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Szanowni Mieszkańcy, 
cieszę się niezmiernie, że 

mogę oddać w Państwa ręce 
kolejny, trzeci już w tym roku 
numer Biuletynu Bardzkiego.  
W aktualnym wydaniu znajdzie-
cie Państwo informacje dotyczące 
tego, co wydarzyło się w przeciągu 
ostatnich trzech miesięcy i jakie 
działania oraz wydarzenia planu-
jemy już wkrótce. 

Szczególną uwagę chciałbym 
zwrócić na miesiąc wrzesień, któ-
ry obfitował w wydarzenia istotne 
dla naszej gminy, jak chociażby 
historyczny moment podpisa-
nia porozumienia o współpracy  
z gruzińską Gminą Keda, organi-
zację Mistrzostw Polski w mara-
tonie rowerowym Bike Maraton 
w Bardzie, realizowane inwesty-
cje i zbliżające się otwarcie Cen-
trum Seniora i Dożynki Gminne w 
Dzbanowie.

9 września br. w towarzystwie 
najwyższych władz Autonomicz-
nej Republiki Adżarii na czele z jej 
przewodniczącym Davitem Ga-
baidze, burmistrzem Gminy Keda 
oraz przy udziale Marszałka Wo-
jewództwa Dolnośląskiego pod-
pisałem porozumienie o współ-
pracy z gruzińską Gminą Keda. 
Jest to wydarzenie o tyle ważne, 
że otwiera nam drogę do cennej 
współpracy pomiędzy samorzą-
dami, wymiany dobrych praktyk, 
młodzieży, tradycji kulturalnych 
i historycznych oraz rozwoju tu-
rystyki. Wierzę, że podpisane po-
rozumienie pozwoli na jeszcze 
lepszy rozwój naszej gminy i przy-
czyni się do zacieśniania więzi  
z odległą nam fizycznie, jednak bli-
ską sercu Gruzją. 

Nie bez znaczenia jest także 
fakt, że 10.09.2022r.  na bardzkim 
stadionie sportowym odbyły się 
Mistrzostwa Polski w maratonie 
Bike Maraton. Jest to wydarzenie 
mające duże znaczenie, szcze-
gólnie, jeżeli pretendujemy jako 
gmina do stworzenia w Bardzie 
centrum rowerowego Dolnego 
Śląska. Cała elita polskiego ko-
larstwa górskiego zmagała się na 
trasach rowerowych Gór Bardz-
kich, co z pewnością będzie miało 
przełożenie na nasze przyszłe pla-
ny, tym bardziej, że dołożę wszel-
kich starań, by nie były to ostatnie 
mistrzostwa rozgrywane w naszej 
Gminie. Wierzę, że to wydarzenie 

powróci do Barda chociażby w 
rundzie pucharowej już w przy-
szłym roku.

Ciszę się z przebiegu Doży-
nek Gminnych, których w tym 
roku gospodarzem było sołectwo 
Dzbanów. Zaangażowanie miesz-
kańców i jednostki OSP zaowoco-
wało wspaniałym wydarzeniem. 
Czas dziękczynienia rolnikom za 
ich trud pracy i zebrane plony 
wykorzystany został doskonale. 
Dziękuję sołtysowi Dzbanowa, Ra-
dzie Sołeckiej i mieszkańcom za to 
piękne wydarzenie oraz za wieńce 
dożynkowe wszystkim sołectwom 
naszej gminy.

Realizacja zadań inwestycyj-
nych w gminie dzięki sprzyjającej 
pogodzie odbywa się zgodnie z 
harmonogramem. Na ukończe-
niu jest remont OSP i przebudowa 
drogi w Dzbanowie, trwa moder-
nizacja drogi na ul. Chabrowej w 
Bardzie, wodociągowanie Janowca, 
regulacja potoku Mszaniec, budo-
wa boiska w Brzeźnicy oraz wiat 
wypoczynkowych w pobliżu Pętli 
Hrabiowskiej w Bardzie. Wkrótce 
rozpoczną się prace związane z 
renowacją i montażem iluminacji 
świetlnej na bardzkim moście. 

Z niecierpliwością oczekuję 
także na dokumentację projekto-
wą dotyczącą przebudowy drogi 
powiatowej Przyłęk-Bardo, którą 
nasza gmina współfinansuje z po-
wiatem i dzięki, której będzie moż-
na aplikować o środki na jej remont. 

Muszę także Państwa poinfor-
mować, że już wkrótce zostanie 
podpisane wstępne porozumienie 
w zakresie poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego z GDDKiA. 
Porozumienie dotyczy budowy sy-
gnalizacji świetlnej na wysokości 
skrzyżowania dk 8 z drogą powia-
tową (wjazd do Barda od Ząbkowic 
Śląskich). Podkreślam, że jest to 
wstępne porozumienie, ale fakt 
włączenia tego zadania do plano-
wanych przez GDDKiA inwestycji 
daje nadzieję, na pozytywny finał. 

Wreszcie trwają ostatnie od-
biory i kompletowanie sprzętu 
oraz wyposażenia do Centrum 
Seniora o czym więcej dowiecie 
się Państwo z materiałów znaj-
dujących się na dalszych stronach 
biuletynu. 

Życzę miłej lektury
Krzysztof Żegański 

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo  

Słowo od burmistrza Zakończyła się budowa 
sieci wodociągowej  
w Opolnicy

8 sierpnia 2022r. w sołectwie 
Opolnica odbył się oficjalny 
odbiór zadania inwestycyj-
nego pn. „Budowa sieci wo-

dociągowej w Opolnicy”. Gospoda-
rzami wydarzenia byli Burmistrz 
Krzysztof Żegański, Przewodni-
cząca RM Barbara Strzelec oraz 
sołtys Opolnicy Joanna Wierusiń-
ska. Do Opolnicy na zaproszenie 
gospodarzy przybyli wykonawcy 
zadania wraz z inspektorem nad-
zoru oraz przełożonym zakonu re-
demptorystów o. Sylwestrem Ca-
bałą.  Udział w wydarzeniu wzięli 
również mieszkańcy sołectwa.

Spotkanie w Opolnicy było 
okazją do złożenia podziękowań 
wszystkim osobom zaangażo-
wanym w realizację inwestycji: 
wykonawcom, inspektorom oraz 
pracownikom UMiG w Bardzie. 
Burmistrz wraz przewodniczącą 
Rady Miejskiej dokonali symbo-
licznego otwarcia sieci wodocią-
gowej poprzez wypuszczenie wody 
z pobliskiego hydrantu. Spotkanie 
zakończyło się wspólnym biesia-
dowaniem przy Punkcie Obsługi 
Ruchu Turystycznego w Opolnicy. 

Budowa sieci wodociągowej 
w Opolnicy to jedno z najbardziej 
wyczekiwanych przez miesz-
kańców zadań. Swojej radości ze 
zrealizowanej inwestycji nie krył 
burmistrz Krzysztof Żegański, 
który traktował je jako prioryte-
towe. Niestety poprzez brak od-
powiedniej kwoty do jej realizacji 
w budżecie gminy, budowa opóź-
niała się wskutek poszukiwania 
zewnętrznego finansowania. Gmi-
na Bardo na realizację tego zadania 
otrzymała ostatecznie dofinanso-
wanie z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Kwota dofinan-
sowania stanowiła 63,63% kosztów 
kwalifikowanych.

