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STYCZEŃ
Oddaliśmy do rąk turystów i mieszkańców Gminy

Trzebnica Rodzinny Przewodnik Turystyczny. Jeśli ktoś
dotąd miał problem z pomysłem na ciekawe spędzenie
wolnego czasu, zachęcamy do odkrycia szlaków i ścieżek
po terenach Wzgórz Trzebnickich. Przewodnik zawiera
gotowe scenariusze turystyczne po malowniczych za-
kątkach. Powstała nie tylko pięknie wydana wersja pa-
pierowa, ale również wersja interaktywna. Można przy-
gotować się do zwiedzania już przed ekranem komputera. 

W trzebnickim Ratuszu, 10 stycznia, odbyła się V
Gala przyznania stypendiów. Piętnastu uzdolnionych
uczniów uczęszczających do gminnych placówek oświa-
towych otrzymało Stypendia im. Jana Pawła II oraz
Stypendia Burmistrza Gminy Trzebnica. Serdecznie
gratulujemy zdolnej młodzieży. 

16 stycznia odbyło się spotkanie z władzami Uni-
wersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Współpraca
pomiędzy Uniwersytetem a  Gminą Trzebnica ma na
celu wspieranie nauki oraz realizację wspólnych zadań.
Mamy nadzieję, że dostarczymy studentom inspiracji
do tworzenia prac magisterskich, inżynierskich i dok-
torskich, ale również dla innych projektów np. organi-
zowania plenerów malarskich czy rysunkowych, szkół
letnich, seminariów, konferencji, sympozjów oraz kon-
kursów studenckich. 

Pojawiliśmy się na najpopularniejszym serwisie spo-
łecznościowym Facebook. To tu można znaleźć najnowsze
informacje z Gminy Trzebnica, zapowiedzi wydarzeń
kulturalnych i  sportowych, liczne zdjęcia, ciekawostki
i wiele atrakcji. Wystarczy odwiedzić stronę www.face-
book.com/trzebnica i  kliknąć Lubię to! Jest nas już
ponad 1400 osób!

LUTY
17 lutego Gmina Trzebnica otrzymała Nagrodę

Specjalną Polskiego Komitetu Olimpijskiego dla Naj-
bardziej Usportowionej Gminy Roku 2011. Kapituła
konkursu jednogłośnie przyznała nam to wyróżnienie!
Burmistrz Marek Długozima odebrał nagrodę podczas
uroczystej gali wieńczącej Plebiscyt Słowa Sportowe-
go.

22 lutego odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej
Rady. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej
został Paweł Łukaszewski. Rada ma charakter konsul-
tacyjny, w tym: opiniodawczy, wnioskodawczy i doradczy
–  w sprawach dotyczących młodzieży. Kolejnym wy-
miarem działania Młodzieżowej Rady Miejskiej jest
możliwość współpracy zagranicznej z jej odpowiednikiem
z Kitzingen – miastem partnerskim Gminy Trzebnica.

Trzebnickie lodowisko przy Kompleksie Sportowym
ORLIK 2012, w sobotę 18 lutego zamieniło się w arenę
sportowej rywalizacji. Uczestnicy Olimpiady Zimowej
mierzyli się ze sobą w różnych konkurencjach w swoich
kategoriach wiekowych. 

W Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzeb-
nicy wykonano prace, które usprawniły funkcjonowanie
przychodni oraz poprawiły jakość obsługi pacjentów.
Pomalowano korytarze, wymieniono oświetlenie, za-
montowano nową ladę oraz okienka w punkcie rejestracji,
odświeżono poczekalnię pediatrii. Zakupiono także
nowy, specjalistyczny sprzęt.

MARZEC
11 marca miało miejsce ważne wydarzenie sportowe.

W Lesie Bukowym otwarto nowe trasy biegowe, które
powstały w ramach współpracy Gminy Trzebnica z Ra-
diem Wrocław oraz Stowarzyszeniem Pro-Run z Wroc-
ławia. Ścieżki ulokowane zostały na byłych terenach
uzdrowiskowych, które obecnie stanowią najpiękniejsze
miejsce spacerowo-rekreacyjne w Trzebnicy. 

Pięknie oświetleni. 12 marca podczas Międzynaro-
dowych Targów Oświetleniowych "Światło” w Warszawie,
oficjalnie ogłoszono wyniki konkursu na „Najlepiej
Oświetloną Gminę i Miasto”. Burmistrz Marek Dłu-
gozima odebrał dyplom i statuetkę za zajęcie II miejsca
w  kraju za najlepiej oświetlony obiekt sportowy –
Trzebnicki Park Wodny ZDRÓJ.

