżet Powiatu Proinwestycyjny budżet Powiatu 
Trzebnickiego na rok 2022Trzebnickiego na rok 2022

Duży nacisk kładziony jest 
na inwestycje drogowe, 
których w roku 2022 jest 
piętnaście. 
 
Łączna kwota wydatków in-
westycyjnych w roku 2022 
wynosi 31,4 miliona zł – w 
tym przebudowa drogi Rzę-
dziszowice – Ludgierzowice 
za kwotę ponad 10,5 mln zł, a 
także kontynuacja przebudo-
wy drogi powiatowe nr 1400 D 
na odcinku od mostu za Bie-
daszkowem Małym do granicy 
powiatu trzebnickiego i mi-
lickiego za kwotę 4,8 mln zł. 
Istotną inwestycją jest również 
dostosowanie budynku Domu 
Dziecka do obowiązujących 
przepisów – łączny koszt tej 
inwestycji to niemal 2 miliony 
złotych.

Nie wszyscy radni byli za 
planowanymi inwestycjami

Nie wszyscy radni zagłosowa-
li za zrównoważonym i proin-
westycyjnym budżetem. Nie 
poparli go Daniel Buczak, 
Piotr Okuniewicz, Jerzy Tre-
la i Sławomir Błażewski. Bio-
rąc pod uwagę fakt, że radni 
z ugrupowania „Skuteczni dla 
rozwoju” Marka Długozimy 
oraz sam burmistrz Trzebnicy 
promują się w przestrzeni me-
dialnej przy przebudowie drogi 
nr 1400 D, jest to decyzja nie-
zrozumiała i niepokojąca. Tym 
bardziej, że Gmina Trzebnica 
partycypuje w 25% kosztów.

Niezrozumiały jest również 

brak poparcia tych radnych 
dla rekordowej inwestycji Po-
wiatu w gminie Zawonia, jaką 
jest przebudowa drogi Rzędzi-
szowice – Ludgierzowice za 
kwotę ponad 10,5 mln zł czy 
dla przebudowy drogi powia-
towej nr 1358 D na odcinku 
Uraz – Rościsławice w gminie 
Oborniki Śląskie za kwotę nie-
mal 2 mln zł.

Lista pozostałych inwesty-
cji drogowych zapisanych w 
budżecie w roku 2022:

u Przebudowa drogi powia-
towej nr 1367D relacji Strze-
szów – Ozorowice – Szewce 
z podziałem na etapy – Etap 
I – przebudowa drogi i budo-
wa ciągu pieszo-rowerowego, 
kwota: 2 500 000 zł

u Przebudowa drogi Rzędzi-
szowice – Ludgierzowice, kwo-
ta: 10 597 830 zł

u Przebudowa drogi powiato-
we nr 1400D na odcinku od 

mostu za Biedaszkowem Ma-
łym do granicy powiatu trzeb-
nickiego i milickiego z podzia-
łem na odcinki, kwota: 4 762 
552 zł

u Przebudowa drogi powiato-
wej nr 1336 D w miejscowości 
Ligota polegająca na remoncie 
pobocza gruntowego, kwota: 
356 790 zł

u Rozbudowa byłej drogi 
wojewódzkiej Nr 342 na za-
daniu: Budowa chodnika 

w miejscowości Skokowa w 
ciągu drogi wojewódzkiej Nr 
342 – etap ostatni, kwota:  
1 167 000 zł

u Ligota Strupińska – etap II 
droga dojazdowa do gruntów 
rolnych, kwota: 700 000 zł

u Przebudowa drogi powiato-
wej nr 1367D relacji Strzeszów 
– Ozorowice – Szewce – odci-
nek 2, kwota: 
1 952 803 zł

u Przebudowa drogi powiato-
wej nr 1321 D Dobrosławice – 
Przedkowice – droga dojazdo-
wa do gruntów rolnych, kwota: 
600 000 zł

u Przebudowa drogi powia-
towej nr 1358 D na odcinku 
Uraz – Rościsławice z podzia-
łem na dwa etapy – etap I od 
km 0+000 do 1+650, kwota: 1 
950 000 zł

u Przebudowa drogi powiato-
wej nr 1364 D odcinek Wilczyn 
– Golędzinów, kwota: 573 200 
zł

u Przebudowa drogi powiato-
wej nr 1331 D Ujeździec Wielki 
– Domanowice – etap 4, kwota: 
700 000 zł

u Przebudowa drogi powiato-
wej nr 1331 D Ujeździec Wiel-
ki (w terenie zabudowanym), 
kwota: 750 000 zł

(GPT)

• Sesja Rady Powiatu Trzebnickiego

W środę 29 grudnia 2021 roku Rada Powiatu Trzebnickiego uchwaliła zaproponowany przez Zarząd Powiatu 
budżet na rok 2022. Przedłożony budżet zakłada realizację wszystkich zadań obligatoryjnych nałożonych na 
Powiat Trzebnicki ustawowo, jak również zadań służących realizacji priorytetów do których należą wydatki 
na inwestycje.
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Nowa odsłona gazety Powiatu Trzebnickiego

Do tej pory otrzymywa-
li Państwo raz na kwartał 
podsumowanie informacji 
z powiatu na łamach gaze-
ty DTR24.pl. Teraz gazeta 
będzie ukazywała się raz w 
miesiącu i będzie nosić tytuł 
„Głos Powiatu Trzebnickie-
go”.

Gazeta posiada również włas-
ny serwis informacyjny pod 
adresem www.glostrzebnicki.
pl, w którym znajdą Państwo 
szereg informacji związanych 
z pracą Zarządu Powiatu oraz 
Rady Powiatu. Pojawiać się 
będą wywiady, opinie i opisy 
wydarzeń związanych z na-
szym regionem.
 Zmiany są efektem próśb 
mieszkańców naszego powia-
tu, którzy chcieliby otrzymy-
wać ważne i ciekawe infor-
macje szybciej. Robimy zatem 
kolejny krok, aby spełnić Pań-
stwa oczekiwania.
 Państwa głos będzie dla nas 
inspiracją do poszukiwania 

nowych tematów. Jak zawsze 
prosimy o Państwa aktywny 
udział. 
 „Głos Powiatu Trzebnickiego” 
to czasopismo, w którym każdy 
znajdzie interesująca tematykę. 
Tylko u nas poznasz głos mło-
dzieży, głos ludzi aktywnych i 
głos seniorów. 
 Napiszemy, gdzie nieodpłatnie 
można skorzystać z pomocy 
prawnej. Przekażemy porady 
Powiatowego Rzecznika Konsu-
mentów. Pomożemy osobom ze 
szczególnymi potrzebami. Od-
kryjemy miejsca, które warto 
odwiedzić podczas wycieczek 
rowerowych oraz pieszych. 
 Pokażemy jak dynamicznie 
zmienia się Powiat Trzebnicki.
Głos Powiatu Trzebnickiego, to 
głos każdego z nas. Zaprasza-
my do lektury w formie papie-
rowej oraz na portalu:
www.glostrzebnicki.pl

Zapraszamy do lektury. Pań-
stwa Głos liczy się naprawdę. 

(GPT) n Głos Powiatu Trzebnickiego jest dostępny również w internecie | www.glostrzebnicki.pl

Udogodnienia w obsłudze mieszkańców

Władze Gminy Prusice na 
czele z Burmistrzem Igorem 
Bandrowiczem stawiają na 
wysoką jakość i profesjo-
nalną obsługę Mieszkańców 
i Interesantów, korzystają-
cych z prusickiego urzędu.

Burmistrz Igor Bandrowicz 
wspólnie z Radnymi Rady 
Miejskiej w Prusicach i Wice-
starostą Powiatu Trzebnickie-
go Grzegorzem Terebunem do-
konali symbolicznego otwarcia 
Biura Obsługi Mieszkańca w 
Urzędzie Miejskim w Prusi-
cach.
- Biuro Obsługi Mieszkańca 
prowadzi kompleksową obsłu-
gę Mieszkańców - przyjmuje 
podania, wnioski i pisma inte-
resantów oraz udziela szczegó-
łowych informacji dotyczących 
sposobu załatwiania spraw 
przez merytoryczne właściwe 
komórki Urzędu Miejskiego w 
Prusicach – opowiada włodarz 
Gminy dodając: - Na stałe w 
Biurze Mieszkańca znajdują 
się stanowiska dotyczące wy-
miaru podatków, gospodarki 
odpadami oraz ewidencji lud-
ności, działalności gospodar-
czej i USC, zaś w każdej innej 

sprawie zostaną poproszeni 
pracownicy merytoryczni z od-
powiednich referatów

W Biurze Obsługi Mieszkańca 
można złożyć podanie, wnio-
sek, pismo; pobrać karty i 
druki, otrzymać szczegółowe 

informacje, potwierdzić profil 
zaufany oraz opłacić podatek 
(kartą).

Biuro Obsługi Mieszkańca 
pracuje poniedziałki, wtorki, 
czwartki i piątki 7.30-15.30, 
zaś w środy 7.30 -17.30

Z przyjemnością informujemy mieszkańców Powiatu Trzebnickiego, że wraz z początkiem roku 2022 rozszerzamy for-
mułę komunikacji z Państwem. Przede wszystkim łamy naszej gazety wchodzą w przestrzeń internetową. Zmieniamy 
również nazwę i częstotliwość ukazywania się papierowej wersji gazety.

Od poniedziałku 31 stycznia 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Prusicach funkcjonuje Biuro Obsługi Mieszkańca, do 
którego można wejść z płyty głównej Rynku. 

więcej informacji na: www.glostrzebnicki.pl

• Wicestarosta Grzegorz Terebun uczestniczył w otwarciu 
nowego Biura Obsługi Mieszkańca w Prusicach

• Burmistrz Prusic Igor Bandrowicz podkreśla, że profesjonal-
na obsługa mieszkańców jest dla niego bardzo istotna
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Do użytku oddano nowy chodnik w Korzeńsku
W poniedziałek 17 stycznia 
w miejscowości Korzeńsko 
(gm. Żmigród) zakończyły 
się prace polegające na wy-
konaniu nowej nawierzchni 
63-metrowego chodnika.
  
Chodnik z kostki brukowej 
jest przedłużeniem chodnika 
wybudowanego przez Polskie 
Koleje Państwowe od strony 
przejazdu kolejowego w stronę 
węzła „Korzeńsko” drogi eks-
presowej S5.
 Na odbiorze prac obecna była 
Starosta Małgorzata Matu-
siak, burmistrz Żmigrodu Ro-
bert Lewandowski i członek 
Zarządu Powiatu Paweł Oleś. 
To kolejna inwestycja będąca 
efektem świetnej współpracy 
Zarządu Powiatu Trzebnickie-
go z włodarzami gmin. n Odbiór prac związanych z chodnikiem w Korzeńsku. Nowa inwestycja jest efektem świetnej współpracy Powiatu z Gminą Żmigród

Historyczne wsparcie inwestycji drogowej na 
terenie Gminy Zawonia

Decyzja Zarządu Powiatu 
Trzebnickiego, który zdecydo-
wał się złożyć wniosek na tę 
właśnie inwestycję w ramach 
naboru do Polskiego Ładu, 
okazała się trafna. 
  To jeden z nielicznych wniosków 
złożonych przez samorządy po-
wiatowe, który został pozytywnie 
oceniony przez Komisję. Dzięki 
temu Powiat Trzebnicki otrzymał 
już promesę na ponad 10 mln zł. 
Wysokość dofinansowania wy-
nosi 95% wartości kosztorysowej 
zadania.
- Warto podkreślić, że od czasu 
kiedy powiat pojawił się jako jed-
nostka samorządu terytorialne-
go, w gminie Zawonia nie była 
realizowana tak duża inwestycja. 
Pierwsze rozmowy o budowie sa-
mego chodnika w Rzędziszowi-
cach rozpoczęliśmy w 2019 roku. 
Wtedy zostałem zaproszony na 
zebranie z mieszkańcami. Stan 
drogi już wtedy był tak zły, że w 
naszej ocenie nie nadawała się 
do cząstkowych remontów – o co 
wnioskowali mieszkańcy i wła-
dze gminy Zawonia. Podjęliśmy 
zatem decyzję o przygotowaniu 
dokumentacji na przebudowę 
całego, ponad trzykilometrowego 
odcinka i wraz z wcześniej zapro-
jektowanym chodnikiem w Rzę-
dziszowicach złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie – mówi Wice-
starosta Powiatu Trzebnickiego 
Grzegorz Terebun.
  Dzięki pozyskanej z Programu 
Inwestycji Strategicznych Pol-
ski Ład kwoty 10.067.938,00 zł 
zostanie wykonany istotny etap 
przebudowy strategicznej drogi 
powiatowej nr 1476D na odcin-
ku Ludgierzowice – Rzędziszowi-
ce. Jednocześnie w celu poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców 

