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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
wszystkim Mieszkańcom Gminy Żukowice
życzymy radosnego przeżywania Świąt Zmartw
ychwstania Pańskiego.
Niech w Państwa domach zagości ciepła i rodz
inna atmosfera, pełna życzliwości i miłości.
Niech ten czas będzie dla Was i Waszych bliskich
źródłem wiary i nadziei oraz niech doda Wam
siły i wytrwałości w zmaganiu się z codziennym
przeciwnościami.
Z życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności…

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Szmidt

Wójt Gminy Żukowice
Krzysztof Wołoszyn
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Nic dziwnego, że otwarcie
tego nowoczesnego obiektu
było huczne.

Po tej modernizacji
budynek robi wrażenie.

2,7 miliona
na przebudowę

To była jedna z największych
i najważniejszych inwestycji
zrealizowanych w ubiegłym
roku.

Budynek ośrodka zdrowia, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
i apteki przeszedł kompleksow y
remont – można nawet to nazwać
metamorfozą. Budynek stał się nie
tylko ładniejszy, ale również bardziej funkcjonalny. Dzięki tej inwestycji podniósł się poziom komfortu
obsługi mieszkańców, jaki pacjentów. Modernizacja obejmowała
swoim zakresem również poprawę efekty wności energetycznej
i wymianę starego pieca węglowego na bardziej ekologiczną pompę ciepła. Inwestycja pochłonęła
w granicach 2,7 mln zł. Gmina pozyskała na ten cel to ponad 2 mln
zł. Inwestycja zrealizowana została
dzięki wsparciu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej we Wrocławiu, KGHM
Polska Miedź S.A. i budżetu gminy
Żukowice.

Pozyskali środki
Budowa boiska była możliwa dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym oraz środkom własnym
gminy. Wartość inwestycji to blisko 550 tys. zł, z czego z czego 350
tys. zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 150
tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pozostałą kwotę na ten cel
przeznaczyła z własnego budżetu
gmina Żukowice.
Przecięli wstęgę
Symbolicznego przecięcia wstęgi
dokonali najmłodsi mieszkańcy
Brzegu Głogowskiego. – Otwarte
boisko wielofunkcyjne to kolejny
element, który wraz z niedawno
oddanym do użytku placem zabaw
i siłownią plenerową, tworzy kompleksowo wyposażony teren rekreacyjny – informuje wójt Krzysztof
Wołoszyn. Z obiektu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy, choć
z pewnością najczęściej będą tu
zaglądać dzieci i młodzież z pobliskiej szkoły, także w czasie
wakacji. – Obiekt jest dostępny
również poza czasem funkcjonowania szkoły – dodaje wójt.

Na otwarciu boiska sołtys wsi Mariusz Gliński podkreślał, że ten teren, który przez długie lata niszczał
i cieszy się, że udało się wreszcie
go uratować. – Szkoła jest pięknie wyremontowana, dzieci mają
świetne warunki zarówno do nauki jak i zabawy, a teraz również
do uprawiania sportu.Wspominając jak to było kiedyś – betonowe
boisko, dwie bramki i trawa po kolana – cieszył się sołtys.

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Żukowice
Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło,
że po raz kolejny możemy oddać w
Państwa ręce wydanie naszego Biuletynu
Informacyjnego pn. „Echo Gminy
Żukowice”.
Za nami kolejny rok z pandemią w tle, która
wielokrotnie zmuszała nas do zmiany pierwotnie założonych planów. Na szczęście
dzięki zaangażowaniu wielu osób, dobrej
współpracy z instytucjami i podmiotami,
a przede wszystkim szeroko rozumianej mobilizacji, która mimo pandemicznych przeciwności, była silniejsza - zrealizowaliśmy
nasze plany i założenia. Dzięki temu, właśnie
teraz możemy je Państwu opisać i przedstawić
w kolejnym w ydaniu naszego rocznika.
Jego głównym zadaniem jest przypomnienie
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W lipcu ub. roku nastąpiło uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego znajdującego się przy Szkole
Podstawowej w Brzegu Głogowskim. Boisko posiada nowoczesną
i bezpieczną nawierzchnię poliuretanową z polami do gry w piłkę
siatkową, ręczną i koszykówkę. A
teren boiska ogradzają piłkochwyty. Zamontowano również oświetlenie, ławki i stojak na rowery.

Cieszą się wszyscy

 RED

mieszkańcom o najistotniejszych zadaniach, które
miały miejsce w minionym roku. Pozyskaliśmy rekordowe środki zewnętrzne, które przełożyły się na wykonanie wielu, bardzo potrzebnych zadań, głównie
inwestycyjnych i modernizacyjnych. Oprócz tego
podjęliśmy działania oświatowe, społeczne czy też
kulturalne. O tym wszystkim możecie przeczytać
w obecnym wydaniu „Echo Gminy Żukowice”.
Szanowni Mieszkańcy,
wierzę, że Nowy Rok będzie równie owocny, a pozyskane fundusze pozwolą spełnić kolejne marzenia. Wiem, że w Gminie Żukowice jest jeszcze sporo
do zrobienia, ale wierzę, że pierwsze wiosenne słońce,
które nieśmiało pojawia się na horyzoncie, przyniesie
niewyczerpalne pokłady energii, która sprzyjać będzie
wszelkim działaniom, zmianom i aktywnościom.
Życzę Państwu przyjemnej lektury.

W Brzegu Głogowskim
kolejne wielofunkcyjne boisko.

O takim
boisku
marzyli
mieszkańcy
Była zabawa

Otwarcie boiska dało jednocześnie możliwość zorganizowania
rodzinnego pikniku przez mieszkańców Brzegu Głogowskiego.

Zorganizowano wiele atrakcji
dla dzieci i nieco starszych mieszkańców. Były dmuchańce, malowanie twarzy, zabawy plastyczne
oraz słodki poczęstunek i kiełbaski

Biuletyn Urzędu
Gminy Żukowice
Rocznik

z grilla. – Realizacja inwestycji była spełnieniem oczekiwań dzieci
i młodzieży. Jednocześnie pozwoli
w pełni wykorzystać potencjał najmłodszych mieszkańców – zaznacza

wójt Wołoszyn. Boisko wielofunkcyjne uatrakcyjniło zajęcia wychowania fizycznego i zachęca dzieci
do uprawiania sportu.
 RED

Wsparcie od KGHM
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Strażacy dostali sprzęt
Jednostki OSP w naszej gminie
wymagają systematycznego
doposażania.

Po to, aby były w stanie zapewnić
bezpieczeństwo mieszkańcom. W
listopadzie ub. roku wójt gminy
Żukowice przekazał nowo zakupiony sprzęt i materiał y. Strażacy zostali w yposażeni nie tylko

Rok 2022

w mundur y, rękawice i obuwie
ale również w sprzęt pozwalający
na sprawne i bezpieczne prowadzenie działań. Do jednostek OSP
Dobrzejowice, Brzeg Głogowski,
Kłoda i Kromolin trafiły między
innymi węże, radiotelefony, mikrofonogłośniki, latarki, środki
pianotwórcze, kamera termowizyjna , pilarka spalinowa , hydronetki, zestaw y opatrunkowe,

pompa zatapialna, pachołki drogowe, czy taśma ostrzegawcza.
Środki finansowe na zakup nowego sprzętu oraz materiałów
przeznaczone został y z budżetu
gminy Żukowice oraz 40 tys. zł
przekazała Fundacja KGHM Polska Miedź. Łączna wartość przekazanego sprzętu to kwota blisko
50 tys. zł.
 RED

Do Gminy Żukowice trafiły
kolejne środki finansowe.
We wrześniu w Lubinie odbyło
się spotkanie przedstawicieli samorządów Zagłębia Miedziowego
z przedstawicielami KGHM Polska
Miedź S.A., na którym wójt gminy
Żukowice – Krzysztof Wołoszyn
odebrał darowiznę w w ysokości

250 tys. zł na realizację działań
na rzecz mieszkańców. Pozyskane
środki zostały przeznaczone na dokończenie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej i Ośrodka Zdrowia
oraz na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości
Kamiona poprzez budowę miejsca
rekreacyjno – sportowego.
 RED
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Jest kolejna
część chodnika

Takiej inwestycji
nie było od lat
W marcu ub. roku rozpoczęto
największą inwestycję
gminną z zakresu gospodarki
ściekowej w ostatnich latach.
Celem jest przebudowa systemu
odprowadzania i oczyszczania
ścieków na terenie gminy Żukowice, która pozwoli na skierowanie
ścieków z miejscowości skanalizowanych gminy oraz z miejscowości
przewidzianych do skanalizowania

w przyszłości do oczyszczalni ścieków w Głogowie.

ścieków będzie trafiała do tej miejskiej oczyszczalni w Głogowie.

