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Trwają rozmowy dotyczące 
współpracy Gminy Żmigród z firmą 
ORANGE dotyczące wprowadzenia 
w naszym mieście Systemu Roovee 
– samoobsługowej wypożyczalni 
rowerów. Prawdopodobnie jeszcze 
przed wakacjami na terenie miasta 
pojawi się 25 jednośladów.  Trwa-
ją właśnie ostateczne ustalenia 
dotyczące współpracy, lokalizacji 
rowerów, zasad korzystania z nich, 
a także opłat.   

Żmigrodzki Rower Miejski to 
system płatnego korzystania z ro-
werów miejskich. Obsługiwany 
jest przez aplikację pobieraną na 
smartfony. Za jej pomocą może-

„NOWY” ŚRODEK TRANSPORTU
Już niebawem w Żmigrodzie 

pojawi się alternatywny środek 
transportu, umożliwiający szybkie 
poruszanie się po naszym mieście.  
O czym mowa? O Żmigrodzkim 
Rowerze Miejskim.

my sprawdzić na mapie gdzie jest 
„wolny” rower, wypożyczyć go, a po 
skończeniu jazdy „oddać”.

System Roovee jest tak skonstru-
owany, że  można zakończyć jazdę 
w dowolnym miejscu wskazanym 
przez administratora i po prostu 

zostawić tam rower. To wszystko 
zasługa połączenia technologii GPS, 
komunikacji poprzez sieć mobilną 
ORANGE i czujników ruchu. 

Całość obsługuje aplikacja, którą 
wystarczy zainstalować na smartfo-
nie, założyć w niej konto i przelać 

opłatę startową. Później już można 
wypożyczać rower.

- Jesteśmy pionierem wpro-
wadzenia samoobsługowej wy-
pożyczalni rowerów  w Powiecie 
Trzebnickim. Nie boimy się nowo-
ści. Stale wychodzimy naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców, by 
żyło im się lepiej w naszej gminie. 
Stąd decyzje o powstaniu Centrum 
Przesiadkowego Park&Ride, remon-
cie Rynku czy powstaniu ogrodów 
bioróżnorodności przy rzece Są-
siecznica – mówi burmistrz Robert 
Lewandowski i dodaje – teraz 
przyszedł czas na kolejny element 
budowy przyjaznej  mieszkańcom 
aglomeracji – rowery miejskie. 
Zależy nam na tym, by zarówno 
mieszkańcy, jak i turyści mogli 
w komfortowy sposób przemiesz-
czać się między atrakcyjnymi do 
spędzenia wolnego czasu miejscami 
w naszym mieście. 

Ewa Miedzwiecka

Gmina Żmigród przystąpiła do Stowarzyszenia Rowerowa S5. Jego 
powstanie potwierdziło wolę współpracy na rzecz realizacji, promocji 
i utrzymania długodystansowej trasy rowerowej wzdłuż drogi eks-
presowej S5, która ma przebiegać przez województwo dolnośląskie 
i wielkopolskie.

5 kwietnia w Rawiczu odbyło się spotkanie przedstawicieli 12 samo-
rządów leżących wzdłuż drogi ekspresowej S5, podczas którego podjęto 
uchwały w sprawie wyrażenia woli założenia i przystąpienia do nowej 
organizacji. Do stowarzyszenia przystąpiły gminy Bojanowo, Czempiń, 
Rawicz, Śmigiel, Święciechowa, Trzebnica, Wisznia Mała, Żmigród oraz 
Miasto Leszno, Powiat Leszczyński i Powiat Rawicki.

Prezesem stowarzyszenia został  jego pomysłodawca Grzegorz Kubik 
burmistrz Rawicza. Do zarządu weszli burmistrz Robert Lewandowski 
i burmistrz Bojanowa Maciej Dubiel. 

- Cieszę się ogromnie, że Rowerowa S5 połączy dwa sąsiadujące ze 
sobą województwa. To bardzo dobry sposób na promocję naszego nie-
zwykle atrakcyjnego regionu. Wierzę, że jeśli ktoś choć raz przejedzie 
rowerem przez naszą gminę, wróci tu ponownie czy to z rodziną, czy 
ze znajomymi - mówił po spotkaniu burmistrz Robert Lewandowski. 

W poprzednim numerze Wiadomosci Żmigrodzkich: kwiecień 

2019 w artykule o nazwie: „I Powiatowe Forum Organizacji Poza-

rządowych” wśród reprezentacji stowarzyszeń żmigrodzkich nie 

wymieniłam Klubu Seniora „Humorek” za co przepraszam.

Wioletta Owczarek
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SPROSTOWANIE

ROWEROWĄ S5 PRZEZ DWA WOJEWÓDZTWA

Jak zapowiadają członkowie stowarzyszenia, już niebawem powstanie 
strona internetowa dotycząca projektu 

Pozostałe samorządy i organizacje, które wzięły udział w ubiegło-
rocznym spotkaniu, podczas którego podpisano list intencyjny( było 
ich 17), będą mogły w każdej chwili przyłączyć się do stowarzyszenia. 

Ewa Miedzwiecka
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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 

Szanowni Państwo, Drodzy 
Żmigrodzianie,

Tradycją jest to, że zaczynam 
nasze spotkania na łamach „Wia-
domości Żmigrodzkich” od pozy-
tywnych spraw, które w ostatnim 
czasie udało nam się zrealizować. 
Tym razem będzie jednak inaczej. 
Często mówimy o Żmigrodzie jako 
o naszym domu. Jesteśmy dumni, 
kiedy ktoś docenia naszą pracę, 
chętnie chwalimy się tym, jak 
pięknieje i rozwija się nasza mała 
ojczyzna. 

STOP WANDALOM
Ostatnie tygodnie przyniosły 

jednak wiele smutnych informacji 
o aktach wandalizmu, które miały 
miejsce na terenie naszej gminy. 
Zniszczone zostały figurki smoków, 
które tak niedawno pojawiły się 
w przestrzeni miejskiej i z których 
byliśmy dumni. Wandalom prze-
szkadzały nie tylko małe figurki.  
Szczytem idiotyzmu i brakiem 
jakiegokolwiek poszanowania dla 
drugiego człowieka oraz pamięci 
o bliskich zmarłych była również 
dewastacja około 40 nagrobków 
na naszym gminnym cmentarzu. 

Sprawca został szybko złapany 
– m.in. dzięki ogromnej mobilizacji 
i wsparciu wielu osób prywatnych, 
firm i instytucji. Serdecznie dzięku-
ję za Państwa odzew w tej sprawie, 
pomoc w schwytaniu sprawcy 
i potępianie takich zachowań! Wy-
magają one od nas kategorycznego 
sprzeciwu, jednak musimy mieć 
też pewność, że winny poniesie 
karę adekwatną do swojego czynu, 
a nie zostanie wypuszczony przez 
organy ścigania następnego dnia 
po zatrzymaniu. 

Wierzę, że „państwo prawa” 
stanie na wysokości zadania i za-
równo tym razem, jak i w przypad-
ku jakichkolwiek innych czynów 
przestępczych będzie potrafiło 
zareagować w odpowiedni spo-
sób. Ze swojej strony apeluję 
po raz kolejny – dbajmy o nasze 
wspólne dobro i jeśli widzimy 
sytuacje, w których niszczona jest 
przestrzeń publiczna – fragment 
naszego wspólnego domu jakim jest 
Żmigród – reagujmy! Mamy dobrze 
oświetlone miasto, rozbudowuje-
my system monitoringu, dbamy 
o naszą gminę, jednak wciąż nie 
brakuje osób, które wolą niszczyć 

niż budować! Nie pozwólmy na to, 
aby nasza ciężka praca, zaangażo-
wanie i efekty wspólnych działań 
poszły na marne! 

Mistrzowie są wśród nas!
A tych dobrych, pozytywnych 

wydarzeń w naszej gminie nie 
brakuje. Cieszymy się m.in. z do-
tacji, którą pozyskaliśmy ze środ-
ków samorządu województwa 
dolnośląskiego na modernizację 
drogi Kliszkowice Małe-Łapczyce. 
Wsparcie w wysokości 296 tys. 
złotych zostanie przeznaczone na 
modernizację prawie 1,5 km drogi, 
a w praktyce wykonanie jej niemal 
od podstaw z masy bitumicznej. 

Wiele radości przyniosły nam 
też sukcesy Mateusza Januszkiewi-
cza, który na Światowych Letnich 
Igrzyskach Olimpiad Specjalnych 
w Dubaju i Abu Dhabi wywalczył 
srebrny medal w pchnięciu kulą 
i złoto w skoku w dal! Raz jeszcze 
serdecznie gratuluję Mateuszowi, 
jego Trenerom, Rodzinie i wszyst-
kim, którzy przyczynili się do tego 
sukcesu! Jesteśmy bardzo dumni 
z osiągnięć naszego Mistrza i kibi-
cujemy w dalszym rozwoju kariery 
sportowej Mateusza!

Edukacyjna niepewność
Ostatnie dni przyniosły nam 

też zawieszenie strajku nauczycie-
li. Z jednej strony odetchnęliśmy 
z ulgą, ponieważ wiemy już, że 
egzaminy maturalne odbędą się 
zgodnie z planem, jednak z drugiej 
strony mamy poczucie, że dalszy 
brak porozumienia z rządem 
oznacza niepewność, brak jasnych 
komunikatów i realnych działań 
rządu względem nauczycieli i ich 
ciężkiej, codziennej pracy. 

Konsekwencje tego odczuwa-
my wszyscy – uczniowie, rodzice, 
pracodawcy, samorządy, które 
pozostają poza dyskusją i z naszym 
zdaniem nie liczy się nikt mimo 
licznych wymagań w względem nas 
jako organu prowadzącego placówki 
szkolne. W wyjątkowo trudnej 
sytuacji są przede wszystkim sami 
nauczyciele, którzy wciąż nie mogą 
liczyć na poważne potraktowanie 
ich stanowiska. Ufamy, że jeszcze 
przed nowym rokiem szkolnym uda 
się zakończyć spór i wypracować 
pozytywne stanowisko na linii 
rząd-nauczyciele w tej sprawie. 

Dziękuję wszystkim, którzy 
w czasie strajku stanęli na wysoko-
ści zadania i pomogli zorganizować 
uczniom czas i alternatywną ofertę 
edukacyjną, przeprowadzić egza-
miny gimnazjalne i egzaminy klas 
ósmych w szkołach podstawowych. 

Nowe możliwości współpracy
Temat, który ostatnio pojawił 

się w naszych rozmowach z inny-
mi, sąsiednimi samorządami to 
pomysł utworzenia Wrocławskiego 
Obszaru Metropolitalnego. W tej 
właśnie sprawie odbyło się spo-
tkanie z prezydentem Wrocławia 
Jackiem Sutrykiem. Idea powstania 
Wrocławskiego Obszaru Metropo-
litalnego pojawiła się aby jeszcze 
mocniej zacieśniać współpracę 
samorządów w wielu dziedzinach 
np. komunikacji, planowania prze-
strzennego czy edukacji. Wiązałoby 
się to z jeszcze efektywniejszym 
wykorzystaniem naszego sąsiedz-
twa, potencjału, a także umożli-
wiłoby uzyskiwanie 5% odpisu od 
podatków dochodowych, co skut-
kowałoby dodatkowymi środkami 
na realizację wielu potrzebnych, 
wspólnych działań. O postępach 

w utworzeniu Wrocławskiego 
Obszaru Metropolitalnego będę 
Państwa informował na bieżąco. 

