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Barkowo, Borek, Borzęcin, Bychowo, Chodlewo, Dębno, Dobrosławice, Garbce, Gatka, Grądzik, Kanclerzowice, 
Karnice, Kaszyce Milickie, Kędzie, Kliszkowice, Korzeńsko, Książęca Wieś, Laskowa, Łapczyce, Morzęcino, 
Niezgoda, Osiek, Powidzko, Przedkowice, Przywsie, Radziądz, Ruda Żmigrodzka, Sanie, Węglewo, Żmigródek.

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny 

i wiarą w sens życia,
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu

Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego 
w gronie najbliższych osób

życzą

Burmistrz Gminy Żmigród 
Robert Lewandowski

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Czyżowicz

oraz Redakcja
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OKIEM BURMISTRZA

URZĄD MIEJSKI W ŻMIGRODZIE 

Adres: Pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród 
Telefon: (71) 385 30 57 

Fax: (71) 385 30 50 
E-mail: urzad@zmigrod.com.pl 

Serwis internetowy: www.zmigrod.com.pl 

GODZINY PRACY URZĘDU: 
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7:30-15:30 
środa w godz. 7:30-16:30, piątek w godz. 7:30-14:30

BURMISTRZ PRZYJMUJE INTERESANTÓW 
W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW  

w środy w godz. 14:00-16:00 oraz w piątki w godz. 9:00-11:00. 
E-mail: burmistrz@zmigrod.com.pl

ZASTĘPCA BURMISTRZA PRZYJMUJE INTERESANTÓW  
W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW 

w środy w godz. 13:00-15:00 oraz w piątki w godz. 10:00-12:00.  
E-mail: zastepca@zmigrod.com.pl

KIEROWNICY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PRZYJMUJĄ 
INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW CODZIENNIE  

W GODZINACH PRACY URZĘDU

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE PEŁNI DYŻURY  
W BIURZE RADY (POK. NR 3, URZĄD MIEJSKI)  

w środy w godz. 14:00-16:00. 
Tel. (71) 385 30 57, wew. 23 

E-mail: rada@zmigrod.com.pl 

OGŁOSZENIE

BORUS
OCHRONA MIENIA I OSÓB
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Kampus edukacyjny szansą  
dla Żmigrodu

Zapewne pamiętają Państwo 
plany utworzenia w Żmigrodzie 
kampusu edukacyjnego – centrum 
pobytowego Aglomeracji Wro-
cławskiej. Zapowiadaliśmy to już 
w 2017 roku. Wówczas na drodze 
do realizacji tej inwestycji stanęły 
warunki konkursu, które uniemoż-
liwiały wybudowanie Centrum 
w planowanym terminie. Jednak 
nie zrezygnowaliśmy z niego! 

Podczas zjazdu członków Stowa-
rzyszenia Gmin i Powiatów Aglome-
racji Wrocławskiej podjęto uchwałę 
o ponownej lokalizacji kampusu 
w Żmigrodzie. W praktyce centrum 
pobytowe ma być nowoczesnym 
kompleksem sportowo-edukacyj-
nym z zapleczem hotelowym, które 
posłuży do realizacji projektów 
m.in. z wrocławskimi uczelnia-
mi, wzbogaci też bazę noclegową 
i edukacyjną Gminy Żmigród. To 
dla nas duża szansa, z której nie za-
mierzamy zrezygnować. Ubiegamy 
się ponownie o środki zewnętrzne 
na ten cel. 

Według planów Aglomeracji 
Wrocławskiej, na terenie Dolnego 
Śląska mają powstać dwa takie 
kompleksy. Jeden u nas, a drugi we 
Wrocławiu. Do 31 marca złożymy 
wniosek na dofinansowanie tego 
zadania ze środków europejskich. 
Zadanie będzie realizowane także 
dzięki wsparciu finansowemu 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Aglomeracji Wrocławskiej oraz Gmi-
ny Żmigród. To czy inwestycja po-
wstanie, będzie pewne za około pół 
roku, w momencie rozstrzygnięcia 
konkursu. Wszystko uzależnione 
jest od przyznania dotacji. Dlatego 
też mocno trzymamy kciuki za po-
wodzenie tego projektu. Jesteśmy 
gotowi do jego realizacji! 

Wkrótce otwarcie restauracji 
w podziemiach

Chociaż nasz Zespół Pałacowo-
-Parkowy jest niezwykle urokliwy 
o każdej porze roku, to wiosną 
wyjątkowo chętnie odwiedzamy to 
miejsce. I tutaj od dawna pojawiał 
się problem z zapleczem gastro-
nomicznym. Chcemy aby Zespół 
Pałacowo-Parkowy przyciągał nie 
tylko fantastyczną przyrodą i za-
bytkową architekturą, ale także 
aby można było spędzić tu czas na 
pikniku i skorzystać z atrakcyjnej 

oferty gastronomicznej. 
Mam nadzieję, że tak też się 

stanie, ponieważ Zespół Placówek 
Kultury rozstrzygnął przetarg na 
nowego najemcę lokalu gastro-
nomicznego. Restauracja w pod-
ziemiach Zespołu Pałacowo-Par-
kowego będzie funkcjonowała od 
początku maja. Już dziś serdecznie 
zapraszam Państwa do odwiedzin 
tego miejsca. Wszyscy kibicujemy 
nowym najemcom lokalu i mamy 
nadzieję, że wpisze się on na stałe 
w gastronomiczną mapę Żmigrodu. 

Żmigród z rowerem miejskim!
Nowa restauracja może być też 

świetnym miejscem docelowym 
naszych rowerowych wycieczek. 
Zwłaszcza, że wkrótce planujemy 
rozszerzyć ofertę dla mieszkańców 
i turystów nie tylko o świetne trasy 
rowerowe, ale także o możliwość 
wypożyczenia rowerów! Wszystko 
w ramach tzw. systemu roweru 
miejskiego - dobrze znanego nam 
z takich miast jak np. Wrocław. 
Dzięki specjalnej aplikacji każdy 
będzie mógł zalogować się do sys-
temu i wypożyczyć rower! 

Smocza rodzina powiększa się
Jak dobrze wiemy, Żmigród 

to fantastyczne miejsce do życia. 
Wiedzą to też nasze żmigrodzkie 
smoki, które zadomowiły się u nas 
na dobre! Wszystko zaczęło się od 
smoków z Zespołu Pałacowo-Par-
kowego oraz Zespołu Placówek 
Kultury. W ubiegłym roku do naszej 
smoczej rodziny dołączył smoczek, 
który zamieszkał w Ogrodach Bio-
różnorodności. 

W 2019 roku swoje osiedlenie 
w Żmigrodzie zapowiedziało już 
3 nowych smoczych mieszkań-
ców. Spodziewamy się Smoka 
Podróżnika, który upatrzył sobie 
miejsce przy centrum park & ride 
przy dworcu. Naszą gminę wybrał 
też na swoje miejsce zamieszania 
Smok Rowerzysta. Zupełnie mu 
się nie dziwię, ponieważ jak wia-
domo najlepsze trasy rowerowe 
są właśnie u nas! Ten mały kolarz 
będzie mieszkał przy Ośrodku 
Sportu i Rekreacji!

Mamy też nowy etat urzędniczy 
przygotowany dla Smoka Urzędni-
ka, który będzie nas wspierał dobrą 
energią w codziennej pracy. Jak 
na naszego pracownika przystało, 
smok już pali się do pracy, więc 

swoją misję będzie sprawował 
niemal natychmiast - od 7 kwiet-
nia! Wówczas  zaprezentujemy go 
światu podczas Jarmarku Wielka-
nocnego. Tym samym serdecznie 
zapraszam na nasz tradycyjny, 
świąteczny jarmark. Trzymam 
kciuki za dobrą pogodę i moc atrak-
cji, które będą na Państwa czekać 
w żmigrodzkim rynku. 

Kulturalna wiosna w Żmigrodzie
Za nami fantastyczny, kul-

turalny początek roku. Jednak 
nie zwalniamy tempa i już dziś 
serdecznie zapraszam Państwa na 
wydarzenia, które organizuje Ze-
spół Placówek Kultury. 6 kwietnia 
będzie należał do Pań, dla których 

przygotowaliśmy m.in. warsztaty 
z rozwoju osobistego, kosmetologii, 
stylizacji, a także targi kosmetyczne, 
modowe, rozmowy z dietetykami 
oraz trenerami!

Natomiast 13 kwietnia spotka-
my się z Maciejem Wilewskim, ak-
torem dobrze znanym m.in. z popu-
larnych seriali, który zaprezentuje 
nam swój autorski stand up pt. „Ja 
czyli On”. Serdecznie zapraszam 
do skorzystania z bogatej oferty 
wydarzeń kulturalnych w naszej 
gminie oraz do śledzenia najnow-
szych zapowiedzi tych wydarzeń 
na naszych profilach w portalach 
społecznościowych, stronach in-
ternetowych czy właśnie na łamach 
„Wiadomości Żmigrodzkich”.  
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22 marca br. w podziemiach ruin żmigrodzkiego zamku, zostało 
zorganizowane specjalne spotkanie dla darczyńców XI Charytatywnego 
Balu Smoka. Podczas uroczystości burmistrz Robert Lewandowski wręczył 
oficjalne podziękowania, dla wszystkich, którzy wsparli przedsięwzięcie. 
Na naszej scenie, z krótkim programem artystycznym, znakomicie zapre-
zentowała się Izabela Możdżeń oraz Sebastian Frąckowiak. 

W tym roku ponownie mieliśmy wyjątkową sytuację, ponieważ bohater-
kami balu były dwie osoby: Julia Górnacka i Patrycja Horoszkiewicz. Dwie 
wspaniałe dziewczynki, które od urodzenia zmagają się z chorobami. Dzięki 
Państwa hojności, mogliśmy pomóc naszym żmigrodziankom i przekazać 
środki na ich rehabilitację oraz leczenie. Środki te, nie tylko często odmie-
niają życie, ale także dają nadzieję na lepsze jutro. To w głównej mierze 
dzięki nieocenionej pomocy darczyńców nasza akcja charytatywna ma 
sens. Łącznie zebraliśmy aż 55 821,42 zł! Po raz kolejny udowodniliśmy, 
że Żmigrodzianie nie zostawiają Żmigrodzian w potrzebie. DZIĘKUJEMY!

Martyna Marzec

ZWYKŁE SŁOWA 
DZIĘKUJEMY  
TO ZA MAŁO

W środę 27.02.2019 odbyło się uroczyste podsumowanie 
działalności Żmigrodzkiego Klubu Integracji Społecznej „Żmi-
grodzki KIS”. Działania klubu realizowane były w ramach pro-
jektu „Kompleksowe wsparcie osób oddalonych od rynku pracy 
w procesie aktywizacji zawodowej i społecznej w gminie Żmigród”, 
który na naszym terenie realizowała Fundacja „Merkury”  wraz 
z Fundacją Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. 
Projekt wspierał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie 
oraz Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy filia w Żmigrodzie.

Przez rok uczestnicy klubu brali udział w takich zajęciach jak: tre-
ning kompetencji społecznych, doradztwo zawodowe, pośrednictwo 
pracy, poradnictwo prawne i psychologiczne, grupa wsparcia, szkoła 
rodzica, zdrowa porcja wiedzy. Łącznie ze wsparcia skorzystało 28 
osób. Część uczestników uczestniczyła także w kursach zawodowych 
- 9 osób otrzymało kwalifikacje w zawodach: opiekun osób starszych, 
stylistka paznokci, operator wózków widłowych.

Podczas spotkania uczestnicy z rąk burmistrza Roberta Lewan-
dowskiego i Marty Sys członka zarządu Fundacji Merkury otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz certyfikaty potwierdzające nabyte kwa-
lifikacje zawodowe. Nie zabrakło również refleksji i podsumowań. 
Większość uczestników zgodnie stwierdziła, że projekt przyczynił się 
do wzmocnienia poczucia ich własnej wartości, pozwolił poszerzyć 
swoje horyzonty i znajomości oraz odnaleźć właściwą ścieżkę zawo-
dową. Część osób rozpoczęła już pracę, a pozostali są na bardzo dobrej 
drodze żeby ją wkrótce rozpocząć. Ostatnim punktem spotkania było 
pamiątkowe zdjęcie oraz tort. 

Wszystkim uczestnikom projektu gratulujemy i życzymy wszyst-
kiego dobrego! 

Projekt „Kompleksowe wsparcie osób oddalonych od rynku 
pracy w procesie aktywizacji zawodowej i społecznej w gminie 

Żmigród” współfinansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD 
na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, 
Działanie 9.1 Aktywna integracja

Paulina Olczyk

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI 
KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
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1 marca w samo południe o godz. 12.00 Młodzieżowa Rada Miejska 
w Żmigrodzie zorganizowała krótki apel upamiętniający Żołnierzy Wyklę-
tych. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe szkół, organizacji, 
a także włodarze Gminy Żmigród oraz Powiatu Trzebnickiego. Nie zabrakło 
także przybyłych mieszkańców. 

