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W piątkowe popołudnie, 24 
lipca br., urokliwe miasto po-
łożone nad Menem czekało na 
przyjazd delegacji z Europy. Ko-
lory flag trzepoczące na wietrze
zapowiadały gości. Kitzingen 
obok Polaków witało Włochów 
i Francuzów. Co trzebniczanie 
wnieśli w międzynarodową at-
mosferę? Radość, śpiew, ener-
gię i młodość. To one tworzą 
polski wątek Europejskich Dni.

W 2009 roku Burmistrz Gminy 
Trzebnica Marek Długozima i 

Nadburmistrz Kitzingen Siegfried 
Müller podpisali umowę o part-
nerstwie dla miasta Trzebnica i 
miasta Kitzingen. Od tego czasu 
spotykali się przy okazji oficjal-
nych wizyt. Tegoroczny program 
wizyty w Kitzingen realizowano 
pod hasłem Święto Sąsiedztwa. 
Był zatem czas na kolację wśród 
kwiatów imponującej Wystawy 
Ogrodniczej. Tam zasadzono 
również młode drzewa z czterech 
europejskich państw. Był czas na 
śpiew i taniec. W sobotnie popo-
łudnie na scenie muzycznej poja-

wili się artyści z Niemiec, Turcji, 
Włoch, Francji, i o oczywiście z 
Polski. We wspomnieniach Euro-
pejczyków szczególnie zapisał się 
energetyczny koncert trzebnickie-
go zespołu Pancake. Przedsmak 
swoich możliwości zespół ten za-
prezentował już w sobotnie popo-
łudnie. Po dwudziestominutowym 
występie wszyscy z niecierpliwo-
ścią czekali na poniedziałkowy, 
nieograniczony czasowo koncert. 
Nie zawiedli się. Pancake porwał 
do wspólnej zabawy międzynaro-
dowe towarzystwo. Rynek wypeł-
nił się tańcem i wspólnym śpie-
wem światowych szlagierów. 
Wizyta w Kitzingen to także czas 
na podróż statkiem po rzece Men. 
I nie zabrakło odrobiny zdrowej, 
sportowej rywalizacji. W Wy-
ścigu Łodzi Smoków delegacja 
z Polski: bębniarz - w tej roli ks. 
Superior Bogdan Giemza SDS i 
kilkunastu wioślarzy na czele z 
Burmistrzem Markiem Długozi-
mą, zajęła zaszczytne drugie miej-
sce, dopływając do mety zaraz 
za gospodarzami. Był też czas na 
lampkę szampana w historycznej 
sali posiedzeń Ratusza, gdzie me-
dal honorowego obywatela miasta 
Kitzingen przyznano byłemu bur-
mistrzowi z Montevarchi – twór-
cy włosko-niemieckiego partner-
stwa.

Delegacja z Trzebnicy liczyła 50 
osób. Opiekę nad nią sprawował 
Claus Lux - oddany przyjaciel ks. 
Antoniego Kiełbasy SDS i jeden z 
twórców partnerstwa polsko-nie-
mieckiego. Ks. Antoni Kiełbasa w 
trakcie wizyty przywoływany był 
wielokrotnie we wspomnieniach 
zarówno Niemców, jak i Polaków. 
W jego intencji odprawiono rów-
nież niedzielną mszę św. w koście-
le św. Jana. 

W trakcie spotkania miasta part-
nerskie Kitzingen: Trzebnica, 
włoskie Montevarchi i fancuskie 
Prades zostały zaproszone do 
udziału w międzykulturowym 
dialogu. Młodzież uczestniczyła 
w warsztatach, projektach i dys-
kusjach panelowych, których za-
daniem było poznanie odrębnych 
europejskich tożsamości. Czasem 
integracji były również turnieje 
siatkówki, czy piłki ręcznej. 

Wizyta w Kitzingen zakończy-
ła się 26 lipca br. Na Placu Miast 
Partnerskich żegnano się słowa-
mi: do zobaczenia. Szybko spełni 
się ta obietnica. Burmistrz Marek 
Długozima wśród wielu upomin-
ków wręczył Nadburmistrzowi 
Siegfriedowi Müllerowi zaprosze-
nie na przyjazd do Trzebnicy w 
czerwcu przyszłego roku - pod-
czas Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej Euro 2012.

Z wizytą w Kitzingen

Jednym z punktów wizyty był turniej piłki siatkowej, w którym zwyciężyły siat-
karki Gaudii Trzebnica. Pozostała część delegacji dzielnie im kibicowała

Pamiątkowe zdjęcie delegacji z Trzebnicy

Księga Kitzingen podpisana przez polskich, włoskich i francuskich przedstawi-
cieli miast partnerskich

Msza Św. w intencji śp. ks. Antoniego Kiełbasy. Przy ambonie przedstawiciel 
trzebnickich Salwatorianów - ks. Bogdan Giemza SDS

Wyścigi smoczymi łodziami wzbudziły ducha sportowej rywalizacji i wiele po-
zytywnych emocji wśród kibiców

Występ trzebnickiego zespołu Pancake rozgrzał międzynarodową publiczność 
na rynku w Kitzingen

Wspólne sadzenie drzew przyjaźni 
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Gmina Trzebnica w tegorocz-
nym Rankingu Samorządów 
„Rzeczpospolitej” znalazła się w 
ścisłej czołówce. 8 miejsce w ka-
tegorii gminy miejskie i miejsko-
-wiejskie to prawdziwy sukces.  
18 lipca br. w Warszawie Bur-
mistrz  Gminy Trzebnica Marek 
Długozima odebrał gratulacje 
od przewodniczącego Parlamen-
tu Europejskiego Jerzego Buzka. 
W 2009 roku byliśmy na 61 miej-
scu, w 2010 na miejscu 15, w roku 
2011 zajmujemy miejsce 8. Oznacza 
to, że w perspektywie 3 lat awanso-

waliśmy aż o 53 miejsca!– To jest 
naprawdę duży sukces. Kapituła 
konkursu doceniła styl i sposób za-
rządzania naszą gminą – mówi 
burmistrz Marek Długozima i do-
daje: - To dla nas również potwier-
dzenie, że idziemy we właściwym 
kierunku. Miejsce w pierwszej dzie-
siątce najlepszych gmin w Polsce 
oznacza, że jesteśmy przedstawiani 
jako przykład stosowania rozwią-
zań korzystnych dla mieszkańców, 
właściwego wykorzystania pozyska-
nych pieniędzy unijnych i w końcu 
jako przykład dobrych inwestycji. W 

krótkim czasie udało mi się nadrobić 
zaległości ostatnich lat i dziś widać, 
że modernizacja miasta i całej gmi-
ny przebiega w sposób dynamiczny. 
Kapituła Rankingu „Rzeczpospoli-
tej” dokonując oceny naszej gminy,  
potwierdziła ten sukces.
Od wielu lat z rankingiem związany 
jest Jerzy Buzek. - Polskie samorzą-
dy są najlepsze w Unii, są wzorem 
do naśladowania – mówił podczas 
wręczania wyróżnień przewodni-
czący Parlamentu Europejskiego.
Ranking „Rzeczpospolitej” jest jed-
nym z najstarszych rankingów w 
Polsce. Oparty jest na niezależnych 
danych, które pochodzą z minister-
stwa finansów. W rankingu uho-
norowane zostały miasta i gminy, 
które najbardziej dbają o rozwój 
i podniesienie jakości życia, przy 
jednoczesnym zachowaniu reguł 
odpowiedzialności i bezpieczeń-
stwa finansowego.
Wyróżnienia były przyznawane w 
trzech kategoriach: gminy wiejskie, 
gminy miejskie i miejsko-wiejskie 
oraz miasta na prawach powiatu. 
Wśród gmin miejskich i miejsko-
-wiejskich najlepszy okazał się 
Mszczonów (Mazowieckie). Je-
dynym miastem w województwie 
dolnośląskim, które uplasowało się 
wyżej niż Trzebnica, był Dzierżo-
niów na miejscu drugim, na trze-
ciej pozycji Dobczyce (Małopol-
skie). Kolejne miejsca w pierwszej 
dziesiątce zajęły gminy: Szczawnica 
(Małopolskie), Witnica (Lubuskie), 

Kołobrzeg (Zachodniopomorskie), 
Sieradz (Łódzkie), Trzebnica (Dol-
nośląskie), Zelów (Łódzkie) oraz 
Gołdap (Warmińsko-Mazurskie).
Spośród miast zwycięzcą rankingu 
został Poznań, gospodarz Euro-
2012. W kategorii gmina miejska 
zwyciężył Mszczonów, a w kategorii 
gmina wiejska na pozycję pierwszej 
wysunęła się Stępnica.

Jak powstał ranking?

Ranking przeprowadzono w dwóch 
etapach. W pierwszym wybrano 
miasta i gminy, które w najlepszy 
sposób zarządzały finansami w la-
tach 2007-2010 i jednocześnie naj-
więcej w tym czasie inwestowały. 
Na tym etapie brano pod uwagę 
m.in. dynamikę wzrostu wydatków 
majątkowych (pomniejszonych o 
środki unijne) w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca w latach 2007 
– 2010, wartość środków unijnych 
w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca, które w latach 2008 - 2010 
wpłynęły na rachunek budżetu gmi-
ny/miasta, zadłużenie samorządu 
w stosunku do dochodów w latach 
2007 – 2010, dynamikę wzrostu 
dochodów własnych w latach 2007 
– 2010, a także relację nakładów in-
westycyjnych do przyrostu zadłu-
żenia w latach 2007 – 2010. 
Z pierwszego etapu wyłoniono 564 
samorządy, które zakwalifikowały
się do etapu drugiego. Do wybra-
nych samorządów skierowano an-

kietę, w której pytano m.in. o udział 
wydatków na organizacje pozarzą-
dowe, wydatki mieszkaniowe, czy 
liczbę podmiotów gospodarczych 
działających na terenie gminy. Za-
sady i kryteria wyboru w Rankingu 
Samorządów zatwierdziła niezależ-
na Kapituła. To przedstawiciele róż-
nych instytucji i środowisk, którym 
zależy na rozwoju samorządności w 
Polsce: prof. Michał Kulesza, twór-
ca reformy samorządowej, doradca 
społeczny Prezydenta RP, Hanna 
Majszczyk, podsekretarz Stanu w 
Ministerstwie Finansów, Marceli 
Niezgoda, podsekretarz Stanu w 
Ministerstwie Rozwoju Regional-
nego, koordynuje m.in. wdrażanie 
programów regionalnych, Dariusz 
Daniluk, p.o. Prezesa Banku Go-
spodarstwa Krajowego, wcześniej 
wiceminister finansów, Zbigniew
Berdychowski, współzałożyciel In-
stytutu Studiów Wschodnich, któ-
re organizuje coroczne spotkania 
Forum Ekonomiczne w Krynicy-
-Zdrój, Paweł Tomczak, dyrektor 
Biura Związku Gmin Wiejskich RP, 
Andrzej Porawski, dyrektor Biura 
Związku Miasta Polskich (od 1991 
r.), Adam Kowalewski, prezes rady 
nadzorczej Fundacji Rozwoju De-
mokracji Lokalnej, Paweł Jabłoń-
ski, zastępca redaktora naczelnego 
„Rzeczpospolitej”, Łukasz Koryc-
ki, redaktor „Rankingu Samorzą-
dów”; Anna Cieślak-Wróblewska, 
dziennikarka działu ekonomicznej 
„Rzeczpospolitej”.

Burmistrz Marek Długozima odebrał gratulacje od Przewodniczącego Parla-
mentu Europejskiego Jerzego Buzka

Trzebnica wśród najlepszych gmin

Prace nad modernizacją trzeb-
nickiego stadionu dobiegają 
końca. Rozpoczął się proces od-
bioru inwestycji. Jednocześnie 
rusza drugi etap modernizacji 
polegający na kompleksowym 
remoncie budynku szatniowe-
go.

Gmina Trzebnica, dzięki moderni-
zacji stadionu według ścisłych wy-
tycznych UEFA i po zakończeniu 
modernizacji obiektu szatniowe-
go, będzie w 100% przygotowana 
do ewentualnego przyjęcia jednej 
z drużyn grających w przyszło-
rocznym turnieju EURO 2012. 

Burmistrz Marek Długozima, pod-
czas wizytacji stadionu, w obecno-
ści generalnego wykonawcy – Ta-
deusza Molusa z firmy Budmel,
zapytany o Centrum Pobytowe w 
Trzebnicy, powiedział:
W chwili obecnej przygotowujemy 
się do realizacji pakietu informa-
cyjno-promocyjnego, który jesienią 
zostanie dostarczony do menedże-
rów drużyn zakwalifikowanych do
turnieju. W grudniu, po ostatecz-
nym losowaniu grup, gdy będzie 
wiadomo, która z drużyn zagra we 
Wrocławiu, będziemy podejmować 
dalsze rozmowy i działania zmie-
rzające do wyboru Trzebnicy na 
miejsce pobytowe. W tym miejscu 
chcę również podkreślić, że osta-
teczne decyzje o ewentualnym wy-
borze centrum pobytowego zapad-
ną pomiędzy gospodarzem miasta 
- burmistrzem i przedstawicielem 
drużyny narodowej zainteresowa-
nej pobytem, a jedyną instytucją 
udzielającą nam wsparcia w sta-
raniach o powodzenie tej misji jest 
Biuro ds. EURO 2012 Urzędu Miej-
skiego we Wrocławiu.”
Jak zapewnił burmistrz, obiekt 
szatniowy będzie gotowy w termi-

nie wynikającym z umowy z wy-
konawcą, czyli do końca sierpnia 
br.

Starania gminy w zakresie rozbu-
dowy infrastruktury sportowej 
zostały docenione i nagrodzone 
przez Polski Klub Infrastruktury 
Sportowej – Trzebnica otrzyma-
ła bowiem wyróżnienie w ogól-
nopolskim konkursie „Sportowa 
Gmina 2011” O kolejnym, presti-

żowym wyróżnieniu dla Gminy 
Trzebnica zadecydowały: inwe-
stycje w nowoczesną bazę sporto-
wą i rekreacyjną, zaangażowanie 
przedstawicieli samorządowych 
w promocję sportu i rekreacji, a 
także działalność na rzecz rozwoju 
sportu i rekreacji wśród młodzieży. 
Patronat nad wyróżnieniem objęła 
Fundacja „Teraz Polska” oraz Pol-
ska Organizacja Turystyczna.

Stadion na miarę Europy

Koordynator ds. Centrów Pobytowych na Dolnym Śląsku - Marcin Dymalski 
uważa, że Trzebnica jest „czarnym koniem” rywalizacji o przyjęcie piłkarzy. De-
cyduje o tym m.in. zmodernizowany i nowoczesny stadion, powstający cztero-
gwiazdkowy hotel, a także świetna komunikacja ośrodka z Wrocławiem

Trzebnica „czarnym koniem” w wyścigu o przyjęcie piłkarzy na EURO 2012

Pamiątkowe zdjęcie piłkarzy Polonii Trzebnica z burmistrzem Markiem Długo-
zimą i prezesem klubu Ryszardem Buckim przed pierwszym meczem na zmo-
dernizowanym stadionie 
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Inwestycje nie mają wakacji

Po zakończeniu prac przed Urzedem Miejskim, na nowym parkingu w centralnym miej-
scu miasta powstanie 90 miejsc parkingowych

Kolejny duży parking powstaje przy Bazylice, od ul. H. Brodatego. Przede wszystkim 
przeznaczony będzie dla autobusów turystycznych, ale zmieści się na nim również wie-
le aut osobowych

Na nowych zatoczkach autobusowych zatrzymują się autokary i busy pasażerskie. Za-
toczki powstały w związku z przekształceniem placu M.J.Piłsudskiego na parkingi

Nowy parking powstaje również przy ul. Jana Pawła II.  Plac wykorzystywany będzie rów-
nież jako miejsce do przeprowadzania uroczystości patriotycznych, z uwagi na symbole 
pamięci znajdujące się na skwerze Jana Pawła II

Główne kierunki zadań inwestycyjnych realizowane na przełomie II i III  kwartału 2011 r. w Gminie Trzebnica ukierunkowane są w głównej mierze na powstawanie nowych 
miejsc parkingowych oraz zatoczek autobusowych. Ponadto trwają prace nad utworzeniem przy Urzędzie Miejskim biura informacji turystycznej. Prace porządkowe i wykoń-
czeniowe wykonywane są przy ul. Leśnej. Zakończyła się również modernizacja Stadionu Miejskiego. Na terenach wiejskich najważniejszymi inwestycjami tego okresu było 
wykonanie drogi w Biedaszkowie Małym, uruchomienie wodociągu w Księgnicach, Jaszycach i Kobylicach oraz podłączanie do sieci kanalizacyjnej mieszkańców Skarszyna. 
Oddano również do użytku drogę w Cerekwicy, której realizacją zajęła się Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. Przy realizacji inwestycji, na mocy porozumienia i dofinansowania
z Gminy Trzebnica wykonano również długo oczekiwany przez mieszkańców Cerekwicy chodnik.

Parking przy ul.  H. Pobożnego został już oddany do użytku

Przy Urzędzie Miejskim w Trzebnicy powstanie Biuro Informacji Turystycznej. W chwili 
obecnej trwa remont i adaptacja pomieszczenia. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
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Skarszyn, Księginice, Kobylice 
i Jaszyce – w tych miejscowo-
ściach realizowane są obecnie 
ważne inwestycje wodno – ka-
nalizacyjne, które mają za zada-
nie poprawić jakość życia miesz-
kańców.

