
UCHWAŁA NR XIV/105/2016
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą ,, Plan odnowy miejscowości  Trzebina na lata 2016-2022”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz.1515; poz.1045; poz.1890) oraz w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 14 Ustawy z dnia 20 lutego 2015r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015r. 
poz.349) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się ,, Plan odnowy miejscowości Trzebina na lata 2016 - 2022”, przyjęty Uchwałą Zebrania 
Wiejskiego w Trzebinie nr 1/2016 w dniu 1 marca 2016r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/107/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie 
zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan Odnowy Miejscowości Trzebina”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szwadowska
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1.     WPROWADZENIE 
 

Plan Odnowy Miejscowości Trzebinia jest dokumentem określającym strategię działań 
wsi w zakresie społeczno-gospodarczym na lata 2016-2022. 

Powodem powstania planu jest wykreowanie kierunków rozwoju Trzebiny, w celu 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez efektywne pozyskiwanie funduszy strukturalnych 
na rzecz rozwoju wsi, w szczególności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Plan Odnowy Miejscowości jest zgodny z dokumentami strategicznymi 
rozwoju kraju oraz Gminy Lubrza. Podstawą opracowania Planu jest Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Wieloletni Plan Finansowy Gminy Lubrza, a także 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubrza oraz 
konsultacje z mieszkańcami wsi Trzebina.  Jest też kontynuacją Planu Odnowy Miejscowości 
Trzebina na lata 2007-2013. 

Plan Odnowy Miejscowości Trzebina zawiera charakterystykę miejscowości, jej historię, 
położenie, także analizę zasobów przyrodniczych, społecznych, technicznych jako obraz 
aktualnej sytuacji wsi. Poza tym przedstawia mocne i słabe strony wsi, kierunki rozwoju, opis 
zakładanych przedsięwzięć oraz planowane działania. Plan ma charakter otwarty i może być 
aktualizowany, będzie mógł być uzupełniany nowymi przedsięwzięciami, w zależności  
od dostępu do funduszy z UE. 

W wyniku realizacji Planu poprawi się atrakcyjność Trzebiny i pozwoli podnieść standard 
życia jej mieszkańców oraz poprawi jej atrakcyjność. Plan został jednomyślnie zatwierdzony 
Uchwałą Rady Sołeckiej i zaakceptowany na Zebraniu Wiejskim przez mieszkańców 
miejscowości. 
 
2.     CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWO ŚCI 
 

2.1.  POŁOŻEN1E MIEJSCOWOŚCI 
 

Trzebina jest położona na wysokości 275 m n. p. m. , w województwie opolskim, 
powiecie prudnickim, wchodzi w skład 11 sołectw Gminy Lubrza. Leży u podnóża Gór 
Opawskich, w otulinie Parku Krajobrazowego Sudetów południowo - wschodnich. 
Do najbliższego miasta Prudnika jest 4 km i do niego prowadzi jedyna droga na północ 
(droga nr 41), która na południe biegnie przez wieś do granicy państwa i  dalej do Czech. Na 
wschód od Trzebiny leżą wsie: Krzyżkowice i Skrzypiec, a na zachód miejscowość 
Dębowiec. 
W Trzebinie znajduje się pełnotowarowe przejście graniczne Trzebina - Bartultowice. 
Wieś Trzebina jest niewielka, jej powierzchnia wynosi 1636 ha, a zamieszkuje w niej 793 
mieszkańców. 
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Trzebina – widok z lotu ptaka ( źródło : Google Maps )  
 
 
2.2. HISTORIA WSI TRZEBINA 
 
TRZEBINIA - KUNZENDORF - BAD WACHTEL - KUZENDORF - KONCZYCE - 
TRZEBINA 

Pierwsze wzmianki o Trzebinie pochodzą z XIII w. Kiedy dokładnie powstała ta 
osada, kiedy otrzymała swoją nazwę dziś ustalić nie można.  Pierwsze dokumenty dotyczące 
terenu Trzebiny pochodzą z lat 1370 i 1385. 
Wiadomo z nich, że tereny dzisiejszej Trzebiny w latach 50-tych XIII wieku należały  
do biskupa Bruna (Brunona) Ołomunieckiego. Zalecił on, aby ziemie na zachód od Prudnika 
zasiedlono przez osadników niemieckich. To właśnie ci osadnicy, którzy przybyli na teren 
dzisiejszej Trzebiny, tworzyli wieś i uprawiali okoliczne ziemie. 
Dokument z roku 1370 mówi już konkretnie o oddzielnej gminie i nazwie „Kunzendorf”, jest 
to pierwszy akt wydany przez ówczesnego właściciela okolic Prudnika księcia Henryka 
Niemodlińskiego. Zezwolił on w tym dokumencie sołtysowi z Kunzendorfu na posiadanie 
straganów z mięsem, chlebem i butami.  Wieś liczy wówczas 20 kmieci, jest regularna  
o układzie niwowo - łanowym. 
W 1481 roku książęta opolscy Jan i Mikołaj sprzedali Kunzendorf i okoliczne wsie rodzinie 
panów z Wrbna (Czechy).  Adam Kotuliński Von Friedberg, późniejszy właściciel wsi, 
postarał się aby 17 stycznia 1542 roku w Pradze, cesarz Ferdynand I  nadał wiosce prawa 
osady targowej z prawem osiedlania rzemieślników, urządzania dwóch jarmarków na św. 
Jerzego i św. Bartłomieja i stemplowania w zielonym wosku własnego herbu (św. Jerzy 
przebijający włócznią smoka i szatana). 
W roku 1559 Anna Kotulińska przekazała teren mężowi: Krzysztofowi von Wachtel, stąd 
pochodzi nowa nazwa miejscowości: Wachtel - Kunzendorf. 
Upadek miasteczka w 1631 r. spowodowała konkurencja Prudnika i wojna trzydziestoletnia.  
W roku 1670 właścicielką Wachtel Í Kunzendorf była Helena von Smeskal, z domu Betach  
i na mocy testamentu z dnia 3 grudnia 1670 r. daruje swoją posiadłość (i Wierzbiec) 
zakonowi Bożogrobowców oraz odkryte w roku 1809 pierwsze źródło wód mineralnych. 
W wyniku sekularyzacji dóbr kościelnych w Prusach, w roku 1810 Wachtel i Kunzendorf 
staje się wsią królewską. Król pruski w dowód wdzięczności za waleczność i w zamian  
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za żołd, przekazał dobra trzebińskie w 1812 r. księciu Gebchardowi von Valstchatt 
Blucherowi. Ten ostatni 15 lutego 1817 r. sprzedał ten teren za kwotę 67 tysięcy talarów 
Franciszkowi i Jerzemu Hübnerom  -  dotychczasowym zarządcom majątku. Rodzina 
Hübnerów gospodarowała swoją majętnością przez 3 pokolenia, tj. 80 lat, do 1899 r. Wieś 
stanowiła  
w tym czasie duże skupisko ludzi z Królewskim Urzędem Celnym na ważnym trakcie 
Wrocław - Morawy, zbudowanym w 1830 r. przy tzw. ,,Szosie Cesarskiej”. We wsi działały 
również: browar, cegielnia, gorzelnia, filia poczty, królewska komora celna, urząd podatkowy 
i trzy młyny wodne. Wieś wówczas liczyła 950 mieszkańców i była jedną  
z najzamożniejszych w powiecie. 
W 1899 r. miejscowość Wachtel - Kunzendorf została przejęta przez Bank Śląski, który 
odsprzedał majątek hrabiemu Praschma. Ten ostatni, W 1905r, sprzedał go mieszkańcom 
wioski i to oni stali się właścicielami użytków rolnych oraz źródeł wraz z uzdrowiskiem.  
Po II wojnie światowej ludność napływowa (Polacy - repatrianci) zamieszkała teren wsi, 
którą po przetłumaczeniu z j. niemieckiego nazwała ją Kończyce, dopiero w roku 1947 
nadano jej miano Trzebina. 
 
