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OKIEM BURMISTRZA

Rozpoczynanie z Państwem 
kolejnego roku na łamach Wiado-
mości Żmigrodzkich to wyjątkowo 
przyjemny „skok w nowy rok”. 
Bardzo się cieszę, że mogę się z Pań-
stwem przywitać na łamach nowego 
numeru Wiadomości Żmigrodzkich 
i z niecierpliwością wypatruję, pew-
nie podobnie jak Państwo, tego co 
przyniesie nam najbliższe 12 mie-
sięcy. Wiele zależy od nas samych, 
naszej determinacji, ciężkiej pracy 
i motywacji. Jednak jedno jest pew-
ne - każdy dzień warto przeżywać 
jak ten najważniejszy w naszym 
życiu i cieszyć się nim oraz dbać 
o to, aby był dobry. I takich dobrych, 
wyjątkowych, spokojnych i pełnych 
miłych chwil dni Państwu i sobie 
serdecznie życzę w nowym roku! 

Ogromną radością jest dla mnie 
to, że podczas naszych spotkań, 
czy to osobistych, czy na łamach 
Wiadomości Żmigrodzkich, mogę 
się z Państwem podzielić tym, co 
dzieje się na terenie naszej gminy. 
Dziś jest podobnie. 

Walczymy ze smogiem
Jako lider projektu dotyczącego 

poprawy stanu powietrza na terenie 
Doliny Baryczy otrzymamy dotację 
w wysokości prawie ośmiu milio-
nów złotych na działania zmierza-
jące do całkowitej wymiany starych 
pieców tzw. „kopciuchów” na inne 
źródła ciepła. Wartość tego projektu 
to ponad 11 mln zł i będziemy go 
realizować wspólnie z sześcioma 
gminami przez najbliższe dwa lata. 
Jest to tzw. projekt grantowy, co 
w praktyce oznacza, że będziemy 
ogłaszać konkursy dla mieszkań-
ców, którzy będą mogli ubiegać 
się o dotację do wymiany pieca 
w wysokości 70% inwestycji. Sza-
cuję, że w ramach tych konkursów 
wymianie będzie podlegało od 150-
200 pieców na terenie naszej gminy. 

Z ekologią na co dzień
Jest to ogromnie ważny projekt 

z perspektywy  działań proeko-
logicznych, które mają na celu 
uchronienie naszego naturalnego 
bogactwa - niezwykłego mikrokli-
matu Doliny Baryczy przed działa-
niem szkodliwego smogu. Drodzy 
Państwo, działania proekologiczne 
powinny być bliskie każdemu 

z nas! Dlatego, że poprzez małe 
kroki - segregację odpadów, mniej-
sze zużycie plastiku, korzystanie 
z rowerów zamiast samochodów, 
czy też wymianę pieców, działamy 
na rzecz świata w którym sami 
żyjemy i będą żyć nasi najbliżsi. Nie 
mówimy tu o tym co stanie się za 
200 czy 300 lat, tylko o tym, czym 
będziemy oddychać za 2, 5 lub 10 
lat. Nie niszczmy tego, co daje nam 
natura. Postępujmy mądrze - dla 
siebie i naszych bliskich. 

W tej chwili w naszym mieście 
zamontowane zostały trzy czujniki 
badające jakość powietrza. Będą one 
pokazywać każdego dnia jakość 
powietrza w Żmigrodzie i mam 
nadzieję, że będą mobilizacją do 
tego, abyśmy wspólnie dbali o czy-
ste powietrze, którym oddychamy 
na co dzień!

Korzeńsko inwestuje!
W kwestiach inwestycyjnych 

rok 2019 przyniósł wiele dobrych 
projektów dla miejscowości Ko-
rzeńsko. Pierwszy to komplekso-
wy remont świetlicy. Ogromne 
podziękowania składam władzom 
sołectwa oraz osobom, których 
nie sposób wymienić wszystkich, 
a które zaangażowały się w remont 
świetlicy oraz w pozyskanie dotacji 
na ten cel z Lokalnej Grupy Dzia-
łania w ramach działania „Działaj 
Lokalnie”. Gmina również wsparła 
projekt kwotą ponad 30 tysięcy 
złotych, ale to co najważniejsze 
i zasługuje na ogromne docenie-
nie i słowa uznania to fakt, że 
to mieszkańcy, niemal w czynie 
społecznym, wykonali wszystkie 
prace o wartości ok. 100 tys. zł. 
Dlatego też ogromne podziękowa-
nia należą się pani sołtys, radzie 
sołeckiej, radnemu: gminnemu 
i powiatowemu oraz wszystkim 
osobom, które zaangażowały się 
w to przedsięwzięcie. Pierwszego 
grudnia odbyło się oficjalne otwar-
cie świetlicy i wszyscy możemy już 
obejrzeć efekty prac na żywo. 

Coraz piękniej!
Dzięki determinacji i pracy 

Stowarzyszenia „Ekologiczna wieś” 
z Korzeńska udało się też zagospo-
darować duży, ważny plac w tej 
miejscowości. Nie byłoby to moż-

liwe bez dotacji w kwocie 300 tys. 
zł, którą pozyskało Stowarzyszenie. 
Swoją cegiełkę - 100 tys. zł - dołożyła 
też gmina i dziś możemy cieszyć 
się pięknym placem z parkingiem 
i sceną, placem zabaw oraz nasa-
dzeniami zieleni w Korzeńsku. Ta 
inwestycja zmieniła diametralnie 
wygląd tej części miejscowości 
i bardzo cieszy uporządkowanie 
tego terenu oraz jego nowoczesny 
charakter!

Mamy budżet
2019 rok zakończyliśmy też 

ostatnią, budżetową sesją Rady 
Miejskiej Żmigrodu. Radni w zasa-
dzie jednogłośnie podjęli uchwałę 
budżetową na rok 2020. W nowy 
rok wchodzimy z budżetem na 
poziomie wydatków i dochodów 
w kwocie ok. 80 mln zł. Nie jest 
to budżet, który łatwo było nam 
zaplanować i nie będzie łatwo 
go zrealizować, a wszystko przez 
duże wyzwania dotyczące kosztów 
bieżących, utrzymania jednostek 
oświatowych w naszej gminie 
oraz zwiększonych cen energii, 
które także odczujemy w naszym 
planie finansowym. Jest to bolącz-
ka nie tylko nasza, ale też innych 
samorządów, które rosnących cen 
energii nie mają rekompensowa-
nych w należyty sposób. Musimy 
sobie radzić z podwyżkami, które 
dotykają każdego  z nas w ramach 
posiadanych środków własnych 
i tak staramy się robić. 

Ambitne plany
Mimo trudności wygospoda-

rowaliśmy kwotę prawie  8 mln 
zł na inwestycje. Najważniejsze, 
które chcemy zrealizować to mo-
dernizacja szkoły w Radziądzu oraz  
budowa świetlicy w Kliszkowicach. 
Mam nadzieję, że rozpoczniemy 
też budowę krytej pływalni. W tej 
chwili analizujemy dokumentację 
dotyczącą tego w jakim kształcie 
ta inwestycja mogłaby powstać. 
Czekamy na informacje dotyczące 
pozyskania dotacji z Minister-
stwa Sportu na ten cel i myślę, 
że w pierwszym kwartale 2020 
roku wiele kwestii dotyczących 
powstania tego obiektu zostanie 
wyjaśnionych. Obecnie plan zakła-
da, że w 2020 roku rozpoczniemy 
realizację tej inwestycji. 

Jestem przekonany, że w ciągu 
roku będziemy też zwiększać kwoty 
na inwestycje drogowe. Będzie to 
uzależnione m.in. od pozyskiwania 
środków zewnętrznych. Kiedy tylko 
uda nam się je pozyskać, będziemy 
na bieżąco korygować nasz plan 
finansowy dotyczący inwestycji 
drogowych. W budżecie na 2020 
rok oczywiście zostały zaplanowane 
środki na rzecz funduszy sołeckich 
oraz budżetu obywatelskiego, 
a także mniejszych, ale nie mniej 
ważnych inwestycji. Wśród nich są 
m.in. dobudowy oświetlenia ulicz-
nego w różnych częściach gminy, 
czy też modernizacje lub doposa-
żenia placów zabaw szczególnie na 
terenach wiejskich - a mamy  prawie 
40 miejscowości i 30 sołectw!

W świątecznym klimacie
Koniec 2019 roku będziemy 

wspominać bardzo miło m.in. za 
sprawą wielu ciekawych inicjatyw, 
spotkań przedświątecznych i wi-
gilijnych. To piękne, że potrafimy 
w ten sposób świętować wspólnie 
i dzielić te momenty, które nie są 
już zarezerwowane tylko dla grona 
najbliższej rodziny, ale dla tej pięk-
nej i wielkiej rodziny jaką jest spo-
łeczność Żmigrodu - naszej małej 
ojczyzny. Dziękuję za te wszystkie 
spotkania, za pierwszą Wigilię 
Wszystkich Żmigrodzian, za życze-
nia, uśmiechy, cudowną atmosferę 
jarmarku, wspólnego kolędowania 
i za wsparcie organizacyjne tych pro-
jektów. Tymi przemiłymi akcentami 
i w poczuciu wspólnoty wchodzimy 
w nowy rok, który mam nadzieję, 
że będzie dla Państwa wyjątkowy, 
dobry, pełen radosnych chwil i pięk-
nych momentów. Życzę Państwu 
zdrowia, radości z każdego dnia 
i spełnienia wszystkich marzeń! 
Zachęcam też do wspólnej zabawy 
25 stycznia, podczas XII już edycji 
Żmigrodzkiego Charytatywnego 
Balu Smoka, którego bohaterami są 
Natalia Darowska i Dominik Poślad. 
Wierzę, że ten nowy rok rozpocz-
niemy salwą dobrych uczynków, 
której efektem będzie frekwencja 
i szczodra zbiórka na rzecz Natalii 
i Dominika. 
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W tym roku bohaterami balu 
są: dziewiętnastoletnia Natalia 
Darowska i sześcioletni Dominik 
Poślad. Dwie osoby, które pomimo 
przeciwności losu, przy ogromnym 
wsparciu najbliższych walczą o każ-
dy dzień, walczą o samych siebie. 

NATALIA DAROWSKA
Natalia ma 19 lat. Gdy jej ró-

wieśnicy planują przyszłość, ona 
walczy o zdrowie. Wypadek komu-
nikacyjny, w którym uczestniczyła 
w maju zeszłego roku odebrał jej 
nadzieję na realizację marzeń 
o samodzielności, studiach i o po-
maganiu innym. To był ułamek 
sekundy który zmienił całe jej 
życie. Nastąpiła ciemność, a później 
zupełnie inna rzeczywistość. Ta, 
w której ze sprawnej osoby stajesz 
się zależny od innych. Zdany na 
łaskę i niełaskę. Skazany na po-
tworny ból, o którym nie możesz 
powiedzieć, bo słowa zatrzymują 
się gdzieś po drodze. Pierwsze 
chwile w szpitalu to walka o życie. 
Potem przebudzenie i iskierka 
nadziei, że wszystko wróci do 
normy, że jest szansa na normalną 
przyszłość. Natalka wszystkiego 
uczyła się od początku. Każdy 
gest, poruszenie nogą, wskazanie 
palcem, uśmiech, pojedyncze gry-
masy, wskazywanie potrzeb, tego 
co ją boli. Małymi kroczkami, ale do 
przodu. Walka o każdy dzień, mnó-
stwo łez i energii włożonej w pracę. 
Wszystko po to, by odzyskać, choć 
część władzy nad własnym ciałem. 
I gdy nastolatka szykowała się do 
przeniesienia do ośrodka rehabi-
litacyjnego nastąpiło dramatyczne 
pogorszenie stanu zdrowia. Kolejna 
operacja i ratowanie życia. Po tym 
incydencie  Natalia obudziła się 
jako inna osoba. Wszystko, czego się 
nauczyła, zniknęło bezpowrotnie. 
I trzeba było sporo czasu i przede 
wszystkim walki mamy Iwony 
o to, żeby dziewczyna powolutku, 
ale ruszyła do przodu. Intensywna 
rehabilitacja, a przede wszystkim 
wsparcie najbliższych, wyciągnęły 
Natalkę z zapaści i dziś, choć nie do 
końca wszystko pamięta, choć bra-
kuje jeszcze sprawności fizycznej, 
porusza się o własnych siłach, roz-
mawia, a na jej twarzy coraz częściej 

KOLEJNY BAL SMOKA PRZED NAMI
TYM RAZEM POMAGAMY NATALII I DOMINIKOWI
Już 25 stycznia 2020 r. żmigrodzianie po raz kolejny zjednoczą się, aby przy okazji świetnej zabawy i gali wręczenia nagrody Żmigrodzkiego 

Smoka Sukcesu, pomóc młodym mieszkańcom gminy Żmigród, którym los nie szczędził bólu i cierpienia.

gości uśmiech. Zdeterminowana 
walczy o siebie i powrót do normal-
ności. Pięć dni w tygodniu spędza 
w ośrodku rehabilitacyjnym, gdzie 
intensywnie ćwiczy. Marzy o tym,  
żeby znowu pojeździć na rolkach 
albo po prostu pobiec przed siebie.