Wartość inwestycji wyniosła 
2.898.365,64 zł., dofinansowanie 
1.844.230,00 zł. 

Warto dodać, że na ukończe-
niu jest wodociągowanie sołectwa 
Janowiec, a jego finał zaplanowany 
jest na IV kwartał tego roku. Dzię-
ki realizacji tych dwóch inwestycji 
Gmina Bardo już wkrótce będzie 
zwodociągowana w 95 %.
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B
urmistrz Miasta i Gminy 
Bardo Krzysztof Żegański 
odebrał z rąk wojewody 
dolnośląskiego Jarosława 

Obremskiego promesę w wysoko-
ści 1274 000,00 zł na budowę no-
wej świetlicy wiejskiej w Grocho-
wej. Na przedmiotowe zadanie 
Gmina Bardo otrzymała dofi nan-
sowanie z programu rządowego 
Polski Ład, co zostało potwier-
dzone udzieleniem w sierpniu 
wstępnej promesy przez BGK.

Sołectwo jako ostatnie w gmi-
nie nie posiada miejsca spotkań 
lokalnej społeczności, które od-
powiadałoby obecnym standar-
dom, ale już w przyszłym roku się 
to zmieni. Nowy obiekt umożliwi 
zrealizowanie wielu dotąd odkła-
danych inicjatyw i zachęci miesz-
kańców do większej aktywności.   
Świetlica będzie przystosowana 
dla osób niepełnosprawnych.  

Planowana powierzchnia 
użytkowa budynku to, aż 165 m2. 

W ramach przedsięwzięcia 
planowane jest również uzbroje-
nie terenu w niezbędne przyłącza,  
urządzenie terenu, placu zabaw i 
boiska wraz z wewnętrzna komu-
nikacją oraz placami postojowy-
mi. 

Burmistrz Krzysztof Żegański 
zapowiada, że już w IV kwarta-

le bieżącego roku rozpocznie się 
procedura przetargowa mająca 
wyłonić wykonawcę zadania. W 

związku z tym późną wiosną po-
winna ruszyć faktyczna budowa 
nowego obiektu dla mieszkańców 

Grochowej. Przewidywany termin 
zakończenie budowy to koniec 
2023r.  

Sołectwo Grochowa zyska 
nową świetlicę wiejską

Przebudowa drogi powiatowej Bardo-PrzyłękPrzebudowa drogi powiatowej Bardo-Przyłęk

W połowie grudnia bę-
dzie gotowa doku-
mentacja projekto-

wa w zakresie przebudowy drogi 
powiatowej nr 3340D na odcinku 
Bardo- Przyłęk o długości przeszło 
2286 mb. W tym celu nasza gmina 

wraz z Powiatem Ząbkowickim za-
warła porozumienie, które zakłada 
partycypację w kosztach wyko-
nania dokumentacji przez Gminę 
Bardo pomimo, że droga do gminy 
nie należy. Jest to analogiczna sy-
tuacja do tej gdy, nasza gmina do-

fi nansowała w 50% przebudowę ul. 
Głównej w Bardzie.

Powstanie dokumentacji po-
zwoli na poszukiwanie przez 
powiat zewnętrznych środków 
fi nansowych. 

Remont odcinka, o którym 

mowa pozwoli na poprawę bez-
pieczeństwa i komfortu porusza-
nia się użytkowników drogi.  

Koszt wykonania dokumen-
tacji projektowej to kwota blisko 
128  000 złotych, z czego połowę 
pokryjemy z własnego budżetu. 
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Trwa kompletowanie sprzętu 
rehabilitacyjnego i wyposażenia 
do Centrum Seniora w Bardzie

Już w pierwszej połowie li-
stopada powinno nastąpić 
otwarcie Centrum Seniora w 

Bardzie. Tymczasem trwa kom-
pletowanie wyposażenia i sprzę-
tu rehabilitacyjnego. 

Prace remontowe w obiekcie 
centrum dobiegły końca, a cała in-

westycja w tym zakresie wyniosła 
2 450 000,00 złotych. Na ten cel 
otrzymaliśmy dofi nansowanie na 
poziomie 100% z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. 

Na zakup wyposażenia i nie-
zbędnego do rehabilitacji sprzętu 
wydatkowaliśmy niemal 750  000 

złotych, które pochodzą z konkur-
su „Rosnąca Odporność”. Warto 
dodać, że we wspomnianym kon-
kursie nasza gmina otrzymała 
kwotę 1 miliona złotych za naj-
wyższą wyszczepialność przeciw 
COVID-19. Dzięki temu na przeło-
mie lutego i marca bieżącego roku 
mieszkańcy gminy mieli okazję 
wziąć udział w wyjazdach rehabi-
litacyjno - rekreacyjnych nad mo-
rze.

Burmistrz Krzysztof Żegański 
po otrzymaniu nagrody w kon-
kursie „Rosnąca Odporność” za-
powiedział, że cała kwota zosta-
nie przeznaczona na inwestycje w 
zdrowie mieszkańców i zgodnie z 
deklaracją tak też się stało.

Na wyposażeniu Centrum Se-
niora znajdą się: urządzenie do 
krioterapii miejscowej, kabina 

kriogeniczna, urządzenie do mo-
delowania sylwetki i redukcji cel-
lulitu, kompletne wyposażenie 
Gabinetu Usprawniania Leczni-
czego, osprzęt do zastosowania 
w przypadku ćwiczeń terapeu-
tycznych: linki, ciężarki, kabina 
rehabilitacyjna, stoły do masażu 
oraz aparaty elektroterapii, terapii 
ultradźwiękowej i skojarzonej, la-
ser wysokoenergetyczny, aparat do 
magnetoterapii, lampa do leczenia 
światłem, ergometr, bieżnia oraz 
niezbędny osprzęt i akcesoria.  

Jak warto zauważyć wachlarz 
usług świadczonych w Centrum 
Seniora będzie naprawdę imponu-
jący. Gmina Bardo jest jedną z nie-
licznych w regionie, która z taką 
pieczołowitością i troską inwestuje 
w zdrowie mieszkańców.
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Już wkrótce otwarcie Już wkrótce otwarcie 
Centrum Seniora w BardzieCentrum Seniora w Bardzie

Centrum Seniora w Bar-
dzie to inwestycja waż-
na i potrzebna, ponieważ 

przyczyni się do poprawy stanu 
zdrowia mieszkańców naszej 
gminy.

Pierwotny plan zakładał, 
że Centrum Seniora zostanie 
otwarte w październiku, niestety 
procedury formalne związane z 
dokonaniem odpowiednich od-
biorów wymaganych przepisami 
prawa rozkładają się w czasie i 
realnym terminem staje się li-
stopad. 

Niemniej jednak faza przygo-
towywania obiektu do przyjęcia 
pierwszych jego użytkowników 
jest na ukończeniu.

