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Drodzy Państwo,

Chyba jeszcze nigdy nie pokładaliśmy tak wielkich nadziei w nowym roku!
Marzymy o tym by był lepszy, zakończył wszystkie smutki, troski, dodał energii
i pozwolił nam na powrót do przedpandemicznej rzeczywistości. Chcemy zapisać
każdą kartkę nowego kalendarza dobrymi wspomnieniami i bez żalu żegnamy się
z 2020 rokiem, który upłynął pod znakiem wszechobecnej pandemii.
Pełni nadziei wierzymy w to, że przyszłość musi być dobra. Życzymy Państwu, aby
rzeczywiście każdy dzień 2021 roku wypełniony był dobrymi emocjami, energią,
życzliwością i miłością. Niech ten rok będzie dla Państwa łaskawy, mija
w zdrowiu i wśród bliskich Państwu osób. Spełnienia najskrytszych marzeń, zrealizowania planów, wypełnienia kalendarza tylko tym co dobre, powodzenia w życiu
zawodowym, prywatnym, w relacjach rodzinnych i samych pięknych chwil w gronie
przyjaciół. Niech wokół Państwa nie zabraknie dobrych ludzi, a pozytywne momenty
sprawią, że wszystkie smutki z przeszłości odejdą w cień. Dziękujemy za to, że w tym
trudnym – 2020 roku zawsze mogliśmy na Państwa liczyć i że po raz kolejny
udowodniliście swoją postawą i dobrą energią, że piękno nie musi być daleko, bo
ludzi o pięknych i dobrych sercach mamy na wyciągnięcie dłoni!
Wszystkiego najlepszego w nowym roku życzą
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ŻMIGRODZKI
BUDŻET OBYWATELSKI 2020
ROZSTRZYGNIĘTY

Na żmigrodzkim rynku stanął rower - całoroczna dekoracja
będąca jednocześnie symbolem ogłoszonego żmigrodzkiego roku
rowerowego- Żmigrodove roverlove 2021.

W 2020 roku do Budżetu Obywatelskiego zgłoszone zostały
2 projekty: „Wymiana nawierzchni boiska sportowego ORLIK przy
Szkole Podstawowej w Żmigrodzie przy ul. Sienkiewicza 6” oraz „Rewitalizacja podwórka przy ul. Zamkowej 7-17 oraz ul. Jana Pawła II 6”.
Zgłoszone projekty miały za zadanie z jednej strony poprawić funkcjonalność boiska do piłki nożnej, z drugiej zaś wyrównać nawierzchnię
podwórek umożliwiając mieszkańcom spokojne parkowanie.
Wygrał projekt nr 1, czyli wymiana nawierzchni boiska sportowego
przy Szkole Podstawowej przy ul. Sienkiewicza 6 z wynikiem 309
głosów (79% ważnych oddanych głosów).
W głosowaniu wzięło udział 426 mieszkańców Żmigrodu, z czego
391 głosy były ważne (92%). Wszystkie głosy oddane zostały internetowo a najwięcej z nich, bo aż 122 oddanych zostało w ostatnim dniu
głosowania internetowego tj. 16 października. Niewiele mniej, bo 106
głosów oddano 5 października, tj. zaraz po uruchomieniu systemu
głosowania, co pokazuje, że 228 głosów (czyli ponad połowa, bo aż
54%) i największa mobilizacja wystąpiła w pierwszym i ostatnim dniu.
Wygrany projekt zostanie zrealizowany w 2021 roku.
Anna Skocz
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OKIEM BURMISTRZA
To już ostatnie „Okiem Burmistrza” podsumowujące ten trudny
2020 rok i pierwsze słowo w nowym, 2021 roku! Z taką nadzieją
nie patrzyliśmy chyba na żaden
nadchodzący nowy rok. W każdym
z nas jest ogromne oczekiwanie na to, co przyniosą kolejne
miesiące i czy uda się wrócić do
„normalności” po najdziwniejszej
i najtrudniejszej sytuacji społeczno-ekonomicznej wywołanej przez
pandemię z jaką przyszło nam się
mierzyć.
Inwestycyjne zakończenie roku
Koronawirus pokrzyżował w życiu każdego z nas wiele planów,
ale jest też wiele zadań, które jako
gmina udało nam się wykonać
i to bardzo cieszy. Zatem raport
inwestycyjny tym razem zaczynam
od modernizacji drogi Osiek-Bukołowo, gdzie kilka tygodni
temu oddaliśmy do użytku ponad
2 kilometry nowej nawierzchni
asfaltowej. Zakończył się też
remont kilometrowego odcinka
drogi powiatowej między Nowymi
Domami a Czarnym Lasem. Jest
to inwestycja, którą realizowało
starostwo powiatowe ze wsparciem
nadleśnictwa, dlatego też serdecznie dziękuję tym jednostkom za
realizację inwestycji.
Nowy chodnik z kanalizacją
deszczową pojawił się też przy
drodze powiatowej w miejscowości
Powidzko. Inwestycję realizowaliśmy w partycypacji kosztowej „pół
na pół” z powiatem i bardzo cieszy
fakt, że dzięki dobrej współpracy
mogliśmy oddać do użytku ten
kolejny element ważnej dla mieszkańców infrastruktury. W trakcie
realizacji jest też droga rowerowa
między Książęcą Wsią a Gruszeczką.
Zakończenie inwestycji planowane
jest w pierwszym kwartale 2021
roku, a więc w sam raz na dobry
początek roku pod znakiem Żmigrodove roverlove w naszej gminie!
W ramach budżetu obywatelskiego powstaje system wentylacji
w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego
w Żmigrodzie. Jest to ważna inwestycja, która pozwoli optymalnie
wykorzystać możliwości tego obiektu także w czasie doskwierających
nam w ostatnich latach upałów.

W grudniu 2020 roku ogłosiliśmy przetarg na budowę pływalni
z nowym skrzydłem szkoły dla
uczniów klas 1-3. Przewidujemy,
że powstanie tam pełna infrastruktura szkolna z dziesięcioma salami
lekcyjnymi i wg. naszych planów
zakończenie tej inwestycji powinno
mieć miejsce w pierwszym półroczu
2023 roku. Teraz pozostaje trzymać
kciuki, aby udało nam się wyłonić
w przetargu dobrego wykonawcę,
który za rozsądną cenę zrealizuje
tę niezwykle ważną dla całej naszej
społeczności inwestycję.
Strategiczne wejście w nowy rok
Ostatnie tygodnie były też dla
nas czasem intensywnej pracy nad
dwoma dokumentami strategicznymi z perspektywy funkcjonowania
naszej gminy. Powstał projekt
budżetu gminy na rok 2021, który
przewiduje dochody w granicach 86
mln złotych. Prawie 14 mln złotych
udało się wygospodarować na wiele
ważnych inwestycji gminnych. 22
grudnia odbyła się sesja budżetowa
w trakcie której zatwierdziliśmy
budżet na kolejne 12 miesięcy.
Będziemy też robić wszystko co
w naszej mocy, aby ten budżet zrealizować przy założeniu, że chcemy
w trakcie roku zwiększać wydatki
na inwestycje, które są zawsze
miarą rozwoju każdego samorządu.
Drugim dokumentem strategicznym nad którym pracujemy jest
Strategia Rozwoju Gminy Żmigród
na lata 2021-2029. Jesteśmy po
dwóch warsztatach z lokalnymi
liderami opinii, społecznikami,
którzy są też konsultantami w tworzeniu tego dokumentu. Ich wiedza
i zaangażowanie w życie naszej
gminy procentuje fantastycznymi
analizami i cennymi wnioskami,
które możemy wpisać do strategii.
Jej uchwalenie planujemy w nowym roku.
Pożegnania
Ostatnie miesiące przyniosły
też wiele przykrych informacji
o odejściach wyjątkowych dla
naszej lokalnej społeczności osób.
Śmierć Pawła Beceli wstrząsnęła
nami wszystkimi i postanowiliśmy
upamiętnić jego osobę nadając imię
Pawła skwerowi w Żmigrodzie,
a także przyznając mu pośmiertnie tytuł Zasłużony dla Gminy

Żmigród. Nieodżałowaną stratą
było też dla nas odejście Bogdana
Sawickiego, wieloletniego piłkarza
Piasta Żmigród oraz trenera i zarządcy targowiska „Mój Rynek”.
Nie ma też z nami Państwa Zofii
i Czesława Hatowskich, dobrze
znanych i zasłużonych lekarzy oraz
samorządowców. Odszedł Grzegorz
Lewandowski, wieloletni sołtys
Kaszyc Milickich oraz Zdzisław
Turowski, działacz społeczny i m.in.
członek rady sołeckiej w Korzeńsku.
Wszyscy oni, a także wiele innych
osób, które odeszły w tym roku
pozostaną w naszej pamięci.
Gratulacje dla Mistrzyni!
Trudne i smutne wydarzenia
przeplatają się też z tymi pozytywnymi. Na szczególne uznanie
i podkreślenie zasługuje fakt, że
mieszkanka naszej gminy - Milena
Urbanik została Mistrzynią Polski
w Karate Olimpijskim Juniorek
w karate kumite. To ogromny
sukces i wielki powód do dumy!

Kibicujemy Milenie i dziękujemy
za jej ciężką pracę, którą wypracowała sobie ten tytuł. Życzymy
także wielu kolejnych sukcesów
i oczywiście lauru olimpijskiego,
który jest z pewnością spełnieniem
marzeń zawodniczki!
Szczęśliwego Nowego Roku!
Drodzy Państwo, u progu nowego roku czas także na życzenia! Niech Nowy Rok przyniesie
Państwu mnóstwo zadowolenia
i satysfakcji z podejmowanych
wyzwań oraz będzie dla Państwa
wyjątkowy pod każdym względem.
Niech zdrowie dopisuje i skończy
się ten trudny, pandemiczny czas,
abyśmy wszyscy mogli z radością,
w dobrym zdrowiu i kondycji
wrócić do normalności, za którą
tak w tym mijającym roku tęskniliśmy. Wszystkiego co najlepsze!
Serdecznie dziękuję za kolejny rok,
który mogliśmy spędzić w poczuciu
naszej żmigrodzkiej wspólnoty.

GMINA ŻMIGRÓD NA OSTATNIEJ PROSTEJ
DO STWORZENIA PROJEKTU
STRATEGII ROZWOJU GMINY ŻMIGRÓD
NA LATA 2021-2029

W dniu 27 listopada 2020 r. odbyły się warsztaty strategiczne z Zespołem ds. Strategii Gminy Żmigród.
Ze względu na aktualną sytuację spotkanie odbyło się online. Uczestnicy, przy pomocy moderatorów z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju oraz MOCodajni, pracowali nad misją i wizją gminy, a także celami
i kierunkami działań. Cele określano w ramach następujących obszarów:
- społeczeństwo, zdrowie, edukacja, kultura,
- gospodarka, turystyka, promocja,
- przestrzeń, infrastruktura, środowisko.
Kolejnym krokiem będzie opracowanie w całości projektu Strategii,
a następnie konsultacje społeczne, w których mieszkańcy będą mogli
wyrazić swoja opinię na temat zapisów dokumentu.
Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju
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KONKURS
„KALENDARZOWE
ŻMIGRODOVE
ROVERLOVE”
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym
„Kalendarzowe Żmigrodove roverlove”. Konkurs odbywa się w terminie
od 23 listopada 2020 do 31 października 2021 i podzielony jest na poszczególne etapy. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni
mieszkańcy Gminy Żmigród oraz osoby pełnoletnie spoza terenu gminy.
Celem konkursu jest pobudzanie kreatywności i wrażliwości twórczej,
wyłonienie najlepszych fotografii, które posłużą do zilustrowania kalendarza Gminy Żmigród na 2022 rok oraz promowanie Gminy Żmigród i jej
rowerowego, turystycznego potencjału.
Tematem konkursu jest własna interpretacja hasła: „Żmigrodove
roverlove” w odniesieniu do każdego etapu konkursu czyli miesiąca,
którego dotyczy konkurs. Za zajęcie I miejsca w każdej edycji konkursu
organizator przewiduje nagrodę w postaci koszulki Żmigrodove Roverlove
oraz publikację zwycięskiej fotografii w drukowanym kalendarzu Gminy
Żmigród na 2022 rok.
Zgłoszenia prac konkursowych przyjmowane są w formie udostępnienia zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym dotyczącym danej
edycji w serwisie Facebook: www.facebook.com/zmigrodoveroverlove.
Prace zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę. Rozstrzygnięcie
konkursu i ogłoszenie wyników dla każdej edycji nastąpi w terminie 10
dni roboczych od dnia zakończenia danej edycji konkursu.
Nagrodzone prace mogą zostać opublikowane na fanpage’u organizatora w serwisie Facebook i Instagram: https://www.facebook.com/
zmigrodgmina www.instagram.com/gminazmigrod www.facebook.
com/zmigrodoveroverlove www.instagram.com/zmigrodoveroverlove
oraz w Wiadomościach Żmigrodzkich, a także zostaną wydane w formie
kalendarza Gminy Żmigród na 2022 rok.

Prace fotograficzne można składać każdorazowo w odniesieniu do danej edycji czyli w terminach:
- od 1.01.2021 do 31.01.2021 dla edycji styczniowej
- od 1.02.2021 do 28.02.2021 dla edycji lutowej
- od 1.03.2021 do 31.03.2021 dla edycji marcowej
- od 1.04.2021 do 30.04.2021dla edycji kwietniowej
- od 1.05.2021 do 31.05.2021dla edycji majowej
- od 1.06.2021 do 30.06.2021dla edycji czerwcowej
- od 1.07.2021 do 30.07.2021dla edycji lipcowej
- od 1.08.2021 do 31.08.2021dla edycji sierpniowej
- od 1.09.2021 do 30.09.2021dla edycji wrześniowej
- od 1.10.2021 do 31.10.2021 dla edycji październikowej

Joanna Pilarska

POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA ON-LINE
W 2020 roku upłynęło 20 lat
współpracy z miastem partnerskim
Bargteheide. Co roku społeczności
naszych gmin spotykały się minimum raz w roku, a bywało i częściej, by wymienić się przemyśleniami, obserwacjami i energią. Dla
wielu spotkania te miały charakter
bardzo serdeczny i niemal rodzinny
- kontakt utrzymywany przez wiele
lat przerodził się niejednokrotnie
w prawdziwą przyjaźń.
Ten rok był inny od poprzednich. Co się wydarzyło?
W marcu do Żmigrodu przyjechała grupa uczniów na wymianę
szkolną a wraz z nią odwiedziła
nas w ramach wymiany urzędniczej Claudia Selzner - pracownik
socjalny urzędu miejskiego w Bargteheide. Chwilę potem ogłoszono
w Polsce lockdown i zostaliśmy
zamknięci w domach.
W tym trudnym, nowym i nie-
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przewidywalnym czasie, dla wielu
pełnym strachu, otrzymaliśmy
z Bargteheide słowa otuchy i wyrazy solidarności ze strony stowarzyszenia Europaverein oraz
od pani burmistrz Birte Kruse-Gobrecht. Odpowiedzieliśmy tym
samym i choć udział w obchodach
50-lecia nadania Bargteheide praw
miejskich i wrześniowy wyjazd
mieszkańców zostały odwołane utrzymywano ciepły i serdeczny
kontakt po obu stronach.
Koniec roku przyniósł próby
budowania współpracy w formule
on-line. Ostatnie spotkanie - z 16
grudnia - objęło działaczy stowarzyszenia Europaverein i przedstawicieli urzędu po stronie niemieckiej
oraz przedstawicielki Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żmigrodzie
i urzędników z polskiej strony.
Powstały kolejne plany i pomysły
- niewykluczone, że już niebawem

będziecie mieli Państwo możliwość
zapoznać się z nimi z bliska, a tymczasem możemy Wam zdradzić,
że włodarze Bargteheide się nie
poddają i w 2021 roku obchodzić

będziemy przełożone z 2020 na
2021 obchody 50+1-lecia nadania
praw miejskich Bargteheide 
Anna Skocz
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ODŁĄCZ SIĘ
Odłącz się to dolnośląska akcja społeczna adresowana do dzieci,
młodzieży, ich rodziców i dziadków, uwrażliwiająca na kwestie nadmiernego korzystania z telefonu komórkowego.

W ramach tegorocznej edycji akcji „Odłącz się”, młodzi ludzie - członkowie stowarzyszenia Młody Dolny Śląsk - i ich przyjaciele przygotowali 5
kolejnych spotów informacyjnych na ten temat połączonych ze zorganizowaną akcją promocyjną w mediach przede wszystkim społecznościowych,
a także w mediach tradycyjnych (radio, telewizja) oraz w taborze Kolei
Dolnośląskich. Akcja promocyjna, poza tym, że zachęca do „odłączenia
się” od telefonu na rzecz bycia blisko ludzi - rodziny, dzieci i przyjaciół
(co w atrakcyjny sposób pokazują filmy), przedstawia wybrane aspekty
fonoholizmu infografikami, a także - co wydaje się być bardzo ważnym
atutem całego przedsięwzięcia - uświadamia i uwrażliwia najmłodszych.
W szkołach podstawowych i średnich młodzi edukatorzy Stowarzyszenia
prowadzą warsztaty. - Rozmawiamy z uczniami o tym, czym są uzależnienia,
jak się uzależniamy, jak ważna jest higiena snu i dlaczego światło błękitne
oglądane przed snem szkodzi - mówi koordynator projektu „Odłącz się”,
Dawid Wrzesiński. - A także o przedopaminowaniu, przebodźcowaniu
i nauroplastyczności mózgu - dodaje. Warto zaznaczyć, że wszystkie te
treści trafiają do młodych odbiorców z ust osób niewiele starszych od nich
samych, co jest niewątpliwym atutem i zwiększa siłę przekazu. Wszyscy
edukatorzy zostali do tego również odpowiednio przeszkoleni i posiadają
odpowiednie przygotowanie merytoryczne. - Uważam, że wszelkie akcje
profilaktyczne są ważne, dlatego zaczynamy już od szkoły podstawowej.
Chcemy pokazać młodym ludziom jak mogą korzystać z życia ale też
opowiadamy im o niebezpieczeństwach związanych z technologiami, co
wydaje się być jeszcze ważniejsze w dobie edukacji zdanej - mówi Ada
Skrzypek, edukatorka Programu.
Stowarzyszenie Młody Dolny Śląsk w projekt zaangażowało jak dotąd
7 samorządów (gminy Żmigród, Syców, Jordanów, Kąty Wrocławskie,
Długołęka oraz starostwa powiatowe - trzebnickie i legnickie). Na żmigrodzkich przejściach dla pieszych niedaleko szkół odnaleźć można napisy
na chodnikach zachęcające do „odłączenia się” przed wejściem na pasy.
Część z tych napisów namalowana została m.in. przez burmistrza Gminy
Żmigród - Roberta Lewandowskiego i starostę Małgorzatę Matusiak.
Warto dodać, że w projekt zaangażowani są młodzi żmigrodzianie:
Dawid Wrzesiński, Ada Skrzypek, Maciej Belcarz i Jakub Adamowicz,
a część z nich to przecież młodzieżowi radni poprzednich kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej, a także aktywni wolontariusze, którzy ucząc
się we Wrocławiu wspierają swoją lokalna społeczność.
Dziękujemy i trzymamy kciuki za sukces Wasz i całego projektu 
Anna Skocz
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MIKOŁAJ SPOTKAŁ SIĘ Z DZIEĆMI

Koronawirus nie przestraszył
Mikołaja. Święty nie zawiódł najmłodszych żmigrodzian i pojawił
się z nietypową wizytą w naszym
mieście.
Szczególne czasy potrzebują
szczególnych rozwiązań. W tym
roku Święty Mikołaj nie mógł odwiedzić dzieci osobiście, nie mógł
spędzić z nimi czasu na zabawach
w Żmigrodzkim Ośrodku Kultury.
Jeśli jednak myślicie, że pandemia
powstrzymała Świętego Mikołaja
przez pojawieniem się w Żmigro-

dzie i rozmową z dziećmi, to się
mylicie! Mikołaj poszedł „z biegiem
czasu” i postanowił skorzystać
z nowinek technologicznych. Już
z tygodniowym wyprzedzeniem
zapowiedział dyrektorowi Zespołu
Placówek Kultury, Robertowi Grabkowskiemu, że pojawi się w naszym
mieście i spotka się z dziećmi…
online! Nie pozostało nam nic
innego, jak stanąć na wysokości
zadania i przygotować Mikołajowi
dobre warunki do przeprowadzenia
rozmowy.

6 grudnia o godz. 10:00 Święty
Mikołaj wraz ze swoją Śnieżynką
pojawili się na transmisji na Facebooku Zespołu Placówek Kultury.
Goście byli szczęśliwi, że nie zawiodą grzecznych dzieci, które czekały
na to spotkanie cały rok. Mikołaj
zaczął od zagadki i zadał dzieciom
pytanie, czy domyślają się, gdzie
zostawił sanie z reniferami. Otóż
okazało się, że powóz był dobrze
strzeżony na dachu komisariatu policji. Następnie nasi goście opowiedzieli o wizycie w Żmigrodzie, bo
przed przybyciem do ośrodka kultury zdążyli zobaczyć parę miejsc.
- Piękne te miejsca mają, prawda?
-powiedział Mikołaj do swojej
Śnieżynki. - W baszcie, tam piękne
te stawy, piękne tereny, ludzie
spacerują.
Po krótkiej opowieści Mikołaj
odpowiadał także na zadawane
przez dzieci na czacie pytania. Przez
to, że nie mogły one w tym roku
powiedzieć wierszyka Mikołajowi,
czy zaśpiewać piosenki, Mikołaj
wraz ze Śnieżynką postanowili

zaśpiewać dla nich! Niespodzianką
okazał się także ogłoszony przez
Mikołaja konkurs plastyczny na
jego podobiznę, który jest kolejnym
akcentem umilenia mieszkańcom
gminy świątecznego okresu. Jak
zwykle jednak, wszystko co dobre,
szybko się kończy. Mikołaj musiał
ruszać w dalszą podróż. Czekały
bowiem na niego dzieci z innych
gmin.
- Serdecznie dziękujemy Świętemu Mikołajowi i Śnieżynce za
wizytę i za znalezienie chwili na
rozmowę z najmłodszymi żmigrodzianami! Dla Zespołu Placówek
Kultury zaszczytem było gościć
Was w naszych skromnych progach
- podziękował gościom Robert Grabkowski, dyrektor Zespołu Placówek
Kultury w Żmigrodzie.
My natomiast mamy nadzieję,
że zobaczymy się ponownie za rok
i tym razem dzieci będą mogły osobiście uścisnąć Mikołaja i spędzić
z nim trochę czasu.
Edyta Grzybkowska

