Wielkanoc to czas refleksji i radości.

Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy napełn
ią serca bogactwem
duchowym, nową nadzieją, niech będą cudown
ym czasem spędzonym
w ciepłej rodzinnej atmosferze w otoczeniu bud
zącej się do życia przyrody.
Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Szmidt

Wójt Gminy Żukowice
Krzysztof Wołoszyn
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Żukowice
Za nami bardzo trudny rok, rok inny niż wszystkie. Musieliśmy stawić czoła wyzwaniu jakiego wcześniej nie znaliśmy, realizować zaplanowane zadania w nowych
realiach. Konsekwencje pandemii widoczne są w życiu prywatnym, zawodowym i społecznym.
Rok 2020 doskonale pokazał nam wszystkim, jak przewrotne i nieobliczalne potrafi być życie oraz jak łatwo można stracić to na co pracujemy każdego dnia
oraz na pewność jutra. Jednocześnie miniony rok pokazał również, że są ludzie na których w najtrudniejszych chwilach możemy liczyć.
Pandemia postawiła pod znakiem zapytania niemal wszystkie dotychczasowe pewniki ludzkiego życia, działania i planowania. Niemniej jednak, pomimo utrudnionych
warunków pracy, realizowaliśmy zamierzone cele inwestycyjne, modernizacyjne, społeczne, oświatowe oraz kulturalne. Wiele zostało zrobione. Bardzo dziękuję
wszystkim mieszkańcom Naszej Gminy za zaangażowanie.
Szanowni Państwo! Liczę na to, że Nowy Rok przyniesie więcej dobrych wiadomości. Wszyscy jesteśmy zmęczeni pandemią i jej skutkami. Na nowe tory musi
wejść gospodarka, kultura, sport. Od tego zależy dalszy rozwój. Mam nadzieję, że stanie się to jak najszybciej, czego sobie i Państwu życzę. W 2021 roku życzę
Państwu zdrowia, pomyślności i ...normalności, za którą Wszyscy tęsknimy.

Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice

Budowa
chodnika
w Nielubi

INWESTYCJE

PO

Pod koniec maja
dobiegły końca prace
związane z budową długo
wyczekiwanego przez
mieszkańców chodnika
w Nielubi.

PO

PRZED

Wspólne stanowisko gmin
w sprawie obwodnicy
Po przeanalizowaniu wszystkich
przebiegów wariantów budow y
obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12 informujemy
mieszkańców, że w naszej zgodnej
i jednomyślnej opinii tzw. wariant
północny (PN-5) powinien być
najwłaściwszym wyborem do realizacji. Podyktowane jest to wieloma czynnikami gospodarczymi
i społecznymi oraz pełną analizą przedstawionych rozwiązań
oraz korzyści i zagrożeń z przebiegu poszczególnych wariantów.

Mieszkańcy Nielubi już korzystają z bezpiecznego ciągu pieszego. To jeden z kolejnych etapów
inwestycji związanej z przebudową drogi, którą gmina rozpoczęła w 2019 r. Po w ykonaniu
nowej nawierzchni jezdni i renowacji odwodnienia w ykonano
chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na odcinku
od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 – prawa strona - do budynku nr 85. W ramach inwestycji
w ykonano również dwa przejścia
dla pieszych, w ymianę 12 opraw
oświetleniow ych na nowe LED
or a z dokon a no o d ś w ie ż e n i a
wszystkich urządzeń bezpieczeństwa drogowego zlokalizowanych
wzdłuż cieku „Średni Potok”. Budowa chodnika miała na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich
uczestników ruchu drogowego,
a w szczególności najmłodszych
mieszkańców gminy i osób starszych. Now y chodnik wpłynął nie
tylko na poprawę wizerunku gminy Żukowice, ale i na komfort życia mieszkańców. Wartość zadania
to kwota ponad 290 tys. złotych
z czego dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego w yniosło ponad
112 tys. zł.  RED

Kto podpisał?
Pod stanowiskiem podpisali się:
prezydent Głogowa – Rafael Rokaszewicz; wójt gminy Głogów
– Bartłomiej Zimny; wójt gminy Kotla – Łukasz Horbatowski oraz wójt gminy Żukowice
– Krzysztof Wołoszyn.

Biuletyn Urzędu
Gminy Żukowice
Rocznik
Wydawca:
Urząd Gminy Żukowice
Żukowice 148
67-231 Żukowice

Czynniki gospodarcze
Wariant północny przebiega
przez Miejską Strefę Inwestycyjną. Bardzo ważnym argumentem
przemawiającym za północnym
wariantami jest stworzenie dobrej dostępności komunikacyjnej
dla położonej w sąsiedztwie Huty
Miedzi Głogów, a także do planowanego szybu GG-2 ODRA
w pobliżu miejscowości Słone.
Wariant południowy nie daje takiej możliwości.
Ten wariant najkorzystniejszy
W naszej wspólnej opinii wariant
północny PN5 jest najkorzystniejszy dla wszystkich zainteresowanych inwestycją gmin i ich
mieszkańców. Nie tylko nie przebiega w pobliżu domostw, ale także jest szansą na otwarcie nowych
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Adres wydawnictwa:
Żukowice 148
67 - 231 Żukowice

obszarów pod budownictwo mieszkaniowe we wschodniej części
miasta. Wybudowanie obwodnicy
według tzw. wariantu północnego
ugruntuje planowane lokalizacje
portu rzecznego i węzła kolejowego. To także dodatkowe odciążenie
Głogowa poprzez połączenie komunikacyjne Huty z pozostałymi
oddziałami KGHM. Wariant północny pozwoli także na odciążenie

ruchu z kierunku Sławy i przekierowania go na obwodnicę. Ponadto
zaakceptowano następujące parametry techniczne planowanej obwodnicy z mostem na Odrze.
To przyjęto
W dniu 17 grudnia 2020 r. wójt
gminy Żukowice uczestniczył
w posiedzeniu Zespołu Oceny
Przedsięwzięć Inwestycyjnych,
na któr ym omawiano warianty

budow y obwodnic y Głogowa
w ciągu drogi krajowej nr 12. Po
omówieniu wariantów i parametrów technicznych przez projektantów, dyrektor Lidia Markowska
z GDDKiA o/ Wrocław poinformowała, że do dalszego procedowania pod uwagę będą brane dwa
warianty północne PN4 i PN5,
które przebiegają przez gminę
Żukowice.  RED

Zespół redakcyjny:
Kierownictwo, pracownicy
Urzędu Gminy oraz jednostki
organizacyjne
Kontakt:
tel. 76 831 42 41
fax 76 831 41 49
gmina@zukowice.pl
Godziny pracy urzędu:
pon-śr 7:30-15:30
czw 7:30-16:30
pt 7:30-14:30
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To dbanie
o naszą przyszłość
Gmina Żukowice podpisała
deklaracje Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych
oraz Deklarację Projektów
Rodzinnych.
W dniu 28 stycznia w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy odbyło się podpisanie Deklaracji
intencji zawiązania współpracy
między gminami, miastami i powiatami Legnicko-Głogowskiego
Obszaru Funkcjonalnego.
Ważne wydarzenie
– Chcemy działać w jednym celu, oczywiście przy uwzględnieniu

celów strategicznych dla rozwoju województwa dolnośląskiego.
Chcemy działać na zasadzie partnerstwa i równego głosu w zakresie
podejmowanych decyzji i kierowania polityki zrównoważonego rozwoju. Podpisując dzisiejsze
deklaracje, rozpoczęliśmy nasze
wspólne działania, które poprzedzone były wcześniejszymi rozmowami o współpracy. Podpisanie tej
deklaracji jest ważnym wydarzeniem dla naszego regionu – mówi
wójt gminy Żukowice Krzysztof
Wołoszyn. Swoje podpisy na deklaracji złożyli przedstawiciele
31 samorządów naszego regionu.

Prace nad projektem porozumienia i współpracy Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych trwają
od jesieni 2019 r., a jego celem jest
połączenie wspólnych sił samorządów dla skuteczniejszego zdobywania środków na inwestycje z Unii
Europejskiej w perspekty wie budżetowej 2021-2027.
Deklaracja Projektów Rodzinnych
30 stycznia 2020 r. w sali Reprezentacyjnej im. Jana Wyżykowskiego
w Lubinie, odbyła się uroczystość
podpisania wspólnej deklaracji
przedstawicieli KGHM z władzami
samorządowymi, dotyczącej współpracy w realizowaniu projektów

PRZED

prorodzinnych w 2020 r. Proponowane działania na rzecz rodziny
obejmują m.in. programy zdrowotne, profilaktyczne i szkoleniowe
skierowane do młodzieży, rodziców i nauczycieli ze szkół Zagłębia
Miedziowego. Deklarację współpracy w imieniu gminy Żukowice
podpisał wójt Krzysztof Wołoszyn.
– W nawiązaniu do podpisanej kilka dni temu Deklaracji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
przyłączyliśmy się do daleko idącej
współpracy z KGHM w zakresie zarówno polityki społecznej jak i edukacyjnej. Dzięki temu pokazujemy
wolę wspólnego działania na rzecz

lokalnych społeczności i wzmacniania naszej roli, ale przede wszystkim
przygotowania naszego społeczeństwa do przyszłych wyzwań i realizacji ich oczekiwań – mówi wójt.
Podpisana deklaracja, poprzedzona
była badaniami wśród młodzieży
na temat roli rodziny w ówczesnym
świecie. Młodych ludzi pytano też
o oczekiwania na rynku pracy, w jakim kierunku chcą pójść oraz jakie
mają plany w kwestii swojej kariery
zawodowej. Deklarację, którą podpisały lokalne samorządy z KGHM,
zakłada współpracę na kilku płaszczyznach, m.in. edukacji i rodziny.
 RED

PO

Prace konserwacyjne

W połowie października dobiegła
końca konserwacja rowów
melioracyjnych Sd-2 oraz Sd-2i
w obrębie miejscowości Kromolin.