Kalendarium kulturalne!
Na zakończenie naszego spo-

tkania na łamach „Wiadomości 
Żmigrodzkich” chciałbym serdecz-
nie zaprosić na cykl imprez, które 
odbędą się na terenie naszej gminy 
w maju i czerwcu. Rozpoczynamy 
już 12 maja Dniem Rodziny w żmi-
grodzkim rynku. Następnie 26 maja 
spotkamy się w Żmigrodzie na 
tradycyjnym już „Barkowo Motor 
Show”. Drugiego czerwca w Zespole 
Pałacowo-Parkowym organizujemy 
Gminny Dzień Dziecka. W dniach 
7 i 8 czerwca, czyli w piątek 
i w sobotę odbędą się Dni Smoka, 
na które jak co roku przygotowa-
liśmy mnóstwo atrakcji. Gwiazdą 
tegorocznego świętowania pod zna-
kiem żmigrodzkiego smoka będzie 
Maryla Rodowicz. Mam nadzieję, 
że będą się Państwo fantastycznie 
bawić i już dziś zapraszam do za-
rezerwowania sobie powyższych 
terminów w swoich kalendarzach. 
Do zobaczenia!
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ŻMIGRODZKI KIERMASZ 
WIELKANOCNY

Słoneczna niedziela 7 kwietnia, 
jaka dopisywała podczas kiermaszu, 
sprawiła, że żmigrodzki rynek 
odwiedzili nie tylko mieszkańcy 
gminy, ale również osoby z okolicz-
nych miejscowości. 

- Cieszę się ogromnie, że przez 
ostatnie lata udało nam się stwo-
rzyć wraz z mieszkańcami barwną 
i radosną przestrzeń do wspólnego 
przeżywania zbliżających się świąt 
Wielkiej Nocy - mówił burmistrz 
Robert Lewandowski – Jestem 
dumny z mieszkańców gminy, 
którzy włączyli się czynnie w udział 
w jarmarku. Dziękuję i gratuluję 
zwycięzcom zarówno konkursu na 
najładniejszą palmę wielkanocną, 
jak i tym którzy przygotowali nie 
tylko piękne, ale przede wszystkim 
smaczne mazurki. 

W tym roku na żmigrodzkim 
rynku zaprezentowało się blisko 
40 wystawców, u których można 
było nabyć zarówno świąteczne 
ozdoby, jak i tradycyjne wielkanocne 
potrawy. Nie zabrakło ciast, chlebów 
powstałych na zakwasie, domowych 
wędlin, czy rękodzieła. 

Była to również okazja do wymia-
ny świątecznych przepisów, a także 
poczęstowania się świątecznym 
żurkiem, który rozdawany był 
mieszkańcom. 

- Bardzo podoba mi się po-
mysł organizacji kiermaszu na 
wyremontowanym rynku. Teraz 
to miejsce tętni życiem. Jest czysto 

i przestronnie. To idealne miejsce do 
organizacji równych uroczystości – 
mówił pan Kazimierz, mieszkaniec 
Żmigrodu. 

Podczas jarmarku rozstrzygnięty 
został konkurs na najpiękniejszą 
palmę wielkanocną i najsmacz-
niejszy mazurek wielkanocny. Jak 
podkreślił przedstawiciel komisji, 
Jan Czyżowicz, nie było to łatwe 
zadanie. - Dziś nacieszyliśmy nie 
tylko oczy oceniając palmy, ale 
również podniebienia, wybierając 
najsmaczniejszy mazurek wielka-
nocny. Ocenialiśmy nie tylko trud 
włożony w wykonanie mazurków, 
docenialiśmy również ich niepo-
wtarzalny smak. Cieszy nas fakt, 
że są osoby, które chcą podzielić się 
swoją wiedzą i przekazać tę piękną 
tradycję innym - mówił. 

W tym roku przygotowano aż 14 
mazurków i 12 palm wielkanocnych. 
Najsmaczniejszy wypiek zdaniem 
komisji konkursowej wykonała Rada 
Sołecka z Kliszkowic, drugie miejsce 
zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich 
z Karnic, trzecie Koło Gospodyń 
Wiejskich z Borzęcina, a czwarte 
-  Janina Stefaniak. 

Imponujące palmy wielkanocne 
symbolizujące wjazd Jezusa do Jero-
zolimy robiły ogromne wrażenie na 
uczestnikach kiermaszu. Nie mniej-
sze zrobiły na członkach komisji, 
która z 12 zgłoszonych do konkursu, 
musiała wybrać tą najładniejszą. 
Miło nam Państwa poinformować, 

że 4 miejsce we wspomnianym 
konkursie zajęło Koło Gospodyń 
Wiejskich ze Żmigródka, trzecie Ar-
kadiusz Kawecki. Palma wykonana 
przez Placówkę Wsparcia Dziennego 
wywalczyła miejsce drugie. Zasłu-
żone miejsce pierwsze otrzymało 
sołectwo Korzeńsko. 

- Gratuluję organizatorom ko-
lejnej tak fantastycznej edycji 
Żmigrodzkiego Kiermaszu Wiel-
kanocnego. Jestem zachwycona 
różnorodnością zarówno potraw, 
jakie można znaleźć na stoiskach, 
jak i rękodzieła - mówiła starosta 
powiatu trzebnickiego Małgorzata 
Matusiak – Podoba mi się też pomysł 
burmistrza by z okazji zbliżających 
się świąt, postawić kartkę świątecz-
ną, w której można zrobić sobie 
zdjęcie. Ja już skorzystałam z tej 
okazji i szczerze polecam. 

Po raz kolejny nie zapomniano 
o najmłodszych mieszkańcach, dla 
których zarówno Zespół Placówek 
Kultury, jak i Nadleśnictwo Żmigród, 
przygotowało animacje.

Warto dodać, że przez cały 
dzień odwiedzającym Żmigrodzki 
Kiermasz Wielkanocny towarzyszyła 
muzyka. Wystąpił  zespół wokalny 
„Stars of Melody”. Swój niezwykły 
talent zaprezentował 19- letni 
Kacper Siekirka, a Izabela Możdżeń 
i Sebastian Frąckowiak po raz kolej-
ny oczarowali nas swoim występem. 

Tego dnia nie zabrakło również 
występu  żmigrodzkich zespołów lu-

dowych „Zielona Łączka”, „Dyszel” 
czy  „Humorek”. 

Dużym powodzeniem cieszyła 
się iluminacja świetlna w kształcie 
kartki wielkanocnej, jaka już w pią-
tek stanęła na rynku. Żmigrodzianie 
chętnie robili sobie zdjęcia w zain-
stalowanej ramce. 

Przypomnijmy, że niedawno 
żmigrodzianin Mateusz Januszkie-
wicz, zdobył na Światowych Letnich 
Igrzyskach Olimpiad Specjalnych 
w Dubaju i Abu Zabi złoty medal 
w skoku w dal i srebrny w pchnięciu 
kulą. Korzystając z okazji, że był On 
obecny na kiermaszu, burmistrz 
Robert Lewandowski i starosta 
powiatu trzebnickiego Małgorzata 
Matusiak, wręczyli Mateuszowi 
prezent w podziękowaniu za god-
ne reprezentowanie gminy na 
Igrzyskach. 

Specjalnie na Jarmark Wielka-
nocny dzieci z Publicznego Przed-
szkola „Zielona Dolina” przygoto-
wały pod okiem wychowawczyń, 
występ artystyczny, który zachwycił 
nie tylko ich rodziców i dziadków. 
Starannie przygotowane stroje, 
pięknie recytowane wiersze i śpie-
wane piosenki sprawiły, że była to 
niezapomniana trzecia już edycja 
Żmigrodzkiego Jarmarku Wielka-
nocnego, jaka odbyła się na rynku.

Ewa Miedzwiecka

Żmigrodzki Kiermasz Wielkanocny na stałe wpisał się w kalendarz organizowanych przez gminę wydarzeń. W tym roku w sercu miasta 
zaprezentowało się ponad czterdziestu wystawców. Nie zabrakło również występów artystycznych i animacji dla dzieci. 
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DNI SMOKA Z GWIAZDAMI
X Żmigrodzkie Dni Smoka odbędą się w dniach 7-8.06.2019 r. 

na targowisku „Mój Rynek” w Żmigrodzie. Podczas tegorocznych 
obchodów nie zabraknie licznych atrakcji sportowych oraz muzycz-
nych. W piątek tj. 7.06 br. o godzinie 18:00 obchody rozpocznie 
tradycyjna Parada Smoków. Wystąpi zespół IKARUS FEEL, GOYA 
oraz gwiazda wieczoru MARYLA RODOWICZ.

MAŁŻE NA STRAŻY CZYSTEJ WODY
Zakończył się kolejny etap 

modernizacji Stacji Uzdatniania 
Wody w Żmigródku. Oprócz 
wymiany zestawu pomp zmoder-
nizowano obiekt samej stacji. Wy-
mieniono dach i okna, odmalo-
wano pomieszczenia. Dodatkowo 
zastosowano nowatorski w pełni 
zautomatyzowany i bezobsłu-
gowy systemu monitorowania 
ujmowanej wody. Spotkanie, 
podczas którego zaprezentowano 
nowe rozwiązania, odbyło się 2 
kwietnia na terenie stacji. 

- Stacja Uzdatniania Wody 
w Żmigródku zaopatruje w wodę 
21 miejscowości z terenu Gminy 
Żmigród. Stary zestaw pompowy 
stracił już swoją wydajność. Miesz-
kańcy narzekali na słabe ciśnienie 
wody, zwłaszcza w miejscowo-
ściach Radziądz, Ruda Żmigrodzka 
czy Korzeńsko, dlatego podjęliśmy 
decyzję o tym, by zmodernizować 
stację – mówi burmistrz Robert 
Lewandowski i dodaje- dzięki 
podjętym przez nas działaniom 
zwiększy się ciśnienie wody w kra-
nach, a mieszkańcy uzyskają do-
datkowa pewność, że woda nadaje 
się do spożycia. Cieszę się bardzo, 
że Gmina Żmigród zdecydowała 
się na współpracę z firmą PROTE 
i zastosowanie System Biomoni-

toringu SYMBIO, zwiększającego 
bezpieczeństwo jakości wody, 
m.in. poprzez zastosowanie małż 
słodkowodnych jako bezpłatnych 
„strażników czystej wody”. Miło 
mi Państwa poinformować, że 
Żmigród jest czwartym miastem 
na Dolnym Śląsku, które wprowa-
dziło to innowacyjne rozwiązanie 
u siebie. 

O niezwykłym zastosowaniu 
małż w zmodernizowanej Stacji 
Uzdatniania Wody w Żmigródku,  
które w sposób naturalny stały 
się wyznacznikiem jakości wody, 
opowiedział Dariusz Ligocki Kie-
rownik Działu Badań i Ochrony 
Wód z firmy PROTE - Te niezwykle 
czułe organizmy wskaźnikowe, 
jakimi są małże, umieściliśmy 
w specjalnym zbiorniku. Bytując 
w środowisku wodnym, są cały 
czas otwarte. Filtrują przez siebie 
wodę, wyłapując z niej pokarm 
i tlen. Jeśli doszłoby do zanie-
czyszczenia wody w czasie rze-
czywistym, online co 1 sekundę, 
mamy informację o tym, że woda 
może być skażona. W tym samym 
momencie małże w swojej natural-
nej reakcji obronnej zamknęłyby 
swoje skorupy, izolując się od 
tego niekorzystnego otoczenia. 
Informacja taka przekazana byłaby 

zdalnie na komputer, dzięki czemu 
służby MZGK mogłyby reagować 
jeszcze szybciej i skuteczniej prze-
ciwdziałając sytuacji kryzysowej, 
która potencjalnie mogłaby wy-
stąpić- mówił podczas spotkania 
przedstawiciel firmy. 