Rzędziszowic zostanie wybudo-
wany chodnik dla pieszych.
 Realizacja tak dużej inwestycji 
to otwarcie przysłowiowego okna 
na świat dla Gminy Zawonia. 
Wskazana do przebudowy droga 
pozwoli udrożnić ruch komuni-
kacyjny na strategicznej drodze 
powiatowej, która łączy się z Po-
wiatem Wrocławskim a następ-
nie z drogą S8.
 Wicestarosta Powiatu Trzebni-
ckiego Grzegorz Terebun nie kry-
je zadowolenia z faktu realizacji 
tak dużej inwestycji:
- Jestem przekonany, że dzię-
ki realizacji tej inwestycji, sko-
rzystają oprócz mieszkańców 
Rzędziszowic, Ludgierzowic, 
Prawocic i Pomianowic również 
i kierowcy oraz turyści, którzy 
wybierają ten szlak komunika-
cyjny. Cieszę się, że te środki 
trafiły dla mieszkańców Gminy 
Zawonia. To kolejna inwestycja 
realizowana na terenie gminy. 
Po remoncie drogi wojewódzkiej 
nr 340 w Zawoni, w kolejnym 
etapie remontu drogi powiato-
wej Złotów–Czeszów wykonany 
został chodnik w miejscowości 
Sędzice. To bez wątpienia dobry 
czas dla mieszkańców tej gminy, 
którym dziękuję za słowa uzna-
nia kierowane pod adresem Po-
wiatu Trzebnickiego. Serdecznie 
dziękuje wszystkim, którzy przy-
czynili się do pozyskania kwoty 
ponad 10 mln zł na przebudowę 
drogi powiatowej nr 1476D na 
odcinku Ludgierzowice – Rzędzi-
szowice.
  Realizacja wskazanej inwestycji 
potwierdza, że działania obecne-
go Zarządu Powiatu Trzebnickie-
go są zgodne z danym mieszkań-
com słowem.

(GPT)

n Starosta Małgorzata Matusiak, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Adach i wicestarosta Grzegorz 
Terebun 

n Wskazana droga pozwoli udrożnić ruch komunikacyjny na strategicznej drodze powiatowej, która 
łączy się z Powiatem Wrocławskim a następnie z drogą S8 - mówi wicestarosta Grzegorz Terebun

Największa w historii inwestycja Powiatu Trzebnickiego w  Gminie Zawonia staje się faktem. Na blisko 11 mln zł 
oszacowana została przebudowa drogi  powiatowej Ludgierzowice - Rzędziszowice na terenie gminy Zawonia.
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Pierwsze rozmowy o dużej 
potrzebie przebudowy drogi 
powiatowej nr 1400D poja-
wiły się jeszcze w kaden-
cji kiedy Starostą Powiatu 
Trzebnickiego był Robert 
Adach, obecny Przewodni-
czący Rady Powiatu Trzeb-
nickiego.

W roku 2014 zostały pozyska-
ne środki finansowe z Narodo-
wego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych, programu 
mającego na celu udzielanie 
jednostkom samorządu tery-
torialnego dotacji celowych z 
budżetu państwa na dofinan-
sowanie zadań własnych w 
zakresie przebudowy, budowy 
lub remontów dróg powiato-
wych i gminnych.
   Z końcem roku 2014, w wyni-
ku wyborów samorządowych 
doszło do zmiany zarządu 
Powiatu Trzebnickiego. Sta-
rostą został wtedy Waldemar 
Wysocki z PiS, współpracują-
cy w koalicji z ugrupowaniem 
burmistrza Trzebnicy Marka 
Długozimy.  Niestety po tej 
zmianie zrezygnowano z prze-
budowy całego odcinka drogi 
powiatowej. Tym samym nie 
wykorzystano pełnej dotacji 
pozyskanej przez starostę Ro-
berta Adacha. W kadencji, kie-
dy rządziło Prawo i Sprawied-
liwość wraz z ugrupowaniem 
„Skuteczni dla Rozwoju” Mar-
ka Długozimy, wyremontowa-
no jedynie odcinek pomiędzy 
Trzebnicą a Biedaszkowem 
Małym, czyli nieco ponad po-
łowę całego odcinka Trzebnica 
- Gruszeczka.
   W listopadzie 2018 roku, w 
wyniku wyborów, od władzy w 
powiecie trzebnickim odsunię-
te zostało Prawo i Sprawied-
liwość oraz  jego koalicjant, 
ugrupowanie burmistrza 
Trzebnicy Marka Długozimy.   
Wybrany został nowy Zarząd 
- starostą została Małgorzata 
Matusiak, natomiast na wice-
starostę powołano Grzegorza 
Terebuna z Koalicji Obywatel-
skiej.

Nowy Zarząd Powiatu dopro-
wadza do dokończenia inwe-
stycji

Nowy zarząd szybko dostrzegł, 
że rozmowy o dokończeniu 
przebudowy drogi powiatowej 
nr 1400D powinny być jednym 
z najważniejszych priorytetów. 
Wyraźny w latach 2014-2018 
dynamiczny rozwój zakładów 

Tarczyński  S.A. z siedzibą w 
Ujeźdźcu Małym, firmy będą-
cej największym pracodawcą 
w powiecie trzebnickim, spo-
wodował, że droga powiatowa 
nr 1400D stała się istotna z 
punktu widzenia logistyczne-
go, a także drogą o dużym na-
tężeniu ruchu. 
   Firma Tarczyński S.A. była 
również bardzo zdeterminowa-
na, aby przebudowa drogi do 
granicy powiatu Trzebnickiego 
została dokończona. W rozmo-
wach z przedstawicielem firmy 
Edmundem Bienkiewiczem, 
zarząd powiatu informował, 
że realizacja tak dużego za-
dania, chodzi bowiem o prze-
budowę ponad 8 km drogi za 
kwotę niemal 10 mln złotych, 
najważniejszą kwestią będzie 
wypracowanie montażu finan-
sowego. Przy tak dużej inwe-
stycji to spore wyzwanie.

Wicestarosta zaproponował 
burmistrzowi Trzebnicy roz-
wiązanie

Realizując inwestycje drogowe 
Powiat jako inwestor często 
współpracuje z gminami, któ-
re pokrywają część kosztów. 
Remonty i przebudowy dróg 
powiatowych są bowiem w za-
interesowaniu szefów poszcze-
gólnych gmin.
   Wicestarosta Grzegorz Te-
rebun zaproponował, że jeżeli 
gmina Trzebnica zadeklaruje 
współfinansowanie, to powiat 
opracuje projekt a następnie 
złoży wniosek o dofinansowa-
nie. 
- Na wspólnym spotkaniu bur-
mistrz Trzebnicy Marek Dłu-
gozima przychylił się do naszej 
propozycji. Złożony następnie 
wniosek o dofinansowanie 

został pozytywnie oceniony 
i uzyskał dofinansowanie w 
kwocie blisko 5 mln zł. - po-
wiedział wicestarosta Grze-
gorz Terebun.

Droga zostanie oddana do 
użytku mieszkańcom z koń-
cem maja 2022 roku

Szacowana wartość inwestycji 
to kwota blisko 10 milionów 
złotych, a na jej realizację Po-
wiat Trzebnicki oprócz wkładu 
własnego w kwocie ponad 2,2 
mln złotych, pozyskał niemal 
5 mln złotych z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.
  Determinacja starosty Mał-

gorzaty Matusiak oraz wice-
starosty Grzegorza Terebuna, 
połączona z realizacją wielu 
złożonych proceduralnie dzia-
łań sprawiły, że wyczekiwane 
przez mieszkańców powiatu 
oraz przez największego w po-
wiecie trzebnickim pracodaw-
cy firmy Tarczyński S.A. za-
danie, zostanie już niebawem 
zrealizowane. 
   Warto podkreślić, że prezes 
Jacek Tarczyński poza udzie-
lonym wsparciem finansowym 
tego zadania, od początku 

wspiera działania Zarządu Po-
wiatu na wielu płaszczyznach. 
Współpraca jest kluczem do 
sukcesu.
   Podpisana 13 października 
w Starostwie Powiatowym w 
Trzebnicy umowa z wykonaw-
cą na przebudowę drogi po-
wiatowej nr 1400 D na trasie 
Biedaszków Mały - Ujeździec 
Wielki - Gruszeczka, o długoś-
ci blisko 8 600 m, to jedna z 
największych inwestycji dro-
gowych na przestrzeni ostat-
nich kilku lat.
   Dodatkowo podczas rozmów 
dotyczących zakresu prac, 
Zarząd Powiatu zdecydował o 
dodatkowych pracach polega-

jących na zbudowaniu blisko 
2,5 km odcinka chodnika przy 
pomiędzy Biedaszkowem Ma-
łym a Ujeźdźcem Wielkim oraz 
Ujeźdźcem Wielkim a siedzibą 
firmy Tarczyński S.A. 
- W mojej ocenie jest to stra-
tegiczna inwestycja przede 
wszystkim dlatego, że łączy 
duże miejscowości takie jak 
Ujeździec Mały, Ujeździec 
Wielki, Biedaszków Mały i 
Biedaszków Welki ze stolicą 
gminy Trzebnicą. Drugi bar-
dzo istotny aspekt to firma 

Tarczyński S.A., która już dziś 
zatrudnia około dwóch tysięcy 
pracowników i ciągle sie roz-
wija - mówi wicestarosta Grze-
gorz Terebun.

Determinacja Przewodniczą-
cego Rady Powiatu Trzebni-
ckiego Roberta Adacha

Przewodniczący Rady Po-
wiatu Trzebnickiego Robert 
Adach nie ma wątpliwości, że 
to strategiczna i długo ocze-
kiwana inwestycja dla miesz-
kańców gminy Trzebnica 
oraz Powiatu Trzebnickiego. 
Podkreśla także rolę obecne-
go Zarządu Powiatu, który 
dzięki szerokiej współpracy 
i przemyślanym działaniom 
realizuje strategię zrówno-
ważonego rozwoju w każdej 
gminie Powiatu Trzebnickiego. 
Zaangażowanie obecnego Za-
rządu w realizowane zadania 
oraz doskonała współpraca z 
mieszkańcami, samorządami 
i przedsiębiorcami są bardzo 
widoczne.
- Po długich perturbacjach 
w końcu udało się dopiąć tą 
najdroższą w historii inwesty-
cję drogową powiatu - mówi 
Przewodniczący Rady Robert 
Adach. - Po tym jak poprzedni 
zarząd zrezygnował z dotacji, 
którą udało nam się pozyskać 
w 2014 roku, byłem po ludzku 
zły na polityków, którzy szuka-
jąc haków na mnie zaprzepaś-
cili kilkumilionową dotację. 
Na szczęście dzięki mediacjom 
Pana Tarczyńskiego udało 
się skłonić Gminę Trzebnica 
do współfinansowania wkła-
du do pozyskanych pienię-
dzy z programu rządowego. 
Chciałbym zwrócić uwagę na 
fakt, że obecny Zarząd Powia-
tu inwestuje w każdą z gmin 
sprawiedliwie i obecnie żaden 
z burmistrzów i wójtów nie 
zgłasza pretensji, że inwesty-
cje ważne dla jego mieszkań-
ców są przez powiat pomijane. 
Niestety w latach 2014-2018 
mieliśmy poczucie niespra-
wiedliwego podziału środków. 
Obecnie na sesji rady powiatu 
znów rozmawiamy meryto-
rycznie, bez inwektyw, agresji 
i obrażania. Każdy ma prawo 
zabrać głos i nikt nie wyłącza 
mikrofonu. Chyba właśnie na 
tym polega demokracja lokal-
na, aby wysłuchiwać wszyst-
kich racji i podejmować racjo-
nalne, sprawiedliwe decyzje 
- kończy przewodniczący Ro-
bert Adach.                    (GPT)

Odebrano pierwszy etap przebudowy Odebrano pierwszy etap przebudowy 
drogi powiatowej nr 1400Ddrogi powiatowej nr 1400D
Pierwszy etap ważnej dla mieszkańców inwestycji jaką jest przebudowa drogi powiatowej nr 1400D od Biedasz-
kowa Małego do granicy powiatów Trzebnickiego i Milickiego został odebrany. Doprowadzenie do wykonania tej 
inwestycji jest dużym sukcesem obecnego zarządu Powiatu Trzebnickiego ze starostą Małgorzatą Matusiak oraz 
wicestarostą Grzegorzem Terebunem na czele. 