Czas na zmiany

Duże dofinansowanie

Przewidziana na lata 2021 i 2022
inwestycja polega również na modernizacji wszystkich istniejących
przepompowni ścieków w zakresie
technologii, jak i zagospodarowania
otoczenia obiektów. Po zakończeniu
inwestycji 25-letnia oczyszczalnia
ścieków w Nielubi zostanie wyłączona z eksploatacji, a całość

Całkowita wartość robót to kwota blisko 3,7 mln zł., z czego gmina
Żukowice pozyskała aż 1,9 mln zł
z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. W roli inwestora występują wspólnie gmina Żukowice
oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie.
 RED

A ponadto jeszcze
wyregulowano
m.in. studzienki.
W miejscowości Nielubia przeprowadzone zostały prace związane
z budową chodnika przy drodze
gminnej. Ta inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo, ale zarazem
podnieść komfort przemieszczania się wzdłuż drogi. Prace na tym
odcinku drogi realizowane są systematycznie od kilku lat. Tym razem obejmowały swoim zakresem
budowę chodnika o długości około
160 m, a także regulację studzienek

– Od wielu lat wnioskowaliśmy do zarządu powiatu głogowskiego o jej pilny remont,
tym bardziej cieszy nas fakt,
że prace modernizacyjne drogi dobiegły końca – przyznaje
wójt Krzysztof Wołoszyn. Wykonano nawierzchnię asfaltową
na odcinku od Żukowic do Nielubi. Odtworzone zostały rowy

i montaż barierek ochronnych
w miejscach, gdzie w ystępowały
znaczne spadki terenu. Powstało
również w pełni oznakowane przejście dla pieszych, dzięki któremu
połączono nowo wybudowany fragment chodnika z infrastrukturą powstałą w ub. Roku. Koszt inwestycji
to około 110 tys. zł, z czego ponad
połowa środków gmina Żukowice
pozyskała z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w ramach
projektu „Poprawa bezpieczeństwa
na terenie Gminy Żukowice poprzez
budowę chodników”.

To już kolejny etap prac związanych z modernizacją budynku. W
2020 roku odnowiono elewację,
a w kwietniu 2021 roku druhowie z OSP w Brzegu Głogowskim
własnoręcznie w yremontowali

– Wykonane prace sprawił y,
że w bibliotece jest bezpieczniej
i estetyczniej. Powstała w ygodna
i atrakcyjna przestrzeń dla czytelników. Remont był niezbędny
ze względu na ocenę stanu technicznego, a co za tym idzie bezpieczeństwo użytkowników – mówi
Katarzyna Płuciennik, dyrektor
Biblioteki Publicznej w Nielubi.
Prace kosztowały blisko 90 tys. zł.
 RED

Realizacja inwestycji możliwa była dzięki środkom pochodzącym z Funduszu Dróg
Samorządow ych, a wniosek
na dofinansowanie tej inwestycji został złożony przez powiat
głogowski i dzięki staraniom
gminy otrzymał dofinansowanie. Wartość zadania to kwota
blisko 3 mln zł.
 RED

Park zmienił się nie do poznania

Strażacy z jednostki OSP
w Brzegu Głogowskim mogą
się pochwalić nową bramą
wjazdową do budynku swojej
remizy.

star ych i spróchniał ych desek
podłogow ych, usunięciu ciężkiej
polepy, dociepleniu stropu wełną
mineralną oraz przykr yciu pł ytą OSB. Wykonano podwieszany sufit typu Armstrong wraz
z oświetleniem oraz pomalowano pomieszczenia. Ponadto w pomieszczeniach została wymieniona
posadzka, instalacja elektryczna
i sieć komputerowa. Oprócz tego
w ymieniono stolarkę drzwiową.

Rządowa pomoc

W Szczepowie
droga po remoncie

W miejscowości Kamiona
powstało dla mieszkańców
nowoczesne i przyjazne
miejsce do integracji
i rekreacji.

To samo pomieszczenie
teraz właśnie tak się prezentuje.

i zjazdy do gruntów. Powstał
też pierwszy etap chodnika
w Nielubi, obustronnie utwardzono pobocza tłuczniem kamien ny m ora z w y kona no
remont pozostałego odcinka
do drogi krajowej nr 12. Pojawiło się też nowe oznakowanie,
zarówno pionowe jak i poziome
na całym odcinku drogi.

 RED

Remiza z nową bramą
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Trasa jest powiatowa,
więc gmina nie mogła jej
wyremontować od ręki.

Liczy się współpraca

Jak widać
pracy było sporo.

Zakończył się remont pomieszczeń
w Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nielubi, który obejmował odciążenie stropów budynku z uwagi
na duże ugięcie belek stropowych
oraz odnow ienie pomieszczeń
z których będą korzystać czytelnicy. Prace polegały na rozebraniu

Na tę drogę czekali latami
Gmina Żukowice wspólnie
z powiatem głogowskim zrealizowała długo wyczekiwaną
przez wszystkich przebudowę drogi powiatowej łączącej
Żukowice z Nielubią o długości aż 4 km.

Remont w bibliotece

Był konieczny, więc nie było co
zwlekać z pracami.

INWESTYCJE

W parku gminnym zostały wykonane prace związane z oczyszczeniem terenu wraz z rekulty wacją
nawierzchni trawiastej i montażem

instalacji podlewania. Teren ten
został również oświetlony i w yposażony m.in. w ławki i kosze
na śmieci. Wykonane zostały także
chodniki o nawierzchni mineralnej,
które ułatwiają dojście do strefy rekreacyjnej, zamontowano bramki
i piłkochwyty. Wierzymy że nowy
teren rekreacji i wypoczynku stanie
się ważnym miejscem dla wszystkich – i tych małych i tych dużych.

wnętrze. Nowa brama jest zwieńczeniem wszystkich, dotychczasowych prac związanych z renowacją
remizy. Jej wymiana przyczyni się
nie tylko do popraw y w yglądu,
ale przede wszystkim usprawni
wyjazd wozu strażackiego do akcji
ratunkowo – gaśniczych. Wartość
wykonania i montażu nowej bramy
to kwota 12 tys. zł – została sfinansowana z budżetu gminy Żukowice.
 RED

Prace polegały m. in. na w ykoszeniu i wygrabieniu porostów ze
skarp i dna rowów, odmulenie dna
rowów na łącznej długości około
750 mb wraz z przepustami oraz naprawę istniejącego umocnienia

skarp. Całkowity koszt realizacji
zadania wyniósł ponad 52 tys. zł
z czego kwota dofinansowania ze
środków Województwa Dolnośląskiego wyniosła ponad 26 tys. zł.
Oprócz tego dokonano konserwacji
rowu przydrożnego w miejscowości
Domaniowice. Całkowity koszt realizacji tego zadania to kwota blisko 32 tys. zł.
 RED
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Po lewej stronie drogi gminnej
o długości ponad 200 m.

Zadbali o rowy
Konserwacje rowów
melioracyjnych to kolejne
istotne zadania realizowane
w Kłodzie i Zabłociu.

Wartość inwestycji to blisko 350
tys. zł. Gmina pozyskała na to zadanie środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a także
pozyskała na ten cel dofinansowanie ze środków unijnych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 -2020, z PSE
oraz KGHM Polska Miedź S.A.

W Kromolinie
jest nowy chodnik
Rok 2022

Chodnik prowadzi od cmentarza
w stronę świetlicy wiejskiej. Nowo
wybudowany odcinek o długości
212 m połączył się z chodnikiem
w ybudowanym w latach ubiegłych. – Inwestycja obejmowała
również wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Aby
zadbać również o ład przestrzenny
wsi, wykonaliśmy również zjazdy do posesji z kostki kamiennej
oraz przeprowadzono prace pielęgnacyjne zieleni – informuje
wójt Krzysztof Wołoszyn dodając,
że zadanie realizowane było pod
nazwą „Poprawa bezpieczeństwa
na terenie Gminy Żukowice poprzez budowę chodników”. Całkowita jego wartość prac to blisko
190 tys. zł. Połowa środków gmina Żukowice pozyskała na ten cel
z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Reszta kosztów została
pokryta z budżetu gminy.
 RED

Położyli tam nową
nawierzchnia na odcinku
około 300 m.
Dzięki tej inwetycji znacznie
zwiększyło się bezpieczeństwo
użytkowników drogi oraz komfort jazdy pojazdów. Oprócz nawierzchni utwardzone zostało
pobocze oraz wymieniono oprawy

oświetleniowe. Przebudowa tego fragmentu drogi była możliwa
dzięki funduszom pochodzącym
z budżetu gminy Żukowice, pozyskanym środkom zewnętrznym
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 185 tys. 231 zł
oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
w wysokości 29 tys. 500 zł.
 RED

Powstała kanalizacja

W ramach inwestycji
wybudowane zostało około
550 m sieci kanalizacji
sanitarnej oraz 560 m sieci
wodociągowej.

Warto zaznaczyć, że budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Tęczowej w Nielubi objęła
swym zakresem budowę wodociągu, aby uniezależnić ciągłość dostaw wody do miejscowości Słone
i Kamiona. Dlaczego? Bo w okresie, kiedy powstawał y pier wsze domy na ul. Tęczowej, były
one podłączane do istniejącego

tranzytu zaopatrującego w tej miejscowości. Dlatego wykonany został
by-pass istniejącego wodociągu.
Dodatkowo dokonano modernizacji
węzła zasuw, umożliwiającego niezależne wyłączenie miejscowości
Słone oraz miejscowości Kamiona.
Rozbudowa sieci umożliwiła również podłączenie mieszkańców ul.
Tęczowej do kanalizacji sanitarnej.
Łączny koszt inwestycji to ponad
420 tys. zł z czego blisko połowa
to środki pozyskane z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych
i z WFOŚiGW we Wrocławiu.
 RED
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LZS Orzeł Czerna to jedyny
piłkarski klub z terenu naszej
gminy. Z powodzeniem radzi
sobie w rozgrywkach. A gmina
podobnie z rozwojem obiektu
lokalnej drużyny. Dbają też
o boisko w Nielubi.