PRZED

Rok 2021

Prace polegał y na w ykoszeniu skarp rowu,
odmuleniu dna rowu na długości ponad 330 mb,
oczyszczeniu przepustów oraz naprawa istniejącego umocnienia skarp. Całkowity koszt zadania
to kwota 45 tys. 692,66 zł w tym środki pozyskane
w wysokości 18 tys. 822 zł. RED

PO
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INWESTYCJE
Na początku października
dobiegła końca długo
wyczekiwana przez
mieszkańców inwestycja.
Oprócz remontu budynku
zagospodarowano również
teren wokół.
– Ze starej, zniszczonej, zawilgoconej i brzydkiej świetlicy mamy
zupełnie nowoczesny obiekt. Na
tę inwestycję mieszkańcy Zabłocia czekali wiele lat. – To kolejny
krok w kierunku rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej
oraz zwiększenia aktywności
lokalnej naszych społeczności
– mówi Krzysztof Wołoszyn,
wójt gminy.Wartość zadania
to kwota blisko 560 tys. zł.
Zadanie zrealizowano dzięki
pozyskanym środkom z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, KGHM Polska
Miedź S.A. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Polskich Sieci
Energetycznych w łącznej kwocie aż 350 tys. zł. Wkład finansowy gminy Żukowice to kwota
210 tys. zł
Z rozmachem
Zakres prac obejmował w ykonanie kapitalnego remontu głównych elementów budynków: ścian
zewnętrznych (osłonow ych i wewnętrznych, podłóg, sufitów z zastosowaniem nowych materiałów
izolacyjnych i wykończeniowych),
termomodernizację budynku (docieplenie stropodachu, ścian fundamentowych, osłonowych i podłóg),
ponowne osadzenie stolarki okienno – drzwiowej, wymianę instalacji
wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej. Ponadto w ykonany został now y otwór
drzwiowy. Obiekt dostosowany został do korzystania z niego przez
osoby niepełnosprawne. Na dachu
budynku w ykonana została instalacja fotowoltaiczna. Dodatkowo świetlica została wyposażona
w meble kuchenne, stoły, krzesła,
projektor, telewizor, laptop, drukarkę, niezbędne w yposażenie
kuchenne.
Plan jest
W zmodernizowanej świetlicy
wiejskiej na początku 2021 roku

Zameczno

TAK JEST
TAK BYŁO

Modernizacja
świetlicy w Zabłociu
TAK BYŁO

TAK JEST
planowanie jest uruchomienie zajęć w ramach Klubu Seniora. Udostępniona infrastruktura pozwoli

na aktywne spędzanie wolnego czasu, aktywizacja seniorów w działania integracyjno-społeczne. W

placówce planuje się przeprowadzać zajęcia w zakresie aktywności
ruchowej, kulturalnej, rekreacyjnej

Bukwica

Bukwica

Posłużą mieszkańcom

Wyremontowane drogi
w Zamecznie i Bukwicy.
Zakończono kolejne
inwestycje drogowe.

Pomimo utrudnień związanych
z panującą epidemią wyremontowano drogi w miejscowości Zameczno i Bukwica, które zostały przejęte
w 2020 roku przez Gminę od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
oddział we Wrocławiu. – Inwestycje
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zostały zrealizowane dzięki podpisanym porozumieniom gminy Żukowice z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia
Rolnictwa, oddział we Wrocławiu.
Łączna wartość obu zadań to kwota
blisko 297 tys. zł, z czego w ramach
wsparcia z KOWR gmina otrzymała kwotę dofinansowania na poziomie 164 tys. zł, a pozostałe blisko
133 tys. zł pochodzi z budżetu gminy Żukowice – mówi wójt Krzysztof
Wołoszyn.

i opiekuńczej jak np. warsztaty kulinarne, rehabilitacyjno-zdrowotne
oraz inne tego typu spotkania zapewniające wsparcie osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+
w zależności od stwierdzonych potrzeb.  RED

W Zamecznie

Remont nawierzchni drogi wew nę trznej w miejscowości
Zameczno zrealizowano w dwóch
etapach. W pier wszej kolejności w ykonano modernizację sieci i przyłączy wodociągow ych.
Na st ę pnie w y kona no d rogę
o nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 105 m i szerokości 4 m wraz z poboczami

utwardzonymi przepuszczalnymi.
Wartość inwestycji w Zamecznie
to kwota blisko 175 tys. zł z czego pomoc finansowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
to kwota 93 tys. 422,16 zł.
W Bukwicy
Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Bukwica zrealizowano
również z podziałem na dwa etapy. W pierwszym etapie wykonano

modernizację sieci i przyłączy wodociągow ych oraz kanalizacyjnych. Drugi etap zakładał remont
nawierzchni drogi. Dziś nowa droga o długości ok. 50 m posiada
nawierzchnię z betonowej kostki
brukowej o szerokości zmiennej
wraz z poboczami. Wartość inwestycji w Bukwicy to kwota blisko
122 tys. zł , z czego pomoc finansowa od KOWR to kwota blisko 71
tys. 46,06 zł.  RED

Biuletyn nr 1 (002)

INWESTYCJE

Mamy nowe siłownie!
Mamy już sporo siłowni
zewnętrznych. Można
z nich korzystać! W sześciu
miejscowościach w gminie
znajdziecie wiele urządzeń.
– Zakupiony i zamontowany sprzęt
ma pomóc mieszkańcom doskonalić tężyznę fizyczną, równowagę,
zwinność oraz koordynację ruchową, a tym samym pozwoli zadbać o własne zdrowie, które jest
najważniejsze – mówi Krzysztof
Wołoszyn, wójt gminy.
Najpierw cztery
W tym miejscu należy przypomnieć, iż w 2019 roku w Dobrzejowicach i w Szczepowie wykonany
został pierwszy etap prac polegający na przygotowaniu terenu pod
budowę siłowni. Wartość tych prac
to kwota ok. 52 tys. zł. Wartość
całego zadania - montazu siłowni

Glinica

w czterech miejscowościach –
to kwota blisko 60 tys. zł z czego gmina Żukowice pozyskała ze
środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Lubuskiego
blisko 35 tys. zł. Urządzenia zostały zamontowane w Glinicy, Szczepowie, Dobrzejowicach i Czernej.
Gdzie jeszcze?
Pod koniec sierpnia dobiegły końca prace związane z budową kolejnych siłowni zewnętrznych
na terenie naszej gminy. Dzięki staraniom władz i współpracy
z podmiotami zewnętrznymi powstały dwie kolejne siłownie zewnętrzne w miejscowości Słone
i Nielubia. W miejscowości Słone
siłownia powstała tuż przy placu
zabaw i boisku, natomiast w Nielubi na terenie szkoły, tuż przy boisku szkolnym.  RED

Nielubia

Dobrzejowice

Komfortowo z Kłody do Witanowic

PRZED

W 2020 roku dobiegły końca
prace związane z remontem
drogi w Kłodzie.

PO

Rok 2021

Chodzi o drogę nr 100047 D
w miejsco wości K łoda, w ramach zadania „Kłoda – remont
drogi dojazdo wej do gruntów
rolnych ”. – Dzięki pozyska nym
przez gminę Żukowice środkom
z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 97 tys. zł
oraz współpracy z podmiotami
zewnęt rznymi możliw y był kolejny remont drogi, tym razem
na odcinku Kłoda – granica gminy – mówi Krzysztof Wołosz yn

– wójt gminy Żukowice. Remont
zakłada ł w ykonan ie nowej nawierzch ni z betonu asfaltowego
o długości 970 m oraz szerokości
4,5 m na istniejącej podbudowie
wraz z obustronnym utwardzeniem przepuszczalny m pobocza
na szeroko ści 0,5 m. Całkow ita wartość inwestycji to kwota
blisko 185 tys. zł. Przedmiotowa
inwestycja wpłynę ła nie tylko
na popraw ę wizerun ku gminy
Żukowi ce, ale przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa
wszystkich użytkow ników drogi
oraz komfort życia mieszka ńców
powiatu głogowskiego.  RED
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Nowy dach
na zabytkowym
kościele

Pod koniec października zakończył się kompleksowy
remont dachu kościoła filialnego pw. św. Jadwigi
Śląskiej w Żukowicach. Prace trwały od roku 2017,
a w 2020 roku nastąpił szczęśliwy finał remontu.
– Można powiedzieć, że uratowaliśmy zabytkową świątynię z XIV
wieku – mówi Krzysztof Wołoszyn
– wójt gminy Żukowice.
Trzeba było ratować świątynię
Pierwsze prace remontowe rozpoczęły się jeszcze w roku 2017.
Wówczas w ykonano pilnie prace
na dachu wieży kościelnej za kwotę
blisko 70 tys. zł i zostały sfinansowane w ogromnej części z budżetu
naszej gminy – 65 tys. zł. Największa i najdroższa część tego zadania została jednak przeprowadzona
w 2020 roku, kiedy to obiekt wymagał już bardzo pilnych prac z uwagi
na liczne duże dziury w dachu i jego przeciekanie. Prace remontowe
ruszyły w sierpniu, a ich zakres polegał na wzmocnieniu więźby dachowej oraz w ykonaniu zupełnie
nowego pokrycia dachu nad zakrystią, prezbiterium, kruchtą i nawą
kościoła. Dodatkowo w ykonano
nowe obróbki blacharskie na zabytkow ym obiekcie. Wykonanie
niezbędnych prac remontow ych

