P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/10
z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 9 czerwca 2010 roku.
Załączniki do protokołu:
• 1 - lista obecności radnych.
• uchwała podjęta na XXXVIII sesji
Sesja Rady Miejskiej odbyła się w Karczmie Leśnej, przy ul. Leśnej 8
w Trzebnicy.
Obrady rozpoczęto o godzinie 12:00.
Stan radnych – 21, obecnych – 19.
Nieobecni radni: Małgorzata Lecyk i Paweł Wolski.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Darowski na wstępie powitał wszystkich
serdecznie, a następnie słowami „ Otwieram XXXVIII uroczystą sesję Rady
Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia.
Uroczystą sesję rozpoczął od powitania zaproszonych gości w osobach: Burmistrza
Gminy Trzebnica Marka Długozimę; Zastępców Burmistrza Jadwigę Janiszewską
i Adama Gubernata oraz wszystkich burmistrzów i zastępców minionych pięciu
kadencji; radnych minionych kadencji; prof. dr Adolfa Juzwenkę; Starostę Powiatu
trzebnickiego Roberta Adacha wraz z przedstawicielami Urzędu Starostwa
w Trzebnicy: byłego Starostę Marka Kolińskiego; Księży: ks. prof. Antoniego
Kiełbasę; ks. Dziekana Bogdana Grabowskiego; ks. Proboszcza Jerzego Olszówkę
i wszystkich zgromadzonych duchownych; siostry zakonne; wszystkich byłych
i obecnych pracowników Urzędu Miejskiego w osobach: sekretarzy, skarbników,
naczelników Wydziałów; kierowników jednostek organizacyjnych; dyrektorów
szkół; Komendanta Policji; Komendanta Straży Pożarnej; przedsiębiorców;
przedstawicieli organizacji;
stowarzyszeń społecznych; mieszkańców Gminy
i Powiatu Trzebnickiego.
Przewodniczący Rady przypomniał, że 27 maja br. minęła 20 – Rocznica I wolnych
wyborów samorządowych. Reforma samorządowa w powszechnym przekonaniu
odniosła sukces. Doprowadziła do utworzenia sektora administracji publicznej,
w którym sektor samorządowy zajmuje istotne miejsce w budowie demokracji
lokalnej a mieszkańcy mają świadomość współuczestnictwa w tworzeniu swoich
„ Małych Ojczyzn”.
Następnie dodał, że niestety, nie wszyscy mogą dzisiaj uczestniczyć w tej
uroczystości, albowiem niektórzy radni i burmistrz odeszli od nas. W tym momencie
poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłych: śp. Józefa
Dużego, śp. Kazimierza Iwaszuka, śp. Józefa Kikuta, śp. Romanę Laskę, śp.
Zdzisława Łuszczyńskiego, śp. Zdzisława Łyko, śp. Henryka Żarkowskiego. Dodał,
że przeddzień grupa radnych udała się na groby, gdzie złożyła wiązanki kwiatów
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i zapaliła znicze.
Przewodniczący przeszedł do przedstawienia porządku obrad uroczystej sesji:
1. Otwarcie uroczystej sesji i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. W cztery strony świata – wysłuchanie hejnału miasta Trzebnicy.
4. Wystąpienie Burmistrza Gminy Trzebnica – Marka Długozimy.
5. Historia i rola odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce - wystąpienie
prof. dr Adolfa Juzwenki.
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Dorobek 20-Lecia Samorządu Gminnego w Trzebnicy:
• wystąpienia Burmistrzów i Przewodniczących Rad wszystkich
kadencji.
8. Podjęcie uchwały Nr XXXVIII/387/10 w sprawie nadania tytułu
„Zasłużony dla Gminy Trzebnica” śp. Józefowi Wacławowi Kikutowi.
9. Specjalne podziękowanie dla radnego Andrzeja Skóry.
10. Wręczenie dyplomów – „Podziękowania” i upominków dla radnych.
11. Poczęstunek.
12. Zamknięcie sesji.
Prowadzący powitał Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana
Marka
Łapińskiego, który wszedł w tym momencie na salę.