Dariusz Ligocki podkreślił rów-
nież dobrą współpracę zarówno 
z burmistrzem Robertem Lewan-
dowskim, jak i Prezes Miejskiego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 
Małgorzatą Hołówką: - Wspólnie 
z firmą PROTE dbamy o to, żeby 
dobrej jakości woda wyproduko-
wana na Stacji Uzdatniania Wody 
w Żmigródku, nie traciła swojej 
jakości na całym etapie dostawy 
jej do końcowych odbiorców. 
Zadbaliśmy również o bezpie-
czeństwo przede wszystkim wody 
pochodzącej z ujęć głębinowych- 
powiedziała pani prezes. 

Warto dodać, że zastosowano 
również preparaty zapobiegające 
wtórnemu zanieczyszczeniu wody 
dystrybuowanej. Ma to na celu 
likwidację złogów korozyjnych 
w całej magistrali, a co za tym 
idzie poprawę warunków fizycz-
no-chemicznych, jak również 
organoleptycznych. Pozwoli to 
skrócić czas płukania sieci wo-
dociągowej, a co się z tym wiąże, 

zlikwidowany zostanie brunatny 
odcień wody, często występujący 
po przerwaniu dostawy wody. Na 
widoczny efekt musimy poczekać 
około roku. 

- To, co najważniejsze w za-
stosowanym przez nas systemie, 
to fakt, że kontroluje on wtórne 
zanieczyszczanie. Oprócz tego, że 
na bieżąco zlecamy badanie wody, 
którą dostarczamy do sieci, firmą 
specjalizującym się w tym, jak na 
przykład Państwowy Inspektor 
Sanitarny, to dodatkowo małże, 
24 godziny na dobę czuwają nad 
jej jakością. Zapewniam,  że woda 
płynąca w naszych kranach ma 
nie tylko walory estetyczne, ale 
również smakowe- zapewnia 
burmistrz. 

Spółka PROTE zabezpiecza 
jakość wody ujmowanej przy po-
mocy żywych organizmów, w tym 
przypadku małż już dla 10 mln 
ludzi w kraju. Co 4 mieszkaniec 
Polski ma monitorowaną wodę 
przez te organizmy i system moni-
toringu Symbio. Takich systemów 
w kraju jest już łącznie ok. 47.

Ewa Miedzwiecka
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- Świetny pomysł, by w naszym mieście pojawiły się figurki 
smoków. Sam fakt odszukiwania ich na mapie miasta to zabawa nie 
tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców i dziadków. 
Jestem zachwycona- mówi mieszkanka Żmigrodu.   

- Ale on ładny - zachwyca się 4- letni Krzyś, oglądając smoka 
Urzędnika, który znajduje się przy wejściu do Urzędu Miejskiego 
w Żmigrodzie - Ja też mam smoka w domu. Chodzi ze mną do 
przedszkola, ale trzymam go w szafce, bo pani nie pozwala brać 
go do sali - dodaje malec. 

Podróżnik i Rowerzysta to dwa kolejne smoki, jakie zadomo-
wiły się w Żmigrodzie. Pierwszy z nich zamieszkał przy Centrum 
Przesiadkowym  PARK&RIDE, drugiemu spodobał się teren przy 
OSIR-e, a właściwie ogromny rower znajdujący się przy ścieżce 
rowerowej. 

Obecnie na terenie miasta znajduje się 6 smoków.  Dwa 
duże można znaleźć przy Zespole Placówek Kultury i w Zespole 
Pałacowo-Parkowym, ten pilnuje bezpieczeństwa zwiedzających 
ruiny pałacu. 

Przypomnijmy, Szlak Żmigrodzkich Smoków powstał z  ini-
cjatywy młodej mieszkanki Gminy Żmigród Joanny Świerczek. 
Wykonawcą rzeźb jest Marlena Zakrzewska. 

Być może za jakiś czas ich rodzina znowu się powiększy. 
Rozglądajcie się uważnie wokół siebie, być może spotkacie te 
stworzonka, gdy będziecie spacerować ulicami Żmigrodu. 

Ewa Miedzwiecka

SMOCZY OBYWATELE MIASTA
Urzędnik, Podróżnik i Rowerzysta, tak nazywają się trzy kolejne smoki, które dołączyły do swojej żmigrodzkiej rodzinki. 

VI Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie odbyła się 10 kwietnia br. 
o godzinie 13:00 w sali widowiskowej Zespołu Placówek Kultury 
w Żmigrodzie. Obecnych 15 radnych podczas sesji poddało głosowaniu 8 
projektów uchwał.  Przedstawione projekty dotyczyły m.in. 

• wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do 
realizacji projektu pn.„Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy 
(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach 
mieszkalnych na terenie Gminy: Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, 
Wołów, Zawonia, Żmigród)”,

• zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie miasta, przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

• zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na 2019 
rok i lata następne, 

• zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2019 rok
• powołania Rady Społecznej Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Żmigrodzie
Z projektami uchwał, uchwałami oraz protokołami można zapoznać 

się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żmigród w zakładce RADA 
MIEJSKA, co więcej istnieje możliwość zapoznania się z materiałem filmo-
wym z sesji w zakładce WIDEO – SESJE RADY MIEJSKIEJ. 

Marcelina Halikowska

SESJA RADY MIEJSKIEJ 
W ŻMIGRODZIE

12 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie odbyło 
się spotkanie burmistrza Roberta Lewandowskiego z byłymi 
pracownikami samorządowymi. 

Jak podkreśla gospodarz miasta, była to okazja do refleksji, 
dzielenia się wspomnieniami dotyczącymi pracy w samorządzie, 
a także wymiany spostrzeżeń.

-  Jest mi niezmiernie miło, że na moje zaproszenie odpowie-
dzieli prawie wszyscy byli pracownicy. Chciałbym, żeby takie 
spotkania odbywały się cyklicznie. Tym bardziej że z wiedzy 
i doświadczenia tak wspaniałych ludzi zawsze chętnie korzystam- 
mówił po spotkaniu burmistrz. Ewa Miedzwiecka

SPOTKANIE Z BYŁYMI 
PRACOWNIKAMI
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INWESTYCJE

Już niebawem teren dookoła 
wieży ciśnień nabierze zupełnie 
nowego wyglądu. Właśnie trwa 
przebudowa części ulic Sportowej 
i Batorego na odcinku, przy którym 
zlokalizowana jest  pochodząca 
z 1906 roku wieża. 

Jak powiedział Ireneusz Pyczak 
kierownik Referatu Inwestycji i Roz-
woju Lokalnego, zostało wykonane 
blisko 90% nawierzchni na ciągach 
pieszych. Powstała już zatoczka au-
tobusową, wpusty uliczne, a także 
podbudówki na ciągach pieszych. 

Przypomnijmy, że w zakres prac 
wchodzi przebudowa istniejących 
chodników i poszerzenie pasa 
drogowego. Dodatkowo wydzielone 
zostanie miejsca na parking dla 
samochodów osobowych. Roboty 
prowadzone przez firmę PPHU 
Eksport-Import Władysław Skiba,  
potrwają do sierpnia 2019 roku. 

W ubiegłym roku Zarząd Wo-
jewództwa Dolnośląskiego przy-
znał dotację dla Gminy Żmigród 
na dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014 - 
2020 zadania pn. Zagospodarowanie 
zdegradowanych placów na obszarze 
rewitalizowanym miasta Żmigród. 

Dzięki pozyskaniu blisko miliona 
złotych udało się już zagospodaro-
wać ciąg pieszo-jezdny w rejonie 
ulicy Rzeźniczej w Żmigrodzie. To 
zadanie zostało już zrealizowane 
przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
w Żmigrodzie w 2017 roku. W ra-
mach przeprowadzonych prac po-
wstał odcinek ciągu pieszo-jezdnego, 
chodnik oraz zagospodarowano 
tereny zielone.

W ramach powyższego zada-
nia Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Żmigrodzie otrzymała refundację 
poniesionych kosztów za wykonane 
zadanie.

Miło nam Państwa poinformo-
wać, że w ramach realizowanego 
przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
w partnerstwie z Gminą Żmigród 
projektu, jeszcze w tym roku plano-
wane jest zagospodarowanie terenu 
położonego w rejonie ul. Zamkowej 
i Batorego. Zakres planowanych prac 
obejmuje m.in. remonty istniejących 
chodników, miejsc postojowych 
na działce od ul. Stefana Batorego, 
schodów skarpowych w ciągu ist-
niejących chodników wraz z wyko-
naniem nowych poręczy, Rozbiórkę 
istniejących urządzeń (piaskownicy, 
huśtawek) i wykonanie nowego 
placu zabaw. Dodatkowo plac zabaw 
zostanie oświetlony.

TRWA PRZEBUDOWA 
TERENU WOKÓŁ 
WIEŻY CIŚNIEŃ

Burmistrz Robert Lewandowski wraz z blisko 50 samorządowcami 
z Dolnego Śląska podpisał deklarację powołującą do życia nową 
organizację. Mowa o Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym. 

12 kwietnia we Wrocławiu na zaproszenie Jacka Sutryka, prezy-
denta Wrocławia odpowiedziały te samorządy, którym zależy nie 
tylko na współpracy między aglomeracjami, ale również na wymianie 
doświadczeń. 

Transport aglomeracyjny, walka ze smogiem, wykorzystanie Odry 
czy wyzwania związane z mieszkalnictwem i suburbanizacją – to 
wybrane obszary, którymi wspólnie chcą zająć się samorządy, które 
podpisały deklarację.  

Poniżej prezentujemy treść deklaracji: 
 „Świadomi wyzwań stojących przed samorządami Dolnego Śląska, 

dla usprawnienia wspólnej pracy i najefektywniejszego wykorzystania 
potencjałów naszych małych wspólnot, powołujemy do życia stowa-
rzyszenie Wrocławski Obszar Metropolitalny.

Chcemy przez naszą współpracę wyjść naprzeciw wyzwaniom 
przyszłości i pokazać, że wspólne samorządowe idee nie mają barw 
partyjnych, stawiając na pierwszym miejscu dobro mieszkańców 
i poprawianie jakości ich życia”.

Kolejne spotkania w ramach WrOM odbywać się mają w poszcze-
gólnych gminach, które przystąpiły do stowarzyszenia. Najbliższe 
zaplanowano na czerwiec.

Ewa Miedzwiecka

WSPÓŁPRACA 
MIĘDZY 

AGLOMERACJAM

Ewa Miedzwiecka 
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ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY  
W NOWYM SEZONIE TURYSTYCZNYM

W PARKU PO STAREMU, 
ALE JEDNAK… INACZEJ

Wiodącą ideą przyświecającą 
tegorocznemu funkcjonowaniu 
Zespołu Pałacowo-Parkowego  jest 
terenoterapia, czyli stopniowany 
wysiłek fizyczny w rozmaitych 
formach na świeżym  powietrzu, 
dzięki któremu opóźniony jest pro-
ces starzenia się organizmu, a siły 
fizyczne i umysłowe mogą zostać 
zachowane na dłużej. I tu właśnie 
nasz żmigrodzki park ma swoją 
rolę do spełnienia! Znajdujące się 
tu wytyczone trasy, jak i pozostałe 
ścieżki, doskonale nadają się nie 
tylko do spacerów, ale i do nordic 
walking oraz biegania i joggingu. 
Z kolei w czasie, gdy np. rodzice 
lub dziadkowie korzystają z boiska 
do gry w bule, to pociechy mogą do 
woli korzystać ze znajdującego się 
tuż obok placu zabaw. Dodatkowymi 
atrakcjami Zespołu Pałacowo-Parko-
wego są też m.in. fontanna i ścieżka 
przyrodnicza, zaś od maja na zam-
kowych stawach do dyspozycji będą 
kajaki i łodzie. Do parku, jak zawsze 
oczywiście, zapraszamy na spacery 
i na rodzinne pikniki – wystarczy 
przyjść ze swoim kocem, koszem 
pełnym smakowitości, samemu 
wybrać sobie miejsce (szczególnie 
polecamy polanę koło placu zabaw 
lub koło dębu Melchior) i… miło 
spędzić czas! Poza tym już nieba-
wem w podziemiach zamkowych 
ruin otwarty zostanie lokal gastro-
nomiczny. 

