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Szanowni Państwo!!!

Z okazji zbliżających się Świąt
życzymy wszystkim Mieszkańcom Gminy Żukowice

zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Życzymy również wiosennego optymizmu,
odpoczynku w rodzinnym gronie

oraz tradycyjnie Wesołego Alleluja!!!

Z życzeniami wszelkiej pomyślności

Przewodniczący
Rady Gminy                                       

Jarosław Szmidt

Wójt
Gminy Żukowice

Krzysztof Wołoszyn
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	 Kadencja	 2018-2023	 rozpoczęta!	
22	listopada	odbyła	się	pierwsza	se-
sja	z	 tej	okazji.	Nowi	radni	odebrali	
zaświadczenia	 o	 wyborze,	 ślubo-
wanie	 złożył	Wójt	 Gminy	 Żukowice	
Krzysztof	Wołoszyn.
	 Przewodniczącym	 Rady	 Gmi-
ny	 Żukowice	 został	 Pan	 Jarosław	
Szmidt	a	zastępcami	Tomasz	Burza 
i	Rafał	Wójt.		

	 Skład	Rady	Gminy	 Żukowice	 ka-
dencji 2018-2023 

Jacek		Adamczyk	
Katarzyna	Biernik
Tomasz	Burza
Roman	Guzek
Agnieszka	Madejczyk-Rutkowska	
Anna	Pasternak
Grzegorz	Piechowiak
Grażyna	Ratowska
Tomasz	Sarna
Iwona	Seweryn
Karolina	Skrzypczak
Janina	Szczurek
Jarosław	Szmidt
Waldemar	Walowski
Rafał	Wójt

 	1.	 Brzeg	Głogowski
	 	 Mariusz	Gliński    
	 2.	 Bukwica
	 	 Ewa	Guzek    
	 3.	 Czerna
	 	 Ewa	Włodarczyk    
	 4.	 Dankowice
	 	 Maria	Świerk    
	 5.	 Dobrzejowice
	 	 Iwona	Szymoniak    

	 6.	 Domaniowice
	 	 Iwona	Biernik-Cielecka 
 7.	 Glinica
	 	 Grzegorz	Białka    
	 8.	 Kamiona
	 	 Andrzej	Nowakowski    
	 9.	 Kłoda
	 	 Aleksandra	Skokowska 
 10.	 Kromolin
	 	 Justyna	Łosin    

	11.	 Nielubia
	 	 Ewa	Warych    
	12.	 Słone
	 	 Aneta	Ciącio    
	13.	 Szczepów
	 	 Agnieszka	Sarna    
 14.	 Zabłocie
	 	 Teresa	Woźniak    
	15.	 Żukowice
	 	 Grzegorz	Piechowiak  

	 Szanowni	Mieszkańcy	Gminy	Żukowice	

	 Chciałbym	bardzo	serdecznie	podziękować	wszystkim	Państwu	za	udział	w	wyborach	samorządowych	
w	Gminie	Żukowice.	Szczególnie	dziękuję	wszystkim	tym,	którzy	obdarzyli	mnie	i	wybranych	radnych	tak	
ogromnym	zaufaniem.	Jestem	wdzięczny	za	tak	wysokie	poparcie.	To	wyraz	akceptacji	i	poparcia	dla	pro-
wadzonych	przez	nas	działań	 i	 realizacji	zadań	przez	ostatnie	 lata.	Podkreślę	 jeszcze	raz	słowo	„nas”,	bo	
to	wspólny	sukces	wielu	osób:	radnych,	sołtysów,	dyrektorów	jednostek	organizacyjnych,	strażaków,	ze-
społów	ale	przede	wszystkim	Mieszkańców	Gminy	Żukowice.	To	nagroda	za	ciężką	pracę,	ale	jednocześnie	
wielkie	zobowiązanie,	wyzwanie	i	odpowiedzialność	na	kolejne	lata.		
	 Rozpoczynając	nową	kadencję	myślę	z	optymizmem	o	czekających	mnie	obowiązkach,	bo	wiem,	że	praca	
na	rzecz	rozwoju	Naszej	Gminy	jest	warta	poświęcenia	i	zaangażowania.	
	 Uczynię	wszystko,	aby	spełnić	Państwa	oczekiwania,	związane	z	rozwojem	Naszej	Małej	Ojczyzny.

	 Oddaję	 w	 Państwa	 ręce	 kolejny	 ósmy	 już	 numer	 Naszej	 publikacji.	 Tradycyjnie	 	 znajdziecie	 Państwo 
w	tym	wydaniu	informacje	dotyczące	gminnych	spraw,	najważniejszych	zrealizowanych	inwestycji	i	remontów, 
a	także	przeczytacie	o	wydarzeniach	kulturalnych,	sportowych	i	rekreacyjnych	jakie	miały	miejsce	w	naszej	
gminie	lub	poza	jej	granicami,	a	w	których	aktywny	udział	brali	członkowie	naszej	społeczności.	Dziękuję	
Państwu	za	wszelką	pomoc	i	pracę	na	rzecz	Gminy.	Dziękuję	również	za	wskazówki,	ale	także	za	wszelkie	
uwagi	i	opinie.	W	tym	miejscu	pragnę	podziękować	wszystkim	osobom	za	wielkie	zaangażowanie,	bez	któ-
rych	działalność	samorządu	gminnego	nie	byłaby	możliwa.

Z	wyrazami	szacunku	

Krzysztof	Wołoszyn
Wójt	Gminy	Żukowice

Początek
nowej	kadencji

GMINA	ŻUKOWICE
WYRÓŻNIONA	W	KONKURSIE

„SAMORZĄD	PRZYJAZNY	ENERGII”
 Konkurs ten został zorgani-
zowany przez Polskie Towarzy-
stwo Przesyłu i Rozdziału Energii  
Elektrycznej przy wsparciu Enea 
Operator, Energa-Operator, in-
nogy Stoen Operator, PGE Dys-
trybucja i Polskich Sieci Elektro-
energetycznych.

 Konkurs miał na celu wspie-
ranie współpracy pomiędzy 
samorządami i spółkami ener-

getycznymi na rzecz poprawy 
niezawodności dostaw energii 
elektrycznej do gospodarstw do-
mowych, przedsiębiorstw i insty-
tucji w Polsce. Kapituła Konkur-
su wysoko oceniła prowadzone 
przez Gminę Żukowice działania 
na rzecz wspierania niezawod-
ności i bezpieczeństwa dostaw 
energii elektrycznej. Gmina Żu-
kowice otrzymała grant inwesty-
cyjny o wartości 5.000 zł

Na początku roku wybrano sołtysów
na 4 letnią kadencję
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CZAS	NA	BASEN	CZAS	NA	ZDROWIE	W	GMINIE	ŻUKOWICE

ZIELONE	SZKOŁY	DLA	UCZNIÓW	Z	TERENU	GMINY

	 Projekt	 „Czas	 na	 basen	 -	 czas	 na	

zdrowie	 dzieci	 w	 	 Gminie	 Żukowice”	

już	na	stałe	zagościł	w	gminnej	ofercie	

z	 zakresu	 profilaktyki	 prozdrowotnej	

skierowanej	 dla	 najmłodszych	miesz-

kańców	 naszej	 gminy.	 Wzorem	 lat	

ubiegłych	 uczniowie	 Szkoły	 Podsta-

wowej	im.	KEN	w	Nielubi	oraz	ucznio-

	 „Zielone	 szkoły	 dla	 dzieci	 z	 gminy	
Żukowice”	-	pod	taką	nazwą	już	po	raz	
ósmy	w	naszej	gminie	był	realizowany	
wyjazd	na	zieloną	szkołę	dla	uczniów	
klas	 trzecich	 ze	 Szkoły	 Podstawowej 
w	Brzegu	Głogowskim	i	Nielubi.	Na	ten	
cel	Gmina	Żukowice	pozyskała	środki	
w	wysokości	62	400,00	zł	 z	Fundacji	
KGHM	Polska	Miedź	z	siedzibą	w	Lu-
binie.

	 Uczniowie	 uczyli	 się	 i	 odpoczywali	
nad	polskim	morzem	w	urokliwym	Ko-
łobrzegu.	Wyjazd	ten	sprawił	uczniom	
mnóstwo	 radości	 i	 przyniósł	 wiele	
wrażeń.	Dzieci	zachwycone	były	pięk-

wie	 Szkoły	 Podstawowej	 im.	 św.	

Floriana	 w	 Brzegu	 Głogowskim	 wraz 

z	opiekunami	uczestniczyli	w	zajęciach	

na	pływalni	Chrobry	Głogów	dzięki	fi-

nansowemu	wsparciu	Fundacji	KGHM	

Polska	Miedź	S.A.

	 Była	to	dla	dzieci	wielka	frajda.	Zaję-

cia	na	basenie	są	dla	uczniów	nie	tylko	

doskonałą	formą	zabawy	oraz	uatrak-

cyjnienia	zajęć	wychowania	fizycznego,	

ale	 przede	 wszystkim	 wszechstronną	

nauką	 pływania.	 Dzieci	 chętnie	 i	 licz-

nie	korzystały	z	możliwości	spędzenia	

zajęć	 lekcyjnych	poza	murami	szkoły.	

Aktywnie	uczestniczyły	we	wszystkich	

proponowanych	 formach	 z	 entuzja-

zmem	 użytkując	 bogato	 wyposażoną	

pływalnię.	

	 Wartość	 projektu	 to	 kwota 

60	 000,00	 zł	 w	 całości	 finansowana	

przez	Fundację	Polska	Miedź.

nem	 morza,	 który	 w	 okresie	 jesien-
nym	jest	szczególnie	urokliwy.	Ciepła,	
słoneczna	 pogoda	 i	 świeże	 powietrze	
zachęcały	 	 do	 spacerów	nadmorskim	
brzegiem	 oraz	 radosnych	 zabaw	 na	
plaży.

	 Ponadto	uczniowie	korzystali	z	wielu	
rozrywek:	zajęć	na	basenie,	rejsu	stat-
kiem,	odbyli	wycieczkę	do	Parku	Roz-
rywki	„Pomerania”,	gdzie	mogli	korzy-
stać	z	atrakcji	na	powietrzu	(karuzele,	
jazda	samochodzikami)	oraz	ogromnej	
sali	zabaw.	W	Dygowie	dzieci	przenio-
sły	się	do	świata	Wikingów,	poznali	jak	
żyli	 i	 gdzie	 mieszkali.	 Własnoręcznie	

wykonali	zabawki	(laleczki)	z	dawnych	
lat.	Uczestnicy	zielonej	szkoły	w	Redu-
cie	 Pirackiej	 przeszli	 swój	 nadmorski	
„chrzest”	 jednocześnie	 integrując	 się	
z	dziećmi	 ze	specjalnymi	potrzebami.	
W	Muzeum	Oręża	Polskiego,	 trzecio-
klasiści	 uczestniczyli	 w	 lekcji	 historii	
Polski.	 Kuracjusze	 korzystali	 również	
z	 inhalacji.	 Podczas	 dyskotek	 dzieci	
zachwycały	się	pysznymi	lodami	i	kok-
tajlami.

	 Mimo,	 iż	pobyt	z	dala	od	rodziców	
nie	był	łatwy	to		każda	chwila	spędzona	
w	 hotelu	 „Chalkozyn”	 była	wspaniałą	
przygodą	i	niezwykłym	przeżyciem.
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Przebudowa	drogi	w	m.	Glinica

–	Budowa	chodnika

ODBUDOWA	DROGI	W	MIEJSCOWOŚCI	KAMIONA

DROGA	DO	MIERZOWA	WYREMONTOWANA

NOWA	DROGA
W	BRZEGU	GŁOGOWSKIM

REMONT	DROGI
WOJEWÓDZKIEJ	NR	292
W	BRZEGU	GŁOGOWSKIM

	 Dzięki	staraniom	Wójta	Gminy	po-
zyskano	 dotację	 z	 budżetu	 Powiatu	
Głogowskiego,	 wykonano	 prace	 bu-
dowlane	związane	z	budową	chodni-
ka	w	m.	Glinica.

	 Zakres	 inwestycji	 obejmował	 bu-
dowę	chodnika	o	długości	195	m	po	
lewej	stronie	drogi	powiatowej	1019D	
z	kostki	betonowej	wraz	z	jego	obni-
żeniem	na	długości	istniejących	zjaz-
dów	 indywidualnych	 i	 publicznych,	
krawężnika	 betonowego,	 ścieku	

	 Na	 początku	 sierpnia	 zakończy-
ły	 się	 prace	 budowlane	 	 na	 drodze	
gminnej	nr	100041	D	w	m.	Kamiona	
przebudowywanej	w	ramach	zadania	
pn.:	„Odbudowa	drogi	w	miejscowo-
ści	Kamiona”.	W	ramach	zadania	wy-
konano	przebudowę	istniejącej	jezdni	
drogi	gminnej,	polegającej	na	wyko-
naniu	 nowej	 nawierzchni	 asfaltowej	
wraz	 z	poszerzeniami,	 krawężnikami	
oraz	 modernizacją	 kanalizacji	 desz-
czowej	(wymiana	wpustów	ulicznych	

z	kostki	betonowej	oraz	odwodnienia	
poprzez	 spadki	 poprzeczne	 chodni-
ka.	
	 Budowa	 chodnika	 poprawiła	 bez-
pieczeństwo	 mieszkańców,	 a	 jedno-
cześnie	wpłynęła	znacząco	na	popra-
wę	wizerunku	naszej	gminy	i	samego	
życia	mieszkańców.	