Nad przygotowaniami do 
otwarcia Centrum Seniora 
szczególną pieczę sprawuje Bur-
mistrz Miasta i Gminy Bardo 
Krzysztof Żegański, który sam 
doświadczony przez wypadki 
i ich następstwa wielokrotnie 
zmuszony był poddawać się re-
habilitacji i skomplikowanym 
zabiegom operacyjnym. Ilość 
towarzyszących naszej społecz-
ności urazów oraz schorzeń 
wymaga szybkiej interwencji 
oraz rehabilitacji, co bardzo 
często nie jest możliwe wsku-
tek piętrzących się w ośrodkach 
rehabilitacji kolejek. Otwar-
cie Centrum Seniora w Bardzie 
zmieni ten trend, szczególnie w 
przypadku mieszkańców naszej 
gminy, aczkolwiek dostęp do 
oferty zabiegów realizowanych 
w obiekcie będą miały również 
osoby spoza gminy Bardo. 

Oferta zabiegów przygotowana 
przez Centrum Seniora będzie po-
dzielona na zabiegi standardowe i 
specjalistyczne w ramach, których 
należy wymienić: 

Zabiegi:

Kinezyterapia
• Ćwiczenia indywidualne 
• Ćwiczenia prowadzone
• Ćwiczenia UGUL i na przyrządach 
• Ćwiczenia czynne
• Terapia manualna 

Kinesiology taping

Masaż
• Masaż klasyczny częściowy
• Masaż klasyczny całościowy
• Drenaż limfatyczny częściowy 
• Hydromasaż na sucho

Hydroterapia
• Wirówka kończy górnych
• Wirówka kończyn dolnych
• Krioterapia miejscowa
• Kriosauna 
• Laser
• Ultradźwięki
• Fala uderzeniowa
• Lampa bioptron
• Lampa Sollux
• Elektrostymulacja
• Jonoforeza
• Prądy Diadadynamiczne
• Prądy Galwaniczne
• Prądy interferencyjne
• Prądy TENS
• Prądy Kotza
• Prądy Traberta 
• Pole magnetyczne

Mieszkańcy Gminy Bardo będą 
mieli możliwość korzystania z 
atrakcyjnych rabatów w zakresie 
odpłatności za zabiegi rehabilita-
cyjne realizowane w Centrum Se-
niora. 

Zniżka na poziomie aż 80% 
przysługiwać będzie seniorom 
gminy posiadającym Bardzką Kar-
tę Seniora. Mieszkańcy, którzy nie 
osiągnęli jeszcze wieku emery-
talnego uprawnieni będą do 50% 
zniżki na zabiegi. Dostęp do za-
biegów rabatowanych będą mie-
li również emerytowani i obecni 
pracownicy jednostek organiza-
cyjnych gminy. Rabat dla emery-
towanych pracowników jednostek 
wynosić będzie 70%, tak jak dla 
seniorów gminy nieposiadających 
Bardzkiej Karty Seniora.

Osoby chcące skorzystać z 
oferty Centrum Seniora w zakre-
sie rehabilitacji powinny posia-
dać pełną informację medyczną 
w zakresie posiadanych schorzeń 
i urazów tak, aby pracującym w 
centrum rehabilitantom dostar-
czyć możliwie jak najwięcej in-
formacji o swoim stanie zdrowia 
i osiągnąć odpowiednie rezultaty 
rehabilitacji. 

Centrum Seniora nie jest jed-
nostką medyczną i nie posiada 
umowy z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, stąd skierowania na za-
biegi w tej formule nie będą mogły 
być realizowane. Jednakże wierzy-
my, że atrakcyjne rabaty i oferty 
zwłaszcza dla mieszkańców po-
zwolą to zrekompensować. Warto 
dodać, że burmistrz zaplanował 
także bezpłatny transport do Cen-

trum Seniora dla mieszkańców 
gminy spoza Barda.

Centrum Seniora w Bardzie 
będzie świadczyć nie tylko usługi 
w zakresie rehabilitacji. Do zadań 
jednostki będzie należeć organi-
zacja i planowanie życia seniorów 
naszej gminy także w zakresie 
aktywności, oferty rekreacyjnej i 
kulturalnej. Harmonogram zajęć 
wkrótce zostanie opublikowany 
na stronach UMiG w Bardzie oraz 
CKiB. 

Do obiektu Centrum Seniora 
na przełomie listopada i grudnia 
bieżącego roku czasowo będzie 
także przeniesione Centrum Kul-
tury i Biblioteka w Bardzie. Obecna 
siedziba CKiB wskutek wysokich 
kosztów utrzymania szczególnie w 
zimie staje się dużym obciążeniem 
dla budżetu gminy. Ponadto wyda-
ne zostało pozwolenie na remont 
budynku CKiB, który jest niezbęd-
ny, aby obiekt dostosować do jego 
funkcji. Stąd czasowym rozwiąza-
niem będzie funkcjonowanie tych 
dwóch jednostek w siedzibie przy 
ul. Głównej. 

O dokładnym terminie otwar-
cia Centrum Seniora w Bardzie 
oraz możliwości zapisywania się 
na zabiegi będziemy informować 
na naszych stronach interneto-
wych oraz w formie plakatów. 
Wierzymy, że obiekt zyska Państwa 
przychylność i pozwoli na realiza-
cję zadań sprzyjających poprawie 
zdrowia fi zycznego i psychicznego 
mieszkańców naszej gminy. 

Już wkrótce otwarcie Już wkrótce otwarcie 
Centrum Seniora w BardzieCentrum Seniora w Bardzie
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Generalna Dyrekcja Dróg i 
Autostrad po licznych in-
terwencjach Burmistrza 

Miasta i Gminy Bardo Krzysz-
tofa Żegańskiego, zdecydowała 
o wpisaniu do Ogólnopolskiego 
Programu Bezpiecznej Infra-
struktury Drogowej 2021-2024 

zadania polegającego na popra-
wie bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego na wysokości skrzyżo-
wania DK8 z drogą powiatową w 
Bardzie (wjazd do Barda od Ząb-
kowic Śląskich). Poprawa bezpie-
czeństwa na tym odcinku zakłada 
budowę sygnalizacji świetlnej 

oraz dodatkowego oświetlenia. 
W tym celu Gmina Bardo podpi-
sze porozumienie, którego stroną 
jest również Powiat Ząbkowic-
ki. Szacunkowy koszt inwestycji 
to 1  875  671,00 zł. Porozumienie 
zakłada, że nasza gmina oraz po-
wiat będą partycypować w kosz-

tach inwestycji. Jak wysoką kwotą 
nasza gmina wesprze realizację 
inwestycji, to się okaże wkrótce. 
Na dzień dzisiejszy Gmina Bardo 
i Powiat Ząbkowicki zdecydowały 
o przeznaczeniu łącznie 200 000 
złotych.  

G mina Bardo realizuje pro-
jekt pn. „Transgraniczne 
spotkania międzypokole-

niowe w Bardzie” – to kolejny pro-
jekt polsko-czeski, gdzie partne-
rem projektu jest Bila Voda. 