DOMINIK POŚLAD
Dominik przyszedł na świat 

9 lutego 2014 roku. Cała ciąża 
przebiegała prawidłowo, nie było 
jakichkolwiek oznak zbliżających 
się kłopotów. Jednak kilka chwil 
po porodzie okazało się, że chłopca 
i jego najbliższych czekają trud-
ne chwile. Chłopiec urodził się 
z przepukliną oponowo-rdzeniową 

ze współistniejącym wodogło-
wiem. To wrodzona wada układu 
nerwowego, najcięższa postać 
rozszczepu kręgosłupa, w której 
źle wykształcone są kręgi. Towa-
rzyszy temu również niedowład 
kończyn dolnych oraz pęcherz 
neurogenny. Między godziną 2 
a 3 w nocy przewieziono go do 
Poznania, gdzie został poddany 
poważnej operacji zamknięcia prze-
pukliny oraz wszczepienia układu 
zastawkowego. Chłopiec został 
skierowany do kolejnych lekarzy: 
urologa, neurologa, neurochirurga, 
ortopedy z którymi spotyka się 
regularnie do dnia dzisiejszego. 
Walka o życie została wygrana, 

jednak od 2. miesiąca jest rehabi-
litowany codziennie, co 3 godziny 
jest cewnikowany, od 2. miesiąca 
życia porusza się na wózku inwa-
lidzkim, jest sparaliżowany od pasa 
w dół. W głowie ma wszczepioną 
zastawkę, która odprowadza płyn 
rdzeniowy z głowy. W kwietniu 
zeszłego roku przeszedł operację 
w związku z zakotwiczonym rdze-
niem. Kolejny problem to postępu-
jąca skolioza kręgosłupa - Dominika 
czeka operacja wstawienia dwóch 
teleskopowych prętów, które będą 
trzymały go w pionie. Na razie z tym 
problemem walczy za pomocą gor-
setu. Na chwilę obecną dla chłopca 
nie ma optymistycznej diagnozy 
i szans na pełnosprawność. Jednak 
mimo tych wszystkich kłopotów 
Dominik jest bardzo pogodnym 
i uśmiechniętym dzieckiem. Jeżeli 
uda się utrzymać w dalszym ciągu 
takie tempo jego rozwoju, to jest 
szansa, że w przyszłości będzie 
świetnie sobie radził w codziennym 
życiu. Leczenie Dominika opiera 
się głównie na stałej rehabilitacji, 
która jest dla niego światełkiem 
w tunelu. I pozwala, żeby w pełni 
korzystał z życia na miarę swoich 
możliwości.  Dzięki niej robi to co 
lubi - chodzi na spacery ze swoim 
ukochanym psem i spędza czas z ró-
wieśnikami w przedszkolu.  Na co 
dzień nad Dominikiem czuwa jego 
mama Kasia, która często z drżącym 
sercem obserwuje poczynania syn-
ka. A on „rajduje” na swoim wózku, 
samodzielnie próbuje się rozbierać, 
sam schodzi z wózka i próbuje 
wielu aktywności. Często kończy 
się to upadkiem, ale najważniejsze, 
że zawsze wstaje i próbuje po raz 
kolejny. Bo życie na wózku to nie 
koniec świata…

Wierzymy, że jak co roku otwo-
rzycie swoje serca i sprawicie, że na 
twarzach Natalii i Dominika zagości 
uśmiech i wiara, że przyszłość może 
być łatwiejsza. Bo zawsze, gdy ma 
się wsparcie przyjaciół, łatwiej iść 
przez życie. Nawet, gdy ta droga 
usłana jest chorobą i cierpieniem. 
A Żmigrodzianie niejednokrotnie 
pokazali, że są wspaniałymi przy-
jaciółmi. 

Małgorzata Kosińska

Szanowni Państwo - ponownie, z ufnością 

zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie na-

szych bohaterów.  Jak możecie pomóc? Prze-

kazując przedmiot lub bon na usługę, który 

zostanie sprzedany podczas styczniowego balu, 

lub dokonując wpłaty na specjalnie utworzone 

subkonto: 

Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie,  

nr: 73 9598 0007 0019 5953 2000 0006 

z dopiskiem „Zbiórka publiczna nr 2019/6011/

KS, wpłata na leczenie Natalii i Dominika”
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Od poniedziałku do piątku: - w godz. 8.00-13.30 - szkoły z Gminy 
Żmigród; - 13.30 - 15.00 - przerwa techniczna; - 15.00 - 21.00 - ogólno-
dostępne, w sobotę i niedzielę w godz. 13.00 do 21.00 (16.30-17.00 
przerwa techniczna).

BILETY:
ulgowy            - 3 zł/1h
osoby dorosłe          - 6 zł/1h
wypożyczenie łyżew         - 4 zł/1h
dzieci do lat 5          - wstęp wolny
BILETY RODZINNE:
2 rodziców + 1 dziecko        - 12 zł/1 h
2 rodziców + 2 dzieci        - 14 zł/1 h
2 rodziców + 3 dzieci        - 16 zl/1 h
2 rodziców + 4 dzieci        - 18 zł/1 h
1 rodzic + 1 dziecko        - 7 zł/1 h 
Żmigrodzka rodzina na 5+       (-50%)
Osoby niepełnosprawne       (-50%)
Bilety szkolne grupowe (min. 10 osób):    - 2 zł/ 1h
Karnety 5 wejść (na 1 h): 
ulgowy            - 12 zł
normalny           - 24 zł
Ostrzenie łyżew          -  6 zł/ parę

Osoby obsługujące lodowisko (kontakt): tel. 511-505-462,
tel. 783-419-729, tel. 667-245-579.

LODOWISKO OTWARTE 
PO RAZ JEDENASTY

Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie rozpoczął 9 grudnia sezon 
zimowy 2019/2020. Lodowisko czynne jest cały tydzień i co najważ-
niejsze cennik pozostał taki sam jak przed rokiem.

Jak ten czas szybko leci, a dowo-
dem na to jest kolejny rok zimowej 
atrakcji w Żmigrodzie. Miejscowe 
lodowisko pojawiło się w sezonie 
2009/2010, tak więc w tym roku ma 
już 11 lat i co roku jest dostępne 
dla każdego w bardzo przystępnej 
cenie. Podobnie będzie i tym razem, 
gdyż zarządzający obiektem Zespół 
Placówek Kultury poinformował 
o podtrzymaniu cennika sprzed 
roku. Od pewnego czasu na terenie 
Orlika znajdującego się przy ul. 
Sienkiewicza 6 można było zauwa-
żyć trwający montaż lodowiska. Jak 
się okazało, cały zabieg przebiegł 
bez większych zakłóceń i aktualnie 
łyżwiarska atrakcja Żmigrodu jest 
stopniowo zalewana wodą, aż do 

momentu powstania odpowiedniej 
tafli lodu. Wszystko więc wskazuje 
na to, że sezon 2019/2020 zostanie 
zainaugurowany w poniedziałek (9 
grudnia) i tradycyjnie w tym dniu 
wstęp będzie bezpłatny. Lodowisko 
o wymiarach 20 m x 40 m będzie 
czynne do marca tego roku, ale 
wiadomo, że w tym przypadku 
wszystko jest uzależnione od panu-
jących warunków atmosferycznych. 
Poniżej prezentujemy szczegółowe 
informacje dotyczące terminów 
otwarcia obiektu oraz cennik. Warto 
również dodać, że w ofercie ZPK 
Żmigród posiada również ostrzenie 
łyżew na miejscu.

Grzegorz Paryna

INWESTYCJE

Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego oraz budowa chodnika 
- ul. Sienkiewicza

Przed świętami oddano do użytku ciąg pieszo - rowerowy przy ul. 
Sienkiewicza. Ułożono nawierzchnię z kostki betonowej o długości 
blisko 200 m oraz dodatkowo chodnik o długości 51 m. 

Wartość inwestycji wyniosła 329 000 zł i została zrealizowana 
dzięki wsparciu finansowemu Województwa Dolnośląskiego 
w kwocie 205 000 zł.

Trasę Barkowo - Barkówko można przejechać po nowej na-
wierzchni.

Grudzień był miesiącem obfitującym w oddawane do użytku 
wyremontowane drogi. Tym razem Starostwo Powiatowe w Trzeb-
nicy doprowadziło do położenia nakładki mineralno - asfaltowej na 
długości ponad 4 km drogi powiatowej nr 1274D. 

Wartość inwestycji wyniosła 1.839.986,43 zł. 

Nowy chodnik w Kaszycach Milickich.
Zakończono prace nad I etapem przebudowy drogi powiatowej 

nr 1329D, która polegała na budowie chodnika w miejscowości 
Kaszyce Milickie. 

Wykonano chodnik o długości 500 m, położono asfaltową 
nawierzchnię, wykonano zjazdy do posesji, przejście dla pieszych, 
próg zwalniający oraz oznakowanie. 

Zadanie realizowane zostało przez Powiat Trzebicki i sfinanso-
wane w 50% przez Gminę Żmigród. 

Wartość zadania: 386.491,73 zł. oprac. Anna Skocz
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ŻMIGRODZKI LITERAT Z NAGRODĄ 
Na początek  -  wielkie gratu-

lacje! Pokonanie tak wielu osób 
z całej Polski to naprawdę duży 
sukces! Jak oceniasz swój udział 
w konkursie?

Dziękuję serdecznie, bardzo mi 
miło! Muszę przyznać, że mimo 
względnego zadowolenia czuję 
pewien niedosyt. Myślę, że zawsze 
może być lepiej, ale trzeba się cie-
szyć z tego co się ma.

Dlaczego zdecydowałeś się 
wziąć udział w tym konkursie? 
Skąd się o nim dowiedziałeś? 

Konkurs “podsunęła” mi moja 
polonistka - pani Sabina Łuczuk-
-Szuba, która była dla mnie nie-
ocenioną pomocą podczas pisania 
wszystkich trzech prac. Do wzięcia 
w nim udziału zachęciła mnie jedna 
z głównych nagród - spektakl na 
podstawie zwycięskiego scena-
riusza. Myślę, że każdy kto pisze 
jakąś historię, chciałby zobaczyć 
ją zagraną na deskach teatru, bądź 
dużym ekranie, a właśnie między 
innymi o to walczy się w tym 
konkursie. Niestety ostatecznie 
troszkę mi zabrakło, aby spełnić 
to małe marzenie.

Jak wyglądały przygotowania?
Szczerze mówiąc nie przygo-

towywałem się do tego konkursu 
w żaden konkretny sposób. Zwy-
czajnie pomyślałem, przysiadłem 
i napisałem.

Jaki był temat przewodni tego-
rocznej edycji konkursu?

W tegorocznej edycji konkursu 
tematem przewodnim była twór-
czość Stanisława Wyspiańskiego. 

„Giętkie Pióro” to Ogólnopolski Konkurs Literacki dla młodzieży, 
który jest organizowany przez Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa 
Kalasancjusza w Warszawie. Autorem nagrodzonej 3. miejscem pracy 
jest żmigrodzianin, a zarazem uczeń Powiatowego Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Żmigrodzie - Maciej Golemo.

Z kolei w przyszłym roku wszystko 
ma się skupiać wokół postaci Jana 
Pawła II.

Z jakich etapów składał się 
konkurs? 

Konkurs składał się z trzech eta-
pów, które po kolei eliminowały ko-
lejnych uczestników. W pierwszym 
etapie trzeba było się zmierzyć 
z tematem: „Bądź jak meteor, jak 
błyskańce” czyli wyprzedzić swoją 
epokę. Był to temat, który można 
interpretować na tyle sposobów, 
że nietrudno było napisać coś cie-
kawego. Pomagała w tym również 
absolutnie dowolna forma utworu. 
Drugi etap polegał na stworzeniu 
opowiadania opartego na jednym 
z wątków bądź postaci z „Wesela” 
Wyspiańskiego. Trzeci etap to 
stworzenie scenariusza spektaklu 

teatralnego na podstawie własnego 
opowiadania.

Czy było coś co sprawiło Ci 
trudność podczas konkursu?

Na szczęście nie, pisało mi się 
wyjątkowo dobrze.

Jak zrodziła się w Tobie potrze-
ba pisania?

Muszę przyznać, że nie miałem 
takiej wewnętrznej potrzeby. Nie 
miałem żadnych mistycznych 
uniesień, dzięki którym czułem, 
że muszę pisać. Tak naprawdę do 
pisania zmotywowała mnie pani 
Sabina, która uczy mnie od samego 
gimnazjum i jakoś wydobyła ze 
mnie tę iskrę.

Jak szlifowałeś swój warsztat?
Przez pisanie na inne konkursy. 

To chyba jeden z najlepszych spo-
sobów, bo motywuje do działania, 

głownie przez to, że zawsze to jakaś 
rywalizacja.

Czy wynik konkursu był dla 
Ciebie zaskoczeniem?

Tak, szczególnie w pierwszych 
dwóch etapach. Ten konkurs 
wydawał mi się konkursem o wy-
jątkowo wysokim poziomie, więc 
to, że dostawałem się coraz wyżej 
było dla mnie zaskoczeniem. Tak 
jak już wcześniej wspominałem, 
czułem się odrobinę zawiedziony 
tym, że nie zobaczę swojej sztuki na 
deskach teatru, ale cóż, tak bywa.

Który gatunek jest Twoim ulu-
bionym? Jakie książki najczęściej 
czytasz?

Nie mam ulubionego gatunku 
i staram się nie zamykać w jednym. 
Wydaje mi się, że czytanie literatury 
różnych gatunków rozwija zdecy-
dowanie bardziej niż skupianie 
się tylko i wyłącznie na przykład 
na fantasy, które swoją drogą 
uwielbiam. Obecnie zakochałem 
się w twórczości Dostojewskiego.

Jakie są Twoje kolejne literac-
kie cele, marzenia?

Cóż, chwilowo nie mam przed 
sobą żadnych konkursów. Świetnie 
byłoby zobaczyć swoje nazwisko na 
półkach w Empiku, ale to niestety 
nie takie proste.

Czy swoją przyszłość zawodo-
wą wiążesz z pisaniem?

Bardzo chciałbym połączyć 
przyjemne z pożytecznym i będę 
starał się to zrealizować. Czy się 
uda? Przyszłość pokaże.

Dziękuję za wywiad, życzę 
dalszych sukcesów!

Dziękuję bardzo!
Aneta Kosarzycka

ŚWIĄTECZNY KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK ZA NAMI
W kościele św. Trójcy w Żmigrodzie odbył się świąteczny koncert 

kolęd i pastorałek. Koncert rozpoczął się instrumentalną, zagraną na 
saksofonie wersją kolędy „Pójdźmy wszyscy do stajenki” w wykonaniu 
Andrzeja Walusa. Zrobiło się nastrojowo i pięknie. Następnie kilka kolęd 
i utworów własnych zaśpiewała Anna Majkut- Polańska. Wspaniałą 
energią napełnił wieczór występ Anny Jurksztowicz. Jej mocny głos 
i autentyczna, odczuwalna radość z muzykowania jej i gitarzysty, An-
drzeja Ballo, przeniosły się na nas wszystkich. Nie zabrakło wspólnego 
kolędowania, wesołości ale i obecności gospodarza, niezastąpionego 
księdza Romualda Paszczuka, który pomógł zaangażować się publicz-
ności, czyniąc koncert wydarzeniem nas wszystkich.

Koncert odbył się w przepięknej bożonarodzeniowej scenerii na tle 
ołtarza imponująco przystrojonego w betlejemską stajenkę, w otoczeniu 
świątecznych świateł. 

