
30 grudnia 2021r. 
Burmistrz Mia-
sta i Gminy 

Bardo Krzysztof Żegański 
odebrał z rąk Wojewody 
Dolnośląskiego Jarosła-
wa Obremskiego nagrodę 
w kwocie 1 000 000 zło-
tych, która została przy-
znana naszej gminie w 
ramach rządowego kon-
kursu pn. „Rosnąca Od-
porność”. Konkurs miał 
na celu zachęcenie miesz-
kańców wszystkich gmin 
w kraju do szczepienia 
się przeciw COVID-19. 
Dzięki skoordynowanym 
działaniom, akcjom pro-
mocyjnym oraz organi-

zacji mobilnych punktów 
szczepień na terenie całej 
naszej gminy udało się 
osiągnąć wynik, który za-
decydował o przyznaniu 
nagrody.

W związku z tym, że to 
odpowiedzialna postawa 
mieszkańców przyczyniła 

się do wygranej, Burmistrz 
Miasta i Gminy Bardo 
Krzysztof Żegański pod-
jął decyzję, że cała kwota 
zostanie przeznaczona na 
sfi nansowanie bezpośred-
nich działań profi laktycz-
nych i zwalczających skut-
ki COVID-19. 

Wygrana w konkur-
sie przeznaczona zostanie 
w dużej mierze na zakup 
wyposażenia i sprzętu 
rehabilitacyjnego, który 
trafi  do Centrum Senio-
ra w Bardzie. Ponadto od 
13 lutego do 20 marca w 
ramach posiadanych środ-
ków zorganizowaliśmy 
8 dniowe wyjazdy rehabi-
litacyjno-rekreacyjne dla 
wszystkich chętnych peł-
noletnich mieszkańców 
Gminy Bardo.  W ramach 
realizowanego zadania 
udział w wyjazdach wzię-
ły 123 osoby. Gmina Bardo 
koordynowała zadanie, 
organizację transportu i 

ubezpieczenie oraz udzie-
liła każdemu uczestnikowi 
dofi nansowania stanowią-
cego przeszło 50% całko-
witych kosztów. 

Celem wyjazdów reha-
bilitacyjno- rekreacyjnych 
mieszkańców naszej gmi-
ny był Sopot. W ramach 
pobytu zagwarantowany 
został nocleg, wyżywienie 
oraz trzy zabiegi kuracyjne 
dziennie. 

Nasi mieszkańcy z en-
tuzjazmem przyjęli za-
proszenie burmistrza do 
udziału w wyjazdach. 
Wszyscy uczestnicy wrócili 
wypoczęci i zadowoleni, co 
bardzo nas cieszy. 
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Milion złotych dla mieszkańców naszej gminy
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Szanowni Państwo, 
W ubiegłym roku minęło 

15 lat od kiedy piastuję niezwy-
kle zaszczytną dla mnie funk-
cję Burmistrza Miasta i Gminy 
Bardo. Był to czas bardzo in-
tensywnej pracy mojej, moich 
współpracowników, kierowni-
ków jednostek organizacyjnych, 
sołtysów oraz Państwa - miesz-
kańców naszej gminy. 

Uznałem, że 15-lecie pracy 
to dobry czas na to, by powró-
cić do kontaktu z Państwem 
w tradycyjnej formie. Na Państwa 
ręce pragnę złożyć pierwszy nu-
mer Bardzkiego Biuletynu, który 
od tej pory ukazywać się będzie 
w regularnych odstępach czaso-
wych. 

W pierwszym numerze biu-
letynu, który trzymacie Państwo 
w ręku przedstawię jaki kurs 
obrałem na 2022 rok, jak wy-
gląda sytuacja budżetowa, jakie 
inwestycje planuję zrealizować 
w tym roku oraz jak zmieni się 
nasza gmina w zbliżającej się 
przyszłości. 

Nie spodziewałem się, jak za-
pewne również Państwo, że XXI 
wiek doświadczy nas globalną 
epidemią oraz wybuchem wojny 
tuż za naszą wschodnią granicą. 

To co wydarzyło się w Ukra-
inie poruszyło nas wszystkich, 
budzi złość i niepokój. Ale jako 
naród wykazaliśmy się ogrom-
ną serdecznością i solidarnością 
z naszymi sąsiadami. Wybuch 
wojny, to także wyzwanie dla 
samorządu, którego musieliśmy 
się podjąć. Przyjęcie tak dużej 
ilości uchodźców do kraju i na-
szej gminy wymaga skoordy-
nowanej pracy wielu instytucji 
i samych mieszkańców. Impo-
nujące jest to, jak szeroko otwie-
racie Państwo drzwi do swoich 

serc i mieszkań, dla uciekają-
cych przed wojną kobiet i dzieci. 
Dziękuję Państwu serdecznie za 
wszelką udzieloną uchodźcom 
pomoc i aktywne wspieranie na-
szych działań. 

Rok 2022 już pokazał, że nie 
będzie łatwy. Wojna, rosnąca 
infl acja, wzrost cen żywności, 
gazu i energii elektrycznej to 
wyzwania najbliższych mie-
sięcy. Wierzę jednak, że szereg 
planowanych inwestycji i dzia-
łań w naszej gminie pozwoli na 
podniesienie Państwa komfortu 
życia i złagodzi problemy z ja-
kimi będziemy się borykać jako 
państwo.

Do zobaczenia w kolejnym 
numerze Biuletynu Bardzkiego!

Z wyrazami szacunku 
Burmistrz Miasta 

i Gminy Bardo 
Krzysztof Żegański 

Słowo od burmistrza Przeszło 400 tys. zł
na wsparcie edukacji
w Gminie Bardo

12 stycznia 2022r. otrzy-
maliśmy informację, że 
nasza gmina znalazła 

się na liście do dofi nansowania 
ze środków UE w ramach realiza-
cji projektu pn. „Szkoła marzeń w 
gminie Bardo” Termin realizacji 
– 01.01.2022r. – 31.12.2022r. Cał-
kowity koszt realizacji projektu: 
489 995,75 zł. Wartość dofi nanso-
wania: 416 495,75 zł.

Projekt skierowany jest do 
uczniów i uczennic oraz ich ro-
dziców, a także nauczycieli Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
im. Komisji Edukacji Narodowej w 
Bardzie z fi lią w Przyłęku i będzie 
realizowany w 2022 roku. Swoim 
zasięgiem obejmie co najmniej 261 
dzieci.

Celem głównym projektu jest 
wzrost poziomu kompetencji 
kluczowych u 134 uczennic i 127 
uczniów z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Bardzie m.in. w zakre-
sie nauk ścisłych i przyrodniczych, 
w tym z robotyki oraz języków 
obcych (angielski i niemiecki), jak 
również wzrost możliwości edu-
kacyjnych dla dzieci wykazujących 
defi cyty rozwojowe. Zaplanowane 
działania projektu to różne rodzaje 
zajęć dodatkowych.

Stacjonarne:
• Matematyczno-przyrodnicze 

rozwijające i wyrównawcze;
• Matematyczne rozwijające 

i wyrównawcze;
• Nauki Przyrodnicze rozwija-

jące i wyrównawcze;
• Język angielski i niemiecki 

(w tym wyrównawczy);
• Robotyka;
• Język polski dla cudzoziem-

ców i osób powracających do Pol-
ski i ich rodzin;

• Logopedyczne;
• Terapia psychologiczno-pe-

dagogiczna i korekcyjna;
• Konsultacje z rodzicami.

Pozaszkolne:
• Zajęcia z nauk ścisłych 

i przyrodniczych w zewnętrznych 
ośrodkach edukacyjnych.

Zajęcia rozwijające i wyrów-
nawcze podzielono na grupy wie-
kowe klas I-III, IV-V i VI-VIII, 
a osobne zadania zaplanowa-
no na zajęcia specjalistyczne 
i pozaszkolne. Dzieci będą miały 
możliwość wzięcia udziału w nie-
zwykle interesujących zajęciach 
pozaszkolnych w laboratoriach 
na uczelniach wyższych i placów-
kach badawczych, by zobaczyć jak 
w praktyce wygląda naukowa 
praca eksperymentalna. Ponadto 
w ramach projektu zostaną zaku-
pione drobne materiały dydak-
tyczne wspomagające wykonanie 
zajęć. Personel przewidziany do 
prowadzenia zajęć (z wyjątkiem 
pozaszkolnych) to nauczyciele ZSP 
w Bardzie.

Dzięki przyznanym środkom 
z UE, szkoła stworzy dzieciom ko-
rzystniejsze warunki do osiąga-
nia coraz lepszych wyników oraz 
poszerzania swoich horyzontów, 
a także zmniejszania barier wśród 
uczniów i uczennic dzięki zajęciom 
wyrównawczym i terapeutycznym.