A to nie wszystko! Park nadal 

jest miejscem zawodów sportowych, 
koncertów kameralnych, imprez ta-
kich jak m.in. cykliczny Żmigrodzki 
Maraton na Raty, Festiwal Kwiatów, 
Vagday, Dzień Bez Samochodu czy 
też Żmigrodzki Dzień Dziecka. 
Ponadto kontynuowana będzie 
tradycja plenerów malarskich dla 
seniorów i nie tylko. A rowerzy-
ści? Przypominamy, że w 2018 r. 
zniesiony został zakaz jazdy na 
rowerze w parku, żmigrodzka baszta 
to Miejsce Przyjazne Rowerzystom, 
a od niedawna, tuż obok na wale 
biegnie ścieżka rowerowa!

NOWOŚCI W ZESPOLE PAŁACO-
WO-PARKOWYM W ŻMIGRODZIE

W ramach wzbogacania oferty 
wkrótce przewidywane są warsztaty, 
w trakcie których powstawać będą 
hotele dla owadów zapylających. 
Ponadto przygotowywana jest także 
tzw. ogrodoterapia, czyli wykorzysta-
nie ogrodu i pracy ogrodniczej jako 
metody uzupełniającej w rehabili-
tacji. W związku z tym powstaną 
specjalne robocze stoły ogrodni-
cze, a przy ich zagospodarowaniu 
i uprawie współpracować będziemy 
ze żmigrodzkim Zespołem Szkół 
Specjalnych i ŚDS Pałacyk.  

INFORMACJA TURYSTYCZNA 
„BASZTA”

W Informacji Turystycznej „Basz-
ta” na każdego czeka mnóstwo cieka-
wych informacji o Dolinie Baryczy. 
Pracownicy chętnie nieodpłatnie 
udzielą pomocy w zapoznaniu się 

z gminnymi atrakcjami turystycz-
nymi i podpowiedzą, gdzie warto 
się wybrać aby zobaczyć wszystko 
co najpiękniejsze w naszej okolicy. 
To tutaj można obejrzeć lub wynająć 
zabytkowe pomieszczenia baszty, 
zakupić regionalne publikacje, 
pamiątki, gadżety oraz zabrać ze 
sobą w dalszą drogę materiały tu-
rystyczne, takie jak foldery i mapy. 
Serdecznie zapraszamy także do 
zwiedzania Zespołu Pałacowo-Parko-
wego w zorganizowanych grupach 
– oferujemy profesjonalne usługi 
przewodnickie. 

W punkcie IT w baszcie do dys-
pozycji turystów jest komputer sta-
cjonarny, dzięki któremu będą mogli 
nieodpłatnie skorzystać z internetu. 
Biuro oferuje również możliwość 
wynajmu sprzętu turystycznego: 
rowerów, lornetek i lunet. 

IT „Baszta” w Żmigrodzie po-
siada certyfikat polskiego systemu 
informacyjnego. A to nie jedyny 
certyfikat lub znak jakim mamy 
prawo się posługiwać - Zespół 
Pałacowo-Parkowy w Żmigrodzie 
otrzymał tytuły: „Zabytek Zadbany 
2013” przyznawaną przez Gene-
ralnego Konserwatora Zabytków 
za „przykładnie przeprowadzoną 
trudną rewaloryzację zespołu, 
służącą utrwaleniu autentyzmu 
substancji zabytkowej i krajobrazu 
kulturowego, łączącą konserwację 
pojedynczego obiektu, konserwację 
trwałej ruiny oraz rewaloryzację 
założenia parkowego”, Miejsce 
Przyjazne Rowerzystom - reko-

mendowane przez stowarzyszenie 
Dolnośląska Kraina Rowerowa oraz 
działamy w ramach Edukacji dla 
Doliny Baryczy, czyli opracowywa-
nego wspólnie z ośrodkami edukacji 
szkolnej i pozaszkolnej, programu 
edukacji regionalnej i przyrodniczej 
służącego zachowaniu specyfiki 
obszaru Doliny Baryczy. W tych 
ramach pracownicy IT Baszta 
w Żmigrodzie opracowali program 
dla grup wiekowych od przedszkola 
po szkoły ponadpodstawowe, a do-
datkowo planuje się ofertę dla grup 
dorosłych.

W tegorocznym sezonie tury-
stycznym planowane są w baszcie 
i w ruinach rozmaite wystawy, 
o których (jak i o innych sprawach 
dotyczących całego Zespołu Pałaco-
wo-Parkowego) informować będzie-
my na bieżąco aktualizowanych: 
stronie www.it-zmigrod.pl i na www.
facebook.com/baszta.zmigrod/  

WYDŁUŻONE GODZINY 
OTWARCIA

Specjalnie dla Was wydłużamy 
godziny otwarcia:

Od 1 kwietnia 2019 r. IT „Baszta” 
w Żmigrodzie czynna jest od ponie-
działku do piątku w godz. od 7:00 
do 19:00. Dodatkowo baszta otwarta 
jest w soboty i niedziele od godz. 
11:00 do 18:00!

Zapraszamy!

Tekst: Paweł Becela

Foto: Justyna Grzybkowska

Położony tuż przy rzece Barycz historyczny Zespół Pałacowo-Parkowy w Żmigrodzie ma bogatą ofertę, zawierającą jedyną w swoim 
rodzaju możliwość poczucia dawnego klimatu dworskiego, ale nie tylko! Otóż z początkiem kwietnia 2019 r. rozpoczął się nowy sezon 
turystyczny, a wraz z nim przygotowane są ciekawe zmiany i nowości.
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SOŁECTWA W PIGUŁCE

Miałam przyjemność rozma-
wiać z panią sołtys Grądzika, Ireną 
Wrzesińską, która początki swojej 
kadencji rozpoczęła z dużym suk-
cesem. Dzięki składce mieszkańców 
udało się odnowić kapliczkę z figurą 
Matki Boskiej. Pani Wrzesińska 
ma nadzieję, że dalsza współpraca 
z mieszkańcami będzie układać 
się cały czas tak pomyślnie, jak się 
zaczęła. W planach jest już kolejne 
wydarzenie – ma być to wspólne 
grillowanie. Sołectwo otrzymało 
od gminy dwa duże namioty, no-
woczesny sprzęt do grillowania, 
stoły oraz krzesła. Cały asortyment 

czeka tylko na sprzyjającą pogodę! 
Takie spotkanie ma jeszcze bardziej 
zintegrować mieszkańców i po-
zwolić miło wspólnie spędzić czas. 
Warto zaznaczy, że miejscowość nie 
należy do największych, ale miesz-
kańcy wyróżniają aż trzy „dzielnice” 
Grądzika .

Wcześniej funkcjonowało Koło 
Gospodyń Wiejskich, któremu 
przewodniczyła pani Wrzesiń-
ska. Organizowane były wspólne 
wycieczki autokarowe, wieczorki 
z okazji różnych świąt. Pani sołtys 
ma nadzieję, że znajdą się chętne 
mieszkanki, które zechcą działać 

w swojej lokalnej społeczności, 
w związku z czym  będzie można 
reaktywować działalność koła. 

Na pochwałę zasługuje stan 
dróg w Grądziku. Co prawda nie ma 
żadnego sklepu spożywczego, ale 
przyjeżdża specjalne auto, w którym 
można kupić pieczywo. Przez wieś 
przejeżdża też bus do Trzebnicy.  

Znajduje się też plac zabaw, 
jednak umieszczony jest na obrze-
żach wioski i koliduje z boiskiem 
do piłki nożnej. Grupom dzieci 
trudno równocześnie grać w piłkę 
i korzystać z huśtawek, ponieważ 
sobie przeszkadzają. 

Mieszkańcy z pewnością czekają 
na wybudowanie nowej świetlicy 
wiejskiej. Obecna jest w takim sta-
nie, że nie da się w niej nic organi-
zować. Nowy budynek z pewnością 
uatrakcyjni życie mieszkańcom 
i stworzy możliwości kolejnych 
działań. Wiadomo, że taki plan już 
jest, jednak czas realizacji zależy od 
dostępnych funduszy gminy. 

Wioska słynie z tego, że rolnicy 
uprawiają dużo bobu, fasolki. Jest 
też szkółka drzew i krzewów.

Aleksandra Klimkowska

GRĄDZIK
Grądzik od Żmigrodu oddziela 

praktycznie tylko obwodnica. 
Wioska została założona przez 
hrabiego Hermanna von Hatzfeld-
ta w 1668 roku. Co ciekawe, na-
zwa Grądzik przyjęła się dopiero 
od 1947 r. (wcześniej miejscowość 
nazywana była jako Hermenau, 
Szacinowo, Szczytno). Więcej 
informacji historycznych znajdą 
Państwo w najnowszej książce 
Pawła Beceli pt.: Nasze wspólne 
dziedzictwo. 
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CO SŁYCHAĆ W SOŁECTWACH?

Omówienie regulaminu wy-
najmu świetlic wiejskich było 
celem spotkania, jakie odbyło się 
12 kwietnia w Zespole Placówek 
Kultury w Żmigrodzie. 

Wzięli w nim udział burmistrz 
Robert Lewandowski, skarbnik 
gminy Żmigród Anna Dobrowolska, 
dyrektor Zespołu Placówek Kultury 
Robert Grabkowski oraz przedstawi-
ciele gminnych sołectw. 

Organizatorom spotkania zależa-
ło przede wszystkim na ustaleniu 
regulaminu świetlic w kontekście 
warunków wynajmu, a także innych 
kwestii związanych z ich funkcjo-
nowaniem.

- Bardzo ważne jest, aby ure-
gulować sprawy związane z wy-
najmem świetlic. Sołectwa nie są 
upoważniane do wystawiania 
faktur za użyczenie lokalu, dlatego 
podjęliśmy decyzję, by to dyrektor 
Zespołu Placówek Kultury w Żmi-
grodzie, jako instytucja zarządzająca 
z ramienia gminy świetlicami, 
podpisywała umowę z osobą wynaj-

mującą – mówi dyrektor ZPK Robert 
Grabkowski i dodaje – Wystarczy 
do nas  przyjść i podać termin 
wynajmu lokalu, następnie zdecy-
dować o tym, czy wraz z lokalem 
najemca decyduje się na wypoży-
czenie naczyń i podpisać umowę. 
Po zakończeniu świadczenia ZPK 
wystawi fakturę. 

Podczas spotkania poruszono 
również temat związany ze zmianą 
stawki wynajmu świetlic wiejskich. 
Ustalono również, że środki finanso-
we z wypożyczenia naczyń będących 
na stanie lokali, w całości wracać 
będą do sołectw. Jak zapewnia dyrek-
tor ZPK, pieniądze podliczane były-
by kwartalnie, o czym informowani 
byliby sołtysi, wówczas rada sołecka 
decydowałaby, na co zgromadzone 
środki finansowe przekazać. 

- Organizując spotkanie z sołty-
sami, zależało nam na wypracowa-
niu zarówno dla sołectw, jak i ZPK 
jednoznacznych i przejrzystych dla 
wszystkich rozwiązań - podkreśla 
burmistrz. 

