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Blisko 20 milionów dofi nansowania 
na Centrum Turystyki Aktywnej w Bardzie 

Dni Barda - Święto Piernika za nami!
Zaplanowanemu na dwa dni wydarzeniu 

towarzyszyły liczne atrakcje: 
koncerty, warsztaty, widowisko laserowe 

oraz barwna parada piernikowa.

Czytaj na s. 8-9
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Szanowni Mieszkańcy, 
minęło półrocze 2022 roku, 

moment niezwykle ważny, bo 
pokazujący na jakim etapie jest 
realizacja zamierzonych przez 
gminę celów oraz czas przygo-
towywania sprawozdania fi nan-
sowego za sześć miesięcy pracy 
bieżącego roku. 

To również okres, kiedy w 
gminach w całym kraju odbywają 
się sesje absolutoryjne, podsu-
mowujące pracę włodarzy za rok 
poprzedni. Nie inaczej było u nas. 

23 czerwca 2022r. podczas se-
sji Rady Miejskiej radni udzielili 
mi jednogłośnego absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu gminy 
za rok 2021. Absolutorium udzie-
lane jest na podstawie pozytywnej 
opinii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej oraz Komisji Rewizyj-
nej w zakresie fi nansów gminy. 

Jestem bardzo wdzięczny za 
jednomyślność radnych w tym 
zakresie, ale chciałbym pod-
kreślić, że tak dobry wynik jest 
efektem pracy zespołowej bur-
mistrza, radnych, kierowników 
poszczególnych jednostek, kie-
rowników referatów i wszystkich 
pracowników samorządowych 
gminy. 

Emocje związane z absolu-
torium już opadły, czas płynie 
nieubłaganie, a kolejne zadania 
czekają na realizację. Dlatego nie 
zwalniamy tempa. Jak Państwo 
doskonale zauważyliście udało 
się zakończyć dużą, ale niezwy-
kle potrzebną inwestycję, a mia-
nowicie przebudowę ul. Głównej 
i Noworudzkiej w Bardzie. Na 
ukończeniu są prace dotyczące 
przebudowy ul. Jagiellońskiej, 
Kościuszki i Mickiewicza. Nie 
inaczej jest w przypadku Cen-
trum Seniora. Do skutku do-
szła także inwestycja drogowa 
na ul. Chabrowej. Podpisałem 
umowę na przebudowę dro-
gi w Dzbanowie, przebudowę 
dróg wewnętrznych w Przyłęku i 
Grochowej, budowę boiska wie-
lofunkcyjnego w Brzeźnicy oraz 
zleciłem przygotowanie doku-
mentacji na przebudowę drogi 
w Dębowinie. To tylko kilka waż-
niejszych zadań jakie realizuje-
my, ale każde z nich będzie miało 
realny wpływ na poprawę życia 

mieszkańców naszej gminy, co 
jest dla mnie kluczowe. 

Z końcem maja dotarła do 
mnie również niezwykle radosna 
informacja o tym, że nasza gmina 
w ramach drugiej edycji progra-
mu rządowego „Polski Ład” otrzy-
ma blisko 11 milionów złotych, 
które posłużą do sfi nansowania 
drugiego etapu budowy Centrum 
Turystyki Aktywnej zlokalizowa-
nego w pobliżu Sadu Czereśnio-
wego. Dzięki otrzymanemu dofi -
nansowaniu zyskujemy pewność 
utworzenia w Bardzie najwięk-
szego na Dolnym Śląsku Centrum 
Turystyki Aktywnej. Przypomnę, 
że w ramach pierwszej edycji 
programu na to zadanie również 
otrzymaliśmy dofi nansowanie, co 
łącznie stanowi kwotę 20 milio-
nów złotych zewnętrznych środ-
ków fi nansowych pozyskanych na 
rzecz naszej gminy.

Jakie to ma znaczenie dla 
mieszkańców? Otóż tak znaczący 
zastrzyk fi nansowy gwarantuje 
powodzenie realizacji naszych 
planów, a co za tym idzie dalszy 
rozwój gminy w kierunku turysty-
ki aktywnej, która w wieloletniej 
perspektywie pozwoli mieszkań-
com naszej gminy oprzeć swoją 
działalność gospodarczą na bran-
ży turystycznej i okołoturystycz-
nej.

Na Państwa ręce oddaję drugi 
numer Bardzkiego Biuletynu w 
którym przeczytacie Państwo o 
wspomnianych przeze mnie wy-
żej inwestycjach, a także dowiecie 
się co słychać w naszych placów-
kach oświatowych oraz centrum 
kultury, jak przebiegły Dni Barda 
– Święto Piernika oraz jaką ofertę 
zajęć wakacyjnych przygotowało 
dla najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy centrum kultury.  

Lipiec i sierpień to czas wypo-
czynku szczególnie najmłodszych, 
okres urlopów, ale także ciężkiej 
pracy rolników. Życzę Państwu bez-
piecznych i radosnych wakacji, a rol-
nikom pogody i owocnych plonów. 

Kolejny numer Bardzkiego 
Biuletynu trafi  do Państwa do-
mów we wrześniu. 

Krzysztof Żegański 
Burmistrz Miasta 

i Gminy Bardo 

SŁOWO OD BURMISTRZA Jednogłośne absolutorium 
dla Burmistrza 
Miasta i Gminy Bardo

23
czerwca 2022r. w 
Centrum Kultury i 
Biblioteka w Bar-
dzie odbyła się se-

sja Rady Miejskiej podczas której 
radni udzielili jednogłośnego ab-
solutorium Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Bardo Krzysztofowi Żegań-
skiemu.

Absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu Gminy za rok 2021, 
udzielane jest m.in. na podstawie 
pozytywnej opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej oraz opinii Komi-
sji Rewizyjnej w zakresie fi nansów 
gminy.