 
2.3.  PRZESTRZENNA  STRUKTURA TRZEBINY 
 

Od momentu powstania osady  wieś Trzebina rozwijała się gospodarczo. Jednak 
najważniejszym dla jej rozwoju było nadanie przywileju w 1542 r., który podnosił ją do rangi 
osady targowej z prawem osiedlania się rzemieślników.  Stąd we wsi pojawili się 
rzemieślnicy i półrzemieślnicy, którzy oprócz zajmowania się rzemiosłem uprawiali ziemię.  
W XVI w. miejscowość rozwijała się w kierunku południowym i północnym zagęszczając 
układ łańcuchowy coraz częściej z dwustronnie obudowaną drogą. Już od końca XVI w. na 
wsiach wyróżniały się warstwy ludności, a w XVIII w. były one wyraźne i dotyczyły całej 
struktury społecznej.  Byli to : kmiecie, zagrodnicy (chłopi małorolni), chałupnicy (posiadali 
dom z ogrodem, bez ziemi), sołtysi i rzemieślnicy. 
W związku z taką strukturą ludności wsi oraz zasobami naturalnymi terenu, powstała  
w Trzebinie zabudowa ściśle związana z zamkiem książęcym oraz ciekami wodnymi.  
To wokół zamku i wzdłuż cieków wodnych powstawały zabudowania mieszkańców. 
Bogactwa lasów położonych po stronach wschodniej i zachodniej wioski były dodatkowym 
atutem do osadzania się coraz większej liczby ludności (l830r. - 950 osób). Charakterystyczną 
zabudową wsi jest zabudowa mieszkalno - inwentarska, a w  ostatnim okresie zauważa się 
powstającą zabudowę mieszkalną. 
Centrum wsi stanowi zabytkowy park pałacowy z ruinami zamku. Od centrum zabudowania 
usytuowane są w równomiernej odległości zarówno na północ, jak i na południe (po 1,5 km). 
Nad wsią góruje wieża kościelna, pięknie podświetloną nocą. Teren Trzebiny jest 
pagórkowaty, a ze wzniesienia Kłobuczek rozciąga się piękny widok na panoramę wsi, 
Prudnika i Czech. 
Trzebina to wieś najbardziej wysuniętą na południe obszaru Gminy Lubrza, jest drugą co do 
wielkości osadą gminy. Położona jest przy głównym szlaku komunikacyjnym Opole - 
Prudnik - granica państwa z Czechami. 
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3.     INWENTARYZACJA  ZASOBÓW  SŁU ŻĄCYCH  ODNOWIE  WSI 
 
3.1.  ZASOBY  PRZYRODNICZE 
 

Przez Wieś Trzebina przepływa rzeczka, która stanowi spływ kilku strumyków 
spływających ze wschodnich stoków Długoty (jeden stanowił naturalną granicę państwa, 
czesk. Hranicny) i zachodnich stoków Lipowca.  Wpada ona do dużej rzeki Prudnik. 
Wioska leży na poziomie 255 - 275 m n. p. m. W obrzeżu dwóch gór:  Lipowca i Długoty. 
Lipowiec (369 m n. p. m. czesk. Hranicny Kopec) to wzniesienie na południowy wschód  
od Trzebiny, porośnięte lasem dębowym ze świerkami i lipami. Na Wschód od Lipowca stoi 
Grajna (362 m n. p. m.) z resztkami wieży triangulacyjnej i dawnymi okopami. Bliżej wsi 
leży wał Kłobuczka (285 m n. p. m.) z „czapką” lasu pod szczytem i uroczymi widokami na 
całe Góry Opawskie. W lasach Lipowca występują niewielkie kopce pokryte gruzem 
skalnym. Obniżenia między wzgórzami i ich formy terrasowe są śladami trzeciorzędowego 
brzegu morskiego. 
Na północny zachód od Trzebiny znajduje się Klasztorna Góra lub Kozia Góra o wysokości 
285 m n. p. m. z klasztorem o. o. Franciszkanów i kościółkiem p. w. św. Józefa. 
Masyw Gór Opawskich powstał w dewonie, stąd występują tu różne rodzaje skał, np. na 
Długocie i Lipowcu można spotkać szarogłazy i piaskowce. Różnorodność i bogactwo złóż 
mineralnych spowodowały, że w okolicach Trzebiny znajdują się kamieniołomy. 
W czasie żłobienia przez morze miedzy Dlugotą a Lipowcem, w miejscu położenia Trzebiny, 
osadzały się różnego rodzaju iły i mułki, a także piaski i żwiry. Stąd Trzebina jest położona 
na podłożu łupkowo – piaskowcowym stanowiącym dobre podłoże geotechniczne. Na lewym 
brzegu Trzebinki zabudowa została posadowiona na podłożu lessowym. Lokalne warunki 
geotechniczne mogą być niekorzystne w przypadku lokalizacji zabudowy na skłonach zboczy, 
na podłożu glin stokowych. Z kopalin udokumentowano złoża kruszywa naturalnego,  
o zasobach geologicznych wynoszących 9 574 000 t. 
 