	 Wartość	 zadania	 to	 kwota	 blisko	
135	 000,00	 zł	 z	 czego	 120	 000,00	
zł	pochodziło	z	budżetu	Powiatu	Gło-
gowskiego.	

oraz	wykonanie	korytek	ściekowych).	
Na	tę	inwestycje	drogową	mieszkań-
cy	 Kamionej	 czekali	 wiele,	 wiele	 lat	
i	dziś	m.	Kamiona	po	wykonaniu	tego	
zadania	 nabiera	 zupełnie	 innego	 wi-
zerunku.

	 Łączna	 wartość	 zadania	 to	 kwo-
ta	 blisko	 725.000,00	 zł.	 	 z	 czego	
552.000,00	 zł	 to	 środki	 pozyskane	
przez	 Gminę	 	 z	 Ministerstwa	 Spraw	
Wewnętrznych	i	Administracji.

	 Na	 początku	 czerwca	 dobiegły	
końca	 prace	 inwestycyjne	 polega-
jące	 na	 remoncie	 drogi	 dojazdowej	
do	gruntów	rolnych	w	miejscowości	
Mierzów.	 W	 ramach	 zadania	 wyko-
nano	nową	nawierzchnię	bitumiczną	
o	całkowitej	długości	920	m	i	szero-
kości	3,5	m.	
	 Całkowita	 wartość	 zadania	 to	
kwota	ponad	130	000,00	zł	z	czego	
92	 000,00	 zł	 pozyskano	 z	 budżetu	
Województwa	Dolnośląskiego.	

	 Kolejna	 oddaną	 do	 użytku	 drogą	
w	 2018	 r.	 jest	 odcinek	 drogi	 w	 m.	
Brzeg	Głogowski.	W	ramach	zadania	
wykonano	przebudowę	drogi	polega-
jącej	na	wykonaniu	nowej	nawierzch-
ni	 z	 betonowej	 kostki	 brukowej	 na	
długości	131	m	oraz	szerokości	3,5	
m	wraz	z	poszerzeniami.

	 Po	wielu	latach	i	staraniach	Gminy	w	2018	r.	Dolnośląska	Służba	Dróg	i	Kolei	we	
Wrocławiu	podpisała	umowę	na	wykonanie	kompleksowego	remontu	drogi	wojewódz-
kiej	nr	292	w	m.	Brzeg	Głogowski	w	km	22+400	do	km	23+400.		Łączna	wartość	
tego	zadania	to	kwota	blisko	3,5	mln	zł.	W	tym	miejscu	należy	przypomnieć	wizytę	
w	sierpniu	2017	r.	Marszałka	Województwa	Dolnośląskiego	Cezarego	Przybylskiego,	
który	zapowiadał	tę	inwestycję	będąc	w	Brzegu	Głogowskim	na	spotkaniu	z	wójtem	
oraz	radnymi	i	mieszkańcami.	Słowa	dotrzymał,	za	co	bardzo	dziękujemy.
	 W	ramach	podpisanej	już	umowy	remont	drogi	zakłada	wykonanie	na	odcinku	1	km	
nowej	konstrukcji	jezdni	wraz	z	przebudową	i	budową	nowej	sieci	kanalizacji	deszczo-
wej.	Wzdłuż	przedmiotowego	odcinka	drogi,	po	 lewej	stronie	przewidziano	wzmoc-
nienie	nawierzchni	chodników	poprzez	wykonanie	podbudowy	z	kruszywa	łamanego	
oraz	nawierzchni	z	betonowej	kostki	brukowej.	Planuje	się	wzmocnienie	konstrukcji	
zjazdów	do	posesji	w	ciągu	chodnika	po	prawej	stronie	-	nawierzchnia	z	betonowej	
kostki	brukowej.	Wzdłuż	przedmiotowego	odcinka	drogi,	po	lewej	stronie	przewidzia-
no	wymianę	uszkodzonych	krawężników	betonowych	na	nowe	oraz	ułożenie	ścieku	
z	kostki	betonowej.
	 Przewidziano	również	remont	skrzyżowań	zakładający		wymianę	warstwy	ścieralnej	
na	warstwę	z	betonu	asfaltowego.
	 Od	 początku	 roku	 Wójt	 Gminy	 wraz	 z	 radymi	 intensywnie	 zabiega	 u	 Marszałka	
Województwa	o	kolejny	etap	350	metrowego	odcinka	drogi	w	Brzegu	Głogowskim.	
Wszystko	 jest	 na	 dobrej	 drodze,	 aby	 droga	 ta	 została	 wykonana	 na	 całej	 długości	
1,3	km.	Oczekujemy	na	decyzję	potwierdzającą	cały	remont	drogi	w	Brzegu	Głogow-
skim.	
	 Planowany	termin	rozpoczęcia	prac	to	przełom	marca	i	kwietnia	2019	r.	W	chwili,	
gdy	czytacie	Państwo	ten	artykuł,	prace	remontowe	trwają	już	w	najlepsze.	

	 Ponadto	 wykonano	 modernizację	
kanalizacji	deszczowej.	

	 Wartość	 zadania	 wyniosła	 blisko	
270.500,00	zł.,	a	pozyskane	dofinan-
sowanie	z	budżetu	państwa	to	kwota	
206	000,00	zł.
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PRZEBUDOWA	
DROGI

W	MIEJSCOWOŚCI	
SŁOĆWINA

KONSERWACJA	ROWÓW	
MELIORACYJNYCH	

	 Mieszkańcy	Słoćwiny	mają	wresz-
cie	 powody	 do	 zadowolenia.	 Po	
wieloletnich	 staraniach	 doczekali	
się	 przebudowy	 głównej	 drogi	 bie-
gnącej	 przez	 miejscowość.	 Do	 nie-
dawna	 stan	 nawierzchni	 był	 fatalny,	
przejazd	 drogą	 przypominał	 slalom	
z	przeszkodami,	natomiast	teraz	dro-
ga	została	poszerzona,	wyłożona	be-
tonową	kostką	brukową	oraz	zyskała	
odwodnienie.

	 Stan	 nawierzchni	 głównej	 drogi	
biegnącej	 przez	 miejscowość	 od	 lat	
spędzał	 sen	 z	 powiek	 mieszkańcom	
Słoćwiny,	 którzy	 po	 wielu	 latach	
oczekiwań	 i	 codziennych	 trudno-
ści	 doczekali	 się	 w	 końcu	 pięknej,	
bezpiecznej	 i	 nowoczesnej	 drogi.	
Odbudowa	 niniejszego	 odcinka	 dro-
gi	 od	 początku	 stanowiła	 priorytet	
w	dążeniach	Wójta	Gminy	Krzysztofa	
Wołoszyna	i	Rady	Gminy		do	popra-
wy	 stanu	 dróg	 gminnych	 na	 terenie	
gminy	Żukowice

	 Władze	Gminy	Żukowice,	w	miarę	
możliwości	 finansowych	 każdego	
roku	 starają	 się	 poprawiać	 stan	 ro-
wów	melioracyjnych	na	terenie	gminy-
.W	2018	r.	pozyskano	dotację	z	Urzę-
du	 Marszałkowskiego	 Województwa	
Dolnośląskiego

	 Tym	razem	była	to	dotacja	w	wyso-
kości	blisko	17	300,00	zł	na	realiza-
cję	zadania	pn.	„Konserwacja	rowów	
melioracyjnych	 Śp-10,	 Śp-10a	 oraz	
Śp-10c,	w	obrębie	m.	Nielubia”.

	 Koszt	 realizacji	 tego	 zadania	 to	
kwota	 ok.	 28	 800,00	 zł.	 W	 ramach	
prac	 wykonano	 koszenie,	 zebranie	
mułu,	 wycinkę	 drzew	 i	 krzaków	 po-
rastających	 skarpy	 i	 dno	 rowu	 oraz	
uporządkowanie	 terenu	 na	 długości	
około	1	440	mb.	

	 Ponadto	 w	 okresie	 od	 maja	 do	
października	wykonywane	były	prace	
konserwacyjne	na	rowach	na	terenie	
gminy	przez	pracowników	zatrudnio-
nych	w	ramach	robót	publicznych.

	 Przed	 odbudową	 droga	 była	
w	 złym	 stanie	 technicznym	 i	 moc-
no	 dawała	 się	 we	 znaki	 kierowcom	
oraz	pieszym.	Droga	niemal	na	całej	
długości	 była	 dziurawa,	 kamienista,	
wąska,	 wyboista	 z	 licznymi	 wyrwa-
mi,	 co	 stanowiło	 ogromny	 problem	
w	 poruszaniu	 się	 pieszych	 oraz	 w	
przejeździe	pojazdów.

	 W	 ramach	 odbudowy	 najpierw	
dokonano	 korytowania.	 Następnie	
drogę	o	długości	255	m	poszerzono	
do	5	m,	a	jej	nawierzchnię	wyłożono	
betonową	kostką	brukową.	Wykona-
na	została	także	modernizacja	kanali-
zacji	deszczowej.
	 Droga	jest	odwadniana	powierzch-
niowo	 poprzez	 spadki	 podłużne	
i	 poprzeczne	 sprowadzające	 wody	
opadowe	 do	 kanalizacji	 deszczowej.		
Ponadto	 przeprowadzono	 czyszcze-
nie	i	pogłębienie	rowu	wraz	z	wzmoc-
nieniem	 oraz	 remont	 przepustu	 dro-
gowego.

	 Nareszcie	 jest	 droga	o	 której	mó-
wiliśmy	 i	 marzyliśmy	 od	 wielu	 lat	
–	 powiedział	 i	 podziękował	 -	 Józef	
Stachura	–	mieszkaniec	Słoćwiny.	

	 Koszt	 inwestycji	 wyniósł	 blisko	
500	000,00	zł,	z	czego	80	%	tej	kwo-
ty	 zostało	 pozyskane	 z	Ministerstwa	
Spraw	 Wewnętrznych	 i	 Administra-
cji.		

ODRZAŃSKA	STREFA
AKTYWNOŚCI	W	CZERNEJ

	 Władze	 Gminy	 Żukowice	 mając	
na	 uwadze	 rozwój	 i	 bezpieczeństwo	
naszych	najmłodszych	mieszkańców	
gminy	wykonało	kolejny	plac	zabaw,	
tym	 razem	 w	 Czernej.	 Pod	 koniec	
lipca	dobiegły	końca	prace	na	zada-
niu	 pn.	 Budowa	 Odrzańskiej	 Strefy	
Aktywności	w	m.	Czerna.	W	ramach	
zadania	 gruntownie	 zmodernizowa-
no	 plac	 zabaw,	 który	 zyskał	 nowe	
urządzenia	 takie	 jaki:	 bujak,	 zestaw	
zabawowy,	huśtawkę	wagową	 i	wa-
hadłową	oraz	piaskownicę.	Na	placu	

zamontowano	ławki,	kosze	na	śmieci,	
cały	teren	został	ogrodzony.	Ponadto	
powstała		siłownia	zewnętrzna	wypo-
sażona	 w	 urządzenia	 typu:	 orbitrek,	
prasa	 nożna	 oraz	 atlas	 jednostano-
wiskowy	do	wyciskania.	Dodatkowo	
zamontowano	 dwie	 edukacyjne	 gry	
terenowe	 dotyczące	 walorów	 przy-
rodniczych	rzeki	Odry	i	jej	znaczenia	
dla	ekosystemu.		

	 Realizacja	 zadania	 miała	 na	 celu	
przede	wszystkim	stworzenie	aktyw-

nego	 miejsca	 dla	 mieszkańców	 m.	
Czerna.	 Mamy	 nadzieje,	 że	 to	 nowe	
miejsce	 będzie	 jednocześnie	 świet-
nym	elementem	integracji	wszystkich	
mieszkańców	Czernej	 -	 tych	małych	
i	tych	już	dorosłych.	

	 Wartość	 całego	 zadania	 to	 kwo-
ta	 blisko	 120.000,00	 zł.	 	 z	 czego	
49	 000,00	 zł	 to	 środki	 pozyskane	
z	 Urzędu	 Marszałkowskiego	 Woje-
wództwa	Dolnośląskiego.		
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SZKOŁA	PODSTAWOWA	W	NIELUBI

-	PRZYJAZNA	I	NOWOCZESNA
	 W	 2017	 r.	 Szkoła	 Podstawowa	
w	 Brzegu	 Głogowskim,	 a	 w	 2018	 r.	
Szkoła	Podstawowa	w	Nielubi	docze-
kała	 się	 kompleksowego	 remontu.	
Był	 to	 drugi	 etap	 prac	 największej	
i	 najdroższej	 inwestycji	 prowadzo-
nej	 od	 lat	 w	 naszej	 Gminie.	 Łączna	
wartość	 prac	 to	 kwota	 ponad	 5,1	
mln	zł.	z	czego	inwestycja	w	Nielubi	
zamknęła	 się	 kwotą	 ponad	 3,1	 mln	
zł.,	 a	 w	 Brzegu	 Głogowskim	 ponad	
2	mln	zł.
	 Efekt	 tych	prac	można	było	zoba-
czyć	na	uroczystości	otwarcia	Szkoły	
Podstawowej	 w	 Nielubi	 w	 dniu	 19	
października.	 W	 wydarzeniu	 wzięli	
udział	uczniowie,	ich	rodzice,	władze	
gminy,	 powiatu	 i	 sąsiednich	 gmin.	
Byli	 też	 dyrektorzy	 gminnych	 insty-
tucji.	 	 Za	 remont	 szkoły	 dziękowała		
dyrektor	Ewa	Chlebicka.
	 Po	przecięciu	przez	uczniów	oko-
licznościowej	 wstęgi	 wszystkich	
uczniów	oraz	gości	przywitała	uczen-
nica	 klasy	 VIII	 Oliwia	 Reguła.	 Na-
stępnie	głos	zabrała	Dyrektor	Szkoły	
Podstawowej	 w	 Nielubi	 Pani	 Ewa	
Chlebicka.	
	 Pani	 Dyrektor	 przybliżyła	 historię	
szkoły,	opowiedziała	o	wielu	ludziach,	
którzy	 tworzyli	 ją	 przez	 szereg	 lat	
oraz	o	zmianach	jakie	nastąpiły	przez	
te	ostatnie	lata.	