Od kilku lat przybywa nam kolejnych ośmiu wspa-
niałych. 20 marca w  sali kinowej Centrum Kultury
i Sportu, najnowszej najlepszej ósemce, wybranej spośród
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, wręczono
statuetki, dyplomy oraz pamiątkowe odznaki. Wszystko
to odbyło się podczas uroczystej gali XII edycji Trzeb-
nickiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspania-
łych”.

Podjęto ważny krok w sprawie rozbudowy sieci ka-
nalizacyjnej w gminie. 25 marca w Urzędzie Marszał-
kowskim burmistrz Marek Długozima i  skarbnik
Barbara Krokowska podpisali umowę w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie „Pod-
stawowe Usługi dla Ludności Wiejskiej”, na dofinan-
sowanie inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z  oczyszczalnią ścieków w  Ujeźdźcu Wielkim.
Dofinansowanie wynosi 1,5 mln zł. Inwestycja została
podzielona na dwa etapy. Całkowity koszt zadania
został oszacowany na ok. 6 mln. zł. Realizacja zadania

została określona w Wieloletnim Planie Finansowym
na lata 2013-2014. 

KWIECIEŃ
Na stałe wpisane do naszego kalendarza: święto

wszystkich osadników – Pionierów Ziemi Trzebnickiej.
Tym razem odbyło się 20 kwietnia. Głównym punktem
uroczystości było odsłonięcie odnowionego pomnika.
Projekt jest efektem pracy przedstawicieli Towarzystwa
Miłośników Ziemi Trzebnickiej, Pionierów oraz Gminy
Trzebnica. Główną rolę odgrywa rzeźba białego orła,
która podkreśla, że Trzebnica była pierwszą powojenną
stolicą Dolnego Śląska. Na jego piersi jest przepaska
nawiązująca do znaku Henryka Brodatego.

Pierwsze efekty współpracy z Uniwersytetem Przy-
rodniczym we Wrocławiu. 27 kwietnia odbyła się kon-
ferencja tematyczna dotycząca koncepcji zagospodaro-
wania Winnej Góry. Głównym jej punktem było ogło-
szenie wyników konkursu ogłoszonego przez Burmistrza
Gminy Trzebnica Marka Długozimy na wykonanie
projektu. Powstały niezwykłe prace, które stanowią in-
spirację do dalszych działań na tym obszarze.
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Przeglàd wydarzeƒ 2012 roku

Przeżyjmy to jeszcze raz

Obchody Dnia Pioniera Ziemi Trzebnickiej.

Otwarcie nowych tras biegowych.

Inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

Obrady Komisji Konkursowej.

Festiwal Balonowy w Trzebnicy.

Uczniowie, którzy otrzymali Stypendia im. Jana
Pawła II oraz Stypendia Burmistrza Gminy Trzeb-
nica.
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To była wyjątkowa majówka. Mieszkańcy wpatrzeni
w  niebo i  wypatrujący... balonów. Pierwszy Festiwal
Balonowy za nami! Przez trzy dni Trzebnica gościła
kilkanaście załóg balonowych, które walczyły o punkty
w ramach Pucharu Polski. Dopisali zawodnicy, sponsorzy,
mieszkańcy, jednym słowem – wszyscy, poza pogodą.
Mimo to nie brakowało atrakcji. Równolegle w Ogrodach
Klasztornych trwał piknik, który zorganizowały Siostry
Boromeuszki, Gmina Trzebnica i Fundacja dla Ratowania
Klasztoru św. Jadwigi Śl. „Na ratunek”. Mamy nadzieję,
że bramy do wyjątkowego ogrodu będą częściej otwie-
rane.

3 maja. Jak co roku bardzo uroczyście obchodziliśmy
ten dzień w Gminie Trzebnica. Tradycyjne punkty pro-
gramu w tym roku wzbogacono wyjątkowym akcentem.
Państwo Kazimiera i  Józef Szturowie z  Masłowa,
decyzją Ministra Obrony Narodowej zostali odznaczeni
złotymi medalami „Za zasługi dla obronności Kraju”.
Medale wręczył im major Jacek Grobelny.

Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima
odebrał z rąk Redaktora Naczelnego wrocławskiej „Ga-
zety Wyborczej” Jerzego Sawki dyplom – wyróżnienie
zdobyte przez gminę w  tegorocznej edycji konkursu
„Złota Jedynka”. Kategoria, w której zostaliśmy nagro-
dzeni, to „Sportowa Gmina Roku 2011”. Kapituła, do-
ceniła realizację sportowych inwestycji o znaczeniu lo-
kalnym i  regionalnym, min. budowę Trzebnickiego
Parku Wodnego „ZDRÓJ” czy Trzebnickiego Stadionu
Miejskiego „Fair Play Arena”. 

Od 20 do 25 maja Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim
gościło młodzież z Kitzingen. Był to drugi cykl wymiany
międzyszkolnej. I na pewno nie ostatni. Wycieczka po
Kotlinie Kłodzkiej, Kudowie Zdrój, czy zwiedzanie
Wrocławia to tylko wybrane punkty z licznych atrakcji
przygotowanych dla zagranicznych gości.