Za wyrażone zaufanie Bur-
mistrz Krzysztof Żegański szcze-
gólnie podziękował radnym Rady 
Miejskiej, wiceburmistrzowi Ra-
fałowi Batogowi, skarbnik Syl-
wii Rudnickiej oraz sekretarzowi 
Pawłowi Zielonce, a ponadto kie-

rownikom jednostek i pracowni-
kom wskazując, że dotychczasowe 
działania to efekt pracy zespoło-
wej. Dobrze układająca się współ-
praca burmistrza i Rady Miejskiej 
pozwoliła na realizację licznych 
inwestycji i pozytywnych zmian na 
terenie całej gminy.

Dzisiejsza sesja była również 
okazją do złożenia podziękowań 
przez burmistrza odchodzącym ze 
swoich stanowisk kierownikom.

Burmistrz podziękował, Pani 
Joannie Wierusińskiej, która przez 
ostatni rok pełniła obowiązki dy-
rektora jednostki i powitał tym 
samym na stanowisku dyrektora 
CKiB Panią Kingę Zych. Ofi cjalnie 
pożegnał również dotychczasowe-
go kierownika OPS Panią Wiesławę 
Horowską, którą na stanowisku 
zastąpiła Pani Jadwiga Smarżyk.

Z wielkim smutkiem 
i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Radnego Rady Miejskiej w Bardzie

Andrzeja Kardasia
pedagoga, organisty, wieloletniego radnego 

i przewodniczącego Rady Miejskiej w Bardzie.
Łącząc się w żałobie,

żonie Beacie, córkom Aleksandrze, 
Paulinie i Annie oraz całej pogrążonej 

w żałobie Rodzinie składamy 
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

Przewodnicząca Rady Miejskiej       
Barbara Strzelec

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo      
Krzysztof Żegański
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O głoszone zostały wy-
niki drugiej edycji 
programu rządowe-
go „Polski Ład”. Nie-

zmiernie miło jest nam Państwa 
poinformować, że do gminnej 
kasy, za sprawą programu trafi, 
aż  10 800 000 złotych, które po-
służą do sfinansowania drugiego 
etapu budowy Centrum Turystyki 
Aktywnej zlokalizowanego w po-
bliżu Sadu Czereśniowego. Dzię-
ki otrzymanemu dofinansowaniu 
zyskujemy pewność utworzenia w 
Bardzie największego na Dolnym 
Śląsku Centrum Turystyki Aktyw-
nej.

Warto dodać, że w ubiegłym 
roku Gmina Bardo otrzymała już 
przeszło 8 milionów złotych na to 
zadanie w ramach pierwszej edy-
cji „Polskiego Ładu”, a rozpoczę-
cie prac w terenie planowane jest 
na przyszy rok.

Tak znaczący zastrzyk finan-
sowy gwarantuje powodzenie re-
alizacji naszych planów, a co za 
tym idzie dalszy rozwój miastecz-
ka w kierunku turystyki aktywnej, 
która w wieloletniej perspekty-
wie pozwoli mieszkańcom naszej 
gminy oprzeć swoją działalność 
gospodarczą na branży turystycz-
nej i okołoturystycznej.

Koncepcja Centrum Turystki 
Aktywnej właśnie w Bardzie zy-
skała aprobatę i wsparcie krajo-

wych i regionalnych liderów: Mi-
nistra Michała Dworczyka, Posła 
na Sejm RP Marcina Gwoździa, 
Grzegorza Macko Wicemarszał-

ka Województwa Dolnośląskiego 
oraz senatora Aleksandra Szwe-
da, co jedynie przypieczętowało 
sukces, jakim niewątpliwie jest 

tak imponująca kwota dofinanso-
wania. 

Blisko 20 milionów 
dofinansowania na Centrum 
Turystyki Aktywnej w Bardzie

Rozpoczyna się przebudowa drogi gminnej w Dzbanowie

29 czerwca 2022r. Bur-
mistrz Miasta i Gmi-
ny Bardo Krzysztof 

Żegański podpisał umowę na 
modernizację drogi nr 118797D 
na działce nr 183 w Dzbanowie, 
realizowaną przy dofinanso-
waniu ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokal-
nych.

Wykonawcą jest Przedsię-
biorstwo Robót Drogowo-Mo-
stowych „DROGMOST” Sp. z 
o.o. w Kłodzku reprezentowana 
przez: Grzegorza Marcina Łom-
nickiego – Prezesa Zarządu.

W ramach inwestycji zmo-
dernizowany zostanie 450 me-

trowy odcinek publicznej drogi 
gminnej, o szerokości 3,5 metra 
z 15 lampami wzdłuż. Na drodze 
powstaną również dwie mijanki 
ruchu.

Wartość inwestycji to 614 
508,00  zł, a dofinansowanie z 
RFIL wyniesie 411 440,20 zło-
tych. 

Inwestycja dobiegnie końca 
w października bieżącego roku.
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Bardzianie z wizytą 
w Krakowie i Warszawie

Wramach I edycji progra-
mu DOLNOŚLĄZAK UMIE 
PŁYWAC 2022 udział wzię-

ło 30 uczniów klas I- III. To już kolej-
ne środki zdobyte w ostatnich latach 
przez Gminę Bardo, które zostały 
wykorzystane na naukę pływania.  

Program zakłada systematycz-
ny i powszechny udział dzieci w 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych 
zajęciach sportowych. Całość pro-
jektu fi nansowana jest z Funduszu 
Zajęć Sportowych dla Uczniów 
przez Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki, Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego oraz 
częściowo przez Gminę Bardo. 
Operatorem i realizatorem całości 

programu jest Dolnośląska Fede-
racja Sportu.

Głównymi celami projektu 
są: upowszechnianie aktywności 
fi zycznej dzieci i młodzieży,  na-
bycie przez dzieci podstawowych 
umiejętności pływania, profi lak-
tyka przeciwdziałania i korygo-
wanie wad postawy,  zapobieganie 
zjawiskom patologii społecznych, 
poprzez organizację zajęć sporto-
wych dla uczniów,  efektywne wy-
korzystanie infrastruktury spor-
towej (pływalnie),  wyrównywanie 
szans w dostępie do infrastruktury 
sportowej poprzez objęcie projek-
tem w szczególności uczniów, za-
mieszkałych w miejscowościach, 
w których nie wybudowano krytej 
pływalni oraz edukacja w zakresie 
bezpiecznego korzystania z akwe-
nów wodnych.

