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Wraz z nastaniem wio-
sny, rozpoczęły się pra-
ce przy realizacji wielu 
nowych inwestycji, ma-
jących poprawić kom-
fort życia mieszkańców 
Gminy Trzebnica.  
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Gmina Trzebnica wpisała się w 
ogólnopolski trend, według którego 
w samorządowych wyborach czę-
sto zwycięstwo zdobywały lokalne 
ugrupowania, a nie największe 
ogólnopolskie partie. Marek Dłu-
gozima w wyborach na burmistrza 
osiągnął jeden z najwyższych wyni-
ków w kraju (86,2%), a najwyższy na 
Dolnym Śląsku. Komitet Wyborczy 
Wyborców Marka Długozimy uzy-
skał większość w Radzie Miejskiej, 
zdobywając 11 mandatów. Klubowi 
Platformy obywatelskiej przypadło 
5 mandatów, klubowi Trzebnica 
2000 Plus – 3, a klubowi Prawa i 
Sprawiedliwości – 2. 
Nowym przewodniczącym rady 
został Karol Idzik ze zwycięskiego 
komitetu Marka Długozimy. Wice-
przewodniczącymi rady zostali: Ja-
nina Polak z Komitetu Wyborczego 
Wyborców Marka Długozimy oraz 
Jan Janusiewicz z klubu Trzebnica 
2000 Plus. Zastępcą burmistrza 
została Jadwiga Janiszewska, a se-
kretarzem gminy – Daniel Buczak. 
Jak wiadomo, przez prawie czte-
ry poprzednie lata w urzędzie nie 
było sekretarza, a obowiązki roz-
łożone były na dwóch zastępców 
burmistrza. W obecnej sytuacji 
konieczne było powołanie sekreta-
rza. W związku z tym, że Jadwiga 
Janiszewska i Daniel Buczak zrzekli 
się mandatu radnych na rzecz wy-
konywania wspomnianych funkcji, 
mandaty radnych przypadły Ma-
teuszowi Staniszowi i Andrzejowi 
Łoposzko. Sylwetki wszystkich 
radnych VI kadencji przedstawia-
my na stronie 3.

Podsumowanie wyborów samorządowych 2010
Wyniki listopadowych wyborów samorządowych w Gminie Trzebnica odbiły się szerokim echem w Województwie Dolnośląskim. Największe dzienniki regionalne, takie jak 
Gazeta Wyborcza czy Gazeta Wrocławska rozpisywały się bowiem na temat rekordowego poparcia w wyborach samorządowych, udzielonego Burmistrzowi Gminy Trzebnica 
Panu Markowi Długozimie oraz sukcesie jego bezpartyjnego lokalnego komitetu w wyborach do Rady Miejskiej. 

Wojewoda Dolnośląski potwierdza ważność wybo-
ru Przewodniczącego Rady Miejskiej

Wojewoda Dolnośląski odpowiadając na skargę radnych Jana Da-
rowskiego, Krzysztofa Surówki, Adama Gubernata, Pawła Wol-
skiego, Wojciecha Wróbla, Pawła Czapli, Janusza Szydłowskiego, 
Zenona Janiaka przeprowadził postępowanie nadzorcze, dotyczą-
ce przebiegu sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy w dniach 02. i 10. 
grudnia 2010 r. oraz legalności podjętych uchwał. 
W wyniku tego postępowania Wojewoda Dolnośląski stwierdził, 
że nie doszło do nieprawidłowości, która mogłaby skutkować nie-
ważnością uchwał.
Podnoszone zarzuty okazały się zatem bezpodstawne. Jadwiga Ja-
niszewska i Daniel Buczak po cofnięciu swoich oświadczeń o zrze-
czeniu się mandatów, mogli złożyć ślubowanie i brać udział w gło-
sowaniach, w tym również dotyczącym wyboru Przewodniczącego 
Rady. Także wybór Przewodniczącego Rady nastąpił w sposób pra-
widłowy.             

Od lewej: Janina Polak - wiceprzewodnicząca, Karol Idzik - przewodniczący, Jan 
Janusiewicz - wiceprzewodniczący  VI Kadencji Rady Miejskiej w Trzebnicy

W związku z zamieszczoną w arty-
kułach prasowych „NOWa Gazeta 
Trzebnicka” informacją o złożeniu 
przez Delegaturę NIK we Wrocła-
wiu zawiadomienia o niedopełnie-
niu obowiązków przez kierownika 
kontrolowanej jednostki polegają-
cych na nie naliczeniu przez Gmi-
nę Trzebnica kar umownych wy-
konawcy rewitalizacji budynku 
Ratusza, pragnę poinformować o 
faktach.

Z informacji uzyskanych od Dele-
gatury NIK we Wrocławiu wynika, 
że opisane wyżej zawiadomienie 
zostało złożone w dniu 14 mar-
ca 2011 roku. Sprawą zajmuje się 
obecnie Prokuratura Rejonowa w 
Miliczu. Do dnia dzisiejszego nie 
zostało jednak wydane przez Nią 
postanowienie o wszczęciu postę-
powania przygotowawczego, ani 
tym bardziej o przedstawieniu ja-

kichkolwiek zarzutów. 
Kontrola obejmowała okres od 
2003 do 2007 roku. Moja kaden-
cja rozpoczęła się w grudniu 2006 
roku. W tym czasie trwały jedy-
nie prace kończące renowację bu-
dynku Ratusza, to jest kładzione 
były tynki zewnętrzne na budyn-
ku. Informuję, że kary za zwłokę 
w rewitalizacji budynku Ratusza 
nie zostały naliczone wykonawcy, 
gdyż kary te nalicza się w przypad-
ku, gdy niewykonanie określonych 
w umowie obowiązków wynika z 
winy wykonawcy. Nieterminowe 
zakończenie prac związane było ze 
złymi warunkami atmosferyczny-
mi, których żadna ze stron nie mo-
gła przewidzieć. Utrzymujące się 
niskie temperatury spowodowały, 
że wykonawca nie mógł w terminie 
przystąpić do wykonywania tyn-
ków zewnętrznych budynku. Opi-
sane wyżej okoliczności nie były 

spowodowane winą wykonawcy, 
wobec czego obciążenie go karami 
umownymi byłoby nieuzasadnio-
ne, sprzeczne z przepisami prawa 
i treścią umowy. Działanie takie 
mogło narazić Gminę Trzebnica 
na niepotrzebny, kosztowny proces 
sądowy, który w razie przegranej 
spowodowałby konieczność zapła-
ty na rzecz wykonawcy kosztów 
procesu. Brak obciążenia karami 
umownymi wykonawcy, który nie 
jest winny opóźnieniom w wyko-
naniu prac, a ponadto wykazując 
dobrą wolę wykonuje nieodpłatnie 
dodatkowe prace na rzecz Gminy 
Trzebnica, jest rozwiązaniem w 
tych okolicznościach korzystnym 
dla Gminy Trzebnica. 
Reasumując, naliczenie kary 
umownej w opisanych okolicz-
nościach byłoby działaniem bez-
prawnym, o czym informowały 
mnie podległe służby inwestycyjne 

i prawne. Uważam, że w ten sam 
sposób zostaną ocenione moje 
działania przez organy rozpatru-
jące zawiadomienie NIK a przede 
wszystkim przez Mieszkańców 
Gminy Trzebnica. 

Warto nadmienić, że na terenie 
kraju NIK przeprowadził kontrolę 
w 36 gminach, w 32 stwierdzając 
różne uchybienia. Ponadto wcze-
śniejsze kontrole realizowane przez 
jednostki zewnętrzne w Gminie 
Trzebnica, a dotyczące tej samej 
tematyki, nie stwierdziły żadnych 
nieprawidłowości, czy uchybień w 
realizacji inwestycji przez Gminę 
Trzebnica.

Na koniec chciałbym również wy-
jaśnić, że przed opisaniem wskaza-
nej wyżej sprawy żaden z dzienni-
karzy „NOWa Gazeta Trzebnicka” 
nie kontaktował się ze mną i nie 

pozwolił odnieść się do stawia-
nych mi zarzutów, zadowalając się 
stanowiskiem wyłącznie jednej ze 
stron, to jest NIK.

Wyrażam nadzieję, że opisane 
wyżej zaniechanie było skutkiem 
nieumyślnego zaniedbania i że w 
przyszłości dziennikarze będą wy-
kazywać się większą rzetelnością 
i starannością zawodową, co po-
zwoli na obiektywne przedstawia-
nie spraw będących przedmiotem 
zainteresowania całej reprezento-
wanej przeze mnie społeczności 
lokalnej. 

                    Marek Długozima

           Burmistrz Gminy Trzebnica

Trzebnica, dnia 12 kwietnia 2011 r.

Oświadczenie
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Tadeusz Cepiel

52 lata. Żonaty, troje dzieci. Pełni funkcję 
sołtysa Brzykowa, prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Brzykowie, kierownik drużyny 
piłkarskiej Płomień Brzyków. Pracuje w fir-
mie transportowej. Po raz pierwszy zasiada 
jako radny w Radzie Miejskiej.

Paweł Czapla

40 lat. Mieszka w Trzebnicy. Żonaty, dwoje 
dzieci. Absolwent Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Radny V ka-
dencji Rady Miejskiej w Trzebnicy. Członek 
zarządu Platformy Obywatelskiej RP. Prowa-
dzi własną działalność gospodarczą: Agencja 
Reklamowa „NOWa” s.c.

Jan Darowski

46 lat. Bezpartyjny. Absolwent Wydziału 
Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca 
prawny - prowadzi indywidualną kancelarię 
prawną. Pełnił funkcję radnego trzech ostat-
nich kadencji. W latach 2006-2010 pełnił 
funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Trzebnicy.

Adam Gubernat

52 lata. Zamieszkały w Trzebnicy. Żonaty, 
dwójka dzieci. Lekarz stomatolog. Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Trzebnickiego w 
latach 2002-2006. Przewodniczący Zarządu 
koła Platformy Obywatelskiej RP. Zastęp-
ca Burmistrza V kadencji Rady Miejskiej w 
Trzebnicy.

Karol Idzik - Przewodniczący Rady

38 lat. Żonaty, dwójka dzieci. Z wykształce-
nia adwokat. Bezpartyjny. Absolwent historii 
oraz prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. 
W latach 1998 – 2000 radny Rady Powiatu 
Trzebnickiego. Od 2003 r. prowadzi indywi-
dualną kancelarię adwokacką. 

Zenon Janiak

lat 53. Mieszka w Trzebnicy. Żonaty. Na-
uczyciel, w latach 1989 - 1998 dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. Radny II 
oraz V kadencji Rady Miejskiej. Właściciel 
Stacji Kontroli Pojazdów „Jędrzejowska 57” 
w Trzebnicy. Twórca „Żądła Szerszenia” szo-
sowego maratonu rowerowego. 

Jan Janusiewicz - Wiceprzewodniczący 
Rady

61 lat. Mieszka w Skarszynie. Żonaty, dwoje 
dzieci. Emeryt. Trzebnica 2000 Plus. Radny III, 
IV kadencji Rady Miejskiej. Wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Trzebnicy w V oraz obecnej 
kadencji.

Wiesława Kucięba
53 lata. Trzebniczanka. Mężatka, dwie córki. 
Ukończyła Studium Ogrodnicze. Obecnie pro-
wadzi własną działalność gosp. Autorka literatury 
dziecięcej. Bezpartyjna. Członek Tow. Miłośników 
Ziemi Trzebnickiej oraz Zarządu Koła Literatów 
Polskich im. Zbigniewa Herberta, jak również 
Stow. Twórców i Animatorów Kultury. Redaguje 
rocznik TMZT Brzask. Po raz pierwszy zasiada w 
Radzie Miejskiej w Trzebnicy.

Andrzej Łoposzko
43 lata. Trzebniczanin. Żonaty, troje dzieci. Bezpar-
tyjny. Ukończył studia podyplomowe - rachunko-
wość i kontrola finansowa na Akademii Ekonomicz-
nej we Wrocławiu. Dyrektor PKO Banku Polskiego 
SA Oddział 1 w Trzebnicy, członek Zarządu Spół-
dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 
w Trzebnicy, wiceprzewodniczący Akcji Katolickiej 
przy parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Trzebnicy. Po
raz pierwszy zasiada w Radzie Miejskiej w Trzeb-
nicy.

Agnieszka Moździerz
47 lat. Trzebniczanka. Żonata, dwoje dzieci. Ukoń-
czyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w 
Zielonej Górze, studia podyplomowe na Uniwer-
sytecie Wrocławskim. Bezpartyjna. Nauczyciel w 
Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. Otrzymała 
tytuł „Wychowawca Roku 2010” z województwa 
dolnośląskiego w ramach programu społecznego 
„Szkoła bez przemocy”. Po raz pierwszy zasiada w 
Radzie Miejskiej w Trzebnicy.

Janusz Pancerz

45 lat. Trzebniczanin. Żonaty, dwóch sy-
nów. Trzebnica 2000 Plus. Ukończył AWF 
we Wrocławiu oraz studia podyplomowe w 
zakresie zarządzania. Radny trzech ostat-
nich kadencji Rady Miejskiej w Trzebnicy. 
Menedżer sportu w Hali Sportowej ZAPO. 
Dyrektor ulicznego Biegu Sylwestrowego w 
Trzebnicy.

Zbigniew Pasiecznik

54 lata. Żonaty, dwoje dzieci. Absolwent 
Pedagogicznego Studium Technicznego. 
Działacz sportowy, Organizator imprez, za-
łożyciel drużyny piłkarskiej LKS Błysk Kuź-
niczysko. 

Janina Polak - Wiceprzewodnicząca Rady

44 lata. Wdowa, dwoje dzieci. Mieszka w 
Skoroszowie. Posiada wykształcenie średnie 
ekonomiczne. Pracuje w Biurze Administra-
cyjno -Socjalnym firmy FagorMastercook
SA. Działacz związkowy oraz Skarbnik Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy 
FagorMastercook SA. Po raz pierwszy zasia-
da w Radzie Miejskiej w Trzebnicy. 

Edward Sikora

44 lata. Żonaty, troje dzieci. Sołtys wsi Cere-
kwica. Wiceprezes OSP w Cerkwicy, członek 
Rady Parafialnej przy kościele parafialnym.
Prowadzi gospodarstwo rolne. W 2008 r. 
wyróżniony odznaką „Zasłużony dla rolnic-
twa”. Radny Rady Miejskiej w poprzedniej 
kadencji.

Mateusz Stanisz

31 lat. Trzebniczanin. Żonaty, dwoje dzieci. Bez-
partyjny. Ukończył Wydział Nauk Społecznych 
na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia po-
dyplomowe z zakresu Funduszy Strukturalnych 
Unii Europejskiej. Zatrudniony w Zespole Placó-
wek Kultury w Trzebnicy. Autor projektu „Młodzi 
Śpiewni”. Po raz pierwszy zasiada w Radzie Miej-
skiej w Trzebnicy.

Krzysztof Surówka

30 lat. Zamieszkały w Koniowie. Żonaty, syn. 
Pracuje w Vermeiren Polska w Trzebnicy. 
Radny V kadencji Rady Miejskiej w Trzebni-
cy. Działacz sportowy i społeczny.

Janusz Szydłowski

50 lat. Żonaty, trójka dzieci. Nauczyciel, przedsię-
biorca. Absolwent  Wydziału  Prawa  Administra-
cji  i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wi-
cedyrektor Wojewódzkiego Inspektora  Inspekcji 
Handlowej we Wrocławiu. Radny V kadencji Rady 
Miejskiej w Trzebnicy. Członek Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzebnicy.

Barbara Trelińska

52 lata. Mężatka, troje dzieci. Bezpartyjna. 
Mieszkanka Jaźwin, od 4 lat pełni funkcję 
sołtysa wsi. Pracuje w Szkole Podstawowej 
Nr 3 w Trzebnicy na stanowisku intendent-
ki. Radna Rady Miejskiej w Trzebnicy po raz 
pierwszy.

Paweł Wolski
43 lata. Mieszka w Trzebnicy. Żonaty, dwóch 
synów. Absolwent Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu. Nauczyciel wy-
chowania fizycznego w Szkole Podstawowej
nr 3 w Trzebnicy. Radny V kadencji Rady 
Miejskiej w Trzebnicy. Przewodniczący 
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania Ziemi Trzebnickiej.

Wojciech Wróbel

34 Lat. Mieszka w Szczytkowicach. Żonaty, 
syn. Sołtys Szczytkowic. Z wykształcenia na-
uczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. 
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Spor-
tu w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy. 

Jan Zielonka

53 lata. Trzebniczanin. Absolwent wydziału 
lekarskiego Wrocławskiej Akademii Me-
dycznej,  Pracował na oddziale wewnętrz-
nym szpitala w Trzebnicy oraz w trzebnic-
kim pogotowiu ratunkowym. Założyciel i 
współwłaściciel przychodni Medyk, w któ-
rej jest lekarzem. Pierwszy raz Radny Rady 
Miejskiej.

RADNI RADY MIEJSKIEJ VI KADENCJI
  KWW Marka Długozimy

 Trzebnica 2000 Plus

 Platforma Obywatelska

 Prawo i Sprawiedliwość
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Po raz drugi został Pan Burmi-
strzem Gminy Trzebnica. Poparcie 
powyżej 86% okazało się najwyż-
szym na Dolnym Śląsku i jednym 
z najlepszych w kraju. Mieszkańcy 
obdarzyli Pana ogromnym kredy-
tem zaufania. Jak Pan myśli – dla-
czego?  

Przede wszystkim jest mi niezmier-
nie miło, że mieszkańcy obdarzyli 
mnie aż takim zaufaniem. Zupełnie 
nie spodziewałem się, że uda mi się 
osiągnąć najlepszy wynik wyborczy 
spośród 169 gmin Dolnego Śląska. 

Dziękuję wszystkim, którzy odda-
li na mnie swój głos. Obiecuję, że 
zrobię wszystko, aby po upływie 
czterech lat każdy miał poczucie, 
że jego głos nie został zmarnowa-
ny. Dlaczego otrzymałem tak duży 
kredyt zaufania? Tego do końca 
nie da się stwierdzić, ale myślę, że 
fundamentem takiego sukcesu jest 
konsekwencja w dążeniu do celu i 
ciężka praca. Mieszkańcy zobaczyli, 
że obietnice złożone przed cztere-
ma laty nie są jedynie pustymi slo-
ganami, lecz mają pokrycie w reali-
zowanych działaniach, do których 
przystąpiłem niezwłocznie po ob-
jęciu funkcji burmistrza. Mało kto 
wierzył, że uda się, np. wybudować 
basen, a tymczasem za chwilę ten 
nowoczesny obiekt będzie kolejną 
piękną wizytówką miasta na miarę 
XXI wieku. Cieszę się, że rozwój 
naszej gminy zauważają nie tylko jej 
mieszkańcy, ale również przyjezdni 
oraz ogólnopolskie media i insty-
tucje organizujące samorządowe 
rankingi, w których z roku na rok 
zajmujemy coraz lepsze lokaty.   

Jakie osiągnięcia w Pana ocenie są 
największymi sukcesami poprzed-
niej kadencji?  