Zapraszamy na wspólne kolędowanie znów za rok. Ten koncert 
z pewnością należy powtórzyć. Anna Skocz 
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Zebranych gości przywitał 
gospodarz spotkania - Adam No-
wak Prezes Stowarzyszenia „Złota 
Jesień” Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, które po raz czwarty 
zajęło się organizacją tego przed-
sięwzięcia. Po modlitwie, którą 
prowadzili dwaj proboszczowie: 
ks. Romuald Paszczuk oraz ks. 
Mariusz Grzesiowski, głos zabrał 
Jerzy Siuda, Zastępca Burmistrza 
Gminy Żmigród.  Wyraził ogromne 
zadowolenie z tego, iż tak wielu 
przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych, tak wielu wolontariuszy 
działa na rzecz dobra społecznego. 
Korzystając z okazji, w imieniu 
własnym i burmistrza Roberta 
Lewandowskiego,  podziękował 
wszystkim za pracę oraz złożył 
życzenia bożonarodzeniowe i no-

woroczne. 
Tradycyjnie, krótką prezentacją 

multimedialną, podsumowany 
został rok działalności pożytku 
publicznego i wolontariatu w naszej 
gminie. Zaprezentowane zostały 
wszystkie działania, jakie były po-
dejmowane przez stowarzyszenia, 
kluby sportowe i fundacje, na które 
pozyskano dotację z budżetu Gminy 
Żmigród oraz działania podejmowa-
ne przez wolontariuszy. 

Zastępca burmistrza Jerzy Siuda 
wręczył przedstawicielom organi-
zacji i kół wolontariackich podzię-
kowania oraz drobne upominki. Po 
części oficjalnej odbyły się wspólne 
życzenia i wieczerza. Całą uroczy-
stość uświetnił występ zespołu 
muzycznego „Brzykowianie”.

Serdecznie dziękujemy organiza-

ORGANIZACJE I WOLONTARIUSZE 
WSPÓLNIE ZASIEDLI DO WIGILIJNEGO STOŁU

12 grudnia w godzinach popołudniowych w sali widowiskowej ZPK odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne połączone z podsumowaniem 
działalności wolontariatu i organizacji pozarządowych. W uroczej scenerii bożonarodzeniowej, przy blasku świec, do stołów zasiedli przed-
stawiciele stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, a także reprezentanci kół wolontariatu funkcjonujących przy żmigrodzkich szkołach.

Na zaproszenie organizatora 
Stowarzyszenia na Rzecz Inte-
gracji Społecznej im. Św. Jadwigi 
Śląskiej w Żmigrodzie, przybyli 
przedstawiciele Urzędu Marszał-
kowskiego: Rafał Olejarz - zastępca 
Dyrektora Departamentu Spraw 
Społecznych Urzędu Marszałkow-
skiego, Agnieszka Kowol -zastępca 
Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego 
w Departamencie Spraw Społecz-
nych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego, 
Małgorzata Matusiak - Starosta 
Powiatu Trzebnickiego,  Robert 
Lewandowski - Burmistrz Gminy 
Żmigród, Jerzy Siuda - Zastępca 
burmistrza Gminy Żmigród, Maria 
Mika - Prezes Dolnośląskiej Fede-
racji Organizacji Pozarządowych, 
dyrektorzy Gminnych Ośrodków 
Pomocy Społecznej, przedstawiciele 
organizacji senioralnych oraz przed-
stawiciele rad seniorów. 

Uroczystego otwarcia Forum 

torom za przepięknie przygotowaną 
uroczystość: Adamowi Nowakowi 
i Stowarzyszeniu „Złota Jesień” 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
w Żmigrodzie. Wielkie słowa po-

dziękowań kierujemy również do 
artystów prezentujących swój ta-
lent podczas wigilijnego spotkania. 

Wioletta Owczarek

DIALOG POMIĘDZY SAMORZĄDEM ORAZ ORGANIZACJAMI  
SENIORALNYMI I RADAMI SENIORÓW JEST POTRZEBNY

We wtorek 10 grudnia 2019 r. w Żmigrodzie  odbyło się Dolnośląskie Forum Otwartego Dialogu pomiędzy organizacjami senioralnymi, 
radami senioralnymi a samorządem. 

dokonali: Małgorzata Matusiak oraz 
Robert Lewandowski. Następnie 
Prezes Dolnośląskiego Forum Or-
ganizacji Pozarządowych - Maria 
Mika zaprezentowała możliwości 
pozyskiwania środków finanso-
wych na działalność społeczną dla 
organizacji pozarządowych oraz 
grup nieformalnych. Dzięki wystą-
pieniu Wacława Bieniasa, kierow-
nika Zespołu Pałacowo -Parkowego 
w Żmigrodzie, zgromadzeni goście 
mogli dowiedzieć się o walorach 
przyrodniczo-turystycznych tego 
niezwykłego miejsca. Bardzo waż-
nym punktem programu był panel 
dyskusyjny, w którym wystąpili 
burmistrz - Robert Lewandowski, 
Agnieszka Kowol - przedstawicielka 
Urzędu Marszałkowskiego, sekre-
tarz Powiatu Trzebnickiego - Iwona 
Kurowska, Marek Ferenc - członek 
Prezydium Dolnośląskiej rady ds. 
seniorów przy Marszałku Woje-
wództwa Dolnośląskiego, Adam 
Nowak - Prezes Stowarzyszenia 
„Złota Jesień” Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów oraz Przewodniczący 
Rady Seniorów Gminy Żmigród 
I kadencji. Paneliści rozmawiali 

na temat potrzeb środowisk se-
nioralnych, ich potencjału oraz 
możliwości wykorzystania tego po-
tencjału na rzecz rozwoju lokalne-
go. Wszyscy byli zgodni co do tego, 
iż seniorzy  są nie tylko skarbnicą 
wiedzy podpartą doświadczeniem, 
ale dają także wspaniały wzór 
do naśladowania i mogą swoimi 
kompetencjami służyć  nie tylko 
sobie nawzajem, ale również spo-
łeczeństwu lokalnemu. 

Po interesującej dyskusji,  przy-
szedł czas na występ artystyczny 
w wykonaniu dzieci z zespołu 
„Kraina piosenki” pod kierunkiem 
Katarzyny Łyczko. 

Wspaniała organizacja przed-
sięwzięcia, bardzo miła atmosfera, 
merytoryczne wystąpienia  oraz  do-
skonałe prowadzenie Forum przez 
Irenę Ratajczak - przedstawicielkę 
środowiska seniorów w Gminie 
Żmigród, sprawiły, iż pozostały 
pozytywne wspomnienia oraz 
duża dawka energii motywująca do 
dalszej  współpracy zarówno samo-
rządy, jak i lokalną społeczność. 

Wioletta Owczarek
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

Opieka wytchnieniowa to program rządowy, który ma zapewnić 
przysłowiowe wytchnienie i odpoczynek za czas sprawowania opieki 
dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Finansowany jest ze środków 
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Z ni-
niejszego programu korzystają opiekunowie i członkowie rodzin sprawu-
jący bezpośrednią opiekę nad dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi. 
Projekt ma za zadanie nagradzać opiekunów osób niepełnosprawnych 
prawem do uzyskania należytego wypoczynku.

GOPS Żmigród przystąpił do realizacji programu opieki wytchnieniowej 
od września 2019 roku. W ramach programu działa m.in. grupa wsparcia, 
wyjazdy integracyjne oraz prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Dzięki 
tym działaniom opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą chociażby 
na chwilę oderwać się od swoich codziennych problemów i „złapać 
oddech”.  To nieoceniona forma wsparcia dla opiekunów osób niepeł-
nosprawnych. „Mamy na terenie gminy grupę wsparcia dla rodziców 
i opiekunów osób chorych. Organizujemy wyjazdy integracyjne, wyjścia 
do restauracji itp. Zależy nam by rodzice i opiekunowie mogli odetchnąć 
na chwilę, i by zostawili w domu, pod opieką, swoje niepełnosprawne 
dzieci” - mówi Ewelina Kondracka, dyrektor żmigrodzkiego GOPS-u. 
W programie uczestniczy 25 osób, a dla niektórych jest on prawdziwym 
oknem na świat. „Z programu korzysta m.in. pan, który od kilkudziesięciu 
lat nie wychodził z domu. Mężczyzna mieszka na 3-cim piętrze, na wsi. 
Udało nam się go zaktywizować, mężczyzna uczestniczy w programie, jest 
z niego zadowolony, a my jesteśmy dumni, że udało nam się go wyciągnąć 
z domu” - dodaje dyrektor GOPS.

Program skierowany jest gównie do osób pełnoletnich. Jednak żmigrodz-
ki GOPS nie wyklucza poszerzenia grona uczestników projektu o osoby 
niepełnoletnie. GOPS otrzymał na ten cel ponad 100 tys. zł z funduszu 
solidarnościowego. Pierwsza odsłona programu trwała  do końca roku 2019.

Aneta Kosarzycka

OPIEKA WYTCHNIENIOWA 
ZAGOŚCIŁA W ŻMIGRODZIE

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Barkowie co roku, w okre-
sie grudniowym, przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia. Oprócz 
przygotowywania ozdób, ubierania choinek, śpiewania kolęd i innych 
tradycyjnych aktywności, pamiętamy także o tych, którzy niekoniecznie 
z niecierpliwością wyczekują tych wyjątkowych dni.

Początek miesiąca to podsumowanie akcji organizowanej przez Fundację 
„Zobacz mnie!”.  Niewidome i niesłyszące dzieci chcą cieszyć się beztroskim 
dzieciństwem. Ich niepełnosprawność niestety to utrudnia. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Barkowie pod kierunkiem Jolanty Gurkowej  
zorganizowali zbiórkę pt.: „Kup prezent: grę planszową, zręcznościową 
układankę, przestrzenne puzzle, pluszaka albo może klocki LEGO”. Na-
stępnie dostarczyli podarunki na adres: Fundacji „Zobacz mnie!”, która 
podarowała je wychowankom dolnośląskich ośrodków dla dzieci niewi-
domych (przy ul. Kamiennogórskiej we Wrocławiu) i niesłyszących (przy 
ul. Dworskiej we Wrocławiu).

Koniec miesiąca to podsumowanie akcji „Świąteczna Zbiórka Żywności” 
przeprowadzonej przez Szkolne Koło Wolontariatu wraz z opiekunami Ireną 
Cych i Małgorzatą Nowak.  Zebrane dary zostały przekazane rodzinom 
potrzebującym z naszej okolicy. 

Dziękujemy uczniom, rodzicom, nauczycielom za pomoc i zaanga-
żowanie. Bożena Szymanowicz

SOLIDARNOŚĆ DZIECI 
Z SP W BARKOWIE

INWESTYCJE

Zakończony został remont drogi do miejscowości Nowe Domy. 
Zakres prac obejmował wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 500 
metrów, utwardzenie poboczy oraz wykonanie przepustu pod drogą.

Wartość wykonanego zadania wyniosła prawie pół miliona złotych 
z czego 150 tyś. złotych pochodziło z dofinansowania Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Żmigród.

W odbiorze wzięła udział starosta powiatu Małgorzata Matusiak, 
zastępca burmistrza gminy Żmigród Jerzy Siuda, członek zarządu Paweł 
Oleś, nadleśniczy Nadleśnictwa Żmigród Mariusz Świerczek, wykonawca 
oraz sołtys miejscowości Borek.

Fot. Tomasz Opałka

DROGA DO NOWYCH DOMÓW 
JUŻ CZYNNA
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STRZEŻMY SIĘ
TRUJĄCYCH PYŁÓW

LEGALNE BIWAKOWANIE
Ruszył pilotażowy program 

Lasów Państwowych, który 
dopuszcza biwakowanie na 
obszarach leśnych. Tereny, 
na których można biwakować 
bez ubiegania się o dodatkową 
zgodę Lasów Państwowych są 
wyraźnie określone i nie obej-
mują obszarów podlegających 
szczególnej ochronie przyrody.  
Jeden z czterech wyznaczonych 
na Dolnym Śląsku obszarów 
znajduje się na terenie naszej 
gminy, na wschód od stawu 
Jamnik, koło Rudy Żmigrodzkiej.

W wyznaczonym obszarze 
biwakować można w grupach 
do 4 osób i nie dłużej niż 2 noce 
z rzędu z założeniem, że po bi-

wakującej grupie nie pozostaje 
żaden ślad.

We wszystkich pozostałych 
przypadkach nadal potrzebna 
będzie zgoda danego nadle-
śnictwa.

Program ma charakter pi-
lotażowy i trwać będzie przez 
rok - od 21 listopada 2019 do 
23 listopada 2020 roku. Po 
tym okresie Lasy Państwowe 
ocenią, jak sprawdziła się nowa 
formuła.

Pozostałe miejsca dostępne 
biwakowiczom odnaleźć można 
na internetowej mapie lasów do-
stępnej pod adresem www.bdl.
lasy.gov.pl (zakładka: Lasy na 
mapach -> Mapa interaktywna 

-> w prawym dolnym rogu klika-
my Mapy BDL i wybieramy Mapę 
zagospodarowania turystycznego. 

Obszar „Obszary pilotażowe 
bushcraft-surwiwal” oznaczone 
są na pomarańczowo)

Anna Skocz

Referat Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska informuje, że w trzech 
miejscach na terenie miasta 
umieszczone zostały urządzenia 
do pomiaru zanieczyszczenia 
powietrza pyłami zawieszonymi 
PM10, PM2,5 i PM1. Te miejsca to: 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
przy ul. Rybackiej, Przedszkole „Zie-
lona Dolina” przy ul. Czereśniowej 
oraz Ochotnicza Straż Pożarna przy 
ul. Kościuszki. 

Pył PM 10 - to mieszanina 
zawieszonych w powietrzu cząste-
czek o średnicy nie większej niż 10 
mikrometrów. 

Poziom dopuszczalny dla stę-
żenia średniodobowego wynosi 
50 µg/m3 i może być przekraczany 
nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. 
Poziom dopuszczalny dla stężenia 
średniorocznego wynosi 40 µg/m3, 
a poziom alarmowy 200 µg/m3. 

Pył PM 2,5 zawiera cząstki 
o średnicy mniejszej niż 2,5 mi-
krometra. 

Poziom dopuszczalny dla stę-
żenia średniodobowego wynosi 25 
µg/m3. Poziom dopuszczalny dla 
stężenia średniorocznego wynosi 
10 µg/m3. 