Ta inwestycja rozpoczęła się
w 2019 roku.
W 2019 roku gmina rozpoczęła prace montażowe ogrodzenia boiska
sportowego w Czernej. W 2019 roku wykonano prace frontowe ogrodzenia od strony drogi.
Nie było imprezy, są piłki
Pod koniec listopada 2020 dobiegły
końca prace montażowe drugiego
etapu ogrodzenia boiska, od strony
zabudowań. Budowa kolejnego etapu ogrodzenia była możliwa dzięki
zaangażowaniu wielu podmiotów.
W zadanie zaangażowana była Gmina Żukowice, LZS Czerna, Biblioteka Publiczna Gminy Żukowice,
mieszkańcy oraz Grupa Kreatywni w Żukowicach. Wartość łączna
wszystkich prac to kwota ponad 24
tys. zł. – Ogrodzenie terenu istniejącego boiska do piłki nożnej w m.
Czerna przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa oraz wzrostu poziomu atrakcyjności miejsca integracji
i rekreacji dla lokalnej społeczności.
Kieruję podziękowania dla wszystkich podmiotów zaangażowanych
w realizację tego zadania – mówi
wójt Krzysztof Wołoszyn. Zadanie było podzielone na dwa etapy:
W pierwszym Biblioteka Publiczna Gminy Żukowice wraz z Grupą Kreatywni w Żukowicach, która
złożyła wniosek i otrzymała dotację
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i konserwatorskich miało na celu
uratowanie świątyni od dalszego
niszczenia i nie byłoby możliwe,
gdyby nie pomoc i zaangażowanie
wielu osób w pozyskanie funduszy
na remont kościoła.

TAK JEST
TAK BYŁO

Dzięki determinacji wielu osób
Wartość zrealizowanych prac w roku 2020 to kwota blisko 220 tys.
zł. Zadanie zrealizowano dzięki pozyskaniu środków finansow ych z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, budżetu Urzędu Marszałkowskiego,
środkom z budżetu Gminy Żukowice oraz Fundacji KGHM Polska
Miedź, a także zbiórce środków
parafian i byłych mieszkańców m.
Żukowice. – Remont dachu zabytkowego kościoła św. Jadwigi został
zrealizowany dzięki ogromnej determinacji mieszkańców sołectwa
Żukowice – rodziny Piechowiaków, naszemu wójtowi oraz pracownikom urzędu gminy, którzy
złożyli liczne wnioski o dofinansowanie tego zadania oraz przez cały

czas remontu czuwali i pomagali w tym wielkim dziele. Dziękuję również wszystkim podmiotom,
instytucjom, którzy udzieli wsparcia finansowego, oraz wszystkim,
którzy zaangażowali się w zbiórkę
środków finansowych, parafianom
i wszystkim ludziom dobrej woli
– mówi ks. proboszcz Ryszard Dudek. Cała inwestycja prowadzona
była pod nadzorem Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  RED

Kolejny etap
ogrodzenia
boiska
w Czernej

w konkursie grantowym „Działaj
Lokalnie 2020” w wysokości 6 tys.
zł rozpoczęła montaż zakupionego
ogrodzenia. Pierwotnie projekt zakładał zorganizowanie spotkania
integracyjnego wraz z poczęstunkiem, celebrującego budowę ogrodzenia, jednak z uwagi na zaistniałą
sytuację grupa Kreatywni w Żukowicach zmuszona była zrezygnować

z tego typu spotkania. W zamian
za to, w ramach projektu, zakupiła
piłki do gry w piłkę nożną, które będą dostępne dla mieszkańców i drużyny piłkarskiej LZS Orzeł Czerna.
Skąd pieniądze?
Gmina Żukow ice przekazała dodatkowo materiały biurowe
oraz umożliwiła druk dokumentacji

Wycinka
i ogrodzenie
W ramach budowy
ogrodzenia boiska
sportowego w Czernej,
dokonano również wycinki
drzew.

Wycięto 10 topoli mieszańco w ych. Dzięki wsparciu i zaangażowa niu Janusza Mroza
i sympatyków, członków LZS
udało się prace wykonać bez obciążenia budżetu gminy. Pan Janusz zgodził się to zrobić tylko
za pozyskanie drewna. A to bardzo korzystna sytuacja dla budżetu gminy. Koszty szacowane
przez inne firmy sięgały nawet
17 tys. zł. Za taką postawę naszemu mieszkańcowi należą się słowa uznania. Dziękujemy!  RED
projektowej, niezbędnej do sporządzenia sprawozdania z wykonania
inicjatywy. Łączna wartość tej części projektu to kwota 8 tys. 200 zł.
Realizacja projektu pn.: „Bezpiecznie, zdrowo i sportowo na boisku
w Czernej” była możliwa dzięki
dofinansowaniu ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2020”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz Ośrodek Działaj Lokalnie
– Fundację „Porozumienie Wzgórz
Dalkowskich”. W drugim etapie ze
środków finansowych Gminy Żukowice 14 tys. zł oraz LZS Czerna 2 tys.
zł ogrodzono pozostałą część obiektu.  RED
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Remont placu przed urzędem
W połowie maja zakończył się remont placu
przy Urzędzie Gminy w Żukowicach.
Ostatecznie udało się zapobiec
zastojowi wód opadow ych. Spowodowane to było brakiem nieodpow iedniego odwodnienia .
W ramach zagospodarowania
przestrzeni publicznej dokonano remontu nawierzchni placu
oraz chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz
z w ymianą odwodnienia liniowego. W ramach inwestycji dokonano w ymiany zniszczonej tablicy
informacyjnej na nową oraz poprawiono estetykę schodów wejściowych do budynku i elementów
otoczenia budynku. Łączna wartość zadania to kwota blisko 115
tys. zł. Ponadto na wniosek Gminy

Poddasze świetlicy wyremontowane
Pod koniec lipca dobiegły
końca prace remontowe
w budynku biblioteki w Nielubi.

Prace polegały na rozebraniu desek
podłogow ych, usunięciu polepy,
dociepleniu stropu wełną mineralną oraz wykonaniu ciągów komunikacyjnych z płyt OSB. Prace
te miały na celu odciążenie stropu
z uwagi na duże ugięcia belek stropowych. Wartość wykonywanych
prac to kwota ok. 115 tys. zł. Ponadto wykonany został remont sufitu
w sali komputerowej w bibliotece
oraz na sali głównej w świetlicy
wiejskiej. Sufit podwieszany typu
Armstrong wraz z oświetleniem
wykonany został w czytelni biblioteki. Natomiast sufit w świetlicy
w Nielubi został wykonany z płyt
gipsowo-kartonow ych. Wartość
wykonanych prac to kwota ok. 50
tys. zł. Łączna wartość w ykonanych remontów to kwota 165 tys. zł.
 RED

Na początku września
zakończono usuwanie
wyrobów zawierających
azbest z terenu naszej gminy.

Spisaliśmy się
Spisy rolne dostarczają kluczowych danych, na podstawie których

Rok 2021

Usuwanie
rolniczych
folii zgodnie
z planem

Na początku września
zakończono zadanie pn.
„Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów
pochodzących z działalności
rolniczej z terenu gminy
Żukowice”.

Coraz mniej azbestu

Od 1 września do 30 listopada
2020 r. na terenie całej Polski
odbyło się najważniejsze
dla polskiego rolnictwa
obowiązkowe badanie
statystyczne – Powszechny
Spis Rolny 2020.

Żukowice podczas inwestycji powiat głogowski dokonał remontu pobocza drogi powiatowej nr
1020D naprzeciwko budynku urzędu, na którym dotychczas stała
woda. Prace remontowe wpłynęły nie tylko na poprawę w yglądu,
ale przede wszystkim na bezpieczeństwo i komfort wszystkich interesantów i pracowników
urzędu oraz zapobiegły dalszym
zniszczeniom budynku wcześniej
zalewanego wodami opadow ymi.
Po wykonanej inwestycji pracownicy uporządkowali i obsiali tereny
zielone przyległe do placu i chodnika oraz dokonali nasadzeń zieleni.
 RED

prowadzone są m.in. analizy zmian,
jakie zaszły w rolnictwie w ciągu
ostatnich 10 lat. Pozyskane dane wykorzystywane są do podejmowania
strategicznych decyzji niezbędnych
do realizacji krajowej, regionalnej
oraz lokalnej polityki rolnej i społecznej wsi. Tym samym ważne są
też dla każdego rolnika.  RED

Zadanie polegało na zebraniu
w yrobów zawierają cych azbest
złożonych na posesjach wraz
z transpor tem i unieszko dliwieniem na przystoso wany m

do tego celu składowisku. W wyniku realizacji przedmio towego zadania wszyscy mieszkańc y,
którzy złożyli wnioski na usunięcie azbestu, otrzymali wsparcie finansowe . Z terenu gminy
usunięto blisko 5 Mg w yrobów
zawierając ych ten materiał. Całkowity koszt zadania wyniósł blisko 4 tys. zł. RED

Zadanie polegało na zebraniu
odpadów i przekazaniu do utylizacji bądź odzysku. W wyniku
realizacji przedmiotowego zadania odebrano odpady od 30 gospodarzy o łącznej masie około
20 ton. Gmina Żukowice na ten
cel pozyskała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Łączna wartość
zadania to kwota blisko 10 tys. zł
i w całości została sfinansowana
przez NFOŚIGW. Gmina Żukowice była jedyną gminą w powiecie głogowskim, która pozyskała
środki na ten cel i w ten sposób
dba również o środowisko, za co
w imieniu rolników dziękuje Andrzej Nowakowski, członek Rady
Powiatowej Dolnośląskiej Izby
Rolniczej Powiatu Głogowskiego.  RED

Flaga i maszt
Na naszą gminę
zagłosowało znacznie więcej
mieszkańców niż oczekiwane
minimum. Super!

