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Zgoda dająca efekty
– Ostatnio Ministerstwo Finansów opublikowało ranking dotyczący dochodowości 
powiatów pod względem CIT-ów i PIT-ów, w przeliczeniu na mieszkańca,  
i – na 380 powiatów – Powiat Wrocławski znalazł się na 16. miejscu. Drugi ranking  
to ranking Komisji Europejskiej i wyróżnia on powiaty, w których najlepiej się żyje.  
Zajęliśmy w nim 20. miejsce – nie kryje satysfakcji starosta ROMAN POTOCKI.

Korzystając z unijnych 
grantów
– Rok 2017 to był na pewno rok trudny, ale również radosny z tego tytułu, że 
wiele przedsięwzięć udało nam się rozstrzygnąć, przygotować oraz rozpocząć  
– podkreśla wójt gminy Wisznia Mała JAKUB BRONOWICKI. – Patrzę na mijający 
czas ze spokojem, ciesząc się z przeprowadzonych zadań i oczekując nowych 
wyzwań, które przyniesie rok 2018. 

F
O

T
. S

Ł
A

W
O

M
IR

 G
R

Y
M

IN
F

O
T

. S
Ł

A
W

O
M

IR
 G

R
Y

M
IN

Władzę najlepiej 
oceniają ludzie

Wszystkie drogi 
prowadzą do Olesna

– Moi koledzy samorządowcy mówią, że rok 2017 był rokiem dobrym, a ja oceniam, że 
dla samorządu Wąsosza był to rok normalny, w którym zrealizowaliśmy wiele zadań 
– mówi burmistrz Wąsosza ZBIGNIEW STUCZYK (z prawej), który wraz ze swoim 
zastępcą GRZEGORZEM KORDIAKIEM podsumował rok 2017. – Drogi były 
naszym oczkiem w głowie w tym roku i zrobiliśmy ich naprawdę bardzo dużo. 

– Będziemy na pewno realizować masę inwestycji drogowych  
i są to przedsięwzięcia wielomilionowe – powiedział o projektach na rok 2018  
burmistrz Olesna SYLWESTER LEWICKI. – Liczymy też, iż na rewitalizację 
naszego miasta otrzymamy duże wsparcie finansowe  
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. 
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życzy 
redakcja „Gminy Polskiej”

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia 
– niech będą spokojne, radosne i pełne rodzinnego ciepła, 
a Nowy Rok 2018 niech przyniesie szczęście w życiu osobistym, 
samych sukcesów w życiu zawodowym i wiele dzielonej z innymi radości 
z budowania naszych małych ojczyzn
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Mity, fakty, opowiastki
Projekt nowej ordynacji wyborczej 

wstępnie zakłada ograniczenie 

kadencji włodarzy gmin do dwóch, 

likwidację jednomandatowych okręgów 

wyborczych oraz zmiany dotyczące 

Państwowej Komisji Wyborczej. Ponadto 

zamierza się montować kamery  

w lokalach wyborczych, zwiększyć prawa 

mężów zaufania (kontrola na każdym 

etapie) oraz stworzyć dwie komisje 

wyborcze – jedna będzie zajmować się 

samym procesem wyborczym, druga 

wyłącznie liczeniem głosów.  

Podczas liczenia głosów obowiązkowo 

musi być obecnych 2/3 członków komisji.  

Ograniczenie kadencji wójtów, 

burmistrzów i prezydentów 

ma obowiązywać od wyborów 

samorządowych w roku 2018.  

Ma zostać wprowadzona ordynacja 

większościowa w wyborach do gmin 

niebędących miastami na prawach 

powiatu. Przedstawiciele większości 

parlamentarnej argumentują,  

iż jednomandatowe okręgi wyborcze 

powodowały, że do tej pory nieznaczna 

większość, mająca 51 proc. głosów, 

brała – kolokwialnie mówiąc – w gminie 

wszystko. Poza tym po wyborach 

parlamentarnych w roku 2019 ma 

zostać zreformowana Państwowa 

Komisja Wyborcza, w której zamierza 

się wprowadzić zasadę, iż z dziewięciu 

jej członków po jednym wybiorą 

Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd 

Administracyjny, a pozostałych siedmiu 

Sejm. Z tym, że tylko trzech z nich może 

być wskazanych przez największe 

ugrupowanie i ma to zapewnić pluralizm 

nadzoru nad wyborami. Wszyscy 

kandydaci muszą mieć uprawnienia 

sędziowskie. Poza tym rządzący krajem 

zamierzają wprowadzić pakiet ustaw 

samorządowych – m.in. obowiązek 

ustawowy budżetu obywatelskiego, 

debatę o stanie samorządu oraz zasadę,  

iż przewodniczącym komisji rewizyjnej  

w sejmiku ma być przedstawiciel opozycji.

• • •

Za dwa lata do Polski przyjadą unijni 

kontrolerzy i może się okazać, że odpady 

segregujemy tylko na papierze,  

co pociągnie za sobą wielomilionowe  

kary finansowe. Zgodnie z umowami  

nasz kraj w roku 2020 musi osiągnąć  

wymagane przez Unię Europejską  

50 proc. recyklingu odpadów. Według 

najnowszych badań Głównego Urzędu 

Statystycznego, ilość śmieci zebranych 

selektywnie wzrosła w ogólnej ilości 

zebranych odpadów komunalnych (łącznie 

11,6 mln ton) do 25,2 proc. Daleko nam  

do Niemców (64 proc.), Austriaków  

(56 proc.) i Belgów (55 proc.). Gorzej od nas 

wypadają m.in. Węgrzy, Litwini i Grecy. 

Niedawno polski rząd przyjął projekt 

nowelizacji ustawy o odpadach, która ma 

wprowadzić ścisłą kontrolę nad tym,  

co dzieje się ze śmieciami po ich wywozie 

z domów. Odbiera je firma transportująca 

i odstawia do sortowni. Tam odpady są 

selekcjonowane – część nienadająca 

się do recyklingu trafia do spalarni lub 

na składowisko. Niestety, niektórzy 

wywozili odpady do lasów, aby zmniejszyć 

wysokość opłat w sortowni. Transporty 

mają być lepiej kontrolowane, m.in. dzięki 

generowanym elektronicznie kartom 

przekazania, do których wgląd będą mieli 

m.in. kontrolerzy z Inspekcji Ochrony 

Środowiska.

• • •

W konkursie Eco-Miasto nagrodzono 

samorządy najbardziej zaangażowane 

w ochronę środowiska. W kategorii 

gospodarka wodna najlepsze były 

Częstochowa i Leszno ze względu 

na sukcesy w kanalizowaniu miasta. 

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały 

Wrocław i Jastrzębie-Zdrój. Za działania 

na rzecz efektywności energetycznej 

budynków nagrodzone zostały Gdynia 

oraz Karlino, a wyróżnienia dostały: 

Kraków – za wymianę kopciuchów na 

piece ekologiczne, Mińsk Mazowiecki – za 

budowę energooszczędnych przedszkoli 

i budynków socjalnych oraz punktowanie 

oszczędności energii w przetargach na 

inwestycje, Kalety – za podnoszenie 

efektywności energetycznej budynków. 

W kategorii wzorowych systemów 

energetycznych nagrodzono Katowice  

i Ostrów Wielkopolski, a wyróżniono Lublin 

i Słupsk. Najlepsze w gospodarowaniu 

odpadami okazały się Gdynia i Wołomin, 

a wyróżniono Koszalin, Stalową 

Wolę i Płońsk. W kategorii mobilność 

zrównoważona najlepsze okazały się 

Gdynia i Jaworzno – wyróżniono  

Poznań oraz Żory. W nowej kategorii  

zieleń a powietrze wygrał Lublin, wśród 

miast poniżej 100 tys. mieszkańców 

najlepsze okazały się Kartuzy. Jury 

wyróżniło także Wrocław i Warszawę.

• • •

Poprzednia ekipa rządząca budowała 

boiska „orliki” oraz dofinansowywała 

budowę dróg lokalnych („schetynówki”). 

Za to dzisiaj będą budowane strzelnice.  

Do Sejmu wpłynął już projekt  

o współfinansowaniu przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej budowy i odbudowy 

lokalnych strzelnic, z których mają 

korzystać żołnierze Wojsk Obrony 

Terytorialnej i entuzjaści strzelania. 

Obecnie wojsko dysponuje jedynie  

52 strzelnicami garnizonowymi  

i 33 pistoletowymi, a w całym kraju działa 

jeszcze 170 strzelnic. Zgodnie z projektem 

minister obrony narodowej będzie mógł 

udzielać samorządom dotacji na budowę 

strzelnic z budżetu państwa, a konkretnie 

z funduszu przebudowy i modernizacji 

technicznej sił zbrojnych. Ma się to 

przyczynić „do rozwoju infrastruktury 

strzeleckiej oraz upowszechnienia 

strzelectwa w Polsce, co wiąże się ze 

zwiększeniem sprawności fizycznej 

społeczeństwa oraz zwiększeniem  

liczby osób przeszkolonych strzelecko  

i możliwych do wykorzystania w systemie 

obronnym państwa”. Równocześnie 

nowelizacja ustawy o jednostkach 

samorządu terytorialnego daje MON 

możliwość udzielenia gminom dotacji na 

budowę pomników z okazji setnej rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości, 

która przypada w przyszłym roku.

• • •

Były prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała 

został skazany prawomocnie na trzy lata 

więzienia za korupcję i przyjęcie  

70 tys. zł łapówki – orzekł Sąd Okręgowy 

w Tarnowie, rozpatrując apelację w jego 

sprawie. W wyniku apelacji obrońców 

tarnowski sąd zmienił jednak wyrok  

Sądu Rejonowego w Brzesku, który  

w pierwszej instancji skazał Ścigałę na 

pięć lat więzienia. Jednocześnie sąd 

uniewinnił byłego prezydenta w sprawie 

niedopełnienia obowiązków  

przy remoncie tarnowskich ulic.

• • •

Województwo opolskie wyczerpało 

pieniądze z Unii Europejskiej na 

dofinansowanie budowy i ulepszenie sieci 

kanalizacyjnej, jakie miało do dyspozycji 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Na ten cel 

samorząd wydał 52 mln zł, a w czerwcu 

tego roku podpisano 27 umów na 

inwestycje, które wyczerpały posiadane  

na ten cel środki. Ostatnimi beneficjentami, 

którzy skorzystają ze środków PROW  

2014-2020 są gminy Grodków, Lubsza  

i Zębowice oraz należąca do samorządu 

Namysłowa spółka Ekowod.

Podglądacz samorządowy

W październiku Dolnośląski 
Zespół Parków Krajobrazowych 
zdobył prestiżową nagrodę  
– EKOLAUR 2017 –  
w ogólnopolskim konkursie 
Polskiej Izby Ekologii.

Ten zaszczytny tytuł DZPK we 
Wrocławiu otrzymał w kategorii 
edukacja ekologiczna, za nowator-
ską realizację całorocznej edukacji 
ekologicznej włączanej w ochronę 
przyrody. Całoroczna edukacja eko-

logiczna prowadzona przez DZPK, 
wpisująca się w czynną ochronę 
przyrody, jest być może niespotyka-

nym rozwiązaniem w skali Polski.  
A dzięki dysponowaniu trwały-

mi użytkami zielonymi w formie 
trwałego zarządu możliwe jest pro-

wadzenie ochrony czynnej, m.in.  
w obszarze ESE Natura 2000  
„Stawy Przemkowskie”. Przed-

sięwzięcia inwestycyjne DZPK są 
stałym poligonem edukacyjnym  
i elementem ochrony, a społeczność 
regionu ma możliwość obserwowa-

nia odbudowy bioróżnorodności 
wodnej na odtworzonych starorze-

czach, ptaków z wieży widokowej, 
korzystnych zmian zachodzących 
na obszarze użytków zielonych, 
jako efektu kośno-pastwiskowe-

go użytkowania (wypas bydła).  
Ponadto korzystania z bezpłatnej edu-

kacji przyrodniczej i uczestnictwa  
w aktywizacji zawodowej mniejszo-

ści etnicznej (kilkumie-

sięczne zatrudnienie 
przeciwdziałające mar-
ginalizacji i wyklucze-

niu Romów).
W roku 2016, dzię-

ki programowi, z edu-

kacji przyrodniczej na 
terenie parków krajo-

brazowych administro-

wanych przez DZPK 
skorzysta ło ponad  
34 tys. osób. Każdy 
uczestnik może wziąć 
udział w wielu zajęciach 
stacjonarnych i tereno-

wych – warsztatach, 
plenerach i zajęciach 
dydaktycznych. Można 
także skorzystać z noc-

legów w dwóch ośrod-

kach, a zajęcia przyrod-

nicze prowadzone są na 
39 ścieżkach dydaktyczno-przyrod-

niczych, które wyznaczono w ob-

rębie także innych form ochrony  
przyrody. 

W Centrum Edukacji Ekologicz-

nej i Krajoznawstwa „Salamandra”  

w Myśliborzu (DZPK Oddział 
Legnica) można prowadzić zajęcia  
w małych grupach – do 15 osób,  
a procesowi edukacji sprzyja także 

działalność Ośrodka Rehabilitacji 
Dzikich Zwierząt z dużą wolierą. 
Całoroczne zajęcia edukacyjno-

-ekologiczne prowadzone są tak-

że w ośrodku przy DZPK Oddział 
Jelenia Góra, dysponującym ogro-

dem dydaktycznym, w sali leśnej 
przy DZPK Oddział Wałbrzych  
i bazie edukacji przyrodniczej 
DZPK Oddział Legnica – Piotro-

wice oraz DZPK Oddział Wrocław,  
w Centrum Bioróżnorodności  
w Miliczu. 

Program wiąże się również ze 
zmianą systemu ogrzewania z tra-

dycyjnego na proekologiczny w Pio-

trowicach i Myśliborzu i zakupem 
sprzętu rolniczego do prowadzenia 
nowatorskich zajęć promujących od-

nawialne źródła energii, w połącze-

niu z ochroną przyrody. 
DZPK Wrocław zmniej-
sza emisję dwutlenku wę-

gla do powietrza, wyko-

rzystując do ogrzewania 
obiektów edukacyjnych 
biomasę z siana i trzciny. 
Poza tym obejmuje edu-

kacją szerokie grono lo-

kalnych społeczności, bo-

wiem wszystkie zajęcia są 
bezpłatne. Przekłada się 
to na efekty gospodarcze 
i społeczne – miejscowi 
rolnicy dostrzegają ko-

rzyści z gospodarowania 
w obszarach chronionych 
i chętnie realizują pro-

gramy rolnośrodowisko-

we, zaś pszczelarze mo-

gą promować apiterapię  
i produkty pszczele. Waż-

na jest także działalność 
wydawnicza DZPK, a szereg publi-
kacji, np. „Parki krajobrazowe woje-

wództwa dolnośląskiego”, przewod-

niki po parkach, foldery i mapy mają 
niebagatelną wartość edukacyjną.

Opracował HS (TS) 

Nowatorsko chronią przyrodę
Prestiżowa nagroda dla Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu

Laureaci EKOLAURÓW 2017 – w przedostatnim rzędzie, w mundurze, dyrektor DZPK Wrocław, Piotr Śnigucki 
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Czy już bić na alarm,  
czy można jeszcze chwilę 
poczekać? Naszym 
zdaniem alarmowe 
syreny powinny wyć 
już od co najmniej 
kilku lat. Sytuacja jest 
katastrofalna.

Grudzień to między innymi czas 
prezentów. W domach pojawia się 
Święty Mikołaj, a kilkanaście dni 
później przychodzi (w zależności od 
tradycji) Aniołek, Dzieciątko, a bywa 
że ponownie ów niestrudzony Miko-

łaj. Kiedy byliśmy dzieciakami, a tak-

że później, w naszych domach w za-

sadzie stałym prezentem była książka. 
Dla nas zawsze był to prezent niezwy-

kły. Bo czy może być coś bardziej nie-

zwykłego i wyjątkowego od książki. 
Przez całe lata wydawało nam się, że 
nie. Więcej – cały czas jesteśmy prze-

konani, że książka jest swoistym cu-

dem. Niestety, takich cudaków jak my 
jest coraz mniej. I chociaż nasz bardzo 
dobry znajomy twierdzi, że nie nale-

ży się martwić, tylko przeczekać, bo 
„nowe chodzi po okręgu”, to jednak…

Dobrze nie jest
Biblioteka Narodowa cyklicznie 

przygotowuje obszerny raport dotyczą-

cy czytelnictwa. Ten najnowszy, po-

dobnie jak opublikowane w kilkunastu 
latach poprzednich, trochę przeraża. 
Trudno w to uwierzyć (przynajmniej 

nam), ale coraz więcej osób deklaruje, 
że nie kupuje książek, stąd coraz wię-

cej jest takich gospodarstw domowych, 
w których nie ma ani jednej książki 
(22 proc.). Większość domowych bi-
bliotek składa się z mniej niż 50 to-

mów (64 proc.), a takie, w których jest 
ich co najmniej 500, stanowią około  
2 proc. A przecież książka, jak twier-
dziła Magdalena Samozwaniec „To ro-

dzaj alkoholu – też idzie do głowy”. 
Może ta myśl odmieni nasz czytelniczy 
krajobraz, skoro nic innego nie działa.

W skali całego kraju poziom czy-

telnictwa w 2015 i 2016 r. wynosił  
37 proc., czy-

li taki odsetek  
Polaków prze-

czytał w cią-

gu roku przy-

najmniej jedną 
książkę. Z danych Biblioteki Narodo-

wej wynika, że wyraźny spadek czytel-
nictwa zaczął się od 2004 roku. Wtedy 
czytelnictwo było na poziomie 58 proc. 
Jakimś dobrym sygnałem w tych sta-

tystykach jest to, że w ubiegłym roku 
udało się zahamować spadkowy trend  
w grupie tzw. intensywnych czytelni-
ków, czyli takich, którzy czytają mini-
mum siedem książek rocznie. Ten od-

setek wzrósł o 2 pkt proc., do 10 proc.

Taka sobie elita
Przeglądając raport dotyczący czy-

telnictwa w Polsce, trzeba odnotować 
jeszcze jedną bardzo smutną tenden-

Świątynie myśli 
w (chwilowej) odstawce

cję. Brak potrzeby sięgania po książkę 
staje się praktyką powszechną. Okazuje 
się bowiem, że również przedstawicie-

le kadry kierowniczej (na wyrost chyba 
nazywanej jako całość elitą zawodowo-

-intelektualną) boją się książek (pisząc 
o książkach, cały czas mamy na uwa-

dze tak książki drukowane, jak i co-

raz powszechniejsze ich wersje elek-

troniczne, czyli e-booki). Jak podaje 
raport BN, w 2002 roku do przeczyta-

nia przynajmniej jednej książki w roku 
przyznawało się 97 proc. badanych, te-

raz – 56 proc. Trudno w to uwierzyć, ale 
to chyba prosta zależność: czym sko-

rupka za młodu 
nasiąknie, tym 
na starość trąci. 
Czyli intelektu-

alne zbuki?
Bez wątpie-

nia, potrzeby czytania jakoś trzeba 
się nauczyć. Najlepiej jeśli da to dom 
rodzinny (patrząc na statystyki czy-

telnictwa szanse na to są niewielkie). 
Następna w kolejce jest szkoła. I tutaj 
zupełnie nie rozumiem, co się dzie-

je. Czy naprawdę w ostatnich kilku-

nastu latach tak zepsuliśmy w Polsce 
oświatę, że nauczyciele nie potrafią 
wzbudzić w uczniach 
potrzeby poznawania 
świata poprzez czyta-

nie? Oczywiście jeże-

li sami nie czytają, to 
trudno na cokolwiek 
liczyć, ale to chyba 
niemożliwe?