Na I edycję wiosenną programu 
składało się 10 kolejnych sobotnich 
wyjazdów na krytą pływalnię w 
Kłodzku w terminie od 2 kwietnia 
do 11 czerwca br. w czasie których 
zajęcia realizowane były w blokach 
2 x 45 minut, tj. 1,5 godziny zajęć na 
basenie,  łącznie 20 godzin lekcyj-
nych. Udział dzieci w projekcie był 
bezpłatny.

70  uczniów bardzkich 
placówek oświatowych 
w maju i w czerwcu 

udało się do Warszawy i Krakowa, 
by zwiedzić i z bliska poznać hi-
storię tych szczególnych dla na-
szego kraju miejsc.  

Wycieczki odbyły się dzięki do-
fi nansowaniu jakie otrzymał ZSP 
im. KEN w Bardzie o czym infor-
mowaliśmy w poprzednim nume-
rze biuletynu. 

Dzieci i młodzież z wielką 
ochotą wzięli udział w wyjazdach, 
których program wypełniony po 
brzegi pozwolił na dużo atrakcyj-
niejszą formę edukacji niż na co 
dzień w szkolnych ławkach. 

W programie wyjazdu do Kra-
kowa znalazły się miejsca szcze-
gólnie ważne z punktu widzenia 
dziedzictwa kulturowego naszego 
kraju. Dzieci odwiedziły Wawel, 
liczne muzea, jak chociażby Mu-

DOLNOŚLĄZAK DOLNOŚLĄZAK 
UMIE PŁYWAĆ UMIE PŁYWAĆ 
20222022
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Przebudowa dróg wewnętrznych 
w Przyłęku i Grochowej oraz 
dokumentacja na przebudowę 
drogi w Dębowinie stają się faktem

Bardzianie z wizytą  
w Krakowie i Warszawie

Projekt „Transgraniczne  
spotkania międzypokoleniowe  
w Bardzie” zyskał dofinansowanie!

31maja 2022r. Burmistrz 
Miasta i Gminy Bar-
do Krzysztof Żegań-

ski podpisał umowę na prze-
budowę dróg wewnętrznych: 
– na odcinku 60 m , dz. nr 453/1 w 
miejscowości Przyłęk,
– na odcinku 190 m , dz. nr 163 w 
miejscowości Grochowa,
– na odcinku 100 m , dz. nr 86 w 
miejscowości Grochowa.

Wykonawcą zadania jest fir-
ma BUDBIS Sp. z o.o. Sp.k. z 
Nysy.

Zgodnie z umową wykonaw-
ca ma trzy miesiące na jej reali-

zację, a wartość zadania wynosi 
455.694,24 zł.

To kolejna inwestycja w za-
kresie modernizacji infrastruktu-
ry drogowej w naszej gminie, a w 
planach do realizacji już czekają 
kolejne zadania. 

Burmistrz zlecił również wy-
konanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę drogi nr 118/784D 
w sołectwie Dębowina na odcinku 
700 metrów. Po otrzymaniu peł-
nej dokumentacji będziemy mogli 
starać się o środki na przebudowę, 
a co za tym idzie poprawę bezpie-
czeństwa na tym odcinku. 

zeum Narodowe w Krakowie, Mu-
zeum Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, Teatr im. Juliusza Słowackiego, 
Bazylikę Mariacką oraz wiele in-
nych. 

Program wycieczki do Warsza-
wy zakładał z kolei wizyty w Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, 
Centrum Nauki Kopernik, Łazien-
kach Królewskich, Rynku Starego 
Miasta czy Powązkach. 

Program był bardzo napięty, 
bo oba miasta to perełki archi-
tektoniczne i historyczne naszego 
kraju. 

Wycieczki okazały się dla 
uczestników wspaniałą podróżą w 
czasie, która z pewnością na długo 
zapadnie im w pamięć. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki 
przekazało na realizację zadania 
kwotę 30 000 zł w ramach progra-
mu „Poznaj Polskę”. Celem projektu jest zinten-

syfikowanie współpracy 
między instytucjami i spo-

łecznościami w regionie przygra-
nicznym poprzez podniesienie 
jej jakości oraz zwiększenie do-
stępu do ciekawostek historycz-
nych. Po polskiej stronie zostanie 
wyremontowane pomieszczenie, 
które będzie służyć jako prezenta-
cja polsko-czeskiej współpracy, w 
której cyklicznie odbywać się będą 
transgraniczne spotkania między-
pokoleniowe dla wszystkich osób 
zainteresowanych historią, kultu-
rą i tradycją regionu. Ponadto w 
miejscu tym można będzie rozpo-
cząć gromadzenie pamiątek i do-
wodów istnienia długiej i barwnej 
historii miasta, gdzie popularyzo-
wane będzie dziedzictwo kultu-
rowe i tradycja naszego regionu, 
Barda i okolic.

Wartość projektu to kwota 22 
172,50 Euro, z czego wielkość dofi-
nansowania z Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego to 
18 846,62 Euro, co stanowi ponad 
85% całkowitych wydatków kwali-
fikowalnych. Natomiast z Budżetu 
Państwa dofinansowanie wynosi 1 
108,62 Euro. Wkład Gminy Bardo to 
tylko 10 % całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych.