• Droga powiatowa nr 1400D zostanie przebudowana na odcinku od Biedaszkowa Małego do granicy Powia-
tu Trzebnickiego i oddana z końcem maja 2022 roku.

• Nowa nawierzchnia w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo oraz 
komfort jazdy kierowców
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Decyzją Starosty Trzebni-
ckiego Małgorzaty Matusiak 
oraz dyrektorów szpitali po-
wiatowych utworzono w żmi-
grodzkiej placówce dodatko-
wy punkt wymazowy! 

Mieszkańcy Powiatu Trzebni-
ckiego zyskali możliwość wyko-
nania tzw. „testu covidowego”, 
bez konieczności odbywania 
podroży do Trzebnicy. Wykwa-
lifikowana kadra medyczna i 
odpowiednie dysponowanie jej 
zasobami to potencjał, który 
należy nie tylko rozwijać, ale 
przede wszystkim odpowied-
nio wykorzystywać. Wpraw-
dzie słyszmy już komunikaty, 
że pandemia dobiega końca i 
powoli wracamy do względnej 
normalności, to jednak należy 
ciągle być ostrożnym i mieć na 
uwadze doświadczenie minio-
nych miesięcy. Odpowiednio 
szybkie testowanie, według 
wielu autorytetów w dziedzi-
nie chorób zakaźnych, jest 
gwarancją uchronienia siebie i 
swoich najbliższych przed cięż-
kimi konsekwencjami zakaże-
nia wirusem SARS-CoV-2. 

Wymazy przeprowadzane w 
żmigrodzkim szpitalu będą 
przekazywane do placówki 
w Trzebnicy, gdzie z wykorzy-
staniem sprzętu pracowni bio-
logii molekularnej, zostaną w 
krótkim czasie poddane anali-
zie, a wyniki będą dostępne na 
Internetowym Koncie Pacjenta 
(IKP) oraz w mobilnej aplikacji 
mojeIKP.  
  Nie ulega wątpliwości, że ta-
kie rozwiązanie wychodzi na-
przeciw potrzebom z zakresu 
opieki medycznej mieszkań-
ców naszego powiatu i dowodzi 
odpowiedniego wykorzystania 

potencjału obu zaangażowa-
nych w projekt placówek.  
  Nowy punkt wymazowy funk-
cjonuje w  Szpitalu Rehabilita-
cji i Opieki Długoterminowej 
w Żmigrodzie przy ulicy Willo-
wej 4. 
 Rejestracja: 
- pod numerem telefonu 71 38 
31 18 wew. 31 lub 
- poprzez wypełnienie formula-
rza zgłoszeniowego na stronie 
gov.pl/koronawirus
 Wyniki testu będą dostępne 
na Internetowym Koncie Pa-
cjenta (IKP) oraz w mobilnej 
aplikacji mojeIKP.

Uruchomiono punkt wymazowy w 
Żmigrodzie
Niedawno informowaliśmy Państwa o konsolidacji dwóch jakże ważnych i za-
służonych szpitali dla naszego powiatu - Szpitala Rehabilitacji i Opieki Dłu-
goterminowej w Żmigrodzie oraz Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebni-
cy, a już mamy pierwsze wyraźne efekty tej decyzji. 

Sukcesy Koła Gospodyń Wiejskich 
z Domanowic

Kreatywne, zaangażowane, 
z sercem na dłoni - takie są 
mieszkanki Powiatu Trzebni-
ckiego z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Domanowicach.

- Bardzo dziękuję za przemiłe 
spotkanie i gratuluję osiągnięć 
w ogólnopolskim plebiscycie 
„Mistrzowie Agro 2021”, zajęcia 
pierwszego miejsca w Powiecie 
Trzebnickim i czwartego w Wo-
jewództwie Dolnośląskim - po-
wiedziała starosta Małgorzata 
Matusiak.
  „Mistrzowie Agro” to największy 
ogólnopolski plebiscyt wiejski i 
rolniczy, który w województwie 
dolnośląskim jest prowadzony 
przez „Gazetę Wrocławską”, a 

w całej Polsce także przez inne 
dzienniki regionalne oraz ogól-
nopolski serwis i magazyn dla 
rolników „Strefa Agro”.

n Koło Gospodyń Wiejskich z Domanowic odbiera dyplom „Mistrzo-
wie Agro 2021” z rąk starosty Małgorzaty Matusiak
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Poniżej przedstawiamy Pań-
stwu statystykę Wydziału Ko-
munikacji za rok 2021 oraz 
kilka ciekawostek dotyczących 
zarejestrowanych w naszym 
powiecie pojazdów.

u4182 wydanych praw jazdy
u1447 praw jazdy z wpisem 
dla kierowców zawodowych
u372 wydanych wtórników
u8617 zarejestrowanych po-
jazdów
u18362 zgłoszeń dotyczących 
nabycia/zbycia pojazdu
u1623 wyrejestrowanych po-
jazdów
u362 zatrzymanych praw jaz-
dy

W Powiecie Trzebnickim mamy 
zarejestrowanych 97584 po-
jazdów. Średnio na jednego 

mieszkańca przypada zatem 
1,15 pojazdu.
Najstarszy zarejestrowany u 
nas pojazd został wyproduko-
wany w roku 1934. To ciągnik 
rolniczy marki John-Deer o 
pojemności silnika 8 litrów, 
zasilanego benzyną, o mocy 
41,5 kW.

Najciekawsze z zarejestrowa-
nych w naszym urzędzie sa-
mochodów osobowych to Mer-
cedes-Benz 170V Kabriolet z 
1936 r., NSU Fiat Kabriolet z 
1937 roku – jedyny na świecie 
egzemplarz wyprodukowany 
przez firmę NSU na zamówie-
nie klienta, a także Citroen 
11C z 1953 roku i 1957 roku – 
model, który był wykorzystany 
w serialu Stawka Większa niż 
Życie.

Statystyki i ciekawostki z Wydziału KomunikacjiStatystyki i ciekawostki z Wydziału Komunikacji
Pomimo pandemii i wprowadzanych obostrzeń staramy się w pełni zapewnić obsługę wszystkich mieszkańców. 
Każdego dnia pracownicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Trzebnicy przyjmują kilkuset interesantów 
chcących załatwić sprawy urzędowe. Jednym z nich jest Wydział Komunikacji.

• Pracownicy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy pomimo 
pandemii i obostrzeń starają się w pełni zapewnić obsługę mieszkańców

Odprawa roczna kadry kierowniczej 
jednostek organizacyjnych PSP
W dniu 22 lutego 2022 roku w 
siedzibie Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Trzebnicy odbyła się w for-
mie wideokonferencji odpra-
wa roczna kadry kierowniczej 
jednostek organizacyjnych 
Państwowej Straży Pożarnej 
województwa dolnośląskiego 
z Dolnośląskim Komendan-
tem Wojewódzkim Państwowej 
Straży Pożarnej st. bryg. Mar-
kiem Kamińskim. 

 W odprawie uczestniczyła 
Starosta Małgorzata Matusiak 
oraz Prezes Zarządu Powiato-
wego ZOSP RP dh. Paweł Oleś. 
Z ramienia KP PSP Trzebnica w 
odprawie uczestniczył Komen-
dant Powiatowy PSP w Trzeb-
nicy st. bryg. Rafał Przybylok 
oraz Zastępca KP PSP w Trzeb-
nicy mł. bryg. Konrad Cisek.  
  Podczas spotkania podsumo-

wano działalność komend PSP 
z Dolnego Śląska w roku 2021 
oraz omówiono plany i kierun-

ki działania na rok 2022 w 
każdym obszarze funkcjono-
wania formacji.

n Roczna odprawa kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych 
Państwowej Straży Pożarnej

Złożenie kwiatów pod pomnikiem 
Żołnierzy Wyklętych w Żmigrodzie

1 marca w Narodowym Dniu 
Pamięci o Żołnierzach Wy-
klętych nastąpiło symbo-
liczne złożenie kwiatów pod 
pomnikiem Żołnierzy Wyklę-
tych w Żmigrodzie.

„Żołnierze Wyklęci” to żołnie-
rze powojennego podziemia 
antykomunistycznego, którzy 
przeciwstawiali się narzuco-
nemu siłą reżimowi komuni-
stycznemu. Termin ten obej-
muje niejednorodną grupę – od 
małych organizacji uczniow-
skich, przez podziemne druży-
ny harcerskie, lokalne grupy 
zbrojne, aż po ogólnopolskie 
organizacje polityczne i woj-
skowe. W propagandzie Polski 
Ludowej „Żołnierze Wyklęci” 
byli określani mianem „ban-
dytów reakcyjnego podziemia” 
i „wrogów ludu”.
Narodowy Dzień Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych” jest obcho-
dzony od 2011 r. Ustawę o usta-

nowieniu tego święta skierował 
do Sejmu RP śp. Prezydent RP 
Lech Kaczyński. – Narodowy 
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wy-
klętych” ma być wyrazem hołdu 
dla żołnierzy drugiej konspira-
cji za świadectwo męstwa, nie-
złomnej postawy patriotycznej 
i przywiązania do tradycji nie-
podległościowych, za krew prze-
laną w obronie Ojczyzny – pod-
kreślił Lech Kaczyński. Ustawa 
została uchwalona 3 lutego 
2011 r.

Wybór daty nie jest przypad-
kowy. Upamiętnia on mord 
dokonany na przywódcach IV 
Zarządu Głównego Zrzesze-
nia „Wolność i Niezawisłość”. 
Zginęli oni 1 marca 1951 r. w 
więzieniu przy ul. Rakowieckiej 
od strzału w tył głowy. Tworzyli 
kierownictwo ostatniej ogólno-
polskiej konspiracji kontynu-
ującej od 1945 r. dzieło Armii 
Krajowej.

n Złożenie kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych w Żmigro-
dzie. Powiat Trzebnicki reprezentowała starosta Małgorzata Matusiak
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6 milionów złotych na aktywizację 
osób bezrobotnych i promocję zatrudnienia
Kwota przekraczająca sześć 
milionów złotych została 
przyznana na aktywizację 
osób bezrobotnych i promo-
cję zatrudnienia w Powiecie 
Trzebnickim w  2022 roku. 

W tegorocznym budżecie prze-
widziana jest kwota ponad 
2,3 miliona złotych na podję-
cie działalności gospodarczej, 
blisko 1,5 miliona złotych na 
organizację staży oraz ponad 
900 tysięcy złotych na prace 
interwencyjne.
Zachęcamy Państwa do ko-
rzystania z dostępnych, róż-
norodnych środków pomo-
cowych Powiatowego Urzędu 
Pracy:
• organizacji staży
• prac interwencyjnych,
• szkoleń

• dofinansowań do rozpoczę-
cia działalności gospodarczej 
•wyposażenia/doposażenia 
miejsca pracy
W ramach budżetu Powiato-
wego Urzędu Pracy na 2022 
rok, pomoc w ramach aktywi-
zacji osób bezrobotnych i pro-
mocji zatrudnienia obejmie 
około 600 osób.
Formularze wniosków oraz za-
sady udzielania pomocy znaj-
dziecie Państwo na stronie 
internetowej: www.trzebnica.
praca.gov.pl 

Informacje dotyczące: 
• staży udzielane są w siedzi-
bie urzędu, tel. 71 306 74 61, 
tel. 71 306 74 74
• prac interwencyjnych
tel. 71 306 74 46 

(GPT)

Powiat Oleśnicki również 
chce otworzyć biuro paszportowe
 We wtorek 11 stycznia 
Powiat Trzebnicki gościł 
przedstawicieli Starostwa 
Powiatowego z Oleśnicy, 
gdzie w najbliższym czasie 
planuje się otwarcie Tere-
nowego Punktu Paszpor-
towego. Sekretarz Powiatu 
Trzebnickiego Iwona Kurow-
ska dzieliła się doświadcze-
niem w tym temacie z 
Sekretarzem Powiatu Oleś-
nickiego Haliną Szydłowską. 
 