	 Następnie	głos	zabrał	Wójt	Gminy	
Żukowice	 Krzysztof	 Wołoszyn,	 któ-
ry	 podziękował	 wszystkim,	 którzy	
przyczynili	 się	 do	 przeprowadzenia	
inwestycji	 za	 zaangażowanie,	 które	
dało	 tak	 fajne	 efekty.	 -	 Oddaliśmy	
do	 użytku	 kolejny	 budynek	 oświa-

towy	 po	 kompleksowym	 remoncie	
i	 termomodernizacji.	 Teraz	 jest	 nie	
tylko	 funkcjonalny,	 ale	 przyjazny	 dla	

dzieci,	 energooszczędny	 i	 nowocze-
sny	 obiekt,	 a	 na	 tym	 zależało	 nam	
bardzo-	mówił	Wójt	Gminy	Żukowice	
Krzysztof	Wołoszyn.	

	 Następnie	głos	zabrali:	inicjator	bu-
dowy	szkoły	w	Nielubi	Pan	Stanisław	
Majcher,	 wieloletni	 dyrektor	 szkoły	

Pan	 Hipolit	 Rękoś	 oraz	 zaproszeni	
goście.	 Po	 wielu	 ciepłych	 słowach	
z	ust	zaproszonych	gości	rozpoczęła	
się	część	artystyczna.
	 -	Nasza	szkoła	zmieniła	się	nie	do	
poznania.	Aż	 trudno	uwierzyć,	 że	 to	

ten	 sam	 budynek.	 To	 wymarzona	
szkoła	 -	 mówili	 zachwyceni	 ucznio-
wie.

	 W	 ramach	 inwestycji	 ocieplono	
ściany	 budynku	 i	 stropodach	 wraz	
z	 wymianą	 pokrycia.	 W	 ramach	
poprawy	 systemu	 grzewczego:	 wy-
mieniono	 rury,	 grzejniki,	 została	
zamontowana	 powietrzna	 pompa	
ciepła	 i	 szczytowy	kocioł	 kondensa-
cyjny.	 Ponadto	 został	 zamontowany	

system	 zarządzania	 energią:	 zawory	
regulacyjne,	termostatyczne,	czujniki	
temperatury,	 regulatory	 oraz	 liczniki	
ciepła	 i	 system	 fotowoltaiki	 dla	 za-
silania	 pompy	 ciepła.	 Ze	 środków	
własnych	 gminy,	 został	 przeprowa-
dzony	 gruntowny	 remont	 wewnątrz	
budynku,	 który	polegał	na	wymianie	
instalacji	elektrycznych,	sanitarnych,	
teleinformatycznych,	 szpachlowaniu	
ścian,	 malowaniu	 i	 wymianie	 drzwi	
wewnętrznych	 wraz	 z	 remontami	
łazienek.	 Dodatkowo	 przebudowano	
budynek	 szkoły	 i	 wydzielono	 punkt	
przedszkolny.	

	 Realizacja	 tego	 zadania	 była	 naj-
większą	 inwestycją	 gminną	 od	 po-
czątku	jej	powstania	oraz	pozyskano	
na	jej	realizację	największe	zewnętrz-
ne	środki	finansowe.
	 Termomodernizacja	 budynku	
szkoły	 przyniesie	 efekty	 na	 wielu	
płaszczyznach.	 Od	 ekologii,	 poprzez	
oszczędności	 w	 kosztach	 ogrzewa-
nia,	 wzrost	 komfortu	 oraz	 bezpie-
czeństwa	 uczniów	 i	 nauczycieli,	 po	
estetykę	budynku.
	 Łączna	 wartość	 całego	 projektu	
to	 kwota	 ponad	5,1	 mln	 zł,	 z	 czego	
inwestycja	 w	 Nielubi	 zamknęła	 się	
kwotą	ponad	3,1	mln	 zł.,	 a	w	Brze-
gu	 Głogowskim	 ponad	 2	 mln	 zł.	
Z	tej	sumy	2.272.640,44	zł	pochodzi	
z	 uzyskanej	 dotacji	 z	 Europejskiego	
Funduszu	Rozwoju	Regionalnego.
	 Zadania	 inwestycyjne	 w	 oświacie	
wsparte	zostały	przez	KGHM	Polska	
Miedź.

MODERNIZACJA	ODDZIAŁU	
PRZEDSZKOLNEGO

W	SZKOLE	PODSTAWOWEJ
W	NIELUBI

 Przedszkolaki uczęszczające 
do oddziału przedszkolnego 
w Szkole Podstawowej w Nie-
lubi mają do dyspozycji zupeł-
nie nowe, komfortowe wnę-
trza, które wraz z nowym 2019 
rokiem zostały oddane do 
użytkowania. Zadanie zostało 
w całości sfinansowane ze 
środków pochodzących z bu-
dżetu Gminy Żukowice. Całko-
wita wartość zadania to kwota 
ponad 200.000,00 zł.

 Wykonywana w okresie 
2018 roku przebudowa Szko-
ły Podstawowej i Gimnazjum 
w Nielubi zakładała wykonanie 
najważniejszych prac remon-
towych i modernizacyjnych 
na tym obiekcie. Dodatkowo 
w związku z wejściem nowych 
przepisów rozpoczęto końcem 
roku prace mające na celu 
dostosowanie obiektu oddzia-
łu przedszkolnego do norm 
i standardów obowiązujących 
dla tego typu obiektów pod 
względem wymagań ochrony 
przeciwpożarowej. 

 Pod oddział przedszkolny 
zostały zaadaptowane po-

mieszczenia znajdujące się na 
parterze w dawnej części gim-
nazjalnej budynku.

 W ramach przedmiotowego 
zadania zostały wykonane pra-
ce polegające na wydzieleniu 
oddziału przedszkolnego jako 
odrębnej strefy pożarowej po-
przez budowę ścian wewnętrz-
nych, wymianę stolarki oraz 
utworzenie nowego wejścia do 
budynku.

 Zostały również wykonane 
instalacje wewnętrzne: wod-
no-kanalizacyjna, centralnego 
ogrzewania, elektryczna oraz 
wentylacyjna. W wyniku reali-
zacji przedsięwzięcia zostały 
wydzielone nowe pomieszcze-
nia tj.: sanitariaty, komunikacja, 
szatnia, wiatrołap oraz dwie 
sale zajęciowe.

 W efekcie wykonanych prac 
oddział przedszkolny zyskał 
nowe estetyczne pomieszcze-
nia spełniające warunki zało-
żeń reformy oświatowej, a dzie-
ci otrzymały wspaniałe warunki 
do pracy i zabawy.
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ŚWIETLICA

W	BRZEGU	GŁOGOWSKIM	OTWARTA
PRZEBUDOWA	SCHODÓW	

DO	ŚWIETLICY
W	DOBRZEJOWICACH

ŚWIETLICA	WIEJSKA
W	KROMOLINIE
ZYSKAŁA	NOWĄ

WINDĘ	TOWAROWĄ

	 W	 uroczystym	 otwarciu	 wzięli	
udział	 mieszkańcy	 Brzegu	 Głogow-
skiego,	władze	gminy	i	powiatu.	Byli	
też	dyrektorzy	gminnych	instytucji.
	 Po	 przecięciu	 przez	 mieszkańców	
okolicznościowej	wstęgi	poświęcenia		
świetlicy	 dokonał	 ksiądz	 proboszcz	
ks.	 kan.	 Edward	 Białas.	 Następnie	
przyszedł	czas	na	przemówienia	za-
proszonych	gości.	Gospodarz	Gminy	
Żukowice	 Krzysztof	 Wołoszyn	 po-
dziękował	wszystkim	osobom,	 które	
przyczyniły	 się	 do	 przeprowadzenia	
inwestycji	tj.	radnym,	sołtysowi,	stra-
żakom	 ochotnikom	 oraz	 wszystkim	
mieszkańcom	za	ich	zaangażowanie,	
które	 dało	 tak	 wspaniałe	 efekty.	 Po	
przemówieniach	 piękny	 występ	 dał	
miejscowy	zespół	Brzegowiacy.

	 Po	części	oficjalnej	wszyscy	obec-
ni	 mogli	 z	 bliska	 przyjrzeć	 się	 efek-
tom	 remontu	 i	 termomodernizacji	
obiektu.

	 Remont	 świetlicy	 był	 jedną	 z	 naj-
bardziej	 oczekiwanych	 przez	 lokalną	
społeczność	 inwestycji.	 Prace	 mia-
ły	 charakter	 generalny.	 Zakres	 prac		
obejmował	 między	 innymi	 wymianę	
instalacji	sanitarnych,	instalacji	wody	
ciepłej	 i	 zimnej,	 instalacji	 gazu,	 in-
stalacji	wentylacji	 i	klimatyzacji,	wy-
konanie	 instalacji	 elektrycznej	 oraz	
termomodernizację	budynku.

	 Ponadto	 w	 ramach	 inwestycji	 za-
montowano	 okotarowanie	 oraz	 wy-

posażono	 kuchnię	 w	 profesjonalne	
meble	gastronomiczne.
	 Dodatkowo	wykonano	prace	zwią-
zane	 z	 hydroizolacją	 ścian	 i	 podłóg,	
przebudowano	 pomieszczenia	 na	

parterze	(nowe	ścianki	działowe,	na-
prawa	istniejących	ścian	oraz	remont	
stropu	 nad	 salą	 główną,	 antresolą	
oraz	remont	pomieszczeń	nad	biblio-
teką.	 Ponadto	 wymieniono	 stolarkę	

otworową,	wymieniono	pokrycie	da-
chowe	nad	biblioteką	oraz	wykonano	
prace	 związane	 z	 zagospodarowa-
niem	terenu	wokół	świetlicy.

	 Zadanie	 to	 realizowane	 było	 eta-
pami	w	kolejnych	latach.	Dziś	mamy	
nowoczesną,	 w	 pełni	 wyposażo-
ną	 świetlicę.	 Efekt	 z	 minionych	 lat	
a	dzisiaj,	jest	nie	do	porównania	–	po-
wiedział	sołtys	wsi	Brzeg	Głogowski	
Julian	Kobiałko.
	 Łączna	 wartość	 realizowanego	
projektu	 w	 tym	 obiekcie	 to	 kwota	
ponad	1	mln	zł.	Na	to	zadanie	Gmina	
pozyskała	pieniądze	z	różnych	źródeł	
zewnętrznych	na	przestrzeni	lat		m.in.	
z	 Dolnośląskiej	 Odnowy	 Wsi	 oraz	
w	 ramach	 Europejskiego	 Funduszu	
Rolnego	na	rzecz	Rozwoju	Obszarów	
Wiejskich	w	 ramach	Programu	Roz-
woju	Obszarów	Wiejskich	Wojewódz-
twa	 Lubuskiego	 na	 lata	 2014-2020.	
Łączna	kwota	pozyskanych	środków	
sięga	ponad		235.000,00	zł.

	 Każdego	 roku	 władze	 Gminy	 Żu-
kowice	 remontują	w	większym	bądź	
mniejszym	zakresie	posiadane	obiek-
ty	użyteczności	publicznej.	W	2018	r.	
wykonano	 przebudowę	 schodów	 do	
świetlicy	w		m.	Dobrzejowice.	Zada-
nie	polegało	na	przebudowie	istnieją-
cych	schodów	wraz	 z	 pochylnią	 dla	
osób	 niepełnosprawnych.	 Dotych-
czasowe	dojście	było	w	złym	stanie	
technicznym,	popękane	i	odpadające	
płytki	oraz	tynk	stanowiły	zagrożenie	

	 Od	wielu	lat	Panie	z	miejscowości	
Kromolin	 mówiły	 o	 potrzebie	 zain-
stalowania	 windy	 towarowej	 w	 ich	
świetlicy.		Po	wielu	staraniach	Gminy	
pod	koniec	listopada		dobiegły	końca	
prace	 polegające	 na	montażu	windy	
towarowej	o	napędzie	hydraulicznym	
oraz	udźwigu	100	kg	umożliwiającej	
transport	 żywności	 pomiędzy	 pię-
trami.	 Przyjęte	 rozwiązania	 znacznie	
usprawnią	 komunikację	 pomiędzy	
strategicznymi	 pomieszczeniami	
w	świetlicy	wiejskiej,	tj.	między	kuch-

dla	osób	poruszających	się	po	scho-
dach.
	 W	 chwili	 obecnej	 dojście	 zostało	
wykonane	 z	 kostki	 brukowej,	 wydłu-
żony	został	podjazd	dla	osób	niepełno-
sprawnych	 zgodnie	 z	 wszelkimi	 prze-
pisami.	Wykonanie	tych	prac	znacznie	
poprawiło	 bezpieczeństwo	 i	 estetykę	
dojścia	do	budynku	świetlicy.	

