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GŁOS WÓJTA
Z radością przekazujemy Mieszkańcom gminy Zagrod-
no najnowsze wydanie informatora „Zagrodowe Wieści”, 
w którym prezentujemy ważne i potrzebne działania z 
ostatnich miesięcy. Opowiadamy o inwestycjach, naj-
ciekawszych wydarzeniach oraz publikujemy niezbędne 
informacje. 

Każdego dnia staramy się działać dla mieszkańców, aby 
gmina Zagrodno była przyjaznym i komfortowym miej-
scem.  W marcowym wydaniu opowiadamy o zmianach w 
Zamku Grodziec, kulturalnych i sportowych inicjatywach, 
omawiamy istotne dla mieszkańców sprawy oraz podsu-
mowujemy inwestycje. Zachęcamy do lektury!

WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW 
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA!
Pragnę poinformować MIESZKAŃCÓW gminy Zagrodno 
oraz wszystkie osoby zdeklarowane w Gminnym Ośrodku 
Zdrowia w Zagrodnie, iż w wyniku rozstrzygnięcia postę-
powania konkursowego na udzielanie świadczeń medycz-
nych przez uprawnionego lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej, przyjęta została oferta lekarza prowadzące-
go Prywatną Praktykę Lekarską Jan Bednarczyk.
Pan doktor jest znanym i cenionym lekarzem, ordyna-
torem oddziału internistycznego Szpitala Powiatowego 
w Złotoryi i zdecydował się przejść na stałe do naszego 
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie. To nasz ośro-
dek będzie jego głównym miejscem pracy. Do tej pory 
współpracowaliśmy z doktorem raz lub dwa razy w tygo-
dniu. W przyszłym tygodniu Pan doktor podpisze umowę 
na pracę stałą.
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NOWE I BEZPIECZNE KŁADKI!
Kładki przez rzekę Skora aż prosiły się o remonty. Pomimo ustawowego obowiązku prowadzenia 
przeglądów takich obiektów, nigdy tego nie robiono. Za szczęście należy uznać fakt, że nigdy nie 
doszło do tragedii, bo o takową nie było trudno.

Mieszkańcy regularnie składali wnioski o wymianę stale 
gnijących desek, co było syzyfową pracą. Użytkownikom 
należy zapewnić bezpieczeństwo, dlatego Wójt podjęła 
decyzję o remoncie kładek. 

Pod koniec ubiegłego roku wykonano „kładkę czerwoną”, 
nazwaną „Kładką OSP gminy Zagrodno” na cześć naszych 
jednostek. Do tej pory, aby dostać się na mostek należa-
ło dosłownie przeskoczyć przez wał przeciwpowodzio-
wy i przespacerować się po błocie. Teraz mamy chodni-
ki po obu stronach dojścia, a zamiast wału jest furtka, 
która po zamknięciu w razie powodzi, skutecznie unie-
możliwi przedarcie się wody. Przy mostku stanie również 
lampa, która sprawi, że nawet po zmroku przejście będzie 
widoczne i bezpieczne. W okolicy stanie też maszt z flagą 
Polski zakupiony w ramach programu „Pod biało-czer-
woną” finansowanego w całości ze środków rządowych. 
Miejsce to będzie piękne i reprezentacyjne.

Kolejną wyremontowaną kładką jest kładka w Zagrod-
nie przy świetlicy wiejskiej. Przejście nią było bardzo nie-
bezpieczne i już w ubiegłym roku po przeglądzie dosta-
liśmy nakaz wyłączenia jej z użytkowania. Zdawaliśmy 
sobie sprawę z tego, że kładka jest niezwykle potrzebna, 
ponieważ korzysta z niej wielu mieszkańców, dlatego nie 
zwlekaliśmy z jej wymianą. Na dzień dzisiejszy mieszkań-
cy mogą z niej korzystać, jest nie tylko bezpieczna ale i 
piękna.

Najgorsza wizualnie i najbardziej niebezpieczna była kład-
ka w Uniejowicach. Nakaz jej zamknięcia otrzymaliśmy już 
dawno. Tutaj o wypadek również nie było trudno. Dzięki 
naszym staraniom cała konstrukcja została wymieniona. 
Dla tej kładki wybraliśmy kolor zielony. Po wielu latach 

przechodzenia przez „kładkę grozy” mieszkańcy mogą 
czuć się bezpiecznie.

