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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.

ŻMIGRODZKA KARTA SENIORA 
JUZ DZIAŁA

W Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie na-
stapiła oficjalna inauguracja Żmigrodzkiej 
Karty Seniora. Inicjatywa, pod honorowym 
patronatem Powiatu Trzebnickiego, dotyczyć 
będzie mieszkańców gminy Żmigród powyżej 
60. roku życia. 

Szczegóły projektu na str. 4 
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OGŁOSZENIE

BORUS
OCHRONA MIENIA I OSÓB
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Do 13 września br. mieszkańcy 
miasta Żmigród mieli możliwość 
zgłaszania projektów do Budżetu 
Obywatelskiego na 2020 rok. Ko-
misja ds. weryfikacji zgłoszonych 
zadań dokonała analizy dziewięciu 
wniosków, które zostały złożone 
osobiście w tut. urzędzie lub 
elektronicznie za pośrednictwem 
platformy.  Wnioski, które zostały 
pozytywnie ocenione i znajdą się 
na karcie do głosowania przedsta-
wiam poniżej:

ID ZADANIA BO/1/2020  „Na-
prawa i remont nawierzchni 
boiska sportowego ORLIK przy 
Szkole Podstawowej w Żmigrodzie 
ul. Sienkiewicza 6” – osoba, która 
wypełniła formularz opisała, że 
zadanie polegałoby na wymianie 
sztucznej nawierzchni boiska spor-
towego. Uzasadniono, że obecny 
stan nawierzchni grozi kontuzjami 
i urazami osób korzystających z pla-
cu. Z wyremontowanej nawierzchni 
na boisku mogłyby korzystać dzieci 
i młodzież podczas zajęć w-f oraz 
osoby, które korzystają z infrastruk-
tury popołudniami. 

ID ZADANIA BO/2/2020   „Re-
nowacja podwórka przy ul. Św. 
Jana Pawła II” – wnioskodawca 
zaproponował, iż zadanie obejmo-
wałoby utwardzenie nawierzchni 
kostką chodnikową i wyznaczenie 
miejsc parkingowych. Obecnie 
podwórko pokryte jest ostrymi 
kamieniami, osoby starsze mają 
trudności z poruszaniem się po 
terenie, a remont terenu przyczyni 
się do poprawy bezpieczeństwa. 

ID ZADANIA BO/3/2020 „Po-
prawa bezpieczeństwa na terenie 

placu zabaw na ul. Wrocławskiej 
– poprzez wymianę nawierzchni” 
– osoba składająca wniosek opisała, 
że nawierzchnia żwirowa wokół 
huśtawek, piaskownicy mogłaby zo-
stać wymieniona na nawierzchnię 
bezpieczną dla dzieci typu „Tartan” 
– guma. W ocenie wnioskodawcy 
obecna nawierzchnia jest niebez-
pieczna, utrudnia czyszczenie ze 
względu na np. potłuczone szkło. 

ID ZADANIA BO/4/2020   „HOP, 
HOP do parku skocz – Trampoliny 
ziemne w Zespole Pałacowo-Parko-
wym w Żmigrodzie” – pomysłem 
wnioskodawcy jest montaż trampo-
lin ziemnych, które są całorocznym 
urządzeniem sprawnościowym 
i stanowią bezpieczną zabawę przy 
aktywnym wypoczynku dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Głównym 
założeniem jest urozmaicenie 
miejsca ogólnodostępnego dla 
mieszkańców i turystów. Dodat-
kowo zaproponowano montaż 
hamaków miejskich tuż przy placu 
zabaw i trampolinach miejskich. 

ID ZADANIA BO/5/2020   „Bu-
telkomat” – osoba, która złożyła 
wniosek uzasadniła, iż celem 
projektu jest zakup automatu do 
recyklingu butelek plastikowych, 
który znajdowałby się w miejscach 
ogólnodostępnych. Celem zadania 
jest ochrona środowiska poprzez 
segregację butelek plastikowych. 

ID ZADANIA BO/6/2020  „Mo-
dernizacja systemu wentylacji oraz 
montaż klimatyzacji” – wniosko-
dawca opisał, iż zadanie polegałoby 
na etapowej modernizacji systemu 
wentylacji, podłączenia klimatyzacji 
na hali sportowej przy ul. Henryka 

BUDŻET OBYWATELSKI  
NA 2020 ROK

Sienkiewicza w Żmigrodzie, co 
przyczyniłoby się do poprawy 
jakości powietrza podczas lekcji wy-
chowania fizycznego i uroczystości 
szkolnych oraz zajęć sportowych 
i imprez kulturalnych, które od-
bywają się po zajęciach szkolnych. 

ID ZADANIA BO/7/2020  „Wy-
konanie parkingu przy ul. Wil-
lowej w Żmigrodzie” – osoba, 

która złożyła wniosek opisała, iż 
zadanie polegałoby na utwardzeniu 
nawierzchni poprzez wyłożenie 
terenu kostką lub wylanie asfaltu, 
wyznaczeniu miejsc parkingowych 
i zabezpieczeniu pobliskiego rowu. 
Obecny stan terenu jest niewy-
korzystany, a podczas deszczu na 
działce stoi woda. 

Marcelina Halikowska 

Głosujemy! 
Jeden głos na jedno z przedstawionych zadań można 

oddać za pośrednictwem platformy w dniach 
od 7 do 18 października br. 

 https://zmigrod.budzet-obywatelski.org/ lub 
osobiście w dniach 19 – 20 października br. w sali narad 

(I piętro, pok. 12) Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie. Godziny 
otwarcia lokalu wyborczego zostaną opublikowane nieba-

wem na stronie internetowej gminy oraz portalu Facebook.

Serdecznie zapraszamy! 



NR 10/333 
PAŹDZIERNIK
2019 r.

 3

www.zmigrod.com.pl

INWESTYCJE

OKIEM BURMISTRZA

Już kilka razy wspominałem 
Państwu o tym, że ściskamy kciuki 
za pozytywną decyzję dotyczącą 
dotacji na modernizację drogi Sanie-
-Powidzko. I wreszcie mogę z ra-
dością zakomunikować, że MAMY 
TO! Otrzymaliśmy ostateczną de-
cyzję dotyczącą przyznania dotacji 
z funduszu dróg samorządowych 
w wysokości 60% kosztów inwe-
stycji! 4 września odebrałem z rąk 
Wojewody Dolnośląskiego promesę 
na dotację, a zaraz po tym wyda-
rzeniu i rozstrzygnięciu przetargu 
podpisaliśmy umowę z wykonawcą 
inwestycji. Do 15 listopada zadanie 
to zostanie wykonane i będziemy 
mogli cieszyć się z nowej drogi 
i kolejnej, zakończonej w tym roku 
inwestycji w naszej gminie. 

Rekordowe zainteresowanie 
budżetem obywatelskim

Mam też dla Państwa dobre 
informacje dotyczące naszego 
Żmigrodzkiego Budżetu Obywatel-
skiego. Zakończyło się już zbieranie 
wniosków mieszkańców i wiemy, 
że inicjatywa ta cieszyła się w bie-
żącym roku największym zainte-
resowaniem spośród wszystkich 
edycji! Złożono 9 wniosków, które 
zostały zweryfikowane pod wzglę-
dem formalnym. Po weryfikacji 
rozpocznie się głosowanie i spośród 
zakwalifikowanych projektów 
będą mogli Państwo wybrać ten, 
którego realizacja jest dla Państwa 
wyjątkowo ważna i której inicjaty-
wie Państwo kibicują najmocniej. 

Głosowanie potrwa od 7 do 18 paź-
dziernika - elektronicznie, a 19 i 20 
października będzie można oddać 
swój głos osobiście – w urzędzie 
miejskim. Zrealizowany zostanie 
projekt, który uzyska największą 
liczbę głosów.

Serdecznie zachęcam do uczest-
nictwa w głosowaniu i przypo-
minam, że jest to głosowanie dla 
mieszkańców miasta, ponieważ 
mieszkańcy terenów wiejskich ko-
rzystają z inwestycji realizowanych 
w ramach funduszu sołeckiego.

Żmigrodzka Karta Seniora – już 
jest

W jesień wchodzimy z nowym 
projektem dla naszych seniorów. 
Jest to Żmigrodzka Karta Seniora, 
która będzie funkcjonowała w na-
szej gminie i jest skierowana do 
osób powyżej 60. roku życia. Miesz-
kańców gminy w tym wieku jest 
ponad 3600, a więc jest to liczna, 
fantastycznie zorganizowana, pełna 
zapału do pracy, edukacji i rozwoju 
grupa, która teraz otrzyma bogaty 
pakiet zniżek, rabatów i dedyko-
wanych im ofert. Wszystko dzięki 
połączeniu sił licznych Partnerów, 
którym serdecznie dziękuję za włą-
czenie się do tej ważnej inicjatywy. 
Cieszę się, że z takim entuzjazmem 
różnorodne firmy i instytucje zare-
agowały na pomysł Żmigrodzkiej 
Karty Seniora i już mamy ponad 
20 Partnerów tego przedsięwzięcia. 
O szczegóły dotyczące wydawania 
i honorowania kart można pytać 

w urzędzie. Wszystkie informacje są 
także dostępne na stronie interne-
towej urzędu www.zmigrod.com.pl

Witamy nowego Wiceburmistrza
Od drugiego września w na-

szej gminie mamy nowego wice-
burmistrza – Jerzego Siudę. Pan 
Jerzy przez 30 lat pełnił funkcję 
dyrektora szkoły podstawowej 
w Powidzku, a teraz zastąpił na 
stanowisku wiceburmistrza Pana 
Zdzisława Średniawskiego, który 
odszedł na emeryturę i któremu 
serdecznie dziękuję za lata pracy 
na rzecz naszej małej Ojczyzny. 
Jerzy Siuda jest doświadczonym 
pedagogiem, który od wielu lat 
mocno angażuje się w życie spo-
łeczne i samorządowe gminy. Teraz 
będzie się zajmował kwestiami 
dotyczącymi m.in. oświaty i  opieki 
społecznej. Będzie miał nadzór nad 
jednostkami takimi jak Publiczny 
Zespół Zakładów Lecznictwa 
Ambulatoryjnego, GOPS, straże 
pożarne z terenu naszej gminy 
i wszystkie placówki oświatowe. 
Jestem przekonany, że sprosta 
moim i Państwa oczekiwaniom oraz 
świetnie sprawdzi się w nowej roli. 

Nowe świetlice oficjalnie 
otwarte

Na przełomie sierpnia i wrze-
śnia oficjalnie rozpoczęły funk-
cjonowanie dwie nowe świetlice 
wiejskie – w Węglewie i Powidzku. 
Inwestycje te otrzymały niewielkie 
dotacje zewnętrzne. W większości 

były finansowane ze środków 
własnych - z budżetu naszej gminy. 
Inwestorami w tym przypadku 
byliśmy my, jako gmina i Zespół 
Placówek Kultury. Wiemy, że 
mieszkańcy Powidzka i Węglewa 
mają mnóstwo pomysłów na to, jak 
atrakcyjnie wykorzystać potencjał 
tych miejsc i gorąco kibicujemy im 
w realizacji ciekawych inicjatyw. 
Z pewnością wiele razy zagościmy 
na wydarzeniach organizowanych 
w nowych świetlicach!

Jesień z Dniami Karpia to już 
tradycja!