Istotny jest przede wszystkim fakt, 
że przez cztery ostatnie lata roz-
wój gminy odbywał się w sposób 
zrównoważony w każdym aspek-
cie jej działalności. Zarówno w 

zakresie inwestycji, jak również na 
płaszczyźnie polityki prorodzinnej, 
poprawy bezpieczeństwa, kultu-
ry, sportu czy promocji. Myślę, że 
największym motorem napędza-
jącym dynamiczny rozwój Gminy 
Trzebnica była wysoka skuteczność 
w zakresie pozyskiwania środków 
zewnętrznych. To głównie dzięki 
dotacjom mogliśmy rozpocząć re-
alizację strategicznych inwestycji. 
Oczywiście część zadań sfinanso-
waliśmy również z własnego bu-
dżetu. Najważniejszymi zadaniami 
w mojej ocenie, poza wspomnia-

nym już basenem, była moderni-
zacja rynku, który stał się nowym 
sercem miasta, a także wykonanie 
tzw. małej obwodnicy, czyli łączni-
ka drogowego pomiędzy ul. Milic-
ką i Prusicką. Dzięki tej inwestycji 
udało się wyprowadzić tranzyt poza 
centrum miasta, zwiększając tym 
samym bezpieczeństwo pieszych i 
kierowców, a jednocześnie zmniej-
szając poziom hałasu. Trzebnica 
zyskała również na atrakcyjności 
turystycznej poprzez rewitalizację 
Lasu Bukowego, ul. Leśnej i Kor-
czaka oraz terenów zielonych, m.in. 
parku „Solidarności” – ulubionego 
miejsca rekreacji i wypoczynku dla 
całych rodzin. Nie można zapo-
mnieć o budowie kanalizacji wraz 
z oczyszczalnią ścieków w Skarszy-
nie, drogach i chodnikach, oświe-
tleniu, sygnalizacji świetlnej, wy-
sepkach na głównych przejściach i 
innych działaniach poprawiających 
bezpieczeństwo. Cieszy również 
wznowienie, po 18-tu latach prze-
rwy, połączenia kolejowego z Wro-
cławiem wraz z remontem dworca 
kolejowego. Do sukcesów mogę 
też zaliczyć powołanie Straży Miej-
skiej, jak również budowę przed-
szkola przy ul. Wojska Polskiego, 
dzięki któremu w znacznej mierze 
rozwiązany został problem braku 
miejsc w tych placówkach oświato-
wych. Skuteczna polityka sprzedaży 
nieruchomości zaowocowała m.in. 
tym, że trzebniczanie mają w końcu 

możliwość robienia tańszych zaku-
pów w sklepach wielkopowierzch-
niowych, a gmina czerpie zyski 
z podatków od nieruchomości.   
Niewątpliwym sukcesem jest także 
ustanowienie św. Jadwigi Śląskiej 
patronką miasta, połączone z do-
kończeniem dzieła, które rozpoczął 
wybitny znawca i miłośnik Trzeb-
nicy – śp. Ks. Prof. Antoni Kiełbasa 
– utworzenie Małej Ścieżki Świętej 
Jadwigi.  Kolejnym udanym przed-
sięwzięciem był powrót Trzebnic-
kiego Święta Sadów na rynek oraz 
spotkanie motocyklistów z całej 
Europy z dziećmi na trzebnickim 
placu pielgrzymkowym – wyda-
rzenie zostało docenione w presti-
żowym konkursie Złote Formaty 
jako jedno z pięciu najlepszych wy-
darzeń promocyjnych 2009 w skali 
kraju. Mógłbym tak jeszcze długo 
wymieniać, gdyż to były naprawdę 
intensywne cztery lata, w których 
Trzebnica zrobiła ogromny krok 
naprzód, co podczas rozmów po-
twierdzają liczni mieszkańcy oraz 
obserwatorzy z zewnątrz.    

Czy jest coś, czego nie udało się 
zrealizować?  

Życzyłbym sobie, żeby zakończo-
na była sprawa deptaka na ul. Da-
szyńskiego. Podczas realizacji tego 
punktu programu wyborczego na-
potkałem na dużo barier procedu-
ralnych, które niestety spowolniły 
prace nad tą koncepcją. Jednak 
w końcu udało nam się ostatecz-
nie przejąć ulicę Daszyńskiego, co 
było niezbędne do podjęcia jakich-
kolwiek innych czynności w tym 
zakresie. W chwili obecnej finali-
zowana jest dokumentacja projek-
towa. Prace powinny rozpocząć się 
na przełomie 2011/2012 roku.  

Jak najkrócej podsumowałby Pan 
poprzednią kadencję?  

W mojej ocenie poprzednie cztery 
lata były nadrabianiem dużych za-
ległości i wieloletnich zaniedbań. 
Jest to szczególnie widoczne dla 
osób, które kilka lat temu wyje-
chały z gminy, a dziś wracając do 
niej, z dumą mówią, że to nie ta 
sama Trzebnica, że miasto i gmi-
na bardzo pozytywnie zmieniło 
swój wizerunek i że teraz chce się 
tu wracać i mieszkać. Dla mnie 
takie słowa są najlepszym podsu-
mowaniem minionej kadencji.  W 
tym miejscu pragnę podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do dynamicznego rozwoju gminy 
– radnym, którzy popierali moje 
inicjatywy, sołtysom, którym uda-
ło się aktywizować mieszkańców i 
dążyć do realizacji lokalnych zadań, 
instytucjom kultury, sportu, ko-
ścioła, Urzędowi Wojewódzkiemu, 
Marszałkowskiemu, Powiatowi, 

znajomym i mieszkańcom za dobre 
słowo i ciągłą mobilizację w dąże-
niu do celu. W sposób szczególny 
dziękuję pracownikom Urzędu 
Miejskiego, z którymi współpraca 
przebiega bardzo dobrze i bez któ-
rych osiągnięte sukcesy nie byłyby 
możliwe. Dziękuję również mojej 
rodzinie za wsparcie i wyrozumia-
łość.   

Bardzo dobry wynik osiągnął 
również Pański komitet wybor-
czy, co przełożyło się na uzyskanie 
11 mandatów radnych w Radzie 
Miejskiej. Jak Pan ocenia ten wy-
nik?  

Podczas wyborów jednym z głów-
nych haseł naszego ugrupowania 
było stwierdzenie, że łączy nas 
program wynikający z potrzeb lo-
kalnej społeczności, a nie partyjna 
przynależność. Myślę, że to hasło 
bardzo trafnie oddaje oczekiwania 
wyborców wobec kandydatów na 
radnych na szczeblu lokalnym. Lu-
dzie chcą konkretnych rozwiązań 
codziennych problemów, z którymi 
się borykają. Siła demokracji pole-
ga na tym, że w przypadku wybo-
rów do samorządu możemy wybrać 
ludzi, których naprawdę znamy, z 
którymi na co dzień rozmawiamy, 
pracujemy, wśród których żyjemy. 
Dlatego ludzie ci wiedzą doskonale, 
jakie problemy są w ich środowisku 
do rozwiązania, co trzeba jeszcze 
poprawić, ulepszyć. Zapropono-
wany przez nas program wyborczy 
jest zestawieniem najważniejszych 
w naszej ocenie spraw, które wyma-
gają realnych rozwiązań, a bardzo 
dobry wynik wyborczy zdaje się to 
potwierdzać. Siła naszego ugrupo-
wania tkwi w skupieniu się tylko i 
wyłącznie na realizacji wspólnego 
programu bez politycznych naci-
sków, a nie na wypełnianiu narzu-
conej odgórnie linii programowej 
partii politycznych.  

Cztery poprzednie lata pokazały, 
że konsekwentnie realizuje Pan 
obietnice wyborcze. W tych wy-
borach zaproponował Pan wraz 
ze swoim komitetem wyborczym 
wiele postulatów, których reali-
zacja przyczyni się do dalszej po-
prawy jakości życia mieszkańców 
gminy. Które punkty programu 
wyborczego są dla Pana prioryte-
tem?  

Tak się złożyło, że na przełomie sta-
rej i nowej kadencji, dzięki licznym 
rozmowom i spotkaniom, udało 
się przyciągnąć do Trzebnicy du-
żego inwestora, który docelowo 
ma zatrudnić w swoim zakładzie 
700 osób. Tym samym realizacja 
jednego z priorytetowych punktów 
programu wyborczego została już 
zainicjowana. Za priorytet uwa-

żam również utworzenie nowego 
ośrodka zdrowia, wyposażonego w 
nowoczesny sprzęt i wyspecjalizo-
wany personel. Poprawie ulegnie 
standard obsługi pacjentów, m.in. 
dzięki wdrożeniu rejestracji przez 
Internet. Skupimy się również nad 
modernizacją ośrodka kultury za-
równo w zakresie gruntownego 
remontu budynku, jak również 
wzbogacenia oferty kulturalnej. 
Położymy nacisk na budowę sieci 
szerokopasmowego Internetu na 
terenach wiejskich. Będziemy także 
kontynuować rozwój bazy sporto-
wej w gminie.  Zadań przewidzia-
nych na najbliższe cztery lata jest 
dużo, ale jestem przekonany, że nie 
zabraknie nam determinacji w ich 
konsekwentnej realizacji.    

Panie burmistrzu, jednym z waż-
niejszych punktów programu jest 
walka z bezrobociem. Jakie dzia-
łania, poza wspomnianym już za-
kładem na 700 osób, planuje Pan 
w tym zakresie wdrożyć?

Gmina z jednej strony może po-
średnio wpływać na tworzenie 
miejsc pracy poprzez efektywne 
pozyskiwanie inwestorów – tak jak 
np. FM Group, Biedronka czy Inter-
marche, ale z drugiej strony gmina 
i podległe jej instytucje oraz nowo-
powstające obiekty również wyma-
gają dodatkowego personelu. Nowe 
przedszkole, Straż Miejska, Zakład 
Gospodarki Komunalnej, a nieba-
wem również basen – to jednostki, 
które pełnią ważne dla mieszkań-
ców funkcje, a jednocześnie dają 
zatrudnienie. Przybywa zadań do 
realizacji poszczególnym jednost-
kom łącznie z urzędem miejskim, 
więc przybywa też etatów nie-
zbędnych do realizacji tych zadań. 
Ponadto planujemy utworzyć targ 
rolny – dla rolników, sadowników i 
działkowców z gminy. Kontynuuje-
my uchwalanie miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzen-
nego na terenie miasta obrębów 
wiejskich, czego jednym z efektów 
jest ułatwienie procesów inwesty-
cyjnych. Warto również zauważyć 
prężny rozwój lokalnych firm. Waż-
nym dla miasta przedsięwzięciem 
jest bez wątpienia realizacja przez 
prywatnego przedsiębiorcę cztero-
gwiazdkowego hotelu. Jak wiado-
mo, jedno miejsce pracy w hotelu 
generuje siedem miejsc pracy na 
lokalnym rynku. Hotel będzie więc 
też jednym z motorów napędzają-
cych rozwój miejsc pracy.
Zdaję sobie sprawę, że zapotrzebo-
wanie na pracę jest dużo większe 
niż możliwości gminy czy działają-
cych na jej terenie firm, ale chciał-
bym również zwrócić uwagę na 
to, że nasze intensywne działania 
promocyjne zaczynają przynosić 
korzyści – o Trzebnicy jest coraz 

Jest jeszcze wiele do zrobienia...
Rozmowa z burmistrzem Markiem Długozimą 

Poparcie dla Burmistrza Gminy Trzebnica w zeszłorocznych wyborach okazało 
się najwyższym na Dolnym Śląsku i jednym z najlepszych w kraju
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Przypomnijmy, że podstawowym 
wymogiem uprawniającym do 
starań o status centrum pobyto-
wo- treningowego jest funkcjono-
wanie co najmniej czterogwiazd-
kowego hotelu pobytowego oraz 
zaawansowanej, spełniającej ści-
słe wymogi UEFA infrastruktury 
treningowej. W celu dopełnienia 
tych wymogów Gmina Trzebnica 
zawarła z lokalnym inwestorem 
prywatnym partnerstwo, w któ-
rym Gmina odpowiedzialna jest za 
modernizację stadionu miejskiego, 
a inwestor buduje hotel pobytowy. 
Kandydatura Trzebnicy przeszła 
pozytywnie trzy etapy weryfikacji
kandydatur na centra pobytowo - 
treningowe. W opinii wizytujących 
nasze miasto przedstawicieli insty-
tucji nadzorującej przygotowania 
Polski do Mistrzostw Europy w 
2012 roku - spółki PL2012, kan-
dydatura Trzebnicy uznawana była 
za jednego z faworytów na Dolnym 
Śląsku. Jednak właściciele działki 
sąsiadującej z budującym się hote-
lem wnieśli protest, który skutko-
wał wstrzymaniem budowy. Z tego 

względu, nie mając pewności czy 
hotel pobytowy powstanie na czas, 
instytucja nadzorująca przygoto-
wania do turnieju nie uwzględniła 
Trzebnicy w katalogu rekomendo-
wanych centrów pobytowo - tre-
ningowych.   Warto nadmienić, 
że lista rekomendowanych przez 
UEFA centrów pobytowo - trenin-
gowych nie jest dla drużyn uczest-
niczących w turnieju obligatoryj-
na. Lista ta jest jedynie propozycją, 
z której reprezentacje narodowe 
mogą, ale nie muszą skorzystać. Po 
zakończeniu eliminacji do turnieju 
oraz po losowaniu grup i przypo-
rządkowaniu zespołów do miast w 
których odbędą się mecze, dyrek-
torzy organizacyjni drużyn, które 
zakwalifikują się do turnieju wizy-
tować będą rekomendowane przez 
UEFA centra pobytowo - treningo-
we oraz lokalizacje alternatywne. 
Podczas organizacji poprzednich 
finałów Mistrzostw Europy po-
wszechnie stosowaną przez finali-
stów praktyką był wybór centrum 
pobytowo - treningowego spoza 
listy rekomendowanych ośrodków. 

O ich wyborze decydował bowiem 
stan ich przygotowania w chwili 
wizyty konkretnego dyrektora or-
ganizacyjnego drużyny, a nie stan 
przygotowań na dwa lata przed 
rozpoczęciem turnieju.  Korzyst-
ne dla inwestora budującego ho-
tel oraz starań Trzebnicy o Euro 
2012 rozstrzygnięcie Naczelnego 
Sądu Administracyjnego pozwo-
liło na wydanie przez Wojewodę 
Dolnośląskiego nowego pozwole-
nia na budowę hotelu. Decyzja ta 
umożliwiła z kolei podpisanie z 
końcem stycznia 2011 roku przez 
inwestora umowy na dofinanso-
wanie budowy hotelu ze środków 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. Dzięki temu wstrzymane 
prace budowlane na obiekcie ho-
telowym zostały wznowione. Fakt 
ten stawia kandydaturę Trzebnicy 
w nowym, pozytywnym świetle.  
Realny termin zakończenia przy-
gotowań Trzebnicy do EURO 2012 
to początek 2012 roku. Wtedy też 
planowane są wizytacje centrów 
pobytowo - treningowych przez 
dyrektorów organizacyjnych dru-

żyn, które zakwalifikują się do tur-
nieju. Powołany przez burmistrza 
Marka Długozimę Komitet ds. Or-
ganizacji Centrum Pobytowego dla 
Finalistów EURO 2012 w Trzebni-
cy opracowuje materiały promują-
ce walory ośrodka pobytowo - tre-
ningowego w Trzebnicy, które po 
losowaniu grup zostaną przekaza-
ne bezpośrednio dyrektorom orga-
nizacyjnym drużyn grających we 
Wrocławiu.  Warto zaznaczyć, że 
oficjalnie rekomendowane centra
pobytowo - treningowe dla dru-
żyn, które grać będą we Wrocła-
wiu (Jelenia Góra, Tychy, Kraków, 
Wieliczka i Wrocław) nie są po-
żądanym przez 
federacje piłkar-
skie miejscem 
dla zakwatero-
wania swojej 
r e p r e z e n t a c j i 
piłkarskiej. Cho-
dzi tutaj przede 
wszystkim o 
szybki dojazd do 
stadionu na któ-
rym rozgrywa-

ne będą mecze. Wymogu tego nie 
spełniają Jelenia Góra, Tychy, Kra-
ków i Wieliczka. Z kolei minusem 
kandydatury Wrocławia jest zgiełk 
uliczny. Reprezentacje piłkarskie 
unikają bowiem zakwaterowania 
w miejscach, w których ciężko o 
tak ważną w przygotowaniach do 
meczu prywatność, ciszę i spokój.  
W tym kontekście kandydatura 
Trzebnicy będzie bardzo konku-
rencyjna. Przekonani są o tym 
również przedstawiciele spółki 
PL2012, którzy z radością przyjęli 
informację o wznowieniu budowy 
hotelu pobytowego w Trzebnicy i 
bardzo naszemu miastu kibicują. 

Trzebnica wciąż liczy się w grze o Euro 2012
Ciągle realne są szanse Trzebnicy w grze o miano centrum pobytowo- treningowego na Euro 2012. Co prawda Trzebnica nie znalazła się, ze względu na wstrzymanie budowy 
hotelu, na liście obiektów rekomendowanych przez UEFA, jednak rychłe wznowienie budowy hotelu pobytowego daje realne szanse na ugoszczenie w Trzebnicy jednej z re-
prezentacji piłkarskich podczas EURO 2012.  

Kolejnym etapem modernizacji stadionu będzie budowa 
nowego obiektu szatniowo - sanitarnego

głośniej w kraju i za granicą, rów-
nież nowi inwestorzy zaczynają ob-
serwować rozwój gminy, analizują 
oferty inwestycyjne i składają coraz 
więcej zapytań, co dobrze rokuje na 
przyszłość. 
 
Wspomniał Pan o szerokopasmo-
wym internecie na wioskach. Ja-
kich jeszcze inwestycji na terenach 
wiejskich mogą się spodziewać 
mieszkańcy gminy? 

Na pewno kontynuować będziemy 
program budowy dróg, placów za-
baw i remontów świetlic w kolej-
nych miejscowościach. Kładziemy 
także duży nacisk na rozwój i pro-
pagowanie sportu wśród młodzieży. 
Dlatego staramy się o dofinanso-
wanie na utworzenie boisk wielo-
funkcyjnych, które zaplanowano 
w Kuźniczysku, Boleścinie oraz w 
Ujeźdźcu Wielkim - gdzie powstać 
ma drugi gminny Orlik. Inwestycji 
na terenach wiejskich przewidziano 
naprawdę dużo, dlatego zachęcam 
do zapoznania się z tabelą ilustru-
jącą szczegółowy zakres prac w 
poszczególnych miejscowościach w 
roku 2011. (tabela znajduje się na 
str. 12-przyp.red.)   

A co z funduszem sołeckim?  

Utworzenie tego funduszu jest jed-
nym z ważniejszych punktów na-
szego programu wyborczego. Pod-
czas ostatniej rady miejskiej, radni, 
którzy w poprzedniej kadencji byli 
przeciwni tej inicjatywie, teraz nagle 
stali się jej zwolennikami. Z kolei my 

uznaliśmy, że lepiej jest poczekać na 
zakończenie wyborów sołeckich we 
wszystkich miejscowościach i na 
spokojnie pomysł ten poddać pod 
dyskusję na wspólnym spotkaniu. 
Należy pamiętać, że kadencja trwa 
cztery lata i po prostu nie da się zre-
alizować wszystkich obietnic wy-
borczych w jednym roku.  

Czy Trzebnica nadal będzie ubie-
gać się o przyjęcie piłkarzy jednej 
z drużyn najważniejszego euro-
pejskiego turnieju piłkarskiego 
– UEFA Euro 2012?  