Remontowi została poddana również kładka przy pie-
karni w Zagrodnie. Konstrukcja została wyremontowana 
i położony został kompozyt zamiast drewnianych desek. 
Kładka zyskała wyróżniający się kolor pomarańczowy.
Wyremontowany został również zdezelowany mostek w 
Zagrodnie. Cała konstrukcja została wymieniona i położo-
no nowe podłoże. Na wiele lat będzie można zapomnieć 
o problemach z usterkami. Piękny chabrowy kolor uczyni 
spacer tą kładką na pewno przyjemniejszym.

W najbliższych tygodniach rozpoczną się prace na moście 
w Zagrodnie. Zostanie on uszczelniony, wyczyszczony i 
odmalowany. Ta inwestycja dopełni wizerunku centralnej 
części Zagrodna. Nie możemy doczekać się końcowego 
efektu!
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WYŚWIETLACZE RADAROWE W OLSZANICY  
I    ŁUKASZOWIE   WALCZĄ        Z    PIRATAMI   DROGOWYMI
Dzięki staraniom pracowników urzędu, przy drogach wojewódzkich w Łukaszowie i Olszanicy, stanęły 
wyświetlacze radarowe. Wyświetlacze zasilane są energią z paneli słonecznych. Postawione zostały 
na wjeździe oraz wyjeździe z wiosek. Wyświetlacze pokazują prędkość kierowcy oraz skutecznie 
odstraszające punkty karne. 

„Mam nadzieję, że wyświetlacze zachęcą kierowców do zdejmowania nogi z gazu. Po 
zmianie przepisów mandaty za przekraczanie prędkości są bardzo wysokie. Niestety 
przez Łukaszów samochody jeżdżą z dużą prędkością nie zważając na ruch pieszy, 
który co prawda niewielki, ale jest”- mówi wójt Karolina Bardowska.

W tym roku zabezpieczone są środki na wykonanie projektu przejścia pieszego oraz chodnika w 
Łukaszowie. W porozumieniu z DSDiK chcemy tę inwestycję wykonać w przyszłym roku.
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460 000 ZŁ TRAFI DO GMINY ZAGRODNO 
NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO!
Dzięki zdobytemu grantowi w konkursie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym - Granty PPGR” - Gmina Zagrodno zakupi łącznie 187 laptopów, komputerów 
stacjonarnych i tabletów.

Sprzęt komputerowy trafi do rodzica/opiekuna prawnego 
lub pełnoletniego ucznia, który w 2021 roku złożył sto-
sowne oświadczenia, został pozytywnie zweryfikowany i 
zakwalifikowany do otrzymania wsparcia.

Celem ogłoszonego jesienią 2021 r. programu „Granty 
PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w roz-
woju cyfrowym” jest wsparcie rodzin popegeerowskich z 

dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego 
do nauki zdalnej. 
Po podpisaniu przez Gminę Zagrodno umowy o powie-
rzenie grantu oraz przeprowadzeniu postępowania prze-
targowego na zakup komputerów, będziemy kontaktować 
się z mieszkańcami, którzy złożyli stosowne oświadczenia 
i dokumenty wymagane w konkursie „Granty PPGR” w 
celu podpisania umowy przekazania sprzętu.

GMINA ZAGRODNO OTRZYMAŁA 86 400 
ZŁ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU 
„LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”!
Szkoła Podstawowa w Zagrodnie zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt taki jak: drukarki 
3D z akcesoriami, konsolę – mikser dźwięku, mikrofony, mikroporty, stację lutowniczą, gimbal do 
aparatów i smartfonów, ClassVR - wirtualne laboratoria przedmiotowe.

Nowoczesny sprzęt uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli rozwijać uczniom umiejętności praktyczno 
-manualne, techniczne, zdolności myślenia matematycznego oraz stosowania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych.
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W RADZIECHOWIE POWSTANIE 
CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE
W Radziechowie powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Na ten cel gmina pozyskała 
dofinansowanie w kwocie 2 872 404,64 zł z Funduszu Solidarnościowego, w ramach 
Programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”, projekt: utworzenie i wyposażenie Centrum.