Terenowy Punkt Paszportowy 
został uruchomiony w Trzeb-
nicy 22 kwietnia 2021 r. W cią-
gu pierwszych ośmiu miesięcy 
funkcjonowania wydanych 
zostało ponad 6 tys. paszpor-
tów, co świadczy o ogromnym 
zainteresowaniu takimi pla-
cówkami.
 Dla mieszkańców powiatu 
trzebnickiego to ogromne uła-
twienie i usprawnienie. Obec-
nie nie ma już konieczności 
wyjazdu do Urzędu Wojewódz-
kiego we Wrocławiu. Warto 
wspomnieć, że w Trzebnicy 
paszporty wyrabiane są tak-
że przez mieszkańców ościen-
nych powiatów, ponieważ jest 
bliżej i szybciej.
Wiedza i kilkumiesięczne do-
świadczenie Starostwa Po-
wiatowego w Trzebnicy było 
głównym tematem rozmów z 
przedstawicielami oleśnickie-
go samorządu. Sekretarz Ha-
lina Szydłowska podkreśliła, 
że informacje zdobyte podczas 
spotkania w dużym stopniu 

usprawnią procedurę, przez 
którą obecnie przechodzi Po-
wiat Oleśnicki w związku z 
uruchomieniem takiego punk-
tu.
 Oprócz sekretarzy, w spotka-
niu ze strony Powiatu Trzebni-
ckiego uczestniczyły Paulina 
Kazikowska – Dyrektor Biura 
Starosty i Ewa Pietrzak – Na-

czelnik Wydziału Organizacyj-
nego, ze strony Powiatu Oleś-
nickiego Krzysztof Poślednik 
– Naczelnik Wydziału organi-
zacyjnego, Klaudiusz Oleksiuk 
– Kierownik Zespołu ds. in-
formatyki oraz Dawid Samul-
ski – Pełnomocnik Starosty 
Oleśnickiego ds. współpracy z 
mediami.

Dom Opieki Wytchnieniowej 
w Żmigrodzie

Otwarty w listopadzie 2020 
roku w Szpitalu Rehabilita-
cyjnym w Żmigrodzie Dom 
Opieki Wytchnieniowej do-
skonale wpisał się w potrze-
by rodziców i opiekunów, 
którzy sprawują pieczę nad 
swoimi nieuleczalnie i prze-
wlekle chorymi dziećmi. 

 Współpraca z Fundacją „Wroc-
ławskie Hospicjum dla Dzieci” 
we Wrocławiu zaowocowała 
utworzeniem pierwszej takiej 
placówki w województwie dol-
nośląskim, na którą powiat 
trzebnicki przeznaczył 360 
tysięcy złotych. Dzięki temu 

powstało miejsce, w którym 
rodzice i opiekunowie mogą 
poświęcić czas dla siebie, a 
pozostające w ośrodku dzieci 
mogą skorzystać z profesjonal-
nej opieki. 
 Obecnie trwa rekrutacja do 
projektu zapewnienia opie-
ki wytchnieniowej dla dzieci 
i młodzieży z terenu Dolnego 
Śląska.

Szczegółowych informacji 
udziela Pani Agata Pustuła pod 
numerem telefonu 511450927, 
adres email: rekrutacjaavo@
hospicjum.wroc.pl.

n Pokój w Domu Opieki Wytchnieniowej w Żmigrodzie

więcej informacji na: www.glostrzebnicki.pl
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Spotkanie z autorką książki „Dziewczyny z Gross-
-Rosen. Zapomniane historie z obozowego piekła”
Spotkanie z autorką książki 
„Dziewczyny z Gross-Rosen. 
Zapomniane historie z obo-
zowego piekła” Panią Ag-
nieszką Dobkiewicz odbyło 
się w Powiatowym Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w 
Żmigrodzie.

Była to niezwykła lekcja histo-
rii dla uczniów oraz wszyst-
kich uczestników wydarzenia. 
W autorskim spotkaniu udział 
wziął Przewodniczący Rady 
Powiatu Trzebnickiego Pan 
Robert Adach, Wiceprezes To-
warzystwa Miłośników Ziemi 
Żmigrodzkiej oraz przedstawi-
ciele lokalnych instytucji.
Autorka na podstawie odnale-
zionych dokumentów szczegó-
łowo odtworzyła losy sześciu 
młodych kobiet, które trafiły 
do Gross-Rosen, jednego z 
obozów nazistowskich.
  Groß-Rosen został założony 
latem 1940 roku. Pierwszy 
transport więźniów dotarł 2 
sierpnia 1940. Do 1 maja 1941 
obóz funkcjonował jako filia 
(AL GR) KL Sachsenhausen, 
następnie uzyskał status sa-
modzielnego obozu koncentra-
cyjnego (KL GR).

W latach 1941–1942 KL Groß-
-Rosen był niewielkim obozem 
pracy, którego więźniowie byli 
wykorzystywani przy wydoby-
waniu granitu z pobliskiego 
kamieniołomu.
  Na terenie obozu istniały od-
grodzone części, m.in. obóz 
kobiecy. Jeńców radzieckich 
mordowano po przywiezieniu, 
ok. 2500 z nich zostało zamor-
dowanych na przełomie 1941 i 
1942 roku.
W 1944 roku KL Groß-Rosen 
stanął na czele potężnego im-

perium podobozów, na które 
składało się ponad sto placó-
wek bardzo zróżnicowanych 
pod względem pełnionej funk-
cji. W tym okresie również 
Gross-Rosen było miejscem 
przerzutu dziesiątek tysięcy 
więźniów z obozów ewakuo-
wanych na wschodzie, przy 
zbliżającym się froncie. Marsz 
śmierci wyruszył z Gross-
-Rosen w lutym 1945 r., obóz 
został wyzwolony przez Armię 
Czerwoną 14 lutego 1945.

n Autorka książki „Dziewczyny z Gross-Rosen. Zapomniane 
historie z obozowego piekła” Agnieszka Dobkiewicz 

Z wizytą na Wiejskiej

15 listopada grupa uczniów 
i uczennic z naszego liceum 
miała przyjemność wizyto-
wać Sejm RP. Była to żywa 
lekcja parlamentaryzmu, 
podczas której mogliśmy 
poznać historię całego kom-
pleksu oraz poznać szczegó-
ły procesu związanego z le-
gislacją w naszym kraju.

Nie zabrakło też informacji 
kuluarowych, o których opo-

wiedział Pan Poseł Krzysztof 
Śmiszek, na którego zaprosze-
nie przy współpracy z Funda-
cją Brawo Ty, mogliśmy gościć 
w izbie niższej naszego par-
lamentu. Po merytorycznym 
wykładzie oraz zwiedzeniu 
kompleksu przyszedł czas na 
posiłek w restauracji sejmowej. 
Serdecznie dziękujemy za za-
proszenie i liczymy na kolejne 
inicjatywy w przyszłości!

(BM)

n Uczniowie trzebnickiego liceum z wizytą w Sejmie

Decyzja mogła być tylko jedna - jadę
W nocy z niedzieli na po-
niedziałek (27/28 lutego)
otrzymałem prośbę o po-
moc w przewiezieniu, prze-
transportowaniu rodziny z 
Ukrainy. Od razu wyraziłem 
zgodę. Jadę, trzeba pomóc 
- zaczyna swoją wypowiedź 
Krzysztof Śmiertka, radny 
Rady Miejskiej w Trzebnicy.

Udaliśmy się na przejście gra-
niczne  pomiędzy Ukrainą i 
Słowacją Vycne Nemecke – Uż-
gorod,  650 km od Trzebnicy.  
Już w drodze dowiedzieliśmy 
się, że na granicy jest spora 
kolejka a samo przejście przez 
granicę zajmuje kilkadziesiąt 
godzin.  Na miejscu zobaczyli-
śmy sceny, które nigdy nie po-
winny mieć miejsca.  Kobiety 
ze łzami w oczach, z dziećmi 
na rękach, z potężnymi torba-
mi będącymi na chwilę obecną 
całym dobytkiem. Na granicy 
mnóstwo wolontariuszy udzie-
lających pomocy. Punkty z po-
mocą medyczną, dmuchane, 
ogrzewane namioty, stoiska z 
żywnością czy odzieżą, osoby 
oferujące darmowy transport.
Po około dobie od przyjazdu na 
miejsce, rodzina która prosiła 
pomocy przejeżdża przez gra-
nicę. Są wyczerpani. Łącznie 

9 osób w tym dwoje dzieci - 
chłopcy 1,5 roczny i 2,5 rocz-
ny. Przejechali przez granicę 
dwoma autami. Od razu chcą 
jechać dalej, jak najdalej. Ja 
wsiadłem za kierownicę jedne-
go z aut. Utworzyliśmy konwój 
z trzech pojazdów i w drogę. Po 
drodze, ze łzami w oczach opo-
wiadają o swoim losie. Mar-
twią się o swoich mężów i  sy-
nów, którzy musieli pozostać w 
bardzo niebezpiecznym miej-
scu i bronić kraju. Uczymy się 
wzajemnie języka. Próbujemy 
się jakoś dogadać. Nawet nie 

ma z tym większego problemu.  
Pierwszy postój zrobiliśmy na 
stacji paliw w okolicy Nowe-
go Sącza.  Niestety zmęcze-
nie daje się mocno we znaki. 
Dziewczyna niemal zasypia za 
kierownicą. Obserwuję jej tor 
jazdy, prędkość – ja zamykam 
„konwój”. Dzwonię do Daniela, 
który jedzie pierwszym autem 
i nakazuję natychmiastowe 
zatrzymanie. Robimy kilka 
przerw po drodze. To jest ko-
nieczne.  Do Trzebnicy dojeż-
dżamy bezpiecznie około 1 w 
nocy. Rodziny są bezpieczne...

n Na granicy pomiędzy Ukrainą i Słowacją

więcej informacji na: www.glostrzebnicki.pl

Spotkanie osób niewido-
mych i słabowidzących w 
Obornikach Śląskich

Początek roku to czas spot-
kań i życzeń. W tym roku 
Zarząd Polskiego Związku 
Niewidomych Koła Trzebni-
ca zorganizował takie spot-
kanie 8 marca. 

W tym wydarzeniu wzięli 
udział Prezes Okręgu Dolno-
śląskiego PZN Barbara Linde-
nau-Bryja, Sekretarz Powiatu 
Trzebnickiego Iwona Kurow-
ska, Prezes Koła Trzebnica 

PZN Irena Kowalska, Zastępca 
Burmistrza Obornik Śląskich 
Henryk Cymerman, a także 
inni członkowie stowarzysze-
nia. 
Występ artystyczny zapewniła 
Pani Grażyna Meslik wykonu-
jąc utwory a cappela i grając 
na akordeonie. W  tym wyjąt-
kowym dniu nie brakło dużo 
ciepłych słów i życzeń dla 
wszystkich pań.

(UM OŚ)

n Coroczne spotkanie jest okazją do wielu ciekawych rozmów
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Przyznano rekordową kwotę dotacji 
dla organizacji pozarządowych

Jak podkreśla starosta Mał-
gorzata Matusiak, decyzja 
Zarządu Powiatu Trzebni-
ckiego o rekordowym wspar-
ciu finansowym organizacji 
pozarządowych to ukłon w 
stronę wyjątkowych miesz-
kańców Powiatu Trzebni-
ckiego i tak bardzo zaan-
gażowanych w działalność 
społeczną na różnorodnych 
przestrzeniach. 