Realizacja projektu przypa-
da na cały 2022 rok, a całkowity 
koszt realizacji projektu wyniesie 
489 995,75 zł przy dofi nansowaniu 
w kwocie 416 495,75 zł.

Projekt realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2014-2020, Oś priory-
tetowa nr 10 Edukacja, działanie nr 
10.2 Zapewnienie równego dostępu 
do wysokiej jakości edukacji pod-
stawowej, gimnazjalnej i ponad-
gimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 
– Zapewnienie równego dostępu do 
wysokiej jakości edukacji podstawo-
wej, gimnazjalnej i ponadgimnazjal-
nej – nabór horyzontalny
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17 stycznia Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Bardo Krzysztof 
Żegański wraz z sa-

morządowcami regionu wałbrzy-
skiego na zaproszenie Premiera 
RP Mateusza Morawieckiego oraz 
ministra Michała Dworczyka, 
udał się z wizytą do Warszawy. 

Celem spotkania było omó-
wienie planowanych do realizacji, 
strategicznych dla naszego regio-
nu inwestycji w ramach drugiego 
etapu rządowego programu Polski 
Ład oraz podsumowanie zreali-
zowanych już zadań w roku ubie-
głym. 

Minister Michał Dworczyk za-
prezentował na spotkaniu strate-
giczne inwestycje dla naszej czę-
ści Dolnego Śląska i subregionu 
wałbrzyskiego. Istotnym z punktu 
widzenia naszej gminy jest fakt, że 
minister zarekomendował równo-
cześnie możliwość dodatkowego 
fi nansowania budowy Centrum 
Turystyki Aktywnej w Bardzie. 

Centrum Turystyki Aktywnej 
stanowić będzie uzupełnienie do-
tąd istniejącej infrastruktury tury-
stycznej naszej gminy. W założe-
niu realizacja projektu przyczyni 
się do zagospodarowania terenu 
Czereśniowego Sadu. Na terenie 
inwestycji powstanie budynek z 
wypożyczalnią rowerów, sklepi-
kiem, miejscem wypoczynku, plac 
zabaw, kino plenerowe, planeta-

rium, taras widokowy, parking i 
niezbędna infrastruktura. W ra-
mach pierwszego etapu rządowe-
go programu Polski Ład Gmina 
otrzymała dofi nansowanie tego 
zadania w kwocie 7 909 600,00 
złotych. O dalszym zadeklarowa-
nym na spotkaniu w Kancelarii 
Premiera wsparciu tego zadania 
będziemy Państwa informować w 
kolejnych numerach biuletynu. 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Bardo z wizytą w Kancelarii 
Premiera Rady Ministrów

89 800 złotych dofi nansowania 
dla Gminy Bardo w ramach 
programu Grantów PPGR

Gmina Bardo wzię-
ła udział w programie 
grantowym mającym na 

celu wsparcie dzieci i wnu-
ków byłych pracowników PGR 
w rozwoju cyfrowym poprzez 
dofinansowanie zakupu kom-
puterów, laptopów i tabletów. 
Nabór wniosków do programu 
prowadzony był do 5 listopa-
da 2021r. Do Urzędu Miasta i 
Gminy Bardo w ramach na-
boru wpłynęło 20 wniosków 

spełniających wymogi formal-
ne.

Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa opublikowało wyniki 
naboru i Gminie Bardo przy-
znało dofi nansowanie na kwotę 
89 800 złotych. 

Umowa na realizacją zada-
nia została już podpisana. Do-
kładamy wszelkich starań, aby 
sprzęt możliwie najszybciej tra-
fi ł do dzieci. 
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15 lecie piastowania funkcji burmistrza

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Bardo,

właśnie mija 15 lat, kiedy dzię-
ki Państwa głosom objąłem za-
szczytną dla mnie funkcję Bur-
mistrza Miasta i Gminy Bardo. 
Piętnastolecie to niezwykle długi 
okres, który z pełnym przekona-
niem mogę określić mianem naj-
ważniejszego i najwspanialszego 
w swoim życiu zawodowym.

Jak Państwo doskonale wiecie, 
jestem rodowitym mieszkańcem 
Barda. Tutaj się wychowywałem  
i kształciłem, a sprawy naszej 
gminy od zawsze były mi bardzo 
bliskie. Praca na rzecz naszej lo-
kalnej społeczności zawsze dawa-
ła mi wiele satysfakcji. 

Obejmując stanowisko bur-
mistrza, byłem przekonany,  
że uda się zrealizować wiele pla-
nów i zamierzeń, ponieważ posia-
damy do tego wszelki potencjał, 
środki i zasoby. Nie myliłem się. 
Lista zmian, jakie od tego mo-
mentu zaszły w naszej społeczno-
ści jest naprawdę długa, ale o tym 
później.

Na wstępie chciałbym wyrazić 
Państwu swoją ogromną wdzięcz-
ność za zaufanie i realne wsparcie, 
jakiego udzieliliście mi w trakcie 
wszystkich czterech kadencji.

Piastowanie funkcji burmi-
strza to niełatwa służba, wie-
lokrotnie naznaczona podej-
mowaniem trudnych, często 

niepopularnych decyzji, wyrze-
czeń i ciągłej walki o lepsze jutro. 
Jednak satysfakcja z pokonywa-
nych trudności jest warta poświę-
ceń.

Stoję na czele Gminy Bardo 
najdłużej spośród włodarzy (obok 
burmistrza Kamieńca Ząbkowic-
kiego) wszystkich gmin naszego 
powiatu. To napawa mnie ogrom-
ną dumą, ale pozwala także są-
dzić, że moja dotychczasowa służ-
ba spełniła Państwa oczekiwania. 
Kredyt zaufania, jakiego mi Pań-
stwo udzieliliście, aż czterokrot-
nie pozwolił mi na rozwój i samo-
doskonalenie w życiu osobistym  
i zawodowym. Dlatego w tym 
miejscu, za wszelkie wsparcie, 
rady, liczne rozmowy, nieustan-
ną motywację, ale także krytykę 
szczerze Państwu dziękuję.

Na Państwa oczach Gmina 
Bardo przez ostatnie kilkanaście 
lat zmienia się nie do poznania  
i wyrasta na lidera w regionie. Jest 
to efekt konsekwentnej polityki 
ukierunkowanej na stały rozwój  
w zakresie inwestycji w infra-
strukturę, bezpieczeństwo, kultu-
rę, turystykę i poszukiwanie no-
wych źródeł finansowania. Wiele 
udało się zrobić, wiele zadań swój 
finał znajdzie w najbliższym cza-
sie, równie wiele wyzwań jest 
jeszcze przed nami.

Gdy obejmowałem urząd  
w 2006 roku, podjąłem się nie-
zwykle wymagającego i czaso-
chłonnego zadania, wyprowadze-

nia Gminy Bardo z wieloletnich 
zapóźnień rozwojowych.

Dziś po 15 latach z dumą mogę 
powiedzieć, że większość obietnic 
wyborczych udało mi się spełnić. 
Bardo dla wielu gmin w Polsce 
stało się impulsem rozwojowym, 
wzorem w zakresie poszukiwa-
nia pozabudżetowych środków 
finansowych oraz promocji tury-
stycznej. Z miasta o charakterze 
pielgrzymkowym przeobraziliśmy 
się w lidera turystyki aktywnej 
i pretendujemy do wyznaczania 
trendów w zakresie turystki ro-
werowej naszego regionu.

Przemiany, jakie zaszły w 
Gminie Bardo nie wydarzyłyby 
się, gdyby nie sztab specjalistów  
i towarzyszących mi przez te 15 lat 
współpracowników, dla których 
Gmina Bardo była i jest najważ-
niejsza. Przychylność radnych 
Rady Miejskiej także jest nie bez 
znaczenia, bo bez poparcia Rady 
Miejskiej wielu inicjatyw nie uda-
łoby się wcielić w życie.

Wspólnie połączone siły, wie-
dza i zapał zaowocowały. Jak wiele 
się zmieniło, spróbuję Państwu 
przedstawić w kolejnych akapi-
tach.

Obejmując w 2006 roku sta-
nowisko burmistrza, budżet na-
szej gminy oscylował w granicach 
10 milionów złotych. Pozwalał na 
bieżące utrzymanie i niestety nie-
liczne inwestycje. Konsekwentna 
polityka pozyskiwania zewnętrz-
nych źródeł finansowania, skru-
pulatna analiza wydatków bie-
żących i racjonalizacja kosztów 

pozwoliła na podwojenie budżetu 
już 4 lata później i potrojenie go 
w 2018 roku. Sukcesywny wzrost 
środków budżetowych naszej 
gminy pozwolił na coraz poważ-
niejsze inwestycje, które popra-
wiają standard życia mieszkań-
ców.