Celem projektu jest zinten-
syfi kowanie współpracy między 
instytucjami i społecznościami 
w regionie przygranicznym po-
przez podniesienie jej jakości oraz 
zwiększenie dostępu do ciekawo-
stek historycznych. W tym celu 
wyremontowano pomieszczenie 
znajdujące się przy pl. Wolności 
4, które będzie służyć jako izba 
pamiątek oraz prezentacja pol-
sko-czeskiej współpracy, w której 
odbywać się będą transgraniczne 
spotkania międzypokoleniowe dla 
wszystkich osób zainteresowa-
nych historią, kulturą i tradycją 
regionu. W związku z tym, że w 
miejscu tym będzie można rozpo-
cząć gromadzenie pamiątek i do-
wodów istnienia długiej i barwnej 
historii miasta, już teraz zachęca-
my mieszkańców Gminy Bardo do 
udostępniania ze swoich zbiorów 
pamiątek, fotografi i, dokumentów 
związanych z historią i tradycją 

Barda/ Warthy w celu ich ekspo-
zycji w nowym miejscu. Ponad-
to zapraszamy na polsko-czeskie 
spotkania, które rozpoczną się w 
październiku br. podczas których 
odbędą się prelekcje na temat hi-
storii i tradycji naszego miasta, 
połączonych z wycieczkami po 
atrakcjach Barda. 

Mikrobenefi cjent: Gmina Bardo
Projekt typu C, partner czeski 
projektu: Gmina Bila Voda
Termin realizacji: 03/2022 – 
12/2022
Całkowite wydatki kwalifi kowal-
ne: 22 172,50 EUR

Projekt współfi nansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego
realizowanego z Programu 

Interreg V-A Republika Czeska – 
Polska 2014-2020

oraz  budżetu państwa za pośred-
nictwem Euroregionu Glacensis 

„Przekraczamy granice” Fundusz 
Mikroprojektów w Euroregionie 

Glacensis

Nowe miejsce spotkań 
i Izba pamiątek w Bardzie 

Budowa sygnalizacji świetlnej Budowa sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu DK8 z drogą na skrzyżowaniu DK8 z drogą 
powiatową w Bardziepowiatową w Bardzie
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Wieści z inwestycji

Trwają zapowiadane w po-
przednich numerach biule-
tynu inwestycje. Na ukoń-

czeniu jest przebudowa drogi 
gminnej w Dzbanowie. Do uło-
żenia pozostała jedynie warstwa 
ścieralna. Pracownicy Zakładu 
Komunalnego w Bardzie realizują 

zadanie mające na celu moder-
nizację remizy OSP, gdzie lwia 
część robót już została wykonana. 
Modernizacja obejmuje odwod-
nienie budynku remizy, wyko-
nanie nowej posadzki w garażu i 
położenie płytek. W ramach in-
westycji powstanie również nowy 

podjazd do garażu. Z kolei w 
Brzeźnicy trwają prace związane 
z budową boiska wielofunkcyj-
nego, a w Bardzie powstaje stre-
fa wypoczynkowa zlokalizowana 
w pobliżu parkingu przy Pętli 
Hrabiowskiej. W ramach zadania 
powstają trzy niewielkie wiaty 

biesiadne, leżaki zewnętrzne, ła-
wostoły i palenisko.

Są to zadania niezbędne z 
punktu widzenia lokalnej społecz-
ności i z pewnością przysłużą się 
mieszkańcom sołectw oraz space-
rowiczom i rowerzystom odwie-
dzającym Bardo.

Remiza OSP w Dzbanowie 

Wiaty wypoczynkowe przy parkingu na ul. Lipowej

Boisko wielofunkcyjne w Brzeźnicy

Droga w Dzbanowie
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Dożynki Gminne w Dzbanowie

W pierwszą niedzie-
lę września odbyły 
się Gminne Dożynki 

2022! Święto plonów jest podsu-
mowaniem całego roku ciężkiej 
pracy w sołectwach, uwieńcze-
niem zbiorów oraz okazją do 
wspólnej zabawy i integracji! 
Tak też było i w tym roku.

Po raz pierwszy dożynki w 
Gminie Bardo zorganizowało so-
łectwo Dzbanów.

Tradycyjnie przed mszą w 
stronę miejsca uroczystości udał 
się barwny korowód z wieńcami, 
które przygotowały wszystkie 

sołectwa z Gminy Bardo. Główne 
obchody dożynkowe odbyły się na 
terenie rekreacyjnym przy boisku 
sportowym w Dzbanowie.

Następnie Mszę Świętą po-
lową odprawił ks. Stanisław Sa-
ryczew – proboszcz parafi i św. 
Anny w Przyłęku. W trakcie mszy 
poświęcono chleb oaz plony z te-
gorocznych zbiorów. Po eucha-
rystii ofi cjalnego otwarcia świę-
ta plonów dokonali: Burmistrz 
Miasta i Gminy Bardo Krzysztof 
Żegański, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bardzie Barbara 
Strzelec, starostowie dożynek w 

osobach Katarzyna Kucharska 
i Mateusz Stachowicz oraz soł-
tys Dzbanowa Jerzy Zyskowski. 
Głos zabrali także przybyli na 
uroczystości dożynkowe goście 
m.in. Poseł na Sejm RP Wojciech 
Murdzek, Senator RP Aleksander 
Szwed, Starosta Powiatu Ząb-
kowickiego Roman Fester oraz 
Przewodniczący Rady Powiato-
wej Dolnośląskiej Izby Rolniczej 
w Ząbkowicach Śląskich Wiktor 
Skotnicki. Przewodniczący DIR-u 
wręczył podziękowania za dzia-
łalność społeczną na rzecz śro-
dowiska wiejskiego. Ponadto po-

dziękowania w imieniu Posła na 
Sejm Marcina Gwoździa odczy-
tała jego asystentka, pani Justyna 
Zawiślak.

Po ofi cjalnym otwarciu doży-
nek burmistrz wraz z mieszkań-
cami podzielił się poświęconym 
w trakcie mszy chlebem dożyn-
kowym, a sołectwa zaprezento-
wały swoje wieńce dożynkowe.

Po części ofi cjalnej rozpoczęła 
się część artystyczna – na sce-
nie pojawili się: zespół Wiolinek 
i „Przełomiacy”, rodzinny zespół 
z Janowca ŁAP- TRIO i Waldemar 
Bałwas. Nie zabrakło atrakcji dla 
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dzieci, zamków dmuchanych i 
strażackiego toru przeszkód. 

Dożynki zakończyły się za-
bawą taneczną pod gwiazdami i 
pokazem sztucznych ogni. 

Warto podkreślić, że w orga-
nizację dożynek zaangażowała 
się cała wioska. 

Za pomoc w organizacji doży-
nek dziękujemy:

- sołectwom gminy, 
- mieszkańcom Dzbanowa,
- gminnym OSP, 
- Zakładowi Komunalnemu w 

Bardzie.