W Skarszynie trwa II etap budowy 
oczyszczalni ścieków wraz z kanali-
zacją. Celem I etapu było wybudo-
wanie oczyszczalni ścieków. Zada-
nie wykonano w poprzednim roku. 
W chwili obecnej trwa budowa 
sieci kanalizacyjnej wraz z podłą-

czaniem do niej domostw. Ponadto 
do sieci kanalizacyjnej podłączona 
zostanie Szkoła Podstawowa w Bo-
leścinie. Inwestycja ma być gotowa 
do końca października tego roku. 

Zakończyły się prace związane 
z budową wodociągu łączącego 
Księginice, Jaszyce oraz Kobyli-
ce, który obsługiwać będzie stacja 
Małuszyn. Budowa tej inwestycji 
została sfinansowana z budżetu
Gminy Trzebnica (ok. 600 tys. zł) 
i jest uwieńczeniem starań oraz 
oczekiwań mieszkańców wymie-

nionych sołectw, którzy przez lata, 
szczególnie w okresie letnim, mie-
li spore problemy z dostępem do 
bieżącej wody. Sieć wodociągowa 
wynosi ponad 2 km i została pod-
łączona do jednej z nitek wodocią-
gu „Bychowo”.

Inwestycje wodno–kanalizacyjne 
w Gminie Trzebnica

W ramach modernizacji ul. Leśnej utworzono przejście wokół wyspy. Kolejną atrakcją 
tego miejsca będzie możliwość wypożyczenia kajaków. W tym celu powstaje tu przy-
stań kajakowa i pomost - widoczne na powyższym zdjęciu 

Prace mające na celu przyłączenie domostw Skarszyna do kanalizacji 

Rozruch nowego wodociągu w Księ-
ginicach przeprowadzony przez pra-
cownika wodociągu „Bychowo”

Zmodernizowany Stadion Miejski w Trzebnicy to nowa, sportowa wizytówka miasta

Drobna rzecz, 
a cieszy

Wykonawca - Marek Krzak prezentuje burmistrzowi nowy chodnik. Wielokrotnie 
uczęszczanym skrótem będzie można od teraz przejść „suchą nogą”

W ostatnim czasie, na zaniedba-
nym przez lata wąskim przejściu 
prowadzącym od ulicy Bochen-
ka do Parku Solidarności, po-
wstał nowy, szeroki fragment 
chodnika, umożliwiający miesz-
kańcom swobodne przejście. 

Chodzi tędy wielu mieszkańców, 
dla których jest to dobry skrót 
np. do Parku Solidarności, czy na 
stację kolejową lub pocztę. Jednak 
zanim powstał tu chodnik, teren 

był bardzo nierówny, co znacznie 
utrudniało przejście, a po deszczu 
wręcz je uniemożliwiało. Zapytali-
śmy jedną z mieszkanek, co sądzi 
na temat tego chodnika:
W końcu można tędy normalnie 
przejść. Cieszę się, że ktoś pomyślał o 
tym przejściu. Będę mogła teraz bez 
względu na pogodę bezproblemowo 
przejść tędy z wózkiem. Chodnik, 
na zlecenie Gminy Trzebnica, wy-
konał lokalny przedsiębiorca - Ma-
rek Krzak.

Odbiór drogi w Biedaszkowie Małym Odbiór drogi i chodnika w Cerekwicy
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Nominacja do Godła 

„Teraz Polska”
„Pragnę pogratulować umiesz-
czenia Państwa gminy na Liście 
Nominowanych do otrzymania 
Godła „Teraz Polska”. Gmina 
Trzebnica znalazła się wśród naj-
wyżej ocenionych gmin miejsko-
-wiejskich w tej edycji Konkursu” 
– poinformowało biuro Fundacji 
Polskiego Godła Promocyjnego.

6 czerwca br. Fundacja Polskiego 
Godła Promocyjnego ogłosiła li-
stę Laureatów 21. edycji Konkursu 
„Teraz Polska” w kategoriach: Naj-
lepszy Produkt, Najlepsza Usługa, 
Najlepsze Przedsięwzięcie Inno-
wacyjne i Najlepsza Gmina. 
Gmina Trzebnica przystąpiła do 
konkursu po raz pierwszy i od razu 
dołączyła do prestiżowego i bardzo 
wąskiego grona nominowanych. 
Zdaniem Komisji Ekspertów za-
decydował o tym wysoki poziom 
rozwoju społeczno-gospodarczego 
Gminy Trzebnica.

Listę nominowanych do otrzyma-
nia Godła „Teraz Polska” ogłoszo-
no 28 kwietnia br. podczas konfe-
rencji „Promocja Polski – strategia 
współpracy, współpraca strategii”. 
W tegorocznej edycji konkursu 
przyjęto i oceniono 94 wnioski we-
ryfikacyjne. Kapituła konkursu na-
grodziła 15 produktów, 7 usług, 3 
przedsięwzięcia innowacyjne oraz 
6 gmin. Uroczystość wręczenia na-
gród odbyła się podczas Koncer-
tu Galowego w Teatrze Wielkim 
– Operze Narodowej w Warszawie. 
Po raz drugi w historii kapituła na-
grodziła także tytułem „Wybitny 
Polak” osobistości, które swoim 
dorobkiem zawodowym, osiągnię-
ciami i postawą w znaczący sposób 
przyczyniają się do promocji Pol-
ski na świecie. Wśród tegorocz-
nych laureatów był m.in. najlepszy 
skoczek narciarski w historii Polski  
- Adam Małysz.

O kolejnym, prestiżowym wy-
różnieniu dla Gminy Trzebnica 
zadecydowały: inwestycje w 
nowoczesną bazę sportową i 
rekreacyjną, zaangażowanie 
przedstawicieli samorządowych 
w promocję sportu i rekreacji, a 
także działalność na rzecz roz-
woju sportu i rekreacji wśród 
młodzieży. 14 czerwca br. w 
Pałacu Lubomirskich w Warsza-
wie Gminę Trzebnica ogłoszono 
laureatem konkursu „Sportowa 
Gmina 2011”.

Wyróżnienia przyznawane są w 
ramach programu „Budujemy 
Sportową Polskę”. Konkurs orga-
nizuje Polski Klub Infrastruktury 
Sportowej. Patronat nad wyróż-
nieniem objęła Fundacja „Teraz 
Polska” oraz Polska Organizacja 
Turystyczna. W tegorocznej edycji 
konkursu wyróżnienie otrzymało 
68 miast i gmin z całej Polski.

Pierwszy etap konkursu odbył się 
16 maja 2011 roku w Warszawie. 
Tam obradowała kapituła wyróż-
nienia „Sportowa Gmina 2011”. 
Wyróżnienia „Sportowa Gmina” 
przyznawane są samorządom, któ-
re umiejętnie łączą  budowę no-
woczesnych obiektów sportowych 
z programem rozwoju sportu i 
rekreacji w regionie. W tegorocz-
nej edycji szczególną uwagę przy-
wiązywano do promocji sportu 
i rekreacji wśród mieszkańców, 
przede wszystkim dzieci i mło-

dzieży. Miasta i gminy musiały 
wykazać się nie tylko nowoczesną 
bazą sportową, ale również właści-
wym korzystaniem z niej.
To już trzecia edycja tego prestiżo-
wego wyróżnienia, którym nagra-
dzane są najbardziej aktywne mia-
sta i gminy z całej Polski. Kapituła 
przyznała wyróżnienia zarówno 
małym gminom wiejskim, jak i 
dużym aglomeracjom.

Stan bazy sportowej w Gminie 
Trzebnica jest imponujący: boiska, 
hale sportowe, korty tenisowe, 
Lodowisko w Kompleksie Spor-
towym „Orlik 2012”, zmoderni-

zowany teren Parku Solidarności, 
zrewitalizowane ścieżki spacerowe 
i biegowe w Lesie Bukowym, szlaki 
rowerowe i największe inwestycje: 
Trzebnicki Park Wodny „Zdrój”, 
a także zmodernizowany Stadion 
Miejski. 
Ponadto Gmina Trzebnica wspie-
ra 14 organizacji, stowarzyszeń i 
klubów działających na jej tere-
nie. Każdego roku kalendarz im-
prez sportowych i rekreacyjnych 
organizowanych przy współpracy 
Gminy Trzebnica wypełniają pro-
pozycje imprez sportowych przy-
gotowanych z myślą o wszystkich 
mieszkańcach. 

Wyróżnienie
„Sportowa Gmina 2011” 

Certyfikat „Sportowa Gmina 2011” dla Trzebnicy za inwestycje w nowoczesną
bazę sportową i rekreacyjną

Miło nam poinformować 
wszystkich mieszkańców, że fo-
tografie przedstawiające Gmi-
nę Trzebnica znalazły się wśród 
zdjęć miast reprezentujących 
Polskę na wystawie zorganizo-
wanej przez Ambasadę RP w 
Belgradzie. 

Wystawa zdjęć „Oto Polska”, zo-
stała oficjalnie otwarta na terenie
Twierdzy Kalemegdan – jednego 
z najpopularniejszych miejsc spa-

cerowo-wypoczynkowych w stoli-
cy Serbii. Wystawa czynna będzie 
przez cały okres wakacji, a jak 
przewidują pracownicy Amba-
sady od pierwszych dni lipca od-
wiedza ją ok. 7-8 tys. osób dzien-
nie, w weekendy odwiedzających 
jest ok. 25 tys. Można się zatem 
cieszyć, że tak duża oglądalność 
przyczyni się do spektakularnego 
wydźwięku promocyjnego naszej 
gminy. Ideą wystawy było pokaza-
nie Polski jako kraju z bogatą hi-

Trzebnica promowana 
w Belgradzie

storią, ale jednocześnie nowocze-
snego, zorientowanego na rozwój, 
a także niepowtarzalnego pod 
względem urody krajobrazów. 

To niecodzienne i niewątpliwie 
ponadczasowe promocyjne wy-
darzenie ma możliwość wpłynąć 
na zwiększenie zainteresowania 

potencjalnych turystów nie tylko 
naszym krajem, ale i naszym pięk-
nym miastem.

W ramach wystawy „Oto Polska” zaprezenotwane zostały m.in. zdjęcia Trzebnicy, które doskonale wpisują się w jej 
tematykę - pokazanie Polski jako kraju o bogatej historii, a jednocześnie nowoczesnego, otwartego i zorientowanego 
na rozwój  

Jak podają pracownicy ambasady RP w Belgradzie, od początku lipca wystawę 
odwiedza ok. 7-8 tys. osób dziennie, a w weekendy liczba ta sięga aż 25 tys.
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Mamy pięknie odnowiony Rynek, 
restauracje, sklepy, ale w pobliżu 
centrum brakuje placu zabaw dla 
naszych dzieci. Mieszkańcy osiedli 
zlokalizowanych przy ulicach: Wa-
łowej, Słonecznej i Bramie Tręba-
czy nie musieli jednak przekony-
wać Burmistrza Gminy Trzebnica 
Marka Długozimy do swoich ocze-
kiwań. Plac zabaw na pewno tu po-
wstanie –  zapewniał burmistrz.  

Podczas spotkania z mieszkańcami 
11 lipca 2011 r. zachęcał do odda-
wania głosów w konkursie Nivea: Sto 
placów zabaw na sto lat. 
- To świetny pomysł na integrację 
małej lokalnej społeczności wokół 
dobrej sprawy, jaką jest niewątpliwie 
stworzenie bezpiecznego miejsca do 
zabawy dla najmłodszych. To także 
promocja naszego miasta i naszych 
projektów – mówił burmistrz. Obie-
cał, że jeśli plac przy Bramie Trębaczy 
nie znajdzie się w gronie zwycięzców 
konkursu Nivea, 
dołoży on wszel-
kich starań, by 
powstał przy po-
mocy środków 
samorządowych. 
Z rozmów miesz-
kańców z burmi-
strzem wyłoniło 
się kilka koncep-
cji dotyczących 
położenia placu 
zabaw. Zakładają 
m.in. przesunię-
ciae chodnika 
lub wydzierża-
wienie od spół-
dzielni fragmentu pasa zieleni. – Ale 
najpóźniej w przyszłym roku mieszka-
jące tu rodziny będą mogły korzystać z 
atrakcji nowoczesnego placu dla dzieci  
- mówił burmistrz. 
Głosujmy na plac zabaw!

Na początku lipca mieszkańców 
osiedli zlokalizowanych przy uli-
cach: Wałowej, Słonecznej i Bramie 
Trębaczy obiegła wiadomość o kon-
kursie organizowanym przez firmę
Nivea: 100 placów zabaw na sto lat. 
Firma Nivea świętując jubileusz po-
stanowiła ufundować sto placów za-
baw. Do konkursu zgłoszono place z 
całej Polski. Wśród nich znajdziemy 
nasz – trzebnicki, przy Bramie Trę-
baczy. I teraz najważniejsze: żeby 
wygrać, trzeba się znaleźć w gronie 
100 pierwszych laureatów. Decyduje 
o tym ilość głosów oddana na plac. 
W zabawie może wziąć udział każ-
dy, bez względu na wiek. Aby do niej 
przystąpić, należy wykonać kilka 
niezbędnych kroków. Po pierwsze 
trzeba się zarejestrować na stronie 
internetowej: www.100latnivea.pl. 
Następnie przy pomocy loginu i ha-
sła zalogować na stronie. Kolejnym 
krokiem jest odnalezienie w wyszu-
kiwarce naszego miasta i naszego 

placu zabaw przy Bramie Trębaczy. 
Klikamy na ikonkę „oddaj głos”, a 
nasz plac otrzymuje punkt. Zagło-
sować można raz dziennie. Konkurs 
trwa do 31 października br.

Plac zabaw przy  
Bramie Trębaczy

Burmistrz Marek Długozima, w trakcie spotkania z miesz-
kańcami osiedla, zachęcał do oddawania głosów w kon-
kursie „100 placów zabaw na 100 lat Nivea” 

Nawet jeśli nie uda się zwyciężyć w konkursie, to najpóźniej w przyszłym roku  
przy Grodzisku powstanie nowoczesny plac zabaw

Nowa atrakcja w Parku Solidarności
Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia najwięk-
szego trzebnickiego par-
ku miejskiego, w którym 
od niedawna znajduje się 
nowa atrakcja dla dzieci i 
młodzieży - linowa wie-
ża do wspinaczki. Kon-
strukcja umiejscowiona 
została w pobliżu boiska 
do siatkówki plażowej i 
już cieszy się dużym za-
interesowaniem.

Dzieci, zapytane o nową 
atrakcję, mówią zgodnie:
Jest super! Na takiej wieży 
jeszcze się nie bawiliśmy. W Parku Solidarności sukcesywnie przybywa atrakcji dla najmłodszych. Nic więc dziw-

nego, że teren ten stał się ulubionym miejscem spędzania wolnego czasu przez rodziny.
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Szkolne orły pofrunęły do najzdolniejszych
16 czerwca 2011 roku Bur-
mistrz Gminy Trzebnica Marek 
Długozima wręczył nagrody 
„Szkolnego Orła” najzdolniej-
szym uczniom w Gminie Trzeb-
nica. Sukces orła jest jednocze-
śnie sukcesem tych, którzy go 
wspierają. Gratulacje odebra-
li więc rodzice i nauczyciele 
laureatów, a także dyrektorzy 
szkół.

Gala Szkolnych Orłów Gminy 
Trzebnica rozpoczęła się o godzi-
nie 17:00 w sali Retro Trzebnic-
kiego Ośrodka Kultury. Zainau-
gurował ją występ wrocławskiego 
kwartetu Continuo. W tym roku 
wyjątkowa oprawa Gali podnio-
sła prestiż wyróżnienia. Młodzież 

odbierała nagrody w obecności 
przedstawicieli władz samorzą-
dowych, komendantów Państwo-
wej Powiatowej Policji, Straży 
Pożarnej, Straży Miejskiej, a tak-
że dyrektorów poszczególnych 
placówek ZAPO i TOKu.

„Szkolnym Orłem” można zostać 
za osiągnięcia w poszczególnych 
dziedzinach: Matematyka i In-
formatyka, Literatura i Ortogra-
fia, Artyści, Religia i Historia Ko-
ścioła, Znawcy Regionu, Poezja, 
Recytacje i Śpiew, Ortografia, 
Humaniści, Bezpieczeństwo w 
Ruchu Drogowym, Młody In-
nowator, Uczeń Wszechstronny, 
Odyseja Umysły, Sportowcy, Naj-
lepsza Drużyna Sportowa, Absol-

wenci Roku. 
Każdy z uczniów otrzy-
mał z rąk burmistrza 
akt wpisania w poczet 
Szkolnych Orłów Gminy 
Trzebnica oraz upomi-
nek. Na ręce rodziców i 
nauczycieli złożono listy 
gratulacyjne. Burmistrz 
Marek Długozima gratu-
lował wszystkim laure-
atom oraz ich opiekunom 
i życzył dalszych sukce-
sów. 

Poczet „Szkolnych Orłów” tworzą wybitni uczniowie z Gminy Trzebnica

Pierwsza „Dolnośląska Gala Ta-
lentów” została zorganizowana 
we współpracy Gminy Trzebni-
ca i Dolnośląskiego Kuratorium 
Oświaty. To ogromne wyróżnie-
nie dla naszego miasta. Gościem 
honorowym na Gali była Minister 
Edukacji Narodowej Katarzyna 
Hall, która 21 placówek nagro-
dziła certyfikatem „Szkoła Od-
krywców Talentów” i „Miejsce 
Odkrywania Talentów”. 