Piętnaście lat wytężonej pracy 
nad przygotowaniem dokumenta-
cji i wreszcie realizacją inwestycji 
sprzyjających mieszkańcom, po-
zwoliło na powiększenie majątku 
Gminy Bardo i inwestycje o war-
tości blisko 90 milionów złotych.

Oczywiście nie uniknęliśmy 
kredytowania planowanych przez 
nas działań, ale warto wiedzieć, że 
budżet gminy funkcjonuje podob-
nie jak budżet domowy. Niewielu 
z nas stać na budowę domu za 
gotówkę, z reguły dzieje się to po-
przez zaciąganie zobowiązań. Tak 
też działo się z naszym budżetem 
w ciągu tych lat. Jednak decyzje 
o zaciąganiu zobowiązań zawsze 
poparte były skrupulatną analizą 
i dbałością o bezpieczeństwo fi-
nansów naszej gminy.

Wskaźnik zamożności naszej 
gminy per capita w 2020 wyniósł 
5606 zł. A to oznacza, że plasuje-
my się na pierwszym miejscu w 
naszym powiecie i otaczającym go 
regionie.

To wszystko świadczy o dobrej 
kondycji budżetu i realizacji za-
dań sprzyjających poprawie stan-
dardu życia.

Nie sposób wymienić wszyst-
kich zadań realizowanych w okre-
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sie ostatnich piętnastu lat, zakła-
dam, że byłoby ich kilkaset. Jednak 
pozwolę sobie przypomnieć prze-
miany najistotniejsze dla lokalnej 
społeczności, które dziś wydają 
się oczywistością, ale jeszcze kilka 
czy kilkanaście lat temu spędzały  
sen z powiek wielu z Państwa.

Pierwszym niezwykle istot-
nym zadaniem, jakie udało się 
zrealizować to budowa kanalizacji 
sanitarnej w Bardzie i Przyłęku 
wraz z oczyszczalniami ścieków  
i przydomowymi oczyszczalniami 
ścieków w pozostałych miejsco-
wościach gminy. Wodociągowanie 
gminy było przeze mnie trakto-
wane priorytetowo. W tym roku 
zakończymy budowę wodociągu 
w sołectwach Janowiec i Opolnica, 
co spowoduje, że niemal wszyscy 
mieszkańcy gminy będą mieli do-
stęp do sieci wodociągowej.

Wykonaliśmy rekultywację 
składowiska odpadów w Potworo-
wie, co było niezwykle istotne dla 
mieszkańców sołectwa, a przy tym 
również dla ochrony środowiska. 

W trakcie tych piętnastu lat 
powstało wiele nowych obiektów 
służących mieszkańcom, jak cho-
ciażby: szkoła w Przyłęku, świetli-
ce w Janowcu i Dębowinie, Punkt 
Obsługi Ruchu Turystycznego  
w Opolnicy, korty tenisowe, bo-
iska wielofunkcyjne w Bardzie  
i Przyłęku, a ponadto udało się 
rozbudować garaż OSP w Brzeź-
nicy.

Przystąpiliśmy do termo-
modernizacji budynku szkoły  
w Bardzie, bardzkiego ratusza, 

budynku przy ul. Krakowskiej 
oraz gruntownego remontu bu-
dynku Zakładu Komunalnego. 
Wymieniliśmy pokrycie dachowe 
na CKiB oraz partycypowaliśmy 
w rewitalizacji zabytkowych ka-
mienic zlokalizowanych w Bar-
dzie. Na ukończeniu jest również 
gruntowny remont budynku po 
przedszkolu, który już w tym roku 
będzie pełnił funkcję Centrum Se-
niora oraz ośrodka rehabilitacji. 

Niezwykle istotnym dla miesz-
kańców naszej gminy projektem 
była możliwość wymiany źródeł 
energii i ciepła dofinansowana 
ze środków pochodzących z UE. 
Dzięki temu zadaniu na terenie 
gminy powstało 237 instalacji ma-
jących na celu poprawę jakości 
powietrza.

Ostatnie lata to liczne in-
westycje w bezpieczeństwo w 
zakresie remontów dróg gmin-
nych i partycypacji w kosztach 
remontów dróg powiatowych 
zlokalizowanych na terenie na-
szej gminy. Wykonaliśmy re-
monty dróg zlokalizowanych na  
ul. Krakowskiej, Spacerowej, 1 Maja,  
ul. Grunwaldzkiej, ul. Lipowej,  
ul. Głównej, Kolejowej i Pl. Wol-
ności, ul. Męki Pańskiej i Polnej. 
Modernizacji uległ łącznik po-
między ul. Główną i Rynkiem. 
Trwa przebudowa ul. Głów-
nej i ul. Noworudzkiej oraz ul. 
Jagiellońskiej, Mickiewicza i 
ul. Kościuszki. Wykonane zo-
stały remonty dróg gminnych  
w Opolnicy i Grochowej. Swo-
je oblicze zmienił także bardzki 

rynek, który również przeszedł 
gruntowną rewitalizację.

W trakcie remontów wszyst-
kich wyżej wskazanych ulic wy-
mianie uległa cała infrastruktura 
towarzysząca m.in. chodniki, sieci 
kanalizacji oraz oświetlenie ulicz-
ne.

Rokrocznie wykonujemy mo-
dernizacje dróg transportu rol-
nego, dróg wewnętrznych, chod-
ników dla pieszych i inwestujemy  
w nowe oświetlenie uliczne na te-
renie całej gminy.

Dzięki zaangażowaniu środ-
ków zewnętrznych oddaliśmy do 
użytku w pełni uzbrojoną strefę 
aktywności ekonomicznej tuż nad 
miastem w okolicach Hotelu Bar-
do, gdzie już w przyszłym roku 
rozpocznie się budowa Centrum 
Turystki Aktywnej, będąca uzu-
pełnieniem istniejącej oferty wy-
poczynku w naszej gminie.

Uzyskaliśmy również finanso-
wanie zadania mającego na celu 
budowę drogi dojazdowej do no-
wych terenów aktywizacji gospo-
darczej, zlokalizowanych w Przy-
łęku.

Dzięki zaangażowaniu ze-
wnętrznych środków finanso-
wych w Bardzie powstały tra-
sy rowerowe typu singletrack, 
które obecnie oferują sym-
patykom dwóch kółek prze-
szło 40 km tras. To jednak nie 
koniec inwestycji w turystykę  
i kulturę w naszej gminie.

Dobra współpraca z bardzką 
parafią pozwoliła na rewitalizację 
zabytkowych organów. Co z kolei 

przyczyniło się do uatrakcyjnienia 
oferty kulturalnej naszej gminy 
w zakresie organizacji koncertów 
organowych.

Dzięki temu możemy się dziś 
cieszyć licznymi koncertami or-
ganowymi w ramach takich wyda-
rzeń jak: Bardzkie Lato Organowe, 
Wratislavia Cantans, Dolnośląski 
Festiwal Muzyczny. Wszystkie te 
wydarzenia na stałe wpisały się 
w kalendarz wydarzeń kultural-
nych naszej gminy i regionu. To 
za sprawą tak ważnych wydarzeń, 
w Bardzie stale koncertuje naj-
ważniejszy zespół folklorystycz-
ny w kraju, Zespół Pieśni i Tańca 
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny, 
którego dyrektor jest Honorowym 
Obywatelem Barda.

W ramach działań kultural-
nych powstały dwa, bardzo ak-
tywne w gminie i regionie zespoły 
Wiolinek i Przełomiacy, które już 
niejednokrotnie zostały wyróż-
nione na krajowych i zagranicz-
nych przeglądach muzycznych.

Przy okazji działań kultural-
nych warto dodać, że wydarze-
niem o charakterze regionalnym 
stały się jarmarki, które corocznie 
goszczą licznie przybywających 
Dolnoślązaków. Wskutek epide-
mii wydarzenia te czasowo zostały 
wstrzymane, ale mam nadzieję, że 
już wkrótce powrócą w poprzed-
niej formule.

Gmina otrzymała dofinan-
sowanie na rewitalizację za-
bytkowego mostu kamiennego  
w obrębie bardzkiej starówki oraz 
wykonanie jego iluminacji. Za-
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danie zrealizowane zostanie już  
w tym roku. Będzie stanowić waż-
ny element wizerunkowy miasta, 
co z pewnością wpłynie na jego 
atrakcyjność turystyczną.

Wskazałem najważniejsze za-
dania inwestycyjne, jakie udało 
się zrealizować w przeciągu tych 
piętnastu lat. Ale piastowanie 
funkcji burmistrza i zarządzanie 
urzędem, to gros zadań własnych 
gminy i zadań zleconych przez 
administrację rządową, których 
przywoływanie tu-
taj pochłonęłoby 
kolejne strony.