W tym roku, w naszym kalenda-
rzu zagościła po raz kolejny jedna 
z najważniejszych imprez odbywa-
jących się w Dolinie Baryczy – Dni 
Karpia. Serdecznie zapraszam Pań-
stwa do udziału w licznych wyda-
rzeniach organizowanych w ramach 
tego święta. W Rudzie Żmigrodzkiej 
spotkamy się już 6 października 
na naszym Święcie Karpia. Tak 
jak w poprzednich latach zagości 
u nas „Karp w Lesie” i pod takim 
hasłem będziemy piknikować oraz 
kosztować specjałów rybnych na 
początku października. Liczę na to, 
że pogoda dopisze i będziemy mogli 
zaserwować jak największej liczbie 
osób – naszym gościom, turystom 
i mieszkańcom przepysznego kar-
pia pod różnymi postaciami. Mam 
nadzieję, że narobiłem Państwu 
smaka tym zaproszeniem – zatem 
do zobaczenia na „Karpiu w Lesie”!

13 września burmistrz Robert 
Lewandowski podpisał umowę 
na wykonanie modernizacji drogi 
Sanie – Powidzko. 

- Dzięki przyznaniu nam w ra-
mach Funduszu Dróg Samo-
rządowych dotacji na remont 
wspomnianej drogi, jeszcze w tym 
miesiącu rozpoczniemy pra-
ce związane ze  zwiększeniem 
bezpieczeństwa i  komfortu po-
ruszających się po drodze Sanie-
-Powidzko - mówi burmistrz 
i dodaje – Przypomnę, że to już 
kolejna przeprowadzana przez 
nas inwestycja drogowa w naszej 
gminie. Niedawno zakończyły się 
prace związane z  przebudową 

1,5-kilometrowego odcinka drogi 
Łapczyce-Kliszkowice Małe. Już 
niebawem ogłosimy przetarg na 
wykonanie blisko kilometrowego 
odcinka drogi w  miejscowości 
Kędzie. Planujemy położenie masy 
asfaltowej od skrzyżowania do 
rzeki Barycz.

Remont przeprowadzi firma 
COLAS Polska SP. z o.o. z Palędzia.  
Wartość inwestycji, to blisko mln 
złotych, z czego 60% stanowi 
dotacja z Funduszu Dróg Samo-
rządowych.

W zakres prac wchodzi m.in.: 
rozebranie istniejącej konstrukcji 
jezdni i położenie nowej, remont 
istniejących zjazdów, uzupełnienie 

KOLEJNA INWESTYCJA DROGOWA W GMINIE

poboczy kruszywem, renowacja 
rowów przydrożnych, remont 
istniejącego chodnika przy cmen-
tarzu parafialnym w Powidzku 
łącznie z  regulacją wysokościową 
istniejącego krawężnika, wymiana 

oznakowania pionowego zgodnie 
z projektem docelowej organizacji 
ruchu oraz oczyszczenie i wyma-
lowanie elementów stalowych 
mostu w Saniach wraz z wymianą 
uszkodzonych części na nowe.

em
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Program „Żmigrodzkiej Karty Seniora” skierowany jest do osób powyżej 
60. roku życia, które zamieszkują teren gminy Żmigród. Wszyscy seniorzy, 
którzy chcą skorzystać z programu, mogą otrzymać bezpłatne karty upraw-
niające do skorzystania ze zniżek oferowanych przez Partnerów Karty. 

- Chcemy, aby oferta zniżek i rabatów, jakie zaoferują Partnerzy na-
szej Karty Seniora była jak najszersza, dlatego serdecznie zapraszam do 
zgłaszania się do naszego programu. Wszystkie firmy i instytucje, które 
chciałyby przyłączyć się do akcji, a tym samym zyskać grono stałych 
klientów i atrakcyjną formę promocji wśród nich - prosimy o kontakt 
z naszym urzędem – zachęca Robert Lewandowski, burmistrz Żmigrodu. 

Dołączenie do programu firm i instytucji odbywa się poprzez wypeł-
nienie deklaracji przystąpienia do programu i jest ono bezpłatne. Również 
seniorzy nie ponoszą żadnych opłat związanych z wydaniem karty. 

Żmigrodzkie Karty Seniora są wydawane w Urzędzie Miejskim w Żmi-
grodzie, gdzie można zapoznać się z pakietem zniżek oferowanych przez 
Partnerów programu. Oferta jest też na bieżąco aktualizowana na stronie 
internetowej urzędu: www.zmigrod.com.pl, a każda firma i instytucja, 
która dołączy do programu może umieścić informację o honorowaniu 
Żmigrodzkiej Karty Seniora w swoich materiałach informacyjnych, na 
witrynach i w innych, widocznych miejscach. 

Szczegóły Programu dostępne są na stronie www.zmigrod.com.pl. 
Informacje można też uzyskać mailowo: promocja@zmigrod.com.pl 
i telefonicznie: 71 385 30 57.

RUSZYŁA ŻMIGRODZKA KARTA SENIORA!
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE!

Jesień życia nie musi być nudna! Dlatego w Żmigrodzie ruszył Pro-
gram „Żmigrodzka Karta Seniora”. W ramach Programu osoby w wieku 
60+ będą mogą skorzystać z wielu atrakcyjnych zniżek, promocji 
i rabatów. Urząd Miejski w Żmigrodzie serdecznie zaprasza wszystkie 
firmy oraz instytucje do dołączenia do grona Partnerów „Żmigrodzkiej 
Karty Seniora”.

Seniorom z Gminy Żmigród nie 
można odmówić energii i młodego 
ducha. Z roku na rok na wzięcie 
udziału w organizowanej przez Sto-
warzyszenie Klub Seniora Humorek 
„Senioriadzie” decyduje się coraz 
większa liczba seniorów.

Tegoroczna żmigrodzka „Senio-
riada” miała nie tylko charakter 

kulturowy, ale również integra-
cyjny. W wydarzeniu wzięli udział 
seniorzy z różnych gmin m.in.: 
z Obornik Śląskich, Rawicza i Wro-
cławia. Obchody rozpoczęły się 
uroczystym przemarszem z rynku 
do Zespołu Placówek Kultury 
w Żmigrodzie, gdzie odbywała się 
dalsza część wydarzenia. Na za-

proszenie organizatorów przybył 
również Burmistrz Gminy Żmigród 
Robert Lewandowski oraz Starosta 
Powiatu Trzebnickiego Małgorzata 
Matusiak. Tegoroczna Senioriada 
była wyjątkowym wydarzeniem, 
ponieważ została połączona z in-
auguracją Programu Żmigrodzka 
Karta Seniora. Podczas imprezy nie 

zabrakło atrakcji oraz występów 
artystycznych. Na scenie mogliśmy 
usłyszeć zespół Humorek, Zielona 
Łączka, Dębioki oraz solowy występ 
Izabeli Możdżeń. 

Joanna Pilarska

VI SENIORIADA W ŻMIGRODZIE 
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30 sierpnia na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego rozległy 
się mocne dźwięki. Zorganizowana została muzyczna impreza na 
zakończenie wakacji „Gramy na Zzzamku”. Wszystko po to, aby 
móc się spotkać w wolnym czasie i pielęgnować piękną muzykę 
rockową, która ma różne oblicza. Zagrali: Penknięty Jesz, Ciabatta, 
Adrenalina, Tak Miało Być oraz mish mash. Nie obeszło się rów-
nież bez Jam Session. Frekwencja udowodniła, że potrzebne są  
w naszym mieście tego typu przedsięwzięcia. Organizatorami była 
grupa Twórców Artystycznej Kultury, która otrzymała wsparcie  
Żmigrodzkiego Ośrodka Kultury,  Burmistrza Gminy Żmigród, 
państwa Sznajderów oraz restauracji Zamkowej. Wszyscy bawili 
się doskonale. Koncerty zagrane były na 200%. To w dużej części 
zasługa akustyka Tomka Wasilewskiego, za co organizatorzy dziękują. 
Mnóstwo dobrej energii i pozytywnego nastroju na zawsze wpisały 
się w karty wspomnień ludzi i murów żmigrodzkiego pałacu. Nic 
dziwnego, że ściany mają uszy! 

Pozdrawiamy wszystkich serdecznie i życzymy sobie i Wam 
kolejnych spotkań. Do zobaczenia! 

„TAK” Katarzyna Łyczko

„GRAMY NA ZZZAMKU”
16 września w  Urzędzie Miejskim w  Żmigrodzie Państwo Marian 

i Józefa Kempa wraz z najbliższą rodziną, uroczyście świętowali 50-lecie 
pożycia małżeńskiego. Dostojni jubilaci w obecności burmistrza Roberta 
Lewandowskiego, a  także kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Edyty 
Cłapki, odnowili złożoną 26.04.1969 roku przysięgę małżeńską.

Parze zostały również wręczone medale za długoletnie pożycie mał-
żeńskie, które w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy, wręczył burmistrz Robert Lewandowski.

- Pragnę złożyć Państwu z serca płynące gratulacje i życzenia. Życzę 
Wam, Drodzy Jubilaci wielu wspólnych lat w zdrowiu i pomyślności. Życzę 
dużo spokoju i życzliwości ludzkiej, a także tego byście doczekali wspólnie 
kolejnych pięknych jubileuszy - mówił podczas uroczystości burmistrz.

em

PIĘKNY JUBILEUSZ

Zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich kandydatów do 

żmigrodzkiej nagrody w każdej z kategorii. Będziemy wdzięczni za 

przynajmniej krótkie uzasadnienie swojego typu. Na zgłoszenia 

czekamy do 4 listopada 2019 roku. Będą one cennym materiałem 

i pomocą podczas obrad kapituły, co udowodniły już lata ubiegłe.

Swoje propozycje prosimy przesyłać drogą mailową: promo-

cja@zmigrod.com.pl (w temacie wiadomości wpisujemy „SMOK 

SUKCESU 2019”), można dostarczyć je w formie papierowej 

pocztą lub osobiście:

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Pl. Wojska Polskiego 2-3

55-140 Żmigród
(i tu też prosimy o dopisek „SMOK SUKCESU 2019”)

 Skrzat Dolinek będzie towarzyszył naszym przedszkolakom w waż-
nych wydarzeniach i reklamował naszą placówkę. Dzieci przyjęły go 
z entuzjazmem i radością. Trzeba dodać, że Skrzat Dolinek jest uszyty 
na miarę dla naszego przedszkola. Otóż jego projekt został wyłoniony 
w Przedszkolnym Konkursie na maskotkę przedszkola jeszcze w ubiegłym 
roku szkolnym. Spłynęło do nas sporo propozycji. Komisja składająca się 
z Rady Rodziców przedszkola wybrała projekt Kalinki, która jest naszym 
przedszkolakiem. 

Jesteśmy bardzo dumni, że mamy tak sympatycznego nowego miesz-
kańca naszej placówki. Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców naszego 
przedszkola za wsparcie finansowe tej inicjatywy. Bez Was nie byłoby 
to możliwe. Skrzat Dolinek zaprzyjaźnił się z naszymi dziećmi w jakże 
wspaniałym dniu, 20 września, w Dniu Przedszkolaka! 

 A.Byrska

„ZIELONA DOLINA” MA SWOJĄ  
PRZEDSZKOLNĄ MASKOTKĘ!  

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW 
DO NAGRODY 

ŻMIGRODZKIEGO 
SMOKA SUKCESU 2019
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INWESTYCJE

Tradycją już się stało, że na 
zakończenie żniw, mieszkańcy 
sołectwa Borzęcin wspólnie dzię-
kują za tegoroczne zbiory i proszą 
o pomyślność w kolejnych latach. 