- Warto wspierać inicjatywy in-
tegrujące lokalną społeczność 
i mieszkańców, którzy aktyw-
nie i z pełnym  zaangażowa-
niem działaniem, wpływając 
tym samym na rozwój Powiatu 
Trzebnickiego - dodaje wice-
starosta Grzegorz Terebun.
 W tym roku wyjątkowo szyb-
ko, bo już 7 grudnia, ogło-
szony został dedykowany dla 
organizacji pozarządowych ot-
warty konkurs ofert na wspie-
ranie realizacji zadań publicz-
nych Powiatu Trzebnickiego 
w roku 2022. Ten cieszący się 
rokrocznie bardzo dużym za-
interesowaniem konkurs ogła-
szany jest zwykle na początku 
roku kalendarzowego.
 Tym razem po konsultacjach 
przeprowadzanych z przedsta-
wicielami III sektora, Zarząd 
Powiatu zdecydował się na 

podjęcie decyzji o ogłoszeniu 
go już w grudniu roku po-
przedzającego. Pozwoli to na 
realizację projektów, których 
specyfika (np. przeglądy kolęd) 
wymusza organizację na po-
czątku stycznia.
 Wyjątkowa jest też kwota 
przeznaczona na realizację 
zadań publicznych. Od 2019 
roku władze Powiatu Trzebni-

ckiego konsekwentnie zwięk-
szają pulę pieniędzy przezna-
czoną na wsparcie projektów 
zgłaszanych przez organizacje 
pozarządowe. 
- Z dużą satysfakcją pragnę 
poinformować, że w trakcie 
obecnej kadencji jako Zarząd 
Powiatu ponad trzykrotnie 
zwiększyliśmy wydatki na 
wsparcie organizacji pozarzą-

dowych prowadzących swoją 
działalność na terenie Powiatu 

Trzebnickiego. W 2019 roku 
było to 135 tys. zł, natomiast 
w roku 2022 przeznaczyliśmy 
na działalność organizacji po-
zarządowych już przeszło 420 
tys. zł.
 Nasze działania pokazują jak 
ważna dla obecnego Zarządu 
jest oddolna inicjatywa lokal-
na. W naborze na rok 2022 
wpłynęło aż 86 ofert, z czego 
84 zostały rozpatrzone pozy-
tywnie i otrzymały dotacje.
 Niezmiernie cieszy mnie fakt, 
iż udało nam się wesprzeć 
w tym roku stowarzyszenia 
oraz fundacje, które wykonu-
ją ogromną ilość pozytywnych 
działań na rzecz osób niepeł-
nosprawnych a także w zakre-
sie kultury, sportu, edukacji, 
ekologii czy też ochrony zwie-
rząt.
 Wszystkim organizacjom 
serdecznie gratuluję i życzę 
sukcesów w tej istotnej dla 
naszych mieszkańców działal-
ności - powiedział wicestaro-
sta Grzegorz Terebun.

Sprawy społeczne, działalność organizacji pozarządowych w dzisiejszych czasach zasługuje na szczególne 
uznanie. Każdy przejaw społecznej inicjatywy, a szczególnie tej integrującej lokalną społeczność powinien zo-
stać doceniony. Powiat Trzebnicki pomimo stosowanych w kraju praktyk cięcia budżetu w otwartym konkursie 
ofert, podjął decyzję o dwukrotnym zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań 
publicznych.

Z dniem 1 stycznia 2022 
roku Stowarzyszenie Miesz-
kańców dla Trzebnicy odda-
ło do użytku mieszkańców 
Gminy Trzebnica najnowszy 
projekt „Czystsze powietrze 
dla Trzebnicy”.

Pierwszy uruchomiony czuj-
nik zanieczyszczenia powietrza 
zlokalizowany został w rejonie 
ulic Mostowej i Chrobrego. 
Obecnie regularnie montowa-
ne są kolejne czujniki na te-
renie Trzebnicy i okolicznych 
miejscowości. Pod poniższym 
linkiem każdy z mieszkań-
ców może sprawdzić aktualne 
wskazania zanieczyszczenia 
powietrza pyłami PM 2,5 i PM 
10, temperatury, ciśnienia at-
mosferycznego i wilgotności 
powietrza:
http://www.dlaTrzebnicy.pl/
czystszepowietrze

u Projekt „Czystsze powietrze 
dla Trzebnicy” powstaje jako 
społeczna inicjatywa miesz-
kańców gminy Trzebnica w 
celu podniesienia świadomości 
związanej z poprawą jakości 
powietrza.
u Świadomość, to również 
motywacja do działania. Zna-
jąc skalę smogu, wartości licz-
bowe zanieczyszczeń możemy 
skutecznie, w mniejszym lub 
większym stopniu, oddziały-
wać na rzecz poprawy jakości 
powietrza. 
u Cząstki pyłu są niewidoczne 
dla nas, ale to nie oznacza, że 
go nie ma. Program stowarzy-
szenia, polega na rozpropago-
waniu idei jakim jest społeczna 
kontrola jakości powietrza w 
Trzebnicy i sołectwach gminy 
Trzebnica. Kolejnym krokiem 
będzie pozyskiwanie środków 
na zakup następnych urzą-

dzeń, zachęcanie osób prywat-
nych i firm do instalacji takich 
urządzeń, które w ciągu ko-
lejnych miesięcy i lat stworzą 
gęstą sieć monitoringu jakości 
powietrza. 
u Stowarzyszenie chce, aby 
urządzenia programu „Czyst-
sze powietrze dla Trzebnicy” 
były rozlokowane w każdej 
dzielnicy Trzebnicy oraz w każ-
dym sołectwie. Niewykluczone, 
że w przyszłości stworzony zo-
stanie skuteczny monitoring 
czystego powietrza dla całego 
powiatu. 
u Pierwszym etapem progra-
mu, jest stworzenie jak naj-
gęstszej sieci czujników, celem 
zebrania danych niezbędnych 
do analizy. 
u To pozwoli w kolejnym kro-
ku przekazać dane odpowied-
nim instytucjom i służbom, 
celem podjęcia stosownych 

działań lub interwencji oraz 
monitorowanie tych działań.
u Finalnym efektem działań 
ma być podniesienie świa-
domości mieszkańców oraz 
przedstawienie faktycznego 
stanu jakości powietrza  wła-
dzom lokalnym.
u Świadomość, zmiana na-
wyków, wiedza oraz działa-
nia proekologiczne wpłyną na 
czystsze powietrze dla Trzebni-
cy i całej gminy.

Stowarzyszenie zachęca, aby 
włączyć się do programu. Moż-
na zostać sponsorem zakupu 
kolejnych czujników, wyrazić 
chęć zamontowania czujnika 
u siebie lub przyłączenia się do 
rozpropagowania akcji.

Chcesz pomóc? Napisz do sto-
warzyszenia na adres:
info@dlaTrzebnicy.pl 

„Czystsze powietrze dla Trzebnicy”

n Czujnik jakości powietrza, który 
można zakupić w ramach projektu
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Duży wpływ na to ma nasza 
odporność psychiczna, czy-
li jedna z cech osobowości, 
która w dużym stopniu od-
powiada za to w jaki sposób 
radzimy sobie z wyzwania-
mi, stresem i presją. Nieza-
leżnie od okoliczności, w 
jakich przychodzi nam się z 
nimi mierzyć.

Realizowany przez Powiat 
Trzebnicki projekt „Nowe 
umiejętności – nowe możliwo-
ści”, skierowany do uczniów 
i nauczycieli, umożliwia im 
nabycie umiejętności zapano-
wania nad stresem. Pośrednio 
wpływa to na wyniki egzami-
nów i sprawdzianów, a także 
wzmacnia motywację uczniów 
do nauki.
  Trening skupienia uwagi 
wiąże się z nabyciem ważnych 
cech i umiejętności. Są to mię-
dzy innymi:

u wzrost koncentracji (lepsza 

wydajność uczenia się) i polep-
szenie pamięci,
u wzrost zdolności radzenia 
sobie z emocjami, frustracja-
mi, bólem i napięciem,
u posiadanie więcej energii i 
równowagi,
u więcej odpowiedzialności za 
siebie, innych i środowisko,
u polepszenie relacji interper-
sonalnych.

W projekcie biorą udział:
u Powiatowy Zespół Szkół 
im. Władysława Reymonta w 
Obornikach Śląskich,
u Powiatowy Zespół Szkół 
im. Piotra Włostowica w Trzeb-
nicy,
u Powiatowy Zespół Szkół 
im. Jana Pawła II w Żmigro-
dzie.

Wartość projektu to kwota 3 
401 360 zł z czego 2 891 156 
zł pochodzi ze środków Unii 
Europejskiej.

(GPT)

Nowe umiejętności – nowe możliwościNowe umiejętności – nowe możliwości
Zastanawialiście się, jak to jest, że jedni z nas 
łatwiej niż inni radzą sobie z kryzysami, trud-
ności traktują jak wyzwania a możliwość wy-
stąpienia ewentualnych porażek nie ogranicza 
chęci podjęcia ryzyka?

To nie tylko osoby z nie-
pełnosprawnościami, ale 
również osoby starsze, ko-
biety w ciąży, osoby ze zła-
maną ręką lub nogą, których 
sprawność ograniczona jest 
czasowo.

Koordynatorem do spraw do-
stępności w Starostwie Powia-
towym w Trzebnicy jest Pani 
Iwona Kurowska – Sekretarz 
Powiatu Trzebnickiego, która 
wraz z powołanym zespołem 
podejmuje działania na rzecz 

poprawy dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami.
 Na początku 2021 r. Powiat 
Trzebnicki przystąpił do pro-
jektu „Dostępny samorząd 
lokalny w województwie dol-
nośląskim i lubuskim” reali-
zowanego przez Fundację Eu-

dajmonia. W ramach projektu 
odbyły się cykl szkoleń dla 
koordynatora ds. dostępności 
oraz pracowników wspierają-
cych koordynatora. Ponadto 
Starostwo Powiatowe otrzy-
mało grant w wysokości 12 
tys. zł na pokrycie kosztów 
drobnych usprawnień popra-
wiających dostępność osobom 
ze szczególnymi potrzebami w 
jednostce samorządu teryto-
rialnego.
W ramach projekt Starostwo 
zleciło również wykonanie ty-
floplanu budynku, gdzie mie-
ści się Wydział Komunikacji i 
Terenowe Biuro Paszportowe. 
Jest to wypukły plan obra-
zujący rozkład pomieszczeń 
w budynku, posiadający opis 
powiększoną czcionką i w al-
fabecie Braille’a. Pomoże on 
osobom słabowidzącym i nie-

widomym poruszać się w da-
nej przestrzeni.
 Przypomnijmy, że w poprzed-
nim etapie projektu przyznane 
środki finansowe przeznaczy-
liśmy na zakup:
- dwóch przenośnych pętli 
indukcyjnych, których zada-
niem jest wspomaganie osób z 
dysfunkcją słuchu,
- dwóch materacy ewakuacyj-

nych pozwalających na szybką 
i bezpieczną ewakuację osób 
niepełnosprawnych lub po-
szkodowanych,
- klawiatury do komputera z 
powiększoną czcionką, folii 
powiększających oraz ramek 
ułatwiających podpis na do-
kumentach dla słabowidzą-
cych.

(GPT)

Dostępność urzędu ma znaczenieDostępność urzędu ma znaczenie
Osoby ze szczególnymi potrzebami to takie, które ze względu na swoje cechy albo okoliczności, w których się znajdują, 
muszą podjąć dodatkowe działania w celu przezwyciężenia barier uniemożliwiających lub utrudniających im udział w 
różnych sferach życia na równi z innymi osobami.

• Tyfloplan Wydziału Komunikacji i Biura Paszportowego

więcej informacji na: www.glostrzebnicki.pl

• Materace ewakuacyjne zakupione w ramach projektu
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Czternaścioro zawodników 
GKS Fighter Trzebnica zdo-
było 15 medali: 8 złotych, 2 
srebrne i 5 brązowych

Wielkiego zadowolenia z suk-
cesu nie kryła trenerka Bar-
bara Nalepka, która podzięko-
wała wszystkim zawodnikom 
i całej sportowej rodzinie sku-
pionej wokół klubu.

    – Jako trenerka mogę powie-
dzieć tylko jedno: duma mnie 
rozpiera, że mogę pracować z 
tak ambitnymi zawodnikami 
jakimi jesteście! Dziękuję za 
sportową postawę podczas za-
wodów. Dziękuję za wspaniałe 
wspieranie siebie nawzajem po 
każdej walce jak i przed! Za to, 
że każdy z was może liczyć na 
każdego z klubu podczas lep-
szych i gorszych chwil. Dzię-
kuję za olbrzymie poświęcenie 
i za każdą kroplę potu wylaną 
na matę, jak i na treningu. 
Dziękuję również rodzicom 
każdego z dzieci za wspaniałą 
współpracę i że mogę na was 
liczyć w każdej minucie dzia-
łania klubu. Jesteście wielcy! – 
powiedziała Barbara Nalepka.

a Barbara Nalepka: złoto w 
kick-light senior -65kg (wygra-
na przed czasem)

a Alexandra Jaskólska: 
złoto w kick-light kadet star-
szy +65kg oraz złoto w light-
-contact kadet starszy +65kg 
(wszystkie walki wygrane 
przed czasem)

a Vanessa Świątkowska: 
złoto kick-light junior starszy 
-65kg (wszystkie walki wygra-
ne przed czasem)
a Hania Rybczyńska: brąz 

kick-light kadet starszy-46kg 
(debiut zawodniczki)
a Błażej Leszczyński: złoto 
kick-light kadet starszy +65kg 
(walki wygrane przed czasem)

a Damian Zyber: złoto kick-
-light junior -79kg (walki wy-
grane przed czasem)
a Krystian Latański: złoto 
kick-light senior -69kg
a Tobiasz Jarosz: brąz w 
light-Contact kadet starszy 
-42kg
a Bartosz Więckowski: sre-
bro w kick-light kadet starszy 
-69kg debiut naszego zawod-
nika
a Bartosz Wojtaszek: brąz 
w kick-light kadet młodszy 
-57kg również debiut
a Wiktor Grzmocinski: sre-
bro w kick-light kadet starszy 
-47 kg
a Miłosz Raczyk: brąz w 
kick-light kadet młodszy -37kg
a Borys Szeszuła: złoto w 
kick-light kadet młodszy -42kg 
oraz brąz w light contact kadet 
młodszy -42kg

Jak mówią zawodnicy i trene-
rzy był to dla nich dość ciężki 
turniej, który stał na bardzo 
wysokim poziomie. Zawodni-
cy GKS Fighter Trzebnica w 
niektórych walkach trafiali na 
medalistów Mistrzostw Świa-
ta i na medalistów Mistrzostw 
Europy – a mimo to walczyli 
jak równy z równym nie od-
puszczając nawet na sekundę.