Chciałbym jed-
nak dodać, że w 
tym okresie udało 
się przeprowadzić 
wiele mniejszych, 
ale równie waż-
nych projektów. To 
chociażby realiza-
cja wieloletniego 
projektu „Szkoła 
Marzeń w Bardzie”, 
który pozwolił na 
wyposażenie sal 
lekcyjnych, or-
ganizację zajęć 
merytorycznych  
i zakup niezbęd-
nych, nowocze-
snych pomocy dy-
daktycznych.

To także 
czas intensyw-
nej współpracy  
z funkcjonującymi 
na terenie gminy 
stowarzyszeniami, 

które corocznie mogły liczyć na 
moje wsparcie merytoryczne,  
a także finansowe w ramach po-
siadanego budżetu. Wreszcie, 
to liczne spotkania i wymia-
na dobrych praktyk w ramach 
współpracy międzynarodowej  
z naszymi partnerami w Ukrainie 
i w Czechach oraz partnerami  
w kraju. To sukcesywne dopo-
sażanie jednostek OSP. Zaku-
piliśmy samochody bojowe dla 
jednostek OSP z Barda, Przyłęku  

i Brzeźnicy. Inwestycje niezwy-
kle istotne z punktu widzenia 
zdrowia i bezpieczeństwa.

Jako jedni z pierwszych w kra-
ju stawiliśmy czoła epidemii CO-
VID-19, wyposażając wszystkich 
mieszkańców naszej gminy w ze-
stawy ochronne, docierając oso-
biście do każdej rodziny zamiesz-
kującej gminę.

Gmina Bardo przez ostatnie 
piętnaście lat zmieniła się diame-
tralnie i nadal będzie się zmie-

niać. Najbliższe lata to kolejne, 
wielomilionowe inwestycje, które 
wpłyną na poprawę standardu ży-
cia mieszkańców naszej gminy. 

Czy pozwolicie mi Państwo 
nadal piastować funkcję burmi-
strza, wyrazicie to Państwo w naj-
bliższych wyborach. Liczę, że tak 
się stanie. Tymczasem, raz jeszcze 
pragnę podziękować, za Państwa 
dotychczasowe wsparcie, zaufa-
nie i wiarę w możliwości moje  
i moich współpracowników.
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Postępują prace przy 
„Centrum Seniora”

Prace budowlane w siedzibie 
przyszłego „Centrum Se-
niora” postępują, ku uciesze 

przyszłych użytkowników obiek-
tu. 

W czerwcu ubiegłego roku 
Burmistrz Miasta i Gminy Bardo 
Krzysztof Żegański podpisał umo-
wę na przebudowę i rozbudowę 
istniejącego budynku po byłym 
przedszkolu. 

Kwota podpisanych na 
chwilę obecną umów wynosi 
1.989.905,45 złotych. Gmina Bar-
do otrzymała na to zadanie kwotę 
2 450 000,00 ze środków rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych (100%)

Wykonawca zrealizował już 
lwią część zaplanowanych w ra-
mach inwestycji prac, obecnie 

skupia się na elementach wykoń-
czeniowych, remoncie elewacji, 
montażu windy oraz zagospoda-
rowaniu terenu. Prace są na ukoń-
czeniu, ale obiekt nie jest jeszcze 
zupełnie gotowy. Wykonawca zło-
żył wniosek o przedłużenie termi-
nu realizacji zadania. Miejmy na-
dzieję, że odbiór prac nastąpi tuż 
po okresie wakacyjnym. Kolejnym 
etapem tworzenia miejsca przy-
jaznego seniorom będzie zakup 
wyposażenia i sprzętu rehabilita-
cyjnego. Burmistrz Miasta i Gminy 
Bardo Krzysztof Żegański na ten 
cel planuje przeznaczyć przeszło 
500 tysięcy złotych, które Gmina 
Bardo otrzymała w formie nagrody 
w ramach ogólnokrajowego kon-
kursu “Rosnąca Odporność”. 

Wyniki otwartego 
konkursu ofert 
na upowszechnianie 
kultury fi zycznej 
i sportu

14 stycznia 2022 Bur-
mistrz Miasta i Gminy 
Bardo ogłosił otwarty 

konkurs  ofert na powierzenie 
lub wsparcie wykonania zadań 
publicznych wynikających z pro-
gramu współpracy Gminy Bardo 
z organizacjami pozarządowymi. 

Regulamin konkursu prze-
widywał dofi nansowanie zadań 

mających na celu upowszechnia-
nie kultury fi zycznej i sportu na 
terenie Gminy Bardo. 

Termin składania ofert upły-
nął 4 lutego 2022r.

Po rekomendacji Komisji 
Konkursowej decyzją burmistrza 
przyznane zostały dotacje dla 
następujących organizacji, które 
złożyły swoje wnioski:

- Stowarzyszenie Kultury Fi-
zycznej KS „Unia” Bardo w wyso-
kości 35 000 zł,

- LZS Piasek Potworów w wy-
sokości 30 000 zł,

- LZS CiS Brzeźnica w wyso-
kości 30 000 zł,

- UKS „KUSY” Przyłęk w wy-
sokości 5 000 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI 2022

, 
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dochody ogółem zaplanowa-
no w kwocie 34.184.510,15 
zł, w tym dochody bieżące 

w kwocie 23.858.250,85 zł, na-
tomiast dochody majątkowe w 
kwocie 10.326.259,30 zł.

 Dochody bieżące obejmują: 
1. Subwencję ogólną z budżetu 
państwa w wysokości 5.355.749 zł, 
w tym:
• część oświatowa 3.613.758 zł
• część wyrównawcza 1.721.359 zł
• część równoważąca 20.632 zł
2. Dochody z tytułu udziału gmin w 
podatku dochodowym od osób fi -
zycznych  w wysokości 3.828.064 zł,
3. Dochody z tytułu udziału gmin 
w podatku dochodowym od osób 
prawnych w wysokości 333.659 zł,
4. Dotacje celowe z budżetu pań-
stwa na realizację zadań zleconych 
w zakresie administracji rządowej 
i innych zadań zleconych ustawa-
mi oraz na dofi nansowanie za-
dań własnych gminy w wysokości 
4.885.765 zł,
5. Dochody własne z tytułu podat-
ków opłat lokalnych i pozostałych 
dochodów w wysokości 8.614.231 zł,
6. Dotacje celowe w ramach pro-
gramów fi nansowanych z udziałem 
środków europejskich 840.782,85 
zł.

 

Dochody majątkowe obejmują:
1. Dochody własne ze sprzedaży 
majątku w wysokości 245.000 zł
2. Dochody z tytułu przekształce-
nia prawa użytkowania wieczyste-
go w prawo własności - 2.000 zł,
3. Środki z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg w wysokości  
- 2.341.207,30 zł
4. Środki z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych „Polski Ład” 
w wysokości - 7.449.348 zł
5. Dotacje celowe z budżetu Unii 
Europejskiej na dofi nansowanie 
projektów - 90.044 zł,
6. Pozostałe źródła fi nansowania 
projektów - 198.660 zł.

Wydatki ogółem zaplanowa-
no w kwocie 51.740.418,78 zł, w 
tym wydatki bieżące w kwocie 
25.352.043,51 zł, natomiast wydatki 
majątkowe w kwocie 26.388.375,27 zł.
 

Zaplanowane wydatki mająt-
kowe (bez funduszu sołeckiego):
1. Regulacja potoku Mszaniec 
w Potworowie - 355.200 zł,
2. Budowa sieci wodociągowej 
z przyłączami do granicy dzia-
łek dla miejscowości Janowiec 
- 1.508.759,73 zł.
3. Sieć Wodociągowa dla miejsco-
wości Opolnica - 1.500.763,64 zł,
4. Budowa drogi w strefi e aktywi-
zacji gospodarczej - 3.068.261,66 zł,

Budżet Gminy Bardo na 2022 rokWodociągowanie sołectw 
Opolnica i Janowiec

W czerwcu ubiegłego roku 
rozpoczęła się budowa 
sieci wodociągowej w 

sołectwie Opolnica. Na to zada-
nie Gmina Bardo otrzymała, aż 2 
000 000 złotych dofinansowania 
w programie Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Wartość całej inwestycji to 2 898 
365,64 złotych. 

Budowa jest już w końcowej 
fazie. Termin na realizację zada-
nia upłynął 15 marca 2022r., ale na 
wniosek wykonawcy został wydłu-
żony do 20 kwietnia 2022r. 

Wodociąg w sołectwie Opo-
lnica to inwestycja bardzo ważna 
i wyczekiwana z punktu widzenia 
mieszkańców. Wieloletnie stara-
nia, by zapewnić fi nansowanie in-
westycji przyniosły efekty. 

Wartość inwestycji wynosi 
2.898.365.64 złotych, natomiast 
kwota dofi nansowania stanowi 
63,63% kosztów kwalifi kowal-
nych, czyli 1.844.230,00 złotych.

