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Szanowni Mieszkańcy, 
w Państwa ręce oddaję 

czwarty numer Biuletynu Bardz-
kiego, a zarazem pierwszy w 2023 
roku.

Kończący się rok kalendarzo-
wy i rozpoczęcie się nowego to 
dla wielu z nas okres podsumo-
wań, analiz, trudnych decyzji i 
planów na przyszłość.

Nie inaczej jest w moim przy-
padku. Poprzedni rok był nie-
zwykle wymagający dla gminy i 
obfitował w ważne dla lokalnej 
społeczności inwestycje, jak cho-
ciażby:  przebudowa ulic Głównej 
i Noworudzkiej, Jagiellońskiej, 
Mickiewicza, Kościuszki, Cha-
browej w Bardzie, drogi gminnej 
w Opolnicy, przebudowa drogi w 
Dzbanowie, dróg wewnętrznych 
w Przyłęku i Grochowej.

W 2022 roku sołectwa Janowiec 
i Opolnica zyskały długo oczekiwa-
ną sieć wodociągową. Udało nam 
się również otrzymać dofinanso-
wanie do budowy nowej świetlicy 
wiejskiej w Grochowej i wybudo-
wać boisko wielofunkcyjne w so-
łectwie Brzeźnica. Bardzki most 
został zrewitalizowany i zyskał ilu-
minację, co wierzę, przyczyni się 
do zwiększenia atrakcyjności Bar-
da w oczach turystów i pielgrzy-
mów. W pobliżu pętli Hrabiowskiej 
powstała strefa relaksu. W grud-
niu z wielką radością dokonałem 
otwarcia Centrum Seniora, które 
posłuży wszystkim mieszkańcom 
naszej gminy jako miejsce rehabi-
litacji oraz centrum kultury, rekre-
acji i zdrowego trybu życia.

Ubiegły rok to także rekordowe 
dofinansowanie w kwocie blisko 
11 milionów złotych, które sfinan-
sują częściowo Centrum Turystki 
Aktywnej, którego koncepcję wie-
lokrotnie już Państwu przedsta-
wiałem.

Wreszcie 2022 rok to czas 
wojny u naszego Sąsiada, w Ukra-
inie i wyzwanie, z jakim się mie-
rzyliśmy, czyli niesienia wspar-
cia i pomocy. Sądzę, że ten test 
zdaliśmy, za co bardzo dziękuję 
mieszkańcom i przedsiębiorcom 
z naszej gminy. 

Cieszę się, że mogłem się z 
Państwem spotykać w trakcie licz-
nych koncertów, działań kultu-
ralnych oraz imprez sportowych: 
Otwarcia Sezonu Rowerowego, 
Mistrzostw Polski MTB; z Waszy-
mi dziećmi w trakcie ferii i wakacji 
z CKiB oraz przy wielkanocnym i 
wigilijnym stole w domu kultury.

Rok 2022 w historii Barda za-
pisze się też jako czas nowych, 
owocnych przyjaźni, a to za sprawą 
porozumienia o współpracy, jakie 
udało się nam zawrzeć z gruzińską 
gminą Keda. 

Budżet inwestycyjny mijają-
cego roku to przeszło 16 milionów 
złotych, które przyczyniły się do 
poprawy komfortu życia i bez-
pieczeństwa mieszkańców naszej 
gminy.  

Plany na 2023 rok są niemniej 
ambitne jak tegoroczne i wierzę, 
że uda nam się je wszystkie zre-
alizować. Planuję rozpoczęcie 
przebudowy ul. Krakowskiej w 
Bardzie, budowę świetlicy wiej-
skiej w Grochowej, rozbudowę in-
frastruktury sportowej w Bardzie, 
wykonanie dokumentacji projek-
towych niezbędnych do rozpo-
częcia remontów kolejnych dróg i 
ulic naszej gminy. To również czas 
na poszukiwanie dodatkowego fi-
nansowania inwestycji w ramach 
programów unijnych

Budżet i plany inwestycyj-
ne dla naszej gminy na ten rok 
przedstawiłem Państwu na kolej-
nych stronach biuletynu. 

Korzystając z okazji, chciał-
bym podziękować za rzetelną 
pracę i zaangażowanie w sprawy 
gminy wszystkim pracownikom 
UMiG oraz jednostek podle-
głych, radnym, sołtysom, radom 
sołeckim, lokalnym działaczom, 
przedsiębiorcom, a także wszyst-
kim osobom wspierającym mnie 
w minionym roku i proszę o nie-
mniej i w tym, właśnie rozpoczy-
nającym się. 

Tymczasem zachęcam do 
lektury czwartego numeru Biule-
tynu Bardzkiego. 

Krzysztof Żegański 
Burmistrz Miasta i Gminy Bardo  

Słowo od burmistrza Jak skorzystać  
z usług rehabilitacyjnych  
w Bardzkim Centrum Seniora?

Aby skorzystać z oferty re-
habilitacyjnej Centrum Se-
niora wystarczy zadzwonić 

pod numer telefonu 669 788 777 i 
umówić się na wizytę.   Na pod-
stawie skierowania od lekarza 
specjalisty  lub wywiadu i bada-
nia pacjenta fizjoterapeuta usta-
la program rehabilitacji, w tym 
określa zabiegi, wyznacza godzi-
nę oraz datę rozpoczęcia i zakoń-
czenia zabiegów.

Pacjenci korzystający z usług 
fizjoterapeutycznych powinni po-
siadać:

a) obuwie zmienne,
b) ręcznik,
c) do zabiegu jonoforezy czy 

fonoforezy pacjent powinien przy-
nieść dwie gazy każda z nich metr 
kwadratowy oraz odpowiedni lek 
zlecony przez lekarza bądź zasu-
gerowany przez fizjoterapeutę.

Pacjenci do 16 roku życia oraz 
osoby ubezwłasnowolnione po-
winny korzystać z rehabilitacji w 
obecności rodzica bądź opiekuna 
prawnego.