To pierwszy pustostan wójt Karolina Bardowskiej. Kiedy 
tylko szkoła w Radziechowie wygasiła się samoistnie, 
natychmiast została podjęta decyzja o tym, by budynek 
ten odpowiednio zagospodarować. Zaczęto szukać moż-
liwości finansowania zadania, które wpisywałoby się w 
charakter budynku i potrzeby gminy. Centrum Opiekuń-
cze będzie przyjmowało mieszkańców z niepełnospraw-
nością, którzy nie mają możliwości samodzielnego funk-
cjonowania. Powstaną mieszkania całodobowego pobytu 
jak również miejsca opieki dziennej. Obiekt będzie posia-
dał sale do ćwiczeń i rehabilitacji oraz pomieszczenie do 
warsztatów z ceramiki. Zagospodarowany zostanie teren 
wokół budynku. Lokatorzy będą mieli możliwość rozwi-
jania ogrodniczego hobby. Powstaną ogródki do uprawy 
kwiatów i warzyw.

„Projekt jest bardzo ambitny i trochę nowatorski. Na terenie 
powiatu złotoryjskiego nie ma drugiego takiego. W całej Polsce 
dofinansowanie przyznano jedynie kilkunastu gminom, w tym 
naszej” – mówi wójt gminy Karolina Bardowska.

To nie wszystkie duże inwestycje zaplanowane dla Radzie-
chowa. Dwa lata temu wybudowano od nowa boisko, z 
którego korzysta klub piłkarski Radziechowianka Radzie-
chów. Boisko ogrodzono również panelami. Można powie-
dzieć, że poprzednio ogrodzenia w ogóle nie było. Przykre 
jest to, że kilka lat temu gmina poniosła ogromne koszty, 
przenosząc słup energetyczny w inne miejsce i planując 
w tamtym miejscu nowe boisko. Niestety na kosztach się 
skończyło, a ziemia stoi ugorem. Nowe boisko klubu spor-
towego ma również nawadnianie potrzebne w czasach 
upałów i suszy.

Mając na uwadze wielkość wsi i potrzeby mieszkańców, 
wójt Karolina Bardowska złożyła wniosek do Polskiego 
Ładu na budowę nowej świetlicy wiejskiej w Radziecho-
wie. Wniosek opiewa na kwotę 2 mln złotych. Jeśli wnio-
sek zostanie zaakceptowany gmina będzie musiała pokryć 
koszty w wysokości 20% zadania.

BŁOTO I ZALEWANE POSESJE 
TO JUŻ PRZESZŁOŚĆ 
W grudniu 2021 nastąpił odbiór drogi w Zagrodnie. Drogi, na którą mieszkańcy gminy czekali 
niemal 20 lat. Prace wykonano w ramach zadania „Modernizacja drogi dojazdowej wraz z 
odwodnieniem w granicach działek 1054 i 820 w Zagrodnie”. Budowa była pracochłonna i 
wymagająca, ale efekt był wart energii. 

 
Zadanie było trudne ze względu na materiał, z jakiego 
ówcześnie wykonana była nawierzchnia. Odprowadza-
nie wód opadowych również nie było uregulowane, co 
podczas większych opadów deszczu prowadziło do zale-
wania posesji mieszkańców. Dzięki pozyskanym środ-
kom z zewnątrz - pół miliona dofinansowania z rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych – oraz środkom z 
budżetu gminy, droga dziś jest bezpieczna, przejezdna i 

bezproblemowa.
Konsekwentnie nadrabiane są zaległości, które powstały 
w ciągu dwóch ostatnich dekad. 
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MILION ZŁOTYCH
NA PROJEKT KANALIZACJI!
8 marca b.r. odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono najważniejsze kwestie i 
założenia dotyczące projektu kanalizacji w gminie Zagrodno. Na ten cel udało się pozyskać 
953 164,00 złotych!