Inwestycje na boiskach

W ostatnich miesiącach w Czernej
kontynuowano prace montażowe dalszej części ogrodzenia boiska do gry
w piłkę nożną. Budowa kolejnego
etapu ogrodzenia, tak jak w latach
ubiegłych, była możliwa dzięki pozyskanym funduszom i zaangażowaniu
wielu osób.
Pomogli
Pomogła gmina Żukowice, LZS
Czerna, Biblioteka Publiczna gminy Żukowice, mieszkańcy oraz grupy „Kreatywni w Żukowicach”. W
Nielubi również dokonano montażu części ogrodzenia i tutaj podobnie jak w Czernej. Wsparcia
udzieliła Gmina Żukowice, która
wspólnie z Grupą „Razem dla gminy
Żukowice” i Szkołą Podstawową im.
św. Jana Pawła II w Nielubi otrzymały dotację w powyższym konkursie
grantowym w kwocie 6 tys. zł. Wartość ubiegłorocznych prac w Czernej to kwota blisko 16 tys. zł, z czego
6 tys. zł to kwota, która została

przyznana w konkursie „Działaj Lokalnie 2021”, a pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy Żukowice.
Natomiast blisko 13 tys. zł to kwota
inwestycji w Nielubi i tutaj również
pozyskano 6 tys. zł, które zostały
przyznane w tym samym konkursie. Pozostałe środki pochodzą także
z budżetu naszej gminy.
Dla poprawy bezpieczeństwa
Gmina Żukowice oprócz środków

finansow ych dodatkowo przekazała materiały biurowe oraz umożl i w i ł a d r u k d o k u m e n t a c ji
projektowej, niezbędnej do sporządzenia sprawozdania z w ykonania inicjatyw. – W naszej gminie
ponownie zrealizowaliśmy dwa
projekty, w których głównym zadaniem jest troska o bezpieczeństwo mieszkańców, ale i poprawa
infrastruktury. Budowa tych ogrodzeń na terenie istniejącego boiska

do piłki nożnej w Nielubi i Czernej
przyczyniło się nie tylko do popraw y bezpieczeństwa, ale również ma wpływ na wzrost poziomu
atrakcyjności takich miejsc pod
kątem integracji i rekreacji wśród
lokalnej społeczności. Warto brać
udział w takich działaniach, dlatego bez zastanowienia zdecydowaliśmy się pomóc finansowo
w zakupie ogrodzenia na obu boiskach – mówi wójt Krzysztof

Wołoszyn Realizacja projektów
„zaGRAJ z nami na boisku w Czernej” oraz „Aktywnie i bezpiecznie
w Gminie Żukowice” była możliwa
dzięki dofinansowaniu ze środków
Programu „Działaj Lokalnie 2020”
Polsko-Amer ykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce” oraz Ośrodek Działaj
Lokalnie – Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”.  RED

Siłownia pod chmurką w Kromolinie

Na terenie placu zabaw,
zamontowano cztery
elementy siłowni
plenerowej.

Zakupione urządzenia fitness typu:
biegacz, wioślarz, motyl i orbitrek
dają dzisiaj użytkownikom możliwość ćwiczenia wszystkich partii mięśniowych, które po długim
okresie izolacji, zdalnego nauczania i wielogodzinnej pracy przy
komputerze, pozwolą mieszkańcom zadbać o powrót do sprawności fizycznej. Wyposażenie placu
w Kromolinie było częścią projektu
„Sport na każdą pogodę - zagospodarowanie przestrzeni publicznej,
na którego realizację gmina Żukowice pozyskała środki z Fundacji
KGHM Polska Miedź. Koszt zakupionych urządzeń to ponad 13 tys zł.

Szkolenia są
bardzo ważne
WYDARZENIA

W sierpniu z inicjatywy wójta
gminy Żukowice zostało
zorganizowane szkolenie
dla strażaków z jednostek
Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu gminy
Żukowice.
Warsztaty dotyczyły doskonalenia
umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia w ystępujące
podczas pożarów wewnętrznych.
Szkolenie przeprowadziła f irma OLC Fire ze Starogardu
Gdańskiego. Szkolenie składało
się z dwóch części: teoretycznej
i praktycznej. W trakcie trwającego około dwóch godzin wykładu
zapoznano uczestników z zagrożeniami w ystępującymi podczas
pożarów wewnętrznych, omówione zostały zasady BHP podczas
działań, wyjaśniono techniki operowania prądami gaśniczymi, taktykę działań, czy rozpoznawanie
pożaru metodą B-SAHF. Podczas
części praktycznej uczestnikom
zaprezentowano pirolizę drewna
w kolbie, odbył się pokaz palności gazów pożarowych. Następnie
uczestnicy praktycznie ćwiczyli
swoje umiejętności. Po szkoleniu
strażacy ochotnicy nabyli nowych doświadczeń, które pozwolą
na prowadzenie sprawnych i efektywnych działań w przypadku prowadzenia takich akcji. Komendant
Gminny Jarosław Szmidt podkreślił pełen profesjonalizm przeprowadzonego szkolenia oraz zwrócił
uwagę na cenne wskazówki jakie
płyną z przeprowadzania takich
szkoleń. Za pomoc w organizacji szkolenia serdecznie dziękujemy okoliczny m jednostkom
OSP z Ruszowic, Serbów, Borku
oraz Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Głogowie.
 RED

Wybrali zarząd
na kolejne lata
To był zjazd oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych w Żukowicach.

 RED

W zjeździe udział wzięli wójt gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn,
przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Głogowie dh Paweł
Dziadosz, delegaci – strażacy wybrani z poszczególnych jednostek
OSP oraz członkowie ustępującego zarządu oraz komisji rewizyjnej.

Plac zabaw nie tylko dla mieszkańców Brzegu Głogowskiego
Przy boisku Szkoły
Podstawowej w Brzegu
Głogowskim powstało wiele
atrakcji dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.

Budowa miejsca aktywności
sportowej i ruchowej w Brzegu
Głogowskim.
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Powstała tam siłownia zewnętrzna
oraz plac zabaw, na którego terenie
zostały dodatkowo zamontowane
tablice edukacyjne. – Wśród wyposażenia placu znaleźć można m.in.
zjazd linow y, czyli tzw. tyrolkę
oraz zespół domków na podwyższeniu z dwoma zjeżdżalniami i platformą do wspinania, huśtawki i wiele
innych urządzeń, które chyba nigdy
nie znudzą się, zwłaszcza naszym
najmłodszym mieszkańcom – mówi
wójt Krzysztof Wołoszyn. Inwestycja wyniosła 250 tys. zł z czego zakup i montaż urządzeń był możliwy
dzięki m.in. pozyskanym przez gminę środkom z Fundacji KGHM Polska Miedź – w kwocie 120 tys. zł.
 RED
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Czas podsumowań

Strażacy z Brzegu
Głogowskiego na podium
Ubiegłoroczne zawody
strażackie miały szczególny
charakter.

Zawody powiatowe rozgr y wają
się co dwa lata, a do sportow ych
zmaga ń przystępują wówczas

Rok 2022

reprezentacje OSP z wszystkich
gmin, będące zw ycięzcami zawodów gminnych. Ubiegłoroczny turniej powiatow y odbył się
w sobotę, 9 października, a ich
gospodarzem była Gmina Kotla.
W zawodach uczestniczyło około

140 strażaków aż z pięciu gmin.
Gminę Żukowice reprezentowała
Jednostka OPS Brzeg Głogowski,
która na zawodach w Kotli znalazła się na podium, zajmując zaszczytne 3. miejsce.
 RED

Celem zjazdu było podsumowanie
5-letniej kadencji statutowej działalności zarządu, w ybór now ych
władz związku na szczeblu gminnym oraz nakreślenie programu
zamierzeń na następną kadencję.
Zjazd otworzył prezes oddziału
gminnego ZOSP RP druh Ryszard
Kondraciuk, któr y przedstawił
również sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2016 – 2021, natomiast funkcję Przewodniczącego
obrad pełnił Komendant Gminny
Jarosław Szmidt, sprawozdanie
komisji rewizyjnej zaprezentował
przewodniczący druh Czerchowski Zygmunt.
Za ciężką pracę
Wójt Krzysztof Wołoszyn podziękował wszystkim druhom za 5 lat

ciężkiej pracy. Druhowie jednomyślnie skwitowali pozyty wnie
działalność Zarządu za ostatnie
lata. Podkreślili duże zaangażowanie wszystkich jednostek, dobrą współpracę oraz olbrzymie
osiągnięcia z zakresu w yposażenia jednostek, zakupu now ych
aut oraz wielu ciekaw ych inicjaty w. Podkreślono również bardzo
dobrą współpracę z lokalnymi
społecznościami i udział w wielu
akcjach zabezpieczających, char y taty wnych i uroczystościach.
W następnej kadencji na terenie
Gminy Żukowice funkcjonować
będą 4 jednostki OSP: w Brzegu
Głogowskim, Kłodzie, Kromolinie i Dobrzejowicach.
Wyłonili zarząd
W trakcie zjazdu jednogłośnie
w ybrany został now y zarząd. Prezesem Ryszard Kondraciuk, wiceprezesem Krzysztof Wołoszyn
i Władysław Buka. Komendant
gminnym jest Jarosław Szmidt,
sekreta rzem Pawe ł Now icki,
skarbnikiem Robert Skokowski.
A członkami Bartłomiej Zaborniak, Paweł Nowicki, Bogdan Bury i Tomasz Sarna.
 RED
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Udana dożynkowa zabawa
w Brzegu Głogowskim!