13 czerwca 2011 roku burmistrz 
Marek Długozima i dolnośląski ku-
rator oświaty Beata Pawłowicz ze 
sceny Trzebnickiego Ośrodka Kul-

tury przywitali gości „Dolnośląskiej 
Gali Talentów”. Wśród wielu osobi-
stości na Gali obecny był pana Jaro-

sław Duda - senator Rzeczpospolitej 
Polskiej, sekretarz Stanu Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej. W 
województwie dolnośląskim jest już 
120 takich szkół i  37 miejsc.   Pro-
mują młodych ludzi, którzy z pasją 
recytują, śpiewają, grają na instru-
mentach, tańczą lub prezentują się 
poprzez inne formy sceniczne.
Obecnie trwa ogłoszony przez 
Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej „Rok Odkrywania Talentów” 
(2010/2011). „Gala Talentów” wpi-
suje się w program, którego celem 
jest odkrycie młodych, uzdolnio-
nych ludzi, ale również promocja 
nauczycieli i placówek, które potra-
fią dostrzec wyjątkowe zdolności i
pomagają je rozwijać.

Gala Talentów w Trzebnicy
Wybitnie uzdolnieni uczniowie, 
wielokrotni laureaci konkursów, 
zawodów, ale także nauczyciele 
– opiekunowie szkół z terenu po-
wiatu trzebnickiego 15 czerwca 
2011 roku podczas uroczystej 
Gali odebrali wyróżnienia Złote 
Sowy.

Organizatorem Gali jest Stowa-
rzyszenie Oświatowe „Sowa”.  Wy-
różnienia zostały przyznane na 
podstawie kryteriów określonych 
w regulaminie powiatowych wy-
różnień Złota Sowa. Gala Złota 

Sowa odbywa się  pod patronatem 
władz Starostwa i Gmin Powiatu 
Trzebnickiego. Wyróżnienia przy-
znawane są w następujących kate-
goriach: wybitni uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych, nauczycie-
le „Złotych Sów”, opiekunowie 
„Sportowców Roku”, a także szkoły 
wspierające młode talenty. 

W tym roku w sumie przyznano 
39 wyróżnień, 21 trafiło w ręce
uczniów, 11 przyznano nauczycie-
lom, a 7 szkołom. 

Burmistrz Marek Długozima wraz z dyrektorami szkół nagrodzonymi za wspieranie „Orłów”  Występ kwartetu Continuo z Wrocławia uświetnił tegoroczną galę 

Złote Sowy

Uczniowie podczas uroczystości odbierali wyróżnienia „Złota Sowa”

Celem Gali Talentów jest odkrycie młodych, uzdolnionych ludzi.
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Brochocin pięknieje
Przyszło ponad 30 osób. Sołtys 
Barbara Świdzińska nie musiała 
nikogo przekonywać. Wystar-
czyła informacja w formie pla-
katu. Mieszkańcy wsi Brochocin 
sami przywieźli ziemię. Sami 
zasadzili kwiaty i krzewy. Dziś 
sami je pielęgnują. Stacja kole-
jowa Brochocin wita pasażerów 
szynobusa nowym widokiem. 

Wieś Brochocin dostała 3 tys. zło-
tych od Gminy Trzebnica na za-

kup ziemi i roślin. – Cieszę się, że 
powstają takie lokalne inicjatywy. 
Mieszkańcy wsi zgłosili się do mnie z 
projektem zagospodarowania placu  
przy stacji kolejowej. Potrzebowa-
li wsparcia finansowego na zakup
materiałów. Warto jednak podkre-
ślić, że skwer powstał z inicjatywy 
mieszkańców wsi, dzięki ich zaanga-
żowaniu i pracy społecznej. A efekt 
jest naprawdę zdumiewający. Teren 
wygląda teraz pięknie – Burmistrz 
Gminy Trzebnica Marek Długozi-

ma docenia starania mieszkańców. 
Zapewnia również, że w niedługim 
czasie, w budynku stacji kolejowej, 
powstanie świetlica. 

16 kwietnia br. mieszkańcy zgro-
madzili się przy skwerze. Potrzeb-
ne były: ciągnik, łopaty, grabie, 
worki z ziemią, sadzonki, kamienie 
do wyłożenia ścieżki, ale przede 
wszystkim chęci do pracy. Miesz-
kańcy wsi przynieśli ze sobą coś 
jeszcze – dobry humor. Pracowali 
od rana do późnych godzin wie-
czornych. - Nie byłam pewna, ile 
osób przyjdzie – mówi sołtys Bar-
bara Świdzińska i dodaje: - Jednak 
mile się zaskoczyłam. Przyszli doro-
śli, ale też młodzieży i dzieci. To na-
prawdę cieszy. Skwer wygląda bar-
dzo ładnie, choć trzeba przyznać, 
że kosztowało nas to wiele wysiłku. 
Mieszkańcy uwierzyli, że możemy 
coś zrobić wspólnymi siłami. Każdy 
miał jakąś koncepcję. Rozmawiali-
śmy. Panowała wesoła atmosfera. 
Jestem wdzięczna burmistrzowi, 
który pozytywnie odpowiedział na 
naszą prośbę i docenił pomysł.

Mieszkańcy wsi nie tylko uporząd-
kowali teren, zasadzili rośliny, ale 

odnowili napis na budynku stacji 
kolejowej i odrestaurowali znisz-
czone ławki. Plac zgłoszono do 
konkursu „Piękna Wieś Dolnoślą-

ska 2011r.”, w kategorii „Najlepszy 
start w Odnowie Wsi”, który orga-
nizuje Urząd Marszałkowski. Trzy-
mamy kciuki!

Plac przed dworcem w Brochocinie zgłoszono do konkursu „Piękna Wieś Dol-
nośląska 2011” Mieszkańcy wsi Brochocin uwierzyli, że wspólnymi siłami mogą wiele zdziałać

12 maja br. Burmistrz 
Gminy Trzebnica Marek 
Długozima podpisał umo-
wę z firmą wyłonioną w
drodze przetargu - Archi-
media Architekci & Inży-
nierowie. Jej zadaniem jest 
opracowanie dokumen-
tacji budowlanej, wyko-
nawczej i kosztorysowej 
dotyczącej przebudowy 
budynków posanatoryj-
nych znajdujących się przy 

skrzyżowaniu ulic 3 Maja i 
Leśnej. Przeniesiona zo-
stanie tam Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Trzebnicy, a 
w budynku obok powsta-
nie Szkoła Muzyczna I i II 
stopnia. Na zamieszczo-
nych obok wizualizacjach 
przedstawiamy Państwu 
jedną z koncepcji zago-
spodarowania tych bu-
dynków.

Szkoła muzyczna 
w Trzebnicy

Sołtys Barbara Świdzińska jest wdzięczna mieszkańcom za zaangażowanie  
w projekt

W dawnym budynku sanatoryjnym Gmina Trzebnica planuje utworzyć jedyną w powiecie szkołę muzyczną I i II stopnia. Planowane 
otwarcie szkoły  - wrzesień 2013

Dzieci i młodzież będą miały doskonałe warunki nie tylko do nauki, lecz również do rozwi-
jania swoich sportowych pasji

Nowa siedziba Szkoły Podstawowej nr 2 będzie zaprojektowana według europejskich standardów. 
Pierwsze zajęcia rozpoczną się we wrześniu 2012
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Kto z nas nie zna słów tej piosen-
ki? Na stałe wpisują się w dziecię-
ce wspomnienia kolejnych po-
koleń. Ich popularność tłumaczy 
również tłum maluchów, które 
3 czerwca pojawiły się na trzeb-
nickim rynku. Tegoroczny Dzień 
Dziecka Gmina Trzebnica uczciła 
organizując liczne atrakcje i nie-
spodzianki dla najmłodszych. 
Gwiazdą wieczoru była Majka 
Jeżowska.

Piątkowe upalne popołudnie. Z 
godziny na godzinę, jeszcze przed 
oficjalnym rozpoczęciem imprezy,
Rynek zaczęli wypełniać najmłodsi 
mieszkańcy naszej gminy i naszego 
miasta. W zabawie wzięły udział 
także dzieci z gminnych świetlic 
opiekuńczo-wychowawczych, dla 
których zorganizowano specjalny 
transport.
To był dzień pełen atrakcji. Ogrom-
ny entuzjazm wśród maluchów 
wzbudzały baloniki i słodycze roz-

dawane przez spacerujących szczu-
dlarzy i mimów. A upominków tego 
dnia nie brakowało. Rozdawano 
lody, książeczki dla dzieci, a także 
drobne zabawki.
Jako pierwsi na scenie wystąpili 
aktorzy Teatru Impresariat „RON-
DO” z Krakowa. Przedstawienie pt.: 
„Ciotka Tekla i przyjaciele” wpro-
wadziło dzieci w kolorowy świat 
piosenek, konkursów, wesołych 
skeczy. I na koniec: bukiet kwiatów 
wręczony artystom przez najmłod-
szych był szczególnie wzruszającym 
akcentem.
Zbliżała się godzina 18:00. Na 
scenie pojawiła się wyczekiwana 
gwiazda. Przywitana gromkimi bra-
wami Majka Jeżowska przez ponad 
godzinę śpiewała piosenki, rozpo-
znawane przez kolejne pokolenia. 
W trakcie koncertu można było 
zdobyć płyty, plakaty oraz zdjęcia, 
na których piosenkarka składała au-
tograf. Na pamiątkę wspólnego spo-
tkania Burmistrz Gminy Trzebnica 
Marek Długozima wręczył Majce 
Jeżowskiej przepiękny bukiet kwia-
tów i portret piosenkarki wykonany 
przez Marka Gołębiewskiego.

Wszystkie dzieci nasze są!

Po raz kolejny Dzień Dziecka na trzebnickim rynku zgromadził całe rodziny

Majka Jeżowska śpiewała piosenki rozpoznawane przez kolejne pokolenia 
dzieci

Grupy mimów i szczudlarzy zabawiały najmłodszą publiczność

To był czas radości, dobrej zabawy...                                                                                                     ... i prezentów!

W Urzędzie Miejskim w Trzebni-
cy odbyło się uroczyste spotka-
nie sołtysów –  zarówno tych, 
którzy zakończyli kadencję, jak 
i nowo wybranych. 

Ponadto w spotkaniu udział wzię-
li: Burmistrz Marek Długozima, 
Zastępca Burmistrza Jadwiga Jani-
szewska, Sekretarz Daniel Buczak, 
Naczelnik Wydziału Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Szczepan 
Gurboda, Komendant Straży Miej-
skiej Krzysztof Zasieczny oraz Dy-
rektor ZPK Adam Waz.

Po przywitaniu wszystkich zebra-
nych gości burmistrz wraz z na-
czelnikiem Wydziału Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska wręczyli 
podziękowania sołtysom poprzed-
niej kadencji, a nowo wybranym - 
Akty Nadania Tytułu Sołtysa oraz 
drobne upominki. Następnie bur-
mistrz, w krótkim przemówieniu, 

pogratulował nowym sołtysom 
objęcia tej odpowiedzialnej funk-
cji, a poprzednikom podziękował 
za bardzo dobrą współpracę w mi-
nionej kadencji. Zachęcił również 
do kontaktowania się z pracowni-
kami poszczególnych wydziałów 
urzędu oraz gminnych jednostek 
organizacyjnych, którzy są do dys-
pozycji sołtysów i służą im pomo-
cą. Na koniec głos zabrał Adam 
Waz, który poinformował o orga-
nizowanym przez Zespół Placó-
wek Kultury konkursie „Najlepszy 
Sołtys 2011” i zaprosił do uczest-
nictwa w nim. 

Spotkanie miało charakter inte-
gracyjny. Przy kawie można było 
wymieniać się doświadczeniami, 
udzielać rad nowym sołtysom i 
powspominać najciekawsze mo-
menty minionej kadencji.

Sołtysi nowej kadencji

Pamiątkowe zdjęcie nowo wybranych sołtysów
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1 lipca 2011 roku przy ul. Leśnej 
na mieszkańców Gminy Trzeb-
nica i zaproszonych gości czekał 
niebanalny prezent. Tuż po godz. 
11:00 w strugach deszczu, ale 
w atmosferze entuzjazmu i ra-
dości, z budynku Trzebnickiego 
Parku Wodnego „Zdrój, zerwano 
ogromną, czerwoną kokardę. Pre-
zent rozpakował Burmistrz Gmi-
ny Trzebnica Marek Długozima w 
asyście Mariana Nickel - prezesa 
Przedsiębiorstwa Techniczno-Bu-
dowlanego „Nickel” – głównego 
wykonawcy inwestycji. 

Kilka ważnych słów

Uroczystość otwarcia Trzebnickiego 
Parku Wodnego „Zdrój” rozpoczęła 
się od przywitania mieszkańców i 
zaproszonych gości, m.in.: przed-
stawicieli władz wojewódzkich, 
prezydentów, burmistrzów i wójtów 
z województwa dolnośląskiego i wo-
jewództw ościennych, przedstawi-
cieli władz powiatowych, radnych, 
sołtysów z terenu Gminy Trzebnica, 
przedstawicieli duchowieństwa z 
parafii i dekanatu trzebnickiego oraz
oleśnickiego, przedstawicieli firmy
„Nickel” i firm podwykonawczych,
przedstawicieli Kuratorium Oświaty 
we Wrocławiu, dyrektorów i preze-
sów parków wodnych z terenu Dol-
nego Śląska, przedstawicieli Agencji 
Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej 
wraz z akcjonariuszami, a także 
przedstawicieli i dyrektorów gmin-
nych jednostek samorządowych. 

W tej części odczytano listy ze sło-
wami gratulacji i z życzeniami dal-
szych sukcesów, które nadesłali: 
wojewoda dolnośląski – Aleksander 
Marek Skorupa oraz kardynał Hen-
ryk Gulbinowicz.
Chwilę później miał miejsce mo-
ment wmurowania w płytę ka-
mienną tuby, w której znajdowały 
się: akt erekcyjny podpisany przez 
Burmistrza Gminy Trzebnica Marka 
Długozimę i prezesa firmy „Nickel”
Mariana Nickel, moneta o wartości 
2 zł z wizerunkiem Trzebnicy, biule-
tyn gminny „Panorama Trzebnicka”, 
a także pendrive ze zdjęciami doku-
mentującymi powstanie obiektu. 

Jako pierwszy przywitał gości go-
spodarz - Burmistrz Gminy Trzeb-
nica Marek Długozima: - Proszę 
Państwa, widok, który wyłania się 
z przestrzeni Lasu Bukowego, jest 

imponujący. Możemy śmiało po-
wiedzieć: odnieśliśmy sukces! Przed 
nami Trzebnicki Park Wodny „Zdrój” 
- nasza największa inwestycja w po-
wojennej historii Trzebnicy. W swo-
im wystąpieniu podkreślił akcent, 
który tego dnia był szczególnie waż-
ny. Nowoczesny kompleks został 
otwarty w dniu, kiedy Polska obej-
mowała przewodnictwo w Radzie 
Unii Europejskiej. - Jesteśmy częścią 
Europy. Trzebnica wyrasta na miarę 
europejskiego miasta. Ale dziś 1 lipca 
2011 roku idziemy krok dalej. To my 
– Polacy, trzebniczanie prowadzimy 
Unię Europejską w kierunku nowych 
wyzwań i koncepcji. Imponująca dy-

namika zmian, które obserwujemy w 
naszej gminie, czego przykładem jest 
ten nowoczesny obiekt rekreacyjny, 
potwierdzają słuszność tego kierun-
ku – mówił burmistrz. Podkreślił, że 
udało się stworzyć miejsce, w któ-
rym czuć rekreacyjny klimat: - Nie 
mogliśmy wymarzyć sobie piękniej-
szego otoczenia. Wokół las, tereny 
spacerowe przy trzebnickich stawach, 
w pobliżu amfiteatr. Widzimy, jak
zmienia się rekreacyjna mapa nasze-
go regionu. Trzebnicki Park Wodny 
„Zdrój” wyrasta na niej na miejsce 
szczególne, wyjątkowe. Zapraszam 
Was wszystkich do korzystania z 
jego uroków. W tym miejscu pra-
gnę podziękować wszystkim, którzy 
w jakikolwiek 
sposób przy-
czynili się do 
powstania aqu-
aparku. Chwilę 
później prze-
mówił Marian 
Nickel - prezes 
Przedsiębior-
stwa Technicz-
no-Budowla-
nego „Nickel” 
– główny wyko-
nawca trzebnic-
kiej inwestycji:  
- Niech Wam 
dobrze służy ten 
obiekt. Jest na-
prawdę piękny. 
Warto podkre-
ślić, że podczas 
realizacji tego 
projektu odwaga 
spotkała się w 

jednym miejscu z urodą 
i solidnym wykonaniem, 
czego byliśmy skromnym 
udziałowcem. Efekt jest 
zdumiewający.

Czas prezentów

Trzebnicki Park Wodny 
„Zdrój” to swego ro-
dzaju prezent, na któ-
ry mieszkańcy gminy 
Trzebnica czekali całe 
lata. Chwila odlicza-
nia: 3, 2, 1... Wybuch 
confetti i prezent został 
rozpakowany. Ogrom-
ną kokardę z budynku 
Trzebnickiego Parku 
Wodnego „Zdrój” sym-
bolicznie zerwał Bur-
mistrz Gminy Trzebni-
ca Marek Długozima w 
asyście Mariana Nickel 
- prezesa Przedsiębior-
stwa Techniczno-Bu-
dowlanego „Nickel”. 
Chwilę później naj-
młodsi mieszkańcy Trzebnicy – Jul-
ka i Tomek z Przedszkola nr 2 im. 
Polskiej Niezapominajki -  otrzyma-
li od burmistrza klucze do basenu. 
– Od tej pory dzieci będą mogły ko-
rzystać z wielu atrakcji, które czeka-
ją na nich na basenie. To w głównej 
mierze dla nich budowaliśmy ten 
obiekt. Mam nadzieję, że będzie im 
dobrze służył – mówił burmistrz 
Trzebnicy. 

Ważnym punktem tego dnia było 
poświęcenie obiektu i powierzenie 
go pod opiekę świętej Jadwidze Ślą-
skiej, która od wieków czuwa nad 
mieszkańcami miasta i okolic. Pro-
boszcz Sanktuarium Św. Jadwigi w 
Trzebnicy ks. Jerzy Olszówka SDS 
odmówił modlitwę i prosząc o bło-
gosławieństwo poświęcił cały kom-
pleks. W tym momencie niebo stało 
się łaskawsze. Przestało padać!

Kolejny prezent, tym razem w for-

mie wyposażenia dla trzebnickiego 
basenu, ufundował generalny wy-
konawca inwestycji – firma Nickel
sp. z o.o. część. Burmistrz Marek 
Długozima odebrał go z rąk prezesa 
przedsiębiorstwa. 

Czas podziękowań

Miły gest - bukiet kwiatów bur-
mistrz Marek Długozima odebrał od 
młodzieży, która w imieniu wszyst-
kich mieszkańców dziękowała za 
oddanie do użytku tak wspaniałego 
obiektu. Specjalne podziękowania i 
prezent wręczył także Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Trzebnicy 
Karol Idzik. Wyjątkowym upomin-
kiem był również wiersz trzebnic-
kiej poetki, który odczytała sama 
autorka Danuta Kamińska. Prezent 
wręczyli także przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych i stowarzy-
szeń: Zbigniew Lubicz-Miszewski i 
Wiesława Kucięba. 

Trzebnicki Park Wodny „Zdrój” otwarty!

Basen to wyjątkowy prezent dla mieszkańców Gminy Trzebnica, na który cze-
kali całymi latami. Oficjalnego otwarcia dokonali: Burmistrz Marek Długozi-
ma i Prezes firmy Nickel - Marian Nickel

Podpisanie aktu erekcyjnego

Pokaz pływania synchronicznego był jedną z wielu atrakcji tego dnia

Efektowne ewolucje w wykonaniu mistrzów  kaja-
kowego freestyle’u
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Specjalne podziękowania i dyplomy 
dla wszystkich, którzy przyczyni-
li się do powstania Trzebnickiego 
Parku Wodnego „Zdrój”, wręczył 
burmistrz Marek Długozima. Listę 
osób otwierali pracownicy Przed-
siębiorstwa Techniczno – Budowal-
nego firmy Nickel Sp.z o.o: Marian
Nickel,  Michał Nickel, Sebastian 
Zmyśliński, Rafał Dziug, Grzegorz 
Wesołowski, Bartłomiej Czochara, 
Józef Surma. Następnie podzięko-
wania odebrali Inspektorzy Nadzo-
ru Trzebnickiego Parku Wodnego 
„Zdrój”: Piotr Skrzypczak, Dariusz 
Janicki, Tadeusz Szczepaniak; Pro-
jektanci z Pracowni Architekto-
nicznej z Ostrowa Wielkopolskie-
go: Mariusz Szczuraszek i Piotr  
Dominiczak, a także pracowni-
cy Urzędu Miejskiego: Barbara 
Krokowska, Zbigniew Zarzeczny, 

Zbigniew Mroziński, Paweł Jędrze-
jewski, Daniel Buczak. Doceniono 
także: Inspektora Nadzoru budow-
lanego Macieja Rataja, Dariusza Za-
jączkowskego z Państwowej Straży 
Pożarnej w Trzebnicy, Radcę Praw-
nego Andrzej Górala i Sylwestra 
Nowakowskiego za pasję i zaanga-
żowanie w dokumentowaniu prac 
związanych z powstaniem parku 
wodnego. Część oficjalna zakończy-
ła się zwiedzaniem Trzebnickiego 
Parku Wodnego „Zdrój”.

I czas na Piknik!

Piknik rodzinny zorganizowany dla 
trzebniczan i przybyłych gości pełen 
był atrakcji. Rozpoczął się o godz. 
18:00 występem Trzebnickiej Orkie-
stry Dętej. Następnie w zewnętrznej 
części basenu odbyły się: pokaz pły-

wania synchronicznego w wykona-
niu pływaczek z Trzebnicy i z Biela-
wy, pokazy freestylingu kajakowego 
oraz występ grupy kaskaderskiej 
Cichy Stunt Team, a także parada 
szczudlarzy, którzy rozdawali sło-
dycze ufundowane przez Intermar-
che. Wieczorem na scenie wystąpiły 
lokalne zespoły muzyczne: Patrycja 
Król z zespołem Pancake i grupa 
No Pesos. Chwilę później pojawi-
ła się gwiazda cygańskiej melodii 
– Don Wasyl z zespołem Roma. I 
na koniec wieczoru główna atrakcja: 
pokaz laserów - Świetlna Podróż. 
Po godzinie 22:00 przy kompleksie 
leśnym nastała ciemność. Moment 
wyczekiwania. Muzyka. I nagle 
przestrzeń wypełniła się fantastycz-
nymi wzorami rysowanymi świa-
tłem lasera. Ekranem dla nich stała 

się ściana lasu bukowego. Zachwyt 
zapanował wśród zgro¬madzone-
go tłumu. Ostatni laserowy napis i 
gromkie brawa: Udanych wakacji i 
odpoczynku na basenie wszystkim 

mieszkańcom życzy burmistrz Marek 
Długozima.

więcej zdjęć na:
www.trzebnica.pl/galeria

Don Wasyl z zespołem Roma przyciągnął na otwarcie basenu tłumy trzebni-
czan

Na zakończenie „Świetlna podróż” - imponujący pokaz laserów

Pokaz kaskaderski w wykonaniu grupy Cichy Stunt Team

Poniżej prezentujemy Państwu kilka listów spośród wielu, które dotarł do Urzędu Miejskiego w związku z otwarciem trzebnickiego aquaparku:
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Zapraszam do Trzebnickiego Parku Wodnego „Zdrój”
O sukcesie, który powstał z dobrych pomysłów i współpracy wielu osób

Serdeczne gratulacje, panie bur-
mistrzu. Obiekt – marzenie! Chy-
ba warto było czekać tyle lat na 
park wodny?

MAREK DŁUGOZIMA: – To jest 
największa inwestycja w powojen-
nej historii Trzebnicy. Tym bar-
dziej jestem usatysfakcjonowany, że 
udało się doprowadzić ją do końca.  

1 lipca 2011 roku będzie dla nas datą 
symboliczną. Trzebnicki Park Wod-
ny „Zdrój” otwieramy w dniu, kiedy 
Polska obejmuje przewodnictwo w 
Radzie Unii Europejskiej. Trzebni-
ca wyrasta na miarę europejskie-
go miasta. Imponująca dynamika 
zmian, które obserwujemy w naszej 
gminie, i której przykładem jest ten 
nowoczesny obiekt rekreacyjny, po-
twierdzają to. Mogę powiedzieć, że 
ten aquapark jest moim „drugim 
dzieckiem”, po łączniku drogowym 
między ul. Milicką i Prusicką.

Z powstaniem tego obiektu wiąże 
się pewna historia…

– To prawda. Przed laty przy ul. 
Leśnej stał odkryty basen. Latem 
było to centrum rekreacyjne, miej-
sce spotkań. Wielu z nas pamięta 
zapewne moment, kiedy to zły stan 
techniczny, coraz gorsze warunki 
higieniczno-sanitarne, ale przede 
wszystkim troska o bezpieczeństwo 
użytkowników basenu zmusiły mnie 
do podjęcia decyzji o zamknięciu 
obiektu. Był rok 2007. Basen funk-
cjonował ponad 30 lat. Nie była to 
łatwa decyzja, ale wtedy konieczna.

I z perspektywy czasu bardzo opła-
calna?

– Tak, ale proszę pamiętać, że nie od 
razu wiedzieliśmy, że powstanie tak 
piękny park wodny. Pierwotne pla-

ny zakładały wybudowanie jedynie 
basenu krytego, który zrekompen-
sowałby mieszkańcom utratę starej 
pływalni. Potem nastąpił czas roz-
mów z architektami, wykonawcami, 
czas skrupulatnych analiz i dokład-
nych wyliczeń. Efekt tych wszystkich 
działań dał nam pewność, że może-
my stworzyć obiekt nowoczesny, na 
miarę XXI wieku, który będzie miał 

również część odkrytą.
Potrzebne było aż 35 milionów 
złotych. W jakiej części partycypo-
wała gmina?

– Zdecydowanie w największej. 11 
milionów pochodziło ze środków 
zewnętrznych: 8 milionów z budże-
tu Unii Europejskiej z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na lata 
2007-2013, a 3 miliony z Progra-
mu Rozwoju Bazy Sportowej Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na lata 
2009 – 2011, ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej. Resztę 
dołożyła gmina.

Dla wielu mieszkańców, którzy 
dziś pojawili się przed Trzebnic-
kim Parkiem Wodnym „Zdrój”, 
nie tylko sama inwestycja się liczy. 
– Obiecał i słowa dotrzymał, jeste-
śmy z niego dumni – mówili w ku-
luarach ludzie…

– To dla mnie bardzo ważne: miesz-
kańcy dostrzegli fakt, że idea basenu 
pozostała nie tylko w sferze wybor-
czych obietnic, ale udało nam się 
przenieść ją w sferę samorządowych 
działań. Chciałbym jednak pod-
kreślić, że powstanie obiektu to nie 
tylko moja zasługa. To sukces wielu 
osób. I tym ludziom, którzy wspie-
rali ten projekt od momentu poja-
wienia się pomysłu, poprzez jego 
realizację na każdym etapie, jestem 

szczególnie wdzięczny.
W trakcie prac nie obyło się bez 
problemów. O co konkretnie cho-
dziło?

– Z uwagi na niestabilność gruntu 
musieliśmy przeprojektować budy-
nek. Wiązało się to z chwilowym 
wstrzymaniem prac. Jednak liczyło 
się przede wszystkim bezpieczeń-

stwo przyszłych użytkowników 
obiektu. Zatem zostało zmienione 
posadowienie basenu. Utworzyło je 
ponad 360 wkopanych pali! War-
to podkreślić, że taka konstrukcja 
gwarantuje trwałość budowy nawet 
na 100 lat. 

Były plany, żeby wybrać inną loka-
lizacje pod budowę?

– Tak, ale dla mnie najważniejsza 
była ta przy ul. Leśnej. Proszę się 
rozejrzeć. Nie mogliśmy wymarzyć 
sobie piękniejszego otoczenia. Wo-
kół las, tereny spacerowe przy pobli-
skich stawach, w pobliżu amfiteatr.
Widzimy, jak zmienia się rekreacyj-
na mapa naszego regionu. Trzebnicki 
Park Wodny „Zdrój” wyrasta na niej 
na miejsce szczególne, wyjątkowe. 
Nieprzypadkowa jest nazwa obiek-
tu – „Zdrój”. Kiedyś było to miejsce 
uzdrowiskowe i zależało nam, żeby 
zachować ten klimat. Wznowiliśmy 
starania o to, by Trzebnica odzyskała 
statut miejscowości uzdrowiskowej. 
Trzebnicki Park Wodny „Zdrój” jest 
istotnym elementem rozmów, które 
się toczą w tym temacie. 

Podobno nie walczył Pan jedynie z 
problemami organizacyjnymi przy 
powstawaniu obiektu, ale również 
z opozycją polityczną, która mia-
ła inną wizję budowy obiektu. To 
prawda?

– Czy walczyłem? To za mocne 
stwierdzenie. Opozycja jest od tego, 
żeby zgłaszać swoje zastrzeżenia, 
uwagi, ale także podpowiedzi. W 
takich warunkach możliwy jest kon-
struktywny dialog i tak też rodzą się 
ciekawe pomysły.

A tak było w tym przypadku?

– Tak. Przecież Trzebnicki Park 
Wodny „Zdrój” został wybudowany 
dla wszystkich mieszkańców Trzeb-
nicy bez względu na poglądy poli-
tyczne i różnice. Wierzę, że wszyscy 
odczuwamy radość i dumę z tak po-
myślnie zakończonej inwestycji.

35 milionów złotych to ogromna 
suma. W jakim okresie zwróci się 
gminie?

– Ta inwestycja ma szerszy kontekst 
w momencie, kiedy chodzi o możli-
wość zwrotu. Ona wpływa na zwięk-
szenie atrakcyjności całego regionu. 
Mamy nadzieję, że odwiedzać nas 
będą sąsiedzi z pobliskich gmin i 
powiatów, także z Wrocławia. Do-
łożymy wszelkich starań, żeby czas, 
który spędzą w Trzebnicy, był dla 
nich czasem odpoczynku i rodzin-
nego relaksu.

Planuje Pan w przyszłości zorgani-
zowanie na terenie obiektu lub w 
jego części zawodów sportowych? 
Inne aquaparki urządzają choćby 
rozgrywki krajowe. 

– W tej chwili, w pierwszej kolejno-
ści chcemy zadbać o najmłodszych. 
Do tej pory organizowaliśmy im wy-
jazdy na baseny w pobliskich gmi-
nach. Teraz chcemy, by spędzali czas 
blisko domu. Po wakacjach zamie-
rzamy utworzyć szkółkę pływacką, 
aby uczyć najmłodszych bezpiecz-
nego zachowania się w wodzie. 

Pan będzie korzystał z basenu?

– Oczywiście, będę regularnie od-
wiedzał park wodny.

Dobrze Pan pływa?

– Nieskromnie powiem: bardzo 
dobrze. Uczyłem się pływać jako 
młody chłopak i naprawdę lubię tę 
dyscyplinę sportu.

Trzebnica ma już basen, a za chwi-
lę nowy stadion. Jak przebiegają 
prace na obiekcie piłkarskim?

– Bardzo dynamicznie. Myślę, że 
uda nam się zakończyć je w najbliż-
szych tygodniach. Chcemy wybudo-
wać obiekt, który będzie bazą przy-
gotowawczą dla drużyn pod kątem 
Euro 2012. Nadal uważam, że mamy 
wielkie szanse. Wiary dodaje fakt, 
że podobnie jak udało się basenem, 
uda się ze stadionem.

     Rozmawiał PAWEŁ KOŚCIÓŁEK

Wywiad dla gazety „Słowo Sportowe” - nr 27/2011 - przedruk

Symboliczne przekazanie kluczy najmłodszym mieszkańcom Gminy Trzebnica

Julka Pęczkowska i Tomek Styrna jako pierwsi przekroczyli progi trzebnickie-
go basenu
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Pierwsze wrażenie o basenie
Auta podjeżdżają pod ogrodzony teren kompleksu basenowego. Jedno, drugie. Ludzie wychodzą, spa-
cerują wokół, zaglądają przez ogrodzenie. Z każdym dniem przybywa obserwatorów. Tak było przez 
kilka tygodni - tuż przed oficjalnym otwarciem basenu. 1 lipca br. wielu mieszkańców Gminy Trzebnica
po raz pierwszy mogło zobaczyć basen od środka. Jakie było ich pierwsze wrażenie?

Daria i Olga mają 6 lat. Olga uwielbia pły-
wać. A Daria? Ja nie lubię – mówi dziew-
czynka. Jednak Olga zamierza na basen 
przychodzić nie tylko z mamą i tatą, ale rów-
nież z Darią. Przekonuję siostrę, że basen 
jest naprawdę fajny: Jest w nim zjeżdżalnia! 
No i ciepła woda! Poza tym dziewczyny mają 
fantastyczne stroje kąpielowe w muszelki i w 
cytrynki, w których mogą zaprezentować się 
na basenie.

Filip zapytany o wiek, odpowiada: Mam 
3,5. Na trzebnickim basenie najbardziej 
podoba mu się...żyrafa. Nie, nie! To cho-
dzi o nosorożca, którego można zobaczyć 
w basenie dla dzieci – podpowiada tato. 
Filip zamierza przychodzić na basen z 
rodzicami i oczywiście z braciszkiem 
Michałkiem. Co ważne, chłopiec posia-
da specjalistyczny sprzęt do pływania: 
rękawki!

Hania i Maciek z rodzicami Anią i Radkiem. 
W Trzebnicy mieszkają od 5 lat. Mówią o 
sobie: napływowi. Podkreślają, że Trzebnica 
bardzo zmieniła się od momentu, kiedy tu 
przyjechali. Są zachwyceni basenem. Szcze-
gólnie częścią przygotowaną z myślą o dzie-
ciach: – Jest wyizolowana. Świetny brodzik. 
Podoba nam się łódź. Dzieci już dziś chciały 
się kąpać. Rodzice dostrzegli również miej-
sce relaksu dla siebie - sauny aromatyczne.

Mama Dorota, tato Tomek, mała Hania, a w 
brzuszku Franek, który pojawi się na świecie 
za kilka dni. Trzebniczanie. Wszyscy zamie-
rzają przychodzić na basen. Pan Tomek: Bar-
dzo się cieszę, że mamy basen w Trzebnicy i 
to taki! Mam nadzieję, że zostanie utworzona 
szkółka pływacka dla dzieci i będziemy mo-
gli przychodzić z Hanią. W tej chwili widzę, 
że basen przygotowany został jako miejsce 
nie tylko do pływania, ale również jako prze-
strzeń zabaw z dziećmi. Dla nas to szczególnie 
ważne.

Basia i Tomek z dziećmi Mają i Tymkiem. 
W Trzebnicy mieszkają od 2 lat. Pan Tomek 
pływa bardzo dobrze. Pani Basia czuje, że 
nowy basen to świetna mobilizacja: Nauczę 
się. Przez ostatnie tygodnie mąż podjeżdżał 
pod teren basenu i przez telefon relacjonował 
żonie widoczny postęp prac. Oboje docenia-
ją prorodzinny kierunek zmian, który obser-
wują w mieście: Kiedy tu przyjechaliśmy, nie 
było placów zabaw. Nie mieliśmy miejsc, gdzie 
moglibyśmy spędzać czas z całą rodziną. Dziś 
mamy place zabaw, parki i basen! Jest na-
prawdę piękny, szczególnie doceniamy kącik 
dla dzieci.

1975 r.
Basen przy ul. Leśnej w Trzebnicy 
zostaje przekazany do użytkowania 
mieszkańcom miasta i okolic. Na ów-
czesnej mapie regionu to miejsce wyjąt-
kowe. Obiekt jest ogromną atrakcją dla 
wszystkich, którzy odwiedzają Trzebni-
cę. Także dla gości z zagranicy.

Lata 80. i 90. 
Basen tętni życiem. We wspomnie-
niach wielu mieszkańców zapisze się 
jako miejsce rekreacji i centrum letnich 
sportów. 

26 listopada 2006 r.
Mieszkańcy Gminy Trzebnica wybiera-
ją na burmistrza Marka Długozimę. Ze 
sfery obietnic wyborczych w sferę dzia-
łań samorządowych przeniesiona zo-
staje idea budowy nowoczesnego kom-
pleksu basenowego przy ul. Leśnej.  

Maj 2007 r.
Troska o bezpieczeństwo mieszkańców 
powoduje, że funkcjonujący od ponad 
30 lat basen, ze względu na zły stan 
techniczny obiektu i pogarszające się 
warunki higieniczno-sanitarne, zostaje 
zamknięty.

Listopad 2007 r.
Burmistrz Gminy Trzebnica Marek 
Długozima podpisuje umowę z Pra-
cownią Architektoniczną Piotr Domi-
niczak & Mariusz Szczuraszek. Jej za-
daniem jest opracowanie dokumentacji 
projektowej dla przyszłego basenu.

10 marca 2009 r.
O godz. 11:30 w Urzędzie Gminy 
Trzebnica odbywa się drugi przetarg na 
wykonawcę kompleksu basenowego w 
Trzebnicy. Paradoksalnie, narastający 
kryzys gospodarczy decyduje o znacz-
nym obniżeniu cen przez wykonawców 
i zwiększonym zainteresowaniu ze stro-
ny oferentów.

6 kwietnia 2009 r.
Burmistrz Gminy Trzebnica Marek 
Długozima podpisuje umowę z pre-
zesem Przedsiębiorstwa Techniczno 
Budowlanego Nickel Sp. z o.o. z Jelo-
nek k/Poznania - Marianem Nickel na 
budowę kompleksu basenowego przy 
ulicy Leśnej.

26 kwietnia 2009 r.
Na teren kompleksu basenowego wjeż-
dża sprzęt ciężki. W gruz obracają się 
stare niecki basenów, trampolina, szat-
nie. 

29 maja 2009 r.
Gmina Trzebnica składa wniosek o 
dofinansowanie projektu w ramach re-
gionalnego programu operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 
2007-2013: Rozwój infrastruktury tury-
styki aktywnej w Powiecie Trzebnickim 
poprzez budowę kompleksu basenowe-
go przy ul. Leśnej w Trzebnicy. Działa-
nie nr 6.2 „Turystyka aktywna”. Umowę 
o dofinansowanie projektu podpisano 2
lutego 2010 r.

25 czerwca 2009 r.
Trzebnicka inwestycja została umiesz-
czona w programie rozwoju bazy spor-
towej Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2009 – 2011, w związku z czym 
będzie dofinansowana ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
Umowę o dofinansowanie projektu
podpisano 29 stycznia 2010 r.

Lipiec 2009 r.
Z uwagi na niestabilność gruntu trzeba 
przeprojektować budynek, co wiąże się 

z chwilowym wstrzymaniem prac. Naj-
ważniejsze jest jednak bezpieczeństwo 
przyszłych użytkowników obiektu. 
Zmienione zostaje posadowienie base-
nu. Tworzy je ponad 360 wkopanych 
pali. Taka konstrukcja zagwarantuje 
trwałość budowy nawet na kolejne 100 
lat. 

Czerwiec 2010 r. 
Budowa kompleksu basenowego przy 
ulicy Leśnej w Trzebnicy nabiera pełne-
go rozmachu. Na placu budowy pracuje 
już ponad 100 osób. Mieszkańcy zaczy-
nają z większym zainteresowaniem 
spoglądać w tę stronę Lasu Bukowego. 

Lipiec 2010 r.
Prace na basenie postępują w szyb-
kim tempie. Zakończono stan surowy 
otwarty. Pozostał do zamontowania 
dach oraz prace wykończeniowe we-
wnątrz.

Październik 2010 r.
Trwają prace w środku. Z masy betonu 
wyłaniają się kolejno: basen rekreacyj-
ny, basen sportowy, rwąca rzeka. Ze 
strony Gminy Trzebnica prace nadzo-
rują Zbigniew Zarzeczny – Naczelnik 
Wydziału Inwestycyjnego oraz Paweł 
Jędrzejewski główny specjalista Wy-
działu Inwestycyjnego Urzędu Miej-
skiego w Trzebnicy.  

Marzec 2011 r.
Kompleks wygląda imponująco. Prace 
przy największej trzebnickiej inwestycji 
dobiegają końca. Trwa napuszczanie 
i filtracja wody oraz testowanie urzą-
dzeń.

17 marca 2011 r.
Ma miejsce kolejna historyczna chwila. 
Uchwałą nr VII/54/11 Rada Miejska w 
Trzebnicy powołuje Spółkę Zarządza-
jącą Trzebnickim Parkiem Wodnym 
„Zdrój”. Gmina Trzebnica obejmie 
100% udziałów w spółce. Akt notarial-
ny ustanawiający spółkę zostaje podpi-
sany 8 kwietnia 2011 roku.

16 maja 2011 r.
Podczas posiedzenia Komisji Konkur-
sowej wyłoniono pierwszego Prezesa 
Zarządu Spółki z o.o. Trzebnicki Park 
Wodny „Zdrój”. 

Czerwiec 2011 r.
Pojawia się informacja, którą miesz-
kańcy Trzebnicy i okolic przyjmują z 
nieukrywaną radością: Burmistrz Gmi-
ny Trzebnica Marek Długozima zapra-
sza na otwarcie Trzebnickiego Parku 
Wodnego „Zdrój”. 

1 lipca 2011 r.
Oficjalne otwarcie Trzebnickiego Par-
ku Wodnego „Zdrój”. Spełniają się 
wieloletnie oczekiwania mieszkańców 
związane z powstaniem w gminie no-
woczesnego obiektu rekreacyjnego. 
Największa inwestycja w powojennej 
historii Trzebnicy charakteryzuje się 
nowatorskimi rozwiązaniami oraz 
atrakcyjną lokalizacją, którą zapewnia 
otoczenie Lasu Bukowego.

Koszt inwestycji to 35 mln. zł, z czego  
11 mln. zł pochodzi z funduszy ze-
wnętrznych (ok. 3 mln. z programu 
rozwoju bazy sportowej Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2009 – 2011, ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej i ok. 8 mln. z Unii Europejskiej 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2007-2013, działanie 6.2 – Turysty-
ka Aktywna). 

Trzebnicki Park Wodny „Zdrój” 

KALENDARIUM
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Od 1 września 2011 roku ucznio-
wie z terenu Gminy Trzebnica 
w ramach lekcji wychowania fi-
zycznego skorzystają z darmo-
wych zajęć na basenie. Na razie 
programem objęto młodzież 
3 i 6 klas szkoły podstawowej, 
a także 3 klas gimnazjum. W 
perspektywie najbliższych lat 
nauką pływania objęci zostaną 
pozostali uczniowie.

W czwartek 18 lipca br. na terenie 
Trzebnickiego Parku Wodnego 
„Zdrój” odbyło się spotkanie, w 
którym udział wzięli: dyrektorzy 
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych z terenu Gminy Trzebnica, 
Burmistrz Gminy Trzebnica Ma-
rek Długozima, dyrektor ZAPO 

Jerzy Trela, prezes Trzebnickiego 
Parku Wodnego „Zdrój” Krzysz-
tof Kiniorski i Marta Zając koor-
dynator zajęć sportów wodnych.
W trakcie spotkania ustalono 
harmonogram, według którego 
uczniowie będą korzystali z base-
nu w ciągu tygodnia. Zaprezento-
wano regulamin i doprecyzowano 
kwestie organizacyjne związane z 
dowozem dzieci i ich pobytem na 
terenie parku wodnego.
Celem zajęć na basenie jest nauka 
i doskonalenie pływania. Nad gru-
pą 10 osób będzie czuwał jeden 
instruktor. Podczas zajęć na base-
nie obecny będzie też nauczyciel 
ze szkoły. W godzinach, w któ-
rych uczniowie będą korzystali z 
basenu, zostanie zarezerwowana 

część torów zarówno na basenie 
sportowym, jak i rekreacyjnym. 
Burmistrz Marek Długozima 
podkreśla: - Trzebnicki Park Wod-
ny „Zdrój” budowaliśmy z myślą 
o najmłodszych mieszkańcach z 
terenu naszej gminy. To od począt-
ku jest jeden z moich priorytetów: 
troska o zdrowie i rozwój dzieci. 
W myśl za tym od września na ba-
senie ruszą darmowe zajęcia dla 
szkół. Zadbaliśmy o wyszkoloną 
kadrę instruktorów. Pod ich okiem 
dzieci będą uczyły się pływać, a te 
które potrafią – będą doskonaliły
naukę pływania. Na taką możli-
wość czekało wiele rodzin i cieszę 
się, że w końcu możemy spełnić te 
oczekiwania.

Lekcja w-f na basenie

Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Trzebnica spotkali się z burmistrzem i pra-
cownikami aquaparku w celu ustalenia harmonogramu zajęć wychowania 
fizycznego na basenie

Nadanie imienia Niezapominaj-
ki Przedszkolu nr 2 w Trzebnicy 
połączone z festynem rodzin-
nym i dniami otwartymi odbyło 
się 28 maja 2011 r. Zaproszeni 
goście, przedszkolaki wraz z ro-
dzicami oraz mieszkańcy Trzeb-
nicy licznie przybyli na tę uro-
czystość.

Spotkanie otworzyła piosenka 
„Niezapominajka” w wykona-
niu wychowanków przedszkola. 
Następnie wicedyrektor Elżbieta 
Nowak powitała wszystkich go-
ści, w tym władze samorządowe i 
kościelne, przedstawicieli Straży 
Pożarnej, Policji oraz Straży Miej-

skiej, a także innych instytucji, 
projektantów i wykonawców roz-
budowy przedszkola, dyrektorów 
szkół i przedszkoli, sponsorów, 
jak również mieszkańców gminy. 
Wstęgę na otwarcie przedszko-
la wspólnie przecięli: Burmistrz 
Gminy Trzebnica Marek Długozi-
ma, Dyrektor Przedszkola Halina 
Saternus, przedstawiciel Rady Ro-

dziców Marzena Wilk oraz przed-
szkolaki – Maja Makówka i Jakub 
Michalak. Odsłonięto także tablicę 
pamiątkową wewnątrz budynku. 
Wtedy też ks. Wiesław Waldon 
SDS poprowadził modlitwę i po-
święcił przedszkole. Kilka ciepłych 
słów do zebranych skierował ks. 

Dziekan Bogdan Grabowski.

Kolejnym punktem tego dnia był 
wiersz „Niezapominajka” wyre-
cytowany przez Julię Kowalską. 
Następnie głos zabrała Dyrektor 
Halina Saternus, która wyraziła 
wdzięczność wszystkim osobom 
zaangażowanym w życie przed-
szkola. Podziękowała za pomoc, 
wsparcie oraz za życzliwość. Aby 
wyróżnić i szczególnie gorąco 
podziękować za dokonania na 
rzecz placówki, tytuł „Przyjaciel 
Przedszkola” przyznano: Czesła-
wie Bauzie – pierwszej Dyrektor 
Przedszkola nr 2, Monice Bonie 
– projektantce logo placówki, Zu-
zannie Lewandowskiej – wielo-
letniej pracownicy przedszkola i 
wychowawczyni uwielbianej przez 
kilka pokoleń dzieci, a także Ha-
linie Saternus – obecnej Dyrektor 
Przedszkola, jak również Markowi 
Długozimie – Burmistrzowi Gmi-
ny Trzebnica. Burmistrz, dziękując 
za to wyróżnienie, podkreślił, że 
dzieci i młodzież są przyszłością 
naszej gminy, dlatego też nale-
ży inwestować w ich edukację i 
stwarzać jak najlepsze warunki do 
nauki. Zaznaczył także, że dzięki 
rozbudowie budynku, ponad 150 
dzieci więcej może uczęszczać do 
Przedszkola nr 2, które zgodnie z 
planem już niebawem wzbogaci 
się o nowoczesny plac zabaw.

Następnie Burmistrz Marek Dłu-
gozima wręczył nagrody dzieciom, 
które zwyciężyły w konkursie pla-
stycznym, zatytułowanym „Przed-
szkole moich marzeń” - Wiktorii 
Jana z Przedszkola Integracyjnego 
w Trzebnicy, Emilii Szewczyk z Od-
działu Przedszkolnego w Ujeźdźcu 
Wielkim, Alicji Pietrzyk z Przed-
szkola nr 1 w Trzebnicy oraz Oli-
wii Kotlarz i Adamowi Adachowi 
z Przedszkola nr 2 w Trzebnicy. 

Wszystkie zwycięskie prace zosta-
ły uwiecznione na specjalnych ta-
blicach, stojących przy Przedszko-
lu nr 2 (można je także zobaczyć w 
naszej galerii). Niespodzianką dla 
najmłodszych było przekazanie 
przez burmistrza pięknego i duże-
go obrazu, który został namalowa-
ny przez dzieci podczas imprezy 
z okazji zakończenia lata w Parku 
„Solidarności” (02.10.2010 r.), a 
także nowoczesnego kina domo-
wego, które z pewnością zapewni 
przedszkolakom ciekawą i atrak-
cyjną formę edukacji.

Kończąc oficjalną część spotkania,
wręczono liczne podziękowania. 
Odebrali je: projektant Barbara 
Misztal, prezes firmy Ibir Ryszard
Łupiński, kierownik budowy Alek-
sander Stroński, Skarbnik Gminy 
Trzebnica Barbara Krokowska,  
Naczelnikowi Wydziału Tech-
niczno-Inwestycyjnego Urzędu 
Miejskiego Zbigniew Zarzeczny 
oraz pracownicy urzędu: Zbigniew 
Mroziński, Paweł Jędrzejewski 
oraz Stanisław Koszałko, a także 
sponsorzy - Marzena Turkiewicz 
z cukierni Markiza, Monika Biel-
kowska z firmy Autocraft, Marian

Przybylski z firmy Plast-Met, Bar-
tosz Pałdyna z firmy Anotis, To-
masz Wąsik z firmy Alfatom oraz
Jacek Tarczyński z Fundacji Tar-
czyńskich, jak również bliscy przy-
jaciele Przedszkola – Krystyna Ha-
ładaj oraz Jadwiga Szostak. Na ręce 
Dyrektor Haliny Saternus złożono 
także liczne prezenty, wręczane 
przez przedstawicieli placówek 
oświatowych Gminy Trzebnica.

Uroczystości zamknęła część arty-
styczna w wykonaniu przedszko-
laków – wiersz „Niezapominajka” 
wyrecytowała Weronika Karczow-
ska, piosenkę „Co można dać 
gościom kochanym” zaśpiewały 
dziewczynki z grupy III, a Sylwia 
Jarmułowicz przedstawiła wiersz 
„Niezapominajka to moje dzie-
ciństwo”, napisany przez Danutę 
Kamińską specjalnie na tę okazję. 
Na koniec dzieci z grupy X i XII 
zatańczyły Krakowiaka.

Na dzieci i rodziców czekała jesz-
cze doskonała zabawa z zespołem 
Marek i Jarek oraz możliwość zwie-
dzenia przedszkola, a także poroz-
mawiania z jego pracownikami. 

Festyn z Niezapominajką

Uroczyste przecięcie wstęgi

Zabawy z zespołem „Marek i Jarek” były dużą atrakcją dla przedszkolaków
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Złoty medal dla kapelana
W niedzielę 29 maja br., w Ko-
ściele Leśnym odbyły się uro-
czystości związane z obchodami 
Międzynarodowego Dnia Stra-
żaka. Złotym Medalem odzna-
czono ks. Władysława Mszala 
– kapelana Straży Pożarnej i rek-
tora kościoła pod wezwaniem 
Czternastu Świętych Wspomo-
życieli.

Przy Kościółku Leśnym w Trzebni-
cy zebrali się przedstawiciele jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożar-
nej Gminy Trzebnica: Biedaszków 
Wielki, Cerekwica, Brzyków, Do-
manowice, Marcinów, Szczytko-
wice, Skoroszów, Ujeździec Wielki 
oraz reprezentanci Państwowej 
Powiatowej Straży Pożarnej, któ-

rzy uczestniczy-
li w uroczystej 
Mszy Św.

Burmistrz Gmi-
ny Trzebnica 
Marek Długozi-
ma oraz Komen-
dant Gminnej 
Ochrony Prze-
c iwpożarowej 
Kazimierz Gra-
bowski odzna-
czyli kapelana 
Straży Pożarnej 
ks. Władysława 
Mszala Złotym 
Medalem za Zasługi dla Pożarnic-
twa, co było dla wielebnego miłym 
zaskoczeniem. Licznie zgromadze-

ni strażacy oraz parafianie nagro-
dzili Księdza brawami. Serdecznie 
gratulujemy.

Kapelan strażaków - ks. Władysław Mszal odebrał złoty 
medal od Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy 
oraz Komendanta Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej 
Kazimierza Grabowskiego

Wspólne zdjęcie z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka

Była niedziela. Piękna, sło-
neczna pogoda. 17 lipca br. 
Trzebnicki Park Wodny „Zdrój” 
ustanowił swój pierwszy re-
kord. Sprzedano ponad 2 tys. 
biletów! A od momentu otwar-
cia basenu, czyli od 2 lipca br., 
z jego atrakcji skorzystało już 
ponad 22 tys. osób.

Prawie pół tysiąca osób przyszło 
dzień po oficjalnym otwarciu ba-
senu. To była dobra zapowiedź. 
Drugim, rekordowym dniem 
była sobota 9 lipca. Wtedy basen 
odwiedziło ponad 1300 osób. I 
statystyki też wyraźnie pokazują, 
że najwięcej osób odwiedza Park 
Wodny podczas weekendu. W 
sobotę i niedzielę sprzedaż bile-
tów utrzymuje się na poziomie 
powyżej 1 tys. Są też zaskakujące 
dane - jak te z środy 13 lipca, kie-
dy odnotowano sprzedaż aż 997 
biletów.

Trzebnicki aquapark 
wzorem dla innych

Pierwszy rekord

fot. Sylwester Nowakowski

Z pierwszych statystyk wynika, że trzebnicki aquapark cieszy się ogromnym 
powodzeniem nie tylko mieszkańców, ale również wrocławian i mieszkańców 
ościennych gmin oraz powiatów

Świdnica przymierza się do bu-
dowy aquaparku. W związku z 
tym, 1 sierpnia, trzebnicki park 
wodny odwiedzili przedstawi-
ciele spółki celowej ze Świdnicy, 
której zadaniem jest wykonanie 
wspomnianego obiektu. 

Podczas rozmowy z burmistrzem 
Markiem Długozimą i prezesem 

Krzysztofem Kiniorskim, przed-
stawiciele spółki pytali o doświad-
czenia gminy nabyte podczas re-
alizacji inwestycji oraz praktyczne 
aspekty budowy basenu. Cieszę 
się, że nasze doświadczenia mogą 
pomóc w realizacji takich inwesty-
cji innym miastom - powiedział na 
zakończenie spotkania burmistrz.

Mieli zaszczyt spotkać na swojej 
drodze niezwykłego księdza – 
proboszcza, dziekana, kustosza 
sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej 
w Trzebnicy. O tym spotkaniu 
opowiadają w książce „Jesteśmy 
jego dłużnikami. Wspomnienia 
o ks. Wawrzyńcu Bochenku SDS 
(1915-1996)”, której premiera 
odbędzie się 28 sierpnia 2011r. 
podczas Festynu Parafialnego
Bartłomiejki. Publikacja ukaże 
się dzięki wsparciu Burmistrza 
Gminy Trzebnica Marka Długo-
zimy.

To niezwykła książka. Jej autorzy 
kolejno ulegają charyzmie ducho-
wej głównego bohatera. Prace nad 
publikacją rozpoczął śp. ks. Anto-
ni Kiełbasa związany przez wiele 
lat z Trzebnicą i rozwojem kultu 

św. Jadwigi Śląskiej. Książka miała 
składać się z  trzech części: biogra-
mu ks. Dziekana, wspomnień i al-
bumu z fotografiami. Pierwszy raz
prace redakcyjne przerwała choro-
ba ks. Profesora w roku 2005, a po-
tem nagła śmierć ks. Antoniego w 
lipcu 2010 roku. Pół roku później 
ks. Bogdana Giemzy SDS otrzymał 
w wersji elektronicznej zebrane i 
opracowane materiały. To dzięki 
jego staraniom nakładem wydaw-
nictwa Salwator ukazuje się właśnie 
pierwsza część - książka „Jesteśmy 
jego dłużnikami”, która zawiera 

prawie siedemdzie-
siąt wspomnień, do-
kumentację fotogra-
ficzną i przedmowę
ks. kard. Henryka 
Gulbinowicza. Tekst 
na okładce zaprasza 
czytelnika do lektury: 
„Tego wyjątkowego 
kapłana wspominają 
wszyscy ci, którym 
dane było spotkać 
go na swojej drodze 
życiowej. Wspomi-
nają go nad wyraz 
serdecznie. Autorzy 
niniejszej publikacji 
– świadkowie życia ks. 
Wawrzyńca Bochenka 
– starali się wiernie 
uchwycić cechy jego 
charakteru i wyjątko-
wą duchowość. Ten 

niezwykły duszpasterz pozostawił 
w nich wiele ciepłych wspomnień, 
nauczył godnie żyć i zachwycił do-
brem.”  Różnorodność wspomnień 
– pamięć zamknięta w polifonii, 
wielogłosie – to główne atuty tej 
książki. 

Dłużnicy pamięci
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Raz, dwa, trzy, cztery 
maszerują...  mażoretki 
Na trzebnickim Rynku po raz 
kolejny odbyła się Parada Or-
kiestr Dętych i Humoru. 8 maja 
2011 roku bębny, trąbki, klar-
nety i puzony maszerowały 
tańcem lub tańczyły marszem. 
Z pewnością było barwnie i wi-
dowiskowo. 

W niedzielne popołudnie w uro-
czystym pochodzie do centrum 
miasta wkroczyły kolejno cztery 
Orkiestry Dęte: jako pierwsza 
Orkiestra Dęta Miasta Lesz-
na, tuż za nią Orkiestra Dęta ze 
Śremu, Orkiestra „Brodanka” z 
Czech oraz Trzebnicka Orkiestra 
Dęta. Każda grupa zaprezen-

towała choreograficzne układy
taneczno-marszowe w rytm to-
warzyszącej im muzyki orkiestr 
dętych. 
Po występach głos zabrał Bur-
mistrz Gminy Trzebnica Marek 
Długozima. Podziękował orkie-
strom za przybycie i uświetnie-

nie odbywającej się już drugi raz 
parady organizowanej w Trzeb-
nicy. Zaprosił także wszystkich 
zgromadzonych do obejrzenia 
występu kabaretu i życzył mi-
łej zabawy. Na koniec wieczoru 
skeczami i żartami licznie zgro-
madzoną publiczność zabawiała 
Formacja Chatelet.

Parada Orkiestr Dętych i Humoru to barwne widowisko

Święto dobrych Warsztatów
13 lipca br. Warsztaty Terapii Za-
jęciowej w Trzebnicy obchodziły 
swój piąty jubileusz powstania. 
Gratulacje odebrało kierownic-
two warsztatów, terapeuci, re-
habilitanci. Największe brawa 
wzbudził jednak upominek, któ-
ry od Burmistrz Gminy Trzebnica 
Marka Długozimy otrzymali pod-
opieczni Warsztatów. 2 darmowe 
godziny pobytu w Parku Wod-
nym „Zdrój” przyjęto z ogrom-
nym entuzjazmem.

Warsztaty Terapii Zajęciowej po-
wstały z inicjatywy kilku rodzin, w 
których występował problem do-
rosłych niepełnosprawnych. Parę 
lat później inicjatywa przerodziła 
się w prężnie działające stowarzy-
szenie. Dziś Warsztaty organizują 
zajęcia dla 35 osób z terenu całego 
powiatu trzebnickiego. Mają 6 pra-
cowni. Tu osoby niepełnosprawne 
mogą gotować, lepić garnki z gliny, 
szyć, rozwijać się ruchowo i intelek-

tualnie. Na szczególną uwagę zasłu-
guje uruchomiona 13 października 
2008r. sala Doświadczania Świata. 
Jest to specjalne pomieszczenie sty-
mulujące rozwój zmysłów.

– Jestem pod wrażeniem tego, że w 
tak krótki czasie, udało się Wam aż 
tyle osiągnąć – w trakcie obchodów 
jubileuszu burmistrz Marek Dłu-
gozima nie szczędził słów uznania. 
Wręczając listy gratulacyjne doce-
nił trud i zaangażowanie zarówno 
pracowników, jak i rodziców: – W 
prezencie przyniosłem Wam monetę 

- 2 złote z wy-
grawerowanym 
Sanktuar ium 
św. Jadwigi. To 
s y m b o l i c z n a 
moneta, ponie-
waż chcę Was 
zapewnić, że 
Gmina Trzeb-
nica będzie 
nadal wspierała 
Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej. 
N a j w i ę k s z e 

brawa wzbudził jednak upominek, 
który od burmistrza otrzymali 
podopieczni warsztatów. 2 darmo-
we godziny pobytu w Trzebnickim 
Parku Wodnym „Zdrój” przyjęto z 

ogromnym entuzjazmem.
Program obchodów jubileuszu 
rozpoczął uroczysty polonez. W 
sali Trzebnickiego Ośrodka Kul-
tury podopieczni zatańczyli z te-
rapeutami. Prezes Trzebnickiego 
Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka” 
Zbigniew Stachurski przywitał go-
ści i zaprezentował historię Warsz-
tatów. Ale ten dzień należał przede 
wszystkim do uczestników WTZ. 
Krystian Puzio i Marcin Wysocki 
przygotowali prezentację multime-
dialną, w której wspominali naj-
ważniejsze „warsztatowe” chwile, a 
grupa artystyczno-teatralna Narcyz 
wystąpiła ze spektaklem „2 światy”. 
Na zakończenie uroczystości zagra-
ła kapela Kefir Band z Obronik Śl.
Wśród gości, którzy odebrali po-
dziękowania za wspieranie Warsz-
tatów, byli m.in.: burmistrz Gminy 
Trzebnica, starosta powiatu trzeb-
nickiego, a także przedstawiciele 
ośrodków kultury z Wiszni Małej, 
Obornik Śl., Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie oraz Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Formacja Chatelet do późnych godzin wieczornych zabawiała publiczność 
skeczami

Od lewej stoją: kierownik Warsztatów Alicja Tas, prezes stowarzyszenia 
„Uśmiech  Dziecka” Zbigniew Stachurski i burmistrz Marek Długozima

Święto Warsztatów to święto podopiecznych i ich rodzin

Gaudio! Gratulujemy

Awans zespołu do I Ligi to naj-
większy sukces klubu w jego 34-
-letniej historii. Sukces wywal-
czony: wygrana w swojej grupie 
i w końcu wygrana w turnieju 
barażowym rozegranym w Le-
gionowie w kwietniu tego roku.

W trakcie spotkania Burmistrz 
Gminy Trzebnica Marek Dłu-
gozima podkreślił, że sport jest 

jedną z najważniejszych dzie-
dzin działalności miasta i gminy 
oraz doskonałą formą promocji 
naszej małej ojczyzny. Docenił 
także osoby zaangażowane w 
sprawy związane z funkcjono-
waniem zespołu. Życzył wszyst-
kim dalszych sukcesów, zarów-
no w życiu zawodowym, jak i 
osobistym.Pamiątkowe zdjęcie: Zespół MMKS Gaudia Budmel Trzebnica w otoczeniu burmistrza, trenerów, działaczy oraz spon-

sorów

Osobiste gratulacje dla zawodniczek zespołu MMKS GAUDIA BUDMEL Trzebnica, trenerów, działaczy 
klubu oraz sponsorów za awans drużyny do I Ligi Siatkarek przekazał Burmistrz Gminy Trzebnica Marek 
Długozima. Spotkanie odbyło się 16 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim.
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Na razie przeniesiona z wy-
obraźni na makietę. Autorzy 
– uczniowie, Beata Śródka dyr. 
Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy i 
burmistrz Marek Długozima za-
prosili na wystawę „Najpiękniej-
sze miejsca w Trzebnicy”. 

Galerię prac umieszczoną na 
parterze Urzędu Miejskiego w 
Trzebnicy można było podziwiać 
przez cały czerwiec. Wystawa ry-
sunków „Najpiękniejsze miejsca 
w Trzebnicy”, a także makieta pt. 
„Walory turystyczne Trzebnicy 

– wczoraj, dziś, jutro” powstała 
w ramach projektu „760 rocznica 
nadania praw miejskich Trzebni-
cy” realizowanego przez Gimna-
zjum nr 1 w Trzebnicy. 
Ola Kluszczyńska (15 lat) – au-
torka szkiców przedstawiających 
Rotundę Pięciu Stołów i Grotę w 
Lesie Bukowym przyznała: Uwa-
żam, że Trzebnica to naprawdę 
piękne miasto, warte narysowa-
nia. O swoich pracach opowiadał 
również Karol Maliszewski (lat 
15): Rysowałem kościół św. Apo-
stołów Piotra i Pawła i Ratusz. W 
tym ostatnim budynku moją uwa-
gę przykuły dotąd niezauważone 
przeze mnie detale: okna z łuka-
mi, schody, ogromny zegar. Po-
zostali artyści, którzy zaprezen-
towali swoje prace to: Dominika 
Borsuk, Kamil Kociński, Kamila 
Wysota, Klaudia Chrzanowska.

Szczególne miejsce na wystawie 
zajmowała makieta przedstawia-
jąca „Kociak Przyszłości”. Mło-
dzi ludzie pomyśleli nie tylko o 
letnim torze saneczkowym, par-
ku linowym, stoku narciarskim 

„Kociak”, ale i o drewnianej cha-
cie, przy której pali się ognisko.
Prace powstały pod opieką na-
uczycielek: Moniki Bony, Urszuli 
Dufrat, Lidii Rojewskiej.

Przystań kajakowa na Kociej Górze?

Wystawa prac pt. „Najpiękniejsze miejsca w Trzebnicy” na parterze Urzędu 
Miejskiego

Dyrektor Gimnazjum nr 1 Beata Śródka prezentuje dokonania swoich pod-
opiecznych. Na makiecie jeden z pomysłów zagospodarowania Kociej Góry

Nie zawsze miejsce, z którego 
pochodzisz, świadczy o sukce-
sie lub porażce. Na talent nie 
ma wpływu to, czy mieszkasz w 
małej miejscowości, czy w wiel-
kim mieście. Przekonał się o tym 
Marcel Nowak- uczeń kl. I b ze 
Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu 
Wielkim. 

Został jednym z laureatów Dol-
nośląskiego Konkursu Plastyczne-
go Jan Paweł II – papież dobroci, 
organizowanego przez redakcję 
,,Gościa Niedzielnego”, Biuro Po-

dróży Panorama oraz Szkołę Pod-
stawową we Wszechświętem. Finał 
konkursu odbył się 15 kwietnia 
2011 r. w Oleśnicy. Dzięki swojej 
ciężkiej pracy i talentowi pokonał 
ponad 300 uczestników i zajął II 
miejsce. W najbliższych miesią-
cach jego trud zostanie nagro-
dzony, uda się wraz z rodzicami 
na weekend w wybranym hotelu 
Gołębiewski. Opiekunem ucznia 
była nauczycielka religii Iwona 
Mędryk. Gratulujemy Marcelowi, 
jego rodzicom i nauczycielce.

Ciężka praca i talent 
kluczem do sukcesu

Gmina nagradza zdolnych uczniów

Modernizacja kosztowała 12 tys. 
zł. Właściciel firmy wyłożył na ten
cel nie tylko fundusze, ale w prace 
remontowe zaangażował siebie i 
swoich pracowników. Zbito tynki, 
postawiono nowe ogrodzenie, po-
malowano. Mieszkańcy ul. Milic-
kiej i Piwnicznej widząc wspaniały 
efekt postanowili włączyć się w to 
dzieło i rozpoczęli zbiórkę pienię-
dzy na nowe figury świętych.

Kapliczka, o którą zadbano

Marcel Nowak - laureat konkursu „Jan Paweł II - papież dobroci” Jan Kozłowski prezentuje burmistrzowi odnowioną kapliczkę przy ul. Milickiej

Uczestnicy gminnego finału konkursu Ośmiu Wspaniałych, którego tegoroczna gala odbyła się 31 mar-
ca, wzięli udział w jednodniowej wycieczce do Karpacza, w ramach nagrody i wyróżnienia za imponu-
jące osiągnięcia w nauce, zachowaniu oraz zajęciach pozalekcyjnych. 

Podróż odbyła się pod koniec 
czerwca - tuż przed rozpoczęciem 
wakacji i została sfinansowana
przez Gminę Trzebnica. Młodzież 
miała okazję podziwiać Światynię 
Wang, skorzystać z emocjonującej 
przejażdżki torem saneczkowym 
oraz wcielić się w Kowboja, zwie-
dzając Western City w Ściegnach 
obok Karpacza. Dla wielu dzie-
ci była to pierwsza wizyta w tym 
miejscu, ale na pewno nie ostatnia, 
wszyscy bowiem byli bardzo zado-
woleni z wycieczki.

Wszyscy uczestnicy tegorocznej edycji Ośmiu Wspaniałych, w nagrodę za „Bu-
dowanie świata na tak!” pojechali na wycieczkę do Karpacza, ufundowaną 
przez Gminę Trzebnica

Kapliczka przy ul. Milickiej w Trzebnicy została odnowiona w czerwcu br. przez Firmę Ogólnobudowla-
ną Jan Kozłowski z Wąsosza. 
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Miasteczko ruchu
Na trzy dni - od 16 do 18 maja 
br. - boisko Gimnazjum nr 1 w 
Trzebnicy zamieniło się w mia-
steczko symulujące ruch drogo-
wy. Akcja została przygotowa-
na przez Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego z Wrocławia 
oraz trzebnicką Straż Miejską. 
Gimnazjaliści przystępowali do 
egzaminów na kartę motorowe-
rową, a uczniowie podstawówek 
na kartę rowerową.

Znaki drogowe, sygnalizacja 
świetlna, skrzyżowania, rondo oraz 
przejścia dla pieszych – wszystko 

zostało przygotowane z myślą o 
rzeczywistym ruchu drogowym. 
To umożliwiło rzetelne przeegza-
minowanie młodzieży oraz lepsze 
przygotowanie jej do poruszania 
się po drogach publicznych. Gim-
nazjaliści, po zaliczeniu części teo-
retycznej ze znajomości znaków i 
przepisów ruchu drogowego, przy-
stępowali do części praktycznej, 
która składała się z przygotowania 
do jazdy, przejechania tzw. ósemki 
oraz slalomu. Natomiast ucznio-
wie podstawówek musieli pokonać 

trasę po mini-ulicach, oczywiście 
zgodnie z przepisami ruchu dro-
gowego.

Kartę rowerową otrzymało 161 
uczniów (ze 166), a kartę motoro-
werową 28 młodych osób (z 50). 
W pierwszym dniu do egzaminów 
przystąpiło 35 uczniów z Gimna-
zjum nr 1, w drugim 55 osób ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 oraz 12 
ze Szkoły Podstawowej z Kuźniczy-
ska, a także jeden przedstawiciel 
Zespołu Szkół nr 2 w Trzebnicy. 
Trzeciego dnia egzaminy zdawało 
95 uczniów Szkoły Podstawowej 

nr 3 oraz 15 z Gimnazjum Sporto-
wo-Językowego.

Egzaminy przeprowadzone przez 
pracowników WORD odbyły się z 
inicjatywy Burmistrza Marka Dłu-
gozimy i trzebnickiej Straży Miej-
skiej, która w trosce o bezpieczeń-
stwo uczniów, chciała zapewnić im 
jak najlepsze i najbardziej zbliżone 
do rzeczywistych warunki uzyska-
nia kart rowerowych oraz motoro-
werowych. 

Odnowiona ul. Leśna i ul. Kor-
czaka wraz z Lasem Bukowym 
i Trzebnickim Parkiem Wodnym 
„Zdrój” tworzy centrum rekre-
acyjne dla osób, które chcą 
aktywnie spędzać czas wolny. 
Niestety nie wszyscy użytkow-
nicy tych terenów potrafią za-
chowywać się w sposób zgodny 
z zasadami współżycia społecz-
nego. Zdarza się, że jesteśmy 
świadkami braku szacunku dla 
innych osób oraz dla pracy wło-
żonej w rewitalizację tego ob-
szaru. 

Spacerując w tym rejonie, szcze-
gólnie w godzinach porannych, 
mamy możliwość zauważenia 
niechlubnej, nocnej aktywności. 
A przecież wszyscy chcielibyśmy, 
aby korzystanie z uroków tego 
miejsca było równie bezpiecz-
ne i przyjemne o każdej porze. Z 
tego powodu, w celu zwiększenia 
nadzoru nad tymi terenami, Bur-
mistrz Gminy Trzebnica Marek 
Długozima podjął decyzję o mon-
tażu na tym terenie miejskiego 
monitoringu wizyjnego. 
Z dostępnych opracowań doty-
czących systemów monitoringu 
wynika, że w strefach objętych 
zasięgiem kamer następuje ra-
dykalne zmniejszenie wybry-
ków chuligańskich, kradzieży i 
przypadków niszczenia mienia. 
Oczywiście warunkiem koniecz-
nym dla zaistnienia tych zmian 
jest właściwe sprzężenie monito-
ringu z działaniem służb inter-
wencyjnych Policji oraz Straży 
Miejskiej. Monitoring miejski nie 
jest tylko narzędziem służącym w 
rozstrzyganiu spraw związanych z 
wykroczeniami, przestępstwami 
karnymi, ale również może być 
pomocny w zabezpieczaniu im-
prez sportowych i kulturalnych. 
Pozwala również na szybsze i 
sprawniejsze działanie służb ra-

tunkowych – pogotowia czy stra-
ży pożarnej - poprzez możliwość 
„zdalnego” zlokalizowania miej-
sca, gdzie służby te są niezbędne, a 
to znacznie skraca czas pomiędzy 
zgłoszeniem a podjęciem działań 
w miejscu zdarzenia.
Docelowo monitoring wizyjny 
Trzebnicy ma stopniowo objąć 

również inne newralgiczne punk-
ty miasta. W jeden spójny system 
monitoringu zostaną podłączone 
także kamery zainstalowane na 
Rynku i ul. Ks. Dz. Bochenka.  
Obsługę monitoringu miejskiego 
prowadzić będzie Straż Miejska w 
Trzebnicy. W związku z tym Bur-
mistrz Gminy wraz z Komendan-
tem Straży Miejskiej w Trzebnicy 
przeprowadzili szereg spotkań w 
celu uzgodnienia najlepszych form 
realizacji tego zadania. Istotne jest 
bowiem nie tylko rozmieszczenie 
poszczególnych kamer, ale rów-
nież wybór optymalnego sposobu 
przesyłu obrazu do centrum ob-
sługi monitoringu oraz oczywi-
ście system pracy obsługi. 
Każda czynność związana z dostę-
pem do obrazu prezentowanego z 

kamer miejskiego monitoringu 
rejestrowana będzie automatycz-
nie w systemie  informatycznym. 
Nagrania zabezpieczone jako ma-
teriał dowodowy będą posiadać 
zabezpieczenia pozwalające na 
ocenę ich autentyczności i wia-
rygodności i będą udostępniane 
na zasadach regulujących postę-

powanie dowodowe  w sprawach 
o przestępstwa i wykroczenia 
policji, prokuraturze oraz sądom. 
Również Straż Miejska w Trzeb-
nicy będzie mogła wykorzystać 
zapisu monitoringu do prowadzo-
nych własnych postępowań. Po-
zostały, zarejestrowany materiał, 
nie będący materiałem dowodo-
wym, będzie kasowany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Ca-
łość zapisu monitoringu stanowi 
zbiór danych podlegający szcze-
gólnemu nadzorowi na zasadach 
określonych w ustawie o ochronie 
danych osobowych – ma więc nie-
wiele wspólnego z telewizyjnym 
okiem „Wielkiego Brata”.

Straż Miejska w Trzebnicy oraz 
Wydział Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego 
wspólnie prowadzą czynności 
mające na celu wyeliminowanie 
procederu wyrzucania nieczy-
stości w miejscach niedozwolo-
nych. To poważny problemem 
na terenie naszej Gminy Trzeb-
nicy.

Na terenach bezpośrednio przy-
legających do osiedli mieszka-
niowych, wzdłuż dróg, w lasach, 
na terenach nieużytków rolnych 
mnożą się wysypiska odpadów. 
Chcąc “zaoszczędzić” kilkanaście 
złotych na opłacie za usunięcie 

odpadów zgodnie z przepisami, 
nieuczciwi właściciele nierucho-
mości narażają innych na pono-
szenie kosztów związanych z usu-
nięciem podrzuconych śmieci. 
Nie ma bowiem terenów niczyich. 
Koszt usunięcia odpadów obciąża 
zawsze właściciela gruntu. Jeśli 
jest to osoba prywatna, to ponosi 
ona koszty samodzielnie, jeśli zaś 
teren należy do gminy, powiatu 
lub do Skarbu Państwa, kosz-
ty usunięcia odpadów obciążają 
nas wszystkich. Każdy z nas płaci 
przecież podatki. Dlaczego jednak 
nasze pieniądze mają być przezna-
czane na likwidowanie skutków 
czyjejś nieuczciwości? Gdyby nie 

konieczność usuwania nielegal-
nych wysypisk odpadów, mogłyby 
powstać dodatkowe place zabaw, 
nowe chodniki...
Często i dużo możemy usłyszeć 
o ekologii, o konieczności prawi-
dłowej gospodarki odpadami, o 
segregacji odpadów.  A jak jest w 
praktyce?  Niestety znacznie go-
rzej. Już pierwsze kontrole prze-
prowadzone przez Straż Miejską 
na terenie losowo wybranych nie-
ruchomości w kilku sołectwach 
wykazały, że właściciele nieru-
chomości postępują niezgodnie 
z obowiązującymi przepisami w 
zakresie usuwania i utylizacji od-
padów. 

Pod okiem kamery

Śmieci pod 
specjalnym nadzorem

Jednym z kluczowych obszarów objętych monitoringiem będzie zrewitalizo-
wany teren ul. Leśnej i Korczaka.

Miasteczko symulujące ruch drogowy zbudowano na terenie boiska szkolne-
go przy Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy

Straż Miejska w Trzebnicy odnotowała w ostatnim okresie przypad-
ki zgłoszenia się mieszkańców, którym nieustalone osoby przeka-
zały w miejscu zamieszkania lub w pracy telefoniczną informację 
o rzekomym wzywaniu ich przez Straż Miejską. W rzeczywistości 
wobec tych osób nie było prowadzone żadne postępowanie.
 
W związku z powyższym Straż Miejska w Trzebnicy informuje, że wszel-
kie wezwania do stawiennictwa lub wezwania do zrealizowania określo-
nych czynności dokonywane są z zasady w formie pisemnej. Wezwania 
doręczane są poprzez operatora pocztowego lub przez funkcjonariu-
sza Straży Miejskiej w Trzebnicy.
Mimo, że funkcjonariusze Straży Miejskiej mają prawo do ustnego we-
zwania osoby do stawiennictwa w siedzibie Straży - tryb ten stosowany 
jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Funkcjonariusz ma wówczas 
obowiązek podać swoje imię i nazwisko oraz określić termin stawienia 
się osobie wzywanej. Każdy przypadek takiego trybu wezwania można 
potwierdzić telefonicznie pod numerem trzebnickiej Straży Miejskiej 
71-388-81-14  (w dni powszednie w godz. 07.00-22.00)

Komunikat Straży Miejskiej
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Anna Skórska jest mamą dla 3 
córek i 2 synów, babcią dla 13 
wnuków. Jest też pra- i prapra-
babcią. Urodziła się 24 czerw-
ca 1911 roku, a to oznacza, że 
ostatnio obchodziła setne uro-
dziny. Z tej okazji najserdecz-
niejsze życzenia pani Annie 
przekazali członkowie rodzi-
ny, Burmistrz Gminy Trzebnica 
Marek Długozima i kierownik 
miejscowego oddziału KRUS 
Józef Mnich.

24 czerwca 2011 roku w Koniowie 
odprawiono uroczystą mszę św. 
jubileuszową. W jednej z trzeb-
nickich restauracji rodzina przy-

gotowała wyjątkowe przyjęcie dla 
jubilatki. Pani Anna otrzymała 
listy gratulacyjne od premiera i 
wojewody dolnośląskiego. Naj-
serdeczniejsze życzenia, bukiet 
kwiatów i prezent osobiście wrę-
czył Burmistrz Gminy Trzebni-
cy Marek Długozima. Również  
kierownik miejscowego oddziału 
KRUS Józef Mnich przygotował 
miłą niespodziankę: zawiadomie-
nie o przyznaniu dodatku emery-
talnego dla stulatki i kwiaty. Pani 
Anna w trakcie spotkania z nie-
dowierzaniem dopytywała: Czy 
to wszystko dla mnie? Muzyka na 
żywo, ciepło rodzinne, wyjątkowi 
goście. Była wzruszona i szczęśli-

wa. Niektórzy słyszeli, jak mówiła, 
że gdyby mogła, to by zatańczyła.
Pani Anna mieszka w Ujeźdźcu 
Małym. Wiele osób, które zna ją 
osobiście, od zawsze pamiętam ją 
jako osobę nieustannie uśmiech-
niętą Może to sposób na długie 
życie – zastanawia się Teresa Nie-
chwiej, sołtys w Ujeźdzcu Małym:  
Pani Anna jest bardzo życzliwa, 
niekonfliktowa. W dniu jej set-
nych urodzin życzyłam jej przede 
wszystkim zdrowia i tego, by nadal 
uśmiech gościł na jej twarzy.
Dołączamy się do tych życzeń. 
Wszystkiego najlepszego pani 
Anno! 

Życzliwość - recepta na długie życie

Pani Anna Skórska w otoczeniu życzliwej rodziny i wspaniałych gości

Gmina Trzebnica doczeka-
ła się kolejnych par małżeń-
skich, które obchodzą zło-
te gody. Państwo Helena i 
Waldemar Makowscy oraz 
państwo Marianna i Ryszard 
Marciniec uroczyście ślubo-
wali sobie miłość i wierność 
w trzebnickim Ratuszu ponad 
50 lat temu.

Szczęśliwe pary oraz przybyłych 
gości przywitał w Ratuszu na 
trzebnickim Rynku Burmistrz 
Gminy Trzebnica Marek Dłu-
gozima. Chwilę później Magda-
lena Kunicka zastępca kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilnego 

w Trzebnicy odczytała poru-
szający tekst okolicznościowy. 
Następnie honorowi goście, po-
wtarzając za burmistrzem tekst 
przysięgi, odnowili swoje śluby 
małżeńskie. Na twarzach świad-
ków tego wydarzenia pojawiły 
się łzy wzruszenia. 

Każda z par otrzymała medal 
„Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie” oraz legitymacje pań-
stwowe, które upamiętniają 
okrągłe rocznice zawarcia związ-
ków małżeńskich.  Nie zabrakło 
także okolicznościowych dyplo-
mów, kwiatów oraz prezentów, 
które w imieniu całej wspólno-

Sto lat wciąż młodym parom

Państwo Helena i Waldemar Makowscy i Marianna i Ryszard Marciniec odnowili przysięgę 
małżeńską w obecności burmistrza Marka Długozimy

Dzieci w twierdzy 
Dzieci ze świetlic opiekuńczo-
-wychowawczych z Marcinowa, 
Rzepotowic i Trzebnicy wraz z 
opiekunami uczestniczyły w wy-
cieczce zorganizowanej przez 
Urząd Miejski w Trzebnicy. 21 
maja 2011 r. odkrywały tajemni-
ce Twierdzy w Srebrnej Górze. 

Około sześćdziesięciu uczestników 
zostało podzielonych na dwie gru-
py. Młodych turystów oprowadzali 
przewodnicy przebrani w stroje 
z epoki napoleońskiej. Zapoznali 
dzieci ze spartańskimi warunkami 
życia żołnierzy i oficerów w cza-
sach, gdy ta największa w Europie 
twierdza górska z XIX wieku była 
pod panowaniem wojsk pruskich, 
a oblegana przez wojska napole-
ońskie. Uczniowie zwiedzili mię-
dzy innymi zrekonstruowaną izbę 
żołnierską, kantynę, stanowiska 
ogniowe, a w sali historycznej mo-
gli podziwiać ciekawe pamiątki po-
chodzące z omawianej epoki. Prze-
wodnicy zorganizowali również 
pokaz przygotowania do oddania 
strzału z muszkietu i wypał z bro-

ni czarno-prochowej, co zrobiło na 
dzieciach ogromne wrażenie. Ko-
lejny punkt wycieczki to zwiedza-
nie obszernych podziemi obiektu, 
gdzie głęboko pod powierzchnią 
ziemi ukryte były magazyny woj-
skowe oraz studnia wykuta w skale, 
która zasilała w wodę cały fort.
Zwiedzanie zakończył spacer po 
koronie Twierdzy. Przepiękny wi-
dok na okoliczne góry, doliny oraz 
inne obiekty militarne, położone w 
pobliżu i tworzące wraz z Twierdzą 
niezdobytą warownię, rozpościerał 
się przed uczestnikami wycieczki.
Z Twierdzy w Srebrnej Górze 
uczestnicy wyprawy udali się gór-
skim szlakiem turystycznym do 
położonego niedaleko wiaduktu 
kolejowego z przełomy XIX i XX 
wieku, który jest wysoki na 27 me-
trów i stanowi wspaniałą atrakcję 
turystyczną. Przejście przez zawie-
szony wysoko nad ziemią wiadukt 
sprawiło dzieciom wiele radości. 
Zmęczone, ale zadowolone i pełne 
niezapomnianych wrażeń, wróciły 
do domów.

ty samorządowej 
jubilatom wręczył 
Burmistrz Gminy 
Trzebnica. 

Po wpisaniu się do 
pamiątkowej księ-
gi, wspólnym zdję-
ciu, przyszedł czas 
na wspomnienia. 
Historie rodzinne 
przeplatały się z 
poradami na uda-
ne małżeństwo. 

Złoty jubileusz za-
sługuje na szcze-
gólne gratulacje. 
Jubilatom życzymy 
zdrowia i szczęścia 
na kolejne lata 
wspólnego życia.
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Burmistrz Gminy Trzebnica Ma-
rek Długozima złożył osobiste 
gratulacje grupie Liquidmime 
- laureatom 27. Przeglądu Ka-
baretów PAKA w Krakowie. To 
dobry początek współpracy 
między miastem i artystami. 

Wszędzie, gdzie się pojawiamy je-
steśmy przedstawiani jako kabaret 
stąd – z Trzebnicy. Lubimy to mia-
sto. Zostawiliśmy duże przestrze-
nie, by tutaj odnaleźć miejsce, w 
którym możemy mieszkać i two-
rzyć – mówi Anka Wojtkowiak-
-Williams. W kabarecie występuję 
razem z mężem Jimem William-
sem. Jego twarz, dzięki ostatniej 
edycji telewizyjnego programu 
„Mam Talent”, rozpoznają miliony 
widzów.

W tegorocznej edycji konkursu 
PAKA wzięło udział ponad 70 mło-
dych kabaretów z całej Polski. 16 
kwietnia 2011 Anka Wojtkowiak–
–Williams i Jim Williams twórcy 
Liquidmime zostali dostrzeżeni 
przez Jury, które obradowało w 
składzie: Krzysztof Jaślar, Dariusz 
Kamy Ireneusz Krosny, Jacek Po-
piel i Zbigniew Zamachowski. 
Najważniejsze wyróżnienie kaba-

ret odebrał 17 kwietnia ex aequo 
z kabaretem Fraszka. Przeglądu 
Kabaretów PAKA w Krakowie 
ma swój prestiż. Ocena młodych 
kabaretów jest niejednokrotnie 

przepustką do dalszej 
kariery artystycznej. 
Zespołowi, który zdo-
był nagrody podczas 
PAKI, przedstawiane 
są nowe propozycje 
sceniczne, zaproszenia 
na koncerty i festiwale, 
propozycje występu w 
telewizji. Liquidmime 
potwierdza te tenden-
cje. 11 czerwca br. ka-

baret wystąpił podczas 48 Krajo-
wego Festiwalu Piosenki „Opole 
2011”. Zespół obecnie prowadzi 
zajęcia warsztatowe dla młodzieży 
w Trzebnickim Ośrodku Kultury. 

Nagrodzeni za rozśmieszanie

Anna i Jim Williams wraz z burmistrzem Markiem Długozimą

Jan Paweł II – 
Szukałem Was
W związku z beatyfikacją Jana
Pawła II, 29 kwietnia 2011r. w 
trzebnickim kinie, wyświetlono 
nieodpłatnie film dokumentalny
o życiu i działalności papieża Po-
laka. „Szukałem Was” w reżyserii 
Jarosława Szmidta to poruszają-
ca opowieść. Pokaz skierowano 
przede wszystkim do seniorów z 
Gminy Trzebnica. Dzięki zaanga-
żowaniu sołtysów, 
pracowników TOK-u 
oraz Urzędu Miej-
skiego mogło go 
obejrzeć blisko 400 
osób.

Tuż przed projek-
cją filmu, w swoim
krótkim wystąpieniu 
Burmistrz Gminy 
Trzebnica Marek Dłu-
gozima podkreślił, że 
to już czwarty pokaz 
specjalny zorganizo-
wany w sali kinowej 
Trzebnickiego Ośrod-
ka Kultury, który 
umożliwia obejrze-
nie wartościowych 
produkcji. Wcześniej 
wyświetlono filmy:

„Popiełuszko. Wolność jest w nas” 
w reżyserii Rafała Wieczyńskiego, 
„Katyń” w reżyserii Andrzeja Waj-
dy oraz „Karol – człowiek, który zo-
stał papieżem” w reżyserii Giacomo 
Battiato. Burmistrz podziękował 
także za liczne przybycie wszystkim 
mieszkańcom, księżom, siostrom 
zakonnym oraz przedstawicielom 
związków kombatanckich.

Mieszkańcom wszystkich sołectw z terenu Gminy 
Trzebnica zapewniono transport, by mogli uczestni-
czyć w tym wydarzeniu. Dla wielu z nich to jedyna  
okazja obejrzenia filmu na dużym ekranie.

Kabaret Liquidmime z Trzebnicy zwyciężył w tego-
rocznym konkursie PAKA

Urząd Miejski w Trzebnicy do-
łączył do prestiżowego grona 
placówek, które posiadają Certy-
fikat Microsoft Software Assets
Management. Uroczyste wrę-
czenie dokumentu miało miej-
sce 1 sierpnia 2011 r. To kolejny 
krok na drodze do osiągnięcia 
najwyższego standardu usług 
świadczonych przez zespół pra-
cowników Urzędu.

Od 3 stycznia 2011 roku w Urzędzie 
Miejskim w Trzebnicy firma Re-
sponse jako niezależny partner Mi-
crosoft przeprowadzała audyt legal-
ności oprogramowania. Audytorzy 
z Response sprawdzali licencje po-
siadanych programów oraz weryfi-

kowali zgod-
n o ś ć 
stosowanego 
oprogramo-
wania z za-
kupi ony m . 
- Wykonu-
jąc audyty 
po prostu 
sprawdzamy, 
czy używane 
programy są 
legalne. Przy 
tej okazji 
pomagamy klientom w działaniach 
zmierzających do otrzymania certy-
fikatu – mówił Henryk Surynt, Ac-
count Manager z firmy Response.
Weryfikacji legalności posiadanego

oprogramowania 
towarzyszyły dzia-
łania mające na 
celu usprawnienie 
procesu zarzą-
dzania licencja-
mi. Program ten 
wraz z równolegle 
trwającą kampanią 
walki z piractwem 
komputerow ym 
p r o w a d z o n y m 
przez Business 
Software Alliance
(BSA) ma wspierać 
politykę licencyjną 

i doprowadzić do pełnej legalności 
posiadanego oprogramowania.
Oprócz prac audytowych firma
Response przeprowadziła również 
szkolenia dla informatyków z za-
kresu zarządzania licencjami oraz 
szkolenia budujące świadomość le-
galności oprogramowania dla pra-
cowników Urzędu. Placówkę od-
znaczono Certyfikatem Microsoft
Software Assets Management oraz
Certyfikatem Stowarzyszenia Pol-
ski Rynek Oprogramowania, któ-
re potwierdzają osiągnięcie przez 
urząd statusu legalnej placówki. 
Wzrost świadomości i kompeten-
cji pracowników Urzędu wzmacnia 
rangę otrzymanych certyfikatów i
gwarantuje najwyższą jakość usług 
publicznych świadczonych w pla-
cówce.

W 2016 roku Wrocław będzie 
Europejską Stolicą Kultury. Wer-
dykt Międzynarodowej Komisji 
to wygrana nie tylko dla stolicy 
Dolnego Śląska, ale dla całego 
regionu. Trzebnica odebrała za-
proszenie do współpracy skie-
rowane przez Instytucję Kultury 
Wrocław 2016. Gratulujemy i 
cieszymy się z możliwości reali-
zacji wspólnych projektów!

Prof. Adam Chmielewski, dyrek-
tor ESK 2016 w liście skierowanym 
do Burmistrza Gminy Trzebni-
cy Marka Długozimy zaznaczył, 
że w kształtowaniu kandydatury 
Wrocławia do tytułu Europejskiej 
Stolicy Kultury podkreślano jego 
historyczne, ekonomiczne i kul-
turalne związki całym Dolnym 
Śląskiem. Dodał także, że Wrocław 
chce być ambasadorem regionu, 
któremu zawdzięcza metropolital-
ną pozycję. – Jestem zaszczycony, 
że zwrócono się do mnie z prośbą 
o wsparcie realizacji tego przedsię-
wzięcia. To ogromne wyróżnienie 
zarówno dla mnie, jak i dla całej 
Gminy Trzebnica. I już dziś dekla-
ruję wsparcie i liczę na współpracę 

w realizacji konkretnych projektów 
– odpowiedział burmistrz Marek 
Długozima. I podkreślił istnieją-
cą bliskość w kontaktach naszego 
miasta z Wrocławiem. Świadczy 
o niej m.in. Muzyczny Festiwal 
Pokoleń im. Edmunda Kajdasza 
organizowany w Trzebnicy. Wyda-
rzenie promuję muzykę chóralną i 
służy kultywowaniu pamięci wspa-
niałego wrocławskiego chórmi-
strza, który ostatnie lata swojego 
życia spędził w naszym mieście.
Za pięć lat Wrocław stanie się ser-
cem kultury Starego Kontynentu. 
Bicie tego serca wpłynie na kultu-
ralny krwioobieg całego regionu, 
w tym także naszej gminy. Pre-
zentując swój dorobek kulturalny, 
Wrocław będzie jednocześnie pro-
mował cały Dolny Śląsk. 
Hasło przewodnie aplikacji Wro-
cławia brzmiało „Przestrzenie dla 
piękna”. I z pewnością Trzebnica 
- położona w malowniczym oto-
czeniu lasów, wzgórz, zamieszkana 
przez ludzi twórczych, pełnych pa-
sji - zaprezentuje się jako miejsce 
wyjątkowe.

Blisko Europejskiej 
Stolicy Kultury

Piractwu mówimy zdecydowane NIE

Certyfikat to kolejny krok w kierunku podnoszenia ja-
kości obsługi trzebnickiego Urzędu Miejskiego 
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Gmina Trzebnica jako organ pro-
wadzący dla 7 szkół, spośród któ-
rych 4 jest szkołami z obszarów 
wiejskich, stara się pozytywnie 
wpływać na jakość kształcenia, 
ale wspomaganie nauczycieli  w 
tworzeniu przedsięwzięć o cha-
rakterze internetowej edukacji 
jest niewystarczające. Zdia-
gnozowano potrzebę wykorzy-
stania aplikacji internetowych 
jako systemu wspomagającego 
kształcenie, administrowanie, 
efektywną wymianę informacji. 
Aplikacjami, które to umożli-
wiają, są elektroniczny dziennik 
oraz platforma edukacyjna.

Jednym ze zdiagnozowanych PRO-
BLEMÓW w tym obszarze do zła-
godzenia, którego ma przyczynić 
się realizacja projektu jest niewy-
starczający poziom wiedzy i umie-
jętności z zakresu obsługi aplikacji 

internetowych i programów kom-
puterowych kadr dydaktycznych, 
zarządczych i administracyjnych.

Szkoły na terenie gminy Trzebnica, 
które uczestniczyły w projekcie:
-Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzeb-
nicy (SP nr2),
- SP w Boleścinie,
- SP w Kuźniczysku,
- SP w Masłowie,
- Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielki-
m(ZS),
- Gimnazjum Nr1 w Trzebnicy.

CELEM GŁÓWNYM projektu 
było: wdrożenie elektronicznego 
dziennika i platformy edukacyjnej 
w 6 trzebnickich szkołach, poprzez 
cykl 40-godz. szkoleń dla 99 na-
uczycieli, 8 przedstawicieli kadry 
zarządczej i 8 przedstawicieli kadry 
administracyjnej, realizowanych w 
gminie od X 2010 do VI 2011r.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1.Zdobycie przez 115 pracowni-
ków trzebnickiej oświaty wiedzy 
i umiejętności związanych z po-
sługiwaniem się elektronicznym 
dziennikiem i platformą eduka-
cyjną w okresie od X 2010 do VI 
2011.
2.Usprawniony proces zarządza-
nia i administrowania 6 szkołami 
poprzez zwiększenie wykorzy-
stywania ICT w tych szkołach z 
30%(stan przed wejściem do pro-
jektu)na 50%(zakładany stan na 
ostatni miesiąc trwania projektu).
3.Poprawioniona wymiana infor-
macji na linii szkoła-rodzice w 6 
szkołach w okresie od X 2010 do 
VI 2011.

Trzebnicka e-oświata

Zainspirować przedszkolaka
Nowatorskie zajęcia sprawiają, 
że dzieci lepiej radzą sobie w 
szkole z czytaniem, mają szer-
szy zakres wiedzy, lepsze relacje 
z rówieśnikami i czują większą 
pewność siebie. To jedne z wie-
lu efektów, które osiągnęli mali 
uczestnicy unijnych programów 
- dzieci z Przedszkola nr 1 oraz 
Przedszkola nr 2 w Trzebnicy. Te 
placówki w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego reali-
zowały kilka projektów współfi-
nansowanych ze środków Unii 
Europejskiej.

Zrealizowano cztery projekty: „Z 
zajączkiem odkrywamy świat”, 
„Innowacyjne metody nauczania 
w edukacji przedszkolnej”, „Zain-
spirować przedszkolaka – radosna 
zabawa, odkrywcza nauka, aktyw-
ny ruch”, oraz „Upowszechnienie 
edukacji przedszkolnej – gwaran-
cją lepszego startu w szkole”.
W ramach pierwszego programu, 
który został przygotowany z my-
ślą o młodszych przedszkolakach, 
dzieci nie tylko uczą się czytać, ale 
również ćwiczą swoją pamięć, inte-

ligencję i koncentrację. Gry i zaba-
wy, w które się angażują sprawiają, 
że żadne z maluchów nawet nie 
podejrzewa faktu, iż bierze udział 
w procesie nauczania. Opanowują 
umiejętność czytania spontanicz-
nie, z entuzjazmem i radością. 

Pozostałe programy, przygotowa-
ne z myślą o starszych przedszko-
lakach, proponują  m.in. udział 
w projekcie „Mały Odkrywca”. 
To możliwość naturalnej nauki 
czytania przez zabawę. Program  
jest logicznie skonstruowaną grą 
przygodową, w której dzieci stają 

się podróżnikami - poznają różne 
kontynenty, kulturę żyjących tam 
ludzi, obyczaje, zawody, uczą się 
szacunku dla odmienności i róż-
nic. Ponadto piszą listy do rodzi-
ców, rozwijają spostrzegawczość, 
twórczość, kreatywność i zdol-

ności manualne. 
W trakcie zajęć w 
tle puszczana jest 
muzyka baroko-
wa, która pozy-
tywnie wpływa na 
emocje dzieci oraz 
pobudza mózg do 
działania i rozwija 
słuch. Nauczyciel 
na zajęciach wpro-
wadza słowa użyte 
w książeczce pro-
gramowej, a zada-
niem rodziców jest 

utrwalanie słownictwa w domu. 
Dzięki takiej metodzie pracy dzie-
ci, które idą  do szkoły, są przygo-
towane do podjęcia nauki czytania 
i nie przeżywają tak dużo stresu, 
szybciej się też aklimatyzują i czują 
większą pewność siebie.

Pielgrzymka w siodle
Z roku na rok przybywa uczest-
ników tej nietypowej wyprawy. 2 
lipca 2011 roku na pątniczy szlak 
wyruszyło aż 26 jeźdźców. Na 
trasie VI Pielgrzymki Konnej do 
Lichenia mieli do pokonania 200 
km. Po raz pierwszy powiewał 
wśród nich proporzec przygoto-
wany dzięki życzliwości i wspar-
ciu Burmistrza Gminy Trzebnica 
Marka Długozimy.

Proporzec został wykonany w for-
mie dwustronnego proporca ułań-
skiego, osadzonego na lancy. Jedna 
strona, w barwach pielgrzymko-
wych biało-czerwonych, wyraża 
uczucia patriotyczne pątników. Na-
tomiast kolor żółto-biały oznacza 
przywiązanie do Kościoła Rzym-

skokatolickiego. Druga strona jest w 
kolorystyce Gminy Trzebnica: żół-
to-błękitnej. Zawiera Herb Trzebni-
cy z postacią św. Piotra oraz pieczęć 
międzynarodowego sanktuarium z 
postacią świętej Jadwigi Śląskiej.
Pomysłodawcą pielgrzymki i jej 
organizatorem jest ks. Krzysztof 
Dorna SDS, który ma co dzień peł-
ni duszpasterską posługę w parafii
w Koczurkach. Tegoroczny szlak 

pątniczy z Sanktuarium św. Jadwi-
gi Śl. z Trzebnicy do Sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej w Licheniu 
pokonano w dniach od 2 do 7  lipca. 
Gospodarzom, którzy zapewniali 
nocleg, pielgrzymi zostawiali w pre-
zencie kubki i przypinki ufundowa-
ne przez Gminę Trzebnica.

Pielgrzymka podczas pokonywania trasy Trzebnica - Licheń 

Nowa siedziba wydziałów Staro-
stwa Powiatowego w Trzebnicy, 
które dotąd mieściły się w bu-
dynku Urzędu Miejskiego, prze-
niesienie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej z ul. Armii 
Krajowej do budynky Urzędu 
i nowy punkt kasowy – to naj-
ważniejsze ze zmian,  które cze-
kają na petentów.
 
Wydziały Starostwa Powiatowe-
go: Architektury i Budownictwa; 
Geodezji, Kartografii i Katastru -
Powiatowy Ośrodek Dokumenta-
cji Geodezyjnej i Kartograficznej;
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa; Nieruchomości; Powia-
towy Inspektorat Nadzoru Budow-
lanego, które do niedawna mieściły 
się w budynku Urzędu Miejskiego 
w Trzebnicy, zostały przeniesione 
do odrestaurowanego budynku 
przy ul. Leśnej. 

Od sierpnia br. nową siedzibę mają 
także biura Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, które teraz możemy odna-
leźć w budynku Urzędu Miejskie-
go w Trzebnicy. Na II piętronależy 
kierować się ze sprawami związa-
nymi z dodatkami mieszkaniowy-
mi. Na parterze Urzędu Miejskie-
go w Trzebnicy, przy wejściu obok 
nowego punktu kasowego, znajdu-
je się sekcja świadczeń rodzinnych 
i alimentacyjnych. Tu też prowadzi 
dyżur jeden z pracowników socjal-
nych.
Zmiany dotyczą także kasy Urzę-
du Miejskiego. Od 15 lipca 2011r. 
nowy punkt kasowy Banku Spół-
dzielczego mieści się na parterze 
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy 
(na prawo od głównego wejścia 
do urzędu). Obsługuje petentów 
Urzędu Miejskiego, Ośrodka Po-
mocy Społecznej, a także pozosta-
łych mieszkańców.

Zmiany w Urzędzie 

II Badanie satysfakcji klientów
Zakończyło się drugie badanie satysfakcji klientów 
Urzędu Miejskiego. Ze szczegółowymi wynikami ba-
dań można zapoznać się na stronie:

www.trzebnica.pl/dla mieszkańca/raport z badań 
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Tu i tam Dzień Dziecka
Czerwiec w Gminie Trzebnica należał do najmłodszych. Konkursy, zabawy, turnieje, pokazy, dmuchane zamki, koniki, smo-
ki i prezenty. Mnóstwo prezentów. To był radosny czas!

Cerekwica. Organizatorzy: Rada Sołecka wraz z sołtysem Edwardem Sikorą

Koniowo. Organizatorzy: Rada Sołecka wraz z sołtysem Elżbietą Srogą

Księginice. Organizatorzy: Rada Sołecka wraz z sołtysem Wacławem Białogłowskim

Nowy Dwór. Organizatorzy: Rada Sołecka wraz z sołtysem Markiem Paszkotem

Sołtys wsi Koniowo Elżbieta Sroga, Rada Sołecka oraz wszystkie dzieci z Koniowa, pragną serdeczne podziękować: 

Księdzu Krzysztofowi Dornie, Panom policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy, Panom strażakom z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy, Państwu Elżbiecie i Jackowi Tarczyńskim, Panu Piotrowi Rodała i kole-
gom motocyklistom, Panu Romanowi Miziniakowi i Panu Tomaszowi - za uświetnienie swoją obecnością i pomocą, imprezy, 
która odbyła się w Koniowie 4.06.2011r. z okazji Dnia Dziecka. DZIĘKUJEMY!