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych przygotowuje 
specyfikację, dzięki której zostanie ogłoszony przetarg na 
wykonawcę projektu.
Na budowę kanalizacji został złożony wniosek o dofi-
nansowanie z Rządowego Funduszu Polski  Ład.  W 
ramach naboru wniosków na dofinansowanie inwesty-
cji w gminach, w których niegdyś działały PGR-y, złożyli-
śmy również wniosek na budowę oczyszczalni ścieków w 

Modlikowicach.
Temat od wielu lat czekał na uwagę, dlatego nadszedł czas 
na realne działanie. Sprawa oczyszczalni ścieków na osie-
dlu w Zagrodnie stała się priorytetowa. Najbliższe miesią-
ce oznaczają zatem szereg prac i inwestycji, dzięki którym 
komfort życia mieszkańców ulegnie diametralnej zmianie 
- na lepsze!

BEZPIECZNIE NA DROGACH 
BROCHOCINA I ŁUKASZOWA 
Wydział Inwestycji i Rozwoju Gminy kontynuuje działania, 
które mają na celu nie tylko wpływać na komfort życia 
w naszej Gminie, ale również chronić zdrowie i życie jej 
mieszkańców.

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Brochocina i 
Łukaszowa, przeorganizowano w miejscowościach ruch 
drogowy. Ograniczono prędkość do 30 km/h oraz zamon-
towano progi zwalniające, które skutecznie zachęcają kie-
rowców do ściągnięcia nogi z gazu. 

KOMFORTOWA I BEZPIECZNA 
DROGA W RADZIECHOWIE 
Pod koniec 2021 roku zostały wykonane roboty drogowe na drodze gminnej w Radziechowie 
– łączącej dwie kolonie. Wykonane prace, tj. ułożenie podbudowy kamiennej, pozwoliły na 
znaczną poprawę komfortu korzystania z tego odcinka drogi.

Dzięki podjętym dotychczas pracom w przyszłości możliwe będzie ułożenie także asfaltowej 
nawierzchni. 



GMINA STAWIA NA EKOLOGIĘ
W 2021 roku na trzech świetlicach wiejskich - w Łukaszowie, Brochocinie oraz 
Olszanicy - zamontowano panele fotowoltaiczne. Dzięki takim rozwiązaniom gmina 
dba o środowisko, pozyskuje czystą energię oraz skutecznie obniża jej koszty.

W przyszłości ma dojść do rozbudowy instalacji w Olszanicy. Panele fotowoltaiczne wkrótce 
pojawią się także w Zagrodnie i Uniejowicach. 
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ŁATWY DOSTĘP DO SPECJALISTY,  
CZYLI „BIAŁA NIEDZIELA” W GOZ
Dnia 6 marca w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie 
odbyła się akcja pod nazwą „Biała Niedziela”. Mieszkań-
cy mogli bezpłatnie skorzystać z porady profesjonalnego 
dietetyka, podologa, wykonać badanie krwi, testy HCV, 
CRP, zbadać poziom glukozy czy zaszczepić się na wirusa 
grypy.

Na odwiedzających GOZ pacjentów czekał upominek oraz 
coś słodkiego – oczywiście bez cukru. Akcja cieszyła się 
dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy, 
dlatego postanowiono kontynuować tę inicjatywę. Kolej-
ne edycje wydarzenia odbędą się pod hasłem „Biała Sobo-
ta” i będą organizowane w świetlicach wiejskich, by każdy 
miał możliwość skorzystać z konsultacji.
Jednym słowem – dostęp do opieki medycznej na wycią-
gnięcie ręki.



ZŁÓŻ WNIOSEK NA DOŻYWIANIE DZIECKA 
W SZKOLE 
 Informujemy, że rodziny znajdujące się w trudnej 
sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przyznanie pomo-
cy w formie dożywiania dzieci w szkole w ramach Progra-
mu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 Program jest skierowany do dzieci i młodzie-
ży, którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
należy udzielić posiłku. Z programu  „Posiłek w szko-
le i w domu”  mogą skorzystać rodziny, których dochód 
netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 
kwoty 900,00 zł  (tj. 150% kryterium dochodowego).

 Podania o pomoc należy składać w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej  w Zagrodnie, Radziechów 
80. Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni 
pod nr tel. 76 8773398 wewn. 12.

ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO 
W POMOCY SPOŁECZNEJ W 2022 R. 
Zmiana kryterium dochodowego w pomocy społecznej w 2022 r. to istotna kwestia dla 
osób ubiegających się o świadczenia.  Od dnia 01 stycznia 2022 r. obowiązują  nowe kryteria 
dochodowe, ustanowione na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w 
sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych

 W praktyce oznacza to, że kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wzrasta o 75,00 zł. 
i wynosi 776,00 zł. , natomiast kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie w 2022 r. wynosi 600,00 zł. Wzrasta 
zatem o 72,00 zł.

 Należy również podkreślić, że kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345,00 zł., dla porównania w 2021 
r. kwota powyższa wynosiła 308zł.
Zmiany z jednej strony dotyczą osób, które będą ubiegały się o świadczenia, z drugiej zaś – mają wpływ na wysokość już 
wypłacanych świadczeń. Mowa tu zwłaszcza o zasiłku stałym, którego maksymalna kwota wzrasta do 719,00zł.
 Przypominamy, że spełnianie kryterium dochodowego jest wymagane do uzyskania w szczególności takich 
świadczeń jak zasiłek stały, a także (poza określonymi wyjątkami) zasiłek okresowy czy zasiłek celowy.

PORÓWNANIE OBOWIĄZUJĄCYCH I PRZYSZŁOROCZNYCH KWOT
ZNAJDUJE SIĘ W PONIŻSZEJ TABELI:

dla osoby samotnie gospodarującej

Kryterium dochodowe

dla osoby w rodzinie

2022r.

776 zł

600 zł

2021r.

701 zł

528 zł
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NOWE ŚWIADCZENIE 
– DODATEK OSŁONOWY
Informujemy, że od stycznia 2022r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dla kogo dodatek osłonowy 2022?
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o 
dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w 
gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym 
wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozu-
mieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekra-
cza kwoty 2100 zł. oraz osobie w gospodarstwie domo-
wym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego 
miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł.  na 
osobę.
Dodatek osłonowy zostanie przyznany również oso-
bie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcz-
nego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma 
różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, 
o którą został przekroczony przeciętny miesięczny
dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przy-
padku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niż-
sza niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Wysokość dopłat w ramach  dodatku osłonowego?
» 400 zł w  skali roku dla  gospodarstw domowych

jednoosobowych,
» 600 zł w  skali roku dla  gospodarstw domowych 2-3

osobowych,
» 850 zł w  skali roku dla  gospodarstw domowych 4-5

osobowych,
» 1150 zł w  skali roku dla  gospodarstw domowych 6

osobowych.

Ważne!!!
W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospo-
darstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuch-
nia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, 

zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisa-
ne do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świad-
czenie jest podwyższone i dopłata wynosi:
» 500 zł w  skali roku dla  gospodarstw domowych

jednoosobowych,
» 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
» 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5

osobowych,
» 1437,50 zł w  skali roku dla  gospodarstw domowych 6

osobowych.

Kiedy należy składać wnioski? 
Wnioski należy składać w terminie do 31 października 2022 
roku. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do 31 stycznia 
2022r. otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza 
część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 
roku, druga zaś w terminie do 2 grudnia 2022 roku. Pozo-
stali, którzy złożą wniosek w terminie od 01 lutego do 31 
października, cały dodatek otrzymają w jednej kwocie.

Gdzie składać wnioski? 
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkań-
cy gminy Zagrodno składają w  Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Zagrodnie , Radziechów 80, w jednej z 
poniższych form:

» elektronicznie podpisane za pomocą kwalifikowanego
podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzy-
staniem profilu zaufanego (za pośrednictwem platformy
ePuap)

» tradycyjnie (papierowo) w  Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w  Zagrodnie, Radziechów 80.

» Wszelkich informacji udzielają pracownicy tut. GOPS pod
nr tel. 76 8773398 wewn. 11.

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2022
Realizacja programu możliwa będzie dzięki pozyskaniu środków w wysokości 122 460, 00 zł z Funduszu 
Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent 
Osobisty Osoby Niepłenosprawnej” - edycja 2022.