Mieszkańcy świetnie się
bawili. Oczywiście nie zabrakło
tradycyjnego korowodu.

To działo się 28 sierpnia ub.
w Brzegu G łogowskim, gdzie
mieszka ńc y i rolnic y z gminy
Żukowice obchodzili święto plonów. Dożynki gminne, już w tradycyjnej formie, rozpoczęł y się
od przejścia barwnego korowodu.
Zaczęli od modlitwy
Podczas przemarszu można było
podziwiać piękne wieńce dożynkowe wykonane przez reprezentacje
12 sołectw z terenu gminy. Przejście
korowodu zakończyło się na boisku
przy Szkole Podstawowej, gdzie odprawiona została msza Św. polowa
pod przewodnictwem ks. kan. Stanisława Czerwińskiego, podczas
której rolnicy dziękowali za tegoroczne zbiory. W dalszą część uroczystości dożynkowych tanecznym
krokiem poloneza wprowadził zgromadzonych zespół folklorystyczny „Chaber” z Nielubi. Następnie,
jak nakazuje tradycja, tegoroczni
starostowie dożynek: Małgorzata Tarkowska z Kłody i Krystian
Kawka z Brzegu Głogowskiego
oraz przedstawiciele sołectw przekazali na ręce gospodarza – wójta
gminy Żukowice Krzysztofa Wołoszyna, dożynkowe bochny chleba,
upieczone z tegorocznych plonów.
Piękna tradycja
– Dożynki to święto rolników, które gromadzi nas wokół wieńców,
które są najpiękniejszą cząstką tego, co zebraliśmy z pól. Za trud
ich wykonania dziękujemy wszystkim przedstawicielom poszczególnych sołectw. Świadczy to o naszej
wspólnocie jaką tworzymy w gminie Żukowice – Cieszę się widząc
tu was wszystkich po roku przer w y spowodowanym sy tuacją
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pandemiczną. Zdrowie jest najważniejsze, ale miło mi jest spotkać się
z mieszkańcami na dożynkach –
mówił podczas rozpoczęcia obrzędu
wójt Krzysztof Wołoszyn. Momentem, który zawsze wzbudza wielkie
emocje był również konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W
tym roku pierwsze miejsce zajęło
sołectwo Dobrzejowice, drugie sołectwo Kromolin, trzecie przypadło
sołectwu Bukwica, choć wszystkie
zaprezentowane wieńce zasługiwały na podziw i wyrazy uznania.
Gwiazda disco

Po uroczystościach dziękczynnych za tegoroczne zbiory nadszedł oczekiwany przez wszystkich
zgromadzonych moment występów
artystycznych i zabaw y tanecznej. Tegoroczną gwiazdą dożynek
gminnych był zespół After Party,
choć równie gorąco publiczność
przy witała Beatlesów z Polkowic
czyli zespół The Postman. Jak co
roku na obchody święta plonów
w gminie Żukowice przybyło wielu
gości: przedstawicieli władz samorządow ych, służb mundurow ych
i przyjaciół gminy. Po rocznej
przerwie spowodowanej pandemią oraz pomimo zapowiadanej
deszczowej pogody udało się zorganizować dożynki w tradycyjnej
formie, która jest niezwykle ważna dla podtrzymania pięknych dożynkowych obyczajów. Ten jeden,
długo w yczekiwany dzień w roku
jest również świętem całej gminnej społeczności, wynagrodzeniem
za trud pracy na roli, a także okazją do wspólnej zabawy. – Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
wzięli udział w tym w yjątkow ym
w ydarzeniu: mieszkańcom, gościom oraz wszystkim tym, którzy
przyczynili się do zorganizowania
święta plonów w gminie Żukowice
– kończył wójt.

Tradycyji musiał stać się zadość.
Ludowe przyśpiewki przyciągnęły wielu słuchaczy.

 RED
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ROZMOWA Z WÓJTEM

Mamy jeszcze
wiele do zrobienia
potrzebę rozwoju, budowy i wyposażenia świetlic na terenie gminy.
Pomimo wielu wykonanych w ostatnich latach dróg, nadal ten problem
należy do najważniejszych zgłaszanych przez mieszkańców. Modernizacja infrastruktury drogowej
wiąże się dodatkowo z modernizacją infrastruktury towarzyszącej tj.
wodno – kanalizacyjnej na terenie
Gminy Żukowice. Cały czas podejmujemy działania w kwestii budowy
ścieżek rowerowych, chcielibyśmy,
aby przebiegały one przez teren naszej gminy. Równie istotny jest plan
doposażania Jednostek OSP z terenu
Gminy Żukowice, zagospodarowanie miejsc służących odpoczynkowi i rekreacji i wiele, wiele innych.
Oczywiście realizacja tych zadań zależy głownie od pozyskanych środków zewnętrznych i to w głównej
mierze inwestycje opierają się o ten
najważniejszy element.

Rozmawiamy z wójtem
Krzysztofem Wołoszynem
o tym co za nami w ubiegłym –
trudnym, ale też pracowitym
roku. I o planach na przyszłość,
bo znów będzie się wiele działo.
 Jak Pan ocenia miniony 2021
rok ?

Najzdolniejsi otrzymali
stypendia naukowe

Ciężka praca popłaca –
uczniowie za bardzo dobre
wyniki w nauce otrzymali
nagrody.

To była ważna uroczystość –
w październiku w świetlicy wiejskiej w Nielubi wójt Krzysztof
Wołoszyn wręczył stypendia najzdolniejszym uczniom klas 4-8
szkoły podstawowej, za osiągnięcie w ubiegł ym roku szkolnym
2020/2021 i bardzo dobre w yniki
w nauce.

To już tradycja

Stypendia przyznane zostały już
po raz ósmy i wpisują się w Lokalny Program Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
z Brzegu Głogowskiego oraz Nielubi przygotowali ciekawe prezentacje,
które przedstawiały projekty i działania zrealizowane przez placówki
w ubiegłym roku szkolnym. Pomimo
wyjątkowo trudnej sytuacji związanej z COVID 19, dzieci uczestniczyły w wielu ciekawych spotkaniach

i warsztatach, również w formie zdalnego nauczania. Uczniowie przygotowali także liczne występy muzyczne
i taneczne, które dodatkowo uświetniły to wydarzenie.
Duże grono

W tym roku stypendia za bardzo
dobre w yniki w nauce otrzymało
w sumie 32 uczniów. W Szkole Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu
Głogowskim byli to: Milena Borucka, Izabela Burza, Radosław Burza,
Aleksandra Dermanowska, Hanna

Odszedł Tomasz Burza

Glińska, Gracjan Korejwo, Amelia Michalska, Maja Milicz, Maciej
Muszka, Karolina Pieńko, Szymon
Pilarski, Sebastian Szmidt, Mateusz
Żak. Z kolei w Szkole Podstawowej
im. św. Jana Pawła II w Nielubi:
Hanna Adamowicz, Jakub Budzinowski, Mikołaj Dumicz, Mikołaj
Frątczak, Urszula Frątczak, Zuzanna Gruszczyk, Adrianna Koczyło, Martyna Kondraciuk, Kornelia
Matysiak, Mikołaj Nowak, Alicja
Rutkowska, Dominika Szczurek,
Martyna Trzeszcz, Malwina Wójt,

Krzysztof Zybaczyński. Ale nagrodzeni zostali również ci uczniowie,
którzy mieszkają na terenie gminy,
lecz uczą się w szkołach poza jej
terytorium. I tak stypendium odebrali Maja Chuchro, Oliwia Jakubczyk i Oskar Zuchmański – Szkoła
Podstawowa w Bytomiu Odrzańskim. W Szkole Podstawowej nr 12
w Głogowie – Wiktoria Dziadura.
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
 RED

Odszedł tak nagle, że ciężko
w to uwierzyć, trudno się też
pogodzić.