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakładał sfinansowanie przez Rząd
Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej
z gmin w Polsce. Inicjatywa zakupu zależna była od mieszkańców
gminy, którzy mogli oddać głos
na swoją gminę, wypełniając ankietę na stronie internetowej projektu.W przypadku naszej gminy
wystarczało 100 głosów poparcia,
a dzięki wam otrzymaliśmy ich
aż 224. Dziękujemy za oddane głosy.  RED
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Bezpieczniej
również tutaj

Pod koniec kwietnia dobiegły
końca prace związane
z realizacją kolejnego
etapu budowy chodnika
w miejscowości Kamiona.

W ramach zadania w ybudowano chodnik po prawej stronie
drogi od budynku nr 12 do drogi
wewnętrznej przy parku. Wybudowany chodnik posiada nawierzchnię z betonowej kostki brukowej
na długości 140 mb i szerokości
ok. 1,5 m. Realizowana inwestycja
stanowiła drugi etap rozpoczętych w 2019 r. prac, podczas których w ykonano chodnik po lewej

stronie drogi. Przy pomnijmy,
że nawierzchnia przedmiotowej
drogi została kompleksowo odbudowana w 2018 r. Wykonano
również przejście dla pieszych
umożliwiające kompleksowe połączenie obu chodników umożliwiając tym samym bezpieczne
poruszanie się wzdłuż głównej
drogi. Wartość zadania to kwota
blisko 80 tys. zł. Budowa chodnika wpł ynęła znacząco na poprawę bezpieczeństwa na drodze
gminnej o wzmożonym natężeniu
ruchu drogowego, a także na wizerunek gminy Żukowice, a przede
wszystkim miejscowości Kamiona.  RED

PO

PRZED

PO

W końcu się doczekaliśmy
TAK BYŁO
PRACE REMONTOWE

TAK JEST

Droga powiatowa na odcinku pomiędzy miejscowościami Zabłocie
i Glinica wyremontowana.
– To bardzo ważny odcinek drogi, o którego remont zabiegal i śmy w p ow ie cie o d daw na .
W końcu po w ielu zabiegach,
rozmowach doczeka liśmy się
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– mów i K rz ysztof Wo łosz y n ,
w ójt g m i n y Żu ko w ic e . R e mont ob ejmow a ł w y kona n ie
nowej naw ierzchni asfaltowej
w raz obustronny m poboczem

przepuszcza lny m na d ł ugości
1 t ys. 210 m wraz z oczyszczeniem istniejących rowów. Wartość zadania to k wota ok. 300
tys. zł.  RED
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Są wiatraki i są nowe drogi
W 2020 r. zakończyły się prace
związane z realizacją budowy
elektrowni wiatrowych o mocy
33 MW w naszej gminie.
W ramach tej inwestycji
wybudowano 11 turbin
wiatrowych, które działają już
w pełnej swojej mocy.

Wartość realizacji zadania to kwota
blisko 200 mln zł. Siłownie wiatrowe powstały w okolicach Zabłocia,
Kłody i Glinicy. Inwestorem zadania była firma Innogy Renewables
Polska. Wiatraki to jeden z elementów, które już widać, ale warto

Rok 2021

zauważyć, że oprócz nich na mocy
zawartych porozumień pomiędzy
gminą a inwestorem zbudowano
bardzo wiele now ych dróg, które już dziś służą mieszkańcom,
a w szczególności rolnikom jako drogi dojazdowe do gruntów
rolnych. Inwestor został zobowiązany do wykonania dróg o nawierzchni tłuczniowej, jak również
o nawierzchni asfaltowej. Do najważniejszych odcinków dróg zaliczyć można drogi koło Kłody,
Zabłocia, Glinicy i Kamionej. Łącznie wykonano blisko 6,5 km odcinków dróg o wartości ponad 2 mln
złotych.  RED
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Walka z pandemią

Gmina od początku pandemii dbała
i dba o bezpieczeństwo mieszkańców. Po pierwsze zaopatrzyliśmy
naszych mieszkańców w maseczki ochronne. Gmina zakupiła maseczki, a następnie dostarczyła je
za darmo. Ilość przekazanych maseczek uzależniona była od liczby osób zgłoszonych w deklaracji
opłaty za śmieci. Akcja dystrybucji maseczek wśród naszych mieszkańców rozpoczęła się 10 kwietnia
i udała się dzięki uprzejmości i pomocy strażaków naszych gminnych
jednostek OSP.  RED

O Głogów też zadbaliśmy

Maski, płyny, kombinezony – gmina Żukowice i Kotla wspierają głogowski szpital! Jeszcze na początku
kwietnia te dwa samorządy przekazały głogowskiemu szpitalowi
specjalistyczne maseczki ochronne FFP2, pł yny do dezynfekcji
oraz kombinezony ochronne. Wcześniej gmina Żukowice przekazała
niezbędny sprzęt jednostkom organizacyjnym oraz jednostkom OSP
z terenu gminy. Pakiet maseczek,
częściowo zakupionych, a częściowo uszytych przez mieszkanki naszej gminy. Ale to nie wszystko. W
związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem w powiecie głogowskim i potrzebą doposażenia
głogowskiego szpitala w aparaty

W tym kierunku

terapii tlenowej Żukowice i Kotla wsparły szpital w tym zakupie.
Urządzenie to pomaga w średnich
stanach zakażenia koronawirusem,
a jego koszt to ponad 20 tysięcy złotych. – Z usług szpitala korzystają
nasi mieszkańcy, dlatego wspólnie
z wójtem gminy Kotla Łukaszem
Horbatowskim postanowiliśmy
wesprzeć głogowski szpital w zakupie tego urządzenia przekazując z budżetu po 10 tysięcy złotych.
Aparat ten sprawdza się w leczeniu
chorych na Covid-19 mających problemy z oddychaniem, kiedy nie ma
jeszcze wskazania do podłączenia
pod respirator – mówił wówczas
wójt Krzysztof Wołoszyn.  RED

Gmina pomogła
szpitalowi
w Bolesławcu
By wspo móc walk ę z COVID-19 gmin a Żuko wice ,
wraz z innym i samo rząda mi Zagłę bia Mied ziow ego,
zdec ydow ała się na wspa rcie szpit a la za k a źneg o
w Bole sław cu, gdzie traf iają pacje nci z nasz ego
reg ionu z p o dejr zen iem
z a chor o w a n i a n a kor o nawi rusa. Kwot a 250 tys.
zł pozw oliła na st worz enie stano wisk a inten sy wnej terapii, w skład które go
wcho dzi: łóżko z mate racem, szaf ka przył óżko wa,
respi rator, kard iomo nitor,
moni tor do pomi aru rzutu serca , pomp a infuz yjna (osie m sztuk ), stacj a
doku jąca do pomp , stoja k
do stacji dokującej , pomp y
do ży wien ia, ssak elekt ryczny oraz paraw an na kółka ch.
Wspa rcie finan sowe zaofe rowa ł y gmin y: Choc ianów,
Gaworzyce , Gręb ocice , Polkowice, Przem ków i Radw anice oraz powiat polkowicki ,
a także gmin y Kotla i Żuko wice z naszego powiatu głogowskiego .  RED

Pokazali, jak szyć
Strażacy z OSP w Brzegu
Głogowskim we współpracy
z Gminą Żukowice
oraz mieszkańcami realizowali
projekt pn. „Bezpieczniej
w Gminie Żukowice”.
Pomysł tego projektu zrodził się
przy wiosennej akcji Gminy Żukowice dotyczącej rozdawania mieszkańcom maseczek ochronnych
przez strażaków ochotników.
Wówczas zauważono, że wiele posesji jest bardzo trudnych do odnalezienia. Wychodząc naprzeciw
potencjalnym problemom pilnego
dotarcia służb ratowniczych, czy medycznych do tych mieszkańców
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zainicjalizowano projekt. Jedną z pomysłodawców projektu jest również
radna Agnieszka Madejczyk-Rutkowska. Dzięki uzyskanej w ramach konkursu „Działaj Lokalnie
2020” dotacji w wysokości 5 tys. zł
z Fundacji „Porozumienie Wzgórz
Dalkowskich” zostały zakupione
i zamontowane przez mieszkańców i strażaków tabliczki lokalizacyjne do wielu miejsc położonych
na terenie Gminy. – Dzisiaj tabliczki
kierunkowe zapewne pozwolą jeszcze bardziej zadbać o bezpieczeństwo, porządek i ład publiczny
mieszkańców gminy. Ponadto ułatwią i podniosą efektywność pracy
służb ratowniczych w sytuacjach

ratujących zdrowie ludzkie, gdzie
każda sekunda jest na wagę złota
– mówi Krzysztof Wołoszyn, wójt.
Celem konkursu była integracja
oraz aktywizacja lokalnej społeczności w realizację zadań o charakterze dobra wspólnego, mających
przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Spośród
43 wniosków do dofinansowania wybrano 28 projektów na łączną kwotę
dofinansowania 135 tys. zł. Przyznanie dotacji dla wybranych inicjatyw
jest możliwe dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
wsparciu 12 samorządów ze Wzgórz
Dalkowskich oraz środków Związku
Gmin Zagłębia Miedziowego.  RED