Ogromny sukces GKS Fighter TrzebnicaOgromny sukces GKS Fighter Trzebnica
W dniach 19-20 lutego 2022 roku w Katowicach odbyły się II Otwarte Mistrzostwa Śląska w Kickboxingu. 
Zawodnicy klubu GKS Fighter Trzebnica spisali się tam rewelacyjnie, wielokrotnie stając na podium – w tym 
ośmiokrotnie na najwyższym jego stopniu.

• Zawodnicy GKS Fighter Trzebnica po zawodach mieli uzasadnione powody do zadowolenia

• Trener, Barbara Nalepka
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więcej informacji na: www.glostrzebnicki.pl

Postawa godna pochwały!
Pan Marcin Wardziak, miesz-
kaniec Strzeszowa, zapobiegł 
rozprzestrzenieniu się ognia 
przy budynku nowej świet-
licy. Wójt Jakub Bronowicki 
zaprosił go do urzędu gminy, 
by osobiście podziękować za 
podjęte działania.

6 lutego pan Marcin przejeż-
dżając na rowerze obok nowej 
świetlicy zauważył ogień w ko-
szu na śmieci, stojącym bezpo-
średnio przy budynku. Długo 
nie namyślając się wrócił do 
domu po wodę i zdążył ugasić 
ogień, zanim rozprzestrzenił 
się na świetlicę. Dzięki jego na-

tychmiastowej reakcji nie do-
szło do tragedii, jaką mógł być 
pożar budynku.
 Nagranie z monitoringu umoż-
liwiło ustalenie wandali, którzy 
podpalili kosz, a sprawa została 
zgłoszona na policję. Na terenie 
gminy co pewien czasu odno-
towujemy akty wandalizmu – 
niszczenia mienia gminnego. 
W związku z tym apelujemy do 
Państwa o uwagę i reagowanie 
w przypadku niepokojących za-
chowań. Jak również zwraca-
my się do rodziców z prośbą o 
rozmowę z dziećmi i zwrócenie 
uwagi jak spędzają wolny czas.

n Wójt Wiszni Małej Jakub Bronowicki podziękował za bez-
interesowną pomoc w ochronę wspólnego mienia

Akademia piłkarska z ofertą 
dla młodych sportowców z 
Ukrainy

Stowarzyszenie Akademia 
Piłki Nożnej Talent przyłą-
czyło się do akcji wielu klu-
bów sportowych w Polsce.

Akademia zaprasza dzieci z 
Ukrainy, które lubią sport i 
chcą grać w piłkę nożną na 
bezpłatne treningi piłkarskie. 
Zapewniany jest strój sportowy 
i pomoc w transporcie na boi-

ska. Partner klubu piłkarskie-
go Fundacja Brawo Ty wyrazi-
ła pełne wsparcie w kwestiach 
pomocy materialnej jak i orga-
nizacyjnej. 
 Wszystkich zainteresowanych 
APN Talent zaprasza do kon-
taktu:

a +48 661206758
a akademia@apntalent.pl

n Młodzi sportowcy z Akademii Piłki Nożnej Talent zapraszają swoich 
kolegów i koleżanki z Ukrainy na wspólne treningi

n Na nagraniu z monitoringu widać jak duże było zagroże-
nie pożarowe



18 nr 01 (006) | marzec 2022
T    R    Z    E    B    N    I    C    K    I    E    G    OT    R    Z    E    B    N    I    C    K    I    E    G    O
GŁOS POWIATU

Zawody zorganizowane zo-
stały w budynku Liceum 
Ogólnokształcącego im. K. 
Holteia. Przygotowania i 
przebieg Olimpiady koordy-
nował nauczyciel geografii 
mgr Artur Przystarz. 

Niestety z powodu pande-
mii  olimpiadę skrócono do 
jednego dnia i odbył się tylko 
etap pisemny, składający się 
z trzech podejść. Jury stano-
wili pracownicy Uniwersytetu 
Wrocławskiego, na czele które-
go stał prof. dr hab. Zdzisław 
Jary. 
W niedzielę ogłoszono wyni-
ki, nie było niespodzianki, 
zwycięzcą został po raz drugi 
z rzędu Piotr Zatwarnicki z 
Opola, uczestnik finału świa-
towego Olimpiady Geograficz-
nej. 
 W zawodach wzięło udział 79 
uczniów z województwa dolno-
śląskiego i opolskiego, w tym 
Jan Susłowicz, uczeń klasy 
czwartej obornickiego tech-
nikum, przygotowywany pod 
kierunkiem nauczyciela geo-
grafii mgr Artur Przystarza. 
 W silnej konkurencji uzyskał 
dobry wynik i uplasował się 

w środku stawki. Kilkuna-
stu laureatów zmierzy się w 
finale ogólnopolskim w Gdy-
ni, a najlepsi z najlepszych w 
finale światowym w Paryżu.  
Nauczyciele opiekunowie w 
czasie trwania zawodów nie 
nudzili się, zwiedzili Obornicki 
Ośrodek Kultury, Bibliotekę 
Miejską oraz wzięli udział w 
ciekawych warsztatach doty-
czących procesu produkcji ka-
kao, przeprowadzonych przez 
Szczyptę Świata. 
 Jurorzy w wieczornym cza-
sie wolnym zwiedzali miasto, 
wstępując między innymi do 
kina Astra oraz podziwiali 
wieczorną panoramę ze Wzgó-
rza Belweder. Organizację 
olimpiady mocno wsparły oraz  
ufundowały nagrody firmy: 
Joynext Siemianice,  TECH-
NISAT Siemianice, Bank Spół-
dzielczy Oborniki Śląskie, a 
także Starostwo Powiatowe 
w Trzebnicy i Nadleśnictwo 
Oborniki Śląskie. Zagroda 
Magija ufundowała tygodnio-
wy pobyt w Bieszczadach. 
 Organizatorzy wydarzenia 
bardzo dziękują wszystkim 
fundatorom.

XLVIII Olimpiada geograficznaXLVIII Olimpiada geograficzna
W sobotę 5  lutego 2022 roku Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śląskich we współpracy ze Starostwem 
Powiatowym w Trzebnicy był już po raz czwarty organizatorem i gospodarzem zawodów okręgowych Olimpiady 
Geograficznej.

• Uczestnicy XLVIII Olimpiady geograficznej w Obornikach Śląskich

W wyniku przeprowadzo-
nych wyborów Przewod-
niczącym został wybrany 
Antonii Kacprzak, a jego za-
stępcą Joanna Borowska. 

Młodzi samorządowcy odebra-
li nominacje na funkcje mło-
dzieżowych radnych. Wszyscy 
złożyli także uroczyste ślubo-
wanie, zapewniając o „godnym 
i rzetelnym sprawowaniu obo-
wiązków członka Młodzieżowej 
Rady Miejskiej”. Po wyborze 
na przewodniczącego Anto-
nii Kacprzak podziękował za 
zaufanie, jakim obdarzyli go 
koleżanki i koledzy radni. Do 
członków Młodzieżowej Rady 
Miejskiej zwrócił się także Za-
stępca Burmistrza Obornik 
Śląskich Henryk Cymerman 
gratulując młodym radnym 
wyboru oraz demokratycznej 
i lokalnej aktywności. Opie-
kunem Młodziezowej Rady 
Miejskiej została Pani Bożena 
Magnowska.                   (UM)   

Młodzieżowa Rada Miejska w Obornikach ŚląskichMłodzieżowa Rada Miejska w Obornikach Śląskich
W czwartek 24 lutego 2022 r. odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Oborniki Ślą-
skie, podczas której młodzieżowi radni głosowali nad wyborem swoich władz. 

więcej informacji na: www.glostrzebnicki.pl
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Dyrektorka Liceum Ogólno-
kształcącego w Trzebnicy pani 
Kamila Możdżeń-Berbeć: 
- Nasze liceum regularnie 
otrzymuje tytuł potwierdzają-
cy wysoką jakość pracy szko-
ły w ogólnopolskim rankingu 
Perspektyw. Na lokatę ran-
kingową składają się punk-
ty maturalne oraz sukcesy w 
ogólnopolskich olimpiadach 
przedmiotowych. 
 Tegoroczne wyróżnienie w 
postaci Brązowej  Tarczy to 
sukces wynikający ze współ-
pracy grona pedagogicznego, 
ambitnej młodzieży, lokalnych 
władz oświatowych i samorzą-
dowych, dbających o jak naj-
lepsze  warunki pracy swoich 
szkół. 
 Jesteśmy bardzo dumni z 
osiągnięć naszych uczniów i 
uczennic, którzy zdobywając 
systematycznie wiedzę oraz  
doskonaląc umiejętności, po-
myślnie zdają egzamin dojrza-
łości i kontynuują naukę na 
wyższych uczelniach w Polsce 
i za granicą. 
 Co roku podejmują także do-
datkowy wysiłek i startują w 
olimpiadach umożliwiających 
im zwolnienie z egzaminu ma-
turalnego i wybór atrakcyjne-
go kierunku studiów. Dzięki 
zaangażowaniu grona pedago-
gicznego otrzymują dodatkowe 
wsparcie edukacyjne i psycho-
logiczne. 

 Wicedyrektorka Joanna Maj-
chrzak: W bieżącym roku 
szkolnym chętne osoby ko-
rzystały z oferty zajęć w ko-
lejnej edycji projektu unijnego 
„Edukacja Przyszłości w Po-
wiecie Trzebnickim”. Młodzież 
pogłębiała zainteresowania 
z języków obcych, przedmio-
tów humanistycznych oraz 
ścisłych i przyrodniczych, a 
także doradztwa zawodowego 

i technologii komunikacyjnej. 
Możliwość pracy w kameral-
nym gronie sprzyjała efektyw-
niejszej nauce, co potwierdzi-
ły już ubiegłoroczne wyniki 
maturalne naszych uczniów i 
uczennic. Warto podkreślić, że 
dodatkowe zajęcia są bezpłat-
ne i trwają 90 minut. 
 Wicedyrektorka Monika Ko-
misarczyk: Nasze liceum za-
pewnia nie tylko bezpieczną 
przestrzeń do zdobywania 
wiedzy, ale także oferuje moż-
liwość rozwijania pasji spo-
łecznikowskiej i obywatelskiej, 
m.in. w projekcie Dolnoślą-
skiej Akademii Samorządu 
czy ogólnopolskiej olimpiadzie 
„Zwolnienie z teorii”. W szkole 
uczy się ponad 400 osób o róż-
norodnych zainteresowaniach 
i potrzebach, często związa-
nych z chęcią zaangażowania 
się w lokalne i krajowe życie 
społeczne. Młodzi ludzie anga-
żują się w zadania Samorzą-

du Uczniowskiego,  projekty 
Szkolnej Grupy Praw Człowie-
ka nr 108 oraz  akcje Szkolne-
go Koła Wolontariusza. 
 Dzięki wielkiej mobilizacji sił 
i wewnętrznej motywacji udało 
się nam wspólnie z uczniami i 
uczennicami na przekór pan-
demii zrealizować nie tylko 
dodatkowe  zadania dydak-
tyczne, ale również wycho-
wawcze. Efektem tego stał się 
otrzymany w czerwcu 2021r.  
tytuł „Szkoły Humanitarnej” 
przyznawany przez Polską 
Akcję Humanitarną po rocz-
nych działaniach młodzieży 
na obszarze równościowym i 
edukacji antydyskryminacyj-
nej. Uhonorowano nim kil-
kanaście placówek w Polsce, 
które aktywnie uczestniczyły 
w warsztatach PAH i zrealizo-
wały wszystkie zadania.  Tytuł 
obowiązuje przez dwa lata.