Oczywiście. Kiedy ogłaszałem, że 
Trzebnica ubegać się będzie o cen-
trum pobytowe, prawie nikt nie 
wierzył w nasze szanse. Natomiast 
okazało się, że znaleźliśmy się 
wśród 30 miast z kraju, branych pod 
uwagę przy tworzeniu ostatecznego 
rządowego katalogu rekomendowa-
nych centrów pobytowych. Remon-
towany obecnie według ścisłych wy-
mogów UEFA stadion miejski, jego 
położenie i układ, bardzo podobały 
się wizytatorom decydującym o 
przyznaniu statusu centrum poby-
towego. Najprawdopodobniej jedy-
ną przeszkodą, która uniemożliwiła 
nam znalezienie się w tym katalogu, 
była konieczność wstrzymania bu-
dowy hotelu przez prywatnego in-
westora z wiadomych powodów. Na 
marginesie – przykre jest to, że są 
wśród nas ludzie, którzy nie potrafią
cieszyć się sukcesami miasta i robią 
wszystko, by blokować wszelkie po-
dejmowane inicjatywy. Na szczęście 
w chwili obecnej nie ma przeszkód 

w realizacji inwestycji, co powoduje, 
że inwestor wznowi budowę hotelu 
i skorzystamy z wariantu awaryjne-
go, utworzonego przez powołany 
przeze mnie zespół ds. Euro 2012, a 
mianowicie utworzymy własny ka-
talog promocyjny zawierający m.in. 
profesjonalny film zachęcający do
ugoszczenia piłkarzy w naszym mie-
ście. Po losowaniu grup, katalog ten 
zostanie dostarczony bezpośrednio 
do menedżerów drużyn grających 
na wrocławskim stadionie, co po-
zwoli nam dopasować ofertę do in-
dywidualnych zapotrzebowań dru-
żyn różnych narodowości. Wierzę, 
że taka forma dotarcia będzie rów-
nie skuteczna. Jeśli jednak tak się 
nie stanie, to będziemy ubiegać się o 
przyciągnięcie do Trzebnicy jak naj-
większej ilości kibiców, utworzymy 
specjalne strefy kibica oraz plenero-
we pokazy meczów. Chcemy, by w 
czasie trwania Euro miasto napraw-
dę tym żyło. 

Ostatnio pojawia się dużo spe-
kulacji na temat zadłużenia gmi-
ny. Czy mógłby Pan przedstawić 
czytelnikom faktyczną kondycję 
gminnych finansów?  

Tak, spotkałem się z głosami o wy-
sokim zadłużeniu gminy. Chcę sta-
nowczo i jednoznacznie stwierdzić, 
że pogłoski te są nieprawdziwe i w 
żaden sposób nie odzwierciedla-
ją faktów. Zadłużenie gminy na 
dzień 31. grudnia 2010 r. wynosi 
nieco ponad 30 mln zł., co stanowi 
44,94% dochodów. Jak wiadomo, 
gminy mogą zadłużać się do pozio-

mu 60%, tak więc wychodzi na to, 
że stan zadłużenia Gminy Trzebnica 
w zestawieniu nawet z niektórymi 
gminami powiatu trzebnickiego jest 
jednym z najniższych w powiecie. Z 
drugiej strony dziwię się osobom, 
które krytykują zaciąganie kredy-
tów, a jednocześnie mają wobec sa-
morządu wygórowane żądania, za-
pominając o tym, że gminny budżet 
nie jest studnią bez dna. W dzisiej-
szych czasach zaciąganie kredytów 
czy emisja obligacji jest powszech-
ną praktyką, która umożliwia dy-
namiczny i wielopłaszczyznowy 
rozwój. Nie znam gminy, która nie 
korzystałaby z tych mechanizmów. 
Możliwości, jakie dają nam obecnie 
fundusze europejskie, należy mak-
symalnie wykorzystać i trzebnicka 
gmina właśnie to robi – aby ubiegać 
się o pieniądze unijne, należy naj-
pierw zarezerwować środki własne. 
Dopiero po wykonaniu zadania lub 
inwestycji gmina otrzymuje refun-
dację kosztów. Stosowany przez nas 
mechanizm wyprzedzającego finan-
sowania pozwala na rozpoczynanie 
nowych inwestycji nie czekając na 
dofinansowanie z poprzednio wy-
konywanego zadania. Dzięki temu 
pieniądze są w ciągłym obiegu i nie 
tracimy cennego czasu. W efekcie 
końcowym możemy cieszyć się dy-
namicznym rozwojem gminy, co 
widać w coraz większej ilości miejsc 
w mieście czy na wioskach. Przy-
pomnę tylko, że w ciągu ostatnich 
czterech lat udało nam się pozyskać 
ponad 35 mln złotych, co plasuje 
nas w gronie niekwestionowanych 
liderów w pozyskiwaniu środków z 

Unii Europejskiej na Dolnym Ślą-
sku. Najlepszym przykładem kon-
dycji finansów gminy jest wzrost
budżetu z 38 mln w roku 2006 do 68 
mln w roku 2010.

A jak wygląda kwestia podatków?
 
Tu również pojawiają się nierzetelne 
informacje. Prawda jest taka, że je-
steśmy jedną z niewielu gmin w re-
gionie, a nawet w kraju, która dobie 
kryzysu gospodarczego nie podnio-
sła kluczowych dla mieszkańców i 
przedsiębiorców podatków, a stawki 
podatkowe są naprawdę niewielkie 
w stosunku do innych gmin. Wy-
starczy spojrzeć na stawki podatku 
od nieruchomości, gdzie od budyn-
ków mieszkalnych należy zapłacić 
0,58 zł/m2, a od gruntu związane-
go z prowadzeniem działalności 
gospodarczej – 0,65 zł/m2 podczas 
gdy np. w dużo mniejszej gminie 
Zawonia stawki te wynoszą odpo-
wiednio 0,67 zł/m2 i 0,80 zł/m2, a 
w porównywalnej gminie Żmigród 
– 0,62 zł/m2 i 0,77 zł/m2. Podob-
nie sytuacja wygląda w przypadku 
stawek za wodę – u nas jest to 2,60 
zł/m3, podczas gdy np. w Prusicach 
jest to kwota 3,20 zł, Obornikach Śl. 
– 3,40 zł czy Wiszni Małej – 2,80 zł. 
Jak więc widać, Gmina Trzebnica 
jest jednym z najtańszych do za-
mieszkania i życia miejsc. Szczegól-
nie teraz, gdy mamy jeszcze możli-
wość zakupów w tańszych sklepach 
wielkopowierzchniowych, które po-
wstały na przestrzeni dwóch ostat-
nich lat.                                               
                       Dziękuję za rozmowę. 
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Zestawienie trzebnickich  
podatków z gminami sąsiednimi
W dobie kryzysu gospodarczego oraz rosnących w szybkim tempie cen w wielu dziedzinach 
gospodarki i przełożeniu ich na używane przez nas wszystkich  produkty codziennego użyt-
ku, postanowiliśmy przygotować dla Państwa zestawienie ilustrujące koszty związane z opła-
tami, które musi ponieść każdy mieszkaniec gminy z powiatu trzebnickiego. Przyjrzeliśmy 
się kosztom, jakie każdy z nas musi ponieść z tytułu zamieszkania w trzebnickiej gminie oraz 
porównaliśmy, jak koszty te mają się do ponoszych przez mieszkańców sąsiednich gmin.

Jak pokazują zamieszczone wykresy, trzebnicka gmina jest jedną z tych, w których żyje się 
najtaniej. Warto podkreślić, że mimo kryzysu gospodarczego oraz ogólnopolskiego wzrostu 
cen, w Gminie Trzebnica podatki utrzymane są na niskim poziomie, co w znaczny sposób 
amortyzuje mieszkańcom coraz wyższe koszty związane z wydatkami na zakup produktów 
spożywczych, leków, paliw oraz innych produktów czy usług niezbędnych do życia. Niższe 
podatki to równiez zachęta do osiedlania się na terenie naszej gminy.

Spółka zarządzająca 
basenem powołana!
W dniu 08.04.2011 r. miała miejsce historyczna chwila – powołano 
Spółkę Zarządzającą Trzebnickim Parkiem Wodnym „Zdrój”. 

Oficjalne podpisanie aktu notarial-
nego w tej sprawie miało miejsce w 
trzebnickiej kancelarii notarialnej  
Jak powiedział burmistrz Marek 
Długozima, podpisanie tego doku-
mentu daje zielone światło w powo-
łaniu Prezesa oraz Zarządu nowej 
Spółki ze 100% udziałem gminy. Jej 
zadaniem będzie sprawne zarządza-
nie największą gminną inwestycją 
– będącym na ukończeniu komplek-
sem basenowym przy ulicy Leśnej. 
Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami i treścią podpisanego przez 
burmistrza aktu założycielskiego 

Spółki, kompetencje Zgromadze-
nia Wspólników jako najwyższego 
organu w spółce pełnić będzie Bur-
mistrz Gminy Trzebnica. Do upraw-
nień burmistrza należeć będzie 
m.in. powołanie Członków Rady 
Nadzorczej spółki spośród osób ma-
jących uprawnienia do zasiadania w 
Radach Nadzorczych spółek gmin-
nych. Z kolei nowo powołana Rada 
Nadzorcza, w drodze konkursu wy-
bierze Prezesa i pozostałych Człon-
ków Zarządu, którzy kierować będą 
bieżącą działalnością spółki.

Podpisanie aktu notarialnego przez burmistrza Marka Długozimę  
w obecności notariusza – Doroty Belki z Trzebnicy.

Ile zarabia burmistrz?

Zestawienie zostało sporządzone w oparciu o dane z uchwał zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej poszczególnych jednostek 
samorządowych.

Takie pytanie zadaje sobie wie-
lu mieszkańców. Informacje o 
zarobkach osób sprawujących 
funkcje publiczne są jawne, jed-
nak w ogromnej ilości informacji 
zawartych w Biuletynach Infor-
macji Publicznej - nie zawsze ła-
twe do odnalezienia. 

Dlatego przygotowaliśmy dla 
Państwa zestawienie ilustrują-
ce zarobki szefów najbliższych 
nam jednostek samorządowych. 
W związku z tym, że każdy z 
wymienionych włodarzy ma za 
sobą inny staż pracy, zestawie-
nie nie zawiera tzw. dodatku za 
wysługę lat, który naliczany jest 
od sumy wynagrodzenia zasad-
niczego i dodatku funkcyjnego. 
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Basen na ukończeniu
Jak powiedział burmistrz Marek 
Długozima: Rozważamy dwa wa-
rianty otwarcia basenu. Wariant 
pierwszy zakłada, że po uzyskaniu 
wszystkich niezbędnych decyzji na 
użytkowanie obiektu oraz przepro-
wadzeniu testów urządzeń, część 
zadaszona basenu zostanie otwar-
ta. Będą jednak jeszcze trwały 
prace porządkowe wokół obiektu 
i przy części otwartej. Z kolei wa-
riant drugi zakłada, że cały obiekt 
- zarówno część otwarta jak i zada-
szona - zostanie otwarty wspólnie. 
Za drugim rozwiązaniem przema-

wia fakt, że trwające równocześnie 
prace przy II etapie rewitalizacji ul. 
Leśnej i Korczaka zostaną ukończo-
ne, a tym samym na basen będzie 
można dojechać zupełnie nową na-
wierzchnią ul. Korczaka. Również 
deptak na ulicy Leśnej wraz z małą 
architekturą zostanie równocześnie 
ukończony. Wariant drugi opóźni 
otwarcie basenu o ok. miesiąc, ale 
musimy rozważyć, czy nie warto 
jeszcze ten czas poczekać, by oddać 
mieszkańcom do użytku całkowicie 
ukończony obiekt, z uporządko-
wanymi miejscami parkingowymi 

i terenem wokół samego basenu, 
jak i całego rewitalizowanego ob-
szaru oraz dogodnym dojazdem. 
Niemniej jednak wykonawca kom-
pletuje dokumentację niezbędną 
do uzyskania pozwolenia na użyt-
kowanie obiektu. Jednocześnie chcę 
stanowczo zdementować plotkę 
opisaną w gazecie „NOWa” o rzeko-
mej wodzie wydobywającej się spod 
gruntu jako nieprawdziwą i służącą 
wywołaniu sensacji. 
 
Opóźnienie w budowie basenu 
wyniosło 12 miesięcy i spowodo-

wane było koniecznością nowego 
posadowienia basenu, a co za tym 
idzie - przeprojektowania.
Po zakończeniu inwestycji zostanie 
przekazana do publicznej wiado-
mości dokładna analiza finansowa
związana z budową basenu, w celu 
zachowania pełnej transparentno-
ści. 

Dla przypomnienia:
- Koszt inwestycji to ok. 35 mln. zł, 
z czego ok. 11 mln. zł pochodzi z 
funduszy zewnętrznych.
- Docelowo na część zadaszoną 

składają się: basen pływacki, re-
kreacyjny i dla dzieci, zjeżdżalnie, 
wir wodny, jacuzzi, sauny, gabinety 
odnowy biologicznej, fitness, si-
łownia, kręgielnia i bufet.
- W części otwartej znajdzie się: 
basen kąpielowy, zjeżdżalnia, bro-
dzik, plac zabaw oraz boisko do 
siatkówki plażowej. 
- Obiekt jest w pełni przystosowa-
ny dla osób niepełnosprawnych.
- Przy basenie dostępne będzie ok. 
100 miejsc parkingowych.
- Basen będzie nosił nazwę:  
„Trzebnicki Park Wodny ZDRÓJ”. 

Prace przy największej trzebnickiej inwestycji dobiegają końca. Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe (II etap).

Basen pływacki

Widok ogólny Zjeżdżalnia wewnętrzna

Basen rekreacyjny widziany z wieży ratowniczej

Strefa dla najmłodszych użytkowników basenu Saunarium
Więcej zdjęć na: www.trzebnica.pl/galeria
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Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom trzebniczan oraz pró-
bując rozwiązać problemy ko-
munikacyjne przystąpiono do 
działań, dzięki którym w Trzeb-
nicy powstanie ponad 200 no-

wych miejsc parkingowych. W 
ramach rewitalizacji ulicy Le-
śnej i Korczaka budowany jest 
parking przy ul. Armii Krajo-
wej, który służył będzie przede 
wszystkim mieszkańcom i tu-

rystom, zwiedza-
jącym odnowione 
tereny spacerowe 
w Lesie Bukowym 
oraz wokół stawów 
trzebnickich, jak 
również rodzicom 
dzieci uczęszcza-
jących do Przed-
szkola nr 1 przy ul. 
1-ego Maja. 
Miejsca parkingo-
we powstaną rów-
nież w okolicach 
Międzynarodowe-
go Sanktuarium 
św. Jadwigi, w 
ramach projektu 
„Południowo-Za-
chodni Szlak Cy-
sterski”. Parking 
przy ul. Jana Paw-
ła II pomieści po 
przebudowie 18 
samochodów oso-
bowych, natomiast te przy ul. 
Grunwaldzkiej oraz H. Poboż-
nego po 20 pojazdów. Z kolei 
przy placu na ul. H. Brodatego 
znajdować się będzie toaleta dla 
turystów, a parking zaprojekto-
wano na potrzeby 20. autobusów 
wycieczkowych. Jedna z naj-
ważniejszych inwestycji pojawi 
się w miejscu obecnego dworca 
autobusowego, mieszczącego 
się na placu M.J. Piłsudskiego. 
Po jego gruntownej przebudo-
wie powstanie duży parking w 
centrum miasta, mieszczący aż 
90 aut. Do końca września tego 
roku zaplanowano także uru-
chomienie Punktu Informacji 
Turystycznej w Urzędzie Miej-
skim (w miejscu kiosku praso-
wego), natomiast w budynku 
dworca kolejowego - multime-
dialnego infokiosku. 
Kolejną  inwestycją jest 
wyłożenie nowej na-
wierzchni podjazdu oraz 
chodników na terenie 
Przedszkola nr 1 przy ul. 
1-ego Maja, dzięki cze-
mu poprawi się zarówno 
bezpieczeństwo dzieci, 
jak i wizerunek placówki. 
Wykonawcą zadania jest 
lokalny przedsiębiorca 
– pan Jarosław Binek z 
firmy „Posesja”, który w 
ramach dobrej współpra-
cy z przedszkolem zaofe-
rował najkorzystniejszą 
ofertę.
Ponadto na skwerze przy 
placu M.J. Piłsudskiego 
pojawiły się nowe na-
sadzenia - przesadzono 
kilka drzew z ul. Ks.Dz.
W. Bochenka, ponieważ 

Wraz z nastaniem wiosny, w mieście oraz miejscowościach gminnych rozpoczęły się prace przy realizacji wielu nowych inwestycji, mających po-
prawić komfort życia mieszkańców.

Wiosenne inwestycje

Jedna z najważniejszych inwestycji pojawi się w miejscu obecnego 
dworca autobusowego, mieszczącego się na placu M.J. Piłsudskiego. 
Po jego gruntownej przebudowie powstanie duży parking w centrum 
miasta, mieszczący aż 90 aut.

Przetarg na przebudowę Punktu Informacji Turystycznej w miejscu kiosku 
prasowego wygrała firma pana Kazimierza Zająca z Trzebnicy.

W ramach rewitalizacji ulic Leśnej i Korczaka budowany jest parking dla mieszkań-
ców i turystów, odwiedzających tereny spacerowe Trzebnicy oraz dla rodziców z 
dziećmi uczęszczającymi do Przedszkola nr 1.

Obecnie dużym problemem w tym rejonie miasta jest brak miejsc par-
kingowych przy nowej siedzibie wydziałów Starostwa Powiatowego, 
które przenosząc się do wyremontowanego budynku posanatoryjne-
go nie uwzględniło braku miejsc parkingowych dla swoich pracowni-
ków, a przede wszystkim klientów. Jedną z najważniejszych inwestycji bieżącego roku na terenach wiej-

skich jest podłączenie do jednej z nitek wodociągu Bychowo trzech wsi 
– Księginic, Kobylic i Jaszyc. Po zeszłorocznym spotkaniu z mieszkań-
cami tych miejscowości, zgłaszającymi problemy z brakiem wody lub 
jej słabym ciśnieniem, podjąłem zdecydowane kroki mające na celu 
rozwiązanie tego wieloletniego problemu. Długość ciągniętej obecnie 
sieci wodociągowej wynosi ponad 2 km. Inwestycja ma zostać zakoń-
czona do 31. maja br. – powiedział burmistrz Marek Długozima.

Prace przy budowe parkingu na ul. Grunwaldzkiej, przeznaczonego 
na ok. 20 pojazdów.
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Gmina Trzebnica znalazła się 
wśród finalistów w grupie konkur-
sowej małych miast wraz z m.in.: 
Ciechocinkiem, Górą Kalwarią, 
Grodziskiem Wielkopolskim, Ko-
strzynem nad Odrą, Krasnym-

stawem, Mrągowem, Płońskiem, 
Pobiedziskami, Słubicami, Świe-
bodzicami, Złotoryją oraz Złotym 
Stokiem. 
Podstawowymi kryteriami, które 
brane były pod uwagę przy ocenie 

to: infrastruktura sportowa - liczba 
ogólnodostępnych obiektów spor-
towych umożliwiających czyn-
ne uprawianie sportu, programy 
społeczne  promujące aktywność 
fizyczną i rozwój rekreacji wśród
mieszkańców, imprezy sportowe, 
liczba organizacji sportowych, 
działania promujące aktywność 
fizyczną i rozwój rekreacji rucho-
wej realizowane przez gminę i jej 
partnerów, plany i programy roz-
woju aktywności fizycznej, rekre-
acji ruchowej oraz sportu. Gmina 
realizując swoje hasło, iż jest gmi-
ną wspierającą sport przedstawiła 
Kapitule bardzo szczegółową pre-
zentację zagadnień związanych 
bezpośrednio ze sportem, na któ-
ry gmina kładzie duży nacisk, re-
alizując zarówno ponadczasowe 
inwestycje, modernizując już ist-
niejącą wieloletnią infrastrukturę, 
jak również projektując i budując 
nowe obiekty sportowe. 