W kwietniu 2021 roku odprowadziliśmy na wieczny spoczynek
i uroczyście pożegnaliśmy Naszego zmarłego kolegę, przyjaciela,
społecznika, dobrego człowieka,
radnego, mieszkańca Brzegu Głogowskiego – Tomasza Burzę. Był
on osobą szczerze zaangażowaną
w spraw y gminy. Zawsze otwarty na ludzi, uśmiechnięty, chętny do działania, zawsze gotow y
nieść pomoc innym, mądry, z charakterem, prawdziwy, zwyczajny,
a zarazem niezwyczajny człowiek
wielkiego serca. To odejście to nie
tylko ból naszych serc po stracie bliskiej nam osoby. To także świadomość dotkliwej straty, jaką poniosła
nasza społeczność.
 RED
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Zmarła Irena Siewiera
Radna z wieloletnim stażem
społecznej pracy pozostanie
w naszej pamięci.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci Ireny Siewira,
która przez wiele lat pełniła w gminie

Żukowice funkcję sołtys i radnej
miejscowości Nielubia. Była ona osobą zawsze zaangażowana w życie naszej lokalnej społeczności. To kolejna
ogromna strata, która w 2021 roku
dotknęła nas wszystkich.

- Muszę przyznać, że był to bardzo
pracowity i trudny rok. Przesunięcia budżetowe, pozyskane rekordowe dodatkowe środki zewnętrzne
przełożyły się na wykonanie wielu bardzo potrzebnych inwestycji.
Łączny koszt wszystkich zadań inwestycyjnych jakie zrealizowaliśmy w 2021 roku to kwota ponad 7
mln zł. Te środki pozwoliły na realizację zarówno drobnych, aczkolwiek równie istotnych inwestycji
jakimi były m.in. konserwacje i napraw y rowów melioracyjnych,
usuwanie azbestu, wymiana pieców jak i te większe, w postaci budow y boiska wielofunkcyjnego
i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim, zagospodarowania przestrzeni w m.
Kamiona, modernizacji przepompowni ścieków na terenie gminy
czy kompleksowego remontu budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Zdrowia
oraz apteki w Nielubi. Dziś to praktycznie zupełnie nowy obiekt, daje
nieporównywalny komfort pracy,
a jednocześnie pozwala naszym
mieszkańcom w przyjemnych i godnych warunkach korzystać z jego
pomieszczeń.
 To zapewne ucieszyło
mieszkańców?

Nielubia

Kłoda

 Czy jest coś, co może
przeszkodzić w realizacji tych
planów?

Bukwica

Brzeg Głogowski

Rekordowa kwota dotacji
W październiku ogłoszono
wyniki naboru wniosków
pierwszej edycji Rządowego
Programu „Polski Ład”.

- Myślę, że remont obiektu ośrodka zdrowia i GOPS-u ucieszył wielu
I tym samym do naszej gminy trafimieszkańców. Wszystkie inwestyło rekordowe wsparcie – bo aż blisko
cje realizowane na terenie gminy
10 mln zł na inwestycje związane
wynikają ze zgłaszanych wcześniej
z rozwojem i poprawą jakości infraprzez nich potrzeb. Jest to bardzo
struktury drogowej i wodno – kanaważny obiekt na terenie naszej gmilizacyjnej. – Planowane inwestycje
ny, z którego korzystają nie tylko
w ramach otrzymanego wsparcia
mieszkańcy naszej gminy, dlatego
finansowego przyczynią się przede
przyznam, że i ja jestem z tego barwszystkim do poprawy i wzrostu
dzo zadowolony. Oprócz tego jest
bezpieczeństwa uczestników ruchu
też oczywiście mnóstwo drobnych
inwestycji, które wykonaliśmy. Niestety nie sposób ich tu wszystkich
inwestycyjne. W styczniu podpisawymienić.
liśmy umowę opiewającą na kwotę
blisko 12 mln – i za te środki wyko Jakie są dalsze plany
inwestycyjne na przyszłość?
namy na przełomie roku 2022/2023
aż dziewięć odcinków dróg- wraz
- Pomimo wielu inwestycji droz przebudową urządzeń towarzygowych, które sukcesywnie realizujemy, niewątpliwie w dalszym szących. Wyremontowane zostaciągu jedną z największych bolą- ną między innymi drogi w Nielubi,
czek jest stan dróg. O wielu zada- Bukwicy, Czernej, Kromolinie, Kłoniach, które realizowaliśmy w 2021 dzie i w Brzegu Głogowskim. Dodatmożecie Państwo przeczytać w te- kowo będziemy nadal kontynuować
gorocznym Echu Gminy Żukowi- budowę chodników w m. Nielubia
ce. W 2022 roku dzięki pozyskaniu i Słone. W Nielubi również dzięki naogromnych środków z budżetu pań- szym staraniom rozpoczęła się budostwa zrealizujemy kolejne zadania wa chodnika w pasie drogi krajowej

drogowego, a także do poprawy warunków życia mieszkańców gminy.
Z inwestycjami ruszamy już w tym
roku – mówi wójt Krzysztof Wołoszyn. Zaznacza, że tak ogromne
nr 12 w kierunku cmentarza wraz
z oświetleniem i dwoma przejściami
dla pieszych. W Dobrzejowicach zaplanowano prace polegające na budowie chodnika pod warunkiem
otrzymania dofinansowania zadania
z budżetu województwa - bo tam
zarządcą drogi jest DSDiK. Będziemy kontynuować również zadanie
polegające na przebudowie systemu odprowadzania i oczyszczania
ścieków na terenie Gminy Żukowice, która pozwoli na skierowanie
ścieków z miejscowości skanalizowanych Gminy oraz z miejscowości

środki finansowe dla gminy są wynikiem wielu rozmów i spotkań z posłami z naszego regionu oraz wielu
spotkań w Warszawie.
 RED

przewidzianych do skanalizowania
w przyszłości do oczyszczalni ścieków w Głogowie. Planujemy też rozpoczęcie zadań związanych z budową
i modernizacją świetlic w poszczególnych miejscowościach.
 Czy ma Pan jeszcze jakieś inne
pomysły do realizacji na terenie
Gminy?
- Tak, oczywiście. Cały czas mam
mnóstwo pomysłów. Spotkania
z mieszkańcami bardzo mi w tym
pomagają. Nieustannie widzimy

- Rok 2022 zapowiada się z jednej
strony bardzo ciekawie pod względem inwestycyjnym czy kulturalnym, a z drugiej to taki bardzo
niepewny czeka nas ten rok spowodowany przede wszystkim sytuacją
w Europie, konfliktem zbrojnym
w Ukrainie – to bardzo niepokoi
wszystkich. Poza tym widzimy co
dzieje się w sklepach ze wzrostem
cen towarów i usług oraz cenami
materiałów. Bardzo niepokojące informacje mówią o wzroście inflacji,
niepokoi wzrost kosztów utrzymania szkół i innych instytucji. Tylko sama podwyżka gazu o 550
procent i prądu o 85 procent już
dziś powoduje konieczność wprowadzenia korekt budżetu. Poza
tym oferowane ceny w przetargach
przez wykonawców są zdecydowanie wyższe niż zakładaliśmy, z uwagi właśnie na wzrost cen wszystkich
materiałów.
 Proszę nam jeszcze zdradzić
swoje noworoczne życzenia?
- Życzyłbym sobie, abyśmy wszyscy
mieli więcej powodów do uśmiechu. Niechaj ten rok będzie lepszy
od poprzedniego, pełen życzliwości, zrozumienia, a przed wszystkim
było zdrowie i pokój na świecie. A
zawodowo, chciałbym, aby zadania
realizowane przez gminę cieszyły wszystkich i jak najlepiej służyły
mieszkańcom. Nowy rok zaczynam
z nowym, już uchwalonym budżetem i pewną satysfakcją i nadzieją,
że będzie to udany rok. Jak zawsze
zachęcam do zaglądania na stronę internetową gminy i naszego
Facebooka gdzie można na bieżąco śledzić aktualności i ważne
wydarzenia.
 RED

 RED
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EDUKACJA

O Klubie Seniora
w Zabłociu

Starość nie musi być nudna.
Może być pełna pasji.
Dowodem na to jest nowy klub
dla seniorów.

W marcu ub. roku nastąpiło oficjalne otwarcie Klubu Seniora w miejscowości Zabłocie. W spotkaniu
inauguracyjnym udział wzięli
przedstawiciele samorządu gminnego, w tym wójt Żukowice Krzysztof
Wołoszyn oraz sekretarz Emilia
Prokopczak, dyrektor Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Mackiewicz oraz przedstawiciele
Fundacji Eudajmonia, którzy prowadzą klub. Podczas otwarcia nie
mogło zabraknąć nowo przyjętych
członków klubu, którzy dokonali
symbolicznego przecięcia wstęgi.

Oficjalna uroczystość
i przecięcie wstęgi.

– Jesień życia nie musi być czasem
smutnym, nudnym czy upł y wającym w samotności. W każdym
wieku i na każdym etapie życia
potrzebujemy pasji, akt y wności, kontaktu z otwartymi i życzliw ymi ludźmi, jednym słowem
powodu dla którego warto żyć!
Między innymi taki cel przyświecał powstaniu Klubu –tak podczas
otwarcia zgodnie przyznali, wójt
Krzysztof Wołoszyn i dyrektor
GOPS w Nielubi Elżbieta Mackiewicz, która czujnym okiem sprawuje opiekę nad nowopowstałym
klubem.