Płatność za zabiegi realizowa-
na jest przed rozpoczęciem plano-
wanej rehabilitacji za cały wyzna-
czony cykl najpóźniej do trzeciego 
dnia od jej rozpoczęcia lub każdo-
razowo przed rozpoczęciem za-
biegów. 

Płatność może być realizowana 
kartą płatniczą bądź gotówką.

Wszelkie zniżki i rabaty obo-
wiązują przy zakupie 10 zabiegów 
z góry. Zniżki i rabaty nie nakładają 
się.

Centrum Seniora czynne jest 
od poniedziałku do piątku od 
8.00- 18.00. 
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21grudnia burmistrz 
Krzysztof Żegański 
wraz z zaproszony-

mi gośćmi dokonał oficjalne-
go otwarcia Centrum Seniora w 
Bardzie. W uroczystości wzię-
li udział poseł Marcin Gwóźdź, 
doradca ministra Artur Fiołek, 
lokalni wójtowie i burmistrzo-
wie, przewodnicząca RM wraz 
z radnymi, sołtysi, przedstawi-
ciele środowisk senioralnych z 
Barda, Kłodzka i Złotego Stoku, 
proboszcz bardzkiej parafii oraz 
mieszkańcy gminy Bardo. 

Wydarzenie rozpoczęło się 
symbolicznym przecięciem wstę-
gi przed głównym wejściem do 
obiektu. Następnie zgromadzeni 
przenieśli się do wnętrza, gdzie 
burmistrz zaprezentował poszcze-
gólne etapy powstawania Centrum 
Seniora oraz plan jego działalności 
i wachlarz usług rehabilitacyjnych, 
jakie będzie świadczyć. Inwesty-
cja i wyposażenie obiektu zrobiło 

ogromne wrażenie na biorących 
udział w wydarzeniu gościach. W 
swoich przemówieniach nie kryli 
zachwytu i nie szczędzili gratulacji 
przy okazji życząc dalszego owoc-
nego rozwoju. 

Uroczystość zakończyła się 
degustacją tortu ufundowanego 
przez fi rmę CRYO Science, która 
wyposażyła centrum w cenny dla 
zdrowia sprzęt m.in.: w komorę 
kriogeniczną. 

Warto zaznaczyć, że gruntowny 
remont obiektu oraz zakup sprzę-
tu rehabilitacyjnego został sfi nan-
sowany z RFIL i konkursu „Ro-
snąca Odporność”. Łączna kwota 
inwestycji to 3 200 000,00 zł.

Centrum Seniora 
w Bardzie otwarte!w Bardzie otwarte!
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Złote i diamentowe gody
24 listopada 2022 r. w 

CKiB w Bardzie odbyła 
się uroczystość z okazji 

pięćdziesięciolecia i sześćdzie-
sięciolecia pożycia małżeńskiego.  
Zgromadzeni w sali wielofunk-
cyjnej Jubilaci otrzymali medale 
za długoletnie pożycie małżeń-
skie, które w imieniu Prezydenta 
RP wręczył Burmistrz Krzysztof 
Żegański oraz Przewodnicząca 
RM Barbara Strzelec.

Uroczystość rozpoczęła się od 
prezentacji przedstawiającej w 
telegraficznym skrócie historię 

miłości i wspólnego życia Jubila-
tów. Następnie pary w obecności 
rodziny i bliskich złożyły powtórną 
przysięgę małżeńską, a tuż po niej 
otrzymaly wspomniane wcześniej 
medale.

Czwartkowe spotkanie zakoń-
czyło się krótkim koncertem ze-
społu „Wiolinek” i wspólnym obia-
dem. 

Wszystkim Jubilatom składamy 
życzenia zdrowia, wszelkiej po-
myślności, niesłabnącej miłości i 
obecności bliskich. 

Pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
• Danuta i Leszek Anklewicz

• Genowefa i Stanisław Berdychowscy
• Maria i Adam Bieruta
• Anna i Zygmunt Goraj

• Jadwiga i Tadeusz Hulak
• Anna i Józef Janik

• Janina i Narcyz Knych
• Danuta i Ryszard Kulejowie

• Teresa i Tadeusz Mosór
• Teresa i Zbigniew Owczarczykowie

• Elżbieta i Stanisław Tepliccy
• Maria i Leonard Topolanki

• Irena i Edward Więcław
• Anna i Tadeusz Witsanko
• Halina i Stefan Zielińscy

 
Sześćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego obchodzili:

• Irena i Jan Krupa
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WIEŚCI Z INWESTYCJI

Nowe miejsce 
wypoczynku 
i rekreacji
W Bardzie w pobliżu 

parkingu przy Pę-
tli Hrabiowskiej po-

wstało nowe miejsce wypoczynku 
i rekreacji. Jest to efekt realizo-
wanego przez gminę Bardo pro-
jektu pn. „Odpoczywam w Gó-
rach Bardzkich”. 

W ramach zadania powstały 
trzy wiaty wraz ze stolikami i miej-
scami siedzącymi, miejsce z pale-
niskiem i grillem, leżaki, stojaki na 
rowery oraz kosze na śmieci. Cała 
strefa z uwagi na oddalenie od 
miasta i obawę o wandalizm jest 
monitorowana. 

Zrealizowany projekt stanowi 
odpowiedź na zapotrzebowanie 
osób aktywnie spędzających w tym 
miejscu czas. To tutaj przecina się 
duża ilość szlaków spacerowych, 
pieszych i rowerowych, a powstała 
infrastruktura pozwoli również na 
dłuższe pozostanie w tym miejscu i 
wykorzystanie go w celach wypo-
czynkowych. 

Koszt inwestycji to 152  287,39 
złotych, natomiast dofi nansowanie 
wyniosło 91 452,00 złotych.
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21 grudnia 2022r. od-
było się symboliczne 
otwarcie ulicy Cha-

browej i drogi gminnej w Opo-
lnicy, które w tym roku prze-
szły gruntowną przebudowę. 
Prace inwestycyjne odbywały 

się na odcinku o łącznej dłu-
gości około 650 metrów. W ra-
mach zadania na ul. Chabrowej 
powstała nawierzchnia z kostki 
betonowej, wykonana zosta-
ła sieć wodociągowa oraz nowe 
oświetlenie uliczne. Na odcinku 

drogi gminnej w Opolnicy po-
łożono nawierzchnię z asfalto-
betonu, wykonano wjazdy do 
posesji, przedłużona została sieć 
kanalizacji deszczowej, a na całej 
długości zamontowane zostało 
nowe oświetlenie uliczne.

Gmina Bardo na realizację 
zadania otrzymała dofi nansowa-
nie w kwocie 1 253 700,00 złotych 
z Rządowego Funduszu Dróg Sa-
morządowych. Całość inwestycji 
wniosła  2 380 264,14 złotych.  

Remont ulicy Chabrowej i przebudowa Remont ulicy Chabrowej i przebudowa 
drogi gminnej w Opolnicy zakończonedrogi gminnej w Opolnicy zakończone

11października 2022r. 
odbyło się symbolicz-
ne otwarcie nowo wy-

remontowanych ulic Jagielloń-
skiej, Mickiewicza i Kościuszki w 
Bardzie. Punktualnie o godzinie 
12.00 na skrzyżowaniu ul. Jagiel-
lońskiej i Mickiewicza Burmistrz 
Krzysztof Żegański powitał wraz 
z Przewodniczącą Barbarą Strze-
lec przybyłych na miejsce go-
ści w osobach: posła na Sejm RP 
Marcina Gwoździa, asystenta 
wiceministra Wojciecha Murdz-

ka Magdalenę Piątek, radnych, 
inspektorów nadzoru i wykonaw-
ców zadania, a także przybyłych 
na uroczystość mieszkańców wy-
remontowanych ulic. 

Tuż po powitaniu burmistrz 
pokrótce przedstawił zakres wy-
konanych na osiedlu prac i wyraził 
ogromne zadowolenie z realizacji 
zadania. Podziękował mieszkań-
com za cierpliwość, jaką wykazali 
się w trakcie prowadzonego re-
montu, który trwał długo i sta-
nowił dla nich duże obciążenie. 

Niemniej jednak uczestniczący w 
uroczystości mieszkańcy nie kry-
li swojej radości z wykonanego 
remontu, a co za tym idzie po-
prawy estetyki tej części miasta. 
Uczestniczący w spotkaniu poseł 
Pan Marcin Gwóźdź pogratulował 
mieszkańcom nowych dróg i obie-
cał wspierać jako przedstawiciel 
naszego regionu w parlamencie, 
kolejne inwestycje poprawiają-
ce komfort życia mieszkańców. W 
tym samym tonie wypowiedziała 
się Pani Magdalena Piątek, prze-

kazując serdecznie gratulacje w 
imieniu wiceministra. Po przemó-
wieniach burmistrz Krzysztof Że-
gański zaprosił gości i mieszkań-
ców do symbolicznego przecięcia 
wstęgi, a ks. Jakuba Zielińskiego 
poprosił o poświęcenie zakończo-
nej inwestycji. 

Przebudowa ulic Jagielloń-
skiej, Mickiewicza i Kościuszki 
kosztowała 4 783 040,38 zł, z cze-
go 3.107.163,72 stanowiło dofi nan-
sowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.

Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Przebudowa ulic Jagiellońskiej, 
Mickiewicza i Kościuszki dobiegła końca!Mickiewicza i Kościuszki dobiegła końca!
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Sieć wodociągowa w Janowcu gotowa!
W listopadzie 2022r. do-

biegła końca budowa 
sieci wodociągowej w 

sołectwie Janowiec. Umowa na 
realizację inwestycji została pod-
pisana w czerwcu ubiegłego roku 
i zakładała budowę sieci wodo-
ciągowej oraz stacji podnoszenia 
ciśnienia. 

Roboty zakończyły się zgodnie z 
harmonogramem.

Ostatnim etapem na drodze do 
uruchomienia wodociągu są formal-
ności związane z przekazaniem sieci 
do Zakładu Wodociągów i Kanali-
zacji w Nowej Rudzie, który będzie 
operatorem instalacji. Jeżeli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem to na 
przełomie stycznia i lutego 2023r. w 
kranach w Janowcu popłynie woda 
wprost z sieci. 

Warto wspomnieć, że w sierpniu 
2022 roku do użytku została oddana 
także nowo powstała sieć wodocią-
gowa w sołectwie Opolnica. 

Koszt budowy sieci wodociągo-
wej w Janowcu wyniósł 1 490 309,73 
złotych. Wykonawcą zadania była fi r-
ma Jasta Plus z Żarowa.   

Brzeźnica zyskała nowe boisko sportowe

12 listopada w Brzeźni-
cy nastąpiło ofi cjalne 
otwarcie boiska wie-

lofunkcyjnego. Udział w wyda-
rzeniu wzięli burmistrz Krzysztof 
Żegański, przewodnicząca Barbara 
Strzelec, radny Adam Mateja i soł-
tys wsi Danuta Gurdak.    

Boisko posiada wymiary 19 m 
x 32 m i nawierzchnię poliureta-
nowo- gumową. Przystosowane 
zostało do gry w siatkówkę i ko-
szykówkę. Co istotne w ramach in-
westycji powstało także oświetle-
nie, które pozwoli na korzystanie 

z obiektu także wieczorową porą. 
Wykonawcą prac była fi rma DO-
BRO-BAU FHU Paweł Dąbrowski.

Realizacja inwestycji możli-
wa była dzięki dofi nansowaniu 
pochodzącemu z  RFIL w kwocie 
403  340,00 złotych. Całość inwe-
stycji wyniosła 572 000,00 złotych.

Liczymy, że boisko będzie czę-
sto wykorzystywane przez miesz-
kańców oraz zainteresowanych 
aktywnym spędzania czasu. Przy 
okazji otwarcia boiska odbył się na 
nim pierwszy turniej w siatkówkę.   
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Bardo zyskało nowe miejsce spotkań

O twarcia w towarzystwie 
mieszkańców gminy Bardo 
i czeskiej gminy Bila Voda 

dokonali włodarze gmin będących 
beneficjentami projektu: Krzysztof 
Żegański- burmistrz Barda i Mi-
roslav Kocian- starosta Bilej Vody.

Miejsce spotkań dla miesz-
kańców powstało na pl. Wolności 
pod numerem 4. W założeniu bę-
dzie ono również pełnić funkcję 
Izby Pamięci. Pierwsze eksponaty 
trafiły już do izby, a to za sprawą 
Norberta Kochanka, który na co 
dzień pasjonuje się historią gmi-
ny i kolekcjonuje stare pocztówki 

oraz związane z Bardem pamiąt-
ki. Pan Norbert przekazał do izby 
oryginalną buteleczkę z początku 
XX wieku, pochodzącą z apteki 
„Pod orłem” przedstawiającą dwa 
bardzkie mosty oraz 9 sztuk orygi-
nalnych pocztówek z Barda. 

W ramach projektu w listopa-
dzie i grudniu odbywały się rów-
nież cykliczne spotkania w trakcie 

których zgromadzeni mogli bliżej 
poznać historię naszego miastecz-
ka. Spotkania prowadzone były w 
formie prelekcji i spaceru w tere-
nie, a prowadził je Mateusz Czajka, 
mieszkaniec Barda.    

Pragniemy również przy-
pomnieć i zachęcić wszystkich 
mieszkańców gminy do wspólne-
go tworzenia Izby Pamięci. Jeżeli 

ktoś z Państwa posiada pamiątki 
mające wartość historyczną, któ-
re chciałby udostępnić do po-
dziwiania w izbie, to będzie nam 
niezmiernie miło. Przekazanie 
będzie możliwe w formie depozy-
tu, co oznacza, że będziemy je je-
dynie przechowywać, a pamiątka 
w każdej chwili może powrócić do 
jej właściciela.

W piątek, 4 listopada odbyło się symboliczne otwarcie miejsca spotkań dla miesz-
kańców gminy Bardo, które powstało w ramach projektu pn. „Transgraniczne spo-
tkania międzypokoleniowe w Bardzie”.

W bardzkim rynku stanie zegar miejski

Celem projektu jest zinten-
syfikowanie współpracy 
między instytucjami i spo-

łecznościami w regionie przygra-
nicznym poprzez podniesienie jej 
jakości oraz zwiększenie odwie-
dzalności transgranicznego regio-
nu. W bardzkim rynku powstanie 
stylizowany zegar, który oprócz 
wartości funkcjonalnych, będzie 
tez pełnił funkcję atrakcji tury-
stycznej.

Decyzją EKS-u, zatwierdzona 
wartość całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu wyno-
si:  27  759,40 Euro, natomiast za-
twierdzona wartość dofinansowa-

nia z EFRR to 20 000,00 Euro.
W ramach projektu planowana 

jest realizacja następujących działań:
– wykonanie prac polegających 

na zamontowaniu na rynku styli-
zowanego zegara oraz elementów 
małej architektury (ozdobne ławy 
z donicami), które upiększą zabyt-
kowy rynek w Bardzie,

– uroczystość odsłonięcia ze-
gara oraz promocja projektu.

Zakończenie realizacji projektu 
planowane jest na maj 2023r.  

Projekt współfinansowany 
ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 
realizowanego z Programu 

Interreg V-A Republika  
Czeska – Polska 2014-

2020oraz  budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu 

Glacensis „Przekraczamy 
granice” Fundusz 

Mikroprojektów w Euroregionie 
Glacensis

„Czas na Bardo”, tak brzmi nazwa nowego mikroprojektu, który otrzymał 
unijne dofinansowanie w ramach naboru do Programu Interreg V-A 
Republika Czeska – Polska 2014-2020.
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Bardzki most przeszedł Bardzki most przeszedł 
rewitalizację i zyskał iluminacjęrewitalizację i zyskał iluminację

Zabytkowy most w Bar-
dzie przeszedł gruntow-
ną rewitalizację i zyskał 

iluminację, a to za sprawą pol-
sko- czeskich projektów re-
alizowanych z EFRR w ramach 
Programu Interreg V-A Re-
publika Czeska – Polska 2014-
2020. 

Były to projekty samodzielne 
tzw. typu B i C, które realizowa-
ne były tylko po polskiej stro-
nie, jednak przygotowywane we 
współpracy z Gminą Kuks i Revi-
talizace Kuks z Czech, z którym 
Gmina Bardo ma bardzo dobre 
doświadczenia w tym zakresie.

Realizacja działań projek-
towych przez Gminę Bardo 
polegała przede wszystkim na 
częściowej rewitalizacji zabyt-
kowego mostu na rzece Nysa 
Kłodzka wraz z odtworzeniem 

postumentu pod historyczny po-
mnik – fi gury „Chrystusa ukrzy-
żowanego” i montażu barwnej 
iluminacji. Realizacja projektów 
z pewnością przyczyni się do 
zwiększenia atrakcyjności Barda 
i popularyzacji dziedzictwa kul-
turowego regionu.  

„Rewitalizacja transgranicz-
nego mostu w Bardzie” koszto-
wała 41 825,00 euro. Dofi nan-
sowanie z EFRR wyniosło 30 
000,00 euro co stanowi 71,73 % 
całkowitych wydatków kwalifi -
kowalnych, natomiast wsparcie 

z Budżetu Państwa wyniosło 1 
764,70 euro. Wkład własny Gminy 
Bardo to 10 060,30 euro.

Z kolei realizacja projektu pn. 
„Iluminacja mostu w Bardzie”
wyniosła  27 425,00 euro. Dofi -
nansowanie z EFRR to 23 311,25 
euro co stanowi 85 % całkowitych 
wydatków kwalifi kowalnych, 
natomiast wsparcie z Budżetu 
Państwa 5% wniosło 1 371,25 euro. 
Wkład własny Gminy Bardo to 
tylko 10 % wartości projektu, czy-
li: 2 742,50 euro. 

Fundusz Mikroprojektów 
w Euroregionie Glacensis
Projekt współfi nansowany 
ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 
Regionalnego realizowanego 

z Programu Interreg V-A 
Republika Czeska – Polska 
2014-2020 oraz  budżetu 

państwa za pośrednictwem 
Euroregionu Glacensis 

„Przekraczamy granice”

Powstanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu 
DK nr 8 z drogą powiatową (Przyłęk)

Gmina Bardo podpisała po-
rozumienie z GDDKiA ma-
jące na celu poprawę bez-

pieczeństwa na skrzyżowaniu 
drogi krajowej nr 8 i drogi po-
wiatowej (Przyłęk). Porozumienie 
obejmuje: 

- budowę sygnaliza-
cji świetlnej na skrzyżo-
waniu drogi krajowej nr 8 
z drogą powiatową nr 3340D 
(wszystkie wloty) w m. Bardo;

- budowę oświetlenia de-
dykowanego na 1 przejściu dla 
pieszych w ciągu głównym wraz 

z oświetleniem skrzyżowania, 
dwoma strefami przejściowymi w 
ciągu drogi krajowej nr 8 i przy-
łączem energetycznym. Przy ww. 
przejściu dla pieszych ułożone 
zostaną płytki dla osób niedowi-
dzących i niewidomych, ponadto 
nastąpi wymiana górnych warstw 
nawierzchni bitumicznych jezdni 
na skrzyżowaniu.

Koszt inwestycji to 1 775 671,00 
złotych, a wkład własny Gminy 
Bardo wynosi 100 000 złotych. 

Planowany termin wykonania 
inwestycji to 30 listopada 2023r. 
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Budżet Gminy Bardo na 2023 rok
Dochody ogółem zaplanowa-

no w kwocie 28.891.897,74 zł, w 
tym dochody bieżące w kwocie 
22.150.218,74 zł, natomiast dochody 
majątkowe w kwocie 6.741.679 zł.

Dochody bieżące obejmują: 
    1. Subwencję ogólną z budże-

tu państwa w wysokości 5.296.150 
zł, w tym:

• część oświatowa 4.036.049 zł
• część wyrównawcza 1.248.417 

zł
• część równoważąca 11.684 zł
2. Dochody z tytułu udzia-

łu gmin w podatku dochodowym 
od osób fizycznych  w wysokości 
3.788.884 zł,

3. Dochody z tytułu udzia-
łu gmin w podatku dochodowym 
od osób prawnych w wysokości 
1.016.551 zł,

4. Dotacje celowe z budżetu 
państwa na realizację zadań zle-
conych w zakresie administracji 
rządowej i innych zadań zleconych 
ustawami oraz na dofinansowanie 
zadań własnych gminy w wysoko-
ści 3.404.770 zł,

5. Dochody własne z tytułu 
podatków opłat lokalnych i po-
zostałych dochodów w wysokości 
8.481.974 zł,

6. Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich 
161.889,74 zł.

Dochody majątkowe obejmują:
1. Dochody własne ze sprzeda-

ży majątku oraz dochody z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowa-
nia wieczystego w prawo własności 
w wysokości 531.500 zł

2. Środki z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg w wysokości 
969.901 zł

3. Środki z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych Polski 
Ład- Fundusz Inwestycji Strate-
gicznych w wysokości 3.038.000 zł

4. Dotacje celowe z budżetu 
Unii Europejskiej na dofinansowa-
nie projektów 2.202.278 zł,

Wydatki ogółem zaplanowa-
no w kwocie 31.360.867,85 zł, w 
tym wydatki bieżące w kwocie 
24.470.217,97 zł, natomiast wydatki 
majątkowe w kwocie 6.890.649,88 
zł.

Podział wydatków bieżących 
według działów przedstawia po-
niższy wykres:

Zaplanowane wydatki mająt-
kowe (bez funduszu sołeckiego):

1. Regulacja potoku Mszaniec w 
Potworowie- 200.000 zł,

2. Modernizacja drogi nr 118784 
D w miejscowości Dębowina 67.650 
zł,

3. Modernizacja ul. Krakow-
skiej w Bardzie -154.120 zł,

4. Przebudowa chodnika oraz 
przejścia dla pieszych na ulicy 
Cmentarnej w obrębie skrzyżo-
wania z ulicą Główną w Bardzie 
50.000 zł,

5. Przebudowa drogi gminnej 
nr 111791D w Brzeźnicy 90.000 zł,

6. Modernizacja dróg we-
wnętrznych na terenie gminy- 
300.000 zł,

7. Przebudowa drogi na działce 
nr 241 i 248 w miejscowości Potwo-
rów 1.215.000 zł,

8. Budowa ścieżek rowerowych 
na terenach wsi Potworów i Brzeź-
nica 120.000 zł,

9. Singletrack Cisy- 50.000 zł,
10. Nabycie gruntów pod pas 

drogowy drogi wewnętrznej w 
Przyłęku -30.000 zł,

11. Dobudowa windy do budyn-
ku Urzędu Miasta i Gminy Bardo 
oraz przebudowa wewnętrznej 
klatki schodowej i poddasza wraz 
z jego adaptacją na cele użytkowe- 
1.000.000 zł,

12. Modernizacja remizy OSP 
Bardo- 40.000 zł,

13. Naprawa ściany przy Sali 
gimnastycznej w Przyłęku- 50.000 
zł,

14. Budowa Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów 50.000 zł,

15. Zakup traktora ogrodowego 
45.000 zł,

16. Kompleksowe zagospoda-
rowanie terenu placu Kasztelań-
skiego -10.000 zł,

17. Kompleksowe zagospodaro-
wanie terenu poł. za posesjami ul. 
Główna 12-18 30.000 zł,

18. Modernizacja Parku za Nysą 
30.000zł,

19. Przebudowa chodnika i ma-
łej architektury na działce 268/5 w 
Bardzie 15.000 zł, 

20. Przejście między ul. Główną 
a Rynkiem w Bardzie 20.000 zł,

21. Budowa świetlicy wiejskiej 
w Grochowej 1.310.000 zł,

22. Rozbudowa infrastruktury 
sportowej w Bardzie 1.800.000 zł,

23. Poprawa brd na DK 8 w m. 
Bardo - 100.000 zł.

Planowany deficyt budżetu 
wyniesie 2.468.970,11 zł.

Planowane przychody budżetu 
wynoszą 5.709.989,41 zł, w tym:

1. Niewykorzystane środki 
otrzymane w roku 2021  128.750 zł

2. Kredyty i pożyczki oraz emi-
sji obligacji- 3.201.789 zł 

3. Wolne środki -2.320.000 zł
4. Spłaty otrzymanych poży-

czek 59.450,41 zł.
Planowane rozchody budżetu 

wynoszą 3.241.019,30 zł.
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Wycieczki w ramach „Szkoły marzeń”

Od połowy września w ZSP 
im. KEN w Bardzie z Filią w 
Przyłęku zostały wznowio-

ne zajęcia edukacyjne dla klas II 
– VIII w ramach projektu  ,,Szkoła 
marzeń w Gminie Bardo”,  który 
współfi nansowany jest przez Unię 
Europejską ze środków EFS.

Jednym z zaplanowanych za-
dań w projekcie są zajęcia pozasz-
kolne, których realizacja została 
zaplanowana w zewnętrznych 
ośrodkach edukacyjnych.

Planowanych jest razem 12 wy-
cieczek do:

– Muzeum Przyrodniczego i 
Ogrodu Botanicznego Uniwersyte-
tu Wrocławskiego – 4 wyjazdy,

– zajęcia laboratoryjne na Wy-
dziale Chemii Uniwersytetu Wro-
cławskiego lub Politechniki Wro-
cławskiej – 2 wyjazdy,

– zajęcia warsztatowe w Odra 
Centrum we Wrocławiu – 4 wyjaz-
dy,

– zajęcia w Hydropolis i ZOO 
we Wrocławiu – 2 wyjazdy.

26 i 27 października 2022 r. 
uczniowie klas drugich i trzecich 
Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Bardzie uczestniczyli w wy-
cieczkach edukacyjnych do Wro-
cławia.

W ramach zajęć uczniowie 
zwiedzili Muzeum Przyrodnicze 
z niezwykle atrakcyjnymi eks-
ponatami, wśród których szcze-
gólne zainteresowanie wzbudziły 
m.in. szkielet jelenia sprzed 2 tys. 
lat, czy tura, gatunku, który wygi-
nął w Polsce na początku XVII w. 
Emocje wzbudziło również szereg 
innych eksponatów, jak wypcha-
ny wilk, lis, zając polarny, czy też 

dziobak i kolczatka, które są jedy-
nymi ssakami wykluwającymi się z 
jaj. Sensację wzbudził też szkielet 
2-letniego walenia, który już w tym 
wieku osiąga długość 40 m.

15 listopada 2022 r. klasa 8a 
i 8c w ramach projektu „Szkoła 
marzeń w gminie Bardzie” miały 
okazję wziąć udział w wycieczce 
do ODRA CENTRUM we Wrocła-
wiu, które jest jedynym tego typu 
ośrodkiem edukacyjno - kultu-
ralnym w Europie.

Pierwszą częścią pobytu w 
SZKOLE NA WODZIE było spotka-
nie ze współtwórcą tego miejsca. 
Uczniowie poznali nie tylko hi-
storię ODRA CENTRUM, ale także 
mieli okazję odświeżyć swoją wie-
dzę z biologii i chemii.

W drugiej części pobytu 
uczestnicy wycieczki udali się na 
spacer do pobliskiego jazzu wraz 
z chwytakami do zbierania śmie-
ci, aby w praktyce wykorzystać 
zdobyte wiadomości – było sporo 
śmiechu, rywalizacji, a przy okazji  
uczestnicy mieli okazję zobaczyć w 
jaki sposób miasto zagospodaro-
wuje rzekę, nie tylko jako miejsce 
spotkań mieszkańców, ale także 
miejsce przyjazne wszelkiego ro-
dzaju ptactwu. Po skończonym 
spacerze uczniowie wzięli udział 
w quizie, który „zdali śpiewająco”.

Wyjazd do  Muzeum Przyrod-
niczego i Odra Centrum we Wro-
cławiu odbył się w ramach realiza-
cji Zadania 5 – Zajęcia pozaszkolne 
projektu ,,Szkoła marzeń w gminie 
Bardo”. Projekt współfi nansowany 
jest przez Unię Europejską w ra-
mach EFS. 

5 listopada 2022 r. w Centrum 
Kultury i Biblioteka w Bardzie 
odbyło się spotkanie autor-

skie z Panem Piotrem Szerasze-
wiczem autorem książki „ List”. 
Pan Piotr nie przypadkowo spo-
tkał się z czytelnikami w bardz-
kiej bibliotece, otóż w młodości 
był mieszkańcem Barda. Stąd 
chętniej niż gdziekolwiek pragnął 
zaprezentować swoją twórczość. 
Spotkanie autorskie odbyło się w 

sali wielofunkcyjnej CKiB i zgro-
madziło licznych czytelników. Była 
to wspaniała okazja do zadania 
autorowi pytań dotyczących jego 
książki oraz uzyskania dedykacji 
na własnym egzemplarzu. Osoby 
zainteresowane twórczością Pana 
Piotra zachęcamy do zakupu „Li-
stu” za pośrednictwem księgarni 
internetowych. „List” znajdziecie 
Państwo w Empiku.

Spotkanie Spotkanie 
autorskie w CKiBautorskie w CKiB
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14   października 2022 
w Zespole Szkolno- 
Przedszkolnym im. 

KEN w Brdzie odbył się uroczy-
sty apel z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej połączony z pasowa-
niem na pierwszoklasistę.  

Udział w apelu wzięli wi-
ceburmistrz Rafał Batóg oraz 
przewodnicząca Barbara Strze-
lec, którzy na ręce dyrektor 
Wioletty Piojdy i wicedyrektor 
Katarzyny Krzysińskiej złożyli 
życzenia sukcesów, wytrwało-
ści i satysfakcji zawodowej dla 
całego grona pedagogicznego i 
pracowników oświatowych na-
szej gminy.

  W drugiej części apelu, od-
było się pasowanie na pierwszo-

klasistów. Uroczyste ślubowanie 
w obecności zgromadzonych 
rodziców i bliskich złożyło 38 
uczniów, których wychowaw-
cami są: Marzena Synus-Pruś 
oraz Violetta Skiba. Następnie, 
ślubowanie złożyli także rodzi-
ce obiecując wsparcie i pomoc 
pierwszakom. Apel zakończył się 
artystycznym akcentem przygo-
towanym przez uczniów specjal-
nie na tę okazję. 

Świeżo upieczonym uczniom 
klas pierwszych życzymy wiele 
radości z faktu uczęszczania do 
szkoły, rozwijania swoich zain-
teresowań, wsparcia bliskich i 
rzeszy przyjaznych rówieśników.  

Dzień Nauczyciela Dzień Nauczyciela 
i pasowanie i pasowanie 
na pierwszakana pierwszaka

Zespół „Wiolinek” odnosi ko-
lejne sukcesy, a nam jest nie-
zwykle miło móc o tym pisać. 

Zespół pracuje niezwykle ciężko 
przez cały rok, o czym świadczą 
liczne sukcesy, jakie trafi ają na 
jego konto. Efekty pracy artystycz-
nej widoczne są wśród dorosłych, 
dzieci i młodzieży oraz solistów. 

Dlatego i tym razem miło jest 
nam poinformować, że w konkur-
sie Top Star Festiwal Online do 
fi nału zakwalifi kowały się solistki 
Aleksandra Stępień, Emilia Trze-
bońska, Maria Łuka oraz zespół 
Mały Wiolinek, ponadto w Ogól-
nopolskim Festiwalu Piosenki Pol-
skiej „Zaśpiewane jesienią” Zespół 
„Anima Cantare-Wiolinek” zajął III 
miejsce, a Mały Wiolinek i solistki 
Lena Urban, Nicoll Bednarz, Maria 
Łuka i Hania Chudzikowska zdo-
były wyróżnienia.

To jednak nie koniec sukcesów, 
ponieważ w Ogólnopolskim Festi-

wali Piosenki Polskiej i Zagranicz-
nej „Firoliza” w fi nale znalazły się 
Ola Gurdak z piosenką „Ada to nie 
wypada” Marysia Łuka z piosenką 
„Lata 20, lata 30” i Emilka Trze-
bońska z piosenką „Stay” Rihanny.

Swoje umiejętności wokalne 
zaprezentowały podczas koncertu 
Finalistów na Scenie Teatru Ko-
cjana w Warszawie. Jakby tego było 
mało to zespół zajął także I miejsce 
w Ogólnopolskim Festiwalu Słowa 
i Piosenki Patriotycznej za pio-
senkę „Biały Krzyż” Czerwonych 
Gitar. 

Serdecznie gratulujemy 
wszystkim członkom zespołu i 
każdemu artyście z osobna. Dzię-
kujemy również Pani Annie Bart-
kiewicz- Czaja za wytężoną pra-
cę na rzecz zespołu i niegasnące 
zaangażowanie, co przekłada się 
na wyniki naszych lokalnych arty-
stów.   

„Wiolinek” 
z kolejnymi 
sukcesami
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Mikołajki w gminie

10 grudnia w CKiB w 
Bardzie odbyły się 
Mikołajki. 

W programie sobotniego wy-
darzenia znalazł się pokaz iluzjo-
nistyczny Piotra Szumnego, licz-
ne smakołyki dla zgromadzonych 
dzieci i spotkanie ze Świętym 
Mikołajem. Magiczne sztuczki 
wzbudziły w zgromadzonych 

dzieciach wielki entuzjazm, a 
kulminacyjny moment dotarcia 
do CKiB św. Mikołaja tylko spo-
tęgował radość najmłodszych 
mieszkańców gminy. 

Dzięki zaangażowaniu sołty-
sów i rad sołeckich Mikołaj dotarł 
także do każdej wsi naszej gminy 
rozdając prezenty i budzą radość 
na twarzach dzieci.   

C   entrum Kultury i Biblio-
teka w Bardzie rozpoczęła 
cykl zajęć bibliotecznych dla 

najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy. Biblioterapię prowadzą Pa-

nie bibliotekarki na co dzień spra-
wujące opiekę nad biblioteką w 
Bardzie i fi lią w Brzeźnicy.

Z tej okazji najmłodsi miesz-
kańcy naszej gminy, dzieci 

uczęszczające do przedszkol-
ni świętowały Dzień Pluszowe-
go Misia oraz poznawały bliżej 
twórczość Marii Konopnickiej. 
Na zajęcia biblioterapii składają 

się elementy popularyzujące czy-
telnictwo i kreatywne warsztaty 
rozbudzające wyobraźnię.   

Biblioterapia dla najmłodszych
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Świąteczny koncert 
zespołu Trebunie Tutki

Spotkanie wigilijne w CKiB

21 grudnia 2022r. dla licznie zgromadzonej publiczności z Barda i gości z zewnątrz 
w Bazylice Mniejszej wystąpił zespół Trebunie Tutki z Białego Dunajca.

W repertuarze środowego kon-
certu znalazły się kolędy i 
pastorałki oraz aranżacje gó-

ralsko-ludowe na instrumentach tra-
dycyjnych, a wszystko to w charaktery-
stycznym dla Podhala stylu. Wspólnie z 
góralską grupą wystąpiły również nasze 
lokalne zespoły: Wiolinek- Anima Cantare 
i Przełomiacy z Barda. Wspólne kolędowa-
nie artystów, ośmieliło do śpiewu także 
widzów i wprowadziło niepowtarzalną at-
mosferę dzięki, której można było poczuć 
zbliżające się święta.

Popołudniowy koncerty stanowił 
podsumowanie pełnego dnia wrażeń w 
Bardzie, gdzie wcześniej otwarto prze-
budowaną ulicę Chabrową, uroczyście 
przecięto wstęgę przy nowo powstałym 
Centrum Seniora w Bardzie, a także uru-
chomiono iluminację na zrewitalizowa-
nym kamiennym moście na Nysie Kłodz-
kiej.

Koncert poprzedziła zapowiedziana 
przez burmistrza Krzysztofa Żegańskie-
go prezentacja wideo przedstawiająca 
właśnie otwarte Centrum Seniora, nowo-
czesny ośrodek rehabilitacji i aktywizacji 
seniorów w Bardzie.

16 grudnia 2022r. w 
CKiB odbyło się 
spotkanie wigilij-

ne, które tradycyjnie już inicjo-
wane przez burmistrza Barda 
skupia osoby znajdujące się w 
trudnej sytuacji życiowej oraz 
osoby samotne z naszej gminy. 
Udział w świątecznej wieczerzy 
wzięli również Przewodnicząca 
RM Barbara Strzelec, proboszcz 

parafii o. Mirosław Grakowicz, 
radni i przedstawiciele UMiG w 
Bardzie.  

Spotkanie było okazją do 
wzajemnego złożenia sobie ży-
czeń, podzielenia się opłatkiem, 
zjedzenia wigilijnych potraw i 
wspólnego kolędowania. Z tej też 
okazji na scenie bardzkiego domu 
kultury zaprezentowały się dzieci 
i młodzież na co dzień uczęsz-

czające do ZSP im. KEN w Bardzie 
oraz będące członkami zespołu 
„Wiolinek”. Świąteczny program 
artystyczny umilił czas zgroma-
dzonym na spotkaniu wigilijnym 
mieszkańcom i wprowadził rado-
sną atmosferę świąteczną. 

Nie zabrakło również życzeń i 
dzielenia się opłatkiem z miesz-
kającymi w Bardzie obywatelami 
Ukrainy, którzy w trakcie panu-

jącej wojny, właśnie tutaj znaleźli 
schronienie. 

Szczególne podziękowania za 
organizację tegorocznego spo-
tkania kierujemy do sponsorów i 
darczyńców, a także do pracow-
ników OPS-u, CKiB oraz ZSP im. 
KEN w Bardzie. 

Na kolejne świąteczne spotka-
nie zapraszamy już w tym roku 
przy okazji Świąt Wielkanocnych.    
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11. edycja Orszaku Trzech Króli

W piątek, 6 stycznia od-
była się w Bardzie je-
denasta edycja Ogól-

nopolskiego Orszaku Trzech 
Króli. Tuż po godzinie 12.00 z 
mostu kamiennego w Bardzie 
ruszył barwy orszak, który za-
prezentował zebranym historie 
biblijną dotyczącą przybycia z 
darami do Betlejem, Trzech Kró-
li: Kacpra, Melchiora i Baltazara 
w role których wcielili się w tym 
roku Andrzej Czepieruk, Walde-
mar Bałwas i Seweryn Sałek. In-

scenizacja przygotowana przez 
dzieci, młodzież i pedagogów ZSP 
im. KEN w Bardzie oraz DPS z 
Opolnicy zgromadziła liczną pu-
bliczność składającą się z miesz-
kańców gminy i przybyłych do 
miasta gości.

Finał orszaku miał miejsce w 
murach Bazyliki Mniejszej, gdzie 
tradycyjnie odbył się koncert kolęd 
przygotowany przez lokalnych ar-
tystów, zespoły „Wiolinek- Anima 
Cantare” oraz „Przełomiaków”.

Gospodarowanie odpadami 
komunalnymi- ważne informacje
Przypominamy, że w przy-

padku zmiany danych bę-
dących podstawą ustale-

nia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (np. liczba osób 
zamieszkałych), właściciel nie-
ruchomości jest obowiązany zło-
żyć nową deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, w terminie 
do 10 dnia miesiąca następujące-
go po miesiącu, w którym nastą-
piła zmiana. Opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
w zmienionej wysokości uiszcza 
się za miesiąc, w którym nastąpi-
ła zmiana.

Przypominany również, że 
właściciele nieruchomości zabu-
dowanych budynkami mieszkal-
nymi jednorodzinnymi, którzy 

składając deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi oświadczyli, że 
posiadają kompostownik, oraz że 
odpady ulegające biodegradacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem bio-
odpadów, będą kompostowane na 
terenie nieruchomości wskazanej 
w tej deklaracji, zostali zwolnieni w 
części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Zwol-
nienie z tego tytułu wynosi 8 zł od 
osoby. W związku z powyższym 
informujemy, że właściciele tych 
nieruchomości nie mogą otrzymy-
wać worków do selektywnej zbiór-
ki odpadów biodegradowalnych 
oraz nie mogą wystawiać tej frakcji 
odpadów do odbioru przez fi rmę 
świadczącą tego rodzaju usługę na 
terenie naszej gminy.
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