LASY 
 

Wszystkie lasy położone w okolicy Trzebiny należą do Nadleśnictwa Prudnik i są podzielone 
na dwa kompleksy : 
- Kompleks „Dębowiec” zlokalizowany na zachód od wsi obejmuje las porastający 
wschodnie stoki gór : Okopowa, Zybult i Sępik. W tym kompleksie dominującymi gatunkami 
drzewostanu są: dąb, modrzew oraz świerk (wiek drzewostanu 60 - 130 lat). 
- Kompleks „Lipowiec” zlokalizowany na wschód od wsi obejmuje las porastający stoki gór  
2 Lipowiec i Wężowa. Tu dominują: dąb, modrzew, buk, lipa oraz świerk (wiek drzewostanu 
60  - 125 lat). 
Mieszkańcy wsi oraz Prudnika często odwiedzają te tereny w okresie grzybobrania i ze 
względu na obfitość jagód. 
 

ZWIERZ ĘTA 
 

Zwierzyna żyje w stanie wolnym i w drodze odłowu jest pozyskiwana przez koła łowieckie. 
Dziś, po wyginięciu niedźwiedzi i wilków, największymi zwierzętami lasów trzebińskich są: 
jelenie, daniele i sarny, rzadziej muflony. Pojawiają się też dziki, lisy, rzadziej kuny, łasice  
i borsuki. Po łąkach często biegają zające, a w lesie czarne i rude wiewiórki. Żyje tu sporo 
gryzoni, z największą osobliwością - popielicą, gatunkiem na wymarciu. Nad wodami żyje 
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piżmak, na polu chomik i badylarka. Bogaty jest też świat ptaków (170 gatunków),  
a wśród nich: zimorodki, pliszki górskie, puszczyki, pójdźki, dzięcioły (pstre  
i czarne), orzechówki, skowronki, kuropatwy, bażanty, myszołowy, jastrzębie, bociany, 
słowiki, dzikie kaczki. 
 
KLIMAT, RO ŚLINY 
 

Trzebina leżąc we wschodniej części gór ma klimat bardziej kontynentalny, a okres 
wegetacyjny trwa 203 dni, stąd bogactwo roślin ciepłolubnych. Na dużych okolicznych 
łąkach rosną stokrotki, niezapominajki, jaskry, dziewięćsiły bezłodygowe, jarzębice, buławiki 
mleczolistne, lilie złotogłowy, pierwiosnki, fiołki, konwalie majowe, a także krzew 
wawrzynek wilczełyko (wiele z nich jest chronionych). Klimat Gór Opawskich jest dość 
łagodny; są to najcieplejsze góry w Polsce; średnia temperatura wynosi 7-8,5°C. 
Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (17-19°C), obfituje w opady i burze. Najzimniej jest  
w styczniu i lutym  (od –loC do - l0 oC). Opady śniegu pojawiają się i znikają kilka razy  
w ciągu zimy, a odwilży często towarzyszą mgły. Występują tu gwałtowne i częste ciepłe 
wiatry, wiejące najczęściej w marcu i kwietniu, z południa. 
 

GLEBY 

 
Na ogólną powierzchnię gruntów wsi Trzebina, która wynosi 1636, 1660 ha zajmują: grunty 
orne - 8l3,67l8 ha, sady - 6,0293 ha, łąki - 109,2203 ha,  pastwiska - 51, 9322 ha, grunty pod 
lasami - 529,2203 ha, nieużytki - 5,4300 ha, inne - l20,6534 ha. 
Areał gruntów ornych na terenie wsi dzieli grunty na następujące klasy: klasa IV, klasa V,  
klasa VI. 
 