W ramach projektu planowana 
jest realizacja następujących dzia-
łań:

– wykonanie remontu po-
mieszczenia w Bardzie (przy pl. 
Wolności 4) przeznaczonego na 
działalność w ramach projektu,

– wyposażenie pomieszczenia 
w Bardzie w meble i sprzęt elek-
troniczny niezbędny do organiza-
cji spotkań, prelekcji i wydarzeń o 
charakterze transgranicznym,

– otwarcie i realizacja spotkań 
transgranicznych w nowo wyre-
montowanym pomieszczeniu w 
Bardzie,  uczestnikami 10 spotkań 
będą mieszkańcy z Barda i Bilej 
Vody, w trakcie których będą pre-

lekcje na temat historii i tradycji 
miast partnerskich połączonych z 
wycieczkami po atrakcjach Barda. 
Uczestnicy będą mieli zapewnio-
ny drobny posiłek oraz transport 
(uczestnicy z Czech). W spotka-
niach będzie uczestniczył tłumacz 
języka czeskiego,

– stworzenie systemu wysta-
wienniczego prezentującego hi-
storię i tradycję Barda i czeskiego 
partnera.

Realizacja projektu potrwa do 
końca tego roku.

Projekt współfinansowany 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” Fundusz Mikroprojektów w 
Euroregionie Glacensis
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30kwietnia 2022 r. w Bar-
dzie odbyło się oficjalne 
Otwarcie Sezonu Ro-

werowego. Z tej okazji sympatycy 
dwóch kółek i aktywnego spędzania 
czasu spotkali się przy Pętli Hra-
biowskiej w Bardzie, by wziąć udział 
w rodzinnym rajdzie rowerowym. 

Pogoda sprzyjała, było ciepło, a 
chwilami nawet przebijały się pro-
mienie słońca. Atmosferę wydarze-

nia podgrzewali także spragnieni 
zawodów rowerzyści.

Na starcie zameldowało się 
przeszło 60 zawodników, którzy do 
dyspozycji mieli dwa dystanse 5 km 
i 3 km. Na krótszym dystansie wy-
konany został pomiar czasu, a wy-
niki można poznać na stronie ulti-
masport.pl 

Uczestnicy z najlepszymi cza-
sami przejazdu zostali nagrodzeni i 

otrzymali z rąk Burmistrza Miasta 
i Gminy Bardo Krzysztofa Żegań-
skiego pamiątkowe medale i drob-
ne upominki. W przerwie pomiędzy 
startami o dobrą zabawę zadbał 
bardzki klub sportowy RED DRA-
GON. Członkowie klubu dla naj-
młodszych przygotowali ciekawy i 
różnorodny tor przeszkód, a dzieci, 
które podjęły wyzwanie, nie kry-
ły radości z jego pokonania. I tutaj 

nie zabrakło słodkich podarunków 
i gratulacji za odwagę. Sobotnie wy-
darzenie zakończyło się wspólnym 
ogniskiem.

Nad bezpieczeństwem uczestni-
ków otwarcia sezonu czuwała jed-
nostka OSP Bardo, za co Druhom 
serdecznie dziękujemy.

Uczestnikom dziękujemy za 
udział i już dziś zapraszamy do Bar-
da za rok!

W poniedziałek 4 lipca 
2022 w godzinach po-
południowych w CKiB 

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo 
Krzysztof Żegański oraz Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w 
Bardzie Barbara Strzelec doko-
nali przekazania komputerów, 
laptopów i tabletów o które wnio-
skowali mieszkańcy naszej gminy 
w ramach ogólnopolskiego pro-
gramu „ Granty PPGR- Wsparcie 
dzieci i wnuków byłych pracow-
ników PGR w rozwoju cyfrowym”. 

Pandemia COVID-19 pokazała 
wiele problemów, a jednym z nich 
była nauka zdalna. Ujawniła ona 
deficyt sprzętu komputerowego 
czy utrudnienia w dostępie do In-
ternetu, co wpłynęło na realizację 
obowiązków szkolnych przez dzie-
ci. Projekt „Granty PPGR” stawia 
za cel wyeliminowanie tych ogra-
niczeń szczególnie w rodzinach 
popegeerowskich. 

W naszej gminie sprzęt trafił 
do 28 wnioskodawców, wydano 22 
laptopy, 4 komputery stacjonarne i 
2 tablety. 

Sprzęt w ramach grantów PPGR 
trafił do nowych właścicieli

Otwarcie sezonu rowerowegoOtwarcie sezonu rowerowego
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Wieści z inwestycji

Wtrakcie realizacji w naszej 
gminie jest kilka ważnych 
i złożonych inwestycji. 

Na ukończeniu jest przebudowa 
ulic Kościuszki, Jagiellońska i Mic-
kiewicza, gdzie wykonawca kładzie 

ostatnią warstwę z asfaltobetonu. 
Trwają prace wykończeniowe w 
Centrum Seniora, budynek zyskał 
już nową elewację, zamontowana 
została winda, a przetarg na sprzęt 
rehabilitacyjny, który trafi  do pla-

cówki został już ogłoszony. Postę-
pują również prace na ul. Chabro-
wej w Bardzie i drodze gminnej 
w Opolnicy, obecnie prowadzone 
są prace na różnych odcinkach, 
a zadania skupiają się w głównej 

mierze na doprowadzeniu energii 
elektrycznej, pracach ziemnych i 
układaniu krawężników. W sołec-
twie Janowiec trwają prace zwią-
zane z wykonaniem przyłączy do 
sieci wodociągowej. 

ul. Chabrowa

ul. Mickiewicza

ul. Jagiellońska 
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Dni Barda za nami!

W sobotnie popołudnie 
25 czerwca 2022r. na 
miejskim boisku spor-

towym w Bardzie rozpoczęły się 
Dni Barda- Święto Piernika.

Zaplanowanemu na dwa dni 
wydarzeniu towarzyszyła w du-
żej mierze słoneczna aura, którą 
tylko w nielicznych momentach 
zakłócały opady deszczu.