17 marca 2020 w Urzędzie
Gminy zorganizowano
szkolenie szycia maseczek
ochronnych. Chętne panie
z naszej gminy zgłosiły się
i w sali narad urzędu odbyło
się szkolenie.
W związku z rozprzestrzenianiem
się koronawirusa, maseczki ochronne były niemal niedostępne na rynku, a ich koszt był znacznie wyższy
niż dotychczas. Gmina Miejska

Głogów, Gmina Wiejska Głogów,
Gmina Kotla i Gmina Żukowice
wzięły sprawy w swoje ręce. – Pozyskaliśmy materiał na maski. Cieszymy się, że w gminie znalazły się
panie, które potrafią szyć i w tej
trudnej sytuacji chcą pomóc. Maski z filtrem powstaną dla potrzeb
naszych gmin – naszych mieszkańców – mówił wójt Krzysztof Wołoszyn. Sposób wykonania maseczek
omówił Kamil Halarewicz z firmy
strefa998.pl.  RED
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Mamy już 2021 rok. Jak Pan
ocenia miniony 2020 rok
w Gminie?

To był bardzo trudny rok z uwagi
na pandemię. Rok 2020 doskonale
pokazał nam wszystkim, jak przewrotne i nieobliczalne potrafi być
życie oraz jak łatwo można stracić
to na co pracujemy każdego dnia.
Jednocześnie miniony rok pokazał
również, że są ludzie na których
w najtrudniejszych chwilach możemy liczyć. Warto zwrócić jednak uwagę, że zrealizowaliśmy
bardzo dużo zadań w Gminie na
kwotę czterech milionów złotych,
o czym możecie Państwo przeczytać w tym numerze Echa Gminy
Żukowice. Trzeba jednak pamiętać, że to, co zostało w tym czasie
zrobione w gminie, nie jest jedynie moją zasługą. Ogromny udział
mają pracownicy urzędu gminy
oraz członkowie Rady Gminy, sołtysi oraz mieszkańcy. Dzięki decyzjom rady mogliśmy zrealizować
wiele inwestycji, niezmiernie potrzebnych naszym mieszkańcom
i podnoszących poziom ich życia.
Zaznaczam jeszcze, że moją współpracę z radnymi oceniam bardzo
dobrze, sądzę bowiem, że prowadzimy wspólną, jednolitą politykę
rozwoju naszej gminy.

Budynek Ośrodka Zdrowia
i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Oczyszczalnia Nielubia

Czy 2021 rok będzie rokiem
dalszego rozwoju Gminy?
Rok 2021 to będzie kolejny rok kontynuacji zadań i ciężkiej pracy. Wydatki majątkowe i inwestycyjne
na 2021 rok zaplanowaliśmy w wysokości najwyższej w historii naszej
gminy, bo na samym początku roku
jest to kwota 5,5 mln zł. Stanowi
to blisko 25% budżetu Naszej Gminy. Plany są więc bogate, ale możliwe do realizacji z uwagi na fakt
iż bardzo dużo środków zewnętrznych pozyskaliśmy na koniec ubiegłego roku. Pragnę przypomnieć,
że z Rządowego Funduszu Inicjaty w Lokalnych pozyskaliśmy

Kanalizacja sanitarna ul. Tęczowa, Nielubia

już kwotę 4,1 miliona złotych . W ramach tych środków

oraz środków z naszego budżetu
wykonamy najpilniejsze zadania.
Zrealizujemy zadanie polegające
na kompleksow ym remoncie budynku ośrodka zdrowia i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nielubi. Tam obiekt przejdzie
całkowitą metamorfozę. Od remontów wewnątrz po elewację jak również zmianę systemu ogrzewania,
aż po ekologiczne źródła ciepła.
Wartość zadania to blisko 2,2 miliona złotych.
Już w kwietniu rozpoczniemy
również tak długo w yczekiwaną inwestycję polegającą na Budowie boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim. Powstanie tam
boisko ze strefami ochronnymi
o wymiarach 32,00 x 19,00 m o nawierzchni poliuretanowej. Boisko
posiadać będzie pola do gry koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej.
Dodatkowo boisko zostanie oświetlone lampami. Wartość umow y
na tę inwestycję to kwota ponad
500.000,00 zł. Na to zadanie pozyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.
Wykonamy również dotychczas

Rok 2021

Boisko Kamiona
nieskanalizowany teren nowego budownictwa jednorodzinnego
w Nielubi ul. Tęczowa - w sieć kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami do których będą przyłączone
przylegające działki. Dodatkowo
w stronę ul. Słonecznej zostaną wykonane odgałęzienia umożliwiające
w późniejszym czasie skanalizowanie kolejnej drogi. Wartość zadania
to kwota blisko 430.000,00 zł.
Dodatkowo rozpoczynamy największą inwestycję gminną z zakresu
gospodarki ściekowej w ostatnich
latach. Celem zadania jest przebudowa systemu odprowadzania

Plac zabaw w Brzegu Głogowskim
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. Przewidziana na lata 2021 i 2022 inwestycja będzie
polegała 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

ścieków będzie trafiała do Miejskiej
Oczyszczalni Ścieków w Głogowie.
Inwestycje będziemy prowadzić
wspólnie z PWIK Głogów. Całkowita wartość robót to kwota blisko
3,7 miliona złotych.
Planujemy również wykonać plac
zabaw z siłownią w Brzegu Głogowskim – w drugiej co do wielkości
miejscowości w gminie brak tego
typu miejsca do rekreacji i wypoczynku. Wartość zadania to kwota
blisko 250.000,00 zł.
Również w tym roku planujemy
w ykonać teren rekreacyjny wraz
z boiskiem w m. Kamiona. Duże

Boisko Brzeg Głogowski
zadanie inwestycyjne na które złożyliśmy już wniosek i czekamy tylko na jego rozpatrzenie.
Jednocześnie czynimy starania
o pozyskanie kolejnych środków
z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Mowa tu o planach dotyczących budowy kolejnych etapów
chodników w m. Kromolin i Nielubia. Czekamy cały czas na rozstrzygnięcie kolejnych konkursów
na które złożyliśmy już aplikacje.
Mowa tu o budowie świetlic wiejskich w m. Szczepów i Dankowice,
czy budowie dróg w poszczególnych
miejscowościach. 
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Laptopy dla uczniów

Dla kobiet
na cygańską nutę

Dzień Kobiet to święto, które
obchodzone jest na terenie
Gminy Żukowice w sposób
szczególny i na stałe wpisało
się w kalendarz imprez.
Jest wyrazem wdzięczności
i pamięci o kobietach, które
w znakomity sposób łączą
życie prywatne i zawodowe.

Ostatnia sobota (7 marca) bez wątpienia należała do naszych pań. W
świetlicy wiejskiej w Nielubi już
po raz 10 zorganizowano Gminny Dzień Kobiet. Hasło przewodnie „na cygańską nutę” było okazją
do spotkań, rozmów i wspólnej
biesiady. W imprezie zorganizowanej z myślą o paniach i specjalnie dla nich udział wzięło blisko

100 kobiet z terenu naszej gminy jak również z Głogowa i okolic. Wszystkie panie pojawiły się
w pięknych kolorowych ubraniach
z akcentem cygańskim. Uroczystość rozpoczęły gorące życzenia
dla wszystkich pań złożone przez
wójta Krzysztofa Wołoszyna. –
Drogie panie, życzę wam, aby całe
wasze życie było naprawdę niezwykłe. Aby wszystkie wasze plany,
nawet te najbardziej abstrakcyjne,
udało się zrealizować. Życzę szczęścia, dzięki któremu te zamierzenia
staną się realne. Zdrowia, które pomoże w ich realizacji i przyjaciół,
z którym będziecie mogli świętować radość z waszych sukcesów –
mówił. Organizatorkami spotkania
była Emilia Prokopczak, sekretarz