	 Wartość	 zadania	 to	 kwota	 blisko	
40	000,00	zł.

nią	znajdującą	się	na	I	piętrze,	a	salą	
główną	 znajdującą	 się	 na	 parterze	
oraz	 zwiększy	 to	 bezpieczeństwo	
korzystających	z	obiektu.	Nowa	win-
da	 towarowa	 z	 pewnością	 usprawni	
prace	przy	organizacji	niejednej	uro-
czystości	 oraz	 wpłynie	 na	 poprawę	
funkcjonalno-użytkową	obiektu.

	 Wartość	prac	to	kwota	75	000,00	
zł	 z	 czego	 25	 000,00	 zł	 pochodzi	
z	 Urzędu	 Marszałkowskiego	 Woje-
wództwa	Dolnośląskiego.	
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DOŻYNKI GMINNE W CZERNEJ
 W sobotę  25 sierpnia miesz-
kańcy i rolnicy z Gminy Żukowi-
ce dziękowali za plony. Dożyn-
ki to ludowe święto połączone 
z obrzędami dziękczynnymi za 
zebrane plony, radość z owo-
ców pracy rąk ludzkich oraz 
szacunek dla tradycji.  Gospo-
darzem uroczystych obchodów 
Dożynek Gminnych było sołec-
two Czerna.

 Jak co roku Święto Plonów 
rozpoczął uroczysty korowód 
dożynkowy, prowadzony przez 
Orkiestrę Hutniczą pod prze-

wodnictwem Pana Zbigniewa 
Szabatowskiego. Barwny ko-
rowód, przy dźwiękach muzy-
ki orkiestry wyruszył w stronę 
boiska sportowego, gdzie od-
prawiona została Msza Święta, 
celebrowana przez księdza ka-
nonika Edwarda Białasa.

 Część oficjalną dożynek roz-
począł Wójt Gminy Żukowice 
– Krzysztof Wołoszyn, który 
w swoim wystąpieniu przywitał 
wszystkich obecnych miesz-
kańców oraz przybyłych gości. 

Podziękował najbardziej za-
angażowanym w organizację 
Święta Plonów oraz podzię-
kował rolnikom za ich ciężką 
pracę - To dzięki ciężkiej pracy 
rolnika na naszych stołach jest 
polski chleb. Niestety pogoda 
dla rolników w tym roku nie 
była łaskawa. Suche i bez-
deszczowe lato było wymierne 
w skutkach zbiorów. Do dziś 
szacowane są straty w upra-
wach spowodowanych suszą. 
Mimo tych niekorzystnych wa-
runków i przeciwieństw losu, 
cieszymy się i dziękujemy Bogu 

i ludziom za zbiory oraz ciężką 
pracę. Za trud i wytrwałość, 
które od zawsze towarzyszą 
pracy rolnika - mówił podczas 
otwarcia Wójt Gminy Krzysztof 
Wołoszyn.

 Następnie odbył się obrzęd 
dożynkowy, który rozpoczęty 
został uroczystym polonezem 
prowadzonym przez zespół 
folklorystyczny „Chaber”.
 W tym pięknym, polskim 
tańcu wystąpili nie tylko człon-
kowie zespołu, ale także wójt 
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wraz z tegorocznymi starosta-
mi dożynek.
 Starostowie dożynek – Pani 
Elżbieta Lisiecka mieszkanka 
miejscowości Czernej oraz Pan 
Paweł Żyła mieszkaniec miej-
scowości Nielubia uroczyście 
przekazali na ręce Gospoda-
rza Dożynek chleb upieczony 
z tegorocznych plonów, który 

został podzielony pomiędzy 
uczestników uroczystości do-
żynkowych.

 Nieodłącznym elementem 
dożynek stał się konkurs wień-
ców dożynkowych. Do konkur-
su przystąpiło 12 sołectw. Jury 
miało trudny orzech do zgry-
zienia, gdyż wszystkie wieńce 
prezentowały się pięknie, a ich 
wykonawcy zasługują na uzna-
nie i podziw. Zwracano dużą 
uwagę na wygląd wieńca oraz 
sposób prezentacji. Po długich 
i burzliwych obradach komisja 
przyznała nagrody: I miejsce  – 
sołectwo Kromolin, II miejsce– 
sołectwo Kamiona, III miejsce 
– sołectwo Czerna. Pozostałe 
sołectwa otrzymały za udział 
i wykonanie wieńców dyplomy 
oraz nagrody pieniężne.

 Po zakończeniu części ofi-
cjalnej odbyła się część arty-
styczna i rozrywkowa. Przed 
publicznością zaprezentowała 
się Orkiestra Hutnicza, zespo-
ły folklorystyczne Brzegowiacy 
i Chaber, uczniowie ze Szkół 
Podstawowych w Nielubi i Brze-
gu Głogowskiego oraz grupa 
taneczna Sabat z Bukwicy.

 Gwiazdą wieczoru tegorocz-
nych dożynek był zespół LON-
G&JUNIOR. Występ zespołu 
został entuzjastycznie przyjęty 
przez liczną publiczność, któ-
ra bawiła się do takich hitów 
jak: „Tańcz TańczTańcz”, „Bądź 
moja królową” czy „ Co Ja Ro-
bię”.

 Całość zakończyła zabawa 
taneczna przy muzyce zespo-
łu „CRAZY BAND”. Uczestnicy 
bawili się do późnych godzin 
nocnych.
Dziękujemy wszystkim przy-
byłym mieszkańcom Gminy 
za to, że byliście oraz za miłą 
zabawę. Szczególne podzięko-
wania należą się gospodarzom 
uroczystości mieszkańcom m. 
Czerna na czele z Panią Sołtys 
Mirosławą Tworkowską. Duży 

ukłon należy się samym miesz-
kańcom, którzy z okazji Święta 
Plonów nie zapomnieli również 
o tradycyjnym wystroju wsi. Wy-
konany on został z pomysłem 
i - co zasługuje na duże uzna-
nie - z wielkim rozmachem, 
gdyż zabawne postaci ze sło-
my dostrzec można było na te-
renie całej wioski. Przepięknie 

wystrojona miejscowość, prze-
pyszne jedzenie i gościnność 
oraz otwarte serca sprawią, że 
na pewno te dożynki pozosta-
ną na długo w pamięci wielu 
mieszkańców gminy.

 Serdeczne podziękowania 
składamy również sołtysom, 
radnym, delegacjom wieńco-
wym, pracownikom Biblioteki 
Publicznej w Nielubi, pracowni-

kom Urzędu Gminy Żukowice, 
firmie TWIST oraz wszystkim 
osobom, które przyczyniły się 
do zorganizowania tak piękne-
go święta rolników. 

 Nad bezpieczeństwem gości 
dożynkowych czuwało wielu 
strażaków z OSP Czerna jak 
i całej Gminy Żukowice, za co 
również serdecznie dziękuje-
my.
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UROCZYSTE	OBCHODY	100-LECIA

ODZYSKANIA	PRZEZ	POLSKĘ	NIEPODLEGŁOSCI	W	GMINIE	ŻUKOWICE

ŚWIĄTECZNE	SPOTKANIE	Z	JASEŁKAMI
W	BRZEGU	GŁOGOWSKIM

	 Gminne	obchody	100.	rocznicy	od-
zyskania	 przez	 Polskę	 niepodległości	
rozpoczęły	 się	 w	 piątek	 9	 listopada	
2018r.	 mszą	 świętą	 w	 kościele	 p.w.	
Bożego	 Ciała	 w	 Brzegu	 Głogowskim.	
Ksiądz	 kanonik	Edward	Białas	odpra-
wiając	mszę,	okolicznościową	homilię	
poświęcił	 idei	 niepodległości	 i	 pa-
triotyzmu	 w	 aspekcie	 historycznym, 
a	także	prosił	o	modlitwę	za	tych,	któ-
rzy	polegli	za	ojczyznę.	Po	zakończonej	
liturgii	w	wieczornej	scenerii	wszyscy	
udali	się	do	sali	wiejskiej,	gdzie	odbyła	
się	 uroczysta	 akademia.	 Jako	 pierw-
szy	zabrał	głos	Wójt	Gminy	Żukowice	
Krzysztof	Wołoszyn,	który	zaapelował,	
aby	świętować	tę	ważną	rocznicę	po-
nad	wszelkimi	podziałami	oraz	podzię-
kował	 zebranym	 za	 obecność	 w	 tym	
ważnym	dla	Polaków	dniu.

	 Część	 artystyczną	 rozpoczęli	
uczniowie	ze	Szkoły	Podstawowej	im.	
św.	 Floriana	 w	 Brzegu	 Głogowskim	
staropolskim	 polonezem,	 by	 podkre-
ślić	 podniosły	 charakter	 uroczysto-
ści.	 Następnie	 dziewczęta	 i	 chłopcy	
przypomnieli	 historię	 utraty	 oraz	 od-
zyskania	 przez	 Polskę	 po	 123	 latach	
niepodległości.	 Młodzi	 wykonawcy	
recytowali	 wiersze,	 śpiewali	 pieśni	
patriotyczne,	 dzięki	 którym	 udało	 się	
zachować	w	narodzie	ducha	polskości	
mimo	 wieloletniej	 niewoli.	 W	 dalszej	
części	uroczystości	można	było	posłu-
chać	 wybranych	 pieśni	 legionowych,	
które	 z	 ogromnym	 zaangażowaniem	
wykonali	członkowie	zespołu	„Brzego-
wiacy”.
	 Natomiast	w	niedzielę	11	 listopada	
2018r.	 o	godz.	 14.00	w	kościele	 pw.	
Matki	Bożej	Częstochowskiej	w	Nielu-

bi	rozpoczęła	się	msza	św.	w	 intencji	
Ojczyzny	 celebrowana	 przez	 księdza	
kanonika	 Stanisława	 Czerwińskiego. 
Z	 kościoła	 mieszkańcy	 gminy,	 mło-
dzież	 szkolna	 wraz	 z	 wychowawcami	
przeszli	do	Sali	wiejskiej	w	Nielubi.
	 Część	 artystyczna	 należała	 do	
uczniów	Szkoły	Podstawowej	im.	KEN	
w	Nielubi.	Po	montażu	słowno	–	mu-
zycznym,	 pieśni	 patriotyczne	 zaśpie-
wał	zespół	Chaber	z	Nielubi.	Podczas	
spotkania	 mieszkańcy	 mieli	 także	
możliwość	 obejrzenia	 wystawy	 pt.”	
Polska	 Niepodległa”	 przygotowanej	
przez	 Szkołę	 Podstawową	 w	 Nielubi,	
Gminną	Bibliotekę	Publiczną	w	Nielubi	
przy	współpracy	z	WKU	w	Głogowie.	
	 Uroczystości	w	Brzegu	Głogowskim	
jak	 i	w	Nielubi	 zakończyły	 się	wspól-
nym	 śpiewaniem	 pieśni	 żołnierskich 
i	patriotycznych,	co	skłoniło	do	głębo-
kiej	refleksji,	czym	dla	współczesnych	
jest	patriotyzm.

BIEG	NIEPODLEGŁOŚCI 

	 13	 października	 dla	 upamiętnienia	
100–lecia	 odzyskania	 przez	 Polskę	
niepodległości	 odbył	 się	 w	 Czernej	
Bieg	Niepodległości,	w	 którym	mogli	
wziąć	udział	nie	tylko	uczniowie	Szkoły	
Podstawowej	im.	św.	Floriana	w	Brze-
gu	 Głogowskim,	 ale	 także	 wszyscy	
mieszkańcy	Gminy	Żukowice.	Bieg	roz-
grywał	się	w	pięciu	kategoriach.	Przed	
startem	 	 blisko	 80	 biegaczy	 wzięło	
udział	w	 rozgrzewce,	 którą	 poprowa-
dziła	Maja	Włodarska	–	przewodniczą-

ca	 Samorządu	 Uczniowskiego.	 Jako	
pierwsi	 do	 biegu	 ruszyli	 najmłodsi.	
Trasę	 wśród	 pięknych,	 jesiennych	
drzew	 zabezpieczali	 druhowie	 z	 OSP 
z	 Czernej	 i	 Kromolina.	 Po	 sportowej	
rywalizacji	 nastąpił	 moment	 ogłosze-
nia	wyników,	wręczenia	złotych,	srebr-
nych	i	brązowych	medali	dla	zwycięz-
ców	 oraz	 certyfikatów	 uczestnictwa 

w	Biegu	Niepodległości.	Po	zakończe-
niu	 sportowych	 zmagań	 każdy	 mógł	
się	posilić	pieczoną	kiełbaską,	smacz-
nymi	rogalikami		i	odpocząć	w	scenerii	
polskiej,	złotej	jesieni.	Wszyscy	uczest-
nicy	 biegu	 zasłużyli	 na	 uznanie,	 gdyż	
swoją	 sportową	 postawą	 upamiętnili	
tak	doniosłe	wydarzenie,	dali	przykład	
wzorowej	rywalizacji	i	patriotyzmu.

	 Dnia	21	grudnia	2018	r.	w	świetlicy	
wiejskiej	w	Brzegu	Głogowskim	odby-
ło	się	spotkanie	pn.	„Świąteczne	spo-
tkanie	z	Jasełkami„.	 	Spotkanie	miało	
na	celu	integrację	mieszkańców	Brze-
gu	 Głogowskiego	 w	 ramach	 tradycji 
i	zwyczajów	bożonarodzeniowych.