Pył  PM 1,0 -   zdecydowanie 
najbardziej niebezpieczny złożony 
z cząsteczek o średnicy do 1 mikro-
metra. Dla tego pyłu nie określono 
jeszcze poziomów stężeń.

 W skład wymienionych pyłów 
mogą wchodzić takie substancje 
toksyczne jak np. benzopireny, 
dioksyny i furany. Występowanie 
pyłów PM10, PM2,5 i PM1,0 zwią-
zane jest m.in. z procesami spalania 
paliw stałych (głównie w przydo-
mowych kotłowniach) i ciekłych 
oraz ruchu drogowego, szczególnie 
z pojazdów z silnikami wysokopręż-
nymi bez filtrów cząstek stałych. 
Podział pyłów zawieszonych w za-
leżności od wielkości tworzących 
je cząsteczek jest bardzo ważny, 
ponieważ im mniejsze drobinki, 
tym większe zagrożenie stanowią 

dla naszego zdrowia. Symbol µg 
oznacza mikrometr, czyli jedną 
milionową metra 

 Niekorzystne warunki mete-
orologiczne, szczególnie brak wiatru 
i inwersja, w znacznym stopniu 
sprzyjają kumulowaniu się zanie-
czyszczeń przy powierzchni ziemi 
i powstawaniu smogu, w konse-
kwencji powodują przekraczanie 

wartości stężeń dopuszczalnych 
zanieczyszczeń, szczególnie pyłu 
PM10.

Linki do wykresów pomiarów 
dla poszczególnych lokalizacji oraz 
do zestawienia tabelarycznego tych 
miejsc można znaleźć na stronie 
internetowej www.zmigrod.com.pl

ROŚ
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Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wyso-
koemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych 
na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, 
Zawonia, Żmigród)

Wartość projektu
Całkowita wartość projektu - 11 187 382,54 zł
Dofinansowanie ze środków unijnych - 7 695 707,94 zł
Źródło dotacji
Dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Dolnośląskiego 2014 - 2020

WYMIANA PIECÓW 
GMINA ŻMIGRÓD LIDEREM PROJEKTU

Niebawem uruchomiony zo-
stanie program poprawy jakości 
powietrza w  Gminie Żmigród, 
w ramach którego wymienić będzie 
można stare, wysokoemisyjne pie-
ce na nowe, ekologiczne i zdrowsze 
dla wszystkich źródła energii.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWA-
NIA.

Dofinansowanie będzie mozna 
otrzymać w  wysokości do 70 % 
kosztu, jednak nie więcej niż 20 000 
zł w przypadku domu jednorodzin-
nego oraz 10 000 zł w przypadku 
mieszkania.
DOTACJĘ MOGA OTRZYMAĆ:

a) osoby fizyczne będące właści-
cielami domu jednorodzinnego, lub 

mieszkania w domach jednorodzin-
nych i wielorodzinnych,

b) wspólnoty mieszkaniowe (je-
dynie w zakresie mieszkań, których 
właścicielami są osoby fizyczne).
NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ 
DOTACJĘ?

Otrzymane wsparcie (granty) 
można przeznaczyć na wymianę 
wysokoemisyjnych źródeł ciepła na:

a) podłączenie do sieci ciepłow-
niczej/chłodniczej lub

b) instalację źródeł ciepła opar-
tych o  OZE (Odnawialne Źródła 
Energii) (np. pomp ciepła) lub

c) instalację kotłów spalających 
biomasę lub ewentualnie paliwa 
gazowe,

INWESTYCJE

NOWA DROGA W ŁAPCZYCACH Z POWIDZKA DO SAŃ

Z nowej drogi cieszą się mieszkańcy Łapczyc. Ze środków Samo-
rządu Województwa sfinansowano w miejscowości wylanie nowej 
nawierzchni i skonstruowanie progów zwalniających, które skłaniają 
przede wszystkim duże pojazdy do zmniejszenia prędkości podczas 
przejazdu przez wieś. „Nasze dzieci są dzięki temu bezpieczniejsze” 
- mówi jedna z mieszkanek. 

Mieszkańcy cieszyli się z nowej drogi w towarzystwie burmi-
strza Roberta Lewandowskiego, starosty i wicestarosty powiatu 
trzebnickiego Małgorzaty Matusiak i Grzegorza Terebun, radnego 
Rady Powiatu Trzebnickiego Pawła Olesia, dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych w Trzebnicy Pawła Kaźmierczaka oraz przedstawiciela 
wykonawcy, firmy Berger Bau. Anna Skocz

Kolejna wyremontowana droga oddana została do użytku wraz 
z początkiem grudnia! Tym razem odświeżonym odcinkiem będą 
mogli cieszyć się mieszkańcy Powidzka i Sań, którzy między miej-
scowościami będą mogli przejechać po gładkiej, nowo położonej 
nawierzchni. Inwestycja obejmowała odcinek 2 257km i wyniosła 
łącznie 999.333,52 zł, z czego 60% sfinansował Funduszu Dróg Samo-
rządowych. W ramach zakresu robót wykonano następujące prace:

- rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni w celu wymiany kon-
strukcji o odtworzenia nawierzchni nośnej jezdni;

- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni z miejscowym 
zastosowaniem siatki z włókien węglowych;

- wykonanie warstwy wiążąco - profilującej z mieszanki bitumicz-
nej dla przywrócenia nośności, równości i spadków poprzecznych 
nawierzchni jezdni;

- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową;
- ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego;
- remont istniejących zjazdów;
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym;
- renowacja rowów przydrożnych we wskazanych odcinkach;
- remont chodnika przy cmentarzu parafialnym w Powidzku;
- wymiana oznakowania pionowego;
- oczyszczenie i wymalowanie elementów stalowych mostu 

w miejscowości  Sanie wraz z wymianą uszkodzonych części na nowe.
Oprac.: Anna Skocz

d) ogrzewanie elektryczne 
(kable/maty grzejne, kotły elek-
tryczne, piece akumulacyjne itp.), 
pod warunkiem, że będzie ono 
zasilane z  OZE. Mikroinstalacja 
o odpowiedniej mocy może zostać 
zrealizowana w  ramach projektu 
(można również wykorzystać już 

istniejącą instalację).
Dla mieszkańców naszej gminy 

do rozdysponowania będzie ponad 
1,4 milona zlotych.

Zapraszamy do śledzenia strony 
internetowej. Wiecej informacji, 
w tym spotkania z mieszkańcami, 
juz wkrótce.
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20 grudnia 2019 r. o godzinie 
13:00 w sali widowiskowej Zespo-
łu Placówek Kultury odbyła się  
ostania w 2019 roku sesja Rady 
Miejskiej w Żmigrodzie kadencji 
2018-2023. 

Podczas ostatniej tegorocznej 
sesji VIII kadencji Rady Miejskiej 
w Żmigrodzie obecnych było 15 
radnych, którzy podjęli 15 uchwał, 
dotyczących m.in. :  

- nadania tytułu „Zasłużony dla 
Gminy Żmigród”, 

- wieloletniej prognozy finan-
sowej Gminy Żmigród na rok 2020 
i lata następne,

- przyjęcia budżetu gminy na 
2020 rok, 

- ustalenia stawek opłat za zaję-
cie pasa drogowego dróg gminnych, 

- zmian w uchwale w sprawie 
przyjęcia „Programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Żmigród na 

lata 2015-2032”, 
- przystąpienia Gminy Żmigród 

do realizacji Programy „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej” 
- edycja 2019-2020, 

- ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt 
w schroniksu dla osób bezdomnych, 

- stwierdzenia zgodności miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla południowej 
części miasta Żmigród, 

- ustanowienia strefy wolnej od 
dymu tytoniowego, pary z papiero-
sów elektronicznych i substancji 
uwalnianych za pomocą nowator-
skiego wyrobu tytoniowego.

Z projektami uchwał, uchwała-
mi oraz protokołami mogą Państwo 
zapoznać się w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Gminy Żmigród 
w zakładce RADA MIEJSKA.

Marcelina Halikowska

XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

ZAOBSERWOWANO

I mamy kolejny rok - 2020. Zapowiada się interesująco, niepokojąco 
a i jakoś przełomowo. Nas żmigrodzian powitał turbulencjami śmieciowy-
mi. Pól miasta pasjonuje się terminarzem wywozów, innymi pojemnikami 
na segregowane i bio, kto wygrał, kto przegrał, kto winny. Druga część-ta 
szczęśliwsza- nie wie, o co chodzi. 

Od grudnia możemy obserwować, gdzie i kiedy oraz co nas truje, 
zamontowano bowiem trzy mierniki odczytu zawartości substancji 
niepożądanych w powietrzu. A mnie ciekawi, co z tego wynika. I kiedy 
usłyszę o karach dla trucicieli. 

Mamy także działający już od grudnia nowy bar o kultowej nazwie 
„Żmigrodzianka” . I ona właśnie skłoniła mnie do refleksji - jeśli świat 
się zmienia tak jak nasze lokale o nazwie owej, to schodzi na psy. Przy-
pominam sobie bowiem pierwszą naszą Żmigrodziankę - tę na rynku, 
tu gdzie dziś sklep „Pałys”- i te aksamitne purpurowe story, podest dla 
orkiestry, kelnerki z dużymi dekoltami i na obcasikach i tę zakazaną 
krainę doznań dla dorosłych. A teraz ? Do „Żmigrodzianki” po pierogi?

No i powinnam jeszcze z racji obserwacji dorzucić jakiś soczysty kąsek 
o świątecznych iluminacjach. Ale jakoś nie, nawet mnie ucieszył napis 
„Wesołych Świąt”, bo poczułam stabilizację kasy miejskiej, zachowań 
ludzkich i trwałość obyczaju. Tylko potem przypomniałam sobie, że 
paliwa kopalniane się kończą, alternatywne źródła energii na rozbiegu,     
i może by tak w ramach dbałości o planetę odpuścić? eco

Zgodnie z uchwałą Rady 
Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 
29 listopada 2019 r., od dnia 1 
stycznia 2020 r. obowiązuje nowa 
stawka opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi.

Obowiązująca stawka wynosi 
18 zł od każdej osoby zamiesz-
kującej daną nieruchomość za 
miesiąc.

Mniejszą stawkę, tj. 17 zł za 
osobę mogą zapłacić mieszkańcy, 
którzy posiadają przydomowe 
kompostowniki i nie oddają 
bioodpadów oraz mieszkają 
w zabudowie jednorodzinnej.

Nowością jest to, że nie 
mamy już wyboru czy chcemy 
segregować śmieci, czy nie. Nowe 
przepisy ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, 
które weszły w życie 6 września 
2019 r. wprowadziły obowiązek 
segregacji. Teraz każdy miesz-
kaniec musi zbierać odpady 
w sposób selektywny.

W sytuacji, gdy właściciel 
nieruchomości nie będzie wy-
pełniał obowiązku zbierania 
odpadów w sposób selektywny, 
będzie ponosił opłatę podwyż-
szoną, która wynosi trzykrotność 
uchwalonej stawki, czyli 54 zł za 
każdą osobę zamieszkującą daną 
nieruchomość.

Z czego wynika tak duża 
podwyżka stawki opłaty za go-
spodarowanie odpadami?

Głównie wynika to ze wzro-
stu kosztów związanych z za-
gospodarowaniem i odbiorem 
odpadów. Ma to związek przede 
wszystkim ze zwiększeniem 
stawki opłaty za korzystanie 
ze środowiska tzw. opłaty mar-
szałkowskiej, ze 170 zł za tonę 
na 270 zł za tonę. Opłata ta jest 
ustalana przez Radę Ministrów. 
Dodatkowymi czynnikami wpły-
wającymi na wzrost stawki są 

większe koszty pracy, energii, 
paliwa oraz innych usług.

Jednocześnie gminy, które 
objęły systemem nieruchomo-
ści niezamieszkałe, czyli m.in. 
przedsiębiorców, zmuszone 
zostały do znacznego obniżenia 
stawek za gospodarowanie od-
padami. Wynika to ze zmiany 
przepisów ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 
W gminie Żmigród stawki te są 
mniejsze prawie o połowę, np. 
nowa stawka za pojemnik 110 l 
wynosi 5,42 zł, a dotychczasowa 
9,8 zł; nowa stawka za pojemnik 
1100 l wynosi 54,18 zł, a dotych-
czasowa 97,50 zł. Obniżenie 
stawki na nieruchomościach nie-
zamieszkałych spowodują mniej-
sze wpływy z opłaty, a to może 
spowodować większe koszty dla 
nieruchomości zamieszkałych.

Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów drożeje w całej Polsce, 
związane jest to właśnie z do-
stosowaniem systemów do no-
wych przepisów oraz wzrostem 
kosztów funkcjonowania firm 
obsługujących systemy (wzra-
stająca opłata środowiskowa za 
składowanie, większe koszty 
pracy i energii). Trudno porów-
nywać stawki z innymi gminami, 
ponieważ każda gmina ma inny 
system, inny układ przestrzenny, 
inne odległości od instalacji, 
liczbę mieszkańców czy firmę 
obsługującą, co ma wpływ na 
wysokość opłaty. 

Poniżej stawki w gminach 
sąsiednich:

Wisznia     - 23 zł, 
Oborniki śląskie  - 21,5zł, 
Trzebnica    - 22 zł, 
Rawicz     - 24 zł.

Referat Ochrony Środowiska

ODPADY KOMUNALNE 
- NOWE ZASADY

Uwaga!
Termin płatności oraz indywidualny numer konta do wno-

szenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie 
ulegają zmianie.

Zmiana wysokości opłaty nie powoduje również konieczności 
składania nowej deklaracji.

Właścicieli nieruchomości, na początku roku dostaną za-
wiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych 
podanych w deklaracji.
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SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI
11 grudnia w kawiarni Zespołu 

Placówek Kultury w Żmigrodzie 
odbyło się spotkanie z przedstawi-
cielami sołectw. Burmistrz Robert 
Lewandowski omówił projekt 
budżetu oraz przedstawił sytuację 
finansową, z jaką przyjdzie się 
zmierzyć samorządom lokalnym 
w 2020 roku.  - W związku z poli-
tyką i decyzjami podejmowanymi 
na szczeblu państwowym, za któ-
rymi niestety nie płyną do gminy 
finanse,  jako samorząd lokalny 
stanęliśmy przez trudnym zada-
niem dopięcia budżetu. Musieliśmy 
szczegółowo przeanalizować jego 
zapisy i mocno pochylić się nad 
planami na przyszły rok - powie-
dział burmistrz. 