Gmina Trzebnica otrzymała kolejne cenne wyróżnienie, tym razem w konkursie AKTYWNE MIASTO, 
organizowanym przez Agencję Marketingu Sportowego Wise Group. Głównym celem konkursu było 
wyróżnienie miast promujących zdrowy styl życia, rekreację i sport amatorski oraz rozwiązania w za-
kresie rozwoju rekreacji i sportu powszechnego. 

Trzebnica finalistą
Aktywnego Miasta

Burmistrz Gminy Trzebnica wśród innych laureatów konkursu Aktyw-
ne Miasto podczas odebrania nagród w siedzibie PKOl-u w Warszawie

Na skwerze przy placu M.J. Piłsudskiego pojawiły się nowe nasadze-
nia - przesadzono kilka drzew z ul. Ks.Dz.W. Bochenka( naprzeciwko 
banku i restauracji „Kasztelańska”), ponieważ na ich dotychczaso-
wym miejscu powstaną zatoczki przeznaczone na przystanki dla au-
tobusów. Zmiany te są konieczne ze względu na przeniesienie dworca 
autobusowego na ul. Kolejową.

na ich dotychczasowym miejscu 
powstaną zatoczki przeznaczo-
ne na przystanki dla autobu-
sów. Zmiany te są konieczne ze 
względu na przeniesienie dwor-
ca autobusowego na ul. Kolejo-
wą. Prowadzone są także dalsze 
prace przy renowacji i rozbudo-
wie Stadionu Miejskiego – na 
obecnym etapie utwardzana jest 
powierzchnia pod bieżnię ota-
czającą boisko.

Kolejną inwestycją jest wyłożenie nowej nawierzchni podjazdu oraz chodników na terenie Przedszkola nr 1 
przy ul. 1-ego Maja, dzięki czemu poprawi się zarówno bezpieczeństwo dzieci, jak i wizerunek placówki.

Prowadzone są także dalsze prace przy renowacji i rozbudowie Stadionu Miejskiego – na obecnym etapie 
utwardzana jest powierzchnia pod bieżnię otaczającą boisko.

Uroczysta Gala Konkursu AK-
TYWNE MIASTO pod honoro-
wym patronatem Andrzeja Kra-
śnickiego – prezesa Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego, odbyła 
się w dniu 5 kwietnia br. w Cen-
trum Olimpijskim PKOl-u w 
Warszawie. Tytuł oraz Certyfi-
kat dla Gminy Trzebnica ode-
brał Burmistrz Gminy Trzebnica 

- Marek Długozima. W ramach 
nagrody Gmina Trzebnica otrzy-
mała atrakcyjny pakiet korzyści.  
Integralnym elementem Gali była 
debata nt. rozwoju rekreacji w 
miastach oraz promowaniu samo-
rządów poprzez sport, w której 
udział wzięli zaproszeni eksperci z 
dziedziny sportu oraz przedstawi-
ciele samorządów. 
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Wyróżnienie zostało przyznane za 
budowę czterech lokalnych kotłow-
ni opalanych pelletem i wspomaga-
nych instalacjami solarnymi. 
Ideą konkursu organizowanego 
przez Centrum Doradztwa Rolni-
czego w Brwinowie we współpracy 
z innym jednostkami, jest promo-
cja przedsięwzięć realizowanych na 
obszarach wiejskich oraz w miej-
scowościach do 20 tysięcy miesz-
kańców. 
Spośród przedsięwzięć zgłoszo-
nych do tegorocznej edycji kon-
kursu, Rada Programowa wybrała 
22 przedsięwzięcia do dalszej oce-
ny podczas wizytacji terenowych, 
które zakończono z końcem marca. 
Następnie przedstawiciele Jury w 
trakcie po-
s i e d z e n i a 
w Centrum 
D o r a d z t w a 
Rolniczego w 
Brwinowie w 
dniu 31 mar-
ca dokładnie 
omówili prze-
bieg wizyt u 
nominatów i 
wyłonili lau-
reatów w po-
szczególnych 
k ate gor i a ch 
oraz przyzna-
li wyróżnie-

nia. Wspólnota Mieszkaniowa w 
Skarszynie zgłosiła zainstalowane 
na dachu budynków baterie sło-
neczne, współpracujące z piecami. 
Baterie te kumulują odnawialną 
energię słoneczną przyczyniając się 
do znacznego zwiększenia oszczęd-
ności.  Eksploatacja solarów przy 
słonecznej pogodzie powoduje, że 
ciepła woda użytkowa jest dużo 
tańsza. Słońce podgrzewa 2000 li-
trów wody nawet do temperatury 
70º C, więc piec, podgrzewający 
wodę użytkową, prawie cały czas 
pracuje w trybie czuwania. Przed-
sięwzięcie wymagało poświęceń 
i poniesienia znacznych kosztów, 
jednak jest ono przyszłościowe i 
odciąża środowisko.

Uczniowie uczęszczający do Szko-
ły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy 
dzięki staraniom i wysiłkom Dy-
rekcji Szkoły i Grona Pedagogicz-
nego mają zapewnione optymalne 
możliwości kształcenia i rozwoju.
 Szkoła za cel stawia sobie wyso-
ki poziom nauczania oraz stałe 
poszerzanie i wzbogacanie oferty 
zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 
tak, aby każdy uczeń miał możli-
wość wszechstronnego rozwoju i 
uzyskania sukcesu na własną mia-

rę. Wśród wielu inicjatyw podej-
mowanych przez szkołę szczególne 
miejsce zajmuje Odyseja Umysłu 
- międzynarodowy program edu-
kacyjny, funkcjonujący na całym 
świecie od ponad 30 lat. Jego ce-
lem jest rozwój zdolności i postaw 
twórczych dzieci i młodzieży. 
Dzięki udziałowi w tym programie 
dzieci nabywają umiejętności kre-
atywnego i krytycznego myślenia. 
Uczą się współpracy, ale i współza-
wodnictwa w duchu fair-play, na-

bywają szacunku dla odmiennych 
poglądów, przekonań i kultur. Zy-
skują pewność siebie, uczą się brać 
odpowiedzialność za własne po-
mysły i rozwiązania.
W Odysei Umysłu uczestniczy kil-
kaset tysięcy młodych ludzi z po-
nad 20 krajów. 
W roku 2004 Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Trzebnicy jako pierwsza 
placówka na Dolnym Śląsku przy-
stąpiła do programu, wysyłając 
jedną drużynę na finał ogólnopol-
ski. Od tego czasu poczyniliśmy 
wiele starań, aby program zagościł 
także w innych placówkach edu-
kacyjnych. Na efekty nie trzeba 
był długo czekać – w roku 2006 do 
Gdyni pojechało aż 18 drużyn z 
terenu naszego województwa. Zaś 
obie drużyny reprezentujące SP nr 
3 na 15. Ogólnopolskim Konkursie 
Odysei Umysłu odniosły spektaku-
larny sukces, zajmując I i II miejsce 
w swoich kategoriach. Dzięki temu 
uczniowie nasi mogli reprezento-
wać Polskę na Finałach Światowych 
w USA i finałach kontynentalnych
– Eurofestiwalu. Z zadania tego 
wywiązali się zaszczytnie, wygry-
wając wraz z dwiema partnerskimi 
drużynami konkurs Eurofestiwa-
lowy i zajmując 9. miejsce wśród 
ponad 50 drużyn z całego świata 
startujących w ich kategorii na Fi-

Skarszyn znalazł 
„Sposób na Sukces”
Wspólnota Mieszkaniowa w Skarszynie otrzymała nagrodę II-go 
stopnia w kategorii zespołowej w XI edycji ogólnopolskiego kon-
kursu „Sposób na sukces” na najlepsze działania przedsiębiorcze na 
terenach wiejskich. 

Solary to jeszcze dość rzadko spotykany widok. Tym 
bardziej cieszy fakt, że to nowoczesne i ekologiczne 
rozwiązanie zostało wdrożone w Skarszynie znajdu-
jącym się na terenie Gminy Trzebnica

nałach Światowych. W kolejnych 
latach drużyny z naszej szkoły wy-
grywały Eliminacje Regionalne we 
Wrocławiu i zajmowały wysokie 
miejsca na Finale Ogólnopolskim 
(trzykrotnie 3. miejsce). Na jubi-
leuszowym, 20. Finale Ogólnopol-
skim w bieżącym roku, drużyna 
reprezentująca SP nr 3 ponownie 
stanęła na podium, zostając wice-
mistrzami Polski. W skład drużyny 
wchodzą uczniowie klas czwartych 
i piątych: Bartłomiej Ciba, Piotr 

Cudak, Karol Dąbek, Michał Ma-
tłok, Sylwia Ostasiuk, Julia Rafal-
ska i Damian Saternus, a trenują je 
pani Katarzyna Buczkowska i pani 
Anna Ciba.
Osiągnięcia naszych uczniów 
wprawiają nas w dumę, ale także 
obligują do zapewnienia im moż-
liwości reprezentowania naszego 
regionu i kraju w finale kontynen-
talnym (Eurofestiwalu), który od-
będzie się w dniach 29 kwietnia – 4 
maja br. w Gdańsku. 

Na jubileuszowym, 20. Finale Ogólnopolskim w bieżącym roku, druży-
na reprezentująca SP nr 3 ponownie stanęła na podium, zostając wi-
cemistrzami Polski. Teraz będzie reprezentować nasze miasto i kraj w 
finale kontynentalnym w Gdańsku, w dniach 29 kwietnia - 4 maja br.

Trzebniccy Odyseusze
w europejskim finale

Komisja oceniająca projekty podczas rozmowy z inicjatorką projektu 
- panią Janiną Klin

Dofinansowanie  
Organizacji Pożytku Publicznego
Przedstawiamy Państwu tabelaryczne zestawienie dofinansowania przyznanego w tym roku przez Gmi-
nę Trzebnica Organizacjom Pożytku Publicznego. Warto zwrócić uwagę na kwotę przekazaną na  kulturę 
fizyczną i sport, która świadczy o dużym zaangażowaniu gminy w rozwój tego obszaru działalności.
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Powiatowe Gimnazjum Sporto-
wo-Językowe w Trzebnicy przy 
wsparciu Burmistrza Marka Dłu-
gozimy realizuje projekt E-Akade-
mia Przyszłości. Czynny udział w 
przedsięwzięciu biorą klasy pierw-
sze gimnazjum. Projekt ma na celu 
rozwój zdolności oraz osobowości 
uczniów, a jednocześnie przygo-
towanie młodzieży do uczenia się 
oraz funkcjonowania w nowocze-
snym społeczeństwie. 
Lokalne zespoły projektowe re-
alizują w tym roku szkolnym dwa 

projekty edukacyjne o tematyce 
ściśle związanej z naszym mia-
stem: Trzebnica miastem zdrojo-
wym – reaktywacja? oraz Trzeb-
nicki homo-erectus odkrywany na 
nowo. Uczniowie poszerzają swoją 
wiedzę o regionie czytają książki, 
analizują mapy dawnej Trzebnicy, 
przeglądają przedwojenne zdjęcia, 
spotykają się z ważnymi osobami 
związanymi z historią miasta.  
W lutym na ulicach Trzebnicy po-
jawili się uczniowie zadając prze-
chodniom pytania związane z cen-

nym odkryciem archeologicznym, 
którego tu dokonano. Chodziło 
oczywiście o znalezione miejsca 
pobytu homo-erectusa, na terenie 
gdzie dziś wznosi się Winna Góra. 
Uczniów interesowało, jaką wiedzą 
dotyczącą tego wydarzenie, dyspo-
nują mieszkańcy Trzebnicy i czy 
uważają, że odkrycie to przyniosło 
miastu popularność. Okazało się, 
że zaledwie około połowy pytanych 
mieszkańców Trzebnicy wiedziało, 
co oznacza termin homo-erectus. 
Tyle samo osób potrafiłoby wska-
zać miejsce wykopalisk arche-
ologicznych, oraz wiedziało kto i 
kiedy dokonał tego interesującego 
odkrycia. Wszyscy ankietowani 
zgodnie przyznawali jednak, że ta-
kie wydarzenie powinno przynieść 
miastu rozgłos.
Młodzież uczestniczyła w dwóch 
spotkaniach (12. i 13. kwietnia), 
które miały formę warsztatów. 
Uczniowie rozmawiali ze specjal-
nie zaproszonymi gośćmi o naj-
starszych śladach człowieka na zie-
miach polskich zlokalizowanych 
w Trzebnicy oraz o trzebnickim 
zdrojowisku. Spotkania odbyły się 
w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy. 
Dodatkowo grupa młodzieży, re-
alizująca projekt o homo-erectusie 

została oprowadzona po trzebnic-
kim stanowisku archeologicznym, 
gdzie prof. Jan Michał Burdukie-
wicz opowiadał o pracach przy 
wykopaliskach. Młodzież czynnie 
uczestniczyła w wizji terenowej, 
zadając bardzo wnikliwe pytania 
z zakresu pierwszych śladów czło-
wieka na ziemiach polskich, które 
znajdują się właśnie przy „Kociej” 
Górze. Natomiast spotkanie z prof. 
Jerzym Bogdanem Kosem obfi-

towało w szereg pytań o działal-
ność byłego uzdrowiska. Młodzież 
włączyła się organizację, zebranie 
niezbędnych materiałów, przygo-
towanie prezentacji oraz bardzo 
aktywne uczestnictwo w spotka-
niach. Teraz uczniowie są zobli-
gowani do sporządzenia raportów 
podsumowujących całą dotychcza-
sową pracę nad projektami. Życzy-
my powodzenia. 

Wśród mieszkańców gminy są 
małżeństwa, które zasługują na 
szczególny podziw i szacunek wy-
nikający z wypracowanego wspól-
nie przez lata dorobku ich życia, 
uwidocznionego choćby poprzez 
wspaniałe rodziny, których są 
założycielami. Dlatego Gmina 
Trzebnica, chcąc zaakcentować 
tak ważne dla tych rodzin mo-
menty, za każdym razem w Sali 
Ślubów trzebnickiego ratusza, w 
obecności burmistrza i kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilnego 
organizuje uroczystości związane 
z okrągłymi rocznicami pożycia 
małżeńskiego.
 
Na przełomie 2010/2011 r. w 

trzebnickim Ratuszu gromadzono 
się pięć razy, aby uczcić je wspól-
nie. Wśród jubilatów z 2010 roku 
obchodzących 50-lecie ślubu zna-
leźli się Państwo Gizela i Leonard 
Rokitka oraz Jadwiga i Józef Wa-
leszczukowie, natomiast 60-lecie 
pożycia małżeńskiego obchodzili 
Państwo Stanisława i Czesław Du-
bielowie. Rok 2011 również obfitu-
je w kolejne jubileusze – Państwo 
Beata i Józef Szklarz oraz Krysty-
na i Henryk Sroga obchodzili 50-
-lecie ślubów. 

Na tę niepowtarzalną uroczystość 
jubilaci wraz z najbliższą rodziną 
zapraszani są do Sali Ślubów znaj-
dującej się w Ratuszu, gdzie otrzy-

mują odznaczenia „za długoletnie 
pożycie małżeńskie” z rąk Burmi-
strza Gminy Trzebnica – Marka 
Długozimy. W obecności  Kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilnego, 
burmistrza oraz wszystkich zebra-
nych jubilaci odnawiają przysięgę 
małżeńską.

Wszystkim jubilatom serdecz-
nie gratulujemy i życzymy dużo 
szczęścia na kolejne lata wspólne-
go życia. 

Trzebnica dawniej i dziś według młodzieży

Po zajęciach teoretycznych w Urzedzie Miejskim, młodzież wraz z pro-
fesorem Burdukiewiczem udała się na tereny wykopalisk znajdujące 
się w okolicach „Kociej Góry”

Spotkanie trzebnickiej młodzieży z burmistrzem Markiem Długozimą 
i profesorem Jerzym Bogdanem Kosem

I żyli długo i szczęśliwie...

Państwo Jadwiga i Józef Walesz-
czukowie podczas odnawiania 
przysięgi małżeńskiej złożonej po 
raz pierwszy przed pięćdziesię-
cioma laty

Państwo Krystyna i Henryk Sroga wraz z rodziną oraz burmistrzem  
i kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 

Przy współpracy z Trzebnickim 
Ośrodkiem Kultury oraz w ramach 
Festiwalu Tradycji i Obrzędów w 
Urzędzie Miejskim w Trzebnicy po-
jawiły się liczne lokalne, ludowe wy-
twory świąteczne. Koło Gospodyń 
Wiejskich z Taczowa Małego z panią 
sołtys Małgorzatą Kuczmą przygo-
towało przepiękne palmy oraz stro-
iki wielkanocne, tradycyjny chleb, 
który może służyć jako naczynie dla 
świątecznego białego barszczu, ba-
ranki, wypieki oraz miód i przepięk-
ne figurki woskowe. Na tym stoisku
nabyć można także ręcznie robione, 
niepowtarzalne i kolorowe kartki 
świąteczne. Trzebnickiej przygoto-
wały imponujące baby wielkanocne 
oraz inne świąteczne wypieki – w 
tym ręcznie robione zające, a przede 
wszystkim tradycyj-
nie tworzone, wspa-
niałe pisanki ludowe, 
wykonane przez Pa-
nią Michalinę Wywiał 
oraz lokalne kraszan-
ki, które są dziełem 
Pani Zdzisławy Ja-
kubowskiej. Można 
się także dowiedzieć, 
jak wykonać baranka 
z masy solnej, który 
może być doskonałą 
ozdobą wielkanocne-
go stołu.

Nabyć można także ludowe ozdoby, 
przygotowane przez mieszkańców 
Szczytkowic oraz przepiękne, arty-
styczne pisanki, wykonywane róż-
nymi technikami, które oferuje Pani 
Elwira Teski, reprezentująca Komo-
rówko. Należy ona do Dolnośląskie-
go Towarzystwa Artystów Plastyków 
i od ponad dziesięciu lat zajmuje się 
wykonywaniem ozdób świątecznych 
(ręcznie malowanych pisanek oraz 
bombek bożonarodzeniowych).
W ramach kiermaszu swoje ozdoby 
świąteczne oferuje również Zespół 
Szkół przy Szpitalu im. Św. Jadwigi 
Śląskiej w Trzebnicy. Zebrane fun-
dusze przeznaczone będą na zakup 
materiałów plastyczne dla dzieci, 
aby możliwe było przeprowadzenie 
warsztatów artystycznych.