Tradycyjnie także odbył się wykład historyczny w wykonaniu przed-
stawiciela Instytutu Pamięci Narodowej. O godz. 17.00 w sali kinowej ZPK 
Jerzy Rudnicki wygłosił prelekcję na temat: „Podziemie antykomunistyczne 
na Ziemiach Zachodnich 1945-1956” 

Tego samego dnia mieszkańcy mogli także zobaczyć  wystawę poświę-
coną pamięci ś.p. kapitana Ignacego Olczyka, żmigrodzianina - żołnierza, 
bohatera, którego życie pozostało wierne dewizie: BÓG- HONOR- OJCZY-
ZNA. Autorem wystawy, stojącej na żmigrodzkim Rynku, jest Paweł Becela. 
Zdjęcia i pamiątki udostępniła Agnieszka Biernat - wnuczka Ignacego 
Olczyka, a grafikę wykonała firma Power Art.

 Wioletta Owczarek

ŻMIGRÓD PAMIĘTA! UCZCILIŚMY DZIEŃ PAMIĘCI 
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Tematem Forum była współ-
praca oraz wytyczenie kierunków 
działań w celu zwiększenia efektyw-
ności działań na rzecz społeczności 
lokalnej. Członek Rady Działalności 
Pożytku Publicznego, Waldemar 
Weihs poprowadził wykład na 
temat współpracy z Narodowym 
Instytutem Wolności, przedsta-
wiając organizacjom najważniejsze 
konkursy, jakie są ogłaszane przez 
wyżej wymienioną instytucję.

Podczas paneli dyskusyjnych 
rozmawiano o wadze działalności 

podmiotów ekonomii społecznej 
oraz o płaszczyznach współpracy 
samorządu z organizacjami.

Gospodarzem spotkania była 
Małgorzata Matusiak – Starosta 
Powiatu Trzebnickiego. Samorządy 
gminne powiatu trzebnickiego re-
prezentowali : Arkadiusz Poprawa – 
Burmistrz Gminy Oborniki Śląskie, 
Joanna Monastyrska- Sekretarz 
Gminy Żmigród, Jakub Bronowicki- 
Wójt Gminy Wisznia Mała.

Nie zabrakło także członków 
żmigrodzkich organizacji: Stowarzy-

I FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
POWIATU TRZEBNICKIEGO

14 marca 2019 roku  odbyło się I Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych. W Ośrodku Kultury w Obornikach Śląskich pojawili się 
przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu trzebnickiego oraz przedstawiciele samorządów. 

szenia Złota Jesień Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów , Stowarzyszenia 
na Rzecz Integracji Społecznej im. 
Świętej Jadwigi Śląskiej w Żmigro-
dzie, Żmigrodzkiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Żmigrodzkiej oraz 
przedstawicieli Urzędu Miejskiego 
i Środowiskowego Domu Samopo-
mocy „Pałacyk”.

Warto dodać, iż Andrzej Wiewió-
ra-Prezes Stowarzyszenia na Rzecz 
Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi 
Ślaskiej miał okazję zaprezentować 

działalność swojego stowarzyszenia, 
jako laureata nagrody Dolnośląskiej 
Federacji Organizacji Pozarządowych 
– Aktywni na 100%.

Ale to nie jedyny żmigrodzki ak-
cent tego spotkania, bowiem całość 
forum poprowadził żmigrodzianin 
Grzegorz Paryna, nasz redakcyjny 
kolega oraz pracownik Zespołu 
Placówek Kultury w Żmigrodzie.

Wioletta Owczarek
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WO: Panie Burmistrzu za dwa 
dni zaplanował Pan swoje odej-
ście z pracy w Urzędzie Miejskim 
w Żmigrodzie? Był Pan samorzą-
dowcem przez wiele lat. Jak pod-
sumowałby Pan ten czas?

Zdzisław Średniawski (ZŚ): 
W Urzędzie pracowałem ponad 25 
lat z przerwami. Ta praca to przede 
wszystkim ogromne doświadczenie 
i odpowiedzialność. Doświadczenie 
poparte przeżyciami z przeszłości. 
To nauka byciem samorządowcem. 
Odpowiedzialność przed czło-
wiekiem, przed wyborcą. Służba,  
powołanie i chęć służenia innym. 
To konieczność myślenia nie przez 
pryzmat własnego ja, ale o drugim 
człowieku, o lokalnej społeczności. 
To uczciwość i kompetencja w działa-
niu, oparta na prawdzie. To wreszcie 
odporność psychiczna. Szczególnie  
w  chwilach, kiedy trzeba powiedzieć 
„nie”, zachowując w sobie świado-
mość służebnej roli i odpowiedzial-
ności przed człowiekiem.

WO: Wsłuchując się w Pana 
podsumowanie, może ono prze-
razić zwykłego śmiertelnika: per-
manentny stres, niewyobrażalna 
odpowiedzialnosć.... Czym była 
tak naprawdę dla Pana ta praca? 

ZŚ: Wszystkim! Cieszyłem się 
jak małe dziecko, z każdego metra 
chodnika, z każdej nowo rozpo-
czętej inwestycji, szkoły, z każdej 
pozyskanej złotówki, którą się 
udało wprowadzić do budżetu. Nie 
byliśmy wtedy w Unii Europejskiej, 
było troszkę trudniej. Ale miałem 
też dużo szczęścia. Wśród załogi 
trafiałem na ludzi godnych ogrom-
nego szacunku. Właśnie ci ludzie 
dawali mi to, co najistotniejsze, czyli 
mądrość i doświadczenie. Zawsze 
uważałem, że człowiek jest dalece 
niedoskonały i należy mieć zaufanie 
do innych. Praca dla mnie to służba. 
Służyć innym, pomagać potrzebują-
cym to szlachetna idea wynikająca 
nie tylko z treści społecznej nauki 
Kościoła, ale również, a może przede 
wszystkim, ze zwykłych ludzkich 
wrodzonych odruchów, z potrzeby 
serca i czynienia dobra. Choć zdarza-
ły się też chwile załamnia.

WO: A miłe chwile? Te, które 

wspomina Pan z sentymentem?
ZŚ: Miałem taki przypadek, kiedy 

zgłosiła się do mnie matka z pięcior-
giem dzieci. W wyniku rodzinnej 
tragedii, z dnia na dzień, została bez 
dachu nad głową. Udało mi się wraz 
z komisją mieszkaniową, w trybie 
pilnym, przydzielić jej mieszkanie. 
Pani była tak wdzięczna, że dwa dni 
przychodziła pod urząd, by w koń-
cu na mnie trafić i podziękować 
osobiście, z kwiatkiem w ręku. Nie 
wymagałem podziękowań, ale zro-

biło mi się niezwykle miło. 
 Dla takich chwil warto żyć.

WO: A sam Żmigród? Czym jest 
dzisiaj dla Pana?  

ZŚ: Kiedyś myślałem, że będzie 
to miasto „na chwilę”. Urodziłem 
się w Lubawce, maturę kończyłem 
w Bierutowie. Żmigród traktowałem  
jako miasto tymczasowego pobytu.

Do momentu, gdy nie poznałem 
przyjaciół, kolegów, ludzi mi życz-
liwych. Gdy w 1994 roku zostałem 
wybrany przez Radę Miejską na 
stanowisko Burmistrza Gminy Żmi-
gród, wiedziałem, że będzie to moja 
gmina i moje miasto. Tu przeżyłem 
najważniejsze dla mnie wydarzenia:  
urodzenie córki i syna. Tu żyję już 
ponad 40 lat...

WO: Zarządzanie gminą nie jest 
łatwe. Podsumowując dzisiaj Pana 
karierę w samorządzie, która decy-
zja była dla Pana najtrudniejsza?

ŻŚ: Były chwile, kiedy przy-
szedł okres załamania fizycznego 
i psychicznego. Dzisiaj nazwałbym 
to „zmęczeniem materiału”. Tak 
było w trakcie budowy obwodnicy 

UPARTY GÓRAL O WIELKIM SERCU
Po 25 latach pracy w samorządzie Gminy Żmigród postanowił przejść na emeryturę. Znany chyba wszystkim mieszkańcom, polityk i samo-

rządowiec, w przeddzień zwieńczenia swojej kariery opowiada o swej pracy, miłości, byciu (poza funkcją samorządowca) artystą, romantykiem 
i... uparciuchem. Co lubi? Jakie ma wady? O czym marzy? Z zastępcą burmistrza Zdzisławem Średniawskim rozmawia Wioletta Owczarek. 

żmigrodzkiej, o którą walczyłem 
wraz z moim następcą śp. Janem 
Pączką, całe 7 lat. Walka o lepszą 
infrastrukturę, skończyła się jednak 
w prokuraturze. Dopiero później do-
wiedziałem się, że te kłopoty miały 
m.in. podłoże polityczne. Chciano 
wykluczyć mnie ze startu w kolej-
nych wyborach samorządowych. 
Ale jak to stare przysłowie mówi: 
„Co nas nie zabije, to nas wzmocni!”  
Po uniewinnieniu, gdy sąd uznał, że 
działałem w ściśle pojętym interesie 

społecznym, powiedziałem sobie: 
„Nie! Będę nadal działał!”. A co 
z tego wyszło? Dzisiaj mogą ocenić 
żmigrodzianie.

WO. Gdyby mógł Pan cofnąć 
czas, zrobiłby Pan jako samorzą-
dowec, coś nieco inaczej?

Przynajmniej jedna albo dwie 
decyzje kadrowe były nie do końca 
prawidłowe. Cofnąłbym albo co 
najmniej skorygował  dwie decyzje 
personalne.

WO. Życie społeczno-zawodowe 
wymaga nierzadko zaangażowania 
24 godziny na dobę. Jak godził Pan 
pracę z rolą ojca i męża?

ZŚ. Nie było łatwo. Początki pracy 
w urzędzie zbiegły się z poważną 
chorobą mojej zmarłej żony.  Wbrew 
pozorom jej problemy zdrowotne 
bardzo mnie wzmacniały. Nie chcę, 
by to oznaczało, że rozczulam się nad 
sobą, ale bywały okresy, że trzeba 
było być ojcem i matką: gotować,  
prać, sprzątać. Zatrudniłem  pomoc 
domową, córka musiała wcześniej 
dojrzeć. Mimo to starałem się być 
jak najczęściej w domu. Bardzo du-

żym wsparciem okazali się być moi 
ówcześni pracownicy i mój zastępca, 
którego zawsze będę wspominał, 
a który zginął  tragicznie w 2001 r. 
Mogłem w pełni mu zaufać, na nim 
polegać i wiedziałem, że mnie nie 
zawiedzie. Dzisiaj po raz kolejny 
chcę mu podziękować. Może gdzieś 
tam na górze to usłyszy.

WO. Dom, rodzina.. wiąże się 
z miłością. Czym dla Zdzisława 
Średniawskiego jest miłość?

ZŚ.  Wie Pani, będę szczery aż do 
bólu. Miłość to słowo „mama”, moje 
dzieciństwo, zabawa w piaskownicy, 
bieganie po zielonej trawie zroszo-
nej letnim deszczem, widok mamy 
odrabiającej ze mną lekcje. Myślę, 
że to mama we mnie zaszczepiła 
duży dar pokory. Zrozumiałem to 
już później, po jej śmierci, kiedy 
miałem 16 lat…

Miłość to także małżeństwo 
i dzieci. Spotkałem na swej drodze 
wyjątkową kobietę, która dała mi 
dwoje wspaniałych dzieci, z których 
do dzisiaj jestem bardzo dumny… Po 
jej śmierci, myślałem że nie spotka 
mnie już coś takiego jak miłość, ale 
po dwóch latach wdowieństwa, 
jak ja to mówię, słoneczko znowu 
zaświeciło mi nad głową i... świeci 
do dzisiaj. Gdyby ktoś chciał spotkać 
szczęśliwego człowieka, spełnione-
go, to jest taki. Na imię ma Zdzisław 
Andrzej, a nazywa się  Średniawski! 
(uśmiech)

WO: Co Pan ceni w kobiecie 
najbardziej?

ZŚ: Uczciwość, przywiązanie,  
przywiązanie do domu, kultywowa-
nie tradycji, ciepło, serce. Wszystko 
to co ma kobieta, co powinna mieć, 
a nie może mieć tego mężczyzna! 
(śmiech).

WO:. A gdyby miał Pan określić 
trzy wartości, które należy brać pod 
uwagę przemierzając ścieżki życia.

ZŚ: Tylko trzy? Po pierwsze, 
szacunek dla drugiego człowieka.  
Nie ma nic bardziej wartościowego! 
Na człowieka należy patrzeć przez 
pryzmat jego problemów. 

Druga wartość to umiejętność 
bycia sobą. Dla mnie bycie sobą ozna-
cza potrzebę ciągłego doskonalenia 
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się oraz bycia dobrym, w poczuciu 
szacunku do drugiego człowieka. 
Pokora! Nigdy nie oczekiwałem 
dowodów uznania, choć wiele ich 
otrzymywałem, bo czułem właśnie 
wewnętrzną pokorę.

Trzecia wartość to kompromis. 
Byłem, jestem i pozostanę czło-
wiekiem kompromisu. Nie przez 
przypadek od 15. roku życia jestem 
związany z Ochotniczą Strażą Pożar-
ną. Tam, gdzie jest zarzewie ognia, 
trzeba gasić wodą, a nie dolewać 
benzyny. Każdy problem należy  
rozwiązywać poprzez porozumienie. 
Należy szukać w człowieku to, co 
łączy, a nie co dzieli, co przybliża, 
a nie co oddala, co wyzwala dobro, 
a ogranicza zło.