Dom, szkoła… 
Oczywiście tak. Jest 
też szerzej rozu-

miane środowisko,  
w którym dorasta-

my. I tutaj już w 
pewnej mierze decy-

duje przypadek. Niemniej jednak od  
„kreowania przypadków” też są ro-

dzice – przynajmniej w odniesie-

niu do dzieciaków chodzących do 
podstawówki. Nie brakuje miejsc, 
gdzie można się spotkać z książką. 
Trzeba się tylko rozejrzeć. Są znako-

micie prowadzone biblioteki, które  
w wielu przypadkach stały się dzisiaj 
miejscem, gdzie nie tylko wypożycza 
się książki. Może warto tam zajrzeć?  
Są kółka teatralne, gdzie również 
literatura stanowi istotny element 
mądrej zabawy. Znam znakomitego 
nauczyciela matematyki, który na 
swoich pozalekcyjnych zajęciach za-

raził małych mózgowców miłością 
do poznawania świata poprzez lek-

turę książek. Są kluby turystyczne 
dla dzieci, w których obowiązkowo 
przed pójściem na rajd trzeba po-

znać podróżnicze lektury. Od czegoś  
trzeba zacząć…

A może samorządy?
Ów początek to także zada-

nie, przed którym stoją samorządy.  
W latach 2016-2020 z budżetu pań-

stwa na Narodowy Program Rozwo-

ju Czytelnictwa przeznaczonych ma 
zostać 435 mln zł, w tym 150 mln zł  
dla bibliotek szkolnych i pedagogicz-

nych. Cały program wraz ze środ-

kami finansowymi od samorzą-

dów ma wynieść prawie 670 mln zł.  
To bardzo dużo, ale wszystko zależy 
od tego, jak te pieniądze są wydawane.  
A tutaj mamy problem. W ubiegłym 
roku tym proczytelniczym dzia-

łaniom przyjrzała się bowiem Naj-
wyższa Izba Kontroli. I co? Zdaniem 
NIK dotychczasowe działania w za-

kresie promocji czytelnictwa były 
niewystarczające. Najwyższa Izba 
Kontroli oceniła, że pomimo prze-

znaczenia w latach 2012-2015 (I po-

łowa) na rozwój czytelnictwa środ-

ków publicznych w łącznej wysokości  
268 mln zł działania ministra kultu-

ry nie zapewniły wzrostu poziomu  
czytelnictwa w Polsce.

Inspektorzy NIK zwrócili rów-

nież uwagę, że pomimo przeznacza-

nia znacznych środków budżetowych 
na wspieranie bi-
bliotek publicznych  
(w latach 2012-2014 
około 63,5 mln zł) 
wciąż odnotowu-

je się w nich spadek 
wskaźników czytel-
niczych. Spadła też 
liczba zarejestrowa-

nych czytelników 
oraz liczba wypoży-

czeń na stu miesz-

kańców. Negatywne 
tendencje potwier-
dzają także badania 

przeprowadzone w krajach UE, z któ-

rych wynika, że w 2013 r. w Polsce 
tylko około 25 proc. badanych korzy-

stało z bibliotek publicznych, podczas 
gdy w Szwecji – 75 proc., w Finlandii  
– 66 proc., w Danii – 63 proc. badanych.

Oczywiście książki i ich czytanie 
to także pewne niebezpieczeństwo. 
Jak powiedział bowiem kiedyś nie-

miecki filozof Ludwig Feuerbach, 
„Im bardziej spoufalamy się z dobry-

mi książkami, tym mniejszy staje się 
krąg ludzi, których towarzystwo nas 
satysfakcjonuje”. Może zatem dlate-

go nie wszystkim zależy na mądrym 
propagowaniu czytelnictwa?

Damian Bukowiecki 

(w tej chwili pochylony nad powieścią  

Floriana Czarnyszewicza „Nadberezeńcy)

Tomasz Miarecki 

(tuż po lekturze „Afryka Trek” autorstwa 

francusko-słowackiego małżeństwa Poussinów)

Znowu jest w sprzedaży, 
chociaż jedynie w wybranych 
księgarniach. „Saga wrocław-
ska. 74 opowieści rodzinne” 
Anny Fastnacht-Stupnickiej to 
pozycja na swój sposób wy-
jątkowa, a jednocześnie cieka-
wa lektura. Jakiś czas temu tak  
o niej pisał recenzent w Opolu:

To, co dla zachowania pa-

mięci o Kresach robi u nas  

prof. Nicieja, we Wrocławiu czy-

ni Anka Fastnacht-Stupnicka.  

Właśnie wydała wspomnienia 

dolnośląskich Kresowiaków. 

Zresztą nie tylko ich, bo są tu też 

rodziny z Pomorza i innych części 

Polski. To jest robota nie do prze-

cenienia, bo powoli odchodzą 

ostatni świadkowie, którzy pa-

miętają tamte strony organolep-

tycznie, czyli nie z przekazu. Tym 

bardziej warto spisać, co mają do 

powiedzenia, zatrzymać dziecię-

ce wrażenia, przedstawić ogó-

łowi to, co dla niego zazwyczaj 

niedostępne, czyli przepastne 

domowe archiwa, z których au-

torka obficie korzysta, ku pożyt-

kowi sprawy i czytelników.

Jej „Saga wrocławska” to ro-

dzinne historie ekspatriantów, tak 

się składa, że głównie nobliwych 

kresowych rodów, których Stalin 

i historia rzucili na Ziemie Odzy-

skane. To znaczy tych, którzy mie-

li szczęście i nie zostali unicestwie-

ni. Tu się zakorzenili, wrośli, ale 

nigdy nie zapomnieli, skąd ziar-

no pochodzi. Wspomnienie rajów 

utraconych. A poza wszystkim 

opis zwyczajnego życia, powsze-

dniości, jakiej się zwykle nie doce-

nia, dopóki nie nadejdzie burza, 

która zmiata rzeczy porządek.

Jest w tej książce świetnie od-

dany klimat kresowych dwor-

ków, ale i dramat niesiony na 

bagnetach bolszewizmu. A poza  

wszystkim prawda, którą war-

to pamiętać, choć niekoniecznie  

rozpamiętywać.

Książka
z rekomendacją

W porównaniu do roku 2000 
czytelnictwo zmalało obecnie 
najwyraźniej wśród mężczyzn  
i osób młodych.

7 proc. respondentów 
w 2016 r.  
przynajmniej raz 
czytało e-booka. 
Tyle samo słuchało 
audiobooka.  
Po książki w formacie 
cyfrowym najrzadziej 
sięgają emeryci  
i renciści oraz 
nieaktywne zawodowo 
osoby zajmujące się 
domem. 

REKLAMA
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Narodowe Forum Muzyki 
repertuar ma bogaty… 
Jest wiele kluczy, wedle 
których można koncerty 
te wybierać, a wśród tych 
kluczy klucz szczególny: 
klucz początku  
– początku roku i początku 
stulecia niepodległej 
Rzeczypospolitej.

Dwa koncerty, dwa otwarcia. 
Pierwszy z nich to jeden z trzech kon-

certów trzeciego już Festiwalu Nowo-

rocznego NFM. Siódmego stycznia 
o godzinie 19 wkroczymy muzycz-

nie w nowy rok wraz z Wolfgangiem 
Amadeuszem Mozartem. Mozartem 
będzie… Jerzy Stuhr, który wcieli się 
w rolę niepokornego kompozytora, 
odczyta jego listy i przedstawi życie 
prywatne, zaś opowiadać Mozarta je-

go muzyką będzie fantastyczny zespół 
dęty Amadeus Wind Ensamble, utwo-

rzony w zeszłym roku przez człon-

ków London Symphony Orchestra 
oraz polskich muzyków, by upamięt-
nić 225. rocznicę śmierci austriackie-

go geniusza. 
Koncert Gran Partita to – jak sama 

nazwa wskazuje! – wykonanie Serena-

dy B-dur, zwanej właśnie Gran Partitą,  
na trzynaście instrumentów dętych. 
Tego typu muzyka była elementem ży-

cia niższych warstw osiemnastowiecz-

nej szlachty, bo zespół z takim skła-

dem instrumentalnym był tańszy niż 
orkiestra, a do tego mobilny – mógł 
grać w domu, w ogrodzie, w trakcie 
parady. Mozart, jak przystało na ge-

niusza, wzniósł się ponad rozrywko-

wy charakter popularnej twórczości  
i napisał dzieło wybitne. W głośnym 
filmie „Amadeusz” pierwsze spotkanie  
Mozarta z Salierim odbywa się właśnie 
w trakcie wykonania Gran Partity…

W drodze w nowy rok towarzyszyć 
nam też będą mozartowscy operowi 
bohaterowie, bowiem Amadeus Wind 
Ensamble wykona także fragmenty 
Uprowadzenia z seraju, oczywiście  
w aranżacji na instrumenty dęte.  
Uprowadzenie… to cudowna muzycz-

nie historia sprzedanej do seraju Kon-

stancji i jej ukochanego Belmonte, któ-

ry rusza dziewczynie na ratunek. Ma 
też opera swoje drugie dno: zbieżność 
imienia bohaterki z imieniem uko-

chanej Mozarta, Constanze  
Weber, jest nieprzypadko-

wa, podobnie jak wątek nie-

pewnego losu zakochanych. 
W osiemnastowiecznym 
społeczeństwie młody kom-

pozytor nie był najlepszym 
kandydatem na męża, ale 
wszystko dobrze się skoń-

czyło, Mozart poślubił uko-

chaną, a – jak pisze Piotr Kamiński –  
w Uprowadzeniu… „wszędzie słychać 
radość człowieka, który wierzy świę-

cie, że jest wolny i kochany”.
Wolność i miłość? Cudowne  

wejście w nowy rok…

7 STYCZNIA 
godz. 19
Jerzy Stuhr  

w roli Wolfganga Amadeusa Mozarta
Amadeus Wind Ensemble

W.A. Mozart Serenada B-dur KV 361/370a 
Gran Partita,

Uprowadzenie z seraju 
– fragmenty opery

(opracowanie na zespół dęty: T. Karawan)

A wejściem w nowe  
stulecie niepodległej  
Rzeczypospolitej będą 
koncerty 19 i 20 stycznia, 
czyli inauguracja obcho-

dów Jubileuszu 100-lecia 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości w Narodo-

wym Forum Muzyki. Wejście  
w nowe stulecie niepod-

ległej Rzeczypospolitej to 
wspaniały moment naszej 
historii i wspaniałą mu-

zyką będziemy go hono-

rować, zabrzmi bowiem 
w ten uroczysty wieczór 
Koncert fortepianowy  
a-moll op. 17 Ignacego 

Jana Paderewskiego i IX Symfonia 
Ludwiga van Beethovena. Publicz-

ność Narodowego Forum Muzyki 
usłyszy arcydzieła tych kompozyto-

rów w wykonaniu wyjątkowych ar-
tystów – na jednej estradzie wystąpią 
Giancarlo Guerrero oraz wscho-

dząca gwiazda polskiej pianistyki,  
finalista Konkursu Chopinowskie-

go i zwycięzca Międzynarodowe-

go Mistrzowskiego Konkursu Pia-

nistycznego im. Artura Rubinsteina,  
Szymon Nehring. 

N a d  K o n c e r t e m  
a-moll op. 17 Paderewski 
pracował sześć lat, ukoń-

czył go w roku 1888, ale 
– niepewny jego wartości 
– poprosił o ocenę star-
szego od siebie o ćwierć 
wieku Camille’a Saint-
-Saënsa. Ten uznał kon-

cert za wyjątkowo udany i nie omy-

lił się – do dziś Koncert a-moll jest 
jednym z najpopularniejszych dzieł 
Paderewskiego i jednym z najważ-

niejszych polskich utworów for-
tepianowych w historii. Warto tu 
pamiętać jeszcze o jednym, gdy bę-

dziemy słuchać owego koncertu:  
o tym mianowicie, że Ignacy Jan  
Paderewski był pierwszym pre-

mierem (i ministrem spraw zagra-

nicznych) rządu niepodległej Rze-

czypospolitej, powołanym na to 
stanowisko 16 stycznia 1919 roku…

IX Symfonia Ludwiga van  
Beethovena to jedno z najsłynniej-
szych dzieł w historii, publiczność 
usłyszała je po raz pierwszy w 1824 
roku, ponad dziesięć lat po premie-

rze poprzedniej symfonii kompo-

zytora. Rozbrzmiewająca w fina-

le utworu Oda do radości, której 
treść nawiązuje do idei równości  
i braterstwa, podsumuje inaugura-

cję wyjątkowego dla Polski jubile-

uszu. Emocje towarzyszące rados-

nemu świętowaniu kompozytor 
ukazał w zakończeniu swojej ostat-
niej symfonii za pomocą tonacji 
D-dur. Wśród dziewiętnastowiecz-

nych twórców i teoretyków zyskała 
ona miano tej, która pozwala wy-

razić m.in. triumf, radość ze zwy-

cięstwa i wesołość. Oda do radości  

Nowy rok, nowe stulecie

Nadszedł czas szukania 
podchoinkowych 
prezentów… Na pewno 
jednym z najpiękniejszych 
podarunków jest dzielenie 
się pięknem właśnie.  
Taką szansę dają płyty 
wydane przez Narodowe 
Forum Muzyki.

Pierwsza, którą na świątecz-

ny prezent polecam, to Pory roku  

– ostatnie wielkie oratorium  
Josepha Haydna. Za dyrygen-

ckim pulpitem maestro Paul  
McCreesh, na scenie znakomi-
ci soliści i zespoły, wśród nich  
Gabrieli Consort, Wrocławska 
Orkiestra Barokowa i Chór NFM. 
Pory roku, czyli wędrówka przez 
pełen cykl natury, którą prowa-

dzą trójka solistów i chór, to  
– jak pisze muzykolog z University  
of London dr Mark Barry – dzie-

ło, w którym „natura jest swoi-
stą metaforą odnowy duchowej; 
mamy do czynienia z Bogiem 
pojednania, rozpoznawalnym 
zarówno dla chrześcijańskich in-

telektualistów, jak i dla prostych 
ludzi”. A przede wszystkim to 
cudowna muzyka, której słucha-

nie to prawdziwa radość i któ-

ra do świąt Bożego Narodzenia  
– czyli Nowego Początku – zna-

komicie pasuje.
Druga płyta, która uradu-

je dusze obdarowanej/obdaro-

wanego to nagranie wybranych 
dzieł Marcina Mielczewskiego, 
wielkiego kompozytora polskie-

go baroku. Przywrócił go nam 
maestro Andrzej Kosendiak, któ-

ry przyznaje, iż przeżywa po-

nowną fascynację twórczością 
kompozytorów polskich XVII 
i XVIII wieku. „Wykonywanie 
dzieła w formie, w jakiej mo-

gło – ale nie musiało – być grane  
w przeszłości to bardzo interesu-

jąca sytuacja dla artysty” – przy-

znaje maestro Kosendiak. To tak-

że bardzo interesująca sytuacja 
dla słuchacza, o czym napraw-

dę warto się przekonać. To trze-

cie już – po płytach z dziełami  
Pękiela i Gorczyckiego – na-

granie polskiej muzyki XVII  
i XVIII wieku, dokonane przez 
Andrzeja Kosendiaka i stworzo-

ny przez niego Wrocław Baroque 
Ensamble. Każde z tych nagrań 
to dla melomana skarb… 

Ata

w wyraźny sposób kontrastuje  
zatem z główną tonacją utworu  
– d-moll, symbolizującą m.in.  
posępny i żałobny nastrój. 

Przypomnijmy więc, jak zaczy-

na się Oda do radości (w tłumacze-

niu Andrzeja Lama), bo w kontekście  
historii Polski finał dzieła rozbrzmie-

wa niczym radość narodu odzyskują-

cego niepodległość po latach niewoli, 
ale także owo Schillerowskie nawoły-

wanie do jedności i braterstwa na pro-

gu nowego stulecia Rzeczypospolitej 
brzmi bardzo współcześnie.

O radości, iskro bogów,
Córo Elizejskich Pól,
Na świętości twojej progu
Śpiewa nam niebiański chór.
Twoja moc cudowna zaćmi
Zgubny podział, gorzkie łzy;

Wszyscy ludzie będą braćmi,
Gdy twe skrzydło w locie lśni. 

Ata  

(korzystałam m.in. z materiałów NFM)

19, 20 STYCZNIA 
godz. 19

Inauguracja obchodów Jubileuszu 100-lecia 
odzyskania przez Polskę Niepodległości 

w Narodowym Forum Muzyki
I.J. Paderewski  

Koncert fortepianowy a-moll op. 17 
L. van Beethoven  

IX Symfonia d-moll op. 125
Giancarlo Guerrero – dyrygent
Szymon Nehring – fortepian

Soliści 
Chór NFM

Agnieszka Franków-Żelazny  
– kierownictwo artystyczne

NFM Filharmonia Wrocławska

Muzyka
pod choinkę

Szymon Nehring

Amadeus Wind Ensamble
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Starostwo Powiatowe  
we Wrocławiu

ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. 71 722 17 00
fax 71 722 17 06

starostwo@powiatwroclawski.pl
www.powiatwroclawski.pl

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Rozmowa ze starostą  
Powiatu Wrocławskiego 
ROMANEM POTOCKIM

– Zaczniemy naszą rozmowę chy-
ba od szczęśliwej dwunastki, czyli 
podsumowania roku…

– Możemy spróbować… Wczoraj 
odbyła się sesja Rady Powiatu Wroc-

ławskiego i wszystkie 20 projek-

tów uchwał zaproponowanych przez  
Zarząd zostały jednogłośnie zaopinio-

wane i przegłosowane. Cieszę się, że 
w Radzie jest jednomyślność i zgod-

ność. Za każdym razem podkreślam, 
iż jest to zgodna i merytoryczna Ra-

da, która dobrze spełnia swoje zadania  
i staje przy realizowaniu zadań po-

nad podziałami partyjnymi i partyku-

larnymi interesami. Dzisiaj wróciłem  
z uroczystości popisania dwunastego, 
ostatniego projektu o finansowe środki 
unijne i chcę podkreślić, że wszystkie 
nasze starania o pieniądze zewnętrz-

ne zostały uwzględnione. Ostatni pro-

jekt pn. „Piecza zastępcza siłą Powia-

tu Wrocławskiego” opiewa na kwotę 
prawie 1,6 mln zł i będzie realizowany 
przez kolejne trzy lata, począwszy od 
1 stycznia 2018. Wśród samorządów, 
które otrzymały dotacje, to właśnie 
projekt Powiatu Wrocławskiego jest 
największy, bowiem obejmie 330 osób.