NOWE ZASADY 
WYNAJMU ŚWIETLIC

„Pożegnanie zimy” pod takim hasłem 23 marca, odbyło się uroczyste 
palenie marzanny w Rudzie Żmigrodzkiej. Wszystko po to, by na dobre 
pożegnać zimę. Jak się okazuje skutecznie. 

We wspólnym świętowaniu wiosny udział wzięło 60 osób zarówno 
dzieci, jak i dorosłych. Były konkursy, zawody i dużo nagród. Imprezę po-
prowadzili Jan Cyraniak i Adam Nowak. Organizatorami wydarzenia było: 
Stowarzyszenie „Źródło Natury”, Sołtys oraz Rada Sołecka. Na zakończenie 
był grill, kawa herbata oraz pieczenie  ciasta na patyku. 

Po odpoczynku mieszkańcy wzięli udział w sprzątaniu placu przy świe-
tlicy. Wycięto powalone przez wiatr drzewa, połamany płot, wykoszono 
trawę, pozbierano śmieci. Mimo zmęczenia po pracy, wszyscy do domu 
wrócili szczęśliwi i uśmiechnięci. 

Krystyna Halat Stowarzyszenie „Źródło Natury”

POŻEGNANIE ZIMY

Państwo Krystyna i Mieczysław Cych oraz Zofia i Władysław 
Podgórscy otrzymali  medale za długoletnie pożycie małżeńskie od 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zaś aktu dekoracji dokonał 
Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski. Dostojni Jubilaci 
otrzymali również legitymacje oraz list gratulacyjny  za 50 letnie 
pożycie małżeńskie.

Rodzina oraz wszyscy przybyli goście na uroczystości byli świad-
kami ponownego przyrzeczenia par małżeńskich w nieco zmienionej 
wersji: „W dniu naszych złotych godów wyrażam mojej żonie/mężo-
wi serdeczne podziękowanie za okazaną mi miłość, przywiązanie 
i opiekę i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo 
było nadal szczęśliwe.” W uroczystej chwili po upływie 50-ciu lat od 
złożonego ślubowania i odśpiewaniu gromkiego Sto lat oraz wznie-
sienia toastu szampanem, był czas na opowieści z młodości przy 
słodkim poczęstunku. Marcelina Halikowska 

ZŁOTY JUBILEUSZ
Minęło 50 lat od chwili kiedy te dwie pary jako żona i mąż wspólnie 

kroczą przez życie. Każdego dnia ofiarują sobie swoją miłość i oddanie, 
by 10 i 16 kwietnia 2019 roku obchodzić Złoty Jubileusz. 

Policja żmigrodzka prosi o ostrze-
ganie osób starszych i samotnych 
przed nieroztropnym wpuszcza-
niem do swoich domów.

W ostatnich miesiącach nasi-
liło się zjawisko kradzieży mienia 
z mieszkań osób starszych. Spraw-
cy przestępstw pod pretekstem 
dokonania kontroli instalacji  lub 
oferując do sprzedaży  w korzystnej 
cenie  wchodzą do mieszkań. Jeden 
z przestępców odwraca uwagę, drugi 
zaś dokonuje penetracji i kradzieży.

Policja apeluje, by seniorzy nie 
wpuszczali do mieszkań osób, któ-

re podają się za pracowników lub 
przedstawicieli instytucji lub firm, 
bez wylegitymowania się.

 Seniorzy powinni przed wpusz-
czeniem wylegitymować osobę 
i poinformować o wizycie sąsiadów 
lub członków rodziny.

W przypadku podejrzeń, że  
osoba ma niegodne cele, można 
zadzwonić na komisariat policji 
w Żmigrodzie 71 380 58 50 lub pod 
numer alarmowy 112.

Pilnujmy wspólnie naszych 
seniorów!

Opr.eco

SENIORZY, UWAŻAJCIE
NA PRZESTĘPCÓW!
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OGŁOSZENIE

Milka i Koja to siostry, mają 
około 3 miesiąc, będą niewiel-
kimi psiakami. Zapomniały 
już o ciężkich warunkach,  
z których zostały zabrane. Lubią 
się bawić, są wesołe i rezolutne, 
już odrobaczone i odpchlone. 
Kochają kontakt z człowie-
kiem i innymi zwierzętami. 

Zuzia ma około 5 lat, 
jest malutka i wychudzo-
na. Długo błąkała się po 
lesie, jest jeszcze przestraszo-
na, lecz powoli znów nabiera 
zaufania do człowieka.

ZUZIA

KOJA

MILKA

ZAADOPTUJ

W sprawie adopcji prosimy o kontakt:  
Żmigrodzki Klub Przyjaciół Zwierząt  

tel. 668 036 608
Czarny Kot - Specjalistyczne Centrum 

Weterynaryjne  
tel. 512 034 053
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E-dowód posiada wszystkie 
dotychczasowe funkcje dowodu 
osobistego. W dalszym ciągu jest 
potwierdzeniem naszej tożsamości 
z określeniem obywatelstwa. Po-
siada te same dane, co poprzednia 
wersja, a jedyną nowością na 
pierwszej stronie jest numer CAN 
(jest on potrzebny w przypadku 
korzystania z elektronicznych 
funkcji dowodu). Stanowi on za-
bezpieczenie, gdyby dowód dostał 
się w niepowołane ręce. 

Co więcej, dzięki warstwie 
elektronicznej, osoby które złożą 
odpowiedni wniosek będą miały 
możliwość komunikowania się 
z administracją publiczną i innymi 
podmiotami.

E-dowód umożliwia m.in. :
• logowanie do portalu administra-

cji publicznej np. ePUAP, 
• elektroniczne podpisywanie 

dokumentów, 
• korzystanie z automatycznych 

bramek granicznych na lotni-
skach. 
W celu korzystania z elektro-

nicznych funkcji e-dowodu przy 
odbiorze zostaniesz poproszony 
o ustalenie numeru PIN:
• do logowania PIN 1 składający 

się z 4 cyfr,
• do składania podpisu osobistego 

PIN 2 z 6 cyfr. 
Kod PIN 2 zostaje nadany oso-

bom, które zaznaczyły we wniosku 
opcję podpisu osobistego. 

A jak postąpić w przypadku zapo-
mnienia nr PIN lub jego zablokowa-
niu poprzez 3-krotny błąd?  Nie ma 
problemu, otrzymasz również kod 
PUK do odblokowania e-dowodu, 
który możesz zabrać ze sobą lub 
zostawić go w urzędzie. 

Warto również pamiętać, że 
w przypadku kiedy nie wiemy gdzie 
znajduje się e-dowód, ale istnieje 
szansa, że się znajdzie, to można 
go zawiesić na okres 14 dni, po tym 
czasie dowód zostanie automatycz-
nie unieważniony. 

Aby dostać nowy dokument 
trzeba wypełnić odpowiedni wnio-
sek, do urzędu przynieść aktualne, 
odpowiednio zrobione zdjęcie (takie 
samo jak paszportowe), a także stary 
dokument tożsamości. Na nowy 
dowód czeka się ok. 30 dni.

Wymiana dowodów nie jest 
obowiązkowa. Jeśli ma się ważny 
dowód osobisty, nie trzeba składać 
wniosku.

Podobnie jak obecna wersja, 
e-dowód będzie ważny przez 10 
lat. Wymiana dotychczasowego 
dowodu osobistego na e-dowód 
będzie bezpłatna.

Dodatkowe informacje  o e-
-dowodzie znajdują się na stronie 
www.edowod.gov.pl 

Marcelina Halikowska 

INFORMACJA Z URZĘDU

E-DOWÓD. CO TO JEST?

31 maja mija czas zgłaszania się do konkursu Zamelduj się w Gminie 
Żmigród. Przypomnijmy, że nagrodą w konkursie jest rower miejski. 

Jest to już trzecia edycja zabawy skierowanej do osób, które w okresie 
od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r. zameldują się na pobyt stały na 
terenie gminy Żmigród i do dnia rozstrzygnięcia konkursu nie zmienią 
miejsca zameldowania. Co ważne w konkursie nie mogły wziąć udziału 
osoby dokonujące na terenie gminy Żmigród przemeldowania, zameldo-
wania na pobyt czasowy oraz osoby poniżej 18 roku życia. Każdy uczestnik 
mógł złożyć jeden formularz konkursowy. To właśnie w nim musiał udzielić 
odpowiedzi na pytanie „Dlaczego warto zamieszkać w Gminie Żmigród?”. 
Odpowiedzi zostały poddane ocenie komisji.

Nagrodę otrzyma jedna osoba na podstawie udzielonej odpowiedzi na 
pytanie „Dlaczego warto zamieszkać w Gminie Żmigród?”. Dodatkowo 
trzech uczestników, którzy dopełnią warunków udziału w konkursie, 
otrzyma zestaw gadżetów.

Rozstrzygnięcie konkursu i odbiór nagród nastąpi podczas Żmigrodzkich 
Dni Smoka 2019.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie interne-
towej www.zmigrod.com.pl a także w pokoju nr 10 w Urzędzie Miejskim 
w Żmigrodzie. 

ZAMELDUJ SIĘ 
I WYGRAJ

URZĄD MIEJSKI W ŻMIGRODZIE INFORMUJE:
15 marca 2019 r. - upłynął termin płatności I raty podatku od nieru-

chomości, rolnego i leśnego. Osoby, które nie wpłaciły należnego podatku 
są zobowiązane do niezwłocznego uregulowania zaległych kwot. Wysto-
sowanie do podatnika upomnienia spowoduje doliczenie kwoty 11,60 zł 
(są to ustalone ustawowo koszty upomnienia).

15 maja 2019 r. przypada termin płatności II raty podatku od nieru-
chomości, rolnego i leśnego. Prosimy o zachowanie terminu płatności.

31 marca 2019 r. stała się wymagalna opłata z tytułu wieczystego użyt-
kowania gruntu. Opłatę należy regulować każdego roku bez uprzedniego 
wezwania z urzędu, do 31 marca - po tym terminie staje się zaległością. 
Osoby, które nie uiściły opłaty proszone są o jej niezwłoczne uregulowanie.

15 lutego 2019 r. upłynął termin składania deklaracjiw sprawie po-
datku od środków transportowych na rok 2019 oraz termin zapłaty I raty 
tego podatku.

Do 10. każdego miesiąca należy regulować czynsze wynikające z umów 
cywilnoprawnych zawartych z Gminą Żmigród w szczególności dotyczące 
najmu lokali, dzierżawy gruntów pod działalność, dzierżawy gruntów 
pod garażami.

Do 15 stycznia 2019 r. należało uiścić opłatę za zajęcie pasa drogo-
wego. Proszę osoby które nie dopełniły tego obowiązku o jak najszybsze 
uregulowanie opłaty.

Katarzyna Kanicka, Referat Finansowy

Kwiecień w mieście cudów zdominowały dwie sprawy- strajk szkolny 
oraz zając na rynku. Hmmm a może powinnam podać kolejność odwrotną- 
zając i strajk szkolny. Takie czasy mamy!

Rower naprawiwszy, udałam się na mały tour do kultowych Olszyn 
Niezgódzkich. I owszem, jeszcze są. Potem odwiedziłam czatownię w 
Niezgodzie. Także czeka na turystów, ale...No właśnie, chyba się czepiam, 
ale dwa lata temu pod czatownią zobaczyłam gniazdo zaskrońców, a teraz 
pełno puszek po gościach. Kiepsko to wygląda.