WODY MINERALNE 

 
Na terenie wsi Trzebina stwierdzono występowanie wód mineralnych o celach leczniczych. 
Ich eksploatacja rozpoczęła się już na początku XIX w. We wrześniu 1809 r. wykopano 
studnię dla potrzeb dworu. Okazało się, że woda nie nadawała się do picia, bo pojawiał się  
w niej osad „jak mąka ceglana”.  Ówczesny zarządca majątku Georg Hübner przeczuwając, 
że odkrył źródło mineralne, zaangażował do badań wody fizyka prudnickiego dr Reymanna  
i aptekarza. Stwierdzono, że woda bije ze skały zawierającej drobinki żelaza, ma „zgniły” 
smak i zapach. Z opinii dr Reymanna : „Jeśli chodzi o zastosowanie wody z tego źródła,  
to jako lekarz mogę ją polecić (ponieważ można ją zaliczyć do wód żelazistych) W przypadku 
zwiotczenia mięśni do picia i do kąpieli,  szczególnie przydatna jest przy kłopotach 
trawiennych, przy schorzeniach ginekologicznych i okołoporodowych, przy paraliżach  
po wylewach krwi do mózgu, przy chronicznych podrażnieniach i zaparciach dolnych dróg 
trawiennych, jeśli przy tym nie występuje gorączka i nie ma miejsca na braki organiczne.” 
W wyniku zezwolenia prałata ojców krzyżowców w Nysie oraz urzędu powiatowego, już   
w następnym roku przybywali tu chorzy z bliższych i dalszych okolic. Według analizy 
chemicznej z 1811 r. woda zawierała: węglany sodu, żelaza, wapnia i magnezu, siarczan 
wapnia, sól kuchenna i dużo C02, a temperatura wody wynosiła 10° Reaumura. 
Badania bardziej szczegółowe określił w 1823 r. dr  Biefel, publikując skład wody: sole 
ułatwiające trawienie, słono-kwaśną sodę, kwasowo- siarkową sodę, kwasowo- siarkową 
ziemię wapienną, kwasowo – węglowe żelazo, kwasowo - węglową ziemię wapienną, 
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kwasowo - węglowa magnezję,  substancje balsamiczne, kwasowo - siarkowy gaz wodorowy, 
kwas węglowy. 
Kąpiel zalecana w 27”C, gdyż wtedy dopiero następuje rozkład struktury wody. Dr Biefel 
zalecił dwa rodzaje leczenia: kuracje pitne i kąpielowe. W 1811 r. Hübner postanowił założyć 
uzdrowisko. Miejscowi chłopi sprzeciwili się zwózce drewna na budowę (w ramach 
pańszczyzny), więc musiał interweniować starosta grożąc im chłostą. Zdesperowani chłopi 
trzebińscy rozpoczęli budowę studni. Za 120 talarów postawiono też budkę z 10 kabinami 
kąpielowymi. Wyposażenie kabin stanowiły drewniane wanny i leżanki. Część kuracjuszy, 
którzy tu licznie przybywali, mieszkała w 6 pokojach na plebani i w dworku. 
Blücher, który stał się właścicielem wsi, ze sceptyzmem odnosił się do rozbudowy 
uzdrowiska, dopiero gdy otrzymał pierwszy zysk w  postaci 50 talarów za rok 1812 
zaakceptował budowę nowego „domu kąpielowego”. W końcu wydzierżawił majątek 
Hübnerowi (24 VI 1813 r.), ale bez źródła mineralnego; sam korzysta z kąpieli, wodę używa 
„do stołu”. Jednak źródło często wysychało, więc Blücher sprzedaje cały majątek ze zdrojem 
braciom Franciszkowi i Jerzemu Hübnerom. Nowi właściciele znajdują nowe źródło  (1818r.) 
które w rok później zostało ocembrowane, woda zbadana, a bracia nadal inwestują w rozwój 
uzdrowiska. W 1820r. zakończono budowę nowego domu dla kuracjuszy z 22 miejscami do 
kąpieli w wannach i pomieszczeniami na natryski. Ujęcie wody i urządzenia grzewcze 
umieszczono w jednym budynku. Rocznie wykonywano 1500 2000 kąpieli, choć zakład 
kąpielowy był czynny tylko w sezonie letnim. Przeciętna ilość kuracjuszy w 1838 r. wahała 
się w granicach 80 do 100 osób. Woda z nowego źródła leczyła: reumatyzm,  hipochondrię, 
artretyzm, hemoroidy, częściowy paraliż, choroby kobiece, także  „następstwa rozpasania 
życia psychicznego” Od 1834r. zaczęto stosować okłady borowinowe. Nowy, dwupiętrowy 
zakład kąpielowy (1820) na rzucie krzyża, zbudowany w parku zamkowym mieścił oprócz 20 
nowoczesnych i czystych pokoi kąpielowych ( z lustrem, stołem i bieżącą wodą), pokój  
z natryskami oraz 31 pokoi mieszkalnych, jadalnię, salę bilardową i taneczną. Była też stajnia 
dla koni oraz oranżeria. Atrakcją był piękny park zamkowy z ławkami,  kwietnikami, 
kręgielnią, huśtawką i stawem z gondolami. Korzystano także z gospód i kawiarni we wsi 
oraz winiarni w czeskich Bartultovicach. Z czasem atrakcyjność Trzebiny (czyt. Kunzendorf) 
osłabła, bo przyćmiły ją Głuchołazy i Jesenik. 
Uzdrowisko przetrwało do 1945 r. Po II Wojnie Światowej urządzenia kąpielowe 
i wyposażenie były systematycznie dewastowane, a w zakładzie kąpielowym założono  
chlewnię. Tak oto skończył żywot wspaniałego,  tętniącego życiem kurortu Kunzendorf. 
Badania wody na terenie byłego uzdrowiska podjęto w 1994 r. na zlecenie Urzędu Gmina 
Lubrza. Firma PROXIMA SA z Wrocławia stwierdziła istnienie podziemnych wód 
mineralnych o cechach leczniczych. Wody, wg badań, charakteryzują się mineralizacją 
powyżej 200 mg/ dm3 a podstawową wartość stanowią : jod i kwas metakrzemowy. Wody 
mineralne w Trzebinie związane są ze strefą uskokową biegnącą z terytorium Moraw na 
obrzeżu warstw morawieckich i przebiegającą wzdłuż doliny Potoku Trzebinieckiego. 
Wody podziemne zalegają tutaj pod naprężeniem w systemie szczelinowym łupków. 
Udokumentowana strefa mineralnych wód podziemnych rozciąga się we wsi Trzebina pod 
pasmem około 300 m w kierunku północnym od studni w parku zamkowym. Wydajność 
studni nie jest duża, a obecny stan techniczny i sanitarny budzi wątpliwości. Pierwsza ze 
studni ma wydajność eksploatacyjną Oeks = 0,1 l/s , 0,36 m3/godz , 9,0 m3/dobę, a jej woda 
jest 0,19% wodorowo - węglanowo - siarczano - wapniowo - magnezowa, jodkowa. Druga 
studnia Oeks: l,ll/s , 4,0 m3/godz , 96m3/dobę oraz wodę 0,10 % siarczano -
wodorowęglanowo - chlorkowo - wapniowo - magnezową, jodkową. Owe wody nie są 
eksploatowane, a mogłyby się przyczynić do rozwoju bazy rekreacyjno - wypoczynkowej. 
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Inny układ hydrologiczny występuje na prawym i lewym brzegu rzeki. Istniejące studnie 
przydomowe zasila woda z lewego brzegu Trzebinki, gdzie mineralizacja sięga lub 
przekracza l000 mg/dm3 i wyraźna jest zawartość jodków. 
 

PARK KRAJOBRAZOWY 
Dzięki wielu staraniom 25 maja 1980 r. utworzono Park Krajobrazowy „Góry 

Opawskie”, który ma pomóc chronić przyrodę przed dalszą degradacją. Trzebina leży na 
terenie otuliny tego Parku ze względu na zachowane wartości przyrodnicze i kulturowe.  

Wieś chlubi się swoimi zasobami przyrodniczymi, którymi są pomniki przyrody na 
terenie parku wiejskiego i w okolicy kościoła.  Są to : buki, klony, wiązy, graby. 
Najdorodniejszy jest klon o obwodzie 4,5 m,  lipa o obwodzie 4,66 m, a także 3,5 metrowe 
topole białe. 

 

 
Fragment parku z odnowioną studnią  ( źródło : Internet)  
 
