
Notatka ze spotkań konsultacyjnych przeprowadzonych na terenie czterech sołectw gminy 
Żmigród 

 
Spotkania zrealizowano w czterech sołectwach: 

 Powidzko – 7 kwietnia 2015 r., w spotkaniu uczestniczyło 7 osób1, 
 Barkowo – 8 kwietnia 2015 r.,  w spotkaniu uczestniczyły 4 osoby, 
 Korzeńsko – 13 kwietnia 2015 r., w spotkaniu uczestniczyło 17 osób, 
 Radziądz – 15 kwietnia 2015 r. w spotkaniu uczestniczyło 12 osób. 

 
W sumie w tych spotkaniach wzięło udział 40 mieszkańców gminy z terenów wiejskich, spotkania 
trwały średnio niecałe dwie godziny. 
 
W spotkaniach uczestniczyli w charakterze ekspertów członkowie Zespołu ds. aktualizacji strategii: 

 Artur Knappik, 

 Ewelina Kondracka, 

 Wiesław Kras, 

 Marta Lewandowska, 

 Janina Pastwik, 

 Maria Pelc, 

 Ireneusz Pyczak, 

 Andrzej Wiewióra. 
Spotkania moderowała Agata Bulicz. 
 
Na spotkaniach poproszono mieszkańców o ocenę i uwagi dotyczące: 

1) wizji rozwoju gminy (wybranie spośród czterech najbardziej odpowiedniej), 
2) priorytetów rozwoju i celów operacyjnych strategii. 

 
Ad.1 WIZJA 
 Uczestnicy zostali poproszeni o oddanie jednego głosu na tę wersję wizji, która ich zdaniem 
jest najlepsza i powinna znaleźć się w strategii. W Powidzku i Barkowie najwięcej głosów zdobyła 
wizja nr 3, w Korzeńsku wizja nr 1 (11 głosów, wizja nr 4 o jeden mniej) w Radziądzu wizja nr 4. 
Liczba głosów oddanych w Korzeńsku wskazuje na to, że zdarzało się oddanie więcej niż jednego 
głosu lub/oraz nie wszyscy uczestnicy spotkania w Korzeńsku wpisali się na listę obecności. 

WIZJE ROZWOJU MIASTA I GMINY ŻMIGRÓD Liczba 
głosów 

Najwyższy 
wynik w 
sołectwie 

1. GMINA ŻMIGRÓD – GMINA, W KTÓREJ LUDZIE DECYDUJĄ 
SIĘ ZAMIESZKAĆ, A PRZEDSIĘBIORCY INWESTOWAĆ 

11 Korzeńsko 

2. GMINA ŻMIGRÓD – GMINĄ OPARTĄ NA KREATYWNOŚCI 
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LUDZI, POSIADAJĄCĄ NIEZBĘDNĄ 
INFRASTRUKTURĘ I WARUNKI DO ŻYCIA 

7  

3. GMINA ŻMIGRÓD – BEZPIECZNA, PRZYJAZNA LUDZIOM 
I ŚRODOWISKU Z NOWOCZESNĄ I FUNKCJONALNĄ 
INFRASTRUKTURĄ, SPRZYJAJĄCĄ ROZWOJOWI 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

17 Barkowo 
Powidzko 

4. GMINA ŻMIGRÓD ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DO ŻYCIA 18 Radziądz 

 
 
 
Ad.2 PRIORYTETY I CELE OPERACYJNE 
 
 Główne pięć priorytetów spotkało się z aprobatą uczestników spotkań konsultacyjnych. 

                         
1 Liczba uczestników bez członków Zespołu ds. aktualizacji strategii i moderatora 



Cele operacyjne zostały również zaakceptowane w całości. Uczestnicy uzupełniali zapisy bardziej 
szczegółowymi uwagami, chcąc pokazać, co jest dla nich szczególnie istotne. 
 