Kiermasz Wielkanocny  

w Urzędzie Miejskim

Koło Gospodyń Wiejskich z Taczowa Małego 
na czele z panią sołtys Małgorzatą Kuczmą
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Rewitalizacja okolic stawów trzeb-
nickich ma za zadanie przywrócić 
funkcje turystyczne i rekreacyjne 
na tym obszarze oraz podnieść 
walory estetyczne jednego z naj-
piękniejszych miejsc naszego 
miasta. Poszczególne działania 
podzielone są na etapy. Jesienią 
wykonano między innymi prace 
rozbiórkowe i demontażowe sta-
rych nawierzchni i małej architek-
tury, przeprowadzono renowację 

pomostu stalowego przy trzecim 
stawie, uzupełniono i położono 
instalację elektryczną (w tym sty-
lizowane lampy i podświetlenia 
do nowych elementów), ułożono 
deptak oraz ścieżki spacerowe wo-
kół stawów, przygotowano miejsce 
pod scenę plenerową, na której już 
jesienią będą odbywały się impre-
zy, wyznaczono obszar pod szachy 
terenowe i klomby, przygotowano 
teren pod okolicznościowe rzeź-

Drugi etap rewitalizacji  
ul. Leśnej i Korczaka  
Rozpoczęte jesienią zeszłego roku prace rewitalizacyjne na tere-
nach przyległych do trzebnickich stawów, zostały wznowione wraz 
z nastaniem wiosny. Ta piękna oaza spokoju, leżąca z daleka od 
zgiełku miasta, z każdym dniem nabiera nowego kształtu.

Po remoncie, na ulicę Korczaka przekierowany zostanie ruch samo-
chodowy z ulicy Leśnej, na której powstanie deptak spacerowy Prace porządkowe przy pierwszym z trzech stawów 

Wybrane zadania  
inwestycyjne 
planowane do realizacji na 
obszarach wiejskich w 2011

Inwestycje wykonane w ubiegłych 
latach służą lokalnej społeczno-
ści oraz mieszkańcom sąsiednich 
miejscowości. Warto zauważyć, że 
zarówno zadania zrealizowane jak 
i będące w trakcie realizacji mają 
służyć przede wszystkim dzieciom 
i młodzieży - od rozwoju fizycz-
nego na placach zabaw i boiskach 
wielofunkcyjnych poprzez rozwój 
społeczny i kulturalny dzięki zaję-
ciom i spotkaniom realizowanym 
w świetlicach. Rozwój bazy sporto-
wej to jednocześnie nowe miejsca 
integracji gminnej młodzieży oraz 
zapewnienie im ciekawego sposo-

bu na spędzanie wolnego czasu. Z 
kolei remonty i budowa dróg oraz 
chodników to zwiększenie bezpie-
czeństwa pieszych i kierowców.
Nowoczesne boiska, zadbane świe-
tlice, nowe drogi i chodniki oraz 
atrakcyjne place zabaw to cel, do 
którego trzebnicka gmina kon-
sewkwentnie dąży realizując kolej-
ne inwestycje z tego zakresu. Dla 
przypomnienia: w ostatnich latach 
wykonano nowe place zabaw w 10 
miejscowościach, a remonty świe-
tlic przeprowadzono w  18 miej-
scowościach.

Remonty świetlic, budowa placów zabaw, boisk wielofunkcyjnych i 
dróg - to najważniejsze zadania zaplanowane przez Gminę Trzebni-
ca do realizacji na najbliższy rok na obszarach wiejskich. 

by. Ważne jest również - prawie 
ukończone – usprawnienie dzia-
łania kanalizacji deszczowej na 
ul. Korczaka. Rozpoczęte obecnie 
prace będą prowadzone w zakre-
sie ułożenia kolejnego odcinka 
deptaka, posadowienia małej ar-
chitektury (ławki, kosze na śmieci, 
tablice ogłoszeniowe, barierki). 
Kolejnym istotnym etapem będą 
również działania przy trzecim 
stawie - jego oczyszczenie oraz 
uzupełnienie nabrzeża. Już nie-
długo wykonane zostaną również 
wszelkie roboty malarskie oraz 
nasadzenie roślin. Niezwykle waż-
nym aspektem tej inwestycji jest 
zmiana organizacji ruchu przy uli-
cach Leśnej i Korczaka – docelo-
wo samochody poruszać się będą  
ulicą Korczaka, która obecnie jest 
przebudowywana. Przetarg na jej 
wykonanie wygrał Zakład Robót 
Budowlanych Dolbud – System z 
Wrocławia. W ramach zleconych 
prac położona zostanie nowa na-
wierzchnia asfaltowa, wykonane 
zostaną zatoczki postojowe od 
strony budującego się nowego 
osiedla wielorodzinnego oraz za-
łożone będą barierki ochronne 

przy przepustach na stawach, jak 
również w innych niebezpiecznych 
miejscach. Ukończenie przebudo-
wy ul. Korczaka, podobnie jak w 
przypadku ul. Leśnej, planowane 
jest na koniec kwietnia. 
Zrewitalizowane okolice trzeb-
nickich stawów z pewnością po-
zytywnie wpłyną na zmieniający 
się w szybkim tempie wizerunek 
naszego miasta. Ten piękny teren 
przyciągnie teraz nie tylko miesz-

kańców, ale także turystów z ca-
łego regionu. Dopełnieniem prac 
modernizacyjnych obszarów spa-
cerowych będzie zakończenie naj-
większej inwestycji miasta – Trzeb-
nickiego Parku Wodnego „Zdrój”. 
Niewątpliwie można stwierdzić, że 
jeszcze w tym roku mieszkańcy - i 
nie tylko oni - będą mieli gdzie ak-
tywnie spędzić wolny czas i odbyć 
uroczy spacer.  
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Stypendia przyznane zostały już 
po raz czwarty. Pod uwagę brane 
są następujące kryteria - wysokie 
wyniki w nauce, wzorowe zacho-
wanie, wybitne osiągnięcia w kon-
kursach oraz działalność społeczna 

i charytatywna. Opinie o uczniach 
przekazywane przez wychowaw-
ców oceniane są przez Komisję 
Stypendialną, a następnie Rada 
Miejska przyjmuje odpowiednią 
uchwałę. Celem wsparcia finanso-
wego jest pomoc w dalszym roz-
woju zainteresowań i osiągnięć w 
nauce wyróżnionych dzieci i mło-
dzieży. 
Zebrani w Ratuszu młodzi stypen-
dyści, ich rodzice, nauczyciele oraz 
dyrektorzy szkół i pozostali zapro-
szeni goście wysłuchali krótkich 
informacji o osiągnięciach każde-
go z uzdolnionych dzieci w formie 
prezentacji multimedialnej. Decy-
zje o przyznaniu stypendium im. 
Jana Pawła II dla uczniów oraz listy 

gratulacyjne dla rodziców wręczali 
burmistrz Marek Długiozima oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Karol Idzik, natomiast stypendia 
Burmistrza Gminy Trzebnica - go-
spodarz uroczystości wraz z Dy-

rektorem ZAPO Jerzym Trelą. 
W imieniu wyróżnionych, uczen-
nica Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy 
- Małgorzata Świdzińska, podzię-
kowała burmistrzowi oraz Komisji 
Stypendialnej za pokładane w nich 
nadzieje oraz docenienie ich cięż-
kiej pracy i osiągnięć.  Na zakoń-
czenie uroczystości burmistrz po-
wiedział do wszystkich zebranych: 
Serdecznie gratuluję wszystkim 
młodym uczniom i szczerze podzi-
wiam ich wielki trud i pracę, jaką 
wkładają każdego dnia, aby osią-
gnąć tak doskonałe wyniki w nauce 
i życiu. Wyrazy uznania należą się 
także rodzicom, którzy dokładają 
starań, by ich dzieci mogły rozwi-
jać swoje zainteresowania i pasje. 

Stypendia im. Jana Pawła II i Burmistrza Gminy Trzebnica rozdane

Tegoroczni stypendyści:
Stypendium im. Jana Pawła II:

Agnieszka Janusiewicz – Szkoła Podstawowa w Boleścinie
Mateusz Powolny - Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku
Jakub Warzona - Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy
Klaudia Winiarska - Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy
Patrycja Smaczyńska - Szkoła Podstawowa w Ujeźdźcu Wielkim
Aneta Jakubowska – Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim
Katarzyna Pol – Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy
 
Stypendium Burmistrza Gminy Trzebnica:

Sandra Chmielewska - Szkoła Podstawowa w Boleścinie
Konrad Medyk - Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku
Julia Kupiec - Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy
Kamil Bauer - Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy
Mateusz Garncarek - Szkoła Podstawowa w Ujeźdźcu Wielkim
Marlena Czternastek – Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim
Małgorzata Świdzińska – Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy
 
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

Podczas uroczystego spotkania w Ratuszu, 10. lutego (czwartek), Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima wraz z Przewodniczącym Rady Karolem Idzikiem oraz Dyrekto-
rem Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych Jerzym Trelą wręczyli czternastu szczególnie uzdolnionym dzieciom z gminnych szkół podstawowych i gimnazjalnych 
specjalne stypendia – im. Jana Pawła II oraz Burmistrza Gminy Trzebnica.

Tegoroczne decyzje stypendialne oraz listy gratulacyjne dla rodziców zostały uroczyście rozdane w trzebnic-
kim ratuszu.

Decyzje o stypendiach oraz listy gratulacyjne składali wspólnie  
burmistrz Marek Długozima i Przewodniczący Rady Miejskiej - Karol 
Idzik 

Gmina, jako jednostka samorządo-
wa ma za zadanie inwestować nie 
tylko w gospodarkę, ekologię, zdro-
wie, czy sport, ale także – o ile nie 
przede wszystkim - w ludzi, którzy 
później reprezentować będą naszą 

małą ojczyznę. Dlatego też spoty-
kamy się w tak dostojnym miejscu, 
jakim jest Ratusz, znajdujący się w 
Rynku - sercu naszego miasta. Mam 
nadzieję, że uroczyście przyznane 
dzisiaj stypendia przyczynią się do 

rozkwitu Waszych zdolności, a na-
wet spełnienia marzeń.
Po oficjalnej części spotkania,
wszystkich obecnych zaproszono 
na poczęstunek.

Projekty miały na celu kształto-
wanie świadomości ekologicznej 
oraz właściwych postaw dzieci i 

młodzieży wobec środowiska na-
turalnego oraz stałe podejmowanie 
działań na rzecz ekologii i ochrony 
przyrody, które mogą przyczynić 
się do poprawy stanu środowiska 
a tym samym zdrowia człowieka 
jak również popularyzację zacho-
wań ekologicznych w środowisku 
szkolnym i domowym. Wszystkie 
te działania przyczyniają się do 
znalezienia pomysłu na naprawę 
lub utworzenie miejsca, przestrzeni 
ogólnodostępnej, w której możli-
wość obcowania z przyrodą będzie 
pierwszorzędną wartością.

Przy ocenie konkursu na kroni-
kę ekologiczną komisja brał pod 
uwagę ilość przedsięwzięć ekolo-

gicznych, efekty 
pracy, liczbę za-
angażowanych 
uczniów w dzia-
łania na rzecz 
ekologii, udział 
w konkursach 
i akcjach or-
ganizowanych 
przez gminę, 
pomysłowość w 
zakresie podej-
mowanych dzia-
łań oraz stro-

nę estetyczną kroniki. Natomiast 
sprawdzając projekty w konkursie 
EkoMetamorfoza kierowano się 
efektami pracy, liczbą zaangażo-
wanych uczniów, pomysłowością 
w zakresie podejmowanych dzia-
łań oraz stroną estetyczną przed-
stawionego projektu. Dyplomy i 
nagrody pieniężne, które mogą 
być wykorzystane na dofinanso-
wanie wycieczek ekologicznych dla 
uczniów biorących udział w ww. 
konkursach, wręczał Burmistrz 
Gminy Trzebnica – Marek Dłu-
gozima oraz Naczelnik Wydziału 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
– Szczepan Gurboda.

Konkursy ekologiczne rozstrzygnięte
Wyniki dwóch konkursów „Ekologia cały rok - Kronika Ekologiczna” dla szkół podstawowych i „Ekologia 
cały rok - EkoMetamorfoza” dla szkół ponadpodstawowych w roku 2010 ogłoszono 11. lutego 2011r. na 
spotkaniu z przedstawicielami szkół w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy. 

Wyniki konkursu „Ekologia cały rok - Kronika Ekologiczna” :

I miejsce- Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy - nagroda w wysokości 1200 zł
II miejsce- Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy - nagroda w wysokości 900 zł
III miejsce- Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku - nagroda w wysokości 600 zł
Wyróżnienie- Szkoła Podstawowa w Masłowie - nagroda w wysokości 300 zł
Wyróżnienie- Szkoła Podstawowa w Boleścinie - nagroda w wysokości 300 zł
Wyróżnienie- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzebnicy - nagroda w wy-
sokości 300 zł.

Za działalność ekologiczną Szkoła Podstawowa w Ujeźdźcu Wlk. otrzymała na-
grodę w wysokości 200 zł.

Wyniki konkursu „Ekologia cały rok -  EkoMetamorfoza” :
I miejsce- Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy - nagroda w wysokości 1200 zł.

Wręczenie dyplomów i nagród odbyło się w Urzędzie 
Miejskim w Trzebnicy
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Jak powiedział Burmistrz Gminy 
Trzebnica – Marek Długozima: 
Główną ideą konkursu jest wskaza-
nie polskim i zagranicznym firmom
gmin, w których mogą inwestować 
bez obaw, a inwestorzy obsługiwa-
ni są w przyjaznej atmosferze przez 
merytorycznie przygotowanych kie-
rowników oraz pracowników, na 
których pomoc i doradztwo mogą 
liczyć i których etyka nie jest kwe-
stionowana. Dlatego cieszę się, że 
kapituła konkursu przyznała ten 
prestiżowy tytuł trzebnickiej Gmi-
nie. To dla nas zaszczyt i jednocze-
śnie mobilizacja do dalszej pracy.
Konkurs ma również wspomóc roz-
wój kontaktów pomiędzy gminami, 
które nie konkurując ze sobą mogą 
wymieniać informacje i sprawdzo-

ne sposoby, np. na temat efektyw-
nych metod promocji inwestycji, 
pozyskiwania zewnętrznych źródeł 
finansowania, prowadzenia inwe-
stycji infrastrukturalnych czy też 
postępowań przetargowych. 
Gminy otrzymujące ten zaszczytny 
tytuł to jednostki, które aktywnie 
podejmują działania organiza-
cyjne, promocyjne i finansowe,
mające na celu przyciągnięcie in-
westorów, dążą do rozwiązywania 
pojawiających się problemów w 
drodze wzajemnego porozumienia, 
dotrzymują podjętych zobowią-
zań, stale polepszają infrastrukturę 
gminną, podnoszą poziom obsługi 
poprzez wysokie wymagania wo-
bec pracowników samorządowych, 
inwestują w nowoczesne narzędzia 

komunikacji, zapewnia-
ją profesjonalne warunki 
obsługi mieszkańców i 
inwestorów, promują i in-
westują w pro-ekologicz-
ne przedsięwzięcia, two-
rzą obiekty dostosowane 
do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, charakte-
ryzują się praworządno-
ścią i wysokim poziomem 
etycznym pracowników 
gminy, prowadzą konsul-
tacje z mieszkańcami oraz 
dbają o zaspokojenie ich 
potrzeb, współpracują z 
lokalnym biznesem oraz 
organizacjami pozarzą-
dowymi. Wszyscy zmo-
toryzowani mieszkańcy 
naszej gminy mogli za-
uważyć na wjazdach do 
miasta oraz na elewacji 
budynku Urzędu Miejskiego w 
Trzebnicy zamontowane tablice 
z logiem konkursu informujące o 
przyznaniu zaszczytnego tytułu 
Gminie Trzebnica. 

Gala ogólnopolska i regionalna

W dniu 2 marca 2011 w Urzędzie 
Wojewódzkim we Wrocławiu mia-
ła miejsce Gala Regionalna „Przed-
siębiorstw i Gmin Fair Play” 2010, 
która odbyła się po Ogólnopolskiej 
Uroczystej Gali Gmin Fair Play 
– Certyfikowana Lokalizacja In-
westycji w Pałacu Kultury i Nauki 

w Warszawie. Na Gali zaprezen-
towano dolnośląskie gminy, które 
otrzymały tytuł Gmina Fair Play 
2010. Sam konkurs ma na uwadze 
wzmacniać kontakty pomiędzy 
gminami a firmami, położonymi na
ich terenie, a jednocześnie – laure-
atami programu Przedsiębiorstwo 
Fair Play, który służy promocji kul-
tury przedsiębiorczości i organizo-
wany jest w ramach ogólnopolskie-
go konkursu dla gmin. 
Z przyjemnością informujemy, 
iż tegoroczne certyfikaty progra-
mu Przedsiębiorstwo Fair Play 
za działalność i styl prowadzenia 

przedsiębiorstwa, zarządzanie 
relacjami z klientami, pracowni-
kami, społecznością lokalną jak 
również władzą lokalną otrzymały 
dwie firmy z terenu Gminy Trzeb-
nica: Tarczyński Spółka Akcyjna  
z Ujeźdźca Małego oraz Usługi 
Komunalne WodNiK Sp. z o.o z 
Trzebnicy. Firmy, posługując się 
logo programu mogą wzmocnić 
wizerunek swojej firmy i jej prestiż
na rynku ogólnopolskim i świato-
wym co daje im możliwość nawią-
zywania nowych kontaktów han-
dlowych oraz dalszy rozwój. 
                                      Gratulujemy! 

Trzebnica Gminą Fair Play 2010
Miło nam poinformować Państwa, że kolejne prestiżowe wyróżnienie o zasięgu ogólnopolskim trafiło znów do Gminy Trzebnica. Tym razem otrzymaliśmy
certyfikat Gmina Fair Play 2010 - certyfikowana lokalizacja inwestycji.

Jedna z kluczowych inwestycji 
Gminy Trzebnica – rewitalizacja 
rynku, zdobyła I miejsce w pre-
stiżowym, ogólnopolskim kon-
kursie Modernizacja Roku 2009! 
Trzebnicka inwestycja wygrała w 
najważniejszej kategorii - rewita-
lizacja obszarów i zespołów urba-
nistycznych. Wręczenie nagród 
odbyło się  26.08.2010 r. podczas 
uroczystej Gali w Zamku Kró-
lewskim w Warszawie. W imieniu 
Gminy Trzebnica - nagrodę z rąk 
Podsekretarza Stanu Ministerstwa 
Infrastruktury – Olgierda Dzie-
końskiego odebrał burmistrz Ma-
rek Długozima. Nagrodę otrzymał 
również projektant – inż. arch. Ry-
szard Chwaleba z Wrocławia oraz 
wykonawcy inwestycji – Wiesław 
Gembiak i Paweł Mikstacki – sze-
fowie firmy Gembiak&Mikstacki
z Krotoszyna. W tegorocznej 
edycji konkursu zgłoszonych zo-
stało ponad 800 obiektów w 13. 
kategoriach. Modernizacja Roku 
to konkurs, którego celem jest 
wyłonienie i nagrodzenie realiza-

cji przedsięwzięć budowlanych, 
wyróżniających się szczególny-
mi walorami. W Konkursie nie 

mogą brać udziału nowo wybu-
dowane obiekty. Ideą jego jest bo-
wiem propagowanie i wspieranie 

działań dla ratowania obiektów i 
budowli dziedzictwa narodowe-
go oraz promocja modernizacji, 

przebudowy i rozbudowy obiek-
tów i urządzeń, której rezulta-
tem będzie uzyskanie znaczących 
efektów użytkowych i estetycz-
nych. Konkurs promuje funk-
cjonalność modernizowanych i 
przebudowywanych budynków i 
budowli, nowoczesność technolo-
gii i rozwiązań projektowych, wy-
soką jakość wykonawstwa robót 
budowlanych i konserwatorskich, 
stosowanie nowych wysokiej ja-
kości materiałów, wysokie efek-
ty ekologiczne, a w przypadku 
obiektów zabytkowych dbałość o 
architekturę i ochronę dziedzic-
twa kulturowego. 
Jak powiedział burmistrz Marek 
Długozima: Jest to kolejna prestiżo-
wa nagroda dla Gminy Trzebnica, 
tym razem z dziedziny architektu-
ry i zagospodarowania przestrzen-
nego. Zależy nam na rozwoju eko-
nomiczno–gospodarczym gminy, 
lecz nie zapominamy również o 
rewitalizacji zabytkowych obsza-
rów, dzięki czemu Trzebnica staje 
się coraz piękniejsza.