3.2.   OBIEKTY ZABYTKOWE 
 

Wartości kulturowe w postaci zabytków zachowały się w Trzebinie w różnym stanie, czasem 
tylko śladowym. Kościół  p.w. Najświętszej Marii Panny, który góruje nad wsią, jest 
wzmiankowany już w 1385 r.  Dzisiejszy gmach kościelny wraz z gotycką wieżą zbudowany 
został na przełomie XVI i XVII w., a przebudowany w latach 1726-1727, zyskał wiele 
elementów barokowych (nad bocznym wejściem widnieje data 1732). Jest to budowla 
jednonawowa, z małym, prawie kwadratowym,  prezbiterium. W późnogotyckiej, 
kwadratowej wieży (XV w.) wisi dzwon z 1578 r. Barokowy hełm powstał później. 
Wewnątrz, w przedsionku, rysuje się renesansowe epitafium Adama Wachtela w zbroi (zmarł 
w 1589 r.). Autorem nagrobka jest tzw. Mistrz Płyty Dluchomila (z Bierawy k. Kędzierzyna). 
Druga część postaci wbudowana jest w tylnej części głównego ołtarza.  Inne rzeźby  
w kościele to: Chrystus Król z XVII w., św. Barbara z XVII w.,  barokowy krucyfiks. 
Pod kopulastym prezbiterium znajduje się krypta grobowa, w której pochowano w 1834r. 
proboszcza F. Kantora (dawniej kapucyna), a nad zakrystią od południa 4 łoża.  
Remontowane w 1990 r. wnętrze jest skromnie wyposażone: prosta dekoracja stiukowa na 
sklepieniach kolebkowych. Na tęczy krzyż Bożogrobców z datą 1724.  Obraz na głównym 
ołtarzu pochodzący z 1894 r, ujęty jest w bogatą ramę i przedstawia Wniebowzięcie NMP.  
W rokokowym ołtarzu bocznym – obraz Matki Boskiej ukazującej się św. Janowi 
Nepomucenowi. Obok obrazy św. św. Ambrożego i Hieronima w ozdobnych rokokowych 
ramach. Przy kościele znajduje się nagrobek jednego z właścicieli uzdrowiska -
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Schleinschoka.  Przy kościele widnieje kapliczka Zmartwychwstania z ozdobnymi 
esownicami, szczytem z gzymsikiem, a w nim katusz rokokowy z krzyżem Bożogrobców.  
Na południe od kościoła niegdyś przerzucony był most przez rzekę, za którą znajdował się 
budynek pałacu (widać pozostałości mostu.) Dziś widoczne są jedynie ruiny tego pałacu - 
dworku z około 1600 r., przebudowanego w 2 połowie XIX w. Stał on jeszcze w 1945,  
a ostatni z pięknych szczytów  (dekoracja pilastrowa, gzymsy i spływy) runął w latach  
60-tych. Była to niewielka, prostokątna, piętrowa budowla, połączona niegdyś gankiem  
z samborzem. Dziś widać resztki piwnic sklepionych kolebkowo. Wokół pałacu rozciąga się 
niewielki park z drzewostanem, w którym znajdują się pomniki przyrody. 
Teren parku i pałacu okalał mur długości 300 m, którego część zachowała się do dnia 
dzisiejszego. Zwieńczony jest on ozdobną attyką (ok. 1600 r.), zbudowaną w typowy na 
Śląsku sposób, tzw. ,,jaskółczy ogon”. Mur spełniał rolę obronną, a dekoracja sgraffitowa  
o motywach splecionych kół (rozeta) i dzbanów kwiatowych dodawała mu uroku. Pierwotnie 
mur z attyką otaczał większą cześć parku.  Attykę tę naśladuje szczyt stojącej przed murem 
kaplicy z 1756r. (z obrazem  „Walka św. Jerzego ze smokiem”) zbudowanej z fundacji 
Bożogrobców. Nad wejściem data 1921.  Obok kapliczki, pod dużą lipą, stoi figura św. Jana 
Nepomucena (1758) z łacińskim napisem „Dla chwały świętego”. Jest w nim zaszyfrowana 
data powstania posągu. Sposób przedstawienia świętego (strój szlachcica) sugeruje fundatora 
- właściciela wsi. Wspomniany wcześniej mur łączy się z większą budowlą z namiotowym 
dachem i wielką bramą. Jest to samborze, czyli brama obronna (pocz. XVII w.) przerobiona 
na spichlerz. Wewnątrz belkowany strop, z tyłu budowli zachował się drewniany ganek nad 
wjazdem. Dach zwieńczony jest krzyżem Bożogrobców. 
Przed remizą strażacką zauważa się trzecią kapliczkę w  stylu rokokowym z 1777r., z falistym 
szczytem, sklepieniem kolebkowym z lunetami i figurą Serca PJ, wewnątrz. Za mostkiem 
następna kapliczka z XVIII W. która ma barokowy szczyt z owalną, wnęką i dekoracją  
o motywach roślinnych, jest też fasada z pilastrami,  a wewnątrz sklepienie kolebkowe. 
Wiele domów mieszkalnych pochodzi z XIX w. 
 
Wykaz obiektów zabytkowych Trzebiny wpisanych do rejestru. 
 
1. Kościół parafialny  p. w. Wniebowzięcia NMP XV w. nr 535/58 
2. Kaplica przy kościele parafialnym XVIII w. nr 576/59 
3. Ruiny pałacu z 1600 r. nr 534/58 
4. Budynek bramny nr 1955/72 
5. Fragment muru obwodowego XVII w. nr 1995/72 
6. Kapliczka przy murze pałacowym 1756 r. nr 1955/72 
7. Figura św. Jana Nepomucena 1758 r. nr 510/58 
8. Kapliczka przydrożna 1777 r. nr 509/58 
9. Kapliczka przydrożna XVIII w. nr 508/58 
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Fragment muru obwodowego z XVII w. oraz kapliczka przy murze pałacowym z 1756r.  
( źródło: Internet)  
 

 
Kaplica przy kościele parafialnym  XVIII w. nr 576/59 ( źródło: Internet)  
 

 
 
Budynek bramny z fragmentem muru obwodowego ( źródło: Internet) 
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Kościół parafialny p. w. Wniebowzięcia N M P z XV w. ( źródło: Internet) 
 

 
Figura św. Jana  Nepomucena z I 758r. ( źródło: Internet) 
 

3.3.  OBIEKTY  I  TERENY 

Przez Trzebinę przebiega szlak ścieżek rowerowych do : Sanktuarium Prudnik - Las, 
Dębowca i Czech. Często rowerzyści korzystają z postoju na polanie p.  Kucharskiego pod 
lasem, gdzie palą ogniska i gdzie są organizowane różne imprezy dla PTTK-u.  Młodzież 
miejscowości Trzebina zrzeszona w LZS-ie rozgrywa mecze i trenuje na pełnowymiarowym 
boisku sportowym, na którym znajduje się szatnia  - kontener i ławeczki dla kibiców. 
W centrum wsi mieści się park, w którym organizowane są wszelkie letnie imprezy, jak : 
dożynki, zabawy, festyny itp. 
 
3.4.   INFRASTUKTURA  SPOŁECZNA 

Społeczność wiejska korzysta z następujących ośrodków mieszczących się na terenie wsi:  
 - Wiejski Dom Kultury, 
- Biblioteka, 
- Przedszkole, 
- Prywatne muzeum p. Tadeusza Kucharskiego, 
- Remiza OSP, 
- Budynek Bramny. 
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3.5.   INFRASTUKTURA  TECHNICZNA 

 

DROGI 

Potrzeby komunikacyjne miejscowości Trzebina zaspokajane są jedynie przez system 
drogowy. Podstawową rolę w powiązaniu terenu wsi z ośrodkami administracyjno - 
usługowymi odgrywa system drogowy. Do Prudnika prowadzi droga krajowa nr 41. Przez 
wieś od strony Skrzypca prowadzi asfaltowa droga powiatowa z licznymi ubytkami. Wiejskie 
drogi gminne są bądź asfaltowe, bądź utwardzone, ale także z licznymi ubytkami.  
Drogi transportu rolnego są w większości nieutwardzone i w bardzo złym stanie. 
 