WO: Znany jest Pan z umiejęt-
ności posługiwania się cytatami 
znanych osobowości na temat 
życia, dopasowując je do okolicz-
ności…Jaka jest Pana ulubiona 
maksyma?

Była jest i pozostanie jedna: „Tyl-
ko życie poświęcone innym warte 
jest przeżycia” Alberta Einsteina. 
Trzeba żyć dla innych! 

Inna maksyma należy do Kon-
fucjusza i wynika z moich doświad-
czeń z młodości, kiedy ktoś pomógł 
mi zrozumieć to, że tak mało wiemy: 
„Wiedzieć,  że się wie, co się wie 
i wiedzieć, czego się nie wie - oto 
prawdziwa wiedza.” Zdawanie so-
bie sprawy z tego, że  jak  niewiele 
umiem, to bardzo ważne. Źle by 
było,  gdyby na tym stanowisku był 
człowiek, który myśli, że jest naj-
ważniejszy, najkompetentniejszy, że  
już wszystko wie. A ja sobie zawsze 
powtarzałem: „Zdzichu, ty jeszcze 
mało wiesz, jak mało umiesz…”.

WO: „Życie to nie książka, nie 
masz gwarancji na jej szczęśliwe 
zakończenie. Ty piszesz ją sam.”- 
zna Pan ten cytat? (chwila zastano-
wienie i uśmiech):  A …ja nie wiem,  
czy to nie jest moje?

WO: Tak, to Pańskie.
ZŚ: Napisałem to w swoich za-

piskach, wspomnieniach. 29 marca 
kończy się rozdział mojego życia. 
Stawiam  kropę, przekładam stronę 
i zaczynam od nowa…

Warto stale zaczynać od nowa!  
Mówią mi, że życie zaczyna się 
po siedemdziesiątce, a co ja mam 
powiedzieć, jak rozmawiam ze 
znajomym sołtysem, który  ma 
ponad 90 lat i mówi, że on jeszcze 
„dziewczyny na lodzie rozgrzeje”? 
Ja mam TYLKO 68 lat. 

Życie jest zbyt  krótkie, by je 

marnować! Życie jest piękne! Trzeba 
sobie cenić życie, bo to skarb, który 
docenia się po latach. Życie trzeba 
brać garściami, ale także pamiętać 
o tym, że warto dawać! Ważne, by 
służyć ludziom! Ważne także jest, 
by otwierając nowy rozdział życia 
pamiętać, że nie jest sztuką zaczynać 
życie od nowa, ale sztuką jest zacząć 
je tak, aby nie było gorsze, niż to 
poprzednie.

WO : Wspominał Pan, że pewne 
osoby miały na Pana wpływ. Czy 
jest  osobowość, postać, bohater, 
który  wywarł na Panu największe 
wrażenie?

Nie da się wskazać  jednej 
postaci. 

Wychowałem się w rodzinie 
katolickiej, ale nie jestem gorliwie 
praktykującym. Mimo to odpowie-
działbym, że największym auto-
rytetem  jest  Ojciec Święty  Jan 
Paweł II. Nie spotkałem większego 
autorytetu wśród Polaków. Mogę 
wymienić także autorów cytatów, 
na które się powołuję, albo moją 
mamę, którą tak ciepło wspominam, 
a której mi ciągle brakuje. Jednak to, 
co ten człowiek (Jan Paweł II - przyp.
aut.),  jako człowiek i jako kapłan, 
zrobił dla Polski i dla Polaków, to 
jest nieocenione. 

WO: Jaki jest Zdzisław Śred-
niawski prywatnie?

-ZŚ: (chwila zastanowienia) 20 lat 
temu ukazał się artykuł na mój te-
mat: „Polityk z duszą artysty”.Mimo 
że ukończyłem technikum rolnicze 
i byłem kierownikiem zakładów rol-
niczych, rolnictwo nie znajdowało 
się zakresie moich zainteresowań. 
Mnie interesował teatr, kabaret, 
poezja, konkursy recytatorskie! 4 
lata grałem w orkiestrze dętej. We 
mnie jest dusza romantyka. Mimo, 
że czasem pokazuję twardziela, coś 
z tego artysty mam! Dlaczego? Może 
dlatego, że mam lekkie pióro, że nie 
mam problemu z wystąpieniami 
publicznymi? A może wpływ miały 
słowa ówczesnego mojego dyrektora 
szkoły, który powiedział: „Zdzichu 
nie idź do pracy, ucz się.” Lubię 
poezję, malarstwo…Zawsze gdzieś 
tam, jak zamykam oczy, widzę chatę 
góralską, sztalugę na zewnątrz, 
słonecznik przy płocie, psa, kota.

WO: Napisał Pan jakiś wiersz?
ZŚ:  Sporo! Ale niewiele tego 

zostało. Gdzieś po drodze się pogu-
biły.  Ostatni raz to, co napisałem, 
to pewnego rodzaju oświadczyny, 
które pojawiły się na odwrocie 
mojego zdjęcia podarowanego 

żonie jeszcze przed ślubem: „Bądź 
mi żoną, przyjaciółką, kochanką 
i wszystkim tym, co szczęście dać 
może i szczęście brać chce”.

WO: A hobby? To najbardziej 
znane to kolekcjonowanie zega-
rów. I chyba nie pomylę się, jeśli 
powiem, że zegar to także pewnego 
rodzaju symbolika życia….

ZŚ: Tak naprawdę pasją moją 
jest książka. Ja mam jedną wielką 
bibliotekę w domu. Poza tym  
kolekcjonuję pióra! W ogóle lubię 
kolekcjonować. A przygoda z ze-
garami zaczęła się przypadkowo. 
Choć czy to był  przypadek?  Chyba 
nie!  Wie Pani, ten czas mija.. coś 
się kończy… Wybija dwunasta 
i znowu się  zaczyna. To jest mie-
rzenie czasu. Człowiek się rodzi, 
dorasta, szkoli, zakłada rodzinę. 
To wszystko jest mierzone. Zegary 
to zaduma nad mijającym czasem. 
Zegar przypomina, jak kruche jest 
życie. Jak z niego trzeba korzystać. 
Mówiłem: garściami brać! Jeśli 
patrzymy na mijające lata to na prze-
strzeni wieków znaczą niewiele, ale 
na przestrzeni życia każdego z nas 
to już dość sporo. Wystarczająco, by 
zrobić coś dobrego. 

WO: Cecha charakteru, której 
Pan w sobie nie lubi?

Upór. Taki maniakalny. Żona 
mówi : „Uparty góral”. To taka moja 
wada. Chodzi mi o upór na zasadzie: 
„Nie, bo nie!” Potem przychodzi czas 
refleksji. Mówię sobie: „Zdzichu, no 
co robisz?” Ale z wiekiem tego uporu 
jest mniej. Życie nas cały czas uczy… 

WO: Pańskie upragnione wa-
kacje?

Przede mną! Niewiele razy byłem 
na wakacjach 2-3 tygodniowych. 
Moja żona ma swojego bzika. Ja 
mam zegary, ona ma swoją pasję: 
pieski, kotki! Ciągle musiałbym 
jeździć z kotkami,  psami! (śmiech) 
Ale chciałbym wyjechać na rajską 
wyspę,  z przyjaciółmi, być na luzie, 
być sobą, poszaleć!  Szaleństwa 
w moim życiu za mało było!

WO. To jaki jest Pana sposób 
na relaks i wypoczynek?

Kiedyś był to ogródek. Miałem 
także ogromną pasję: akwaria! 30 
lat hodowałem rybki. To był dla 
mnie niezwykły relaks. Mogłem 
godzinami patrzeć i obserwować, 
to mnie „rajcowało”! W czasach 
stresujących żona kupowała mi  
gazety typu „Detektyw”, bym od-
poczywał intelektualnie. Jednak to, 
co najbardziej cenię i przy czym się 

relaksuję to książka. Najczęściej się-
gam, ot tak sobie, po klasyki: „Pana 
Tadeusza” i „Quo vadis.” Ale relaks  
to również zabawa zegarkami, ciągłe 
przekładanie ich na półkach. Muszę 
przyznać, że dla mojej żony może 
to być czasem uciążliwe, ale jest 
niezwykle cierpliwa!

(po chwili)
Dziś jest tak niewiele cierpliwo-

ści. Szczególnie w ludziach młodych. 
Zawsze mówiłem, że  można chcieć 
być sobą albo być kimś. Aby pokonać 
tę drogę: być sobą i zostać kimś, trze-
ba się trochę napracować. Ja swoje 
życie przeszedłem po schodach, 
teraz młodzież chciałaby do celu 
tylko windą, szybko!

WO. Marzenie Zdzisława Śred-
niawskiego to...

Spokój, poświecenie się zainte-
resowaniom. Ale to nie jest  tak, że 
ja się oderwę od polityki i od życia 
społecznego. Będę się temu przy-
glądał: jak sobie radzą urzędnicy, 
jak miasto pięknieje, jak  rozkwita? 
Poza tym chciałbym, by moje dzieci 
wnuki, prawnuki były szczęśliwe. 
Tego szczęścia wszystkim życzę!

WO: A jakie przesłanie prze-
kazałby Pan mieszkańcom Gminy 
Żmigród?

Chciałbym życzyć autentycznej 
radości z zamieszkiwania w tym 
mieście, ale również autentycznego 
zaangażowania się w życie tego mia-
sta. Coraz więcej jest takiej tendencji 
zamykania się w sobie. Chciałbym, 
by ludzie krytykowali konstruk-
tywnie... By czuli, że można więcej! 
Właśnie tego „więcej” wszystkim 
mieszkańcom naszej żmigrodzkiej 
ziemi życzę! Zdrowia i szczęścia 
nade wszystko i dwa przesłania 
kieruję: Alberta Einsteina „Tylko 
życie poświęcone innym warte jest 
przeżycia” oraz Władysława Barto-
szewskiego: „Warto być uczciwym, 
choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca 
się być nieuczciwym, ale nie warto . 
Warto być przyzwoitym…”

29 marca 2019 r pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Żmigro-
dzie pożegnali wiceburmistrza 
Zdzisława Średniawskiego 
słowami Louisa Nitzer’a które 
wspaniale opisują jego oso-
bowość: „Człowiek pracujący 
rękoma to robotnik; człowiek 
pracujący rękoma i umysłem 
to rzemieślnik; a człowiek 
pracujący rękoma, umysłem 
i sercem to artysta.”
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21 marca br. w Dolnośląskim 
Centrum Filmowym we Wro-
cławiu odbyła się wielka gala 
„Osobowość Roku 2018” organi-
zowana przez Gazetę Wrocław-
ską. W czwartkowe popołudnie 
Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żmigrodzie 
– Ewelina Kondracka odebrała 
nagrodę w kategorii działalność 
społeczna i charytatywna. - Ser-
decznie dziękuję osobom, które 
nominowały mnie do plebiscy-
tu. Jestem bardzo zaskoczona, 
ponieważ nadal nie wiem kto 
zgłosił moją kandydaturę. Ponadto 
dziękuję wszystkim za oddane na 
mnie głosy oraz za liczne gratu-
lacje, które otrzymałam po gali 
wręczenia nagród, jest to dla mnie 
bardzo duże wyróżnienie – powie-
działa nagrodzona dyrektor GOPS. 
Co więcej z terenu powiatu trzeb-
nickiego w plebiscycie udział 
wzięło 7 nominowanych. Warto 
również podkreślić, że drugim 
kandydatem z terenu Gminy Żmi-
gród był prezes MKS Piast Żmigród 

– Rafał Zagórski. 
W jaki sposób czytelnicy wy-

bierali Osobowości Roku 2018? 
Czytelnicy gazety mieli możliwość 
sms-owego oddawania głosów na 
kandydatów w czterech katego-
riach: kultura, działalność społecz-
na i charytatywna, samorządność 
i społeczność lokalna oraz biznes. 
Od 18 stycznia mieszkańcy naszego 
województwa mogli oddawać swoje 
głosy w wielkim plebiscycie, wy-
bierając osoby, które w 2018 roku 
wyróżniły się szczególnymi dzia-
łaniami w różnych dziedzinach, 
osiągnęły sukcesy i znacząco zasłu-
żyły się dla lokalnej społeczności. 
W taki oto sposób Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
otrzymała największą liczbą głosów 
i zajęła 1 miejsce, 2 miejsce zajęła 
pani Irena Kowalska – Prezes Koła 
Terenowego Trzebnica Polskiego 
Związku Niewidomych, zaś 3 pan 
Mateusz Jaskólski – lokalny lider 
Szlachetnej Paczki, szef obornic-
kiego Sztabu WOŚP. 

Marcelina Halikowska 

DYREKTOR GOPS
OSOBOWOŚCIĄ ROKU 2018

20 lutego w ośrodku odbył się bal walentynkowo-karnawałowy, 
podczas którego, bawiliśmy się razem z naszymi gośćmi z ŚDS w Brzegu 
Dolnym. Tańców, uśmiechów oraz rozmów nie było końca. Wszyscy 
świetnie się bawili, nikomu nie schodził uśmiech z twarzy. Na zaba-
wę wybraliśmy same najnowsze przeboje disco polo wybrane przez 
uczestników. Zabawa miała również na celu integrację uczestników. 
Były pociągi, korowody, kółeczka i tańce w parach. Każdy z gości mógł 
poczęstować się przepysznymi napojami i smakołykami przygotowanymi 
przez pracownię kulinarną.