 Tradycyjne świętowanie roz-
poczęło się uroczystą mszą świętą 
sprawowaną przez ks. Stanisława 
Chorągwickiego CM. Po poświęce-
niu zarówno wieńca dożynkowego 

wykonanego przez mieszkańców 
sołectwa, jak i chleba wypieczo-
nego z ziaren zebranych podczas 
tegorocznych żniw, mieszkańcy 
w barwnym korowodzie wyruszyli 
do świetlicy wiejskiej, gdzie roz-
poczęło się wspólne świętowanie 
zakończenia prac polowych. 

Wśród atrakcji przygotowanych 
dla uczestników dożynek był 

występ zespołu „Humorek”, dmu-
chańce dla dzieci i loteria fantowa, 
w której główną wygraną był rower 
ufundowany przez Firmę Kliwo.

Ważnym momentem święto-
wania, było dzielenie się chlebem, 
jaki został przekazany na ręce 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Żmigrodzie Jana Czyżowicza. 

- W imieniu burmistrza i samo-

rządu Gminy Żmigród chciałbym 
podziękować mieszkańcom sołec-
twa Borzęcin za to, że kultywują tą 
piękna tradycję. Obiecuję, że wraz 
z gospodarzem gminy burmistrzem 
Robertem Lewandowskim, przeka-
zany na moje ręce chleb, będziemy 
sprawiedliwie dzielić- mówił prze-
wodniczący rady.

em

DOŻYNKI W BORZĘCINIE
31 sierpnia na zaproszenie Józefa Wiktorowicza sołtysa Borzęcina i Bożeny Żołnierowicz Radnej Rady Miejskiej w Żmigrodzie, mieszkańcy 

wsi i przybyli goście, wzięli udział we wspólnym świętowaniu zakończenia tegorocznych żniw. 

Rozpoczęły się prace związane z rozbudową ciągu pieszo-ro-
werowego na ul. Sienkiewicza oraz budową chodnika w kierunku 
węzła drogi S-5 Żmigród. 

- Zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców firma 
Gregorien sp. z o.o., główny wykonawca inwestycji, rozpoczęła prace 
związane z budową ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Sienkiewicza.  
Zależy nam na tym, aby wydłużyć istniejącą już ścieżkę rowerową, 
aż do  rozjazdu prowadzącego do drogi ekspresowej S5 i w stronę 
Węglewa – mówi burmistrz Robert Lewandowski.

Jak zapewnia gospodarz miasta, zakres prowadzonych prac obej-
muje również rozbudowę chodnika od ul. Prusa do ul. Reymonta. 
Koszt inwestycji to ponad 300 tys. zł, z czego 50% stanowi dotacja 
z Samorządu Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Dol-
nośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. 

em

ROZBUDOWA CIĄGU 
PIESZO-ROWEROWEGO
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To była druga edycja Dnia bez Sa-
mochodu, zorganizowanego przez 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
„Dolnośląska Kraina Rowerowa”, 
które ma swoją siedzibę w Żmi-
grodzie, a na jego czele stoi prezes 
Robert Lewandowski. O godz. 11.00 
ze żmigrodzkiego parku na wybu-
dowane drogi rowerowe wyruszyła 
170-osobwa załoga, która pokonała 
trasę o długości 25 kilometrów. – Co 
ciekawe, większość uczestników 
naszego rajdu rowerowego zgłosiła 
się spoza Żmigrodu: z Rawicza, 
Wołowa, Obornik Śląskich, Wrocła-
wia, Milicza, Zdun, czy Krotoszyna. 
Cieszymy się z tego faktu, gdyż 
w ten słoneczny dzień mogliśmy 
zaprezentować walory Gminy 
Żmigród, jak również Parku Krajo-
brazowego Dolina Baryczy - mówi 
dyrektor biura Dolnośląskiej Kra-
iny Rowerowej Marta Kamińska. 
Organizatorzy wielki nacisk kładli 
również na ekologię. - Zrobiliśmy 
wśród uczestników rowerowej 
wyprawy konkurs na najlepsze 
ekologiczne ekwipunki turystycz-
ne. Podkreślajmy, że najlepszym 
bagażem są rzeczy wielokrotnego 
użytku np. bidony czy butelki. 
Wszystkie naczynia, które w tym 
dniu wykorzystywaliśmy do kon-
sumpcji były biodegradowalne. 
Mamy duży wpływ na nasze 
naturalne otoczenie i musimy 
sami o nie dbać - dodaje Marta 

Kamińska. Wszyscy rowerzyści 
ze żmigrodzkiego parku udali się 
przez miasto w kierunku Ośrodka 
Sportu i Rekreacji i dalej pojechali 
do Kanclerzowic, Powidzka, Przed-
kowic, Osieka, Jamnika i Rudy 
Żmigrodzkiej, gdzie był pierwszy 
poczęstunek. Następnie  wrócili 
do Zespołu Pałacowo-Parkowego 
drogą rowerową wzdłuż Baryczy 
i właśnie tam odbyła się druga 
część programu, czyli Rodzinny 
Piknik Rowerowy. Oprócz wspólnej 
konsumpcji można było zobaczyć 
stoiska z rowerami tradycyjnymi, 
elektrycznymi, czy... transpor-
towymi, które jak się okazuje są 
coraz bardziej wykorzystywane do 
różnego rodzaju zadań np. do prze-
wozu osób, czy towarów. W trakcie 
pikniku rozstrzygnięto konkurs na 
najlepszy reportaż z własnej wy-
cieczki rowerowej. Materiał należa-
ło przesłać do Dolnośląskiej Krainy 
Rowerowej, która dokonywała oce-
ny. Jak się okazało w tym konkursie 
zwyciężyła miłośniczka turystyki 
rowerowej, która pochodzi z woje-
wództwa śląskiego! Magdalena Puto 
w bardzo profesjonalny sposób 
zaprezentowała jedną ze swoich 
licznych rodzinnych wypraw. Uho-
norowano również najmłodszych 
uczestników Rajdu Rowerowego 
i najstarszych. Co ciekawe najbar-
dziej doświadczonym turystą tej 
rowerowej przygody był Stanisław 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ SAMOCHODU
Dolnośląska Kraina Rowerowa 22 września uczciła Europejski Dzień bez Samochodu Rodzinnym Rajdem Rowerowym oraz Piknikiem Ro-

werowym, który odbył się w Zespole Pałacowo-Parkowym w Żmigrodzie.  

Woźniak ze Żmigrodu (77 lat), a naj-
starszą Lidia Jeż z Wrocławia (76 
lat). Zwycięzcy konkursów zostali 
nagrodzeni voucherami na usługi 
turystyczne, ufundowane przez 
Miejsca Przyjazne Rowerzystom, 
tj. noclegi, usługi gastronomiczne, 
rekreacyjne, różnego rodzaju wej-
ściówki. Miłą niespodzianką dla 
jednej z uczestniczek, która tego 
dnia obchodziła swoje urodziny, był 
prezent w postaci wina z Winnicy 
Anna w Krośnicach oraz podwójna 
wejściówka na kabaret Neonówka 

w Miliczu. Na zakończenie organi-
zatorzy poinformowali o kolejnej 
edycji tej imprezy, która będzie mia-
ła miejsce 20 września 2020 roku.

Obchody Dnia bez Samochodu 
zostały zorganizowane wraz z Gmi-
ną Żmigród i Zespołem Placówek 
Kultury w Żmigrodzie, dzięki 
wsparciu finansowemu samorządu 
województwa dolnośląskiego. 

Grzegorz Paryna 
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Nietrudno zauważyć, że nasze 
miasto Żmigród z miesiąca na 
miesiąc coraz bardziej pięknie-
je. Do tego „piękna, które nie 
musi być daleko”, dokłada sporą 
cegiełkę nasza lokalna spółka 
z o.o Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej. Wyraźnie ożywiły się 
m.in., długo oczekiwane inwestycje 
na budynkach mieszkaniowych. 
Miasto zyskuje na estetyce, ale nie 
wszyscy mieszkańcy zauważone 
zmiany wiążą ze Wspólnotami 
Mieszkaniowymi, którymi zarządza 
Spółka. Właściciele nieruchomości 
wspólnych, (również  z procento-
wym udziałem Gminy Żmigród),  
bardziej zaczynają dbać o swoje 
domostwa. Poprawa stanu technicz-
nego tych kamienic, to efekt suk-
cesywnie prowadzonych działań, 
licznych spotkań z właścicielami 
i niejednokrotnie trudnych decyzji, 
co do konieczności kredytowania 
inwestycji z banku. I trudno się 
z tym nie zgodzić, bowiem kapitalne 
remonty dachów, elewacji to spory 
wydatek finansowy. Cieszą oko 
inwestycje ukończone w ostatnich 
miesiącach: budynek mieszkalny po 
byłej gazowni ul. Kolejowa 8 - pięk-
na elewacja z nowym pokryciem 
dachu, kamienica przy ul. Szklana 
2 – elewacja przy tzw. deptaku, nie 
trudno jej nie zauważyć, ul. Wileń-
ska 1- elewacja, która zachwyciła 
fejsbukowiczów, ul. Poprzeczna 2 
i 4 również nowe, estetyczne ele-
wacje, ale to jeszcze nie wszystko 
co dzieje się w sferze inwestycji na 
zasobach mieszkaniowych. Swoje 
metamorfozy przeszły (inne czekają 
cierpliwie w kolejce) klatki schodo-
we tj.,: przy ul. Rybackiej 13-15, ul. 
Kościelnej 3, i klatki w budynkach 
komunalnych przy ul. Św. Jana 
Pawła II 17 i ul. Spółdzielczej 3. 
Przy kompleksowych remontach 

wymieniana jest również stolarka 
okienna oraz drzwiowa. Obecnie 
trwają prace budowlane na budyn-
ku przy ul. Wrocławskiej 1.

Oprócz prac remontowo - wy-
kończeniowych zostały również zre-
alizowane inwestycje przy budowie 
i przebudowie chodników, a także 
prace mające na celu poprawę bez-
pieczeństwa na drogach i służące 
estetyce miasta.

1.Remont części uszkodzonego 
chodnika drogi powiatowej nr 1110 
D w m. Garbce.

2. Modernizacja chodnika przy 
ul. Lipowej w Żmigrodzie.

3. Remont chodnika przy dr. po-
wiatowej nr 1320D w m. Radziądz.

4. Montaż nowej fontanny na 
ul. św. Jana Pawła II.

5. Mechaniczne malowanie 
przejść dla pieszych na terenie 
Gminy Żmigród.

6. Utwardzenie drogi ul. Ja-
śminowa.

 MZGK Sp. z o. o. zadbało 
również na przełomie ostatnich 
miesięcy o  infrastrukturę wodo-
ciągową. Do najistotniejszych prac 
zaliczyć należy:

1. Wykonanie sieci wodocią-
gowej PEHD 110 o dł. 420 mb do 
nowych działek budowlanych od ul. 
Willowej do ul. Jaśminowej.

2. Wymianę rurociągu stalo-
wego na PEHD – 160 mb przy ul. 
Poznańskiej.

3. Wymianę ruruciągu Q80 na 
PEHD 160 o długości 230 mb przy 
ul. Sienkiewicza.

4. Spięcie rurociągu ul. Wrocław-
ska – ul. Jaśminowa.

5. Demontaż zbiorników wody 
czystej w  Bukołowie  i przystąpie-
nie do ich renowacji, celem zain-
stalowania przy przepompowniach 
w Korzeńsku i w Radziądzu.