Nasze złote małżeństwa

Złote Gody to jubileusz
obchodzony w naszej
polskiej tradycji szczególnie
uroczyście.
50 lat małżeństwa to wspaniały
przykład do naśladowania dla dzieci, wnuków i wszystkich młodych
małżeństw. Wzajemnym poszanowaniem i przywiązaniem jubilaci
świadczą, że rodzina jest najważniejszą wartością w życiu. Na żaden
medal nie pracuje się tak długo… Z
tej okazji 5 lutego 2020 r. w głogowskim ratuszu odbyło się uroczyste
spotkanie z dostojnymi jubilatami. Z
gminy Żukowice odznaczone zostały dwie pary: Krystyna i Adolf Adamowiczowie oraz Elżbieta i Hipolit
Rękosiowie z Nielubi. Wójt gminy
Żukowice - Krzysztof Wołoszyn
złożył jubilatom życzenia i dodał,
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że wspólnie przeżyte 50 i więcej lat,
to piękny czas, symbol wierności
i miłości rodzinnej, 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 – mówił gospodarz gminy. Po uroczystym przemówieniu wójt, w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, udekorował jubilatów medalami. Nie zabrakło również listów gratulacyjnych,
kwiatów oraz zdjęć. Jubilatom gratulujemy i życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata
życia.  RED

gminy i Katarzyna PłuciennikWójt,
dyrektor gminnej biblioteki. Na
gminnych obchodach Dnia Kobiet,
nie mogło zabraknąć mężczyzn,
którzy pełniąc rolę kelnerów zadbali o jadło i napitek dla pań. Jak
co roku przybyłych gości przygotowano wiele atrakcji i wspaniałych
nagród rzeczow ych. Na uczestniczki imprezy czekały konkursy
z nagrodami, w których do wygrania były m.in. talony na zabiegi kosmetyczne, zestaw y kosmetyków,
bilety do kina i wiele, wiele innych. Bez wątpienia było to niezapomniane spotkanie. Dziękujemy
wszystkim za wspaniałą zabawę.
 RED

Gmina Żukowice w ramach
dwóch edycji projektu
Zdalna Szkoła i „Zdalna
Szkoła+” realizowanego
ze środków europejskich
z Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa zakupiła
i przekazała do Szkół
Podstawowych w Nielubi
i Brzegu Głogowskim łącznie
38 sztuk laptopów.
– Gmina Żukowice pozyskała
na realizację projektu 90 tysięcy złotych. Zakupiony sprzęt wykorzysty wany będzie w celach

edukacyjnych przez wszystkich
uczniów uczęszczających do Szkół
Podstawow ych na terenie Gminy Żukowice. Wielu uczniów nie
posiada odpowiedniego sprzętu,
aby za pomocą zdalnego nauczania realizować podstawy programowe. Dlatego postanowiliśmy
ubiegać się o środki na ten cel. Po
zakończeniu nauki zdalnej sprzęt
będzie w dalszym ciągu wykorzystywany przez szkołę i będzie służył wszystkim dzieciom uczącym
się w placówce – mówi Krzysztof
Wołoszyn, wójt gminy Żukowice.
 RED

Uroczysty Dzień Sołtysa

12 marca w Urzędzie Gminy
odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Sołtysa.
Ś w ięto to w y raz uznania
dla wszys tkich sołt ysów czyli
przed stawicieli lokaln ych wiejskich społe cznoś ci. W podzi ękowa niu za ich społe czną pracę
i dział ania na rzecz miesz kańców, wójt Gmin y Żuko w ice
Krzys ztof Woło szyn, zapro sił

sołty sów do sali Urzęd u Gminy na urocz yst y poczę stune k,
aby uczci ć obcho dy Dnia Sołtysa w naszej gmin ie. – Chcia łbym pogra tulow ać wszys tkim
soł t ysom liczn ych sukce sów
i działa ń na rzecz rozwoju swoich miejs cowo ści i całej gmin y.
Ponad to dzięk uję za sumie nnie
w ykony waną pracę , pośw ięcenie pr y watne go czasu dla budow a n ia w sp ól not y na w si
oraz życzę zdrow ia, w ytrwa łości

w tej trudnej, społe cznej pracy,
satys fakcji z w ykony wania codzien nych obow iązkó w, przyjazny ch relacji z miesz kańca mi
oraz wszel kiej pomy ślnoś ci –
mówi ł Krzysztof Wołoszyn, wójt
gmin y Żuko wice. Po tym krótkim w ystąpieniu przyszedł czas
na drobne upom inki. Wójt wręczył równ ież sołtys om pisem ne
podziękowa nia za zaangażowa nie
i pomo c w działa niach na rzecz
lokalnej społe cznoś ci.  RED

Biuletyn nr 1 (002)

W tym roku dożynki wyglądały
inaczej.
Dożynki to najważniejsze w roku święto rolników. Jest ukoronowaniem ich całorocznego trudu,
a obchodzimy je po zakończeniu i zebraniu plonów. Zachowane w polskiej tradycji do dziś jest
dziękczynieniem za zbior y. To
dla rolników radość, w ytchnienie
i odpoczynek po ciężkiej pracy.
Jednak Z uwagi na sytuację epidemiologiczną dożynki ograniczono
do dziękczynnych mszy świętych,
które odbyły się w dniach 30 sierpnia 2020 r. w kościele pw. Bożego Ciała w Brzegu Głogowskim
oraz 6 września 2020 r. w kościele
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
w Nielubi. – Dożynki to ważna
tradycja i święto, ale w tej sytuacji życie i zdrowie ludzi jest najważniejsze - podkreślał Krzysztof
Wołoszyn, wójt gminy Żukowice. Mszę św. celebrowali kolejno ksiądz kanonik Edward Białas
w Brzegu Głogowskim oraz ksiądz
kanonik Stanisław Czer wiński
w Nielubi, którzy błogosławili
i dziękowali rolnikom za ich trud
i poświęcenie. W czasie składania darów do ołtarza przyniesiono chleby i kosze dożynkowe jako
w yraz wdzięczności Panu Bogu
za zbiory z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla rolników i wszystkich mieszkańców gminy. W mszy
dziękczynnej uczestniczyli m.in.
przedstawiciele lokalnej władzy
na czele z wójtem i sekretarzem
gminy oraz mieszka ńc y gminy Żukowice. Już dziś zapraszamy na uroczyste obchody Święta
Plonów w 2021 roku, które mamy
nadzieję zorganizować zgodnie
z planem.  RED

Msze święte
dziękczynne
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Wójt przyznał
stypendia
Na początku października
przyznane zostały po raz
siódmy stypendia naukowe
wójta gminy Żukowice.
Za w yniki w nauce w roku
szkolnym 2019/2020 wójt gminy Krzysztof Wołoszyn przyznał stypendia 21 uczniom.
Wśród stypendystów znaleźli
się uczniowie Szkoły Podstawowej w Nielubi i w Brzegu
Głogowskim oraz Szkół Podstawowych w Bytomiu Odrzańskim i Lubinie.
Wysoka średnia
Uprawnionymi do otrzymania stypendium byli uczniowie klas IV-VIII, dla których
miejscem zamieszkania jest
gmina Żukowice oraz uczęszczających do szkół na terenie
gminy Żukowice, bez względu na miejsce zamieszkania,
którzy w w yniku klasyfikacji
rocznej uzyskali średnią z ocen
z obowiązujących zajęć edukacyjnych co najmniej 5,0
oraz wzorową ocenę z zachowania. Ze względu na sytuację
epidemiologiczną , w trosce
o zdrowie i bezpieczeństwo,
odstą piono od uroczystego
wręczenia stypendiów. Nagrody pieniężne z tego tytułu zostały przekazane stypendystom
na wskazane konta osobiste.
Trzeba się starać
– Serdecznie gratuluję znakomitych wyników w nauce. Wysokie oceny świadczą nie tylko
o ciężkiej i w ytrwałej pracy,
ale również o dużej dojrzałości i odpowiedzialności. Niech
nauka będzie dla Was nie tylko formą spełniania ambicji,
ale przede wszystkim życiową przygodą, dającą wiele zadowolenia i w yznaczającą cel.
Chciałbym jednak, abyście
zdawali sobie sprawę, że my
dorośli: nauczyciele, trenerzy, instruktorzy czy przede
wszystkim rodzice, jesteśmy z was dumni bez względu na osiągane w yniki. Bo
jak powiedział jeden z amerykańskich pisarzy: „Życie nie
w ymaga od nas bycia najlepszymi, tylko starania się ze
wszystkich sił - tymi słowami
pozdrowił stypendystów wójt
Krzysztof Wołoszyn.  RED

Tak kształtują swoje osobowości
Rude Kamienie i Zawiszacy
to drużyny harcerskie,
które działają przy Szkole
Podstawowej w Brzegu
Głogowskim, przy wsparciu
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nielubi.
13. Drużyna Harcerska Rude Kamienie działa pod opieką drużynowej Małgorzaty Geisler. W jej
szeregach jest 18 osób. Bohaterem drużyny jest Jan Bytnar ps.
Rudy, jeden z bohaterów książki
„Kamienie na szaniec”. 12. Drużyna Zawiszacy działa pod opieką