Warto dodać, że nasz samorząd 
realizuje obecnie także budowę 
sieci wodociągowej w sołectwie 
Janowiec. Tam wartość inwestycji 
wynosi 1.508.759,13 złotych, a do-
fi nansowanie stanowi 100%. Za-
danie jest realizowane w ramach 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Przewidywany termin zakończenia 
prac w Janowcu to listopad 2022r. 

Podobnie jak w Opolnicy, wodo-
ciągowanie Janowca to zadanie 
priorytetowe na liście inwestycji 
zaplanowanych na ten rok.

Budowa sieci wodociągowej w 
obu sołectwach zakłada wykonanie 
przyłączy dla mieszkańców zainte-
resowanych korzystaniem z sieci 
wodociągowej. Większość miesz-
kańców zdecydowała się skorzy-
stać z tej możliwości. Tym, którzy 
nie podjęli jeszcze takiej decyzji 
sugerujemy, podjęcie jej możliwie 
najszybciej, ze względu na trwają-
ce jeszcze prace. Chęć podłączenia 
się do sieci należy zgłosić w UMiG 
w Bardzie, ale dotyczy to tylko 
działek zabudowanych i zamiesz-
kałych. W przypadku innych nie-
ruchomości możliwość przyłącze-
nia do sieci, następować będzie po 
zakończeniu realizacji inwestycji 
w oparciu o indywidualne wnio-
ski do zarządcy sieci wodociągo-
wej. Przypominamy, że przyłącza 
wykonywane są tylko do granicy 
działki drogowej. 

Dzięki realizacji tych dwóch 
niezwykle kosztownych, ale nie-
zbędnych dla komfortu życia 
mieszkańców inwestycji Gmina 
Bardo będzie w 90% zwodociągo-
wana.
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Budżet Gminy Bardo na 2022 rok
5. Modernizacja drogi nr 118784 D 
w Dębowinie - 67.650 zł,
6. Modernizacja drogi nr 118797D w 
miejscowości Dzbanów - 450.000 zł,
7. Modernizacja ul. Krakowskiej w 
Bardzie - 54.120 zł,
8. Modernizacja u. Męki Pańskiej 
- 6.230 zł
9. Przebudowa drogi gminnej nr 
111791D w Brzeźnicy - 15.000 zł,
10. Przebudowa drogi gminnej nr 
118787D w Opolnicy - 43.000 zł,
11. Przebudowa drogi gminnej nr 
118788D w Opolnicy - 40.000 zł,
12. Przebudowa ulic Jagiellońskiej, 
Mickiewicza, Kościuszki w Bar-
dzie - 4.163.091,97 zł,
13. Przebudowa odcinka drogi 
gminnej publicznej nr 118788D 
w Opolnicy i drogi wewnętrznej 
na działce nr 325/1 (obr. Opolni-
ca). Budowa drogi i infrastruktu-
ry technicznej ulicy Chabrowej w 
Bardzie - 1.791.000 zł,
14. Modernizacja drogi gminnej w 
miejscowości Potworów - dojazd 
do boiska - 18.000 zł,
15. Modernizacja drogi gminnej w 
miejscowości Potworów w gra-
niach działki nr 248 - 18.000 zł,
16. Modernizacja dróg wewnętrz-
nych na terenie gminy - 400.000 zł,
17. Budowa Centrum Turystyki Ak-

tywnej - 2.078.844,45 zł,
18. Budowa ścieżek rowerowych 
na terenach wsi Potworów i Brzeź-
nica - 120.000 zł,
19. Singletrack Cisy - 50.000 zł,
20. Iluminacja Mostu w Bardzie  
- 111.198,52 zł,
21. Odpoczywam w Górach Bardz-
kich- 141.512,30 zł,
22. Modernizacja budynku admi-
nistracyjnego Zakładu Komunal-
nego w Bardzie - 90.000 zł,
23. Nabycie gruntów pod pas dro-
gowy drogi wewnętrznej w Przyłę-
ku - 20.000 zł,
24. Dobudowa windy do budyn-
ku Urzędu Miasta i Gminy Bardo 
oraz przebudowa wewnętrznej 
klatki schodowej i poddasza wraz 
z jego adaptacją na cele użytkowe 
- 1.085.000 zł,
25. Modernizacja remizy OSP Bar-
do -  15.000 zł,
26. Zakup pieca konwekcyjne-
go(ZSP) - 30.000 zł,
27. Zakup autobusu - 186.250 zł,
28. Zakup sprzętu rehabilitacyjne-
go na wyposażenie obiekty przy ul. 
Głównej 61 - 500.000 zł,
29. Przebudowa i rozbudowa 
istniejącego budynku po by-
łym przedszkolu wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania na funkcję 

„Centrum seniora” - 2.450.000 zł,
30. Budowa Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów - 50.000 zł,
31. Poprawa Bezpieczeństwa na 
terenie sołectw Gminy Bardo po-
przez zakup i montaż lamp zasi-
lanych energią słoneczną- etap III 
– 50.000 zł,
32. Kompleksowe zagospodarowa-
nie terenu placu Kasztelańskiego  
- 10.000 zł,
33. Rewitalizacja Transgraniczne-
go Mostu w Bardzie- 178.605 zł,
34. Transgraniczne spotkania 
międzypokoleniowe w Bardzie  
- 36.000 zł,
35. Budowa świetlicy wiejskiej w 
Grochowej - 1.300.000 zł,
36. Budowa boiska wielofunkcyj-
nego w Brzeźnicy - 602.000 zł,
37. Rozbudowa infrastruktury 
sportowej w Bardzie - 1.870.000 zł,
38. Rozbudowa strefy sporto-
wo-rekreacyjnej dla dzieci i mło-
dzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie  
- 1.800.000 zł,
39. Dotacja celowa na pomoc fi-
nansową dla Powiatu Ząbkowic-
kiego na zadanie inwestycyjne pn. 
Przebudowa drogi powiatowej nr 
3340 D w miejscowości Bardo ul. 
Fabryczna oraz Przyłęk ul. Fa-
bryczna - 60.000 zł.

Planowany deficyt budżetu 
wyniesie 17.555.908,63 zł.

Planowane przychody budże-
tu wynoszą 18.812.595,76 zł, w tym:
1. Z niewykorzystanych środków 
otrzymanych w roku 2020 oraz 
2021:
- na dofinansowanie kosztów in-
westycji z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych - 7.447.393,55 
zł, z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg - 1.633.457,07 zł,
-  środków z konkursu Rosnąca 
Odporność - 871.250 zł, 
-  środków przeznaczonych na 
realizację projektu „Laboratoria 
Przyszłości” - 90.900 zł, 
- środków związanych z wydawa-
niem zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych - 10.474,76 zł.
2. Z wolnych środków pocho-
dzących z rozliczeń kredytów   
- 1.792.199,37 zł
3. Z kredytów pożyczek oraz emisji 
obligacji - 6.966.921,01 zł 

Planowane rozchody budżetu 
wynoszą 1.256.687,13 zł, 
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Gmina przystępuje 
do rewitalizacji mostu 
kamiennego w Bardzie
Gmina Bardo przystąpiła do 

realizacji mikroprojektu 
pn. „Rewitalizacja trans-

granicznego mostu w Bardzie”, 
który otrzymał dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
Programu Interreg V-A Republi-
ka Czeska – Polska 2014-2020. 

Jest to projekt realizowany we 
współpracy z Revitalizace Kuks 
z Czech.

Realizacja działań projekto-
wych przez Gminę Bardo będzie 
polegała na rewitalizacji zabyt-
kowego mostu wraz z odtworze-
niem postumentu pod historycz-
ny pomnik – fi gury „Chrystusa 
ukrzyżowanego”. Przyczyni się to 
do poprawy dostępności wspólne-
go dziedzictwa kulturowego oraz 
podniesienia jego atrakcyjności. 
Wpłynie również na zwiększenie 
ruchu turystycznego ułatwiając 
odwiedzającym poznanie historii 

mostu. Ponadto projekt przyczyni 
się do rozwijania więzi kulturo-
wych partnerskich miejsc: zabyt-
kowego Barda i barokowego Kuk-
su. 

Efekty projektu będzie można 
podziwiać w IV kwartale 2022r., 
wraz z uruchomieniem iluminacji 
świetlnej mostu realizowanej w 
ramach odrębnego projektu. Wię-
cej o iluminacji przeczytacie Pań-
stwo w artykule pod tytułem „Most 
kamienny zyska nowe oblicze”

Wartość projektu dotyczącego 
rewitalizacji to kwota 41 825,00 
Euro. Dofi nansowanie z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego wyniesie 30 000,00 Euro 
co stanowi 71,73 % całkowitych 
wydatków kwalifi kowalnych, na-
tomiast dofi nansowanie z Budżetu 

Państwa 1 764,70 Euro. Wkład wła-
sny Gminy Bardo: 10 060,30 Euro.