	 Przedstawienie	 jasełkowe	 przy-
gotowali	 uczniowie	 ze	 Szkoły	 Pod-

stawowej	 im.	 św.	 Floriana	 w	 Brzegu	
Głogowskim.	Dzieci	z	wielkim	zaanga-
żowaniem	 i	 zapałem	 przygotowywały	
Jasełka.	Uczniowie	ku	uciesze	swoich	
rodziców,	w	pięknych	strojach	przed-
stawiły	 historię	 narodzin	 Dzieciątka	
Jezus,	 oprawioną	 kolędami	 i	 pasto-
rałkami.	 Scenografia	 nadała	 temu	
wyjątkowemu	 spotkaniu	 uroczysty 
i	nastrojowy	klimat.	Kiedy	artystyczna	

część	dobiegła	końca,	wszyscy	wystę-
pujący	 na	 scenie	 otrzymali	 gromkie	
brawa,	które	były	uznaniem	za	piękne	
wykonanie	przedstawienia.
	 Na	 zakończenie	 uroczystości	 do	
wspólnego	 kolędowania	 włączyli	 się	
rodzice,	 uczniowie,	 nauczyciele	 oraz	
zaproszeni	 goście.	 Organizatorem	
spotkania	 była	 Rada	 Sołecka	 Brzegu	
Głogowskiego.

GMINNY	DZIEŃ	SENIORA
	 W	2018	r.	po	raz	pierwszy	w	Gmi-
nie	 Żukowice	 obchodzony	 był	 Dzień	
Seniora.	 W	 niedzielę,	 14	 październi-
ka	 2018r.	 w	 sali	 wiejskiej	 w	 Nielubi	
odbyło	 się	 uroczyste	 spotkanie,	 na	
które	 zostali	 zaproszeni	 nasi	 senio-
rzy.	Spotkanie	zorganizowane	zostało	
przez	 wójta	 gminy,	 Dyrektor	 Gmin-
nego	 Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej		
oraz	 	 Dyrektor	 Gminnej	 Biblioteki	
Publicznej	 w	 Nielubi.	 	 Uroczystość	
rozpoczęła	się	od	podziękowań	 i	ży-
czeń	dla	seniorów.	W	dalszej	części	
zaprezentowano	 inscenizację	 „Ak-
tywny	 Senior-bezpieczny	 Senior”.	
Gwiazdą	 wieczoru,	 która	 wystąpiła	
przed	 seniorami	 był	 zespół	 	 „Los	
Emerytos”	 z	 Głogowa.	 Następnym	

punktem	spotkania	była	biesiada	przy	
muzyce.	 Śpiewając	 znane	 i	 lubiane	
piosenki	 Nasi	 seniorzy	 	 stworzyli	
zintegrowaną	grupę	wyrażając	swoje	
emocje	 i	zadowolenie.	Organizatorzy	
przygotowali	ciepły	poczęstunek	oraz	
przepyszne	słodkości.
	 Mamy	 nadzieję,	 że	 ten	 dzień	 na	
długo	pozostanie	w	sercach	i	pamięci	
naszych	Seniorów.	
	 Serdecznie	 dziękujemy	 przede	
wszystkim	 gościom	 za	 tak	 liczne		
przybycie.	 Ponadto	 podziękowania	
kierujemy	 do	 Pani	 Kierownik	 Domu	
Dziennego	 Pobytu	 w	 Głogowie	 Da-
nucie	Ławrowskiej	i	wszystkich	tych,	
bez	których	ten	dzień	nie	mógłby	się	
odbyć.	Do	zobaczenia	w	2019	roku.
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DZIEŃ	KOBIET	W	GMINIE	ŻUKOWICE

SPOTKANIE	OPŁATKOWE
W	GMINIE	ŻUKOWICE

POŻYTECZNE	WAKACJE	W	NIELUBI

WAKACJE	Z	RODZINĄ
ZABŁOCIE,	BUKWICA

ORAZ	SŁONE

	 Dzień	 kobiet,	 to	 coroczne	 święto	
kobiet	 o	 długiej,	 bo	 stuletniej	 trady-
cji,	 obchodzone	 w	 Polsce	 8	 marca.	
To	 święto,	 które	 wywołuje	 wiele	 po-
zytywnych	 emocji.	 Bez	wątpienia	 jest	
również	dobrą	okazją,	by	się	wspólnie	
śmiać	i	bawić.	Z	tej	to	okazji	w	sobotę	
10	 marca	 na	 sali	 wiejskiej	 w	 Nielubi	
odbyło	 się	 już	 tradycyjne	 spotkanie	
z	 okazji	 Dnia	 Kobiet	 pod	 patronatem	
Wójta	Gminy	Żukowice.	Udział	w	nim	
wzięło	ponad	70	kobiet	z	terenu	naszej	
gminy	jak	również	z	Głogowa	i	okolic.	

	 Tradycyjnie	już	na	początku	grud-
nia	każdego	roku	Wójt	Gminy	Żuko-
wice	 wraz	 z	 Gminnym	 Ośrodkiem	
Pomocy	 Społecznej	 w	 Żukowicach	
z	 siedzibą	 w	 Nielubi	 we	 współpra-
cy	 z	 Gminną	 Biblioteką	 w	 Nielubi	
zorganizował	 imprezę	 integracyjną	
pn.	„SPOTKANIE	OPŁATKOWE”	dla	
osób	 niepełnosprawnych,	 samot-
nych	 i	 najstarszych	 mieszkańców	
Gminy	Żukowice.	Spotkanie	odbyło	
się	Sali	Wiejskiej	w	Nielubi,	w	której	
brało	udział	około	200	osób.

	 Obrzędu	 opłatkowego	 dokonał	
proboszcz	 Parafii	 Św.	 Jakuba	 w	
Jakubowie	 -	 ks.	 kanonik	 Stanisław	
Czerwiński	wspólnie	z	Proboszczem		
Parafii	 pw.	 Bożego	 Ciała	 w	 Brze-
gu	 Głogowskim	 -	 	 ks.	 kanonikiem		
Edwardem	Białasem.

Spotkanie	Opłatkowe
uświetniły:

-	Jasełka	pn.	„Światłość	w	ciem-
ności	świeci”	przygotowane	przez	
uczniów	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	
im.	 Św.	 Floriana	 w	 Brzegu	 Gło-
gowskim	

-	występy	Zespołu	„Chaber”	z	Nie-
lubi.

Spotkanie	 upłynęło	 w	miłej	 i	 sympa-
tycznej	 atmosferze	 i	 pozwoliło	 licznie	
zebranym	 kobietom	 zapomnieć	 choć	
na	chwile	o	troskach	dnia	codziennego	
i	poczuć	się	wyjątkowo	co	jest	szcze-
gólnie	ważne.	Motywem	przewodnim	
spotkania	było	motto:		„W	nocy	gwiaz-
dy	świecą	najjaśniej”.	Wszystkie	Panie	
pojawiły	się	w	srebrnych,	granatowych	
i	czarnych	kreacjach.

	 Organizatorkami	 spotkania	 były	
Pani	Beata	Stachak	–	Przewodnicząca	

Rady	 Gminy	 Żukowice,	 Pani	 Emilia	
Prokopczak	–	Sekretarz	Gminy	 i	Pani	
Katarzyna	Płuciennik	–	Wójt	–	Dyrek-
tor	Biblioteki.	A,	o	 jadło	 i	 napitek	dla	
Pań	–	tradycyjnie	–	zadbali	radni,	wójt	
i	przyjaciele,	którzy	pełnili	 rolę	kelne-
rów.

	 Nie	 zabrakło	 zabaw	 i	 konkursów 
z	nagrodami	–	zwyciężczynie	otrzyma-
ły	nagrody	rzeczowe	i	bony	na	zabiegi	
pielęgnacyjne	jednego	z	salonów	uro-
dy.

	 -	występy	Zespołu	Brzegowiacy	
z	Brzegu	Głogowskiego,

-	 występy	 Zespołu	 LUXCAPELA,	
który	 prezentował	 znane	wszyst-
kim	kolędy	 i	zapraszał	do	wspól-
nego	kolędowania.

	 „SPOTKANIE	 OPŁATKOWE”	 jest	
kontynuacją	 imprezy	 „Dar	 serca	
osobom	starszym	 i	niepełnospraw-
nym	 w	 środowisku	 lokalnym”	 od	
2002	 roku.	 W	 tym	 roku	 spotkali-
śmy	się	już	po	raz	16.	Podczas	w/w	
spotkania	podano	wigilijne	potrawy	
m.in.	 barszcz	 czerwony	 z	 uszkami,	
pierogi,	 krokiety,	 rybę	 po	 grecku,	

ciasta,	 owoce	 i	 inne.	 Uczestnikom	
Spotkania	Opłatkowego	zapewniono	
transport.

	 Zorganizowanie	 całej	 imprezy	
było	możliwe	dzięki	dofinansowaniu	
z	Powiatu	Głogowskiego	ze	środków	
Państwowego	Funduszu	Rehabilita-
cji	 Osób	Niepełnosprawnych,	 gdzie	
realizatorem	zadania	jest	Powiatowe	
Centrum	 Pomocy	 Rodzinie	 w	 Gło-
gowie.	

 SERDECZNE	PODZIĘKOWANIA	
kierujemy	do	wszystkich	osób,
które	zaoferowały	swoją	pomoc
w	przygotowaniach	do	w/w	

imprezy.

	 W	 dniach	 od	 2.07-10.07.2018	 r.	
odbyła	się	kolejna	już	edycja	projektu	
pn.:	 „Pożyteczne	 wakacje”	 dla	 dzieci 
w	wieku	od	7	do	13	lat	z	miejscowo-
ści	Nielubia.	W	zajęciach	udział	wzięło	
25	dzieci.	Jak	co	roku	na	uczestników	
czekało	szereg	atrakcji.	Projekt	rozpo-
czął	 się	 wyjazdem	 do	 Zielonej	 Góry,	
gdzie	w	sali	zabaw	dzieci	rozładowały	
energię	na	trampolinach,	zjeżdżalniach	
i	na	zabawach	w	kolorowych	kulkach.	
Kolejny	dzień	to	wyjazd	do	Ostaszowa,	
gdzie	w	indiańskiej	wiosce	uczestnicy	
uczyli	się	strzelać	z	łuku,	a	ciekawost-
ką	było	wysłuchanie	opowiadań	o	co-
dziennym	życiu	Indian.	Dzień	w	wiosce	
zakończył	się	smażeniem	kiełbasek	na	
ognisku.	 Następnego	 dnia	 wykorzy-
stując	piękna	pogodę	dzieci	pojechały	
nad	 jezioro	do	Boszkowa.	 	Drugi	wy-
jazd	do	Boszkowa	był	do	Krainy	Sma-
ków.	 Tam	 w	 warsztatach	 pn.:	 Cuda 
z	Cukru”	mali	kucharze	wykonali	lizaki	
z	masy	cukrowej,	po	czym	każdy	pró-

	 Ubiegłoroczny	cykl	 imprez	wakacje	
z	rodziną	tym	razem	gościł	w	Zabłociu,	
Bukwicy	i	w	Słonym.	Dla	mieszkańców	
tych	 miejscowości	 zostały	 przygoto-
wane	słodkości,	kiełbasa	z	grilla	oraz	
mnóstwo	 gier	 i	 zabaw	 integrujących	
mieszkańców,	 a	 szczególnie	 rodziny	
z	naszej	gminy.	Ponadto	na	najmłod-
szych	 czekały	 dmuchane	 zamki	 oraz	
mnóstwo	 nagród.	 Na	 imprezy	 przy-
było	wiele	dzieci	 ze	swoim	rodzicami	
i	opiekunami.	Organizowane	„Wakacje	
z	rodziną”	są	dla	mieszkańców	gminy	
Żukowice	okazją,	aby	aktywnie	spędzić	
czas	 na	 świeżym	powietrzu	w	 gronie	
rodziny	i	znajomych.