Z kolei w poniedziałek 25 lutego, wybraliśmy się na rynek gdzie 
młodzież ze żmigrodzkich szkół zatańczyła Poloneza i Belgijkę.

Staropolskie przysłowie mówi „Powiedział Bartek, że dziś tłusty 
czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła”. Tak też 
było w naszym Domu, gdzie tego dnia, „dozwolone” było obżarstwo, 
a najbardziej popularnymi przysmakami były pączki oraz faworki – 
znane również jako chrusty. To właśnie cała góra chrustu przygotowana 
przez pracownię kulinarną, zniknęła równie szybko jak się pojawiła na 
stole. Ze świętem tym ponadto wiąże się pewien przesąd. Mówi się, 
że człowiekowi, który nie skusi się na ani jednego pączka, w dalszym 
życiu nie będzie się wiodło.

Jeden pączek to aż 200 kalorii, a to znaczy, że musielibyśmy biegać 
przynajmniej 20 minut, żeby go spalić. Jednak w tym dniu, nie przej-
mowaliśmy się kaloriami! Korzystaliśmy z radością!

Joanna Czajkowska

CO SŁYCHAĆ W ŚDS PAŁ ACYK?

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu 
na sprzedaż zabudowanej nieru-
chomości Gminy Żmigród

Burmistrz Gminy Żmigród 
ogłasza pierwszy publiczny przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej, 
położonej w granicy działki nr 
168/2 AM 1 obręb Osiek o po-
wierzchni 0,0221 ha,  dla której 
w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy 
urządzona jest księga wieczysta nr 
WR1W/00052762/8. Powierzchnia 
użytkowa parteru – 108,30 m2, ze 
względu na brak dostępu do strychu 
nie podaje się jego powierzchni.

Cena wywoławcza – 66.000,00 zł. 
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT. 
Wadium – 10.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 
26 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Żmigrodzie, pok. 12 – I piętro.

Wadium należy wpłacić do dnia 
23 kwietnia 2019 r. na konto Gminy 
Żmigród nr 16959800070000036 
120000004 w Banku Spółdzielczym 
w Żmigrodzie. Za datę wpłaty 
wadium uważa się datę wpływu 
środków pieniężnych na wskazane 
konto Gminy Żmigród.

Ogłoszenie o przetargu podane 

jest do publicznej wiadomości na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Żmigrodzie oraz na 
stronie internetowej www.zmigrod.
com.pl, zakładka: Przetargi/nieru-
chomości. Szczegółowe informacje 
o nieruchomości i przetargu uzyskać 
można w pok. nr 23, II piętro, tel. 
71 385 30 57, wewn. 31.

Burmistrz Gminy Żmigród 
informuje o wykazaniu do sprze-
daży w trybie nieograniczonego 
przetargu ustnego nieruchomości 
niezabudowanej, położonej w gra-
nicy działek nr 262/9 i 262/10 AM 

1 obręb Chodlewo o łącznej pow. 
0,2973 ha.

Osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo nabycia przedmio-
towej nieruchomości z ustawy 
o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 
2204 z późn. zm.), mogą składać 
wnioski do Burmistrza Gminy Żmi-
gród w terminie do 1 maja 2019 r.

Wykaz wywieszony jest na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Żmigrodzie oraz 
na stronie www.zmigrod.com.pl. 
Szczegółowe informacje – tel. (71) 
3853057, wewn.31.

PRZETARGI
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SOŁECTWA W PIGUŁCE

Tym razem pod lupę wzięłam 
niewielką miejscowość, położoną 
na północny wschód od Żmigrodu, 
w pobliżu granicy z Wielkopolską. 
Na początek warto wspomnieć, że 
wokół Gatki także krąży legenda. 
Miała w niej niegdyś mieszkać 
wiedźma, która pewnego dnia, 
umazawszy wcześniej twarz tłustą 
zawartością garnuszka, wypowie-
działa zaklęcie, po czym przefrunęła 
nad ogrodem w kierunku lasu. Pod-
czas jej nieobecności mąż z synem 
szukali jej. Wkrótce zrezygnowani 
wrócili do domu, do którego wie-
czorem wróciła i wiedźma, nie 
pamiętając, gdzie była i co robiła. 

Jak w większości sołectw, w Gat-
ce funkcjonuje Koło Gospodyń, 
liczące czternaście osób. Jego 
przewodniczącą jest pani Irena Sta-
chowska, skarbnikiem pani Cecylia 
Funka, zaś sekretarzem pani Sylwia 
Kapała. Koło nie bierze udziału 
w przeglądzie stołów bożonarodze-
niowych czy wielkanocnych, ale 
w całości organizuje wszystkie im-
prezy, włączając przygotowywanie 
cateringu. W wachlarz imprez tutaj 
urządzanych wliczają się sylwester, 
zabawa karnawałowa, dożynki czy 
dzień kobiet i dziecka, czyli wszyst-
kie święta kalendarzowe.

W Gatce nie ma kościoła czy 

SOŁECTWO GATKA

Sołtys: Irena Stachowska
Liczba mieszkańców: około 130
Coroczne imprezy: dożynki, kalendarzowe święta
Funkcjonuje: Koło Gospodyń

kapliczki. Należy do parafii w Ra-
dziądzu. Znajdują się za to dwa 
sklepy: jeden należący do pani Ireny 
Kupś, a drugi do pana Jacka Lorka. 
Od 2005 roku funkcjonuje również 
świetlica. Organizowane są tam 
wszystkie imprezy oraz indywidu-
alne uroczystości, jak na przykład 
komunia czy wesele. Można również 
przyjść na zwyczajne spotkanie, jak 
to mają w zwyczaju członkinie Koła 
Gospodyń. Tuż koło świetlicy znaj-
duje się plac zabaw, a gdy pogoda 
dopisuje, imprezy organizowane 
są na świeżym powietrzu, na co 
pozwala duży wyłożony kostką plac. 

Według sołtysa pani Ireny Sta-
chowskiej Gatka jest wsią typowo 
rolniczą i jest jedną z nielicznych, 
w których pozostało tak wielu indy-
widualnych rolników, zajmujących 
się uprawą roli i hodowlą bydła. 
Oprócz tego znajdują się również 
prywatne zakłady pracy jak stolar-
nia, zakład remontowo-budowlany 
czy też firma transportowa.

– Moim marzeniem jako sołtysa 
jest założenie w naszej wiosce gazu 
– zdradza pani Irena Stachowska. 
– Myślę, że przeciągnięcie go z po-
bliskiego Radziądza jest póki co 
naszym priorytetem, bo na dzień 
dzisiejszy korzystamy z butli. Dalsze 
plany na rozwój Gatki to renowacja 
drogi i powstanie chodników. Z kolei 
w przyszłym roku chcielibyśmy 
wyremontować popadający w ruinę 
budynek starej remizy straży pożar-
nej z około 1910 roku. Będziemy 

ubiegać się o uzyskanie funduszy 
na jego renowacje, która będzie 
realizowana etapami.

Dzięki temu, że spora część na-
szej gminy znajduje się na terenie 
Doliny Baryczy, możemy podziwiać 
uroki znajdujących się blisko sołec-
twa stawów, lasów czy rykowiska. 
Nieopodal jest ścieżka rowerowa, 
która umożliwia nam podziwianie 
okolicznej przyrody. Możemy też 
zawitać do leśnej szkółki, która 
mieści się w Czarnym Lesie – przy-
siółku Gatki. 

W sołectwie jest żwirownia, 
która była eksploatowana nieregu-
larnie i w różnych odstępach czasu, 
co spowodowało jej wymarzone 
ukształtowanie dla użytkowników 
samochodów 4x4, motocykli cros-
sowych oraz quadów. Znajdujące 
się tam błoto, żwir, glina, ostre 
zjazdy i podjazdy znalazły swoich 
wielbicieli jazdy błotno-trawersowej 
i w 2009 roku zorganizowano na 
żwirowni pierwszy rajd. I tak już 
od 10 lat są tam urządzane imprezy 
rajdowe przez miłośników jazd off-
-roadowych.

– Bardzo lubię życie tutaj i pracę 
jako sołtys – mówi Irena Stachow-
ska. – Jednak chciałabym otrzymać 
większe zaangażowanie od miesz-
kańców, by jeszcze lepiej nam się 
pracowało przez kolejne lata mojej 
kadencji i żeby nasze sołectwo 
kwitło w oczach. 

Aleksandra Pytlińska

BIWAK Z OKAZJI DNIA MYŚLI BRATERSKIEJ
22-24 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Miliczu odbył się 

biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej. W największym święcie harcerzy 
powstałym na pamiątkę urodzin Naczelnego Skauta Świata – Roberta Ba-
den-Powella wzięło udział przeszło 300 harcerzy, wędrowników i zuchów 
z Hufca Powiatu Trzebnickiego. Nad całością czuwał II Szczep Drużyn im. 
Janusza Korczaka w Miliczu wraz z komendantką pwd. Julią Kłonowską. 
W piątek poza zakwaterowaniem i apelem rozpoczynającym odbyły się 
także zajęcia w pionach metodycznych, na których uczestnicy integrowali 
się w zabawach i tańcach. W sobotę harcerze udali się do pobliskiego lasu 
na grę o tematyce harcerskiej, podczas której rozwiązywali zagadki logiczne, 
tworzyli filmy biograficzne, ćwiczyli swoją celność i dokładność, poznawali 
nowe gry a także gotowali. Popołudniowe zajęcia ponownie odbyły się 
w pionach, natomiast blok wieczorny połączył ze sobą drużyny. Sobotnie 
zajęcia zakończyły się kominkiem z tradycyjną „Iskierką”. W niedzielny 
poranek harcerze i wędrownicy wzięli udział w mszy św. i uroczystym apelu 
kończącym biwak. Po biwaku z okazji Dnia Myśli Braterskiej pozostały 
piękne wspomnienia i nadzieja, że wkrótce zobaczymy się ponownie na 
harcerskim szlaku. Czuwaj!

Komenda Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego a także wszyscy uczestnicy 
biwaku składają serdeczne podziękowania dla harcerzy z II Szczepu Drużyn 
im. Janusza Korczaka w Miliczu za organizację tak dużego i wymagającego 
biwaku, dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Miliczu za pomoc w organizacji, 
a także dla Burmistrza Gminy Żmigród za dofinansowanie realizowanego 
przedsięwzięcia Grzegorz Uram 
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A.K.: Jaka główna misja przy-
świeca działaniom pań?

B.L., E.Ś.: Naszą ideą jest pomoc 
potrzebującym zwierzętom. Poma-
gamy nie tylko bezpańskim psom, 
ale też tym, których zaniedbują 
właściciele. 

A.K.: Jak bezpańskie psy trafiają 
do pań? I co robić, jeśli widzimy 
błąkającego się psa na ulicy?

B.L., E.Ś.: Sprawę należy zgłosić 
w pierwszej kolejności do urzędu 
miasta, ewentualnie na policję. Oni 
kontaktują się z kliniką weteryna-
ryjną „Czarny kot”, bo nie każdy ma 
prawo do odławiania zwierząt. My 
jako stowarzyszenie nie możemy 
tego robić. 

A.K.: Ile psów znajduje się 
aktualnie pod opieką?

B.L., E.Ś.: Obecnie mamy trzy 
psy, dla których szukamy domu. 
Dwie małe suczki porzucone w lesie 
w Niezgodzie (trzeciej nie udało 
się uratować), około dwuletnią 
Maję (biało-czarną) i Kaję (rudą) 
oraz Fionę, która ma 10 miesięcy. 
Nadajemy im imiona, żeby móc je 
wołać i nauczyć reagowania. Nowi 
właściciele mogą je oczywiście 
zmienić. 

A.K.: Ile mniej więcej zwierząt 
trafia pod pań skrzydła? 

B.L., E.Ś.: W 2018 roku od-
daliśmy do adopcji czterdzieści 
bezdomnych psów i pomogliśmy 
około dwudziestu, których zosta-
wiali właściciele, bo np. wyjeżdżali 
na wakacje.

A.K.: Wiadomo, że zdarzają się 
właściciele, którzy nie zapewniają 
należytej opieki czworonogom. 
Jak temu przeciwdziałać, jak 
reagować?  

B.L., E.Ś.: Jeśli widzimy, że ktoś 
nie zapewnia zwierzętom należytej 
opieki, czyli dostępu do jedzenia, 
wody, światła – pies może być zabra-
ny. Taką sprawę najlepiej zgłaszać 
do urzędu gminy lub wrocławskiego 
Towarzystwa Ochrony Zwierząt. My 
na siłę nie możemy odebrać komuś 
psa, wbrew jego woli. 

A.K.: Gdzie mieszkają wszyst-
kie psy, którymi się panie zajmują, 
a które są w trakcie oczekiwania 
na stały dom?