Sobotni program obchodów 
rozpoczął się od potyczek spor-
towo- siłowych przygotowa-
nych przez Klub Sportowy RED 
DRAGON z Mariuszem Bernacz-
kiem na czele. Dzieci i młodzież 
z wielką ochotą wzięły udział w 
licznych sztafetach i zawodach 
w przeciąganiu liny. Zabawa była 
przednia, a na jej uczestników 

czekały słodkie niespodzianki. 
Następnie mogliśmy obejrzeć po-
kaz taneczny w wykonaniu grupy 
działającej pod kierunkiem Pani 
Magdaleny Litwin z CKiB oraz 
prezentację karate kickboxingu 
dzieci uczęszczających na zaję-
cia dodatkowe organizowane w 
ZSP im. KEN w Bardzie pod kie-
runkiem Tomasza Olszewskie-
go. W międzyczasie mieszkańcy 
i goście przybyli do Barda mogli 
m.in. obejrzeć wystawę dotyczącą 
naszego miasteczka na historycz-
nych fotografi ach i pocztówkach, 
zjeść ciepły posiłek w licznych 
stoiskach gastronomicznych, a 
najmłodsi spędzić czas w strefi e 
zabaw dla dzieci. Ponadto wy-
darzeniu towarzyszył jarmark 

i giełda staroci, które kusiły 
uczestników ciekawymi rzeczami 
i efektami pracy rękodzielniczej.

Na bardzkiej scenie zagościł 
również zespół Wiolinek, który na 
sobotnie popołudnie przygotował 
perfekcyjnie wykonany koncert 
w stylu lat 70, 80 i 90. Następnie 
Burmistrz Miasta i Gminy Bardo 
Krzysztof Żegański dokonał na 
scenie ofi cjalnego otwarcia Dni 
Barda. Obok niego pojawiła się 
ofi cjalna delegacja z zaprzyjaź-
nionego Tarnowa Podgórnego.

Po części ofi cjalnej rozpoczął 
się festiwal kolorów – święto holi, 
gdzie w powietrzu i na ubraniach 
uczestników zapanowała praw-
dziwa fontanna kolorów. Wszy-
scy się świetnie bawili i każdemu 

„dostało się” nie jednym kolorem.
Po godzinie dziewiętnastej 

rozpoczęły się koncerty Disco 
Polo, najpierw wystąpił zespół 
Alibi, a później Tomasz Niecik 
– gwiazda wieczoru, przy której 
doskonale bawili się licznie przy-
byli mieszkańcy Gminy Bardo i 
goście z zewnątrz. Gdy na boisku 
zrobiło się już zupełnie ciem-
no, czekała na nas jeszcze jedna 
atrakcja, wspaniały pokaz lasero-
wy, widowisko, które z pewnością 
na długo zagości w pamięci zgro-
madzonych na miejscu widzów. 
Sobotni program zakończyła 
zabawa taneczna z zespołem 
Tequila Band z Jeleniej Góry, któ-
ra dobiegła końca tuż po godzinie 
2.00 w nocy.

Lata 30- te, XX wieku 
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Drugi dzień to Święto Pier-
nika, kontynuacja zeszłorocznej 
inicjatywy, która rozpoczęła się 
tuż po 12 w południe barwną re-
tro paradą przez miasto.

Mieszkańcy i goście przybyli 
do Barda wystylizowani na lata 
20 i 30 ubiegłego wieku prze-
mierzali ulice miasta niczym w 
wehikule czasu, ponieważ na 
ich drodze niemal co kilkanaście 
metrów ukazywały się impo-
nujących rozmiarów fotografi e 
Barda sprzed wojny.

Paradę uświetniły dzieci i 
młodzież, które wraz z peda-
gogami chętnie włączyli się w 
organizację tego wydarzenia. 
W korowodzie brały również 
udział samochody będące wier-

ną kopią Forda Buicka z po-
czątku XX wieku oraz muzycy, 
którzy zadbali o odpowiednią 
oprawę parady.

Tuż po dotarciu na boisko 
sportowe Burmistrz Miasta i 
Gminy Bardo Krzysztof Żegań-
ski wraz z zaproszonymi gośćmi 
dokonali powitania uczestników 
wydarzenia.

Kolejnym punktem niedziel-
nego programu były liczne wy-
stępy dzieci i młodzieży na sce-
nie i tuż przy niej, oraz koncerty. 
Na scenie wystąpili Wiolinek i 
Sunny Swing z przebojami lat 
20 – 30 oraz Kobra Party Band 
Uniwersal, który na zakończenie 
niedzielnego popołudnia zapre-
zentował utwory znane, lubiane 

i zachęcające do tańca. W mię-
dzyczasie uczestnicy korzystali z 
atrakcji dodatkowych do których 
w niedzielę dołączyły zajęcia 
warsztatowe: piernikowe i sny-
cerskie.

Tak oto zakończyliśmy leni-
we niedzielne popołudnie i tym 
samym tegoroczne obchody Dni 
Barda- Święta Piernika.

Cieszymy się i bardzo dzię-
kujemy, że byliście Państwo z 
nami!!!

Korzystając z okazji, chcieli-
byśmy podziękować wszystkim 
tym, którzy wsparli nas orga-
nizacyjnie przy planowaniu i 
realizacji tegorocznego święta. 
Szczególne podziękowania kie-
rujemy do:

- Zespołu Szkolno- Przed-
szkolnego im. KEN w Bardzie,

- Ochotniczych Straży Pożar-
nych z gminy,

- Zakładu Komunalnego w 
Bardzie,

- Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bardzie,

- zespołu Wiolinek,
- Klubu Sportowego Red Dra-

gon,
- Komendy Powiatowej Policji 

w Ząbkowicach Śląskich,
- Mateusza Czajki,
- dzieci, młodzieży i rodziców,
- oraz szczudlarzy.
Zapraszamy na Dni Barda- 

Święto Piernika już za rok!

Bardo dziś
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Nagrody za wybitne 
osiągnięcia sportowe  
i artystyczne wręczone

Dzień Matki w 
Centrum Kultury  
i Biblioteka w Bardzie

23czerwca 2022r. pod-
czas XXXV sesji Rady 
Miejskiej w Bardzie, 

Burmistrz Miasta i Gminy Bar-
do Krzysztof Żegański wręczył 
nagrody za wybitne osiągnięcia 
sportowe i artystyczne za 2021r. 
mieszkańcom Gminy Bardo. 
Wśród osób wyróżnionych znala-
zły się dzieci, młodzież oraz do-
rośli.