Pierwszy strzał na bramkę na szkolnym boisku
w  Boleścinie padł 23 maja. Autorem historycznego
gola był Burmistrz Marek Długozima. Nowoczesne
boisko wielofunkcyjne, które tego dnia otwarto przy
Szkole Podstawowej służy nie tylko uczącej się tu mło-
dzieży, ale całej lokalnej społeczności.

Po raz trzeci 27 maja ulicami miasta przemaszerował
korowód mażoretek i orkiestr. Natomiast po raz pierwszy
w tym gronie znalazła się trzebnicka grupa mażoretkowa,
która działa przy Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu.
Gratulujemy debiutu i życzymy powodzenia w kolejnych
występach artystycznych. 

CZERWIEC
Trzebnica stała się domem dla trzech nowych rzeźb

– kotków. Pierwszy – Nastroszek znajduje się w Parku

Solidarności, drugi – Stawcio przy amfiteatrze pomiędzy
Stawami Trzebnickimi, a trzeci – Aquarius przy wejściu
do Trzebnickiego Parku Wodnego „ZDRÓJ”. Razem
z Kociogórkiem i  Lubuszką, które stoją na trzebnickim
Rynku, tworzą niezwykły szlak spacerowy po naszym
mieście, zaprojektowany z myślą dla dzieci i całych ro-
dzin.

Jest taki jeden dzień w  roku, gdy nasze miasto
należy do najmłodszych –  Dzień Dziecka. Ostatnie
święto miało wyjątkowy klimat zabawy i radości. Ulicami
miasta przeszła kolorowa Parada Cyrkowa, w  której
poza postaciami ze świata cyrku i bajki dumnie para-
dowały przebrane dzieci. W tym dniu obowiązkowe są
słodycze, konkursy i po prostu mnóstwo dobrej zabawy. 

Wielki sukces naszej gminy w  skali całego kraju!
11 czerwca w Warszawie w Teatrze Wielkim odbyło
się uroczyste wręczenie statuetek laureatom konkursu
„Teraz Polska”. Konkurs ma już swoją dobrze wypro-
mowaną i  rozpoznawalną markę, a  tegoroczna edycja
była jego dwudziestą odsłoną. Tym bardziej cieszy fakt,
że właśnie w tym jubileuszowym roku prestiżowe godło
otrzymała Gmina Trzebnica. Zwyciężyliśmy w kategorii
gmin miejsko-wiejskich jako jedna z  sześciu gmin
w kraju oraz jedyna z Dolnego Śląska.

Od 15 do 19 czerwca po raz kolejny gościliśmy na-
szych przyjaciół z  partnerskiego miasta Kitzingen
w  Niemczech. W  tym czasie w  naszym kraju trwały
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Nie
brakowało zatem spotkań pełnych sportowych emocji.
Wśród czterdziestoosobowej delegacji byli m.in.: Siegfried
Müller- Nadburmistrz Kitzingen wraz z  żoną, Claus
Lux- koordynator współpracy Kitzingen z Trzebnicą,
Ralph Hartner – kierownik urzędu miejskiego z Kitzingen
Ważnym momentem wizyty było złożenie kwiatów
przy grobie śp. ks. prof. Antoniego Kiełbasy – jednego
z prekursorów partnerstwa naszych miast.

W dniach od 16 do 17 czerwca na Trzebnickim
Stadionie Miejskim „Fair Play Arena” odbył się ogól-
nopolski finał rozgrywek w  ramach minimistrzostw
Europy które organizuje firma Deichmann i stowarzy-
szenie „Kochamy Sport” z Wrocławia. Ponad 400 dzieci
oraz ich rodzice i trenerzy gościli w Trzebnicy, korzystając
m.in. ze stadionu, aquaparku i  ścieżek rekreacyjnych
w Lesie Bukowym. 40 najlepszych krajowych drużyn
młodzieżowych rozegrało w sumie 100 meczy. Gmina
Trzebnica zapewniła młodym sportowcom nocleg i wy-
żywienie.

23 czerwca Gminne Przedszkole nr 1 w Trzebnicy
obchodziło ważne święto – uroczyście nadano mu imię
Krasnala Hałabały. Choć postać Hałabała to postać
z bajki, to sprawa z jego imieniem jest całkiem poważna.
Podczas uroczystości odczytano uchwałę Rady Miejskiej,
która formalnie  nadaje Przedszkolu to niezwykłe imię.

23 czerwca Trzebnicki Park Wodny „Zdrój” gościł
wielu reprezentantów z całej Polski. Wszystko za sprawą
ciekawego i  nietypowego przedsięwzięcia, jakim był
pierwszy w Polsce Turniej Hokeja Podwodnego „Aqua
Battle 2012” w Trzebnicy. Przyjechały drużyny z Gdańska,
Wrocławia, Siemianowic Śląskich, Gdyni i Bełchatowa. 