B.L., E.Ś.: Nasze psy mieszkają 
na terenie kliniki „Czarny kot”, 
tam żyją, są pod stałą opieką we-
terynaryjną. My jako członkowie 
stowarzyszenia szukamy im do-
mów, pomagamy psy socjalizować, 
wyprowadzamy je na spacery, 
sprzątamy kojce. 

A.K.: Maja i Kaja zostały po-
rzucone w lesie. Z jakimi jeszcze 
przypadkami ludzkiej znieczulicy 
wobec zwierząt spotkały się panie 
w swojej pracy?

B.L., E.Ś.: Najgorsze są sytu-
acje, kiedy dowiadujemy się, że 
mnóstwo ludzi widziało, jak ktoś 
traktuje zwierzęta, a i tak wcześniej 
odpowiednio nie reagowali. Często 
ratujemy psy, które są praktycznie 
umierające, nawet bardzo trudne 
przypadki, gdzie w przewodzie 
pokarmowym weterynarze znajdują 
na przykład śrut. 

ŻMIGRODZKI KLUB PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT
Na poważnie zaczęło się od lipca 2017 roku. Bodźcem do założenia stowarzyszenia był przypadek psa potrzebującego pieniędzy na ope-

rację. Aby przeprowadzić legalnie zbiórkę, Beata Lisowska i Ewa Średniawska postanowiły sformalizować swoją pasję. W samym 2018 roku 
pomogły około sześćdziesięciu psom!

A.K.: Taka pomoc jest nieoce-
niona, ale nie można ratować 
zwierząt za darmo, mimo że bardzo 
by się chciało.

B.L., E.Ś.: Jesteśmy mile zasko-
czone tym, że mieszkańcy Żmigrodu 
tak angażują się w pomoc. Leczenie 
nie jest za darmo, to prawda. Do 
tego należy dodać jedzenie, po-
trzebne sprzęty. Pomaga nam też 
Gimnazjum im. Macieja Rataja, 
na czele z Adą Sobalą – uczniowie 
piekli i sprzedawali ciasta, a zebra-
ne pieniądze przekazali na rzecz 
stowarzyszenia. Dzięki społeczności 
Szkoły Podstawowej im. Bolesława 
Chrobrego w Żmigrodzie i zebranej 
karmie psiaki przetrwały całą zimę. 

A.K.: Co mogę zrobić, jeśli chcę 
zacząć pomagać?

B.L., E.Ś.: Zapraszamy do sto-
warzyszenia! Miesięczna składka 
wynosi 20 zł. Dużo osób chce 
pomagać, ale nie ma czasu, wtedy 
prosimy o darowizny. Można tak 
jak my sprzątać kojce i wyprowa-
dzać psiaki na spacery. Zgłasza się 
do nas dużo osób i oddaje rzeczy 
po zwierzętach, które już niestety 
odeszły. Karmy, smycze, miski, koce, 
pościele, ręczniki. Bardzo chętnie 
to przyjmujemy. Rzeczy można 
zostawiać w zakładzie fryzjerskim 
u pani Anny Tomaszewskiej [przy 
rynku – przy.red.].

A.K.: Trudno jest nauczyć psy, 
że nie wszyscy ludzie są źli?

B.L., E.Ś.: Mieliśmy taki przy-
padek, że złapanie dwóch psów 
trwało pół roku, oswojenie kolejne 
tyle. Zdarzają się sytuacje, gdzie 
trudno nam nauczyć psa, że nie 
każdy człowiek jest zły. Uczymy 
chodzić na smyczy, dla niektórych 
zwierzaków jest to coś zupełnie 
nowego. Musimy to robić, bo wiele 
naszych podopiecznych znajduje 
domy w miastach. 

A.K.: Często się słyszy, że schro-
niska zapełniają się w czasie waka-
cji i zaraz po świętach. Mogę panie 
potwierdzić tę tezę? 

B.L., E.Ś.: Tak, ta teza się spraw-
dza. Trud wychowania szczeniaków 
niektórych przerasta. Nie nauczymy 
psa załatwiania się na dworze, jeśli 
z nim po prostu nie będziemy wy-
chodzić. Niektórzy rozkładają szcze-

niakom maty w mieszkaniu i później 
nie mogą przestać się dziwić, że pies 
po pół roku nadal brudzi w domu. 

A.K.: To znaczy, że przygarnięcie 
starszego psa może mieć więcej 
zalet?

B.L., E.Ś.: Starsze psy są już 
„odchowane”, przyzwyczajone do 
pewnych kwestii, ich wzięcie ze 
schroniska nie jest gorsze niż wzięcie 
szczeniaków. 

A.K.: Czy pies przebywający 
w mieszkaniu w bloku to dobry 
pomysł?

B.L., E.Ś.: Same mamy psy 
w mieszkaniach w bloku. Nie ma 
na to reguły. To stereotyp, że duży 
pies nie nadaje się do bloku. Jeśli 
zapewnimy mu dużo ruchu i aktyw-
ności, nie powinien tracić energii 
na niszczenie sprzętów domowych. 
Najbardziej polecaną rasą psów 
do mieszkań jest – o dziwo – dog. 
Z rasami myśliwskimi może być 
trudniej. Chociaż znamy przypadek, 
że owczarek niemiecki mieszkał 
z panem w bloku i codziennie rano 
biegali, uprawiali razem mnóstwo 
aktywności, podczas których pies 
mógł spożytkować energię. 

A.K.: Istnieje coś takiego jak 
dom tymczasowy. Na czym to 
polega?

B.L., E.Ś.: Domy tymczasowe 
polegają na tym, że ktoś bierze od 
nas psa. Opieka weterynaryjna 
i wyżywienie są po naszej stronie, 
możemy to zapewnić. Takie domy 
są dobre, bo możemy powiedzieć coś 
o psie późniejszym potencjalnym 
nowym właścicielom, ponieważ 
opiekun w domu tymczasowym po-
znaje charakter psa. Psy są w domach 
tymczasowych nawet pół roku, ale 
mogą być też tylko miesiąc. 

A.K.: Czy trzeba mieszkać na te-
renie gminy, żeby móc adoptować?

B.L., E.Ś.: Można mieszkać w róż-
nych miejscach. Jeśli ktoś przyjedzie 
po psa, tym lepiej, bo nie musimy 
organizować transportu. Jeden z na-
szych podopiecznych mieszka aktu-
alnie w Niemczech. Dużo psów trafia 
do Wrocławia. Lepiej, kiedy możemy 
poznać przyszłych właścicieli osobi-
ście, przez telefon czasem trudno 
wyczuć, czy ktoś zapewni psiakom 
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dobry dom. Staramy się utrzymywać 
kontakt z nowymi rodzinami. Na 
początku nigdy nie wiemy, jak pies 
się zachowa. Każdy musi mieć czas, 
żeby się zaaklimatyzować.

A.K.: Jakie warunki należy 
spełnić, aby móc zostać nowym 
opiekunem?

B.L., E.Ś.: Trzeba być osobą 
pełnoletnią. Decyzja musi być 
przemyślana, a nie podjęta pod 
wpływem chwili. Pies jest na 
całe życie, prawda? Czasem może 
zachorować, trzeba brać to pod 
uwagę. Co zrobimy z psem, kiedy 
będziemy musieli wyjechać? Na 
szczęście jest coraz więcej hoteli 
i restauracji, gdzie można wchodzić 
ze zwierzętami. Na każdej polskiej 
plaży są wydzielone miejsca dla 
osób, które są właścicielami psów. 
Na tych plażach często jest dużo 
czyściej niż na tych przeznaczonych 
wyłącznie dla ludzi.

A.K.: Pies podarowany ko-
muś jako prezent. Dobry czy zły 
pomysł?

B.L., E.Ś.: Psy w ramach prezentu 
są złym pomysłem. Najgorzej, kiedy 
rodzice kupują psa dla dziecka, 
z nadzieją, że nauczą pociechę od-
powiedzialności. Trzeba pamiętać 
o tym, że młodzi ludzie szybko mogą 
się znudzić trudami wychowania 
psów. To powinna być decyzja całej 
rodziny. 

A.K.: Czy należy zwracać uwagę, 
jeśli ktoś nie sprząta po swoim 
psie?

B.L., E.Ś.: Wzrasta świadomość, 
ludzie sprzątają po psach. Też osoby 
wokół zwracają na to uwagę. To, jak 
będzie wyglądać nasze miasto pod 
względem czystości, zależy też od 
nas, właścicieli psów. W Żmigrodzie 
ludzie chętnie korzystają z rozsta-
wionych psich pakietów. 

W kolejnych numerach będzie-
my publikować informacje o psach 
do adopcji. Kontakt do stowarzy-
szenia – Facebook i Instagram: 
Żmigrodzki Klub Przyjaciół Zwierząt.

Rozmawiała Aleksandra Klimkowska

Dokończenie ze str. 10

Radośnie, dostojnie i w prze-
sympatycznej atmosferze święto-
wały 8 marca panie w Żmigrodzie. 
Jak co roku, na zaproszenie pani 
Bożeny Żołnierowicz- Przewod-
niczącej Miejsko-Gminnej Rady 
Kobiet, przybyły przedstawicielki 
płci pięknej na spotkanie, którym 
uczczono ten wyjątkowy dzień. 

Głównym Punktem Programu 
był koncert Zespołu IM Fanki 
Tim, w którym Izabela Możdżeń 
w przepiękny sposób wykonała 
utwory znanych wokalistów. Usły-
szeliśmy m.in. tak znane utwory 
jak : „Przetańczyć z Tobą chcę całą 
noc”, „Radość z najpiękniejszych 
lat”, „Wariatka”, „Madonno” czy 

„Kołysanka dla synka” Anny Jantar.
Po tej niezwykłej uczcie mu-

zycznej nadszedł czas na życzenia, 
które złożyła Małgorzata Matusiak-
-Starosta Powiatu Trzebnickiego, 
Grzegorz Terebun- wicestarosta, 
a także Robert Lewandowski - Bur-
mistrz Gminy Żmigród oraz Zdzisław 
Średniawski - zastępca Burmistrza 
Gminy Żmigród oraz przedstawiciele 
Krajowego Związku Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych .

Następnie wzniesiono toast i od-
śpiewano 100 lat. Muzyczne emocje 
w drugiej części spotkania zapewnił 
Zespół Klubu Seniora „Humorek”.

Wioletta Owczarek

PANIE HUCZNIE 
ŚWIĘTOWAŁY

DZIEŃ KOBIET
W NIEZGODZIE

W dniu 9.03.2019r w świetlicy wiejskiej w Niezgodnie został zorga-
nizowany przez sołtysa i radę sołecką Dzień Kobiet. Panie miały w tym 
dniu przygotowaną prezentację pielęgnacji skóry rąk i makijażu twarzy, 
oraz otrzymały upominki kosmetyczne. Sołtys Dariusz Gierus w imieniu 
mężczyzn każdej pani złożył życzenia i wręczył  po żółtym tulipanie. W tym 
szczególnym dniu przy kawie, cieście i lampce wina panie świętowały 
swoje święto do późnych godzin nocnych.

Dariusz Gierus

CO SŁYCHAĆ W SOŁECTWACH?

12 marca br. w sali ślubów Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie odbyła 
się uroczystość Szmaragdowych Godów. Na spotkaniu pojawili się ju-
bilaci – Państwo Maria i Tadeusz Marek, rodzina, Zastępca Burmistrza 
Gminy Żmigród Zdzisław Średniawski oraz kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Edyta Cłapka. 

Zawarcie małżeństwa to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu 
człowieka. Złożona przysięga zobowiązuje do bycia ze sobą na dobre i na 
złe, w zdrowiu i chorobie, chociaż przeciwności w życiu bywa wiele. 55 lat 
temu przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego i w obecności świad-
ków wypowiedzieli słowa przysięgi składanej przez młode pary do dziś, 
czyli: „Świadomi praw i obowiązków, wynikających z założenia rodziny, 
uroczyście oświadczamy, że wstępujemy w związek małżeński i przyrze-
kamy uczynić wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe 
i trwałe”. Jak widać jest to możliwe.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Państwu Marii i Tadeuszowi Markom  
przyznał medale za długoletnie pożycie małżeńskie, a ich dekoracji dokonał 
Zastępca Burmistrza Gminy Żmigród Zdzisław Średniawski. 

Jubilatom życzymy, by w dalszym ciągu, w szczęściu i w zdrowiu 
kolekcjonowali wyjątkowe wspomnienia oraz by trwali u swojego boku 
przez następne 55 lat. Martyna Marzec

SZMARAGDOWY JUBILEUSZ
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Największą frajdę śpiewającym 
seniorkom przynoszą właśnie 
koncerty w szpitalu. Dlaczego? 
Ano dlatego, że reakcja pacjentów 
mówi wszystko. Jedni śpiewają, 
inni tańczą a jeszcze inni płaczą 
ze wzruszenia. Tak działają na nich 
piosenki przypominające młodość. 
Jan Łobocki, akordeonista zespołu, 
potrafi zagrać wszelkie zamawiane 
piosenki.  Personel szpitala od 
dawna wie, że wizyty „Humorka” 
poprawiają nie tylko humor, ale 
także zdrowie. 