GOSPODARKA WODNA 
 
Miejscowość Trzebina jest zaopatrywana w wodę z wodociągu grupowego, z ujęciem i stacją 
uzdatniania wody, ze wsi Skrzypiec, którym to wodociągiem zarządza Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy. Wieś jest w 100 % zwodociągowania. 
 
GOSPODARKA ODPADAMI 
 
Obowiązki związane z gospodarką odpadami komunalnymi po wejściu w życie zmian do    
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 01 lipca 2013 roku przejęła  
gmina. Do zbiórki odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy wyznaczony 
został Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, który w 2014 roku 
odpłatnie  zbiera i składuje odpady komunalne  na wysypisku w Domaszkowicach  
z możliwością odzysku tych odpadów. Pozostałe odpady takie jak popiół i gruz  
z rozbiórek zakład dostarcza na wysypisko śmieci w Prudniku bez możliwości odzysku.  
Ponadto szkło zebrane podczas zbiórki odpadów segregowanych składowane w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych było sprzedawane do wyspecjalizowanego 
zakładu. Gmina zaopatrzyła mieszkańców w worki do segregacji poszczególnych frakcji   
odpadów. Popiół gromadzony jest w kontenerach specjalnie oznaczonych dla tego typu 
odpadu. Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest 
od mieszkańców gminy dwa razy do roku w wyznaczonych terminach. Gmina nie posiada 
punktu, gdzie mogłaby następować segregacja odpadów komunalnych zmieszanych. Odpady 
składowane są na wysypisku odpadów komunalnych w Domaszkowicach. Na terenie gminy 
Lubrza nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.  
 
 
SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA 
 
Gmina znajduje się w zasięgu nadajników sieci telefonii komórkowej, które zaspakajają 
zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne i powoli wypierają korzystanie z telefonii 
stacjonarnej. Większość mieszkańców posiada dostęp do sieci telefonicznej, co umożliwia 
komunikację międzymiastową i międzynarodową. Dostęp do Internetu, jest możliwy, ale 
utrudniony. W miejscowości Trzebina część mieszkańców posiada dostęp do Internetu, 
jednak istnieje potrzeba rozbudowy tej sieci w związku z rosnącą rolą tego środka 
komunikacji jako sposobu przekazywania informacji. 
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GOSPODARKA  ŚCIEKOWA 
 
We wsi Trzebina brak jest zorganizowanego systemu odbioru i oczyszczania ścieków. 
Gospodarka ściekowa opiera się więc na powszechnym -przejściowym gromadzeniu ścieków 
w bezodpływowych zbiornikach wybieralnych oraz w coraz częściej stosowanych 
biologicznych oczyszczalniach ścieków. Powodem takiej sytuacji jest brak systemu 
kanalizacji ściekowej, na którą wieś czeka. 
 

3.6.  GOSPODARKA, ROLNICTWO 

 
Na terenie wsi Trzebina działają: dwa tartaki, firma „Plastiko”, firma pszczelarska, zakład 
stolarski, firma produkująca małą architekturę betonową, producent maszyn i inne. 
Jednak podstawową dziedziną wsi jest rolnictwo, z uwagi na sprzyjające warunki 
klimatyczne, duży areał gruntów rolnych. W związku z tym do gospodarstw rolnych należy 
przede wszystkim RSP z fermą kur niosek (teren Trzebiny), ferma hodowli indyka, 
gospodarstwa indywidualne (średniotowarowe) oraz gospodarstwa indywidualne produkujące 
na własne potrzeby. Podstawowe uprawy to produkcja zbóż paszowych, pszenicy,  rzepaku, 
kukurydzy, buraków cukrowych i ziemniaków. 
 
3.7.  LICZBA LUDNO ŚCI, BEZROBOCIE 

 
Ogółem w Trzebinie mieszkają 793 osoby (dane z 31 XII 2014r.). Niewielka liczba 
mieszkańców zatrudniona jest w zakładach funkcjonujących na terenie wsi. We wsi zauważa 
się od kilku lat odpływ młodych w celu znalezienia intratnej pracy zarobkowej na terenie 
krajów Unii Europejskiej. Rynek pracy we wsi jest powiązany ze stanem funkcjonowania 
rolnictwa, w którym to zatrudnionych jest najwięcej osób. 
 
3.8.   ORGANIZACJE  SPOŁECZNE 

 
W Trzebinie działają następujące organizacje społeczne: 
- Ochotnicza Straż Pożarna 
- Koło Kobiet „Odnowa Wsi” 
- Rada Sołecka 
- Odnowa Wsi 
- Rada Duszpasterska 
- Polski Związek Gołębi Pocztowych 
- W OSP działa też sekcja młodzieżowa 
Wiele imprez jest organizowanych przy współudziale wszystkich organizacji społecznych 
działających na terenie wsi Trzebina, jak np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet,  dożynki, 
Święto pieczonego ziemniaka, korowód Św. Marcina, Święto Seniora, festyny, jasełka, 
spotkania opłatkowe itp. 
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4.   ANALIZA SWOT  DLA MIEJSCOWO ŚCI TRZEBINA 

 
Analiza SWOT pozwala na uzyskanie opinii, spostrzeżeń i wniosków mieszkańców odnośnie 
stanu wyjściowego, poprzez dyskusje na temat atutów, możliwości i pozytywnych cech 
miejscowości, umożliwiających podejmowanie skutecznych działań, służących rozwojowi 
społeczno – gospodarczego Trzebiny. Wnioski, propozycje zadań, opinie i uwagi oraz swoją 
wizję sołectwa Trzebina można było przedstawić w ankietach w wersji elektronicznej 
dostępnych na stronie www.trzebina.pl oraz www.lubrza.opole.pl, a także papierowej 
dostępnej w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy.  
 

 
 
 
 

SZANSE ZAGROŻENIA MOCNE  STRONY SŁABE     STRONY 

1. wykorzystanie 
walorów 
krajobrazowych do  
rozwoju  np: 
mieszkalnictwa, turystyki 
 
2. działania mające na 
celu utworzenie  nowych 
miejsc pracy. 
 
3.  wykorzystanie  
walorów zabytkowych  
parku – studnia z wodą 
leczniczą, basen, itp. 
 
4.  organizacje imprez  
cyklicznych  i  udział 
mieszkańców ościennych 
miejscowości 
 
5. znaczące zalety 
kulturowe, zachowane 
zabytki. 