 
Zebrane uwagi: 
W realizowaniu celów operacyjnych należy uwzględnić: 

 rozwój oferty spędzania czasu wolnego mieszkańców (dzieci i młodzież) 

 zadbanie np. w ramach projektu o animatora zabaw/ sporty dla dzieci i młodzieży na 
boiskach i w świetlicach w godz. od 17.00 do 19.00, 

 informacja dla sołtysów o zajęciach dla dzieci, młodzieży i seniorów w gminie, 

 1 x w tygodniu basen dla dzieci (Barkowo), 

 reklama szpitala rehabilitacyjnego 

 budowa chodników w miejscowościach: Kaszyce Mil., Przedkowice, Powidzko, 

 CHODNIKI (4x) we wszystkich sołectwach, 

 chodniki w każdej miejscowości przy drodze powiatowej Kaszyce – Żmigród, 

 poprawa dostępu do informacji o systemie komunikacji autobusowej w gminie (tablica 
ogłoszeń, gazeta, sklep, sołtys, do skrzynek, na stronie internetowej gminy), 

 Zbiornik Jamnik jako miejsce rekreacji dla mieszkańców – pytanie o plany władz gminnych, 

 budowa świetlic na wsiach, 

 brak pomysłu na niszczejące ruiny kościoła ewangelickiego (własność gminy) - pytanie o 
plany władz gminnych, 

 fotowoltaika (2x), 

 codzienny dostęp do lekarza rodzinnego w ośrodkach wiejskich, 

 bariery architektoniczne w ośrodku zdrowia (Powidzko) 

 brak stomatologa, zatrudnienie w ośrodku zdrowia stomatologa, 

 mało wydawanych skierowań na badania przez lekarzy, 

 adaptacja pomieszczeń w ośrodku zdrowia na rehabilitację (Korzeńsko), 

 KANALIZACJA, brak odpływu ścieków (wszystkie sołectwa), 

 budowa oczyszczalni ścieków, 

 zachęcenie mieszkańców do wolontariatu, 

 praktyki zawodowe powinny być rzetelne i powinny kończyć się zatrudnieniem u 
pracodawcy dla najlepszych (zobowiązanie dla przedsiębiorców inwestujących na terenie 
gminy), 

 dbanie o rzetelną edukację zawodową i ogólną, żeby „nie przesadzić w drugą stronę, że 
teraz tylko szkolnictwo zawodowe”, 

 dbanie o dobra jakość edukacji, 

 zabawy na wsiach i integracja mieszkańców, 

 edukacja komputerowa na wsi, 

 unowocześnienie księgozbioru w bibliotekach wiejskich, 

 unowocześnienie taboru autobusów gminnych (kryteria w przetargu, bezpieczeństwo 
dzieci), 

 w okresie wakacji i ferii 1x w tygodniu bus (12 – 18 osób) w dni targowe do miasta 
(Barkowo, Niezgoda i Gatka), 

 PGR w Łabczycach  kwestia rewitalizacji, odpłatne sprzątanie, 

 rozkłady jazy autobusów w zamykanych tablicach ogłoszeń, 

 Korzeńsko: strach mieszkańców, że pociągi nie będą się zatrzymywały w przyszłości, 

 wsparcie dla osób zagrożonych utratą pracy przed emeryturą, 

 wsparcie lokalnych przedsiębiorców, 

 ścieżki rowerowe również do PGRu w Korzeńsku i oświetlenie, 

 podjazd do ośrodka zdrowia na wózki w Korzeńsku, 

 ZACHOWANIE OŚRODKA ZDROWIA W KORZEŃSKU i dostęp do niego po godz. 15.00, 

 strefa ekonomiczna na terenie po tartaku (Korzeńsko) dla małej przedsiębiorczości 

 sieć gazowa w Korzeńsku, 

 PLATFORMA OGŁOSZENIOWO-INFORMACYJNA - rozwinięty system informacji o 
ważnych sprawach dla mieszkańców w gminie (elektroniczny i papierowy: tablice ogłoszeń, 



sołtysi, parafie, radni etc.), 

 rozwinięty system informacji sąsiedzkiej (na zasadzie Banku Czasu i Pracy, wymiany etc.), 

 informacja o pozyskiwaniu środków finansowych z różnych źródeł dla mieszkańców, grup 
nieformalnych i organizacji pozarządowych, 

 w Rudzie Żmigrodzkiej postulat budowy konstrukcji cichych dla mieszkańców 
i ograniczających prędkość pojazdów, 

 kosze na śmieci na ścieżkach edukacyjnych w gminie, 

 podwójne numery w Rudzie Żmigrodzkiej (postulat rozwiązania sytuacji), 

 Powołanie Centrum Wolontariatu w Żmigrodzie, 

 rozwijać opiekę rehabilitacyjną, w tej chwili w gminie jest tylko dostępna prywatna.  
 
 
DODATKOWE UWAGI: 
 
 Złożono również podziękowania dla Burmistrza za oświetlenie w Powidzku :-) 