Zespół został powołany do życia 
kilka lat temu przez członkinie 
Stowarzyszenia Klub Seniora Hu-
morek. Repertuar śpiewany przez 
panie jest bardzo zróżnicowany, 
są to piosenki ludowe, patriotycz-
ne, okolicznościowe, religijne. 
Zespół  występuje na tak rożnych 
imprezach, że musi oferować sze-

roką gamę utworów. Bierze udział 
w przeglądach zespołów ludowych 
w województwie dolnośląskim 
i wielkopolskim. Opiekę meryto-
ryczna sprawuje Izabela Możdżeń.

Pacjenci dziękują zespołowi 
„Humorek”: „Dziękujemy za comie-
sięczną obecność w szpitalu. Zespół 
swoim śpiewaniem i występem 
wnosi wiele radości w serca pod-
opiecznych i personelu szpitala. 
Kiedy pan Jan Łobocki zagra na 
akordeonie, to nawet pacjent 
o jednej zdrowej nodze stara się po-
tańczyć! Repertuar przypominający 
młode lata chwyta za serce i daje 
nam zastrzyk energii. Dziękujemy 
„Humorkowi”. To piękny dar od 
ludzi dla ludzi.”

To piękna lokalna inicjatywa. 
Oby takich więcej.

Opr.eco

„HUMOREK” LECZY
W żmigrodzkim szpitalu rehabilitacyjnym stale przebywa ponad 

40 pacjentów. Prócz zajęć rehabilitacyjnych ważna jest dla nich także 
integracja i przyjemnie spędzone chwile. Dlatego od trzech lat raz na 
miesiąc pacjenci uczestniczą w muzykoterapii oraz choreoterapii, czyli 
aktywnych koncertach zespołu śpiewaczego „Humorek”.

Sala widowiskowa Zespołu 
Placówek Kultury zamieniła się 
w prawdziwą dancingową imprezę 
i wypełniła po brzegi, a oklaskom 
nie było końca. Był to musical 
z udziałem osób, które na co dzień 
pełnią ważne funkcje, a tego dnia na 
scenie wcieliły się w inną, bardziej 
dancingową wersję siebie. Podczas 
tegorocznej edycji w koncercie 
wzięło udział bardzo dużo osób, 
których całkowicie nie spodziewała 
się widownia.  Przedstawiciele 
władz samorządowych: Robert 
Lewandowski Burmistrz Gminy 
Żmigród, Małgorzata Matusiak - Sta-
rosta Powiatu Trzebnickiego, Paweł 
Oleś - Radny Powiatu Trzebnickiego.

Parafia Trójcy Świętej w Żmi-
grodzie: ksiądz proboszcz Romuald 
Paszczuk. 

Dyrektorzy jednostek budże-

towych  gminy Żmigród:  Robert 
Grabkowski - dyrektor Zespołu 
Placówek Kultury w Żmigrodzie, 
Marta Możdżeń-Kłos - dyrektor 
gminnego żłobka i kierownik 
Placówki Wsparcia Dziennego 
w Żmigrodzie, Ewelina Kondrac-
ka – dyrektor Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żmigrodzie, 
Edyta Ziętkiewicz – kierownik Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy 
Pałacyk w Żmigrodzie. 

Przedstawiciele Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Żmigrodzie: Ma-
riusz Krzesak, Tomasz Kędzierski, 
Artur Pelczar. 

Przedstawiciele Komisariatu Po-
licji w Żmigrodzie: aspirant Michał 
Jakubowski – kierownik prewencji, 
młodszy aspirant Paweł Gołdyn 
– dzielnicowy, sierżant Nikodem 
Bartkowiak. 

Przedstawiciele Sportowców:   
Aleksander Wroński – Przewod-
niczący Powiatowego Zrzeszenia 
LZS, Grzegorz Paryna – Specjalista 
ds. Sportu i rekreacji w Zespole 
Placówek Kultury w Żmigrodzie, 
Marek Bienias – trener personalny, 
aktor Teatru 48.

Zespół City Band: Sebastian Frąc-
kowiak, Dariusz Skiba, Krzysztof 
Szubert, Tomasz Kędzierski, Robert 
Stefanowski, Izabela Możdżeń - po-
mysłodawczyni wydarzenia, trener 
wokalny oraz zespół wokalny Stars 
of Melody. 

Obsługa techniczna: Jacek Gaw-
licz, Tomek Wasilewski, Dorian 
Morski. 

Wszyscy trenowali przez dwa 
miesiące. Na początku stycznia 
zaproszeni goście indywidualnie 
szlifowali swoje umiejętności wo-

kalne pod okiem Izabeli Możdżeń 
oraz Krzysztofa Szuberta. Następnie 
rozpoczęły się długie próby na sce-
nie z zespołem City Band grającym 
muzykę na żywo oraz chórem dzieci 
z zespołu Stars of Melody. Podczas 
koncertu wysłuchaliśmy hitów 
z repertuaru m.in. Krzysztofa Kraw-
czyka, Zbigniewa Wodeckiego, Ma-
ryli Rodowicz jak i zespołu Perfect 
czy legendarnego Lombardu. Całe 
wydarzenie patronatem medialnym 
objęła Telewizja Wzgórz Trzebnic-
kich. I tak oto muzyczny musical 
z udziałem żmigrodzkich działaczy 
stał się wyjątkowo rozpoznawalnym 
wydarzeniem kulturalnym, który 
już na stałe wpisał się w kalendarz 
imprez, na których warto być. Za-
praszamy już za rok! 

Izabela Możdżeń 

GARNITURY ZRZUCILI I DLA KOBIET ZAŚPIEWALI
W sobotę 9.03.2019 r. odbył się wyjątkowy koncert z okazji Dnia Kobiet pt.: „Garnitury zrzucają i dla kobiet śpiewają II”, czyli żartobliwe 

poświęcenie, znanych lokalnych działaczy dla kobiet. W tym roku królowało hasło „Dancing show”. 
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POWINNIŚMY PAMIĘTAĆ

ŻMIGRÓD I TEREN GMINY
 Tu w zasadzie zaczęło się już 

w listopadzie 1938 r., kiedy Niemcy 
spalili tutejszą synagogę. Z kolei 
W 1942 r. przywieziono do miasta 
pierwsze kobiety z łapanek w cen-
tralnej Polsce. Zakwaterowano 
je w roszarni. Wówczas wszyscy 
robotnicy korzystali z kuchni 
roszarniczej. Natomiast kiedy 
Francuzów i Polki przydzielono 
do pracy u rolników, ich miejsce 
w pracy w roszarni zajęły Ukrainki. 
W 1943 r. przywieziono kolejnych 
Polaków - więźniów z Rawicza. Byli 
oni stale pod strażą i umieszczono 
ich w oddzielnym pomieszczeniu, 
gdzie okna były zakratowane.

 Jeszcze w okresie II wojny świa-
towej miało też miejsce prawdo-
podobnie ostatnie ukaranie kogoś 
pod pręgierzem. Otóż niemieccy 
naziści przywiązali wtedy jedną 
kobietę do pręgierza z napisem, 
które po przetłumaczeniu brzmia-
ło: „Splamiłam honor niemieckiej 
kobiety, ponieważ zadawałam się 
z Polakiem”.

 Z kolei w miejscu, gdzie dziś 
na rogu ul. Rzeźniczej i Rybackiej 
jest blok mieszkalny, był browar 
miejski. W czasie II wojny świato-
wej w podwórzu, przy browarze, 
stał ogrodzony barak, gdzie Polki 
przymusowo szyły prawdopodob-
nie mundury. Z kolei w samym 
browarze znajdowały się głębokie 
piwnice na piwo. To właśnie 
m.in. w tych podziemiach w 1945 
r. przytrzymywano tymczasowo 
stłoczonych mężczyzn niemieckich 
- żołnierzy, mieszkańców Żmigrodu 
i okolicznych wsi, zanim zostali 
wywiezieni dalej - m.in. do obozów 
jenieckich czy do pracy, a później 
do radzieckiej strefy okupacyjnej 
za Odrą i Nysą Łużycką.

 Na dzień dzisiejszy udało mi się 
ustalić, że na terenie gminy Żmi-
gród przymusowo („u Bauerów”), 
nie licząc osób przetrzymywanych 
w obozach lub przy większych 
zakładach, pracowało: 9 Włochów, 
6 Czechów i 28 Polaków.

DOBROSŁAWICE
Jeszcze w 1945 r., krótko po woj-

nie było bardzo niebezpiecznie. Do 
dziś krążą we wsi opowieści, jak to 
czerwonoarmiści zastrzelili Polaka 
za ukrycie konia, a oprócz niego 
zabili jednego Niemca (cywila), 
a krótko potem jedna Niemka zmar-
ła w niejasnych okolicznościach – 
tych dwóch ostatnich pochowano 
w ogrodzie.

GATKA
Pierwszy okres po wkroczeniu 

czerwonoarmistów do wsi w 1945 
r. był naprawdę tragiczny. Według 
opowieści mieszkańców dwie 
niemieckie rodziny zostały za-
mordowane przez Rosjan. Później 
pochowano je na jednym z podwó-
rek. Z kolei przy wjeździe do wsi 
na skraju lasu jest mała drewniana 
kapliczka - w pobliżu niej rozstrzela-
no siedmiu niemieckich żołnierzy.

BARKOWO
W pierwszych miesiącach 1945 

r. doszło do tragedii – w lutym 
w korytarzu jednego z domów 
został zastrzelony Polak. Z kolei 
w 1946 r. (lub 1947 r.), ze względu 
na wykrytą obecność dwóch AK-
-owców, KBW (Korpus Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego) zorganizował 
obławę.  Jednego znaleźli, ale tego 
drugiego już nie...

KĘDZIE
Pewnego styczniowego dnia 

w 1945 r. niemieckie wojsko, wie-
dząc, że front jest tuż tuż, a tym 
samym zbliża się koniec rozpętanej 
przez nich wojny, nakazały miesz-
kańcom w pięć godzin spakować 
się i wyjechać. Według opowieści 
dawnych mieszkańców Kędzi 
dochodziło tu do iście dantejskich 
scen – otóż kobiety w ciąży, z dzieć-
mi, te co nie mogły uciec, topiły się 
w miejscowym stawie, a inni z kolei 
wieszali się…

KSIĄŻĘCA WIEŚ
W zachodniej części wsi znajdo-

wał się niemiecki obóz pracy. Byli 
tu m.in. jeńcy francuscy, którzy 
budowali kamienną drogę ze Żmi-
grodu do Osieka (wg planów miała 
prowadzić do Gruszeczki). Do dziś 

zachował się parterowy budynek 
komendantury wzniesiony z czer-
wonej cegły. Na wschód od niego 
znajdują się jeszcze fundamenty 
baraków. Natomiast w lesie przy 
wjeździe do wsi od strony zachod-
niej po lewej stronie, tuż przy 
szosie znajduje się stanowisko 
konwalii majowej - porasta ona 
podszycie i znajdujące się tu okopy. 
Według informacji mieszkańców 
wsi w lesie tym chowano pomor-
dowanych Żydów z miejscowego 
niemieckiego obozu pracy. Jeden 
z mieszkańców - Heinz Rothe 
wspominał: „Zbliżał się front… 21 
stycznia 1945 r. SS pognało więź-
niarki z obozu w Bukołowie (FAL 
Kurzbach) do wielodniowego mar-
szu do obozu macierzystego Gross 
Rosen i stamtąd do Bergen-Belsen 
czy Mauthausen. Nieznana liczba 
niezdolnych do marszu została roz-
strzelana po drodze lub zamarzła. 
(...) Ok. 60 chorych jeszcze przed 
ewakuacją zostało przypuszczalnie 
wcześniej rozstrzelanych przez SS 
przy wcześniej wykopanych dołach, 
a około 7 niezdolnych do marszu 
zamordowano na terenie obozu 
(te ostatnie pochowano w lesie 
zwanym Heidel koło Książęcej 
Wsi - wtedy Fürstenau). Ponadto 
jeszcze 20 stycznia obsługa obozu 
zlikwidowała we wspomnianym 
lesie koło Książęcej Wsi nieznaną 
liczbę niezdolnych do marszu. (...) 
Świadek usłyszał strzały mordo-
wania i znalazł później tam ślady 
krwi i świeże miejsca pochówku.”

OSIEK MAŁY 
W czasie II wojny światowej 

były tu baraki przeznaczone dla 
kopiących rowy przeciwczołgowe.

POWIDZKO
W ogrodzie szkoły ewangelickiej 

czerwonoarmiści rozstrzelali 5 
żołnierzy niemieckich.

PRZYWSIE
Żydzi pogłębiali rów między 

Masłówką a Dąbrocznią łopatami 
– mieszkająca tu polska rodzina 
dała jedzenie dwóm z nich, ale 
niemiecki sąsiad doniósł na nich. 

Niemcy zastrzelili w lasku owych 
Żydów, na szczęście polską rodzinę 
wypuścili.