Duże wsparcie finansowe
dla naszych szkół z rządowego
programu.
Szkoły Podstawowe w Gminie Żukowice otrzymały dotacje w wysokości 120 tys. zł w ramach realizacji
programu Ministerstwa Edukacji
i Nauki „Laboratoria Przyszłości”.
Wsparcie finansowe obejmuje 100
proc. wnioskowanej kwoty i nie wymaga wkładu własnego gminy. – Założeniem programu jest, aby każda
szkoła podstawowa do 1 września
2022 roku była zaopatrzona w nowoczesne wyposażenie podstawowe,
czyli drukarki 3D, mikrokontrolery
i sprzęt do nagrań – wyjaśnia Krzysztof Wołoszyn, wójt gminy Żukowice.
Za pozostałe fundusze szkoła może dokupić sprzęty znajdujące się
w katalogu wyposażenia dodatkowego, np. wyposażenie stanowisk,
narzędzia, robotykę, AGD, materiały
eksploatacyjne, audio-wideo, pomoce projektowe i wyposażenie BHP.
Program ma na celu kształtowanie
umiejętności kreatywnego myślenia
uczniów oraz rozwijanie ich umiejętności praktycznych oraz manualnych.

Edukacja
dziecka
kluczem
do sukcesu

Projekt swój początek miał w styczniu 2019 r. Przypomnijmy, że miał
trwać do czerwca 2020 r., jednak
ze względu na sytuację epidemiologiczną nie wszystkie zajęcia mogły się odbyć w zaplanowanych
terminach.
Szkolenia i sprzęt

Wyremontowali świetlicę

Tutaj seniorzy mogą
się dobrze bawić i realizować.
różnymi formami aktywności i integracji takich jak spotkania tematyczne, warsztaty, spotkania
z ciekawymi ludźmi, organizowanie wyjść do kina, wyjazdów do teatru, w ycieczek krajoznawczych,
zabaw tanecznych, koncertów

czy organizacja innych zajęć umożliwiających rozwój pasji i umiejętności członków klubu. Celem
działalności klubu jest aktywizacja
społeczna oraz organizacja efektywnego spędzania czasu wolnego.
 RED

Podstawow ymi celami tego projektu było wyrównanie szans edukacyjnych wśród uczniów, a także
zapewnienie im dostępu do wysokiej jakości kształcenia. Aby tak
się stało, w ramach projektu, przeprowadzono szereg kompleksowych
działań wpływających na poprawę
jakości kształcenia. Liczne szkolenia kadry pedagogicznej z zakresu
neurodydaktyki, pracy z uczniem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz technik efektywnego
nauczania i uczenia się, pozwoliły
na wzrost kompetencji zawodowych
nauczycieli. Oprócz tego doposażono sale dydaktyczne w sprzęt
umożliwiający indywidualną pracę

z dzieckiem, a także prowadzenie zajęć, podczas których możliwe jest wykonanie eksperymentów
i doświadczeń. Zakupiono też przenośne komputery oraz programy
multimedialne.
Na tym nie koniec
Projekt pozwolił również uczniom
poszerzyć zdobytą wiedzę i rozwijać swoje pasje w wielu dziedzinach,
na przykład z matematyki, informatyki, przyrody czy języka angielskiego – uczestniczyli w kołach
zainteresowań. Dla uczniów mających trudności w nauce i wymagających indywidualnego podejścia
w procesie nauczania zorganizowano zajęcia wyrównawcze z języka
angielskiego, przedmiotów przyrodniczo – matematycznych oraz zajęcia logopedyczne i korekcyjno
– kompensacyjne. Warto zaznaczyć, że projekt współfinansowany
był z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki na jego realizację
w wysokości blisko 215 tys. zł gmina
Żukowice otrzymała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 20142020. Całkowita wartość zadania
to około 225 tys. 500 zł.

Dbamy
o ekologię
W ubiegłym roku mieszkańcy
mieli możliwość skorzystania
z trzech programów
dotyczących wymiany źródeł
ciepła.

W celu ochrony środowiska mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z trzech programów w sprawie
w ymiany pieców na nowe, które
emitują do atmosfery mniej zanieczyszczeń. Jednym z nich był nabór wniosków z programu Gminy

Żukowice. Z możliwości dofinansowania w wysokości 3 tys. zł skorzystało 10 gospodarstw.
Razem dla środowiska

Drugim programem był projekt
unijny realizowany przez gminę
Żukowice wspólnie z gminą Polkowice, gminą Głogów, Gminą Miejską Głogów, gminą Jerzmanowa,
gminą Przemków, gminą Radwanice i gminą Kotla. Mieszkańcy mogli ubiegać się o grant do 85 proc.
w ydatków kwalifikowalnych nie

Jeszcze można
Ponadto osobom, które jeszcze nie
w ymieniły źródła ciepła w swoim domu na ekologiczne podpowiadamy, że można skorzystać

Otrzymuj e-fakture za wodę
i ścieki.
Od ubiegłego roku w gminie Żukowice istnieje możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną
na podany przez Państwa adres
e-mail. Dotyczy to usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Aby mieć taką możliwość osoby zainteresowane powinny
wypełnić oświadczenie o akceptacji
faktur przesyłanych na wskazany adres mailowy, które następnie należy
złożyć do Urzędu Gminy. Oświadczenie musi być podpisane przez osobę, która zawarła umowę z Gminą
na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Wypełnione i podpisane oświadczenie można: podpisać

Szkoły przyszłości, czyli nowoczesne

Liczy się każda sekunda

Gmina zakupiła defibrylator,
bo dba o bezpieczeństwo
mieszkańców.

W trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców zakupili trzy
nowoczesne defibrylatory, które
zamontowano w budynkach Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim, w Szkole Podstawowej
w Nielubi oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nielubi. Oprócz zakupu defibrylatorów
kadra w tych obiektach została
przeszkolona - w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz nabyła praktyczne umiejętności
obsługi zamontowanych urządzeń.

Biuletyn nr 1 (003)

więcej niż 35 tys. zł. W Urzędzie
Gminy Żukowice złożono prawidłowo 25 wniosków o udzielenie
grantu na łączną kwotę 750 tys. zł.
Wszystkie złożone wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną.
Tutaj również planowany jest kolejny nabór.

z rządowego programu „Czyste Powietrze”. Więcej informacji w tej
sprawie można uzyskać w urzędzie
gminy Żukowice, gdzie powstał
Punkt konsultacyjno-informacyjny.
Osoby zainteresowane ubieganiem
się o wsparcie w ramach Programu
„Czyste Powietrze” i chcące skorzystać z usług punktu proszone
są o wcześniejsze ustalanie wizyt
z pracownikiem urzędu pod nr tel.
76 836 60 17.
 RED

Szybko, oszczędnie i ekologicznie

 RED

 RED
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Lepiej
zapobiegać
niż leczyć

Podsumowanie projektu
pn. Edukacja dziecka
kluczem do sukcesu
realizowanego w SP, w Brzegu
Głogowskim.

W czerwcu ub. roku w Szkole
Podstawowej w Brzegu
Głogowskim zakończył się
projekt edukacyjny.

Potrzebujemy pasji

Przypomnijmy, że Klub Seniora
mieści się w wyremontowanym budynku świetlicy wiejskiej, którego
kompleksowa modernizacja zakończyła się pod koniec 2020 roku. Na
ten cel Gmina Żukowice pozyskała
liczne dotacje, a także przeznaczyła środki z budżetu gminy. Klub
Seniora to miejsce spotkań mieszkańców gminy Żukowice w wieku
60 i więcej lat, nieakty wnych zawodowo, którzy są zainteresowani

EKOLOGIA I ZDROWIE

Rok 2022

Defibrylatory umieszczono w specjalnie oznakowanych szafkach,
po otwarciu których rozlega się
alarm dźwiękowy. Sprzęt jest bardzo intuicyjny w obsłudze, przez
co uży tkownik będzie w stanie z łatwością się nim posłużyć
na każdym etapie. – Od naklejenia
elektrod na ciało, aż do ewentualnej defibrylacji. Miejmy nadzieję,
że zakupiony przez gminę Żukowice sprzęt nigdy nie będzie musiał
zostać użyty. Gdyby jednak taka
konieczność zaszła, zachęcamy
państwa do skorzystania z niego
i podjęcia próby uratowania ludzkiego życia – mówi wójt Krzysztof
Wołoszyn.
 RED

profilem zaufanym lub podpisem
elektronicznym i przesłać na skrzynkę EPUAP. Przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Żukowice:
Żukowice 148, 67-231 Żukowice. A
także dostarczyć osobiście do urzędu
lub dostarczyć do sołtysa wsi. Zeskanować lub w formie zdjęcia przesłać
na adres: gmina@zukowice.pl z adresu wskazanego w oświadczeniu jako adres, na który mają być wysyłane
faktury. Dodatkowych informacji
można uzyskać pod nr tel. 76 836 60
11. Decydując się na otrzymywanie
e-faktury, zyskają państwo wiele korzyści: oszczędność czasu i pieniędzy,
szybkie dostarczanie, ochrona środowiska, wygodne przechowywanie i łatwiejsze księgowanie.
 RED

E-faktura
Wójt Gminy Żukowice informuje, że istnieje możliwość przesyłania
faktur za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków na podany przez Państwa adres e-mail.
Wypełnione i podpisane oświadczenie można dostarczyć
w następujący sposób:
1. Podpisać profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym i przesłać
na skrzynkę EPUAP.
2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Gminy Żukowice
Żukowice 148
67-231 Żukowice
3. Dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Żukowice.
4. Dostarczyć do sołtysa wsi.
5. Zeskanować lub w formie zdjęcia przesłać na adres gmina@
zukowice.pl z adresu wskazanego w oświadczeniu jako adres,
na który mają być wysyłane faktury.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 76 836 60 11.