Rok 2021

drużynowej Marzenny Kopczyńskiej. W szeregach jest 15 osób,
uczniów klas IV-VI.
Co przede wszystkim?
Zespoł y zanim złożą Przyrzeczenie Harcerskie muszą zdobyć
podstawową wiedzę i umiejętności, a celem nadrzędnym działalności drużyn są: kształtowanie
osobowości harcerzy według Prawa Harcerskiego. Główne cele
to: integracja drużyn, pogłębianie szacunku dla innych ludzi,
a przede wszystkim do osób starszych, kształtowanie szacunku
do symboli, poznawanie historii,

tradycji, obrzędów ZHP, nauka
ponoszenia konsekwencji za własne czyny, doskonalenie wiedzy
i umiejętności harcerzy z zakresu
technik harcerskich, Przyrzeczenie Harcerskie.
A cele szczegółowe?
To przede wszystkim: wzmacnianie pozytywnych postaw i zachowań, w ygaszanie niepożądanych;
rozwijanie różnych sfer osobowości; kształtowanie, rozwijanie
umiejętności i kompetencji społecznych; rozwijanie umiejętności
i sprawności niezbędnych w codziennym życiu; kształtowanie

naw yków samoobsługi i postaw
akceptowanych przez normy społeczne; umożliwienie poznawania
najbliższego środowiska społeczno-kulturowego, przygotowanie
harcerzy do pełnienia różnych ról,
poprzez uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym; rozwijanie
wrażliwości na poznawanie i obcowanie z przyrodą; stymulowanie
i rozwijanie sprawności fizycznej;
rozwijanie twórczej akty wności
poprzez muzykę, plastykę i taniec.
Pozdrowienia dla wszystkich, którzy byli lub będa harcerzami. Czuwaj!  RED

OTO NAGRODZENI
Tegorocznymi stypendystami, którzy uzyskali średnią
ocen co najmniej 5,0 są:
Oliwia Antczak, Milena Borucka, Aleksandra Budzinowska, Jakub Budzinowski,
Izabela Burza, Maja Chuchro,
Alicja Dworzańska, Hanna
Glińska, Klaudia Kondraciuk,
Martyna Kondraciuk, Arkadiusz Marszałek, Kornelia
Matysiak, Mikołaj Nowak,
Wiktoria Nowicka, Karolina Pieńko, Szymon Pilarski,
Alicja Rutkowska, Dominika
Szczurek, Karolina Szczurek,
Szymon Tarkowski, Malwina
Wójt.
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Bal strażaka

25 stycznia 2020 r., w sali
wiejskiej w Kromolinie, po raz
kolejny odbył się Bal Strażaka
organizowany przez Zarząd
Związku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Żukowicach.
Uczestnikami imprezy byli druhowie i druhny z jednostek OSP

z terenu całej gminy wraz z partnerami. W balu uczestniczyło
ponad 100 osób, a rozpoczął się
on minutą ciszy w celu uczczenia zmarł ych w 2019 roku Druhów z Dobrzejowic i Kłody. Bal
nie mógł się obyć bez części oficjalnej. Krótkim słowem wstępu
zebranych przy witali Jarosław

Szmidt , Ryszard Kondraciuk
oraz wójt Krzysztof Wołoszyn.
Podsumowali miniony rok życzyli
wspaniałej zabaw y każdemu z gości, a oprawę muzyczną zapewnił
zespół Crazy Band. – Istotą tego
balu jest przede wszystkim integracja środowiska ludzi związanych z działalnością ochotniczych

straży pożarnych w naszej gminie
i cieszymy się, że ta integracja
z roku na rok jest coraz większa – powiedział wójt Krzysztof Wołoszyn. Na Naszym balu
zbierane były również pieniądze
na budowę Hospicjum w Głogowie, gdzie każdy z uczestników
oprócz cudownej zabaw y mógł

dołożyć swoją cegiełkę i pomóc
najbardziej potrzebującym. W zabawie udział wzięli przedstawiciele wszystkich jednostek OSP
z terenu Gminy Żukowice i tradycyjnie wszyscy, do białego rana
bawili się w yśmienicie, podkreślając potrzebę kontynuacji balu
w kolejnych latach.  RED

Nowy wóz strażacki dla OSP Dobrzejowice

Spełniło się marzenie
strażaków ochotników
z OSP Dobrzejowice. Dzięki
ogromnemu zaangażowaniu
wójta i pracowników urzędu
oraz wsparciu samorządów
i wielu instytucji do remizy
trafił nowoczesny samochód
ratowniczo-gaśniczy, który
zastąpi wysłużone iveco
magirus.

9 października 2020 r., punktualnie
o godzinie 21, strażacy z jednostki
OSP Dobrzejowice wraz z mieszkańcami przywitali swój nowy wóz.
Jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes Benz
o mocy silnika 220 kW i napędzie
4x4 wyprodukowany przez firmę
Bocar.

Dojedzie wszędzie

Zakupiony samochód należy do najnowszych wozów ratowniczo-gaśniczych, spełniających wszelkie
normy dla tego typu pojazdów.
Samochód ten dostosowany jest
do poruszania się w terenie, łatwo
pokonuje wszelkie przeszkody terenowe, co jest szczególnie ważne
w przypadku konieczności dotarcia do miejsc prowadzenia akcji,
gdzie brak jest drogi asfaltowej.
Wyposażony jest m.in. w zbiornik wody gaśniczej 4300 litrów
oraz maszt oświetleniowy. Zakup
specjalistycznego wozu strażackiego pozwoli na sprawniejsze podejmowanie akcji, szybszy dojazd OSP
na miejsce zdarzenia oraz większą skuteczność podejmowanych
czynności przez strażaków na terenie naszej gminy. Posiadając nowoczesny sprzęt, jednostka OSP

Wartość auta – 850 tysięcy złotych, pozyskane
dofinansowanie 720 tysięcy złotych

Dobrzejowice, należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, będzie mogła także
z większą skutecznością wspomagać działania Państwowej Straży
Pożarnej w Głogowie.
To nasze bezpieczeństwo
– Wszyscy doskonale wiemy,

jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa sobie i swoim najbliższym. Wielką rolę odgry wają
w tym wszelkie służby, wśród których nieocenionym wsparciem są
zastępy strażaków-ochotników.
Zakupionym autem nie tylko podnosimy zdolność bojową jednostki OSP, ale i integrujemy lokalną

społeczność. Propagujemy bezcenną wartość – troskę o życie, zdrowie i mienie innych – podkreśla
Jarosław Szmidt, komendant gminny OSP. Całkowity koszt pojazdu
gaśniczego to kwota: 850 tys. zł,
z czego pozyskano dofinansowanie
w łącznej kwocie 720 tys. zł.  RED

Podziękowanie za „bitwę”

walce o nowy wóz strażacki dla poliśmy udział w „Bitwie o głosy” czyli
Oprócz wyborów prezydenckich wzię
ję przede wszystkim do Naszych
zkańców. Wielkie słowa uznania kieru
praw y bezpieczeństwa naszych mies
ogromne zaangażowanie i walkę
za
ców
ików i wszystkich Mieszkań
Strażaków, Sołtysów, Radnych, Społeczn
strażackiego. Wszyscy Państwo
przynieść sukces w postaci nowego auta
o najw yższą frekwencję, która mogła
udało się. Zajęliśmy bardzo wywolę walki o każdy głos. Tym razem nie
wykazaliście ogromną determinację,
jest życie. Ten wynik pokazuje
e
Taki
.
auto
odnieść sukces i otrzymać
sokie 3. miejsce, ale to zbyt mało, aby
wspólnego dobra. Jestem dumny
liczyć, że potrafimy zjednoczyć się dla
jednak, że można na Państwa zawsze
awem.
nieb
już
enia strażaków i tak spełnimy,
z Wszystkich Państwa i wierzę, że marz
Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice
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TAK JEST

Remiza
nie do poznania
Pod koniec lipca zakończył
się długo wyczekiwany przez
strażaków remont budynku
remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w miejscowości
Kłoda. Po remoncie obiekt
wygląda jak nowy.

– Ta inwestycja to kolejny krok
w kierunku zapewnienia jeszcze
większego bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Żukowice – mówi
Krzysztof Wołoszyn, wójt gminy. – Chcemy, by strażacy mieli odpowiednie warunki do pracy.
Nierzadko ratują przecież nasze mienie, a nawet życie - dodaje. W ramach zadania dokonano
kompleksowego remontu obiektu
m.in. osuszono i odgrzybiono ściany fundamentowe oraz wykonano

izolację przeciw wilgociową. Zadanie obejmowało również zamurowanie otworu istniejącej bramy
do wielkości drzwi wejściow ych
celem zamiany przeznaczenia dot ychcza sow ych pomieszczeń .
Wstawiono nową szerszą bramę
garażową, drzwi zewnętrzne, wewnętrzne oraz rolety zewnętrzne.
Dokonano również kompleksowej
napraw y zniszczonej konstrukcji dachu wraz z orynnowaniem
i now ym opierzeniem oraz w ykonano nowe posadzki betonowe.
Dokonano montażu nowej instalacji elektrycznej wraz z montażem
klimatyzacji. Na koniec w ykonano nową elewację budynku wraz
z dociepleniem. Ponadto w ramach inwestycji w ykonano również maszt zewnętrzny, montaż

TAK BYŁO
alarmu zabezpieczającego oraz dokonano regeneracji syreny alarmowej. Łączny koszt zadania to kwota
blisko 230 tys. zł, gdzie 65 tys. zł

stanowią środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Nowa remiza
poprawiła wizerunek samej miejscowości Kłoda.  RED

Nasi strażacy
jeszcze lepiej
wyposażeni
Ponadto dzięki przyznanej w tym
samym konkursie dotacji Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodzie
została doposażona w zupełnie
nowe szafki strażackie do nowo
odremontowanej remizy, które są
niezbędne do przechow y wania
umundurowania strażackiego i regały do przechow y wania sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Łączny
koszt zakupu szafek to kwota blisko
6 tys. zł, z czego pozyskane środki
to wspomniane 2 tys. 968 zł z FSUR
oraz dotacja z Gminy Żukowice
w wysokości 3 tys.100 zł. – Udział
w konkursie pn. „Wspieranie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich…” to nie
tylko pozyskane środki finansowe, ale przede wszystkim zdecydowana poprawa bazy naszych
jednostek – i to cieszy – powiedział
Krzysztof Wołoszyn, wójt gminy
Żukowice. Jednostki OSP z terenu
Gminy Żukowice we współpracy
z gminą, dzięki własnym funduszom oraz pozyskanym środkom
z Wojewódzkiego i Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska we
Wrocławiu wzbogaciły się o nowy
sprzęt. W skład zakupionego wyposażenia wchodzą m.in. hełmy,
radiotelefon, węże do motopomp,
węże tłoczne, pilarka STIHL, tłumice gumowe ze stylem teleskopowym, buty strażackie, kominiarki
i ubrania koszarowe. Łączna kwota
przyznanych środków dla naszych
jednostek to 21 tys. 995, 57 zł. Środki na zakup nowego sprzętu i materiałów dla strażaków z Naszych
OSP przeznaczyła Gmina Żukowice oraz Fundacja KGHM Polska
Miedź, która przekazała na ten cel
20 tys. zł. 