RADZIĄDZ 
W 1958 r. we wsi założono 

cmentarz komunalny. Spoczywa 
na nim ok. 20 nieznanych osób - 
trumny przywieziono w tajemniczy 
sposób w nocy w 1960 r. No i oto 
właśnie tu chodzi - kim były te 
osoby, skąd je przywieziono? Ja, 
co mogłem na swoje możliwości, 
to sięgałem do różnych źródeł - 
najstarsi mieszkańcy (albo nic nie 
wiedzą, albo nie chcą powiedzieć 
lub też na zasadzie: mogli to być... 
-jednak były to wersje różne, od-
biegające od siebie, wątpliwe, na 
zasadzie plotki), brak też zapisów 
w tamtejszych księgach parafial-
nych, w Archiwum Państwowym 
we Wrocławiu nic nie ma, w księdze 
cmentarza jest tylko stwierdzenie, 
że taki pochówek miał miejsce. IPN 
zna sprawę. Myślę, że sprawa ta jest 
warta rozwiązania. Może uda się 
kiedyś w końcu dociec, kim były 
te osoby, spoczywające w bezimien-
nych (jak na razie) mogiłach. Może 
uda się im przywrócić tożsamość? 

 Jak widać, tragicznych i czasem 
jednocześnie tajemniczych wyda-
rzeń wojennych i powojennych 
w gminie Żmigród nie brakuje. 
A ponadto dochodzą do tego 
wspomnienia wojny i przeżyć z niej 
przybyłych mieszkańców.

Paweł Becela

Są w gminie Żmigród miejsca szczególne. Miejsca tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w czasie II wojnie światowej, tuż po niej lub 
nieco później. Kilka z nich zostało już upamiętnionych choćby tablicą pamiątkową. I o nich nie będę tu pisał. Przypomnę te, które powoli ule-
gają zapomnieniu. Kilka wybranych faktów. Przypomnę je po to, żeby właśnie pamiętać, a może nawet kiedyś należycie trwale oznaczyć. Z kolei 
o wielu sprawach już się nie wie lub wiedza o nich jest zbyt mglista, krążą informacje „że gdzieś, ktoś, coś...”. One już przepadły w mrokach 
historii. A może nie do końca? Nieważna jest też tu narodowość Ofiar. To byli przecież ludzie, konkretne osoby.
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WITAJ MALEŃSTWO

ALEKSANDER 
ma ju¿ 11 tygodni 

i jest bardzo weso³ym 
bobaskiem 

LILIANA 
wita siê z mieszkañcami 

Gminy ¯migród! 
Dziewczynka urodzi³a siê 
4 paŸdziernika 2018 r. 

w Trzebnicy

NADIA 
urodzona  

15 wrzeœnia 
2018 

8 marca to wyjątkowe święto zarówno dla tych małych kobiet, jak 
i tych dużych. W naszym przedszkolu ,,Zielona Dolina” w Żmigrodzie 
to święto również było obchodzone bardzo uroczyście. Specjalnie 
na tę okazję dzieci z każdej grupy przygotowały niespodziankę dla 
wszystkich kobiet i dziewczynek z przedszkola. Chłopcy (ale nie tylko!) 
z wielką odwagą i dumą prezentowali przy muzyce i atmosferze pełnej 
radosnego uroku wiersze i piosenki. Na zakończenie dżentelmeni 
odśpiewali gromkie ,,Sto lat”, złożyli życzenia i wręczyli wszystkim 
paniom tulipany. Po części artystycznej, okolicznościowe życzenia dla 
wszystkich dużych i małych kobiet oraz pań nauczycielek złożyła pani 
dyrektor. Natomiast chłopcy w swoich grupach przygotowali dla swoich 
koleżanek na ten dzień niespodzianki, które udało im się utrzymać 
w tajemnicy przed małymi kobietkami. Chłopcy, jak na prawdziwych 
dżentelmenów przystało, byli tego dnia wyjątkowo uprzejmi, uczynni 
i sympatyczni. Wspólne przeżywanie takich wyjątkowych chwil daje 
wszystkim wiele radości oraz jest doskonałą okazją kształtowania 
u dzieci umiejętności składania życzeń oraz nawyku obdarowywania 
upominkami swoich najbliższych. Ten dzień był pełen miłych akcentów 
i pomimo, iż pogoda za oknem nie była przyjemna, to w przedszkolnych 
salach panował ciepły, pogodny i wesoły nastrój. 

Beata Gwardys-Jurczenko

ZAPAMIĘTAJ SOBIE 
– DZISIAJ JEST DZIEŃ KOBIET!

Z ŻYCIA SZKÓŁ
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Pacjencie już dziś możesz uzy-
skać eReceptę w Publicznym Ze-
spole Zakładów Lecznictwa Ambu-
latoryjnego w Żmigrodzie. W celu 
uzyskania recepty bezpośrednio 
na twój telefon komórkowy lub 
adres e-mail wystarczy posiadać 
Profil Zaufany i przy jego pomocy 
uzupełnić dane kontaktowe (adres 
e-mail i numer telefonu) na Inter-
netowym Koncie Pacjenta. 
CZYM JEST PROFIL ZAUFANY?

To narzędzie, dzięki któremu 
możesz potwierdzać swoją tożsa-
mość w Internecie oraz składać 
podpis zaufany. 
JAK ZAŁOŻYĆ PROFIL ZAUFANY?

Wejdź na stronę profilu zaufa-

nego albo na stronę ePUAP: https://
pz.gov.pl/pz/index

Kliknij Zarejestruj się.
Wypełnij formularz.
Kliknij Zarejestruj się. W ten 

sposób złożysz wniosek o założenie 
profilu zaufanego.

Sprawdź, czy dobrze pamię-
tasz podany identyfikator i hasło 
— zaloguj się na stronie profilu 
zaufanego.

Idź do wybranego punktu po-
twierdzającego i potwierdź tam 
założenie profilu zaufanego. Masz 
na to 14 dni od złożenia wniosku. 
Szczegóły znajdziesz w sekcji 
Gdzie potwierdzić profil zaufany. 
Tożsamość możesz potwierdzić 

między innymi  Urzędzie Gminy 
w Żmigrodzie.

Jeżeli nie zdążysz potwierdzić 
profilu zaufanego w ciągu 14 dni 
— zaloguj się na stronie profilu za-
ufanego i ponownie złóż wniosek.

Za każdym razem, gdy chcesz 
zalogować się na swoje konto 
profilu zaufanego, wybieraj opcję 
logowania Za pomocą hasła. Za-
loguj się na swój profil zaufany.
MASZ JUŻ PROFIL ZAUFANY, CO 
DALEJ?

Zaloguj się do Internetowego 
Konta Pacjenta (IKP) przy pomocy 
Profilu Zaufanego na pacjent.gov.pl 
i zweryfikuj swój numer telefonu 
oraz adres e-mail.

Teraz już gotowe. Będąc na 
wizycie poinformuj lekarza o tym, 
że chcesz uzyskać receptę w formie 
elektronicznej. Jeśli poprawnie 
wprowadziłeś dane do Interneto-
wego Konta Pacjenta już w parę 
minut od wysyłki dostaniesz in-
formację o kodzie recepty na swój 
telefon komórkowy lub podany 
adres e-mail.
JAK ZREALIZOWAĆ ERECEPTĘ?

Wystarczy, że podasz w aptece 
swój numer PESEL i czterocyfrowy 
kod dostępu, a recepta zostanie 
zrealizowana.

Dyrektor PZZLA w Żmigrodzie  

lek. med. Ewa Skorecka

INFORMACJE MEDYCZNE

ERECEPTA W PZZLA W ŻMIGRODZIE

ACH, CI NIEDOBRZY 
NAUCZYCIELE

 Jestem nauczycielką, jestem 
magistrem filologii polskiej, ukoń-
czyłam studia podyplomowe jedne 
i drugie. Uczę języka polskiego, moje 
doświadczenie zawodowe to 33 lata. 
Często narzekałam na pracę, ale 
zaraz mi przechodziło, bo to zwykłe 
codzienne sprawy zawodowe. 

 Co myślę dzisiaj? Dziś cieszę 
się, że dobijam do linii brzegowej, 
za kilka lat czeka mnie emerytura. 
Gdybym była kilka lat młodsza, 
odeszłabym z zawodu. Dlaczego? Bo 
pracuję w kraju, w którym nikomu 
nie zależy na wysokim poziomie 
edukacji. 

 To moje osobiste zdanie. Ale 
kształcenie młodych to już nie moja 
osobista rzecz, za tym idzie rozwój 
państwa. Dziś największym dobrem 
narodowym jest myśl ludzka i in-

nowacje wprowadzane w życie tu 
i teraz-nie ropa, nie węgiel. Póki 
elity tego nie pojmą, nic się nie 
zmieni.

 Nauczycielom dostaje się wszę-
dzie. I myślę, że to także ma duże 
znaczenie. Fajnie dojechać kogoś, 
kto widział twoje dostatki i niedo-
statki intelektualne. Wstyd nam za 
siebie z czasów szkolnych? Pewnie 
wielu tak. 

 Widzę znerwicowanych rodzi-
ców, potrzebujących terapii dziecia-
ków, popędzanych reaktywizacją 
podstawy programowej nauczycieli. 
I widzę, że coś pęka. Nieodwracal-
nie. To pękam nie tylko ja. 

 A na koniec powiew optymi-
zmu, bo wielu ludzi stanęło za nami-
-nauczycielami. Dedykuję go tym, 
którzy nie wiedzą, co nauczyciele 
robią w szkole w czasach internetu 
i Wikipedii. I dlaczego szkoła nie 

może być traktowana jak piekarnia 
- która wczoraj była, a dziś jej nie 
ma, bo trzeba doń dokładać.  Oto 
wpis internetowy dokonany przez 
niejakiego Dwarfa:

„Strajk nauczycieli? Oczywi-
ście, powinien być protest, ogól-
nokrajowy, wielki i wstrząsający 
posadami MEN. Protest obejmujący 
nauczycieli, uczniów i rodziców, 
wspólnie domagających się zmian 
strategicznych dla rozwoju naszego 
kraju. Płace nauczycieli powinny 
być tylko jednym z ważnych ele-
mentów nowego sytemu nauczania, 
nie edukacji. Edukować trzeba 
całe społeczeństwo, bezustannie 
udowadniać, że tylko jako dojrzałe 
wyedukowane społeczeństwo bę-
dziemy rozwijać się szybciej i żyć le-
piej niż inne narody. Nauczanie zaś, 
jako element strategii narodowej, 
powinno być priorytetem w działal-

ności rządu. Fundamentalna zmiana 
podstaw programowych wybranych 
przedmiotów, nauczanie myślenia 
krytycznego, znajomość błędów 
logicznych, umiejętność wyszukiwa-
nia i oceny dostępnych informacji, 
umiejętność formułowania i prezen-
towania faktów, wniosków i swoich 
poglądów, w kilku językach. Umie-
jętność obrony przed śmieciami 
i szumem informacyjnym. Budowa 
nowej szkoły powinna dotyczyć 
przyszłości, dalekiej przyszłości, 
a nie walki z przeszłością i teraź-
niejszością. Nakłady na nauczanie 
i edukację społeczną powinny być 
zagwarantowane zapisem w konsty-
tucji, w stopniu dwukrotnie więk-
szym niż wydatki na obronność. 
Tak się rozmarzyłem.”

Ja też. 
eco

FELIETON(ik)



NR 4/327
KWIECIEŃ

2019 r.

 
16

www.zmigrod.com.pl

KRONIKA POLICYJNA

OGŁOSZENIA DROBNE

Z ŻYCIA SZKÓŁ

07.03.2019 r. w SP w Zawoni odbył się XIX Konkurs Recytatorski 
„INTERPRETACJA POEZJI DZIECIĘCEJ” - KL.I. W konkursie brało udział 
21 dzieci z całego powiatu. Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego  
reprezentowały ucz. kl. I b Milena Kokora i ucz. kl. I d Anna Kasperowicz. 
Milena zajęła III miejsce. GRATULUJEMY !!!

Irena Kupisińska

Dębno , 08.02.2019 r.
 N/n sprawca z terenu stacji paliw BP Dębno dokonał kradzieży 

112 litrów benzyny PB 95 tankując samochód marki vw passat z zało-
żonymi kradzionymi tablicami rejestracyjnymi, po czym odjechał nie 
uiszczając zapłaty, czym spowodował straty w wysokości 550 zł. na 
szkodę właściciela stacji. Trwają czynności zmierzające do ustalenia 
sprawcy kradzieży.

Korzeńsko 11.02.2019 r.
N/n sprawca dokonał uszkodzenia powłok lakierniczych oraz rozcięcia 

wszystkich opon w dwóch pojazdach zaparkowanych w miejscowości 
Korzeńsko oraz Garbce. Trwają czynności zmierzające do ustalenia 
sprawcy zdarzenia.

Żmigród, 28.02.2019 r.
N/n kobiety pod pretekstem chęci wymiany pieniędzy weszły do 

mieszkania zgłaszającej, po czym pod jej nieuwagę dokonały kradzieży 
pieniędzy w kwocie 5200 zł. na szkodę zgłaszającej. Trwają czynności 
w celu ustalenia sprawców kradzieży.  

Radziądz, 02.03.2019 r.
Kierujący pojazdem marki seat, nie dostosowując prędkości do wa-

runków panujących na drodze, na łuku drogi wpadł w poślizg w wyniku 
czego stracił panowanie nad samochodem i wpadł do przydrożnego 
rowu. W wyniku zdarzenia pasażer doznał obrażeń ciała. Ponadto oka-
zało się, że kierujący pojazdem znajdował się w stanie nietrzeźwości. 
Sprawcy przedstawiono zarzuty, przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Dębno 07.03.2019 r.
Funkcjonariusze KP Żmigród dokonali zatrzymania kobiety, która 

kierowała pojazdem osobowym znajdując się w stanie nietrzeźwości.