Fundacja KGHM finansuje
badania profilaktyczne
dla mieszkańców gminy.
Fundacja KGHM Polska Miedź dofinansowała badania profilaktyczne
w ramach gminnego projektu „Kierunek - zdrowie. Gmina Żukowice.”
W ramach projektu przeprowadzono wśród mieszkańców Gminy
Żukowice badania pod kątem profilaktyki chorób nerek, płuc, tarczycy i cukrzycy. Bezpłatne badania
(w ilości po około 40 sztuk każda)
przeprowadzane były na przełomie
sierpnia i października i składały
się z kilku etapów, m.in: badań laboratoryjnych, analizy w yników
i  konsultacji specjalistycznej. Cel
projektu to poprawa stanu zdrowia
i świadomości zdrowotnej mieszkańców Gminy Żukowice, poprzez
zapewnienie dostępu do bezpłatnych badań laboratoryjnych i konsultacji lekarza specjalisty. – Mam
nadzieję, że dzięki działaniom realizowanym w ramach projektu wzrośnie w ykry walność chorób w jej
mniej zaawansowanych stadiach
i przyniesie w krótszej lub dłuższej
perspektywie korzyści dla mieszkańców – zaznacza wójt Krzysztof
Wołoszyn. Łączny koszt programu
to kwota blisko 50 tys. zł, z czego
otrzymane dofinansowanie to 40
tys. zł. Dodatkowo badania profilaktyczne tarczycy zostały wsparte
przez Powiat Głogowski – w kwocie
10 tys. zł.
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Usuwanie azbestu
Na terenie gminy Żukowice,
po raz kolejny zrealizowano
projekt z zakresu usunięciu
wyrobów zawierających
azbest.

Całkowity koszt realizacji zadania
oszacowano na kwotę 10 tys. 850
zł. z czego w odpowiedzi na nasz
wniosek, z WFOŚiGW otrzymano
na ten cel dofinansowanie w w ysokości 7 tys. 595 zł.W ramach
zadania dokonano demontażu wyrobów zawierających azbest wraz
z transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku, a później
usunięciu wyrobów zawierających
azbest złożonych na posesji wraz
z transportem i unieszkodliwieniem
na przystosowanym składowisku.
 RED
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Apelujemy:
Nie kradnij,
nie niszcz!
EKOLOGIA I ZDROWIE

Wciąż wiele osób w sposób
nieodpowiedzialny pozbywa
się śmieci z własnych
gospodarstw.

Niektórzy mieszkańcy podrzucają śmieci, gdzie popadnie, czyli chociażby w lasach, na łąkach,
w rowach i na drogach. Mało tego. Akty wandalizmu na terenie
gminy Żukowice również nie mają końca. Notorycznie niszczone
są wiat y przystankowe, ogrodzenia placów zabaw czy boisk
do gry w piłkę.
Nie chcą popuścić
Takim dzia łaniom ponow nie
mówimy głośno – nie! Zadbajmy
o nasze otoczenie. Reagujmy.
Być może nie każdy zdaje sobie
sprawę, że wszyscy za to płacimy.
Przypominamy, że na przykład

Połączenia autobusowe w Gminie Żukowice dotyczą tras Dobrzejowice - Słone- Głogów
oraz kurs powrotny po tej samej
trasie i funkcjonować będą do 31
grudnia 2022 r., także w okresie

Pod głogowską kolegiatą
(15.08., ub. roku) odbył się
jubileusz 15-lecia uroczystości
„W cieniu Kolegiaty”.

Pamiętamy, że w t ym dniu obchodzimy Święto Wniebowzięcia
NMP, Święto Wojska Polskiego
oraz Święto Folkloru i Tradycji
Ziemi Głogowskiej. W myśl idei
tego święta, którym jest kulty wowanie najpiękniejszych tradycji
ludow ych, każda z gmin powiatu głogowskiego przygotowała
własne stoisko, gdzie można było podziwiać lokalne rękodzieła,
a także skosztować różnych domow ych w ypieków i potraw. Stoisko
gminy Żukowice przygotowane

Surowe konsekwencje
Ponownie informujemy, że wszelkie próby kradzieży i nielegalny
w y wóz śmieci będziemy zgłaszać
na policję. Jednocześnie każdy,
kto jest świadkiem wandalizmu,
niszczenia mienia i zaśmiecania
naszego otoczeni proszony jest
o natychmiastow y kontakt z policją lub urzędem.
 RED

ferii oraz wakacji. Gmina Żukowice w grudniu 2021 r. złożyła do Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu
wniosek o dofinansowanie zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych. Wniosek
został rozpatrzony pozytywnie,
a przyznane dofinansowanie
to kwota 57 420,00 zł przy wkładzie własnym gminy - 23 733,60
zł. Ze względu na to, że wniosek

składała Gmina, a nie Powiat,
kursy mogą odbywać się jedynie w granicach tych gmin, jednak Przewoźnik zobowiązał się
do w ykony wania skomunikowanych kursów zapewniających
dojazd do Głogowa. Rozkłady
jazdy obowiązujące od 1 lutego
br. oraz schemat linii autobusowych w Gminie Żukowice przedstawiamy poniżej.
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DOBRZEJOWICE - SŁONE, WIEŚ przez KROMOLIN WIEŚ-DOMANIOWICE - GLINICA
NUMER LINII: 176507
GŁO
593
S

SKRÓT NAZWY FIRMY
NUMER KURSU
OZNACZENIA

GŁO
592
R
LP.

DWORCE I PRZYSTANKI

GŁO
590
R

GŁO
591
S

GŁO
5012
RU

SKRÓT NAZWY FIRMY
NUMER KURSU
OZNACZENIA

GŁO
5011
SU
LP.

DWORCE I PRZYSTANKI

GŁO
5014
SU

GŁO
5013
RU

07:30

08:10

1

DOBRZEJOWICE

12:43

13:43

07:31

08:11

2

DOBRZEJOWICE ŚWIETLICA

12:42

13:42

07:33

08:13

3

CZERNA, PKP

12:40

13:40

07:36

08:16

4

WIEKOWICE

12:37

13:37

07:39

08:19

5

KROMOLIN WIEŚ

12:34

13:34

07:41

08:21

6

SZCZEPÓW

12:32

13:32

07:45

08:25

7

DOMANIOWICE

12:28

13:28

07:47

08:27

8

ZAMECZNO

12:26

13:26

07:53

08:33

9

SŁOĆWINA SKRZY.

12:20

13:20

07:55

08:35

10

KŁODA WIEŚ

12:18

13:18

07:59

08:39

11

GLINICA

12:14

13:14

08:01

08:41

12

ZABŁOCIE

12:12

13:12

08:04

08:44

13

NIELUBIA

12:09

13:09

08:06

08:46

14

NIELUBIA, SKR

12:07

13:07

08:09

08:49

15

KAMIONA WIEŚ

12:04

13:04

08:13

08:53
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SŁONE, WIEŚ

12:00

13:00

DOBRZEJOWICE - SŁONE, WIEŚ przez KROMOLIN WIEŚ-DOMANIOWICE - GLINICA

11:50

12:50

1

GŁOGÓW, D. A
UL. JEDNOŚCI ROBOTNICZEJ 2

08:23

09:03

11:52

12:52

2

GŁOGÓW,
W.POL./KAUFLAND/ A.KRAJOWEJ

08:21

09:01

11:53

12:53

3

GŁOGÓW,
W.POL./LOMPY

08:20

09:00

11:54

12:54

4

GŁOGÓW, W.POL./KAUFLAND/
ANDROMEDY

08:19

08:59

11:59

12:59

5

SŁONE, WIEŚ

08:14

08:54
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W cieniu kolegiaty

śmieci – regularnie odbierane są spod naszych posesji, organizowane są również zbiórki
elektrośmieci, wielkogabarytów,
zużytych opon. Ponadto zalegające odpady można nieodpłatnie
zawieźć do PSZOK w Biechowie
przy ul. Komunalnej 3. Jest tyle
opcji utylizacji, a mimo to dookoła nas odkr y wamy coraz
to nowe, dzikie w ysypiska.

Dodatkowe kursy
autobusowe na terenie
gminy Żukowice
Dzięki staraniom gminy
Żukowice, z dniem 1
lutego br. uruchomione
zostały dodatkowe
połączenia autobusowe
dla mieszkańców.