Gmina Bardo, przy pomocy 
środków zewnętrznych i własnych, 
w kolejnych etapach rewitaliza-
cji mostu zamierza przywrócić na 
most historyczny pomnik „Chry-
stusa Ukrzyżowanego”.

Fundusz Mikroprojektów 
w Euroregionie Glacensis

Projekt współfi nansowany ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego reali-
zowanego z Programu Interreg 
V-A Republika Czeska – Polska 
2014-2020 oraz  budżetu państwa 
za pośrednictwem Euroregionu 
Glacensis „Przekraczamy grani-
ce”

Trwa przebudowa 
ulic Jagiellońskiej, 
Kościuszki
i Mickiewicza

W ubiegłym roku roz-
poczęte zostały pra-
ce związane z prze-

budową ulic Jagiellońskiej, 
Mickiewicza i Kościuszki, 
a finalizacja związanych z tym 
zadaniem prac i odbiór pla-
nowany jest na czerwiec tego 
roku. 

W ramach inwestycji na 
wspomnianych wyżej ulicach 
zaplanowana została grun-
towna przebudowa wraz z wy-
konaniem infrastruktury to-
warzyszącej. Gotowa jest już 
kanalizacja deszczowa, w 70% 
została wykonana nowa pod-
budowa tłuczniowa na jezdni 
i chodnikach, układane są na 
bieżąco krawężniki betonowe 
wzdłuż jezdni. W kwietniu na 
ulicach Kościuszki i Jagielloń-
skiej planowane jest wykonanie 
warstwy wiążącej z asfaltobe-
tonu. Równolegle wykonawca 
prowadzi również prace zwią-
zane z wymianą oświetlenia 
ulicznego typu LED. 

Przebudowa na wspomnia-
nych ulicach była inwestycją 
niezwykle wyczekiwaną przez 
mieszkańców Barda, stąd cie-
szymy się bardzo, że realizacja 
zadania zbliża się już do końca. 

Wartość zadania wie-
loletniego w ramach wy-
datków kwalifi kowanych 
wynosi 4.438.805,32, dofi nan-
sowanie na realizację zadania 
3.107.163,72 - tj. 70% wydatków 
kwalifi kowanych.

Dofi nansowanie zadania 
pn. „Przebudowa ulic: Jagiel-
lońskiej, Adama Mickiewicza 
i Tadeusza Kościuszki w Bar-
dzie wraz z infrastrukturą”  
pochodzi z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg.

Finał przebudowy ul. Głównej 
i ul. Noworudzkiej już w maju

Wraz z końcem maja bie-
żącego roku zakończy 
się największa inwe-

stycja drogowa na terenie naszej 
gminy, przebudowa ul. Głównej 
i Noworudzkiej w Bardzie.  

Przebudowa dotyczy drogi 
należącej do Powiatu Ząbkowic-
kiego, ale udział naszej gminy 
pod względem fi nansowym w re-
alizacji zadania stanowi aż 50%. 

Szereg zaplanowanych w ra-
mach zadania prac został już wy-

konany. Ulica Główna jest niemal 
gotowa, trwają jedynie prace wy-
kończeniowe. Na ul. Noworudz-
kiej układane są krawężniki oraz 
nawierzchnia chodników i jezdni 
z kostki granitowej. 

Zakres inwestycji i związane 
z tym czynności wymagały od 
Państwa dużej cierpliwości i wią-
zały się z licznymi utrudnieniami 
komunikacyjnymi, ale cieszymy 
się, że fi nał zadania jest już tak 
bliski. Wierzymy, że wyremon-

towane ulice stanowiące głów-
ny ciąg komunikacyjny naszego 
miasteczka wyposażone w nową 
nawierzchnię posłużą naszym 
mieszkańcom, odwiedzającym 
Bardo gościom i turystom.

Całkowity koszty inwestycji 
to 4 484 137,47 zł. Dofi nansowanie 
z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg wyniosło 1 745 122 zł, wkład 
własny Gminy Bardo to 1 369 507,73 
zł, a pozostała część kwoty została 
opłacona z budżetu powiatu.
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Złoż wniosek w programie 
„Dobry Start” i 500+

Rodzinny Kapitał 
Opiekuńczy- złóż wniosek

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Bardzie informuje, 
że składanie wniosków 

w programie „Dobry start” oraz 
o świadczenie wychowawcze 
(500+) odbywać się będzie tylko 
w formie elektronicznej, a obsłu-
gą w pełni zautomatyzowanego 
procesu zajmuje się Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych.

Dla rodziców, którzy do tej pory 
składali wnioski o świadczenie po-
przez bankowość elektroniczną 
(najpopularniejsza forma), PUE 
ZUS oraz system Empatia, zmia-
na będzie niewidoczna, ponieważ 
z ich perspektywy składanie wnio-

sków odbędzie się dokładnie w ta-
kim samym trybie.

Jak składać wniosek?
Wszyscy rodzice od 1 lipca 

mogą, tak jak w ubiegłych latach, 
składać wnioski online:

• przez Portal informacyjno
-usługowy Emp@tia

• przez bankowość elektro-
niczną

• przez portal PUE ZUS.

rodzinny Kapitał Opiekuńczy 
(RKO) otrzymasz na dziecko 
w wieku od 12. do 35. miesią-

ca. Świadczenie to nie zależy od 
dochodu rodziny i wyniesie w su-
mie do 12 tys. zł na drugie i każde 
kolejne dziecko.

Kto otrzyma świadczenie?
Rodzinny kapitał opiekuńczy 

przysługuje Ci na drugie i kolejne 
dziecko w rodzinie, jeśli:

• jesteś matką dziecka,
• jesteś ojcem dziecka,
• przyjąłeś dziecko na wycho-

wanie i wystąpiłeś do sądu opie-
kuńczego z wnioskiem o wszczę-
cie postępowania w sprawie jego 
przysposobienia,

i dziecko wspólnie z Tobą 
mieszka oraz utrzymujesz je.

Jaka jest wysokość 
świadczenia?

Rodzinny kapitał opiekuńczy 
nie zależy od dochodu Twojej ro-
dziny i wyniesie w sumie do 12 tys. 
zł na drugie i każde kolejne dziec-
ko.

Jako rodzic dziecka możesz 
zdecydować czy chcesz otrzymy-
wać świadczenie w wysokości 500 
zł przez 24 miesiące, czy w wyso-
kości 1 000 zł przez 12 miesięcy. 

W okresie wypłaty świadczenia 
możesz raz zmienić swoją decyzję 
w sprawie wysokości miesięcznej 
kwoty świadczenia.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek o rodzinny kapitał 

opiekuńczy możesz złożyć naj-
wcześniej 1 stycznia 2022 r.

Jako matka albo ojciec dziecka 
możesz złożyć wniosek:

• od pierwszego dnia miesiąca, 
w którym dziecko kończy 9. mie-
siąc,

• do końca miesiąca, w którym 
dziecko kończy 13. miesiąc.

Gdzie i jak złożyć wniosek?
Aby uzyskać rodzinny kapitał 

opiekuńczego musisz złożyć do 
ZUS wniosek:

• RKO-R – jeśli jesteś rodzicem 
dziecka,

• RKO-O – jeśli wystąpiłeś do 
sądu opiekuńczego z wnioskiem 
o przysposobienie dziecka.

Wniosek o rodzinny kapitał 
opiekuńczy i załączniki do niego 
możesz złożyć tylko elektronicz-
nie.

Wniosek RKO-R i RKO-O mo-
żesz złożyć przez Platformę Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS.

do 31.10.2022r. można 
składać wnioski o do-
datek osłonowy. Nowe 

świadczenie ma zapewnić 
wsparcie finansowe osobom 
o niskich dochodach, a także 
uchronić je przed ubóstwem 
energetycznym. W gminie Bar-
do wnioski o dodatek osłonowy 
można składać w Ośrodku Po-
mocy Społecznej.

Dodatek osłonowy został 
wprowadzony w ramach tarczy 
antyinfl acyjnej. Świadczenie ma 
być odpowiedzią na szczególne 
problemy niektórych gospo-
darstw domowych związane ze 
znaczącym wzrostem cen towa-
rów i usług, zwłaszcza cen ener-
gii elektrycznej i paliw. Dodatek 
osłonowy zastąpił dotychczaso-
wy dodatek energetyczny.

Dodatek osłonowy 
– komu przysługuje

Przyznanie dodatku osłono-
wego jest uzależnione od speł-
nienia określonego kryterium 
dochodowego, wynoszącego:

• w gospodarstwie jedno-
osobowym maksymalnie 2 100 zł
miesięcznie,

• w gospodarstwie wielo-
osobowym maksymalnie 1 500 zł 
miesięcznie na osobę. 