Następnie poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad: „za” – 19.
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad.
Ad.3. Radni i zaproszeni goście wysłuchali nagrania hejnału „W cztery strony
świata”.
Ad.4. Burmsitrz Marek Długozima na wstępie powiedział, że został powołany
Komitet organizacyjny dla zorganizowania dzisiejszych obchodów i tym samym
uczczenia 20-Lecia samorządu terytorialnego w wolnej Polsce. Następnie odczytał
list – podziękowanie Wojewody Dolnośląskiego, który nie mógł przybyć na
dzisiejsze spotkanie. Odczytał list pani Poseł, w którym przekazuje na jego ręce
serdeczne życzenia z okazji jubileuszu 20-lecia samorządu.
Ad.5. Prof. dr Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
we Wrocławiu, na wstępie podziękował za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość.
Przedstawił krótką historię samorządności od 8 marca 1990 r., kiedy to parlament
uchwalił ustawę o samorządzie gminnym oraz ordynację do rad gmin po dzień
dzisiejszy. Pierwsze wolne wybory do rad gmin odbyły się 27 maja 1990 roku. On
sam w tym czasie czynnie uprawiał historię. Badał i zajmował się dziejami polskiego
ruchu niepodległościowego. Przejął Zakład Narodowy im Ossolińskich. Stwierdził,
że historia XX wieku była bardzo trudną. Przed kolejnymi pokoleniami stawiała
zadania inne, niż to było ich profesją. Polacy od pokoleń szukali wolności i o nią
walczyli. Następnie opowiedział pokrótce o losach Polski, walki o niepodległość
i wolność od XVIII wieku po dzień dzisiejszy.
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Prowadzący podziękował za lekcję historii i genezę powstawania samorządu,
a następnie przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad.6. Wystąpienia zaproszonych gości.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego
Markowi Łapińskiemu.
Pan Marszałek powiedział, że w trzebnickim samorządzie, był czas na spory i czas
na pomoc. Następnie przypomniał, że zanim stał się samorządowcem pracował
jako dziennikarz. Później był radnym Miasta i Gminy Trzebnica, a potem radnym
sejmiku dolnośląskiego. Od 2008 r. pełni funkcję Marszałka Województwa. Patrząc
wstecz, uważa, że te wszystkie spory, zmiany polityczne, to wszystko było potrzebne
po to, żeby spojrzeć dziś na miasto Trzebnicę i powiedzieć, że Trzebnica się zmienia.
Dodał, że Trzebnica musi się otworzyć na Wrocław, Trzebnica nie może się
zamykać, Trzebnica nie może myśleć tylko o sobie. Władze Trzebnicy muszą
wykorzystać położenie Trzebnicy w aglomeracji wrocławskiej.
Następnie złożył gratulacje wszystkim samorządowcom i życzył dalszej owocnej
pracy.
Następnie głos zabrali: Starosta Powiatu Trzebnickiego – Robert Adach, ks. prof.
Antoni Kiełbasa oraz Starosta poprzedniej kadencji Marek Koliński.
W Ich ocenie, czas 5 kadencji, a w każdej z nich 4 lata decyzji osób, zaowocowały
realizacją zadań, które służą wspólnemu dobru. Wszyscy podziękowali za
zaproszenia i życzyli owocnej pracy na następne lata.
Radny Mirosław Marzec zwrócił się do Burmistrza, radnych i ugrupowań
politycznych z apelem o pomoc przy utworzeniu Funduszu Solidarności, na który
składałyby się datki z diet radnych, a następnie przekazywane by były najbardziej
potrzebującym. Zwrócił się do wszystkich ugrupowań i radnych o zajęcie stanowiska
w danej kwestii.
Prowadzący podziękował przedmówcą i zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać
głos. Nikt z obecnych nie chciał zabrać głosu.
Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji porządku.
Ad.7. Dorobek 20-Lecia Samorządu Gminnego w Trzebnicy:
• wystąpienia Burmistrzów i Przewodniczących Rad wszystkich
kadencji.
Prezentację dorobku kadencji I i II w latach 1990-1994 i 1994-1998 przedstawił
ówczesny Burmistrz - Henryk Jacukowicz.
Powiedział, że początki funkcjonowania samorządu terytorialnego były bardzo
trudne. Trudności te wynikały z prawie „pustej kasy” jaką zastali, jak również
z niedoskonałości przepisów, a często nawet z ich braku. Nie mieli żadnych
wzorców, a przede wszystkim doświadczeń w zakresie prac samorządu gminnego.
Podkreślił pracę urzędników, którzy pomagali im realizować wyznaczone cele.
Przypomniał jakie ceny były gruntów w tym czasie, kiedy władzę sprawował a jakie
są dziś. Przypomniał, jaką „walkę” stoczył w Sejmiku, żeby Trzebnica była
Powiatem. Najważniejsze inwestycje jakie udało im się w tym ciężkim okresie
rozpocząć to: budowa obwodnicy m. Trzebnicy; przekazanie gruntów pod szpital,
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przekazanie budynku Biblioteki pod budowę Sądu Rejonowego, bo to był jeden
z warunków, że Trzebnica będzie miastem powiatowym. Takie instytucje musiały się
znajdować w mieście Trzebnicy. Rozpoczęli budowę oczyszczalni ścieków.
Wybudowali również nitkę gazociągu oraz Szkołę Podstawową w Ujeźdzcu
Wielkim. Wspomniał też o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych, jakie miały
miejsce w tamtym czasie, jak np. 750-Lecie Św. Jadwigi. Na zakończenie raz jeszcze
podziękował wszystkim swoim współpracownikom, radnym tamtych kadencji za
wysiłek i pracę jaką włożyli w realizację zadań.
Prowadzący podziękował Burmistrzowi Jacukowiczowi i udzielił głosu
Przewodniczącemu Rady Kadencji 1994-1998 Zenonowi Janiakowi.
Pan Janiak na wstępie powitał wszystkich zgromadzonych na sali, a następnie
powiedział, że tytuł przewodniczącego rady miasta i gminy Trzebnica odczytywał
jako wielki prezent od opatrzności bożej. Oprócz tego z byłym burmistrzem
Henrykiem Jacukowiczem w latach 1994-1998 tworzyli tzw. „małą republikę
kolesiów”, z której dziś jest dumny. Atmosfera tamtych lat była niepowtarzalna.
Na zakończenie wystąpienia podziękował wszystkich osobom z którymi
współpracował, w tamtym okresie.
Przewodniczący udzielił głosu panu Czesławowi Czternastkowi, który w okresie od
1998 do 2006 roku piastował funkcję Przewodniczącego Rady.
Pan Czesław Czternastek podkreślił, że po przejęciu władzy przez grupę „Trzebnica
2000plus” przyszedł czas na inwestycje i remonty, które w kolejności wymieniał
pokazując na slajdach, m.in. zakończono budowę szkoły Podstawowej w Ujeźdzcu
Wielkim i rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy tej Szkole; rozpoczęto
budowę targowiska, zakończono budowę wysypiska odpadów w Marcinowie.
Powiedział o zmianach jakie nastąpiły w oświacie, o likwidacji szkół, zakupie
gimbusów do przewożenia dzieci i o reformie jaką wykonali w oświacie dla
podniesienia poziomu edukacji w Gminie. Podziękował za współpracę w tamtym
okresie wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, kierownikom jednostek
organizacyjnych. Powiedział, że Gmina Trzebnica się rozwija i w tym miejscu
podziękował również przedsiębiorcom trzebnickim i wszystkim, którzy się do tego
przyczynili.
Prowadzący podziękował Panu Czesławowi Czternastkowi za przedstawienie
dorobku dwóch kadencji.
Następnie Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że obecna sesja Rady jest
XXXVIII sesją Rady Miejskiej V kadencji i do tej pory podjęto 387 uchwał. Poczym
udzielił głosu obecnemu Burmistrzowi Markowi Długozimie.
Burmistrz na wstępie zaznaczył, że to co w tej kadencji zostało wykonane to widać.
Na pokazie multimedialnym wskazał kluczowe, najważniejsze inwestycje, jakie są
prowadzone w mieście Trzebnicy. Do nich należą: budowa basenu, remont Stadionu,
uruchomienie wysypiska w Marcinowie, rozbudowa Przedszkola. Powiedział
o dobrej współpracy pomiędzy Nim, Marszałkiem i Starostą. Koalicja ta, przysparza
dużo dobrego dla Gminy Trzebnica. Przypomniał zamianę budynków i przejęcie na
własność budynku Przychodni w Trzebnicy. Dzięki temu będą mogli zaplanować
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remont tego budynku, który zapewni w przyszłości lepsze warunki i obsługę
pacjentów. Nadmienił, że w tej kadencji uruchomili dla wielu miejscowości plany
miejscowe zagospodarowania przestrzennego, które umożliwiły ich rozwój.
Podziękował wszystkim tym, którzy w ciągu ostatnich 20 lat, zaangażowali się
w rozwój Gminy Trzebnica, Jego poprzednikom i radnym poszczególnych kadencji.
Zwrócił uwagę, że jeszcze jest wiele do zrobienia dla dalszego rozwoju miasta
i gminy Trzebnica.
Po zakończeniu przedstawienia dorobku okresu 20 lat samorządu, prowadzący
przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
/salę opuścili radni: Zenon Janiak i Janusz Pancerz, obecnych – 17/
Ad.8. Podjęcie uchwały Nr XXXVIII/387/10 w sprawie nadania tytułu
„Zasłużony dla Gminy Trzebnica” śp. Józefowi Wacławowi Kikutowi.
Burmistrz powiedział, że złożył wniosek do kapituły o nadanie tytułu „Zasłużony dla
Gminy Trzebnica” śp. Józefowi Wacławowi Kikutowi. Następnie odczytał
uzasadnienie do wniosku:
śp. Józef Wacław Kikut urodzony 3 maja 1949 r. w Łozinie, syn Ludwika
i Stanisławy. Jego rodzice pochodzili z okolic Lwowa.
Zamieszkiwał w Trzebnicy przy ul. Ks. Dziekana W. Bochenka 17/1.
W 1967r., po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy podjął pracę
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy.
W tym też czasie rozpoczął studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym
Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończył otrzymując tytuł magistra historii.
W 1979 r. powołano Go na funkcję Dyrektora Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół w Trzebnicy.
W 1980 r. wstąpił do N.S.Z.Z. „Solidarność” i podjął pracę nauczyciela historii
oraz Zastępcy Dyrektora w Szkole Podstawowej Nr 1.
Po wprowadzeniu stanu wojennego został z tych funkcji odwołany jako osoba nie
dająca gwarancji „socjalistycznego nauczania i wychowania”.
Władze wyraziły zgodę na zatrudnienie Go w szkole Podstawowej Nr 3
w charakterze „świetliczanki”, a w następnych latach stanu wojennego na nauczanie
przedmiotu praca-technika. Historii dalej nie mógł nauczać.
Po wznowieniu działalności N.S.Z.Z. „Solidarność” w 1989r. został wybrany
przewodniczącym komisji Zakładowej N.S.Z.Z. „Solidarność” w trzebnickiej
oświacie oraz członkiem Prezydium Regionalnej Sekcji Pracowników Oświaty
i Wychowania N.S.Z.Z. „Solidarność” Dolny Śląsk.
W tym też czasie, bardzo aktywnie włączył się w budowanie Komitetu
Obywatelskiego
„Solidarność” w Trzebnicy,
pełniąc w nim funkcję
V-ce Przewodniczącego.
Komitet ten zorganizował bardzo skuteczną kampanię wyborczą kandydatów
„Solidarności” w wyborach do Sejmu i Senatu w dniu 4 czerwca 1989 r., na terenie
Gminy Trzebnica i innych gmin.
Po przyjęciu przez Sejm ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca
1990 r. , Komitet Obywatelski „Solidarność” w Trzebnicy rozpoczął przygotowania
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do pierwszych demokratycznych, w powojennej historii Trzebnicy, wyborów do
Rady Miasta i Gminy Trzebnica zarządzonych na dzień 27 maja 1990 roku.
W przygotowaniach tych Józef Kikut odgrywał wiodąca rolę. Kandydaci
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w tych wyborach uzyskali 18 mandatów na
28. Na II sesji Rady Miasta i Gminy Trzebnica Józef Wacław Kikut został wybrany
na funkcję Burmistrza, pierwszego Burmistrza Gminy Trzebnica w III R.P.
Rozpoczął pracę w okresie, w którym Gmina Trzebnica była w bardzo trudnej
sytuacji finansowej, pozostawionej przez ustępującą Radę Narodową.
Śp. Józef Wacław Kikut był człowiekiem bardzo pracowitym i stanowczym.
W swoich działaniach kierował się jasnymi i czytelnymi zasadami uczciwości
i solidarności. Nie tolerował chamstwa, obłudy i intryg.
Był też człowiekiem skromnym.
Odszedł od nas w dniu 23 września 1996r. po ciężkiej chorobie.
Prowadzący podziękował Burmistrzowi za przybliżenie sylwetki śp. Józefa Kikuta.
Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie. Radni nie zagaszali chęci
zabrania głosu. W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie: „za” – 17. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli wiązankę kwiatów wdowie po
zmarłym Józefie Kikucie.
Następnie głos zabrała Pani Jolanta Kikut, która z nieukrywanym wzruszeniem
podziękowała za to zaszczytne wyróżnienie Jej męża.
Ad.9. Specjalne podziękowanie dla radnego Andrzeja Skóry.
Przewodniczący zakomunikował, że Pan Andrzej Skóra jest jedynym radnym , który
w samorządzie gminnym przepracował 20 lat.
Burmistrz wraz z Przewodniczącym wręczyli specjalne podziękowanie radnemu
Andrzejowi Skórze. Burmistrz powiedział, że Jego trud i działania na przełomie 20
lat przyczyniły się dla dobra gminy. Podziękował Mu serdecznie za Jego wysiłek
i pracę a następnie wręczył bukiet kwiatów.
Radny Andrzej Skóra podziękował wszystkim osobom, z którymi współpracował
w tym okresie za wysiłek i ciężką pracę w związku z realizacją tak wielu zadań.
Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z małym opóźnieniem, w chwili
obecnej wszystkich zaprasza na poczęstunek, a w między czasie odbędzie się
wręczanie dyplomów - podziękowań dla radnych.
Ad.10/11. Wręczenie dyplomów – „Podziękowania” i upominków dla radnych.
Poczęstunek.
Wszyscy obecni na sali zostali ugoszczeni obiadem.
Następnie prowadzący odczytał treść Podziękowania cyt;” za odpowiedzialną, pełną
zaangażowania i aktywną służbę na rzecz wszystkich mieszkańców Gminy Trzebnica
oraz wkład pracy w budowę i rozwój demokracji lokalnej”.
Podziękowanie zostało podpisane przez Burmistrza Marka Długozimę
i Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Darowskiego.
Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli radnym pięciu kadencji dyplomy
– podziękowania wraz z pamiątkową limitowaną monetą dwuzłotową.
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Ad.12. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za przybycie. Zakomunikował, że
porządek został wyczerpany i słowami „ zamykam XXXVIII sesję Rady Miejskiej
w Trzebnicy”, dokonał jej zamknięcia o godz. 16:00.

Protokół sporządziła:
Jadwiga Mirowska
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