Celem działań jest zapoczątkowanie na terenie gminy Zagrodno realizacji  usługi asystenta jako formy 
ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.  Założeniem programu jest umożliwienie 
osobom niepełnosprawnym bardziej aktywnego i samodzielnego życia.
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Podstawowy zakres usług asystenta obejmuje m.in.:
» wyjścia, powroty oraz/lub dojazdy w wybrane przez

uczestnika Programu miejsca  (np. dom, praca, placów-
ki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby 
zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeu-
tyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, 
wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sporto-
we),

» pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału
uczestnika programu przy ich realizacji,

» pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
» pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego

rodzaju organizacjami,
» korzystanie z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, gale-

rie sztuki, wystawy).wykorzystaniem profilu zaufanego
(za pośrednictwem platformy ePuap)

» tradycyjnie (papierowo) w  Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w  Zagrodnie, Radziechów 80.

» Wszelkich informacji udzielają pracownicy tut. GOPS pod
nr tel. 76 8773398 wewn. 11.

Adresatami Programu są dorosłe (powyżej 18. roku 
życia) osoby z niepełnosprawnością:
» zamieszkujące gminę Zagrodno,
» posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym

stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważ-
ne,

» nie korzystające równocześnie w tych samych godzinach
z usług asystenckich realizowanych w ramach niniejsze-
go Programu  oraz z innych usług opiekuńczych lub spe-
cjalistycznych usług opiekuńczych.

Realizatorem programu na terenie gminy będzie 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie.

MAGICZNY MIKOŁAJKOWY ORSZAK 
DLA NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW!
Magicznie, świątecznie i zjawiskowo – w tych trzech słowach można opisać wyjątkową, 
grudniową Mikołajkowo-Świąteczną Paradę, na którą najmłodszych mieszkańców zaprosiła 
Wójt Gminy Zagrodno Karolina Bardowska. 

W Zamku Grodziec wprost działa się magia – elfy, renifery, 
anioły, diabeł, bałwan i Święty Mikołaj! Do tego gra świa-
teł i klimat, które jednoznacznie wskazywały, że zbliża się 
najpiękniejszy okres w roku. To był niezapomniany czas 
dla całych rodzin. Spektakl w wykonaniu grupy Teatr Żywy 
z Bielawy od początku do końca wprawiał w niesamowity, 
świąteczny nastrój i nawet w dorosłych rozbudzał dziecię-
cą wyobraźnię. 

Najmłodsi uczestnicy wydarzenia, na pytanie co podo-
bało im się najbardziej, odpowiadali bezkompromisowo: 
WSZYSTKO! 
Pozostaje czekać na tegoroczną edycję. 

Ach, gdyby święta w Gminie Zagrodno mogły trwać cały 
rok…

Fot. Michał Rybczyński
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KALENDARZ GMINY  INNY NIŻ DOTYCHCZAS
W regionie zrobiło się głośno. Tegoroczny gminny kalendarz trafił do serc mieszkańców, 
turystów oraz pasjonatów lokalnej historii. Zamiast 12 tradycyjnych zdjęć, pojawiły się w 
nim piękne ilustracje wraz z intrygującymi opisami. Wśród nich najciekawsze wydarzenia 
historyczne, jakie miały miejsce w Gminie Zagrodno i legendy –  te dotyczące gminy oraz 
Zamku Grodziec.

„Co roku Gmina Zagrodno wydaje swój autorski kalendarz, ze 
zdjęciami prezentującymi piękno naszej gminy.  Taki kalendarz 
wydawany był przez dwa lata z pięknymi zdjęciami autorstwa 
Pana Michała Rybczyńskiego. Natomiast w tym roku wpadliśmy 
na pomysł wydania innego kalendarza, w innej formie, miano-
wicie w formie ilustracji przedstawiających ważne wydarzenia, 
ważne fakty, legendy i podania z terenu Gminy Zagrodno” – 
mówiła wójt Karolina Bardowska.

Nowe kalendarze zaprezentowano 14 grudnia 2021. 
Część z nich trafiła do mieszkańców gminy Zagrod-
no.

TAK AKTYWNIE W ZAMKU GRODZIEC
JESZCZE NIE BYŁO!
Nowy rok to kolejna dawka nowych wyzwań i nowych wydarzeń. Już teraz turyści mogą 
zaplanować odwiedziny w Zamku Grodziec, wybierając te wydarzenia, które ich najbardziej 
interesują. Plany są ambitne i 2022 w Grodźcu zapowiada się bardzo aktywnie. 