Żmigród, 15.02.2019 r.  
Funkcjonariusze KP Żmigród w ramach realizacji sprawy dokonali 

ustalenia i zatrzymania mieszkańca gminy Żmigród, który dokonał 
uszkodzenia fontanny miejskiej przy ul. Poznańskiej. Sprawca spowo-
dował straty w wysokości 3500 zł. Na szkodę MZGK Żmigród. Sprawcy 
przedstawiono zarzuty, przyznał się do zarzucanego czynu.

Funkcjonariusze KP w Żmigrodzie dokonali zatrzymania 9 nie-
trzeźwych kierujących, zatrzymali 10 sprawców na gorącym uczynku , 
wylegitymowali 352 osoby, nałożyli 43 mandaty karne.

Joanna Czajkowska

POEZJA DZIECIĘCA
W ZAWONI

POEZJA DZIECIĘCA
W ZAWONI

Sprzedam mieszkanie w Żmigródku przy ul. Milickiej, dwupokojowe, 
pow. ok. 47 m2, do tego garaż oraz dwa ogródki. Tel. 787 343 978.

Sprzedam Opel Omega B FL 2002r. Kombi, 2.2 TDI (120KM), ważne 
OC i przegląd, garażowany, klimatyzacja dwustrefowa automatyczna, 
elektryczne szyby i lusterka, hak, silnik stan bdb, 4 poduszki powietrzne, 
ksenony, ABS, tempomat, przebieg 253tys. km, światła dzienne led, koła 
Pirelli: 17”letni plus 15” zimowe. Cena 5600. 691424204

Mieszkanie do wynajęcia w Żmigrodzie przy ul. Mickiewicza. Pow. 55 
m2 na parterze, 3 pokoje, kuchnia, łazienka z toaletą, przedpokój plus 
ogródek - ok. 50 m2, piwnica oraz garaż. Tel.: 691424204

Mieszkanie na sprzedaż w Żmigrodzie przy ul. Rzeźniczej, 2 piętro, 
spółdzielcze własnościowe, 55m2, 2 pokoje, osobno łazienka i toaleta, 
przedpokój, kuchnia, balkon plus piwnica 15m2. Tel.: 692025999
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ZAOBSERWOWANO

 21 marca to kolejny wyjątkowy dzień w kalendarzu roku szkolnego, 
gdyż już tradycją Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Żmigrodzie 
stało się, by nadejście wiosny obchodzić w niecodzienny sposób.

  Uczniowie pod kierunkiem wychowawców i  rodziców rzetelnie 
przygotowali się do powitania wiosny. Wszyscy tego dnia ubrani 
byli w stroje reprezentujące barwy wiosny. Chcieliśmy w ten sposób 
przywitać nadchodzącą porę roku – porę budzącej się do życia przy-
rody. O godzinie 10.00 ze  szkolnego dziedzińca wyruszył kolorowy 
korowód.   Dziewczynki z wianuszkami na głowie, kwiatami we wło-
sach. Chłopcy z  balonami, grzechotkami, kołatkami, chorągiewkami.  
Wszyscy   razem z  kolorową Marzanną na czele   przeszliśmy ulicami 
naszego miasta  do pobliskiej rzeki Sąsiecznicy. Kulminacyjnym punk-
tem pochodu było wypędzenie zimy, a powitanie wiosny. Towarzyszyły 
temu okrzyki oraz śpiew dzieci.  Wszyscy w  doskonałych nastrojach 
wróciliśmy do szkoły.

Z kolei uczniowie klas starszych witali wiosnę na apelu podczas, 
którego mogli zaprezentować swoje talenty, nie tylko artystyczne.  
Uczniowie klas czwartych i piątych przygotowali piękne Marzanny. Wy-
konali je z materiałów, które poddają się recyklingowi. W tym konkursie 
najpiękniejszą Marzannę wykonali uczniowie klasy IVe. Kolejnymi atrak-
cjami imprezy były pokazy taneczne oraz wybór Miss i Mistera Wiosny. 
Spotkanie zakończyliśmy konkursem na najbardziej „wiosenną klasę”. 
Konkurs wygrała klasa IVa, która otrzymała od Rady Rodziców nagrodę 
główną- dojazd na wycieczkę do Wrocławia. 

Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole upłynął w wyśmienitych 
nastrojach. Impreza stała się wspaniałą okazją dla kultywowania tradycji 
szkolnych oraz integrowania się zespołów klasowych. 

Joanna Czajkowska

POWITANIE WIOSNY
Z ŻYCIA SZKÓŁ

Wiosna przyszła jak zawsze w zmiennej pogodzie. Raz stopni 18 
a innym razem - 2. Ale w marcu i kwietniu nie ma co wybrzydzać, bo 
tak być musi. W dobie gorących dyskusji o zmianach klimatycznych 
szybszych niż przewidywano musimy się cieszyć faktem, że jeszcze nie 
było pierwszej fali zabójczych upałów i od czasu do czasu popaduje. 

A Marzanny jak co roku utopione, ale z umiarem i ekologicznie-jedna 
do rzeki, reszta do klas. Zresztą jak by to wyglądało - idę na spacer po 
ogrodzie bioróżnorodności a tu jak za starych czasów potwora w sukience 
z krempliny dobija do brzegu schludnej Sąsiecznicy!

Co tam jeszcze? Chyba potrzebujemy jeszcze drugiego supermarke-
tu. Bo w naszej rodzimej Biedronce ludzi coraz więcej. Co rusz miasto 
obiega plotka o budowie takowego, ale jak widać, to tylko plotka. Nie 
wiem jak Czytelnicy, ale ja widzę oczyma wyobraźni Lidla w PKS-ie. A co, 
pomarzyć nie można?

Co do miasta biznesu, to chyba raczej nim nie będziemy. Firmy się 
do nas jakoś nie garną, chociaż miasto pocięte drogami w te i wewte. 
Mnie to szczególnie nie martwi, bo wiadomo, że jak produkcja, to licz-
ne komplikacje życia. Ale czasem się zastanawiam, cóż moglibyśmy tu 
miłego ekologicznego montować. O wiem, rowery! 

eco

15 marca, w piątkowe popołudnie zebraliśmy się licznie w Miej-
skiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Kamińskiego 
w Żmigrodzie. W ramach projektu „Rozczytana aglomeracja” gościliśmy 
Joannę Opiat-Bojarską, polską autorkę kryminałów. Bibliotekarki, na 
czele z kierowniczką Beatą Janik, nie chciały, aby było to typowe spotka-
nie autorskie. Postanowiły postawić gościa w krzyżowym ogniu pytań. 
Debatę moderowała Aleksandra Klimkowska. Podejrzana mówiła o tym, 
w jaki sposób ekonomistka z wykształcenia stała się autorką książek. 
Opowiedziała o przebytej chorobie, jak ją pokonała, a przede wszystkim 
czerpała z niej inspirację do pomagania innym ludziom. Pojawiła się też 
kwestia stereotypu blondynki interesującej się sprawami kryminalnymi, 
policyjnymi oraz tego, jak trzeba pracować na swoje nazwisko i markę, 
aby dowiadywać się kolejnych nowin w dość hermetycznym środowisku. 
To niesamowite dwugodzinne spotkanie zobrazowało uczestnikom, 
w jaki sposób wygląda proces wydania książek, skąd można czerpać 
inspiracje i pomysły. Wyraziliśmy nadzieję, że w kolejnych powieściach 
liczymy na to, że Żmigród pojawi się jako miejsce rozgrywanej akcji. 
Oby pełnej napięcia!

Aleksandra Klimkowska

PRZESŁUCHANIE 
PODEJRZANEJ 
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Sumienie - głos Boga w na-
szym sercu. Sumienie prawe, 
oblicze, dobre, niezafałszowane 
– sumienie naszej młodości, 
zanim zostało ono zepsute przez 
grzech. Takie, jakim było, zanim 
wypaczyliśmy je poprzez fał-
szywą edukację, zanim zostało 
zanieczyszczone przyzwoleniem 
i zmieszane z samolubstwem, 
zanim stało się „tolerancyjne” 
i nadało dobru i złu cechę relatyw-
ności. Sumienie uważające za złe 
grzechy, które obecnie usprawie-
dliwiamy. Dawny autor niemiecki 
napisał: „Męka naszego Pana 
może nas wyzwolić tylko wtedy, 
jeśli nasz serce i sumienie stanie 
się wcześniej naszym własnym 
Ogrójcem”. Aby nasze sumienie 
mogło stać się z powrotem praw-
dziwe musi najpierw przestać bać 

się Boga i zbliżyć się do Niego. 
I właśnie dlatego czas Wielkiego 
Postu może stać się czasem zba-
wiennym, czasem przebudzenia 
naszego sumienia. Wielki Post 
jest też okazją, aby odnowić naszą 
świadomość wspólnoty parafial-
nej, aby zatroszczyć się o naszą 
jedność narodową i parafialną. 
Św. Wincenty mówił, że w na-
szych czasach ludzi będą stano-
wić jedność w parafii, miastach, 
w narodzie, pod warunkiem, 
że zmobilizują wszystkie swoje 
siły na służbie braci cierpiących, 
samotnych, starych, niepełno-
sprawnych. Troska o najsłabszych 
może odmienić nasze serce, nasze 
myślenie. Może odmienić naszą 
parafię, miasto i Ojczyznę.

Oto jakie mamy możliwości 
w naszej parafii, aby zatroszczyć 

się o ubogich :
- w kościele jest wyłożony kosz 

na dary żywnościowe,
- u drzwi wejściowych w ko-

ściele jest skarbonka na dary 
pieniężne,

- są rozprowadzane świece - 
paschaliki

- będą rozprowadzane chlebki 
wielkanocne.

Każdy z parafian i nie tylko, 
zaproszony jest do włączenia się 
w pomoc dla potrzebujących. 
Pamiętamy też o naszych braciach 
i siostrach prześladowanych za 
wiarę, cierpiących na wskutek 
wojen jak w Syrii i Pakistanie, 
oraz w wielu innych krajach. 
Niech Zmartwychwstały Chrystus 
odnowi w nas wszystkich wiarę, 
nadzieję i miłość.

Z wyrazami szacunku
Stowarzyszenie Miłosierdzia 

Św. Wincentego a Paulo.
.

WIELKI POST - CZAS POWROTU,  
CZAS BUDZENIA NASZYCH SUMIEŃ.

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze 
drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jeśli równocześnie 

obdarowany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje 
z miłością.” 
Jan Paweł II

Dziękujemy za okazane serce! 
Kierujemy serdeczne podziękowania do Kapituły Balu 

Smoka za wyłonienie spośród grona chorych dzieci właśnie 
naszych córek Julii i Patrycji, które zostały bohaterkami XI 

Balu Smoka Gminy Żmigród. W imieniu własnym  
oraz naszych bohaterek pragniemy podziękować za dobre 

serce i okazane wsparcie:
Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Bolesława 
Chrobrego w Żmigrodzie na czele z Przewodniczącą RR 

Urszulą Sobala oraz Anetą Ratajewską,
Dyrekcji oraz grono pedagogicznemu Sz.P. B. Chrobrego  

w Żmigrodzie,
Wolontariuszom z Gimnazjum im. M. Rataja  

i Sz. P. im. B. Chrobrego w Żmigrodzie, 
Małgorzacie Matusiak – Staroście Powiatu Trzebnickiego, 
Sponsorom, zarówno osobom prywatnym jak i firmom.

Najserdeczniejsze podziękowania należą się również 
Robertowi Lewandowskiemu – Burmistrzowi Gminy 
Żmigród, Pani Małgorzacie Kosińskiej, Pani Edycie 

Grzybkowskiej oraz tym wszystkim, którzy uczestniczyli 
w zorganizowaniu i przygotowaniu tegorocznej edycji Balu 

Smoka. 
Dziękujemy !!!

Mama Julii - Dorota Górnacka 
i Mama Patrycji - Małgorzata Horoszkiewicz 

PODZIĘKOWANIA

Składamy najserdeczniejsze podziękowania oraz 
pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim 

ludziom dobrej woli za wsparcie oraz za ogromne 
zaangażowanie w zbiórkę nakrętek. Dziękujemy  

za dar serca i życzliwość, które w znacznym stopniu 
przyczyniają się do dalszej rehabilitacji i leczenia 

Dawida. Życzymy Wam zdrowia, spełnienia marzeń 
oraz wielu sukcesów.

Dawid Pytliński z rodziną

Dyrektor wraz z pracownikami Gminnego Żłob-
ka w Żmigrodzie składa serdeczne podziękowania 

Zarządowi Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie 
- Panu Edwardowi Smektale, Pani Joannie Boraty-
niec oraz Panu Piotrowi Zalewskiemu za bezinte-
resowne przekazanie cennego prezentu w postaci 
domku do zabaw dla dzieci. Prezent ten sprawił 

wiele radości naszym podopiecznym. Dziękujemy 
za okazane wsparcie. 

 Marta Możdżeń - Kłos
 Dyrektor Gminnego Żłobka w Żmigrodzie

wraz z pracownikami
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