W przypadku przekroczenia 
kryterium dochodowego, doda-
tek osłonowy przysługuje w wy-
sokości różnicy pomiędzy kwotą 
dodatku, a kwotą przekroczenia 
– tzw. zasada „złotówka za zło-
tówkę”. Jeżeli wysokość  dodat-
ku, ustalona według tej zasady 
będzie niższa niż 20 zł, dodatek 
ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wielooso-
bowemu przysługuje tylko je-
den dodatek. W przypadku gdy 
w gospodarstwie wieloosobo-
wym wniosek o dodatek osłono-
wy złoży więcej niż jedna osoba, 
świadczenie otrzyma ta, która 
pierwsza złoży wniosek. Dodat-
kowo należy pamiętać, że jedna 
osoba może wchodzić w skład 
tylko jednego gospodarstwa do-
mowego.

W jakiej kwocie wypłacany 
jest dodatek osłonowy?

Wysokość dodatku osłono-
wego uzależniona jest od liczby 
osób w gospodarstwie domo-
wym oraz stosowanego w nieru-
chomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie 
rocznie:

• gospodarstwo jednoosobo-
we – 400/500 zł*

• gospodarstwo 2-3 osobowe 
– 600/750 zł*

• gospodarstwo 4-5 osobowe 
– 850/1 062,50 zł*

• gospodarstwo 6 i więcej 
osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy go-
spodarstw stosujących nastę-
pujące źródła ogrzewania: kocioł 
na paliwo stałe, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, pie-
cokuchnia, kuchnia węglowa, 
piec kafl owy zasilane węglem 
lub paliwami węglopochodnymi 
– wpisane do centralnej ewiden-
cji emisyjności budynków.

Szczegółowe i aktualne in-
formacje dotyczące dodatku 
osłonowego są publikowane na 
stronie internetowej Minister-
stwa Klimatu i Środowiska.

DODATEK OSŁONOWY 
- nowe świadczenie od stycznia 2022
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„iluminacja mostu w Bar-
dzie” pod taką nazwą Gmi-
na Bardo przystąpiła do  

realizacji projektu dofinanso-
wanego z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. 
Dzięki jego realizacji wizytów-
ka Barda, jaką niewątpliwie jest 
most kamienny na Nysie Kłodz-
kiej zyska nowe, atrakcyjniejsze 
oblicze. 

Wartość realizowanego projek-
tu to kwota 27 425,00 euro, z czego 
wielkość dofinansowania z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego to 23 311,25 euro, co 
stanowi 85% całkowitych wydat-
ków kwalifikowalnych. Natomiast z 
Budżetu Państwa dofinansowanie 
wynosi 1 371,25 euro. Wkład Gmi-
ny Bardo to tylko 10 % całkowitych 
wydatków kwalifikowalnych, czyli 
2 742,50 Euro.

„Iluminacja mostu w Bar-
dzie” to projekt transgraniczny 
realizowany razem z Gminą Kuks 
z Czech, z którą Gmina Bardo ma 
bardzo dobre doświadczenia w 
realizacji wspólnych projektów w 
przeszłości.

Projekt ma na celu zwiększenie 
dostępności i atrakcyjności bogac-
twa kulturowego na pograniczu 
czesko-polskim. Najważniejszym 
działaniem projektu po polskiej 

stronie, będzie wykonanie ilumi-
nacji świetlnej na zabytkowym 
moście w Bardzie. Po zakończeniu 
inwestycji oświetlony most bę-
dzie efektowną, widoczną z daleka 
wizytówką Barda oraz wspaniałą 
atrakcją turystyczną. Iluminacja 
mostu spowoduje, że mieszkańcy 
gmin sąsiednich i przybywający do 
nas turyści chętnie odwiedzą Bar-
do. Charakter inwestycji pozwoli 
na zwiększenie zainteresowania 
miastem w porze wieczorowej lub 
nocą, kiedy most będzie prezen-
tował swoje nowe, nocne oblicze,  
a co mamy nadzieje przyczyni się 
do pozostania turystów w mieście 
na dłużej niż jeden dzień. 

Wkrótce zostanie rozpoczę-
ta procedura mająca na celu wy-
bór wykonawcy zadania. Oficjalna 
prezentacja powstałej iluminacji 
planowana jest w IV kwartale tego 
roku. 

Warto przypomnieć, że obec-
nie Gmina Bardo realizuje inny 
polsko-czeski projekt w ramach 
którego realizowany jest pierwszy 
etap rewitalizacji kamiennego mo-
stu w Bardzie, a przy pomocy środ-
ków zewnętrznych lub własnych 
będzie chciała przywrócić histo-

ryczny pomnik „Chrystusa ukrzy-
żowanego” na istniejącym moście.

Fundusz Mikroprojektów w 
Euroregionie Glacensis

Projekt współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego realizo-
wanego z Programu Interreg V-A 
Republika Czeska – Polska 2014-
2020 oraz  budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu Gla-
censis „Przekraczamy granice”
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zyska nowe oblicze

Budowa drogi i infrastruktury ul. Chabrowej

W Bardzie w przebudowie 
znajduje się obecnie, aż 
5 ulic, ale to nie koniec 

inwestycji drogowych jakie za-
planował burmistrz.

Już wkrótce przystąpimy do 
zadania „Przebudowa odcin-
ka drogi gminnej publicznej nr 
118788D w Opolnicy i drogi we-
wnętrznej na działce nr 325/1 
(obr. Opolnica). Budowa drogi i 
infrastruktury technicznej ulicy 
Chabrowej w Bardzie.”

Inwestycja przewiduje czę-
ściową przebudowę drogi gminnej 
publicznej nr 118788D oraz drogi 
wewnętrznej usytuowanych na 
działce nr 325/1 od skrzyżowania z 
ulicą Polną do skrzyżowania z ulicą 
Słoneczną. Jest to odcinek o długo-
ści 325,30 m, który obecnie posiada 
nawierzchnię w części z asfaltobe-
tonu, tłuczniową i gruntową. Prze-
budowana droga będzie miała na-

wierzchnię z betonu asfaltowego o 
szerokości od 5,00 - 5,50 m, wjazdy 
na posesje z kostki betonowej gr. 
8 cm oraz krawężniki betonowe 
ułożone na ławie betonowej po obu 
stronach jezdni. Zostanie również 
przedłużona sieć kanalizacji desz-
czowej oraz wykonane nowe wpu-
sty uliczne. Wzdłuż całego odcinka 
drogi zostanie wykonane oświetle-
nie uliczne LED.

Natomiast drugi odci-
nek drogi czyli budowa uli-
cy Chabrowej na działce nr 36  
w Bardzie (poniżej skrzyżowania  
z ulicą Słoneczną do skrzyżowania 

z ulicą Polną i Grunwaldzką) jest 
długości 236 m. Obecnie ulica ta 
posiada nawierzchnię tłuczniową 
i gruntową. Inwestycja obejmuje 
wykonanie ulicy o nawierzchni  
z kostki betonowej gr. 8 cm uło-
żonej na podbudowie tłucznio-
wej, wjazdów z kostki betonowej  
gr. 8 cm oraz ułożenie krawęż-
ników betonowych na ławie be-
tonowej po obu stronach jezdni. 
Zadanie na tym odcinku przewi-
duje również wykonanie sieci wo-
dociągowej, wykonanie wpustów 
ulicznych oraz oświetlenia ulicz-
nego typu LED.

Jeżeli wszystkie procedury 
formalno-prawne oraz faktyczny 
postęp prac będą zgodne z za-
kładanym harmonogramem, to 
mieszkańcy tej części miasta będą 
mogli korzystać z nowo powstałej 
infrastruktury już w listopadzie 
tego roku. 

W ramach prowadzonego po-
stępowania przetargowego do 
UMiG w Bardzie wpłynęły trzy 
oferty, które są obecnie weryfiko-
wane pod względem formalnym.

Gmina otrzymała dofinanso-
wanie na realizację tego zadania, 
które wynosi 1.253.700,00 zło-
tych.  Dofinansowanie pochodzi 
Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg.
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Dzień Solidarności 
z Romanowem i Ukrainą

Bardo pomaga Ukrainie

24 lutego 2022 wskutek 
napaści Federacji Ro-
syjskiej na Ukrainę 

wybuchła krwawa i niczym nie-
usprawiedliwiona wojna.

W Gminie Bardo, jak niemal 
w każdej gminie w Polsce trwa 
skoordynowana akcja wsparcia 
uchodźców z Ukrainy. Do Bar-
da przybyło już przeszło dwieście 
osób, które właśnie u nas poszukują 
schronienia przed trwającą wojną. 

Pomoc dla uchodźców w głów-
nej mierze skupiona jest na poszu-
kiwaniu dla nich miejsca pobytu. 
Dzięki otwartości naszych miesz-
kańców i dobremu sercu, wielu 
z nich znalazło schronienie w pry-
watnych mieszkaniach. Ponadto 

tymczasowym domem dla naszych 
gości okazał się były dom dziecka 
„Jutrzenka” oraz świetlica w La-
skówce. 