Z niecierpliwością czekam na nowy parking pod wieżą ciśnień. Ale chyba 
nigdy nie zdążymy z ilością miejsc parkingowych dla namnażających się 
samochodów. A może by tak pomyśleć o ekobusach kursujących po terenie 
bliskim Żmigrodowi. Widziałam takie w Czechach. Istnieją naprawdę!

I najbardziej zagadkowa sprawa miesiąca -co to są te kręte ścieżki  
i okazała brama nad Sąsiecznicą?

eco

ZAOBSERWOWANO
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Lista wystawców: Cudowronk, Ćmucha, 
Dynasit Polska, Femina Core – Kasia Zie-
lonka, Pogromcy Kilogramów – Magdalena 
Głodek, Goma Leater – Michał Maciejewski  
Mary Key - Monika Rudnik – Baj , Dzier-

gnięta, Avon – Patrycja Szczęsna, Aleksandra 
Osak Fotografis, Marta Tarnowska Make Up, 
Naturlove – Karolina Kawska-Kaźmierczak, 
Centrum Pielęgnacji – Izabela Kokocińska  
Beata Trojanowska Andrzejewska

WARSZTATY DLA KOBIET
W minioną sobotę w ZPK 

w Żmigrodzie odbyło się wyda-
rzenie dedykowane kobietom pt. 
„Poczuj piękno w sobie. Wiosen-
ne metamorfozy!”. Była to okazja 
do spotkania się w damskim 
gronie (i nie tylko), celebrowania 
kobiecości, oderwania się od 
codziennych obowiązków i pomy-
śleniu o wiosennych zmianach.  
Spotkanie rozpoczęliśmy od 
panelu dyskusyjnego nt. piękna 
i metamorfoz, w którym udziały 
udział: Małgorzata Kosińska, 
Anna Michałek oraz Magdalena 
Olejniczak. Panel dyskusyjny 
prowadziła Justyna Terebus-Lang, 
prezes Fundacji Twórcze Miejsce 
Rozwoju, będącej organizatorem 

wydarzenia. Kolejnym etapem 
wydarzenia były targi, na których 
można było znaleźć stoiska m.in. 
wyrobów ręcznych, biżuterii, ko-
smetyków, wyrobów naturalnych 
i usług. Następnie przeszliśmy 
do losowania bonu na komplek-
sową metamorfozę oraz nagród 
przekazanych przez wystawców. 
Część targów zakończył występ 
artystyczny grupy Stars of Melody 
pod kierunkiem Izabeli Możdżeń. 
Ostatnim elementem wydarzenia 
były warsztaty, podczas których 
uczestniczki mogły dowiedzieć 
się więcej nt. obecnej roli ko-
biety w społeczeństwie, doboru 
fasonów i kolorów do wizerunku 
oraz poznać podstawowe zasady 

stylizacji oraz kreowania wize-
runku. Panie miały także a także 
okazję poznać zagadnienia doty-
czące tego, jak przygotować się na 
zmiany w życiu oraz w jaki sposób 
zmienia się i przejawia kobiecość 
i seksualność na różnych etapach 
życia kobiety.

Całe wydarzenie przebiegało 
w pozytywnej atmosferze. Zachę-
camy do obejrzenia relacji na na-
szych stronach www oraz fb, a tak-
że fb Gminy Żmigród i Zespołu 
Placówek Kultury w Żmigrodzie.  
Dziękujemy wystawcom za profe-
sjonalne podejście, a uczestnikom 
za wspólnie spędzony czas. Już 
dziś zapraszamy na kolejne nasze 
wydarzenia. 

W niedzielny poranek 46 bie-
gaczy pojawiło się w Zespole Pała-
cowo-Parkowym, by wziąć udział 
w trzecim etapie Żmigrodzkiego 
Maratonu na Raty.

14 kwietnia br. pogoda zdecy-
dowanie dopisała naszym sportow-
com. – Osobiście właśnie w takich 
warunkach biega nam się najlepiej! 
Po prostu nie jest ani za zimno, ani 
za gorąco – komentowali warunki 
przybyli biegacze, których nie 
przestraszyły prognozy pogody, 
zapowiadające deszcz. 

Równo o godz. 9:00 ekipa sta-
nęła na starcie i na sygnał ruszyła 
zmierzyć się z ponad 4-kilometro-
wą trasą. Jako pierwszy na mecie 
pojawił się Karol Komorowski 
(Athletics Team Prusice) z cza-
sem 15 min 41 s, wśród kobiet 
zwyciężczynią okazała się Aneta 
Kosarzycka (KB Sukces Żmigród) 
z wynikiem 19 min 16 s. Po około 
30 minutach wszyscy szczęśliwie 
dotarli do mety.

Sportowcy tradycyjnie udali się 
na posiłek regeneracyjny, gdzie peł-
ni pozytywnej energii rozmawiali 
przy kawie i herbacie.

Składamy serdeczne podzięko-
wania dla wszystkich, którzy poja-
wili się tego dnia w żmigrodzkim 
parku, a także dla pracowników 
IT „Baszta” oraz Sonko za stałe 
wsparcie. Kolejny etap już 19 maja 
o godz. 9:00. Do zobaczenia!

Edyta Grzybkowska

POBIEGLI 
PO RAZ 
TRZECI

Justyna Terebus-Lang
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

W średniowieczu…
Pierwszy kościół, jaki wznie-

siono po założeniu żmigrodzkiej 
parafii, był właśnie pod wezwaniem 
Najświętszej Maryi Panny. Ta drew-
niana świątynia stała w naszym 
mieście do końca XVII w.

Żmigrodzka baszta
Żmigrodzka baszta zawierzo-

na została również NMP - o tym 
świadczą choćby: nadana jej nazwa 
„Sankt Maria Trauburg” oraz sygna-
turka z NMP z dzieciątkiem, która 
znajdowała się na szczycie wieży. 
Dziś grafika, przedstawiająca ową 
NMP z dzieciątkiem, znajduje się 
w baszcie! Może warto, żeby taka 
sygnaturka wróciła a swoje histo-
ryczne miejsce?

11 czerwca 1947 r.
W tym dniu, na szczycie stojącej 

w rynku kolumny, umieszczono 
Figurę Matki Bożej, przywiezioną 
przez Siostry Miłosierdzia z Czort-
kowa. W poświęceniu wzięli udział 
m.in. prymas Anglii kard. Bernard 
W. Griffin, prymas Polski kard. 
August Hlond, administrator apo-
stolski na Dolny Śląsk ks. Karol 
Milik oraz ks. prob. Jan Jonaczyk. Po 
poświęceniu Figury, Aktu Oddania 
Miasta w Opiekę Niepokalanemu 

Sercu Marii dokonał pod pomni-
kiem ks. Karol Milik. Następnie 
w swoim porywającym przemó-
wieniu podkreślił te przemiany, 
jakie dokonały się na Ziemiach 
Zachodnich, gdzie „obecnie nad 
wszystko góruje wiara ludu pol-
skiego, związanego od wieków 
z Kościołem pod opieką Marii”. 
Odtąd, jak zapisano w kronice pa-
rafialnej, „stał się Żmigród oficjalnie 
grodem Marii na wieczne czasy”, 
a „Niepokalana z Czortkowa stała się 
Patronką i łączniczką Żmigrodzian 
osiedlających się z różnych stron 
ojczystych”.

12 grudnia 2004 r.
W Trzecią Niedzielę Adwentu, 

o godz. 20:30 u bram miasta przy 
ulicy Wrocławskiej Żmigrodzianie 
powitali Figurę Matki Bożej Fatim-
skiej przywiezioną przez delegację 
naszej parafii z Sanktuarium – wo-
tum wdzięczności za ocalenie życia 
Ojca Świętego – na zakopiańskich 
Krzeptówkach. Licznie przybyli 
mieszkańcy ze świecami i lampio-
nami po powitaniu wprowadzili 
uroczyście figurę Matki Bożej 
Fatimskiej do świątyni parafialnej. 
Następnie rozpoczęło się pierwsze 
nabożeństwo fatimskie. 

Paweł Becela

ŻMIGRÓD GRODEM 
NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY

Mamy maj – miesiąc poświęcony Matce Bożej. To doskonała 
okazja, aby przypomnieć, że Żmigród ma niemałą tradycję związaną 
właśnie z Nią i śmiało może być nazywany Grodem Maryi.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmi-

grodzie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w po-

moc przy rozładunku żywności z Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Szczególne podziękowania 

kieruję do pracowników socjalnych żmigrodzkiego GOPS, 

pracowników MZGK Sp. z o.o. Żmigród oraz wszystkich 

osób, które chętnie pomagały w rozładunku żywności 

w okresie październik 2018 - kwiecień 2019 r. Ponadto 

dziękuję Policjantom z Komisariatu Policji w Żmigrodzie 

za pomoc w organizacji ruchu w dniach dostawy żywności.

PODZIĘKOWANIA
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Przedstawiciele Gminy Żmigród, 
na czele z burmistrzem Robertem 
Lewandowskim, 8 kwietnia wzięli 
udział w spotkaniu zorganizowa-
nym przez Starostwo Powiatowe 
w Trzebnicy. Jego celem było zapo-
znanie jednostek pomocniczych, 
jakimi w gminie są sołectwa, z funk-
cjonowaniem starostwa. 

Jak tłumaczy starosta powiatu 
trzebnickiego Małgorzata Matusiak, 
takie spotkania są potrzebne- Wy-
szliśmy naprzeciw oczekiwaniom 
sołtysów- liderów społeczności 
lokalnej małych ojczyzn i zorga-
nizowaliśmy pierwsze w historii 
powiatu trzebnickiego spotkanie 
gdzie mamy okazję i przyjemność 
przedstawić jak na co dzień  funk-
cjonuje starostwo powiatowe i na 
jaką pomoc z naszej strony mogą 
liczyć sołectwa. 

Wydarzenie, w którym udział 
wziął burmistrz Robert Lewan-

dowski, było pierwszym z zapla-
nowanych trzydniowych spotkań. 
Organizatorzy do wspólnych roz-
mów zaprosili przedstawicieli 
wszystkich gmin z terenu powiatu 
trzebnickiego wraz z sołtysami. Zda-
niem uczestników było to spotkanie 
owocne. Mają też nadzieję, że okazji 
do wspólnych rozmów będzie więcej 
i że będą odbywały się cyklicznie. 

- Dziękuję za inicjatywę zorga-
nizowania spotkania pani staroście 
Małgorzacie Matusiak. Uważam, że 
dobra współpraca między gminami 
a starostwem powiatowym, jest 
bardzo ważna dla dobra naszych 
mieszkańców – mówił po spotkaniu 
burmistrz Robert Lewandowski,  
który podkreślił również fakt, 
jak  satysfakcjonujące jest to, że 
w spotkaniu wzięło udział tak wielu 
sołtysów z Gminy Żmigród. 

Ewa Miedzwiecka

WAŻNE, BY ROZMAWIAĆ

Pierwszy LZS w Polsce założono 
w roku 1946 i od razu zyskał wielką 
popularność, dzięki swojej dzia-
łalności, którą było rozpowszech-
nianie kultury fizycznej i sportu 
na obszarach wiejskich. Z biegiem 
czasu LZS również się rozrosły i po-
wstawały w małych miastach, gdzie 
miały swoich zwolenników. Dzisiaj 
Zrzeszenia LZS istnieją na szczeblu 
gminnym, powiatowym, wojewódz-
kim i nawet ogólnopolskim. Nie jest 
tajemnicą, że w dzisiejszych czasach 
zarządzanie Zrzeszeniem LZS nie 
jest łatwe, a wszystko oczywiście 
przez komercjalizację sportu. Duże 
imprezy sportowe przyciągają 

większe grono zawodników, kibiców 
i sponsorów. Pojawiają się nowe 
dyscypliny sportowe, które na co 
dzień mają swoich zwolenników, 
niestety tak tradycyjne i piękne 
sporty jak tenis stołowy, czy szachy 
tracą na zainteresowaniu. Można 
powiedzieć, że właśnie Zrzeszenia 
LZS dzisiaj nie tylko organizują różne 
zawody sportowe, ale również dbają 
o to, aby niektóre sporty zwyczajnie 
nie zniknęły z polskich aren. Jest to 
ogromne wyzwanie, którego podjąć 
się mogą sportowi  pasjonaci. 