Kolejny omówiony temat to 
inwestycje gminne - planowane, 
ale także zrealizowane. - Uważam, 
że w ostatnim czasie zrobiliśmy 
bardzo dużo w zakresie infrastruk-

tury gminnej - podsumował Robert 
Lewandowski. Nie wszystkie wnio-
ski złożone przez sołtysów zostały 
uwzględnione w przyszłorocznym 
budżecie, ale wiele z nich będzie 
realizowana. Odnośnie świetlic - na 
dzień dzisiejszy wiadomo, że nie 
ma co liczyć na dofinansowania 

zewnętrzne w tym zakresie. Jednak 
sytuacja w gminie Żmigród jest sa-
tysfakcjonująca. Tak naprawdę jest 
jeszcze potrzeba budowy świetlic 
w trzech sołectwach - Kliszkowi-
cach, Dobrosławicach i Grądziku. 
Do lipca 2020 roku powinna zostać 
wykonana świetlica w Kliszko-

wicach, pozostałe są planowane 
w przyszłości. 

Dobrą informacją jest to, że 
wszystkie wnioski złożone w ra-
mach funduszu sołeckiego zostały 
ujęte w projekcie budżetu na 2020 
rok i sołectwa będą mogły realizo-
wać zaplanowane zadania. 

Kolejna pozytywna informacja 
jest taka, że gmina pozyskała środki 
na dofinansowanie do wymiany 
pieców - w tym temacie głos zabrał 
Wiesław Kras, kierownik Referatu 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
Wytłumaczył, że dofinansowana 
będzie wymiana tylko pieców 
węglowych (w tym także na eko-
groszek). W tym temacie odbędą 
się spotkania i szkolenia dla 
mieszkańców. 

Spotkanie było też okazją do 
złożenia życzeń świątecznych, 
czego dokonał burmistrz Robert 
Lewandowski. MK

21 listopada 2019 r. dolnośląscy policjanci otrzymali 9 samochodów 
marki Hyundai I-30, które pojawią się na drogach woj. dolnośląskiego. 
Jedno z aut zostało przekazane komendantowi nadkom. Piotrowi No-
wakowi,  który reprezentuje Komisariat Policji w Żmigrodzie.  

Zgodnie  z Uchwałą nr 0007.V.37.2019 Rady Miejskiej  w Żmigrodzie 
z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok, 
Gmina Żmigród przekazała środki finansowe Komendzie Wojewódzkiej 
Policji we Wrocławiu w kwocie 36 000,00 złotych z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu radiowozu- samochodu osobowego z segmentu C 
w wersji oznakowanej w  ramach akcji SPONSORING 2019. Nowy radiowóz, 
który stanowi uzupełnienie żmigrodzkiej floty będzie użytkowany przez 
funkcjonariuszy to właśnie samochód marki Hyundai I-30 o pojemności 
1353 cm³ i mocy silnika 140 KM. 

W środę 11 grudnia br. na placu przed Komisariatem Policji w Żmigro-
dzie odbyło się poświęcenie przez ks. Romualda Paszczuka - Proboszcza 
Parafii pw. Trójcy Świętej, nowego oznakowanego samochodu. W wydarze-
niu uczestniczyli nadkom. Piotr Nowak - Komendant Komisariatu Policji 
w Żmigrodzie, insp. Adam Jędryszczak - Komendant Powiatowy Policji 
w Trzebnicy, Robert Lewandowski - Burmistrz Gminy Żmigród, Jerzy Siuda 
- Zastępca Burmistrza Gminy Żmigród oraz funkcjonariusze z KP st. asp. 
Marcin Horbik, sierż. sztab. Łukasz Kudła, st. sierż. Katarzyna Brożyna.

Marcelina Halikowska

NOWY RADIOWÓZ JUŻ  
W ŻMIGRODZIE

6 grudnia 2019 roku o godzinie 14:00 w sali ślubów Urzędu 
Miejskiego w Żmigrodzie Państwo  Bożena i Eugeniusz Czapraccy 
uczestniczyli w specjalnie dla nich zorganizowanej uroczystości 
z okazji 50 rocznicy ślubu. 

Pół wieku temu, a dokładnie 25 października 1969 roku jubilaci 
przyrzekli, że w zdrowiu i chorobie, w szczęściu i nieszczęściu 
będą razem, i tak wspólnie z najbliższymi mogą świętować ten 
wyjątkowy dzień.  

Dostojni Jubilaci zostali odznaczeni przez Andrzeja Dudę - 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a aktu dekoracji dokonał 
Robert Lewandowski - Burmistrz Gminy Żmigród wraz z Edytą 
Cłapką - Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Co więcej, para  
otrzymała stosowne legitymacje oraz list gratulacyjny.

Po wzruszającej chwili odznaczeń nadszedł czas na opowieści 
z młodości przy słodkim poczęstunku z symboliczną lampką 
szampana. 

Marcelina Halikowska 

ZŁOTA 
ROCZNICA ŚLUBU
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Mirosława Borkowska - działaczka lokalna, aktywna 
m.in. w Towarzystwie Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej jako 
sekretarz zarządu czy w Uniwersytecie Trzeciego Wieku jako 
prezeska. Wieloletnia nauczycielka, wieloletnia wicedyrek-
tor szkoły. Swoją obecnością, dobrą radą i doświadczeniem 
chętnie i aktywnie wspiera lokalną społeczność podczas 

lokalnych wydarzeń.  
Anna Cygan - zaangażowana i oddana swoim pacjentom, 

zwłaszcza tym najmniejszym, jako wyspecjalizowany pediatra 
pracowała przez wiele lat na żmigrodzkiej ziemi. Na pomoc 
pani Anny zawsze można było liczyć, nawet, jeśli jej „życie 
toczyło się między szpitalem a wizytą domową” a chorzy często 
znajdowali się w małych, okolicznych miejscowościach, do 

których dojechać mogła niejednokrotnie dzięki pomocy znajomych, za 
co jest im do tej pory bardzo wdzięczna.

Bogdan Fiedziuk - bystry samouk, dzięki pomocy mamy 
i własnej pracy skończył szkołę średnią by od prostych prac 
piąć się ku stanowiskom dyrektorskim. Wieloletni dyrektor 
„Agromy”, dyrektor Zespołu Placówek Kultury, przewodniczący 
Samorządu Mieszkańców Żmigrodu przez 2 kadencje, prze-
wodniczący pierwszej Rady Miasta i Gminy Żmigród w latach 

1994- 1998; założyciel Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie, członek 
zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Barycz” w Miliczu.  

Zofia Hatowska - oddana uwielbianej przez siebie pracy, 
wspierała pacjentów przez szereg lat. Pracując intensywnie 
w kilku placówkach, jako ginekolog - położnik oraz lekarz 
medycyny pracy, pomagała mieszkańcom do listopada 2019 
roku, kiedy to zakończyła pracę zawodową. Żmigrodzianka od 
1974 roku, radna III i IV kadencji Rady Miejskiej w Żmigrodzie. 

Czesław Hatowski - wytrwały lekarz, który w 1974 roku 
zamieszkał w Żmigrodzie. Mieszkańcom znany jako radny 
Rady Miejskiej w Żmigrodzie w latach 1994 - 1998, radny 
Rady Powiatu Trzebnickiego 1998 - 2002 i 2002 - 2006, ale 
przede wszystkim jako dyrektor PZZLA w Żmigrodzie, którą 
to przychodnię podczas dekady swojej pracy na stanowisku 

dyrektorskim odremontował, unowocześnił i do której sprowadził 
lekarzy specjalistów, co na tamte czasy było w tak małej miejscowości 
wyjątkowym osiągnięciem. 

Bogusław Kowalski - lokalny działacz, miłośnik ziemi 
żmigrodzkiej i lokalny patriota, miłośnik kultury i muzyki. 
Z wykształcenia nauczyciel biologii i wychowania fizycznego. 
Swoje pasje i potrzebę służenia społeczeństwu, poza pracą, 
realizował poprzez pełnienie funkcji radnego przez 2 kadencje 
na stanowisku przewodniczącego komisji oświaty, kultury 

i zdrowia, przez 3 dekady dyrektor Szkoły Podstawowej w Korzeńsku, 
znany społeczności lokalnej również jako wieloletni prezes Towarzystwa 

Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej.
Zdzisław Maliszewski - prezes żmigrodzkiego oddziału 

Związku Sybiraków, wieloletni działacz społeczny w służbie 
ojczyźnie i społeczności lokalnej. Dzięki swojej aktywności, po-
święceniu się, pracy społecznej i zdolnościom organizacyjnym, 
jako prezes Związku, doprowadził do nawiązania współpracy 
z władzami samorządowymi i rządowymi, organizacjami 

kombatanckimi i szkołami by przekazywać wiedzę o przymusowym 
wywozie 1,3mln Polaków na Sybir, którego procederu sam padł ofiarą, 
spędzając na Syberii 6 lat. W 1956 roku uznany za „Wroga Ludu”, przez 
2 lata pracował przymusowo w kopalni węgla kamiennego.  Nieustan-
nie aktywny w niesieniu pomocy innym - bardziej dotkniętym przez 

los - Sybirakom. Pomaga w zdobyciu środków na zakup opału na zimę, 
umorzeniu podatku gruntowego czy uzyskaniu zapomóg.

Zdzisław Średniawski - w latach 1987 - 1990 zastępca 
naczelnika Miasta i Gminy Żmigród, wielokrotnie wybierany 
na stanowisko burmistrza Żmigrodu, sprawujący tę funkcję 
nieprzerwanie przez 13 lat do 2007 roku. Radny Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego I kadencji w latach 1998 - 2002, 
wicewojewoda dolnośląski w latach 2007 - 2010. Inicjator 

nawiązania współpracy z niemieckim miastem partnerskim Bargteheide. 
Uhonorowany licznymi nagrodami. Wieloletni wiceburmistrz, zaangażo-
wany i oddany mieszkańcom Gminy Żmigród. Na zasłużoną emeryturę 
przeszedł w 2019 roku.

Ryszard Wojtkowiak - Przewodniczący Rady Narodowej 
Miasta i Gminy Żmigród w latach 1981- 1990. W latach 
1994 - 2010 radny Rady Miejskiej w Żmigrodzie, w tym 
przewodniczący Rady  podczas III i IV Kadencji (1998-2006). 
Kierownik PGR w Osieku, przez 4 lata prezes Spółdzielni 
Usług Rolniczych w Żmigrodzie (1982 - 1986), przez 12 lat 

dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Żmigrodzie. Był członkiem zarządu 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Żmigrodzie oraz przedstawicielem Gminy 
Żmigród w Związku Gmin „Bychowo”.    

UROCZYSTE WRĘCZENIE MEDALI 
„ZASŁUŻONY DLA GMINY ŻMIGRÓD”
Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie w 2019 roku miała charakter szczególny. Wręczono na niej 9 wyjątkowych medali wyjątkowym 

i zasłużonym mieszkańcom Gminy Żmigród. Medale, wraz z dyplomem w tym roku otrzymali (w porządku alfabetycznym)

Inicjatywa przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Żmigród” 
zrodziła się w 2018 roku i inspirowana była obchodami 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji radni Rady Miej-
skiej podjęli nowa, lokalną, patriotyczną inicjatywę mającą na celu 
dostrzeżenie i uhonorowanie osób ważnych dla Gminy Żmigród, dla 
naszej małej ojczyzny, które „swoją działalnością przyczyniły się do 
gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju oraz promocji 
Gminy Żmigród poprzez swój dorobek lub osiągnięcia zasługujące 
na szczególne uznanie” (jak czytamy w regulaminie odznaczenia, 
załącznik do uchwały nr 0007.XLII.372.2018).

Zgodnie z regulaminem, o przyznanie odznaczenia wnioskować 
mogą:

1) Burmistrz Gminy Żmigród,
2) co najmniej trzech radnych,
3) Rady Pedagogiczne szkół i przedszkoli funkcjonujących na 

terenie Gminy Żmigród,
4) zarządy organizacji pozarządowych i klubów sportowych 

działających na terenie Gminy Żmigród,
5) co najmniej 100 pełnoletnich osób zamieszkałych na terenie 

Gminy Żmigród.
By zgłosić osobę do odznaczenia, należy wypełnić wniosek o przy-

znanie tytułu (stanowiący załącznik do regulaminu) oraz uzyskać 
pisemną zgodę na nadanie tytułu osoby zgłaszanej.  Złożony w Urzę-
dzie Miejskim wniosek jest następnie weryfikowany w terminie do 
60 dni przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, a sam tytuł nadawany 
poprzez przyjęcie przez radnych dedykowanej uchwały. Wręczenie 
medali następuje na uroczystej sesji Rady Miejskiej.

Anna Skocz

INFORMACJA O DYŻURACH POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY 
RODZINIE.  Dyżury pracownika PCPR w Żmigrodzie mają miejsce w każdy 
pierwszy piątek miesiąca w godzinach 09:00 - 12:00 w budynku Zespołu 
Placówek Kultury w sali nr 3 (wejście od strony biblioteki).

ZAPAMIĘTAJ !
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21 grudnia 2019 roku na hali 
przy ulicy Sienkiewicza 6 w Żmi-
grodzie odbył się I Turniej Halowej 
Piłki Nożnej Żaków o Puchar Bur-
mistrza Gminy Żmigród. W turnie-
ju wzięło udział 8 zespołów. Oprócz 
dwóch drużyn Piasta (grupa Żak 
Czerwony) w turnieju wzięły udział 
takie drużyny jak: Akademia Reissa 
I Rawicz, Akademia Reissa II Rawicz, 
MKP Wołów, AP Młoda Rawia Ra-
wicz, KKS Astra I Krotoszyn, KKS 
Astra II Krotoszyn. 

O godzinie 9.00 Jan Fedyna oraz 
członek zarządu MKS Piast Żmigród 
Dominika Ulidowska przedstawili 
poszczególne drużyny oraz otworzy-
li Turniej. Od godziny 9.15 zawodni-
cy rozpoczęli zmagania piłkarskie. 
Turniej był podzielony na dwie 
fazy grupowe. W pierwszej fazie 
drużyny rywalizowały w dwóch 
grupach: A i B. Dwie najlepsze 
drużyny z grup przechodziły do 
Ligi Mistrzów gdzie rywalizowali 
o miejsca 1-4, natomiast drużyny 
z miejsc 3-4, rywalizowały w Lidze 
Europy o miejsca 5-8. Po blisko 6 
godzinach sportowej rywalizacji 
poznaliśmy rozstrzygnięcia: KKS 
Astra I Krotoszyn, KS Astra II Kro-
toszyn, Akademia Reissa I Rawicz, 
Akademia Reissa II Rawicz, AP 
Młoda Rawia Rawicz, MKP Wołów, 
Piast I Żmigród, Piast II Żmigród.