Nagrody zostały przyznane za 
wybitne osiągnięcia sportowe i 
artystyczne, determinację do osią-
gania zamierzonych celów i po-
pularyzację sportu wśród lokalnej 
społeczności.

Burmistrz Miasta i Gminy Bar-
do nagrodził następujące osoby:
• Katarzyna Błauciak – konie we-
stern,
• Kaja Góra – gimnastyka arty-
styczna,
• Kacper Witowski – karate kyoku-
shin,
• Błażej Staniak – rowery górskie,
• Konrad Staniak – rowery górskie,
• Jan Kornaś, Franciszek Kornaś,  
• Marcin Kornaś – biegi,
• Sabina Balcerzak – gimnastyka 
artystyczna,
• Dariusz Młotek – kolarstwo,
• Jagoda Stankowska – pływanie,
• Robert Sadzik – biegi
• Piotr Kociołowicz – biegi,
• Maciej Rogowski – piłka nożna,
• Jakub Bernecki – koszykówka

Wśród nagrodzonych za osią-
gnięcia artystyczne znaleźli się: 

- Lena Urban, 
- Małgorzata Łapińska, 
- Amelia i Kinga Kalisz 

27maja w CKiB odbyła się 
skromna uroczystość 
z okazji Dnia Matki. 

Inicjatorami wydarzenia były 
dzieci i młodzież, które pragnąc 
podziękować swoim mamom za 
trud wychowania oraz codzien-
ną troskę i miłość przygotowały 
specjalnie na tę okazję program 
artystyczny. Udział w wydarzeniu 

wzięły również działające przy 
CKiB zespoły „Wiolinek” i „Prze-
łomiacy”. 

Wszystkie obecne w CKiB 
mamy dostały od swoich pociech 
kwiaty, a dzieci słodycze. Nie oby-
ło się bez życzeń i wzruszeń. Mali 
artyści byli przejęci, a mamy na-
prawdę dumne. 

VAN GOGH Multi- 
Sensory Exhibition
25maja br. grupa mala-

rzy działających przy 
Centrum Kultury i 

Biblioteka w Bardzie wybrała 
się do Wrocławia na wystawę 
VAN GOGH Multi-Sensory Exhi-
bition. 

Wystawa słynna na całym 
świecie, dotarła również do Wro-
cławia, dlatego nie sposób było 
przejść obok niej bezinteresow-
nie szczególnie w przypadku 
osób interesujących się sztuką. 
Prace Vincenta van Gogha zapre-
zentowane zostały dzięki techno-
logii Digital Art 360, która prze-
nosi widzów w niesamowity świat 
wyobraźni wielkiego mistrza. W 

specjalnie zaaranżowanej prze-
strzeni ekspozycyjnej na ekra-
nach o powierzchni ponad 2000 
m2 można było zobaczyć setki 
dzieł i dosłownie zanurzyć się w 
świecie obrazów tego wielkiego 
artysty. Wszystkie prace wyświe-
tlane były jako wielkoformatowe, 
tętniące kolorami płótna. Ściany 
wokół oraz podłoga przemieniały 
się w pasjonującą opowieść o ży-
ciu i twórczości malarza. Wyjazd 
zainspirował grupę plastyczną do 
dalszej pracy twórczej i odkry-
wania mniej znanych dzieł wy-
bitnego malarza, co dało wyraz w 
czerwcowym wernisażu grupy. 
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Przedszkolaki zakończyły rok szkolny!

Wernisaż bardzkich artystów

22i 23 czerwca 2022 r. 
w Zespole Szkolno- 
Przedszkolnym im. 

KEN w Bardzie oraz w Przedszko-
lu w Przyłęku, miały miejsce dwa 
uroczyste wydarzenia, w których 
uczestniczył Burmistrz Krzysztof 
Żegański, a dotyczyły zakończe-
nia roku przedszkolnego. 

Dla przedszkolaków, idą-
cych od września do pierwszych 
klas, był to moment, kiedy po raz 
ostatni mogli zaprezentować się 
w swoich ukochanych przedszko-
lach. Stąd przygotowany program 
artystyczny w postaci układów ta-
necznych i występów wokalnych 
był niezwykle pieczołowicie przy-

gotowany, a zgromadzeni rodzi-
ce i nauczyciele mogli poczuć się 
naprawdę dumni ze swoich pod-
opiecznych. 

Odświętnie ubrane dzieci z 
rąk swoich pedagogów i burmi-
strza otrzymały gratulacje i na-
grody za ukończenie pierwszego 
etapu edukacji oraz życzenia, aby 

nauka w szkole podstawowej oka-
zała się dla nich równie przyjem-
ną przygodą, jak ta w przedszkolu. 

Wszystkim przedszkolakom i 
ich rodzicom serdecznie gratulu-
jemy i życzymy miłych i bezpiecz-
nych wakacji. 

24czerwca 2022 r. w 
CKiB odbył się wer-
nisaż prac, grupy ma-

larskiej działającej pod czujnym 
okiem Michała Rajczakowskie-
go. 

Bardzcy artyści podczas wer-
nisażu zaprezentowali prace wy-
konane w trakcie ostatniego roku, 

autorami ich są: Krystyna Dom-
ska – Bujnowicz, Elżbieta Kara-
mon, Zofi a Maniak, Andrzej Po-
cian, Iwona Wieczorek, Ryszarda 
Styrczewska, Bożena Chodorow-
ska, Bożena Wojnar. Plon pracy 
grupy to liczne obrazy wykonane 
różnymi technikami od rysunków 
piórkiem, akwarelą, obrazów ma-

lowanych farbami akrylowymi i 
olejnymi po ceramikę. Prace pre-
zentują piękno przyrody, niezwy-
kłe zabytki Barda i okolic. Na wy-
stawie można było zobaczyć także 
kopie obrazów znanych twórców.  
Udział w wernisażu wziął bur-
mistrz Krzysztof Żegański, który 
nie omieszkał podziękować arty-

stom za ich pasję do tworzenia i 
dzielenie się tym z innymi miesz-
kańcami.

