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8,36  km2
Powierzchnia:  

12 727
Liczba mieszkańców:  kody pocztowe:  

Prawa miejskie nadane 
w roku 1250

Tablice rejestracyjne 
zaczynające się od DTR

Burmistrz: Marek Długozima

DTR

55-100+48 71
numer kierunkowy:  

MIASTO SUPER KOTA
Czyste powietrze, zadbana starówka i prawdziwy raj dla spragnionych 
aktywnego wypoczynku. Malowniczo położone, porośnięte starymi 
lasami i słynnymi sadami owocowymi – smakowita propozycja dla 
miłośników każdej formy rekreacji. 

Wrocław

Warszawa

Trzebnica
26 km

357 km
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CZY WIESZ, ŻE...

Kilkadziesiąt lat temu nieopodal Trzebnicy znaleziono 
niezwykłą, tajemniczą skałę – wielu naukowców jest 
zgodnych, że niewykluczone jest jej 

kosmiczne pochodzenie. 

Co roku we wrześniu w Trzebnicy odbywa się 

Trzebnickie Święto Sadów.
Szczególnie wiele jest tu jabłek pochodzących z okolicznych sadów. To 
również czas zabawy, gdy mieszkańcy i goście uczestniczą w koncertach i 
licznych imprezach.

Trzebnica ma swój własny hejnał pt. 

„W cztery strony świata”. 
Utwór został skomponowany przez Włodzimierza Rucińskiego.

Trzebnica znalazła się w gronie 30 miast zakwalifikowanych 
jako rekomendowane kandydatury na Centra Pobytowo - 
Treningowe dla Finalistów

Maskotką Trzebnicy jest Super Kot

Cała ulica jest także wyłożona kostką, zamontowane są ławeczki, lampy. Wszystko tworzy spójną całość z Rynkiem. Nie mogło więc i w tym miejscu zabraknąć kolorowego 
akcentu w postaci kwiatów zawieszonych na lampach i ustawionych w postaci dużych konstrukcji kwiatowych.

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica 
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Trzebnicki rynek i ratusz zdobyły I miejsce w konkursie 

Modernizacja Roku 2009.

Na Wzgórzach Trzebnickich odkryto najstarsze ślady funkcjonowania człowieka w Polsce. 

ok. 500 000 lat temu 
żyła grupa ludzi z gatunku Homo erectus. Pozostałości świadczące o ich obecności można 
obecnie zobaczyć w Trzebnickim Muzeum Regionalnym.

Trzebnicka Bazylika Św. Jadwigi ma status Międzynarodowego Sanktuarium. Wraz z Pocysterskim Klasztorem stanowią jedną
z największych tego typu budowli w całej Europie Środkowej. Nadzór nad obiektem pełnią Księża Salwatorianie i Siostry Boromeuszki.

W Trzebnicy żyła i działała św. Jadwiga, która ze swoim mężem, 
księciem Henrykiem Brodatym, ufundowała tutejszy klasztor                      
i Bazylikę.
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GMINA
WSPIERAJĄCA SPORT Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica 

Promowanie terenów zielonych jest mocno związane z zachęcaniem do 
zdrowego życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Sądzę, ze takie myślenie 
włodarzy miast, aby zapewnić mieszkańcom tereny rekreacyjne, zielone, zadbać 
o estetykę i ukwiecenie świadczy o pewnej świadomości i zbliża nas do 
europejskich standardów.

171 km 
Miasto położne jest na Wzgórzach Trzebnickich – rzeźba terenu jest na tyle 

zróżnicowana, że udało się tu stworzyć ciekawe trasy rowerowe. 

Najdłuższa trasa to malownicza Trzebnicka Pęta Rowerowa, która biegnie 
przez okoliczne gminy i prowadzi do najciekawszych obiektów.

W Lesie Bukowym wyznaczono
tematyczne ścieżki spacerowe,

a także biegowe, rowerowe i nordic walking.