 
6. bliskość   miasta 
Prudnik   
 
7. odnowienie 
współpracy z Czechami 
 

1. migracja zarobkowa  
młodzieży 
 
2. utrata 
charakteru wsi 
 
3. brak wystarczających 
środków własnych na 
inicjatywy społeczne 
 
4. niestabilna 
polityka  państwa 
wobec rolnictwa 
 
5. upadek   drobnych 
gospodarstw rolnych 
 
6. ograniczenia 
wynikające  z 
położenia w otulinie 
parku krajobrazowego 
 
7. duża konkurencja w 
ubieganiu się o środki 
finansowe  

1.  walory krajobrazowe  i 
zabytkowe ( park,  
sąsiedni park 
krajobrazowy itp.) 
 
2.  funkcjonujące 
przedsiębiorstwa 
usługowe 
 
3.  aktywna osp 
 
4.  aktywne koło 
gospodyń wiejskich  
 
5.  bezkonfliktowe życie  
mieszkańców 
 
6. przejście graniczne 
 
 
 
 

1.   brak miejsca 
spotkań dla młodzieży  
 
2.   brak miejsc do 
uprawiania sportu i 
rekreacji 

  
 3.   starzejące się    
   społeczeństwo 
 
4. słabe 
zaangażowania 
mieszkańców w 
sprawy 
miejscowości 
 
5.  brak infrastruktury 
publicznej 
 
6. zły  stan dróg 
 i chodników  
 
7. słabo wyposażony 
plac  zabaw  w parku 
 
8.  mało atrakcyjne 
zagospodarowania terenu 
parku i wsi 
 
9. brak pomysłu na 
wykorzystanie budynku 
bramnego 
 
10.  brak wyposażenia 
audio w domu kultury, 
budynek do remontu 
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5. PLANOWANE KIERUNKI ROZWOJU  
 
Cel. I . Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Trzebina 

Stworzenie odpowiedniej infrastruktury dla poprawy warunków życia jej 
mieszkańców to priorytetowy cel przy wyznaczaniu kierunków rozwoju wsi Trzebina. 

 
Planowane kierunki rozwoju: 

1) poprawa wizerunku i estetyki wsi,  
2) podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości,  
3) podejmowanie działań promocyjnych mających na celu przyciągnięcie do Trzebiny 

inwestorów, 
4) rozwój działalności sportowej i kulturalnej. 

 
Rozwój w zaplanowanych kierunkach zostanie osiągnięty poprzez wykonanie inwestycji  
z zakresu: 

 
1) poprawa i modernizacja ciągów pieszych i drogowych wpływających na komunikację, 

naprawa dróg, budowa chodników, 
2) zagospodarowanie terenu zabytkowego parku, budowa ścieżek, chodników, klombów,  
3) budowa i rozbudowa infrastruktury społeczno- kulturowej miejscowości (np. 

utworzenie siłowni zewnętrznej, boiska - co wpłynie na zwiększenie aktywności 
społeczeństwa, 

4) poprawa wizerunku wsi poprzez nasadzanie krzewów, montaż ławek oraz 
porządkowanie terenów zielonych  

5) doposażenie  Placu Zabaw na terenie miejscowości 
  

Cel. II. Aktywizacja i zwi ększenie integracji mieszkańców. 
 
Realizacja celu możliwa poprzez : 
1) organizację przedsięwzięć i wydarzeń oraz różnych form aktywności dla wszystkich 
grup mieszkańców ( dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy) m.in. działań w zakresie sportu, 
rekreacji i kultury. 
2) współpracę organizacji i grup mieszkańców w sołectwie. 

 
 
6.  OPIS  PLANOWANYCH  PRZEDSIĘWZI ĘĆ 

 

Niniejszy rozdział zawiera opis planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych 
do realizacji w latach 2016-2020. Jest to lista otwarta i w związku z tym może być 
modyfikowana i uzupełniana.  
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Tabela 8.  Zestawienie planowanych zadań, kosztów i czasu realizacji  
 

 
7. MOŻLIWO ŚCI FINANSOWANIA ZADA Ń PLANU ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI     

TRZEBINA 

Mieszkańcy mają pełną świadomość, że nie wszystkie zadania w krótkim czasie mogą być 
zrealizowane. Dlatego przedstawiony w powyższym punkcie harmonogram zakłada 
perspektywę minimum 6 lat na realizację programu. Część zadań jest zaznaczona do realizacji 
w ramach możliwości wsparcia ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020, lub 
prognozy finansowej (WPF) gminy. Taka perspektywa czasowa realizacji planu odnowy do 
roku 2020 daje większe prawdopodobieństwo ich realizacji, dobrego przygotowania 
projektów, sprawną ich realizację.  
Harmonogram finansowy wdrażania „Planu Odnowy Miejscowości Trzebina na lata  
2016-2022” jedynie wskazuje możliwości realizacji wybranych zadań i przedsięwzięć. 
Fundusze na realizację zaplanowanych zadań i przedsięwzięć są możliwe do pozyskania  
z różnych źródeł.  
 

W szczególności zadania powinny być finansowane ze środków: 
- budżetu gminy, 

Lp. Tytuł zadania Forma 
prawna, 
własność 

Szacunkowy 
koszt 

Harmonogram 
realizacji 

 
1 

Rewitalizacja Parku w Trzebinie  
( pielęgnacja istn. drzewostanu, 
nasadzenia uzupełniające, ścieżki, 
ławki, klomby itp.) 

 
Gmina 
Lubrza 

 
120 000  zł 

 
2016-2019r. 

2 Utworzenie skwerów poprzez 
nasadzenia krzewów ozdobnych i 

klombów kwiatowych we wsi 

 
Gmina 
Lubrza 

 
30 000 zł 

 
2016-2018r. 

3 Remont  budynku WDK Trzebina Gmina 
Lubrza 

100 000 zł 2016-2022r. 

4 Organizacja imprezy promującej 
obrzędowość i kulinaria lokalne w 

Budynku Bramnym  

 
Gmina 
Lubrza 

 
10 000 zł 

 
2017r. 

5 Doposażenie Placu Zabaw w Parku Gmina 
Lubrza 

25 000 zł 2017-2018r. 

6 Utworzenie mini siłowni zewnętrznej  
w Parku w Trzebinie 

Gmina 
Lubrza 

 
30 000 zł 

 
2017-2018r. 

7 Organizacja imprezy plenerowej 
promującej Trzebinę – Dzień św. 

Jerzego  

 
 

 
10 000 zł 

 
2016-2018r. 