Dzień Sybiraka w Bardzie
W niedzielę 18 wrze-

śnia 2022r. w Bardzie 
uczczono 83. rocznicę 

napaści Rosji Sowieckiej na Pol-
skę. Uroczystości Dnia Sybiraka 
rozpoczęły się Mszą Świętą. Na-
stępnie zgromadzeni w bazylice 
mieszkańcy i goście wysłuchali 
patriotycznego koncertu przygo-
towanego specjalnie na ten dzień 
przez zespół „Wiolinek” i uczniów 
Zespołu Szkolno- Przedszkol-
nego im. KEN w Bardzie. Na za-
kończenie obchodów Burmistrz 
Miasta i Gminy Bardo Krzysztof 
Żegański wraz z Przewodniczą-
cą Rady Miejskiej w Bardzie Bar-
barą Strzelec oraz kierownikami 
jednostek organizacyjnych gminy 
złożyli kwiaty i znicze pod tablicą 
upamiętniającą zesłanych na Sy-
bir.

Udział w uroczystości wziął 
również Starosta Powiatu Ząbko-
wickiego Roman Fester. 
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Gmina Bardo i gruzińska 
gmina Keda podpisały 
porozumienie o współpracy

W piątek, 9 września 
2022r. w sali wielofunk-
cyjnej Centrum Kul-

tury i Biblioteka w Bardzie w trak-
cie uroczystego posiedzenia Rady 
Miejskiej w Bardzie, nastąpiło pod-
pisanie porozumienia o współpracy 
partnerskiej pomiędzy Gminą Bar-
do a Gminą Keda (Autonomiczna 
Republika Adżarii/ Gruzja).  

Specjalnie na to wydarzenie 
do Barda przyjechała delegacja 
przedstawicieli Autonomicznej 
Republiki Adżarii w osobach: Prze-
wodniczącego Najwyższej Rady 
Autonomicznej Republiki Adżarii 
Davita Gabaidze, Ministra Finan-
sów i Gospodarki Jaby Phutakara-
dze, posła Ilia Verdzadze, posłanki 
Phati Khalvashi, burmistrza Kedy 
Rolandi Beridze, dyrektorów de-
partamentów Rady Najwyższej 
Pheride Ustiashvili, Zuraba Tchur-
kveidze i Khatuny Nakeuri.

Swoją obecnością zaszczycili 
również poseł na Sejm RP Mar-
cin Gwóźdź, senator RP Aleksan-
der Szwed, marszałek WD Cezary 
Przybylski, radni wojewódzcy, lo-
kalni samorządowcy, przedstawi-
ciele Urzędu Marszałkowskiego 
WD, wójt Tarnowa Podgórnego 
Tadeusz Czajka, zastępca wójta 
Ewa Noszczyńska-Szkurat, kie-
rownicy jednostek oraz sołtysi 
Gminy Bardo.

Tuż po otwarciu posiedze-
nia głos zabrał gospodarz naszej 
gminy burmistrz Krzysztof Że-
gański,  który wskazał, że starania 
o to, by gruzińska gmina stała się 
naszym partnerem rozpoczęły się 
już blisko cztery lata temu, więc 
tym bardziej cieszy fakt, że do 
porozumienia ostatecznie doszło. 
Następnie głos zabrali  Davit Ga-
baidze Przewodniczący Najwyższej 
Rady Adżarii oraz marszałek WD 
Cezary Przybylski, którzy współ-
pracę na poziomie województwa 
dolnośląskiego zawiązali już kilka 
lat temu. Zgodnie wskazywali, że 
jego rozszerzanie o poszczególne 
gminy idzie zgodnie z planem, co 

tylko cementuje dotychczasowe 
działania. Radości z zawieranego 
porozumienia w swoim przemó-
wieniu nie krył również burmistrz 
Kedy Rolandi Beridze.

W dalszej części posiedzenia 
obie gminy dokonały krótkiej pre-
zentacji potencjału, realizowanych 
inwestycji i planów rozwojowych. 
Burmistrzowie wskazali także 
obszary, w jakich widzą dalszą 
współpracę i możliwości rozwojo-
we w zakresie partnerstwa. Zgod-
nie uznali, że wymiana dobrych 
praktyk powinna nastąpić w za-
kresie społecznym, kulturalnym i 
edukacyjnym. Tuż po tym włoda-
rze Gminy Bardo i Gminy Keda w 
towarzystwie przewodniczącego i 
marszałka złożyli podpisy pod po-
rozumieniem o współpracy.

Uroczyste posiedzenie Rady 
Miejskiej w Bardzie zakończyło się 
gratulacjami, które na ręce burmi-
strzów złożyli parlamentarzyści i 
zgromadzeni w CKiB goście. Tuż 
po zamknięciu uroczystego posie-
dzenia Rady Miejskiej w Bardzie 
wszyscy zgromadzeni zapozowali 
do pamiątkowego zdjęcia.

Wierzymy, że nawiązana 
współpraca wpłynie na rozwój 
dobrych praktyk, wymianę kul-
turową, turystyczną i historyczną 
pomiędzy naszymi gminami, a w 
dalszej perspektywie pozwoli na 
nawiązanie więzi pomiędzy miesz-
kańcami Barda i Kedy. 

Burmistrz Barda 
otrzymał ukraińskie 
odznaczenie 
HONOR I CHWAŁA

9 sierpnia 2022r. do Bar-
da przybyła delegacja z 
Ukrainy na czele z Alek-

sandrem Kondriatiukiem z Ży-
tomierskiej Rady Wojskowej, by 
wręczyć Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Bardo Krzysztofowi Że-
gańskiemu odznaczenie HO-
NOR I CHWAŁA. 

Ukraińskie odznaczenie HO-
NOR I CHWAŁA przyznawane 
jest w Ukrainie od przeszło 30 
lat. W tym czasie trafi ło do 174 
osób, a burmistrz Krzysztof Że-
gański jest pierwszym cudzo-
ziemcem, któremu je przyznano. 

Odznaczenie HONOR I 
CHWAŁA trafi ło do burmistrza 
za sprawą pomocy i wsparcia 
jakiego udziela pogrążonej w 

wojnie Ukrainie, szczególnie na 
terenie obwodu żytomierskiego, 
do którego kierowana jest po-
moc z Barda. 

Burmistrz otrzymując od-
znaczenie nie krył emocji i głę-
bokiego wzruszenia z uhonoro-
wania go w tak doniosły sposób. 
Wyraźnie jednak wskazał, że jest 
to odznaczenie dla wszystkich 
mieszkańców naszej gminy, bo 
to dzięki ich solidarności i zaan-
gażowaniu tak znacząca pomoc 
mogła dotrzeć do udających się 
na front mieszkańców Romano-
wa i ich rodzin. 
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Nowy rok szkolny 2022/2023

W szkole powstałoW szkole powstało
„Laboratorium Przyszłości”

Wraz z początkiem wrze-
śnia dzieci i młodzież w 
całym kraju powróciły 

do szkół. Nie inaczej było w naszej 
gminie. Uroczyste rozpoczęcie 
nowego roku szkolnego odbyło 
się w Zespole Szkolno- Przed-
szkolnym im. KEN w Bardzie oraz 
w filii w Przyłęku. Udział w wyda-
rzeniach wziął Burmistrz Miasta 
i Gminy Krzysztof Żegański, któ-

ry życzył uczniom obu placówek, 
aby powrót do szkolnych ławek 
okazał się dla nich szansą i oka-
zją do rozwijania pasji i umiejęt-
ności, osiągania imponujących 
wyników w nauce i sporcie oraz 
nawiązania wielu przyjacielskich 
relacji. Uśmiechy na twarzach 
dzieci wskazują, że z chęcią wra-
cają do szkolnych murów stęsk-
nieni za kolegami z klasy. 