	 Bardzo	 dziękujemy	 wszystkim	
mieszkańcom,	 którzy	 włączyli	 się 
w	 organizację	 tych	 imprez.	 Słowa	
podziękowań	 kierujemy	 również	 do	

bował	wykonane	przez	siebie	wyroby.	
Na	koniec	gospodarze	Krainy	Smaków	
zafundowali	 wszystkim	 uczestnikom	
festiwal	 baniek	 mydlanych.	 Ostatni	
wyjazd	 był	 do	 Głogowa,	 gdzie	 dzieci	
udały	 się	 w	 rejs	 statkiem	 po	 Odrze,	
a	 następnie	 przeszły	 tam	 chrzest	 na	
wilka	 morskiego.	 Projekt	 jak	 sama	
nazwa	mówi	„Pożyteczne	wakacje”	to	
nie	tylko	zabawa.	Dzieci	wykonały	też	
prace	 na	 rzecz	 swojej	 miejscowości.	
Uporządkowały	 klomby	 na	 wiejskim	
skwerze	 kwiatowym	 i	 pielęgnowały	
rośliny,	które	tam	rosną.	
	 Zakończenie	projektu	odbyło	 się	na	
sali	wiejskiej	w	Nielubi.	Dzieci	uczest-
niczące	 w	 projekcie	 otrzymały	 upo-
minki,	 zjadły	 kiełbaskę	 z	 grilla	 i	 lody.	
Sołtys	 wsi	 Nielubia	 pani	 Ewa	Warych 
i	 uczestnicy	 projektu	 dziękują	 pani	
Iwonie	Seweryn,	pani	Magdalenie	Ada-
mowicz,	pani	Mai	Adamowicz,	pracow-
nikom	 GBP	w	 Nielubi	 za	 pomoc	 przy	
realizacji	„Pożytecznych	Wakacji”.

sołtysów	 wsi,	 którzy	 bardzo	 mocno	
włączyli	się	w	zorganizowanie	festynu	
w	tej	miejscowości.
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GMINA ŻUKOWICE
W CIENIU KOLEGIATY 

WAKACYJNY	TYDZIEŃ

	 W	 środę	 15	 sierpnia	 2018	 roku	
pod	 głogowską	 Kolegiatą	 kolejny	 raz	
odbyły	się	uroczystości	Święta	Wnie-
bowzięcia	 NMP,	 Święta	 Wojska	 Pol-
skiego	oraz	Święta	Folkloru	i	Tradycji	
Ziemi	Głogowskiej	„W	cieniu	Kolegia-
ty”.
	 W	myśl	idei	tego	święta,	którym	jest	
kultywowanie	 najpiękniejszych	 trady-
cji	 ludowych,	 każda	 z	 gmin	 powiatu	
głogowskiego	 przygotowała	 własne	
stoisko,	 gdzie	 można	 było	 podziwiać	
lokalne	rękodzieła,	a	także	skosztować	
różnych	 domowych	 wypieków	 i	 po-
traw.	
	 Stoisko	 Gminy	 Żukowice	 przygo-
towane	 przez	 pracowników	 Gminnej	
Biblioteki	Publicznej	w	Nielubi	cieszy-
ło	 się	 ogromnym	 zainteresowaniem	
–	 znalazły	 się	 na	 nim:	 kwiaty,	 owoce	
oraz	 rękodzieło.	Dużą	uwagą	 cieszyły	
się	zdjęcia	Gminy	Żukowice	zrobione	z	
lotu	ptaka.
	 Panie	z	sołectwa	Kłoda	i	Szczepów	
przygotowały	 przepyszne	 pierogi,	 bi-

	 Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecz-
nej	w	Żukowicach	z/s	w	Nielubi	wraz	
z	Wójtem	Gminy	Żukowice	zorganizo-
wał	już	po	raz	czternasty	imprezę	inte-
gracyjną	pn.	„Wakacyjny	Tydzień”	dla	

dzieci,	 osób	 niepełnosprawnych	 i	 ich	
rodzin	 tym	 razem	w	Brzegu	Głogow-
skim,		Szczepowie	i	Nielubi.	Dzieci	i	ich	
rodziny	w	 tym	również	osoby	niepeł-
nosprawne	bawiły	się	z	firmą	„Twist”.	
Uczestnicy	imprezy	brali	udział	w	licz-
nych	 konkurencjach	 sportowych,	 za	
które	otrzymywali	słodkości.		Przepro-
wadzono	 również	 konkurs	 rodzinny, 
w	którym	rodziny	przeszły	przez	liczne	
konkurencje	sprawnościowe.	

	 Po	raz	pierwszy		na	Naszej	imprezie	
odbyły	 się	 warsztaty	 z	 Kloclegowni, 
a	 w	 nich:	 Laboratorium	 gluta	 i	 Eks-
perymenty	 z	 suchym	 lodem,	 które	
cieszyły	się	bardzo	dużym	zaintereso-
waniem.
	 Największą	 atrakcją	 „Wakacyjnego	
Tygodnia”	był	przede	wszystkim	Festi-
wal	kolorów,	który	odbył	się	na	zakoń-
czenie	imprezy	w	trakcie		Zumby.

	 Podczas	 imprezy	uczestnicy	korzy-
stali	 z	 dmuchanych	 zamków,	 basenu	

gos	oraz	ciasto.	W	uroczystości	wzięły	
udział	zespoły	folklorystyczne	Chaber	i	
Brzegowiacy.		Rękodzieło	udostępniła	
pani	Beata	Budzinowska	-	mieszkanka	
Nielubi.

	 Dziękujemy	 wszystkim	 osobom,	
które	 przyczyniły	 się	 do	 atrakcyjnego	
zaprezentowania	 naszej	 gminy	 pod-
czas	 uroczystości	 „W	 cieniu	Kolegia-
ty”.

z	 kulami	 wodnymi	 oraz	 pokazu	 wo-
zów	 bojowych	 Ochotniczych	 Straży	
Pożarnych	z	 terenu	Gminy	Żukowice.	
Ponadto	dzieci	mogły	malować	buzie	
oraz	 korzystać	 z	 balonowego	 ZOO	

dzięki	pracownikom	Gminnej	Bibliote-
ki	Publicznej	w	Żukowicach	z/s	Nielubi	
-	za	co	serdecznie	dziękujemy.	

	 Dla	wszystkich	uczestników	imprezy	
przygotowano	 darmowy	 poczęstunek	
tj.	 hod-dogi,	 lody,	 	 napoje,	 kiełbaska 
z	grilla,	popcorn,	watę	cukrową.	
	 Zorganizowanie	 całej	 imprezy	
było	 możliwe	 dzięki	 dofinansowaniu 
z	 Powiatu	 Głogowskiego	 ze	 środków	
Państwowego	 Funduszu	 Rehabilita-
cji	 Osób	 Niepełnosprawnych,	 gdzie	
realizatorem	 zadania	 jest	 Powiatowe	
Centrum	 Pomocy	 Rodzinie	 w	 Głogo-
wie	a	 także	budżetu	Gminy	Żukowice	
i	 budżetu	 Gminnej	 Komisji	 Rozwią-
zywania	 Problemów	 Alkoholowych 
w	Żukowicach.	

	 Składamy	 także	 serdeczne	 podzię-
kowania	wszystkim	tym,	którzy	zaan-
gażowali	się	w	zorganizowanie	„Waka-
cyjnego	Tygodnia”	w	poszczególnych	
miejscowościach.

FOLKLOR	I	TRADYCJA
Z	ZESPOŁEM	BRZEGOWIACY	

	 Dzięki	pozyskanej	dotacji	ze	środ-
ków	 Programu	 „Działaj	 Lokalnie	
2018”	 w	 połowie	 września	 zespół	
folklorystyczny	 Brzegowiacy	 miał	
okazję	 zwiedzić	 Muzeum	 Etnogra-
ficzne	w	Ochli.	Zwiedzający	zobaczy-
li	 zabytki	 z	 czterech	 historycznych	
regionów:	Zachodniej	Wielkopolski,	
Wschodnich	Łużyc,	Dolnego	Śląska	
i	 tzw.	 obszaru	 środkowo-lubuskie-
go.
	 Zabytki	 architektury	 ludowej	
wkomponowano	 w	 zastany	 krajo-

braz	 i	układ	przestrzenny,	nawiązu-
jąc	 do	 kształtu	 wsi.	 Do	 najcenniej-
szych	 należą	 najstarszy	 zachowany	
dom	 z	 Potrzebowa	 (1675	 r.)	 oraz	
wieża	winiarska	z	Budachowa	(XVIII	
w.).	
	 Dużym	zainteresowaniem	cieszy-
ła	się	ścieżka	przyrodnicza.	Ścieżka	
prezentuje	 bogactwo	 fauny	 i	 flory,	
współzależność	 środowiska	 przy-
rodniczego	 i	 kulturowego.	Znajduje	
się	tu	prawie	80	zabytkowych	obiek-
tów	i	ponad	dziesięć	tysięcy	artefak-

tów	prezentowanych	na	wystawach	
stałych	oraz	zgromadzonych	w	ma-
gazynach.
	 W	 przepięknej	 scenerii	 skanse-
nu	 odbyła	 się	 profesjonalna	 sesja	
fotograficzna.	 Obecność	 zespołu	
Brzegowiacy	 wywołała	 ogromne	
zainteresowanie	 pozostałych	 zwie-
dzających,	 którzy	 chętnie	 włączali	
się	do	wspólnego	śpiewania.	Na	za-
kończenie	 uczestnicy	 zjedli	 posiłek	
w	 naturalnej	 scenerii	 przy	 Łowisku	
Pstrągowym.
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ZAJĘCIA	FITNESS

W	RAMACH	PROJEKTU	
„FIT	MANIA”

GMINNY	TURNIEJ	PIŁKI	SIATKOWEJ

ZAWODY,	RYWALIZACJA,	INTEGRACJA	I	DOBRA	ZABAWA
W	RAMACH	TURNIEJU	WSI	

	 Dzięki	 pozyskanej	 dotacji	 ze	 środ-
ków	 Urzędu	 Marszałkowskiego	 Wo-
jewództwa	 Dolnośląskiego	 	 przez	
Klub	Aktywnych	Kobiet	z	Nielubi	oraz	
Gminną	 Bibliotekę	 Publiczną	 Panie 
z	terenu	Gminy	Żukowice	miały	okazję	
do	poprawy	swojej	kondycji	fizycznej.	

	 W	 okresie	 od	 marca	 do	 maja	
uczestniczki	 brały	 udział	 w	 różno-
rodnych	 zajęciach	 fitness	 tj.	 pilates,	

	 W	 	 sobotę	 22	 września	 na	 boisku	
szkolnym	w	Nielubi	odbył	się	corocz-
ny	 Gminny	 Turniej	 Piłki	 Siatkowej 
o	Puchar	Wójta	Gminy	Żukowice.	

	 W	 turnieju	 udział	 wzięło	 pięć	 dru-
żyn:	 z	 Bukwicy,	 Kłody,	 Nielubi	 oraz	
dwie	 drużyny	 ze	 Szczepowa.	 Turniej	

 Na stałe w kalendarz imprez 
gminnych wpisał się już Turniej 
Wsi o Puchar Wójta Gminy, któ-
ry tym razem odbył się w Kło-
dzie. Sześć drużyn z: Bukwicy, 
Glinicy, Czernej, Kłody Nielubi 
i Szczepowa walczyło o zwy-
cięstwo w 7 ciekawych konku-
rencjach.

 Współpraca w drużynach, 
poczucie humoru i zaanga-
żowanie zawodników, a także 
kibiców tworzyły znakomitą 
atmosferę imprezy. Nad prawi-
dłowością przebiegu zawodów 
czuwało jury. Rywalizacja była 
bardzo zacięta, jednak uczest-
nicy turnieju podkreślali, że nie 
liczy się zwycięstwo, a dobra 
zabawa. 

 I miejsce o Puchar Wójta 
Gminy Żukowice zdobyło so-
łectwo Kłoda, II miejsce Bu-
kwica, natomiast na III miejscu 
uplasował się Szczepów. 

 Na turnieju nie zabrakło sto-
isk gastronomicznych oraz 
atrakcji dla dzieci, dla których 
organizatorzy zapewnili dużo 
frajdy przygotowując liczne 
zabawy animacyjne oraz dmu-
chane zamki. Całość zakończy-
ła zabawa taneczna, na której 
mieszkańcy i przybyli goście 
mogli się bawić do późnych 
godzin wieczornych. 

tabata,	stretching.	Ponadto	w	ramach	
projektu	odbyły	się	spotkania	z	panią	
dietetyk,	 która	 zapoznała	 uczestnicz-
ki	 z	 zasadami	 zdrowego	 odżywiania, 
z	piramidą	żywienia	oraz	błędach	po-
pełnianych	przy	stosowaniu	diet.	Panie	
przyrządzały	również	pyszne	i	zdrowe	
sałatki	oraz	przekąski.	Dodatkowo	każ-
da	z	Pań	miała	możliwość	wykonania	
pomiaru	 tkanki	 tłuszczowej,	mięśnio-
wej	oraz	wieku	metabolicznego.

odbył	 się	według	zasad:	każdy	 z	każ-
dym.	Pierwsze	miejsce	 	 bez	 przegra-
nego	meczu	w	Gminnym	Turnieju	Piłki	
Siatkowej,	 zdobywając	 tym	 samym	
Puchar	 Wójta	 Gminy	 Żukowice	 zdo-
była	drużyna	z	Kłody.	Drugie	miejsce	
przypadło	drużynie	z	Nielubi,	a	trzecie	
drużynie	z	Bukwicy.