– W jaki sposób?
– Dedykowane wsparcie będzie 

dotyczyło szkoleń, w tym doradztwa  
i poradnictwa. W ramach tego projek-

tu będzie możliwość rozszerzenia form 
wsparcia oraz podjęcia dodatkowych 
działań związanych z funkcjonowa-

niem pieczy zastępczej na terenie po-

wiatu  wrocławskiego. Z takiej formy 
wsparcia oczywiście skorzystają rodzi-
ny zastępcze i prowadzący rodzinne 
domy dziecka, małoletni umieszczeni 
w pieczy zastępczej, usamodzielnieni 
wychowankowie oraz osoby pełniące 
funkcję opiekuna usamodzielnienia,  

a także kandydaci na rodziców 
zastępczych. Młodzież powy-

żej piętnastego roku życia bę-

dzie nauczana, jak korzystać 
z życia, jak najlepiej i najbez-

pieczniej wchodzić w doro-

słość. Często dzieci te przez 
swoje pierwsze 18 lat żyją pod 
swoistym kloszem i zaczyna-

jąc dorosłe życie, spotykają się 
z różnymi problemami, z któ-

rymi wcześniej nie miały żad-

nej styczności i trudno im so-

bie z nimi poradzić.
– Czyli problemy z adap-

tacją…
– Tak, m.in. z adaptacją  

i dlatego ten projekt ma im po-

móc z przystosowaniem się do 
dorosłego życia.

– A dzisiaj, 15 listopada…
– …mija czwarta rocznica 

objęcia przeze mnie funkcji 
starosty Powiatu Wrocławskie-

go i jest to także termin zło-

żenia naszego budżetu na rok 
2018 do Rady Powiatu Wroc-

ławskiego. Warto podkreślić, 
że budżet na rok 2017 za-

mknęliśmy kwotą 128 mln zł,  
a w budżecie na rok 2018 wydatki 
wynoszą ponad 157 mln zł. Zatem to 
całkiem prawdopodobne, że do koń-

ca przyszłego roku – od chwili, gdy  
w koalicji zaczęliśmy zarządzać po-

wiatem – budżet Powiatu Wrocław-

skiego wzrośnie dwukrotnie.
– A czy jest w tej beczce miodu 

jakaś łyżka dziegciu? Co się nie uda-
ło i co było najtrudniejsze do zreali-
zowania?

– Nigdy nie ma takiej sytuacji, że-

by nie można było zrobić czegoś le-

piej i zawsze pojawiają się przy tym ja-

kieś problemy. W tym roku kończy się 
umowa z Caritas Archidiecezji Wroc-

ławskiej, która była zawarta na pięć 
lat. Umowa ta dotyczyła prowadzenia  

Domu Dziecka w Kątach Wrocław-

skich przez Caritas w zastępstwie 
za Powiat Wrocławski.  
Ta współpraca była bar-
dzo owocna, ale nie zo-

stała przedłużona. Chcę 
podkreślić, że po wprowa-

dzeniu przez rząd Progra- 
mu 500+, w Domu Dzie-

cka z 60 dzieci zostało tyl-
ko 30, co skutkowało także 
zmniejszeniem o połowę 
dofinansowania tej pla-

cówki. Do tego byliśmy 
przygotowani i na ostatniej 
sesji została podjęta uchwała o utwo-

rzeniu Centrum Usług Społecznych  
w Kątach Wrocławskich, gdzie Powiat 

jest właścicielem kilku 
budynków. Jednym z tych 
obiektów jest właśnie Dom  
Dziecka, tam także ma-

my mieszkanie chronio-

ne i właśnie tam zamie-

rzamy zrobić Dzienny  
Dom Pobytu dla senio-

rów z terenu powiatu  
wrocławskiego. Chcemy 
wyjść naprzeciw seniorom  
i ich wesprzeć.

– Zareagowaliście 
dość szybko…

– Wystąpiliśmy o do-

tację do wojewody dolno-

śląskiego, a w nowym bu-

dżecie zabezpieczyliśmy 
na realizację tego zadania 
swoje środki finansowe  
i czekamy na refundację. 
Poważnym wyzwaniem 
jest szkoła w Krzyżowi-
cach. Zdecydowaliśmy, iż 
edukację młodzieży w tej 
szkole trzeba wzmocnić 
poprzez dodatkowe zaję-

cia szkolne i pozalekcyj-
ne. Rada Powiatu Wroc-

ławskiego zdecydowała 
także o wydzierżawieniu krzyżowi-
ckich gruntów i jest to około 440 ha. 

Z dzierżawy tej ziemi Powiat otrzyma 
prawie milion złotych. 

– Jaki będzie przyszłoroczny bu-
dżet i co w nim jest najważniejsze? 
Co będzie w nim priorytetem?

– Budżet na rok 2018 jest – w moim  
mniemaniu – budżetem dobrym, ale 
bardzo trudnym. Został on – w po-

równaniu z budżetem tegorocznym 
– powiększony o ponad 30 mln zł,  
a to pociąga za sobą także wzrost licz-

by zadań, które musimy zrealizować. 
Pracy będzie więcej przy tej samej 
liczbie pracowników. Warto podkre-

ślić, iż w przyszłorocznym budżecie 
Powiatu znalazło się o wiele więcej 
pieniędzy – aż o 8 mln zł – na drogi, 
które wraz z oświatą i pomocą spo-

łeczną traktujemy bardzo poważnie. 
Będzie realizowanych kilka ważnych 
projektów, w tym przebudowa dro-

gi w ramach TEN-T, czyli dostęp do 
stref aktywności gospodarczych po-

wiatów wrocławskiego i świdnickiego, 
a co za tym idzie przebudowa naszej 
drogi – zjazdu z autostrady A4. Na to 
zadanie otrzymaliśmy od marszałka 

Zgoda dająca efekty
województwa dolnośląskiego prawie  
16 mln zł, a inwestycja jest dofinan-

sowywana w wysokości 85 procent. 
Ponadto wystąpiliśmy do wojewody 
o dotacje do dwóch „schetynówek”  
i dzisiaj już wiem, że dofinansowanie 
na pewno otrzyma przebudowa drogi 
na terenie gminy Czernica. Poza tym 
ważny jest projekt geodezyjny reali-
zowany przez nas z innymi powiatami 
województwa dolnośląskiego, który 
ma polepszyć dostęp do różnego ro-

dzaju map w regionie. Istotnym projek-

tem dla mieszkańców jest także projekt  
e-Urząd, który będzie realizowany  
z ośmioma gminami powiatu wroc-

ławskiego – oprócz Sobótki – i pozwoli 
nam zwiększyć dostęp do naszych baz 
danych. Będzie również można prze-

syłać wnioski i decyzje między urzę-

dami, a mieszkańcy, nie wychodząc ze 
swoich domów, będą mogli za pomocą 
internetu przesyłać dokumenty, zarów-

no do Powiatu, jak i do swoich gmin. 
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-

chowawczym w Kątach Wrocławskich 
jest również realizowany projekt bu-

dowy wielofunkcyjnej sali do ćwiczeń 
kompensacyjnych i gimnastycznych dla 
dzieci niepełnosprawnych.

– Koniec roku…
– …jest także dobrą porą, aby po-

chwalić się sukcesami rankingowy-

mi. Ostatnio Ministerstwo Finansów 
opublikowało ranking dotyczący do-

chodowości powiatów pod względem  
CIT-ów i PIT-ów, w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca, i – na 380 po-

wiatów – Powiat Wrocławski zna-

lazł się na 16. miejscu. Dzie-

sięć powiatów, które nas 
wyprzedziły, to są powiaty 
grodzkie, więc jeśli chodzi  
o powiaty ziemskie, to zajęli-
śmy tak naprawdę szóstą loka-

tę w Polsce. Drugi ranking to 
ranking Komisji Europejskiej 
i wyróżnia on powiaty, w któ-

rych najlepiej się żyje – zajęli-
śmy w nim 20. miejsce.

– Czego redakcja „Gminy 
Polskiej. Krajowego Przeglą-

du Samorządowego” może życzyć 
panu i pańskim współpracownikom 
w nadchodzącym roku?

– Stuprocentowego zrealizowania 
przyszłorocznego budżetu, wszelkiej 
pomyślności i trochę szczęścia.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Pogody ducha, zdrowia, sukcesów w pracy, 
zgodnej współpracy dla dobra nas wszystkich, 
wiele słońca i wiele radości w życiu rodzinnym 
z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2018 Roku 
Czytelnikom „Gminy Polskiej”

życzą
starosta Roman Potocki, Zarząd Powiatu Wrocławskiego 

i Ryszard Jaroń, przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego

Starosta Roman Potocki

Budynek Starostwa Powiatowego we Wrocławiu
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Twardogóra

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
ul. Ratuszowa 14

56-416 Twardogóra
tel. 71 399 22 00 
fax 71 315 81 42

ratusz@twardogora.pl
www.twardogora.pl

Prochowice

Urząd Miasta i Gminy Prochowice
59-230 Prochowice

ul. Rynek 1
tel. 76 858 43 42, 76 858 43 43

fax 76 753 87 49
prochowice@prochowice.com

www.prochowice.com

Dla samorządu w Prochowicach 
rok 2017 był okresem 
wytężonej pracy i wielu 
sukcesów. Zrealizowano 
wiele inwestycji, a w jednym 
z prestiżowych rankingów 
wyróżniono Prochowice 
zaszczytnym tytułem 
„Wzorowa Gmina”.

Kapituła rankingu doceniła  
w Prochowicach przede wszystkim 
infrastrukturę – m.in. drogi, chodni-
ki, sieć kanalizacyjną – czyli wszyst-
ko to, co ułatwia życie mieszkańcom 
gminy, a ponadto poziom bezpieczeń-

stwa życia oraz bogactwo działalności 
kulturalnej. – Jury uznało, że jesteśmy 
gminą, która w ostatnich latach bardzo 
wzbogaciła swą infrastrukturę i znacz-

nie poprawiła jakość życia mieszkań-

ców – mówi burmistrz Prochowic  
Alicja Sielicka. – W tym roku udało 
nam się wyremontować najważniejszą 
drogę w mieście, dojazdową od strony 
Legnicy, remont objął wszystkie sieci, 
nawierzchnie, chodniki i jest stylizo-

wany na pierwotne rozwiązania, stąd 
kostka brukowa i granity. Ponadto wy-

konaliśmy ładną drogę z chodnikami 
w Kawicach, dwie drogi prowadzą-

ce do pól oraz kilometr chodnika ze 
starostwem powiatowym, zamykając 

2,5-kilometrowy ciąg pieszo-rowero-

wy wykonany w roku ubiegłym.
Wyremontowano też budynek 

szkoły podstawowej w Prochowi-
cach. – Standard szkolnych sanitaria-

tów jest teraz wysoki, bowiem wszyst-
ko staramy się robić dobrze – ocenia  
burmistrz Sielicka. – Nas nie stać na by-

lejakość! Chcę dodać, iż kupiliśmy du-

ży wóz strażacki dla OSP w Prochowi-
cach, która jest w Krajowym Systemie  
Ratowniczo-Gaśniczym i pomaga 
przy wielu dramatycznych zdarze-

niach. Wyremontowaliśmy remizę  
– a przed pięciu laty kupiliśmy średni  
wóz i nasza jednostka OSP jest  
naprawdę dobrze wyposażona.

Corocznie organizowanych jest 
wiele, także cyklicznych, imprez 
kulturalnych – Ogólno-

polski Integracyjny Tur-
niej Tańca, Międzynaro-

dowy Integracyjny Plener 
Plastyczny, w tym roku no-

we przedsięwzięcie – Dol-
nośląska Rewia Akorde-

onowa, a także Biesiada 
nad Kaczawą – dwudnio-

we Dni Prochowic. 
– Są też działania mniej spektaku-

larne, m.in. Mikołajki i Dzień Kobiet 
– dodaje Jolanta Palińska, dyrektor 
Ośrodka Kultury i Sportu w Pro-

chowicach. – Staramy się pracować 
wszechstronnie w mieście, ale rów-

Jak coś robić, to dobrze
nież w naszych sołectwach, w których 
mamy nieźle wyposażone i wyremon-

towane – poza jedną – świetlice. 
W Prochowicach w ubiegłym roku 

zrewitalizowano piękny, pięciohekta-

rowy miejski park. – Zapraszam do 
przyzamkowego parku w naszym mie-

ście – uśmiecha się burmistrz Sielicka. 
– Średniowieczny zamek jest także 
sukcesywnie remontowany i staje się 
unikatowym obiektem, a park położo-

ny nad Młynówką jest świetnym miej-
scem do relaksu. 

W przyszłym roku gmina  
Prochowice wyda 9 mln zł na in-

westycje – m.in. na kanalizację, 
utworzenie 14 mieszkań komunal-
nych, drogi, parking przy koście-

le św. Andrzeja, świetlicę wiejską, 
przyszkolne boisko wielofunkcyj-

ne oraz fundusz sołecki. 
A na początku grudnia 
powstała nowa galeria  
– „Stara Garbarnia”.  
Gmina Prochowice z dnia 
na dzień się zmienia, jest 
coraz bardziej zadbana, 
gospodarniejsza i przyjaź-

niejsza ludziom, którzy ją 
właśnie wybrali na swoje 

miejsce do życia.  S.G. (TS)

Pięknych Świąt Bożego Narodzenia 
i pełnego zdrowia i sukcesów Nowego, 2018 Roku 
Mieszkańcom gminy Prochowice 
i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej” 

życzą 
burmistrz Alicja Sielicka 

i przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Maria Maćkowiak

Burmistrz Alicja Sielicka
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Park Miejski w Prochowicach
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Rozmowa  
z burmistrzem Twardogóry 
ZBIGNIEWEM POTYRAŁĄ

– Blisko już koniec roku 2017. 
Jaki on był dla waszego samorządu 
i społeczności gminy Twardogóra?

– Jestem, jak pan zresztą dobrze 
wie, nastawiony do życia optymistycz-

nie i – tak jak w latach poprzednich –  
będę podkreślał przede wszystkim do-

bre strony samorządowego życia i na-

sze sukcesy. Ale też nie będę ukrywał, 
że był to rok trudny.

– Dlaczego?

– Przyczyn jest wiele. 
Pracy w samorządzie nie-

ustannie towarzyszą nad-

mierne napięcia politycz-

ne, a poza tym trudności 
na rynku usług inwesty-

cyjnych, brak rąk do pracy 
w budownictwie i niema-

łe problemy wykonawców 
stwarzają, że to, co kiedyś 
udawało się realizować  
w miarę łatwo, dzisiaj wy-

maga dodatkowych wy-

siłków i dużej pieczoło-

witości. Z drugiej jednak 

strony rok 2017 jest dla nas rokiem  
wyjątkowym.

– Z jakiego powodu?
– Ponieważ był rokiem rekordo-

wym, a jego blisko 70-milionowy bu-

dżet to prawie dwa razy tyle od chwi-
li, gdy dokładnie przed trzema laty, 
16 listopada, były wybory samorzą-

dowe. Chcę podkreślić, że na inwesty-

cje zaplanowaliśmy ponad 23 mln zł,  
a bardzo ważne jest to, iż zazwyczaj 
większość zaplanowanych zadań uda-

je nam się zrealizować. Pozyskaliśmy 
sporo zewnętrznych środków finan-

sowych – zarówno pieniędzy unij-
nych, jak i krajowych, m.in. funduszy 

Rok trudny, ale rekordowy
z ochrony środowiska i dolnośląskie-

go urzędu marszałkowskiego.
– Spotykamy się w drugiej po-

łowie listopada i zapewne budżet 
miasta i gminy Twardogóra jest już 
opracowany. Jaki to będzie budżet  
i co w nim jest najważniejsze?

– Będzie budżetem nieco niższym 
od poprzedniego, bowiem będzie 
mniej do pozyskania finansowych 
środków zewnętrznych. Ponadto trze-

ba złapać trochę oddechu i nie za-

dłużyć gminy nadmiernie, co mogło-

by stworzyć problemy w przyszłości. 
Jest to także budżet ambitny, które-

go najważniejszą wizytówkę stanowi 
basen „Delfinek”, ale również mo-

dernizacja dróg, budowa chodników, 
montaż oświetlenia ulicznego oraz 
kanalizacja na obszarach wiejskich.  
To również rok jubileuszowy dla 
Twardogóry, która uzyskała pra-

wa miejskie przed blisko 725 laty.  
Będziemy chcieli podkreślić i odpo-

wiednio uhonorować to wydarzenie 
oraz pokazać historię naszego miasta.

– W roku przyszłym ważne dla 
Polski wybory samorządowe. Czy 
będzie się pan ubiegał o ponowne 
burmistrzowanie w Twardogórze?

– Taki mam zamiar, jeśli Bóg da, 

dopisze zdrowie i pozwolą wyborcy. 
Uważam, że dla naszej gminy ostat-
nie lata były okresem dobrym, choć 
jest jeszcze sporo zadań, które chciał-
bym zrealizować. Na pewno przed-

sięwzięcia te podniosą standard życia 
naszych mieszkańców i mam nadzie-

ję, że dzięki nim właśnie będę mógł je 
przeprowadzić wraz z moimi współ-
pracownikami i radnymi.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wesołych, zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
i dobrego, słonecznego, pełnego szczęścia i sukcesów roku 2018 
Mieszkańcom gminy Twardogóra i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej” 

życzą 
burmistrz Zbigniew Potyrała i przewodniczący Rady Miejskiej Witold Szydełko

Burmistrz Zbigniew Potyrała

Ratusz w Twardogórze 
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Kondratowice

Urząd Gminy w Kondratowicach
ul. Nowa 1

57-150 Prusy
tel. 71 392 60 60 , 71 392 76 81

fax 71 392 60 21
sekretariat@kondratowice.pl

www.kondratowice.pl

Udanin

Urząd Gminy Udanin 
Udanin 26 

55-340 Udanin
tel. 76 744 28 70 
fax 76 744 28 99

ug@udanin.pl
www.udanin.pl

Rozmowa 
z WOJCIECHEM BOCHNAKIEM, 
wójtem gminy Kondratowice

– Mijający rok 2017…
– …oceniam dobrze, ale jak to 

w życiu bywa – zawsze może być 
lepiej. Chcę jednak podkreślić, że 
większe niż w tym roku wyzwania 
czekają nasz samorząd w roku 2018. 
W roku 2017 zrealizowaliśmy kilka 
mniejszych inwestycji, ale najważ-
niejsze zadanie to budowa gminnego 
przedszkola w Kondratowicach. Nie-
stety, przy realizacji tej inwestycji nie 
obeszło się bez problemów.

– Z czym związanych?
– Po pierwsze – wykonawcę wy-

łoniliśmy dopiero po drugim prze-
targu, a po drugie – mamy pew-

ne problemy z robotami ziemnymi. 
Jeśli chodzi o sam budynek przed-
szkola, to prace idą wyśmienicie, 
a to, co zaplanowaliśmy sobie w tym 

roku, zostało zakończone 
i firma stanęła na wysoko-
ści zadania. Z drugiej jed-
nak strony okazało się, iż 
grunt wokół przedszkola nie 
jest taki, jaki przewidział 
projektant, gdzie 50 proc. 
zajmuje humus, lecz w nie-
których miejscach jest to 
nawet metr. Badania geolo-
giczne przedstawione nam 
przez projektanta nie wska-
zywały takich różnic, ale po 
odkrywkach okazało się, że 
problem istnieje, co pociąga 
za sobą skutki finansowe. 
Kto ma zatem za wybranie 
tej ziemi zapłacić, o tym właśnie 
rozmawiamy z wykonawcą. Druga 
kwestia dotyczy robót związanych 

z chodnikami, których budowa za-
planowana była na części naszej 
działki, ale obok znajduje się pas 
drogi powiatowej i chcemy to zada-

nie przesunąć do tego pasa, aby nie 
zostawić tzw. ziemi niczyjej. Czyli 
musimy opracować projekt za-

mienny, co wiąże się 
z pozwoleniami na bu-
dowę i przesunięciem 
terminów. Dlatego też 
na placu budowy nie 
dzieje się nic, czeka-
my na uprawomocnie-
nie się pozwolenia na 

budowę i wtedy ruszą prace ziem-
ne, które planujemy zakończyć do 
końca kwietnia przyszłego roku. 
Ponadto rozliczyliśmy dwie transze 

Władza nas nie rozumie
z wykonawcami – za wykonane pra-
ce wydaliśmy już ponad półtora mi-
liona złotych.

– Dzięki pozyskanym przez was 
środkom zewnętrznym budżet 
gminy zwiększył się…

– …i tam, gdzie wykonaliśmy do-
kumentację projektową i złożyliśmy 
wnioski o dofinansowania, w 90 pro-
centach otrzymaliśmy środki finan-
sowe. Jedynym problemem jest to, 
że większość tych zadań będziemy 
realizować w roku 2018, więc nastą-
pi spiętrzenie prac. To kosztochłon-
ne przedsięwzięcia, wymagające 
wielu zabiegów – m.in. ukończenie 
budowy przedszkola, remont i ter-
momodernizacja sali gimnastycznej 
w Prusach i poprawa estetyki placu 
przed Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Kondratowicach. Czekających nas 
zadań jest naprawdę sporo, a prze-
cież nie wspomniałem o wielu innych 
projektach, do których m.in. należą 
pracownie przyrodnicze i wyposa-
żenie szkół. Oczywiście – tak jak 
w innych samorządach – mamy prob-
lemy z wykonawcami.

– A jaki będzie budżet gminy 
Kondratowice w przyszłym roku?

– Najważniejsze w nim będzie 
dokończenie wszystkich wspomnia-
nych przeze mnie zadań. Chcę jed-
nak podkreślić, że największym 
problemem jest corocznie zmniejsza-
jąca się subwencja oświatowa. Mimo 
szumnych zapowiedzi, w przyszłym 

roku mamy znowu mniej pieniędzy 
na tę ważną sferę życia, a przecież 
koszty w szkole wzrastają. W sumie 
musimy do oświaty dołożyć 10 proc. 
więcej w stosunku do roku poprzed-
niego, a pieniędzy mamy mniej.

– W przyszłym roku wybory sa-
morządowe. Czy będzie pan kan-
dydował?

– Trudno mi dzisiaj zdecydować, 
ponieważ jest nowy projekt ordynacji 
wyborczej, trzeba poczekać na usta-
wę i na to, co samorządowcom zgotu-
je rządząca władza, która samorządu 
nie rozumie. Będzie nowa ordynacja, 
to wtedy zdecyduję, jak postąpić.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Wojciech Bochnak
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Miarą patriotyzmu w czasach 
pokoju jest m.in. dobre 
wykonywanie swojej pracy 
– także tej samorządowej – 
i właśnie taką robotę widzimy 
w gminie Udanin. Gmina jest 
przykładem tego, że przy 
niespokojnej wodzie można 
płynąć dobrym kursem 
i dopłynąć do zamierzonego 
portu.

W mijającym roku samorząd gmi-
ny Udanin z powodzeniem realizował 
zaplanowany budżet w imię zasady 
zrównoważonego rozwoju. Wyremon-
towano remizę OSP w Pichorowicach, 
a do OSP Ujazd Górny trafił – dzięki 
międzygminnemu projektowi – no-
wy wóz ratowniczo-gaśniczy. Gmina 
otrzymała dofinansowanie na usuwa-
nie azbestu, którego odebrano ponad 
47 ton – z czego ponad 23 tony obejmo-
wał demontaż eternitu – i oczekuje na 
rozstrzygnięcie nabo-
ru, w ramach którego 
ubiega się o dofinan-
sowanie na wymia-
nę stolarki okiennej 
i drzwiowej w za-
bytkowym kościele 
św. Urszuli. Samo-
rząd dba o ochronę 

środowiska naturalnego, a ko-
lejnym tego przejawem jest te-
goroczna modernizacja kotłow-
ni i zamontowanie kotłów na 
ekogroszek, o obniżonej emi-
sji zanieczyszczeń, w budyn-
kach użyteczności publicznej, 
w których mieszczą się m.in. 
Gminna Biblioteka Publicz-
na, apteka, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, refera-
ty promocji i gospodarki ko-
munalnej oraz Stowarzyszenie 
LGD „Szlakiem Granitu”. 

W listopadzie zakończo-
no przebudowę pomp hydro-
forowych i układu chlorowa-
nia wody stacji uzdatniania wody 
wodociągu w Ujeździe Górnym, co 
m.in. wpłynie na poprawę jakości wo-
dy. Poza tym już niebawem zostanie 
zmodernizowany najstarszy wodociąg 
w gminie, w Jarosławiu. Gmina otrzy-
mała dofinansowanie na realizację 

w Gimnazjum w Ujeździe Górnym 
projektu „Z wiedzą i doświadczeniem 
świat będzie nasz” – organizowane bę-
dą zajęcia dodatkowe i dydaktyczno-
-wyrównawcze rozwijające kluczowe 
kompetencje uczniów, zajęcia specja-
listyczne dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, 
doradztwo edukacyjno-za-
wodowe oraz szkolenia 
dla nauczycieli. W ramach 
projektu zostaną także do-
posażone pracownie mię-
dzyszkolne, przyrodnicza 
i matematyczna, z których 
będą mogli skorzystać tak-

Samorząd na plus
że uczniowie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Udaninie. 

Także w tym roku na nadzwyczaj-
nej sesji rady gminy zdecydowano 

o sporządzeniu miejscowe-
go planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w Picho-
rowicach i co za tym idzie 
– utworzeniu specjalnej stre-
fy ekonomicznej. – Zarówno 
dla przedsiębiorców, jak 
i mieszkańców gminy wpro-
wadziliśmy możliwość pła-
cenia w kasie urzędu kartą 
płatniczą – mówi wójt gminy 
Udanin Teresa Olkiewicz. 
– W przyszłym roku zaj-
miemy się przede wszyst-
kim drogami. Niestety, ma-
łe gminy wiejskie w nowej 
perspektywie finansowej nie 
mogą liczyć na duże pienią-

dze unijne. Dlatego powołałam spe-
cjalny zespół pracowników i podczas 
spotkań rozważamy wszelkie warian-
ty, aby możliwe do pozyskania środki 
trafiły do gminy Udanin. Na przyszły 
rok przeznaczyliśmy na inwestycje 
ponad 2,5 mln zł, priorytetem bę-
dzie przebudowa drogi w Konarach. 
Ponadto zamierzamy przebudować 
parking w Udaninie, wyremonto-
wać i przystosować do nowej ustawy 
szkołę w Ujeździe Górnym, wymie-
nić filtry w Stacji Uzdatniania Wody 
w Ujeździe Górnym i wdrożyć e-usługi 
w urzędzie gminy. Ważnym zada-
niem będzie odbudowanie placów za-

baw w naszych sołectwach. Nieba-
wem złożymy wniosek o przyznanie 
pomocy na budowę świetlicy w Pie-
karach, na który mamy już projekt 
budowlany, a w przyszłym roku pla-
nujemy ogłoszenie przetargu. Zamie-
rzamy także skorzystać z rządowego 
programu OSA.

I choć problemów sporo, to można 
mieć nadzieję, że samorząd w Udani-
nie dobrze sobie z nimi poradzi, bo-
wiem nie bez kozery otrzymał cer-
tyfikat „SAMORZĄD na plus”, za 
szczególną dbałość w zarządzaniu na-
leżnościami i finansami oraz tworze-
nie dogodnych warunków rozwoju 
dla mieszkańców, przedsiębiorców 
i inwestorów.  S.G. (TS)

Niech Boże Narodzenie i Nowy Rok 2018 
będą dla Mieszkańców gminy Udanin 
i wszystkich Czytelników „Gminy Polskiej” szczęśliwe, 
niech przyniosą zdrowie, sukcesy, miłość i pogodę ducha 

życzą 
wójt Teresa Olkiewicz 

i przewodniczący Rady Gminy Janusz Strzelecki

Wójt Teresa Olkiewicz
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Radosnych, pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia, wiele zdrowia, pogody ducha 
i realizacji nawet najbardziej odważnych planów w Nowym Roku 2018 
Mieszkańcom gminy Kondratowice i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej”

życzą
wójt Wojciech Bochnak i przewodnicząca Rady Gminy Maria Karakow
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Święta Bożego Narodzenia 
zdominowała komercja. Naszym 
zdaniem wprowadzanie do handlu 
artykułów świątecznych przed 
6 grudnia powinno być karane. 
Ten plastikowy blichtr powoduje 
przesyt i zabija ducha i atmosferę 
świąt. Dlatego nasz Festiwal stawia 
na przypominanie wszystkiego, 
co nawiązuje do rodzinnego 
celebrowania starych tradycji,  
i to we wszystkich aspektach: 
dekoracji, kulinariów, 
obrzędów.

17 grudnia br.  
w Sobótce odbędzie 
się XI edycja Ślężańskie-

go Festiwalu Rzemiosł, Ręko-

dzieła i Produktu Lokalnego. W trakcie 
Festiwalu zaprezentujemy szeroką gamę 
produktów lokalnych: naturalnej, zdro-

wej żywności, wyrobów artystycznych 
oraz rzemieślniczych i rękodzieła. Zain-

teresowani znajdą u nas produkty, z któ-

rych zrobią wspaniałe trady-

cyjne potrawy wigilijne 
według przepisów 
swoich mam, babć  
i prababć, zebranych 
w trzech tomikach 

wydanych przez nasze 
LGD książek kucharskich. 

Wyroby dostępne w każdą sobotę w skle-

pach przy gospodarstwach w Tuszynie  
i Kraskowie. Wśród wystawców będą  
bywalcy comiesięcznego Targu Ziemi. 

Nasi goście kupią niepowtarzalne, je-

dyne w swoim rodzaju prezenty pod cho-

inkę wykonane przez lokalnego kowa-

la, rymarza, kamieniarza, ceramików.  
Pięknie zdobione pierniki, lokalne soki  
i napoje. Wspaniałe wyroby lokalnych 
artystów. Kupią pod choinkę książki z bi-
blioteki ślężańskiej. Zrobią sobie pamiąt-

kowe, artystyczne zdjęcia w świątecz-

nej scenerii przygotowanej przez studio 
fotograficzne specjalizujące się sesjach 
okolicznościowych. A wszystko to przy 
kolędach, wśród ozdób świątecznych wy-

konanych według starych wzorów z natu-

ralnych surowców, wśród świątecznych 
zapachów cynamonu, kardamonu, wani-
lii i pomarańczy. Nasi goście wspominać 
będą swoje rodzinne wigilie, obrzędy, 
tradycje. Przez 10 lat realizacji Festiwalu 
udało nam się zebrać wiele wspomnień 
i opowieści, które posłużą, jako kan-

wa wydawnictwa o ślężańskim Bożym  
Narodzeniu w klimacie wołyńsko-, lwow-

sko-, czadecko-, francusko-, grecko-, bał-
kańsko-polskim.  (TS)

XI edycja Ślężańskiego Festiwalu Rzemiosł, 
Rękodzieła i Produktu Lokalnego 

Jeżeli chcesz wziąć udział  
w naszym Festiwalu jako 

wystawca, zapraszamy na stronę: 

www.slezanie.eu

Kobierzyce

Urząd Gminy Kobierzyce
al. Pałacowa 1

55-040 Kobierzyce
tel. 71 369 81 30, 71 369 81 06

fax 71 311 12 52
info@ugk.pl 
www.ugk.pl

Rozmowa  
z wójtem gminy Kobierzyce 
RYSZARDEM PACHOLIKIEM

– Jaki był rok 2017 dla pana, pa-
na współpracowników i całego ko-
bierzyckiego samorządu?

– Prywatnie był dla mnie okresem 
niesprzyjającym i trudnym, ponieważ 
dotknęły mnie problemy zdrowotne, 
które na szczęście są już tylko prze-

szłością i jestem w pełni sił. A jeśli 
chodzi o naszą gminę, to w roku 2017 
dysponowaliśmy rekordowym – pra-

wie 200-milionowym – budżetem, 
ale w przyszłym roku wydatki gminy  
Kobierzyce sięgną niemal 300 mln zł. 
W zasadzie wiąże się to z jednym du-

żym zadaniem infrastrukturalnym, 
które zamierzamy realizować – kana-

lizacją jedenastu miejscowości.
– Zatem prestiżowe ogólnopol-

skie samorządowe rankingi nie my-
lą się, plasując Kobierzyce w samej 
czołówce najlepiej rozwijających się 

i najzamożniejszych – w przelicze-
niu na jednego mieszkańca – gmin 
w Polsce.

– Na pewno się nie mylą, 
bowiem dzierżymy pod tym 
względem trzecią lokatę w kra-

ju, a ja otrzymałem niedawno 
zaszczytne wyróżnienie – tytuł 
„Lidera z powołania”, z które-

go bardzo się cieszę. Poza tym  
w dwóch rankingach gmina  
Kobierzyce zajęła drugie miejsce 
w kategoriach zrównoważonego 
rozwoju JST oraz samorządów 
najdynamiczniej rozwijających 
przedsiębiorczość.

– Jakie infrastruktural-
ne priorytety realizowaliście  
w roku 2017?

– Najważniejsze było dopa-

sowanie naszej bazy oświato-

wej do nowych warunków wy-

nikających z reformy. Zbudowaliśmy  
w ostatnich dwóch latach dwie sześcio-

klasowe szkoły – w Wysokiej i Tyńcu 

Małym, gdzie w związku z likwidacją 
gimnazjum adaptowaliśmy trzy sale na 
pomieszczenia szkolne. A w Wysokiej 

pomieszczenia świetlicy szkolnej ad-

aptowaliśmy na trzy oddziały przed-

szkolne i rozbudowaliśmy kuchnię, 
natomiast w Kobierzycach 
rozpoczęliśmy budowę 
przedszkola wraz ze żłob-

kiem, które mają być od-

dane do użytku we wrześ-
niu przyszłego roku. Warto 
podkreślić, że projektujemy 
także budowę i rozbudowę 

pięciu szkół – w Bielanach Wrocław-

skich, Wysokiej, Tyńcu Małym, Pust-
kowie Żurawskim i Kobierzycach oraz 
rozbudowę przedszkola w Ślęzie.

– Co będzie priorytetem w przy-
szłym roku?

– Jak już wspomniałem, będzie 
to budżet rekordowy, dzięki któremu 
zaczniemy budowę kanalizacji w je-

denastu miejscowościach, a wartość 
tego kontraktu opiewa na 85 mln zł.  
Budujemy nową oczyszczalnię ścieków  
w Kobierzycach, likwidując oczysz-

czalnię w Pustkowie Żurawskim 
– powstanie zatem jedna zbiorcza 
oczyszczalnia ścieków zlokalizowana  
w stolicy gminy. Koszty budowy nowej 
oczyszczalni i nowej sieci kanalizacyj-
nej sięgają 100 mln zł.

– Jak pan ocenia projekty zmian 
w prawie wyborczym?

– Projekty te są powrotem do lat 
wcześniejszych, a jako doświadczony 
samorządowiec uważam, że najlep-

szym aktem prawnym była w Polsce 
reforma samorządowa. Zawsze twier-
dziłem, iż wybory bezpośrednie na-

leży rozszerzyć – także na starostów  
i marszałków województw. Przecież 
nawet prezydenta kraju wybieramy 
bezpośrednio i dzięki temu dzierży on 
mocny mandat społeczny! Zatem wy-

bór wójta, burmistrza lub prezydenta 

Rekordowo pod każdym względem
miasta powinien być dokonany przez 
mieszkańców, a nie przez rady.

– Ludzie wiedzą najlepiej komu 
zaufać i kto dobrze pracuje na ich 
rzecz.

– Oczywiście, tym bardziej że 
co cztery lata następuje przy urnach 
weryfikacja samorządowej pracy  
i 30 proc. włodarzy gmin jej nie prze-

chodzi. Warto też zobaczyć rankingi 
samorządowe gmin, w których wygry-

wają laureaci zarządzani w znakomitej 
większości przez wieloletnich wójtów, 
burmistrzów i prezydentów. Dlaczego  
tak jest? Dlatego, że ludzkie doświad-

czenie jest skarbem bezcennym, choć 
czasami niedocenianym.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Niech radość i nadzieja nadchodzącego Bożego Narodzenia będzie z nami zawsze. 
Niech Nowy Rok 2018 przyniesie zdrowie, sukcesy, pogodę ducha i wiele szczęścia 
Mieszkańcom gminy Kobierzyce i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej” 

życzą 
wójt Ryszard Pacholik i przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska

Wójt Ryszard Pacholik
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Urząd Miejski Wąsosza
pl. Wolności 17
56-210 Wąsosz 

tel. 65 543 78 50, 65 543 78 80 
fax 65 543 77 08

wasosz@dolnyslask.pl
www.wasosz.eu

Wąsosz

Rozmowa 
z burmistrzem Wąsosza 
ZBIGNIEWEM STUCZYKIEM 
i jego zastępcą 
GRZEGORZEM KORDIAKIEM

– Jak oceniacie panowie rok 
2017?

Zbigniew Stuczyk: – Moi kole-
dzy samorządowcy mówią, że był 
rokiem dobrym, a ja oceniam, że dla 
samorządu Wąsosza był to rok nor-
malny, w którym zrealizowaliśmy 
wiele zadań.

– Jeśli mówi pan „normalny”, 
to mnie kojarzy się jednak – że był 
to dla was rok dobry.

Z.S.: – Zwyczajnie normalny. 
Zrealizowaliśmy zadania zapisa-
ne w budżecie, ale jest jedna spra-
wa, z której jestem niezadowolony. 
Chodzi o wybudowane przez nas 
przedszkole, na które nie udało się 
nam pozyskać dofinansowania i dla-
tego obiekt powstał z naszych bu-
dżetowych środków finansowych. 
Nie podoba mi się podział pienię-
dzy będących w naszym Obszarze 
Strategicznych Interwencji. Tak na-
prawdę pieniądze otrzymała tyl-
ko jedna gmina i zastanawiam się, 
po co było w takim razie ogłaszać 
jakiś konkurs.

– Która gmina została tak spe-
cjalnie wyróżniona?

Z.S.: – Bierutów, a przecież 
gmina Wąsosz miała wybudowa-
ne przedszkole, zapłaconą i rozli-
czoną inwestycję, złożony wnio-
sek i refundacja gotowa, a oni 
dostali pieniądze dla kilkuset 
przedszkolaków. 

– Nie dziwię się, że to boli, gdy 
tak kosztochłonne zadanie trze-
ba realizować z własnych środ-
ków finansowych – bez żadnego 
zewnętrznego wsparcia.

Z.S.: – No pewnie, że byłoby su-
per dostać jakąś kasę i wtedy zrobić 
jeszcze więcej, ale cóż – pieniędzy 
na przedszkole nie otrzymaliśmy 
mimo wielu starań, zabiegów i tłu-
maczeń.

– Ale byliście zdeterminowani, 
że przedszkole musi powstać i że 
nie ma na co czekać…

Z.S.: – …i jak widać powstało, 
dzieci z niego korzystają od 1 wrze-
śnia roku 2016.

– Tylko tę jedną sprawę można 
uznać za niefortunną?

Z.S.: – Tak, tylko to, bo inne 
przedsięwzięcia udały się całkiem 
nieźle.

– A wszystko to, co wiąże się 
z wdrażaniem zmian w oświacie?

Z.S.: – O zmianach oświatowych 
wolę się nie wypowiadać, ale najważ-
niejsze jest to, że żaden z nauczycieli 
w Wąsoszu nie stracił pracy.

– Na razie…

Z.S.: – …słusznie pan powie-
dział, że na razie.

– Co było najważniejsze we 
wzbogacaniu infrastruktury gmi-
ny? Jaki był priorytet?

Z.S.: – Na pewno kanalizacja 
– inwestycja za kilka milionów zło-
tych, którą udało się przeprowadzić 
dzięki świetnej współpracy z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu. Pozyskaliśmy dotację 
i pożyczkę, a jedynymi naszymi wy-
datkami były koszty niekwalifiko-
walne, czyli podatek VAT. Zatem 
cztery miliony złotych od nich, a je-
den milion w zaokrągleniu od nas. 

Miasto Wąsosz jest całkowicie ska-
nalizowane i jest to niewątpliwie 
ogromny sukces, bowiem było to 
nie tylko zadanie kosztochłonne, ale 
po prostu trudne, ponieważ część 
ulic znajdowała się strefie ochrony 
konserwatora zabytków. A ponadto 
u nas – jako u nielicznych na Dol-
nym Śląsku – przyłącza do naszej 
sieci kanalizacyjnej wykonywane 
są za darmo.

– Dlaczego?
Z.S.: – Ponieważ wyznajemy za-

sadę, że najważniejsze jest uzyska-
nie efektu ekologicznego. Ten efekt 

uzyskaliśmy, wszyscy mieszkańcy 
przyłączeni są do sieci, a im szyb-
ciej zostali przyłączeni, tym szyb-
ciej spłacą tę inwestycję w posta-
ci oddawanych ścieków. Są gminy, 
w których za przyłączenie do sieci 
kanalizacyjnej mieszkańcy muszą 
płacić i ludzie robią to niechętnie. 
Główna sieć jest wybudowana, ale 
ścieki nią nie płyną.

Grzegorz Kordiak: – Poza tym 
przy realizacji tej inwestycji odbu-
dowujemy wszystkie drogi na nowo. 
Nie uzupełniamy tylko tych miejsc, 
w których wykonywane były wyko-
py, ale drogi na całej swej szeroko-
ści będą miały nowe nawierzchnie 
i chciałbym podkreślić, iż będą to 
nawierzchnie z kostki brukowej. 
Przy tej okazji będziemy również 
naprawiać i uzupełniać chodniki, 
wykonywana będzie kanalizacja bu-
rzowa i całkiem prawdopodobne, że 
także modernizowana sieć wodocią-
gowa, która nie jest w najlepszym 
stanie technicznym.

– Zgodnie z ustawą, jest już bu-
dżet gminy Wąsosz na rok 2018. 
Jaki to jest budżet i co w nim bę-
dzie najważniejsze? Czy jesteście 
panowie z niego zadowoleni?

Z.S.: – Przyszłoroczny budżet 
zbliżony jest do budżetu tegorocz-
nego. Jego wydatki zdominowane 

są przez nakłady na drogi, które by-
ły także naszym oczkiem w głowie 
w tym roku i zrobiliśmy ich naprawdę 
bardzo dużo. W zasadzie wszystkie 
inwestycje drogowe były realizowa-
ne dzięki zewnętrznym dofinanso-
waniom, także z Terenowego Fun-
duszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
A wracając do roku 2018, to podat-
ki będą w zasadzie na tym samym 
poziomie, ale wprowadzamy opłatę 
targową, z której wcześniej zrezyg-
nowaliśmy, i nie ukrywam, że jest to 
także konsekwencja tego, jak nas po-
traktowali handlujący na targowisku. 

Chcieliśmy dać to za darmo, jedynie 
z minimalną dzierżawą na rok, ale 
niektórzy wyznają zasadę: daj palec, 
a weźmie rękę. Dlatego cofnęliśmy 
i rękę, i palec. Ale wracając do budże-
tu, oceniam, że jest on skonstruowa-
ny bardzo dobrze, nie jest budżetem 
naciąganym, zawiera sporo zadań in-
westycyjnych. A najważniejsze w nim 
będą: adaptacja pałacu we Wrzącej, 
budowa budynku garażowego, drogi 
i opracowanie dokumentacji kanali-
zacji obszarów wiejskich.

– No właśnie, co z pałacem we 
Wrzącej?

Z.S.: – Niestety, nie wyszedł 
nam przetarg, do którego nikt się 
nie zgłosił i nie było żadnej ofer-
ty. To nas trochę niepokoi, ale po-
stanowiliśmy, iż w przyszłym roku 
ogłosimy dwa przetargi na Wrzącą 
i budynki garażowe, które pomiesz-
czą nowy sprzęt – m.in. samochód 
strażacki i wóz asenizacyjny. Nie 
chcemy, aby te cenne pojazdy stały 
pod chmurką. A pałac we Wrzącej 
to miliony złotych i niepokoi mnie 
to, że nasz wniosek o dofinansowa-
nie złożony z początkiem tego roku 
do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
do dzisiaj nie został rozpatrzony 
i nie ma żadnej decyzji, nie ma 
nawet żadnej odpowiedzi.

Władzę najlepiej oceniają ludzie
– Cóż, niektórzy decydenci 

mają kłopoty z przestrzeganiem 
prawa, trudno im terminowo dzia-
łać i traktować ludzi uprzejmie.

Z.S.: – Obserwuję, że pewien 
rozdział w historii polskiej samo-
rządności zaczyna się zamykać.

– Od polityki staramy się być 
jak najdalej, ale zmiany w or-
dynacji wyborczej dotyczą prze-
cież samorządów. Jak pan ocenia 
te projekty?

Z.S.: – Projekty te, delikatnie 
rzecz ujmując, nie podobają mi się, 
bowiem nie wyobrażam sobie bra-
ku jednomandatowych okręgów 
wyborczych w takich gminach jak 
na przykład Wąsosz. Do tej pory 
w JOW-ach wyborcy mogli spo-
śród kilku kandydatów wybrać te-
go, który im się najbardziej spodo-
bał i któremu najbardziej zaufali. 
Teraz – według nowego projektu – 
o mandat radnego w Wąsoszu bę-
dzie mógł się ubiegać ktoś, kto 
w naszej gminie nawet nie miesz-
ka, aby pochodził tylko z woje-
wództwa dolnośląskiego. To, mo-
im zdaniem, nie jest dobry pomysł, 
bo przecież w jaki sposób ktoś, na 
przykład ze Złotoryi, będzie mógł 
rozwiązywać problemy w Wąsoszu, 
nie znając miejscowej społeczności 
i naszych uwarunkowań? Mam też 
zastrzeżenia do dwukadencyjności. 
Pierwsze cztery lata burmistrzo-
wania to nauka, a w drugiej ka-
dencji włodarz – wiedząc, że już 
nie będzie mógł się ubiegać o bur-
mistrzowanie czy wójtowanie – 
będzie szukał miejsca dla siebie. 
Ponadto ludzie najlepiej wiedzą, 
kto dla nich dobrze pracuje, kto 
jest uczciwy, komu można zaufać 
i często ci, którzy się nie spraw-
dzają, szybko kończą swoją pracę 
w samorządzie. Słychać też o fał-
szowaniu wyborów, ale tak długo, 
jak tu jestem, nigdy nie spotka-
łem się z jakimiś fałszerstwami! 
Tak czy siak, władzę najlepiej oce-
niają sami ludzie przy urnach.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Boże Narodzenie już blisko… 
Czekamy cały rok na tę piękną chwilę, 
gdy na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazda 
i życzymy sobie wszystkiego najlepszego, 
bo wszak czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
to czas życzeń – życzymy więc sobie radości, zdrowia, 
spełnienia marzeń, realizacji planów, nowych marzeń i nowych planów. 
Niech Nowy Rok 2018 będzie dla Mieszkańców gminy Wąsosz 
i wszystkich Czytelników „Gminy Polskiej” 
rokiem dobrym, szczęśliwym, zdrowym i radosnym 

burmistrz Zbigniew Stuczyk, 
zastępca burmistrza Grzegorz Kordiak 

i przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Chorostkowski

Burmistrz Zbigniew Stuczyk (z prawej) i jego zastępca Grzegorz Kordiak
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Cisek – Czissek

Urząd Gminy Cisek
ul. Planetorza 52

47-253 Cisek
tel. 77 487 11 57, 77 487 11 59

fax 77 487 11 40
info@cisek.pl 
www.cisek.pl

Żórawina

Urząd Gminy Żórawina
ul. Kolejowa 6

55-020 Żórawina
tel. 71 316 51 05, 71 316 51 57

fax 71 723 49 00
urzad@zorawina.pl 
www.zorawina.pl

Rozmowa z wójtem gminy Cisek 
ALOJZY PARYSEM

– Dzisiaj, w grudniu, można do-
konać résumé dwunastu miesięcy 
samorządowej pracy. Jaki był ten 
rok dla waszego samorządu?

– Był rokiem przeciętnym, bo-
wiem w sprawach inwestycyjnych 
zbyt wiele się nie działo.

– Dlaczego?
– Z tej prostej przyczyny, że będąc 

gminą z niewysokim budżetem, aby 
zrealizować jakieś konkretne zadanie 
infrastrukturalne, musimy korzystać 
z finansowych środków zewnętrz-
nych. Konkursy i rozdania unijnych 
dotacji trochę się opóźniały i żadnej 
większej inwestycji z pieniędzy unij-
nych w tym roku nie przeprowadzi-
liśmy, koncentrując się jedynie na 
drobnych remontach i naprawach. 

Zatem nasza gmina w tym okresie 
nie wzbogaciła się o jakieś znaczące 
obiekty infrastruktury. 
Ale z drugiej strony, 
także w tym roku pod-
pisaliśmy wiele umów 
na dofinansowanie 
różnych inwestycji 
– m.in. na budowę 
kanalizacji w Cisku, 
ścieżek rowerowych 
i najprawdopodobniej 
podpiszemy niebawem 
umowę z marszałkiem 
opolskim na termo-
modernizację budyn-
ku mieszczącego posterunek policji 
i pocztę w Cisku. To są większe 
przedsięwzięcia, które będą jednak 
realizowane w roku 2018.

– A tegoroczne remonty, o któ-
rych pan wspomniał?

– Próbowaliśmy przeprowadzić re-
monty kilku dróg lokalnych, ale nie-

stety te przedsięwzięcia 
nie doszły do skutku, 
ponieważ ceny w prze-
targach przekroczyły 
nasze możliwości finan-
sowe. Zatem zadania te 
na razie nie będą reali-
zowane, wykonujemy 
tylko zadania z wolnej 
ręki dotyczące jedynie 
małych, krótkich odcin-
ków dróg. A wszystko 
dlatego, że część środ-
ków przeznaczonych na 

te drogi pochodzi z funduszów sołe-
ckich poszczególnych miejscowości 
i te pieniądze musimy prawidłowo 
wykorzystać. Wykonujemy teraz nie-
wielkie drogowe zadania, choć aura 
za bardzo nam nie sprzyja.

– Zatem jaki to był rok dla 
gminy Cisek?

– Zwykły, przeciętny, bez 
spektakularnych zadań in-
westycyjnych, rok, w którym 
wdrażaliśmy reformę oświaty, 
co też wprowadziło trochę za-
mieszania. Musieliśmy prze-
cież dostosować gimnazjum 
do szkoły podstawowej. Chcę 

też podkreślić, że 7 lipca tornado do-
tknęło naszą gminę i narobiło niema-
ło szkód, uszkadzając dachy budyn-
ków mieszkalnych i gospodarczych 
w niektórych miejscowościach. 
Uszkodzone zostały także dwa dachy 
na szkolnych budynkach, z których je-
den został naprawiony i jest już nowe 
pokrycie dachu, a na drugim budyn-
ku wkrótce zaczniemy kłaść nowe po-
krycie – wszystko zabezpieczyliśmy 
i dołożyliśmy dachówek. W przed-
wojennym dachu pokrytym dachów-
ką karpiówką pojawiły się przecieki, 
lecz mam nadzieję, że wkrótce uda się 
wymienić pokrycie tego dachu

– Choć większych zadań nie 
przeprowadziliście w tym roku, to 
i tak musieliście się nieźle napra-
cować, aby opracować dokumen-
tacje i wnioski o przyszłoroczne 
granty.

– Oczywiście, że tak, a poza tym 
nigdy nie jest tak, że w urzędzie gmi-
ny nic się nie dzieje. Spraw bieżących 
mamy niemało, trzeba rozwiązywać 
problemy mieszkańców i są to dzia-
łania różnego kalibru.

– A co jest najważniejsze w bu-
dżecie gminy Cisek na rok 2018?

– Jak już wspomniałem, to in-
westycje, które będziemy realizo-

Bez spektakularnych fajerwerków
wać przy wykorzystaniu finanso-
wych środków unijnych – budowa 
kanalizacji w Cisku i ścieżki ro-
werowej po nieczynnym nasypie 
kolejowym oraz termomoderniza-
cja budynku pocztowo-policyjne-
go. Ponadto najprawdopodobniej 
znajdą się w naszym budżecie dwa 
zadania związane z modernizacją 
centrów wsi.

– Czy w nadchodzących wybo-
rach będzie pan kandydować na 
wójta gminy Cisek?

– Na decyzję mam jeszcze czas. 
Zobaczę, jakie będą zmiany w ordy-
nacji wyborczej i wtedy ostatecznie 
zdecyduję.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Radosnych, pełnych miłości i rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia, 
i wiele zdrowia, pogody ducha, wiele radości w życiu osobistym 
oraz sukcesów w życiu zawodowym w Nowym, 2018 Roku 
Mieszkańcom gminy Cisek i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej” 

życzą 
wójt Alojzy Parys 

i przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk

Rozmowa 
z JANEM ŻUKOWSKIM, 
wójtem gminy Żórawina

– Ten rok był dla samorzą-
du gminy Żórawina, pana bli-
skich współpracowników i oso-
biście dla pana chyba okresem 
bardzo pracowitym, ale rów-
nież trudnym. Co w roku 2017 
było najistotniejsze dla waszej 
gminy?

– Tak już jakoś jest – mówię to 
z perspektywy mojej wieloletniej 
samorządowej pracy – że wszyst-
kie lata są w samorządzie trudne 
i wynika to z wielu różnych uwarun-
kowań. Dzisiaj nasz kraj, Polska, 
budowany jest i rozwija się w gmi-
nach, a samorząd realizuje naj-
ważniejsze zadania na rzecz na-
szych mieszkańców, wyborców 
i generalnie polskich lokalnych 

społeczności, dla dobra wszyst-
kich małych ojczyzn – i jest to 
wielka odpowiedzialność.

– A jak to się działo w tym roku 
w gminie Żórawina?

– Słusznie pan zaznaczył, że rok 
2017 był dla nas rokiem bardzo trud-
nym, także dlatego, że rada naszej 
gminy podjęła fatalną – moim zda-
niem – uchwałę budżetową. Oczy-

wiście, później podjęliśmy 
działania naprawcze, ale całe 
to zamieszanie doprowadzi-
ło do pewnego zahamowania 
w sferze inwestycyjnej. Ten 
budżet po prostu należało po-
prawić i to zrobiliśmy, ale nie 
udało się uniknąć kilkumie-
sięcznej zwłoki. Kolokwialnie 
mówiąc, jechaliśmy z zaciąg-

Oświata i bezpieczeństwo
go aktu prawnego. A z drugiej strony 
dzisiejsze partyjniactwo oraz podzia-
ły i warcholstwo polityczne mogą je-
dynie zniszczyć to, co dobrze funk-
cjonowało przez szereg lat. Dzisiaj 
mieszkańcy wybierający wójta, bur-
mistrza lub radnych oceniają przede 
wszystkim ludzi, a nie ich przynależ-
ność partyjną. A jak będzie za chwilę, 
tego nie wiemy.

– A czy stanie pan w przyszłym 
roku w szranki wyborcze?

– Jeszcze nie zdecydowałem, bo-
wiem nie wiem, jakie będą zmiany 
w ordynacji wyborczej. Wtedy do-
piero, gdy te zmiany poznamy, po-
dejmę ostateczną decyzję.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

niętym ręcznym hamulcem, a teraz 
wszystko musimy nadrabiać, co też 
czynimy, ale wszystkiego nadgonić 
się nie da. Niesprzyjająca aura także 
zaważyła na tym, że wiele inwestycji 
nie zostanie zakończonych zgodnie 
z zaplanowanymi terminami.

– Jaki jest budżet gminy Żóra-
wina na rok 2018 i co w nim bę-
dzie najistotniejsze?

– Priorytetem przyszłorocznego 
budżetu będzie oświata, która musi 
być przystosowana do nowej reformy. 
Co za tym idzie, czeka nas rozbudo-
wa zbyt małej szkoły w Rzeplinie, 
a inwestycja ta szacowana jest na oko-
ło 4 mln zł. Kolejne stojące przed na-
mi ważne zadania dotyczyć będą bez-
pieczeństwa obywateli – czyli budowa 
chodników wzdłuż dróg gminnych 
oraz powiatowych i gros środków fi-
nansowych przeznaczamy na te cele.

– Jak pan ocenia projekty 
dotyczące zmian w ordynacji 
wyborczej?

– Moim zdaniem większość tych 
zmian jest zbędnych, a ustawa samo-
rządowa – której twórcą był świętej 
pamięci prof. Kulesza – była najlep-
szą, jaką udało się przeprowadzić 
w Polsce. Właśnie dzięki samorzą-
dom nasz kraj jeszcze normalnie się 
rozwija i funkcjonuje i to widać go-
łym okiem. Wystarczy przejechać 
przez naszą gminę i kto ma dobrą 
pamięć lub zechce pamiętać, to może 
ocenić, jak się ona zmieniła w okre-
sie funkcjonowania tego znamienite-

Miłości w życiu osobistym i sukcesów w pracy, radości, 
rodzinnego ciepła, realizacji najbardziej nawet odważnych planów, 
zdolności snucia najpiękniejszych marzeń, pogody ducha i wiele zdrowia 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2018 
Mieszkańcom gminy Żórawina i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej” 

życzą 
wójt Jan Żukowski 

i przewodniczący Rady Gminy Piotr Aleksander Żelazo

Wójt Alojzy Parys
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Strzegom

Urząd Miejski w Strzegomiu
Rynek 38

58-150 Strzegom
tel. 74 856 05 99
fax 74 856 05 16

strzegom@strzegom.pl
www.strzegom.pl

Czernica

Rozmowa 
z WŁODZIMIERZEM 
CHLEBOSZEM, 
wójtem gminy Czernica

– Sukcesów było niemało 
w gminie Czernica w roku 2017…

– …i ten rok oceniam bardzo do-
brze, także dlatego, że zaczęła się 
w nim realizacja bardzo oczekiwanego 
zadania – budowa Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Dobrzykowicach. 

– A wszystko zaczynało się nie-
zbyt owocnie.

– Rzeczywiście, pomimo tego, że 
już w grudniu roku 2016 podpisali-
śmy umowę z wykonawcą, to prace 
tak naprawdę rozpoczęły się w lu-
tym tego roku. Najważniejsze, że 
realizacja tej ważnej dla naszej spo-
łeczności inwestycji znacznie przy-
spieszyła, lada dzień będzie odda-
na do użytku część przedszkolna 
obiektu, która przewidziana jest dla 
125 dzieci. A część szkolna ma być 
otworzona w roku 2018 i będzie do 
niej uczęszczać 450 uczniów. Wy-
konaliśmy także wiele inwestycji 
drogowych i oświetleniowych i ten 
rok pod względem inwestycyjnym 
był dla naszej gminy bardzo dobry.

– Budżet zwiększył się w porów-
naniu do pierwotnych projektów.

– A fakt ten – poza dobrym po-
zyskiwaniem przez moich współpra-
cowników środków zewnętrznych 
– związany jest z migracją. Gmina 
Czernica jest pierwszą w wojewódz-
twie dolnośląskim i trzecią w Pol-
sce, do której najchętniej migrują 
ludzie z dużej aglomeracji. A poza 
tym dochód na jednego mieszkańca 
w naszej gminie wzrósł i przekro-
czył po raz pierwszy 2000 zł. Takie 
zjawisko i przyspieszenie nastąpiło 

w ostatnich dwóch latach, z czego je-
stem dumny i dziękuję pani skarbnik 
Dorocie Wnuk-Lipińskiej oraz zarzą-
dzanemu przez nią referatowi za to, 
że m.in. dzięki ich zabiegom podatki 
w większej mierze zasilają budżet 
gminy Czernica. W tym roku zor-
ganizowaliśmy po raz kolejny lo-
terię pod nazwą „Gmina Czernica 
– TU MIESZKAM, TU PŁACĘ 
PODATKI”, która cieszyła się du-
żym zainteresowaniem i w roku 2018 
planujemy ją powtórzyć.

– Warto ludziom uzmysławiać, 
że lokalny patriotyzm buduje.

– Takie rozwiązania przyczynia-
ją się do pobudzania świadomości 
życia we wspólnocie, 
i tego, że jeśli chcesz 
mieć drogę, chodnik, 
oświetlenie ulicy, to 
dobrze jest zamel-
dować się w gminie, 
w której wybudowałeś 
dom – i tutaj właśnie 
rozlicz swój PIT. 

– Dzięki temu gmina będzie 
mogła realizować więcej zadań 
infrastrukturalnych.

– Każdemu włodarzowi w kraju 
o to chodzi, i także praca naszego 
urzędu ku temu zmierza. Zatem dzię-
kuję za to pracownikom naszego nie-

wielkiego urzędu gminy, w którym 
zatrudnionych jest tylko 35 solidnie 
pracujących osób, a także radnym, 
których większość wspiera działania 
władz gminy.

– Jaki będzie przyszłoroczny 
budżet gminy Czernica?

– Będzie to budżet rekordowy 
pod względem inwestycyjnym. 
Na inwestycje przeznaczymy pra-
wie 27 mln zł, a całkowite wydat-
ki sięgną ponad 82 mln zł. Chcę 
podkreślić, że gdy zacząłem zarzą-
dzać gminą, budżet wynosił około 
50 mln zł i przez te trzy lata uda-
ło nam się znacznie go zwiększyć. 
Warto też podkreślić, że nasi spor-

towcy w tym roku przyczynili się 
do rozsławiania gminy Czernica. 
Kolarz szosowy Maciej Bodnar ja-
ko trzeci Polak w historii wygrał je-
den z etapów Tour de France, zakła-
dam też, że kolejne rekordy świata 
i medale mistrzostw świata trafią do 

Najważniejsze – nie przeszkadzać
naszych paraolimpijczyków, wspa-
niałej pływaczki Oliwii Jabłońskiej 
i niezrównanego szermierza Jacka 
Gaworskiego.

– Czyli niektórzy mieszkań-
cy biorą przykład ze swego wój-
ta, który był siódmy w podno-
szeniu ciężarów na Olimpiadzie 
w Barcelonie.

– Są znacznie lepsi, zdobywa-
ją medale olimpijskie i mistrzostw 
świata i jesteśmy z nich bardzo 
dumni!

– W Jeszkowicach powstało 
Koło Gospodyń Wiejskich…

– …co świadczy o tym, że pomi-
mo wspomnianej już migracji, wiej-
skość i dbałość o rustykalną kultu-
rę polską i tradycję dalej jest u nas 
pielęgnowana i podsycana. Wioski 
ze sobą rywalizują, ale w sposób 
pozytywny i integrujący społecz-

ności. Samorząd nie fa-
woryzuje żadnej z miej-
scowości, najważniejsze 
jest to, aby nikomu nie 
przeszkadzać.

– A co będzie pan 
robił w roku wybor-
czym?

– Zamierzam sta-
nąć w szranki wyborcze, poddać 
się osądowi naszych mieszkańców 
i ubiegać się o ponowne wójtowanie 
w gminie Czernica.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Włodzimierz Chlebosz
Przed nami Boże Narodzenie i Nowy 2018 Rok. 
Z tej okazji wiele radości, pogody ducha, zdrowia, miłości 
i wiele sił, aby budować naszą wspólną dobrą przyszłość 

życzą 
wójt Włodzimierz Chlebosz 

i przewodniczący Rady Gminy Leszek Kusiak

www.czernica.pl

W Strzegomiu strategia 
zrównoważonego rozwoju 
zakłada równomierny rozwój 
wszystkich samorządowych sfer 
życia, a co za tym idzie wspieranie 
organizacji pozarządowych, 
różnorodnych stowarzyszeń, 
klubów sportowych 
i ochotniczych straży pożarnych 
będących swoistą wizytówką tej 
prężnej gminy. Warto podkreślić, 
iż samorząd Strzegomia dba 
o swoich strażaków, poszerzając 
bazę jednostek i wyposażając je 
w odpowiedni sprzęt. A strażacy 
ochotnicy odwdzięczają się 
za tę pieczę, dobrze służąc 
miejscowej społeczności.

Na terenie gminy Strzegom działa 
dziesięć jednostek ochotniczych straży 
pożarnych, w tym cztery z nich znajdu-
ją się w Krajowym Systemie Ratowni-
czo-Gaśniczym. 

– Mamy bardzo dużo zdarzeń, 
a tylko w pierwszym półroczu mieli-
śmy aż ponad 200 wyjazdów straża-
ków ochotników, i to tylko ze Strzego-
mia – mówi Urszula Olszewska, prezes 
Oddziału Miejsko-Gminnego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Strzegomiu. – Jesteśmy często wzy-

wani do różnorodnych zdarzeń, i to 
nie tylko zaistniałych na terenie naszej 
gminy, ale także w innych miejscach 
powiatu świdnickiego. Około poło-
wy zdarzeń ma miejsce na drogach, to 
oczywiście wypadki, a w dużej mie-
rze spowodowane jest to tym, że naszą 
gminę przecina krajowa trasa S5.

Władze gminy Strzegom są dum-
ne ze swoich strażaków, a w ostat-
nich dwóch kadencjach samorządo-
wych zakupiono aż trzy samochody 
pożarnicze. Gmina Strzegom ma czte-
ry jednostki OSP będące w Krajo-
wym Systemie Ratowniczo-Gaśni-
czym – w Stanowicach, Strzegomiu, 
Goczałkowie i Rogoźnicy. Tabor sa-

mochodowy w tych jednostkach zaczę-
to wymieniać od roku 2008 i dzisiaj już 
wszystkie dysponują nowoczesnymi 
pojazdami naszpikowanymi zdobycza-
mi współczesnej elektroniki. 

– Wiosną tego roku gmina Strze-
gom przystąpiła do unijnego projektu 
dotyczącego zakupu sprzętu do pro-
wadzenia akcji ratowniczych i usuwa-
nia skutków zjawisk katastrofalnych 
lub poważnych awarii, celem wspar-
cia jednostek ochotniczych straży po-
żarnych – dodaje Urszula Olszewska. 
– Projekt, któremu liderowała gmina 
Świdnica, obejmował kupno dziesięciu 
samochodów ratowniczo-gaśniczych 
i dwóch hydraulicznych zestawów 

Strażacy jak się patrzy

ratowniczo-gaśniczych. W ramach 
tego projektu zakupiliśmy średni sa-
mochód ratowniczo-gaśniczy z napę-
dem na dwie osie dla OSP w Goczałko-
wie, który kosztował 761 tys. zł, z czego 
36 proc. środków finansowych wyło-
żyła gmina Strzegom, a pozostałe pie-
niądze to dotacja unijna. A 15 listopada 
w Burkatowie samochody zostały 
poświęcone i przekazane do użytku.

Pod koniec ubiegłego roku i w roku 
2017 zostały wyremontowane i ocie-
plone trzy strażnice – w Strzegomiu, 
Granicy i Stanowicach.

Trzeba wyraźnie podkreślić, iż stra-
żacy ochotnicy z jednostek działających 
na terenie gminy Strzegom wykonują 
swoje obowiązki z wielkim zaangażo-
waniem, prawdziwą pasją i oddaniem, 
a wielu z nich pochodzi z rodzin, w któ-
rych tradycje strażackie przekazywane 
są z pokolenia na pokolenie. 

– Są świetnie i wszechstronnie 
wyszkoleni i w swych działaniach 

w niczym nie odbiegają od funkcjo-
nariuszy Państwowej Straży Pożarnej 
– ocenia Urszula Olszewska.

S.G. (TS)

Przekazanie nowych samochodów w Burkatowie – trzeci z lewej burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta

Remiza w Strzegomiu
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Olesno

Urząd Miejski w Oleśnie
ul. Pieloka 21

46-300 Olesno
tel. 34 359 78 41 do 44

fax 34 359 72 83
gmina@olesno.pl

www.olesno.pl

Gmina Dobromierz, powiat świdnicki

Gmina Dobromierz to niewielka 
jednostka samorządu 
terytorialnego położona  
w centralno-południowej części 
województwa dolnośląskiego, 
w pobliżu ważnych szlaków 
komunikacyjnych.  
Rolniczo-przemysłowy charakter 
gminy uwarunkowany jest 
znaczną częścią użytków rolnych 
oraz bogatymi w złoża granitu 
terenami. 

Dzięki skutecznym działaniom 
Gmina Dobromierz pozyskuje środki 
finansowe, które pozwalają na realiza-

cję wielu ważnych dla mieszkańców 

inwestycji. Tegoroczny plan dochodów 
opiewa na kwotę 22,9 mln zł, przyszło-

roczny na kwotę 33 mln zł. 
W budżecie gminy na rok 2018 za-

planowano wzrost wydatków do bli-
sko 40 mln zł, w tym wydatki inwe-

stycyjne osiągną poziom 18,7 mln zł. 
Podpisane umowy dotacyjne stanowią 
wartość blisko 9 mln zł, a planowany 
udział środków własnych w realizacji 
zadań inwestycyjnych to 9,3 mln zł,  
w tym 7,1 mln zł emisja obligacji.

Kluczowym zadaniem obecnej ka-

dencji samorządu jest rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej, która przyczyni 
się do osiągnięcia pozytywnych efek-

tów ekologicznych, ograniczenia za-

nieczyszczenia środowiska naturalne-

go oraz podniesienia standardu życia 
mieszkańców. Dlatego wielkim suk-

cesem gminy jest pozyskane dofinan-

sowanie na budowę kanalizacji sa-
nitarnej w Aglomeracji 
Gniewków i budowę sie-
ci kanalizacji sanitar-
nej w Czernicy, Gniew-
kowie i Dzierzkowie. 
Projekt ten współfinan-

sowany jest przez Unię 
Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  
w ramach ZIT Aglomeracji  
Wałbrzyskiej. W 2018 roku gmina bę-

dzie składać projekty na następne miej-
scowości: Borów, Roztokę i Jugowę. 
Dodatkowo gmina otrzymała prome-

sę z budżetu województwa dolnoślą-

skiego w wysokości blisko 2 mln zł 
na budowę kanalizacji sanitarnej 
w Szymanowie w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W mijającym roku wójt Jerzy  
Ulbin podpisał umowę z Instytucją 
Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzy-

skiej, zapewniającą dofinansowanie  
w wysokości blisko 900 tys. zł z Re-

gionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Dolnośląskiego  
na termomodernizację budynku  

Gminnego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. 

Aby poprawić bezpieczeństwo  
i komfort nauki, gmina angażuje środ-

ki finansowe w rozwój i doposaże-

nie szkół. Niezwykle po-

trzebną inwestycją była  
w tym roku budowa 
boisk sportowych przy 
Szkole Podstawowej  
w Gniewkowie, wymia-
na stolarki okiennej  
i drzwiowej oraz re-
mont sali gimnastycznej  
w Szkole Podstawowej  
w Roztoce, a także re-

mont korytarzy wraz z wymia-
ną drzwi w Szkole Podstawowej  
w Dobromierzu. Na półmetku jest 
budowa świetlicy w Jaskulinie.  

W Roztoce wyremontowana została 
droga do gruntów rolnych. Zakoń-

czono również budowę sceny przy 
dobromierskim parku.

W projekcie budżetu gminy na 
2018 rok dominującą pozycję zaj-
muje budowa sieci kanalizacji sa-

nitarnej w Czernicy, Gniewkowie, 
Dzierzkowie, Szymanowie oraz opraco-

wanie projektu budowy kanalizacji dla  
Borowa, Roztoki i Jugowej. W planach 
uwzględniono kontynuację dopłat do 
budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków, modernizację sieci wodocią-

gowej w Jaskulinie oraz rozbudowę ka-

nalizacji i wodociągu w Dobromierzu.  
W zakresie drogownictwa ujęto projekt 
przebudowy drogi dojazdowej do grun-

tów rolnych Serwinów – Szymanów,  
prace projektowe związane z budo-

wą chodnika przy ul. Świdnickiej  
w Dobromierzu oraz położenie no-

wej nawierzchni asfaltowej na ul. Spa-

cerowej w Roztoce. Zabezpieczono 
ponadto środki na modernizację re-

mizy w Gniewkowie, budowę windy  
w szkole w Roztoce oraz opracowanie 
projektu budowy sali gimnastycznej  
z zapleczem sanitarnym w Gniew-

kowie. W sferze kulturalnej zaplano-

wano zakończenie budowy świetlicy  
w Jaskulinie, rozpoczęcie budowy 
świetlicy w Jugowej, termomoderniza-

cję budynku GOKSiR w Dobromierzu 
i prace projektowe w zakresie budowy 
świetlicy w Szymanowie. Sołectwa 
Dzierzków, Czernica i Kłaczyna zosta-

ną doposażone w siłownie plenerowe. 
– Katalog zadań realizowanych 

przez Gminę Dobromierz ma na ce-

lu zwiększanie ogólnej atrakcyjno-

ści gminy oraz zachęcanie do osied-

lania się na jej obszarze – komentuje  
wójt Jerzy Ulbin. (TS)

Inwestujemy w kanalizację, kulturę i oświatę

www.dobromierz.plŚwietlica wiejska w Jaskulinie

Wójt Jerzy Ulbin
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Rozmowa z burmistrzem Olesna 
SYLWESTREM LEWICKIM

– Przyszła pora na podsumowa-
nia i całoroczne oceny.

– Najważniejsze, że 
większość tegorocznych 
zamierzeń udało nam się 
zrealizować, aczkolwiek 
wystąpiły zdecydowane 
opóźnienia dotyczące rea-

lizacji zadań związanych  
z Regionalnym Progra-

mem Operacyjnym Wo-

jewództwa Opolskiego  
i Lokalną Grupą Działania. 
Mieliśmy nadzieję, że rozpoczniemy te 
inwestycje jeszcze w tym roku, ale będą 
one przesunięte na rok przyszły.

– Zatem projekty się opóź-
niły…

– …i jest kilkumiesięcz-

na zwłoka dotycząca terminów 
podpisania umów z opolskim 
urzędem marszałkowskim, co 
skutkuje tym, że pewne prace są  
niemożliwe do wykonania zimą.  
Zaczniemy wiosną przyszłego 
roku na ostro. W związku z tym na-

sze plany inwestycyjne na rok 2018 
znacznie się poszerzyły i zadań będzie  
naprawdę sporo.

– A wracając do roku 2017…?
– W tym roku udało nam się zreali-

zować duże inwestycje drogowe, m.in. 
na osiedlu Walce, gdzie – korzysta-

jąc z dofinansowania od 
wojewody i ze starostwa 
powiatowego – prze-

prowadziliśmy inwesty-

cje za ponad 5,5 mln zł.  
A to przecież miejsce 
strategiczne, w którym 
zlokalizowanych jest po-

nad 600 domków jedno-

rodzinnych. Zajęliśmy 
się tam przede wszyst-
kim drogami i cztere-

ma rondami, ale również kanalizacją 
deszczową, chodnikami i wyniesie-

niami przejść dla pieszych. Planujemy 

również zrobić dodatkowe oświetlenie.  
Do tego dochodzą drogi wykonane na 
terenach wiejskich i wspólnie ze sta-

rostwem powiatowym zakończyliśmy 

dość strategiczna inwestycję – drogę 
łączącą Olesno z Kolonią Biskupską, 
bowiem zależy nam na odpowiednich 
standardach wszystkich dróg dojaz-

dowych do stolicy naszej gminy.  
Dlatego też znacznie partycy-

pujemy w kosztach drogowych 
inwestycji powiatowych i wo-

jewódzkich, aby do Olesna 
można było jak najlepszy-

mi drogami dojechać.  
A w przyszłym roku 
mają ruszyć prace pro-

jektowe i przetarg doty-

czący obwodnicy Olesna, co ma duże 
znaczenie, bowiem zostanie ona zloka-

lizowana nieopodal węzła trasy szyb-

kiego ruchu, która będzie przebiegać  
przez teren naszej gminy.

– A poza zadaniami typowo  
infrastrukturalnymi?

– Zamierzamy przebudować na-

szą bibliotekę, a poza tym zamie-

rzamy poszerzyć zakres funkcjono-

wania przedszkoli. Jest to projekt za 
około milion złotych, który pozwo-

li na wydłużenie ich czasu pracy, 
na dodatkowe zajęcia i wprowadze-

nie wyżywienia dla przedszkola-

ków, szczególnie na terenach wiej-
skich, czego do tej pory nie było.  

A ponadto otworzyliśmy do-

datkowo dwa oddziały  
przedszkolne.

– Jaki będzie 
przyszłoroczny budżet 

gminy Olesno?
– Będziemy na pewno realizo-

wać masę inwestycji drogowych  
i są to przedsięwzięcia wielomilio-

nowe. Liczymy też, iż na rewitaliza-

cję naszego miasta otrzymamy duże 
wsparcie finansowe z Regio-

nalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Opol-
skiego. Rewitalizacja Olesna 
będzie wiązać się m.in. z mo-

dernizacją mocno przestarza-

łego stadionu oraz promena-

dy w centrum miasta, i tylko 
te dwie inwestycje pochłoną 

około 10 mln zł. Z naszych wstęp-

nych porozumień – m.in. z urzędem 
marszałkowskim – wynika, że mo-

żemy liczyć na pięciomilionowe do-

Wszystkie drogi prowadzą do Olesna
finansowanie. Ponadto zadania zwią-

zane z niską emisją, budowa centrum 
przesiadkowego i kilka ścieżek rowe-

rowych przy drogach wojewódzkich 
i przebudowa ul. Wygodzkiej łączą-

cej tereny naszej strefy aktywności 
gospodarczej z drogą krajową nr 11. 
Łącznie tylko na inwestycje potrze-

bujemy około 20 mln zł. Takiego wy-

sokiego budżetu jeszcze w Oleśnie  
nie przerabialiśmy.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2018 wielu pełnych słońca chwil, 
zdrowia, sukcesów w życiu zawodowym, szczęścia w życiu osobistym 
i dużo radości Mieszkańcom gminy Olesno i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej”

życzą 
burmistrz Sylwester Lewicki i przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Kucharczyk

Burmistrz Sylwester Lewicki
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Urząd Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9

55-114 Wisznia Mała
tel. 71 308 48 00
fax 71 312 70 68

ug@wiszniamala.pl
www.wiszniamala.pl

Wisznia Mała

Rozmowa 
z JAKUBEM BRONOWICKIM, 
wójtem gminy Wisznia Mała

– Blisko już do Bożego Naro-
dzenia i sylwestra…

– …jak co roku o tej samej porze, 
ale powiedzmy sobie szczerze, że 
w samorządowej robocie każdy rok 
zazębia się o następny i wiele inwe-
stycji realizowanych jest w cyklach 
wieloletnich. Zatem patrzę na mija-
jący czas ze spokojem, ciesząc się 
z przeprowadzonych zadań i ocze-
kując nowych wyzwań – także tych, 
które przyniesie rok 2018.

– Ale z osiągnięć roku 2017 sa-
morząd gminy Wisznia Mała po-
winien się cieszyć.

– To był na pewno rok trudny, 
ale również radosny z tego tytułu, 
że wiele przedsięwzięć udało nam 
się rozstrzygnąć, przygotować oraz 
rozpocząć. To jest najistotniejsze, 
bowiem walka z różnymi polskimi 
procedurami i często zmieniającym 
się prawem jest przeogromna, cza-
sochłonna i niezmiernie utrudnia 
nam pracę.

– Jeśli dobrze pamiętam, nazy-
wa pan to swoistą papierologią…

– …papierologią stosowaną i jest 
ona wprost okrutna dla wszelkich 
inicjatyw, także samorządowych.

– Poza tym rynek wykonawców 
poważnie się skurczył …

– …i również podrożał, a to jest 
dla nas fakt najsmutniejszy, ale po-
woli trzeba sobie z tym zjawiskiem 
dawać radę. Niestety, właśnie także 
przez to nie da się zrobić tyle, ile by 
się chciało, ale tylko tyle, na ile nas 
dzisiaj stać.

– Zatem na ile was było stać 
w Wiszni Małej w roku 2017?

– Oceniam, że na bardzo dużo. 
Rozpoczęliśmy rozbudowę szko-
ły w Psarach i jest to teraz jedna 
z najpoważniejszych inwestycji re-
alizowanych samodzielnie przez 
naszą gminę. Poza tym zajęliśmy 
się termomodernizacją kolejnych 
obiektów użyteczności publicznej 
– jednej szkoły i dwóch świetlic. To 
zadanie rozpoczynamy, choć przy-
znam, iż myśleliśmy, że damy radę 
zrobić to trochę szybciej, ale właś-
nie problemy z wykonawcami sta-
ły się przeszkodą w realizacji tego 
zadania. Kilkakrotnie ogłaszaliśmy 
przetargi, ale nie udało się wyłonić 
w nich wykonawców. Na szczęście 
ten impas jest już przełamywany 

i niebawem na szkole w Szewcach 
zostanie zamontowana fotowoltaika.

– Będzie więc nowocześnie, 
oszczędnie i ekologicznie…

– …i właśnie o to nam chodzi, 
ponieważ dzisiejsza nowoczesna 
szkoła powinna być samowystar-
czalna, jeśli chodzi o energię elek-
tryczną. Uważam więc, że już od 

początku przyszłego roku nie po-
winniśmy płacić tak dużych rachun-
ków za zużycie energii.

– Zatem innowacyjność…
– …czyli to, co na-

si uczniowie i miesz-
kańcy dostrzegą i bę-
dą chcieli wprowadzać 
w życie. Znalazł się tak-
że wykonawca na mo-
dernizację i rozbudowę 
o punkt przedszkolny 
świetlicy w Malinie i to 
także bardzo potrzeb-
na inwestycja. Przyby-
wa nam mieszkańców, 
także tych najmłod-
szych, dlatego cały czas 

rozbudowujemy 
i poprawiamy in-
frastrukturę szkol-
no-przedszkolną. 
Kolejne inwestycje 
prowadzi w imie-
niu gminy nasze 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej – a jest to prze-

de wszystkim modernizacja naszej 
oczyszczalni. Przebudowujemy rów-
nież wodociągi, które mają już ponad 
40 lat, bo powstały w epoce socjali-
zmu z trochę innych niż się dzisiaj 
używa materiałów. Stąd niemało awa-
rii i mam nadzieję, że po moderniza-
cji oczyszczalni liczba uciążliwych 
dla naszych mieszkańców awarii 

znacznie się zmniejszy. 
Przy okazji rozbudo-
wujemy kanalizację 
w stolicy gminy – Wiszni 
Małej – i są to wszyst-
ko inwestycje wspiera-
ne grantami przez Unię 
Europejską za pośred-
nictwem Regionalnego 
Programu Operacyjne-
go Województwa Dolno-
śląskiego. Następne duże 
zadanie to budowa ka-
nalizacji w południowej 
części gminy – teraz roz-
strzygamy przetarg wy-
łaniający wykonawców 
i jest to duży, kilkuletni 
program opiewający na 

prawie 60 mln zł. Chcę także pod-
kreślić, że w naszych zamierzeniach 
ogranicza nas tylko wielkość środ-
ków finansowych, którymi dyspo-
nujemy, bowiem chęci i pomysłów 
nam nie brakuje.

– Budżet gminy Wisznia Mała 
pewnie spęczniał, w porównaniu 
do założeń z po-
czątku roku.

– I to bar-
dzo spęczniał! 
A szczególnie na 
przyszły rok, po-
nieważ zadania przez nas realizowane 
musimy rozliczyć do końca roku 2018 
– takie są terminy ustalone przez nas 
z urzędem marszałkowskim.

– Jadąc dzisiaj do pana, zauwa-
żyłem, iż odcinek trasy S5 z Wro-
cławia do Wiszni Małej zmienił 
się znacznie.

– A i owszem, i widać, że nie-
bawem tranzyt przechodzący przez 
naszą gminę zostanie od nas wresz-
cie odsunięty. Wtedy naprawdę ode-
tchniemy i zaoszczędzimy trochę 
czasu stania w korkach.

– Ale zapewne w kwestii liczby 
ekranów dźwiękochłonnych nic 
się na dobre nie zmieniło.

– Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad nadal nie 
wykazuje chęci rozwiązania tego 
problemu, choć to, co robi mini-
ster infrastruktury, zostało nega-
tywnie ocenione przez Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Warszawie. 
Minister nas lekceważy, nie odpo-
wiedział nawet na nasze odwołanie. 
Ta opieszałość trwa dobrze ponad 
rok i nie dziwię się, że ma być praw-
dopodobnie odwołany po rekon-
strukcji rządu.

– To kuriozalne zachowanie 
i pokaz arogancji…

– …a przecież lokalna społecz-
ność oczekuje, że będzie szanowa-
na i traktowana zgodnie z prawem 
przez przedstawicieli rządu.

– Jaki będzie budżet gminy 
Wisznia Mała w roku 2018?

Korzystając z unijnych grantów
– Na pewno proinwestycyjny 

i będziemy musieli się skoncen-
trować na inwestycjach dofinan-
sowanych z UE. Wydatki budże-
towe sięgną prawie 60 mln zł 
– tak wysokiego budżetu nasza 
gmina jeszcze nie miała. Dochody 
będą oscylować wokół 47 mln zł 

i będziemy mu-
s ie l i  z ac ią g-
n ą ć  k r e d y t . 
Ale przychodzi 
czas, który trze-
ba wykorzystać 

na realizację inwestycji dofinan-
sowanych zewnętrznymi dota-
cjami i to jest właśnie taka pora. 
Później, po roku 2020, może być 
już za późno, zatem dynamizuje-
my naszą pracę, aby jak najwię-
cej skorzystać z nowego unijnego 
programowania.

– W przyszłym roku wybory 
samorządowe…

– …ale mają się zmienić zasa-
dy wyborów i dzisiaj trudno mi 
zadeklarować, czy stanę w szran-
ki wyborcze i czy będę ubiegał się 
o ponowne wójtowanie w gminie 
Wisznia Mała. Zatem klamka jesz-
cze nie zapadła.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Jakub Bronowicki

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach

Odcinek trasy S5 z Wrocławia do Wiszni Małej znacznie się zmienił
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Boże Narodzenie to czas bliskości, pamięci o tych, 
z którymi razem budujemy pomyślność gminy i jej mieszkańców. 
Niech blask betlejemskiej gwiazdy przyniesie zdrowie, miłość, szczęście, 
sukcesy i radości. Niech Nowy, 2018 Rok spełni niespełnione jeszcze marzenia 
Mieszkańcom gminy Wisznia Mała i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej” 

życzą 
wójt Jakub Bronowicki i przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit
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Kończy się rok, ale trwają cały 
czas wystawy we wrocławskim 
Muzeum Narodowym i w jego 
oddziałach. Czeka chociażby 
Cranach oraz opowieść o losach 
Żydów na Dolnym Śląsku.

O wystawie poświęconej malar-
stwu Cranacha i spółki już wspomi-
naliśmy w naszym miesięczniku. Kto 
jeszcze nie odwiedził gmachu głów-

nego wrocławskiego Muzeum Naro-

dowego, powinien się pospieszyć, bo 

ta bardzo ciekawa prezentacja czynna 
jest tylko do końca grudnia. Obejrzy-

my na niej kilkanaście świetnych prac 
samego Lucasa Cranacha Starszego,  
jak również dzieła, które powstały  
w jego kręgu. Bez wątpienia pereł-
ką jest „Madonna pod jodłami”, któ-

ra wyszła spod pędzla mistrza doby 
reformacji, kiedy ten uznawał jeszcze 
prymat papieża. To cudowny obraz,  
a do tego – o czym pewnie wie-

le osób wie – z niezwykłą historią.  
Madonna i jej losy są tak skompliko-

wane, jak losy całej Europy 
Środkowo-Wschodniej po  
II wojnie światowej. Urocza  
Madonna z dzieciątkiem 
to pojawiała się, to znikała. 
Jej historia to bez wątpienia 
sensacyjna opowieść (zresz-

tą z tematem tym zmie-

rzyła się już kiedyś m.in.  
Jolanta Kaleta). Obraz po  
II wojnie światowej ukradł  
z katedry wrocławskiej i wy-

wiózł do Berlina niemiecki duchowny.  
„Madonna pod jodłami” powróciła  
do Polski dopiero pięć lat temu…

Wędrując po wrocławskich mu-

zeach, nie przegapcie też 
Muzeum Etnograficznego, 
oddziału Muzeum Narodo-

wego. Tam od kilku tygodni 
obejrzeć można wystawę 
„Ku nowemu życiu. Żydzi 
na Dolnym Śląsku w latach 
1945-1970”. Podobnie jak  
o „Modzie na Cranacha”, 
tak i o tej ekspozycji już 
wspominaliśmy w gazecie. Teraz wra-

camy, bo to również prezentacja na 
swój sposób szczególna. Próba odkry-

Madonna
i ślady pamięci

wania nieznanego i mało znanego z na-

szej najnowszej historii. Czy się udało?
Tamara Włodarczyk i Dorota Jas-

nowska, kuratorki żydowskiej wysta-

wy, zrobiły co w ich mocy, 
by przybliżyć nie do koń-

ca rozpoznane czasy powo-

jennej historii. Ogromnie  
pomogła w tym Katedra 
Judaistyki Uniwersytetu 
Wrocławskiego czy war-
szawskie Muzeum Historii 
Żydów Polskich. Udało się 
stworzyć pierwszą o tak du-

żym zasięgu ekspozycję poświęconą 
społeczności żydowskiej mieszkają-

cej na Dolnym Śląsku. Wydaje mi się 

jednak, że temat ten wymaga ciągle 
zgłębiania, odrzucenia stereotypów 
społecznych i historycznych. Mam na-

dzieję, że z czasem uda się dotrzeć do 
jeszcze większych zasobów dokumen-

tów (chociażby na temat emigracji z lat 
pięćdziesiątych i wszystkich jej przy-

czyn). Bez wątpienia jednak to, co uda-

ło się Tamarze Włodarczyk (ona była 
merytorycznym mózgiem tego przed-

sięwzięcia) jest czymś bardzo cennym. 
Osobiście czekam na jeszcze więcej  
i wierzę, że się uda. Skoro tak dobrze 
znamy średniowieczną historię Żydów 
(dzięki prof. Hannie Zaremskiej), to 
chyba i ta najnowsza powinna w pełni 
się objawić.  Tomasz MiareckiW Muzeum Etnograficznym ważny ślad naszej najnowszej historii

„Madonna pod jodłami” Lucasa Cranacha Starszego

F
O

T
. T

O
M

A
S

Z
 M

IA
R

E
C

K
I

F
O

T
. A

R
C

H
IW

U
M

 G
PK

P
S

Tradycja – czyli to, co kochamy, 
darzymy szacunkiem,  
co nas cieszy i co nam daje  
do myślenia. Dwa z ową tradycją 
związane wydarzenia działy się 
i dziać się będą we Wrocławskim 
Teatrze Komedia.

Pierwsze z nich już za nami: 
trzechsetny spektakl Mayday 2.  

Dzieje Mayday 2, czyli sequelu tea-

tralnego hitu Rona Cooneya Mayday,  
na scenie Komedii rozpoczęły się  
31 grudnia roku 2004. Po trzynastu la-

tach, 26 listopada roku 2017, spektakl 
zagościł na scenie Komedii po raz 
trzechsetny! Przezabawna, ale i dają-

ca do myślenia historia taksówkarza-

-bigamisty już trzysta razy podrywała 
widownię do owacji na stojąco, burzli-
wych oklasków i wybuchów prawdzi-
wie radosnego śmiechu. A na spekta-

klu trzechsetnym publiczność wprost 
szalała, aktorzy zaś pokazali klasę 
mistrzowską… Radość i wzruszenie 
towarzyszyły całemu spektaklowi,  
a moment krojenia jubileuszowego 
tortu był naprawdę wyjątkowy! To już 
piękna tradycja – świętowanie wraz  
z publicznością kolejnych trzechsetek 
teatralnych: 26 listopada 2017 roku 
– Mayday 2, 24 października 2015  
– trzechsetny spektakl Szalonych  
nożyczek Paula Pörtnera. Czekamy  
na następną trzechsetkę…

Trzechsetka Mayday 2 za nami, 
ale przed nami kolejne nawiązanie 
do WTK-owskiej tradycji. Cofnij-

my się do roku 2016 – Wrocław jest  
Europejską Stolicą Kultury, ale kul-
tura to nie tylko teatr, film, literatura 
czy muzyka… 

– To również kultura 
w sporcie i kultura w bi-
znesie – twierdzi Wojciech  
Dąbrowski, dyrektor WTK. 

Mariaż sportu i kultury 
to tenisowy turniej i kon-

cert „Gwiazdy Nocą”. Sło-

wo „koncert” kojarzy się 
z tradycyjnie pojmowaną 
kulturą, „Gwiazdy Nocą” 
to owszem, koncert – gwiazdą była 
Olga Bończyk, ale przede wszyst-
kim był to tenisowy turniej deblowy, 
w którym 27 i 28 maja 2016 roku 
na kortach wrocławskiego Stadio-

nu Olimpijskiego zagrali artyści  

Powrót do przeszłości i biznesmeni. Pomysł się cudownie 
sprawdził, więc Wojciech Dąbrowski  
– zapalony tenisista – postanowił 
rzecz kontynuować, dołączając do  
II Halowych Mistrzostw Polski Arty-

stów w tenisie ziemnym. Tym razem 
gwiazdy biznesu, teatru i kabaretu 
grać będą w dzień i nie we Wrocła-

wiu, ale na kortach klubu Matchpo-

int w Ślęzie, w gminie Kobierzyce, 
gdzie od 5 do 7 stycznia 2018 odbę-

dą się II Halowe Mistrzostwa Polski 
Artystów w tenisie ziemnym. 

Oprócz zmagań sportowych im-

preza ma wymiar charytatywny. 
Artyści zagrają na rzecz fundacji 
Wrocławskie Hospicjum dla Dzie-

ci. Patronat honorowy nad imprezą 
objął Ryszard Pacholik, wójt gminy 
Kobierzyce. Pomysłodawcą i współ-
organizatorem turnieju jest Radosław 
Bielecki z wrocławskiego Kabaretu 

Neo-Nówka. 
– To będzie święto te-

nisa w wydaniu amator-
sko-gwiazdorskim – mówi  
Radosław Bielecki. – Łączy  
nas fascynacja tą dyscypli-
ną sportu i nie ukrywam, 
że jest to nasz sposób na 
utrzymywanie formy fi-
zycznej, a szczytny cel na-

szych sportowych zmagań dopełnia 
całości wydarzenia. 

W 2016 roku Halowe Mistrzostwa 
Polski Artystów były to tylko zma-

gania singlowe, w tym roku – dzięki 
Wrocławskiemu Teatrowi Komedia  

i tradycji zeszłorocznych „Gwiazd 
Nocą”, do zmagań singlowych  
dołączą debliści. 

– Po rozmowie z Radkiem Biele-

ckim stwierdziłem, że warto połączyć 
siły organizacyjne i zrobić coś wspólnie 
– mówi Wojciech Dąbrowski. – Stąd 
nasza obecność i zaangażowanie przy 
tegorocznej edycji imprezy, w której, 
jak w „Gwiazdach Nocą”, wystąpią ar-
tyści i wrocławscy biznesmeni, którzy 
zresztą pomogli nam finansowo.

Swój udział w turnieju zapowie-

dzieli m.in. Karol Strasburger, Prze-

mysław Sadowski, Michał Milowicz, 
Tomasz Jachimek, Krzysztof Hanke 
i cała plejada artystów z kabaretów 
Hrabi, Jurki, Koń Polski, Rak czy 
Neo-Nówka. Poza zmaganiami teni-
sistów odbędzie się także miniturniej 
piłkarski (5 stycznia w Hali Sporto-

wo-Widowiskowej w Kobierzycach)  
i będzie wiele innych atrakcji. 

– Ale najważniejsze jest, że wszyst-
ko to służy zebraniu pieniędzy dla 
Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci 
– podsumowuje Wojciech Dąbrowski 
i z uśmiechem deklaruje, że wszyscy 
debliści, niezależnie od wieku i kon-

dycji, będą dla tego szczytnego celu 
walczyć jak tenisowe lwy.

Anita TyszkowskaWojciech Dąbrowski to zapalony tenisista

Czekamy na kolejne trzechsetki…
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Rynkowy 
bigos
»	Szef liberałów w PE Guy 

Verhofstadt jest powiązany  
z „Paradise Papers”, czyli ujaw-

nionymi niedawno dokumenta-

mi z rajów podatkowych – podał 
portal Politico Europe. Belgijska 
firma Exmar, w której władzach 
zasiadał polityk, miała spółkę 
offshore na Bermudach.
»	Z sondażu przeprowadzo-

nego przez SW Research na zlece-

nie serwisu rp.pl wynika, że zde-

cydowana większość Polaków jest 
przeciwna zburzeniu Pałacu Kul-
tury i Nauki. Sprzeciw wobec tej 
inicjatywy wyraziło aż 76,1 proc. 
respondentów.
»	Duże rosyjskie przedsiębior-

stwa, zarówno prywatne, jak i pań-

stwowe, powinny być gotowe do 
szybkiego przestawienia produk-

cji na wojenne tory – oświadczył 
pod koniec listopada na spotkaniu  
z przedstawicielami rosyjskiej zbro-

jeniówki Władimir Putin. 
»	200 mln zł – taką kwo-

tę na rozwój turystyki w Polsce 
Wschodniej zdecydował się prze-

znaczyć minister rozwoju. Dzięki 
specjalnemu projektowi przedsię-

biorcy mogą pożyczyć od wybra-

nych instytucji finansujących na-

wet do 500 tys. zł na warunkach 
lepszych niż te, jakie oferują ban-

ki komercyjne, i dzięki temu roz-

winąć swój biznes.
»	Połowa pracowników w Pol-

sce zarabia maksymalnie 2,5 tys. zł 
na rękę – wynika z danych opub-

likowanych przez Główny Urząd 
Statystyczny. Natomiast najczęst-
szym miesięcznym wynagrodze-

niem jest 1511 złotych netto. Zielo-

na wyspa (ogłoszona przez Tuska) 
ciągle nie może się zazielenić?
»	Całkowity zakaz wykorzy-

stywania w celach komercyjnych 
wizerunku Dawida dłuta Michała 
Anioła we Włoszech i w Europie 
wydał sąd we Florencji. 
»	Najlepszy ser świata to pro-

dukowany w Kornwalii Cornish 
Kern. Tak zadecydowało jury pre-

stiżowego konkursu World Cheese 
Awards w Londynie, który twórcy 
nazywają największym tego typu 
konkursem na świecie. Jury oce-

niło aż 3 tys. serów z całego świata.
»	Według sondażu CBOS 

politykom na szczeblu centralnym 
ufa zaledwie 20 proc. obywateli. 
A władzom lokalnym – 64 proc.

Do rynkowego garnka zaglądał

Arek Wieczorek

Targowa jesień w Polsce 
to między innymi 5. Targi 
Konserwacji i Restauracji 
Zabytków oraz Ochrony, 
Wyposażenia Archiwów, 
Muzeów i Bibliotek 
DZIEDZICTWO, które  
odbyły się w Warszawie. 

Targi Dziedzictwo to najważniej-
sze w Polsce spotkanie profesjonali-
stów działających na rzecz 
ochrony dorobku narodo-

wego. Wysokim zainte-

resowaniem odwiedza-

jących tegoroczne targi 
cieszyły się nowości tech-

nologiczne z zakresu di-
gitalizacji zbiorów. Oso-

by poszukujące nowych narzędzi do 
pracowni konserwatorskich czy labo-

ratoriów z zaciekawieniem przyglą-

dały się wysokiej jakości cyfrowym 
mikroskopom 3D. Zainteresowaniem 
cieszyły się także wysoce zaawanso-

wane metody konserwacji obiektów 
zabytkowych m.in. z wykorzysta-

niem akceleratorów elektronowych.

Rola samorządów
Tegoroczne Targi Dziedzictwo 

stanowiły również okazję do zapo-

znania się z najnowszą ofertą specja-

listycznych rozwiązań dla muzeów, 
archiwów i bibliotek. Zaprezento-

wano m.in. nowoczesne gabloty wy-

stawiennicze, systemy regałowe czy 
opakowań do przechowania zbiorów 
i dokumentów. W ofercie można by-

ło znaleźć także najnowszej genera-

cji urządzenia alarmowe. 
Wydarzeniu towarzyszyły Ogólno-

polskie Dni Konserwatorskie i sesje 

poświęcone ochronie zbiorów muze-

alnych, archiwalnych i bibliotecznych. 
Dyskutowana była rola samorządów  
i organizacji pozarządowych w pro-

cesie ochrony dóbr kultury. Mówiono 
o problemach drewnianej architek-

tury sakralnej w Polsce, prezentując 
przykłady odrestaurowania prawo-

sławnych cerkwi we wschodnich wo-

jewództwach. Wiele uwagi poświęco-

no poprawie estetyki polskich miast 
wraz z poszanowaniem dziedzictwa 
historycznego. 

Omawiano także zagadnienia 
dotyczące prewencji i profilaktyki 
w zwalczaniu przestępczości oraz 
terroryzmu wobec dóbr kultury. 

Bezpieczeństwo dóbr kultury 
– Ważna w tym zakresie jest 

idea Błękitnej Tarczy, która po-

wstała w 1996 roku po doświad-

czeniach wojny w byłej Jugosławii. 
Jest to szeroki międzynarodowy 

program odnoszący się do 
pogotowia pomocy i doradz-

twa na rzecz zagrożonego 
dziedzictwa kulturowego – 
mówił Krzysztof Sałaciński, 
prezes Polskiego Komitetu  
Błękitnej Tarczy. 

Zaprezentowano idee i za-

sady ewakuacji zbiorów 
z muzeów czy obiektów 
zabytkowych. Przedsta-

wiono przykłady budowy 
podziemnego repozyto-

rium do przechowywania 
ksiąg i akt archiwalnych 
w Holandii, konstruk-

cji podziemnej biblioteki  
w Chicago czy akcji prze-

niesienia miliona egzemplarzy cen-

nych starodruków do nieczynnej  
kopalni soli w Wielkiej Brytanii. 

Program merytoryczny wyda-

rzenia obejmował także prezenta-

cje najnowocześniejszych technik 
konserwacji archiwaliów, cennych 
księgozbiorów, zabytkowych foto-

grafii oraz unikalnych czasopism. 

Nowe metody 
– Następuje maksimum za-

chowania i minimum ingerencji.  
Widzimy zmianę metod konserwa-

cji i pracy konserwatora w instytu-

cjach posiadających książki i ar-
chiwa – mówiła Ewa Potrzebnicka,  
zastępca dyrektora Biblioteki  
Narodowej ds. ochrony i udostęp-

niania zbiorów. 
Gospodarzem imprezy była fir-

ma MT Targi Polska wraz z part-
nerami: Polskim Komi-
tetem Błękitnej Tarczy, 
Stowarzyszeniem Staro-

żytników, Stowarzysze-

niem Konserwatorów 
Zabytków, Uniwersyte-

tem Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Stowa-

rzyszeniem Architek-

tów Polsk ich,  Naro -

dowym Instytutem Dziedzictwa  
oraz firmą Archaios. 

(AM)

Technologie w służbie zabytkom

Koniec starego roku, 
początek nowego to czas 
zastanawiania się, co też nas 
czeka w niedalekiej przyszłości. 
Prób odpowiedzi na te 
zagadkowe pytania szukają 
także obserwatorzy rynków 
finansowych, gospodarki i tych 
zabagnionych terenów  
na styku polityki i biznesu.

Ktoś bystry powiedział kiedyś, 
że programowanie to bardzo trud-

na sztuka, szczególnie jeśli dotyczy 
przyszłości. I oczywiście miał rację. 
Postarajmy się jednak przyjrzeć kil-
ku rynkowym analizom, które przy-

najmniej próbują analizować trendy.
Optymiści przekonują, że nie 

może być tak jak było. Zresztą ja też 
opowiadam się za tym, by było le-

piej i by nikt już nie bełtał mi w gło-

wie „zieloną wyspą”. Wolę stały ląd 
i jak najmniej głupiej propagandy.

Nie tak dawno ekonomiści  
z Morgan Stanley podnieśli progno-

zy wzrostu PKB dla Polski. Podob-

nie agencja ratingowa Fitch podtrzy-

mała swoje niezłe dla naszego kraju 
wyliczenia na temat dynamiki wzro-

stu gospodarczego. Tym samym ma-

rzenia niektórych Polaków 
(niestety, tacy też są), by 
wszystko się zawaliło i by 
było tak jak było, chwilowo 
się nie spełniają. Nie znaczy 
to oczywiście, że wszystko 
jest pięknie i cacy. Obser-
watorzy rynku wskazują na 
niedostatek inwestycji, nie-

stabilne prawo czy trwający 
od lat systemowy nepotyzm, 
którego istotą jest uznanio-

wa decyzja politycznego 
nadzorcy, reprezentującego 
aktualną opcję władzy poli-
tycznej. I to wszystko warto zmienić. 
Czy się uda?

Ekonomiści Morgan Stanley  
w swoim opracowaniu napisali:  
„Krajowe dane okazały się nawet lep-

sze niż oczekiwaliśmy, a nastawienie 

naszych kolegów w strefie euro do 
perspektyw gospodarczych kluczo-

wych partnerów handlowych Polski 
stopniowo poprawia się. Co więcej, 
coraz lepiej czujemy się z poglądem, 

że zarówno prywatne, jak i publiczne 
inwestycje mocno odbiją”. Warto się  
z tego cieszyć. Czy jednak potrafimy?

A jak w tym wszystkim powinien 
zachować się każdy z nas, ze swoimi 
oszczędnościami (jeśli je ma) czy kre-

dytami (jeśli takie zaciągnął)? Pierw-

sza wskazówka od lat jest niezmienna. 
Nie inwestujemy w coś, czego nie ro-

zumiemy. Na przykład w rynek forex 
czy kryptowaluty. Jedno i drugie te-

oretycznie może dać bar-
dzo duży zysk, ale jedno-

cześnie i jedno, i drugie to 
swoista czarna dziura! Nie 
ufajmy też bezgranicznie 
rynkowi nieruchomości, 
który w każdej chwili mo-

że przypomnieć nam wy-

darzenia z drugiej połowy 
pierwszej dekady tego wie-

ku. Być może nie na taką 
skalę, ale...

Prawie pewne jest też 
to, że wkraczamy w ko-

lejny czas przyspieszania 
wzrostu inflacji. Analitycy uważa-

ją, że inflacja sprzyja inwestycjom 
w akcje. Może więc tu poszukać 
swojej szansy? Zawsze to lepsze niż 
„Stypendium Wolności”...

Tomasz Miarecki

Coś się kończy, coś zaczyna
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Mija kolejny rok działania 
wrocławskiego ogrodu 
zoologicznego. To najstarsza 
tego typu placówka w Polsce. 
Jej początki sięgają 1865 roku. 
W styczniu tego roku minęło 
także dziesięć lat od chwili, 
kiedy szefem wrocławskiego 
królestwa zwierząt został 
RADOSŁAW RATAJSZCZAK.

I właśnie od prezesa wrocławskie-

go zoo chciałbym tym razem zacząć. 
A jest powód, o którym zresztą krót-
ko wspomnieliśmy już w listopado-

wym wydaniu naszego miesięcznika. 
Oto bowiem Radosław Ratajszczak, 
prezes wrocławskiego ogrodu zoolo-

gicznego, został uhonorowany w ra-

mach konkursu „Dolnośląski Gryf 
– Nagroda Gospodarcza” organizo-

wanego przez Zachodnią Izbę Go-

spodarczą. Statuetkami Gryfów od 

wielu lat nagradzane są 
przedsiębiorstwa i jed-

nostki samorządu te-

rytorialnego. To jedna 
z najważniejszych na-

gród gospodarczych, 
jakie otrzymują naj-
lepsze firmy południo-

wo-zachodniej Polski.  
Ale uwaga – nie tylko 
firmy.

Podczas tegorocz-

nej edycji wśród na-

grodzonych znalazł 
się prezes zarządu 
wrocławskiego zoo  
Radosław Ratajszczak, 
wyróżniony Gryfem  
Specja lnym dla Osobowości  
Dolnego Śląska. Podczas uroczy-

stości wręczania Dolnośląskich  
Gryfów szef zoo powiedział mię-

dzy innymi: – Dla nas parametry  

takie jak sprzedaż, zysk, dochód to 
środek, a nie cel. Naszym celem jest 
ochrona ginących gatunków, eduka-

cja, badania naukowe, a także do-

starczanie rozrywki na wysokim po-

ziomie. (…) Wrocław 
dał mi wielką szan-

sę i ogromny kre-

dyt zaufania. Jestem 
przeszczęśliwy, że 
mogłem przyczynić 
się do rozwoju tego  
miasta.

P r e z e s o w i  
Ratajszczakowi gra-

tulujemy. A Wrocław 
rzeczywiście dzię-

ki temu, co w ostat-
nich latach dzieje się 
na terenie zoo, zyskał 
wiele nowych plusów. 
Wspomnę tylko, że 
działające od 2014 ro-

ku Afrykarium (po-

mysłodawcą jego po-

wstania był Radosław 
Ratajszczak) odwie-

dziło w ciągu trzech 
lat ponad pięć milio-

nów osób.
W tym miejscu 

warto też dodać, że 
Dolnośląski Gryf dla 
prezesa to nie jedy-

ne wyróżnienie, jakie  
w ostatn ich tygo -

dniach t ra f i ło do 
wrocławskiego zoo. 
Ogród otrzymał tak-

że godło Turystycz-

ny Produk t Roku 
2017, przyznawane 
przez Forum Biznesu.  

Wręczenie tego certyfikatu odbyło 
się podczas konferencji „Innowacje  
na rynku turystycz-

nym. Przedsiębior-
stwo, samorząd, na-

uka”, która odbyła 
się w świdnickim  
Teatrze Miejskim.

Z nagród i wyróżnień wszyscy 
oczywiście się cieszą. Największą 
radością dla pracowników zoo (i od-

wiedzających) są jednak zwierzęta. 
A tych w mijającym roku przyby-

ło sporo, o czym starali-
śmy się informować na 
bieżąco. Jednym z ostat-
nich przychówków ogro-

du jest żyrafiątko. 
Samiczka Irma jest 

przedstawicielką podga-

tunku żyraf siatkowanych. 
Jest córką Rafiki (tata)  
i Imary (mama). Przy-

szła na świat o świcie 25 paździer-
nika. Jest najwyższą urodzoną we 

178 centymetrów na początek
Wrocławiu żyrafą, bo liczy sobie aż  
178 cm. Ile będzie miała w przyszło-

ści? Na pewno jeszcze trochę uroś-

nie. Szperając w różnych materia-

łach źródłowych dowiedziałem się 
bowiem, że najwyższa znana żyrafa 
miała 5,87 m i ważyła prawie dwie 
tony. Irma zaczęła więc nieźle…

Kiedy wybierzemy się do zoo 
i pójdziemy odwiedzić małą wiel-
ką Irmę, pamiętajmy, że w Afryce 
pozostało około 80 tys. żyraf, a ich 
liczba cały czas maleje. Natomiast 
żyraf siatkowanych żyjących na 
wolności jest zaledwie 4700. Moż-

na je spotkać w północno-wschod-

niej Kenii oraz bardzo nielicz-

nie na południu Somalii i Etiopii.  
Jak podają pracownicy wrocław-

skiego ogrodu, według Czerwonej 
Listy Międzynaro-

dowej Unii Ochro-

ny Przyrody, żyrafa 
siatkowana zaliczona 
jest do kategorii VU 
– oznaczającej wyso-

ki poziom zagrożenia wymarciem 
w stanie dzikim. Głównymi przy-

czynami są nielegalne polowania, 
utrata siedlisk i zmiany spowodo-

wane przez rolnictwo i górnictwo, 
a także konflikty na linii 
człowiek – przyroda i nie-

pokoje społeczne. Dlate-

go tak ważne są działania 
ogrodów zoologicznych, 
które – o czym musimy 
pamiętać – nie tylko ba-

wią, ale również chro-

nią zwierzęta i prowadzą 
działalność edukacyjną  

–  przybliżają przyrodę ludziom  
i ludzi naturze.  (tom)

Prezes Radosław Ratajszczak
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Żyrafy we wrocławskim zoo
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Cisek – Czissek 10

Czernica 11

Dobromierz  12

Kobierzyce 8

Kondratowice 7

Olesno 12

Prochowice 6

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 5

Strzegom 11

Twardogóra 6

Udanin 7

Wąsosz 9

Wisznia Mała 13

Żórawina 10