Przestarzałe noworoczne

Według przeprowadzonej przeze mnie ankiety 21 osób na 41 tworzy postanowienia noworoczne. Pozostała dwudziestka nie robi tego,
ponieważ, jak sami twierdzą, nie mają one sensu. U osób, które zwykle tworzą postanowienia, spełnia się mniej niż połowa. Pytanie
brzmi: dlaczego?
Rok 2020 dał nam trochę
w kość. Główną rolę odegrała
w nim pandemia, chociaż bohaterowie drugoplanowi również
nie zawiedli. Te wydarzenia
niektórych zniechęcą do zmian
w swoim życiu, a innych zmotywują na zasadzie: „skoro wszystko
się sypie, to chociaż ja wezmę się
w garść”. Wszystko pięknie, ale
jak to zrobić, skoro tworzymy te
same postanowienia, tak samo
jak zawsze staramy się je spełniać
i mniej więcej w tym samym
momencie z nich rezygnujemy?
Cóż, przynajmniej wiemy, czego
się po sobie spodziewać.
Ale nie do końca w tych postanowieniach o to chodzi.
2 stycznia z półek w sklepach
znikają stroje sportowe, poradniki dotyczące samorozwoju
oraz książki do nauki języka
obcego. I … często na tym się
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kończy. Jak to jest, że w grudniu
mamy tyle pomysłów i energii
na kolejny rok, a zaledwie parę
tygodni później jest gorzej niż
było wcześniej? W tej samej ankiecie, o której wspomniałam na
początku, niektórzy respondenci
odpowiedzieli, że rezygnują z postanowień, bo i tak niczego one
nie zmieniają. I tu mamy źródło
całego problemu: cały wic polega
na tym, że to my mamy za zadanie
coś zmienić, a nie nasze postanowienia. Ubierając to w nieco
inne słowa: marzenia się nie
spełniają, marzenia się spełnia.
Nasz słomiany zapał może być
również wynikiem zderzenia
z rzeczywistością lub faktu, że
chcemy widzieć natychmiastowe
efekty, czyli dieta cud z rezultatem po tygodniu odpada.
Jednym z ważniejszych aspektów w spełnianiu postanowień

jest czas. Wszyscy powtarzamy,
że go nam brakuje i odkładamy
wszystko na później, ale przecież
wszyscy, którzy odnoszą sukces
i spełniają wszystkie swoje marzenia, mają dokładnie tyle samo
czasu co my. Ich doba składa
się z takiej samej ilości minut
i godzin, co nasza. Powinniśmy
więc zadać sobie pytanie, dlaczego
ciągle brakuje nam tego czasu,
skoro inni mają go zupełnie wystarczająco, żeby osiągać swoje
cele, dbać o bliskich, o zdrowie
i jednocześnie być motywacją dla
pozostałych. Odpowiedź tkwi we
właściwym zarządzaniu czasem,
co ściśle łączy się z kolejną ważną
kwestią dotyczącą celów, jaką jest
samodyscyplina. Dobrze brzmi,
ale gorzej wygląda w praktyce,
kiedy kusi nas pilot od TV lub
ikonka Netflixa.
Jednocześnie, podczas ciągłe-

go biegu do celu, nie zapominajmy o odpoczynku. Nie bójmy się
chwilę odetchnąć. Potrzebujemy
wytchnienia, żeby nasze własne
cele nie zaczęły nas męczyć,
a motywacja zbyt wcześnie się
nie wyczerpała. Tworząc postanowienia i cele dążymy do rozwoju
samego siebie i do posiadania
lepszych widoków, ale nie zapominajmy doceniać i cieszyć się
tym, co już mamy i co jest koło
nas. Szukajmy więc w sobie źródła
motywacji, które będzie zarówno
wyrozumiałe jak i konsekwentne.
Tak więc wszystkim naszym
czytelnikom życzę wspaniałego
roku 2021, który będzie pękał
w szwach od zrealizowanych
celów i postanowień!
Aleksandra Pytlińska
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SKWER PAWŁA BECELI
W Żmigrodzie pojawił się skwer Pawła Beceli. 22 grudnia burmistrz
Robert Lewandowski, przewodniczący Jan Czyżowicz i Jolanta Becela,
mama Pawła, odsłonili nową nazwę skweru we wschodniej części Żmigrodu. Od teraz nosi on nazwę Skweru Pawła Beceli.
- Wielu żmigrodzian pyta, dlaczego akurat to miejsce, dlaczego akurat
ten skwer. Paweł sam wybrał to miejsce - mówi sekretarz Joanna Monastyrska. - Za życia Paweł chciał, aby ten skwer nosił imię osoby ważnej dla
Żmigrodu i jego historii. Po śmierci Pawła uznaliśmy, ze jest nam bliższy
niż osoby z odległej historii, dlatego ostatecznie podjęliśmy taką decyzję.
O nadanie skwerowi imienia wnioskował burmistrz Robert Lewandowski, jednak jego wniosek zbiegł się z podobną inicjatywą Rady Seniorów.
Ostatecznie o nadaniu skwerowi imienia zadecydowała Rada Miejska
podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę. Tabliczkę z nazwą skweru
ufundował pan Wiesław Jędryka.
Zasługi związane z budowaniem naszej lokalnej tożsamości i odkrywaniem naszych korzeni oraz wielkie serce Pawła oddane Żmigrodowi
i żmigrodzianom są nam wszystkim znane. Mamy natomiast nadzieję, że
dzięki Skwerowi Pawła Beceli, będziemy o tym zawsze pamiętać.
Anna Skocz

Zasłużony dla Gminy Żmigród
Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie w dniu 22 grudnia 2020 r.
ś. p. Paweł Becela przyjęty został w poczet honorowego grona Zasłużonych dla
Gminy Żmigród. Pośmiertny medal i dyplom oraz symboliczny bukiet kwiatów
wręczone zostały pani Jolancie Beceli, mamie Pawła. Moment był i podniosły
i wzruszający zarazem. Z jednej strony sama mama uhonorowanego drżącym
głosem podziękowała za wyróżnienie, z drugiej zaś obecni na sali niejednokrotnie wycierali łzy.
Wszyscy jednak pozostają zgodni co do jednego - Paweł na długo pozostanie
w naszej pamięci.
Anna Skocz

OSTATNIA WOLA PAWŁA BECELI

W piątek 20 listopada do Urzędu
Miejskiego w Żmigrodzie trafiły
materiały, które podczas swoich
badań nad historią gminy Żmigród
zgromadził Paweł Becela. Taką
drogę dla nich zaplanował Nasz
Żmigrodzki Kronikarz, który w swoim testamencie zapisał, że chce,
aby z jego dorobku korzystały inne
osoby, które zajmują się historią

Ziemi Żmigrodzkiej.
Materiały przekazała mama Pawła - Jolanta Becela. - Kochał Żmigród.
Był chodzącą encyklopedią na temat
gminy - mówi Jolanta Becela. - Nie
wyobrażał sobie życia poza Żmigrodem. W swoim testamencie napisał,
że chce, aby jego dorobek trafił do
Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.
Dlatego przekazuję zebrane przez

niego materiały historyczne, aby
spełnić jego ostatnią wolę.
- W przekazanym nam dorobku
znajdują się zarówno materiały źródłowe, jak i opracowania Pawła - poinformowała Joanna Monastyrska,
która odbierała przekazane zbiory.
Wolą Pawła i jego Mamy jest, żeby
nadal osoby zainteresowane historią
naszej Małej Ojczyzny mogły z nich

korzystać. Zanim jednak to się
stanie zdigitalizujemy otrzymane
opracowania i opiszemy przekazane
zasoby, choć Paweł sporą pracę wykonał już sam planując przekazanie
nam swoich zbiorów. Segregatory
z materiałami zostały przez niego
szczegółowo opisane, a całość
dorobku skrupulatnie zestawiona.
Jota

OGŁOSZENIE

OCHRONA MIENIA I OSÓB

tel. 655 464 938

BORUS
telewizja przemysłowa
systemy alarmowe
systemu dostępu
integracja systemów
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PODSUMOWANIE ROKU 2020
OKIEM MIESZKAŃCÓW GMINY

Rok 2020 wszystkim nam przyniósł wiele nowych wyzwań. Ze względu na pandemię, dla wielu z nas był to rok trudny, obfitujący w nagłe
zmiany, niełatwe decyzje, rozłamy społeczne, a to wszystko podszyte było lękiem o zdrowie nasze oraz naszych najbliższych. Jednakże, na
pewno ten rok przyniósł także wiele dobrego. Postanowiłam to sprawdzić i zapytałam mieszkańców* naszej gminy jak oni oceniają miniony
2020 rok. Oto, co usłyszałam:
JAGODA, UCZENNICA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Według mnie 2020 rok na pewno był mniej stresujący, mieliśmy
mało obowiązków szkolnych. Kontakty z rówieśnikami były polepszone,
bo codziennie pisałam z moimi przyjaciółkami. Moim zdaniem zdalne
nauczanie jest ciekawe, ale męczące. Nie odczułam dużej różnicy jeśli
chodzi o moje zainteresowania. Przez pandemię mam zdecydowanie więcej
czasu, żeby porobić coś w domu albo poświęcić ten czas sobie i właśnie
zainteresowaniom.

samego początku istnienia gabinetu. Wizyty w zasadzie są zaplanowane
z dużym wyprzedzeniem i w tym roku nie odczułam niestabilności finansowej. Podczas zatrzymania gospodarki mogłam odpocząć, skupić się na
rodzinie, porobić coś w domu. Wizyty, które mi wtedy przepadły, wypełniły
luki, które pojawiły się w kolejnych miesiącach. W wyniku pandemii,
w roku 2020 zauważyłam minimalny spadek umawianych wizyt z powodu
odwołanych imprez okolicznościowych jak wesela, urodziny, Andrzejki czy
Sylwester. Jednakże oceniam ten rok pozytywnie, przez zwolnienie tempa
pracy mogłam złapać oddech i pobyć więcej z mężem i dziećmi.

HENRYK, EMERYT
Rok 2020 dla mnie jako dla emeryta zapowiadał się dość optymistycznie. Zima nie była mroźna, zdrowie dopisywało, oby tak dalej! Jednak
życie napisało swój scenariusz. Zaczęła się pandemia. Trochę paniki, ruch
w sklepach, trudniejsza opieka zdrowotna. Najgorsze to są maseczki, ludziom
w moim wieku utrudniają oddychanie. Wiosna dawała nadzieję, ale nic się
nie zmieniło. Dalej siedzenie w domach, noszenie maseczek, dezynfekcja.
Jesień miała być przełomem, ale pozostało tak jak było. Miniony rok nie
był udany i nie mam miłych wspomnień, ale bądźmy optymistami, że
następny będzie lepszy i wszystko wróci do normy, czego wszystkim życzę.

BARTOSZ, UCZEŃ SZKOŁY ŚREDNIEJ
Wydaje mi się, że 2020 rok dla wszystkich był trudniejszy przez tę całą
sytuację. Na początku byłem zadowolony, że uczyłem się zdalnie bo przecież nie trzeba wychodzić z domu i wydaje mi się, że każdy uczeń tak do
tego podchodził. Po pewnym czasie zauważyłem, że wypadłem z pewnego
„systemu” pracy i stałem się o wiele bardziej leniwy i mniej systematyczny.
Teraz chciałbym wrócić do szkoły w normalnym trybie i znów zobaczyć
swoich przyjaciół i nauczycieli na żywo.

BEATA, NAUCZYCIELKA
Rok 2020 był rokiem wielu zmian. Jako nauczycielka znalazłam się
w bardzo nietypowej sytuacji i w ekstremalnie krótkim czasie musiałam
zmienić nawyki pracy, pomimo, iż systemowo nie zostałam do tego przygotowana. Nauczyciele błyskawicznie zaktywizowali się w facebookowych
grupach. Jako grupa zawodowa byliśmy bardzo zmotywowani do szybkiego podjęcia pracy zdalnej. Na licznych webinarach organizowanych
w sieci pojawiały się tysiące nauczycieli poszukujących jak najlepszych
rozwiązań. Do dziś wymieniamy się online rozwiązaniami i wzajemnie
inspirujemy. Warto wspomnieć - studia z e-learningu trwają nawet 2 lata.
Ja, jako nauczyciel, musiałam przyswoić podstawy w kilka dni! Nie zapominajmy, iż edukacja zdalna charakteryzuje się inną metodyką i innymi
narzędziami. To na pewno wielkie wyzwanie i wielu z nas realizuje je jak
najlepiej potrafi. Oczywiście nadal popełniamy błędy, ale myślę, że wola
jest ogromna! Poza tym bardzo rozwinęłam swoje umiejętności z zakresu
używania nowoczesnych technologii i poszerzyłam warsztat o nauczanie
kolejnego przedmiotu. Ja jestem idealistką i chcę wierzyć, że ten trudny
czas przyniesie zmianę paradygmatu edukacji.
PAULINA, MŁODA MAMA
Rok 2020 był czasem trudnym i wyjątkowym dla nas wszystkich.
Dla nas jest ważny i wyjątkowy, bo na świecie pojawiła się nasza córka.
Wszystko wydaje się być piękne, niestety wewnętrznie, patrząc na aspekty
psychiczne, bardzo trudne. Końcówka ciąży w zamknięciu, odizolowanie
się „na wszelki wypadek”, następnie samotny poród (miał być rodzinny) rodzina nie miała pojęcia co się dzieje, czekała w niepewności. Później czas
urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Ja i dziecko, codziennie, razem.
Niestety ojciec dziecka tylko w weekendy, a może i aż, bo przecież praca
międzynarodowa w tych czasach może zakończyć się różnie. Cóż może być
piękniejszego od czasu poświęconemu dziecku? Może wolność, swoboda,
możliwość spotykania się, świętowania każdego małego „kroku”, wspólne
spędzanie czasu i podróżowanie? Niby nic wielkiego, ale dla mnie - osoby,
która uwielbia przebywać wśród ludzi - bardzo dużo.
MARTA, KOSMETYCZKA
W branży kosmetycznej sporo klientów jest stałych, przychodzi od
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TADEUSZ, ROLNIK
Jaki był miniony rok? Taki sam jak poprzednie lata. Praca, praca i jeszcze
raz praca. Pandemii na wsi tak nie odczułem jak może ludzie w mieście.
Tu nie da się zamknąć w czterech ścianach, zwierzętom trzeba dać jeść,
a i w polu też jest co robić. Zapowiadał się suchy rok, a wyszło jak zawsze
na opak, padało i padało. Ogólnie plony były dobre, tylko znowu ceny
żywca poleciały w dół.
ARTUR, RADNY GMINY ŻMIGRÓD
Ubiegły rok oceniam pozytywnie. Pomimo pandemii i ograniczonej
liczby sesji, udało się zatwierdzić kluczowe dla gminy i miasta inwestycje
na najbliższe lata, takie jak chociażby budowa krytej pływalni Delfinek.
Staramy się też o pozyskanie środków unijnych na budowę kampusu przy
OSiRze. Jako radny jestem członkiem powstałej z początkiem roku komisji
do spraw skarg i wniosków. Jeszcze w styczniu i lutym rozpatrywaliśmy
wpływające od mieszkańców uwagi, ale z nadejściem marca i pandemii
wnioski przestały wpływać, a my przystopowaliśmy naszą pracę. Osobiście
działam głównie na swoim terenie, pomimo pandemii starałem się podtrzymywać działania społeczne i pomagać mieszkańcom, jak tylko mogłem.
MARTYNA, UCZENNICA SZKOŁY ŚREDNIEJ I RADNA MŁODZIEŻOWA
Jako przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej i radna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz uczennica technikum
powiem, że ciężko było przez koronawirusa. Na początku było fajnie,
bo siedzieliśmy w domach, ale później zaczęło mi brakować znajomych,
kolegów z klasy. Utrudniło mi to również działalność społeczną, ponieważ
trzeba było działać online, nie każdy radzi sobie z tym, ale trzeba nauczyć
się z tym żyć. Z czasem można było się przyzwyczaić, ale jednak każdy
chyba wolałby wrócić do szkolnych ławek. Nauczyłam się na pewno działać
pomimo tych trudności oraz tego, że nie wolno się poddawać. Jest ciężej,
ale da się realizować własne cele, tylko że z pewnymi trudnościami. Nie
ukrywam, że było ciężko i jest ciężko, ale działamy i się nie poddajemy.
KRZYSZTOF, WŁAŚCICIEL SKLEPU ROWEROWEGO
Rok 2020 dla mnie miał być wyjątkowy z wielu względów. Po pierwsze
decyzja o otwarciu własnego sklepu i serwisu rowerowego, w której pokładałem ogromne nadzieję na rozwój, to jak się wydaje był strzał w 10.
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Jednak snując plany na początku 2020 roku nie spodziewałem się, że po
kilkunastu dniach od otwarcia sklepu Janiak Rowery przyjdzie mi mierzyć
się z zamknięciem gospodarki. Bałem się, lecz niepotrzebnie. Początek
marca jako data otwarcia sklepu był przemyślany i zgodny z początkiem
sezonu i pomimo „zawirowań” od pierwszego dnia miałem ręce pełne
pracy. Ludzie błyskawicznie zaczęli korzystać z moich usług i polecać je
znajomym, przez co cały sezon miałem ogromny ruch zarówno w serwisie
jak i w sklepie. W pracy z rowerami stawiam na dokładność, profesjonalizm
oraz miłą i rzetelną obsługę, w końcu robię to co kocham. Nie tylko sezon
to był okres wytężonej pracy, ponieważ ludzie jeżdżą cały rok, a rower musi
być sprawny, by dawał przyjemność z jazdy i działał niezawodnie. Rok 2020
był dla mnie rokiem zmian, wielkich nadziei, próby jak dla wszystkich.
Jestem bardzo zadowolony z mijającego roku bo dał mi wiele satysfakcji
i codziennie utwierdzał mnie w przekonaniu, że to co robię i kocham ma
sens, i że otwarcie sklepu i serwisu Janiak Rowery w Żmigrodzie to była
najlepsza decyzja.
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JESIEŃ W OBIEKTYWACH

PRZEDSZKOLAKÓW

PAWEŁ, STRAŻAK
Ten rok przejęła pandemia. Jako strażak siedziałem i zastanawiałem
się, jak mogę pomóc innym ludziom w tych ciężkich czasach. Mieliśmy
naszą akcję, gdzie dostaliśmy zakupy i leki dla starszych ludzi i osób na
kwarantannie, które im dostarczaliśmy. Raz nawet butlę z gazem pomogliśmy wymienić jednej pani w kuchence. Byliśmy parę razy na wypadkach
samochodowych i wtedy dosyć mocno się zabezpieczaliśmy, bo nigdy nie
wiedzieliśmy, z kim mamy do czynienia.
ZBIGNIEW, SPORTOWIEC, BIEGACZ EKSTREMALNY, TRENER PERSONALNY
Przemijający rok nie rozpieszczał nikogo, każdy odczuł skutki jakie
wywołał COVD-19, jedni mniej inni bardziej. Moja branża w której się
specjalizuję, czyli branża fitness jest jedną z najbardziej poszkodowanych.
Aczkolwiek postanowiłem, że w tym trudnym czasie i tak otworzę własną
działalność - Studio Treningowe. Jako trenerowi i zawodnikowi mijający rok
pokazał, że nie wszystko się kręci wokół sportu i rywalizacji, że są sprawy
ważniejsze takie jak zdrowie swoje i rodziny. Mimo wszystko starałem się
i byłem aktywny przez cały rok, z racji zmniejszonej ilości startów w tym
roku postawiłem właśnie na poprawę własnego zdrowia, które przez lata
treningów było mocno eksploatowane. Z czasem sportowiec czy nawet
amator uprawiający sport rekreacyjnie uczy się słuchać swojego ciała. Przez
odwołane imprezy sportowe postawiłem na regenerację i pracę u podstaw,
skupiłem się na własnym biznesie, ale nie popadłem w pracoholizm,
wszystko wyważone.
Reasumując, 2020 rok był dla mnie tak naprawdę dobrym rokiem,
wyciągnąłem wiele wniosków, które myślę, że zaowocują w przyszłości.
*na prośbę respondentów niektóre imiona zostały zmienione
Zebrała i opracowała Anna Motwicka-Kaczor

Podsumowanie konkursu fotograficznego pod tytułem „Jesień
w Dolinie Baryczy”, którego organizatorem jest Publiczne Przedszkole
w Żmigrodzie „Zielona Dolina”.
Udział w konkursie wzięły przedszkolaki razem z rodzicami. Celem
było poszerzanie wśród dzieci zainteresowań otaczającą przyrodą, pobudzanie dziecięcej wrażliwości przyrodniczej oraz kształtowanie i rozwijanie
zainteresowań fotografią. Konkurs ten miał również zachęcić do wspólnego spędzania czasu co miało na celu prowadzić do zacieśnienia więzi
rodzinnych. Wybierając zgłoszone prace jury brało pod uwagę zgodność
fotografii z tematem, pomysłowość i oryginalność.
Po zapoznaniu się ze zdjęciami przyznano dyplomy i nagrody następującym osobom: I miejsce- Mia Kinner-Turek (3 lata), II miejsce- Franciszek
Cierpka (5 lat), III miejsce- Jan Czajewski (4 lata)
Przyznano również wyróżnienia:
Lena Skopiak (3 lata) oraz Iga Ciochoń (5 lat).
Justyna Jurek- Miler i Andrzelika Kelner

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA ZIELONEJ DOLINY

Pasowanie na przedszkolaka to jeden z ważniejszych momentów w życiu małego dziecka. Od tego dnia staje się pełnoprawnym przedszkolakiem.
W ubiegłym roku, w Publicznym Przedszkolu w Żmigrodzie „Zielona Dolina”, w uroczystości pasowania brały udział grupy: Zajączki, Niedźwiadki
i Pszczółki. Dla większości był to pierwszy, bardzo ważny występ! Po części artystycznej nastąpił akt pasowania, czyli dotknięcie ramienia każdego
przedszkolaka ogromną kredką przez panią dyrektor. Wszystkim przedszkolakom serdecznie gratulujemy!
Agnieszka Durbajło i Aleksandra Gibka

www.zmigrod.com.pl
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CO TAM SŁYCHAĆ W BARGTEHEIDE?

Szanowni Państwo, oto kolejna część mojej rubryki z akcentami dotyczącymi większych i mniejszych wydarzeń w Bargteheide, czyli niemieckim
mieście partnerskim Żmigrodu. Na podstawie informacji z lokalnej prasy oraz źródeł publicznych chciałbym Wam na bieżąco przybliżać nasze, czyli
bargteheidczyków, życie, troski i radości. I gwarantuję, że w żadnym razie nie będę robił tego w sposób obiektywny.