	 W	czasie	 trwania	Turnieju	wszyscy	
uczestnicy	mogli	 zjeść	 ciepły	 posiłek	
oraz	 uzupełnić	 płyny	 w	 organizmie.	
Na	zakończenie	zawodów	wójt	gminy	
podziękował	 wszystkim	 za	 przybycie	
i	 spędzenie	 czasu	w	sposób	 aktywny	
oraz	 wręczył	 uczestnikom	 puchary,	
dyplomy	oraz	piłki	siatkowe
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STYPENDIA	NAUKOWE	
ROZDANE

SZKOŁA	PODSTAWOWA
W	BRZEGU	GŁOGOWSKIM

MA	SWÓJ	SZTANDAR	I	PATRONA

WZBOGACONA	OFERTA	EDUKACYJNA
W	SZKOLE	PODSTAWOWEJ
W		BRZEGU	GŁOGOWSKIM

	 Gmina	 Żukowice	 po	 raz	 kolejny	
sięgnęła	po	pieniądze	z	Regionalnego	
Programu	 Operacyjnego	 Wojewódz-
twa	 Dolnośląskiego	 na	 lata	 2014-
2020,	w	ramach	równego	dostępu	do	
wysokiej	jakości	edukacji	podstawo-
wej,	 gimnazjalnej	 i	 ponadgimnazjal-
nej.	Wartość	całego	projektu,	to	kwo-
ta	ok.	225.500,00	zł,	z	czego	Gmina	
pozyskała	kwotę	ok.	214.225,00	zł.	
	 W	 ramach	 otrzymanej	 dotacji	 od	
stycznia	 2019	 r.	 do	 czerwca	 2020	
r.	 zostanie	 wzbogacona	 oferta	 edu-
kacyjna	 w	 Szkole	 Podstawowej	 im.	
Św.	 Floriana	w	Brzegu	Głogowskim.	
W	ramach	projektu	zostaną	zorgani-
zowane	 dla	 uczniów	 zajęcia	 dydak-
tyczno	–	wyrównawcze,	zajęcia	roz-
wijające	zainteresowania	oraz	zajęcia	

wyjazdowe	 m.in.	 do	 Humanitarium,	
Muzeum	Przyrodniczego	czy	Afryka-
narium	i	zoo.	W	ramach	zadania	zo-
staną	doposażone	pracownie	przed-
miotowe	umożliwiających	utworzenie	
warunków	do	nauczania	opartego	na	
metodzie	 eksperymentu.	 Dodatkowo	
zaplanowano	 doskonalenie	 i	 rozwój	
kompetencji	 zawodowych	 dla	 na-
uczycieli.
	 W	tym	miejscu	należy	przypomnieć	
iż,	 podobny	 projekt	 jest	 realizowany	

	 Tego	dnia	byliśmy	świadkami	prze-
pięknej	 uroczystości.	 9	 maja	 2018	
roku	 odbyła	 się	 uroczystość	 nada-
nia	 imienia	 świętego	Floriana	Szkole	
Podstawowej	w	Brzegu	Głogowskim.	
Uroczystość	 rozpoczęła	 się	 Mszą	
Świętą	w	Kościele	pw.	Bożego	Ciała	
w	Brzegu	Głogowskim,	w	czasie,	któ-
rej	został	poświęcony	sztandar.	Odtąd	
będzie	 on	 pełnił	 funkcję	 reprezenta-
cyjną	oraz	wyrażał	najważniejsze	za-
sady	 i	 wartości	 szkolnej	 społeczno-
ści.	Uroczystość	rozpoczęła	się	Mszą	
Świętą,	 której	 przewodniczył	 Biskup	
Diecezji	Zielonogórsko	–	Gorzowskiej	
Tadeusz	 Lityński	 a	 także	 ks.	 kano-
nik	 Zbigniew	 Walaszek,	 ks.	 kanonik	
Edward	 Białas,	 ks.	 kanonik	 Ryszard	
Kolano	i	ks.	kanonik	Stanisław	Czer-
wiński.

	 Po	uroczystej	Mszy,	przy	akompa-
niamencie	Orkiestry	Huty	Miedzi	Gło-
gów	w	asyście	wielu	pocztów	sztan-
darowych	 społeczność	 szkolna	 oraz	
goście	 przemaszerowali	 do	 szkoły,	
gdzie	odbyła	się	uroczystość	nadania	
imienia	i	przekazania	sztandaru.

	 W	 uroczystości	 udział	 wzięli	 licz-
nie	 przybyli	 goście,	 władze	 gminy,	
radni,	 sołtysi,	 dyrektorzy	 gminnych	
jednostek,	 strażacy,	 uczniowie	 wraz	
z	 rodzicami,	 jej	 absolwenci,	 grono	
pedagogiczne	 oraz	 mieszkańcy	 na-
szej	społeczności.

	 Po	 przywitaniu	 gości	 głos	 zabra-
ła	 Pani	 Katarzyna	 Kraus	 -	 Dyrektor	
Szkoły	 Podstawowej	 w	 Brzegu	 Gło-

	 W	 dniu	 1	 października	 2018	 r.	 w	
Świetlicy	 Wiejskiej	 w	 Nielubi	 Wójt	
Gminy	 oraz	 Dyrektorzy	 Szkół	 Pod-
stawowych	Pani	Ewa	Chlebicka	oraz	
Pani	 Katarzyna	 Kraus	 uroczyście	
wręczyli	dyplomy	35	uczniom	z	Gmi-
ny	 Żukowice	 za	 najlepsze	 wyniki	 w	
nauce	w	roku	szkolnym	2017/2018.	
	 Stypendia	 przyznane	 zostały	 po	
raz	 piąty.	 Aby	 uzyskać	 stypendium	
uczniowie	musieli	spełnić	wymagania	
zawarte	w	uchwale	Nr	XLII/323/2018	
Rady	 Gminy	 Żukowice	 z	 dnia	 29	

maja	2018	r.	w	sprawie	„Regulaminu	
przyznawania	 stypendiów	 i	 nagród	
dla	 uzdolnionych	 dzieci	 i	 młodzie-
ży”.	 Stypendia	 są	 przyznawane	 dla	
młodzieży	 z	 terenu	 gminy	 niezależ-
nie	 od	 szkoły	 do	 jakiej	 uczęszczają.	
Wójt	 Gminy	 wręczył	 wyróżnionym	
uczniom	 nagrodę	 pieniężną,	 dy-
plom	 oraz	 upominek,	 natomiast	 do	
rąk	 rodziców	 trafił	 list	 gratulacyjny.	
Wszystkim	stypendystom	serdecznie	
gratulujemy	 tak	wysokich	wyników	 i	
życzymy	kolejnych	sukcesów.

w	 Szkole	 Podstawowej	 i	 Gimnazjum	
w	Nielubi	od	października	2017	r.	i	po-
trwa	do	końca	czerwca	2019	r.	
	 Wartość	 tego	 projektu,	 to	 kwota	
ok.	 450.000,00	 zł,	 z	 czego	 dotacja	
stanowi	kwotę	ok.	425.000,00	zł.	
	 Oprócz	zajęć	edukacyjnych,	w	ra-
mach	 projektu	 Szkoła	 Podstawowa	
w	Nielubi	została	zaopatrzona	w	no-
woczesny	sprzęt	edukacyjny.
	 Zakupione	zostały	pomoce	dydak-
tyczne,	 sprzęt	 multimedialny	 oraz	
wyposażenie	do	pracowni	przedmio-
towych,	 m.in.:	 laptopy	 wraz	 z	 opro-
gramowaniem,	zestaw	EEG	Biofeed-
back	 z	 zestawem	 komputerowym,	
edukacyjne	programy	multimedialne,	
rzutnik	 multimedialny,	 gry	 edukacyj-
ne,	 wizualizer,	 tablica	 interaktywna,	

zestawy	matematyczne,	gry	logiczne,	
mikroskop	 optyczny	 z	 preparatami,	
model	 serca	 oraz	 skóry	 człowieka,	
sprzęt	do	eksperymentów	biologicz-
nych,	chemicznych	i	fizycznych	oraz	
mapy	i	publikacje	albumowe	do	pra-
cowni	geograficznej.		

	 Łączna	 wartość	 zakupionego	
sprzętu	w	ramach	programu	to	kwota	
blisko	125.000,00	zł.

gowskim,	 która	 mówiła	 –	 Jesteśmy	
świadkami	 historycznego	 wydarze-
nia	jakim	jest	nadanie	szkole	imienia,	
a	 przekazanie	 sztandaru	 staje	 się	
dodatkowym	uhonorowaniem	warto-
ści,	tradycji	i	historii	tej	szkoły,	która	
w	dalszych	słowach	 zaprezentowała	
historię	Szkoły	oraz	postać	jej	nowe-
go	 patrona	 -	 Świętego	 Floriana	 oraz	
powiązania	 zawodów,	 którym	 patro-
nuje	św.	Florian	z	dzisiejszą	szkołą.	

	 Po	 odczytaniu	 przez	 Panią	 Beatę	
Stachak	-	Przewodniczącą	Rady	Gmi-
ny	 Żukowice,	 uchwały	 Rady	 Gminy	
dotyczącej	nadania	 imienia	nastąpiła	
ceremonia	 przekazania	 sztandaru.	
Po	 prezentacji	 sztandaru	 wszystkim	
zgromadzonym	 uczniowie	 szkoły	
złożyli	 ślubowanie.	 Była	 to	 niezwy-

kle	 ważna	 chwila	 dla	 całej	 szkolnej	
społeczności.	Następnie	głos	 zabrali	
dostojni	goście.	Głos	zabrał	 również	
Wójt	Gminy	Krzysztof	Wołoszyn,	któ-
ry	 w	 swoim	 wystąpieniu	 podkreślił	
istotę	 placówki.	 Zaznaczył	 również,	
iż	 to	 ludzie	 stanowią	 jej	 największą	
wartość		-	dyrektorzy	szkoły,	nauczy-
ciele,	 wychowawcy,	 dzieci	 i	 rodzice	
dzięki	którym	ta	szkoła	istnieje.	

	 Wójt	 Gminy	 podkreślił,	 jak	 waż-
na	decyzja	podjęta	 została	 rok	 temu	
przez	władze	gminy.	Była	to	decyzja,	
która	stała	się	przełomowa	dla	przy-
szłości	 tej	 szkoły	 -	 kompleksowy	
remont	 naszych	 placówek,	 w	 tym	
remont	 Szkoły	 w	 Brzegu	 Głogow-
skim.	Wartość	łączna	tego	zadania	to	
ponad	 5	 mln	 złotych.	 To	 największa	
w	 historii	 tej	 gminy	 inwestycja.	 -	
Jeszcze	rok	temu	ten	budynek	wyglą-
dał	bardzo	źle,	dziś	to	obiekt	na	miarę	
XXI	wieku.	Myślę	że	dziś	coraz	mniej	
z	nas	pamięta	jak	ona	wyglądała	jesz-
cze	rok	temu.	Bo	to	już	historia.	O	ile	
przyjemniej	 patrzy	 się	 na	 tę	 szkołę	

i	 warunki	 w	 jakich	 przyszło	 uczyć	
się	naszym	dzieciom	nie	trzeba	chy-
ba	 nikogo	 przekonywać.	 Tą	 decyzją	
zmieniliśmy	wiele.	Tą	decyzją	pozwo-
liliśmy	tej	szkole	na	nowe	inicjatywy,	
na	 nowe	 otwarcie.	 I	 dziś	 jesteśmy	
świadkiem	nowego	otwarcia.	

	 Wójt	 Gminy	 podziękował	 również	
wszystkim	 pomysłodawcom	 tej	 ini-
cjatywy	oraz	podziękował	wszystkim	
którzy	włączyli	 się	w	organizację	 tej	
uroczystości,	 która	 dziś	 przechodzi	
do	kronik	historii.

	 Na	 zakończenie	 uroczystości	 go-
ście	 obejrzeli	 występ	 artystyczny	
w	 wykonaniu	 uczniów	 szkoły,	 a	 na-
stępnie	 zaproszono	 wszystkich	 na	
przepyszny	 poczęstunek.	 Na	 placu	
za	 szkołą	 Strażacy	 z	 jednostek	 OSP	
z	Gminy	Żukowice	zaprezentowali	po-
kaz	 sprzętu	 strażackiego	oraz	 swoje	
umiejętności.	
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AKTYWNA
TABLICA

–	DOFINANSOWANIE	
DLA	SZKÓŁ

KAMPANIA	ADOPCYJNA
„PRZYGARNIJ	PSA”
 W 2018 r. w związku z przy-
jęciem przez Radę Gminy Żu-
kowice Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Żu-
kowice  ruszyła kampania ad-
opcyjna pn. „Przygarnij Psa”. 

 Celem tego działania jest idea 
mająca na celu jak najszybsze 
znalezienie domu dla zwie-
rzęcia, po jego umieszczeniu 
w schronisku. 

 Kampania to inicjatywa ma-
jąca na celu promocję adopcji 
zwierząt ze schroniska. Po-
przez akcję chcemy ograni-

 Gmina Żukowice pozyska-
ła kolejne środki tym razem 
w ramach Rządowego Pro-
gramu „Aktywna Tablica”. 
Kwota dofinansowania 
28.000,00 zł.

 „Aktywna tablica” to 
program rozwijania szkol-
nej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-
komunikacyjnych na lata 
2017-2019. 

 Dzięki pozyskanym środ-
kom Szkoły Podstawowe 
Gminy Żukowice zostaną 
doposażone w interak-
tywne monitory dotykowe 
(każda szkoła otrzyma po 
2 monitory).

czyć problem związany z bez-
domnością zwierząt. W ramach 
kampanii, osoba która adoptuje 
psa odłowionego z terenu Na-
szej gminy, otrzyma jednorazo-
wo zwrot części kosztów jego 
utrzymania w wysokości do 
550 zł.Obecnie psy odłowione 
z naszego terenu są umiesz-
czone w Miejskim Schronisku 
dla Bezdomnych Zwierząt we 
Wróblinie Głogowskim.

 W przypadku adopcji  nowy 
właściciel psa będzie miał 6 
miesięcy na realizację rekom-
pensaty od dnia podpisania 
umowy z Gminą Żukowice 
i przedstawienie faktur za za-

kup m.in. karmy, akcesoriów 
lub wykonaniu zabiegów we-
terynaryjnych przeznaczonych 
wyłącznie dla adoptowanego 
zwierzęcia. Serdecznie zapra-
szamy.