Prestiżowa nagroda dla Trzebnickiego Rynku

Rynek po rewitalizacji zdobył I miejsce w konkursie Modernizacja Roku

Podczas uroczystej gali Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima odebrał 
osobiście z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca 
gratulacje z okazji przyznania Gminie Trzebnica tytułu Gmina Fair Play 2010.

Wspólne zdjęcie trzebnickich laureatów: od lewej Prezes Usług Komunalnych „WodNiK” 
- Maria Spalińska, Burmistrz Gminy Trzebnica  - Marek Długozima, Elżbieta Tarczyńska  
z „Tarczyński S.A” z Ujeźdźca Małego oraz Dyrektor Usług Komunalnych „WodNiK” - Józef 
Grabowski.
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Według rankingu, który został spo-
rządzony przez tygodnik Wspólno-
ta - Pismo Samorządu Terytorial-
nego, opublikowanego pod koniec 
grudnia minionego roku, Gmina 
Trzebnica zajęła 17. miejsce na 
100 przedstawionych w rankingu 
miast powiatowych, a 3. w woje-
wództwie dolnośląskim po Ole-
śnicy i Polkowicach.

Jak powiedział burmistrz Marek 
Długozima: Cieszę się, że zajęliśmy 
w tym rankingu tak wysoką pozy-
cję, jesteśmy trzecią gminą inwe-

stującą w infrastrukturę sportową 
w województwie dolnośląskim, po 
ośrodkach takich jak Oleśnica czy 
Polkowice. Pokazuje to, że dobrze 
wydatkujemy pieniądze budżetowe 
na zadania z zakresu wydatków 
inwestycyjnych na kulturę fizyczną
i sport. Pragnę, aby te już istnieją-
ce oraz nowe inwestycje sportowe 
na terenie naszej gminy motywo-
wały wszystkich mieszkańców od 
najmłodszych lat po wiek dojrzały 
do uprawiania różnych dyscyplin 
sportu.

Trzebnica 
inwestuje w sport

źródło:  „Wspólnota - Pismo Samorządu Terytorialnego”, nr 51/1005 z dnia 18 grudnia 2010

Koszt wybudowania wspomnianej 
przychodni wyniósł 7,4 mln zł, z 
czego dofinansowanie z Unii Euro-
pejskiej wyniosło 4 mln zł. Placów-
ka działa od 10. września 2010 r.
Po powrocie z wizytacji burmistrz 
Marek Długozima powiedział: 
Jak już wcześniej informowali-
śmy, również przymierzamy się do 
utworzenia nowoczesnej placówki 
zdrowotnej. Dlatego razem z dy-
rektorem pojechaliśmy do Pieszyc, 
żeby zobaczyć, jak tego typu ośrodki 
funkcjonują w gminach o podobnej 
wielkości. Na miejscu zobaczyliśmy 
bardzo dobrze wyposażony obiekt 
spełniający najnowsze wymogi z za-
kresu kompleksowej obsługi pacjen-
tów. Zobaczyliśmy także codzienną 
pracę lekarzy – specjalistów. Przy-
chodnia zdrowia w Pieszycach wy-
warła na nas pozytywne wrażenie. 
Dlatego będziemy dążyć do tego, 
by również mieszkańcy Gminy 

Trzebnica mogli być leczeni przez 
wyspecjalizowany personel w przy-
gotowanym do tego nowoczesnym 
obiekcie.
Obecnie rozważamy dwie koncep-

cje – jedną z nich jest kompleksowy 
remont obecnego budynku przy-
chodni, drugą – budowa zupełnie 
nowego ośrodka. Trwa kalkulacja 
co będzie bardziej opłacalne i lepiej 
sprawdzi się w naszych warunkach, 
a przede wszystkim – co będzie 
wygodniejsze dla mieszkańców. 
Zapewnienie opieki zdrowotnej na 
najwyższym poziomie jest naszym 
priorytetem, dlatego niezależnie od 
końcowej decyzji o remoncie lub bu-
dowie przychodni od podstaw, mogę 
zapewnić, że dołożymy wszelkich 
starań, by nowa placówka była jak 
najbardziej przyjazna pacjentom. 

W tym miejscu chciałbym podzię-
kować burmistrzowi Pieszyc – panu 
Mirosławowi Obalowi za ciepłe i 
serdeczne przyjęcie oraz oprowa-
dzenie po ośrodku zdrowia. Mam 
nadzieję, że ta wizyta umocni nić 
współpracy pomiędzy naszymi gmi-
nami.

Pora na nową 
Przychodnię Zdrowia
Burmistrz Marek Długozima wraz z dyrektorem Zakładu Leczniczo–Ambulatoryjnego Jerzym Józefczy-
kiem wizytowali nowo wybudowany ośrodek zdrowia w Pieszycach.  Przychodnia wyposażona została w 
nowoczesny sprzęt, a mieszkańcy mają zapewniony dostęp do lekarzy – specjalistów. Gości z Trzebnicy po 
obiekcie oprowadził burmistrz Pieszyc – Mirosław Obal oraz kierownik Zakładu Opieki Zdrowotnej – Jerzy 
Wester. 

W przychodni w Pieszycach utworzony został również blok operacyjny, 
wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny. Od lewej: burmistrz Pie-
szyc – Mirosław Obal, burmistrz  Marek Długozima i dyrektor trzebnic-
kiego ośrodka zdrowia – Jerzy Józefczyk

Pod koniec ubiegłego roku 
firma FM Group zakupiła w 
Trzebnicy grunt pod swoją 
nową fabrykę. Docelowo ma 
w niej pracować 700 osób. 
Obecnie trwają prace projek-
towe związane z nową halą, 
która prezentować się będzie 
naprawdę imponująco. Jak 
już wcześniej podkreślał wła-
ściciel firmy oraz burmistrz 
Marek Długozima – inwesty-
cja będzie nową wizytówką 
zarówno firmy jak i Trzeb-

nicy. W połowie lutego bur-
mistrz wraz z właścicielem 
odbyli rozmowy w General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w celu uzgodnie-
nia punktów włączenia się 
do ruchu przy trzebnickiej 
obwodnicy. Rozpoczęcie prac 
budowlanych planowane w 
trzecim kwartale br. Jeśli 
wszystko przebiegnie zgod-
nie z planem, fabryka powin-
na być już uruchomiona na 
początku przyszłego roku.

Wkrótce fundamenty  
pod nową halę FM Group

Nowa przychodnia zdrowia w Pieszycach 

Sukces finansowy
Gminy Trzebnica
Czasopismo Samorządu Te-
rytariolnego „Wspólnota”, 
podsumowując V Kadencję 
samorządową w Polsce, opu-
blikowało ranking przedsta-
wiający największy sukces fi-
nansowy gmin na przestrzeni 
lat.

Gmina Trzebnica odnotowała 
jeden z największych awansów, 
bowiem w latach 2002 - 2006 
znajdowaliśmy się na miejscu 
247, a w latach minionej kaden-
cji, tj. 2006-2010 awansowaliśmy 
aż na 14 miejsce. Jest to najlep-
szy, zaraz po Polkowicach, wy-
nik z gmin Dolnego Śląska. 

źródło:  „Wspólnota - Pismo Samorządu Terytorialnego”, nr 43 z dnia 23 października 2010
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W 12 miejscowościach gminnych  
przy wjeździe zamontowano „wi-
tacz” pokryty trzcinowym dasz-
kiem, pod którym znajduje się 
herb Gminy Trzebnica, logo danej 
miejscowości oraz tabliczka z na-

zwą programu, w którym wioski 
uczestniczą. W centralnym miej-
scu miejscowości zamontowane 
zostały również tablice informa-
cyjne, zawierające rys historyczny, 
charakterystykę oraz podstawowe 

informacje danej 
miejscowości. Moż-
na również obejrzeć 
zdjęcia z charaktery-
stycznymi punktami 
oraz mapę miejsco-
wości oraz gminy. 
Projekt ten przyczy-
nił się do podnie-
sienia atrakcyjności 
wsi, a przyjezdni 
mają łatwiejszy do-
stęp do podstawo-
wych informacji o 
miejscowości oraz 
miejscach wartych 
obejrzenia. Witacze 
tak spodobały się są-
siednim gminom, że 
niektóre z nich my-
ślą o skopiowaniu 
pomysłu również na 
swoim terenie.

Trzebnickie 
miejscowości witają W lutym i marcu odbyły się wy-

bory sołtysów w miejscowościach 
naszej gminy. Natomiast do poło-
wy kwietnia trwały wybory uzu-
pełniające w miejscowościach, w 
których nie udało się w pierwszym 

terminie wyłonić sołtysa. Wyborcy 
każdej z wsi poprzez swoją obec-
ność na zebraniu wiejskim oraz 
bezpośrednim udziale w wyborach 
mieli możliwość wyboru przedsta-
wicieli swojej wsi. W wielu miej-

scowościach ponownie wybrano 
te same osoby  pokazując tym sa-
mym, że cieszą się one nadal za-
ufaniem mieszkańców. Aktualny 
wykaz sołtysów prezentujemy w 
tabeli poniżej. 

Podobne witacze stanęły w 11 pozostałych miejscowościach na wjaz-
dach od strony Trzebnicy 

Wybory Sołtysów zakończone

Tablica informacyjna umieszczona w centalnym miejscu wsi jest jedną 
z jej atrakcji

Powitanie zebranych mieszkańców Brzykowa przez naczelnika Wydziału Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego - Szczepana Gurbodę Na wszystkich uczestników po zakończonych wyborch czakał poczęstunek
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Nowy obiekt przy ul. Wojska Pol-
skiego jeszcze w zeszłym roku na 
jednej z jesiennych sesji Rady Miej-
skiej otrzymał nowe imię - Polskiej 
Niezapominajki. Obecnie ma już 
opracowane swoje logo, a długo 
oczekiwany nowy budynek przed-
szkola działa od listopada. Zarówno 
dzieci jak i rodzice z niecierpliwo-
ścią oczekiwali otwarcia placówki. 
Przedszkole spełnia wszelkie wy-
mogi bezpieczeństwa, a jego nowo-
czesne sale sprawiają, że atmosfera 
w tym miejscu jest naprawdę wy-
jątkowa. Przekonać się mogą o tym 
wszystkie dzieci, które przeniosły 
się tu ze starej części budynku. Do 
Przedszkola nr 2 im. Polskiej Nie-
zapominajki uczęszcza obecnie 360 
dzieci, przy czym na uwagę zasłu-
guje fakt, że w związku z oddanym 
do użytku nowym budynkiem 
miejsce otrzymało dodatkowo oko-
ło 130 dzieci, które trafiły do nowo
uruchomionych oddziałów : 2 grup 
żłobkowych, 2 grup dzieci 3 letnich 
i  1 oddziału 4-latków. Grupy liczą 
po ok. 28 osób. Opiekę nad wszyst-

kimi maluchami sprawuje nowo 
przyjęta, wykwalifikowana kadra
składająca się z 15 dodatkowych 
osób personelu. W nowym budyn-
ku znajduje się 5 dużych, jasnych 
sal bogato wyposażonych w zabaw-
ki i pomoce dydaktyczne, szatnia, 
łazienki, pomieszczenie kuchenne 
i socjalne dla personelu, gabinet 
terapii połączony z biblioteką. Bu-
dynek przystosowany jest do poby-

tu w przedszkolu dzieci niepełno-
sprawnych. Bezpieczne, radosne i 
przyjazne sale nowego budynku 
przedszkola zachęcają do rozwi-
jania dziecięcych zainteresowań i 
zdobywania wiedzy przedszkolnej. 
Przedszkole zostało wyposażone 
w nowoczesne meble i zabawki, 
co dodatkowo uatrakcyjniło pobyt 
najmłodszym mieszkańcom Gmi-
ny Trzebnica w tej placówce. 
 
Dzięki tej inwestycji, w znacznej 
mierze rozwiązany został wieloletni 
problem braku miejsc w trzebnic-
kich placówkach przedszkolnych. 
Obserwując sytuację w innych, czę-
sto dużo większych miastach, moż-
na stwierdzić, że jesteśmy jednym z 
niewielu miejscowości, w których 
tak skutecznie wyeliminowano ten 
problem. Młode małżeństwa, po-
dejmując decyzję o zakupie miesz-
kania i osiedlenia się w konkretnej 
miejscowości, często biorą pod 
uwagę możliwość umieszczenia 
swoich dzieci w przedszkolu, a na 
chwilę obecną Trzebnica taką moż-
liwość stwarza.

Przedszkole im.  
Polskiej Niezapominajki
Dobra wiadomość dla rodziców z terenu Gminy Trzebnica – problem braku miejsc w przedszkolach został w 
znacznej mierze rozwiązany. Wszystko dzięki zakończonej budowie i oddaniu do użytku nowego przedszkola.

Dzieci spędzają czas w przyjaznych i nowocześnie wyposażonych sa-
lach

Przedszkole otrzymało nazwę im. Polskiej Niezapominajki

Największą popularnością cie-
szy się  wspaniale nasłoneczniona 
polana nad stawami z wiatami i 
miejscem piknikowym oraz piękną 
panoramą na stawy. W lesie wyzna-
czono ścieżki do uprawiania róż-

nych dyscyplin sportu,  ścieżki te-
matyczne,  ścieżkę zdrowia, ścieżkę 
historyczną z tablicami o dawnym 
zagospodarowaniu lasu z cieka-
wymi przedwojennymi zdjęciami. 
Nową atrakcją jest ścieżka przy-
rodnicza, przedstawiająca zebra-
ne i uporządkowane zagadnienia 
dotyczące tematyki leśnej. Dodat-
kowym walorem stała się również 
na nowo utwardzona i odnowiona 
droga do Kościółka Leśnego, która 
stanowi często odwiedzany szlak 
spacerowy.  Dzieki tym wszystkim 
zabiegom teren stał się ulubionym 
miejscem spacerów i czynnego 
uprawiania różnych sportów przez 
mieszkańców. Na ścieżkach można 
było spotkać całe wielopokolenio-
we rodziny z dziećmi, rowerzystów, 
grupy uprawiające modny nordic-
-walking oraz biegaczy trenuja-
cych w grupach lub indywidualnie. 
Na ścieżkach w lesie odbywają się 
cylkicznie Leśne przedbiegi, które 
cieszą się popularnością, a rywa-
lizacja w nich na punkty obecnie 
przybrała na sile poprzez lepszy 
stan techniczny ścieżek. Zimowa 
aura, która zapanowała w listopa-
dzie i grudniu w Trzebnicy nie od-
straszyła spacerowiczów i biegaczy. 
Na zamarznietych ścieżkach moż-
na było zobaczyć nawet ślady nart 
biegowych.
W Lesie Bukowym od stycznia 
prowadzone są prace wycinkowe 
zlecone przez Nadleśnictwo Obor-

niki Śląskie. Jednocześnie odbywa 
się przebudowa przepustu wodne-
go przy wiadukcie na lini kolejo-
wej Trzebnica-Wrocław. Wszystkie 
prace wykonują dwie niezależne 
firmy i przebiegają według wcze-

śniejszego planu. Niestety zmienne 
warunki atmosferyczne i tempe-
ratura powyżej 0°C spowodowa-
ły, że nie udało się wykonać tych 
prac bez szkody dla samego terenu 
oraz znajdujacych się tam ścieżek 
turystycznych. Gmina Trzebnica 
jeszcze w lutym podjęła rozmowy 
i ustaliła, iż wszystkie uszkodzenia 
nawierzchni ścieżek wynikające z 
odbywających się na terenie Lasu 
Bukowego robót zostaną napra-
wione przez firmy wykonujące
prace. Wówczas również zostanie 
przeprowadzona wizja w terenie, 
na której zostanie sprawdzony stan 
techniczny ścieżek po zimie i pra-
cach wycinkowych, ich oznaczeń 
jak również inwentaryzacja ele-
mentów małej architektury posa-
dowionej na tym obszarze. Zatem 
cały kompleks już latem ponownie 
będzie stanowił wspaniałą bazę 
spacerowo-wypoczynkową dla 
wszystkich mieszkańców miasta i 
nie tylko.
Z uwagi na prowadzone prace pro-
simy o zachowanie bezpieczeństwa 
podczas przebywania na terenie 
lasu i przestrzeganie zakazów wstę-
pu w miejscach, gdzie odbywa się 
wycinka drzew. Las Bukowy jest 
również pod stałym nadzorem 
trzebnickiej Straży Miejskiej, za-
tem na jego terenie można spotkać 
często patrole, które dbają między 
innymi o spokój, porządek oraz 
przestrzeganie przepisów prawa. 

Odnowione ścieżki 
w Lesie Bukowym

W ramach rewitalizacji lasu bukowego utworzone zostały m.in. miej-
sca biwakowo - wypoczynkowe

Las Bukowy zyskał ubiegłej jesieni nową szatę. Na ścieżki wchodzi się 
przez bramę wejściową z mapą sytuacyjną ścieżek. Na tym niezwy-
kłym i bardzo rozległym terenie wykonano utwardzenie ścieżek, po-
sadowiono małą architekturę z wiatami, ławkami, koszami na śmie-
ci, drogowskazami, miejscem do grillowania, zamontowano schody 
przy stromych podejściach oraz oświetlenie. 

Badania wizerunku Trzebnicy 
rozpoczęte
Dział promocji Urzędu Miejskiego w Trzebnicy roz-
począł realizację pierwszych w historii miasta spo-
łecznych badań wizerunku Trzebnicy wśród miesz-
kańców. Celem badań jest zebranie informacji co o 
Trzebnicy sądzą jej mieszkańcy, jak ją postrzegają, co 
im się podoba, a co należałoby zmienić, oraz na ile 
się z nią utożsamiają. 
Pierwszą grupą badawczą, z którą spotkali się urzęd-
nicy, była młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół nr 
1 w Trzebnicy. Dzięki uprzejmości dyrekcji można 
było wręczyć ankiety sporej ilości młodzieży. Ankie-
ty w pozostałych grupach wiekowych będą zbierane 
już wkrótce poprzez ankieterów odwiedzających lo-
sowo mieszkańców. Ankietę można również wypeł-
nić w wersji elektronicznej na stronie www.trzebnica.
pl/aktualności i przesłać mailem lub wypełnić ją przy 
Biurze Obsługi Klienta w hallu Urzędu Miejskiego, 
do czego serdecznie Państwa zachęcamy! Wyniki ba-
dań powinny być już znane w czerwcu br.