O godzinie 15.30 patronat im-
prezy Burmistrz Gminy Żmigród 
Robert Lewandowski osobiście 
nagrodził wszystkie drużyny oraz 
rozdał nagrody indywidualne po-
szczególnym zawodnikom. Nasze 
drużyny zajęły miejsca 7 i 8, lecz 
mimo tego, że turniej nie poszedł 
po myśli naszych zawodników to 
zawodnik naszego klubu, Jan Turow-
ski, swoją postawą podczas meczy 
został nagrodzony wyróżnieniem 
indywidualnym, jako Najlepszy 
Bramkarz Turnieju. Brawo Janek! 

Turniej zakończył się wspólnie 
odśpiewaną kolędą. 

Barwy Piasta reprezentowali: 
Brajan Kęsik, Igor Biernat, Bartło-
miej Gereło, Maciej Kowalczyk, 
Alan Sołopa, Mateusz Procyszyn, 
Zuzanna Suwalska, Mikołaj Kru-
pieńczyk, Marcel Matunin, Jan Tu-
rowski, Igor Szymanowicz, Tomasz 
Baran, Oskar Błaszczyk, Jagna Jaros, 
Amelia Olszewska, Kacper Kmiotek, 
Aleksander Szczepański, Bartosz 
Kędzierski.

Słowo podsumowania od trene-
ra Cezarego Kępczyńskiego: „Cieszę 
się, że to pierwsze pół roku pracy 
z tą grupą zakończyliśmy turniejem 
u nas w Żmigrodzie. Myślę, że to 
było super przeżycie dla chłopa-
ków i dziewczynek z naszej grupy 
oraz mogliśmy sprawdzić się na 

TURNIEJ ŻAKÓW W ŻMIGRODZIE

tle innych drużyn, a ja mogłem 
dzięki temu odpowiedzieć sobie 
na pytanie, czy rozwój tej grupy 
idzie w dobrym kierunku. Odpo-
wiedź brzmi: TAK. Mimo dwóch 
ostatnich pozycji, ja osobiście widzę 
mega postęp u każdego ze swoich 
podopiecznych. Ta grupa nie jest 
wiodącą w naszej grupie, a moim 
zadaniem jest rozwijać te dzieciaki 
pod względem piłkarskim, ale też 
motorycznym i wychowawczym. 
Bardzo cieszy mnie nagroda Naj-
lepszego Bramkarza, która została 
łupem Janka Turowskiego. Chłopak 
wykazuje duży potencjał bramkar-
ski, a to wyróżnienie, mam nadzieję, 
że tylko zmotywuje go do dalszej 
pracy w tym kierunku, bo odkąd za-
czął treningi bramkarskie u trenera 

Pawła Pilarskiego, jego rozwój jako 
bramkarza jest rewelacyjny. To samo 
tyczy się Brajana Kęsika, za co bar-
dzo Pawłowi dziękuje, bo wykonuje 
z chłopakami super robotę. Turniej 
nie mógłby się odbyć bez wsparcia 
sponsorów, którym niezmiernie 
dziękuję. Dziękuję również panu 
Jankowi Fedynie za poprowadze-
nie zawodów i panu Tomaszowi 
Kędzierskiemu za bezinteresowne 
pełnienie funkcji pomocy medycz-
nej. Największe podziękowania 
należą się jednak rodzicom, którzy 
swoim zaangażowaniem sprawili, 
że stał on na wysokim poziomie 
organizacyjnym”.

Cezary Kępczynski

Tradycyjnie 6.12.2019 najmłodszych mieszkańców Książęcej Wsi 
odwiedził święty Mikołaj. Dziękujemy Pani Małgorzacie Matusiak 
- staroście Powiatu Trzebnickiego za słodkie upominki. Naszemu 
wspaniałemu Mikołajowi Adamowi Nowakowi, który zawsze o nas 
pamięta, a także Bogdanowi Syk za wspaniałą imprezę. Jako sołtys 
pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym osobom za pomoc  
w organizacji imprezy.

Anna Tatarek

MIKOŁAJKOWE SPOTKANIA

14 grudnia 2019 r. najmłodsi mieszkańcy Bychowa i Karnic oczeki-
wali w radosnym napięciu na wyjątkowego gościa. Czas umilali sobie 
kolorowankami, piosenkami, konkursem „jaka to kolęda” oraz tań-
cami. A gdy za oknem zrobiło się ciemno do drzwi świetlicy wiejskiej 
w Bychowie zapukał Święty Mikołaj z workiem pełnym prezentów.

Dzieci spędziły z Mikołajem wspaniałe chwile i liczą, że w przyszłym 
roku znowu je odwiedzi.

Serdecznie dziękuję przede wszystkim  Staroście Powiatu Trzeb-
nickiego Pani Małgorzacie Matusiak oraz pracownikom Starostwa za 
hojne serce, Adamowi Nowakowi, Bogdanowi Syk, Pawłowi Panyło, 
Magdalenie, Pawłowi, Halinie, Dawidowi Mróz, Ewie Lis, GCI, Księdzu 
Jerzemu, Radnej Joannie Balcerzak, Sołtys Karnic Krystynie Cych.

Sołtys Bychowa Maria Rybka
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Organizatorami rozgrywek Żmigrodzkiej Ligi Futsalu są Gmina Żmi-
gród, Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie oraz Starostwo Powiatowe 
w Trzebnicy. Przypomnijmy, że w ostatnim sezonie tytuł mistrzowski 
wywalczył Bodex Żmigród, który nie zgłosił się do ubiegłorocznych 
zmagań. Tym samym na pewno najpóźniej 20 lutego 2020 r. (wówczas 
odbędzie się ostatnia kolejka spotkań) poznamy nowego Championa. Na 
inaugurację sezonu 2019/2020 na trybunach żmigrodzkiej hali sportowej 
pojawiła się spora grupa kibiców. W pierwszym meczu dobrze znany 
Boca Juniors rywalizował z debiutującym w Żmigrodzie zespołem Pizza 
Club Rawicz. Warto dodać, że w gronie rawiczan występuje aktualny 
zawodnik III-ligowego Piasta Żmigród Filip Kendzia. Pierwszy gol w 
tym spotkaniu padł dopiero w 17 minucie gry, a autorem trafienia był 
Rajmund Siecla. Chwilę wcześniej groźnego urazu nabawił się Krzysztof 
Kendzia, ale obecne służby medyczny szybko zatamowały rozciętą głowę 
doświadczonego zawodnika. Po pierwszych 25 minutach gry rawiczanie 
prowadzili 4-0 i wiadomo było, że tego meczu już nie przegrają. Ostatecz-
nie drużyna Pizza Club wygrała z Boca Juniors 11-2. Najskuteczniejszym 
zawodnikiem wśród zwycięzców był Kacper Kendzia, zdobywca 4 goli. W 
drugim niedzielnym spotkaniu Ogrody Zimowe wzmocnione III-ligowcem 
Grzegorzem Mazurkiem zagrały z Gospodarstwem Rolnym Sznajder. Ku 
zaskoczeniu widowni na dwubramkowe prowadzenie wyszli ci drudzy, 
ale z biegiem czasu liczna kadra Ogrodów Zimowych odrobiła strarty i to 
z nawiązką. Znakomitą skuteczność w tym dniu zaprezentował Tomasz 
Wacyra, zdobywca 6 bramek. Ostatecznie jego ekipa wygrała 12-5, ale 

zespół GR Sznajder pokazał, że potrafi grać w futsal i będzie wymagającym 
przeciwnikiem dla każdego. Na koniec niedzielnej inauguracji sezonu 
debiutująca w Żmigrodzie drużyna Riki Tiki Prusice rywalizowała z Pi-
ranią Radziądz. Jak się okazało prusiczanie naszpikowani zawodnikami 
IV-ligowego Orła zgarnęli komplet punktów wygrywając 11-4. Najskutecz-
niejszym piłkarzem wśród zwycięzców był Paweł Gryz z ilością 5 goli, a 
jedno trafienie mniej zanotował Hubert Miara. 

1 kolejka:
Pizza Club Rawicz – Boca Juniors 11-2 (4-0)
Bramki dla Pizza Cllub Rawicz: Kacper Kendzia 4, Sebastian Lorek 3, Krzysz-
tof Kendzia 1, Michał Gąsiorowski 1, Filip Kendzia 1, Rajmund Siecla 1
Bramki dla Boca Juniors: Piotr Konopacki 1, Łukasz Pop 1

Ogrody Zimowe – GR Sznajder 12-5 (5-4)
Bramki dla Ogrodów Zimowych: Tomasz Wacyra 6, Piotr Łoskot 2, Bartosz 
Machi 1, Marcin Jarosz 1, Karol Bąk 1, Jakub Adamowicz 1
Bramki dla GR Sznajder: Karol Tęcza 4, Jakub Leonowicz 1

Riki Tiki Prusice – Pirania Radziądz 11-4 (9-2)
Bramki dla Riki Tiki Prusice: Paweł Gryz 5, Hubert Miara 4, Artur Bąk 2
Bramki dla Piranii Radziądz: Bartosz Kuriata 3, Łukasz Dytko 1

Grzegorz Paryna

ŻMIGRODZKI FUTSAL 
WYSTARTOWAŁ

Do zeszłorocznych zmagań zgłosiło się 7 ekip, które rywalizują od 1 
grudnia 2019 r. do 2 lutego 2020 r. Pierwsza kolejka pokazała, że walka 
o tytuł mistrzowski będzie zacięta do samego końca.

W tym roku Kapituła Smoka sukcesu zdecydowała o 3 kategoriach, 
w których przyzna nagrody. 

Do nagrody Żmigrodzkiego Smoka Sukcesu w poszczególnych kate-
goriach nominowani zostali:

BIZNES I ROLNICTWO

Marek Zalewski – właściciel firmy PPHU Marek Zalewski,
Adam Błoński – właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców „Pirat”,
Mirosław Jędra – właściciel firmy INTEL JMZ,

SPORT, TURYSTYKA, KULTURA, OŚWIATA

Publiczne Przedszkole „Zielona Dolina” – za działalność kulturalną 
w wykonaniu przedszkolaków,
Mateusz Januszkiewicz – zdobywca złotego medalu w skoku w dal 
i srebrnego w pchnięciu kulą na Światowych Letnich Igrzyskach 
Olimpiad Specjalnych w Dubaju i Abu Zabi, 
Smoki Barkowo – organizator imprezy „Barkowo motor show,”

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Emil Aulich – działalność na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin,
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. B. Chrobrego – za wy-
jątkową aktywność społeczną i uczenie dzieci solidarności społecznej 
poza szkolnym curriculum,
Żmigrodzki Klub Przyjaciół Zwierząt – za pomoc bezpańskim i chorym 
zwierzętom i wparcie ich adopcji.

NOMINOWANI 
DO ŻMIGRODZKIEGO 

SMOKA SUKCESU 
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 „Działaj Lokalnie” to jedyny 
ogólnopolski program, w którym 
dotacje przyznawane są na pozio-
mie lokalnym. Na obszarze gminy 
Żmigród udział w programie umoż-
liwia współpraca z Ośrodkiem DL 
w Miliczu, którego funkcję pełni 
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla 
Doliny Baryczy”. Co roku ODL 
ogłaszają na swoim terenie lokalne 
konkursy grantowe. W ramach 
każdego z nich ODL przyznaje 
około 10-20 grantów w kwocie 
maksymalnie 6000 zł każdy.

W tym roku do udziału w progra-
mie postanowiło przystąpić sołec-
two Korzeńsko. Inicjatywa DL „Dba-
my o Swój Dom”, w której skład 
weszły: Edyta Grzybkowska, Aneta 
Ratajewska oraz Ewa Kusztelak 
złożyła w maju wniosek o dofinan-
sowanie projektu „Świetlica wiejska 
przyjaznym miejscem dla rozwoju 
społeczności lokalnej”. Dostrzegając 
potrzeby mieszkańców sołectwa, 
Inicjatywa postanowiła stworzyć 
przyjazne miejsce, w którym za-
dba o rozwój kulturalno-sportowy 
mieszkańców. Głównym celem 
projektu było uporządkowanie 
świetlicy wiejskiej, by mieszkańcy 
chętnie uczęszczali do centrum 
kultury, brali udział w spotkaniach 
i warsztatach, a także działali na 
rzecz społeczności lokalnej.

I udało się! Pod koniec maja 
2019 r. Inicjatywa podpisała umowę 
i rozpoczęła działania, których finał 
odbył się 1 grudnia. Na uroczystość 
podsumowującą wstawiło się wielu 
mieszkańców oraz zaproszonych 

gości. Tego dnia wspierali nas 
m.in.: Burmistrz Gminy Żmigród 
Robert Lewandowski, Starosta 
Powiatu Trzebnickiego Małgorzata 
Matusiak, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jan Czyżowicz, koordy-
nator programu Działaj Lokalnie 
Jan Bernacki, dyrektor Zespół Pla-
cówek Kultury w Żmigrodzie Robert 
Grabkowski, radny Powiatu Trzeb-
nickiego Paweł Oleś, radny Gminy 
Żmigród Mariusz Cłapka, dyrektor 
SP Korzeńsko Lidia Ratajczyk oraz 
proboszcz Ryszard Ziółek.

Podczas uroczystości przedsta-
wiono etapy realizacji projektu, 
na które składały się: demontaż 
sprzętu sportowego, remont pod-
łogi (realizowany w ramach fun-
duszu sołeckiego), pomalowanie 
ścian, montaż luster i elementów 
dekoracyjnych, odnowienie stoiska 
wystawienniczego i udział w Dożyn-
kach Gminy Żmigród oraz realizacja 
czterech spotkań warsztatowych 
(więcej o etapach realizacji na www.
dzialaj.barycz.pl). Zaprezentowano 
także film z realizacji projektu, 
a artyści przetestowali odnowioną 
scenę. Dla publiczności wystąpiły 
malutkie Iskierki z Grupy Tanecznej 
WM, uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Polskich Olimpijczyków 
w Korzeńsku oraz lokalna artystka 
Wanda Siciak. 