Dla miłośników zdobywania 
wiedzy i sportu 



Group

tel: +48 68 455 62 69    |    info@terra-pl.eu

www.terra-pl.euDowiedz się więcej na...
Inspirowaninatura.pl/miejskie-historie

CO WARTO ZOBACZYĆ?
Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica 

Trzebnica posiada silne tradycje, jeśli chodzi o wykorzystanie 
terenów zielonych. Mam oczywiście na myśli doskonale 
prosperujące przed II wojną światową uzdrowisko                          
w Trzebnicy. Obecnie pracujemy nad przywróceniem 
naszemu miastu statusu uzdrowiska.

Najstarszym zabytkiem uzdrowiska jest pochodzący z

1888 roku
dom zdrojowy, gdzie leczono kąpielami błotnymi, 
borowinowymi i wodą. Popularność uzdrowiska 

była tak ogromna, że już niedługo później powstała 
dalsza infrastruktura zdrojowa.

Dawny kompleks uzdrowiskowy jest położony w południowo-wschodniej 
części miasta. Można tutaj zobaczyć zabudowania niegdysiejszego 

Zdroju Jadwigi, a także odwiedzić Las Bukowy -  dawny park zdrojowy.

W 2010 roku zakończyliśmy potężną inwestycję, polegającą na modernizacji okolic stawów oraz Lasu Bukowego. Trasy biegowe, spacerowe, rowerowe oraz do 
uprawiania nordic walking w Lesie Bukowym, wytyczone zostały na wzór przedwojennych alejek. Wokół stawów zamontowaliśmy liczne ławeczki, oświetlenie, a nawet 
scenę. W 2011 roku natomiast, przy Lesie Bukowym i Stawach Trzebnickich, otworzyliśmy Trzebnicki Park Wodny Zdrój - kompleks basenów zewnętrznych i 
wewnętrznych, który doskonale wpisuje się w charakter tego miejsca.

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica 



Stylową kostkę urozmaicono elementami małej architektury, jak ławeczki lampy oraz fontanna. Jednak to dzięki ukwieceniu, 
serce naszego miasta zyskuje co roku nowy blask i dodatkowy element, dzięki któremu staje się piękniejsze.

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica 

Rynek w Trzebnicy tętni życiem i jest dumą miasta. To miejsce spacerów i rozrywki: 
często odbywają się tu koncerty, wystawy, a także Święto Sadów, Parada Orkiestr Dętych i Humoru, 

Dzień Dziecka, Jarmark Bożonarodzeniowy oraz święta państwowe.

Latem rynek zostaje pięknie ukwiecony, zimą zdobi go świąteczna 
 iluminacja, co sprawia, że zarówno mieszkańcy, jak i goście pokochali to miejsce.

Od kilku sezonów umieszczaliśmy kwiaty na trzebnickim Rynku, który w 2009 
roku został zmodernizowany, podobnie jak budynek zabytkowego Ratusza. 
Całość jest rzecz jasna uzupełniona o odpowiednie zagospodarowanie zieleni.

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica 
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RYNEK W TRZEBNICY

Na rynku znajduje się fontanna, pręgierz, drzewko szczęścia oraz rzeźba dwóch 
kotów - Kociogórka i Lubuszki, które zapoczątkowały, tzw. "Kocią Ścieżkę". Poza 

nimi na terenie miasta znajdują się jeszcze rzeźby: Stawcia, Mruczysława, Aquariu-
sa oraz Nastroszka. Ich imiona wybrano w konkursie dla dzieci. "Kocia Ścieżka" to 

integralna cześć wizerunku miasta oraz doskonała propozycja na zwiedzanie 
Trzebnicy z małymi dziećmi.



71 konstrukcji
wiszących
W600 6 kwietników

na lampy
JIFLOR 600 4 nakładki

choinkowe
H1200

konstrukcje
stojące
H120023 konstrukcje

stojące
H7502

W LICZBACH


