
GMINA 
TRZEBIECHÓW 



Gmina Trzebiechów położona jest na terenie 

Województwa Lubuskiego w Powiecie 

Zielonogórskim. Gmina Trzebiechów graniczy 

z Gminami Sulechów, Kargowa i Bojadła. W skład 

Gminy wchodzi dziesięć sołectw: Trzebiechów, 

Swarzynice, Mieszkowo, Gębice, Borek, Głuchów, 

Ledno-Głęboka, Radowice, Podlegórz i Ostrzyce. 

Teren Gminy zamieszkuje 3500 mieszkańców.



➢ W latach 2014 – 2019 na terenie Gminy Trzebiechów przybudowano i wyremontowano 20 dróg

gminnych oraz 1 powiatową. W samym Trzebiechowie były to m.in. ulica Trojaków, Lisia, Ptasia,

Sportowa, Wiśniowa, Leśna, Nowa, Kwiatowa. Przebudowano drogi w sołectwach: Borek,

Głuchów, Swarzynice, Ostrzyce, Podlegórz. Wykonano przebudowę dróg dojazdowych

do gruntów rolnych w sołectwach Radowice, Głuchów i Głęboka. Realizacja inwestycji nie byłaby

możliwa bez udziału środków zewnętrznych, które Gmina Trzebiechów pozyskała w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Regionalnego Programu

Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz środków krajowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

czy programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 oraz

programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

➢ Od 2016 roku na terenie całej Gminy sukcesywnie wymieniane było oświetlenie drogowe. Stare 

lampy sodowe zamieniono na nowe lampy typu „LED”. Zamontowano nowe oświetlenie w 

miejscach 

odosobnionych oraz dostawiono nowe punkty oświetleniowe. 

I. Podniesienie standardu i prestiżu Gminy poprzez inwestycje 

infrastrukturalne.



ul. Ptasia ul. Sportowa ul. Sosnowa 

Głuchów Podlegórz Głęboka



Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji, przebudowa SUW oraz zakup 

wozu asenizacyjnego

Modernizacja i rozbudowa gminnej

oczyszczalni ścieków w Trzebiechowie

Wartość inwestycji: 8 992 420,00 zł

Wykonawca robót: HMK Sp. z o.o. oraz

Konstrukcje Jastrzębie Sp. z o.o. 

z Jastrzębia Zdrój

Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania

wody w Trzebiechowie

Wartość inwestycji: 1 851 150,00 zł

Wykonawca robót: Zakład Inżynierii

Sanitarnej i Elektrycznej „HOSSA” Sp.j.

z Sulechowa 

Dostawa samochodu asenizacyjnego

na potrzeby ZGK Sp. z o.o.

Wartość zadania: 547 000,00 zł

Dostawca: DUMAS Tomasz Gosztyła

z Sosnowca



KANALIZACJA, PRZYDOMÓWKI

• W ROKU UBIEGŁYM WYKONALIŚMY KANALIZACJĘ WSI TRZEBIECHÓW O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 

10,5 KM W TYM:

• GMINA  8 357 438,92 ZŁ Z DOFINANSOWANIEM 4 284 868,89 , 

• ZGK 2.5 KM ZA KWOTĘ 1 561, 684,65 Z DOFINANSOWANIEM   842 035,41 ZADANIE 

WYKONANO W RAMACH ŚRODKÓW Z PROW I RPO.

• WYBUDOWANO 41 PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZA KWOTĘ 600 000 ZŁ Z 

DOFINANSOWANIEM 334 361,65 ZŁ. 



Doprowadzenie gazu ziemnego do Gminy Trzebiechów

W 2019 r. został doprowadzony do Gminy Trzebiechów gaz ziemny. W chwili obecnej 

wykonanych zostało kilka przyłączy indywidualnych w sołectwach Radowice i Trzebiechów. 

Podłączony do sieci został budynek Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie oraz 

budynek plebanii w Trzebiechowie. W 2020 r. zostanie wykonane przyłącze w celu ogrzania

budynku Urzędu Gminy w Trzebiechowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera oraz Zespołu Edukacyjnego

w Trzebiechowie. 



Pozyskane środki zewnętrzne

W latach 2015 – 2019 Gmina Trzebiechów przy wsparciu

funduszy unijnych zrealizowała inwestycje, na łączną 

kwotę 28 772 333,00 zł z czego dofinasowanie wyniosło

16 158 329,00 zł. W ramach pozyskanych środków 

finansowych udało się Gminie uporządkować gospodarkę

wodno-ściekową, wyremontować i wybudować drogi lokalne,

wybudować i wyremontować świetlice wiejskie, gminne 

place zabaw, wybudować ścieżki rowerowe oraz zrealizować 

wiele projektów o charakterze edukacyjnym, turystycznym

i rekreacyjnym.  



II. Bezpieczeństwo zdrowia i życia mieszkańców. 

Od roku 2015 systematycznie realizowany jest coroczny program profilaktyki zdrowotnej w Gminie 

Trzebiechów: 

➢ profilaktyka raka szyjki macicy wśród dziewcząt zameldowanych w Gminie Trzebiechów, corocznie 

zaproszenia otrzymują wszystkie 12- letnie dziewczynki, które za zgodą rodziców zostają 

zaszczepione.

➢ profilaktyka kobiet - badania cytologiczne. Corocznie zapraszamy wszystkie Panie z całej gminy 

na do kawiarni na pyszną kawę i ciasto, po wykonaniu badań cytologicznych.