	 Jednym	 z	 ważniejszych	 tematów	
gospodarczych	Gminy	 	w	minionym	
roku	 była	 sprawa	 przystąpienia	 do	
zmiany	 studium	 i	 planu	 zagospoda-
rowania	 przestrzennego	 pod	 plano-
waną	 realizację	 przez	 KGHM	 Polska	
Miedź	S.A.	tj.	budowy	szybu		GG-2	w	
okolicach	m.	Kamiona	i	Słone.	
	 Rada	Gminy	Żukowice	na	miesiąc	
kwiecień	 wyznaczyła	 konsultacje	
społeczne,	 których	 celem	 było	 po-
znanie	opinii	mieszkańców	m.	Słone	
i	 Kamiona	 w	 kwestii	 potencjalnej	
decyzji	co	do		budowy	szybu.	Miesz-
kańcy	w	większości	opowiedzieli	się	
przeciwko	budowie	szybu.	
	 Rada	Gminy	w	 tej	 sprawie	spoty-
kała	się	wielokrotnie	analizując	głosy	
mieszkańców	 m.	 Kamiona	 i	 Słone	
oraz	 mając	 na	 uwadze	 wszystkie	
pojawiające	 się	 głosy	 mieszkańców	
z	terenu		całej	Gminy	Żukowice,	przy-
stąpiła	do	negocjacji	z	KGHM.
	 W	 wyniku	 negocjacji	 radni	
większością	 głosów	 zdecydowali	
o	przystąpieniu	do	zmiany	dokumen-
tów	 planistycznych	 umożliwiających	
w	przyszłości	budowę	szybu.
	 Dodatkowo	 Gmina	 Żukowice	
i	 KGHM	 Polska	 Miedź	 S.A.	 zawarły	
porozumienie	 dotyczące	 realizacji	
inwestycji	 polegającej	 na	 budowie	
szybu	wdechowego	GG-2.

	 Dzięki	 porozumieniu	 Gmina	
w	 przyszłości	 może	 zyskać	 dodat-
kowe	 wsparcie	 finansowe,	 a	 jedno-
cześnie	KGHM	Polska	Miedź	S.A.	ma	
rekompensować	ewentualne	wpływy	
budowy	 szybu	 GG-2	 lokalnej	 spo-
łeczności.	

Na mocy podpisanego
porozumienia:

	 KGHM	 Polska	 Miedź	 SA	 wyko-
na	 szyb	 GG-2,	 który	 będzie	 pełnił	
rolę	 szybu	 wdechowego	 z	 funkcją	
materiałowo-zjazdową.	 Porozu-
mienie	 zakłada	 m.in.	 organizację	
wypoczynku	 dla	 dzieci	 i	 młodzieży,	
bezpłatne	 konsultacje	 medyczne		
oraz	 możliwość	 korzystania	 przez	
mieszkańców	 Kamiona	 i	 Słone	
z	obiektów	rekreacyjnych.	
	 KGHM	 wykona	 również	 inwenta-
ryzację	 wszystkich	 budynków	 w	 m.	
Kamiona	 i	 Słone.	 Zgodnie	 z	 porozu-
mieniem	 wokół	 placu	 szybowego	
zostanie	 wykonana	 zielona	 otulina,	
a	dojazd	do	szybu	ma	zostać	zorga-
nizowany	 wyłącznie	 od	 strony	 drogi	
krajowej	nr	12.	KGHM	Polska	Miedź	
zobowiązała	się	również	do	wspiera-
nia	budżetu	Gminy	Żukowice	w	trak-
cie	realizacji	inwestycji.

USUWANIE	AZBESTU
	 W	2018	r.	Gmina	Żukowice	już	po	raz	kolejny	pozyskała	dotację	zWoje-
wódzkiego	Funduszu	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	we	Wrocła-
wiu	na	usuwanie	wyrobów	zawierających	azbest	z	terenu	Gminy	Żukowice.	

	 Wyroby	zostały	zebrane	ze	wszystkich	zgłoszonych	wniosków	w	2018	r.	
do	Urzędu	Gminy.	Zebrano	odpady	w	ilości	10,115	Mg.

	 Wartość	wykonanych	prac	 to	 kwota	blisko	5	700	 zł,	 a	 dofinansowanie	
wyniosło	4	650,00	zł.	

BARWY	TAŃCA

SZYB GG 2 ODRA

		 „Barwy	tańca”	pod	takim	tytułem	
od	września	do	grudnia	br.	na	tere-
nie	naszej	gminy	były	prowadzone	
zajęcia	 taneczno-ruchowe.	 Organi-
zatorem	warsztatów	była	Grupa	Kre-
atywni	 w	 Żukowicach	 przy	 współ-
pracy	z	Gminną	Biblioteką	Publiczną	
w	 Nielubi	 oraz	 Gminą	 Żukowice. 

	 W	 zajęciach	 brało	 udział	 20	
uczniów	 ze	 Szkoły	 Podstawo-
wej	w	Nielubi	 oraz	 20	 uczniów	 ze	
Szkoły	 Podstawowej	 w	 Brzegu	
Głogowskim.	 Uczniowie	 każdej	
ze	 szkół	 spotykali	 się	 raz	 w	 ty-
godniu,	 aby	 spożytkować	 nad-
miar	 nagromadzonej	 energii 
w	 przyjaznym	 otoczeniu	 oraz	
kształtować	poczucie	rytmu	i	este-
tykę	ruchu.

	 Warsztaty	 taneczne	 były	 prowa-
dzone	 przez	 wykwalifikowanego	
instruktora	 tańca	 w	 formie	 weso-
łej	 zabawy	 z	 tańcem,	 połączonej	
z	 nauką	 podstaw	 różnych	 technik	
tanecznych.
	 Zajęcia	 odbywały	 się	 przy	 róż-
nym	rodzaju	muzyki	dostosowanej	

do	upodobań	dzieci.	Głównym	ce-
lem	projektu	było	zachęcenie	dzieci 
i	 młodzieży	 do	 nauki	 tańca	 gru-
powego,	 improwizacji	 ruchowej 
i	wyrażania	swoich	emocji	poprzez	
taniec.

	 18	 grudnia	 w	 Gminnej	 Bibliote-
ce	Publicznej	w	Nielubi	odbyło	się	
podsumowanie	 projektu,	 podczas	
którego	 dzieci	 uczęszczające	 na	
zajęcia	przygotowały	pokaz	tańców	
dla	szerzej	widowni.	Dzieci	spisały	

się	 bardzo	 dzielnie	 i	 pięknie	 wy-
stąpiły,	 otrzymując	duże	brawa	od	
przybyłych	 gości.	 Dodatkowo	 nie-
zapomnianych	 wrażeń	 dostarczył	
młodym	 tancerzom	pokaz	pary	 ta-
necznej,	 finalistów	 turnieju	 Grand	
Prix	 Polski	w	 roku	 2016	 -	Małgo-
rzaty	Szczęsnej	i	Pawła	Pachuty.

	 Para	 zaprezentowała	 młodym	
tancerzom	 kilka	 standardów	 ta-
necznych	pokazując	jak	wiele	barw	
ma	taniec.	Na	zakończenie	uroczy-
stości	 na	 przybyłych	 gości	 czekał	
poczęstunek.	Spotkanie	odbyło	się	
w	 przyjaznej	 atmosferze,	 które	 z	
pewnością	stworzyło	idealną	okazję	
do	 integracji	 i	 wymiany	 doświad-
czeń.

	 Realizacja	 projektu	 pn.:	 „Barwy	
tańca”	 była	 możliwa	 dzięki	 dofi-
nansowani	 ze	 środków	 Programu	
„Działaj	 Lokalnie	 2018”	 Polsko-
Amerykańskiej	 Fundacji	 Wolności	
realizowanego	 przez	 Akademię	
Rozwoju	Filantropii	w	Polsce”	oraz	
Ośrodek	Działaj	 Lokalnie	 –	 Funda-
cję	„Porozumienie	Wzgórz	Dalkow-
skich”.	 	
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DOPOSAŻENIE	JEDNOSTEK	OSP	W	NOWY	SPRZĘT	RATOWNICTWA
	 Każdego	roku	jednostki	OSP	z	Gmi-

ny	 Żukowice	 doposażane	 są	w	 nowy	

sprzęt	do	ratownictwa.	W	2018	r.	dzię-

ki	pozyskaniu	dotacji	z	dwóch	różnych	

źródeł	 tj.	 Funduszu	 Sprawiedliwości	

oraz	 budżetu	 Samorządu	 Wojewódz-

twa	 Dolnośląskiego	 dokonano	 zaku-

pu	 sprzętu	 o	 łącznej	 wartości	 ponad	

27	000,00	złotych.

	 W	 skład	 zakupionego	wyposażenia	

weszły	2	defibrylatory	z	doradcą	RKO	

Samarytanin	 PAD	 500P,	 2	 zestawy	

PSP	R1	w	plecaku	z	szynami	Krame-

ra,	deską	ortopedyczną	i	pediatryczną,	

aparat	powietrzny,	sygnalizator	bezru-

chu	oraz	narzędzie	typu	hooligan.	

	 Zakup	 tego	 wyposażenia	 zapew-

ni	 jednostkom	 OSP	 pełną	 gotowość	

bojową,	 umożliwi	 sprawne	 udzielanie	

pierwszej	pomocy	na	miejscu	zdarze-

nia,	gdyż	to	strażacy	ochotnicy	są	za-

zwyczaj	pierwsi	na	miejscu	wypadków	

i	 to	 od	 ich	 natychmiastowej	 pomocy	

zależy	życie	poszkodowanych.

ZAWODY	SPORTOWO-POŻARNICZE	W	DOBRZEJOWICACH	

		 W	sobotę	26	maja	boisko	sportowe	

w	Dobrzejowicach	stało	się	miejscem	

rywalizacji	 strażaków	 z	 Ochotniczych	

Straży	Pożarnych	w	Gminnych	Zawo-

dach	 Sportowo-Pożarniczych	 Gminy	

Żukowice.

	 Wstępem	 do	 Turnieju	 była	 uro-

czysta	 msza	 polowa	 w	 intencji	 stra-

żaków	 z	 Gminy	 Żukowice,	 którą	

celebrował	 ks.	 kan.	 Edward	 Białas 

z	 Parafii	 pw.	 Bożego	 Ciała	 w	 Brzegu	

Głogowskim.	 Do	 turnieju	 rozgrywa-

nego	 pod	 czujnym	 okiem	 sędziów,	

któremu	 przewodził	 przedstawiciel	

Komendy	 Powiatowej	 Państwowej	

Straży	Pożarnej	w	Głogowie,	młodszy	

brygadier	 Artur	 Rokaszewicz	 stanęły	

jednostki	 OSP	 z	 Brzegu	 Głogowskie-

go,	Czernej,	Dobrzejowic,	Kłody	i	Kro-

molina.	

	 Zawody	składały	się	regulaminowo	

z	 dwóch	 konkurencji,	 czyli	 sztafety	

pożarniczej	 z	przeszkodami	oraz	 ćwi-

czenia	 bojowego.Najlepszą	 drużyną	

okazali	 się	 strażacy	 ochotnicy	 z	 Kło-

dy,	 wyprzedzając	 drużynę	 z	 Brzegu	

Głogowskiego	o	4	pkt,	trzecie	miejsce	

OSP	 Czerna.	 Na	 kolejnym	 czwartym	

miejscu	znaleźli	się	strażacy	z	Dobrze-

jowic,	a	na	piątym	miejscu	OSP	Kro-

molin.

	 Podczas	 zawodów	 można	 było	

skosztować	 potraw	 	 przyrządzonych 

w	kuchni	polowej	–	grochówki	 i	kieł-

basek.	 Puchary,	 nagrody	 oraz	 dyplo-

my	 wręczyli	 Wójt	 Gminy	 Żukowice	

Krzysztof	Wołoszyn,	Starosta	Głogow-

ski	Jarosław	Dudkowiak,	Prezes	Zarzą-

du	Gminnego	ZOSP	RP	druh	Ryszard	

Kondraciuk,	Komendant	Gminny	OSP	

druh	Jarosław	Szmidt.	

	 Nagrody	 ufundowali	 Wójt	 Gminy	

Żukowice	Krzysztof	Wołoszyn,	Staro-

sta	 Głogowski	 Jarosław	 Dudkowiak 

i	Radny	Powiatu	Kamil	Halarewicz.

	 Tradycyjnie	 na	 zawodach	 strażac-

kich	 zostały	 wręczone	 odznaczenia	

oraz	Medale	 dla	 zasłużonych	 druhów	

OSP.

	 Wójt	Gminy	podziękował	organiza-

torom	 za	 przygotowanie	 techniczne	

obiektu	 i	 urządzeń	 do	 przeprowadze-

nia	zawodów	oraz	za	obsługę	i	nadzór	

nad	 sprawnym	 przebiegiem	 rywali-

zacji.	 Przeprowadzane	 co	 roku	 zawo-

dy	 sprawdzają	 poziom	 wyszkolenia 

i	umiejętności	jednostek	OSP.

	 Przy	okazji	 jest	 to	sprawdzian	wła-

snych	 możliwości,	 poznanie	 swoich	

słabych	stron,	co	pozwala	w	przyszło-

ści	przygotować	się	lepiej	do	prawdzi-

wych	działań	przeciwpożarowych.	

	 Mimo	tego,	iż		większość	z	uczestni-

ków	postawiło	na	dobrą	zabawę,	to	nie	

zabrakło	 również	 zaciętej	 rywalizacji 

o	 czołowe	 miejsca	 i	 tytuł	 najlepszej	

jednostki	OSP	w	Gminie	Żukowice.

	 Dziękujemy	 Gospodarzom	 zawo-

dów	 jednostce	 OSP	 Dobrzejowice	 za	

bardzo	 dobre	 przygotowanie	 i	 prze-

prowadzenie	 zawodów	 oraz	 wszyst-

kim	 zaangażowanym	 mieszkańcom	

wsi	Dobrzejowice.	 	