Żegnał się z funkcją kościelnego - Edek Buczkowski. Zdjęcie: Jürgen Müller

Tablica w punkcie wyjściowym dla użytkowników audioprzewodniku. Zdjęcie: autor

W związku z koronawirusem
mam wyjątkowo trudne zadanie,
bo ten tekst musiałem złożyć przed
świętami, a w tych czasach zdanie
tuż po jego wypowiedzeniu staje
się nieaktualne. Jednak nie jestem
jasnowidzem i dlatego mogę powiedzieć tylko tyle, że do momentu
ukazania się tego numeru WŻ w naszym powiecie mają być gotowe
trzy ośrodki szczepień. A być może
będą już działać po dostarczeniu
ampułek, strzykawek i szczepionek. Do pierwszych kandydatów
do szczepienia należą pacjenci
z grupy podwyższonego ryzyka,
pracownicy służby zdrowia i służb
mundurowych oraz nauczyciele.
A wszyscy inni mogą jeszcze przez
jakiś czas gorączkowo dyskutować
o tym, czy obostrzenia są niewystarczające czy zbyt daleko idące.
W całych Niemczech władze
robiły wszystko, żeby szkoły były
otwarte również podczas pandemii,
co aż do początku grudnia jako tako
im się udawało. Dzięki temu mogę
relacjonować o ciekawym projekcie
realizowanym w Szkole Podstawowej im. Emila Noldego. Dzieciaki
uprawiają warzywa i zioła w sali
lekcyjnej w trzech dużych skrzynkach. W małych grupach opiekują
się roślinami i na zajęciach zajmują
się jednocześnie biologią, żywnością i zdrowym żywieniem. I tak
plony swoich upraw przetworzyli
już na pesto, które bardzo im
smakuje ze świeżym chlebem. To
coś innego niż fastfoody.
Pod koniec października przeszedł na emeryturę znany też
w Żmigrodzie Edek Buczkowski.
Pochodzący z Wałbrzycha bargteheidczyk należy do najbardziej popularnych przedstawicieli Polonii
naszego miasta. Przez 35 lat był

samego końca, świadczą marsze
śmierci, w ramach których esesmani popędzili wycieńczonych
więźniów z obozów koncentracyjnych w drogę donikąd. W trakcie
tego procesu wielu ludzi zostało
zamordowanych. Jeden z tych
Todesmarschów prowadził z hamburskiego obozu Neuengamme
właśnie przez Bargteheide, gdzie
udręczeni ludzie spędzili jedną noc
w stodole w centrum wsi. Z okazji
75. rocznicy tego smutnego wydarzenia grupa działaczy z różnych
środowisk zaprojektowała audioprzewodnik, który pozwala śledzić
trasę ofiar na terenie Bargteheide.
Nagranie można uruchomić kodem
QR albo znaleźć na stronie http://
www.der-marsch.de. Konfrontacja
z własną niechlubną przeszłością
jest zawsze bolesna. Niemniej
jednak przyznanie się do najciemniejszych rozdziałów naszej historii
już od wielu lat bezwarunkowo
jest konieczną częścią tożsamości
powojennych Niemiec.
Tom Stellmacher jest artystą,
który wychował się w Bargteheide.
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kościelnym ewangelickiej parafii,
pełniąc przy tym funkcję kierowcy,
dozorcy, ochraniarza obiektu, artysty rozrywkowego, przewodnika
po kościele dla żmigrodzkich gości
i wielu innych. W kombinezonie
roboczym wypadał równie świetnie, co na mszach w eleganckim
garniturze. Ucieleśnia po prostu
słynne zdanie „Polak potrafi”!
Żegnano go podczas mszy, która
ze względu na epidemię została
odprawiona przed kościołem. Życzymy Edkowi przyjemnego i zdrowego czasu emerytury i cieszymy
się, że w przyszłych spotkaniach
dalej będziemy mogli liczyć na
przynajmniej dwa spośród jego
talentów - granie na akordeonie
oraz jego dobry humor.
Polityczne potyczki na linii radni kontra Pani burmistrz toczą się
dalej. Liderzy trzech partii, którzy
oskarżają burmistrz o przekroczenie swoich uprawnień oraz zaniechanie zrealizowania uchwał RM,
na konferencji prasowej przytoczyli
liczne przykłady tego typu działań.
Niezależnie od prawdziwości zarzutów rejestr grzechów wyszedł im
tak długi, że gazety dość arbitralnie
wykorzystały jego zawartość i czytelnicy z trudem mogli zrozumieć,
o co w tym wszystkim w ogóle
chodzi. Pani burmistrz lakonicznie
odparła na to, że jedynie stawiała
bezsensowne uchwały w słusznej
kolejności. To tylko wzmocniło
oburzenie niezadowolonych polityków. Niech się kłócą. Ostateczne
słowo i tak należy do wyborców, bo
właśnie to oni będą decydować za
półtora roku o losach burmistrz
i rok później o składzie RM. Wtedy
będą się liczyć wyniki pracy.
O tym, że niemieckie zbrodnie
w czasie II wojny trwały aż do

Studiował sztukę i projektowanie
komunikacji. Dziś ma swoje atelier w byłym sklepie, gdzie też
prywatnie uczy młodzież plastyki.
Ostatnio wezwał bargteheidczyków
do przesłania mu ich najskrytszych
marzeń, by mógł je spełnić - przynajmniej artystycznie kredką
na kartoniku w miniaturowym
formacie (5 x 8 cm). Powiększone
kopie ozdobią teraz szklany front
atelier. Życzenia są bardzo różne,
są zarówno konkretne, jak i abstrakcyjne. Ludzie mogą następnie
nabyć powiększone kolorowe
kopie za 1 Euro lub oryginał za
dowolną darowiznę. Jako poważny dziennikarz WŻ rzecz jasna
nie omieszkałem skorzystać z tej
możliwości. Faktycznie kilka dni
po złożeniu życzenia odkryłem
odpowiedni obrazek w witrynie.
Wybrał, redagował i komentował
Christof Leidner

Obraz Toma Stellmachera zgodnie z marzeniem autora (solidna ścieżka rowerowa do
Ahrensburga)
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Znad planszy gry „Przygody ze
żmigrodzkim smokiem”
W poprzednim numerze pojawił
się artykuł o wydaniu gry planszowej „Przygody ze żmigrodzkim smokiem”, której tematyka jest ściśle
związana z regionem naszej gminy.
Wydanie tego tytułu to efekt konkursu na grę planszową „Żmigród
pełen przygód” zorganizowanego
przez Urząd Miejski w Żmigrodzie.
Inspiracją do stworzenia gry była
zwycięska praca pod tym samym
tytułem autorstwa Karoliny i Bartłomieja Ratajewskich. Jako wielka
fanka planszówek i namiętny gracz,
postanowiłam tę pozycję przetestować, a wrażeniami podzielić się na
łamach gazety.
Gra nie sugeruje wieku i liczby
graczy oraz czasu rozgrywki. Uważam, że to dobry tytuł dla całej
rodziny i można próbować grać
już z przedszkolakami. Małe dzieci
często gorzej sobie radzą emocjonalnie z rywalizacją i ewentualną
porażką przy planszy, więc warto
mieć to na uwadze. Gra dobrze się
sprawdza zarówno dla 2, 3 jak i 4
osób, a czas rozgrywki to od 10 do
15 minut (przy czterech graczach).
Podsumowując, gra jest dobrze
przemyślana, a plansza solidnie
wykonana. Instrukcja jest krótka,
a zasady intuicyjne. Jedyny man-

kament to regrywalność-po kilku
rozgrywkach pytania i zadania na
kartach przestają zaskakiwać. Ma
to też swoje plusy-możemy mieć
pewność, że wiedza na temat naszej
gminy zostanie dobrze przyswojona i to w chyba najlepszy do tego
sposób - podczas wspólnej zabawy.
Gra jest do nabycia w punkcie
Informacji turystycznej „Baszta”
w Zespole Pałacowo-Parkowym,
a jej cena to 80 zł. Można też
skorzystać z opcji wypożyczenia
tytułu, a w tym celu należy udać się
do Miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej im. A. Kamieńskiego
w Żmigrodzie. Warto też obserwować fanpage gminy na Facebooku,
gdzie gra pojawia się jako nagroda
w organizowanych przez Urząd
konkursach.
*Gra mieści się w kwadratowym
pudełku (31x31 cm), które wykonane jest z miękkiej tektury, dość
nietypowo jak na opakowanie tych
rozmiarów. W środku znajdziemy
dużą, rozkładaną planszę, dwie
kostki do gry, cztery różnokolorowe pionki, trzy rodzaje kart (żółte,
białe i różowe) oraz instrukcję.
Zarówno opakowanie, jak i elementy gry ozdobione są spójną

kolorystycznie grafiką smoka oraz
herbu Żmigrodu na neutralnym,
beżowym tle. Plansza wykonana
jest z twardej, solidnej tektury
i przedstawia zarys naszej gminy,
na który naniesiona została trasa
do pokonania podczas rozgrywki
wraz z nazwami miejscowości
przynależących do gminy.
Rozgrywka polega na pokonaniu
wyznaczonej trasy (z narysowanych
pól-kamieni), od startu do mety,
czyli typowy wyścig. Wprowadzone
urozmaicenie to dołączone karty,
które rozmieszczamy wokół planszy, zgodnie z ich kolorem. Podczas

rozgrywki, kiedy zatrzymamy się
na polu oznaczonym krzyżykiem,
dobieramy kartę w kolorze, który
odpowiada kolorowi krzyżyka (żółty, biały lub różowy). Karty różowe
zawierają pytania dotyczące gminy
Żmigród (odpowiedzi można znaleźć w instrukcji), karty białe zabierają w podróż po miejscowościach
w gminie, a karty żółte przekazują
ciekawostki na temat gminy. Każdy
rodzaj kart wprowadza też różne
konsekwencje dotyczące dalszego
ruchu na planszy dla danego gracza.
Anna Motwicka-Kaczor

Seniorzy pomagają
Zakończenie projektu „Seniorzy pomagają” , w którym wzięło udział 15 żmigrodzian, miało bardzo aktywny, a zarazem integracyjny charakter
i odbyło się 10 października 2020 r.
W ramach realizacji zadania,
dofinansowanego z rządowego
programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 20142020 - edycja 2020, przygotowano
3 grupy seniorów z gmin Głogów,
Niechlów i Żmigród do świadczenia
usług wolontarystycznych. W tym
celu został przeprowadzony cykl
5 szkoleń, przygotowujących do
współpracy w grupie i prowadzenia
animacji skierowanych do osób
starszych, a na koniec każda grupa
w miejscu swojego zamieszkania
przeprowadziła zajęcia dla innych
seniorów. Koordynatorem całego
przedsięwzięcia jest Stowarzysze-

nie Animacji i Rozwoju Lokalnego
z Wrocławia, które już wcześniej
z naszymi seniorami zrealizowało
kilka pomysłów.
Z gminy Żmigród w projekcie
wzięli udział członkowie stowarzyszenia Złota Jesień i dziś to oni
animują pozostałych mieszkańców naszej gminy z grupy 60+.
W sobotę nasi seniorzy spotkali się
w pomieszczeniach dedykowanych
właśnie dla nich w ŚDS „Pałacyk”
i przygotowali różne propozycje
spędzania wolnego czasu - i aktywne
(ćwiczenia na krześle, rzut piłka do
kosza, frisbee, rzutki) i artystyczne
(orgiami) i intelektualne (kalambu-

ry). Wszystkie one miały jednak
jeden mianownik - integrowały
i pozwalały aktywnie spędzić czas

w gronie innych, zbliżonych wiekiem, osób.
MK
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FINAŁ CHARYTATYWNEGO
KIERMASZU KSIĄŻKI
ZORGANIZOWANEGO
PRZEZ ZPK
DLA KUBY ŻUPIŃSKIEGO
Trwający od września 2020
r. Kiermasz Książki dla Kuby
Żupińskiego nareszcie podsumowany. Żmigrodzianie ponownie
pokazali, jak wielkie mają serca,
wspierając potrzebującego mieszkańca gminy.
Nieszczęśliwy wypadek Jakuba
Żupińskiego, 16-letniego chłopca,
uruchomił machinę działań charytatywnych w lokalnym społeczeństwie Żmigrodu. Wysokie koszty
leczenia, potrzeba natychmiastowej i intensywnej rehabilitacji
spowodowała, że żmigrodzianie
bardzo chętnie włączyli się do
pomocy.
Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie zebrał siły i również postanowił przeprowadzić akcję
dla Kuby.
- Szukaliśmy sposobu, dzięki
któremu praktycznie przy zerowych kosztach uda nam się zebrać
dla Kuby środki, a który przy
okazji będzie fajnym i nowym
wydarzeniem dla mieszkańców.
W naszych najśmielszych oczekiwaniach nie było jednak zebranie
tak dużej kwoty - mówi dyrektor
Zespołu Placówek Kultury Robert
Grabkowski.
Kiermasz Książki rozpoczęliśmy
od zbiórki książek wśród mieszkańców. Każdy, kto chciał dołożyć
swoją cegiełkę pomocy dla Kuby,
mógł przekazać książki, zostawiając je w wyznaczonych punktach.
Odzew społeczeństwa był ogromny! Zostaliśmy wręcz zasypani
różnego rodzaju literaturą, która
została skrupulatnie przebrana.
Potrzebowaliśmy jednak zmiany
planu działania, gdyż nie spodziewaliśmy się takiej ilości książek.
Postanowiliśmy pójść dwutorowo.
Stworzyliśmy specjalną grupę na
portalu Facebook, gdzie odbyły
się licytacje wynalezionych przez
pracowników ZPK „perełek”.
- Muszę przyznać, że zostaliśmy
bardzo miło przyjęci przez internautów. Atmosfera trwających dwa
miesiące licytacji była naprawdę
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przyjemna. Uczestnicy grupy
wyczekiwali kolejnych licytacji,
a także ich zakończenia. Nie zaprzeczę, że ja sam na bieżąco śledziłem
licytacje - dodaje dyrektor Robert
Grabkowski.
Wydarzeniem głównym miał
być Kiermasz Książki podczas
Narodowego Czytania w żmigrodzkim rynku w dniu 25 września.
Niestety, pogoda pokrzyżowała
nasze plany i wydarzenie zostało
przeniesione do sali widowiskowej
Żmigrodzkiego Ośrodka Kultury.
Zakończenie wszystkich licytacji umożliwiło nam podsumowanie Kiermaszu Książki. I tak
po otworzeniu czterech puszek,
z których gotówka już się wręcz
wysypywała, obliczyliśmy, że udało
nam się zebrać kwotę 13 426,57 zł!
(w tym gotówki: 10 943,57 zł, wpłat
poprzez Siepomaga.pl: 2 233zł,
przelewów na konto Fundacji Moc
Pomocy: 250 zł). Kwota ta była
sumą zebranych środków z licytacji
książek, z dnia kiermaszu, a także
paru przekazanych dla nas przez
mieszkańców fantów. Również
pracownicy ZPK dorzucili do puszki
swoją cegiełkę podczas organizowanego dla Kuby #GaszynChallenge.
- Dziękujemy wszystkim, którzy
włączyli się w naszą akcję - począwszy od darczyńców książek
i fantów, po osoby licytujące,
uczestniczące w kiermaszu, po
lokalnych działaczy, którzy wzięli
udział w Narodowym Czytaniu oraz
po pracowników ZPK i naszych ówczesnych praktykantów, którzy wykonali naprawdę ogromną pracę.
Mogę powiedzieć, że nie będzie to
ostatnia akcja charytatywna ZPK podsumowuje Robert Grabkowski.
Efekty rehabilitacji Kuby można
śledzić na profilu Walcz Kuba na
Facebooku. Dodatkowo, w Zespole
Placówek Kultury w Żmigrodzie
(wejście od strony biblioteki) są
jeszcze książki, które można nabyć
za symboliczną kwotę „do puszki”.
Edyta Grzybkowska
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PACJENT ZDALNIE

Przypominamy o Internetowym Koncie Pacjenta, które ułatwia
dostęp do informacji o naszym stanie zdrowia. Jest to bezpłatne narzędzie, będące w naszym systemie opieki zdrowotnej od 2018 roku.
Możemy tu sprawdzić informacje o swoim zdrowiu, swoich dzieci lub
osoby, która nas do tego upoważniła. Do zalogowania potrzebny jest
profil zaufany, czyli narzędzie dzięki któremu możemy potwierdzić
swoją tożsamość w Internecie, lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód). Istnieje również możliwość zalogowania się przez
konto internetowe banku PKO BP, Banku Spółdzielczego lub Inteligo.
Po zalogowaniu mamy dostęp zarówno do e-recept, e-skierowań
i e-zwolnień jak i całej historii leczenia. Znajdziemy tam e-recepty
(recepty elektroniczne) z dawkowaniem leków, zrealizowane recepty
papierowe i elektroniczne (od początku 2019 r.) oraz leki na receptę,
zrefundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (od 2008 r.). Mamy
wgląd w historię wizyt zrealizowanych w ramach NFZ od 2008 roku,
a także w informacje rozliczeniowe, w tym podsumowanie kosztów
refundacji. Dodatkowo po zweryfikowaniu swojego numeru telefonu
lub adresu e-mail możemy otrzymywać na telefon powiadomienia
o przypisanych e-receptach i e-skierowaniach.

Może zdarzyć się tak, że nie widać wszystkich informacji od razu
po pierwszym zalogowaniu do Konta. Wtedy należy odczekać parę dni,
aby wszystkie dany zostały uaktualnione, i zalogować się ponownie.
Wystawiane e-recepty i e-skierowania pojawiają się w IKP od razu zaraz
po wypisaniu, z kolei na e-zwolnienia trzeba poczekać parę tygodni.
W Internetowym Koncie Pacjenta można upoważnić bliską osobę
do obsługi konta i odbierania m.in. e-recept. Jest to duże ułatwienie
zwłaszcza dla osób starszych, które rzadko korzystają z Internetu.
Z kolei rodzic ma dostęp do informacji medycznych swojego dziecka
do 18 roku życia. Później konto automatycznie staje się kontem osoby
dorosłej, a rodzic traci do niego uprawnienia.
IKP nie tylko ułatwia nam realizowanie e-recept, ale także umożliwia nam wgląd w poprzednie i zaplanowane wizyty. Innymi słowy
porządkuje w jednym miejscu wszystkie dane o naszym leczeniu.
Potrzebne informacje na temat tego narzędzia elektronicznego
znajdują się na stronie pacjent.gov.pl. Można również skontaktować
się w tej sprawie pod numerem: 19 457. Warto zapoznać się z tymi
wskazówkami, a także przekonać się do załatwiania pewnych spraw
drogą elektroniczną, zwłaszcza w dobie pandemii.
Aleksandra Pytlińska

SOŁECTWA W PIGUŁCE

SOŁECTWO PEŁNE PLANÓW
„Wszystko się zmienia”, powiedziała pani Agnieszka Matusiak,
sołtys Borka, podczas naszej rozmowy. Świat nieustannie się zmienia,
co miało szczególne znaczenie
w minionym roku. Ze względu na
panującą pandemię włodarze sołectwa byli zmuszeni zrezygnować
ze wszystkich imprez okolicznościowych i uroczystości, które były
zazwyczaj organizowane, czyli przykładowo Sylwester, Dzień Matki czy
Dzień Dziecka. Wcześniej odbywały
się również plastyczne zajęcia dla
dzieci lub gimnastyka dla starszych,
jednak pandemia uniemożliwiła
kontynuowanie tych aktywności.
I wszystko się roz…wiało, jak sama
określiła pani sołtys. Zamiast tego
fundusze zostały przeznaczone na
zaplanowane inwestycje, m.in. na
położenie kostki wokół świetlicy.
- Jak widzimy nasze sołectwo w przyszłości? - mówi pan
Eugeniusz Olejnik, członek rady
sołeckiej od 2019 roku - Przede
wszystkim zależy nam na integracji
i współpracy mieszkańców, która
ostatnio zanika. Mamy również
dużo planów, których zrealizowanie utrudniają problemy z czasem
i funduszami. Czekaliśmy na spełnienie paru z nich przed pandemią
i czekamy dalej, mając nadzieję, że

uda nam się zrealizować całą listę
zaplanowanych inwestycji.
A co jest na tej liście? Rada
sołecka kieruje uwagę głównie na
renowację drogi i budowę chodników, które z pewnością zwiększyłyby bezpieczeństwo pieszych.
Kiedy zostanie odnowiona droga,
to zostaną również postawione
witacze: Borek wita i Borek żegna.
Dla mieszkańców jest równie ważna
kwestia paneli dźwiękoszczelnych
na drodze S5. Co prawda zostały
one umieszczone, ale jedynie
nad wiaduktem, przez co hałas
z obwodnicy nadal dochodzi do
mieszkańców. Z kolei dla piłkarzy
jest ważne boisko, na którym
przeważają teraz pagórki i doliny.
Dlatego jego renowacja także figuruje na pierwszych miejscach listy
„to do”. Najważniejsza jednak jest
świetlica, jako centrum życia sołectwa oraz miejsce spotkań i integracji
mieszkańców. 10 lat temu powstał
nowy budynek świetlicy, ale po tym
czasie potrzebuje ona gruntownego
remontu zarówno w środku, jak
i na zewnątrz.
Uwagę mieszkańców Borek
przykuwa jeszcze jedna kwestia mianowicie ścieżki rowerowe. Pani
sołtys w rozmowie przyznała, że
razem z resztą mieszkańców mają

nadzieję, że taka ścieżka powstanie
również w ich okolicy. Stanowiłaby
zarówno atrakcję jak i bezpieczną
drogę do Żmigrodu, Garbc, Korzeńska lub też Dębna.
Tuż przy sołectwie znajdują
się dwa prywatne stawy, a w lesie
miejsce do grilla, na które składa
się także wiata, stoły i ławki. Jest
ono ogólnodostępne, ale pod warunkiem utrzymywania porządku.
Koło świetlicy mieszczą się plac
zabaw oraz boisko do koszykówki
i siatkówki. W Borku znajduje się
także piękna kaplica pw. św. Maksymiliana Kolbego, wybudowana
na początku lat 80. XX wieku. Natomiast jeśli spojrzymy na Borek
pod kątem rolniczym, przeważają tu
prywatne, mniejsze gospodarstwa.
Wyjątkami od reguły są gospodar-

stwa pana Romana Sawickiego
i pana Mariusza Turowskiego.
- Bardzo polubiłam pracę jako
sołtys - zdradza pani Matusiak Muszę przyznać, że wiosną i latem
mamy tyle pracy do wykonania, że
nieraz wracam do domu ze łzami
w oczach z przemęczenia. Jednak
lubię kontakt z ludźmi, lubię to
robić i będę kontynuować. Dopóki
jestem sołtysem, dopóty zawsze
będzie tu posprzątane i zadbane,
czyli tak jak powinno być. Serce
jeszcze bardziej się raduje, gdy ktoś
przyjdzie i pomoże, choćby grabiąc
parę liści. Z kolei razem z radą
sołecką staramy się jak najlepiej
dysponowywać funduszami i robić
co w naszej mocy, aby nasz Borek
kwitł w oczach.
Aleksandra Pytlińska
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JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ
STRAŻY POŻARNEJ W GMINIE ŻMIGRÓD
Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) to jednostka pozarządowa, działająca w oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej, która ściśle współdziała z jednostkami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa
obywateli na terenie swego działania (miasta i gminy).
W gminie Żmigród działa 8
jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej (Żmigród, Bychowo, Barkowo, Borzęcin, Garbce, Korzeńsko,
Niezgoda oraz Powidzko), które
jako stowarzyszenia, funkcjonują
zgodnie z przepisami zawartymi
w swoich statutach. Wszystkie
powstały mniej więcej w tym samym czasie, czyli w latach 40. i 50.
ubiegłego wieku, po zakończeniu II
wojny światowej. W jednostkach
wiejskich czynnie działa od kilku
do kilkunastu strażaków, w tym
także kobiety (na przykład w Korzeńsku). W Żmigrodzie w służbie
czynnej jest 28 strażaków, z czego
9 zatrudnionych jest na etacie i na
zmianę pełni dyżury w remizie. Dodatkowo, jednostki w Żmigrodzie,
Powidzku, Korzeńsku oraz Barkowie
są w krajowym systemie ratowniczo gaśniczym (KSRG) co oznacza
między innymi, że oprócz gminy
terenem ich działania jest także
powiat trzebnicki i jeśli sytuacja
będzie tego wymagała - Polska.
Ochotnicze straże pożarne
finansowane są z budżetu gminy,
która ponosi koszty wyposażenia,
utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej. Dodatkowo, jednostki na własna rękę
szukają sponsorów lub starają się
o dotacje unijne czy państwowe.
Strażacy za swoją pracę nie dostają
wynagrodzenia, jest to praca w ramach wolontariatu, natomiast jest
im wypłacany ekwiwalent pieniężny za tzw. utracony czas podczas
uczestniczenia w akcji ratowniczej.
Ekwiwalent wypłacany jest za każdą
godzinę czynnego udziału w akcji,
a stawka nie jest stała. Nadzór nad
działaniem jednostek ochotniczej

straży pożarnej pełni starosta
powiatowy oraz Państwowa Straż
Pożarna, w przypadku naszej
gminy jest to Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Trzebnicy.
Strażakiem może zostać każdy
zdrowy człowiek w wieku od 18 do
65 lat, posiadający co najmniej podstawowe wykształcenie. Wystarczy
wypełnić deklarację wstąpienia do
OSP. W jednostce w Żmigrodzie
chętny przechodzi okres próbny
trwający ok. 6 miesięcy w trakcie
którego zapoznaje się z remizą, ze
sprzętem i z funkcjonowaniem
jednostki. Taki stażysta ma możliwość wykazać się w tym czasie
chęciami oraz zaangażowaniem.
Następnie, z ramienia Powiatowej
Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy, ochotnik wysyłany
jest na kurs strażaka trwający około
trzy tygodnie, który kończy się
egzaminem.
System powiadamiania i wzywania do akcji ratowniczej różni
się w gminie Żmigród w zależności
od jednostki. W komendzie w Żmigrodzie pełniony jest całodobowy

dyżur, podczas którego przyjmowane są drogą telefoniczną zgłoszenia
od mieszkańców lub drogą radiową
wezwania z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Trzebnicy. W remizach wiejskich
powiadamianie wygląda inaczej
dzięki zamontowaniu systemu
“selektywnego alarmowania” DPS.
Do zdarzenia strażacy są wzywani
telefonicznie poprzez powiadomienie SMS, a syrena alarmowa
na budynku remizy jest załączana
zdalnie przez dyspozytora Powiatowego Stanowiska Kierowania
w Trzebnicy.
W ostatnim roku, strażacy
działali tak jak dotychczas, walcząc
z pożarami i innymi klęskami
żywiołowymi, wyjeżdżając do
wypadków samochodowych czy
powalonych drzew. Jednakże
w obliczu pandemii ratownicy
muszą zachować dodatkowe środki
ostrożności takie jak maseczki,
rękawice jednorazowe, specjalne
kombinezony ochronne antywirusowe oraz dezynfekcja. Jeszcze
przed wyjazdem z remizy dyżurny
ustala, czy pod danym adresem jest

kwarantanna. Na akcję do wozu
strażackiego wsiada zazwyczaj
od 3 do 5 strażaków. W związku
z zagrożeniem epidemiologicznym
obecnie to dowódca jako pierwszy
wychodzi z auta na akcji i ocenia
ilu z obecnych w wozie strażaków
faktycznie weźmie w niej udział,
aby do minimum ograniczyć liczbę
ewentualnych narażonych.
Poza uczestniczeniem w akcjach
ratowniczych oraz wspieraniem
działań innych instytucji w czasach
pandemii, do celów i zadań OSP
należy także upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz ochrony środowiska,
wspomaganie rozwoju lokalnej
społeczności, występy na zawodach
sportowo-pożarniczych oraz inne
zadania, określone w statucie OSP.
W czasach pandemii strażacy
czynnie pomagają osobom starszym
oraz przebywającym na kwarantannie. Dostarczają zakupy spożywcze
oraz lekarstwa, przekazują żywność
z GOPS-u, pomagają w transporcie
zarażonych do szpitala, udzielają
doraźnej pomocy. Czas pandemii
to sprawdzian dla nas wszystkich, a strażacy zdają go celująco,
udowadniając, że są symbolem
poświęcenia i odwagi, ludźmi godnymi zaufania, którzy nie zawodzą
i zawsze są gotowi pomóc.
W nowym roku życzymy naszym
dzielnym strażakom, aby strażacka
służba była dla Was źródłem zadowolenia i satysfakcji, a wszystkie
akcje ratowniczo-gaśnicze kończyły się szczęśliwym powrotem
do domu.
Anna Motwicka-Kaczor

SEZON GRZEWCZY W PEŁNI
Sezon grzewczy w pełni, przypomnijmy więc
o regulacjach prawnych dotyczących sprzedaży
i spalania paliw stałych w domowych piecach,
kotłach czy kominkach:
• zakaz sprzedaży miału węglowego - od dnia
1 lipca 2020 r. na terenie całego kraju, obowiązuje zakaz sprzedaży miału węglowego;
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•

•

zakaz sprzedaży węgla brunatnego - od
dnia 1 czerwca 2020 r. obowiązuje zakaz
sprzedaży węgla brunatnego dla instalacji
poniżej 1MW - czyli w praktyce dla gospodarstw domowych;
zakaz spalania miału węglowego i węgla
brunatnego - od 1 lipca 2018 r. na terenie

Województwa Dolnośląskiego obowiązuje
m.in. zakaz spalania węgla kamiennego
w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej
3 mm oraz węgla brunatnego i paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem
tego węgla.
ROŚ
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INWESTYCJE

UKOŃCZONO 6 KM DROGI ROWEROWEJ
KSIĄŻĘCA WIEŚ - GRUSZECZKA
Już niebawem będziemy mogli cieszyć
się z korzystania z nowej infrastruktury
rowerowej w Gminie Żmigród. To wszystko
za sprawą drogi rowerowej Książęca Wieś-Gruszeczka. Pierwsze kilometry drogi
zostały już oddane do użytku.
Robert Lewandowski Burmistrz Gminy
Żmigród wraz ze Starostą Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Małgorzatą Matusiak
dokonali wizji lokalnej, aby sprawdzić
postępy prac inwestycyjnych.
Planowany termin odbioru prac to
początek 2021 roku.
Anna Skocz

INWESTYCJE

REMONT ODCINKA MIĘDZY
OSIEKIEM A BUKOŁOWEM
ZOSTAŁ OFICJALNIE
UKOŃCZONY!

Oddano do użytku nową nawierzchnię fragmentu drogi Nowe
Domy - Czarny Las.
W grudniu oddano do użytkowania półkilometrowy fragment drogi
prowadzącej od miejsca zjazdu z drogi wojewódzkiej w stronę miejscowości Nowe Domy. Położono nowy asfalt, wycięto zakrzaczenia, drogę
poszerzono i utwardzono pobocza. Koszt remontu współfinansowało
Nadleśnictwo Żmigród.

W LUTYM LZS „LECH”
BARKOWO SKORZYSTA
Z NOWYCH SZATNI
Na terenie Barkowa niebawem oddana zostanie do użytku szatnia
dla zawodników Ludowego Zespołu Sportowego „LECH” Barkowo.
Na ten cel stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie w kwocie
237 743 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 - 2020. Ponieważ całkowity koszt inwestycji to 287 000 zł,
brakującą kwotą blisko 50 000 zł wesprze organizację samorząd gminy.
Trzymamy kciuki za pomyślność inwestycji i gratulujemy
przedsiębiorczości!
Anna Skocz

13 listopada 2020 r. Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski w towarzystwie Zastępcy Burmistrza Jerzego Siudy i wykonawców
zadania oficjalnie oddali drogę do użytkowania. Koszt inwestycji to 854
755,31zł, który w kwocie 512 853 zł pokryty został z Funduszu Dróg
Samorządowych oraz w kwocie 216 000 zł z Terenowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. Pozostała kwota tj. 125 902,12 zł stanowi
wkład własny Gminy Żmigród.
W ramach remontu wykonano nową nakładkę bitumiczną z miejscową
wymianą konstrukcji, odtworzeniem nośności jezdni i miejscowym zastosowaniem siatki z włókien węglowych w celu ograniczenia propagacji
spękań istniejącej nawierzchni. Ponadto wykonano mijanki bitumiczne,
zjazdy bitumiczne oraz pobocza z kruszywa granitowego. Wprowadzono
także nową docelową organizacje ruchu przy zastosowaniu nowego
oznakowania pionowego.
Joanna Pilarska
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Rozmowa z 49-letnim szkoleniowcem III-ligowego Piasta Żmigród Kamilem Sochą.

Wiele innych zespołów by się poddało
Dokładnie rok temu postanowił trener wrócić do Piasta
Żmigród, aby ratować dla niego
III ligę. Nie bał się trener tego
wyzwania? Podobno dwa razy do
tej samej rzeki się nie wchodzi.
Kamil Socha: Tak, ponieważ za
każdym razem woda w tej rzece
jest już inna. Strachu nie było, ale
pewne obawy są zawsze. Sytuacja
drużyny była naprawdę trudna, ale
już raz z takiej sytuacji wyszliśmy,
więc czemu nie miałoby się udać
ponownie. Zespół był inny, ale
wyzwanie podobne i równie ciężkie, jednak Piast jest już zawsze
w moim sercu, więc gdy znalazł się
w potrzebie nie mogłem odmówić.

ciężki czas. Trudno było znaleźć
zawodników z odpowiednią jakością. Młodzi zawodnicy, którzy do
nas dołączyli byli ściągani z myślą
o przyszłości, jednak w pewnym
momencie stanęli na pierwszej
linii frontu.
Pierwsza część rundy jesiennej
nie była udana dla Trenera drużyny. Czy to wychodziły te błędy
młodości? Czy może widzi Trener
w tym inną przyczynę?
Kamil Socha: Początek mieliśmy
naprawdę ciężki, ale złożyły się na
to nie tylko błędy młodości. Warto
pamiętać, że na tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek straciliśmy

Ewidentnie zespół zaczął się
zmieniać na lepsze po zatrudnieniu bramkarza Józefa Burty. Czy to
znaczy, że pewność bramkarska,
dodaje pewności całej drużynie?
Kamil Socha: Stara piłkarska
prawda mówi: zespół buduje się od
obrony. Józek dodał nam pewności
w poczynaniach i dał poczucie bezpieczeństwa drużynie. W meczach
w których wystąpił pokazał, że jest
mocnym punktem zespołu, a jego
forma stale rosła. Jestem pewien,
że gdyby był z nami od początku,
mielibyśmy więcej punktów.
Co zadecydowało o tym, że zespół zaczął regularnie punktować

Wiemy wszyscy jaki to był rok
ze względu na globalną pandemię.
Co trener odczuwał, kiedy postanowiono wstrzymać rozgrywki
sportowe w Polsce na początku
marca?
Kamil Socha: To było bardzo
ciężkie, nie wiedzieliśmy jak się
to skończy, groziło nam nagłe zakończenie rozgrywek i spadek bez
możliwości obrony. To nie byłoby
sprawiedliwe i wywoływało sporą
frustrację. Na szczęście tak się nie
stało.
Czy późniejsza decyzja o zakończeniu sezonu piłkarskiego
2019/2020 z uznaniem tylko awansów, a nie spadków była słuszna?
Kamil Socha: Na pewno były
spore kontrowersje, moim zdaniem najsprawiedliwsze byłoby
unieważnienie rozgrywek, jednak
podjęto taką decyzję i nie ma już
co do tego wracać.
Można powiedzieć, że ponownie swój cel trener zrealizował, bo
Piast Żmigród został w III lidze.
Pewnie wolałby trener zrealizować
ten plan na boisku?
Kamil Socha: Zdecydowanie
tak. Moim zdaniem udało nam się
zbudować naprawdę ciekawy zespół
i byłem pewien, że uda nam się
namieszać i pokazać z dobrej strony.
Niestety nie dane nam było. Najważniejsze, że zostaliśmy w lidze.
Mamy inaugurację sezonu
2020/2021. Drużyna Piasta została
mocno odmłodzona. Ryzykowne
były te ruchy transferowe?
Kamil Socha: To był bardzo
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dwóch podstawowych zawodników
z obrony. Odejście Krystiana Misia
i Mateusza Filipowiaka spowodowało spore zamieszanie, do tego ciężko
nam było znaleźć zastępstwo za Michała Koźlika, który też postanowił
zmienić otoczenie. Nagle okazało
się, że musieliśmy sobie radzić
bez trzech z pięciu zawodników
formacji defensywnej. Jakby było
tego mało po pierwszym meczu
straciliśmy Czarka Kępczyńskiego,
i Grzegorza Mazurka, a chwilę później jeszcze Pawła Kohuta. Tak duże
ubytki składu nie mogły przejść bez
echa, mimo tego potrafiliśmy grać
naprawdę dobre mecze, brakowało
jednak szczęścia. Traciliśmy bramki
po naprawdę prostych błędach.
Mieliśmy też sporo pecha w decyzjach sędziów, nie lubię rozmawiać
o pracy arbitrów, ale w tym sezonie
naprawdę byliśmy kilkukrotnie
krzywdzeni.

dopiero w drugiej części rundy
jesiennej?
Kamil Socha: Po perturbacjach
ze składem na początku rundy,
praktycznie na nowo musieliśmy
budować zespół. To wymagało czasu. Niewątpliwie pomogło nam też
przyjście wspomnianego wcześniej
Józka Burty, ale też nagła eksplozja
formy Jakuba Trojanowskiego. Niewątpliwie można go określić odkryciem rundy. Rzadko się zdarza, by
tak młody zawodnik grał tak pewnie
na pozycji środkowego obrońcy.
W 18 meczach Piast zgarnął 20
punktów, odnosząc 4 zwycięstwa,
8 remisów i doznając 6 porażek,
strzelając przy tym 31 goli, a tracąc
32. Czy te statystyki satysfakcjonują trenera?
Kamil Socha: Przed ligą oczekiwania były większe, jednak plany
często weryfikuje życie. Gramy
w bardzo ciężkiej i wyrównanej

lidze, w której każdy może wygrać
z każdym. Byliśmy wielokrotnie
chwaleni przez inne zespoły za grę
i często słyszeliśmy, że powinniśmy
być wyżej w tabeli, jednak w piłce
za wrażenia artystyczne punktów
nie przyznają. Mimo wszystko
zawodnikom należy się szacunek
za wiarę w pracę jaką wykonywaliśmy. Wiele innych zespołów by
się poddało, jednak oni wierzyli, że
i nam zaświeci słońce. Dzięki temu
mieliśmy taką końcówkę.
Daniel Stanclik jest najskuteczniejszym zawodnikiem Piasta
z ilością 8 goli. Zdaniem wielu
kibiców stać go na grę w wyższej
lidze. Podziela trener tę opinię?
Kamil Socha: Daniel jest niezwykle ambitnym zawodnikiem,
który sporo od siebie wymaga. To
dobra cecha, która mam nadzieję
pomoże mu już niedługo zagrać
na wyższym poziomie. Jest przy
tym silny i potrafi być skuteczny,
co może mu pomóc w osiągnięciu
założonych przez niego celów.
Jak wygląda okres przygotowawczy Piasta Żmigród do rundy
wiosennej tego sezonu?
Kamil Socha: Okres przygotowawczy do rundy wiosennej
bieżącego sezonu rozpoczęliśmy
7 stycznia. Zaplanowanych jest 8
sparingów, pierwszy już 23 stycznia
z Agroplonem. Runda rewanżowa
ma się rozpocząć 6 stycznia. Najprawdopodobniej tydzień wcześniej
rozegrany będzie półfinał Pucharu
Polski.
Czy zimą można spodziewać
się roszad kadrowych?
Kamil Socha: Spodziewamy
się, że ciężko będzie utrzymać
w kadrze Łukasza Mozlera, który
już wcześniej udowadniał, że ma
umiejętności na wyższą ligę. Co do
pozostałych zawodników, to dotąd
nikt nie zadeklarował swojego odejścia. Potrzebne będzie wzmocnienie
rywalizacji w obronie.
Dziękuję za rozmowę.
Kamil Socha: Dziękuję również.
Rozmawiał Grzegorz Paryna
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Kalendarium 2020 roku

O roku ów! Roku trudny dla każdego, tragiczny dla wielu, roku odejść, pożegnań, przewartościowań. Roku pandemii, obywatelskości,
kobiet i nauki zdalnej. Ale też roku wielu drobnych sukcesów. A co smutne - roku odejścia Pawła Beceli, z którym zawsze wspólnie
opracowywaliśmy coroczne kalendarium. Jemu dedykuję ten rok!

STYCZEŃ
6 stycznia - Koncert kolęd.
Święto Trzech Króli żmigrodzianie
uczcili koncertem kolęd w wykonaniu okolicznych chórów w kościele
św. Trójcy. Wystąpili Chór Cantate
Deo z Powidzka, Chór św. Wojciecha
z Rawicza, Chór Miriam z Rawicza,
Chór Oremus z Brzegu Dolnego oraz
żmigrodzki Chór Magnificat.
9 stycznia - Noworoczne spotkanie emerytowanych pracowników
oświaty zorganizowane przez Sekcję
Emerytów i Rencistów ZNP w Żmigrodzie. Wzięło w nim udział ok. 70
pracowników oświaty, a także goście
- burmistrz Robert Lewandowski,
starosta Małgorzata Matusiak oraz
prezes Oddziału ZNP w Żmigrodzie
Elżbieta Kostecka
10 stycznia - Ogólnopolska
Karta Seniora. W Urzędzie Miejskim
odbyło się spotkanie informacyjne
organizowane we współpracy z Radą
Seniorów a dotyczące Ogólnopolskiej Karty Seniora.
10 stycznia - Przeniesienie tablicy upamiętniającej los 1000 więźniarek obozu pracy w miejscowości
Bukołowo. Przypomnijmy: w latach
1944-45 znajdowała się filia obozu
Gross Rosen. Tablica, zamontowana
na ścianie dawnej obory w 2010
roku, wysiłkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej i jej fundatora, Vaclava Pericha, została wraz
z początkiem roku przeniesiona na
murowany postument usytuowany
przy drodze. Tablicę przeniesiono,
by każdy przechodzień, turysta
i odwiedzający, mógł się zapoznać
z jej treścią i zrozumieć rolę tego
miejsca w burzliwym czasie II wojny
światowej.

11-12 stycznia - Po raz 28 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Tym razem wszyscy się
zjednoczyli, aby wesprzeć dziecięcą
medycynę zabiegową.

szkołę średnią, zdał maturę oraz
zdobywa wykształcenie wyższe. Bal
prowadził Konrado Moreno.

15 stycznia - Noworoczne spotkanie Żmigrodzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W tym roku
odbyło się w gościnnym Węglewie,
w świetlicy wiejskiej. Licznie zgromadzonych studentów powitała
Mirosława Borkowska - prezes oraz
gospodyni sołectwa Węglewo - Mieczysława Osak. Głos zabrała także
Joanna Monastryska, Sekretarz
Gminy Żmigród.

1 lutego - Futsalowy sezon Żmigrodzie zakończony. Tytuł mistrzowski zapewniła sobie ekipa Riki Tiki
Prusice. Nagrody indywidualne
również powędrowały do tej ekipy,
a dokładnie do Pawła Gryza i Piotra
Maślankowskiego.

21 stycznia - Dzień babci i dziadka rodem z lat 70. i 80. W tym dniu
w Żmigrodzkim Ośrodku Kultury
odbył się koncert Grupy Muzycznej Alibii.
25 stycznia - XII Charytatywny Żmigrodzki Bal Smoka. Tym
razem bawiąc się, pomagano bohaterom balu: Natalii Darowskiej
i Dominikowi Poślad. W tym roku
nagrody otrzymali: w kategorii
biznes i rolnictwo - laureatem został PPHU Marek Zalewski; sport,
w kategorii turystyka, kultura
i oświata - laureatem zostało Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie
„Zielona Dolina”; w kategorii
działalność społeczna - laureatem
została Rada Rodziców przy Szkole
Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie. Na koniec gali
poznaliśmy także laureata nagrody
specjalnej. Tegorocznego Żmigrodzkiego Smoka Sukcesu otrzymała
Regina Pytlińska, mama Dawida
Pytlińskiego, żmigrodzianina, który
mimo swojej niepełnosprawności,
osiągnął bardzo wiele: ukończył

LUTY

5 lutego - Żmigrodzki Spartan
najlepszy w kraju! Polscy Spartanie
rozpoczęli sezon 2020 od wymagających biegów na Słowacji. Udanie
te zmagania zainaugurował żmigrodzianin Zbigniew Ziober, który
uplasował się w czołówce Elite
i dodatkowo zyskał prestiżowy tytuł
najlepszego zawodnika w Polsce!
Podczas swojego pierwszego startu
w nowym sezonie 2020 Zbigniew
Ziober zajął 10. miejsce Elite i jak
sam mówi, to był inny bieg niż
wszystkie dotychczasowe. Dzięki
świetnemu poprzedniemu sezonowi dołączył on do grupy najlepszych
zawodników Spartan na świecie
(ponad 150 zawodników) i otrzymał
status Spartan PRO.
16 lutego - Wystartował Maraton na Raty ku chwale polskich
sportowych bohaterów. To była
już 8. edycja tej formy aktywności
sportowej. Do biegaczy dołączyli
po raz pierwszy miłośnicy nordic
walking. Cykl upamiętniał słynnych polskich biegaczy, którzy
w przeszłości otrzymywali cenne
trofea w biało-czerwonych barwach.
Wystartowało 74 zawodników.
20 lutego - Gala podsumowująca
edycję konkursu „Działaj lokalnie

w Dolinie Baryczy 2019”. W tym
roku galę współorganizowała Grupa
Nieformalna - Inicjatywa Działaj
Lokalnie „Dbamy o Swój Dom”
w świetlicy wiejskiej w Korzeńsku.
Pierwsze miejsce w konkursie
filmowym otrzymała Inicjatywa
Działaj Lokalnie „Dbamy o Swój
Dom” z Korzeńska za film pt. „Opowiastka o domu i trzech śmiałkach”.
Pierwsze miejsce Inicjatywa Działaj
Lokalnie „Dbamy o Swój Dom”
z Korzeńska - projekt pt.: „Świetlica
wiejska przyjaznym miejscem dla
rozwoju społeczności lokalnej”.
22 lutego - W Żmigrodzkim
Ośrodku Kultury odbył się Bal
Karnawałowy połączony ze Żmigrodzką Galą Sportu 2020. Podczas
tego wydarzenia Kapituła uhonorowała 8 sportowych laureatów:
„Sportowa Nadzieja 2019 Roku”:
Zuzanna Brodala- 11-letnia miłośniczka Lekkiej Atletyki, oraz Eryk
Chorążyczewski - zdobywca Amatorskiego Pasa Face2Face formuła
MMA; „Turystyka i Rekreacja”:
Sławomir Woźniak - żmigrodzki
rugbista, który rozegrał 35 meczów
w rozgrywkach 15-osobowych i 20
turniejów ogólnopolskich w odmianie olimpijskiej 7-osobowej.
Obecnie grający na pozycji młynarz
a oraz lewego filara w drużynie
Klub Rugby Miedziowi Lubin oraz
Robert Grabkowski - całe życia
związany ze sportem, prawdziwy
fanatyk sportowego trybu życia.
Przed laty zawodnik i działacz LZS
Piranii Radziądz, a od blisko dekady zakochany w biegach. „Sport
w Środowisku Wiejskim”: Leszek
Matusiak - działacz sportowy od
58 lat związany z Ludowym Zrzeszeniem Sportowym. Pełnił wiele
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funkcji m.in. był Prezesem LZS
Lech Barkowo, członkiem Zarządu
Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS
w Żmigrodzie, członkiem Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS
w Trzebnicy, a przez ostatnie długie
lata Przewodniczy w Społecznej
Powiatowej Sekcji Piłki Nożnej
w Trzebnicy. „Drużynowe Osiągniecie 2019 Roku”: Juniorzy MKS
Piast Żmigród - zespół prowadzony
przez trenera Dominika Piotrowskiego zaliczył historyczny sukces
w sezonie 2018/2019, kiedy to
wywalczył awans do Dolnośląskiej
Ligi Juniorów.

Żołnierzy Wyklętych. Młodzieżowa
Rada Miejska zorganizowała trzecie
już obchody święta. W uroczystości
wzięły udział szkoły podstawowe ze
Żmigrodu, Korzeńska i Powidzka,
Powiatowy Zespół Szkół im. Jana
Pawła II, delegacja Samorządu Gminy Żmigród, Zespołu Placówek Kultury, Młodzieżowej Rady Miejskiej,
przedstawiciele Hufca ZHP Powiatu
Trzebnickiego i Starostwa Powiatowego w Trzebnicy. Obecny był
także żmigrodzki oddział Związku
Sybiraków Rzeczypospolitej Polskiej
a także przedstawiciele partii Prawo
i Sprawiedliwość.

„Indywidualne Sportowe Osiągnięcie 2019 Roku”: Mateusz
Januszkiewicz - 25-letni zawodnik
Klubu Sportowego “Sokół” Żmigród
w minionym roku pod wodzą swojego trenera Krzysztofa Popadeńczuka
spełnił swoje najskrytsze marzenia.
Podczas Letnich Igrzysk Olimpiad
Specjalnych rozgrywanych w Dubaju, gdzie rywalizowało 8 tysięcy
sportowców ze 170 krajów świata
Mateusz wywalczył dwa medale.
Jeden, to brąz w pchnięciu kulą.
Drugi, to złoto w skoku w dal!
„Nagroda Specjalna”: Drużyna
Koszykówki PSŻ Żmigród - koszykarska drużyna założona w 1999 roku
przez Piotra Huczaka. Swój pierwszy
oficjalny mecz we wrocławskiej
lidze WRONBA rozegrała 13.03.1999
roku, w którym wygrała z Blue
Devils Środa Śląska. W poprzednim
roku zespół ten obchodził jubileusz
20-lecia istnienia i co ciekawe
w aktualnym składzie tej załogi gra
trzech zawodników, którzy pamiętają wspominany debiut. Nieustannie
przez 21 lat Gmina Żmigród ma
swoją reprezentację w tej dyscyplinie sportu we Wrocławiu.

1 - 20 lutego - Ferie zimowe
w ZPK. Odbyły się półkolonie,
teatrzyki, zajęcia edukacyjne oraz
cykl Między nami Indianami, czyli
zajęcia w świetlicach wiejskich.

25 lutego - Stowarzyszenie Dolnośląska Kraina Rowerowa zakończyło prace znakarskie, odnawiające
oznakowania szlaków rowerowych
na terenie czterech gmin: Cieszków,
Milicz, Wisznia Mała i Żmigród.
Dzięki pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki udało
się m.in. przeprowadzić renowację
szlaków rowerowych. Odnowiono
znaki malowane na 344 km szlaków
rowerowych na terenie czterech
gmin. Dodatkowo zamontowano
ponad 50 kierunkowskazów do
atrakcji, postawiono też 13 tablic
informacyjnych z mapami Dolnośląskiej Krainy Rowerowej.
28 lutego - Obchody Święta

MARZEC
9 marca - Gminny Dzień Kobiet.
Przedstawicielki płci pięknej gminy
Żmigród spotkały się z okazji swego
święta. Reprezentantki Kół Gospodyń Wiejskich spędziły wspólnie
czas i z przyjemnością wysłuchały
życzeń. Robert Lewandowski złożył
bukiet dedykowany wszystkim paniom na ręce Bożeny Żołnierowicz przewodniczącej Miejsko - Gminnej
Rady Kobiet.
12 marca - Dzień Sołtysa. Z okazji Dnia Sołtysa w kawiarni Zespołu
Placówek Kultury w Żmigrodzie
odbyło się spotkanie kierownictwa urzędu z włodarzami sołectw.
Burmistrz Robert Lewandowski
przekazał życzenia, zauważając, że
praca sołtysa jest szczególna, służy
lokalnym społecznościom.
12 marca - Zawieszenie organizowania imprez artystycznych
i rozrywkowych - w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się
zakażeń wirusem SARS CoV-2 w celu
zapobieżenia epidemii.

obradowanie na sesjach rady
gminy bez udziału mieszkańców
i publiczności.
16 marca - Zamkniecie wszystkich placówek oświatowych w gminie z powodu pandemii koronawirusa.
16 marca - Komunikat Burmistrza Gminy Żmigród. Z uwagi na
zagrożenie związane z koronawirusem Urząd Miejski w Żmigrodzie
oraz spółka i jednostki gminne
będą obsługiwały mieszkańców
wyłącznie telefonicznie i mailowo
oraz poprzez platformę ePUAP.
Wyjątkiem będzie rejestr urodzeń
i zgonów.
16 marca - Jednostka OSP
w Korzeńsku zaoferowała pomoc
seniorom w związku z utrudnieniami spowodowanymi pandemią.
20 marca - Wprowadzenie teleporad przez PZLLiA.
23 marca - Komunikat Burmistrza Gminy Żmigród o tym, że UM
obsługuje wyłącznie telefonicznie
i mailowo oraz poprzez platformę
ePUAP.
31 marca - Komunikat o oszustach. Podano do informacji, ze
na terenie gminy Żmigród grasują
oszuści, podszywający się pod
osoby, które sprzedają testy na
koronawirusa lub chcą odkazić
mieszkania!

KWIECIEŃ
9-11 kwietnia - Żmigrodzkie
nabożeństwa wielkanocne - on-line!
Transmitowane były z kościoła pw.
św. Trójcy na kanale interenetowym
You Tube miejscowej parafii.

12 marca - Zawieszenie pracy
ośrodka zdrowia i wizyt w nim
do niezbędnych i uzasadnionych
medycznie. W związku z ryzykiem
zakażenia koronawirusem poproszono pacjentów o ograniczenie
wizyt w przychodniach.

14 kwietnia - Święto Chrztu Polski. W Dzienniku Ustaw 9 kwietnia
2019 r. ogłoszona została ustawa
Święto Chrztu Polski. To państwowe
święto będzie obchodzone co roku
14 kwietnia. Historycy wskazują,
że jest to data narodzin Państwa
Polskiego. Święto to obchodzimy
po raz pierwszy, gdyż w 2019 roku
nie zostało ono jeszcze zauważone.
By uczcić ten dzień, 14 kwietnia na
budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie zawisły flagi państwowe.

12 marca- Komunikat burmistrza gminy Żmigród o ograniczenie wizyty w UM do spraw
niezbędnych.

16 kwietnia - Darmowe maseczki ochronne wielokrotnego użytku
dla wszystkich mieszkańców Gminy
Żmigród

13 marca - Komunikat Wojewody Dolnośląskiego zalecił organom
samorządu terytorialnego czasowe

20 kwietnia - Pozdrowienia,
słowa otuchy i wyrazy solidarności - z partnerskiego niemieckiego

miasta - Bargteheide.
20 kwietnia - Nowe laptopy dla
5 szkół podstawowych z terenu
gminy Żmigród. Gmina Żmigród
otrzymała środki finansowe na
zakup 33 laptopów dla 5 szkół podstawowych. Zadanie zrealizowano
w ramach projektu „Zdalna Szkoła”
z Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020.
21 kwietnia - Ruszył Żmigrodzki Pakiet Antykryzysowy.
Gmina Żmigród ruszyła z pomocą
dla poszkodowanych w wyniku
pandemii. O 70% obniżkę czynszu
mogli ubiegać się przedsiębiorcy,
którzy wynajmowali lub dzierżawili
nieruchomości gminne, a w wyniku
epidemii zmuszeni byli znacząco
ograniczyć prowadzenie działalności. Natomiast przedsiębiorcy,
którzy byli zmuszeni do całkowitego zaprzestania prowadzenia
działalności, mogli ubiegać się
o obniżenie czynszu lub dzierżawy
nieruchomości do symbolicznej
kwoty 1 zł za miesiąc, niezależnie
od powierzchni lokalu.

MAJ
3 maja - Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja. Jest obchodzone
w rocznicę uchwalenia Konstytucji
3. maja w 1791 r. Ze względu na
panującą epidemię koronawirusa
w tym roku obchodzone było
w innej formie niż dotychczas
i ograniczyło się do wywieszenia
biało-czerwonej flagi polski.
5 maja - „Wiadomości Żmigrodzkie” w nowej odsłonie. Czas na
zmiany przyszedł także w wydawnictwie „Wiadomości Żmigrodzkich” - po latach służenia lokalnej
społeczności, „Wiadomości Żmigrodzkie” przeszły transformację
z miesięcznika - w kwartalnik.
25 maja - Otwarcie Gminnego
Żłobka w Żmigrodzie. Decyzją Burmistrza Gminy Żmigród Gminny
Żłobek w Żmigrodzie został otwarty
w nowym reżimie sanitarnym od
dnia 25.05.2020 roku.
27 maja - 30 lat samorządności.
27 maja 2020 roku przypadła 30.
rocznica odrodzenia się samorządu terytorialnego. Jubileusz ten
podyktowany jest uchwaleniem 8
marca 1990 roku przez Sejm ustawy
o samorządzie. Zapoczątkowała ona
uchwalenie - 8 lat później- ustaw
powołujących także samorząd powiatowy i wojewódzki.
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29 maja - Film „Poznaj Dolinę
Baryczy” - druga odsłona. Premiera filmu ,,Poznaj Dolinę Baryczy”
odbyła się w piątek 29 maja 2020
r. o godz. 14:00 na kanale YouTube
oraz na profilu Partnerstwo dla
Doliny Baryczy.

CZERWIEC
2 czerwca - Nowe logo Gminy
Żmigród. Z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego zaprezentowano
mieszkańcom nowe logo Żmigrodu
oraz cały pakiet informacji i materiałów, które się z nim wiążą.
9 czerwca - Stypendia sportowe
przyznane. Od 10 lat Gmina Żmigród wspiera zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie krajowym lub
międzynarodowym. W tym roku
10 osobom przyznano stypendium
sportowe, a kolejne 7 osób otrzymało nagrodę specjalną. W tym
roku decyzją burmistrza Roberta
Lewandowskiego nagrodę specjalną
otrzymali: Marcel Janoś (Akademia TAEKWON-DO), Maja Janoś
(Akademia TAEKWON-DO), Marcel
Bober (Akademia TAEKWON-DO),
Zuzanna Kurowska (Polska Federacja TAEKWON-DO), Eryk Chorążyczewski (ELITARNI GOLDTEAM
Oborniki Śląskie), Milena Urbanik
(Rawicki Klub K arate Surem)
i Michał Korytkowski (Akademicki
Związek Sportowy Klub Uczelniany
Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu).
10 czerwca - Nowy sprzęt
medyczny. Burmistrzowie pięciu
gmin Powiatu Trzebnickiego:
Gminy Prusice, Gminy i Miasta
Oborniki Śląskie, Gminy Zawonia,
Gminy Wisznia Mała oraz Gminy
Żmigród zawarli porozumienie na
zakup sprzętu do uruchomienia
pracowni biologii molekularnej
w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śl.
w Trzebnicy. Pracownia umożliwi
szybszą, sprawniejszą diagnostykę
związaną z wykrywaniem koronawirusa. Zakupiony analizator
do diagnostyki molekularnej zapewni specjalistyczną diagnostykę
wielu schorzeń oraz wykrywanie
patogenów chorób bakteryjnych,
wirusowych i grzybiczych.
18 czerwca - Otwarcie Publicznego Przedszkola „Zielona Dolina”.
Zostało ono otwarte od dnia 18
czerwca 2020 r. Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem,
przedszkole wprowadziło odpo-

wiednie zasady reżimu sanitarnego.
23 czerwca - Certyfikaty jakości
Dolina Baryczy Poleca rozdane.
W Nowym Zamku koło Milicza
odbyła się Gala wręczenia certyfikatów Dolina Baryczy Poleca. Ze
żmigrodzkiej ziemi certyfikaty te
wręczyła sekretarz Gminy Żmigród,
Joanna Monastyrska. W gronie
wyróżnionych znakiem jakości
Dolina Baryczy Poleca znaleźli się:
karp milicki Karczmy Rybnej „Ruda
Żmigrodzka”, kiszone warzywa
i soki gospodarstwa rolnego M.
Sznajder, edukacja nad stawami
„Ruda Żmigrodzka” oraz Zespół
Pałacowo - Parkowy w Żmigrodzie.

LIPIEC
1 lipca - Stypendia naukowe
przyznane. 165 uczniów żmigrodzkich placówek oświatowych oraz
uczniów uczących się w szkołach
poza terenem gminy Żmigród, ale
będących mieszkańcami naszej
gminy otrzymało stypendium naukowe Burmistrza Gminy Żmigród.
W 2020 roku przeznaczono na to
kwotę 50 tys. zł.
3 lipca - ZPK zaprosiło na pierwsze letnie kino plenerowe!
4 lipca - 30. urodziny „Wiadomości Żmigrodzkich”. 30 lat Wiadomości Żmigrodzkich, pierwszej
lokalnej gazety, która nieprzerwanie
od 1990 r. informuje mieszkańców
o najważniejszych sprawach lokalnej społeczności uczczono obiadem
w gronie redakcyjnym i lokalnych
władz.
9 lipca - Zanieczyszczenie rzeki
Barycz. Na początku wakacji rzeka
Barycz została silnie zanieczyszczona na wysokości Odolanowa. Po
licznych spekulacjach, w wyniku
przeprowadzonego śledztwa jako
przyczynę zidentyfikowano gnijące
na zalanych łąkach pomiędzy Kurochem, Baryczą i Złotnicą rośliny,
trawy, uprawy i skoszone trawy,
które wraz z podniesieniem się
stanu wód przedostały się do Baryczy. W wyniku zanieczyszczenia
uruchomiono natlenianie wody.
Stan rzeki stale się poprawia.
10 lipca - Światłowód w Gminie
Żmigród. Firma Orange przeprowadziła na terenie Gminy Żmigród prace techniczne służące zbudowaniu
infrastruktury dostępowej dla szkół
i budynków mieszkalnych do sieci
światłowodowej w ramach projektu
finansowanego ze środków Unii

Europejskiej w ramach programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa
(POPC2).
24 lipca - Odsłonięcie tablicy
upamiętniającej ofiary katastrofy
kolejowej w Żmigrodzie. W 65.
rocznicę katastrofy kolejowej spotkanie rozpoczęło się przypomnieniem wydarzeń sprzed 65 lat przez
żmigrodzkiego historyka - Pawła
Becelę: „24 lipca 1955 r. (niedziela)
o godz. 17:10 pociąg pospieszny
nr 9602 z Poznania do Wrocławia
zderzył się z manewrującą na
stacji lokomotywą składu relacji
Żmigród - Wąsosz, której maszynista, mimo ostrzeżeń dyżurnego
ruchu, chciał przed nadejściem
pociągu pospiesznego najechać na
inny tor po wodę, ale nie zdążył.
Maszynista pociągu pospiesznego
z Poznania hamował, ale i tak
doszło do katastrofy. Lokomotywa
została zdruzgotana, a w wyniku
wykolejenia się dwóch wagonów
za nią życie straciło 9 osób. Ponadto
poważniejsze obrażenia odniosło 16
osób, a blisko 50 zostało lekko rannych. Wszystkim poszkodowanym
szybkiej pomocy lekarskiej udzieliła
kolejowa i wojewódzka służba zdrowia. W akcji ratunkowej odznaczył
się oddział wojska, znajdujący się
akurat w czasie wypadku na stacji
w Żmigrodzie. O tej katastrofie
głosiło radio krajowe i zagraniczne
oraz prasa. Ofiary jechały z Targów
Poznańskich, pochodziły z Wrocławia i Jeleniej Góry. Śledztwo
na miejscu zdarzenia prowadziła
komisja rządowa. Pierwsze rezultaty tego dochodzenia wskazywały
winę maszynisty pociągu wąsoskiego, który zlekceważył wszelkie
ostrzeżenia. O zaniedbanie swoich
obowiązków oskarżono także konduktora rewizyjnego. Obaj zostali
zatrzymani. Katastrofą tą miasto
żyło przez dłuższy czas”.
27 lipca - Urząd zamknięty do
odwołania. Od 27 lipca 2020 r.
Urząd Miejski w Żmigrodzie został
zamknięty. Decyzja ta była podyktowana troską o bezpieczeństwo
klientów urzędu oraz pracowników
i miała związek z pozytywnymi
wynikami testu na obecność wirusa covid-19 wśród pracowników
samorządowych.

SIEPRIEŃ
3 sierpnia - Urząd ponownie
otwarty dla mieszkańców. Od 3
sierpnia Urząd Miejski w Żmigro-

dzie został otwarty dla interesantów. W budynku nadal obowiązywały zalecenia bezpieczeństwa
w czasie epidemii.
9 sierpnia - Grand Prix Doliny
Baryczy. 30. edycja Grand Prix
Doliny Baryczy - Memoriał Józefa
Grundmanna i Jerzego Wizowskiego
rozegrany został w niedzielę w Żmigrodzie i miał nową trasę, na którą
wyjechało blisko 600 zawodników!
W najbardziej prestiżowej kategorii,
a więc kolarskiej elicie, która miała
do pokonania 144 km, zwyciężył
Bartosz Rudyk z Wibatech Merx
Wrocław. Tryumfator zameldował
się na linii mety z czasem 3:16,34.
15 sierpnia - Żmigrodzianie
pamiętają 100. rocznicę Bitwy
Warszawskiej. Z okazji Święta
Wojska Polskiego i 100. rocznicy
Bitwy Warszawskiej przedstawiciele
władz samorządowych, jednostek
gminnych, organizacji pozarządowych i dyrektorzy szkół z terenu
Gminy Żmigród złożyli kwiaty pod
Pomnikiem Pamięci w Żmigrodzie.
16 sierpnia - „Przy dźwiękach
harfy…” - koncert w Korzeńsku.
Realizacja projektu w ramach
programu „Działaj Lokalnie” to
także udział w muzykoterapii.
Koncertował duet: harfistka Jadwiga
Tomczyńska i basista Maksymilian
Ambroziak.
20 sierpnia - Przebudowany budynek szkolny w Radziądzu. Dzięki
przebudowie budynku gospodarczego, Szkoła Podstawowa w Radziądzu
zyskała kolejne pomieszczenia do
nauki. Na piętrze zaadoptowane
zostało poddasze- na bibliotekę
szkolną, gabinet pedagoga, psychologa i terapii biofeedback. Na
dole zaś powstały sale dedykowane
przedszkolakom. Koszt inwestycji to
prawie 900 tys. zł- w całości został
sfinansowany z budżetu Gminy
Żmigród jako organu prowadzącego.
25 sierpnia - Smoki zawitały
do żmigrodzkiej baszty. Nowe
smoki to rękodzieło, stworzone
przez instruktorkę plastyki - panią
Krystynę Kobylańską, która sama
tworzy te małe dzieła, poczynając
od ulepienia smoka z gliny, nadania
mu kształtu, następnie wypalenia
w specjalistycznym piecu, pokrycia
go farbą i szkliwem, ponownego
wypalenia i finalnie umieszczenia
na nim napisu „Żmigród”.

20

NR 1/342

STYCZEŃ
2021 r.

WRZESIEŃ
1 września - Rozpoczęcie zajęć
stacjonarnych w szkołach.
14 września - Odszedł Paweł Becela- regionalista, historyk, działacz
społeczny, autor monografii miasta
i miejscowości gminy Żmigród. Na
stronie internetowej UM napisano:
„Są ludzie, którzy potrafią zatrzymywać czas. Przenosić nas do miejsc
i czasów, których niewiele osób już
pamięta. Są ludzie, którzy dbają
o pamięć. Tak ulotną, a tak ważną
- budującą naszą tożsamość i poczucie wspólnoty. Są ludzie, którzy
spotkani na naszej drodze zmieniają
ją na dobre. Czas spędzony w ich
towarzystwie to prawdziwa lekcja
życia, pokory, dobra, spotkanie ze
skarbnicą wiedzy. Są ludzie pełni
pasji. Kiedy odchodzą - cząstka
dobra, którą po sobie zostawili
pozostaje na Ziemi. Żyją w naszej
pamięci i wspomnieniach”.
15 września - Kolejne laptopy
dla uczniów z naszej gminy. Gmina
Żmigród otrzymała 95 tysięcy zł
dotacji na zakup 38 laptopów dla
5 szkół podstawowych z terenu
naszej gminy. Zadanie zrealizowano
w ramach projektu „Zdalna Szkoła
+” z Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020.
20 września - RoverLove łączy
ludzi w Żmigrodzie. Światowy
Dzień Bez Samochodu, ostatnia
niedziela tegorocznego lata i 49.
Rajd Rowerowy „Doliną Baryczy”.
W towarzystwie idealnych warunków atmosferycznych i urokliwej
przyrody Parku Krajobrazowego
blisko 100 uczestników pokonało
trasę 46 kilometrów.
22 września - Orla Korzeńsko
zrealizowała projekt. Po raz pierwszy ULKS Orla Korzeńsko sięgnęła
po środki w programie Działaj
Lokalnie i zrealizowała projekt pn.
„Wróć do gry z Orlą”. Klub uzyskał
dofinansowanie w wysokości 2650
zł. Po podpisaniu umowy przyszła
pora na realizację zadań- uporządkowania boiska, następnie
zmodernizowana została trybuna
dla kibiców: zdemontowano stare
łaty, a w ich miejsce pojawiły się
nowe, dodatkowo odmalowano
elementy metalowe.
23 września - Martyna Janoś reprezentantką młodzieży Powiatu
Trzebnickiego w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
25 września - Narodowe Czytanie w Żmigrodzie. Odbyło się
w Zespole Placówek Kultury w Żmi-

www.zmigrod.com.pl

grodzie, gdzie lokalni działacze oraz
uczniowie szkół z terenu naszej gminy odczytali fragmenty „Balladyny”
Juliusza Słowackiego. Równocześnie
odbył się również kiermasz książki
dla Jakuba Żupińskiego.
25 września - Dolnośląska
Autostrada Rowerowa. Ponad pół
tysiąca kilometrów i szerokość ok
3,5m - taką autostradę rowerową
budować będą na Dolnym Śląsku
przedstawiciele lokalnych samorządów we współpracy z marszałkiem
województwa. Autostrada rowerowa, bo takim mianem określany
jest pomysł, prowadzić będzie przez
zachodnią, północą i centralną część
regionu: Nowogrodziec, przez Chocianów, Żmigród i Dolinę Baryczy,
przez Wrocław, okolice Legnicy po
Jawor. Inicjatorem przedsięwzięcia
jest stowarzyszenie Rzeczpospolita
Samorządna skupiające kilkadziesiąt dolnośląskich samorządów.
26 września - Powiat Trzebnicki w żółtej strefie. Od soboty
26 września w Powiat Trzebnicki
został zakwalifikowany do strefy
żółtej. Oznaczało to wprowadzenie
bardziej rygorystycznych obostrzeń
związanych z prewencją wobec zarażenia wirusem COVID - 19.
29 września - Sto lat Ignacego
Wojtaszka. 100 lat - moment wyjątkowy przede wszystkim dla szacownego jubilata, ale także dla bliskich,
przyjaciół i całej społeczności naszej
gminy. Pan Ignacy Wojtaszek to
kolejna osoba, która dołączyła do
zacnego grona tych, którym dane
było na własne oczy zobaczyć niezwykłe przemiany, jakim podlegał
świat w XX i XXI wieku.
30 września - Wyniki wyborów
do Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Żmigrodzie 2020. 30 września
przeprowadzone zostały wybory
do Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Żmigrodzie.

PAŹDZIERNIK
7 października - Radni VI kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Żmigrodzie zostali zaprzysiężeni
przez burmistrza Roberta Lewandowskiego i przewodniczącego Rady
Miejskiej Jana Czyżowicza. Młodzi
radni wybrani zostali w 2 etapach.
W pierwszym, swoich delegatów
z gwarancją miejsca w radzie typowały szkoły. W drugim etapie,
w wyniku tradycyjnych wyborów
prowadzonych w Okręgowych Komisjach Wyborczych, wyłonionych
zostało kolejnych 7 młodych radnych. Zostali nimi: Ola Kurowska ze

Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie
z najlepszym wynikiem wyborczym
w postaci 165 oddanych na nią głosów, co stanowiło 25% wszystkich
głosów oddanych w wyborach do
młodzieżowej rady w tym toku.
Z wynikiem 113 głosów znaleźli się
w młodzieżowej radzie uczniowie
Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie - Martyna Janoś i Szymon
Banaś (każde z nich zdobyło po 17%)
oraz Monika Ratajczak z wynikiem
69 głosów (10%). Grupę wybranych
zamknęli Jakub Tatarek (48 głosów,
7%), Patrycja Hanczyn - 45 głosów
(7%) i Kamil Golasiński - 39 głosów
(6%).
24 października - Cala Polska
w strefie czerwonej. Od soboty
24 października w całej Polsce
obowiązywać zaczęły obostrzenia
strefy czerwonej. Dodatkowo
wprowadzone zostały nowe zasady
bezpieczeństwa w zakresie edukacji,
gospodarki oraz życia społecznego.

LISTOPAD
5 listopada - Odłącz się i przejdź
bezpiecznie przez pasy. Burmistrz
Gminy Żmigród Robert Lewandowski wraz z członkami Stowarzyszenia Młody Dolny Śląsk namalowali
pierwsze napisy ostrzegawcze przy
przejściach dla pieszych w ramach
akcji „Odłącz się”. Akcja poruszała
problem fonoholizmu, który dotyka
nas szczególnie w dobie pandemii,
kiedy spędzamy wiele godzin przed
ekranami telefonów komputerów
czy tabletów. W związku z tym w kilku miejscach w Żmigrodzie pojawiły
się hasła #Odłącz się i przejdź
bezpiecznie przez pasy. Napisy
mają zwrócić uwagę przechodniom,
w szczególności tym najmłodszym,
na aspekt bezpiecznego przechodzenia przez drogę.
7 listopada - Żmigrodzka Mistrzyni Polski. Żmigrodzianka
- 16-letnia Milena Urbanik w listopadzie 2020 roku osiągnęła swój
życiowy sukces. Na Mistrzostwach
Polski w Karate Olimpijskim Juniorek rozegranych w Poznaniu
żmigrodzka wojowniczka zdobyła
złoty medal w kumite -59 kg!
11 listopada - Msza święta w intencji ojczyzny, złożenie kwiatów
pod Pomnikiem Pamięci.
13 listopada - Remont drogi
gminnej. Remont odcinka między
Osiekiem a Bukołowem został oficjalnie ukończony. Koszt inwestycji
to 854 755,31zł, który 60% pokryty
został z Funduszu Dróg Samorządowych oraz w kwocie 147 000 zł

ze środków Terenowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. Pozostała kwota stanowi wkład własny
Gminy Żmigród.
18 listopada - Otwarcie Domu
Opieki Wytchnieniowej. W żmigrodzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym
i Opieki Długoterminowej powstał
pierwszy na Dolnym Śląsku Dom
Opieki Wytchnieniowej. Jego celem
jest zapewnienie kompleksowej
opieki nieuleczalnie chorym dzieciom, przy jednoczesnym czasowym
odciążeniu ich opiekunów.

GRUDZIEŃ
6 grudnia - Mikołaj grasował po
mieście i okolicznych wioskach.
Mikołaj poszedł z biegiem czasu
i postanowił skorzystać z nowinek
technologicznych i spotkał się
z dziećmi online! A po okolicy
nawet jeździł milicyjnym fiatem,
co świadczy o tym, że rozeznaje się
w trendach polityczno-społecznych
naszego kraju.
7 grudnia - Pojemniki na zakrętki w kształcie litery Ż. W Żmigrodzie pojawiły się cztery pojemniki
na nakrętki: przy GOPS, OSiR, Alejce
Lipowej i Szkole Podstawowej im.
B. Chrobrego w Żmigrodzie przy ul.
Sienkiewicza.
9 grudnia - Choinka zagościła
na żmigrodzkim rynku. I, co rzadkie
w malkontenckim społeczeństwie,
wszystkim się spodobała.
9- 11 grudnia - Błękitna flaga
z dwunastoma złotymi gwiazdami
przez trzy dni (9-11 grudnia) zdobiła
budynek Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie. To wszystko w ramach
ogólnopolskiej akcji #PotrzebUEmy,
której celem było zwrócenie uwagi
na to, jak ważna dla Polski jest
obecność w Unii Europejskiej oraz
podkreślenie faktu, jak bardzo polskie miasta rozwinęły przez liczne
inwestycje z środków UE.
Opracowła eco
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RATY MARATONU INNE NIŻ ZWYKLE
Żmigrodzki Maraton na Raty w roku kalendarzowym 2020 zaliczył swoją 8. edycję. Ze względów panującej pandemii było sporo zamieszania, ale udało się zaliczyć 9 etapów z planowanych 10. W sumie w przeciągu całej edycji malowniczą trasę w żmigrodzkim parku zaliczyło
326 uczestników! Nowością podczas tej edycji była również nowa odmiana aktywności, czyli 1 Żmigrodzki Maraton na Raty Nordic Walking.

W niedzielę (16 lutego 2020) wystartował 8. Żmigrodzki Maraton na
Raty i Nordic Walking. Na inaugurację nowego sezonu biegowego w Zespole Pałacowo-Parkowym przybyło
ponad 70 miłośników tej odmiany
aktywności ruchowej. Wśród biegaczy nie zabrakło Burmistrza Gminy
Żmigród Roberta Lewandowskiego,
który najpierw oficjalnie przywitał
wszystkich zgromadzonych, a następnie wszyscy wspólnie pokonali
wytyczoną trasę, która mierzyła
4,2 kilometra. Przypomnijmy, że
każdego roku odbywa się 10 etapów,
co daje łącznie długość popularnego
maratonu. Tak więc w Żmigrodzie
można uzyskać tytuł dumnego
maratończyka, co prawda na raty,
ale zawsze to jest tytuł. Niestety,
to był jedyny etap, który odbył się
w normalnych warunkach, gdyż na
początku marca wybuch globalnej
pandemii wstrzymał cały świat,
powodując tym samym wielkie
zmiany w życiu codziennym. Na
trasę malowniczego żmigrodzkiego
parku zawodnicy wrócili dopiero
2 lipca 2020 roku, kiedy po epidemicznych obluzowaniach była
taka możliwość. Organizatorzy
jednak musieli wprowadzić wytyczne sanitarne i między innymi
dlatego biegacze byli zobowiązani
zachować dystans społeczny, czy
startować indywidualnie co 15
sekund. Obywatelski strach przed
koronawirusem sprawił, że frekwencja wśród uczestników nieco
spadła, ale najważniejsze, że od
tego momentu udało się zaliczyć
kolejnych 8 etapów, które odbywały
się nie raz w miesiącu, a co dwa ty-

godnie. 25 października 2020 roku
odbył się 9. etap Żmigrodzkiego
Maratonu na Raty i jak się później
okazało ostatni, gdyż ponownie
zaostrzono wytyczne sanitarne,
które zakazywały m.in. organizacji
biegów. Niestety, kiedy obostrzenia
te zostały zaplanowane do końca
grudnia wiadomo było, że nie uda
się zrealizować ostatniej 10. raty
żmigrodzkiego biegania. Dlatego
też, organizatorzy postanowili
zakończyć 8. edycję po 9 etapach
i tym samym wprowadzić zmiany
w regulaminie, które sprawiły, że
do klasyfikacji medalowej zakwalifikowali się uczestnicy, którzy
zaliczyli 7 etapów, a nie 8. Pamiątkowe upominki dla wszystkich
wytrwałych zawodników i zawodniczek zostaną przekazane przy
najbliższej nadarzającej się okazji.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy wytrwałości w tym trudnym
okresie pandemii. Jednocześnie
informujemy, że kolejny 9. Żmigrodzki Maraton na Raty wystartuje
21 lutego 2021 roku.
ZJEDNOCZYLI SIĘ BY WSPIERAĆ
PRZYJACIELA
Niestety na początku września
2020 roku wszystkich uczestników
Żmigrodzkiego Maratonu na Raty
obiegła bardzo smuta wiadomość.
Pochodzący z Bychowa 67-letni
Witold Bala doznał poważnego wypadku podczas kolarskich zmagań
„Szosowy Klasyk Złotoryja - Złota
Wstęga Kaczawy” po którym został
przetransportowany do szpitala
w Jeleniej Górze. Niestety, wykonane badania nie przyniosły dobrych

wyników: uszkodzenie mózgu,
krwiak, połamane żebra, które
przebiły płuco, złamany obojczyk,
śpiączka farmakologiczna i drenaż
płuc. Kiedy „Witek” został wybudzony okazało się, że jego życiu
nie zagraża już niebezpieczeństwo,
ale... Niestety krwiak się wchłaniał,
a sam poszkodowany utracił pamięć
i został przykuty do łóżka. W końcu
„Witek” został przewieziony do
swojego domu w Bychowie, ale
niestety było to dla niego nowe
miejsce i nowi ludzie, gdyż niczego
nie pamiętał. Potrzebna więc była
szybka rehabilitacja, która jak
wiadomo jest bardzo kosztowna.
Natychmiast więc ruszyli z pomocą
koledzy i koleżanki z tras biegowych w Żmigrodzie, gdyż wszyscy
bardzo dobrze znają „Witka” i wiedzą jaką mocą dysponował i jaką
moc przekazywał innym. Teraz on
sam potrzebuje mocy i wszyscy
się jednoczą, aby wesprzeć kolegę
w potrzebie. Dlatego też podczas

kolejnych etapów żmigrodzkiego
biegania uczestnicy zasilali puszkę, dzięki czemu udało się zebrać
blisko 2000,00 zł. Dodatkowo
organizowane są różnego rodzaju
akcje internetowe (wyzwania, czy
licytacje na FB), mające na celu wesprzeć rehabilitację „Witka”, która co
najważniejsze przynosi wymierne
postępy. Warto zaznaczyć, że pomóc poszkodowanemu „Witkowi”
można cały czas poprzez wpłaty
dowolnej kwoty na rachunek Fundacji Moc Pomocy: 16 1020 5226
0000 6602 0635 0765 z dopiskiem
Witold Bala.
Dyrektor Zespołu Placówek
Kultury w Żmigrodzie Robert
Grabkowski składa serdeczne
podziękowania za pomoc przy
przeprowadzeniu 8. Żmigrodzkiego
Maratonu na Raty dla społecznego
sędziego głównego Mirosława
Gordzicza oraz Ochotniczej Straży
Pożarnej w Żmigrodzie.
Grzegorz Paryna

KLASYFIKACJA GENERALNA KOBIET VIII ŻMIGRODZKI
MARATON NA RATY Dystans: 4,2 km
Miejsce
I

Nr zawodnika

Nazwisko i imię

Punktacja

2

Kosarzycka Aneta

210
184

II

3

Grzybkowska Justyna

III

52

Korytkowska Ewa

182

IV

55

Mitek Dorota

173

KLASYFIKACJA GENERALNA MĘŻCZYZN
VIII ŻMIGRODZKI MARATON NA RATY Dystans: 4,2 km
Miejsce

Nazwisko i imię

Kat. wiekowa

Punktacja

I

Komorowski Karol

M-30

210

II

Huzarski Mariusz

M-30

189

III

Uram Adrian

M-20

187

IV

Kmiotek Paweł

M-40

170

KLASYFIKACJA GENERALNA KOBIET
VIII ŻMIGRODZKI MARATON NA RATY NORDIC WALKING
Miejsce

Nr zawodnika

Nazwisko i imię

Punktacja

I

168

Turowska Halina

208

II

150

Kuśnierz Małgorzata

206

www.zmigrod.com.pl
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FINAŁ INNY
NIŻ ZWYKLE
W niedzielę 15 listopada 2020 r. w Żmigrodzie odbył się Dolnośląski
Finał w Siatkówce Mężczyzn LZS. W turnieju rozgrywanym bez udziału
publiczności zwyciężyła drużyna LZS Średzianin Środa Śląska, a ULKS
Ogień Żmigród zajął 2 miejsce.

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS,
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Trzebnicy oraz Gmina Żmigród zorganizowali turniej finałowy Dolnego
Śląska w siatkówce mężczyzn
w ramach XXI Dolnośląskich Igrzysk
LZS. Zadanie to nie było łatwe,
a wszystko oczywiście przez panującą globalną pandemię i związane
z nią obostrzenia. Między innymi
dlatego zawody odbywały się bez
udziału publiczności, a zawodnicy
przestrzegali wytycznych epidemiologicznych. W uroczystym otwarciu
turnieju udział wzięli wiceprzewodniczący Dolnośląskiego Zrzeszenia
LZS Andrzej Cywiński oraz przedstawiciele Powiatowego Zrzeszenia
LZS w Trzebnicy Damian Sułkowski
i Mirosław Gordzicz. Niestety, z powodu choroby zabrakło fizycznie
głównego sterownika trzebnickiego Zrzeszenia LZS Aleksandra
Wrońskiego, ale „zdalnie” cały
czas współpracował. Do Żmigrodu
przybyło 7 drużyn, które wcześniej
skutecznie przeszły eliminacje
gminne, powiatowe i strefowe.
W drodze losowania zespoły zostały
podzielone na dwie grupy, których

zwycięzcy uzyskiwali bezpośredni
awans do wielkiego finału, a ekipy
z drugich miejsc zagrały o 3. miejsce
w całym turnieju. Już od pierwszych dwóch rozegranych spotkań
wiadomo było, że głównymi pretendentami do zdobycia złotych
medali będą gospodarze, czyli ULKS
Ogień Żmigród oraz LZS Średzianin Środa Śląska. Jak się okazało
przypuszczenia te się sprawdziły,
bo oba zespoły awansowały do
wielkiego finału. W bezpośredniej
konfrontacji średzianie nie dali
szans żmigrodzianom i pewnie
wygrali 2-0. Najwartościowszym
zawodnikiem zawodów MVP został
reprezentant tryumfatorów Bartosz
Ostrowski, który nie ukrywał swojej radości. Z kolei w meczu o 3.
miejsce w turnieju Tartan Lubin
nie bez problemów wygrał z LZS
Mocne Granie Jelcz-Laskowice 2-1.
Organizatorzy ze względu na pandemię zrezygnowali z uroczystego
zakończenia zawodów, a puchary,
medale i statuetki zostały wysłane do wszystkich drużyn droga
pocztową.
Grzegorz Paryna

KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ MIEJSC W TURNIEJU:
1. LZS Średzianin Środa Śląska		
2. ULKS Ogień Żmigród			
3. Tartan Lubin
4. LZS Mocne Granie Jelcz-Laskowice		
5. LZS Cystersi-Pagaz Krzeszów			
6. GLKS Świdnica
7. LZS Ricardo Jerzmanki

ŻMIGRODZKA

MISTRZYNI POLSKI!

Pochodząca ze Żmigrodu młodziutka Milena Urbanik na początku
listopada 2020 roku osiągnęła swój życiowy sukces. Na Mistrzostwach
Polski w Karate Olimpijskim Juniorek rozegranych w Poznaniu, żmigrodzka wojowniczka zdobyła złoty medal w kumite - 59 kg!

Sobota, 7 listopada 2020 roku - ta data na długo pozostanie w pamięci
utalentowanej żmigrodzkiej karateczki Mileny Urbanik, a Poznań z kolei
będzie zawsze wspominała z wielkim sentymentem, bo właśnie w tym
dniu i w tym miejscu osiągnęła swój, póki co, życiowy sukces. 16-letnia
„Wojowniczka” sporty walki trenuje od 4. roku życia, a jej pierwszym
i wieloletnim trenerem był Krzysztof Glina. Aktualnie Milena Urbanik
szlifuje swoją formę sportową pod skrzydłami trenera Piotra Babicza
w „Budokanie” Wrocław. - Turniej w Poznaniu przebiegał sprawnie i bez
większych komplikacji. Co prawda było dużo czekania, ale było warto.
Stoczyłam o dziwo tylko 2 walki. Na poprzednich ,mistrzostwach udało
mi się zdobyć brąz, a jeszcze wcześniej zdobyłam złoto w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików - wyznała naszej redakcji szczęśliwa
Milena Urbanik. Uczennicy Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Żmigrodzie oraz zawodniczce Wrocławskiego Klubu Sportów Azjatyckich
Budokan w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Żmigród serdecznie
gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów z występem na Igrzyskach
Olimpijskich włącznie!
Grzegorz Paryna

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Pluszowy Miś to jedna z najważniejszych zabawek w życiu przedszkolaka- każdy przecież kocha tą mięciutką przytulankę . Dnia 25 listopada
dzieci z Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie „Zielona Dolina”, jak co
roku obchodziły bardzo ważne święto „Dzień Pluszowego Misia”. Mimo
coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie
nie przemija. Tego dnia każde dziecko opowiadało o swoim przyjacieluMisiu. Dzieci poznały historię powstania pluszaków. Nie brakowało tańców,
wierszy, piosenek o tematyce misiowej. Chętne dzieci mogły skosztować
także przysmaku wszystkich misiów- miodku. Dzień w Zielonej Dolinie
przebiegł bardzo radośnie, miło i słodziutko. Misiowa atmosfera rozniosła
się po wszystkich salach przedszkolnych.
Opracowała: Małgorzata Bober
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PIAST POŻEGNAŁ

LEGENDĘ
Trudne są chwile rozstania z kimś, kto w życiu każdego z nas miał
szczególne miejsce. Jeszcze trudniejsze są chwile rozstania, które spadają
na nas nieoczekiwanie. W piątek 9 października 2020 r. całe żmigrodzkiego środowisko piłkarskie obiegła smutna wiadomość, niespodziewanie do wieczności odszedł legendarny Bogdan Sawicki, były zawodnik
i trener Piasta.
Miejski Klub Sportowy „Piast”
Żmigród w swojej 74-letniej historii przeżył wiele emocji na
różnych szczeblach rozgrywkowych
i w różnych dyscyplinach. Najwięcej
emocji jednak zawsze towarzyszło
piłce nożnej. W swoich dziejach
żmigrodzki klub miał piłkarzy
wyjątkowych, którzy do dziś są
wspominani przez miejscowych kibiców. Jednym z takich zawodników
był w latach 70. ubiegłego wieku
Bogdan Sawicki (ur. 15.08.1953
r.), który niestety w nagłych i nie- najważniejszy zespół Piasta. Jesiespodziewanych okolicznościach 9 nią 2008 roku krótko był trenerem
października 2020 roku zakończył pierwszego zespołu. Pan Bogdan
swoją ziemską wędrówkę. - Kibice cieszył się z każdego najmniejszego
Piasta szczególnie starszego poko- sukcesu. Pomimo, że nie posiadał
lenia, znali pana Bogdana przede wykształcenia pedagogicznego,
wszystkim z boiska. Bez wątpienia dobrze sobie radził w sytuacjach
w latach 70. ubiegłego wieku był trudnych, wymagających analityczjednym z najlepszych naszych nego myślenia. Szkoda, że już nie
piłkarzy, jednym z głównych ar- usłyszymy Jego twórczych uwag na
chitektów historycznego awansu temat żmigrodzkiej piłki. Odszedł
do Ligi Wojewódzkiej w 1977 roku. człowiek, jedna z Legend Piasta
Podziwialiśmy jego mocne strzały, Żmigród. Cześć Jego pamięci - czynienaganną technikę i wielkie tamy w oficjalnym komunikacie na
serce do gry. Niestety, z różnych stronie internetowej żmigrodzkiego
powodów jego talent nie w pełni klubu.
Śp. Bogdan Sawicki zmarł w wierozkwitł. Po raz ostatni ubrał koku
67
lat wykonując swoje obowiązszulkę Piasta w 1993 roku, a więc
w wieku 40 lat. Trzy lata później ku zawodowe w Miejskim Zakładzie
odnalazł się w nowej dla siebie Gospodarki Komunalnej w Żmigroroli - trenera. Przez 18 lat pracował dzie w którym pracował 26 lat.
z sukcesami z zawodnikami wszystkich kategorii wiekowych. Jego
podopieczni sukcesywnie zasilali

Grzegorz Paryna
Na zdjęciu: Bogdan Sawicki pierwszy
z prawej w dolnym rzędzie
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MIESZKANIE
WSPIERAJĄCE RODZINY

Już niebawem w Gminie Żmigród pojawi się mieszkanie chronione.
29 października 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie burmistrz
Robert Lewandowski podpisał umowę z wykonawcą zadania, którym
została firma ARCTICON z siedzibą w Wołowie.
Dzięki dofinansowaniu z Programu Kompleksowego Wsparcia Rodzin
„Za życiem” w wysokości ok. 230 tys. złotych i środkom własnym pochodzącym z budżetu Gminy Żmigród w wysokości ok. 100 tys. złotych,
w byłej świetlicy wiejskiej w Borzęcinie, powstanie mieszkanie chronione
w pełni wyposażone składające się z 4 pokoi (w tym 3 sypialnie i pokój
do wspólnych spotkań). Mieszkanie powinno zostać oddane na początku
2021 roku i zamieszka tam łącznie 6 osób.
Joanna Pilarska

Podziękowanie
„Są pożegnania,
na które nigdy nie jesteśmy gotowi.
Są słowa,
które zawsze wywołują morze łez.
Są takie Osoby
na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień.”

Dziękuję Wszystkim, którzy dzielili z nami żal i smutek po śmierci
naszego brata Bogdana Sawickiego. ..........................................................
Dziękujemy za wzruszające wspomnienia, udział w uroczystościach
pogrzebowych, modlitwę, złożone kwiaty i oddanie czci w czasie
wydarzeń sportowych. ...................................................................................
Dziękujemy księdzu Markowi, Przyjacielowi z drużyny Oldbojów
ZPK Piasta Żmigród, który przyjechał po 9 latach, żeby odprowadzić
na miejsce spoczynku śp . Bogdana, kolegę z boiska. ............................
Dziękujemy księdzu, za wzruszające i krzepiące SŁOWO BOŻE
i za celebrację mszy świętej. ..........................................................................

„Trudno zapomnieć o Kimś,
Kto dał tak wiele do zapamiętania.”
Pogrążona w smutku Rodzina

www.zmigrod.com.pl
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APEL RCKIK WROCŁAW
O ODDAWANIE OSOCZA
Składamy serdeczne podziękowanie
wszystkim uczestnikom ostatniego pożegnania

śp.

ZDZISŁAWA TUROWSKIEGO
Szczególnie dziękujemy
delegacjom władz samorządowych,
sąsiadom, znajomym i przyjaciołom.
Dziękujemy wszystkim za modlitwę,
wyrazy wsparcia
i złożone kondolencje.
Pogrążona w smutku rodzina

Podziękowanie dla MAŁGORZATY MATUSIAK
Starosty Powiatu Trzebnickiego
oraz ROBERTA LEWANDOWSKIEGO
Burmistrza Gminy Żmigród
za udział w uroczystości pogrzebowej

śp.

ZDZISŁAWA TUROWSKIEGO
Pogrążona w smutku rodzina

.
KTO MOŻE ZOSTAĆ DAWCĄ OSOCZA JAKO OZDROWIENIEC?
1.Osoba od 18 do 65 roku życia.
2.Jeżeli minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub
18 dni od zakończenia izolacji.
3.Jeżeli nie ma ktoś ciężkiej, przewlekłej choroby.
4.Jeżeli w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie było wykonywanej operacji,
zabiegu endoskopowego
Jeżeli przebyłeś zakażenie SARS-Cov-2 (objawowo lub bezobjawowe)
prosimy skontaktuj się z:
1. Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof.
dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9
e-mail: ozdrowieniec@rckik.wroclaw.pll telefon: 71 371 58 24 lub
693 693 702 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00)
2. Terenowym Oddziałem w Głogowie, ul. T. Kościuszki 15
e-mail: glogow@rckik.wroclaw.pl telefon: 76 831 49 23 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00)
3. Terenowym Oddziałem w Legnicy, ul. J. Iwaszkiewicza 5
e-mail: legnica@rckik.wroclaw.pl telefon: 76 721 16 87 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00)
4. Terenowym Oddziałem w Lubinie, ul. Gen. J. Bema 5
e-mail: lubin@rckik.wroclaw.pl telefon: 76 746 88 70 od poniedziałku
do piątku w godz. 7.00-14.00)
RCKiK we Wrocławiu

Podziękowanie
dla „MEMENTO MORI” DAMIAN MAREK
za uroczystą oprawę ceremonii pogrzebowej
w ostatniej podróży

śp.

ZDZISŁAWA TUROWSKIEGO
Pogrążona w smutku rodzina
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KORZEŃSKO ZAKOŃCZYŁO PROJEKT
„W ZDROWYM CIELE - ZDROWY UMYSŁ!”
Pięć miesięcy intensywnej pracy wolontariackiej zwieńczyło spotkanie aktywnych mieszkańców Korzeńska.
Projekt „W zdrowym ciele zdrowy umysł” realizowany był
w ramach programu „Działaj Lokalnie” przez Inicjatywę DL „Dbamy
o Swój Dom”, w której skład weszły mieszkanki Korzeńska: Edyta
Grzybkowska, Aneta Ratajewska
oraz Ewa Kusztelak.
Głównym celem projektu była
walka z negatywnymi skutkami
pandemii koronawirusa, która
znacząco odbiła się na zdrowiu
psychicznym społeczności lokalnej.
Projekt zakładał pomoc mieszkańcom w życiu codziennym, a także
przeprowadzenie różnego rodzaju
terapii.
W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące działania:
Utworzona została grupa wsparcia dla mieszkańców w serwisie
Facebook oraz uruchomiony został
telefon wsparcia. Wolontariusze
pomagali mieszkańcom w codziennych czynnościach, takich jak np.
zakupy.
Uruchomione zostały konsulta-

cje edukacyjne dla uczniów szkoły
podstawowej, by pomóc dzieciom
w nauce.
Zorganizowane zostało spotkanie z prawnikiem, który udzielał
bezpłatnie porad prawnych.
Zorganizowaliśmy warsztaty
plecenia z papierowej wikliny.
Odbył się koncert harfistki
Jadwigi Tomczyńskiej oraz basisty
Maksymiliana Ambroziaka w ramach muzykoterapii.
Odbyły się zajęcia z ogrodoterapii, na których wykonaliśmy
nasadzenia na skwerze sołeckim.
Dla najaktywniejszych mieszkańców i wolontariuszy 22 października 2020 r. odbyło się kameralne
spotkanie podsumowujące. Wręczyliśmy gościom dyplomy oraz
podziękowania za cenną pomoc.
Porozmawialiśmy również o ich
oczekiwaniach i potrzebach, na
których realizacji będziemy mogli
się skupić w przyszłych latach.
- Nie od dziś wiadomo, że trudno
w dzisiejszych czasach zaktywizo-

wać społeczeństwo do działania mówi Aneta Ratajewska, sołtys Korzeńska oraz członkini Inicjatywy
DL „Dbamy o Swój Dom” - Staramy
się jednak organizować w naszej
miejscowości jak najwięcej wydarzeń, słuchamy i obserwujemy,
z czego mieszkańcy są najbardziej
zadowoleni. Cieszymy się również,
że mamy wokół siebie parę osób,

na które zawsze możemy liczyć, za
co z całego serca im dziękujemy!
W ramach projektu stworzony został również film, które
zgłoszony zostanie do konkursu
„Opowiedz”, a także opublikowany
w mediach społecznościowych.
Zachęcamy do obejrzenia relacji
z naszych działań!
Edyta Grzybkowska

ŻMIGRODZKIE SMAKI DOLINY BARYCZY PRAWIE GOTOWE
W grudniu 2020 r. zakończyły się prace nad projektem o nazwie Żmigrodzkie
Smaki Doliny Baryczy. Projekt ten zakładał zebranie od mieszkańców autorskich
przepisów kulinarnych na potrawy, wykonane z charakterystycznych dla regionu
Doliny Baryczy, produktów. Pomysły na przyrządzenie dań stanowią materiał do
publikacji regionalnej książki.
Udało się zebrać 26 przepisów na różnego rodzaju przysmaki. Ryby, które są bogactwem okolicznych stawów, odgrywają główną rolę w większości proponowanych
dań, ale jest też klika potraw, pochodzących z kuchni kresowej. Te ostatnie, są dla
żmigrodzian szczególnie cenne, bo przekazywane z pokolenia na pokolenie. W nowej
publikacji znajdziemy przepisy m.in na: Ceviche z karpia, Tatar z karpia, pulpeciki
rybne, zupę Ucha, gołąbki kartoflane, chlebek ziołowy oraz wiele innych.
Wszystkie te dania, można wypróbować, przyrządzając je samodzielnie, u siebie,
w kuchni w gronie rodzinnym. Zapewne wówczas będą smakowały najlepiej.
Książka powstała dzięki Programowi „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz
ODL Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” i gminę Żmigród.
Już niedługo żmigrodzianie będą mogli zachwycić turystów i znajomych przepysznymi pomysłami na dania regionu, które stworzone zostały przez nich samych.
Życzymy państwu „smacznej” lektury.
Wioletta Owczarek
Koordynatorka projektu
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NA ZAKOŃCZENIE DNI KARPIA
Karp stał się symbolem obszaru - unikatowego miejsca na pograniczu woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego, gdzie tradycje hodowli sięgają
ponad 800 lat. Dni Karpia to jesienny cykl wydarzeń promujących wyjątkowość Doliny Baryczy.
W jubileuszowej 15 edycji obchodzonej w 2020 r. nasi partnerzy
- przedsiębiorcy, samorządy i organizacje, prześcigając się w pomysłach
na uatrakcyjnienie oferty, zaplanowali ponad 80 wydarzeń, które
miały się odbyć w 11 jesiennych
weekendów od września do listopada. Organizatorzy zachęcali do
udziału w zawodach wędkarskich,
spływach kajakowych czy rajdach
rowerowych. Proponowali zakończenie tygodnia kolacją rybną lub
weekendową przejażdżką bryczką,
spacerem z ornitologiem. W tym
wyjątkowym roku turyści szukali
mniej zatłoczonych obszarów. Dolina Baryczy przy ładnej pogodzie
i przestrzeni jaką zapewnia przyroda
stała się idealnym miejscem na
weekendowy wypoczynek.
Koordynatorem jesiennego cyklu
jest Stowarzyszenie „Partnerstwo
dla Doliny Baryczy”, które podjęło
wszelkie starania by goście Dni Karpia mieli bieżące informacje o organizowanych wydarzeniach i obowiązujących warunkach sanitarnych.
Udoskonalono współtworzoną na
bieżąco przez organizatorów stronę
internetową, a także rozdystrybuowano dzięki współpracy z organizatorami i licznymi partnerami,
w tym Piekarnią Familijną, ponad
40 000 sztuk plakato-informatora.
Koniec października i listopad
zbiegł się z nasileniem epidemii
i zaostrzeniem reżimu sanitarnego.
Ogłaszane obostrzenia w piątki
nie dały niekiedy możliwości
opracowania szybkiego wariantu
zmiany formuły wydarzenia, dlatego
pomimo rezerwacji i wykupionych
ofert niektóre imprezy musiały
zostać z dnia na dzień odwołane.
Nie odbyło się 34 z 83 wydarzeń,
w tym 11 kolacji „Ryba do syta”.
Z wydarzeń plenerowych odbyła
się tylko jedna, organizowana przez
podmiot komercyjny - Gospodarstwo Rybackie Milicz. Cieszyła się
sporym zainteresowaniem i otrzymała wiele pozytywnych opinii,
a obecny na wydarzeniu nadzór
sanitarny, pochwalił spełnienie
wymogów sanitarnych. Część wydarzeń aktywnych została również
odwołana z powodu rezygnacji gości
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kierujących się prognozami pogody.
Odbyło się 49 wydarzeń, których
31 % uczestników na podstawie
biletów lub bonów wzięło udział
w NAGRODObraniu. Za pozostawienie opinii uczestnicy otrzymywali
okolicznościowe: koszulki, kubki,
magnesy, unikatowe fartuszki czy
torby z kolorowymi rybami, ale
także produkty regionalne takie jak:
pachnące jabłka i soki z gospodarstw
sadowniczych „Dziekan” i „Pochodyła”; zestawy soków kiszonych od
Michała Sznajdra; piękne bukiety
z suszonych kwiatów od Byliny
i susz roślinny p. Lesiaków; przetwory z karpia z Karczmy Rybnej
„Ruda Żmigrodzka” oraz Zajazdu
„Głowaczówka”; oleje, mąki i musy
od „Oleowity”; napoje malinowe
„Z Chaty Łaniaków”, pachnące
miody z gospodarstwa pasiecznego „Gucio”, smakowitą owocową
Nachmieloną browaru Nepomucen
a także bony na pieczywo od Piekarni GS Przygodzice i aromatyczne
powidła od Gospodarstwa Elwiry
Romańczyk - Gracz. W tym roku
po raz pierwszy Gospodarstwa
Rybackie z Możdżanowa, Milicza,
Stawczyka oraz Rudy Żmigrodzkiej
proponowały talony na odbiór
świeżych karpi. Uczestnicy kolacji
mieli również dodatkową możliwość wylosowania na wydarzeniu
atrakcyjnych pakietów w tym
specjalnie ważonego piwa CARPIO
z browaru Nepomucen. Można też
było wygrać voucher na kolację
we dwoje czy skorzystać z noclegu
w jednym z klimatycznych hoteli.
Wydarzeniem towarzyszącym był
również konkurs z atrakcyjnymi nagrodami dla odwiedzjących Dolinę
Baryczy kolorowym szlakiem karpia.
Pakiety z nagrodami były rozsyłane
lub dostarczane do wskazanych
punktów we Wrocławiu, Twardogórze, Żmigrodzie czy Antoninie.
Wielu uczestników zdecydowało
się też na odbiór w biurze co było
dodatkową okazją do podzielenia
się entuzjastycznymi często bardzo
dobrymi wrażeniami.
Odpowiadający na ankiety
oceniali wydarzenie - ich opinie
w sposób zanonimizowany przekazane zostaną poszczególnym
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Dokończenie ze str. 22
organizatorom po to, by mogli
poprawić ewentualne braki i cieszyć
się pozytywnymi opiniami. Na
podstawie zgromadzonych informacji koordynator uzyskuje wiedzę
na temat skuteczności promocji
- głównym źródłem informacji są
informatory, plakat, przekaz osobisty uczestników, a także strona
internetowa. Uzyskują też ważne dla
organizatorów i partnerów informacje pozwalające jeszcze lepiej planować charakter wydarzeń tj. miejsce
pochodzenia czy wiek uczestników.
Cieszy nas to, że ponad 57 % uczestników bierze udział po raz kolejny.
Na podstawie opinii uczestników
tworzony jest ranking wydarzeń.
W tym najwyższe noty największej
ilości uczestników otrzymały Rajd
Rowerowy w ramach Europejskich
Dni Ptaków oraz Rodzinne Zawody

Wędkarskie na Góreczniku.
Pomimo jubileuszowej edycji ze
względów epidemiologicznych Stowarzyszenie rezygnowało z organizacji corocznej uroczystej konferencja
podsumowującej oraz konkursu
kulinarnego Mistrz Karpia.
Doświadczenia tegorocznej edycji Dni Karpia z początkiem kolejnego roku staną się punktem wyjścia
do wypracowania w porozumieniu
z partnerami kolejnej edycji Dni
Karpia w Dolinie Baryczy. - Tylko
wspólnymi siłami i dzięki spójnej
ofercie możemy przekonać turystów,
że Dolina Baryczy to obszar bezpieczny, oferujący unikatową przyrodę,
wyjątkowe atrakcje i z pewnością
mniej zatłoczony niż dolnośląskie
góry - mówi Anna Urbańczyk z Partnerstwa dla Doliny Baryczy.
PDB

PODARUJMY SOBIE
CZAS I UWAGĘ

Przedświątecznymi upominkami obdarowała żmigrodzkich seniorów
fundacja Ogrody Edukacyjne z Wrocławia. W ramach regionalnej akcji
solidarnościowej Ogrody Edukacyjne przygotowały 50 paczek dla żmigrodzkich seniorów. - To wyraz bezinteresownej solidarności wewnątrz
regionu wynikający z potrzeby serca i dzielenia się dobrem, by w tym
ciężkim czasie przekazać dobre, świąteczne pozdrowienia - mówi Anna
Gazda, prezes Ogrodów Edukacyjnych.
Akcja skoordynowana została na początku grudnia. Anna Gazda prezes fundacji Ogrody Edukacyjne odezwała się do Urzędu Miejskiego
w Żmigrodzie. Dalej zaproszone do udziału zostały żmigrodzkie senioralne
organizacje pozarządowe, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej
im. św. Jadwigi Śląskiej i Gminne Centrum Informacji.
W przygotowanych paczkach seniorzy znajdą ręcznie robione mydła
i pierniki przygotowane przez dzieci i seniorów z innych części Dolnego
Śląska - to ochotnicy, którzy do udziału w akcji zgłosili się przez facebooka.
Są wśród nich przedszkolaki, rodziny i seniorzy w dużej liczbie z klubu
seniora „Jantar” we Wrocławiu. Poza autorskimi pracami i wypiekami
obdarowani znajdą w paczce owoce z Maciejowego Sadu i nasze ulubione
- soki z buraka od M. Sznajder. 
Akcja zorganizowana jest w ramach projektu społecznego realizowanego
przy Centrum Aktywności Obywatelskiej dofinansowanego ze środków
Samorządu Województwa Dolnośląskiego i adresowana jest do społeczności
z Gminy Żmigród, Świdnicy i osiedla Grabiszynek.
Anna Skocz
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Światełko Betlejemskie
w Gminie Żmigród

21 grudnia 2020 roku harcerze z Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego, z komendantem Mirosławem Uruskim na czele, przekazali
na ręce Roberta Lewandowskiego, Burmistrza Gminy Żmigród
Betlejemskie Światełko Pokoju wraz z Medalem Betlejemskiego
Światała Pokoju. Hasło przyświecające tegorocznej sztafecie to
Światło Służby.
Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy
w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych
działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności”
i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok
później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.
Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie
Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian
Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas
której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.
Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło
Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz
na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej
sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód:
do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także
na północ - do Szwecji. Harcerze niosąc lampiony ze Światłem do
parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną
i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.
/źródło: www.swiatlo.zhp.pl /
MK

IV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU
„FUNDUSZ SOŁECKI
- NAJLEPSZA INICJATYWA”
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów organizuje IV edycję ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”, mający na celu
promowanie oddolnych inicjatyw realizowanych w latach 2010-2020 z
funduszu sołeckiego.
Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie. Zgłoszenia przyjmowane
są do 8 lutego 2021 r.
Wszelkie informacje oraz niezbędne dokumenty są do pobrania na
www.zmigrod.com.pl
Joanna Pilarska
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Dom Opieki
Wytchnieniowej
w Żmigrodzie
Na terenie Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej
powstał pierwszy na Dolnym Śląsku Dom Opieki Wytchnieniowej. Jego
celem jest zapewnienie kompleksowej opieki nieuleczalnie chorym
dzieciom, przy jednoczesnym, czasowym odciążeniu ich opiekunów.
Oficjalne otwarcie placówki odbyło się 19 listopada 2020 r.

Jak podkreśla Beata Hernik-Janiszewska prezes Fundacji
Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci,
- Domy Opieki Wytchnieniowej,
dają wytchnienie, tym którzy są
obarczeni opieką 24-godzinną nad
dzieckiem. Rodzic, który dowiaduje
się o nieuleczalnej chorobie dziecka,
z miłości do niego, często rezygnuje
z życia prywatnego i zawodowego,
a także z pasji. W związku z tym, by
ta opieka miała największy sens,
rodzic powinien mieć szansę na
wytchnienie, na odpoczynek, na
uwolnienie się od permanentnego bycia w stresie, ponieważ jest
w ciągłej gotowości na najgorsze.
Powstanie placówki było możliwe dzięki współpracy Powiatu
Trzebnickiego z Fundacją Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.
Wspólne działania polegające na
pozyskaniu przez Fundację środków
finansowych z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu
„Opieka wytchnieniowa” - edycja
2020, a także przekazanie środków
finansowych przez Powiat Trzebnicki w wysokości 360 tysięcy złotych,
sprawiły, że możliwe było stworzenie pierwszego na Dolnym Śląsku
Domu Opieki Wytchnieniowej.
W budynku, który jeszcze niedawno straszył wyglądem, znajdują
się dwa pokoje, kuchnia, łazienki,
pokój dla opiekunów i pomieszczenie gospodarcze. W placówce będzie
mogło przebywać jednocześnie 4 pacjentów w wieku od kilku miesięcy
do maksymalnie 33. roku życia, a ich

czas pobytu uzależniony będzie od
potrzeb opiekunów i wyniesie od
kilku dni do nawet do kilku tygodni.
- Dziękuję, Staroście Powiatu
Trzebnickiego Małgorzacie Matusiak, za to, że podjęła się realizacji
stworzenia w Żmigrodzie miejsca,
w którym nieuleczalnie chore dzieci
będą miały zapewniony bezpłatny
pobyt wraz z opieką, a ich opiekunowie tak potrzebne im wytchnienie
- mówi burmistrz Robert Lewandowski i dodaje - Mam świadomość,
że wśród mieszkańców Gminy Żmigród jest wiele chorych dzieci, które
potrzebują pomocy, jak również
wielu opiekunów, którzy na opiekę
wytchnieniową zasługują. Przypomnę, że to z myślą o potrzebujących
wsparcia, Gmina Żmigród wzięła
udział w drugiej edycji Programu
Opieka Wytchnieniowa - edycja
2020 w ramach Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Celem programu jest
zapewnienie wsparcia dla członków rodzin lub opiekunów osób
niepełnosprawnych przez umożliwienie im uzyskania doraźnej,
czasowej pomocy w formie opieki
wytchnieniowej. W tym czasie
opiekun może odpocząć, załatwić
sprawę w urzędzie czy umówić się
do specjalisty nie martwiąc się, że
bliska mu osoba nie ma zapewnionej opieki. W tym roku z takiego
wsparcia skorzysta 20 opiekunów,
którzy przez 6 miesięcy będą mieli
zapewnioną dzienną pomoc.

Od jesieni pełnoletnie kobiety znajdujące się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą, mogą skorzystać z bezpłatnego
wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i rozwojowego korzystając
z bezpłatnej infolinii.
- Nierzadko kryzys emocjonalny sprawia, że trudno jest samemu dostrzec najbardziej pomocne w danym momencie rozwiązania, prowadzi
do samoobwiniania się za niepowodzenia i powoduje zachwianie równowagi psychicznej. Dlatego zadaniem terapeuty pracującego w infolinii
jest wsparcie kobiet w odnajdywaniu najbardziej efektywnych rozwiązań
swoich problemów. Rozmowa z kimś, kto spojrzy na problem z innej perspektywy, obiektywnie bez silnych emocji, może zmienić optykę i wskazać
nowe możliwości radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Zadaniem eksperta jest również kierowanie osób korzystających z pomocy
zdalnej do lokalnie działających specjalistów i instytucji wspierających
w celu kontynuacji pomocy - komentuje Agnieszka Górecka, Wiceprezes
Zarządu, Dyrektor Programu Edukacji i Promocji Zdrowia Fundacji Edukacji Społecznej.
Z pomocy psychologów z wieloletnim doświadczeniem skorzystać
mogą osoby:
- z obniżonym nastrojem, depresją,
- z kłopotami w związku i w relacjach z ludźmi,
- z trudnościami wychowawczymi,
- z problemami w życiu zawodowym,
- nieradzące sobie z trudnymi emocjami, traumą,
- z uzależnieniami,
- z doświadczeniem przemocy psychicznej i fizycznej.
Specjaliści kierują się zasadą poufności zasłyszanych treści i anonimowości dzwoniącego. Ponadto dbają o poszanowanie każdej osoby, która
zwraca się z prośba o pomoc, bez jej oceniania i wartościowania postaw
czy zachowań.
Infolinia pełni dyżury w poniedziałki w g. 17:00- 21:00 i czwartki
w g. 10:00 - 14:00.

WITAJ MALEŃSTWO
Marcelina Dziurdzia
urodzona 18 lipca 2020 r.

Ewa Miedzwiecka
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PISANIE JEST OBRAZEM MOJEGO
WEWNĘTRZNEGO ŚWIATA

Mówi, że powoli dojrzewa do
tego, by mówić o sobie, że jest poetą. Potrzebował do tego wielu lat,
kilkuset napisanych wierszy, wielu
spotkań autorskich i grona jego
wiernych odbiorców, którzy stale
go uświadamiają, że ma ogromny
talent. Mirek Owczarek (Mirosław
tylko na potrzeby wydawnictwa)
w czerwcu wydał czwarty już tomik
swoich wierszy.
Znamy się od wielu lat. Od wielu
też lat nie udaje nam się spotkać
na umówioną kawę. Rozmawiamy
czasem w przelocie. Na szybko
i w skrócie opowiadamy sobie
o zmianach jakie zaszły w naszym
życiu. Podczas ostatniej telefonicznej wymiany zdań dowiaduję się, że
Mirek wydał kolejny tomik wierszy.
Zdaję sobie sprawę, że najwyższy
czas się spotkać.
Klechda Truskawkowa, najnowsze dzieło Mirka Owczarka i wrocławskiej poetki, od lat mieszkającej
w Dolinie Baryczy, to główny temat
naszej rozmowy.
Jest inna. Wyjątkowa. Dopracowana w każdym calu. Od razu
zwracają uwagę ilustracje. Odpowiedzialna za nie jest Wirginia Issel-Balcar. Widać, że Mirek jest dumny
z efektu, jaki udało się uzyskać.
Czy dlatego, że to pierwsza książka
napisana w duecie i to z Katarzyną?
A może powód jest zupełnie inny
i chodzi o to, że książka utrzymana
jest w konwencji liryki erotycznej?
W książce wiersze nie mają
tytułów poza wierszem rozpoczynającym. Jak podkreśla Mirek,
to celowy zabieg, bo książka jest
odwzorowaniem prowadzonej
rozmowy autorów. To autentyczny
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zapis ich konwersacji, a przecież
nie nadajemy tytułów rozmowom.
Historia jej powstania jest
niezwykła, tak jak niezwykli są jej
autorzy. Wszystko zaczęło się tuż po
Żmigrodzkim Festiwalu Kwiatów,
w którym od lat oboje uczestniczą
sprzedając swoje książki. Tym razem
Mirek zaprosił Katarzynę do siebie
na plantację truskawek. Czyżby
wiedział, że jak mówi Kasia, to są
jej ulubione owoce, dla których jest
w stanie zrobić prawie wszystko?
Tuż po spotkaniu i wspólnym
objadaniu się truskawkami Kasia
napisała wiersz. Zatytułowała go
Życie ma smak truskawki. Zamieściła go na swoim profilu społecznościowym i tym samym wyzwała
Mirka na słowny pojedynek. Później
wszystko potoczyło się tak sponta-

pisarski. Wiersze, jak mówi pisze
właściwie od zawsze. Od 2012 roku
uczestniczy w warsztatch literackich
prowadzonych w Saloniku Trzech
Muz we Wrocławiu. Zadebiutował
w 2015 roku zbiorem wierszy pt.
„Pod piórem anioła”. Później wydał
„Wiatr od Baryczy” i „Świat z wysokości kota”. Klechda Truskawkowa,
to czwarta książka wydana przez
Mirka Owczarka w ciągu czterech
lat. Właśnie pracuje nad kolejnym
tomikiem, który pojawi się najprawdopodobniej w pierwszej połowie
2021 roku. Tym razem jak podkreśla
autor inspiracją jest ogród przyjaciół
u których często przebywa.
Na pytanie skąd czerpie inspiracje bez zastanowienia odpowiada Inspiracją może być słowo zasłyszne
w radiu podczas jazdy samochodem,

miłośnik zimowych kąpieli, poszukiwacz przygód, Kawaler Brązowego
Krzyża Zasługi nadanego w imieniu
Prezydenta RP (2016) i orderu Zasłużony dla Zdrowia Narodu (2019) za
honorowo oddaną krew. Wrażliwy
i pomocny człowiek. Poeta.
Wiersz WYSTAWIENIE z tomiku
“Wiatr od Baryczy”
wypłynąłem
na gładką przestrzeń stawu
łódź nie poddaje się
ani sile wiatru
ani nurtowi wody
na chwilę przed świtem
napawam się ciszą
iskra dnia
zmienia wszystko
pierwsza z czapli
wybiera najlepsze miejsce na żer
ostatni z bobrów
sprawdza czy nocna tama trzyma
ławice karpi
czekają na poranne karmienie
w trzcinie gra lipcowy wiatr
nie ma tu miejsca
na słowa i płytkie osądy
jest czas na słuchanie siebie

nicznie i naturalnie. Rozpoczął się
flirt pomiędzy autorami, który był
ogólnie dostępny dla internautów.
- Odbiór naszej bitwy na wiersze przeszedł nasze najśmielsze
oczekiwania. Mieliśmy wielu śledzących rozwój romansu Wodnika
z Wiedźmą, a właściwie Wiedźmy
z Wodnikiem, bo to przecież ona
zaczęła flirt. Nie mogliśmy ich zawieść - mówi współautor Klechdy
Truskawkowej i dodaje - Trwał on
przez 48 godzin z krótkimi przerwami na sen i nim się spostrzegliśmy,
powstał z tego materiał na książkę.
Postanowiliśmy ją wydać. Premiera
odbyła się w czerwcu w Starym Młynie w Niesułowicach. Ze względu na
pandemię dalsza promocja książki
została wstrzymana.
Mirek stale dba o swój warsztat

przypadkowo poznana osoba czy
też refleksja. Jednak największym
źródłem natchnienia jest dla mnie
przyroda - mówi Mirek i dodaje
- Pisanie jest obrazem mojego wewnętrznego świata. To część mnie.
Jestem z tego dumny i chętnie się
tym dzielę. Każdy mój tekst jest
jak dziecko. Przychodzi kiedy chce,
jest kapryśny, trzeba mu poświęcić
sporo uwagi. Jak ojciec lubi chwalić
się swoimi dziećmi, tak ja chętnie
dzielę się kolejnymi wydanymi
tomikami wierszy.
Zdaniem Mirka każdy z nas
ma gen twórczości, tylko trzeba go
w sobie odnaleźć, wyćwiczyć i co
najważniejsze pozwolić sobie na
to, by pisanie sprawiało nam przyjemność, a reszta zrobi się już sama.
Mirek Owczarek, to podróżnik,

Tomiki wierszy są do nabycia
zarówno u autora, z którym można skontaktować się za pomocą
mediów społecznościowych, jak
również w żmigrodzkiej bibliotece.
Ewa Miedzwiecka
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ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWE W GMINIE
Magazynowanie wody w okresach jej nadmiaru i umożliwienie wykorzystania w czasie jej niedoboru. To główny cel jaki stawiają sobie
pomysłodawcy utworzenia, na pograniczu trzech gmin, zbiornika retencyjnego.
Trwają właśnie prace związane
z przygotowaniem porozumienia
jakie mieliby podpisać burmistrz
Gminy Żmigród Robert Lewandowski, Paweł Niedźwiedź burmistrz Wąsosza oraz Grzegorz
Kubik - burmistrz Rawicza.
Ustalenia przewidują budowę
260 ha zbiornika retencyjnego,
pomiędzy miejscowościami Rawicz-Kąkolno-Laskowa, przy rzece
Masłówka na pograniczu trzech
powiatów (rawickiego, górowskiego i trzebnickiego).
- Realizacja projektu umożliwi
stworzenie spójnego systemu
ochrony przeciwpowodziowej dla
sąsiadujących ze sobą regionów.

Zależy nam na zabezpieczeniu
mieszkańców zarówno przed
suszą jak i przed intensywnymi
opadami deszczu, które mogłyby
doprowadzić do powodzi. Uważam, że jest to najskuteczniejsze
rozwiązanie, aby zapewnić właściwą ilość wody niezbędnej dla
ludzi, gospodarki i środowiska.
Nie wykluczamy również możliwości wykorzystania zbiornika do
celów rekreacyjnych - tłumaczy
burmistrz Robert Lewandowski.
Burmistrzowie Żmigrodu,
Rawicza i Wąsosza spotkali się
w Ministerstwie Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
by wspólnie przedstawić plany

związane z inwestycją. Dalsze
kroki, to przeprowadzenie rozmów z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie,
na temat możliwości wpisania
projektu do planów rządowych
i wnioskowanie o jego budowę
w ramach rządowego programu
rozwoju retencji.
Przypomnijmy, że w 2010
i 2011 roku poprzez przerwane
wały na rzece Barycz zalany został
tzw. polder JAMNIK i podtopione
okoliczne tereny. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, podjęto wówczas działania, zmierzające
do zabezpieczenia miasta przed
kolejnymi podtopieniami. Finał

tych działań miał miejsce w 2017
roku. Zakres przeprowadzonych
wówczas prac obejmował wykonanie na odcinku 5 km przesłony
uszczelniającej (przeciwfiltracyjnej) i wzmacniającej korpus wału
o szerokości 40 cm i głębokości
6-7 m. Wykonana konstrukcja
jest na tyle mocna, że od chwili
wzmocnienia wału nie wystąpiło
zagrożenie podtopieniem od strony rzeki. Nie zauważono również
żadnych ubytków w wale spowodowanych przez bobry, które
wewnątrz ochronnych nasypów
budowały wcześniej korytarze
i nory, co osłabiało ich strukturę.
Ewa Miedzwiecka

XX, XXI I XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
Jedne z ostatnich sesji IV kwartału 2020 roku odbyły się w sali widowiskowej Zespołu Placówek Kultury przy zachowaniu wszelkich środków
ostrożności w związku z trwającą pandemią COVID-19.
XX posiedzenie Rady Miejskiej
odbyło się 22 października i miało
charakter sesji nadzwyczajnej
w której uczestniczyło 12 radnych.
Podczas posiedzenia radni podjęli
uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy Żmigród" dla części obrębu
geodezyjnego Korzeńsko, a także 2
petycje. Pierwsza z nich dotyczyła
procedury zakupu środków do
dezynfekcji, zaś druga zamontowania progów zwalniających na ul. H.
Sienkiewicza i w pobliżu przejścia
dla pieszych na ul. Wrocławskiej
przed rondem im. Ofiar Tragedii
w Roszarni. Obie sprawy zostały
rozpatrzone jako bezzasadne, ponieważ w pierwszym przypadku
Urząd Miejski zakupuje środki tylko
z oficjalnych źródeł, co oznacza, że
spełniają one niezbędne normy,
które są weryfikowane przez uprawnione osoby przed wprowadzeniem
ich do obrotu gospodarczego.
W drugim przypadku uzasadniono,
iż nie ma możliwości zamontowania
progów zwalniających pod względem prawnym z uwagi na fakt, iż
niedopuszczalne jest stosowanie
progów na ulicach i drogach wyjazdowych pojazdów straży pożarnej,
stacji pogotowia ratunkowego itp.
Z całościowymi uzasadnieniami obu
petycji można zapoznać się w BIP.
XXI sesja Rady Miejskiej odbyła

się 26 listopada i również uczestniczyło w niej 12 radnych, którzy
podjęli 23 uchwały, dotyczące m.in.:
- określenia zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w mieszkaniu
chronionym,
- warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze,
- przyjęcia od Powiatu Trzebnickiego zimowego utrzymania dróg
powiatowych na terenie gminy,
- przyjęcia programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi,
- określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania
projektu Strategii Rozwoju Gminy
Żmigród na lata 2021-2029,
- usług w zakresie zbierania
odpadów komunalnych,
- nadania nazw ulicom w miejscowości Ruda Żmigrodzka
- nadania nazwy skwerowi przy
ul. Poznańskiej „Skwer im. Pawła
Beceli”,
- zaproszenia w ramach repatriacji rodziny polskiego pochodzenia
do osiedlenia się na terenie gminy,
- udzielenia dotacji Województwu Dolnośląskiemu na realizację
zadania w zakresie organizowania
transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich do linii kolejowej Żmigród,
- przejęcia od Stowarzyszenia
Aglomeracji Wrocławskiej realizacji
zadania pn. „Budowa modelowych
Centrów Pobytowych Aglomeracji

Wrocławskiej - Kampus Edukacyjny
Żmigród”.
XXII Sesja Rady Miejskiej
22 grudnia odbyła się ostatnia
w 2020 roku sesja Rady Miejskiej
w Żmigrodzie. Podczas posiedzenia 14 radnych głosowało m.in.
w sprawie:
- przyjęcia budżetu gminy na
2021 rok oraz zmian w wieloletniej
prognozie finansowej,
- ponoszenia opłat za pobyt
osoby bezdomnej w schronisku
dla ww. osób,

- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
- ustalenia wysokości i zasad
przyznawania diet sołtysom gminy,
Jedna z uchwał dotyczyła również nadania tytułu „Zasłużony
dla Gminy Żmigród” dla śp. Pawła
Beceli - żmigrodzkiego kronikarza,
historyka, regionalisty.
Więcej informacji znajdą Państwo w BIP Gminy Żmigród w zakładce Rada Miejska.
Marcelina Halikowska
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MIKOŁAJKI
W PRZEDSZKOLU

PORADY ROWEROWE

ZIMA NA ROWERZE
Oczami Krzysztofa Janiaka @Janiak Rowery

Odwiedziny Świętego Mikołaja, to wyjątkowe wydarzenie
dla każdego dziecka. W Publicznym Przedszkolu w Żmigrodzie
Zielona Dolina, Mikołaj pojawił się aż dwa razy: 4 grudnia w grupach Biedronki, Myszki, Sarenki, Motylki, Jeżyki i Liski oraz 7
grudnia w grupach Żabki, Zajączki, Pszczółki, Niedźwiadki, Sówki
i Wiewiórki. W każdym z tych dni, od samego rana słychać było
podekscytowane glosy dzieci, które zastanawiały się, czy Święty
Mikołaj do nich przyjdzie. Przedszkolaki były bardzo szczęśliwe,
gdy usłyszały dźwięk dzwoneczków, ale kiedy pojawił się długo
wyczekiwany gość, sprawiały wrażenie troszkę zawstydzonych.
W każdej grupie, Święty Mikołaj został powitany wierszem i piosenką. Zwieńczeniem tej niesamowitej wizyty, było otrzymanie
przez dzieci paczek z prezentami. Spotkanie ze Świętym Mikołajem
na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków.
Klaudia Tysowska- Bera

ŻMIGRODZKIE
KOSZE NA NAKRĘTKI

W czterech miejscach w Żmigrodzie stanęły kosze na nakrętki: przy
Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej, Ośrodku Sportu i Rekreacji,
Alejce Lipowej i Szkole Podstawowej im. B. Chrobrego w Żmigrodzie na
ul. Sienkiewicza. Jak wszyscy wiemy żmigrodzianie chętnie pomagają,
dlatego wierzymy że nasze „Ż” szybko będą napełniać się nakrętkami,
które następnie trafią do osób potrzebujących.
MK

OGŁOSZENIE DROBNE
Zamienię mieszkanie komunalne 79,44m2 na dwa mniejsze mieszkania. Tel. 531 686 543

www.zmigrod.com.pl

1. Zimy jakie znamy z dzieciństwa (większość czytelników) możemy
w dzisiejszych czasach podziwiać na obrazkach.
2. W naszej okolicy (Żmigród i całe niziny Dolnego Śląska) z moich
obserwacji dni że śniegiem nie występują lub możemy policzyć je
na palcach jednej ręki.
3. Śnieg i lód jest jedynym poważnym problemem w bezpiecznej
jeździe na rowerze. Przyczepność jest mega upośledzona, hamowanie
utrudnione, nieskuteczne, a przede wszystkim niebezpieczne bez
znajomości techniki (pulsacyjne hamowanie tylko tylnym hamulcem).
4. Jednakże, drogi asfaltowe są utrzymywane, odśnieżane, posypywane piaskiem i solą, co czyni je bezpiecznymi do jazdy. I to,
mimo niskich temperatur, powinno zachęcać do ciągłego poruszania
się po mieście na rowerze.
5. Oczywiście zawsze trzeba zachowywać podwyższoną ostrożność
i ograniczyć prędkość (tak jak i samochodem).
6. Zatem, jeśli ubierzemy się odpowiednio, chroniąc głowę,
kończyny, a przede wszystkim palce stóp i rąk, jazda w niskich
temperaturach będzie na pewno przyjemna.
7. Nie ma nic gorszego niż odmarzające palce stop i rąk, ból nie
do zniesienia.
8. Bądźmy WIDOCZNI - dni są krótkie, ciemno robi się już przed
16, a do wiosny daleko.
9. Bezwzględnie dla własnego bezpieczeństwa powinniśmy zadbać
o dobre oświetlenie, przednie i tylne.
10. Obowiązkowa kamizelka odblaskowa, która zwiększy naszą
widoczność na drodze, a kierowcy bez problemu wyprzedzą nas na
drodze i w sercu nam podziękują za bardzo dobre przygotowanie.
11. Montaż błotników pozwoli uniknąć zachlapania ubrania
i konieczności przebierania się.
12. Wyżej wymienione zasady są bezwzględnie zalecane w ruchu
miejskim. Niektóre z nich mogą być pominięte w jeździe po lesie,
dedykowanych ścieżkach lub ogólnie pojętym offroadzie.
13. A co jeśli spadnie śnieg i zechce nas cieszyć swoją obecnością
przez dłuższy czas, a służby drogowe nie dadzą rady? Przede wszystkim
odpowiednie ogumienie zwiększy komfort jazdy (szerokie opony
i niskie ciśnienie pozwolą poruszać się po śniegu). Niestety rowery
miejskie i inne z wąskimi oponami trzeba będzie zostawić w domu,
przesiadamy się na rowery górskie.
14. Biała zima to fantastyczny czas na jazdę górskim rowerem
po lasach, daje tyle samo radości co kulig za koniem, jeśli jedziemy
z grupą znajomych.
15. Czy są jakieś specjalne sprzęty zimowo-rowerowe? Pewnie,
że są - jednym z nich jest fatbike - czyli rower na bardzo szerokich
oponach 4+, który przeniesie nasze śnieżne szaleństwa na wyższy
poziom. Drugie rozwiązanie to opony z kolcami dedykowane do
jazdy po śliskich oblodzonych nawierzchniach, które występują
w niemal każdym rozmiarze, co umożliwia ich montaż w niemal
każdym typie roweru.
16. Podsumowując. Jak się przygotować? Zadbać o przegląd roweru,
co zagwarantuje jego niezawodność i wykluczy usterki. Sprawdzić
ogumienie, hamulce oraz przede wszystkim oświetlenie. Ubierzmy się
odpowiednio, bądźmy widoczni. Weźmy do bidonu gorącą herbatkę.
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ŻMIGRODOVE ROVERLOVE
- BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE
Jesteśmy w samym środku
zimowego sezonu niemniej jednak - w myśl zasady „nie ma złej
pogody na rower, są tylko nieprzygotowani rowerzyści”, przyjrzyjmy
się jak dobrze przygotować rower
do jazdy w krótsze dni. Właśnie
teraz oświetlenie wydaje się być
kluczowym elementem dobrze
wyposażonego roweru. W ramach
Żmigrodove roverlove miesiąc luty
chcielibyśmy dedykować tematowi
bezpieczeństwa na drodze i bycia
widocznym.
Obowiązek posiadania oświetlenia rowerowego nakłada na rowerzystę Rozporządzenie Ministra
Transportu (z 6.06.2013 w sprawie
warunków technicznych pojazdów
oraz ich niezbędnego wyposażenia,
Dz. Ustaw 2013 poz. 951), jednak
warto przeczytać również Prawo
o Ruchu Drogowym z dnia 30
sierpnia 2012, a także Rozporządzenie o warunkach technicznych
pojazdów.
Zgodnie z przepisami rowerzysta powinien posiadać:
Minimum 1 światło o barwie
białej lub żółte selektywne z przodu
(może migać).
Minimum 2 światła z tyłu barwy
czerwonej - odblaskowe w kształcie
innym niż trójkąt oraz pozycyjne.
Co ciekawe, przepisy regulują
również wysokości, na których
światła powinny być zamontowane.
Światła powinny znajdować się
na wysokości pomiędzy 250 mm
a 1500 mm, co w praktyce oznacza,
ze podróżując na przykład z czołówką, powinniśmy zamontować ją
raczej na kierownicy, niż zakładać
na głowę.
Od 2013 roku nie ma obowiązku
posiadania świateł rowerowych
(poza czerwonym odblaskowym)
na stałe, a zatem za dnia, osoby
które chętnie jeżdżą po nierównym,
czy błotnistym terenie i boją się
uszkodzenia posiadanego sprzętu,
mogą schować lampki i wozić je ze
sobą w plecaku.
Dobrze oświetlony i przygotowany do drogi rowerzysta powinien być widoczny z odległości
minimum 150 m i choć nie ma
już obowiązku używania świateł
podczas jazdy dziennej przy dobrej
pogodzie, w wymagających warun-

kach atmosferycznych sytuacja się
zmienia - przy mgle, opadach deszczu czy w tunelu - światła powinny
być włączone.
Chętni mogą zainwestować
w kamizelkę odblaskową - niekoniecznie musi to być typowa
kamizelka samochodowa - na
rynku dostępne są również bardziej
dopasowane i lepiej skrojone kamizelki dedykowane rowerzystom
czy rowerowe odblaskowe szelki
- zapewniające lepszą wentylację
i higienę korzystania. Odblaski
można założyć również na szprychy
w formie koralików, podłużnych
pasków czy tradycyjnych owalnych
nakładek, a także nakleić na ramę
roweru odblaskową taśmę. Takie
dodatki z jednej strony poprawiają
widoczność, z drugiej zaś pozwalają
zadbać o design i personalizację
naszego jednośladu.
Nowością na rynku i ciekawostką są lampki led stosowane
na szprychach i zakładane na
wentyl- włączone podczas jazdy
tworzą ciekawe kompozycje artystyczne i z pewnością przyciągają
wzrok. Pozostaje jednak pytanie
na ile są one elementem oświetlenia poprawiającego widoczność
i bezpieczeństwo rowerzysty, a na

ile fajnym gadżetem, który może
kierowcę rozproszyć.
W ramach naszej kampanii
Żmigrodove roverlove serdecznie
zapraszamy do śledzenia naszych
mediów społecznościowych i infor-

macji na temat bezpieczeństwa na
drodze - mamy dla Państwa kilka
niespodzianek.
Anna Skocz
Źródło:
wrower.pl oraz roweroweporady.pl

ANDRZEJKI

27 listopada był dla wszystkich przedszkolaków wyjątkowy. Właśnie
w tym dniu dzieci z Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie Zielona Dolina miały okazje przenieść się w magiczny świat wróżb. Przedszkolaki
w pięknych przebraniach z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły we
wróżbach i zabawach andrzejkowych. Swoją przyszłość odkrywały losując
przedmioty, które przepowiadały kim zostaną w przyszłości, jakie życie
ich czeka, wróżyły z butów, przebijały serduszka z imionami, lały wosk.
Każda grupa przedszkolna świętowała w swojej sali, gdzie nie mogło
zabraknąć słodkiego poczęstunku. Andrzejki w naszym przedszkolu
były niezwykle udane. Radości nie było końca.
Opracowała: Małgorzata Bober

www.zmigrod.com.pl

34

NR 1/342

STYCZEŃ
2021 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ŻMIGRODZIE
RAZEM Z UNICEF ŚWIĘTOWAŁA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

Dzieci, Rodzice, Nauczyciele
–cała społeczność Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego
wzięła w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka wspólnie
z UNICEF. To szczególny dzień,
w którym oczy wszystkich skiero-

wane są na dzieci i ich prawa. 20.
listopada dzieci, młodzież, a także
dorośli jednoczą się w działaniu
i podejmują inicjatywy, których
celem jest okazanie solidarności
z najmłodszymi na świecie, których
prawa nie są respektowane.

Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, dokumentu
który w 1989 roku przyjęła Organizacja Narodów Zjednoczonych,
to radosny dzień, ale z poważnym
przesłaniem. To wspaniała okazja,
aby przypomnieć wszystkim, czym
są prawa dziecka i że obowiązkiem
nas wszystkich jest ich respektowanie. To także okazja, aby zwrócić
uwagę społeczeństwa na trudną sytuację dzieci w różnych zakątkach
świata, gdzie prawa są drastycznie
łamane, bądź nie są przestrzegane.
Szkoła Podstawowa im. Bolesława
Chrobrego włączyła się w obchody
Międzynarodowego Dnia Praw
Dziecka z UNICEF. Ten rok szkolny
jest szczególny. Sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie, a także
wyzwania wynikające z procesu
edukacji zdalnej, uniemożliwiły zorganizowanie uroczystych
obchodów rocznicy uchwalenia
Konwencji o prawach dziecka.
Jednak uczniowie i nauczyciele nie
zapominają o tym dniu i realizowali
aktywności on-line, które miały
zwrócić uwagę odbiorców na prawa

dzieci, zwłaszcza tych w Jemenie
– kraju, w którym od lat trwa największy kryzys humanitarny XXI
wieku. Najbardziej bezbronnymi
ofiarami są dzieci. Tracą zdrowie,
życie i szansę na szczęśliwe dzieciństwo. Polskie szkoły i przedszkola nie pozostają obojętne na
los dzieci w Jemenie i włączają
się w pomoc organizowaną przez
UNICEF. Do akcji przystąpiła także
nasza szkoła, która w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia
Praw Dziecka z UNICEF, zachęcała
uczniów, rodziców, nauczycieli do
wykonania zdjęcia z motywem
niebieskiego koloru. W akcję włączyli się również burmistrz Gminy
Żmigród oraz urzędnicy, którzy
niebieski plakat z wyrazami solidarności powiesili w oknie Urzędu. Zebrane zdjęcia przekazane
zostały Krzysztofowi Szubertowi,
który zmontował z nich wszystkich
film, dostępny na stronie szkoły,
szkolnym facebooku oraz kanale
youtube SP Żmigród.
Jadwiga Dorabiała i Joanna Ładowska,

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I PRAW DZIECKA
20 listopada 2020 roku Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola „Zielona Dolina” w Żmigrodzie
obchodziły Dzień Życzliwości.
W tym dniu przedszkolaki przyszły ubrane na żółto – rozmawialiśmy na temat życzliwości, bawiliśmy się oraz zrobiliśmy serduszka
życzliwości. Dodatkowo przypada
w tym dniu Ogólnopolski Dzień
Praw Dziecka, dlatego też grupa
Jeżyki oraz Żabki zrealizowalizowała temat projektu – „Każdy
przedszkolak – Mały Patriota
– Wielki Człowiek” Prawa Dziecka. Najpierw przeprowadziłam
z dziećmi rozmowę na temat

praw dziecka, wytłumaczyłam
im jakie mają prawa i co to są
prawa dziecka. Następnie dzieci
zapoznały się z obrazkami, jakie
im przygotowałam. Kiedy już
miały wiedzę na ten temat stworzyliśmy plakat w formie drzewa
dotyczący praw dziecka. Każdy
przyklejał elementy, a następnie
pokolorowaliśmy drzewo. Na
zakończenie zajęć bawiliśmy
się w zabawy muzyczno – ruchowe. Ten dzień był dla dzieci
wyjątkowy i mam nadzieję, że
zapamiętają go na długo.
Opracowała: Beata Ćwiklińska

TEATR „ALICJA ONLINE”
3.12.2020 roku dzieci z Publicznego Przedszkola „Zielona Dolina” w Żmigrodzie miały okazję obejrzeć teatr pt. „Alicja online” przygotowany przez
Krakowski Teatr Edukacji. Mimo panującej obecne sytuacji epidemicznej
wszystko odbyło się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa – spektakl oglądaliśmy online. Aktorzy, artyści cyrkowi oraz akrobaci wprowadzili dzieci
w świat magii. Podczas przedstawienia mogliśmy obserwować pokazy
ogniowe, taniec na szarfie oraz ledowe show. Dodatkową atrakcją dla dzieci
były bańki mydlane, które pojawiały się co jakiś czas podczas widowiska.
Na zakończenie każdy przedszkolak otrzymał książeczkę z labiryntami do
rozwiązywania. Dzieci były bardzo zadowolone ze spektaklu i na pewno
jeszcze długo będą o nim pamiętać.
Opracowała: Beata Ćwiklińska
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STYCZEŃ
01.01. ŻMIGRODOVE ROVERLOVE 2021 - Rozpoczęcie rowerowego roku w Gminie Żmigród,
rower jako eksponat, symbol roku rowerowego został zamontowany w rynku

LUTY
13.02. ŻMIGRODOVE ROVERLOVE WALENTYNKOWE - Wyprawa rowerowa z ogniskiem,
wyprawa ze swoją miłością (rower to też miłość...)

MARZEC
20.03. ŻMIGRODOVE ROVERLOVE Z MARZANNĄ - Wyprawa rowerowa podkreślająca 1 Dzień Wiosny, „Topienie Marzanny w Baryczy”
KWIECIEŃ
10.04. ŻMIGRODOVE ROVERLOVE NATURE - Wyprawa rowerowa po Dolinie Baryczy z miłośnikiem lokalnej przyrody,
żmigrodzianinem Tomaszem Szymalą, lornetka w plecaku u każdego rowerzysty

24.04. INDYWIDUALNA JAZDA NA CZAS ROAD MARATON O PUCHAR BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD - Rywalizacja
25.04. JAZDA NA CZAS PARAMI ROAD MARATON O PUCHAR BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD - Rywalizacja
MAJ
01.05. ŻMIGRODZKI 50 RAJD ROWEROWY DOLINĄ BARYCZY - Trasa 50 km po Dolinie Baryczy, JUBILEUSZOWY RAJD (od 25 lat)
15.05. ŻMIGRODOVE ROVERLOVE POMOCNE- Charytatywna wyprawa rowerowa dla Witolda Bali, mieszkańca Gminy Żmigród,
który we wrześniu 2020 roku uległ wypadkowi podczas wyścigu kolarskiego

CZERWIEC
01.06. ROWEROWY DZIEŃ DZIECKA
06.06. DNI SMOKA NA ROWERZE - Rajd i stworzenie trasy smoka, meta przy scenie na targowisku
12.06. KOLARSKA CZASÓWKA AMATORÓW VIA DOLNY ŚLĄSK - rywalizacja
13.06. ZAWODOWY WYŚCIG KOLARSKI GRAND PRIX DOLINY BARYCZY
ORAZ AMATORSKI WYŚCIG VIA DOLNY ŚLĄSK - Rywalizacja
19.06. ŻMIGRODOVE ROVERLOVE SUMMER - Wyprawa rowerowa podkreślająca 1 Dzień Lata
LIPIEC
17.07. ŻMIGRODOVE ROVERLOVE & AQUAGRÓD - Wyprawa rowerowa zakończona relaksem w żmigrodzkim basenie Aquagród
SIERPIEŃ
21.08. ŻMIGRODOVE ROVERLOVE U SZNAJDERÓW - Wyprawa na ogórkorwanie do Sznajderów, zbiór ogórków, warsztaty, catering
WRZESIEŃ
04.09. ŻMIGRODZKI 51 RAJD ROWEROWY DOLINĄ BARYCZY - Trasa 50 km po Dolinie Baryczy
11.09. ŻMIGRODOVE ROVERLOVE Z PIECZONYM ZIEMNIAKIEM - Światowy dzień bez samochodu,
wyprawa rowerowa na pieczonego ziemniaka do Korzeńska

PAŹDZIERNIK
03.10. ŻMIGRODOVE ROVERLOVE Z KARPIKIEM - Wyprawa rowerowa na Festiwal Karpia i Lasu
LISTOPAD
07.11. ŻMIGRODOVE ROVERLOVE DLA BOHATERÓW - Niepodległościowa wyprawa rowerowa ku czci Bohaterom,
14.11. CROSS BIKE ŻMIGRÓD - Rowerowe zawody crossowe w ramach Mistrzostw Polski oraz dla amatorów
GRUDZIEŃ
11.12. ŻMIGRODOVE ROVERLOVE U ŚW. MIKOŁAJA (mapka prowadząca do Św. Mikołaja, który będzie w tym dniu
np. w którymś sołectwie w świetlicy, nagrody wręczy Mikołaj).
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Po raz kolejny w Gminnym Żłobku w Żmigrodzie
obchodzone były Dni Karpia w Dolinie Baryczy
Maluchy z Ikrą – bo pod taką
wdzięczną nazwą realizowane jest
to wydarzenie – to całodniowy cykl
zabaw tematycznych utrzymanych
w wodno – rybnej konwencji.
W tym roku maluchy miały szansę
na m.in. na spacer w niebieskim
kisielu, podwodne eksperymenty
w słoikach, niebieską ciecz nienewtonowską czy makaronowe

www.zmigrod.com.pl

łowy. To już drugi rok z rzędu,
kiedy Gminny Żłobek w Żmigrodzie
zrealizował takie autorskie wydarzenie. Z prac zakulisowych wiemy,
że by przygotować te wszystkie materiały do sensoplastyki trzeba było:
• Ugotować wielki garnek niebieskiego kisielu
• Przygotować kilka wiader piasku
• Ugotować kilka kilogramów

•
•
•
•
•

makaronu spaghetti i makaronu
kokardki - w różnych kolorach
Pozyskać wiele m2 folii malarskiej i materiałów zabezpieczających
Upiec ciasteczka w kształcie
rybek
Nadmuchać 500 balonów
Zdobyć 30 słoików
Użyć 4 litry oleju i 5kg mąki

ziemniaczanej oraz 3 kg ryżu
Te wszystkie działania to autorskie pomysły zespołu wychowawców żłobka a wszystko po to,
by zaszczepiać miłość do naszego
regionu już od najmłodszych lat i…
zobaczyć radość dzieci. Gratulujemy
imponującego wydarzenia!
Anna Skocz
źródło: fb@złobek.zmigrod