29 czerwca Orły znowu pofrunęły do zdolnych
uczniów. Bohaterem ostatniej Gali Szkolnych Orłów

Gminy Trzebnica 2011/2012 były uczniowskie pasje.
Ich odkrywanie i  rozwijanie to wspaniała przygoda
wpisana w  szkolne życie. Formuła tegorocznej Gali
realizowała jedno z zadań Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej, które wdraża program „Szkoły z pasją”.

Trzebnica kibicuje podczas Euro 2012. Trzebnicki
Stadion Miejski Fair Play Arena zamienił się w wielką
strefę kibica. Fani piłki nożnej z  całymi rodzinami
oglądali kolejne mecze dużym telebimie. Obok na
scenie występowali wyjątkowi artyści. I  choć pogoda
znowu kaprysiła, to naprawdę frekwencja mieszkańców
i ich kolorowe stroje, imponowały.

Ewelina Lisowska mieszkanka Gminy Trzebnica
odniosła ogromny sukces w II edycji niezwykle popu-
larnego programu X Factor. 8 czerwca została zaproszona
przez Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimę
do Urzędu Miejskiego. Spotkanie zaowocowało kolejnymi
projektami, m.in. artystka zaśpiewała na trzebnickim
stadionie z okazji rozpoczęcia rozgrywek EURO 2012.

LIPIEC
23 lipca przy ul. Leśnej i  Korczaka uroczyście

otwarto nowy plac zabaw dla dzieci, który powstał
dzięki współpracy Gminy Trzebnica z Fundacją Musz-
kieterów. Było oczywiście mnóstwo balonów słodyczy
i całkiem sporo dobrej zabawy na nowiutkich konikach,
huśtawkach i zjeżdżalni.

23 lipca drużyna PSV Eindhoven, w  której gra
polski zawodnik – Przemysław Tytoń zdobyła pierwsze
miejsce we wrocławskim turnieju Polish Masters. W ra-
mach przygotowań przed głównymi meczami zespół
z Holandii przeprowadził trening na Trzebnickim Sta-
dionie Miejskim FAIR PLAY ARENA. To spotkanie
było ogromnym przeżyciem szczególnie dla najmłodszych
kibiców.

26 lipca –  ta data przejdzie do historii Trzebnicy
jako jedna z ważniejszych. Faza marzeń o szkole mu-
zycznej, projektów, koncepcji i podejmowania ważnych
decyzji staje się rzeczywistością. Burmistrz Gminy
Trzebnica Marek Długozima oraz Prezes Zarządu
firmy INTERM Sp. z  o.o Kazimierz Stanisławczyk,
podpisali umowę na wykonanie modernizacji, remontu
oraz przebudowy budynków przy ul. 3 Maja. To tu od
września 2013 swoją działalność rozpocznie Szkoła
Podstawowa nr 2 oraz pierwsza w  powiecie Szkoła
Muzyczna I i II Stopnia.

Czas wakacji sprzyjał inwestycjom, z których naj-
bardziej cieszyli się najmłodsi. 28 lipca Burmistrz
Marek Długozima dokonał uroczystego przecięcia
wstęgi na kolejnym placu zabaw, w Księginicach. Jest
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Majówka w ogrodach klasztornych.

Dzień Dziecka.

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Boleścinie.

Wspólne oglądanie meczów i kibicowanie pod-
czas EURO 2012.

Podpisanie umowy na wykonanie budowy Szkoły
Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I i II Stopnia.



to jednocześnie największy plac zabaw na terenie Gminy
Trzebnica.

Po raz kolejny Gmina Trzebnica znalazła się w czo-
łówce gmin w niezależnym Rankingu organizowanym
przez dziennik Rzeczpospolita. W ogólnej klasyfikacji
mamy 15 – a jednocześnie 4 miejsce na Dolnym Śląsku,
a pod względem innowacyjności 4, co daje 1 miejsce na
Dolnym Śląsku! Tym bardziej cieszy fakt, że zostaliśmy
wyłonieni spośród 564 samorządów, które zakwalifikowały
się do drugiego etapu.

Od 16 do 20 lipca na Trzebnickim Stadionie Miej-
skim „Fair Play Arena” odbywało się zgrupowanie Nike
The Chance. Młodzi piłkarze trenowali i  walczyli
o swoją szansę pod okiem znanego i cenionego szkole-
niowca – Stefana Majewskiego. Nike the Chance, to
ogólnoświatowa akcja poszukiwania młodych talentów
piłkarskich, którzy nie mają zawodowych kontraktów,
ale posiadają umiejętności, dużą ambicję i wielkie serce
do gry. Bierze w niej udział aż 55 krajów.

SIERPIEŃ
2 sierpnia. Zniszczone budynki jeszcze straszą latami

zaniedbania, ale taki stan potrwa już niedługo. Pierwszy,
ciężki sprzęt wjechał na teren nowej siedziby Szkoły
Podstawowej nr 2 i  Szkoły Muzycznej w  Trzebnicy.
Od tej chwili jesteśmy świadkami tego, jak historia
dzieje się na naszych oczach. Zapraszamy Państwa do
śledzenia z nami postępu prac w specjalnie stworzonej
w tym celu wirtualnej galerii, prowadzonej na www.trzeb-
nica.pl.

3 sierpnia odbyło się posiedzenie Rady Społecznej
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w  Trzebnicy.
Przewodniczący Rady – burmistrz Marek Długozima
–  poinformował o  zamiarze modernizacji obecnej
siedziby ZLA. Za lokalizacją przychodni zdrowia w do-
tychczasowym miejscu, w ścisłym centrum miasta jed-
noznacznie opowiedzieli się mieszkańcy gminy. Wpływ
na tę decyzję ma również realna możliwość pozyskania
dofinansowania zewnętrznego na modernizację obecnej
siedziby.

7 sierpnia 2012 roku w Bogatyni miała miejsce nie-
codzienna uroczystość. Władze gminy uhonorowały
tytułem „Przyjaciel Gminy Bogatynia” samorządy, przed-
siębiorstwa, organizacje i osoby prywatne, które w pa-
miętnym 2010 roku pospieszyły na pomoc miastu zruj-
nowanemu przez powódź. Tytułu honorowy „Przyjaciel
Gminy Bogatynia” przyznano również Burmistrzowi
Markowi Długozimie,

Najsilniejsi ludzie na świecie przybyli do naszego
miasta! Wraz z nimi rzesze kibiców. 19 sierpnia Trzebnica
była gospodarzem międzynarodowych zawodów Stron-
gman Champions League. Jeden z zawodników przybył
nawet z odległej Republiki Południowej Afryki. A za-
witały do nas takie gwiazdy jak Misha Koklyaev z Rosji
oraz wielokrotny mistrz świata –  Zydrunas Savickas
z Litwy, który pobił rekord świata w konkurencji „Waga
Płaczu Przodem”. Zawody były relacjonowane w mię-
dzynarodowym kanale EUROSPORT, zapewniając
Trzebnicy skuteczną, międzynarodową promocję.

27 sierpnia – tegoroczne Dożynki Parafialne połą-
czono z innym wydarzeniem, ważnym dla małej spo-
łeczności związanej z   Parafii p.w. Nawiedzenia Naj-
świętszej Maryi Panny w Koczurkach – z  otwarciem
świetlicy wiejskiej w Domanowicach. Przed ołtarzem
polowym delegacje składały plony pól, owoce, wieńce
dożynkowe i chleby wypieczone z tegorocznych zbóż.

WRZESIEŃ
W dniach od 1 do 2 września 2012 r. Trzebnica

była gospodarzem ogólnopolskiego finału turnieju ama-
torskich drużyn w  piłkę nożną „Playarena Cup”.
W pierwszym dniu zawodów, na Trzebnickim Stadionie
Miejskim FAIR PLAY ARENA rywalizowały ze sobą
32 drużyny. W drugim dniu rozegrano mecze finałowe.
Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Gminy
Trzebnica – Marek Długozima. 

2 września w  Księginicach odbyły się Dożynki
Gminne. Od kilku lat Święto Plonów to prawdziwy
festiwal smaków i barw. Są przepiękne wieńce dożynkowe
i kramiki bogate w lokalne potrawy i rękodzieło. W tym
roku imprezę uzupełniły występy zespołu Szymanowianie,
kabaretu Jurki oraz gwiazdy wieczoru Papa D. Z każdym
rokiem impreza nabiera coraz większego rozmachu,
głównie za sprawą aktywności mieszkańców wsi i  ich
zaangażowania w organizację tego dnia. Bez obaw mo-
żemy powiedzieć: to jedne z  piękniejszych dożynek
w regionie!

8 września w Nowym Dworze otwarto nowy plac
zabaw dla dzieci. To już kolejny tego typu obiekt
w Gminie Trzebnica. Nowoczesny, bezpieczny i kolorowy
– dedykowany najmłodszym, a służący także integracji
mieszkańców sołectw. 

10 września uroczyście otwarto przebudowaną ulicę
Jana Pawła II. To szczególna ulica – znajduje się w bez-
pośrednim sąsiedztwie najważniejszych i  najbardziej
rozpoznawalnych zabytków Trzebnicy – Międzynaro-
dowego Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej oraz Pocy-
sterskiego Klasztoru Sióstr Boromeuszek. Oba te obiekty
tworzą wspólnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych
wizytówek naszego miasta i gminy. 

Na to wydarzenie czekają wszyscy mieszkańcy
gminy. 16 września na trzebnickim rynku po raz kolejny
odbyło się Trzebnickie Święto Sadów. Ulica Daszyńskiego
wypełniona po brzegi spacerującymi gośćmi zmieniła
się w deptak pełen kramików.  W tym roku publiczność
zabawiał znany satyryk – Marcin Daniec, a wieczorem
czekało na nas prawdziwe muzyczne show w wykonaniu
legendarnego zespołu Lady Pank.

Święto Sadów było także czasem niezwykłej premiery
superbohatera z  naszej gminy. Wśród spacerujących
gości pojawił Super Kot – maskotka Gminy Trzebnica
dedykowana dzieciom. Najmłodsi mogli sfotografować
się z wielką podobizną Super Kota oraz otrzymać znak
pomocnika – pieczątkę w kształcie kociej łapki. 

25 września miało miejsce uroczyste otwarcie Punktu
Informacji Turystycznej w  Trzebnicy. Punkt powstał
w  ramach Projektu Południowo-Zachodniego Szlaku
Cysterskiego. W ciągu niecałego miesiąca od urucho-
miania PIT odwiedziło ponad 80 osób. Byli to mieszkańcy
Gminy Trzebnica, ościennych Gmin, Wrocławia, ale
także turyści ze Szczecina, Leszna, Krakowa oraz
Niemiec. A to dopiero początek!

Działamy prorodzinnie. To nie powinno budzić
wątpliwości. Burmistrz Marek Długozima zadbał o ro-
dziców z małymi dziećmi, którzy są również petentami.
By ułatwić im wizytę w Urzędzie Gminy 20 września,
utworzono dwie strefy dla dzieci. Są tu małe stoliki,
krzesełka oraz pluszowe zabawki, kredki i kolorowanki,
tablicę, bujak oraz dywaniki nadające się do zabawy sa-
mochodzikami. Natomiast w toalecie, przystosowanej
dla osób niepełnosprawnych, zamontowano profesjonalny
przewijak dla niemowląt. 

26 września podczas sesji Rady Miejskiej radni
koalicji z KWW Marka Długozimy i Trzebnica 2000
Plus uchwalili dla Gminy Trzebnica studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego.
To niezwykle ważny  dokument  dla rozwoju gminy,
który pozwoli na rozpoczęcie opracowywania miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego.

Gmina Trzebnica była gospodarzem jednego z czte-
rech etapów rozgrywania zawodów w ramach I Mist-
rzostw Aglomeracji Wrocławskiej w  piłkę nożną.
Impreza odbyła się na Trzebnickim Stadionie Miejskim
FAIR PLAY ARENA. 27 września, odbyły się zawody
eliminacyjne w czterech miejscach – Oławie, Środzie
Śląskiej, Wrocławiu i Trzebnicy. W rywalizacji wystąpiły
dwie drużyny z Trzebnicy – ze Szkoły Podstawowej nr
2 i Szkoły Podstawowej nr 3, która wywalczyła awans
do finału. Trenerem zespołu jest Grzegorz Ruła. 

PAŹDZIERNIK 
11 października  w sali konferencyjnej Stadionu Na-

rodowego w Warszawie odbyło się rozstrzygnięcie XIII
edycji konkursu „Budowniczy Polskiego Sportu, którego
głównym organizatorem jest Polski Klub Infrastruktury
Sportowej. Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima
odebrał z  rąk gościa honorowego Gali – olimpijczyka
Roberta Korzeniowskiego najwyższe wyróżnienie – sta-
tuetkę „Budowniczego Polskiego Sportu”.

16 października to nie tylko święto o charakterze
religijnym, ale także święto mieszkańców miasta i gminy.
Z  tej okazji odbyła się Pielgrzymka trzebniczan do

www.kulturaisport.trzebnica.pl
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Otwarcie placu zabaw w Księginicach.

Dożynki Gminne 2012 odbyły się w Księginicach.

Strongman Champions League w Trzebnicy. Otwarcie przebudowanej ul. Jana Pawła II.

Pielgrzymka trzebniczan do grobu św. Jadwigi Śl.



grobu św. Jadwigi i  uroczysta Msza św. w  Bazylice.
Uczestnicy Pielgrzymki zebrali się na trzebnickim
Rynku, gdzie przywitani zostali przez Burmistrza
Gminy Trzebnica Marka Długozimę oraz J. E. Ks.
Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego.

19 października kolejna miejscowość Gminy Trzeb-
nica zyskała wyremontowaną i  odświeżoną świetlicę
wiejską. Sołtys Raszowa Bożena Durbajło zapewniła,
że to miejsce będzie tętnić życiem i ma służyć miesz-
kańcom do wspólnej integracji oraz dzieciom do roz-
wijania swoich zdolności i  mądrego gospodarowania
wolnym czasem.