Trzebnicka młodzież została spytana co sądzi o Trzebni-
cy jako pierwsza. Ich zdanie jest równie ważne jak innych 
grup wiekowych, a świeże pomysły często mogą przero-
dzić się w ciekawe i warte realizacji inicjatywy
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Pozostałe to m.in. kontrola punk-
tów sprzedaży i podawania na-
pojów alkoholowych oraz egze-
kwowanie zakazu spożywania 

alkoholu w miejscach publicz-
nych, zatrzymywanie nietrzeź-
wych lub doprowadzanie do miej-
sca zamieszkania, współpraca z 
Policją na rzecz zapewnienia bez-
pieczeństwa i porządku publicz-
nego na terenie Gminy Trzebnica, 
wszelkie działania w zakresie za-
pewnienia spokoju i porządku w 
trakcie odbywających się imprez, 
wydarzeń kulturalnych. Obecnie 
na ulicach miasta i wsiach niejed-

nokrotnie spotykamy funkcjona-
riuszy, którzy udzielają pouczeń, 
legitymują osoby w celu ustalenia 
tożsamości, nakładają grzywnę w 

postępowaniu mandatowym czy 
doprowadzają do usunięcia źle za-
parkowanego pojazdu. To dodat-
kowy atut naszej gminy, która dba 
o porządek i bezpieczeństwo, aby 
zarówno mieszkańcy, turyści jak 
i wszyscy przyjezdni goście czuli 
się bezpieczniej.
Działalność Straży Miejskiej roz-
poczęła się wraz z nowym rokiem 
szkolnym. Wówczas to pierwsi 
funkcjonariusze straży na czele 

z komendantem – Krzysztofem 
Zasiecznym oraz Policją od wcze-
snych godzin porannych wspólnie 
pełnili służbę przy trzebnickich 

szkołach, czuwając 
nad bezpieczeń-
stwem uczniów. 
Dzieciom rozda-
wano odblaskowe 
naklejki, blaszki i 
opaski, pouczając 
jednocześnie o pra-
widłowym przecho-
dzeniu przez jezd-
nię.
Obecnie służbę 
sprawuje siedmiu 
f u n k c j on a r iu s z y 
oraz komendant. 
Taka liczba mundu-
rowych umożliwiła 
wprowadzenie od 
grudnia 2010 dwu-
zmianowego syste-
mu pracy. Wszyscy 
przeszli specjali-

styczne szkolenia. Codzienne pa-
trole obejmują nie tylko teren 
miasta, ale także całej gminy. Jest 
to możliwe dzięki zakupieniu na 
potrzeby strażników wozu patro-
lowego, który od lutego jest na ich 
wyposażeniu. Aby móc patrolo-
wać odległe obszary miasta jak np. 
okolice Lasu Bukowego czy osie-
dli lub podjąć szybką interwencję 
z terenu gminy, zakup samocho-
du był niezbędny.  Dacia Duster, 

Bezpieczniej w mieście i gminie
Kontrola bezpośredniego otoczenia placówek oświatowo-wychowawczych, prowadzenie działań w ich 
rejonach, realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - to tylko niektóre
zadania powołanej w ubiegłym roku Straży Miejskiej.

dzięki terenowemu zawieszeniu,  
może poruszać się z łatwością po 
całej gminie, docierając nawet 
do trudno dostępnych miejsc.  
Posterunek Straży Miejskiej 
znajduje się w budynku Urzę-

du Miejskiego w Trzebni-
cy – wejście od ul. Witosa.  
 
Telefon do straży miejskiej:  
71/388 81 14.  

Zakupione auto umożliwia strażnikom szybkie dotarcie na interwencję oraz 
sprawia, że swoim patrolem mogą objąć nie tylko odległe tereny miasta - jak 
np. Las Bukowy czy Kocią Górę, ale również tereny wiejskie

Markos Arabadzis posiada psa 
rasy labrador o imieniu Fiona i 
wraz ze swym czworonogiem są 
kandydatami na członków Dol-

nośląskiej Grupy Poszukiwaw-
czo-Ratowniczej, której głównym 
celem jest niesienie pomocy oso-
bom zaginionym w terenie i na 

gruzowiskach, jak również pro-
wadzenie szkoleń, głównie dla 
najmłodszych, w zakresie pierw-
szej pomocy oraz postępowania 
z psami. Grupa ta współpracuje 
z Policją, Strażą Ochrony Kolei, 
Polskimi Kolejami Państwowymi, 
Grupą Ratownictwa Medyczne-
go PCK „Wrocław”, innymi gru-
pami GPR w Polsce. Obecnie w 
jej skład wchodzi lider i pięciu 
członków oraz sześciu kandy-
datów. Szkolenie, które trwa 1,5 
roku zakończone jest egzaminem 
państwowym oraz wystawieniem 
specjalnego certyfikatu i wpisem
do krajowego rejestru ratowni-
ków. Trenerzy wraz ze swoimi 
psami muszą powtarzać ten egza-
min każdego roku w celu kontroli 
umiejętności. Gmina Trzebnica 
nawiązała współpracę ze wspo-
mnianą grupą ratowniczą. Pierw-

sze ćwiczenia terenowe mają 
odbyć się już wkrótce w bu-
dynkach dawnej cegielni.  
Wypełniając jeden z celów 
Straży Miejskiej, jakim jest 
realizacja programów edu-
kacyjno-profilaktycznych z
dziećmi i młodzieżą, Mar-
kos Arabadzis i jego labra-
dor „Fiona” mieli już okazję 
wziąć udział w pokazie po-
stępowania z psami podczas 
Turnieju Sportowego Świe-
tlic Opiekuńczo-Wycho-
wawczych w Hali ZAPO. 
Fiona jest jeszcze młodym 
psem, ale jest bardzo po-
jętna i szybko się uczy, więc 
już niedługo będzie mogła 
w pełni realizować wszyst-
kie umiejętności nabyte na 
szkoleniach dla psów – ra-
towników.

Straż Miejska w Trzebnicy realizuje wiele zadań, które mają służyć bezpieczeństwu gminy i jej mieszkańcom. Ostatnio w jej szeregach 
pojawił się nowy strażnik, którego życiowa pasja może przy okazji stać się pomocna przy zadaniach realizowanych przez trzebnicką 
Straż Miejską.

Trzebnicki Strażnik Miejski – Markos Ara-
badzis oraz jego pies „Fiona” kandydują 
na członków Dolnośląskiej Grupy Poszu-
kiwawczo–Ratowniczej, dzięki czemu 
będą mogli nieść pomoc przy poszuki-
waniu osób zaginionych bądź przysypa-
nych gruzami.

 „Fiona” – pies do zadań specjalnych

Oficjalne rozpoczęcie funkcjonowania Straży Miejskiej miało miejsce podczas ubiegłoroczne-
go Święta Sadów, podczas którego strażnicy zaprezentowali się mieszkańcom na scenie

Straż Miejska czuwała nad bezpieczeństwem uczestników dożynek gminnych 
w Skarszynie

Straż Miejska prowadzi dla dzieci i młodzieży szereg spotkań o cha-
rakterze prewencyjnym. Jedno z nich miało miejsce podczas Turnieju 
Sportowego Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych w Hali ZAPO.
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Kapituła zwracała uwagę na pomoc 
potrzebującym, działania kandyda-
tów na rzecz społeczeństwa i śro-
dowiska, zaangażowanie i wysiłek 
w osiągnięciu celu, a także postawę, 
zachowanie i stosunek do ludzi i ży-
cia. Aby zostać wpisanym w Poczet 
Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzeb-
nica kandydaci musieli przejść 
przez szkolny i miejsko-gminny 
etap konkursu, gdzie prezentowali 
swoje sylwetki, osiągnięcia i podej-
mowane działania.

W czwartek, 31 marca w sali kino-
wej Trzebnickiego Ośrodka Kultury 
odbyło się rozstrzygnięcie XI edycji 
konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, 
na której wszystkich zebranych 
śpiewem powitał chór ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy 
pod kierownictwem Haliny Boli-
sęgi. Dyplomy za uczestnictwo w 
konkursie i odznaki wręczali Bur-
mistrz Gminy Trzebnica – Marek 
Długozima oraz Dyrektorzy Szkół, 
natomiast rodzice otrzymali z rąk 
burmistrza listy gratulacyjne z wy-
razami uznania. Na scenie zasiadła 
ósemka uczniów, która otrzymała 

medale oraz dyplomy świadczące 
o wpisaniu w Poczet Ośmiu Wspa-
niałych Gminy Trzebnica, a sylwet-
ki laureatów przedstawiali nauczy-
ciele. 

Burmistrz, podsumowując tego-
roczną edycję konkursu, wyraził 
zadowolenie, że trzebnicka gmina 
jako jedyna w powiecie włączyła się 
w ogólnopolską edycję konkursu 
„Ośmiu Wspaniałych”. Na koniec 
zwrócił się do samych nagrodzo-
nych – „Jesteście naszym gminnym 
skarbem, który musimy pielęgno-
wać. Pamiętajcie, że takie wyróżnie-
nie to powód do dumy i zadowolenia 
z samego siebie, ale również mobili-
zacja do dalszych działań w budo-
waniu „Świata na TAK!”. Dlatego 
życzę Wam dużo siły i konsekwencji 
w podejmowaniu dalszych szlachet-
nych działań.” Zwrócił się również 
do ich rodziców – „Drodzy rodzice, 
możecie być w pełni zadowoleni i 
dumni z osiągnięć Waszych pociech, 
jak również z siebie samych, bo jak 
podkreśla każdy z nagrodzonych, to 
właśnie Wy – rodzice, jesteście dla 
tych młodych ludzi autorytetem i 

wzorem do naśla-
dowania.”
Na koniec uroczy-
stości wszystkich 
laureatów nagro-
dzono gorącymi 
brawami, a z gło-
śników rozległy 
się fanfary.

Wśród tegorocz-
nych nominowa-
nych do tego za-
szczytnego tytułu 
znaleźli się : 
- szkoły podsta-
wowe: Klaudia 
K r ę g u l e w s k a , 
Łukasz Salecki, 
Jakub Wawrusz-
czak, Mateusz Kruszyński, Konrad 
Szulc, Klaudia Trelińska, Sandra 
Cierniak, Alicja Frąckowiak, Agata 
Łożyńska, Piotr Cudak, Agnieszka 
Bronicka, Miłosz Makles, Marta 
Hruszowiec, Dominika Dziwak, 
Katarzyna Pop, Agata Ślusarek, 
Małgorzata Pawlaczek.
- gimnazja: Joanna Aniołek, Marty-
na Chmielewska, Gabriela Salecka, 

Izabela Surówka, Małgorzata Świ-
dzińska, Aleksandra Psiurka.
Jak podkreślała kapituła konkursu, 
wybór był naprawdę trudny, ponie-
waż wszyscy kandydaci wykazują 
się niespotykaną aktywnością przy 
zachowaniu bardzo dobrych wyni-
ków w nauce. Po dokładnej anali-
zie wszystkich zgłoszeń komisja 
wytypowała tegorocznych „Ośmiu 

Wspaniałych”. Są to: Marta Hruszo-
wiec, Dominika Dziwak, Mateusz 
Kruszyński, Łukasz Salecki, Miłosz 
Makles, Konrad Szulc, Gabriela Sa-
lecka i Aleksandra Psiurka.
Wśród tej ósemki wytypowano 
także Pierwszego Wspaniałego 
– w kategorii szkół podstawowych 
- Miłosza Maklesa, a w kategorii 
gimnazjów – Gabrielę Salecką.

To oni budują „Świat na Tak!”
„Ośmiu Wspaniałych” to konkurs mający swoją długoletnią tradycję. Mogą się do niego zgłaszać uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Trzebnica. 
Głównym celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań i postaw młodzieży, która działając na rzecz grupy rówieśniczej, klasy, szkoły bądź środowiska lokalnego 
buduje lepszy, bardziej humanitarny świat: „Świat na Tak”.

Aleksandra Psiurka to aktywnie uczestnicząca w życiu szkoły i wsi 
uczennica klasy I Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim, która jest też przewod-
niczącą szkoły. Od 4 lat należy do zespołu „Jordan” działającym przy Parafii
w Koczurkach. Interesuje się fotografiką, podróżami i muzyką. Autorytetem
Oli jest Matka Teresa z Kalkuty. W przyszłości chciałaby zostać policjant-
ką. Największym jej marzeniem jest podróż do krajów ogarniętych biedą. 
Chce fotografować losy najbiedniejszych ludzi, aby zorganizować wystawę 
fotograficzną, by w ten sposób wzbudzić w ludziach potrzebę pomagania
ubogim.

Konrad Szulc to pogodny, zawsze uśmiechnięty uczeń klasy piątej 
Szkoły Podstawowej w Boleścinie. Lubiany przez rówieśników i nauczy-
cieli. Pełni funkcję Przewodniczącego Samorządu Szkolnego oraz prze-
wodniczącego swojej klasy. Uczęszcza na zajęcia świetlicy wychowawczo 
– profilaktycznej, na której chętnie służy pomocą młodszym kolegom. Nie
pozostaje obojętny na krzywdę drugiego człowieka, co przejawia się w za-
angażowaniu w akcję „Góra Grosza”, czy zbieranie nakrętek po napojach 
na zakup wózków inwalidzkich. Uczestniczy w licznych konkursach, za-
wodach sportowych, podczas których odnosi sukcesy. 

Łukasz Salecki to uczeń klasy V SP w Kuźniczysku, który wyróżnia się 
dużą kulturą osobistą, jest sympatyczny i koleżeński, a przy tym niezwykle 
skromny. Stara się być wszędzie tam, gdzie czuje się potrzebny. Utalento-
wany muzycznie rozwija swoje zdolności pobierając naukę gry na gitarze. 
Chętnie dzieli się swoim talentem i pomaga młodszemu koledze w grze na 
tym instrumencie. Wolne chwile spędza z niepełnosprawnym dziadkiem, 
poprawiając jego nastrój śpiewem lub recytacją. Aktywny w szkole i parafii,
uczestnik wielu akcji charytatywnych.

Mateusz Kruszyński to chłopiec bardzo żywiołowy, dający innym 
pozytywną energię. Jest uczniem klasy piątej Szkoły Podstawowej w Bo-
leścinie.  Bierze udział  w licznych imprezach organizowanych na arenie 
szkoły. Chłopiec bardzo ambitny, a trudności go nie zniechęcają. Angażuje 
się w prace na rzecz klasy i szkoły. Uczęszcza również na zajęcia pozalek-
cyjne oraz uczestniczy w licznych konkursach. Mateusz brał czynny udział 
w akcji „Góra Grosza”, w której jego klasa zyskała miano „Złotej Klasy” za 
największą ilość uzbieranych groszy. Od najmłodszych lat interesuje się 
muzyką. Jego pasja to gra na perkusji. Wraz z kolegami stworzył zespół 
„The Quatroo”, który odgrywa bardzo ważną rolę w życiu lokalnej spo-
łeczności. 

Marta Hruszowiec, uczennica klasy VIb Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Trzebnicy, jest osobą pogodną, pozytywnie i przyjaźnie nastawioną do  in-
nych,  łatwo nawiązuje kontakty zarówno z rówieśnikami jak i dorosłymi. 
Jej największą pasją jest taniec, lubi też śpiewać, dlatego należy do szkolnego 
chóru i do scholi przy Bazylice Św. Jadwigi. Uprawia różne dyscypliny spo-
trowe, zdobywając czołowe miejsca na zawodach. Swoją wiedzą i umiejętno-
ściami chętnie dzieli się z koleżankami i kolegami. Aktywnie uczestniczy w 
akcjach charytatywnych organizowanych w szkole i w środowisku, angażuje 
się w prace wolontariatu, a także w akcje na rzecz ochrony środowiska. 

Gabriela Salecka, uczennica kl. III b Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy. Miła 
i serdeczna w kontaktach z rówieśnikami. Chętnie angażuje się w różne 
inicjatywy na rzecz klasy, szkoły i środowiska. Bierze udział w wielu kon-
kursach o różnej tematyce, wykonuje ozdoby na gazetki klasowe i szkolne. 
Pomaga w sprzątaniu kościoła, dekorowaniu go,  sprząta opuszczone gro-
by, a także śpiewa w chórze szkolnym. Pomaga też swojej babci i dziadkowi 
w codziennych obowiązkach, a także koleżankom z klasy i swojej kuzyn-
ce w nauce. Działa w szkolnym wolontariacie. Odwiedza osoby starsze w 
ZOL-u w Trzebnicy, przygotowuje paczki mikołajkowe dla dzieci potrze-
bujących, opiekuje się zwierzętami ze schroniska, wspiera akcje pomocy 
dzieciom. Odwiedza dzieci w przedszkolu i organizuje im zabawy. 

Dominika Dziwak jest uczennicą klasy VIa Szkoły Podstawowej nr 2 
w Trzebnicy. Przewodnicząca Szkolnego Koła Caritas Archidiecezji Wro-
cławskiej, czynnie angażująca się w akcje: „Pomoc dla Bogatyni”, „Pomoc 
dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców Trzebnicy”, „Wigilijne dzieło 
pomocy” i innych. Członkini chóru przy SP2 i Scholi parafialnej. Uczestni-
czyła w występach,  m.in. w Domu Dziecka w Jaszkotlu oraz dla słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z dużym zaangażowaniem i odpowiedzial-
nością  opiekuje się 4-letnią Igą, córką sąsiadów. Najważniejsze wartości Do-
miniki to: prawdomówność, szacunek dla drugiego człowieka, uczciwość, 
rzetelność i życzliwość.

Miłosz Makles uczeń klasy VI A w Szkole Podstawowej  nr 3 w Trzeb-
nicy. Od dwóch lat należy do Szkolnego Klub Wolontariatu, którego jest 
liderem. Godnie reprezentuje szkołę na świętach szkolnych i państwo-
wych. Kiedy widzi kogoś w potrzebie zawsze chętnie pomaga. Dzieli się 
swoją wiedzą pomagając innym w nauce. Zawsze służy pomocą sąsiadom 
m.in. w odśnieżaniu podjazdu zimą czy pracach ogrodowych. Jest dosko-
nałym sportowcem - reprezentował szkołę w wielu zawodach sportowych 
na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, zajmując wysokie 
miejsca. W przyszłości chciałby zostać strażakiem i być zawsze gotowym 
do niesienia pomocy. 

Wspólne zdjęcie laureatów tegorocznej edycji konkursu

SYLWETKI LAUREATÓW XI EDYCJI KONKURSU „OŚMIU WSPANIAŁYCH”:
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Polonia Trzebnica to ostoja spor-
tu w naszej gminie?

Na to wygląda. W tej chwili w na-
szym klubie trenuje ok. 130 dzieci. 
Jeśli dodać do tego dwie drużyny 
seniorskie oraz dwa zespoły old-
boyów mamy 200 osób czynnie 
uprawiających sport. Wokół dzia-
łalności klubu zrzeszeni są również 
rodzice naszych najmłodszych pił-
karzy, wspierający nas organizacyj-
nie i finansowo.

Jak duże jest zainteresowanie pił-
ką wśród dzieci i młodzieży?

Mamy właściwie komplet drużyn 
wśród najmłodszych, a więc żaków, 
orlików, młodzików, trampkarzy i 
juniorów młodszych. Niestety, nie 
udało nam się stworzyć obecnie 
grupy junior starszy ze względu na 
zaniedbania z poprzednich lat. 

W jaki sposób powinno się kształ-
cić młodych futbolistów?

Najskuteczniejszym sposobem jest 
powołanie w szkołach podstawo-
wych klas sportowych, najlepiej 
piłkarskich. W Trzebnicy taki od-
dział mógłby powstać w SP nr 3, 
ponieważ chodzi tam najwięcej 
dzieci. 
 