Powiatowym Zrzeszeniem LZS 
w Trzebnicy (z siedzibą w Żmigro-
dzie) od 8 lat kieruje przewodniczący 
Aleksander Wroński. Warto też 
dodać, że wcześniej przez 4 lata 
był członkiem Zarządu, tak więc 
w sumie zajmuje się tym od 12 lat. 
Nic więc dziwnego, że był głównym 
kandydatem do ponownej reelekcji. 

W piątek w sali konferencyj-
nej Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Żmigrodzie odbyło się Walne 
Zebranie Sprawozdawczo-Wybor-
cze Powiatowego Zrzeszenia LZS. 
Wśród gości obecni byli: Starosta 
Powiatu Trzebnickiego Małgorzata 
Matusiak, Przewodniczący Rady 

Powiatu Trzebnickiego Robert 
Adach, Burmistrz Gminy Żmigród 
Robert Lewandowski i Burmistrz 
Gminy Oborniki Śląskie Arkadiusz 
Poprawa. 

Jak się okazało zgodnie z prze-
widywaniami głównym sternikiem 
Zrzeszenia LZS Powiatu Trzebnic-
kiego ponownie przez 4 lata będzie 
wspominany Aleksander Wroński. 
Poniżej prezentujemy skład nowego 
Zarządu Powiatowego Zrzeszenia 
LZS w Trzebnicy:

Prezes: Aleksander Wroński, 
Wiceprezesi: Damian Sułkowski 
i Artur Bagiński, Skarbnik: Krzysztof 
Rozlazły, Sekretarz: Marian Żygadło, 

Członkowie Zarządu: Stanisław 
Chorążyczewski, Mirosław Gor-
dzicz, Leszek Matusiak, Adam Waz, 
Bogdan Mejor, Waldemar Brożyna, 
Andrzej Dzięgielewski. 

Grzegorz Paryna

NOWE (STARE) WŁADZE LZS
12 kwietnia wybrano nowe władze w Powiatowym Zrzeszeniu 

Ludowych Zespołów Sportowych w Trzebnicy. Prezesem kolejnej 
kadencji ponownie został Aleksander Wroński.
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W rywalizacji udział wzięły 
cztery drużyny UKS SMS Łódź 
– mistrzynie województwa łódz-
kiego, KS Unia Opole – mistrzynie 
województwa opolskiego – KTS 
Polonia Bytom – wicemistrzynie 
województwa śląskiego i oczy-
wiście APN Talent Trzebnica. 
W tym miejscu warto dodać, że 
wcześniej reprezentantki APN 
Trzebnica skutecznie przebrnęły 
przez eliminacje wojewódzkie, 
gdzie zdobyły tytuł wicemistrzyń 
Dolnego Śląska i awansowały do 
rundy międzywojewódzkiej.

- Znakomita pogoda, fajne 
współzawodnictwo sportowe. Gra-
tuluję wszystkim, którzy dostali się 
do tego poziomu rozgrywek. Cieszę 
się, że mogliśmy udostępnić nasze 
żmigrodzkie obiekty sportowe do 
zorganizowania tego wspaniałe-
go turnieju. Wspieramy sport, 
wspieramy piłkę nożną i myślę, 
że kolejne turnieje i wyzwania 
tego typu przed nami- powiedział 
burmistrz Robert Lewandowski. 

Zawody rozgrywano systemem 
„każdy z każdym”, a jeden mecz 
trwał 2x15 minut. Spotkanie było 
rozgrywane jednocześnie na dwóch 
boiskach żmigrodzkiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Po trzech roze-
granych seriach spotkań okazało 
się, że bezkonkurencyjne tego dnia 
były łodzianki, które zanotowały 
komplet zwycięstw i pewnie try-
umfowały. Drugie miejsce w koń-
cowej tabeli zajął piłkarski KS Unii 
Opole i to właśnie te dwa zespoły 
awansowały do kolejnej rundy 
zmagań, a więc do półfinałów 
Mistrzostw Polski, gdzie wystąpi 
już tylko 16 najlepszych zespo-
łów w Polsce. Z kolei gospodynie 
żmigrodzkiego turnieju, a więc 
piłkarki APN Talent Trzebnica 
tego dnia były bardzo gościnne, 
gdyż oprócz tego, że pozwalały 
rywalkom na boisku swobodnie 
się poruszać, to jeszcze wspólnie ze 
swoimi rodzicami zadbały o sprawy 
organizacyjne, a te jak się okazało 
wypadły znakomicie. Ostatecznie 

w rywalizacji czterech drużyn 
z czterech województw najlepszy 
okazał się UKS SMS Łódź, a APN 
Talent Trzebnica zajęła 4 miejsce.

W uroczystej dekoracji wszyst-
kich drużyn udział wzięły osoby, 
które sprawowały Patronat Hono-
rowy nad turniejem: Burmistrz 
Gminy Żmigród Robert Lewandow-
ski oraz Starosta Powiatu Trzeb-
nickiego Małgorzata Matusiak. 
Na zakończenie tego piłkarskiego 
spotkania w Żmigrodzie wszyscy 
z uśmiechem na twarzy stanęli do 
pamiątkowej fotografii.

Kadra APN Talent Trzebnica: 
Natalia Bizub, Julia Borodycz, Do-
minika Brzykcy, Karolina Budzyń, 
Michalina Gaicka, Jadwiga Gan 
(bramkarka), Maja Grzegorzew-
ska, Olga Janusiewicz, Natalia 
Kasprzyk, Nela Kot, Simona Kot, 
Aleksandra Paluch, Partrycja 
Dycewicz, Agata Ziembińska, 
Sara Dadyńska, Wiktoria Derela, 
Aleksandra Meller (bramkarka). 
Trener: Agnieszka Nowak.

WYNIKI TURNIEJU:

APN Talent Trzebnica 
- KTS Polonia Bytom 0-5
UKS SMS Łódź 
- KS Unia Opole  3-0
APN Talent Trzebnica 
- UKS SMS Łódź   0-16
KTS Polonia Bytom 
- KS Unia Opole  0-5
APN Talent Trzebnica 
- KS Unia Opole  0-5
KTS Polonia Bytom 
- UKS SMS Łódź  0-7

Klasyfikacja końcowa:
1. UKS SMS Łódź    9 pkt
2. KS Unia Opole   6 pkt
3. KTS Polonia Bytom 3 pkt
4. APN Talent Trzebnica   
       0 pkt

ŻMIGRÓD JAKO GOSPODARZ 
MISTRZOSTW POLSKI

18 kwietnia w Żmigrodzie zostały rozegrane Międzywojewódzkie Mistrzostwa Polski Młodziczek w Piłce Nożnej. Ich organizatorem 
była Akademia Piłki Nożnej Talent Trzebnica.

Grzegorz Paryna
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- Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkanek Żmigrodu, stąd 
pomysł na organizację maratonów fitness. Poprzednie edycje pokazały, że 
takie zmagania sportowe są potrzebne – mówi dyrektor Zespołu Placówek 
Kultury Robert Grabkowski i dodaje - Cieszy nas bardzo frekwencja pań 
biorących w nich udział. Miło nam również, gdy tuż po jednym maratonie 
padają pytania, kiedy zorganizujemy kolejny. 

Fitness ma wiele odmian ćwiczeń, każde z nich ma na celu wzmoc-
nienie innej partii mięśni. Po raz kolejny nie zawiodły żmigrodzkie 
instruktorki fitness Anna Hupa, Małgorzata Synowiec oraz Ela Szachnie-
wicz. Panie doskonale znają uczestniczki maratonów i doskonale wiedzą 
czego potrzebują i czego oczekują. Tym razem również nie zabrakło Full 
Body Workout, ABT, Zdrowego Kręgosłupa i oczywiście Zumby. Na za-
kończenie obowiązkowy Streching, czyli ćwiczenia rozluźniające, które 
mają za zadanie chronić przed kontuzją. 

- Nie dziwię się, że tak dużo kobiet wzięło udział w maratonie. To 
wspaniała zabawa połączona z energią wspólnego wysiłku - mówi pani 
Ania, a jej koleżanka dodaje - Dziękujemy naszym instruktorkom za 
poprowadzenie tego  wspaniałego wydarzenia. Już nie mogę się doczekać 
kolejnego maratonu. 

Monika Rudnicka

KOLEJNY UDANY
MARATON FITNESS

Ponad 50 kobiet wzięło udział w Wiosennym Maratonie Fitness,któ-
ry odbył się 30 marca w sali widowiskowej Zespołu Placówek Kultury.

STAND UP 
PO RAZ PIERWSZY 
W ŻMIGRODZIE!

„Ja, czyli On”, taki tytuł nosił autorski Stand Up Macieja 
Wilewskiego, jaki odbył się 13 kwietnia w sali kinowej Zespołu 
Placówek Kultury w Żmigrodzie.

Aktor dokładnie prześwietlił swoje życie i wystawił je na widok 
publiczny żmigrodzian. Nie mogło zabraknąć opowieści o kulisach 
seriali, aktorstwie, czy miłości.

Dowcip zaprezentowany przez artystę, oparty na własnych 
przeżyciach, przepuszczonych przez krzywe zwierciadło bawił 
publiczność, a zaledwie godzinny występ pozostawił niedosyt 
i jednocześnie zaostrzył apetyt na kolejne stand-up’y. 

Przypomnijmy, Maciej Wilewski znany jest z licznych seriali m.in. 
z roli Osy w popularnym serialu „Plebania”, a wystąpił w ZPK na 
prośbę mieszkańców, sympatyków tej formy artystycznej. 

Izabela Możdżeń
 fot. Aleksandra Osak.

JESTEŚMY Z CIEBIE BARDZO DUMNI MATEUSZU!
Odrobina szczęścia i ciężka praca złożyły się na ogromny sukces Mateusza Januszkiewicza – absolwenta Szkoły Przysposabiającej do Pracy wcho-

dzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie, mieszkańca Barkowa, który w marcu 2019 r. reprezentował Polskę na Letnich Igrzyskach 
Olimpiad Specjalnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Abhu Dhabi i Dubaju. Mateusz zdobył złoty medal w skoku w dal oraz srebrny medal  
w pchnięciu kulą! 

Mateusz zarówno dzięki niezwykłemu szczęściu podczas losowania 
zawodników do reprezentacji Polski Olimpiad Specjalnych, ogromnemu 
wysiłkowi włożonemu w wypracowanie niezbędnych zawodnikowi 
sportowemu umiejętności i sprawności fizycznej, jak również odpo-
wiedniemu podejściu i motywacji ze strony najbliższych, był doskonale 
przygotowany do rywalizacji po złoto.

Wsparcie dla Mateusza to istotna kwestia. Zawsze mógł liczyć na 
swoich kochających rodziców, brata oraz siostrę. We wszelkich przedsię-
wzięciach sportowych wspierał go jego trener, niezawodny pan Krzysztof 
Popadeńczuk, który od wielu lat jest trenerem Klubu Olimpiad Specjal-
nych „Sokół” Żmigród przy Zespole Szkół Specjalnych w Żmigrodzie.