Krystyna Możdżeń

MZGK SP. Z O. O.
MA SIĘ CZYM POCHWALIĆ

Gala Finałowa, która odbędzie się 19 października, została objęta Pa-
tronatem Honorowym takich instytucji jak: Przedstawicielstwo Komisji 
Europejskiej w Polsce, Krajowa Izba Gospodarcza, Narodowy Instytut 
Samorządu Terytorialnego, Polska Izba Ekologii, Związek Powiatów Pol-
skich i Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. 

W ciągu ośmiu lat laureatami programu Symbol zostało ok. 500 in-
stytucji. Sporo z nich stanowiły podmioty, które nie muszą mierzyć się 
z bezpośrednią konkurencją na swoich obszarach działania, ale zawsze 
charakteryzuje je jakość. Dzięki niej niezależnie od tego, czy do ich drzwi 
puka klient czy petent - zawsze wychodzi jako beneficjent. 

- Program, który zaszczycił nas tak ogromnym wyróżnieniem ma na 
celu wyłonić najlepsze przykłady samorządów i spółek komunalnych - 
czyli podmiotów, które są najbliżej ludzi, są z nimi każdego dnia i choć 
może często niedoceniane - walecznie przyczyniają się do rozwoju Polski. 
Dlatego podczas tegorocznej Gali nagrodzeni zostaną reprezentanci szeroko 
pojętych usług publicznych, jakie są wykonywane dla dobra wszystkich 
obywateli. Nagrodzone zostaną firmy, przedsiębiorstwa, instytucje i sa-
morządy, które działając na swoich lokalnych rynkach charakteryzują się 
najwyższą jakością zarządzania, innowacyjnością, dbałością o ekologię, 
ale nade wszystko o szeroko pojęte dobro mieszkańców- tłumaczy prezes 
MZGK Małgorzata Hołówka. Krystyna Możdżeń

„KOMUNALKA” 
WYRÓŻNIONA

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Żmigrodzie 
uzyskał nominację do tytułu Symbol Skutecznego Zarządzania 2019.

Wychodząc naprzeciw potrze-
bom i oczekiwaniom mieszkań-
ców, Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Żmigrodzie oferuje, 
m.in.: usługi związane z drobnym 
montażem oraz usuwaniem awarii 
w budynkach mieszkalnych oraz 
użytku publicznego.

Wśród proponowanych usług 
można znaleźć: 
• wodno-kanalizacyjne oraz in-

stalacje urządzeń sanitarnych: 
umywalek, zlewozmywaków, 
brodzików wszelkiego rodzaju 
przeróbki, udrażnianie, przepy-
chanie pionów kanalizacyjnych, 
w tym usuwanie zapchań kana-
lizacyjnych metodą ciśnieniową 
WUKO oraz metodą tradycyjną 
przy użyciu tzw. „żmijki”, de-
montaż i montaż wodomierzy.

• instalacje gazowe: montaż nowo 
zakupionych kuchenek gazowych 
wraz z wykonaniem próby szczel-
ności urządzeniem detektor 
nieszczelności GD 8/S, przegląd 
szczelności instalacji gazowych.

• prace remontowe/wykończenio-
we, malowanie, tynki tradycyjne, 
gipsowe, żywiczne, zabudowy-
-płytami kartonowo-regipso-
wymi OSB, odświeżanie klatek 
schodowych wraz z malowaniem 
stolarki.
Zlecenia przyjmowane są oso-

biście w siedzibie spółki przy ul. 
Poznańskiej 6 w Żmigrodzie lub te-
lefonicznie od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 07:00 do 15:00. 
Dział Nieruchomości - tel. 71 385 
30 31 wew. 42

Krystyna Możdżeń

UWAGA MIESZKAŃCY  
MIASTA I GMINY ŻMIGRÓD

MZGK SP. Z O.O. W ŻMIGODZIE INFORMUJE
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OGŁOSZENIE

Wyjątkowa wystawa, Rówie-
śnicy Niepodległej zawitała do 
Żmigrodu. 3 września w trejażu 
na terenie Zespołu Pałacowo-
-Parkowego odbyło się uroczyste 
otwarcie ekspozycji.

Wystawa powstała w ramach 
projektu „100 100-latków na 
100-lecie”. Projekt zakładał prze-
prowadzenie i nagranie w formie 
audio oraz video stu wywiadów bio-
graficznych ze świadkami historii 
urodzonymi w 1923 r. i wcześniej. 
Stulatkowie opowiadają, co ich 
zdaniem jest najważniejszymi 
osiągnięciami oraz wydarzeniami, 
których są świadkami. Dzielą się 
też tym, czym jest dla nich niepod-
ległość i to ważne pytanie skiero-
wanie jest również do odbiorców 
wystawy.

Otwarcia ekspozycji dokonał 
burmistrz Robert Lewandowski, 
który przypomniał, jak ważna 
w życiu każdego człowieka jest 
pielęgnacja historii. Jak cenne 
jest zapisywanie na kartach wspo-
mnień nierozerwalnie związanych 
z losami naszej ojczyzny. Następ-
nie dr Katarzyna Bock-Matuszyk 
z Centrum Historii Zajezdnia we 
Wrocławiu, współautorka wystawy 
opowiedziała, skąd wziął się po-
mysł na wystawę o takiej tematyce. 

- Wystawa powstała z okazji 
setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości – i to właśnie 

rówieśnicy nowej Polski, stulat-
kowie, dzielą się w niej swoimi 
osobistymi historiami. Ich relacje 
zostały nagrane, a fragmenty wspo-
mnień, dotyczące m.in. dorastania 
w dwudziestoleciu międzywojen-
nym, bolesnego doświadczenia II 
wojny światowej i codzienności 
w realiach komunistycznego 
państwa. Powstałe w ten sposób 
źródła historyczne, wzbogacone 
o dokumenty i zdjęcia, posłużyły 
do stworzenia dwóch wystaw wi-
rualnej i plenerowej - mówiła pani 
Katarzyna – Niektóre rozmowy 
trwały godzinę, inne nawet 17 
godzin. Na wystawie plenerowej 
w Żmigrodzie prezentujemy tylko 
fragmenty tych niesamowitych 
rozmów, jeśli jednak ktoś z Pań-
stwa miałby ochote posłuchać ich 
w całości, zapraszamy do  Centrum 
Historii Zajezdnia we Wrocławiu.

Niezwykle poruszającym mo-
mentem były rozmowy z lokalnymi 
świadkami historii, którzy chętnie 
dzielili się najbardziej osobistymi  
przeżyciami. Wśród rozmówców 
znalazł się 99- letni Ignacy Wojta-
szek, Bogusław Kowalski, Mirosła-
wa Borkowska i Bogdan Fiedziuk. 

Po części oficjalnej organizato-
rzy wystawy zaprosili na występ 
artystyczny pani Wandy Siciak oraz 
Zespołu Ludowego Brzykowiane 
z Brzykowa. 

em

Świadkowie historii 
w Żmigrodzie

Wrzesień mija w zastraszającym tempie. Gdy piszę te słowa, jest 
pierwszy dzień jesieni. Świeci piękne słońce, pokazały się grzyby, dele-
gacja z partnerskiego niemieckiego miasta właśnie zakończyła wizytę, na 
dodatek dzień bez samochodu. I jak tu złapać oddech?

A co poza tym? Praca wre. Zwłaszcza dzieci i młodzież zasiadły znów 
w ławkach. W Żmigrodzie zmiana, bo podstawówka uczy się od tego roku 
w budynku po gimnazjum. Dwa poniemieckie budynki przy ulicy Szkolnej 
opustoszały. Co z nimi będzie, nie wiemy.

Ponadto znów nas czekają wybory. Odbędą się 13 października, ale fala 
ruszyła. Dużo w kampaniach o pieniądzach, mniej o dobrym i zdrowym 
życiu. A tu kłaniają się problemy klimatyczne, energetyczne i cywilizacyjne. 
Bo niby tacy jesteśmy mądrzy, a po paru pierwszych dniach grzewczych 
mogę stwierdzić, że wszędzie śmierdzi- i w mieście, i na wsi. Czyli palimy 
byle czym.

Jak ekologia, to i drzewa. Tak patrzę na te małe niby drzewka i czekam, 
kiedy dotrze do odpowiedzialnych za rozwój miasta i gminy głos naukow-
ców- duże drzewo-to dużo tlenu. Skończmy już sadzić te mikrusy i wróćmy 
do starych poczciwych lip, kasztanowców i dębów, bo się tu podusimy. 

eco

ZAOBSERWOWANO
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15 września przy pięknej po-
godzie odbył się I Letni Turniej 
Piłki Nożnej Żaków (rocznik 2011 
i 2012) o Puchar Burmistrza Gminy 
Żmigród. 

Gospodarz miasta Robert Lewan-
dowski objął swoim patronatem 
największą piłkarską imprezę ple-
nerową dla dzieci o zasięgu ponad-
lokalnym, organizowaną tego lata 
przez Miejski Klub Sportowy Piast 
Żmigród.  Areną turniejowych me-
czów był obiekt sportowo-rekreacyj-
ny przy ulicy Sportowej 13, a ściślej 
wypielęgnowana płyta boczna, na 
której wyznaczono 2 boiska, każde 
o wymiarach 39×30 metrów. 

Tuż przed godziną 10.00 uczest-
niczące w piłkarskim święcie 
drużyny, a było ich 10, ustawiły się 
na boisku głównym przed trybuną 
krytą, na której zasiedli najwierniej-
si kibice piłkarskich nadziei – ich 
rodzice i rodzeństwo. Nie zabrakło 
także „zwykłych” kibiców. Uroczy-
stego otwarcia turnieju dokonał 
Jerzy Siuda – Wiceburmistrz Gminy 
Żmigród. Do uczestników zawodów 
w ciepłych słowach zwróciła się Mał-
gorzata Matusiak – Starosta Powiatu 

Trzebnickiego. Zanim rozpoczęło 
się turniejowe granie na murawie 
pojawił się jeszcze jeden znamienity 
gość, Paweł Skóra, jeden z prekur-
sorów freestyle footballu w Polsce, 
autor dwóch książek o trikach 
piłkarskich, mistrz Polski, Europy 
i świata. W kilkuminutowym po-
kazie zaprezentował niesamowite 
umiejętności panowania nad piłką 
nogami i innymi częściami ciała, 
czym zachwycił dzieci i nie tylko. 

W najmłodszych kategoriach 
wiekowych, a taką niewątpliwie są 
żaki, wyniki nie są celem samym 
w sobie. Chłopcy są na progu 
piłkarskiej edukacji, dlatego nie 
mogą być poddawani nadmiernemu 
stresowi. Lapidarnie mówiąc, mają 
bawić się grą w piłkę nożną i bez 
presji prezentować umiejętności, 
które opanowali na treningach. 
Uważamy, że pod tym względem 
żmigrodzki turniej spełnił swoje 
zadanie. Każdy mecz był bardzo 
emocjonujący, w każdym widzie-
liśmy ciekawe akcje, zobaczyliśmy 
piękne bramki. Jednym zdaniem 
– było na co patrzeć. 

JAF

I LETNI TURNIEJ ŻAKÓW 

14 września w Zespole Pałacowo-Parkowym w Żmigrodzie  w ramach 
wydarzenia „Aktywnie wśród zamkowych stawów” rozpoczęły się 
zawody wędkarskie zorganizowane przez Stowarzyszenie Wędkarskie 
Stawy Zamkowe. 