8 Budowa chodników w części wsi Gmina 
Lubrza 

60 000 zł 2016-2022r. 

9 Zakup sprzętu audio dla WDK 
Trzebina 

Gmina 
Lubrza 

50 000 zł 2016-2020r.  

Razem 435 000 zł 2016-2022r. 
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- funduszy celowych, 
- środków własnych mieszkańców, 
- Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na lata 2014-2020 w ramach wsparcia z UE, 
- innych Programów Operacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. 
Fundusz sołecki 
Fundusz sołecki jest wyodrębniony z budżetu gminy z przeznaczeniem na poprawę 
warunków życia mieszkańców danego sołectwa, tworzony na podstawie ustawy z dnia  
21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301). Korzyścią dla gminy i danej 
miejscowości są dodatkowe pieniądze z budżetu państwa, kwota jest uzależniona od ilości 
mieszkańców, wyliczona wg wzoru podanego w ustawie. 
 

Środki z Funduszy Strukturalnych UE w okresie programowania 2014-2020 
Do głównych źródeł finansowania z Funduszy Strukturalnych UE zaliczamy Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW)  w zakresie poprawy jakości 
życia na obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej. Działanie: Odnowa  
i rozwój wsi oraz programu LEADER, czyli przy wsparciu Lokalnych Grup Działania  
w ramach ogłaszanych konkursów związanych z wdrażaniem Lokalnych Strategii Rozwoju. 
 

8. 1.  WDRAŻANIE  PLANU ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI  TRZEBINA. 

Sołtys i Rada Sołecka jest odpowiedzialna nie tylko za opracowanie dokumentu, ale także 
za zarządzanie całym procesem wprowadzania Planu w życie, ustalanie harmonogramu prac, 
kontakty z gminą i społecznością lokalną, innymi instytucjami zaangażowanymi w proces 
realizacji odnowy miejscowości. System wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Trzebina 
realizowany będzie w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. 

Poszczególne projekty będą realizowane w oparciu o zasady wydatkowania środków 
według źródeł ich pochodzenia, bowiem korzystanie ze środków własnych, jak i środków 
unijnych wymusza konieczność sprostania wielu wymogom formalnym. 
Organizacja wdrażania Planu Odnowy Miejscowości jako proces ciągły wymaga 
systematyczności, co stwarza najwięcej trudności, stąd też ważny jest podział obowiązków  
w grupie i cykliczność dobrze przygotowywanych spotkań roboczych. 
Postęp w realizacji Planu Odnowy będzie oceniany raz do roku na zebraniach wiejskich.  
W razie potrzeby będzie można przeprowadzić aktualizację dokumentu. Monitorowanie 
będzie procesem ciągłym, przez systematyczne zarządzanie i ocenę postępu prac przy 
realizacji określonych w planie zadań. Proces zmian będzie dokumentowany przez 
prowadzenie kroniki i wykonywanie zdjęć. Ewaluacja dokonywana będzie przez ocenę 
realizacji założonych celów, realizacji zadań i przedsięwzięć. Ocena ta dokonywana będzie za 
pomocą wskaźników w porównaniu do stanu wyjściowego.  
Cele i działania określone do realizacji w ramach Planu Odnowy Miejscowości  
są komplementarne z innymi celami i działaniami określonymi w przytoczonych 
dokumentach strategicznych na wszystkich poziomach. 
 
8.2 SYSTEM REALIZACJI  PLANU ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI TRZEBINA 
Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez jego przyjęcie przez 
Zebranie Wiejskie w Trzebinie, a następnie zatwierdzenie uchwałą Rady Gminy Lubrza.  
System wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Trzebina realizowany będzie w znacznym 
stopniu w oparciu o środki uzyskane z funduszy strukturalnej Unii Europejskiej. 

Poszczególne projekty będą realizowane w oparciu o zasady wydatkowania środków 
według źródeł ich pochodzenia, bowiem korzystanie ze środków własnych, jak i środków 
unijnych wymusza konieczność sprostania wielu wymogom formalnym. 
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W celu sprawnej realizacji Planu Odnowy Miejscowości zostanie powołany Zespół 
odpowiedzialny za zarządzanie i koordynację Planem oraz wdrażanie poszczególnych zadań 
inwestycyjnych, zwany dalej Zespołem Zarządzającym i Koordynującym Plan. W skład 
Zespołu Zarządzającego i Koordynującego Plan wejdą: 

- Wójt Gminy Lubrza, 
- Sołtys Sołectwa Trzebina, 
- Lider Grupy Odnowy Wsi Trzebina  
- Gminny Koordynator grup Odnowy Wsi w Gminie Lubrza. 

Zakres zadań Zespołu obejmuje w szczególności: 
• ustalanie zasad i kryteriów realizacji Planu, 
• zapewnienie zgodności Planu z dokumentami programowymi wyższego rzędu, 
• zapewnienie zgodności realizacji Planu z prawem powszechnie 

obowiązującym, 
• inicjowanie ewentualnych zmian Planu, 
• opracowanie wskaźników realizacji Planu, 
• zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania 

oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu, 
• zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji  

i promocji Planu, 
• przygotowywanie raportów na temat wdrażania Planu oraz raportu  

o ewentualnych nieprawidłowościach, 
• dokonanie oceny pracy po zakończeniu realizacji Planu, 
• zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych 

projektów, 
• opracowanie i składanie wniosków o finansowanie zewnętrzne, 
• realizacja działań przewidzianych w Planie w zakresie przygotowania 

przetargów, gromadzenia dokumentacji bieżącej, nadzoru nad wykonawcą pod 
kątem terminowości i jakości wywiązania się z zobowiązania. 

Do realizacji zadań i obowiązków Zespół może utworzyć grupy robocze, korzystać  
z opinii niezależnych ekspertów lub innych instytucji. 

 
9.    PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI  
Komunikacja społeczna będzie miała na celu informowanie opinii publicznej poprzez 
przekazywanie powszechnej wiedzy o działaniach Unii Europejskiej, o wdrażaniu  
i wykorzystaniu środków wspólnotowych, o korzyściach płynących z członkostwa. 
Komunikacja społeczna będzie polegać na: 

1. zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się  
o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów, służących 
rozwojowi regionalnemu dla grup docelowych z terenu Gminy, 

2. zapewnieniu informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy 
wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie 
Gminy i sołectwa, 

3. inicjowaniu dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym, 
4. zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie  

i realizowanie Planu w zakresie działań informatycznych i promocyjnych poprzez 
wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia, 

wykorzystaniu nowoczesnych źródeł przekazu w celu promocji Planu oraz usprawnienia 
komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Planu. 
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