Remonty remiz

OSP Brzeg Głogowski - PRZED

OSP Brzeg Głogowski - PO
OSP Brzeg Głogowski
Zakończył się pierwszy etap remontu remizy w Brzegu Głogowskim. Zadanie udało się wykonać
dzięki pozyskanej z MSWiA dotacji w kwocie 6 t ys. 500 zł
oraz w ramach środków własnych
w wysokości 1 tys. zł. Warto zauważyć, że wszystkie prace związane
z odnowieniem elewacji wykonane

Rok 2021

OSP Dobrzejowice
zostały przez druhów ochotników
we własnym zakresie. Za to należą się słowa uznania i gratulacje
za kawał świetnej pracy. Efekty widać gołym okiem. Ochotnicza Straż
Pożarna w Brzegu Głogowskim zrealizowała kolejne zadanie w swojej
remizie. Wykonano w ylewkę nowej posadzki betonowej na całym
obiekcie. Wartość zadania to kwota 27 tys. 600 zł.

OSP Kromolin
Jest już bezpieczniej również w remizie OSP Kromolin. Wykonano
prace remontowe instalacji elektrycznej w budynku remizy. Zakres
prac obejmował w ymianę rozdzielni głównej oraz obwodu WLZ
od szafki licznikowej do rozdzielni
głównej. Ponadto wykonano montaż nowej szafki licznikowej wraz

ze zmianą lokalizacji na słupie
przy remizie. W ramach zadania
w ymieniono również całą instalację na obiekcie, zamontowano
nowe oświetlenie główne, oświetlenie ewakuacyjne oraz zamontowano nowy osprzęt instalacyjny
i instalację alarmową. Łączna wartość zadania to kwota blisko 8 tys.
złotych.

OSP Kromolin i Dobrzejowice
W 2020 roku wykonano podjazdy
do remizy strażackiej w Kromolinie, natomiast w Dobrzejowicach
wykonano nowe dojście do remizy strażackiej. Stary w ysłużony,
spękany i nierówny asfalt zastąpiła nowa kostka brukowa. Wartość
wszystkich prac to kwota blisko 25
tys. zł. 
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Mamy gminny
program wymiany
źródeł ciepła
W 2020 r. ruszyła I edycja
Gminnego Programu Wymiany
Źródeł Ciepła.

Jesteśmy
aktywni i...
E-aktywni

We wrześniu (24.09.2020)
zakończył się kolejny
cykl bezpłatnych szkoleń
komputerowych w ramach
programu „E-aktywni
w Gminie Żukowice”,
na realizację którego
pozyskano środki unijne
w ramach Programu Polska
Cyfrowa.

Uczestnicy zajęć dowiedzieli się
między innymi: jak bezpiecznie zrobić zakupy przez internet, jak zarządzać swoim kontem bankowym,
jak złożyć deklarację podatkową online oraz jak załatwić wiele
spraw urzędowych bez wychodzenia z domu.

Dużo praktycznych porad

Ufać i… kontrolować

Każda osoba, która brała udział
w szkoleniu, poza praktyczną wiedzą, uzyskała certyfikat potwierdzający uczestnictwo w projekcie.
W sumie w szkoleniach komputerowych w ramach projektu „E-aktywni w gminie Żukowice” wzięło
udział 150 uczestników. Poza zajęciami na temat: „Moje finanse
i transakcje w sieci” odbyły się
szkolenia o temat yce „Rodzic
w Internecie”, które miały na celu pokazanie opiekunom dzieci,
jak wyszukać w sieci wartościowe
treści kulturalne oraz edukacyjne,
jak bezpiecznie korzystać z serwisów społecznościowych, jak złożyć
wniosek o świadczenie 500+ lub
jak założyć Kartę Dużej Rodziny.

Ponadto uczestnicy dowiedzieli się,
jak nadzorować aktywność dziecka w sieci, jak korzystać z narzędzi
kontroli rodzicielskiej na komputerach i urządzeniach mobilnych,
jak uświadomić dziecku sposoby
i konsekwencje działania transakcji
w Internecie. Każdy blok tematyczny obfitował w praktyczną wiedzę,
która znacznie ułatwi uczestnikom
szkoleń bezpieczne poruszanie
się w sieci, załatwianie bieżących
spraw bez w ychodzenia z domu
i pełne wykorzystanie potencjału
Internetu. Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości
84 tys. zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020.  RED

E-faktura

owego
możliwość przesyłania faktur za usługi zbior
Wójt Gminy Żukowice informuje, że istnieje
il.
e-ma
adres
twa
Pańs
przez
ny
poda
ów na
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ściek
a dostarczyć w następujący sposób:
Wypełnione i podpisane oświadczenie możn
P.
elektronicznym i przesłać na skrzynkę EPUA
1. Podpisać profilem zaufanym lub podpisem
2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Gminy Żukowice
Żukowice 148
67-231 Żukowice
Żuko
3. Dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy
4. Dostarczyć do sołtysa wsi.

wice.

łać na adres gmina@zukowice.pl z adresu
5. Zeskanować lub w formie zdjęcia przes
który mają być wysyłane faktury.
wskazanego w oświadczeniu jako adres, na
nr tel. 76 836 60 11.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
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Dofinansowaniem objęta była wyłącznie w ymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami
stałymi lub biomasą na nowoczesne: kotły gazowe; kotły na lekki
olej opałowy; piece zasilane prądem elektrycznym lub ogrzewanie elektryczne; kotły węglowe
5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);
kotły na biomasę 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012); pompy ciepła.
Dotacja była udzielana do w ysokości 50 proc. udokumentowanych i poniesionych kosztów
na zakup i montaż nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 3
tys. zł (dom jednorodzinny lub
lokal mieszkalny) oraz 5 tys. zł
(dom wielorodzinny). Na zadanie polegające na w ymianie starych pieców na nowe ekologiczne
źródła ciepła gmina Żukowice

PRZED

PO
przeznaczyła 50 tys. zł. W efekcie
dokonano 15 wymian, gdzie przyznano dotacje o łącznej kwocie
ponad 46 tys. zł. W 2021 r. gmina
ponownie przystąpiła do realizacji
II edycji programu – również przeznaczając kwotę 50 tys. zł. zasady
przyznawania dotacji nie uległy
zmianie. Do 1 marca 2021 r. trwał
nabór wniosków. Ostateczna ilość
zakwalifikowanych będzie znana
po ich rozpatrzeniu.  RED

Będzie mniej kopciuchów!
(kable/maty grzejne, kotły elektryczne itp. ) pod warunkiem,
że będzie ono zasilane z OZE. Wartość udzielanej dotacji pokrywać
będzie 85 proc. kosztów wymiany
pieców, jednakże nie więcej niż 35
tys. zł. Środki te będą przekazywane na zasadzie refundacji. W
efekcie w ramach Programu – na terenie gminy Żukowice wpłynęło 26
Projekt dotyczy wymiany dotychwniosków. Wnioski zostały już oceczasow ych w ysokoemisyjnych
nione pod względem formalnym,
źródeł ciepła na nowe ekologiczw najbliższym czasie zakończy się
ne. Środki pochodzą z Unii Euroocena merytoryczna. Po zakońpejskiej, z Programu grantowego
czeniu weryfikacji projektów – lina w ymianę źródeł ciepła w bu- sta zakwalifikowanych wniosków
dynkach mieszkalnych z terenów zostanie publicznie udostępniow ybranych gmin Legnicko-Gło- na, a następnie zostaną podpisane
gowskiego Obszaru Interwencji. umowy w tym zakresie. W ramach
Wsparcie finansowe będzie udzie- przypomnienia w projekcie uczestlane na: podłączenie do sieci cie- niczą samorządy w składzie: Gmina
płowniczej / chłodniczej; instalację Polkowice, Gmina Miejska Głogów,
źródeł ciepła opartych o OZE (np. Gmina Głogów, Gmina Jerzmanopomp ciepła); instalację kotłów wa, Gmina Kotla, Gmina Przemspalających biomasę lub paliwa ga- ków, Gmina Radwanice oraz Gmina
zowe; bądź ogrzewanie elektryczne Żukowice.  RED

Gmina Żukowice wspólnie
z innymi gminami uzyskała
dofinansowanie na wymianę
źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego.
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