KULTURA

NUMER LINII: 176239

Oznaczenia:
R - Kursuje w dni robocze w okresie ferii letnich i zimowych
oraz szkolnych przerw świątecznych
U - Linia użyteczności publicznej
S - Kursuje w dni nauki szkolnej
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przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Nielubi
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Zaprezentowane zostały ręcznie w ykonane przez nasze
mieszkanki ogrody w szkle, naturalne wianki oraz dekorowane
ciasteczka. Gminę godnie reprezentował y panie z sołect wa
Zabłocie i Koła Gospodyń Wiejskich w Kromolinie. Przygotował y przepyszne pierogi , ciasto
oraz dekoracje kwiatowe. W uroczystości wzięł y udział zespoł y
folklorystyczne Chaber i Brzegowiacy. Rękodzieło w ykonała pani
Małgorzata Beczek - mieszkanka
Czernej.
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Dotarło do nas Betlejemskie
Światełko Pokoju

To symbol świąt Bożego
Narodzenia, który zawsze
rozbudza w nas świąteczną
atmosferę.
Przedstawiciele drużyny harcerskiej „Rude Kamienie” z drużynową Małgorzatą Geisler na czele,
przekazali na ręce wójta Krzysztofa Wołoszyn Betlejemskie Światło Pokoju, które dzień wcześniej
dotarło do naszego kraju z Betlejem. Ten wyjątkowy i szczególny akcent towarzyszy nam od lat,
a betlejemskie światełko przekazy wane jest przez harcerzy
i skautów w wielkiej, ogólnoświatowej sztafecie. Płomień, który

Rok 2022

otrzymujemy ma umacniać naszą
nadzieję na lepsze jutro. Historia
światełka zaczyna się w Betlejem,
mieście położonym w Autonomii
Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych,
konfliktów zbrojnych oraz ataków
terrorystycznych.
Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze
wszystkimi. Niosąc lampiony ze
Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe
uniwersalne wartości braterstwa
i pokoju.
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Świąteczne warsztaty
Gminna Biblioteka Publiczna
w Nielubi przed świętami
Bożego Narodzenia
przygotowała bogatą ofertę
zajęć dla dzieci.
W ubiegł ym roku udało się zorganizować wiele spotkań nie tylko w GBP w Nielubi, ale również
w filiach w Dobrzejowicach, Brzegu Głogowskim oraz Kromolinie.

Cykl zajęć był skierowany do dzieci z różnych grup wiekow ych.
Zorganizowane zosta ł y m.in.:
”Warsztat y t worzenia bał wanków”, „Dekoracje na choinkę”,
„Ekologiczny lampion świąteczny ” oraz „ Skrzat y i ozdoby ”.
Dzieci miały okazję stworzyć własnoręcznie jedyne i przepełnione
magią dekoracje. Przy trudniejszych zadaniach pomocą służyli
bibliotekarze. Wszystkie działania

miały na celu kreaty wne spędzenie czasu oraz integrację. Poza w ykony waniem dekoracji był
też czas na pyszną zabawę czyli
warsztaty ”Dekorowanie pierników”. Dla wszystkich mieszkańc ó w z o s t a ł z or g a n i z o w a n y
konkurs ”Bombka Bożonarodzeniowa”. Świąteczna odsłona
warsztatów w bibliotece cieszyła
się dużym zainteresowaniem.
 RED
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Narodowe czytanie
w naszych szkołach
To strzelnica koła
łowieckiego „Cyranka”

Myśliwi z koła
łowieckiego „Cyranka”
z Brzegu Głogowskiego
zaprezentowali
odnowioną strzelnicę
myśliwską położoną
w granicach obrębu Brzeg
Głogowski.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Nielubi przyłączyła się
do jubileuszowej dziesiątej
odsłony Narodowego Czytania.
Do akcji zaprosiła szkoły z terenu
gminy Żukowice, czyli Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła w Nielubi oraz Szkołę Podstawową im.
św. Floriana w Brzegu Głogowskim.
Tegoroczną lekturą był dramat Gabrieli Zapolskiej ”Moralność pani
Dulskiej”.
Wcielili się w role
A kcja

Na rodowe

Cz y t a n ie

organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Gminna Biblioteka Publiczna w Nielubi podczas
tegorocznej edycji podjęła się adaptacji fragmentów utworu Gabrieli
Zapolskiej. To nowe doświadczenie
w które dyrektor biblioteki Katarzyna Płuciennik-Wójt zaangażowała
uczniów z SP w Nielubi oraz czytelników. Na deskach sceny w rolę Pani Dulskiej wcieliła się Małgorzata
Geisler, w rolę Juliasiewiczowa: Anna Mentel, Zbyszko: Mikołaj Nowak,
Hesia: Malwina Wójt a Mela: Martyna Kondraciuk

Dziękujemy za pracę
Za wybór tekstu oraz przygotowanie uczestników odpowiedzialna była
Dorota Leszczyszak, nauczyciel języka polskiego z SP w Nielubi. Ponadto
w szkołach gminy Żukowice zostały
przeprowadzone lekcje przez bibliotekarzy i nauczycieli podczas których
uczniowie mieli okazję zapoznać się
z utworem Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej” oraz obejrzeć
przygotowane nagranie. Interpretacja GBP w Nielubi została zauważona
i udostępniona przez serwis bibliotekarzy Lustro Biblioteki.

Zaproszono przedstawicieli władz
samorządowych oraz służb mundurowych i osoby reprezentujące
podmioty współpracujące. Członkowie koła łowieckiego przez kilka
ostatnich miesięcy pracowali nad
tym, aby przywrócić świetność
obiektowi, który przed wieloma
laty przyciągał wielu miłośników
myślistwa. Większość prac została wykonana własnoręcznie, co nie
tylko pozwoliło zmniejszyć koszty odnowienia strzelnicy, ale było źródłem ogromnej satysfakcji

i wielkim powodem do dumy. Myśliwi zadbali o właściwe zabezpieczenie terenu, tak aby korzystanie
z obiektu było w pełni bezpieczne
dla użytkowników oraz osób postronnych. – Dzięki odnowionemu
obiektowi członkowie koła łowieckiego „Cyranka” będą mogli szkolić swoje umiejętności i rozwijać
pasję. A ponadto, chętnie udostępnimy strzelnicę wszystkim osobom
chcącym z niej skorzystać w celach
rekreacyjnych – mówił Marek Łosin, kierownik strzelnicy. Na terenie gminy Żukowice nie brakuje
ludzi z pasją, których działalność
przyczynia się do rozwoju i wzrostu jej potencjału. Z pewnością
strzelnica myśliwsko – sportowa
przyciągnie wiele osób zainteresowanych ciekawą formą spędzenia
czasu.
 RED
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Prezent dla mistrzyni świata
Serdeczne życzenia
dla jubilatów
Złote Gody pożycia
małżeńskiego to podniosła
chwila.

Podczas sesji Rady Gminy
Żukowice radni ugościli
wyjątkową osobę,
bo mistrzynię świata - Martynę
Kierczyńską.
19-letnia mieszkanka Czernej, zawodniczka Legionu Głogów, 23
października br. we Włoszech, wywalczyła tytuł mistrzyni świata
w Kicboxingu i tym samym w finale mistrzostw pokonała rywalkę

16

z Finlandii. Martyna, pomimo
młodego wieku, od lat trenuje sporty walki. Oprócz wspomnianego
i ciężko w ypracowanego tytułu
mistrzyni świata w kategorii K-1
na ringu, w ubiegłych latach zdobyła również m.in. zasłużony tytuł mistrzyni Polski i Europy. – Jest
nam niezmiernie miło, że wśród
naszych mieszkańców są osoby,
które posiadają tak ogromną pasję w życiu. Z dumą i podziwem

zerkamy na Martynę, która swoją
postawą udowadnia, że ciężka praca i wytrwałość w dążeniu do celu
pozwalają spełniać marzenia i są
powodem do poczucia ogromnej
satysfakcji – mówił wójt Krzysztof Wołoszyn. Ponadto przewodniczący rady wraz z wójtem wręczyli
Martynie upominek, składając jednocześnie gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.
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Złote Gody, czyli 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego obchodzone są w naszej polskiej tradycji
szczególnie uroczyście. Po długiej
przerwie, spowodowanej epidemią,
w głogowskim ratuszu ponownie
odbyły się uroczystości. Spośród
blisko 40 par, które świętowały ten
szczególny dzień, wójt Krzysztof
Wołoszyn miał zaszczyt odznaczyć
Stanisławę i Ryszarda Kondraciuk
wręczając im list gratulacyjny
i kwiaty. – Wspólnie przeżyte 50
i więcej lat, to piękny czas, symbol

wierności i miłości rodzinnej –
mówił do nich wójt. – To dowód
wzajemnego zrozumienia istoty
związku małżeńskiego, to wzór
i piękny przykład dla młodych
pokoleń wstępujących w związki
małżeńskie. Dla nas, Wasz jubileusz jest przykładem, jak właściwie
rozumieć dar małżeństwa. To nie
tylko jednorazowe przyrzeczenie
i zmiana stanu cywilnego, ale wzajemne wspieranie się i uzupełnianie – dodawał. Po uroczystym
przemówieniu wójt w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
udekorował jubilatów medalami.
Nie zabrakło również listów gratulacyjnych, kwiatów oraz zdjęć.
 RED
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