Nowy rok szkolny to także 
pierwszy ważny dzień w edukacji 
najmłodszych dzieci, które rozpo-
czynają swoją przygodę w szkole. 
Stąd szczególne życzenia i słowa 
wsparcia burmistrz Krzysztof Że-
gański i dyrektor Wioletta Piojda 
skierowali również do pierwsza-
ków i ich rodziców. 

Wszystkim uczniom bardz-
kich placówek oraz młodzieży 

szkół ponadpodstawowych, a 
także studentom rozpoczynają-
cym rok szkolny w październi-
ku życzymy samych sukcesów 
w nauce. Pocieszeniem dla tych 
mniej chętnie powracających do 
szkoły, niech będzie fakt, że już 
za 10 miesięcy znów będą waka-
cje.  

O d 1 września 2022 r. w 
Zespole Szkolno- Przed-
szkolnym im. KEN w Bar-

dzie z filią w Przyłęku działa LA-
BORATORIUM PRZYSZŁOŚCI. 

Laboratorium składa się z 
pracowni ROBOTYKI, AUDIO-
-VIDEO oraz DRUKU 3D, tworząc 
PRACOWNIĘ STEM. Wartość 
zakupionego sprzętu na który 
szkoła otrzymała dofi nansowa-

nie z Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej to 90 900 zł. Na wyposa-
żeniu pracowni znajdują się dwie 
drukarki 3D, scaner do druku 3D, 
długopisy 3D, monitor interak-
tywny, laptop roboty photon, 
micro-bity, lutownica, profesjo-
nalny sprzęt oraz wyposażenie 
do studia fotografi cznego i oczy-
wiście fi lamenty do drukowania 
w 3D.

Bardzo cieszymy się z zaku-
pionego sprzętu i wierzymy, że 
pracownia stanie się miejscem 
inspirującym dla dzieci i mło-
dzieży oraz samych pedagogów.

Wraz z rozpoczęciem nowe-
go roku szkolnego nastąpiło ofi-
cjalne otwarcie laboratorium w 
którym uczestniczył Burmistrz 
Miasta i Gminy Bardo Krzysztof 
Żegański.  W pracowni odbywa-

ją się lekcje, zajęcia projektowe, 
a także, zgodnie z inicjatywą 
DŁUGIE PRZERWY Z DRUKIEM 
3D. 

Przygoda z nowymi technolo-
giami w szkole, trwa w najlepsze 
gromadząc w laboratorium dzie-
ci zainteresowane testowaniem, 
programowaniem, montażem fi l-
mów oraz obróbką zdjęć. 
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W Bardzie odbyły się  
Mistrzostwa Polski 
w maratonie  
Bike Maraton!

Bardzkie 
„pierwszaki” 
uczą się pływać!

W ramach II edycji programu DOL-
NOŚLĄZAK UMIE PŁYWAĆ 2022 
Gmina Bardo otrzymała 15 miejsc 

dla uczniów klas pierwszych na zajęcia na-
uki pływania. To już kolejne środki zdobyte 
w ostatnich latach na realizację praktycz-
nych zajęć w tym zakresie.

Program zakłada systematyczny i po-
wszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych zajęciach sportowych. Całość 
projektu finansowana jest z Funduszu Zajęć 
Sportowych dla Uczniów przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego oraz częściowo 
przez Gminę Bardo. Operatorem i realizato-
rem całości programu jest Dolnośląska Fede-
racja Sportu. Warto również dodać, że Gmina 
Bardo wyasygnowała także dodatkową kwotę 
na realizację zajęć nauki pływania dla do-
datkowej grupy 11 dzieci z klas pierwszych w 
ramach programu profilaktyki przeciwdzia-
łania alkoholizmowi. Dzięki temu łącznie 26 
dzieci z naszej gminy nabędzie cenną umie-
jętność pływania. 

Głównymi celami projektu są: upo-
wszechnianie aktywności fizycznej dzieci i 
młodzieży,  nabycie przez dzieci podstawo-
wych umiejętności pływania, profilaktyka 
przeciwdziałania i korygowanie wad posta-
wy,  zapobieganie zjawiskom patologii spo-
łecznych, poprzez organizację zajęć sporto-
wych dla uczniów,  efektywne wykorzystanie 
infrastruktury sportowej (pływalnie),  wy-
równywanie szans w dostępie do infrastruk-
tury sportowej poprzez objęcie projektem 
w szczególności uczniów, zamieszkałych w 
miejscowościach, w których nie wybudowano 
krytej pływalni oraz edukacja w zakresie bez-
piecznego korzystania z akwenów wodnych.

Na II edycję programu składa się 10 wyjaz-
dów na krytą pływalnię w Kłodzku w terminie 
od 24 września 2022r. do 19 listopada 2022r. 
w czasie których zajęcia realizowane będą w 
blokach 2 x 45 minut, tj. 1,5 godziny zajęć na 
basenie,  łącznie 20 godzin lekcyjnych. Udział 
dzieci w projekcie jest bezpłatny.

W sobotę 10 września 
2022r. Bardo stało się 
kolarską stolicą kra-

ju, a to za sprawą Mistrzostw 
Polski w maratonie Bike Ma-
raton, które tego dnia zago-
ściły w naszej gminie. Zawody 
rozpoczęły się punktualnie o 
10.30 na ul. Polnej. Zgroma-
dzeni na starcie zawodnicy 
wyruszyli na trasy zlokali-
zowane w Górach Bardz-
kich na czterech dystansach: 
GIGA, MEGA, CLASSIC i FUN. 
Wśród zawodników z całego 
kraju o tytuł mistrza walczyli 
najlepsi z najlepszych. 

Przeważającej części wy-
darzenia sprzyjała pogoda, 
było ciepło i słonecznie. Kilka 
minut po godzinie 15.00 roz-
poczęły się pierwsze deko-

racje, niestety jednocześnie 
pojawił się także pierwszy 
deszcz. To jednak nie prze-
szkodziło zawodnikom w 
ukończeniu trasy. Wielu z 
nich nie kryło zadowolenia z 
przygotowanych tras i frajdy 
jaką sprawił im start w za-
wodach. Położenie i piękne 
widoki towarzyszące trasom 
bardzo przypadły do gustu 
biorącym udział w zawodach, 
stąd często zapowiadali swój 
rychły powrót do naszego 
miasteczka. Cieszymy się, 
że ponad 1000 sympatyków 
dwóch kółek, zawodowców i 
amatorów zjechało do Barda, 
by zmagać się na trasach Gór 
Bardzkich, które są naprawdę 
wyjątkowe.  

Ubiegłoroczna edycja mi-

strzostw gościła w Srebrnej 
Górze, a Bardo było jedynie 
partnerem wydarzenia. Te-
goroczna edycja mistrzostw 
w Bardzie to wyniki ubiegło-
rocznych zapowiedzi burmi-
strza Krzysztofa Żegańskiego, 
który obiecał, że sprowadzi 
wydarzenie do naszej gminy. 