 
To skuteczna metoda na wyławia-
nie piłkarskich talentów?
 
W ciągu roku, czy nawet dwóch ni-
czego solidnego się w piłce nożnej 
nie zbuduje. Przez ostatnich dzie-
sięć lat nikt się w naszym mieście 
tymi dzieciakami nie zajmował, a 
nasza praca trwa zaledwie od 3 lat i 
napotyka na szereg trudności. Po-
trzebne jest zorganizowanie zajęć 
piłkarskich już dla dzieci z zerów-

ki, które powinny trenować czte-
ry razy w tygodniu. Wtedy mamy 
szanse wygrywać w turniejach ze 
Śląskiem, Parasolem, czy Vratisla-
vią. 

Prowadzone przez Polonię dzieci 
chyba jednak całkiem nieźle ra-
dzą sobie podczas meczy?

Najmłodsza grupa żaków pokona-
ła wszystkie wrocławskie drużyny. 
Ale z tymi naszymi młodziutkimi 
piłkarzami powinno się więcej pra-
cować. Zwłaszcza w szkole. 

Lekcje WF-u nie wystarczają?

To zdecydowanie za mało. Szcze-
gólnie, że dla klubu organizowane 
trzy razy w tygodniu treningi do 
spore obciążenie finansowe, głów-

nie z uwagi na konieczność wynaj-
mowania hali. ZAPO udostępnia 
nam salę za darmo, ale za korzysta-
nie z hali w Powiatowym Zespole 
Szkół nr 2 musimy płacić. Jednak 
jeśli nasze dzieciaki nadal będą 
konsekwentnie trenować, to za kil-
ka lat będziemy mogli pochwalić 
się wyszkoloną od podstaw kadrą. 
Wówczas marzenia o grze Polonii 
w III lidze składem złożonym z na-
szych wychowanków będą realne.

A tymczasem?

Latem organizujemy dla dzieci 
obozy sportowe, które cieszą się 
coraz większą popularnością. Nie 
są to drogie wyjazdy. Opiekunowie 
zrezygnowali z wynagrodzenia, 
opłacić trzeba jedynie trenera, dla 
którego jest to po prostu praca. 
Ponieważ zgłasza się coraz więcej 
chętnych, więc możemy wynego-
cjować niższe koszty pobytu. Taki 
wyjazd dla dzieciaków jest nagro-
dą za całoroczną pracę. Służy też 
integracji grupy, poznawaniu no-
wych miejsc, zwiedzaniu okolicz-
nych atrakcji. Treningi odbywają 
się dwa razy dziennie, ale w tym 
okresie mają mniejsze znaczenie. 

Co jeszcze klub oferuje swoim za-
wodnikom?

Dzięki finansowemu wsparciu  i
zaangażowaniu burmistrza Marka 
Długozimy, a także dzięki pomocy 
Jacka Tarczyńskiego, właściciela 
znanej nie tylko w naszej gminie 
firmie Tarczyński oraz wsparciu
innych sponsorów możemy za-
gwarantować naszym zawodni-
kom bazę treningową. Wynajmu-
jemy sale na treningi, opłacamy 
transport zawodników na turnieje. 
Przede wszystkim jednak zaku-
piliśmy nowoczesny sprzęt tre-
ningowy, pomocny piłkarzom w 
przygotowaniach do rozgrywania 
skutecznych meczy. Większość z 
nas nie widziała jeszcze takich spe-
cjalistycznych urządzeń na własne 
oczy. Kupiliśmy też 50 piłek, a 40 
futbolówek w ubiegłym roku otrzy-
maliśmy od Burmistrza Gminy 
Trzebnica, Marka Długozimy. Bur-
mistrz wręczył je dzieciakom tuż 
przed wyjazdem na obóz, co było 
niezwykle miłym gestem, a dla na-
szych najmłodszych piłkarzy rów-
nież sporym wydarzeniem. Myślę, 
że będą to długo pamiętać. Poza 
tym kupujemy piłkarzom stroje i 
dresy. W najbliższych latach wy-
datki na ten cel dotyczyć będą je-
dynie uzupełniania stanu piłek, bo 
te się zużywają, albo kupna odzie-
ży sportowej dla nowych zawodni-
ków. Czekamy też na oddanie do 
użytku stadionu, tak żebyśmy nie 
musieli korzystać z gościnnych bo-
isk Nowego Dworu i Łoziny. 

Zwłaszcza, że chyba spadła z tego 
powodu frekwencja na meczach?

Większość naszych kibiców to 
mieszkańcy Trzebnicy. Trudno 
zorganizować transport wszystkich 
fanów na mecze, które z koniecz-
ności rozgrywamy poza granicami 
miasta. 

Nie zmieniło to jednak apetytów 
Polonii na sukcesy?

Niedługo rozpocznie się kolejna 
edycja turnieju dla dzieci Deich-
mann MINI MISTRZOSTWA 
EUROPY 2011. Nasi najmłodsi 
piłkarze uczestniczą w nim od lat. 

Bywało, że zajmowaliśmy nawet II 
i III miejsca. Turniej jest niezwykle 
barwny, ponieważ poszczególne 
zespoły reprezentują różne pań-
stwa. My w tym roku wystawimy 
po dwa składy w dwóch katego-
riach wiekowych, z których jeden 
będzie grać jako drużyna Hiszpa-
nii, a drugi – Holandii. W sumie w 
turnieju weźmie udział 40 naszych 
dzieciaków.  Zabawa jest znakomi-
ta, nie tylko dla młodych piłkarzy. 
Przychodzą całe rodziny, żeby ki-
bicować. Wszystko odbywa się w 
atmosferze pikniku. 

Jakie ambicje ma Polonia na ten 
sezon?

Jeśli chodzi o piłkę młodzieżową, 
trzeba mieć zdrowe podejście do 

ambicji. Tutaj nie jest istotny wy-
nik. O wiele ważniejsze jest, by z 
tymi dziećmi regularnie pracować 
i poprzez zabawę „w piłkę” do-
skonalić ich rzemiosło. Liczymy 
natomiast, że seniorom uda się 
utrzymać w III lidze. Mamy dobrą 
wyjściową pozycję, bo jesteśmy 
na 5. miejscu, z niewielką stratą 
punktową do lidera. Nastąpiły jed-
nak zmiany w zespole, ponieważ 
dwóch podstawowych zawodni-
ków i trener w przerwie zimowej 
odeszli z naszego klubu do Chro-
brego Głogów. Z tą drużyną uda-
wało nam się dotąd wygrywać w 
każdym meczu. Zobaczymy, jakie 
teraz będą te spotkania.

Jak po tych zmianach grupa se-
niorska przygotowana jest do 
tegorocznych rozgrywek? Zapo-
wiadają się pasjonujące mecze?

Mamy bardzo młodą drużynę, 
sporo zawodników, którzy nie 
ukończyli 21 lat. Trenerem został 
Tomasz Horwat, wcześniej prawy 
obrońca. Do pomocy ma Sławomi-
ra Kołodzieja, który jest znakomi-
tym zawodnikiem i stał się niemal 
ikoną zespołu. Niektórzy kibice 
mówią, że chodzą na mecze wła-
śnie dla niego. Tomek ze Sławkiem 
wspólnie „poukładali” tę drużynę, 
wzrosło morale. Zobaczymy więc, 
na ile w najbliższych meczach 
przyjdzie nam „gryźć trawę”, żeby 
coś ugrać. 

Polonia Trzebnica stawia na młodzież
Ze Sławomirem Komisarczykiem, sekretarzem Trzebnickiego Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego „Polonia” Trzebnica, inicjatorem szkoleń dla trenerów piłki nożnej w 
Gminie Trzebnica oraz organizatorem obozów sportowych dla dzieci i młodzieży rozmawiamy o sukcesach i planach piłkarzy Polonii.

Turniej Deichmanna to jedna z ważniejszych imprez, w której trzeb-
niccy piłkarze brali udział

Sportowe starcie trzebnickiej Polonii z Górnikiem Wałbrzych 

Wspólne zdjęcie młodych trzebnickich piłkarzy
Sławomir Komisarczyk rozpoczyna treningi z młodymi piłkarzami od 
solidnej rozgrzewki
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Rozpieszczający kibiców systema-
tycznymi sukcesami zespół MMKS 
Gaudia Budmel Trzebnica drugi 
rok z rzędu kończy rundę zasadni-
czą II ligi na pierwszym miejscu. 
I rozpoczyna – wszyscy liczymy, 
że zwycięską – batalię o awans do 
rozgrywek wyższego szczebla.

Na siatkarskiej mapie Polski trzeb-
nicka Gaudia istnieje już od 34 lat. 
Przez ten długi okres zdążyła wy-
robić sobie markę wyjątkowo sku-
tecznej drużyny. Tym samym sławi 
nasze miasto na terenie całego kra-
ju. 

Wielka w tym zasługa założycie-
la klubu, wieloletniego głównego 
trenera i do dziś honorowego pre-
zesa, Władysława Zięby, który po-
wtarzał, że: Szkolenie młodzieży 
to nasz priorytet. Nie inaczej jest 
i teraz. Główny nacisk działacze 
i szkoleniowcy kładą na zajęcia z 

trzebnickim siatkarskim „naryb-
kiem”. 

Setka wyjątkowo zdolnych siatka-
rek

W klubie trenuje obecnie ponad 
100 zawodniczek, od tych naj-
młodszych, 10-letnich po te po-
woli wkraczające w wiek seniorski. 
Dziewczęta pochodzą głównie z 
terenu gminy Trzebnica. Nierzad-
ko zdarza się jednak, że do zespołu 
trafiają dziewczyny z innych gmin
i powiatów. Rodzice posyłają je do 
trzebnickich szkół właśnie po to, 
by mogły jednocześnie trenować w 
Gaudii. 
Większość wychowanek klubu 
przechodzi całą drogę szkolenia od 
tzw. „skrzatów” przez młodziczki, 

kadetki, juniorki, juniorki starsze, 
aż po seniorki. Najmłodsze zawod-
niczki mają możliwość obserwo-
wania i uczenia się od swoich siat-
karskich idolek, ponieważ przyjęło 
się, że w czasie ligowych spotkań 
wchodzą w skład obsługi technicz-
nej. 

Wsparcie sponsorów i władz lo-
kalnych 

Klub funkcjonuje dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu wielu osób, 
pasjonatów siatkówki – trenerów, 
działaczy, społeczników, sponsorów 
prywatnych. Nie bez znaczenia jest 
również wsparcie finansowe bur-
mistrza, w szczególności na dzia-
łalność drużyn młodzieżowych.
Gaudia pozyskała także sponsora 
głównego – tytularnego zespołu se-
niorek. Jest nim Budmel, trzebnic-
ka firma, której właścicielem jest
Tadeusz Molus. Przedsiębiorstwo 

specjalizuje się w budowie kortów i 
boisk sportowych. Gaudia docenia 
przychylność swojego sponsora. – 
Zawodniczki w zamian starają się, 
na siatkarskich arenach całej Pol-
ski, skutecznie promować zarów-
no Trzebnicę, jak i firmę Budmel
– mówi wiceprezes Andrzej Bo-
rodycz.  – Trzeba przyznać, że do 
tej pory im się to udawało. Gaudia 
jest już na tyle znanym i cenionym 
klubem, że do pierwszej drużyny 
co roku zgłasza się wiele świetnych 
siatkarek – dodaje. 
Awans Gaudii do I ligi jeszcze bar-
dziej podniesie prestiż klubu, ale 
– co za tym idzie –  kilkakrotnie 
wzrosną też koszty jego utrzyma-
nia. Kibice i zawodniczki liczą, że 
sponsorzy oraz władze lokalne po-
dołają temu wyzwaniu. Poczekajmy 

jednak do maja, wtedy wszystko się 
rozstrzygnie... 

Ciężka praca w sezonie przynosi 
efekty

Wróćmy do naszych siatkarek. 
Przygotowania do sezonu zaczyna-
ją się zawsze w sierpniu. Najpierw 
zawodniczki spotykają się na ty-
godniowym zgrupowaniu przygo-
towawczym i trenują na własnych 
obiektach. Następnie siatkarki ze-
społów młodzieżowych i seniorki 
udają się na obóz główny. 

Rozgrywki rozpoczynają się zwy-
czajowo pod koniec września, a 
poprzedzają je liczne mecze spa-
ringowe. Obecnie w II lidze Dolny 
Śląsk reprezentuje jedynie Gaudia, 
co oznacza, że wszystkie mecze wy-
jazdowe to dla naszych zawodni-
czek dalekie podróże. Za transport 
na mecze wszystkich drużyn oraz 

dojazdy siatkarek na treningi od-
powiada trzebnicka firma Ekspres
Bus. Ponadto nieoceniony wkład 
w funkcjonowanie klubu ma jego 
kierownik – człowiek instytucja 
Zygmunt Książkiewicz. 

W minionym sezonie pierwszy ze-
spół Gaudii osiągnął historyczny 
wynik. Nasze siatkarki do play-off
przystępowały z kompletem zwy-
cięstw. Tak znakomitego rezulta-
tu nigdy wcześniej nie udało się 
osiągnąć. Niestety w walce o awans 
trzebnickie siatkarki nie sprosta-
ły AZS-owi Politechnice Gliwice, 
ale w tym roku Gaudia staje przed 
kolejną szansą, którą, według za-
pewnień, trenerów, zarządu klubu, 
jak i samych zawodniczek zamierza 
dobrze wykorzystać.

Trzebnica trzyma kciuki za 
awans

Warto wiedzieć, że sezon oznacza 
dla całego zespołu zarówno ciężką 
pracę, jak i konieczność podołania 
trudnym do przewidzenia kontu-
zjom, czy niedyspozycjom. Więc 
tym bardziej satysfakcjonuje, że 
drużyna prowadzona przez trene-
ra Jarosława Jeżewskiego, któremu 
pomaga młody trener Marek Woj-
cieszek, drugi rok z rzędu kończy 
rundę zasadniczą na pozycji lidera 
i do rozgrywek play-off przystę-
puje z przewagą gry na własnym 
boisku. – Cieszę się, że mimo kil-
ku „wpadek” udało nam się zdecy-
dowanie wygrać rundę zasadniczą, 
osiągając przewagę ośmiu punktów 
nad drugim zespołem i wywalczyć 
lepsze rozstawienie do fazy play off
– mówi trener Jarosław Jeżewski. 
– Teraz musimy zrobić wszystko, 
aby w meczach tej fazy nasza gra 

była równie pewna i skuteczna, jak 
w ostatnich spotkaniach rundy za-
sadniczej.

Ponownie trzebniczanki staną więc 
przed wyjątkową i całkiem realną 
szansą na awans. Droga do tego 
sukcesu nie jest jednak łatwa. Aby 
wejść do I ligi należy nie tylko wy-
grać swoją grupę, ale także turniej 
barażowy, w którym udział wezmą 
cztery najlepsze zespoły poszcze-
gólnych grup II ligi. Mamy jednak 
nadzieję, że podobnie jak przy po-
przednich awansach trzebnickiej 
drużyny i w tym roku będziemy 
mogli przypomnieć wszystkim, że 
GAUDIA znaczy RADOŚĆ!

Redakcja „Panoramy Trzebnickiej” 
dziękuje Pani Ewie Kowalewskiej 
za nieocenioną pomoc w realizacji 
artykułu.

Gaudia Budmel Trzebnica 
                                – drużyna z sukcesami przed szansą na awans

Trzebnickie siatkarki w akcji

Radość po zdobyciu cennych punktów

Od lewej na dole: Joanna Lizner, Marta Kędzia, Katarzyna Boroń, Małgorzata Ślęzak
Na górze: Elżbieta Borodycz (lekarz), Agata Jeżewska, Paulina Eska, Dagmara Grajczak, Agata Talisz, 
Dorota Dydak, Jarosław Jeżewski (trener), Ewelina Menducka, Judyta Gawlak, Magdalena Balewska, 
Dominika Marszałek, Andrzej Borodycz (wiceprezes) i Marek Wojcieszek (II trener) 

Z OSTATNIEJ CHWILI!!!
Gaudia Budmel Trzebnica wywalczyła historyczny awans do I ligi 
kobiet, pokonując „Szóstkę Biłgoraj” 3:0. Burmistrz Marek Dłu-
gozima złożył serdeczne gratulacje na ręce sponsora drużyny - Ta-
deusza Molusa - właściciela firmy Budmel oraz zaprosił drużynę 
na spotkanie do Urzędu Miejskiego. Więcej o tym niesamowitym 
wyczynie trzebnickich siatkarek napiszemy w kolejnym wydaniu 
gazety.

fot. Adrian Szymczak
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Oskar( patrz zdjęcie) błąkał się dwa miesiące. Gdyby nie 
pomoc , niestety, nielicznych ludzi,  już by nie żył. Trau-
ma, której doświadczył od człowieka, będzie go jeszcze 
długo prześladować. Przez te dwa miesiące nie zbliżył się 
do tych osób, które go karmiły. Wychodził z ukrycia po 
ich odejściu. Uprzednio uśpiony, został przewieziony do 
schroniska w Krotoszynie. Czeka na nowego, prawdzi-
wego opiekuna, jak i rzesza innych jego współtowarzy-
szy…

Prosimy o finansowe wsparcie tego schroniska i adopcję psa(psów); Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami Oddział w Krotoszynie jest Organizacją Pożytku Publicznego, możesz je 
wesprzeć, przekazując 1% swojego podatku. Wystarczy w zeznaniu rocznym wpisać: na-
zwę: Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, numer: KRS: 0000154454, cel szcze-
gółowy: Oddział TOZ w Krotoszynie, 63-700 Krotoszyn, ul. Ceglarska 11 konto:
BZ WBK S.A. 92 10901157 0000 0001 1429 1010

Wielki ukłon należy się trzebnickiej młodzieży, która bardzo szybko i pozytywnie zare-
agowała na apel dotyczący Oskara, oferując różne formy pomocy, której w tym przypadku 
– nigdy za wiele! 

PS: Optymizmem napawa również fakt, że burmistrz Marek Długozima przystąpił do realizacji pro-
jektu dotyczącego budowy nowoczesnego schroniska na obrzeżach miasta Lubin. Do tej pory zwie-
rzęta z naszego terenu najczęściej trafiają do schroniska w Krotoszynie, które jest bardzo przyjazne,
ale nie jest „z gumy”. Inicjatywa godna podkreślenia, czyli jak mawiają Anglicy: „the right man on 
the right place.” (właściwy człowiek na właściwym miejscu).                                                                     
                                                                                                              Danuta Kamińska

Oskar prosi o pomoc
Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy 

 zatrudni dziennikarza – sekretarza redakcji  

miesięcznika lokalnego.

Wymagania: 

- studia wyższe
- doświadczenie dziennikarskie
- doświadczenie w pracy na stanowisku sekretarza redakcji lub podobnym 
- własny samochód 

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać do dnia 31 maja 2011 r. na adres: 

Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica

lub:  rekrutacja.zpk@wp.pl  

W nadesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz 883)”

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami oraz nie zwracamy nadesłanych ofert.
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Informujemy, że najbliższe prze-
targi dotyczące sprzedaży dzia-
łek przy ulicy Czereśniowej w 
Trzebnicy odbędą się w dniach:

- 17, 18 i 19 maja br. 
w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, sala nr 12.

 
Szczegółowe informacje dostępne są 

na stronie www.bip.trzebnica.pl w za-

kładce: przetargi

Informacja telefoniczna:  

071/312 06 11 wew. 252 lub 253 