W zawodach wzięło udział 14 młodych wędkarzy, którym towarzyszyli 
opiekunowie.  Dzieci rywalizowały ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych 
do 12 lat i powyżej 12. Po kilku godzinach wędkowania komisja dokonała 
ważenia. Wyniki wyglądają następująco:

Kategoria do 12 lat: I miejsce - Henryk Belcarz, II miejsce - Cyprian 
Seredyński, III miejsce - Aniela Seredyńska, Maria Belcarz, IV miejsce 
- Ksawery Podedworny, V miejsce - Krzysztof Kurowski, VI miejsce - An-
toni Naparty, VII miejsce - Dariusz Naparty. Kategoria powyżej 12 lat: 
I miejsce - Maksymilian Marzec, II miejsce - Jakub Stefanowski, III miejsce 
- Bartłomiej Szulc, Kacper Dumycz, IV miejsce - Magdalena Kurowska,  
V miejsce - Michał Stefanowski. 

Dodatkową atrakcją był pokaz wędkarstwa rzutowego oraz animacje 
plastyczne dla dzieci. Na zakończenie tego aktywnego dnia odbył się Marsz 
Nordic Walking „W poszukiwaniu Karpia”. Dziękujemy za wsparcie Pie-
karni Familijnej i Gospodarstwu Rolnemu M. Sznajder Kiszone warzywa 
z Doliny Baryczy. Marta Lewandowska

DNI KARPIA TRWAJĄ NA CAŁEGO
Dlaczego lubię jesień?
Niedzielne leniwe popołudnie, ciepło,przyjemnie, bezwietrznie. Ale to 

już jesień. Siedzę z książką pod drzewem, jak co roku o tej porze, myślę, 
jaki to fajny czas. 

Po pierwsze można więcej posiedzieć w domku, a co za tym idzie 
nadrobić zaległości książkowe i filmowe. Bez wyrzutów, że omija nas 
kolejny słoneczny dzień.

Po wtóre czekać na kolory jesieni. Uspokoją, upewnią, że z planetą 
wszystko ok. Na dodatek podniosą poziom hormonów odpowiedzialnych 
za poczucie szczęścia.

Po trzecie zajadać się owocami i warzywami. Teraz ich najwięcej i naj-
tańsze. Pietruszka już tylko po 6 złotych.

Po czwarte zacząć po raz kolejny swoją przygodę z ćwiczeniami- ja już 
zaczęłam i bardzo jestem z siebie zadowolona.

Po piąte można się w końcu wyspać, bo dzień krótszy i kołderka 
w końcu przydatna.

Po szóste pojechać na koncert lub do teatru. Pełno bowiem teraz premier.

Po siódme zacząć robić coś nowego. Od tygodnia myślę, co by to mogło 
być. I nagle przyszło olśnienie! Ale nie powiem-tajemnica.

Ponadto bawić się w „kokoning”. Przeczytałam o tym w gazecie. To 
nie tylko kocykowanie, ale też urządzanie domu na przytulnie. Kto by 
tego nie lubił. 

A gdy pada, cieszyć się, że pada. I patrzeć, jak pada. I słuchać, jak pada. 
I wąchać, jak pada. I tak aż do wiosny.

eco

FELIETON(ik)
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CO SŁYCHAĆ W ŚDS PAŁ AC YK?

Integracja mieszkańców i dobra 
zabawa. Taki był cel organizacji 
Dnia Pieczonego Ziemniaka, 
który odbył się 14 września 
w Korzeńsku. Była to już III edycja 
wydarzenia.

Wśród atrakcji przygotowanych 
dla uczestników było ognisko 
z ziemniakami, kino sferyczne, 
animacje da dzieci, loteria fantowa, 

a dla najwytrwalszych- zabawa 
taneczna. Ważnym punktem pro-
gramu był występ Grupy Tanecznej 
WM, której najmłodsze tancerki 
mają zaledwie 1,5 roku.

- Dziękujemy wszystkim naszym 
sponsorom, którzy przyczynili się 
do integracji lokalnej społeczności.  
Szczególne podziękowania kieruję 
do Starosty Powiatu Trzebnickiego 

Małgorzaty Matusiak i Burmi-
strza Roberta Lewandowskiego. 
Słowa uznania kieruję w stronę 
mieszkanek sołectwa Korzeńsko 
za upieczenie pysznych ciast  – 
mówił komendant OSP Paweł Oleś 
– Dziękuję również naszym fanta-
stycznym mieszkańcom za udział 
w wydarzeniu i już teraz zapraszam 
na kolejną edycję Dnia Pieczonego 

Ziemniaka w przyszłym roku.
Organizatorami wydarzenia 

byli: Komendant Gminny OSP 
Paweł Oleś, Ochotnicza Straż Pożar-
na w Korzeńsku oraz mieszkańcy 
Korzeńska.

em

KORZEŃSKIE ŚWIĘTO PIECZONEGO 
ZIEMNIAKA ZA NAMI

29.07.2019 r. odbył się dzień konkursów pt. „Wakacyjna przygoda”. 
Podopieczni przygotowywali pyszne desery oraz orzeźwiającą lemoniadę.

09.08.2019 r. wzięliśmy udział w Przeglądzie Teatralnym Forma 2019 
u naszych sąsiadów z  Rawicza.

14.08.2019 r. odbył się kolejny dzień konkursów pt. „Kolorowe lato” 
podczas którego podopieczni bawili się kolorami przy dźwiękach muzyki 
relaksacyjnej.

28.08.2019 r. Kolejna Ogrodoterapia w Zespole Pałacowo-Parkowym. 
Tym razem sadziliśmy kwiatki, które za jakiś czas przesadzimy na parkowe 
trawniki.

11.09.2019 r. Odbył się dzień konkursów sportowych. Był to dzień 
pełen emocji, zdrowej rywalizacji, a przede wszystkim świetnej zabawy.

18.09.2019 r. Biegi Przełajowe Baszta 2019-impreza odbyła się już po raz 
20. W rywalizacji sportowej wzięło udział 10 zaprzyjaźnionych ośrodków.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Dyrektorom, Nauczycielom, Pedagogom, 

Wychowawcom, Pracownikom Oświaty  
życzę  wielu sukcesów  

i osiągnięć zawodowych oraz satysfakcji  
z pracy z dziećmi i młodzieżą. Jednocześnie 
dziękuję  Państwu za zaangażowanie i trud 
wniesiony w rozwój placówek oświatowych 

w naszej gminie oraz w kształtowanie młodego 
pokolenia.

Burmistrz Gminy Żmigród
Robert Lewandowski
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„W dniu naszych Złotych Godów wyrażam mojej żonie Krystynie, 
serdeczne podziękowania za okazaną mi miłość, przywiązanie, opiekę 
i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było nadal 
szczęśliwe” – tymi słowami zwrócił się do żony Władysław Lis podczas 
uroczystości z okazji 51. rocznicy pożycia małżeńskiego. 

25 grudnia 2019 roku minie dokładnie 51 lat odkąd na ślubnym kobier-
cu stanęli Krystyna i Władysław Lis, przyrzekając sobie, że będą ze sobą 
na dobre i na złe, w zdrowiu i chorobie oraz że nigdy się nie opuszczą. 
Słowa dotrzymali. 19 września w obecności rodziny, trzymając się za ręce, 
powtórzyli słowa przysięgi i obiecali sobie wspólnie, że uczynią wszystko, 
by ich małżeństwo było nadal szczęśliwe. 

Jubilaci podczas uroczystości odebrali również medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie przyznane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz 
list gratulacyjny od burmistrza Roberta Lewandowskiego. 

- Pamiętam dokładnie nasz ślub. Przysięgę małżeńską składaliśmy 
dokładnie w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Mąż przyjechał 
prosto z wojska – wspominała Pani Krystyna  - Tylko sala ślubów była 
inna. Mniejsza i nie tak ładna, jak ta, w której jesteśmy dzisiaj – mówiła. 

Miło nam Państwa poinformować, że od stycznia 10 parom przyznano ta-
kie wyróżnienia, kolejne dwie pary medale odbiorą jeszcze w październiku. 

em

Pamiętam dokładnie 
nasz ślub

18 września odbyły się już XX 
Biegi Przełajowe „BASZTA 2019”. 
W imprezie udział wzięło łącznie 
10 ośrodków wsparcia.

Poza żmigrodzkim Środowi-
skowym Domem Samopomocy 
„Pałacyk” swoich sił próbowali 
podopieczni z Brzegu Dolnego, 
Dzierżoniowa, Obornik Śląskich, 
Rawicza, Strzelina, Rawicza, Wo-
łowa i Góry. 

Liczba wszystkich uczestników 

przekroczyła 200 osób. Uczestników 
przywitał zastępca burmistrza Jerzy 
Siuda, który życzył zawodnikom 
sportowej rywalizacji, a wszystkim 
uczestnikom znakomitej zabawy. 
Tradycyjnie zawody przebiegały 
na hali sportowej przy ul. H. Sien-
kiewicza, natomiast poczęstunek 
i zabawa przebiegała w Zespole 
Placówek Kultury w Żmigrodzie.

 W zmaganiach uczestniczyło 
pięciu uczestników z każdego ośrod-
ka. Wszyscy zawodnicy musieli 
wykazać się sprawnością fizyczną 
oraz odpowiedzieć na pytanie z teo-
rii,  na każdym z pięciu stanowisk. 
Wśród pytań znalazły się pytania 
o Żmigrodzie, bo jak podkreślają 
organizatorzy biegów, jednym 
z celów aktywnych spotkań jest 
promowanie miasta i chęć zaszcze-

pienia wiedzy na jego temat wśród 
przyjaciół z innych ośrodków. 

Na trybunach zasiedli pozo-
stali uczestnicy ośrodków, którzy 
dopingowali swoich kolegów. Po 
zakończonych zmaganiach zawod-
nicy zostali nagrodzeni za włożony 
wysiłek. Każdy ze sportowców 
otrzymał medal i upominek, a dla 
swojego ośrodka drużyna uzyskała 
puchar i dyplom. Na podium zna-
leźli się przedstawiciele- uczestnicy 

Środowiskowych Domów ze Strze-
lina, Góry i Żmigrodu.

 Tradycyjnie było też coś dla 
pokrzepienia ciała: słodkie bułki, 
kiełbaski, dla ducha natomiast 
disco.

 - Chcielibyśmy jeszcze raz 
podziękować panu Grzegorzowi 
Uramowi i uczniom kl. VIII c i b 
za pomoc w sprawnej organizacji 
i przebiegu części sportowej Biegów. 
Nie możemy również  zapomnieć 
o wsparciu, jakim od lat zasilają 
nas uczniowie i opiekunowie Koła 
Wolontariatu przy Powiatowym 
Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Żmigrodzie. Im również chcie-
libyśmy bardzo serdecznie podzię-
kować – mówi Edyta Ziętkiewicz 
kierownik ŚDS Pałacyk. 

pracownicy ŚDS

BIEGI PRZEŁAJOWE 
PO RAZ 20.

PODZIĘKOWANIA

Składam serdeczne podziękowanie dla wolontariatu 
z Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II ze Żmigrodu 
za pomoc przy obsłudze Senioriady. Dziękuję opiekunce koła 
wolontariatu Pani Annie Łaskowiec, a także uczennicom: 
Aleksandrze Samiło, Annie Włodarczyk, Dominice Ciesiel-
skiej, Aleksandrze Cepa, Wiktorii Marzec. 

Pragnę wyrazić również wdzięczność Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, a także Policji za zabezpieczenie przemarszu 
uczestników wydarzenia.

Zofia Waścińska

Zarząd i Członkowie Koła Łowieckiego 
„Łowiec” we Wrocławiu 

składają szczere wyrazy współczucia 
Pani Grażynie Szambelan

 z powodu śmierci męża.

Wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie 

śp. Edwarda Podrażnika 

serdeczne podziękowania 
składa Rodzina. 
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100. ROCZNICA URODZIN 
MIESZKANKI GMINY ŻMIGRÓD

10 września br. 100. rocznicę urodzin obchodziła Jadwiga Szymańska. 
Był to moment wyjątkowy przede wszystkim dla szacownej Jubilatki, 
ale także dla bliskich, przyjaciół i całej społeczności naszej gminy. 

Oto bowiem kolejna osoba dołączyła do zacnego grona tych, któ-
rym dane było na własne oczy zobaczyć niezwykłe przemiany, jakim 
podlegał świat w XX i XXI wieku. Na uroczystości obecny był również 
Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski, który w imieniu 
swoim i całego żmigrodzkiego samorządu, złożył najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz kolejnych jubileuszy 
obchodzonych w gronie rodziny i przyjaciół. 

- Tacy ludzie jak pani Jadwiga powinni być dla wielu z nas przy-
kładem, jak godnie iść przez życie, mimo przeciwności losu, a kolejne 
pokolenia właśnie od takich osób powinny czerpać wzorce zachowań 
i uczyć się, jak stworzyć szczęśliwą, zgodną rodzinę - mówił burmistrz.

Joanna Pilarska

Oficjalne powitanie odbyło się 
w kawiarni ZPK. Następnie polscy 
gospodarze zabrali swoich gości do 
domów, zgodnie z wieloletnią tra-
dycją, że podczas wymiany zarówno 
w Żmigrodzie, jak i Bargteheide 
goście śpią w prywatnych domach. 
Sobota to czas przeznaczony na 
wycieczkę. 

- W tym roku zdecydowaliśmy 
się pokazać Dolinę Baryczy i jej 
walory. Na początek odwiedziliśmy 
gospodarstwo rolne w Karnicach, 
gdzie pani Emilia Sznajder-Chmura 
wraz z mężem Jarosławem opowie-
dzieli o produkcji kiszonek i historii 
rodzinnego gospodarzenia. Nie 
zabrakło oczywiście poczęstunku 

i goście wyjechali z zapasami 
kiszonek w dalszą podróż – mówi 
gospodarz miasta burmistrz Robert 
Lewandowski. 

Kolejny punkt programu to 
Ruda Sułowska i foto safari, czyli 
przejażdżka bryczką pomiędzy 
stawami i zwiedzanie okolicznego 
terenu. Na zakończenie wizyty była 
okazja, żeby spróbować karpia, 
z którego Dolina Baryczy słynie. 
Na koniec goście pojechali do 
Piotrkosic, gdzie w gospodarstwie 
państwa Jankowskich ubijali masło, 
które cudownie komponowało się 
z cieplutkim chlebem upieczonym 
przez gospodynię i opowieściami 
o tym jak funkcjonuje gospodar-

PRAWIE 20-LETNIA 
WSPÓŁPRACA CIĄGLE KWITNIE

Trzeci weekend września w Żmigrodzie upłynął pod hasłem wymiany partnerskiej. W piątek 20 września późnym popołudniem do Żmigrodu 
przyjechała 16-osobowa grupa z Bargteheide z burmistrz Birte Kruse-Gobrecht na czele. 

stwo, które szczyci się hodowlą 
bydła i koni. 

Sobotni wieczór to spotkanie 
zarówno gości jak i gospodarzy 
na oficjalnej kolacji. To także czas 
wręczania prezentów – w tym 
roku na ręce burmistrza Roberta 
Lewandowskiego zostały złożone 
słodkości. Wyróżniono także 
Zdzisława Średniawskiego, który 
zapoczątkował współpracę Barg-
teheide ze Żmigrodem. 

Ostatni dzień wymiany – nie-
dziela upłynęła pracowicie. Od 
rana trwały tzw. rozmowy robocze, 
podczas których omówiono plany 
na przyszłość oraz ustalono termin 

rewizyty Żmigrodzian w Bargte-
heide w terminie 18-20.09.2020. 
Potem poczęstunek w malowniczej 
scenerii Zespołu Pałacowo-Par-
kowego, pamiątkowa fotografia 
i pożegnanie. 

- Za nami tylko i aż trzy dni wy-
miany – tylko, ponieważ w przyja-
cielskiej atmosferze czas szybko leci 
oraz aż – gdyż wiele pokazaliśmy 
i sporo ustaliliśmy. Pomimo pra-
wie dwudziestu lat od podpisania 
porozumienia, współpraca dalej 
kwitnie i rozwija się w dobrym 
kierunku – podkreśla burmistrz.

MK
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W sobotę 31 sierpnia 2019 r. w sołectwie Powidzko miało 
miejsce wielkie otwarcie – upragnionego przez mieszkańców 
sołectwa -  Centrum Informacji Edukacyjnej i Turystycznej.

W uroczystości wziął udział Burmistrz Gminy Żmigród Robert 
Lewandowski, Starosta Powiatu Trzebnickiego Małgorzata Matusiak, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Czyżowicz, zaproszeni goście 
oraz mieszkańcy sołectwa Powidzko, którzy mogą cieszyć się nowo 
powstałą infrastrukturą. Będzie to szczególne miejsce, przeznaczo-
ne do spotkań, integracji mieszkańców oraz wypoczynku dzieci 
i młodzieży. Na miejscu będzie można również uzyskać informacje 
o obszarze Dolina Baryczy, walorach turystycznych, rekreacyjnych 
i kulturalnych naszego regionu.

- Zapraszamy do odwiedzenia Centrum, aby dowiedzieć się jak 
najwięcej o obszarze Doliny Baryczy. Na miejscu można zapoznać 
się z mapami, folderami i innymi materiałami promocyjnymi doty-
czącymi naszego regionu. Punkt świadczy swoje usługi bezpłatnie 
– mówi Marta Lewandowska, kierownik GCI. 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 10:00-18:00
Wtorek: 8:00-16:00
Środa: 10:00-18:00 (I,III środa miesiąca nieczynne)
Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: 10:00-18:00
Sobota: 10:00-18:00 (I,III sobota miesiąca)
KONTAKT: centrum.powidzko@o2.pl
SIEDZIBA: Powidzko 50, 55-140 Żmigród
Warto dodać, że inwestycja powstała w ramach projektu współ-

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
„Rybactwo i Morze”.

Joanna Pilarska

NOWA INFRASTRUKTURA 
W SOŁECTWIE POWIDZKO 

„Narodowe Czytanie” to akcja 
społeczna zapoczątkowana w 2012 
roku organizowana przez Prezy-
denta RP. Propaguje znajomość 
literatury narodowej podczas 
której publicznie odczytywane 
są fragmenty dzieł literackich. 
Podczas tegorocznej edycji Para 
Prezydencka zaproponowała 
osiem nowel polskich pisarzy.

Miejska i Gminna Biblioteka 
Publiczna w Żmigrodzie po raz ko-
lejny włączyła się w tę ogólnopolską 
akcję. W słoneczny poranek 6 wrze-
śnia punktualnie o godzinie 10.00 
na żmigrodzkim rynku mieszkańcy 
oraz uczniowie z lokalnych szkół 
mieli okazję wysłuchać noweli Elizy 
Orzeszkowej „Dobra pani”. Czyta-
nie pierwszych fragmentów noweli 
zainicjowała starosta Małgorzata 
Matusiak, oddając następnie głos 
burmistrzowi Robertowi Lewan-
dowskiemu. Dalsze sceny noweli 
czytali kolejni uczestnicy spotkania. 

W tegorocznej akcji czynnie wzięli 
udział zaproszeni goście. Fragmenty 
noweli odczytał ksiądz proboszcz 
Romuald Paszczuk, Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Ewelina Kondracka, Małgorzata 
Brumirska z Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej, Małgorzata 
Kosińska - kierownik Referatu 
Oświaty, Promocji i Organizacji 
Pozarządowych, Magdalena Brodala 
i Marika Lokś ze Szkoły Specjalnej 
w Żmigrodzie, Violetta Niemiec-
-Karlik, Aleksandra Żupińska wraz 
z uczniami ze Szkoły Podstawowej 
w Powidzku (Alicja Pyrka, Dobro-
sława Tadeusiak, Wiktoria Tracz, 
Mateusz Baracz, Kamil Zawadzki), 
Aleksandra Kubacka z Urzędu 
Pracy oraz czytelniczki Biblioteki 
Publicznej - Maria Paczkowska oraz 
Leokadia Sonda.

Kolejne „Narodowe Czytanie” 
już za rok.

Aneta Kosarzycka

CZYTANO NOWELE
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SOŁECTWA W PIGUŁCE

– Kiedyś mieszkało tutaj dużo 
młodzieży – opowiada Barbara 
Borucka, sołtys. – Podejrzewam, 
że wyprowadzili się ze względu na 
brak perspektyw. Natomiast ja ko-
cham to miejsce. Żyję w Morzęcinie 
od czterdziestu paru lat i nadal nie-
zmiennie lubię tutaj przebywać. Tak 
samo jak lasy i zieleń. Traktuję tą 
miejscowość jak mój osobisty azyl. 

M a l u t k a  w i e ś  p o ł o ż o -
na na południe od Żmigrodu 
w odległości mniej więcej pięciu 
kilometrów została wymieniona po 
raz pierwszy w bulli protekcyjnej 
papieża Innocentego IV z 1245 
roku. Przy wjeździe do sołectwa 
pod numerem jeden znajduje się 
zabudowanie gospodarcze zespołu 
dworskiego z XIX wieku, które 
widnieje w ewidencji zabytków. 
Obecnie budynek pełni funkcję 
mieszkalną.

W Morzęcinie z uwagi na zbyt 
małą ilość mieszkańców nie funk-
cjonuje Koło Gospodyń Wiejskich 
ani drużyna sportowa. Za to 
w świetlicy od czasu do czasu 

organizowane są imprezy z okazji 
świąt kalendarzowych. W tym roku 
został wyprawiony dzień kobiet, 
który, według pani sołtys, sprawił 
wszystkim obecnym dużo radości.

Ten sam problem z niedostat-
kiem ludzi do współtworzenia lub 
korzystania z kolejnej innowacji 
spotkał autobus, który kursował 
do Żmigrodu oprócz autobusu 
szkolnego. Po pewnym czasie 
niestety okazało się, że zbyt mało 
osób z niego korzysta i usunięto go. 
Dzisiaj natomiast już prawie każdy 
ma samochód. 

Nieco dalej od świetlicy na 
dużym obszarze znajduje się plac 
zabaw dla dzieci. W związku z tym, 
że odkąd istnieje, czyli od około 
piętnastu lat, nie był odnawiany, 
został zgłoszony już w tej sprawie 
wniosek.

Na poboczu drogi, w centralnej 
części sołectwa, znajduje się duży 
drewniany krzyż. Wymaga on re-
nowacji, jednak są trudności w jej 
przeprowadzeniu. Środki na nią 
powinny pochodzić z funduszu 

M JAK MORZĘCINO

powiatowego, bo zarówno droga, 
jak i pobocze należą do powiatu 
trzebnickiego.

W Morzęcinie znajdowały się 
dwa stawy. Pierwszy tuż przy wjeź-
dzie do miejscowości od Żmigrodu 
został zasypany przy okazji budowy 
drogi S5. Powodem zasypania było 
zarastanie stawu i brak opieki 
nad nim. Natomiast drugi z nich, 
o rozmiarze około jednego hektara, 
niedawno wysechł.