Wszyscy obywatele Ukrainy, któ-
rzy przybyli do Barda po 24 lutego są 
rejestrowani w tutejszym urzędzie, 
a ponadto przyjmowane są wnioski 
o nadanie dla uchodźców numerów 
PESEL, co podyktowane jest obecnie 
obowiązującym prawem. 

Do pomocy w organizacji miej-
sca pobytu i niezbędnych rze-
czy dla naszych gości, zaprosili-
śmy mieszkańców gminy oraz jej 
przedsiębiorców. 

Odzew jest naprawdę imponu-
jący i pomimo trwającej sytuacji 
nie słabnie. Dzięki zorganizowanej 

w CKiB zbiórce wyposażamy co-
dziennie przybywających do na-
szej gminy uchodźców w odzież, 
środki czystości i żywność. 

By nieco oderwać naszych go-
ści od towarzyszącego im strachu o 
bliskich, którzy zostali na Ukrainie, 
regularnie organizujemy wyjazdy 
na sanki, do kina i na zwiedzanie 
lokalnych atrakcji. Bilety wstępu 
dzięki uprzejmości właścicieli tych 
obiektów uchodźcom udostępnia-
ne są zupełnie bezpłatnie. 

Warto dodać, że duża część 
przybyłych do Barda dzieci, ko-
rzysta już z oferty edukacyjnej na-
szych placówek oświatowych. 

Zdecydowaliśmy również, że 
przygotujemy transporty humani-

tarne, które bezpośrednio skieru-
jemy do naszej partnerskiej gminy 
Romaniv. Na Ukrainę do tej pory 
wyruszyły dwa duże transporty, 
które dostarczyły odzież dla wojsk 
obrony terytorialnej, leki oraz 
opatrunki, długoterminową żyw-
ność, latarki, powerbanki, drony, 
agregaty i piły. 

Mamy świadomość, że potrze-
by są duże, a konfl ikt zbrojny może 
jeszcze potrwać. Dlatego musi-
my się przygotować na wsparcie 
w dłuższej perspektywie czasowej. 

Wszystkim mieszkańcom 
Gminy Bardo zaangażowanym 
w pomoc obywatelom Ukrainy, 
serdecznie dziękujemy i prosimy 
o więcej.  

8 marca 2022r. w placówkach 
oświatowych naszej gminy w 
Bardzie i Przyłęku odbył się 

Dzień Solidarności z Romanovem 
i pogrążoną w wojnie Ukrainą.

Dzień ten wybrany został nie-
przypadkowo w dniu Międzynaro-
dowego Dnia Kobiet. Gest ten miał 
symboliczny wydźwięk, nawiązu-
jący do zmuszonych do ucieczki 
przed wojną ukraińskich kobiet.

W Przyłęku inspiracją do or-
ganizacji Dnia Solidarności, była 
pieśń zespołu Taraka „Podaj rękę 
Ukrainie”. Uczniowie przygotowa-
li wycięte z papieru ręce i serca (z 
własnymi imionami) w kolorach 
żółtym i niebieskim i utworzyli w 
holu szkoły olbrzymią fl agę Ukra-
iny. Ze wzruszeniem czytaliśmy 
treść (w języku polskim, ukraiń-
skim i angielskim) wykonanych 
przez uczniów pocztówek – wy-
rażających solidarność i życzenia 
dla ukraińskich kobiet i ich rodzin. 

Uczniowie wykonali również pla-
katy wspierające naszych walczą-
cych na froncie przyjaciół. Swoją 
solidarność tego dnia wyrażali 
uczniowie, rodzice oraz całe grono 
pedagogiczne, manifestując swoje 
wsparcie symbolicznymi przypin-
kami lub ubiorem w barwach na-
rodowych Ukrainy. 

Do akcji włączyły się również 
nasze przedszkolaki, a szkolne 
korytarze zamieniały się na czas 
przerw w sale koncertowe pod-
czas, których uczniowie śpiewali 
znane utwory nawiązujące prze-
słaniem do panującej sytuacji.  
Spośród koncertujących uczniów 
mogliśmy podziwiać Lenę Urban, 
Amelię i Kingę Kalisz, a nawet 
nauczyciela muzyki, Pana Roma-
na Pińkowskiego, który wraz z 
uczniami zaśpiewał piosenkę „Ko-
cham wolność” zespołu Chłopcy z 
Placu Broni. 
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Sport to zdrowie

Od września ubiegłego roku 
Zespół Szkolno- Przed-
szkolny im. KEN w Bar-

dzie realizuje szeroką ofertę po-
zalekcyjnych zajęć sportowych 
skierowanych do dzieci i mło-
dzieży z naszej gminy. Pomysł 
i inicjatywa zyskała wsparcie 
Burmistrza Miasta i Gminy  Bar-
do Krzysztofa Żegańskiego. 

W ofercie bardzkiej placówki 
znalazły się zajęcia z kickboxin-
gu, gimnastyki artystycznej oraz 
warsztaty dla cheerleaderek. 

Zajęcia odbywają się w sali 
sportowej przy ul. Polnej. A dzieci 
uczestniczące w zajęciach podzie-
lone zostały na grupy wiekowe. 

O tym, że warto zapisać dzie-
ci na zajęcia przekonuje trener 

grupy Kickboxingu Tomasz Ol-
szewski - „Codzienna gimnastyka 
lub regularne ćwiczenia znacz-
nie wpływają na poprawę ogólnej 
sprawności i samopoczucia dzieci. 
Warto je zachęcać do bycia aktyw-
nym fi zycznie i to od najmłodszych 
lat. Dzieci, które dużo się ruszają, 
mają większą szansę być zdrowym 
dorosłym. Poprzez sport pozwala-

my na trening zmysłu równowagi 
i koordynacji”. 

Zespół wraz z solistką Nicoll 
Bednarz udał się na koncert fi na-
łowy do Warszawy. 

Osoby zainteresowane zapisa-
niem dziecka na zajęcia zachęcamy 
do kontaktu ze szkołą. 
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Juniorzy Unii Bardo zapraszają do drużyny

W Bardzie funkcjonuje 
obecnie drużyna Unii 
Bardo Juniora Starszego 

A1, która gra w III Wałbrzyskiej 
Lidze Okręgowej.  Drużyna liczy 
22 zawodników i zajmuje czwarte 
miejsce w lidze. Trenerem mło-
dych piłkarzy jest Sławomir Wój-
towicz z Kłodzka.  

Drużyna trenuje 3 razy w tygo-
dniu, a ponadto rozgrywa mecze 
ligowe. 

Podczas tegorocznych ferii zi-
mowych, klub zorganizował dla 
zawodników obóz treningowy, a w 
planach jest także edycja letnia. 

Drużyna w tym sezonie posta-
wiła sobie za cel, aby rozgrywki 

ligowe zakończyć w pierwszej trój-
ce, na co są naprawdę duże szan-
se. Runda wiosenna zapowiada się 
bardzo pracowicie, ale wierzymy, 
że świetnie sobie poradzą. 

Trwają zapisy do drużyny 
chłopców i dziewcząt w wieku od 
8 do 18 lat. Dlatego wszystkich, 
którzy chcieliby szlifować swoje 
umiejętności i kochają piłkę nożną 
zapraszamy do Unii Bardo. 

W zależności od ilości osób w 
poszczególnych rocznikach zosta-
ną stworzone odpowiednie grupy 
treningowe. 

Od sierpnia w Bardzie plano-
wana jest także reaktywacja piłki 
seniorskiej na poziomie B klasy.

 

zespoły „Mały Wiolinek” oraz 
„Anima Cantare”, działają-
ce pod czujnym okiem Pani 

Anny Bartkiewicz-Czaja przy 
CKiB w Bardzie, coraz częściej są 
doceniane w krajowych przeglą-
dach muzycznych. 

Zapał i zaangażowanie obu ze-
społów oraz konsekwentne pod-
noszenie umiejętności artystów 
w 2021 roku było 
wielokrotnie na-
gradzane pod-
czas licznych 
przeglądów mu-
zycznych w któ-
rych bardzianie 
brali udział. 

Deszcz na-
gród nie ustę-
puje również 
w tym roku. Miło 
jest nam poin-
formować, że 
„Anima Cantare” 

dostał się do fi nału online Między-
narodowego Festiwalu Your Song 
2022 oraz Ogólnopolskiego Finału 
Piosenki Rozrywkowej FIRAleja 
Gwiazd w Warszawie.  

Udział w fi nale laureatów 
w Warszawie weźmie również Ni-
coll Bednarz w kategorii solistów.

Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych licznych sukcesów. 

Deszcz nagród 
dla „Wiolinka”
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