Z uwagi na starania naszej 
gminy o miano miasta przyja-
znego rowerzystom i aktywne-
go wypoczynku lepszego wy-
darzenia nie moglibyśmy sobie 
wymarzyć. Burmistrz Krzysz-
tof Żegański już czyni stara-
nia, aby wydarzenie powróciło 
do Barda, chociażby w randze 
pucharowej i nadal gromadzi-
ło najlepszych kolarzy z kraju 
właśnie w Mieście Cudów.
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„Bardzka Piąteczka”  
z rekordową frekwencją!

Rally Masters po raz drugi w Bardzie

W sobotę 17 września, ponad 
90 zawodników stawiło 
się na starcie VIII Biegu 

Przełajowego „Bardzka Piątecz-
ka”. Jest to najwyższa frekwencja 
biegaczy w ośmioletniej historii 
zawodów. Najszybsi przebiegli 
pięciokilometrową trasę w trochę 
ponad 20 minut.

Punktualnie o godz. 10.00 
sygnał do wspólnego startu dał 
Burmistrz Miasta i Gminy Bardo 
Krzysztof Żegański. Jak w poprzed-
nich edycjach oprócz dystansu na 5 
km, zawodnicy mogli rywalizować 
również na trasie 10 i 15 km. Każdy 

uczestnik biegu otrzymał pamiąt-
kowy medal.

Pomysłodawcą „Bardzkiej Pią-
teczki” jest Tomasz Janik, który 
również i tym razem wspierał or-
ganizację zawodów. 

Najszybszymi zawodnikami z 
Gminy Bardo na 5 km okazali się: 
Mateusz Kulig i Irena Zalega, na 10 
km Ryszard Maślak i Sylwia Ko-
dzis, a na 15 km Piotr  Kociołowicz 
– gratulujemy!!!

Nagrody i piękne puchary dla 
najlepszych zawodników w imie-
niu Burmistrza Krzysztofa Żegań-
skiego wręczał pracownik Refera-

tu Komunikacji Społecznej. Bardzo 
dziękujemy za pomoc i wsparcie 
przy organizacji zawodów biego-
wych. Sponsorami biegu było Nad-
leśnictwo Bardo Śląskie oraz Hotel 
Bardo. Natomiast współorganiza-
torem biegu, oprócz Gminy Bardo, 
było Centrum Kultury i Biblioteka. 
Pomiar czasu zapewniła ULTI-
MASPORT. Dziękujemy również 
wolontariuszom uczestniczącym 
w sportowym wydarzeniu.

Podsumowując tegoroczną 
edycję możemy stwierdzić, że po 
raz kolejny dopisała frekwencja i 
pogoda, a podczas biegów pano-

wała wyśmienita sportowa atmos-
fera. To wszystko w przepięknej 
scenerii Gór Bardzkich. Zawody 
były świetną okazją do promo-
wania aktywnego wypoczynku 
i przedstawienia walorów tury-
stycznych Gminy Bardo.

Pełną listę z wynikami można 
zobaczyć na stronie internetowej 
ULTIMASPORT.PL

Dziękujemy za udział w VIII 
Biegu Przełajowym „Bardzka Pią-
teczka” i już dzisiaj serdecznie 
zapraszamy na kolejną edycję za 
rok! 

18 września 2022r. 
już po raz drugi 
w Bardzie odbył 

się rajd samochodowy Rally 
Masters organizowany przez 
Stowarzyszenie G4 Sport 
Club z Wojkowic. 

Impreza cieszyła się dużą 
popularnością wśród fanów 
motoryzacji i rajdowych emo-
cji. Do Barda zjechało kilka-
dziesiąt załóg z całej Polski, by 
podjąć wyzwanie uzyskania 

najlepszego czasu na wyma-
gających odcinkach w Bar-
dzie, Opolnicy i Wojborzu. 
Zmagania trwały od godzin 
porannych i zakończyły się 
wręczeniem nagród i pucha-
rów załogom, które uzyskały 
najlepsze wyniki. 

Honorowy patronat nad 
wydarzeniem objał Burmistrz 
Miasta i Gminy Bardo Krzysz-
tof Żegański. 
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Dodatek węglowy  
informacje dla mieszkańców

W dniu 20 września 2022 r. we-
szła w życie nowelizacja przepisów 
- ustawa regulująca zasady i tryb 
przyznawania dodatków węglo-
wych jak i szczególnych rozwiązań 
dla gospodarstw domowych z ty-
tułu wykorzystywania niektórych 
źródeł ciepła.

 
Najważniejsze  
wprowadzone zmiany:

1. Dodatek węglowy w wysoko-
ści 3 000 zł przyznawany miał być 
na  każde gospodarstwo domowe, 
które korzysta z węgla. Obecnie, w 
przypadku gdy pod jednym adre-
sem miejsca zamieszkania zamiesz-
kuje więcej niż jedno gospodarstwo 
domowe, jeden dodatek węglowy 
przysługuje dla wszystkich gospo-
darstw domowych zamieszkują-
cych pod tym adresem. Natomiast 
w przypadku gdy wniosek o wypła-
tę dodatku węglowego złożono dla 
więcej niż jednego gospodarstwa 
domowego mających ten sam adres 
miejsca zamieszkania, to dodatek 
ten jest przyznawany wnioskodaw-
cy, który złożył wniosek jako pierw-
szy. Pozostałe wnioski pozostawia 
się bez rozpoznania.

2. Zostanie też wydłużony ter-
min weryfikacji wniosków o  do-
datek przez urzędy – z  30 dni do 
60 dni. Tym samym wydłuża się 
termin wypłaty świadczenia do 2 
miesięcy od dnia złożenia wniosku, 
ale  nie później niż do 30 grudnia 
2022 r.

3. Informacje podane we wnio-
sku o dodatek węglowy składa się 
pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń.

Ustawa wprowadza również 
jednorazowe dodatki dla gospo-
darstw domowych, w przypadku 
gdy głównym źródłem ciepła go-
spodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, komi-
nek, koza, ogrzewacz powietrza, 
trzon kuchenny, piecokuchnia albo 
piec kaflowy na paliwo stałe, zasi-
lane peletem drzewnym, drewnem 
kawałkowym lub innym rodzajem 
biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skro-
plonym gazem LPG (nie dotyczy 
gazu ziemnego dystrybuowanego 
siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) 
oraz gazu LPG z tzw. butli gazo-
wej), albo

3) kocioł olejowy – przy czym 
dla otrzymania dodatku, źródła te 
muszą być wpisane do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek wynosi:
1)  3000 złotych  – w  przypad-

ku gdy głównym źródłem ciepła 
jest kocioł na  paliwo stałe zasi-
lany peletem drzewnym lub in-
nym rodzajem biomasy, z  wyłą-
czeniem drewna kawałkowego; 
2)  1000 złotych  – w  przypadku 
gdy głównym źródłem ciepła jest 
kocioł na  paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia albo  piec 
kaflowy, zasilane drewnem kawał-
kowym;

3)  500 złotych  – w  przypadku 
gdy głównym źródłem ciepła jest 
kocioł gazowy zasilany skroplonym 
gazem LPG (nie dotyczy gazu ziem-
nego dystrybuowanego siecią ga-
zową (tzw. gaz sieciowy) oraz gazu 
LPG z tzw. butli gazowej);

4) 2000 złotych – w przypadku 
gdy głównym źródłem ciepła jest 
kocioł olejowy.