– Jako sołtys udało mi się 
zrobić plac zabaw, zainstalować 
oświetlenie i wodociągi dla całej 
wioski, wyremontować drogę przez 
las, wykonać dwukrotnie remont 
świetlicy i wiele innych rzeczy, 
które mogłabym tu wymienić – 
kontynuuje pani Barbara Borucka. 

– Jednak prawda jest taka, że jak 
mała wioska, to mniejsze potrzeby 
i musimy liczyć się z tym, że jeste-
śmy jednym z trzydziestu sołectw, 
które także mają własne plany. 
Dlatego nie upieram się i idę tam, 
gdzie otwierają się drzwi. Najbar-
dziej w mojej pracy lubię rozmawiać 
z ludźmi. Jestem osobą, która mar-
twi się o mieszkańców i pomaga, 
jeśli któremuś z nich dzieje się 
krzywda. Jestem po prostu czuła 
na czyjąś biedę i taki właśnie 
powinien być sołtys: nie dzielić, 
ale wszystkich jednoczyć. Ludzie 
z kolei mi zaufali i ufają dalej. Mówi 
o tym fakt, że jestem sołtysem już 
od około trzydziestu lat. 

Aleksandra Pytlińska
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OGŁOSZENIA DROBNE

ZPK OLDBOY LIDEREM  
PO PREMIEROWEJ KOLEJCE

Nowy sezon rozpoczęła drużyna piłkarska ZPK Oldboy Żmigród. Na inaugurację rozgrywek 2019/2020 w II Lidze Wrocławskiej (grupie 3) 
żmigrodzianie rozgromili Dolpasz Skokowa. 

Spotkania ligowe w roli gospodarza zespół ZPK Oldboy rozgrywa 
w Korzeńsku. Jak się okazało, tamtejsze boisko w poniedziałek było 
niezwykle szczęśliwe dla drużyny trenera Pawła Olesia. Po pierwszych 
35 minutach gry, żmigrodzianie prowadzili 1-0, ale prawdziwy „festi-
wal strzelecki” rozpoczął się w drugiej części meczu, podczas której 
gospodarze dołożyli kolejnych 5 bramek. Skokowianie zdołali tylko raz 
trafić do bramki i ostatecznie ZPK Oldboy wygrał 6-1. Po tej efektownej 
inauguracji rozgrywek ekipa z „Grodu Smoka” zajmuje pozycję lidera 
w II Lidze Wrocławskiej. Poniżej prezentujemy aktualną tabelę tej klasy 
rozgrywkowej oraz jesienny terminarz żmigrodzian.  Grzegorz Paryna

ZPK Oldboy Żmigród - LKS Dolpasz Skokowa Oldboy  6-1(1-0) 
ZPK Oldboy: Michał Pięta - Przemysław Matusiak, Sebastian Polewiak, 
Łukasz Bojdo, Mariusz Cłapka, Grzegorz Jurczenko, Przemysław 
Staniszewki, Mariusz Bączek, Paweł Oleś, Marek Rospęda, Robert 
Kaźmierczak. Ponadto grali: Zbigniew Pogoda, Wiesław Dukiel, 
Łukasz Siciak, Andrzej Nowak. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 
0050.186.2019 Burmistrza Gminy 
Żmigród z dnia 26 września 2019 
roku podania o wynajem hali spor-
towej należy złożyć do Dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Bolesława 
Chrobrego w Żmigrodzie.

W przypadku wynajmu sal 
sportowych przy Szkole Podstawo-
wej im. ks. Jana Twardowskiego 
w Powidzku i Szkole Podstawo-
wej im. Polskich Olimpijczyków 
w Korzeńsku podania należy złożyć 
odpowiednio u dyrektora szkoły 

(Zarządzenie nr 0050.187.2019  
Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 
26 wrzesnia 2019 r.).

15 września 2019 roku upłynął 
termin zapłaty III  raty podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego 
i leśnego oraz II raty podatku od 
środków transportowych. Osoby 
które nie wpłaciły rat wymienio-
nych podatków są zobowiązane 
do niezwłocznego uregulowania 
zaległych kwot. Wystosowanie do 
podatnika upomnienia - spowoduje 
doliczenie kwoty w wysokości 11,60 

INFORMACJA Z URZĘDU

zł (są to ustalone ustawowo koszty 
upomnienia).

Przypominamy o kolejnej racie 
podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego i leśnego, której termin 
upływa 15 listopada 2019r.

Przypominamy, że osoby, które 
nie złożyły deklaracji dotyczących 
podatku od środków transporto-
wych na rok 2019 powinny zrobić 
to niezwłocznie - termin upłynął 
15 lutego 2019r.

Do 10. każdego miesiąca należy 
regulować czynsze wynikające 

z umów cywilnoprawnych zawar-
tych z Gminą Żmigród w szcze-
gólności dotyczące najmu lokali , 
dzierżawy gruntów pod działalność, 
dzierżawy gruntów pod garażami.

30 września br upłynął termin 
zapłaty czynszu z tytułu dzierżawy 
gruntów rolniczych. Prosimy o ure-
gulowanie opłaty.

15.01.2019 roku upłynął termin 
płatności opłaty za zajęcie pasa dro-
gowego. Osoby, które nie dopełniły 
tego obowiązku proszone są o  jak 
najszybszą wpłatę zaległości.

Zarząd OSP w Korzeńsku składa serdeczne podziękowania 
dla Nadleśnictwa w Żmigrodzie, za okazaną pomoc finansową, 
która pozwoli na pozyskanie niezbędnego sprzętu ratowniczo-
-gaśniczego.

-  Chciałbym podziękować Zastępcy Nadleśniczego Mariu-
szowi Świerczek za ogromne wsparcie, które umożliwiło nam 
zakup wysokiej jakości sprzęt - mówi Komendant Gminny OSP 
Paweł Oleś - Pragnę podkreślić, że zawsze, raz w mniejszym, raz 
w większym stopniu mogliśmy liczyć na wsparcie Nadleśnictwa.  
Pomoc na jaka możemy liczyć, zaczęła się jeszcze za czasów 
osoby, która szczególnie rozumiała potrzeby jednostek OSP 
na terenie Gminy Żmigród, Nadleśniczego Pana Przemysława 
Wrońskiego. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie.  Ze swojej stro-
ny deklaruję, że Nadleśnictwo zawsze może liczyć na pomoc 
lokalnych jednostek OSP.

PODZIĘKOWANIA

Pragnę wyrazić podziękowanie  

za okazane mi wsparcie a także udział 

w ostatnim pożegnaniu mojego męża 

Ś.P. Andrzeja Szambelana.

Grażyna Szambelan

Sprzedam dwie działki budowlane przekształcone 10 arów w Żmigródku 
nr. 713913367 kontakt po 18:00

Kupię grunty rolne na terenie Gminy Żmigród. Tel. 501 098 958
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Helena i Tadeusz Pudłowscy, 
50 lat temu powiedzieli sobie 
sakramentalne TAK w obecności 
zaproszonych gości. Zrobili to do-
kładnie 13 września 1969 roku.  17 
września 2019 roku, po 50 latach 
wspólnego życia, w Sali Ślubów 
Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie 
z ogromnym wzruszeniem, powtó-
rzyli słowa przysięgi małżeńskiej. 

Tradycyjnie już podczas uro-
czystości parze wręczone zostały 
medale przyznane przez prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę, za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie i legitymacje, 
upamiętniające rocznicę zawarcia 
związku małżeńskiego. Przypomnij-
my, takie odznaczenie ustanowione 

zostało w 1960 roku i nadawane 
jest osobom, które przeżyły 50 lat 
w jednym związku małżeńskim. 

- Składam Państwu serdeczne 
życzenia długich lat spokojnego 
życia w otoczeniu najbliższych. 
Pielęgnujcie Waszą miłość wciąż 
tak pięknie i dbajcie o nią, by mogła 
trwać wiecznie – mówił podczas 
uroczystości burmistrz Robert 
Lewandowski.

- Wspólnie z rodziną policzy-
liśmy, że 13 września minęło 
dokładnie 18 262 dni od naszego 
ślubu - mówił Tadeusz Pudłowski 
przytulając z ogromną czułością 
swoją żonę.

em 

PONAD 18 TYSIĘCY DNI 
WSPÓLNIE SPĘDZONYCH 

Minął pierwszy tydzień nauki, a reprezentanci Szkoły Podstawowej 
im. Bolesława Chrobrego już zdążyli odnieść pierwsze sukcesy na 
boiskach piłkarskich. 

W niedzielę 8 września reprezentacja w składzie: Hubert Wojtkowiak, 
Nikodem Błoński, Adam Błoński, Szymon Ostromecki, Maciej Targoni, 
Szymon Kokora i Paweł Kwasigroch udała się na Finał Wojewódzki „Puchar 
Lata-Orlik 2019” do Jelcza-Laskowic.

Po rozlosowaniu poznaliśmy naszych rywali grupowych: Gryf Burka-
tów, Odrę Ścinawa i Sokół Marcinków. Pierwszy mecz grupowy z Gryfem 
Burkatów pozwolił nam na dobre wejście w turniej i po zakończeniu 
meczu mogliśmy się cieszyć ze zwycięstwa 2:0. Przez cały mecz zawodnicy 
ze Żmigrodu przeważali i pozwolili rywalom na przeprowadzenie tylko 
jednej składnej akcji po której mieli szansę zdobyć bramkę. 

W drugim pojedynku czekała na nas drużyna ze Ścinawy, która w swo-
im pierwszym meczu wygrała 3:0. Bardzo dobrze rozpoczęliśmy mecz, 
zdecydowanie dominując przeciwnika, jednakże to drużyna ze Ścinawy 
jako pierwsza cieszyła się z gola. W 8 minucie przeprowadziła kontratak 
i oddała pierwszy celny strzał na naszą bramkę po której padł gol do szatni. 
W pierwszej połowie pomimo prób nie zdołaliśmy wyrównać wyniku. Na 
drugą odsłonę zawodnicy weszli skoncentrowani i już po minucie zdołali 
wyrównać wynik, następnie w 13 minucie wyszli na prowadzenie. Nie 
zmniejszyło to jednak aktywności w ataku i już po chwili było 3:1 i tym 
zwycięskim wynikiem zakończył się mecz ze Ścinawą.

Ostatni mecz w grupie rozgrywaliśmy z drużyną z Marcinkowa. W tym 
meczu również od samego początku bardzo aktywnie zagraliśmy w ataku 
szybko wychodząc na prowadzenie. Ostatecznie mecz zakończył się wy-
nikiem 5:1, czym przypieczętowaliśmy awans do meczu o złoty medal. 
W finale czekała na nas drużyna ze Zgorzelca, która wygrała drugą grupę.

W mecz finałowy zawodnicy ze Żmigrodu weszli podobnie jak w po-
przednich meczach – aktywnie pracując w ataku, co już w 3 minucie 
pozwoliło im objąć prowadzenie 1:0. W 5 minucie prowadzenie wzrosło 
do 2:0, jednakże przeciwnicy nie poddali się i tuż przed zakończeniem 
pierwszej połowy zdołali zmniejszyć prowadzenie do 2:1. W drugiej po-
łowie zawodnicy ze Żmigrodu szybko podwyższyli na 3:1 i tym wynikiem 
zakończył się mecz. Jesteśmy Mistrzami Dolnego Śląska w „Pucharze 
Lata – Orlik2019”! Dodatkowo wyróżnienie dla najlepszego zawodnika 
turnieju otrzymał Nikodem Błoński. Wielkie gratulacje dla zawodników.

Grzegorz Uram

MAMY PIERWSZE 
ZŁOTO!