Wernisaż zakończył się słod-
kim poczęstunkiem. Pracę ma-
larzy można nadal podziwiać w 
galerii na ul. Głównej (Zajazd pod 
Złotym Lwem). 
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Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24czerwca 2022 na-
stąpiło uroczyste 
zakończenie roku 

szkolnego 2021/2022 w Zespole 
Szkolno- Przedszkolnym im. Ko-
misji Edukacji Narodowej w Bar-
dzie oraz w Przyłęku. Udział w tym 
wydarzeniu  wzięli Burmistrz Mia-
sta i Gminy Bardo Krzysztof Że-
gański, wiceburmistrz Rafał Batóg 
oraz Przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Bardzie Barbara Strzelec. 
Podczas swojego przemówienia 
w obu placówkach oświatowych  

Burmistrz wskazał z jakimi wyzwa-
niami musieli się zmagać ucznio-
wie, rodzice i nauczyciele w trakcie 
roku szkolnego. Ten rok szkolny, 
również podobnie jak poprzednie 
częściowo przebiegał w systemie 
zdezorganizowanym, co spowo-
dowane było epidemią COVID-19.  
Burmistrz Krzysztof Żegański za-
znaczył jednak, że dzięki dosko-
nałej organizacji i zaangażowaniu 
grona pedagogicznego placówki 
oświatowe gminy poradziły sobie 
z realizacją programu nauczania. 

Ponadto wyraził zadowolenie, że 
można było na stałe powrócić do 
tradycyjnego modelu nauczania, a 
przy tym także do spędzania czasu 
wspólnie w klasach wśród rówie-
śników i pedagogów. 

W trakcie uroczystości 
uczniom wręczone zostały świa-
dectwa szkolne i nagrody za nie-
przeciętne wyniki w nauce i zaan-
gażowanie w sprawy społeczności 
szkolnej jak i za wybitne osiągnię-
cia sportowe i artystyczne. Nie za-
brakło także podziękowań i kwia-

tów dla nauczycieli i dyrektorów 
Pani Wioletty Piojda i Katarzyny 
Krzysińskiej.

Wszystkim uczniom, nauczy-
cielom, pracownikom administra-
cyjnym Zespołu Szkolno- Przed-
szkolnego im. KEN w Bardzie oraz 
w Przyłęku dziękujemy za rok 
pełen wyzwań i życzymy udanego 
wypoczynku wakacyjnego. Nato-
miast absolwentom, życzymy suk-
cesów w dalszej edukacji.
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Zawody sprawnościowe gminnych  
Ochotniczych Straży Pożarnych

18 czerwca 2022 r. w 
Brzeźnicy odbyły się 
zawody strażackie 

Ochotniczych Straży Pożarnych 
naszej gminy. Na miejscu zawo-
dów obowiązkowo stawiły się 
wszystkie jednostki, a mianowi-
cie OSP Dzbanów, OSP Brzeźni-
ca, OSP Bardo, OSP Przyłęk oraz 

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo 
Krzysztof Żegański, który dopingo-
wał gminnych druhów.  

Pogoda dopisała, chwilami na-
wet nieco przeszkadzała, bo zma-
gania sprawnościowe, które do ła-
twych nie należą okazały się jeszcze 
trudniejsze ze względu na rosnącą z 
każdą godziną temperaturę. 

Wspólne zawody sprawno-
ściowe to idealny sprawdzian 
możliwości jednostek, a także 
szansa na jeszcze sprawniejsze 
koordynowanie działań w szcze-
gólności, gdy do akcji dyspono-
wana jest więcej niż jedna jed-
nostka gminna. Druhowie choć 
zmęczeni, to jednak z uśmiechem 

na ustach powrócili z zawodów. A 
ostateczne wyniki wyglądają na-
stępująco: 

I miejsce OSP Przyłęk 
II miejsce OSP Dzbanów 
III miejsce OSP Brzeźnica 
IV miejsce OSP Bardo
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Świadczenia realizowane przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bardzie
Zasiłek rodzinny i fundusz 
alimentacyjny

Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bardzie informuje, 
że od dnia 1 lipca 2022r. wnioski 
o ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych  na okres zasiłkowy 
2022/2023 oraz funduszu alimen-
tacyjnego na okres świadczeniowy 
2022/2023 można składać drogą 
elektroniczną. 

UWAGA ! Wniosek złożony dro-
gą elektroniczną musi być opa-
trzony bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowane-
go certyfikatu albo podpisem po-
twierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP.

Natomiast od 1 sierpnia 2022r. 
będą przyjmowane wnioski o 
przyznanie prawa do zasiłku ro-
dzinnego i funduszu alimentacyj-
nego na nowy okres zasiłkowy/
świadczeniowy 2022/2023 w for-
mie papierowej. 

Kryterium dochodowe: 
- uprawniające do zasiłku ro-

dzinnego wynosi 674,00 zł. netto 
na osobę w rodzinie, w sytuacji, gdy 
w rodzinie wychowuje się dziecko 
niepełnosprawne kryterium wyno-
si 764,00zł. netto.

- uprawniające do świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego wynosi 
900,00 zł. netto na osobę.

Dodatek osłonowy
Do dnia 31 października 2022 r. 

przyjmowane będą wnioski na do-
datek osłonowy. 

W przypadku osób, które zło-
żą wniosek do 31 lipca dochód bę-
dzie liczony za 2020 rok, a u osób, 
które złożą wniosek w okresie od 1 
sierpnia do 31 października 2022 r. 
dochód będzie liczony za 2021 rok. 

Zasiłki z pomocy społecznej  
– stały, okresowy, celowy, 
usługi opiekuńcze, 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bardzie informuje, że 
celu uzyskania wsparcia            z 
zakresu pomocy społecznej należy 
złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bardzie do 5 dnia każ-
dego miesiąca, natomiast ubiegając 
się o przyznanie usług opiekuń-
czych                  i specjalistycznych 
wniosek składany jest w razie po-
trzeby skorzystania z usług. 