Najważniejszym punktem uro-
czystości były podziękowania dla 
wolontariuszy, którzy przez sześć 
miesięcy działali dla dobra spo-
łeczności. To właśnie oni spędzali 
w świetlicy długie godziny, by ko-

„DZIAŁAJ LOKALNIE”,  
CZYLI SUKCES W KORZEŃSKU

rzystanie z niej było przyjemnością. 
- To nasz wspólny sukces! - 

mówi Aneta Ratajewska, sołtys 
Sołectwa Korzeńsko, członek Inicja-
tywy DL „Dbamy o Swój Dom”. - Nie 
jesteśmy w stanie wyrazić wdzięcz-
ności dla naszych mieszkańców, 
za wszystko: wsparcie finansowe, 
za wszystkie wykonane prace, za 
udział w warsztatach, za udział 
w gali, za upieczone ciasta… Z tego 
miejsca jeszcze raz dziękuję naszym 
wolontariuszom, a jest ich całkiem 
sporo, gdyż wielu mieszkańców, 
widząc odbywające się w świetlicy 
prace, dołączało do pomocy. Cieszę 
się, że wśród tych ciężkich momen-
tów, było wiele radości, a przede 
wszystkim integracji - i o to właśnie 
nam chodziło.

Szczęśliwi i przede wszystkim 
- dumni z efektów projektu miesz-
kańcy po części oficjalnej zostali 

zaproszeni na poczęstunek.
Serdecznie dziękujemy wszyst-

kim wolontariuszom, którzy byli 
z nami, a w szczególności: Mariu-
szowi Cłapce, Markowi Rospędzie, 
Michałowi Domanieckiemu, Piotro-
wi Podymie, Piotrowi Truszkow-
skiemu, Mariuszowi Jabłońskiemu, 
Grupie Tanecznej WM, Iwonie i Pio-
trowi Grychowskim, Zdzisławowi 
Turowskiemu, Edycie Cłapce, Jolan-
cie Podymie, Katarzynie Wąsowicz, 
Małgorzacie Synowiec, Pawłowi 
Olesiowi, Krzysztofowi Szkopek, 
Grzegorzowi Zając, Michałowi 
Matuszewskiemu, Mateuszowi 
Kmicie, Kamilowi Łakomemu, Ra-
fałowi Włodarczykowi, Antoninie 
Oleś, wszystkim paniom, które 
upiekły ciasta na podsumowanie 
oraz wszystkim, którzy udzielili 
nam pomocy. 

Inicjatywa DL „Dbamy o Swój Dom”

MIKOŁAJKOWE SPOTKANIA

7 grudnia 2019 około godziny 13 do świetlicy wiejskiej w Rudzie 
Żmigrodzkiej zaczęły przybywać wszystkie grzeczne dzieci w towarzy-

stwie swoich rodziców, dziadków oraz rodzeństwa. Sołtys powitała 
wszystkich krótką przemową oraz zaprosiła do wspólnej radosnej 
zabawy. W oczekiwaniu na gościa dzieci korzystały z przygotowanych 
dla nich atrakcji: dekorowały świąteczne pierniczki, kolorowały obraz-
ki oraz brały udział w grach i animacjach. Nie obyło się również bez 
wspólnych tańców i śpiewów.

W trakcie zabaw przybył długo wyczekiwany Mikołaj z dużym wor-
kiem prezentów. Przywitał się z każdym dzieckiem, zasiadł wygodnie 
w fotelu i obdarowywał prezentami każde dziecko po kolei. Dzieci 
śpiewały piosenki, recytowały wierszyki, a maluchy wdrapywały się 
Mikołajowi na kolana. 

Serdeczne podziękowania pragnę złożyć Radzie Sołeckiej, Panu Ada-
mowi Nowakowi, Staroście Powiatu Trzebnickiego - Pani Małgorzacie 
Matusiak oraz wszystkim, dzięki którym ta impreza mogła się odbyć. 

Sołtys wsi Ruda Żmigrodzka
Grażyna Szambelan
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Za nami kolejny rok, a za 
mną kolejne spotkanie z jednym 
z trzydziestu sołectw w naszej 
gminie. Nową dekadę w tym cyklu 
artykułów rozpocznie Dębno, poło-
żone na północ od Żmigrodu przy 
drodze krajowej nr 5. Po II wojnie 
światowej miejscowość zamieszkali 
osadnicy z Kresów Wschodnich. To 
z ich inicjatywy oraz przybyłych 
osadników z Wielkopolski został 
postawiony krzyż, znajdujący się 
naprzeciwko świetlicy, przy którym 
odbywają się nabożeństwa majowe.

Nowa świetlica w Dębnie funk-
cjonuje od 2014 roku. Organizowa-
ne są tam zarówno zabawy andrzej-
kowe, sylwestrowe i karnawałowe 
jak i imprezy z okazji dnia kobiet, 
dziecka czy mikołajek. Swego czasu 
odbywały się warsztaty dla dzieci 
i młodzieży oraz zajęcia fitness, 
niestety zrezygnowano z nich ze 
względu na zbyt małą ilość zainte-
resowanych.

W sołectwie swoją skromną 
działalność prowadzi Koło Gospo-
dyń Wiejskich. Stowarzyszenie bie-
rze udział w gminnych spotkaniach. 
Nie angażuje się jednak w wysta-
wach stołów bożonarodzeniowych 
czy wielkanocnych.

- Na początku mojej pierwszej 
kadencji zaczęłam organizować 
wycieczki dla mieszkańców naszego 
sołectwa - mówi Mariola Kreczmer, 
sołtys. - Pierwszy taki wyjazd, będą-
cy wycieczką do Kotliny Kłodzkiej, 

był opłacony z funduszu sołeckiego. 
Jednak przez wzgląd na duże zain-
teresowanie tego typu wyjazdami 
nie było już możliwe opłacanie ich 
z funduszu. Zwiedziliśmy m.in. 
Skalne Miasto, Pragę, Szklarską 
Porębę i Złoty Stok. W zeszłym roku 
nie udało nam się nic zorganizować, 
ponieważ wszystko co jest blisko 
i warte zobaczenia, już zostało przez 
nas „zdobyte”, więc planujemy 
wycieczkę na ten rok gdzieś dalej. 
Tym razem na dwa dni, ale czas 
pokaże, gdzie dokładnie.

Zaraz na początku sołectwa 
znajduje się znana stadnina koni, 
ptaszarnia z papugami i pawiami 
oraz hodowla danieli. Cały ten 
kompleks jest własnością Adama 
Lachery. W stadninie jest zarówno 
ujeżdżalnia jak i hotel dla koni. 
Prowadzona jest wypożyczalnia 
bryczek oraz mini muzeum starych 
samochodów czy sprzętów rolni-
czych. Czasami można je spotkać 
na dożynkach, przyjeżdżają tam 
też wycieczki szkolne. Tuż obok 
znajduje się zajazd, gdzie możli-
we jest zorganizowanie urodzin, 
wesela, komunii czy bankietu. 
Całość tworzona była stopniowo na 
przestrzeni kilkunastu lat.

- Przez Dębno nie przebiega 
żadna, główna droga, co ma to 
swoje plusy i minusy - mówi pan 
Andrzej Kreczmer. - W związku 
z tym, że znajduje się w dalszej 
części naszej gminy, mało się w nią 

SOŁECTWA W PIGUŁCE

Dębno wita

inwestuje. Na przykład jeśli chodzi 
o nawierzchnię głównej drogi. 
Nadal mamy z nią problem, mimo 
iż obiecywano nam jej renowację. 
Z drugiej strony największymi 
atrybutami Dębna są jego spokój 
i położenie. Wokół niego są lasy 
z dużą populacją bielika białego. 
Jednocześnie blisko jest do wjazdu 
na S5 i do Rawicza. Wszystkie te 
zalety rokują, iż liczba mieszkańców 
będzie się zwiększać, a dzięki temu 
miejscowość rozwijać. 

Poza remontem głównej drogi 
konieczna jest budowa chodników, 
która jest kwestią bezpieczeństwa 
mieszkańców. Pani sołtys monito-
wała również za tym, aby powstała 
ścieżka rowerowa jako połączenie 
Dębna z Korzeńskiem. Niestety 
póki co nie udało się zrealizować 
tego planu.

Udało się natomiast zagospoda-
rować teren koło krzyża. Niedawno 
usunięto fundamenty sklepu, który 
kiedyś koło niego stał, zasiano tam 

trawę i postawiono płotki oraz 
ławkę, co zupełnie zmieniło wize-
runek tego miejsca. Z kolei od tego 
roku młodsza część mieszkańców 
może cieszyć się boiskiem, które 
znajduje się naprzeciwko świetli-
cy. Wcześniej ze względu na brak 
miejsca dzieci były zmuszone grać 
przy drodze. Teraz dzięki pracom, 
które zostały rozpoczęte już rok 
temu, korzystają z boiska prawie 
codziennie.

W Dębnie można podziwiać 
pozostałości po wyrobowni daw-
nej cegielni, którą zlikwidowano 
na końcu zeszłego wieku. Oprócz 
tego zachował się budynek starego 
urzędu celnego oraz szkoły pod-
stawowej, które pełnią funkcje 
mieszkań. Z kolei przy wjeździe 
do miejscowości można zobaczyć 
postawioną rok temu wiatę z na-
pisami „Dębno wita” i „Dębno 
żegna”. 

Aleksandra Pytlińska

 Jasełka pt. „Dzisiaj w Betlejem” przygotowane przez 6-latki 
z Publicznego Przedszkola „Zielona Dolina” odbyły się w niedzielę 
tj. 15 grudnia 2019 r. w Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie

Przedszkolaki postanowiły zrobić miłą niespodziankę świąteczną i  
wprowadzić wszystkich w atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Przy-
gotowane pod okiem swoich pań uroczyste jasełka były wyjątkowe. 
Aktorzy we wspaniałych strojach prezentowali się doskonale na tle 
bożonarodzeniowej dekoracji. Wszyscy ulegli magii występów przed-
szkolaków. Artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem odtwarzali 
swoje role, prezentowali umiejętności recytatorskie i  wokalne. 
Przedszkolakom oraz ich opiekunkom należą się ogromne pochwały 
za zaangażowanie, oraz przygotowane dekoracje, dzięki którym stwo-
rzyli wspaniałą, świąteczną atmosferę i podbili serca całej widowni.

JASEŁKA W „ZIELONEJ DOLINIE”
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W dniu 7.12.2019 r. o godzinie 17:00 do świetlicy w Niezgodzie 
przybył św. Mikołaj na którego czekało 30-cioro grzecznych dzieci. 
W trakcie wspólnej zabawy dzieci same przystrajały pierniki, układały 
puzzle, wieszały bombki na choince. Ważnym punktem programu 
było również obejrzenie dedykowanego dzieciom filmu św. Mikołaja 
ze zdjęciami grzecznych dzieci z samej Niezgody. 

Dzieci otrzymały również paczki od Pani Małgorzaty Matusiak, 
Starosty Powiatu Trzebnickiego za które bardzo dziękują zarówno 
dzieci, jak i ich rodzice i lokalna społeczność.

Dariusz Gierus

W tym wyjątkowym, świątecznym czasie wiele dzieci czeka 
na odwiedziny wyjątkowego gościa. To właśnie dla niego cały 
rok starają się być grzeczne i robić dobre uczynki. 6 grudnia do 
Korzeńska przybył Święty Mikołaj.

O godzinie 16.30 dzieci przybyły na świetlicę wiejską, gdzie 
czekały na nie warsztaty ze Śnieżynkami. Zgromadzonych przywi-
tała sołtys Aneta Ratajewska. Najpierw rozgrzaliśmy się tańcem, 
następnie dzieci mogły skorzystać z przygotowanych rozrywek: 
ozdabiania bombek, pierniczków, malowania farbami, kredkami, czy 
wykonywania portretu Świętego Mikołaja. Jako, że frekwencja prze-
szła nasze najśmielsze oczekiwania, postanowiliśmy jak najprędzej 
wzywać gościa. Dzieci prezentowały na scenie swoje umiejętności 
recytatorskie oraz muzyczne. Ich talent szybko ściągnął Świętego Mi-
kołaja do świetlicy. Szczęśliwi najmłodsi tak utulili swojego gościa, 
że ten aż stracił równowagę… i padł na ziemię! Ale to nie jedyne 
zaskoczenie, jakie czekało na Mikołaja, gdyż dzieci miały do niego 
wiele pytań, z których jedno z najtrudniejszych zadał mały Bruno: 
„Mikołaju, dlaczego zdemolowałeś moje podwórko?”. Mikołaj 
dzielnie odpowiadał na wszystkie pytania, a na ich zakończenie 
zatańczył wspólnie ze zgromadzonymi. Przyszedł czas na rozdanie 
prezentów. Każde grzeczne dziecko miało możliwość usiąść na 
kolanach Świętego i otrzymać paczkę ze słodkościami - oczywiście 
za wypowiedzenie dobrego uczynku, który udało im się wykonać 
w mijającym roku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili tego 
wyjątkowego dnia świetlicę wiejską. Gorące podziękowania za 
wsparcie składamy Staroście Powiatu Trzebnickiego Małgorzacie 
Matusiak za paczki dla dzieci oraz dla Marcina Dominasa OVB za 
ufundowanie dekoracji na choinkę. Edyta Grzybkowska

Korzeńsko 07.11.2019 r.
N/n sprawca dokonał uszkodzenia metalowej siatki ogrodzeniowej 

o powierzchni 16 m2 zabezpieczającej drogę S5 w wyniku czego GDDKiA 
poniosła straty w wysokości 1968 zł.  Trwają czynności zmierzające do 
ustalenia sprawcy i okoliczności uszkodzenia mienia.

Kanclerzowice 10.11.2019  r.
N/n sprawy dokonał kradzieży z terenu posesji zgłaszającego moto-

roweru marki Romet Ogar 202 wartości 3000 zł. Trwają czynności zmie-
rzające do ustalenia sprawców przedmiotowego czynu oraz odzyskania 
utraconego mienia.