ZAADOPTUJ

W sprawie adopcji prosimy o kontakt:  Żmigrodzki Klub Przyjaciół Zwierząt  
tel. 668 036 608

Czarny Kot - Specjalistyczne Centrum Weterynaryjne  
tel. 512 034 053

BLU
Młoda, urocza, łagodna suczka 

o niebieskich oczach, bez agresji 
w stosunku do innych psów i lu-
dzi. Lubi długie spacery.  Bardzo 
towarzyska. Lubi kontakt z czło-
wiekiem, chętnie się bawi. Spa-
cery z nią to sama przyjemność, 
polecamy do adopcji!
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I etap
Pierwszych prac we wnętrzu 

podjęto się w 2018 r., kiedy to roz-
poczęto odnawianie nawy północ-
nej. Ich efekt można było podziwiać 
już w grudniu tegoż samego roku, 
kiedy to zdjęto rusztowania i oczom 
wiernych ukazał się piękny efekt 
prac renowacyjnych dwóch łuków 
w owej nawie północnej kościoła 
parafialnego. Jednakże użyty przez 
konserwatorów kolor (wynikający 
z przeprowadzonych wcześniej 
odpowiednich badań) wzbudził 
kontrowersje i grupa parafian 
wysłała nawet list do wojewódz-
kiego konserwatora zabytków. 
W odpowiedzi pani konserwator 
zapewniła o profesjonalizmie fa-
chowców, dodając przy tym, że to 
dopiero początek i na ostateczny 
efekt należy jeszcze poczekać. Koszt 
prac wyniósł ponad 79 tys. zł.   

II etap
Rozpoczęty rok wcześniej re-

mont kontynuowano od lipca 2019 
r., kiedy to rozstawiono rusztowa-
nia w nawie północnej kościoła 
parafialnego i tym samym ruszyły 
prace renowacyjne sklepień i ścian 
nawy bocznej północnej. Zaplano-
wane prace miały objąć badania 
stratygraficzne, czyli ustalenie 
oryginalnego wzoru i koloru ścian, 
żeber oraz odlewów a następnie 
przywrócenie ich do pierwotnego 
stanu. I tak z przeprowadzonych 
badań wynikło, iż żebra sklepień 
powinny być nieco jaśniejsze 
i poprzedzielane fugami na takie 
odcinki jak cegły w murze. Okaza-
ło się również, że przy główkach 
były malowane kwiaty, a same zaś 
główki wykonane były jedne z por-
celany, a inne to odlewy, i posiadały 
nawet złocenia. Etap ten zakończyć 
się ma do końca roku, a jego efek-
tem ma być dokończenie renowacji 
całego sklepienia nawy północnej, 
poprawienie I etapu i odkrywka 
na ścianach tejże nawy. Głównym 

WNĘTRZE KOŚCIOŁA TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
ODZYSKUJE DAWNY BLASK

Od 2014 r. w żmigrodzkim kościele parafialnym cały czas coś się dzieje, stale podejmowane są prace renowacyjne, mające na celu zachowa-
nie tego ważnego i pięknego zabytku dla następnych pokoleń. Dotychczas wyremontowano m.in. całą wieżę, odnowiono elewacje, wykonano 
nowy dach. W końcu przyszedł czas na wnętrze. 

wykonawcą tych żmudnych prac są 
pani Ewa Kuśnierz i  pani Jolanta 
Marosik.    

Przewidywany koszt pracy wy-
nosi 100 200 zł. Na szczęście żmi-
grodzkiej Parafii udało się zdobyć 
dofinansowanie: 50 tys. zł z Urzędu 
Miejskiego w Żmigrodzie i 35 tys. 
zł z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego. Swój 
ogromny wkład wnieśli parafia-

nie, którzy podczas XVII Festynu 
Parafialnego zebrali ponad 17 tys. 
zł przeznaczone na renowacje 
w żmigrodzkiej świątyni oraz na wy-
danie historycznej książki o naszej 
wspólnocie i naszych kościołach. 
Ponadto, comiesięczne zbiórki „na 
tacę” również wspomagają finan-
sowanie koniecznych inwestycji 
w parafii. Bóg zapłać!

Paweł Becela 

„Na życie trzeba patrzeć z dy-
stansem, niczemu się nie dziwiąc, 
niczego nie potępiając. I cieszyć 
się każdym drobiazgiem: że kwia-
ty zakwitły, i że ładnie się wygląda 
w nowej sukience...” – tymi 
słowami Anny Dymnej, przed 
kilkoma laty, powitała członków 
ŻUTW ówczesna prezes Jadwiga 
Żukowska

Maksyma jest aktualna do dziś, 
a po 9 latach funkcjonowania 

Żmigrodzki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 2 października, rozpoczął 
kolejny semestr działalności.  Uro-
czyste rozpoczęcie odbyło się w ka-
wiarni ZPK w obecności zarządu, 
członków oraz zaproszonych gości. 

Wszystkich powitała Mirosława 
Borkowska – prezes zarządu, która 
podziękowała za dobrą współ-
pracę burmistrzowi Robertowi 
Lewandowskiemu i jego pracow-
nikom, podsumowała poprzedni 

semestr i przedstawiła plany na 
przyszłość. Z  życzeniami owocnej 
„nauki” wystąpił włodarz Robert 
Lewandowski, który podkreślił, 
jak wspaniałą inicjatywą jest ŻUTW 
i zadeklarował dalsze wsparcie. 

Nie zabrakło także podzięko-
wań dla Jadwigi Żukowskiej, wie-
loletniej prezes, która została mile 
zaskoczona pięknymi kwiatami. 

Przyjemną tradycją tego grona 
jest pamięć o swoich jubilatach – 

kilka osób zostało obdarowanych 
drobnymi upominkami i serdecz-
nymi życzeniami. 

Spotkanie uświetnił energetycz-
ny występ zespołu Zielona Łączka.

Życzymy słuchaczom lokalnego 
uniwersytetu nieustannego rozwo-
ju dla własnej satysfakcji i wielu 
przyjemnych chwil we własnym 
gronie.

MK

INAUGURACJA KOLEJNEGO SEMESTRU 
ŻMIGRODZKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
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Tradycyjnie już przed właściwą 
konferencją odbył się Marsz Ró-
żowej Wstążki. Grupa wyruszyła 
z rynku w kierunku Domu Kultury, 
a cały pochód zabezpieczała żmi-
grodzka policja. 

Prezes Beata Krawczyk uro-
czyście powitała gości. Następnie 
głos zabrał Burmistrz Gminy Żmi-
gród Robert Lewandowski, który 
dziękował za frekwencję. Życzył 
wszystkim, aby było jak najwięcej 
ludzi, którzy chcą wiedzieć, jak 
postępować, by być zdrowszymi. 
Podkreślił, że najważniejszym 
w życiu jest być po prostu zdrowym. 
Mając zdrowie, cała reszta się ułoży. 
Następnie burmistrz na ręce Prezes 
Fundacji „Dobra Dusza” złożył list 
gratulacyjny z podziękowaniami za 
działalność prozdrowotną na rzecz 
lokalnej społeczności. Starosta Mał-
gorzata Matusiak podkreślała, jak 
ważni w leczeniu onkologicznym 
są inny specjaliści poza lekarzem 
prowadzącym. Jak ważne jest 
wsparcie ludzi, którzy nie pozwolą 
uwierzyć, że rak to wyrok. Mówiła 
także o tym, że wiedzieć więcej, to 
bać się mniej, a bez działalności pań 
z fundacji nie byłoby tych wszyst-
kich osiągnięć i wiedzy w naszych 
głowach. 

Pani Krawczyk słynie z tego, 
że bardzo często dzieli się swoimi 
przemyśleniami ze słuchaczami. 
W tym roku zwróciła uwagę na 
niesamowicie ważne słowo – 
„wdzięczność”. Poruszyła publicz-
ność słowami: „Nie wszystko, co się 
opłaca, to warto. Nie wszystko, co 
warto, to się opłaca”. Razem z panią 
Haliną Szaniawską rozdały statuet-
ki i podziękowania dla najbardziej 
zasłużonych osób, które przez 
wiele lat nieustannie wspierały 
– i nadal wspierają – wszelkie ich 
poczynania. 

Słuchając wszystkich prele-
gentów, zapisałam kilka przesłań, 
którymi chciałabym się z Państwem 
podzielić. Dr Jacek Calik (który na 
naszą konferencję przyleciał spe-
cjalnie z Barcelony!) mówił o tym, 
jak ważne jest obserwowanie swojej 
skóry i badanie jej przy pomocy 
dermoskopu u lekarza. Po swojej 
prelekcji zbadał pacjentki, które 

X ŻMIGRODZKA KONFERENCJA ONKOLOGICZNA 
„RAK TO NIE WYROK”

Jeśli ktoś zapyta mnie, za co lubię jesień, to z pewnością wymienię to wydarzenie. W corocznej Konferencji Onkologicznej brałam udział już 
trzeci raz z rzędu. Tym razem było jeszcze bardziej  wyjątkowo niż zwykle. Jubileuszowo. Wdzięcznie. 29.09.2019 r. to data, którą z pewnością 
zapamięta wielu. 

wcześniej wyraziły taką chęć. Im 
wcześniej udamy się na wizytę, 
widząc zmiany, tym lepiej dla nas. 
Pan Bartłomiej Pawlaczyk uświada-
miał, jak ważny jest… świadomy 
oddech. Powinnyśmy pamiętać 
o tym, aby oddychać tylko przez 
nos. To bezpieczne dla naszych 
serc. Pani Marta Kierzowska-Grzy-
bek wyjaśniła, na czym polega 
efekt nocebo. To, że ktoś w naszej 
rodzinie miał raka, nie znaczy od 
razu, że my będziemy go mieć także. 
Tysiące naszych genów mutują. Nie 
możemy żyć w wiecznym stresie, że 
czeka nas podobny los. Co możemy 
zrobić na co dzień, aby przyczynić 
się do metylacji DNA? Zadbać o od-
powiednią dietę, dobry sen, stan 
emocjonalny, starać się niwelować 
stres i dbać o kondycję fizyczną. 
Pani Barbara Szweda, specjalistka 
od psychobiologii, mówiła o tym, że 
jesteśmy nauczeni kochać innych, 
ale nie siebie. Wmawia się nam, że 
taka postawa mogłaby być odbie-
rana egoistycznie. Jednak będzie 
nam w życiu bardzo źle, jeśli nie 
zaczniemy od kochania właśnie 
samych siebie. Doktor Agnieszka 
Zygmunt zachęcała do wytańcze-
nia dobrych i złych emocji, a pani 
Joanna Świętaszczyk podsumowała 
swoją fizjoterapeutyczną działal-
ność w Fundacji. Całego wydarzenia 
dopełnił występ Izy Możdżeń, która 
z kolei zachęcała do terapii poprzez 
muzykę. 

W przerwie nie mogło zabrak-
nąć pysznego makrobiotycznego 
jedzenia, za które odpowiedzialna 
była pani Ewa Jakubowska. 

Cieszę się, że mam okazję brać 
udział w tym dorocznym spotka-
niu. Trudno jest oddać słowami 
panującą tam atmosferę. Jest to 
niesamowicie radosny, dający 
nadzieję i wiedzę dzień. Mnóstwo 
roześmianych twarz. Kobiet i męż-
czyzn, którzy pokazują, że… rak to 
nie wyrok. 

Życzę tym niesamowitym ko-
bietom wiele energii i zapału do 
dalszych działań. Żmigrodzianie są 
za wszystko WDZIĘCZNI i nie mogą 
doczekać się kolejnych spotkań! 

Aleksandra Klimkowska 
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