 Licealiści i licealistki uczest-

niczyli również w projektach 
przedmiotowych organizowa-
nych w związku z akcjami o 
charakterze krajowym czy też 
światowym, np. prowadząc 
kampanię na temat Dnia Zie-
mi czy Dnia Wody czy włącza-
jąc się w działania w ramach 
Tygodnia Edukacji Globalnej. 
Kierunek ekologiczny, z na-
ciskiem na informowanie o 
zmianach klimatycznych, ich 
przyczynach i skutkach to - 
obok praw człowieka - główny 
wątek działań naszej młodzie-
ży przez cały rok szkolny. Mło-
dzież angażuje się więc  kam-
panie społeczne, uczestniczy 
w spotkaniach z ekspertami i 
ekspertkami z wyższych uczel-
ni czy organizacji pozarządo-
wych specjalizujących się w 
wybranej tematyce, przygoto-
wuje warsztaty rówieśnicze, 
nie tylko u nas, ale i dla dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Trzebnicy, wyjeżdża na zajęcia 
edukacyjne do instytucji typu 
Hydropolis, na wystawy tema-
tyczne i lekcje muzealne. 

 Wicedyrektorka Joanna Maj-
chrzak: Udział w konkursach 
zarówno z przedmiotów ści-
słych i przyrodniczych, jak 
i humanistycznych to także 
okazja dla osób pragnących 
sprawdzić swoją wiedzę w tym 
zakresie, rozwijać zdolności i 
poszerzać horyzonty. Zachęca-
my młodzież do udziału w tych 
pozaszkolnych zmaganiach, 
widząc w tej aktywności szan-
sę na rozwój potencjału na-
szych uczniów i uczennic.
 Ponadto uczniowie i uczennice 
korzystają z oferty kulturalnej, 
uczestniczą w spotkaniach 

autorskich organizowanych 
przez Bibliotekę Pedagogiczną 
w Trzebnicy, lekcjach filmo-
wych oraz warsztatach tea-
tralnych, filmowych i fotogra-
ficznych.

 Liceum ściśle współpracu-
je z wyższymi uczelniami, 
zwłaszcza Uniwersytetem 
Wrocławskim, Politechniką 
Wrocławską i Uniwersytetami 
Ekonomicznym i Przyrodni-
czym, lokalnymi i regionalny-
mi instytucjami oświatowymi, 
organizacjami pozarządowymi 
– Centrum Edukacji Obywa-
telskiej, Polską Akcją Humani-
tarną, Amnesty International 
czy Fundacją Go’n’Act- oraz 
wrocławskimi instytucjami 
kultury, w tym kinem Nowe 
Horyzonty, Muzeum Pana Ta-
deusza, Muzeum Miejskim 
oraz Wrocławskim Teatrem 
Współczesnym i Operą Wroc-
ławską. 

 Dyrektorka Kamila Możdżeń-
-Berbeć: Chciałabym podzię-
kować wszystkim osobom za-
angażowanym w rozwój naszej 
młodzieży. Uczniom i uczenni-
com życzę wytrwałości i rado-
ści z możliwości edukowania 
się w najlepszej szkole w po-
wiecie. Bardzo się cieszymy, że 
wspólnie świętujemy i może-
my liczyć na siebie nawzajem, 
zwłaszcza w tak trudnych cza-
sach.

Liceum Ogólnokształcące w 
Trzebnicy to szkoła, która:

• Gwarantuje wysoką jakość 
nauczania
• Zapewnia bezpieczeństwo i 
szacunek
• Jest wspólnym dobrem i 
częścią lokalnej wspólnoty
• Uczy szacunku do różnorod-
ności
• Promuje otwartość i partycy-
pację obywatelską
• Rozwija wiedzę, umiejętno-
ści i przygotowuje do dorosłego 
życia

(MK)

Liceum Ogólnokształcące w Trzebnicy w Liceum Ogólnokształcące w Trzebnicy w 
gronie najlepszych szkół w Polsce!gronie najlepszych szkół w Polsce!
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebni-
cy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów  PERSPEKTYWY 2022 i przysłu-
guje mu tytuł „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2022”

• Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy

• Szkolna Grupa Praw Człowieka nr 108 (@AmnestyInternationaPolska) przy trzebnickim liceum
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Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie to ogromna pomoc dla wszystkich, którzy znaleźli się w 
trudnej sytuacji życiowej. Korzystając z profesjonalnej pomocy prawników i radców otrzymacie Państwo nie tylko informacje o 
przysługujących Wam prawach i obowiązkach, sposobach rozwiązania problemu, to także pomoc w sporządzeniu potrzebnego pisma.
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Przebudowa Domu Dziecka w Obornikach ŚląskichPrzebudowa Domu Dziecka w Obornikach Śląskich

Wykonawca robót budowla-
nych w formule „zaprojektuj 
i wybuduj” w zakresie reali-
zacji zadania: „Przebudowa 
budynku Domu Dziecka w 
Obornikach Śląskich” został 
wybrany w grudniu 2020 
roku.

Rok 2021 upłynął nad przygo-
towaniem kompletu dokumen-
tacji projektowej, uzgodnie-
niach i uzyskaniu pozwolenia 
na budowę. W listopadzie zo-
stał przekazany teren budo-
wy i wykonawca przystąpił do 
prac przygotowawczych i roz-
biórkowych. 
Wartość całego zadania w la-
tach 2020–2023 planowana 
jest w wysokości 2,7 mln zł. 
Wydatki poniesione w 2021 
roku są na kwotę około 360 

000 zł. Na zadanie pozyskano 
dofinansowanie w wysokości 
1 mln zł z Funduszu Przeciw-
działania Covid dla jednostek 
samorządu terutorialnego.

n Postępy prac przy przebudowie Domu Dziecka w Obornikach Śląskich są widoczne każdego dnia

Prace polegają na wyodrębnieniu lokali zgodnie z ustawowymi wymogami dla tego rodzaju placówek a komplek-
sowy remont pomieszczeń oraz lokali użytkowych poprawi warunki mieszkaniowe wychowanków. Zakończenie 
prac planowane jest w pierwszej połowie 2022 roku.

Jak podkreśla starosta Mał-
gorzata Matusiak - Nie od 
dziś wiadomo, że sercem 
każdego miejsca są ludzie, 
którzy je tworzą i osoba 
zarządzająca, która  nad 
wszystkim czuwa. Tutaj 
cały zespół na czele z dyrek-
tor placówek, Panią Haliną 
Kucznier, pracuje nad tym, 
aby zapewnić jak najlepsze 
warunki pensjonariuszom. 

Dom Pomocy Społecznej w 
Obornikach Śląskich funk-
cjonuje od 35 lat i dedyko-
wany jest osobom przewlekle 
somatycznie chorym, a Dom 
Pomocy Społecznej w Rości-
sławicach funkcjonuje od  76 
lat i przeznaczony jest dla osób 
przewlekle psychicznie cho-
rych. 
 Należy stale podkreślać wy-
jątkowy charakter tych miejsc, 
bo włożona praca i zaangażo-
wanie zespołu zasługuje na 
szczególne uznanie. Domy w 
okresie swojego funkcjono-
wania przeszły wiele zmian, 
nieustannie dostosowywano 
je do bieżących potrzeb i moż-
liwości mieszkańców, dążąc 
stale do rozwoju i poszukiwa-

nia nowych rozwiązań. Tu nie 
ma mowy o zatrzymaniu się 
na danym etapie, gdyż kadrze 
stale towarzyszy myśl o kolej-
nych rozwiązaniach czy pro-
jektach,  jakie można wdrożyć.
Dyrektor Halina Kucznier 
podkreśla, że inspiracją do 
działania jest człowiek chory, 

niepełnosprawny, samotny, 
wykluczony społecznie. To od 
niego czerpiemy wiedzę, aby 
rozwijać naszą ofertę i speł-
niać jego oczekiwania. Zaan-
gażowanie pracowników oraz 
wsłuchiwanie się w potrzeby 
drugiego człowieka są kluczem 
do rozwoju i stałego podnosze-

nia jakości. Pracę traktujemy 
jako służbę, a pensjonariuszy 
jako członków naszej jednej, 
wielkiej rodziny. Wyróżnia 
nas indywidualne podejście 
do każdego mieszkańca i ro-
dzinna, domowa atmosfera. 
Nie brakuje też u nas okazji do 
rozrywki, rozwoju czy aktyw-

nego odpoczynku.
Domy świadczą usługi by-
towe – zapewniające miejsce 
zamieszkania, wyżywienie, 
odzież, obuwie, utrzymanie 
czystości; opiekuńcze – pole-
gające na udzielaniu pomocy 
w podstawowych czynnoś-
ciach życiowych, pielęgnacji, 
niezbędnej pomocy w zała-
twianiu spraw osobistych; 
wspomagające – polegające na 
umożliwieniu udziału w tera-
pii zajęciowej, podnoszeniu 
sprawności, aktywizowaniu, 
zaspokajaniu potrzeb religij-
nych, kulturalnych utrzymy-
waniu kontaktu z rodziną i 
społecznością lokalną. Domy 
bez barier architektonicznych, 
wyposażone w sprzęt dla osób 
niepełnosprawnych,  syste-
my alarmowo-przyzywowe, 
alarmowo-pożarowe, monito-
ring wewnętrzny i zewnętrz-
ny. Ponadto na terenie Domów 
znajdują się pokoje dziennego 
pobytu, czytelnie, jadalnie, 
gabinety medycznej pomocy 
doraźnej, pomieszczenia do te-
rapii zajęciowej i rehabilitacji, 
kaplice.

(GPT)

Dom pomocy społecznej - nowoczesny, Dom pomocy społecznej - nowoczesny, 
przyjazny, komfortowyprzyjazny, komfortowy
Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich oraz jego filia w Rościsławicach to wyjątkowe miejsca na ma-
pie powiatu trzebnickiego. Dbałość o każdy szczegół, samopoczucie, komfort i bezpieczeństwo pensjonariuszy 
są tu priorytetem. Nie jest zwyczajnie, jest tu wyjątkowo, co daje się odczuć po przekroczeniu progu ośrodków. 

• Jak podkreśla starosta Małgorzata Matusiak - Nie od dziś wiadomo, że sercem każdego miejsca są 
ludzie, którzy je tworzą i osoba zarządzająca, która  nad wszystkim czuwa.

więcej informacji na: www.glostrzebnicki.pl
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więcej informacji na: www.glostrzebnicki.pl

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu 

Zarząd Powiatu Trzebnickiego
ogłasza

I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Trzebnickiego, która została objęta ochroną kon-
serwatorską poprzez wpisanie do rejestru zabytków 
pod numerem rejestru 666/W z dnia 7 maja 1992r., 
tj. działka nr 363/12 AM 1 o pow. 4,1857 ha, obręb 
Rościsławice, gmina Oborniki Śląskie,  dla  której  Sąd  
Rejonowy  w  Trzebnicy  prowadzi  księgę  wieczystą  
WR1W/00055433/4.

1. Cena wywoławcza nieruchomości: 4 000 000 zł 
(słownie: cztery miliony złotych),
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podat-
ku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 
dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 
(Dz.U.2021.685 t.j.).

2. Termin i miejsce pierwszego przetargu: Przetarg 
odbędzie się w dniu 11 maja 2022 r., o godz. 10.00, w 
siedzibie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, ul. Leś-
na 1, poziom 1 – sala konferencyjna.

3. Wadium w wysokości: 400 000 zł (słownie: czte-
rysta tysięcy złotych) należy wpłacić w kasie Starostwa 
Powiatowego w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1 (budynek 
Wydziału Komunikacji) lub na konto Bank Spółdzielczy 
nr 40 9591 0004 2001 0000 4196 0003, nie później 
niż 7 dni przed przetargiem, tj. do dnia 04 maja 2022 r. 
Za datę wpływu wadium uważa się datę wpływu środ-
ków na konto Starostwa.

Zgodnie z Uchwałą Nr 0150/XL/297/05 Rady Miej-
skiej w Obornikach Śląskich z dnia 15 grudnia 2005 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Oborniki Śląskie, przedmiotowa nie-
ruchomość, przeznaczona jest pod tereny usług rekre-
acji i turystyki oraz tereny usług zdrowia. Oznaczona 
symbolami UT/3 i UZ/1. 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy informacyjnej 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, ul. Ks. 
Dz. W. Bochenka 6 i ul. Leśna 1, zamieszczone na stro-
nie internetowej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy /
www.powiat.trzebnica.pl/, oraz opublikowanie na stro-
nie BIP Starostwa Powiatowego w Trzebnicy. 