Powodem do dumy jest zakup nowego średniego samochodu bojowego dla OSP w Trzebiechowie 

oraz używanego średniego samochodu dla OSP w Głuchowie. Coroczne pozyskiwany jest sprzęt 

do magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej oraz przeprowadzane są prace remontowe

strażnic OSP w sołectwie Trzebiechów i Głuchów. Dopłaciliśmy również do samochodu dla policji.



MAN – OSP Trzebiechów Mercedes – OSP Głuchów

Remiza (pomieszczenie socjalne) w Trzebiechowie Remiza w Głuchowie



III. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, fundusz sołecki,

upiększanie i poprawa wizerunku Gminy

Od 2015 r. Gmina Trzebiechów realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu

sołeckim. Na ten cel w uchwałach budżetowych gminy w latach 2015-2020, wyodrębniono łącznie 

913 712,68 zł. W ramach zrealizowanych zadań w sołectwach zmodernizowano drogi gminne, 

doposażono place zabaw, wyposażono w niezbędny sprzęt świetlice wiejskie, zakupiono lampy solarne 

czy wyremontowano wiaty przystankowe. 

Utwardzona droga w Radowicach Wyremontowana świetlica w Borkach Altana biesiadna w Gębicach



Co roku ogłaszany jest konkurs na „Najładniejszy ogród warzywny”, „Najładniejszy ogród kwiatowy” 

i „Najczystsze sołectwo” mobilizujący mieszkańców Gminy do dbałości o własne posesje i sołectwa, 

a także umożliwiający im pochwalenie się swoimi osiągnięciami. W ramach podziękowań za pracę 

społeczną dla osób biorących udział w konkursie i osób zaangażowanych w życie gminy 

organizowana jest wycieczka. Mieszkańcy mieli możliwość zwiedzania Sejmu Rzeczypospolitej, 

Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pałacu w Neuzelle oraz Parku 

Mużakowskiego. 



IV. Wydarzenia kulturalne

Rokrocznie w lipcu wspólnie ze zrzeszeniem rolników i producentów „Indyk Lubuski” organizowane 

jest w Trzebiechowie „Święto Indyka”, uświetnione „Biegiem Drobiarza” z bardzo atrakcyjnymi 

nagrodami, występami gwiazdy wieczoru, pokazami laserów oraz sztucznych ogni. W ramach tego 

święta o charakterze ponadregionalnym organizowany jest także konkurs kulinarny na najlepszą 

potrawę z indyka. Rady Sołeckie przygotowują 500 kg mięsa dla mieszkańców i przyjezdnych gości, 

którzy mogą za darmo delektować się przygotowanymi potrawami. 

Konkurs kulinarny „Bieg Drobiarza” Występy muzycznych gwiazd



✓ Od 2018 r. w Gminie Trzebiechów organizowana jest „Noc muzeów”. Mieszkańcy Gminy, jak również 

osoby przyjezdne mogą „za darmo” zwiedzać i poznawać historię trzebiechowskiego Pałacu, 

dawnego sanatorium (obecnie budynek Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie) oraz kościoła

pw. Najświętszej Marii Panny w Trzebiechowie.  

✓ W ramach gminnej „majówki” cyklicznie odbywa się Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Złota Nuta 

Obrzycy”.

✓ Od 2017 r. w maju przez Gminę przejeżdża Międzynarodowy Wyścig Kolarski Bałtyk – Karkonosze 

Tour. Gmina partycypuje w organizacji wyścigu, w którym bierze udział ok. 200 kolarzy z całego 

świata. 

„Złota nuta Obrzycy „Noc muzeów” Wyścig kolarski



V. Sport i rekreacja w Gminie Trzebiechów

✓ W 2018 r. dzięki środkom finansowym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w sołectwach 

Swarzynice i Radowice powstały place rekreacyjne. 

✓ W 2019 r. dokończone zostały prace budowlane związane z budową ścieżki rowerowej, łączącej

Trzebiechów ze Swarzynicami. 

✓ Na terenie Gminy Trzebiechów (Podlegórz, Głychów), znajdują się dwa profesjonale boiska 

sportowe do gry w piłkę nożną, z których w każdej chwili można skorzystać, wybierając tą formę

aktywności. 

✓ W sołectwie Radowice znajduję się przepiękny „Rezerwat” przyrody, w którym szczególnie 

w okresie letnim można podziwiać będące pod ochroną gatunki fauny i flory. 

✓ - 3 użytki ekologiczne Bagno rybne z lusterkiem i Przy wale w Głuchowie oraz Dzicze szuwary Ostrzyuce

Plac rekreacyjny

w Swarzynicach
Ścieżka rowerowa

Boisko sportowe 

w Podlegórzu
Rezerwat „Radowice”



VI. Zabytki i miejsca godne odwiedzenia na terenie Gminy Trzebiechów

✓ Sanatorium (obecnie Dom Pomocy Społecznej) – z zaprojektowany przez słynnego architekta 

✓ belgijjskiego Henrego van de Velde  w Trzebiechowie, 

✓ Pałac książąt von Reuss w Trzebiechowie, 

✓ Kościół w Podlegórzu, 

✓ Park w stylu angielskim w Trzebiechowie, 

✓ Oficyna dworska – Urząd Gminy, ujeżdżalnia  koni  - sala gimnastyczna 

✓ Kościół parafialny pw. NMP w Trzebiechowie, 