19 października – wieczór refleksji, muzyki i sztuki
w  postaci obrazów i  grafik o  Trzebnicy. Wernisaż
„Marzy nam się uzdrowisko – o  Trzebnicy mieście
z  bajki” miał swoje trzy bohaterki, trzebniczanki –
autorkę baśni o Trzebnicy Danutę Kamińską oraz ilust-
ratorki jej książek, a  zarazem przyjaciółki i  lokalne
artystki – Ewę i Martę Mroczek. Wyjątkowa frekwencja,
a  także nastrój pełen serdeczności i  dobrego ducha
przyjaźni potwierdziły, jak ważne są te spotkania.

Uzdrowisko nie tylko nam się marzy, ale staje się
całkiem bliskie rzeczywistości. Dnia, w którym odbywał
się wernisaż, Burmistrz Marek Długozima otrzymał
bardzo ważne pismo. -Miło nam poinformować wszyst-
kich mieszkańców, że otrzymaliśmy już świadectwo
potwierdzające właściwości lecznicze klimatu w Trzebnicy.
O wydanie takiego świadectwa zwróciliśmy się do In-
stytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
im S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w War-
szawie. Badania są niezbędne do uzyskania w przyszłości
statusu uzdrowiska, o który stara się Gmina Trzebnica
– poinformował burmistrz.

30 października. Wymieniono starą, zniszczoną na-
wierzchnię schodów przy ulicy Słonecznej. Warto po-
kazywać też te z pozoru małe remonty, bowiem i one
wpisują się charakter dynamicznych zmian, które ob-
serwujemy w Gminie Trzebnica już od dłuższego czasu. 

31 października w auli Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy
odbyło się spotkanie z  założycielem Fundacji Poza
Horyzonty – Jaśkiem Melą. Uczniowie, którzy działają
w  wolontariatach szkolnych mieli okazję wysłuchać
ciekawej, wzruszające, ale przede wszystkim budującej
historii. Jasiek Mela spotkał się również z burmistrzem
Markiem Długozimą. I to spotkanie zaowocowało nie-
zwykłym projektem: Bieg Sylwestrowy 2012 miał wy-
jątkowy, charytatywny wymiar: zebrano pieniądze na
protezę dla podopiecznego fundacji małego Jaśka Szopy,
ale o tym szerzej w grudniu.

LISTOPAD

4 listopada Tomek Kowalski z Marcinowa głosami
telewidzów wygrał telewizyjne show muzyczne „Must

Be The Music”. 6 listopada zwycięzcą spotkał się z Bur-
mistrzem Markiem Długozima, który w imieniu własnym
i mieszkańców, pogratulował Tomkowi zwycięstwa oraz
zapewnił o dalszym wsparciu jego muzycznej drogi.

5 listopada sprawa modernizacji Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego weszła w kolejny etap. W Urzędzie
Miejskim w  Trzebnicy odbyło się otwarcie ofert na
opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę
i rozbudowę budynku przychodni w Trzebnicy. Wpłynęło
dwanaście ofert.

11 listopada – Święto Niepodległości. Święto radości.
Tegoroczne uroczystości miały wyjątkowy charakter,
głównie za sprawą rekonstrukcji historycznej przepro-
wadzonej przez Trzebnickie Stowarzyszenie Jazdy His-
torycznej z Taczowa Małego. Pokaz walk współczesnych
komandosów, defilada wojskowa z historycznymi po-
staciami to tylko kilka z punktów bogatego programu. 

15 listopada zakończono remont drogi w Cerekwicy.
Ponad 350-metrowy odcinek przeszedł gruntowną
przebudowę. Niemal identyczny zakres robót zostanie
przeprowadzony w Nowym Dworze, gdzie rozpoczęto
już prace remontowe.

16 listopada Burmistrz Gminy Trzebnica Marek
Długozima i  Matka Generalna  Kongregacji Sióstr
Miłosierdzia Świętego Karola  Boromeusza  Alberta
Groń podpisali umowę, na mocy której Gmina  Trzebnica
przekaże  150 tysięcy zł na remont klasztoru. To bardzo
znaczące wsparcie, bo ten zabytkowy obiekt wymaga
pilnie nowego dachu na powierzchni ponad jednego
hektara!  W czerwcu 2011 powołano do życia Fundację
dla Ratowania Klasztoru Świętej Jadwigi „By Służyć”.

18 listopada w  sali widowiskowej Trzebnickiego
Centrum  Kultury i Sportu odbył się koncert galowy 4
edycji projektu muzycznego Młodzi Śpiewni. Motywem
przewodnim tej edycji warsztatów był polski big beat.
Tym razem gala połączona była z koncertem zwycięzcy
"Must Be The Music" Tomka Kowalskiego z zespołem
FBB.

Na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy, 26
listopada Trzebnicę wizytowała pani Renata Kucharska
– pracownik Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków. Celem przyjazdu było obejrzenie
postępu prac przy budowie Szkoły Podstawowej nr 2
oraz Szkoły Muzycznej. Burmistrz zaprezentował
również miejsce po dawnym basenie kąpielowym (niecka
przy Orliku na ul. Oleśnickiej), które zamierza prze-
znaczyć na halę sportową dla nowej szkoły. Kolejnym
ważnym powodem tej wizyty była konsultacja w sprawie
modernizacji przychodni zdrowia.

27 listopada ukończono kolejny kompleksowy remont
świetlicy, tym razie w  Brzeziu. Teraz do dyspozycji
mieszkańców jest piękny obiekt, który umożliwi wspólną
realizację wielu przedsięwzięć i  z pewnością będzie
miejscem licznych spotkań. Wewnątrz budynku znajduję
się duża sala ze sceną, kuchnia oraz zaplecze sanitarne.
Świetlica w Brzeziu znajduje się jest w centrum miejs-
cowości. Jak każde tego typu pomieszczenie, stanowi
ważny element codziennego życia lokalnej społeczno-
ści.

GRUDZIEŃ
2 grudnia w Hali Sportowej w Trzebnicy rozegrano

Turniej Koszykówki El Clasico o Puchar Burmistrza
Gminy Trzebnica. Spośród czterech drużyn, biorących
udział w  derbach Trzebnicy, zwycięską została BC
Trzebnica. W  zawodach udział wzięły drużyny: BC
Trzebnica, DiTRojt Flinstons, Promilki Trzebnica i Za-
dymki Trzebnica. Medale, puchary, nagrody oraz pa-
miątkowe koszulki z herbem Trzebnicy wręczyli wspólnie
– Marek Długozima Burmistrz Gminy Trzebnica oraz
Mariola i Tomasz Stangenberg właściciele Bricomarche
w Trzebnicy, sponsorzy wydarzenia. 

5 grudnia Władysław Zięba, zgłoszony przez Bur-
mistrza Marka Długozimę, odebrał specjalną Nagrodę
Sportową Dolnego Śląska za całokształt pracy szkole-
niowej w plebiscycie organizowanym przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Dolnośląskiego. Władysław
Zięba stanowi historię Trzebnickiej siatkówki. Wpisany
został w poczet Honorowych Obywateli Trzebnicy.

Od 6 do 7 grudnia w  Trzebnicy stacjonowała
drużyna Legii Warszawa, która przygotowywała się do
ligowego meczu z WKS Śląskiem Wrocław. Drużyna
stacjonowała w hotelu „Trzebnica”, a  rozgrzewka za-
wodników odbyła się na terenach spacerowo – rekrea-
cyjnych przy trzebnickich stawach ulicy Leśnej.

16 grudnia burmistrz Gminy Trzebnica wizytował
remont ul. Kwiatowej. Przebudowana została nawierzch-
nia jezdni, chodników oraz sieć wodociągowa i kanali-
zacyjna. Jest to pierwszy etap prac, dążących do utwo-
rzenia deptaka na ul. Daszyńskiego.

Już po raz trzeci mieszkańcy naszej gminy spotkali
się na Trzebnickim Rynku, by uczestniczyć w zabawie
mikołajkowej dla dzieci oraz wspólnej Wigilii. 16
grudnia na trzebnickim Rynku panowała piękna, świą-
teczna atmosfera. Przestrzeń wypełniła się dźwiękami
kolęd w wykonaniu młodzieży, a także zapachami pier-
niczków, które ozdabiali najmłodsi. Na stołach znalazły
się pierogi, barszcz, wigilijna kapusty i przepyszne ciasta
przygotowane w tzw. wersji domowej przez panie zrze-
szone w Kołach Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeniach.
Specjalnym gościem tegorocznego spotkania była Dorota
Osińska.

31 grudnia – Do pokonania 10 kilometrowa trasa.
Na koniec radość i duma. W tym roku było coś ponad
to. Mały, prawie półtoraroczny chłopiec – Jasiek. Sam
ma problemy z bieganiem, ponieważ brakuje mu nóżki,
ale 31 grudnia w Trzebnicy ponad 1200 osób pobiegło
dla niego. Efekt? Czek na ponad 15 tys. zł! Dzień
przed sylwestrem na starcie stanęli uczniowie szkół
podstawowych i  gimnazjalnych. W  tym roku było
prawie 400 osób!

www.kulturaisport.trzebnica.pl
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Obchody Dnia Niepodległości.

Dach Klasztoru Sióstr Boromeuszek zostanie wy-
remontowany.

Spotkanie z Jaśkiem Melą w Gimnazjum nr 1.

Tomek „Kowal” Kowalski zwycięzcą programu
muzycznego Must Be The Music w TV Polsat.

Mikołaj oraz Wigilia na trzebnickim Rynku.