Do wniosku należy dołączyć :
-  dokumenty potwierdzające 

sytuację finansową wnioskodawcy/
rodziny wnioskodawcy.

- oryginał zaświadczenia lekar-
skiego o stanie zdrowia uzasad-
niającego konieczność pomocy w 
formie usług opiekuńczych (doku-
ment pomocniczy),

W razie konieczności inne nie-
zbędne dokumenty potwierdzające 
trudną sytuację życiową. 

Kryterium dochodowe upraw-
niające do zasiłków stałego, okre-
sowego, celowego oraz usług opie-
kuńczych i specjalistycznych: 

1) osobie samotnie gospoda-
rującej, której dochód jest niższy 
od kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej , tj. 776 zł.

2) rodzinie, której dochód jest 
niższy od kryterium dochodowego 
rodziny tj. nie więcej niż 600 zł na 
osobę

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
przyznając usługi opiekuńcze, 
ustala ich zakres, okres i miej-
sce świadczenia a także wysokość 
odpłatności za usługi. Wysokość 
odpłatności uzależniona jest od 
sytuacji rodzinnej osoby oraz jej 
dochodu lub dochodu na osobę w 
rodzinie. Od stycznia 2022 r. staw-
ka za godzinę usług opiekuńczych 
wynosi 19,70 zł a specjalistycznych 
usług opiekuńczych 60,00 zł (usta-
lona na podstawie Uchwały Rady 
Gminy Bardo).

Kryterium dochodowe w za-
kresie dożywiania:

1164 zł dla osoby samotnie go-
spodarującej – (776 zł x 150%),

900 zł na osobę w rodzinie – 
(600 zł x 150%)

Terminy realizacji wypłat 
świadczeń

Wynagrodzenia dla osób świad-
czących usługi opiekuńcze – 5 dnia 
każdego miesiąca

Zasiłki stałe - 7 dnia każdego 
miesiąca

Dodatki mieszkaniowe – 10 
dnia każdego miesiąca

Zasiłki rodzinne, Fundusz Ali-
mentacyjny – 21 dnia każdego mie-
siąca

Zasiłki okresowe, celowe – 27 
dnia każdego miesiąca

Jeżeli termin wypada w dni wol-
ne lub święta wypłaty są realizowa-
ne w następnym dniu roboczym.

Wnioski są przyjmowane w 
Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Bardzie ul. Grunwaldzka 6-8 w dni 
robocze w godzinach:

Poniedziałki 7.30-17.00
Wtorek-czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.00

„Bazylika w Bardzie wejściem  
do kultury transgranicznej”
„Bazylika w Bardzie wej-

ściem do kultury trans-
granicznej”, taką nazwę 

nosi projekt, którego realizację 
kończy Parafia Nawiedzenia NMP 
w Bardzie. 

Parafia w Bardzie realizowa-
ła projekt jako partner wiodący, 
natomiast czeskim partnerem 
projektu było Revitalizace Kuks. 
Najważniejszym działaniem pro-
jektu było wyremontowanie zabyt-
kowych schodów przy głównym 
wejściu do bazyliki w Bardzie. Dla 
wykonania tego zadania zostały 
przeprowadzone prace budowla-
ne i konserwatorskie. Ponadto w 
ramach realizacji projektu zostały 
wykonane drobne materiały pro-
mocyjne: widokówka i ulotka w ję-
zyku polskim i czeskim. Natomiast 
na zakończenie realizacji projektu 
zorganizowana została również 
uroczystość otwarcia zrewitalizo-

wanych schodów, w której udział 
wzięli partnerzy z Polski i Czech. 
Gmina Bardo wspierała meryto-
rycznie parafię w realizacji pro-
jektu. 

Zrealizowanie zadania mo-
dernizacji zabytkowych schodów 
pozwoli Parafii na kontynuację 
działań z czeskim partnerem i 
rozpoczęcie II etapu prac - rewi-
talizacji głównego wejścia do ba-
zyliki w Bardzie. W związku z tym 
Parafia Rzymskokatolicka będzie 
kontynuować w kolejnym okresie 
programowania wspólne projekty 
i działania z czeskim partnerem, 
dofinansowane z funduszy eu-
ropejskich i innych środków ze-
wnętrznych.

Zapraszamy do odwiedzenia 
bardzkiej bazyliki.

Całkowite wydatki kwalifiko-
walne: 37 600,00 EUR

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego: 30 000,00 EUR

Środki finansowe z budżetu 
państwa: 1 764,70 EUR

Wkład własny: 5 835,30 EUR

Fundusz Mikroprojektów w 
Euroregionie Glacensis 

Projekt współfinansowany 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”.
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Wykonawca boiska wielofunkcyjnego Wykonawca boiska wielofunkcyjnego 
w Brzeźnicy wybranyw Brzeźnicy wybrany

Już wkrótce ruszy budowa 
boiska wielofunkcyjnego w 
sołectwie Brzeźnica. Inwe-

stycja ma na celu budowę bo-
iska o wymiarach 19m  x 32 m 
o nawierzchni poliuretanowo – 
gumowej wraz z oświetleniem. 

Boisko będzie przeznaczone do 
gry w siatkówkę i koszyków-
kę. Wartość inwestycji wynosi 
572  000 złotych. Gmina Bardo 
otrzymała dofinansowanie na 
realizację tego zadania w kwo-
cie 403 340,00 złotych z Rzą-

dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Wierzymy jednak, 
że to nie koniec wsparcia na 
realizację tej inwestycji, nadal 
nie posiadamy wyników złożo-
nego do Ministerstwa Sportu 
wniosku. 

Jeżeli prace będą przebiegać 
zgodnie z harmonogramem to 
boisko będzie gotowe do koń-
ca listopada 2022r. Wykonawcą 
zadania jest ABRO-BAU FIRMA 
HANDLOWO-USŁUGOWA Paweł 
Dąbrowski ze Świdnicy.
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