Informujemy, że na terenie 
Gminy Bardo obsługę wniosków 
o wypłatę ww. dodatku realizował 
będzie Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Bardzie, ul. Grunwaldzka 
6-8. Wszelkie dodatkowe informa-
cje można uzyskać telefonicznie w 
godzinach: poniedziałek 7:30-17:00, 
wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 
7.30-14.00 pod numerem 74 8171708 
lub mailowo  opsbardo@poczta.
onet.pl 

Wniosek:
Wzór wniosku o wypłatę ww. 

dodatku określa Minister właściwy 
do spraw energii w drodze roz-
porządzenia. Druki wniosków są 
dostępne w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Bardzie oraz w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Bardzie.

Wnioski można składać:
• elektronicznie z wykorzysta-

niem platformy ePUAP
• papierowo w Ośrodku Po-

mocy Społecznej w Bardzie przy 
ul. Grunwaldzkiej 6-8 w Bardzie w 
godzinach: poniedziałek 7:30-17:00, 
wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 
7.30-14.00.

Wniosek o przyznanie ww. do-
datku można składać do 30.11.2022 
r.

Wnioski o wypłatę ww. dodat-
ku złożone po 30.11.2022 r. pozo-
stawia się bez rozpoznania.
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Centrum Kultury i Biblio-
teka w Bardzie otrzymało 
dofinansowanie na reali-

zację projektu pn. „Romanów- 
Bardo. Blisko, coraz bliżej” 
w ramach programu Polsko- 
Ukraińskiej Wymiany Młodzie-
ży, którego organizatorem jest 
Narodowe Centrum Kultury. 

W ramach projektu nasza 
jednostka zorganizowała w 
dniach 12- 21 sierpnia 2022r. 
dla grupy 30 dzieci i młodzie-
ży oraz trzech opiekunów i 

tłumacza, 10 dniowy pobyt w 
Bardzie. 

Uczestnikami projektu po 
stronie ukraińskiej były dzieci i 
młodzież zamieszkujące miejsco-
wość Romanów, znajdującą się w 
obwodzie żytomierskim w Ukra-
inie. Po stronie polskiej, udział w 
projekcie wzięły dzieci i młodzież 
zamieszkujące Gminę Bardo.

Zaplanowany program dla obu 
grup narodowościowych zakładał 
zagospodarowanie im czasu róż-
norodnymi zajęciami edukacyj-

nymi, ruchowymi i atrakcyjnymi 
wycieczkami do miejsc o charak-
terze turystycznym, rekreacyj-
nym i historycznym.

W ramach realizowanego pro-
gramu jego uczestnicy poznali 
lokalną historię, kulturę regionu 
Dolnego Śląska oraz uczestniczy-
li w zajęciach językowych, które 
miały na celu przełamanie bariery 
językowej pomiędzy rówieśnikami. 

Wspólne spotkania były okazją 
do bliższego poznania się, zabawy 
i biesiadowania. 

Dla większości młodzieży 
ukraińskiej pobyt w Bardzie był 
pierwszym wyjazdem poza grani-
ce kraju. Dla wielu z nich stanowił 
także chwilowy odpoczynek od 
napiętej i pełnej poczucia strachu 
sytuacji, jaka towarzyszy im od 
przeszło 7 miesięcy.  

Narodowe Centrum Kultury 
przyznało CKiB kwotę 43 200,00 
zł na realizację tego projektu. 
Wkład własny Centrum Kultu-
ry i Biblioteka w Bardzie wyniósł 
4 850,00 zł

Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży 
w Bardzie dobiegła końcaw Bardzie dobiegła końca

Dolnośląski Festiwal 
Muzyczny gościł 
w Bardzie

IX edycja Bardzkiego 
Lata Organowego 
dobiegła końca

30czerwca i 13 sierp-
nia 2022r. w Bazylice 
Mniejszej w Bardzie 

odbyły się koncerty organowe w 
ramach X jubileuszowej edycji 
Dolnośląskiego Festiwalu Mu-
zycznego. 

Dla bardzkiej publiczności za-
grali Luigi Vincenzo w repertuarze 
Francka, Guilmanta, Bacha i Bos-
siego oraz Stefano Pellini i Stefano 
Manfredini w koncercie na cztery 
ręce i cztery nogi. Duet Stefano 
zaprezentował kompozycje takich 
wirtuozów jak Czerny, Kellner, 
Rudnick,  czy Albrechtsberger. 

Koncerty zgromadziły licznych 
sympatyków muzyki organowej, 
mieszkańców naszej gminy oraz 
wiernych sympatyków festiwalu. 
Świetnie dobrany repertuar i nie-
przeciętni artyści zostali docenie-
ni przez publiczność gromkimi 
brawami. 

Festiwal gości w Bardzie i na 
Ziemi Kłodzkiej dzięki funda-
cji prowadzonej przez niezwykle 
utalentowaną śpiewaczkę i me-
nadżerkę kultury Magdalenę Cor-
nelius- Kulig. Cieszymy się, że ju-
bileuszowa edycja festiwalu miała 
swój przystanek również w Bardzie. 

30września 2022r. 
odbył  się ostatni, 
czwarty koncert 

tegorocznej dziewiątej edycji 
Bardzkiego Lata Organowe-
go. 

W trakcie letnich kon-
certów w bardzkiej bazylice 
występowali artyści z Polski, 
Niemiec i odległych Chin. 
Zgromadzonym w bazyli-
ce melomanom towarzyszyły 
utwory wybitnych kompozy-
torów Jana Sebastiana Bacha, 
Ludwiga van Beethovena, Ale-
xandra Guilmanta, Donizettie-
go, Paderewskiego, Francka i wielu 
innych. Nie lada gratką dla sympa-
tyków festiwalu był koncert Marii 
Pomianowskiej i  Mingije  You. Ar-
tystki wykonały go grając na tra-
dycyjnych chińskich instrumen-
tach, a w repertuarze nie zabrakło 
charakterystycznych brzmień na-
wiązujących do najstarszych dzieł 
muzycznych tego regionu świata. 

Od początku dyrektorem ar-
tystycznym festiwalu jest prof. 

Andrzej Chorosiński i to do niego 
i Jego syna należał ostatni tego-
roczny koncert pt. „Romantyzm w 
polskiej poezji”, łączący muzykę i 
recytację najpiękniejszych wierszy 
Norwida, Mickiewicza i Słowackie-
go.

W przyszłym roku odbędzie się 
X jubileuszowa edycja Bardzkiego 
Lata Organowego, na którą już dziś 
zapraszamy. Tymczasem wszyst-
kim uczestnikom tegorocznej edy-
cji dziękujemy za udział. 



16 - BIULETYN BARDZKI - PAŹDZIERNIK 2022 WWW.BARDO.PL