Droga po złoto dla Mateusza rozpoczęła się ponad rok temu. Udział 
w XI Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych Katowice-Chorzów-Mi-
kołów 2018 zapewnił Mateuszowi złoto w pchnięciu kulą i brąz w skoku 
w dal. Współudział w licznych zawodach (m.in. XV Dolnośląski Turniej 
Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych), jak również uczestnictwo  
w zgrupowaniu kadry narodowej w Bydgoszczy pomogły Mateuszowi 
stanąć na podium. 

Społeczność szkolna na czele z panią dyrektor jest ogromnie dumna 
z osiągnięć oraz postawy Mateusza. Laury oraz gratulacje napływające 
zewsząd są przez Niego przyjmowane z pokorą i skromnością. Dzięku-
jemy Ci Mateuszu za te piękne wzruszające chwile, pełne pozytywnej 
energii i wielkich sportowych emocji. 

Dyrektor wraz z całą społecznością Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie
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Aleksandra Pytlińska: To mu-
siało być dla Ciebie niezwykłe 
przeżycie.

Mateusz Januszkiewicz: I takie 
właśnie było.

A.P.: Jak wyglądała droga do 
osiągnięcia sukcesu?

M.J.: Wszystko przebiegało raczej 
na spokojnie. Nawet po zakwalifi-
kowaniu się na igrzyska nie czułem 
żadnego stresu.

Edyta Januszkiewicz: Najpierw 
były wyjazdy na różne zawody, m.in. 
w Katowicach i Bydgoszczy, gdzie 
zajął pierwsze miejsce w pchnięciu 
kulą, a później odbyło się losowanie, 
w którym wytypowano Mateusza. 
W ten sposób się zakwalifikował.

A.P.: Jak wyglądają treningi 
i gdzie trenujesz? 

M.J.: Trenuje w Żmigrodzie, ale 
do igrzysk głównie przygotowywa-
łem się w domu na podwórku. Lubię 
treningi, ale wiadomo, że stanowią 
też mój obowiązek.

A.P.: Co było największą mo-
tywacją, żeby się nie poddawać?

E.J.: Mateusz właściwie od same-
go początku był mocno zaangażowa-
ny w braniu udziału we wszystkich 
zawodach. Zawsze, gdy chodził 
jeszcze do szkoły, zapisywał się na 
wyjazdy sportowe. Nie było nawet 
takiej możliwości, że jakiekolwiek 
z nich przegapi. Razem ze swoim 
bratem Patrykiem, który także 
uprawia sport, jeździli na zawody. 
Są dla siebie wsparciem.

A.P.: Jak rozpoczęła się przygoda 
ze sportem?

M.J.: Od momentu rozpoczęcia 
nauki w szkole w Żmigrodzie. Bar-
dzo często wyjeżdżaliśmy na zawody 
i polubiłem to. Gdy dowiedziałem 
się, że mam szansę na udział w igrzy-
skach, bardzo się zaangażowałem.

E.J.: Trener Mateusza Krzysztof 
Popadeńczuk, będący równocześnie 
nauczycielem wychowania fizyczne-
go, zauważył, że Mateusz ma do tego 
talent. I tak z roku na rok przybywało 
sukcesów. Chcemy podziękować 
panu Krzysztofowi Popadeńczuk, bo 
miał ogromny wkład w osiągnięciu 
przez Mateusza takiego sukcesu. 

DROGA NA SZCZYT
Rozmowa z Mateuszem Januszkiewicz, mieszkańcem Barkowa, zdobywcą złotego medalu w skoku w dal i srebrnego w pchnięciu 

kulą na Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi 2019 roku, oraz z jego mamą Edytą Januszkiewicz. 

A.P.: Dlaczego akurat rzut kulą 
i skok w dal?

M.J.: Jestem w tym dobry.

A.P.: Twoje najpiękniejsze 
wspomnienie z Dubaju?

M.J.: Na pewno najlepiej wspo-
minam wręczanie medali i stanie na 
podium. Byłem bardzo szczęśliwy. 
Poza zawodami zdążyłem też zwie-
dzić trochę Dubaj i bardzo mi się 
tam podobało. 

A.P.: Co w sporcie jest najbar-
dziej cenne?

E.J.: Wydaje mi się, że najlep-
szą rzeczą, jaką Mateusz uzyskuje 
poprzez uprawianie sportu, jest 

możliwość doskonalenia się i udo-
wadnianie, że da radę i poradzi sobie 
z każdym wyzwaniem.

A.P.: Jaką rolę odgrywa w tym 
wszystkim rodzina?

M.J.: Otrzymałem od niej przede 
wszystkim duże wsparcie. 

E.J.: Mateusza wspieramy ze 
wszystkich sił. Aby dojechać do 
Warszawy na powitanie naszego 
Mateusza po igrzyskach, burmistrz 
Robert Lewandowski udostępnił 
minibusa, za co bardzo chcielibyśmy 
jeszcze raz podziękować. Mateusz 
nie wiedział o naszym przyjeździe, 
a gdy już nas zobaczył był bardzo 
zaskoczony i szczęśliwy. Od razu 

pojawił się uśmiech na twarzy. 
Wszyscy się wzruszyliśmy. Wiado-
mo, wśród swoich zawsze inaczej, 
bo przyjechaliśmy całą grupą: ro-
dzina, przyjaciele ze szkoły, trener 
oraz pani Ela Kafska, która była 
nauczycielką Mateusza i nadal jest 
ogromnym wsparciem. 

A.P.: Na czym polegała dyskwa-
lifikacja? 

M.J.: Sędziowie zarzucili mi, że 
gdy wyrzucałem kulę w powietrze, 
oparłem się rękoma o trawnik 
i wyszedłem poza pole. Jednak kula 
była już w locie. 

A.P.: I co wtedy czułeś?
M.J.: Gdy zobaczyłem flagę, zde-

nerwowałem się. Usiadłem z boku 
i czekałem.

E.J.: Później na szczęście wszyst-
ko się wyjaśniło. Sędzia po obej-
rzeniu materiału, na którym był 
nagrany rzut Mateusza, musiał 
przyznać się do błędu i uznał rzut 
za prawidłowy.

A.P.: A jak Pani się czuje z wie-
dzą, że pani syn osiągnął tak wielki 
sukces?

E.J.: Póki co jeszcze to do mnie 
nie dotarło. Teraz nieustannie jeź-
dzimy na różne spotkania, więc po 
prostu musi to wszystko się uspo-
koić. Spotkaliśmy się już z Pierwszą 
Damą Agatą Dudą oraz burmistrzem 
Robertem Lewandowskim. Przed 
tymi wizytami stresowałam się 
chyba bardziej niż Mateusz. Ja jakby 
przejmuję od niego wszystkie nega-
tywne emocje.

A.P.: Czy twoja niepełnospraw-
ność przeszkadzała Ci w drodze 
na szczyt?

M.J.: Nie, w ogóle. Chciałbym 
również startować w igrzyskach 
za cztery lata i tym razem wrócić 
z dwoma lub nawet trzema złotymi 
medalami, bo oprócz skoku w dal 
i rzucania kulą uprawiam również 
sztafetę. 

A.P.: Dziękuję za wywiad.

Aleksandra Pytlińska
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W Dolnośląskiej Krainie Rowe-
rowej coraz więcej usługodawców 
dostrzega potrzeby rowerzystów. 
Dzięki temu aż 39 podmiotów ode-
brało z rąk burmistrza Żmigrodu Ro-
berta Lewandowskiego, pełniącego 
również funkcję prezesa Dolnoślą-
skiej Krainy Rowerowej, certyfikat 
Miejsca Przyjaznego Rowerzystom 
2019/2020, podczas gdy sieć MPR, 
która zakłada wzajemne wsparcie 
i promocję zrzeszonych w niej 
podmiotów, funkcjonuje dopiero 
drugi rok. Najwięcej wyróżnionych 
obiektów znajduje się, póki co, na 
terenie gmin Milicz (16), Krośnice 
(8) i Żmigród (4). Kolejne to Prusice 
(3), Oborniki Śląskie i Cieszków (2), 
Dobroszyce, Trzebnica, Twardogóra 
i Wołów po 1 MPR. W pozostałych 
gminach nie ma żadnych MPR. 
Jesteśmy jednak przekonani o ich 
rychłym pojawieniu się wraz z przy-
bywającą szybko liczbą kilometrów 
nowych dróg rowerowych, modą na 
aktywny wypoczynek i rosnącą mar-
ką Dolnośląskiej Krainy Rowerowej. 

Wręczenie certyfikatów zostało 
poprzedzone szkoleniem dla wyróż-
nionych podmiotów usługowych 
z obszaru, z zakresu standardów 
MPR, tworzenia oferty dedykowanej 
rowerzystom, które poprowadzili Ja-
cek Zdrojewski oraz Marcin Szydagis 
– eksperci i populizatorzy turystyki 
rowerowej w Polsce.

Miło nam poinformować, że 
w Gminie Żmigród mamy 4 Miej-
sca Przyjazne Rowerzystom. Są 
to Informacja turystyczna Baszta, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji z ofertą 
Aquaparku oraz od tego roku Karcz-
ma Rybna w Rudzie Żmigrodzkiej 
oraz Gospodarstwo rybackie Ruda 
Żmigrodzka z ofertą rekreacyjno-
-edukacyjną.

Przypomnijmy, o wyróżnienie 
„MPR” mogą się starać podmioty 
usługowe, prowadzące działalność 
na obszarze jednego z 15 samo-
rządów tworzących Dolnośląską 
Krainę Rowerową: gmin Cieszków, 
Dobroszyce, Krośnice, Milicz, Obor-
niki Śląskie, Prusice, Twardogóra, 
Wisznia Mała, Wąsosz, Wołów, 
Zawonia, Żmigród, oraz Trzebnica, 
Jemielno, Niechlów i Góra, które 
leżą na obszarze powiatów trzeb-
nickiego i górowskiego, choć same 
jako gminy członkami Dolnośląskiej 
Krainy Rowerowej nie są. 

Usługi ubiegające się o wyróż-
nienie muszą spełniać konkretne 
kryteria, do minimum należą m.in.: 
bezpieczny parking dla rowerów i/
lub zamykane na noc pomieszczenie 
do przechowania rowerów przez 
noc (w obiektach noclegowych), 
świadczenie usługi noclegowej dla 
rowerzystów długodystansowych, 
którzy korzystają z noclegu tylko na 
jedną noc, posiadanie bezpłatnych 
materiałów o regionie, usługach, 
wydarzeniach rowerowych, innych 
MPR, serwisach i sklepach rowero-
wych, wypożyczalniach rowerów, 
posiadanie narzędzi i umiejętności 
do prostych napraw rowerowych 
oraz prowadzenie sprzedaży map 
rowerowych i przewodników.  Mile 
widziane są inne udogodnienia dla 
rowerzystów, np. możliwość umycia 
roweru czy zamówienia posiłków 
energetycznych, również na wynos 
(tzw. lunch paketów). Certyfikaty 
Miejsc Przyjaznych Rowerzystom 
przyznawane są w 6 kategoriach: 
noclegi, gastronomia, atrakcje tu-
rystyczne, wypożyczalnie, sklepy 
i serwisy rowerowe, informacje 
turystyczne oraz usługi okołotu-
rystyczne (np. sklepy spożywcze, 
stacje paliw).  

Marta Kamińska

39 MIEJSC 
PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM

15 kwietnia w zabytkowych wnętrzach dawnej obronnej 
baszty w Zespole Pałacowo-Parkowym w Żmigrodzie, odbyło 
się wręczenie certyfikatów usługom turystycznym działającym 
na obszarze Dolnośląskiej Krainy Rowerowej, wyróżnionym 
jako Miejsca Przyjazne Rowerzystom. 
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