Co Zamek Grodziec proponuje turystom? W tym roku 
powróci cykl najbardziej nastrojowych koncertów w 
regionie. Kameralne wydarzenia zdobyły swoich wiernych 
fanów. Klimat twierdzy na wygasłym wulkanie, delekto-
wanie się wyjątkowymi dźwiękami – ta artystyczna odsło-
na obiektu sprawia, że staje się on miejscem, gdzie miesz-
kańcy oraz turyści mogą i chcą się spotykać. Kulturowe 
inicjatywy powodują, że zamek przybiera nowe, ciekawe 
barwy. 

2022 to również pikniki i wydarzenia, które wiele lat 
temu na stałe wpisały się w zamkowy harmonogram. 
Nie zabraknie również, tak uwielbianych przez turystów, 
rycerskich akcentów.
Za nami nocne zwiedzanie, za chwilę kultowe wiosenne 
wydarzenie – Święto Kwitnącej Przylaszczki i Zawilca, a już 
niebawem Majówka, Dzień Dziecka i koncert. Będzie się 
działo!

O CHOINCE Z GRODŹCA
USŁYSZAŁ CAŁY REGION!
To nie była zwykła choinka – to była prawdopo-
dobnie najwyżej położona choinka w regionie 
(a już na pewno znalazła się w ścisłej czołówce)! 

Nocni spacerowicze mogli dostrzec ją nawet z 
odległości kilku kilometrów. Świeciła ponad 400 
m n.p.m., wzbudzała niemałe zainteresowanie 
i skutecznie zapraszała do odwiedzenia zamku.

13



250 TYSIĘCY ZŁOTYCH 
DO DYSPOZYCJI MIESZKAŃCÓW!
W lutym 2022 roku wystartował Gminny Zagrodzieński Budżet Obywatelski. Mieszkańcy i mieszkanki 
gminy mogli składać propozycje projektów, które będą realizowane w ramach GZBO. Z budżetu gminy 
Zagrodno została wydzielona pula aż 250 tys. zł.

„Zespół   ds.   Gminnego   Zagrodzieńskiego   Budżetu   Oby-
watelskiego   ocenił   zakres rzeczowy zgłaszanych propozycji. 
Po szczegółowej analizie udało się zakwalifikować do głoso-
wania  aż 21 projektów. Mieszkańcy, już na etapie pierwszych 
konsultacji, chętnie rozmawiali i włożyli dużo pracy w przygoto-
wywanie projektów”- mówiła wójt gminy Zagrodno Karolina 

Bardowska.
W marcu zakończyło się głosowanie. Spośród 21 propo-
zycji, udało się wybrać aż 12 projektów! Pomysłodawcom 
serdecznie gratulujemy, a mieszkańcom dziękujemy za 
ogromne zaangażowanie i wspaniałą współpracę.

WÓJT WRĘCZYŁA MEDALE 
ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
Na początku grudnia 2021, wójt Karolina Bardowska, w imie-
niu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, wręczyła Mieszkań-
com i Mieszkankom Gminy Zagrodno Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. Uroczystość odbyła się w świetlicy wiej-
skiej w Łukaszowie.

Nie brakowało życzeń, miłych słów, wzruszeń i upominków. 
Odznaczenia otrzymało jedenaście wyjątkowych par.

Wszystkim jeszcze raz serdecznie gratulujemy. To niezwy-
kły jubileusz! Życzymy kolejnych szczęśliwych lat i pięknych 
rocznic.

GMINA ZAGRODNO REALIZUJE PROJEKT 
DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY 
EUROPEJSKICH „CYFROWA GMINA”
Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 
Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest zwiększenie odporności cyfrowej 
na zagrożenia oraz niezbędny rozwój cyfrowy Gminy. 
Efektem projektu będzie poprawa zdolności operacyj-
nej Gminy Zagrodno i jej jednostek podległych do świad-
czenia usług w warunkach pandemii i pracy zdalnej. W 
ramach projektu zakupiony zostanie m.in. serwer plików 
NAS, notebooki, oprogramowanie umożliwiające pracę 

zdalną, komputery dla szkoły, moduł do zdalnej obsługi 
mieszkańców dla ZUK. Przeprowadzona zostanie również 
diagnoza cyberbezpieczeństwa mająca na celu zapew-
nienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów 
informatycznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 156 180,00 zł.
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