Dodatkowych informacji dotyczących warunków prze-
targu oraz przedmiotowej nieruchomości, można uzy-
skać w Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego 
w Trzebnicy, ul. Leśna 1, poziom 0, tel. 71/ 387 95 50.

Nowe przepisy o zachowaniu 
dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu

Warunkiem jest to, aby pojazd 
był zarejestrowany na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej 
i posiadał tablice rejestracyjne 
wydane zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami oraz utrzyma-
ne w należytym stanie. Chęć 
pozostawienia dotychczaso-
wych tablic rejestracyjnych 
trzeba będzie zgłosić podczas 
rejestracji pojazdu.
 Obok opisanego przepisu z 
dniem 31 stycznia 2021 r. wej-

dzie w życie regulacja umożli-
wiająca czasowe wyrejestro-
wanie pojazdu na okres od 3 
miesięcy 12 miesięcy bez możli-
wości przedłużenia tego okresu 
nie wcześniej niż po upływie 3 
lat od dnia w którym upłynął 
okres czasowego wycofania 
określony w ostatniej decyzji o 
jego czasowym wycofaniu z ru-
chu. Wycofanie z ruchu będzie 
dopuszczalne tylko w przy-
padku wystąpienia przepro-

wadzenia naprawy w związku 
z uszkodzeniem zasadniczych 
elementów nośnych konstrukcji 
lub w przypadku wystąpienia 
szkody istotnej. Warunkowym 
dopuszczeniem samochodu 
osobowego do ruchu po jego 
czasowym wycofaniu będzie 
wykonanie dodatkowego ba-
dania technicznego pojazdu. 
Przepis ten nie dotyczy pojaz-
dów chwilo nie używanych lecz 
jedynie uszkodzonych

W dniu 31 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy o zachowaniu dotychczasowego numeru 
rejestracyjnego pojazdu. Składając wniosek o rejestrację pojazdu można wnioskować o za-
chowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego oraz tablic rejestracyjnych.
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Zespół rekreacyjno-krajobrazowy czeka na nowego właściciela
Powiat Trzebnicki jest właś-
cicielem zabytkowego zespo-
łu pałacowo-parkowego we 
wsi Rościsławice przy ulicy 
Polnej. Obiekt o wyjątkowej 
tradycji historycznej został 
objęty ochroną konserwator-
ską poprzez wpisanie go do 
rejestru zabytków. 

Nasz niezwykły zespół rekre-
acyjno-krajobrazowy pochodzi 
z XIX wieku. Budynek główny 
został w 1875 r. przekształco-
ny na willę pałacową, od 1910 
r. funkcjonował jako przytułek 
dla bezdomnych dzieci. 
  Jego swobodnie ukształtowa-
na bryła nawiązująca do stylów 
historycznych z wieżą, inspiro-
waną architekturą zamkową, 
reprezentuje tendencje śląskiej 
architektury uzdrowiskowej 
końca XIX i pocz. XX w. 
  Ten cenny historycznie mają-
tek Powiatu Trzebnickiego  po-
łożony jest we wsi Rościsławice 
w przysiółku Podgóra i składa 
się z działki gruntowej zabu-
dowanej o nr:
- 363/12 AM 1 o pow. 4,1857 ha,
oraz działek gruntowych nie-
zabudowanych:
- 363/9AM 1 o pow. 1,5615 ha,

- 363/10 AM 1 o pow. 3,1981 ha,
- 363/11 AM 1 o pow. 6,2908 ha,
- 363/13 AM 1 o pow. 1,4200 ha,
- 363/14 AM 1 o pow. 14,6306 ha.
Działki leżą w sąsiedztwie 
domu pomocy społecznej, 
kompleksu leśnego oraz nie-
dalekim sąsiedztwie stadniny 
koni. 

Działki mają dostęp do drogi 
publicznej

Dojazd do nieruchomości 
istnieje poprzez drogę o na-
wierzchni asfaltowej, wąską 
utwardzoną płytami betonowy 
oraz drogą gruntową.
Atrakcyjny turystycznie obiekt  
położony jest na terenie pagór-
kowatym. W części, porośnięty 
jest zadrzewieniami stanowią-
cymi park otaczający pałac 
oraz las. 
 Działka 363/12 jest ogrodzona 
siatką stalową. Pozostały frag-
menty ogrodzenia wewnętrz-
nego bramy oddzielające część 
pałacową od folwarcznej. Dro-
gi wewnętrzne są wykonane 
w części z betonu wylewanego 
oraz z kostki betonowej wraz z 
obrzeżami betonowymi.
 Warto zaznaczyć, że zgodnie 

z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego 
działka 363/12 przeznaczona 
jest pod tereny usług rekreacji 
i turystyki oraz tereny usług 
zdrowia. 
 Działki 363/9, 363/10, 363/11 
oraz 363/13 przeznaczone 

w planie zagospodarowania 
przestrzennego pod tereny 
usług rekreacji i turystyki, na-
tomiast działka 363/14 prze-
znaczona jest pod tereny usług 
rekreacji i turystyki, tereny 
usług zdrowia a także tereny 
lasów.

 Działka 363/12 posiada do-
stęp do uzbrojenia w sieć wo-
dociągową z własnego ujęcia 
zlokalizowanego w granicach 
działki nr 363/4 i energetycz-
ną, kanalizacji sanitarnej oraz 
deszczowej i telefonicznej.
Zapraszamy chętnych. Warto!

n Odbió

Oznaczenia uzytków i klas:

B - Tereny mieszkaniowe

Bi - Inne tereny zabudowane

Lzr-ŁIII - Grunty zadrzewione i zakrzewione na uz. rolnych

Lzr-PsIII - Grunty zadrzewione i zakrzewione na uz. rolnych

Lzr-PsIV - Grunty zadrzewione i zakrzewione na uz. rolnych

Lzr-PsV - Grunty zadrzewione i zakrzewione na uz. rolnych

Lzr-RIIIb - Grunty zadrzewione i zakrzewione na uz. rolnych

Lzr-RIVa - Grunty zadrzewione i zakrzewione na uz. rolnych

Lzr-RIVb - Grunty zadrzewione i zakrzewione na uz. rolnych

Lzr-RV - Grunty zadrzewione i zakrzewione na uz. rolnych

Lzr-RVI - Grunty zadrzewione i zakrzewione na uz. rolnych

ŁIII - Łaki trwałe

N - Nieuzytki

PsIV - Pastwiska trwałe

RV - Grunty orne

S-RIVa - Sad

W-ŁIII - Grunty pod rowami

W-PsIV - Grunty pod rowami

363/10

363/9

363/11
363/12 363/13

363/14
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Nierzetelni sprzedawcy wy-
korzystując wiek osób i wy-
nikające z tego ograniczenia, 
poprzez stosowanie różnego 
rodzaju działań, doprowadza-
ją do zawierania niekorzyst-
nych umów kupna sprzedaży, 
czy też zaciągania kredytów 
o bardzo wysokim oprocento-
waniu.

Jako   sposób   komunikacji   
najczęściej   wybierają   połą-
czenia   telefonicznie.   Podczas
prowadzonej   w   określonym   
celu   rozmowie,   starsze   osoby   
namawiane   są   do   skorzysta-
nia   z wyjątkowej promocji.
 Zwabieni propozycją zostają 
zaproszeni na prezentację, pod-
czas, której stają się nabywca-
mi tylko z pozoru atrakcyjnej 
oferty. W ten sposób Senior 
staje się nieszczęśliwym posia-
daczem zestawu garnków, wy-
jątkowej pościeli, cudownych 
materacy i innych podobnych 
materiałów. Całość nabyte-
go zestawu często przekracza   

kwotę   kilkunastu   tysięcy   zł.   
Płatność   rozkładana   jest   w   
wysoko   oprocentowanych ra-
tach.
 Innym sposobem komunikacji 
są odwiedziny w domach. Wów-
czas oferowane produkty
pozostawione   są   bezpośred-
nio   w   mieszkaniu   starszych   
osób.   Oprócz   produktów   
nierzetelni sprzedawcy nie-
kiedy pozostawiają kopertę z 
gotówką, która tylko z pozoru 
jest nagrodą.  Po takiej wizycie 
pozostają już tylko problemy. 
Po pierwsze produkty, których 
jakość jest mierna. Po drugie 
koszty, które są niewspółmier-
ne do zakupionych produktów. 
A po trzecie kredyt, który trze-
ba będzie spłacić. Skala opisa-
nych zdarzeń jest coraz więk-
sza. Coraz więcej osób zgłasza 
się do mnie z problemem, który 
ich spotkał.
Oprócz Seniorów przychodzą 
członkowie rodzin i sąsiedzi. 
Problem można szybko rozwią-
zać pod warunkiem, że od dnia 

zakupu nie minie okres 14 dni. 
Wówczas   wystarczy   złożyć 
oświadczenie   odstąpieniu od 
umowy   zawartej   poza lokalem 
przedsiębiorstwa. Sprzedaw-
ca ma obowiązek przedstawić 
wzór takiego dokumentu wraz 
z umową. Jeżeli tego nie zrobi, 
Konsument zamiast 14 dni ma 
cały rok na złożenia własnego 
Oświadczenie o Odstąpieniu od 
umowy zawartej poza lokalem 
przedsiębiorstwa.
 Sporządzając samodzielnie ten 
dokument pamiętajmy o kilku 
zasadach:
1. Wskazujemy miejscowość i 
datę.
2. Imię, nazwisko oraz adres.
3. Wskazujemy szczegółowo 
datę zawarcia umowy oraz 
miejsce jej zawarcia.
4. Wymieniamy wszystkie za-
kupione produkty, tak jak zo-
stały one wykazane w umowie
5. Jeżeli   dokonaliśmy   płatno-
ści   wzywamy   do   ich   zwrotu   
na   podane   konto   lub   prze-
kaz pocztowy.

6. Wraz z oświadczeniem od-
syłamy wszystkie zakupione 
produkty. Niema tu znaczenia, 
że zapłaciliśmy za jeden a pozo-
stałe mamy w formie gratisu. W 
całości rezygnujemy ze wszyst-
kich nabytych produktów.
7. Całość wysyłamy za pośred-
nictwem sprawdzonego opera-
tora odbierające potwierdzenie 
dokonanej przesyłki. 
 Oprócz zakupu produktów 
podczas wymienionych pre-
zentacji, Seniorzy często ule-
gają pokusie kredytu. Rosnące 
koszty utrzymania, wydatki na 
leczenie i inne, stają się powo-
dem poszukiwania dodatko-
wych środków. W tym przypad-
ku zawsze należy skorzystać 
z Banku o uznanej renomie. 
Tak działające placówki udzielą 
kredytu po sprawdzeniu naszej 
zdolności kredytowej, a oferta 
będzie zgodna z prawem.
 Inaczej wygląda sprawa zawie-
ranych kredytów np. na telefon. 
Wówczas Senior może wpaść w 
ogromne tarapaty. Oferta może 

być albo fikcyjna albo jej wa-
runki mogą być zupełnie inne 
od proponowanych. Odsetki 
od takich kredytów wielokrot-
nie przekraczają jego wartość. 
Senior nie jest w stanie spłacić 
zaciągniętego kredytu, a jego 
windykacja zajmują się wyspe-
cjalizowane firmy.

  Szanowni Państwo, dbajmy 
o Seniorów. Jeżeli wiemy, że 
mieszkające obok osoby zawar-
ły niekorzystne umowy zakupu 
towarów bądź też kredytów, po-
móżmy rozwiązać ten problem.
 Wystarczy tak niewiele. Wy-
pełnienie i wysłanie wzoru 
oświadczenie w terminie 14 dni 
rozwiąże istniejący problem. 
Pomagajmy albo osobiście albo 
za pośrednictwem Rzeczników 
Praw Konsumentów. Dzięki na-
szej czujności możemy sprawić, 
że jesień życia zamiast proble-
mów może sprawić radość.

Robert Borczyk
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Pomagajmy SenioromPomagajmy Seniorom
Seniorzy to grupa osób, która najczęściej oszukiwana jest przez nierzetelnych sprzedawców. O 
ile młode osoby są w stanie poradzić sobie z problem i raz oszukani będą ostrożnie podchodzić 
do kolejnych zakupów, o tyle strata finansowa dla Seniora może mieć tragiczne skutki.