Dębo 12.11.2019 r.
Funkcjonariusze KP Żmigród dokonali zatrzymania mieszkańca po-

wiatu Głogowskiego, który poruszał się utraconym w wyniku rozboju 
na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Górze  pojazdem 
marki BMW. Sprawcę zatrzymano, osadzono w PDOZ. Pojazd wydano 
pokrzywdzonej. Sprawcę przekazano funkcjonariuszom KPP Góra celem 
przeprowadzenia dalszych czynności.

Grądzik 19.11.2019 r.
Funkcjonariusze KP Żmigród dokonali zatrzymania mieszkańca gminy 

Żmigród, który pomimo użycia sygnałów świetlnych i dźwiękowych przez 
funkcjonariuszy policji nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Ponadto 
sprawca kierował w/w pojazdem znajdując się w stanie nietrzeźwości.

Żmigród, 23.11.2019 r.
Funkcjonariusze KP Żmigród dokonali zatrzymania mieszkańca gminy 

Żmigród, który jechał i kierował koparko-ładowarką  znajdując się w stanie 
nietrzeźwości przy czym wcześniej dokonał zaboru w/w koparko łado-
warki w celu jej krótkotrwałego użycia. Sprawcę zatrzymano, osadzono 
w PDOZ. Po przedstawieniu zarzutów sprawcę zwolniono.  

Żmigródek 24.11.2019  r.
Funkcjonariusze KP Żmigród dokonali zatrzymania mieszkańca gminy 

Żmigród, który wbrew przepisom ustawy posiadał środki odurzające 
w postaci marihuany  oraz amfetaminy, a ponadto podczas przeprowa-
dzanej interwencji przez funkcjonariuszy Policji znieważył ich słowami 
obraźliwymi oraz przy użyciu groźby zmuszał do odstąpienia od czynności 
prawnych. Sprawcę zatrzymano, osadzono w PDOZ.  Sprawcę doprowadzo-
no do PR w Trzebnicy, gdzie Prokurator wobec podejrzanego zastosował 
środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.     

Żmigród, 24.11.2019 r.
Funkcjonariusze ORD  KPP Trzebnica dokonali zatrzymania mieszkańca 

powiatu trzebnickiego, który jechał i kierował pojazdem znajdując się 
w stanie nietrzeźwości. Żmigród, 25.11.2019 r.

N/n sprawca dokonał włamania do domu jednorodzinnego w Żmigro-
dzie poprzez wybicie szyby okna tarasowego i kradzieży min. sprzętu RTV 
i AGD oraz elektronarzędzi  powodując straty w wysokości nie mniejszej 
niż 14 tys zł. na szkodę zgłaszającego. Trwają czynności zmierzające do 
ustalenia sprawców przedmiotowego czynu oraz odzyskania utraconego 
mienia.

Morzęcino 29.11.2019 r.
N/n sprawy pojazdem typu bus marki Mercedes koloru czerwone-

go dokonali kradzieży paliwa w ilości 334 litrów z terenu stacji paliw 
w miejscowości Morzęcino przy drodze S5 powodując straty w wysoko-
ści 1750,06  zł. na szkodę stacji paliw. Trwają czynności zmierzające do 
ustalenia sprawców kradzieży.

  
Kaszyce Milickie 08.12.2019 r.
Funkcjonariusze KP Żmigród dokonali zatrzymania mieszkańca gm. 

Żmigród, który jechał i kierował pojazdem osobowym znajdując się 
w stanie nietrzeźwości.  Sprawcy przedstawiono zarzuty.  

Funkcjonariusze KP Żmigród dokonali zatrzymania 6 nietrzeźwych 
kierujących, zatrzymali 8 sprawców na gorącym uczynku oraz wylegity-
mowali 218 osoby.

KRONIKA POLICYJNA
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Przy rewelacyjnej pogodzie, niedzielny jarmark udał się wyjątkowo 
dobrze. 

Już o 11:00 wychodzący z kościoła żmigrodzianie mogli usłyszeć 
dźwięczne kolędy i poczuć świąteczną atmosferę dnia. 

Jarmark otworzyli uroczyście burmistrz Robert Lewandowski wraz ze 
Starostą Powiatu Trzebnickiego Małgorzatą Matusiak. Już od pierwszych 
chwil można było obejrzeć bogatą ofertę rozstawionych straganów, spotkać 
wesołe „śnieżynki” i popróbować smakowitych ciast. To właśnie lokalni 
wystawcy byli wyjątkowym i wyraźnym atutem naszego jarmarku. Można 
było zakupić u nich domki z piernika wykonane przez przedszkolaki 
z „Zielonej Dolny”, koronkowe choinki i anioły autorstwa Stowarzyszenia 
Klubu Seniora „Humorek”, przygotować leśne świąteczne ozdoby z szyszek, 
świerku i drewnianych elementów pod okiem pracowników Nadleśnictwa 
Żmigród i skosztować pysznych wypieków przygotowanych przez placówki 
edukacyjne. Niewątpliwie o wyjątkowości naszego jarmarku świadczył 
również fakt, że można było na nim skosztować pierogów w wykonaniu 
lokalnych kół gospodyń wiejskich czy wyjątkowego - harcerskiego grzańca 
o tajnej recepturze - wyjątkowo pysznego i oczywiście - bezalkoholowego . 

Podczas jarmarku odbył się już po raz kolejny konkurs „Wariacje 
pierogowe”*, w którym udział wzięły 3 koła gospodyń wiejskich i 2 
stowarzyszenia. Pysznych pierogów, których przygotowano łącznie 40 
kilogramów, skosztować można było nieodpłatnie.

Laureatami I miejsca zostało Koło Gospodyń Wiejskich z Karnic. II 
miejsce przypadło Kole Gospodyń Wiejskich z Węglewa, zaś III miejsce 
Stowarzyszeniu Klubu Seniora „Humorek”.

O godzinie 17:00, przy wspólnym kolędowaniu, ubrana w samorządowe 
życzenia, żmigrodzki rynek rozświetliła piękna choinka. 

Atmosfera była ciepła, świąteczna, smakowita i wesoła - między innymi 
dzięki opiece radosnych śnieżynek organizujących animacje dla dzieci. 
Dodatkowo każdy odwiedzający jarmark mógł otrzymać świątecznego 
pierniczka z życzeniami prosto od Burmistrza Gminy Żmigród. 

*Konkurs zrealizowało Stowarzyszenie Klubu seniora „Humorek”, 
przy współpracy z Gminnym Centrum Informacji i Urzędem Miejskim 
w Żmigrodzie. 

Anna Skocz

IV ŻMIGRODZKI JARMARK 
BOŻONARODZENIOWY ZA NAMI! 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „ROLA” 
w Żmigródku oferuje na wynajem lokale mieszkalne: 

-  lokal mieszkalny w miejscowości Kanclerzowice 17i/4 o powierzchni 
użytkowej 48,10 m2 - 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój i pomiesz-
czenie przynależne   w budynku gospodarczym, wyposażenie: instalacja 
elektryczna, wod-kan., c.o etażowe.

OGŁOSZENIA DROBNE

- 15 listopada 2019 roku upłynął 
termin zapłaty IV   raty podatku 
od  nieruchomości, podatku rolne-
go i leśnego natomiast 15 września 
2019 upłynął termin zapłaty II raty 
podatku od środków  transporto-
wych. Osoby które nie wpłaciły rat 
wymienionych podatków  są  zobo-
wiązane do niezwłocznego uregu-
lowania zaległych kwot. Wystoso-

wanie  do podatnika upomnienia 
spowoduje doliczenie kwoty  
w wysokości 11,60 zł (są to ustalo-
ne ustawowo koszty upomnienia).

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

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

 - 30 września 2019 r. upłynął 
termin zapłaty czynszu z tytułu 

dzierżawy   gruntów rolniczych. 
Prosimy o uregulowanie zaległych 
opłat.

 - W dniu 15.01.2019 r. upłynął 
termin płatności opłaty za zajęcie 
pasa  drogowego. Osoby, które nie 
dopełniły tego obowiązku pro-
szone są o  jak najszybszą wpłatę 
zaległości.

INFORMACJA Z URZĘDU

- lokal mieszkalny w miejscowości Żmigródek ul. Milicka 6/6 o po-
wierzchni użytkowej 39,98 m2 - 1 pokój, kuchnia, łazienka, skrytka  
i pomieszczenie przynależne  w budynku gospodarczym, wyposażenie: 
instalacja elektryczna, wod-kan., c.o etażowe

Wszystkie informacje na temat przetargu można uzyskać w biurze 
Spółdzielni   w Żmigródku w godz. od 7.00 do 15.00, tel. kontaktowy 
- 071 385-35-15.
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MIEJSCOWOŚĆ FRAKCJA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Ruda Żmigrodzka, 

Radziądz, Niezgoda, 

Gatka, Szarlotka, 

Czarny Las, Jamnik, 

Osiek Mały, Książęca 

Wieś, Osiek, Bukołowo, 

Kaszyce Milickie, 

Przedkowice, Powidzko, 

Dobrosławice, 

Kanclerzowice

zmieszane 13, 27 10, 24 9, 23 6, 20 4, 18
01, 15, 

29
13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 14,28

papier  
i makulatura 14,28 11, 25 10, 24 07, 21 05, 19

02, 16, 

30
14, 28 11, 25 08, 22 06, 20 03, 17

01, 15, 

29

metale 
i tworzywa 14,28 11, 25 10, 24 07, 21 05, 19

02, 16, 

30
14, 28 11, 25 08, 22 06, 20 03, 17

01, 15, 

29

szkło 7,21 04, 18
03, 17, 

31
14, 28 12, 26 09, 23 07, 21 04, 18

01, 15, 

29
13, 27 10, 24 08, 22

bio 7,21 04, 18
03, 17, 

31
14, 28 12, 26 09, 23 07, 21 04, 18

01, 15, 

29
13, 27 10, 24 08, 22

popiół 11*, 20 3,17 2, 16, 30 18*, 27 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21

gabaryty 17 18 17 16

Grądzik, Sanie, 

Borzęcin, Morzęcino, 

Kliszkowice Małe, 

Kliszkowice, Łapczyce, 

Węglewo, Bychowo, 

Karnice, Barkowo, 

Barkówko, Kędzie, 

Szydłów, Wierzbina

zmieszane 14,28 11, 25 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29

papier  
i makulatura 13,27 10, 24 09, 23 06, 20 04, 18

01, 15, 

29
13, 27 10, 24 07, 21 05, 19

02, 16, 

30
14, 28

metale 
i tworzywa 13,27 10, 24 09, 23 06, 20 04, 18

01, 15, 

29
13, 27 10, 24 07, 21 05, 19

02, 16, 

30
14, 28

szkło 11*, 20 03, 17
02, 16, 

30
18*, 27 11, 25 08, 22 06, 20

03, 17, 

31
14, 28 12, 26 09, 23 07, 21

bio 11*, 20 03, 17
02, 16, 

30
18*, 27 11, 25 08, 22 06, 20

03, 17, 

31
14, 28 12, 26 09, 23 07, 21

popiół 7,21 04, 18 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22

gabaryty 18 19 18 17

Żmigródek, Borek, 

Garbce, Nowe Domy, 

Chodlewo, Korzeńsko, 

Dębno, Przywsie, 

Laskowa

zmieszane 15, 29 12, 26 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 30

papier  
i makulatura 2, 16, 30 13, 27 12, 26 09, 23 07, 21 04, 18

02, 16, 

30
13, 27 10, 24 08, 22 05, 19

03, 17, 

31

metale 
i tworzywa 2, 16, 30 13, 27 12, 26 09, 23 07, 21 04, 18

02, 16, 

30
13, 27 10, 24 08, 22 05, 19

03, 17, 

31

szkło 9, 23 06, 20 05, 19
02, 16, 

30
14, 28 13*, 25 09, 23 06, 20 03, 17

01, 15, 

29
12, 26 10, 24

bio 9, 23 06, 20 05, 19
02, 16, 

30
14, 28 13*, 25 09, 23 06, 20 03, 17

01, 15, 

29
12, 26 10, 24

popiół 8, 22 05, 19 4,18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 14*, 25 9,23

gabaryty 19 20 19 18

Miasto Żmigród

zmieszane w każdy 
czwartek

w każdy 
czwartek

w każdy 
czwartek

w każdy 
czwartek

w każdy 
czwartek

w każdy 
czwartek
wyjątek 
13.06*

w każdy 
czwartek

w każdy 
czwartek

w każdy 
czwartek

w każdy 
czwartek

w każdy 
czwartek

w każdy 
czwartek

papier  
i makulatura 3, 17, 31 14, 28 13, 27 10, 24 08, 22 05, 19

03, 17, 

31
14, 28 11, 25 09, 23 06, 20 04, 18

metale 
i tworzywa 3, 17, 31 14, 28 13, 27 10, 24 08, 22 05, 19

03, 17, 

31
14, 28 11, 25 09, 23 06, 20 04, 18

szkło 10, 24 07, 21 06, 20 03, 17
02*, 15, 

29
12, 26 10, 24 07, 21 04, 18

02, 16, 

30
13, 27 11, 23 *

bio
w każdą 

środę

w każdą 

środę

w każdą 

środę

w każdą 

środę

w każdą 

środę

w każdą 

środę

w każdą 

środę

w każdą 

środę

w każdą 

środę

w każdą 

środę

w każdą 

środę 

wyjątek 
14.11*

w każdą 

środę

popiół
w każdy 

piatek

w każdy 

piatek

w każdy 

piatek

w każdy 

piatek

w każdy 

piątek 

wyjątek 
02.05*

w każdy 

piątek

w każdy 

piątek

w każdy 

piątek

w każdy 

piątek

w każdy 

piątek

w każdy 

piątek

w każdy 

piątek 

wyjątek 
22.12 *

gabaryty 20 21 20 19

* uwaga zmiana terminu na podaną datę. Przesunięcie z powodu świąt!
Prosimy, aby w dniu odbioru wystawić odpady przed posesję do godziny 6:00. P.W. „KOSZ” Barbara Nowicka, ul. Sulmierzycka 51, 56-300 Wszewilki, biuro czynne od poniedz. do piątku w godz. 
8.00.- 16.00, tel: 71 38 327 39 oraz 665 776 066, mail:pwkosz.biuro@gmail.com, www.koszmilicz.pl              

Zabudowa wielolokalowa Miasto BIO: od 1 listopada do 31 marca w każdy poniedziałek, środę; od 1 kwietnia do 31 październik  w każdy poniedziałek, środę i piątek   
Zabudowa wielolokalowa Miasto selektywna:w każdy piątek

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŻMIGRÓD


