
ISSN 2300-5106                               NR 2 (57) | LUTY 2018                                miesięcznik bezpłatny                               www.gminapolska.com

W ostatni weekend stycznia w Sycowie odbył się jubileuszowy XV Ogólnopolski Koncert Charytatywny 
dla Rodaków na Wschodzie. Głównymi organizatorami tego spotkania są SŁAWOMIR KAPICA (z prawej), 
burmistrz miasta i gminy Syców, oraz KRZYSZTOF ŚWIDEREK, konsul generalny RP w Irkucku.  
Koncert tradycyjnie był też okazją do podsumowania akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”  
i zainaugurowania kolejnej jej edycji. Nie zabrakło też występów artystycznych zespołów  
z Białorusi i Ukrainy. Gwiazdą wieczoru było natomiast tańczące i śpiewające „Mazowsze”.

Przede wszystkim strategia 
długoterminowa

Sukces przy ul. Sukcesu 2

Po pierwsze zabytki,  
po drugie kanalizacja

– Rok 2018 jest rokiem, w którym większość dolnośląskich gmin 
charakteryzuje się rekordowymi budżetami, i tak samo dzieje się  
w Prusicach. Dysponujemy w tym roku najwyższym budżetem  
w historii prusickiego samorządu, wynoszącym prawie 70 mln zł,  
a z tej kwoty prawie 30 mln zł przeznaczyliśmy na kilkanaście zadań 
inwestycyjnych – mówi burmistrz Prusic IGOR BANDROWICZ. 

– Dziś mamy radosny dzień, w którym drzwi przedszkola zostały 
otwarte dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy – mówił  
wójt gminy Czernica WŁODZIMIERZ CHLEBOSZ (w środku),  
gdy w sobotę 27 stycznia dzieci zwiedzały, wraz z rodzicami, 
oddziały przedszkolne w nowo wybudowanej Szkole Podstawowej 
im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski przy ul. Sukcesu 2  
w Dobrzykowicach.

– W minionym roku zajmowaliśmy się głównie przygotowaniem 
dwóch projektów, które będą realizowane w roku 2018 – podkreśla 
ZENON KOTARSKI, wójt gminy Domaszowice. – Pierwszy to 
„Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze 
Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna”, 
drugi dotyczy kanalizacji Domaszowic. 

17 stycznia 1945 roku naziści wyprowadzili z obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau 
kilkadziesiąt tysięcy więźniów sformowanych w piesze kolumny, które w Marszu Śmierci zmierzały 
przede wszystkim do Wodzisławia Śląskiego i Gliwic. Jedna z tras, którą gnano zaszczutych ludzi, 
wiodła przez gminę Baborów. I właśnie w Baborowie 3 lutego 2018 roku upamiętniono ów straszny 
czas. Uroczystości rozpoczęła msza święta, a tablicę pamiątkową na murze dawnego ratusza  
odsłonili byli więźniowie KL Auschwitz-Birkenau JANINA ZIEMNIK i GRZEGORZ TOMASZEWSKI. 

Zapomnieć nam nie wolno
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Wielka kresowa rodzina
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Mity, fakty, opowiastki
W zasadzie klamka już zapadła  
i zmiany w prawie wyborczym stały 
się faktem. Ma być przejrzyściej, urny 
przeźroczyste, wyraźnie przecinające 
się linie w kratkach i dwie komisje 
wyborcze, ale najważniejsze, że 
wprowadzono kadencyjność wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast.  
Od roku 2018 mają być dwie kadencje 
pięcioletnie, a jednomandatowe 
okręgi wyborcze będą obowiązywać 
jedynie w gminach liczących sobie 
mniej niż 20 tys. mieszkańców. Niestety, 
sprzyja to większemu upolitycznieniu 
samorządów, a ponadto – na mój 
dziennikarski nos – twierdzę, że  
w przyszłości do gmin dostaną się mniej 
wartościowi absolwenci wyższych 
uczelni. Warto także zaznaczyć, iż na 
przykład mało się mówi o włodarzach 
gmin, którzy po dziesięciu latach 
przestaną zarządzać gminami.  
Czy – jak w niektórych zachodnich 
krajach – będą mieli jakąś osłonę 
finansową, czy też pozostawi się ich 
samym sobie, pośredniakom  
i ośrodkom pomocy społecznej? Można 
by było rozważyć wprowadzenie 
kadencyjności także do Sejmu i Senatu, 
bowiem niektórzy przyspawali się do 
parlamentarnych ław tak bardzo i na 
wiele już lat, że oderwani są na dobre od 
rzeczywistości i zwykłej prozy życia. Na 
to jednak posłów nie stać, ponieważ, jeśli 

nic się już nie umie poza koszmarnym 
ględzeniem i pokazywaniem palcami, to 
strach diametralnie zmieniać swoje życie, 
bo coś przecież jeść trzeba.

• • •
Sejm zaakceptował drobne 
poprawki Senatu do nowelizacji 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Posłowie zgodzili się z poprawką 
senatorów wprowadzającą generalny 
zakaz picia alkoholu w miejscach 
publicznych, z wyjątkiem miejsc do 
tego przeznaczonych, doprecyzowując 
je tak, aby przypadkiem nie zakazano 
spożywania alkoholu w ogródkach 
piwnych. Warto podkreślić, iż nowe 
przepisy wprowadzają zakaz picia 
alkoholu we wszystkich miejscach 
publicznych, ale samorządy będą mogły 
wyznaczać obszary, na których będzie 
możliwe spożywanie alkoholu. Do 
limitów zezwoleń na sprzedaż alkoholu 
będą już wliczane zezwolenia na 
sprzedaż piwa i alkoholu do 4,5 proc.,  
co z czasem przełoży się na mniej 
punktów sprzedaży alkoholu. 
Dodatkowo samorządy będą mogły 
ustalać maksymalną liczbę zezwoleń 
odrębnie dla danej dzielnicy, sołectwa 
czy osiedla. Dzięki temu może zostać 
ograniczona liczba popularnych ulic  
i miejscowości, w których całodobowe 
sklepy z alkoholem są co krok, 

szczególnie że gminy zyskają także 
możliwość wprowadzenia prohibicji 
między godz. 22 a 6 rano. Zmiany 
dotyczyć będą również sprzedaży 
alkoholu na imprezach masowych 
(koncerty, mecze), podczas których 
sprzedaż alkoholu będą mogły 
prowadzić tylko te firmy, które będą 
miały jednorazowe zezwolenia.  
Przepis ten obejmie także usługi 
cateringowe. Alkohol jest w Polsce 
bardzo łatwo dostępny. Przed kilku 
laty „Gazeta Pomorska” porównała 
Norwegię, mającą 5,2 mln mieszkańców 
i 300 sklepów z alkoholem, do liczącej 
356 tys. mieszkańców Bydgoszczy,  
w której alkohol można było kupić  
w 743 sklepach.

• • •
Komisja Europejska przekazała Polsce 
ponad 4 mld zł końcowej dotacji  
z Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko za lata 2007-2013,  
co oznacza zakończenie największego 
programu polityki spójności w historii UE.  
Polska dostała 28 mld euro na wsparcie 
inwestycji zmniejszających różnice  
w stosunku do Europy Zachodniej.  
Dzięki temu zrealizowano 3,3 tys. 
inwestycji – wybudowano 1417 km 
autostrad i dróg ekspresowych,  
2,6 tys. km gazociągów i 15 tys. km sieci 
kanalizacyjnych. Przebudowano osiem 
lotnisk, zbudowano i rozbudowano  

275 oczyszczalni ścieków,  
wyposażono 180 szpitali i przychodni  
w nowoczesny sprzęt.

• • •
Polskie miasta pragną być coraz 
przyjaźniejsze dla swoich mieszkańców, 
stąd coraz częściej wprowadzają  
na swoim terenie specjalną politykę 
dla seniorów, darmowe przejazdy 
komunikacja miejską dla uczniów 
i mieszkania treningowe dla 
najbiedniejszych. Takie mieszkania dla 
najuboższych mieszkańców powstały 
np. w Poznaniu. Miasto remontuje duże 
mieszkania komunalne i dzieli je tak, żeby 
każdy pokój był oddzielnym lokalem 
socjalnym zamykanym na klucz.  
Ale w dużych mieszkaniach,  
o powierzchni powyżej 100 mkw., niektóre 
rodziny mogą dostać nawet dwa pokoje. 
Mieszkańcy mają wspólną kuchnię i płacą 
socjalny czynsz w wysokości 2,45 zł za 
mkw. Do końca stycznia w Poznaniu miało 
powstać 47 takich mieszkań, ale są już 
pieniądze na kolejnych 50. Za to w Łodzi 
na mieszkania komunalne – w ramach 
programu „Mia100 kamienic” – mogą 
liczyć studenci ostatniego roku studiów  
i absolwenci wyższych uczelni do 30. roku 
życia. W ubiegłorocznej edycji programu 
czekało na nich 10 wyremontowanych 
lokali mających od jednego do trzech 
pokoi. Żeby dostać mieszkanie od miasta, 
trzeba przedstawić pozytywną opinię 
rektora i mieć pracę. By wynajmować 
mieszkanie przez kolejny rok – przedłużyć 
umowę o pracę. W poprzednich czterech 
edycjach programu miasto wynajęło 

60 takich mieszkań, a ubiegało się o nie 
ponad 400 osób. Poznań zdecydował 
się również, że raz w tygodniu darmowe 
taksówki będą wozić mających problemy 
z poruszaniem się seniorów – do lekarza, 
urzędu lub na groby bliskich.  
W tym roku miasto wprowadzi darmowe 
przejazdy komunikacją miejską  
dla najbiedniejszych uczniów. 
Za to w Warszawie za darmo jeżdżą 
wszyscy uczniowie do 18. roku życia.  
W kwietniu ubiegłego roku warszawscy 
radni zdecydowali, że za darmo będą 
jeździć uczniowie mieszkający w stolicy  
i uczęszczający do warszawskich  
i podwarszawskich podstawówek  
i gimnazjów. Skorzystało na tym  
150 tys. uczniów z ponad 550 szkół. 
Na ulice Łodzi od początku grudnia 
ubiegłego roku wyjeżdża autobus dla 
bezdomnych i potrzebujących i aż do 
marca można w nim dostać ciepły posiłek, 
gorący napój i uzyskać  
podstawową pomoc medyczną. 
Wrocław ma z kolei specjalnego 
pełnomocnika prezydenta do spraw  
osób z niepełnosprawnościami.  
Ponadto wydano miejski przewodnik 
napisany przystępnym językiem dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, 
językiem migowym, tradycyjnym  
i audiodeskrypcją. Wokół Starego Rynku  
we Wrocławiu jest tzw. szpilkostrada,  
czyli bezpieczna i równa nawierzchnia,  
specjalny pas dla ludzi  
z niepełnosprawnością ruchową  
i dla niewidomych.

Podglądacz samorządowy

Z
D

JĘ
C

IA
: S

T
O

W
A

R
Z

Y
S

Z
E

N
IE

 ŚL
Ę

Ż
A

N
IE

 L
G

D

Tradycje Stołu Wielkanocnego  
to impreza, która z roku na rok  
cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem  
wśród odwiedzających,  
jak i wystawców.  
Od lat organizatorami imprezy 
są Gmina Marcinowice,  
Powiat Świdnicki oraz  
Gminny Ośrodek Kultury  
w Marcinowicach.  
W tym roku zapraszamy  
po raz kolejny w gościnne progi  
Zespołu Szkół w Marcinowicach  
w Niedzielę Palmową  
25 marca 2018 roku  
od godziny 14.00.

Impreza stanowi wspaniałe 
wprowadzenie w największe i za-

razem najważniejsze święta chrześ-
cijańskie, pełne symboli i polskich 
tradycji. Swoim zasięgiem obejmuje 
ona cały region Ziemi Świdnickiej,  
Dolny Śląsk oraz partnerski Powiat  
Łowicki, Powiat Kartuski, Powiat 
Tatrzański, Powiat Bergstrasse  
(Niemcy), Czeski Raj z mia-
stem Jičin, a także reprezen-
tantów Grecji. W uroczy-
stości biorą czynny udział 
również przedstawicie-
le wielu wyznań chrześ-
cijańskich, organizacje po-
zarządowe, rady sołeckie, 
firmy, zespoły artystyczne,  
przedszkola i szkoły.

Kilkunastoletnia tradycja orga-
nizacji imprezy została doceniona  
w plebiscycie Kompasy, w którym zo-

stała nagrodzona Złotym Kompasem  
w kategorii kultura.

Impreza ma charakter konkursu, 
w którym każdy z zaproszonych go-
ści przygotowuje stół z tradycyjny-
mi potrawami wielkanocnymi. Spe-

cjalnie powołane jury składające 
się ze znanych osobistości stara się 
wyłonić szczególnie wyróżniający 

Tradycje
Stołu Wielkanocnego

się stół, który zachwyca za-
równo pięknym nakryciem, 

jak i smacznymi potrawa-
mi. Do tej pory okazywa-
ło się jednak, że na mia-
no zwycięzcy zasługiwały 

wszystkie prezentacje.
Całość kończy się wrę-

czeniem nagród i wspól-
ną degustacją przygotowanych po-
traw przez wszystkich przybyłych 
na uroczystość gości i zwiedzają-
cych. Atmosferę spotkania ubogaca 

muzyka ludowa i piosenki wykony-
wane przez zespoły, które jedno-
cześnie prezentują stoły.

Tegoroczna formuła po raz trze-
ci została rozszerzona o Kiermasz  
Produktu Wielkanocnego, podczas 
którego lokalni przedsiębiorcy i oso-
by indywidualne prezentują i sprze-
dają swoje unikalne i wyjątkowe pro-
dukty, w tym produkty z certyfikatem 
Ślężański Produkt Lokalny. Na ten 
cel zostanie uruchomiona druga hala  
wystawiennicza. (TS)
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Kilkudziesięciu  
wystawców  
oferujących 
najnowocześniejsze 
rozwiązania w szeroko 
rozumianej branży  
ochrony środowiska  
i gospodarki odpadami.  
A do tego konferencje  
i warsztaty z ekspertami  
w tych dziedzinach  
– tak zapowiadają się 
Targi Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Odpadami 
EKOTECH.

Targi EKOTECH to miejsce, 
gdzie skupiają się czołowi gracze 
sektora ochrony środowiska i go-
spodarki odpada-
mi. Wydarzenie od-
będzie się w dniach  
28 lutego – 1 marca  
na terenie Targów 
Kielce.

– Ta rgi EKO -
TECH wyspecjali-
zowały się w dzie-
dzinach związanych 

z gospodarowaniem odpadami  
i utrzymaniem miast w czysto-
ści. Na Targach Kielce pojawią 
się  więc najnowsze  
rozwiązania i sprzę-
ty, m.in. samochody do 
sprzątania miasta, no-
woczesne śmiecia rk i 
czy prasy do zgniata-
nia odpadów komunal-
nych i nie tylko – zapo-
wiada Marcin Musiał, 
m e n e d ż e r  Ta r g ó w  
EKOTECH.

Pokaz nowości technologicz-
nych z sektora ochrony środowiska 
i gospodarki odpadami zagwaran-
tuje kilkadziesiąt czołowych firm 
z obu branż, które potwierdzi-

ły już swoją obec-
ność na Targach 
Kielce. Wśród wy-
stawców znajdą się 
m.in.: działające w 
obszarze ochrony 
środowiska f irmy 
AK NOVA i Apriva, 
które są jednocześ-
nie partnerem stra-

tegicznym Targów EKOTECH, 
szwedzki producent koszy na śmie-
ci i systemów segregacji odpadów 

Glasdon Europe AB  
oraz firma Kärcher, któ-
ra zaprezentuje m.in. no-
woczesne i ekologiczne 
pojazdy służące do za-
miatania i odśnieżania 
miejskich ulic.

Targi Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki 
Odpadami EKOTECH 
nie mogłyby się od-

być bez konferencji i warsztatów  
z udziałem uznanych w bran-
ży ekspertów, których w pro-
gramie wydarzenia znalazło się  
kilkanaście. 

Już po raz szó-
sty podczas Targów 
EKOTECH odbę-
dzie się Międzyna-
rodowe Forum Go-
spodarki Odpadami 
B jak BIOodpady, 
organizowane przez 
f irmy AK NOVA  
i ST RABAG. W je-

go trakcie bę-
dzie można po-
większyć swoją 
wiedzę na te-
mat praktycz-
nych proble -
mów zbiórk i, 
g romadzen ia , 
t r a nspor t u  ora z  recyk l i ng u 
energetycznego i nawozowego  
bioodpadów. 

– W tym roku forum będzie od-
bywać się podczas dwóch dni tar-
gowych. Towarzyszyć mu będzie 
wyjazd do Zakładu Unieszkod-
liwiania Odpadów w Promniku  
– zapowiada Marcin Musiał.

W programie Targów EKO-
TECH zna laz ły się również 

m.in.: organizowa-
na przez Ambasa-
dę Królestwa Nor-
wegii oraz Biuro  
Radcy Handlowego 
Innovation Norway 
Warsaw konferen-
c j a  „ I n n owa c j e  
w zakresie zielo-
nych technologii”, 

Salon Kooperacyjny Recyklingu  
oraz konferencja „Ekolog dla  
samorządów”.

Tradycyjnie podczas Targów 
EKOTECH wręczone zostaną 
również medale i wyróżnienia za 
najlepsze produkty prezentowane 
przez wystawców.

W 2017 roku podczas Mię-
dzynarodowych Targów Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Od-
padami oraz odbywających się 
w tym samym czasie Między-
narodowych Targów Energetyki 
i Elektrotechniki ENEX swoją 
ofertę zaprezentowały w sumie 
144 firmy. W 2018 roku po raz 
pierwszy do obu wydarzeń dołą-
czą również Targi Zieleni i Ma-
łej Architektury Miejskiej Green  
City Expo.  (TK)

Według danych Komisji 
Europejskiej, w ciągu roku  
z powodu złej jakości powietrza 
przedwcześnie umiera w Polsce 
około 43 tys. osób. Nic dziwnego 
– jest ono najgorsze w całej 
Europie. Wieloletnie zaniedbania 
sprawiają dzisiaj, że w rankingu 
najbardziej zanieczyszczonych 
europejskich miast w pierwszej 
pięćdziesiątce jest aż 35 miast 
polskich. Za taki stan 
rzeczy w dużym stopniu 
odpowiada smog. 

Wpływ smogu na ludz-
kie zdrowie jest bardzo po-
ważny. Zagrożenie dotyczy 
przede wszystkim dróg od-
dechowych. Skutki wdycha-
nia smogu mogą być różne  
– od swędzenia błon śluzo-
wych gardła czy nosa aż po 
nowotwory płuc, gardła i krta-
ni. Szacuje się, że w miejscach, 
w których normy smogowe są 
znacznie przekraczane, zacho-
rowalność na raka płuc jest wyższa 
aż o 20 proc. Pyły tworzące smog 
przedostają się także do krwiobie-
gu i oddziałują negatywnie na pracę 
serca, jak również krzepliwość krwi. 
Zwiększają ryzyko udaru i zawału. 
Największe niebezpieczeństwo smog 
stanowi dla osób starszych, dzieci 
oraz kobiet w ciąży.

Smog i samorządy
W walce ze smogiem należy przy-

jąć strategię długofalową. To także za-
danie dla samorządów. Trzeba uświa-
damiać ludzi, że powinni wymieniać 
piece na nowocześniejsze i nie pa-
lić węglem ani śmieciami. Poza tym 
warto przekonywać, że kiedy moż-
na zrezygnować z jazdy własnym sa-
mochodem, dobrze jest przesiąść się  
do komunikacji miejskiej.

Maska – i co dalej
A co, jeśli chodzi o działania do-

raźne, które pomagają zabezpieczyć 
się przed smogiem? 

– Kiedy wychodzimy na ze-
wnątrz, powinniśmy zakładać ma-
ski antysmogowe, chroniące nasze 
drogi oddechowe. Dobre maski są 
wyposażone w filtr, który skutecz-

nie zatrzymuje 99,8 proc. szkod-
liwych substancji, głównie chodzi 
o pyły zawieszone PM10 i PM2,5 
– mówi w wywiadzie dla agencji 
informacyjnej infoWire.pl Klaudia 
Byrt, prezes firmy Med Patent. 

Przy wyborze maski antysmogo-
wej należy zwracać uwagę zwłasz-
cza na jej filtr, na to, czy została ona 
wpisana do rejestru wyrobów me-
dycznych. Oczywiście ważne jest 

też, aby maskę można 
było wyprać, aby czuć 
się w niej komfortowo  
i aby była ona dobrze  
dopasowana do twarzy.

Czas na działanie
Europejska Agencja 

Środowiska uruchomi-
ła niedawno mapę, na 
której na żywo można 
śledzić odczyty ze sta-
cji pomiaru jakości po-
wietrza. To bardzo przy-
datne narzędzie, które 
w drastyczny sposób 

zwraca uwagę na problem smogu  
w Europie. Niestety, mapa European  
Air Quality Index nie pozostawia 
złudzeń. U nas jest bardzo źle. Przez 
wiele lat nie zwracano uwagi na 
stan powietrza i niewiele robiono.  
Dzisiaj zaległości są ogromne i trze-
ba zacząć działać. 

(iw, mt)

Dwadzieścia trzy inwestycje 
na drogach wojewódzkich, 
o wartości ponad 187 mln zł, 
zaplanowano w tym roku  
w województwie opolskim. 

Jedną z pierwszych planowa-
nych dużych inwestycji w tym roku 
będzie budowa obwodnicy Malni 
i Choruli. 

– To rekordowy rok na drogach 
wojewódzkich. Planujemy wyre-
montować łącznie około 50 kilo-
metrów. Obwodnica Malni i Cho-
ruli jest od dawna oczekiwana, 
mieliśmy przez kilkanaście mie-
sięcy prowadzony przetarg, który 
ostatecznie został rozstrzygnięty 
– mówi Szymon Ogłaza, członek 
Zarządu Województwa Opolskie-
go. Ciekawostką jest to, że bę-
dzie ona budowana w technologii  
betonowej.

Inne większe planowane inwe-
stycje to dokończenie obwodnicy 
Dobrodzienia oraz remont drogi 
między Opolem a Namysłowem. 
Rozbudowa obwodnicy Dobrodzie-
nia to dobra informacja dla miesz-
kańców, ponieważ dzięki temu ruch 
samochodów ciężarowych w cen-
trum miasta zostanie ograniczony 
do minimum.

– Droga z Opola do Namysłowa 
to jeden z najważniejszych traktów 
komunikacyjnych w województwie, 

a jednocześnie połączenie z połu-
dniem Wielkopolski i wschodnią  
częścią Dolnego Śląska. Po zakoń-
czeniu obwodnicy Czarnowąsów  
i budowie mostu w Krzywej Górze 
czas na następne etapy prac, czyli 
odcinki Ładza – Pokój oraz Bie-
strzykowice – Jastrzębie – mówi  
Bartłomiej Horaczuk, dyrektor  
Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Zarząd Dróg Wojewódzkich 
planuje nie tylko duże inwestycje 
drogowe, ale również prace mo-
dernizacyjne poza głównymi szla-
kami komunikacyjnymi. 

– Takie miejsca, oddalo-
ne od większych ośrodków, są 
dla nas bardzo ważne, a o łączą-
cych je drogach musimy pamię-
tać nie tylko w sytuacjach, kiedy  
główne ciągi komunikacji są za-
blokowane i trzeba wyznaczyć 
trasy alternatywne. Na te prace 
przeznaczymy ponad 44 mln zł  
– dodaje Bartłomiej Horaczuk.

Ważne są także inwestycje, 
które poprawią atrakcyjność tu-
rystyczną Opolszczyzny. Między 
innymi za dwa lata z Prudnika 
będzie można rowerem bezpiecz-
nie dojechać do zamku w Mosz-
nej. – To jedna z wizytówek tury-
stycznych regionu, a piękny zamek  
i park wymagają komfortowego 
i bezpiecznego dojazdu – dodaje 
Szymon Ogłaza. PW

Opolskie drogiDajcie nam żyć!

Nowoczesna ochrona środowiska
i gospodarka odpadami
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1 marca 2018 (czwartek), godz. 19.00
NFM, Sala Główna, 

estrada w odwróceniu
Akademia Vivaldiowska | Vivaldi – Carmignola
Wykonawcy:
Giuliano Carmignola – skrzypce, prowadzenie
Wrocławska Orkiestra Barokowa 
Jarosław Thiel – kierownictwo artystyczne

Maciej Prochaska – słowo wstępne

Program:
A. Vivaldi
Sonata a 4 Es-dur „Al Santo Sepolcro” RV 130
Koncert F-dur na skrzypce „Per la solennità  
di San Lorenzo” RV 286
Koncert d-moll na smyczki „Madrigalesco” RV 129

Koncert C-dur na skrzypce i dwie orkiestry 
„Per la SS Assontione di Maria Vergine”  
RV 581

• • •
Symfonia h-moll na smyczki „Al Santo Sepol-
cro” RV 169
Koncert E-dur na smyczki „Il riposo per il San-
tissimo Natale” RV 270
Koncert D-dur na smyczki „Per la solennità 
della S. Lingua di S. Antonio” RV 212

2 marca 2018 (piątek) godz. 19.00
NFM, Sala Główna

Akademia Vivaldiowska | Cztery pory roku
Wykonawcy:
Christian Danowicz – skrzypce

Marzena Michałowska – sopran
NFM Orkiestra Leopoldinum

Maciej Prochaska – słowo wstępne

Program:
K. Brochocka Le quattro sonetti – prawykona-
nie utworu zamówionego przez NFM

• • •
A. Vivaldi Cztery pory roku op. 8

3 marca 2018 (sobota) godz. 18.00
NFM, Sala Kameralna

Młodzi wirtuozi – 4 Times Baroque
Wykonawcy:
4 Times Baroque:
Jan Nigges – flet podłużny
Jonas Zschenderlein – skrzypce
Karl Simko – wiolonczela
Alexander von Heissen – klawesyn

Maciej Prochaska – słowo wstępne

Program:
G.F. Händel Uwertura do opery Rinaldo HWV 7
P. Prowo Sonata triowa d-moll na flet podłuż-
ny, skrzypce i b.c. 
A. Vivaldi Concerto da camera F-dur na flet 
podłużny, skrzypce, wiolonczelę i b.c. RV 100 
A. Corelli Sonata d-moll na skrzypce i b.c. op. 5  
nr 7, Sonata g-moll na flet podłużny i b.c.  

„La folia” op. 5 nr 12 (opracowanie Sonaty  
d-moll na skrzypce i b.c.)
G. Sammartini Sonata a due F-dur na flet po-
dłużny, skrzypce i b.c. 
A. Vivaldi Koncert g-moll na flet podłużny, 
skrzypce, wiolonczelę i klawesyn „La notte“ 
RV 439 (opracowanie: 4 Times Baroque)
T. Merula Ciaccona na flet podłużny, skrzypce i b.c.

4 Times Baroque jest uczestnikiem 
międzynarodowego programu 

stypendialnego eeemerging 
(Emerging European Ensembles)

4 marca 2018 (niedziela) godz. 18.00
NFM, Sala Główna

Akademia Vivaldiowska | Vivaldi – L’Olimpiade
Wykonawcy:
Rinaldo Alessandrini – dyrygent
Isabel Schicketanz – sopran
Joanna Radziszewska – sopran
Markéta Cukrová – mezzosopran
Sophie Rennert – alt
Wanda Franek – alt
Tomáš Král – baryton
Rafał Pawnuk – bas
Wrocławska Orkiestra Barokowa
Jarosław Thiel – kierownictwo artystyczne
Uczestnicy kursu orkiestrowego 

Maciej Prochaska – słowo wstępne

Rozmowa  
z JAROSŁAWEM THIELEM, 
dyrektorem artystycznym 
Wrocławskiej Orkiestry Barokowej

– To już piąta Akademia, po Men-
delssohnie w roku 2017 nadszedł czas 
na Vivaldiego. Gdy rozmawialiśmy 
w zeszłym roku, zapowiadając rok 
2018, marudziłam – przyznaję! – że 
mendelssohnowską muzykę przyćmi 
Marsz weselny, ale Marszu… nie by-
ło w programie Akademii. Przy oka-
zji obiecywał pan, że granego wciąż 
gdzieś (i na różne sposoby) przeboju 
nad przebojami – czyli Czterech pór 
roku – w Akademii Vivaldiowskiej 
nie będzie…

– To prawda, obiecywałem, jednak 
zbyt wielkie było pragnienie publicz-
ności, aby Czterech pór roku wysłu-
chać, ale pojawią się w sposób prze-
wrotny, bo chcieliśmy znaleźć punkt 
zaczepienia Vivaldiego ze współczes-
nością. Wykonywanie jego muzyki to 
dziś domena orkiestr historycznych, 
na instrumentach barokowych, a my  
Cztery pory roku usłyszymy w interpre-
tacji Chrystiana Danowicza i Orkiestry  
Leopoldinum. I połączymy Vivaldiego  
ze współczesną kompozycją, za-
mówioną przez NFM – Katarzyna  
Brochocka pisze dla nas utwór oparty  
na sonetach, na których zbudował 
swoje dzieło Vivaldi. Myślę, że pub-
liczność, która na Cztery pory roku 
przyjdzie, zetknie się z czymś zupełnie 
nowym i zaskakującym.

– Vivaldi jest bohaterem piątej 
Akademii, bo…?

– Nie ma żadnej przyczyny „ju-
bileuszowej”, ale kiedy mamy już za 
sobą Bacha, Händla, Mozarta, Men-
delssohna (ten ostatni był kluczem do 

500. rocznicy Reformacji), wracamy 
do kompozytorów z panteonu najwięk-
szych i podejmujemy w ten sposób 
dyskusję, czy Vivaldiemu rzeczywi-
ście należy się miejsce obok Bacha 
czy Händla…

– Na który z koncertów Akademii 
zaprosiłby pan szczególnie?

– Bardzo trudno powiedzieć. Oczy-
wiście, jesteśmy niezwykle szczęśliwi, 
że przyjeżdża Giuliano Carmignola, 
skrzypek fenomenalny, jeden z naj-
ważniejszych interpretatorów muzyki 
Vivaldiego. W Akademii przedstawi 
on program nietypowy: będą oczywi-
ście koncerty skrzypcowe Vivaldiego, 
ale koncerty kościelne, należące do 
kompozycji przeznaczonych do wyko-
nywania w czasie nabożeństw, dedy-
kowane świętym lub Maryi Pannie…  
Bardzo interesujący będzie wspo-
mniany już koncert zestawiający  
Cztery pory roku z czterema sonetami, 
czyli z muzyką współczesną…

Bardzo – z wielu względów – bę-
dzie na pewno ciekawy koncert 4 Times  
Baroque. Narodowe Forum Muzyki 
włączyło się w międzynarodowy pro-
gram stypendialny eeemerging – czyli  
Emerging European Ensambles – który, 

oferując kilkuletnie stypen-
dium, obejmuje patronatem 
wybrane młode zespoły 
barokowe z całej Europy. 
W ramach tego programu 
przyjeżdża do nas na tzw. 
rezydencję – czyli kon-
cert i kilkudniowy pobyt 
we Wrocławiu połączo-
ny z różnymi warsztatami  
– znakomity młody zespół 
niemiecki, czyli właśnie  
4 Times Baroque.

– I na koniec Akade-
mii – Olimpiada… 

– Będziemy już po 
olimpiadzie zimowej, 
więc kolejna Olimpiada 
– tym razem opera Vival-
diego – jak znalazł! Za-

prosiliśmy kolejnego wielkiego inter-
pretatora muzyki Vivaldiego, Rinaldo 
Alessandriniego, który jest autorem 
jednego z bodaj dwóch pełnych nagrań 
tej opery, więc koncert zapowiada się 
znakomicie.

– Rozmawiamy i wciąż gdzieś  
w tle naszej rozmowy jest jeden prob-
lem – wykonawstwo historyczne. 
Proszę nam, prostym melomanom, 
powiedzieć, czym instrument dzisiej-
szy różni się od tego historycznego.  
Na przykładzie pana wiolonczeli…

– Wizualnie – w przypadku instru-
mentów smyczkowych: skrzypiec, al-
tówki, wiolonczeli – różnica jest bar-
dzo nieznaczna. Ta zasadnicza różnica 
polega na tym, jakich używamy strun. 

Dziś standardowo są to struny metalo-
we, a w wieku XVIII używano strun 
jelitowych, ewentualnie niższe stru-
ny basowe owijane były metalem, ale 
rdzeniem struny było naturalne jelito. 
Co za tym idzie – produkcja dźwię-
ku była zupełnie inna! A widoczna 
różnica jest taka, że posługujemy się 
innymi smyczkami – te historyczne 
kształtem przypominają łuk, bo od 
łuku myśliwskiego smyczek właśnie 
pochodzi. Struny i smyczki to bardzo 
istotne zmiany, ale zmianą absolutnie 
fundamentalną jest sposób gry. Z dużą  
dozą prawdopodobieństwa udało się 
odtworzyć, w jaki sposób – artykula-
cyjny, frazowy – w XVIII wieku na 
tych instrumentach grano i to jest bar-
dzo duża zmiana stylistycz-
na, jeśli idzie o sposób gry, 
preferowany w nowoczes-
nych orkiestrach.

– Przed Akademią 
Mendelssohnowską roz-
mawiałam z dyrektorem 
artystycznym Wrocław-
skiej Orkiestry Barokowej, 
a dziś rozmawiam z jej dy-
rektorem artystycznym i zastępcą 
dyrektora NFM do spraw koordyna-
cji planów programowych… Brzmi 
to groźnie!

– Dwa miesiące się tej nazwy uczy-
łem! (śmiech) Ale poważnie: NFM 
jest to instytucja wyjątkowa, jeśli idzie  
o skalę działania, i to nie tylko w Polsce  
– to nie jest tradycyjna filharmonia, 
to kompleks sal koncertowych, gigan-
tyczna instytucja z całą gamą festiwali,  
z niezwykłą ofertą koncertową, się-
gającą od muzyki rozrywkowej przez 
klasyczny repertuar po muzykę tzw. 
poważną współczesną. Nieraz w tygo-
dniu odbywa się – licząc z koncertami 

edukacyjnymi – po kilkanaście kon-
certów! Jakoś to trzeba zaplanować, 
zapanować nad tym i na tym polega 
moja funkcja. Mamy w NFM przej-
rzysty system działania – są poszcze-
gólne piony, np. pion muzyki symfo-
nicznej, którego szefem jest Giancarlo 
Guerrero, jest Leopoldinum ze zna-
komitym szefem Josephem Swense-
nem, jazz programowany przez Piotra 
Turkiewicza. Te wybitne postaci ma-
ją absolutną niezależność artystycz-

ną, ale to wszystko trzeba 
zsynchronizować, plano-
wać dalekosiężnie, bowiem 
żeby zaplanować ciekawe 
koncerty, zaprosić muzycz-
ne gwiazdy, trzeba działać 
z wyprzedzeniem dwóch-
-trzech lat. Ta synchroniza-
cja to moje zadanie.

– Wracamy do Akade-
mii… Kto będzie po Vivaldim?

– Kolejna edycja będzie poświę-
cona nie jednemu kompozytorowi, 
ale całemu zjawisku – barokowi la-
tynoamerykańskiemu, o którym bar-
dzo niewiele wiemy. Jednym z naj-
wybitniejszych badaczy tego zjawiska 
jest polski muzykolog, ks. prof. Piotr 
Nawrot, który od kilkudziesięciu lat 
mieszka w Boliwii. Wedle niego – cy-
tuję z pamięci! – „w okresie od roku 
1720 do 1780 centrum muzyki świato-
wej była Boliwia, ze względu na liczbę 
i jakość wykonywanego i produkowa-
nego repertuaru muzycznego”.

Rozmawiała Anita Tyszkowska

Przewrotne Cztery pory roku…

Jarosław Thiel, dyrektor artystyczny Wrocławskiej Orkiestry Barokowej
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Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

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

Rozmowa  
z ROMANEM POTOCKIM, 
starostą wrocławskim

– Rok 2017 był dla Powiatu Wro-
cławskiego rokiem dobrym, a jaki 
będzie rok 2018?

– Rzeczywiście, rok ubiegły był 
dla nas rokiem dobrym i wydawać by 
się mogło, że więcej już oczekiwać 
nie można… Budżet Powiatu Wroc-
ławskiego w roku 2017 wyniósł około  
120 mln zł i pozyskaliśmy niemało 
unijnych środków finansowych. Ale 
w roku 2018 Powiat dysponuje rekor-
dowym, 161-milionowym budżetem…

– …czyli z rekordu na rekord.
– No właśnie, mamy teraz  

o 41 mln zł więcej niż w roku 2017, 
a najważniejsze, że jest to budżet re-
alny, a nie lista marzeń i nadmucha-
nych, wirtualnych pomysłów. Chcę 
też podkreślić, że Ministerstwo  
Finansów umieściło Powiat Wroc-
ławski na szóstym miejscu w Polsce 
wśród powiatów, pod względem moż-
liwości kredytowania. Zatem mamy 
doskonałą zdolność kredytową i przez 
cztery lata – czyli od kiedy jestem sta-
rostą wrocławskim – nie zaciągnęli-
śmy żadnego kredytu, a nasze zobo-
wiązania finansowe dotyczą jedynie 
spłaty naszej siedziby do 2026 roku  
i spłaty pożyczki na nakładki asfal-
towe na drogach powiatowych, którą 
przed kilku laty zaciągnął poprzedni 
zarząd powiatu. Ale to była cenna ini-
cjatywa, nakładki służą ludziom, a my 
je sukcesywnie spłacamy i na pewno 
nie były to zmarnowane pieniądze!

– Zatem porozmawiajmy o dro-
gach…

– …na które nasz powiat wyda  
w roku 2018 najwięcej pieniędzy. Dzi-
siaj tylko na same inwestycje drogowe 
mamy 16,5 mln zł, a kwota może uros-
nąć do 51 mln zł. Gdy rozmawiam z in-
nymi starostami, to okazuje się, że nie-
które powiaty dysponują mniejszym 
budżetem niż my mamy na zadania 
drogowe. Warto także zaznaczyć, że 
dysponujemy dużą nadwyżką finanso-

wą za ubiegły rok i najprawdopodob-
niej przeznaczymy dodatkowe środki 
finansowe właśnie na inwestycje dro-
gowe. Chcemy w tym roku m.in. po-
łożyć wiele nakładek asfaltowych na 
naszych drogach i jest to kontynuacja 
przedsięwzięcia budowy chodników 
– projektu „Bezpieczna droga”, któ-
ry od trzech lat realizujemy wspólnie 
z gminami powiatu wrocławskiego, 

i który kończymy w tym roku. Ale 
prawdopodobnie nowa rada uchwa-
li kontynuowanie tego pożytecznego 
zadania, które się sprawdza, polepsza 
bezpieczeństwo mieszkańców powiatu 
i generalnie użytkowników dróg. Pro-
gram został ustanowiony na trzy lata, 
2016-2018, corocznie każdej gminie 
powiatu wrocławskiego dokładamy  
– albo gmina nam – po 300 tys. zł  
i w ramach tego porozumienia  
w każdej gminie corocznie budowane 
są chodniki za 600 tys. zł. W sumie, 
przez te trzy lata wybuduje się nowe 
chodniki za 18 mln zł, co znacznie 
wpłynie na bezpieczeństwo na naszych  
drogach powiatowych.

– A co będzie się działo ciekawe-
go – poza inwestycjami drogowymi?

– To przede wszystkim wszystko 
to, co związane jest z Domem Dzie-
cka w Kątach Wrocławskich. W roku 
2009 placówka ta została przekazana 
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, 
która przez 10 lat ją prowadziła, by-
ło w niej około 70 dzieci i – biorąc 
pod uwagę dotacje otrzymywane na 
każde dziecko – to się opłacało ze 
względów finansowych. Ale po de-

kadzie wspólnie doszli-
śmy do wniosku, że to się 
już Caritas Archidiecezji 
Wrocławskiej nie kalku-
luje, a wszystko dlatego, 
że dzieci zostało tylko 
trochę więcej niż 30.

– Dlaczego teraz  
wychowanków jest tak 
niewielu?

– Przyczynił się do 
tego na pewno program 
500+, który spowodował 
to, że niektórzy rodzi-
ce nagle zaczęli bardziej 
kochać swoje dzieci  
i zabierać je z placówek 
opiekuńczych. A po-
nadto coraz mniej jest 
orzeczeń sądów rodzin-
nych, kierujących dzieci 
do domów dziecka. Za-
tem kącki dom dziecka  

– używając kolokwializmu – wrócił 
do Powiatu Wrocławskiego. Placów-
ka ta składa się z kilku budynków  
i aby były one optymalnie wykorzy-
stane, Rada Powiatu Wrocławskie-
go zdecydowała o utworzeniu tam 
Powiatowego Centrum Usług Spo-
łecznych, które działa od początku 
stycznia. Nadal prowadzimy tam in-
westycje, bowiem od połowy tego ro-
ku zamierzamy też utworzyć dzienny 
dom pomocy dla seniorów z powiatu 
wrocławskiego dla około 30 osób.

– Pewnie będziecie inwestować 
także w wasze placówki oświatowe 
i w rekreację.

– Dzisiaj jest to Powiatowy Zespół 
Szkół w Krzyżowicach, w którym re-
alizujemy kolejne inwestycje związa-

ne m.in. z termomodernizacją, ocie-
pleniem i wymianą elewacji budynku 
internatu, który w zasadzie jest już 
wyremontowany. Wybudujemy także 
nowe boisko, bowiem chcemy, aby we 
wrześniu, kiedy ta szkoła będzie ob-
chodziła jubileusz powstania, jej infra-
struktura była już odnowiona. Popra-
wa bazy i wzbogacenie infrastruktury 
– moim zdaniem – znacząco wpłynie 
na wzrost liczby dzieci, które zechcą 
uczęszczać do tej placówki oświato-
wej. A ponadto gdy w szkole są lep-
sze warunki nauczania, to wpływa to 
pozytywnie na poziom nauczania, ja-
kość pracy nauczycieli i samopoczu-
cie uczniów. Mamy również Ośrodek 
Sportów Wodnych w Borzygniewie 
nad Zalewem Mietkowskim, który kie-
dyś wybudowaliśmy z finansowych 
środków unijnych, który prowadzimy, 
i chyba jesteśmy jedynym powiatem  
w Polsce mającym ośrodek sportów 
wodnych. Okazuje się, że jego budowa 

była strzałem w dziesiątkę, ponieważ 
w sezonie letnim bywa – szczególnie  
w weekendy – że gości on nawet pięć 
tysięcy ludzi, i to nie tylko mieszkań-
ców gminy Mietków. A są tam do 
dyspozycji plaże, rowery wodne, ka-
jaki, deski surfingowe i wszystko to, 
co potrzebne jest lubiącym sport i re-
kreację. W dalszym ciągu tam inwe-
stujemy, teraz będziemy remontować 
pomost, przy którym cumują łodzie, 

Realny budżet – rekordowy
a w nowym sezonie planujemy no-
wości, m.in. letnie kino nad zalewem. 
Jak widać wyraźnie, rok 2018 będzie 
okresem wielu wyzwań, inwestycji  
i imprez, które będziemy organizować.

– Jakie imprezy?
– Przykładowo Forum Kobiet  

Powiatu Wrocławskiego, które odbę-
dzie się 7 marca we Wrocławiu w Hali 
Stulecia i już dzisiaj gorąco zaprasza-
my na nie panie biznesmenki z terenu 
naszego powiatu.

– Rok 2018 jest też rokiem wybo-
rów samorządowych. Czy ma pan 
już jakieś plany związane z wybo-
rami?

– Do wyborów jest co najmniej 
dziesięć miesięcy i po zmianach  
w ordynacji wyborczej pozostała mi 
alternatywa kandydowania albo na 
wójta, albo do Rady Powiatu Wroc-
ławskiego. Ale jeszcze nie podjąłem 
ostatecznej decyzji i mocno rozwa-
żam różne warianty dotyczące mojej 

przyszłości w samorządzie i kandy-
dowania.

– O wójtowanie w której gminie 
by się pan ewentualnie ubiegał?

– Jeśli start w wyborach na wójta, to 
tylko w gminie Czernica, z której po-
chodzę i tam właśnie mieszkam. Ale  
– choć wiele osób mnie namawia, 
abym kandydował na wójta – klamka 
jeszcze nie zapadła.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Piękną tradycją Rady Powiatu Wrocławskiego jest wspieranie stypendiami najzdolniejszej młodzieży z terenu powiatu – na zdjęciu stypendyści z gośćmi i gospodarzami stypendialnej gali, 29 września 2017

Starosta Roman Potocki

Budynek Starostwa Powiatowego we Wrocławiu
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Międzybórz

Urząd Miasta i Gminy Międzybórz
ul. Kolejowa 13

56-513 Międzybórz
tel. 62 785 62 66

tel./fax 62 785 60 19
umig@miedzyborz.pl
www.miedzyborz.pl

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

Rozmowa  
z JAROSŁAWEM GŁOWACKIM, 
burmistrzem Międzyborza

– Początek roku jest dobrą porą  
na rozmowę o przyszłości. Ale naj-
pierw poproszę, aby podsumował 
pan rok 2017.

– Rok ubiegły był dla naszego sa-
morządu dość trudnym rokiem, ale 
nie z powodu przedsięwzięć, któ-
re realizowaliśmy czy poziomem 
nakładów na rozwój infrastruktu-
ry. Pojawiły się przejściowe proble-
my kadrowe, bowiem z odejściami 
pracowników na emerytury zmienił 
się skład i obsada naszego urzędu. 
Odeszli bardzo ważni moi współ-
pracownicy, w tym zastępca burmi-
strza i skarbnik. Dlatego, ze wzglę-
dów kadrowych, był to czas nieco 
nerwowy, ale najważniejsze jest,  
że daliśmy sobie z tym radę.

– A jeśli chodzi o inwestycje?
– Większość zadań zrealizowali-

śmy terminowo i zgodnie z założe-
niami. Wykorzystaliśmy wszystkie 
finansowe środki unijne – zarów-
no w sferze drogowej, jak i te doty-
czące innej gminnej infrastruktury.  
A jedyną inwestycją, która rozpo-
częła się w roku 2017 – a nie mu-

sieliśmy jeszcze jej finansować –  
był pierwszy etap rozbudowy  
sieci kanalizacji sanitarnej. To pro-
jekt dwuletni, opiewający na około  
5 mln zł i dofinansowany z Re-
gionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Dolnośląskie-
go. Zatem zasadniczo wszystkie 
planowane zadania wykonaliśmy,  
a niedosyt dotyczy jedynie rozbu-
dowy infrastruktury przedszkolnej.  

Niestety, niewielkie środki finan-
sowe ze Strategicznej Osi Rozwo-
ju Doliny Baryczy na nic nie wy-
starczyły i dla nas również nie było 
pieniędzy.

– Co będzie z przedszkolem?

– Musimy je zrobić innym sump-
tem, ponieważ jest taka pilna potrze-
ba. Dzisiaj mieścimy się z wszystki-
mi dziećmi w trzech obiektach, ale 
nie jest to ani wygodne, ani mądre, 

Budżet bez fajerwerków
ani praktyczne i w sumie jest nie do 
przyjęcia.

– A co ważnego będzie w ro-
ku 2018?

– Mamy rozsądny budżet, bez 
spektakularnych fajerwerków zwią-
zanych z wyborami samorządo-
wymi, ale będzie w nim o ponad  
30 procent więcej nakładów inwesty-
cyjnych. Dużo pieniędzy pochłonie 
budowa kanalizacji sanitarnej, a po-
nadto od roku czekamy na ogłosze-
nie naborów i jesteśmy przygotowani 
do budowy dwóch świetlic wiejskich. 
Poza tym będziemy także realizo-
wać inwestycje drogowe, korzystając  
z Terenowego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych, a dodatkowo po-
zyskaliśmy środki finansowe z Lo-
kalnej Grupy Działania Dobra Wida-
wa na zagospodarowanie terenu przy 
tzw. międzyborskim basenie prze-
ciwpożarowym – gdzie ma w Mię-
dzyborzu powstać miejsce rekreacyj-
ne, którego nam dzisiaj brakuje.

– Czy ucieszyło pana to, że 
w gminach liczących do 20 tys. 
mieszkańców zachowano jedno-
mandatowe okręgi wyborcze?

– Z jednej strony mnie to ucie-
szyło, a z drugiej – uspokoiło. Do 
tej pory głosowania w jednomanda-
towych okręgach wyborczych po-
wodowały, że wybierani byli prze-
de wszystkim ludzie cieszący się 
zaufaniem społecznym, a nie ko-
niecznie ci legitymujący się partyj-
nymi legitymacjami. Dzięki temu  

w naszej radzie miejskiej nie two-
rzyły się wyraźne podziały ani grup-
ki wzajemnego partyjnego wsparcia 
i partykularnych interesów. Dlate-
go też przez ostatnie dwie kadencje 
bardzo dobrze współpracowało mi 
się z radnymi, praca była łatwiejsza 
i mniej nerwowa.

– Czy będzie się pan ubie-
gał o ponowne burmistrzowanie  
w Międzyborzu?

– Tak, ponieważ mam jeszcze spo-
ro sił, zdrowia i pomysłów, a także  
zapał, aby zakończyć już rozpoczę-
te infrastrukturalne przedsięwzięcia 
i stworzyć nowe wyzwania służące 
całej naszej społeczności.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Jarosław Głowacki
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Rozmowa  
ze ZBIGNIEWEM POTYRAŁĄ, 
burmistrzem Twardogóry

– Rok 2018 będzie w Twardogó-
rze rokiem szczególnym, w którym 
będziecie obchodzić 725-lecie uzy-
skania praw miejskich.

– Tak piękne jubileusze należy 
podkreślać, utrwalać w społecznej 
świadomości i wracać do historii, 
która nas kształtuje i łączy. Warto 
znać swoją historię i być dumnym 
z wcześniejszych dokonań naszych 
wspaniałych przodków. Tak tworzą 
się mocne więzi i patriotyzm bę-
dący siłą całych nacji i lokalnych  
społeczności.

– Ważne jest to, co dziś, ale 
nie mniej ważne to, co działo się  
drzewiej.

– Ziemia twardogórska – tak jak 
większość Dolnego Śląska – niema-
ło przeszła i przeżyła w czasach pia-
stowskich, czeskich i pruskich oraz 
powojennych. Działy się na niej róż-
ne dramatyczne i piękne sprawy,  
a w tym wszystkim była także nasza 
Twardogóra, bogata we wspaniałe 
zabytki i nie mniej świetną historię. 
Dzisiaj mamy w mieście nowoczes-
ną infrastrukturę, co jest dorobkiem 
wielu pokoleń, które swój los związa-

ły właśnie z naszą gminą. Nasze mia-
steczko zawdzięcza swój dzisiejszy 
wygląd wielu ludziom, którzy swoją 
mądrością i pracowitością przez la-
ta budowali jego świetność. Oczy-
wiście znajdą się 
tacy, co powie-
dzą, że jest jesz-
cze wiele do zro-
bienia, i to też 
jest prawdą, ale 
na pewno z wie-
lu rzeczy już mo-
żemy być dumni 
i z podniesionym 
czołem przeka-
zywać pałecz-
kę następnym  
pokoleniom.

– Gmina wa-
sza rozwijała się 
ostatnio dyna-
micznie i w sposób zrównoważony, 
także w roku ubiegłym.

– W ostatnich latach poziom in-
westycji sięgał między 30 a 40 proc. 
budżetu, co ulokowało nas w czołów-
ce krajowej, a takie nakłady zmieniły 
wygląd gminy i wzbogaciły ją infra-
strukturalnie. 

– Liczba mieszkańców miasta 
i gminy Twardogóra nie przekra-
cza 20 tys. mieszkańców, zatem bę-

dą tu zachowane jednomandatowe 
okręgi wyborcze…

– …i cieszę się z tego, uważając, 
że najlepiej by było, aby do samo-
rządów polityka docierała w jak naj-

mniejszym stop-
niu. Na szczeblu 
gminnym ludzi 
mało interesuje, 
jakie barwy par-
tyjne reprezen-
tuje ich wójt czy 
burmistrz, za to 
bardzo ich ob-
chodzi, jak sobie 
radzą na swoim 
stanowisku, czy 
są uczciwi i czy 
godnie ich re-
prezentują na ze-
wnątrz. Krótko 
mówiąc, czy są 

dobrymi gospodarzami, którym moż-
na ufać, czy zaspokajają ich aspiracje 
i rozwiązują problemy danej społecz-
ności. Czy szkoły są przyzwoite, dro-
gi przejezdne, ulice oświetlone i czy 
lokalni przedsiębiorcy mają dogodne 
warunki do rozwijania swoich firm. 

– Co zatem w roku 2018 będzie 
w Twardogórze najistotniejsze?

– Inwestycje, inwestycje i jeszcze 
raz inwestycje – czyli kolejny pa-

kiet kilkudziesięciu zadań inwesty-
cyjnych i infrastrukturalnych. Budo-
wa kanalizacji, modernizacja dróg  
i poprawa estetyki miasta, a ponadto  
w tym roku chcemy oddać do użyt-
ku basen Delfinek. Poza tym niemałe 
środki finansowe przeznaczymy na 
walkę ze smogiem – postaramy się 
poprawić jakość powietrza, korzy-
stając z odnawialnych źródeł energii, 
m.in. fotowoltaiki.

– A jak będą wyglądać obchody 
725-lecia Twardogóry?

– Mam ten zaszczyt, że kierowa-
łem tym urzędem, gdy obchodzili-
śmy 700-lecie Twardogóry, a teraz 
będę sprawował pieczę nad 725-le-
ciem. Wraz z moimi współpracowni-
kami postanowiliśmy, że nie będzie 
to jeden duży świąteczny akcent, 
ale cały rok jubileuszowy bogaty  
w wiele wydarzeń, zarówno cyklicz-
nych, ale i wiele innych. Z tego też 
tytułu wydaliśmy kalendarz, w któ-
rym w każdym miesiącu zaznaczo-
ne są ważne imprezy mające uświet-
nić jubileusz. Zaczęliśmy mocnym, 
styczniowym akcentem – koncer-
tem symfonicznym NFM Filharmo-
nii Wrocławskiej z udziałem takich 
gwiazd jak Małgorzata Walewska  
i Janina Woś. A w kolejnych miesią-
cach imprezy sportowe, kulturalne 

Ważne dziś i to, co było wczoraj
i popularnonaukowe oraz koncer-
ty plenerowe. Wbudujemy także pa-
miątkową tablicę.

– Wróćmy jeszcze do spraw wy-
borczych. Czy zdecydował się pan 
na ubieganie się o ponowne burmi-
strzowanie w Twardogórze?

– Decydując się przed trzema la-
ty na start w wyborach na burmi-
strza Twardogóry, zakładałem, że 
będę starał się o reelekcję na następ-
ną kadencję i nic od tego czasu się 
nie zmieniło. Są jeszcze dwie ważne 
sprawy – zdrowie i wola wyborców, 
ale mam nadzieję, że mieszkańcy 
ponownie mi zaufają i poprą mnie  
w moich staraniach.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Zbigniew Potyrała
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Przedszkole jest no-
woczesne i dyspo-
nuje przestronnymi 
pomieszczeniami, 
nowoczesnymi meb-
lami oraz wspania-
łymi pomocami dy-
daktycznymi teraz 
dostępnymi na rynku. 
W salach znajdują 
się tablice interak-
tywne, mamy ma-
giczny dywan, nie-
bawem uruchomimy salę integracji 
sensorycznej i dysponujemy pra-
cownią biofeedbacku. Nawe siedzi-
ska dla dzieci nie są typowe, tylko 
rehabilitacyjne, a wszystko dlatego, 
że o dzieci dbamy wszechstronnie. 
Zatem placówka jest świetnie przy-
gotowana, wyposażona na miarę 
XXI wieku, tak jak to w mądrych 
książkach piszą.

– A pani dyrektor zadbała na-
wet o kubełki na śmieci w kształ-

cie różnych zwie-
rzątek – dodaje wójt 
Chlebosz. – Niektó-
rzy mówili, że wy-
starczy, aby obiekt 
był tylko większy, 
ale postanowiliśmy, 
że trzeba już od po-
czątku zrobić do-
brze, aby później nie 
poprawiać, a prze-
cież Zespół Szkol-

Czernica

Urząd Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica
tel. 71 726 57 00
fax 71 726 57 00

czernica@czernica.pl
www.czernica.pl

Ścinawa

Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie
Rynek 17

59-330 Ścinawa
tel. 76 740 02 00
fax 76 740 02 01

urzad@scinawa.pl
www.scinawa.pl

W sobotę 27 stycznia 
na zaproszenie 
ANNY WŁODARCZYK, 
dyrektor SP w Dobrzykowicach, 
i wójta gminy Czernica 
WŁODZIMIERZA CHLEBOSZA 
dzieci zwiedzały, 
wraz z rodzicami, oddziały 
przedszkolne w nowo 
wybudowanej Szkole 
Podstawowej im. Stulecia 
Odzyskania Niepodległości 
Polski mieszczącej się przy 
ul. Sukcesu 2 w Dobrzykowicach.

I nomen omen tylko sukcesem 
i spełnieniem marzeń dzieci i ro-
dziców można nazwać oddanie do 
użytku oddziałów przedszkolnych 
przy dobrzykowickiej podstawówce. 

– Dzisiaj mamy radosny dzień, 
w którym drzwi przedszkola zostały 
otwarte dla najmłodszych mieszkań-
ców naszej gminy i już od 29 stycznia 
120 dzieci przyjdzie do tej nowo wy-
budowanej, kolorowej, nowoczesnej 
i radosnej placówki – uśmiecha się 

wójt Włodzimierz 
Chlebosz. – Warto 
podkreślić, iż rów-
nolegle z budową ze-
społu szkolno-przed-
szkolnego zaczęły 
powstawać na terenie 
naszej gminy duże 
osiedla i nowe przed-
szkole jest wyjściem 
naprzeciw potrze-
bom naszych miesz-

kańców. To wspaniałe 
przedszkole wraz ze 
szkołą, która najpraw-
dopodobniej zostanie 
otwarta we wrześniu 
tego roku, sprawią, że 
nasza gmina stanie się 
jeszcze bardziej atrak-
cyjna dla tych, którzy 
będą chcieli się na 
jej terenie osiedlić, 
a mieszkańcom bę-
dzie się żyło lepiej.

– Był to najwyższy czas, aby 
szkoła i przedszkole w Dobrzyko-
wicach doczekały się nowej sie-
dziby – mówi dyrektor Anna 
Włodarczyk. – A miejsca w nowym 
przedszkolu zostały błyskawicznie 
zajęte i mamy już komplet dzieci. 

Sukces przy ul. Sukcesu 2

no-Przedszkolny w Dobrzykowi-
cach będzie także wizytówką gminy 
Czernica.

HS (TS) 

Rozmowa 
z KRYSTIANEM KOSZTYŁĄ, 
burmistrzem Ścinawy

– Co w tym roku będzie – pana 
zdaniem – najważniejsze dla gminy 
Ścinawa?

– Pod koniec ubiegłego roku 
uchwaliliśmy wieloletnią progno-
zę finansową do roku 2026, w któ-
rej umieszczone zadania opiewają 
na ponad 170 mln zł. Jest to swoisty 
plan rozwoju gminy Ścinawa, dzisiaj 
mocno przyspieszamy, a w roku 2018 
na inwestycje przeznaczymy ponad 
40 mln zł. Warto też wspomnieć, że 
gdy zaczynaliśmy z radnymi zarzą-
dzanie gminą Ścinawa, na inwestycje 
było niespełna 4 mln zł.

– Co wpłynęło na to, że teraz ten 
budżet można nazwać proinwesty-
cyjnym?

– To było kilka działań… Przy-
pilnowanie wydatków bieżących, 
skuteczniejsze odzyskiwanie VAT-u 
z inwestycji oraz lepsze egzekwowa-
nie należności od podatników i pozy-
skiwanie finansowych środków ze-
wnętrznych na realizację zadań. Nasz 
tegoroczny budżet opiewa na ponad 
75 mln zł (wydatki) i około 67 mln zł 
(przychody) i dzięki temu sporo 
dobrego będzie się działo.

– Co będzie priorytetem inwe-
stycyjnym?

– Kilka zadań, na które dostaliśmy 
zewnętrzne dofinansowania. To m.in. 
duże zadanie związane z budową na-
szej strefy aktywności gospodarczej 
i uzbrojeniem ponad 17 ha terenów 
inwestycyjnych. Roz-
poczęliśmy już przy-
gotowywanie terenu, 
prowadzona jest wy-
cinka drzew i zakrze-
wień, a później po-
jawią się wszystkie 
media wraz z gazem 
oraz drogi wewnętrz-
ne i dojazdowe. Teren 
ten okala zmoderni-
zowana bocznica ko-
lejowa, co podwyż-
sza jego atrakcyjność 
dla inwestorów. Rusza 
duży, kilkuletni pro-
jekt związany z ka-
nalizacją gminy, star-
tuje rewitalizacja zieleni w mieście, 
ma także zostać wybudowany parking 
w kształcie statku przy moście na 
Odrze. Obiekt powstanie przy wjeź-
dzie od strony mostu drogowego 
w Ścinawie, gdzie będzie blisko 
130 miejsc parkingowych, stacja 
z 30 rowerami do wypożyczania oraz 

przystanek bezpłatnej komunikacji au-
tobusowej. Ponadto zajmiemy się: kon-
tynuacją budowy schroniska młodzie-
żowego, w którym ma powstać około 
70 miejsc noclegowych, modernizacją 
targowiska, rozbudową i doposaże-
niem Regionalnego Ośrodka Edukacji 

Ekologicznej w Dziewinie, wdraża-
niem strategii niskoemisyjnej i budo-
wą gazociągu Prochowice – Ścinawa, 
którą chcemy zakończyć w sierpniu 
br., do tego czasu nasz partner, firma 
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 
z Tarnowa Podgórnego będzie budo-
wał sieć dystrybucyjną w Ścinawie 

– pierwszy etap inwestycji. Według po-
siadanego już pozwolenia, obejmie ona 
około 200 przyłączy i liczymy na to, 
że u schyłku tegorocznego lata gaz po-
płynie do pierwszych odbiorców. Tym 
działaniem zamierzamy powalczyć 
o polepszenie jakości powietrza w na-

szym mieście, a przecież 
piece gazowe to ekologicz-
ne źródła ciepła.

– A co dziać się będzie 
na terenach wiejskich?

– Będziemy kontynuo-
wać budowę i przebudowę 
świetlic wiejskich: w Zabo-
rowie, Przychowej i Parszo-
wicach, rozpoczynamy pro-
ces dalszego kanalizowania 
gminy, którym objętych jest 
aż 14 wsi, zamierzamy tak-
że wybudować nowe place 
zabaw w miejscowościach, 
w których one jeszcze nie 
powstały, a przypomnę, 
że w 2016 roku oddaliśmy 

do użytku 12 takich obiektów, zaj-
miemy się również remontem szkoły 
w Tymowej.

– Dobrze, że w gminie Ścinawa 
będą jednomandatowe okręgi wy-
borcze…

– Też tak uważam, ponieważ 
w jednomandatowym okręgu wyborcy 

Dzisiaj mocno przyspieszamy
głosują na ludzi, których znają i któ-
rym ufają, co jest właściwym obliczem 
samorządności i demokracji.

– Czy będzie się pan ubie-
gał o ponowne burmistrzowanie 
w Ścinawie?

– Chciałbym dokończyć wszyst-
kie rozpoczęte zadania, szczególnie 
te, na które pozyskaliśmy tak duże 
środki zewnętrzne, a przypomnę, że 
jest to około 80 mln zł na trzy lata. 
Przedmiotowe inwestycje wzbogacą 
infrastrukturę naszej gminy i mocno 
wpłyną na jej rozwój. Zatem powal-
czę o stanowisko burmistrza Ścinawy 
i poproszę mieszkańców o poparcie 
moich zamiarów.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Krystian Kosztyła
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Syców

Ostatni weekend stycznia był dla Sycowa szczególny.  
W mieście odbył się jubileuszowy XV Ogólnopolski Koncert 
Charytatywny dla Rodaków na Wschodzie.

Sycowskie spotkanie, którego głównymi organizatorami byli 
Sławomir Kapica, burmistrz miasta i gminy Syców, oraz Krzysztof 
Świderek, konsul generalny RP w Irkucku, poprzedziło w tym ro-
ku nabożeństwo ekumeniczne odprawione w kościele ewangelickim  
z udziałem przedstawicieli Kościołów ewangelicko-augsburskiego, 
prawosławnego i rzymskokatolickiego. 

Jubileuszowy koncert, który został zorganizowany w hali Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgromadził tłumy mieszkańców 
i gości z Polski oraz zagranicy. Pojawili się także przedstawicie-
le Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
parlamentarzyści, duchowni. Bardzo licznie – jak co roku – repre-
zentowani byli samorządowcy, którzy aktywnie wspierają działania 
związane z pomocą Polakom żyjącym za naszą wschodnią granicą. 
Podczas koncertu harcerze prowadzili też zbiórkę pieniędzy. Tego-
roczne złotówki trafią na Białoruś i Ukrainę. Przypomnijmy tylko, 
że przed rokiem pieniądze z kwesty zostały przekazane wileńskie-
mu hospicjum.

Organizację koncertów charytatywnych na rzecz pomocy Pola-
kom na Wschodzie zainicjował w 2004 roku Krzysztof Świderek. 
Spotkał się z przychylnością i wsparciem władz Sycowa, a przedsię-
wzięcie to bardzo szybko znalazło wielu sympatyków. 

– To okazja do niezwykłych spotkań, do poznawania naszej hi-
storii, budowania tożsamości. Wszyscy stajemy się kresową rodziną.  
I to jest wielką sprawą – mówił Sławomir Kapica, burmistrz Sycowa.

Podczas tegorocznego koncertu była okazja do zobaczenia i po-
słuchania zespołów „Białe Skrzydła” z Białorusi oraz „Aksamitki” 
i „Rezonans” z Ukrainy. Wszyscy wypadli znakomicie. Jubileu-
szowe spotkanie uświetnił również koncert Państwowego Zespołu  
Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” pod kierunkiem Jacka  
Bonieckiego. Orkiestra, chór, balet tego na swój sposób niezwykłe-
go zespołu zostały przyjęta owacyjnie. Zresztą to druga już ich wi-
zyta na sycowskich koncertach dedykowanych rodakom na Wscho-
dzie. Poprzednio „Mazowsze” było w Sycowie pięć lat temu.

Koncert tradycyjnie był też okazją do podsumowania akcji  
„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” i zainaugurowania kolej-
nej jej edycji. Akcja opieki nad polskimi grobami na Wschodzie jest 
organizowana od dziewięciu lat przez TVP. O tym, jak rozwija się ta 
akcja wspierana przez tysiące wolontariuszy, nauczycieli, samorzą-
dowców i sponsorów, mówiła m.in. red. Grażyna Orłowska-Sondej. 
Warto przy okazji dodać, że wolontariusze ze swoją pomocą odwie-
dzili już nie tylko setki miejsc na Ukrainie i Białorusi, ale byli tak-
że w Wierszynie na Syberii. To polskie miejsce na dalekiej półno-
cy. Do dzisiaj żyją tam potomkowie rodzin Myczków, Janaszków,  
Wójcickich, Pietrasów czy Sztemplowskich, którzy trafili na Syberię 
na początku ubiegłego wieku.

Uroczystości w Sycowie zakończyła niedzielna msza święta 
za Ojczyznę w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła  
z udziałem duchowieństwa zza wschodnich granic. Oprawę mu-
zyczną mszy św. także przygotowało „Mazowsze”. Uroczystościom 
przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, 
który przekazał parafii relikwie św. Jana Pawła II. W homilii prosił 
wiernych, aby zawsze trzymali się mocno Boga i Ewangelii, gdyż to 
jest droga pokoju i dobra. 

– Gdy jej braknie, to przychodzi niepokój i zło, czego my, żyjąc 
dzisiaj doświadczymy w Ukrainie. Trwająca wojna zostawiła już swój 
owoc w tysiącach grobów młodych ludzi poległych na froncie i w ty-
siącach okaleczonych. Pozbawione miłosierdzia myślenie jest ślepe na 
tragedię setek tysięcy rodzin, którym zburzono domy, zabierając jed-
nocześnie szczęście. Nie dajmy się zwieść i omamić złu. Nie otwie-
rajmy dla niego drzwi naszych domów, serc, umysłów, ale zwyciężaj-
my je dobrem i miłością – przekonywał abp Mieczysław Mokrzycki. 

Tomasz Miarecki (TS)

Wielka 
kresowa 
rodzina

Urząd Miasta i Gminy Syców 
ul. Mickiewicza 1

56-500 Syców
tel. 62 785 51 00 
fax 62 785 51 04 
urzad@sycow.pl
www.sycow.pl
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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

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 
ze ZBIGNIEWEM SUCHYTĄ, 
burmistrzem Strzegomia

– Już dawno został uchwalony 
budżet Strzegomia, zatem warto 
porozmawiać o najbliższej przy-
szłości.

– Budżet uchwaliliśmy pod ko-
niec grudnia, wynosi on 113 mln zł 
i dzięki temu zrealizujemy inwesty-
cje związane w dużej mierze z Re-
gionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Dolnośląskiego i Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Na te zadania otrzymamy tylko 
40 proc. ich wartości, resztę musimy 
pokryć z własnych środków finan-
sowych, a dopiero po rozliczeniu in-
westycji dostaniemy kolejne zwroty 
nakładów. Budujemy m.in. w Strze-
gomiu pasywne przedszkole za pra-
wie 17 mln zł, a 10,3 mln zł wynosi 
dotacja finansowa do tego zadania.

– Ale właśnie teraz jest dobry 
czas do inwestowania…

– …i Rada Miejska w Strzegomiu 
podeszła do tego bardzo racjonalnie, 
a przecież samych inwestycji drogo-
wych mamy za 9 mln zł, natomiast 
suma wszystkich nakładów inwesty-
cyjnych opiewa na ponad 40 mln zł, 

z czego 3,5 mln zł pochłoną zadania 
nieukończone w roku ubiegłym, które 
chcemy zakończyć w roku 2018.

– Zatem będzie to na pewno bu-
dżet proinwestycyjny…

– …i największy w historii gmi-
ny Strzegom budżet inwestycyjny, 
w którym bardzo dużo środków fi-
nansowych jest z RPO, ale dużo jest 

także naszych własnych pieniędzy. 
Przy modernizacjach szkół i przed-
szkoli pojawiają się w trakcie reali-
zacji dodatkowe roboty, które trzeba 
pokryć właśnie z własnych środków 

budżetowych. Mam nadzieję, że 
w marcu oddamy do użytku naszą 
przyszkolną krytą pływalnię Delfinek 
w Strzegomiu, trwają już tylko pra-
ce wykończeniowe, także roboty we-
wnętrzne związane z zagospodaro-
waniem terenu – chodniki i parkingi, 
kontynuowane są prace montażowe 
niecki stalowej i wykonywana jest 

elewacja hali basenowej. Planowa-
ny koszt inwestycji wynosi około 
8 mln zł, a nasza gmina pozyskała na 
nią dotację z budżetu wojewódzkiego 
w wysokości 1,25 mln zł, w ramach 

pilotażowego programu budowy 
małych przyszkolnych pływalni 
„Dolnośląski Delfinek”, oraz dotację 
w wysokości 1,3 mln zł z Minister-
stwa Sportu i Turystyki – w ramach 
Programu Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Dolnośląskiego.

– Jak pan ocenia zmiany w ordy-
nacji wyborczej?

– Gmina Strzegom przekroczyła 
liczbę 20 tys. mieszkańców i u nas 
nie będzie jednomandatowych okrę-
gów wyborczych. Dlatego – dzięki 
tym pomysłom – nastąpi upartyjnie-
nie samorządów, tak jak to kiedyś 
było. Byłem radnym od pierwszej ka-
dencji i dobrze wiem, jak to wygląda. 
Czyli koalicja i opozycja – i ciągła 
walka. Myślę, że będzie to trudne, 
ale zobaczymy, jak będzie, bowiem 
wszystko, a może raczej bardzo dużo 
jest w rękach wyborców – także mo-
ja samorządowa przyszłość. Ocenie 
mieszkańców naszej gminy muszę się 
poddać ja oraz ci, którzy chcą praco-
wać w radzie miejskiej.

– Z tego, co pan mówi, wynika, 
iż będzie się pan ubiegał o ponow-
ne burmistrzowanie w Strzegomiu.

– Uważam, że brakuje mi tylko 
jednej kadencji – czyli czterech lat – 
abym mógł dokończyć rozpoczęte 

Przede wszystkim – inwestycje
przeze mnie i moich współpracowni-
ków inwestycje i ustabilizować budżet 
gminy. A przed nami jeden z najważ-
niejszych priorytetów, czyli rewita-
lizacja centrum miasta, gdzie m.in. 
powstanie malutki ogródek botanicz-
ny. Warto podkreślić, że cały teren 
wzdłuż rzeki Strzegomki, aż do cen-
trum miasta, poddany zostanie rewi-
talizacji – powstaną m.in. zjeżdżalnie, 
huśtawki i nowoczesne place zabaw. 
Odnowimy również średniowieczne 
mury obronne i podświetlimy piękną 
kolejową estakadę.

– Oj, to Strzegom się zmieni…
– Na pewno się zmieni, ale na 

lepsze.
Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Zbigniew Suchyta przed pływalnią Delfinek, w której trwają już prace wykończeniowe
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Rozmowa 
z TERESĄ OLKIEWICZ, 
wójtem gminy Udanin

– Jakie najważniejsze plany do-
tyczą tegorocznej samorządowej 
pracy w gminie Udanin? Jakie 
będą priorytety?

– Budżet przyjęliśmy jednogłoś-
nie z końcem grudnia ubiegłego ro-
ku i – moim zdaniem – jest to budżet 
bardzo przemyślany i racjonalny. 
A różnych decyzji przy jego ustana-
wianiu trzeba było podjąć niemało. 
Chcę też podkreślić, że uchwalając 
budżet na rok 2018, absolutnie nie 
braliśmy pod uwagę, że jest to rok 
wyborów samorządowych.

– Czyli nie są to marzenia, tylko 
twarde chodzenie po ziemi.

– Rzeczywiście, i zawsze tak 
postępowaliśmy, a przecież dobrze 
wiem, że wiele dolnośląskich gmin 
ma w swych budżetach spore defi-
cyty finansowe i samorządy mocno 
się zadłużają, nawet do 10 mln zł.

– A później lądują jako zakład-
nicy parabanków…

– Często tak się dzieje, ale my 
w Udaninie podchodzimy do bu-
dżetu i publicznych pieniędzy bar-
dzo realistycznie i deficytu mamy 
tylko 500 tys. zł. A na tegorocz-

ne inwestycje przeznaczyliśmy 
ponad 2,5 mln zł. Są to przedsięwzię-
cia ostrożne, ale bardzo potrzebne 
naszej społeczności.

– Jakie zadania będą najważ-
niejsze, pani zdaniem, w tym roku 
dla gminy Udanin?

– Priorytetem będzie dalsza 
przebudowa drogi gminnej w Ko-
narach (etap II – przyp. autora), 
a ponadto będziemy przebudowy-
wać drogę w Lasku, gdzie od cza-
sów powojennych jest droga z kost-

ki brukowej i dzisiaj właściwie jest 
nieprzejezdna. Kolejnymi istotny-
mi zadaniami są: przebudowa par-
kingu w Udaninie i dalsza moder-
nizacja Stacji Uzdatniania Wody 
w Ujeździe Górnym wraz z wy-
mianą filtrów. Ponadto zamierzamy 
wybudować plac zabaw w Ujeździe 
Górnym i będzie to obiekt wielo-
funkcyjny i nowoczesny. Warto 
zatem było czekać, ponieważ je-
śli pozyskamy na to zadanie ze-
wnętrzne środki finansowe, to 

Ujazd Górny wzboga-
ci się o naprawdę fajny 
plac zabaw dla dzieci. 
Chcę również podkre-
ślić, że w ubiegłym roku 
wyremontowaliśmy re-
mizę w Pichorowicach, 
a w tym roku zajmie-
my się rozbudową remi-
zy OSP w Jarosławiu. 
W przyszłości – w roku 
2019 – zamierzamy wy-
budować remizę w Ujeź-
dzie Górnym, gdzie dla 
miejscowej OSP pozy-
skaliśmy nowy, średni 
samochód pożarniczy za 
prawie 800 tys. zł. A tak-
że w Ujeździe Górnym 
tworzymy nową szkołę 

podstawową i w naszym budżecie 
mamy zabezpieczone środki finan-
sowe na przygotowanie klas 0 i 1.

– W takich gminach jak na 
przykład Udanin, liczących po-
niżej 20 tys. mieszkańców, zacho-
wane będą jednomandatowe okrę-
gi wyborcze w wyborach do rad 
gmin…

– …co mnie cieszy i uważam, 
że tak to powinno być zachowa-
ne, ponieważ warto dać szanse wy-
borcze ludziom, którzy chcieliby 

Budżetowe chodzenie po ziemi
coś dobrego zrobić dla lokalnej 
społeczności, dla gminy Udanin, 
a niekoniecznie legitymują się jakąś 
przynależnością partyjną.

– Czy będzie się pani ubiegała 
o ponowne wójtowanie w gminie 
Udanin?

– Będę kandydowała na wójta 
i ubiegała się o głosy i popar-
cie mieszkańców naszej gminy. 
Uważam, że mam jeszcze sporo 
sił i pomysłów, aby dobrze praco-
wać na rzecz naszej społeczności 
i niemało doświadczenia samorzą-
dowego, które warto wykorzystać 
dla rozwoju gminy.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Teresa Olkiewicz
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Kąty Wrocławskie

Urząd Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie

Rynek-Ratusz 1
55-080 Kąty Wrocławskie

tel. 71 390 72 00, 71 390 72 06
fax 71 390 72 01

urzad@katywroclawskie.pl
www.katywroclawskie.pl

Baborów

Rozmowa  
z ANTONIM KOPCIEM, 
burmistrzem  
Kątów Wrocławskich

– Najczęściej rozmawiamy  
o inwestycjach, które najbardziej 
przemawiają do ludzi…

– …i najbardziej ich interesują.
– Nic dziwnego, bowiem inwe-

stycje wpływają na polepszenie 
jakości życia w gminie i zmieniają 
jej wizerunek, ale także inne sfe-
ry życia samorządowego są ważne,  
w tym wspieranie organizacji sa-
morządowych, sport i rekreacja 
oraz kultura.

– Rzeczywiście, to bardzo ważne 
sfery gminnego życia oraz element 
naszej codziennej samorządowej 
pracy. No cóż, wójta czy burmistrza 
bardzo często rozlicza się przez pry-
zmat wykonanych bądź niezrealizo-
wanych inwestycji, a przecież każdy 
włodarz gminy musi poświęcić nie-
mało czasu na współpracę z organi-
zacjami pozarządowymi.

– Dlaczego?
– Ponieważ te organizacje wy-

konują wiele zadań będących zada-
niami gminy i bardzo często są to 
niezwykle cenne inicjatywy obywa-

telskie, które są dla ludzi niezmier-
nie istotne. Zatem cieszy mnie, że  
w naszej gminie powstało wiele or-
ganizacji pozarządo-
wych, różnego rodzaju 
stowarzyszeń – począw-
szy od miłośników po-
szczególnych miejsco-
wości, poprzez straże 
pożarne, kluby sporto-
we, koła gospodyń wiej-
skich, a skończywszy na 
organizacjach powsta-
łych dla realizowania 
różnych pasji pewnych 
grup ludzi.

– Zacznijmy od 
sportu.

– Oprócz sekcji 
sportowej GOKiS ma-
my dziewięć klubów sportowych, 
które staramy się wspierać, i w za-
leżności od tego, w której lidze 
występują, otrzymują odpowied-
nie wsparcie finansowe. Ostatnio 
z właściwą komisją rady poświę-
ciliśmy dużo czasu nad ustaleniem 
struktury tego finansowania, aby 
wspomagać dodatkowo stowarzy-
szenia pracujące z młodzieżą i wy-
chowujące np. juniorów, orlików  
i trampkarzy. Są u nas nie tylko  

kluby futbolowe, ale rozwija się 
również tenis, taekwondo, zapasy 
i judo, piłka ręczna i koszykówka.

– A Ochotnicze Straże Pożarne?
– Strażacy zdobyli nasze serca 

w roku 1997, gdy powódź tysiąc-
lecia dotknęła także naszą gmi-
nę. Wtedy bowiem gdyby nie stra-
żacy ochotnicy, to ponieślibyśmy 
znacznie więcej strat materialnych 
i właśnie oni byli pierwszym orę-
żem, które przeciwstawiło się ka-
taklizmowi. Wówczas zauważyłem, 
że strażakom trzeba po prostu po-
magać, doposażyć w odpowiedni 

sprzęt i przez wiele lat to czynimy,  
kierując w ich stronę środki  
finansowe, aby mieli odpowied-

nie samochody, sprzęt 
pożarniczy i do ra-
townictwa drogowego 
oraz umundurowanie. 
Ponadto nasi strażacy 
są zawsze i wszędzie, 
m.in. na ważnych uro-
czystościach gminnych  
i kościelnych. Zawsze 
można na nich liczyć  
i warto ich wspierać.

– Kiedyś wydawało 
się, że koła gospodyń 
wiejskich znikną, ale 
jest inaczej.

– Na początku trans-
formacji ustrojowej 

wszystko, co było związane z byłym 
ustrojem, wyrzucano do lamusa. 
Ale później przyszło otrzeźwienie 
i na początku lat dziewięćdziesią-
tych w Małkowicach, Zachowicach, 
Bogdaszowicach i Smolcu koła go-
spodyń wiejskich się reaktywowały, 
skupiając wokół siebie panie, które 
rozwijały m.in. swoje kulinarne za-
interesowania, rękodzielnictwo ar-
tystyczne i szeroko rozumianą kul-
turę rustykalną. Bardzo cieszy mnie 

Na strażaków zawsze liczyć można
aktywność kobiet i kultywowanie 
przez nie tradycji. Każda forma ak-
tywizacji mieszkańców zasługuje 
na uznanie.

– Została jeszcze kultura.
– Warto wspierać szeroko rozu-

mianą kulturę, bowiem w innym 
razie wiele spraw uległoby całko-
witemu zapomnieniu. Młodzież nie 
powinna mieć jedynie telewizyj-
nych i komputerowych wzorców. 
Ale aby młodzi ludzie mieli alter-
natywę, muszą mieć wybór i warto, 
by wiedzieli, jak drzewiej w naszych 
miejscowościach ludzie odpoczy-
wali, bawili się, jak się ubierali  
i co tworzyli.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Antoni Kopeć
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17 stycznia 1945 roku naziści 
wyprowadzili z obozu 
koncentracyjnego Auschwitz- 
-Birkenau kilkadziesiąt tysięcy 
więźniów sformowanych  
w piesze kolumny, które  
w Marszu Śmierci zmierzały 
przede wszystkim  
do Wodzisławia Śląskiego  
i Gliwic. Ale jedna z tras, którą 
gnano bezlitośnie zaszczutych 
ludzi, wiodła przez dzisiejsze 
powiaty nyski, prudnicki, 
kędzierzyńsko-kozielski  
i głubczycki – także przez 
gminę Baborów. I właśnie  
w Baborowie 3 lutego 2018 roku 
upamiętniono tamten straszny 
czas – w którym ludzie ludziom 
zgotowali nieludzki los.

Wojewódzkie uroczystości upa-
miętniające męczeństwo więźniów 
obozu koncentracyjnego Auschwitz-
-Birkenau rozpoczęły się mszą  
świętą odprawioną  
w kościele parafialnym  
pw. Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny  
w Baborowie, który  
tego dnia – poza wier-
nymi – zapełnił się 
także m.in. wojsko-
wymi, policyjnymi  
i harcerskimi pocztami  
sztandarowymi. 

– Prosimy dzisiaj 
Boga o miłosierdzie 
dla ofiar Marszu Śmierci, o miłosier-
dzie dla ich oprawców i o miłosierdzie 
dla nas samych i niech nam towarzyszy 

miłość i troska o pokój 
i zgodę – mówił m.in. 
podczas mszy ksiądz 
proboszcz Tadeusz  
Janowiak. – A w kon-
tekście Chrystusowej  
krzyżowej drogi przy-
chodzi nam rozwa-
żyć drogę śmierci 
ludzi bezlitośnie wię-
zionych, mordowa-
nych i pozbawionych  
godności.

Po mszy sformowano Marsz  
Pamięci i przy wtórze Orkiestry Ze-
społu Szkół Żeglugi Śródlądowej  
w Kędzierzynie-Koźlu, asyście kom-

panii honorowej 10. Brygady Logi-
stycznej z Opola oraz pocztów sztanda-
rowych przemaszerowano w szpalerze 
harcerzy z flagami narodowymi na 
miejsce odsłonięcia tablicy pamiąt-
kowej, na murze byłego ratusza. Tutaj 
wszystkich znamienitych gości, byłych 
więźniów obozów koncentracyjnych, 
przedstawicieli władz Opolszczyzny, 
posłów, senatorów, samorządowców, 
pracowników Instytutu Pamięci Naro-
dowej, oficerów WP, policji oraz służ-
by więziennej przywitała burmistrz 
Baborowa Elżbieta Kielska. 

– Witam dzisiaj wszystkich na 
wojewódzkich uroczystościach upa-

Zapomnieć nam nie wolno
miętniających więźniów niemieckie-
go obozu Auschwitz-Birkenau, zamę-
czonych i zamordowanych w styczniu 
1945 roku podczas marszu ewakua-
cyjnego, zwanego po wojnie Marszem 
Śmierci, który wiódł przez tereny po-
łudniowej Opolszczy-
zny, także przez dzisiej-
szą gminę Baborów.

– Władze nazistow-
skiego, niemieckie-
go obozu Auschwitz-
-Birkenau zarządziły 
ewakuację, jakby nie 
dość było tej pięciolet-
niej gehenny, którą za-
fundowano tam prze-
de wszystkim Żydom, 
ale również Polakom, 
Romom i jeńcom so-
wieckim – mówił m.in. 
Bartosz Kuświk, naczelnik Dele-
gatury IPN w Opolu. – Aby ukryć 
dowody, żeby zamknąć usta jak 
największej liczbie świadków, po-
stanowiono ewakuować tych, któ-
rzy mogli jeszcze chodzić. Tych 
ludzi – prawie 60 tysięcy – wy-
pędzono na śląskie drogi i gnano  
w kierunku Niemiec. I dziś chcie-
libyśmy upamiętnić tych, którzy 
zakończyli swoje życie i cierpienie  
tutaj, na terenie gminy Baborów.

Tablicę pamiątkową odsłonili  
byli więźniowie KL Auschwitz- 
-Birkenau Janina Ziemnik i Grze-
gorz Tomaszewski, a później przy-
szedł czas na apel pamięci, salwy 
kompanii honorowej i złożenie pod 
tablicą pamiątkową wieńców, zni-
czy i wiązanek – w tym wieńca  
w imieniu Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudy.  
Złożyła go wicewojewoda opolska 

Violetta Porowska, która m.in. po-
wiedziała: – Naszym obowiązkiem 
jako chrześcijan stojących nad gro-
bami rodaków jest walka o prawdę, 
bowiem czy mamy z niej zrezygno-
wać w imię poprawności politycznej?

Wojewódzkie obchody zakoń-
czyły się uroczystą akademią w sali 
widowiskowej w Baborowie.

HS (TS) 

www.baborow.pl

Oni szli w Marszu Śmierci…

W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wieniec pod tablicą złożyła 
wicewojewoda opolska Violetta Porowska

Marszowi towarzyszyła kompania honorowa 10. Brygady 
Logistycznej z Opola
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Urząd Miasta i Gminy 
w Prusicach

Rynek 1 
55-110 Prusice

tel. 71 312 62 24, 71 312 62 31
fax 71 312 62 29

prusice@prusice.pl
www.prusice.pl

Prusice

Rozmowa 
z IGOREM BANDROWICZEM, 
burmistrzem Prusic

– Jaki rok 2017 był dla samo-
rządu Prusic?

– W większości był to rok, 
w którym finalizowaliśmy kon-
trakty związane z umowami doty-
czącymi Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dol-
nośląskiego i cieszę się, że otrzy-
maliśmy dofinansowanie do oko-
ło dwudziestu projektów. A dzisiaj 
trwają intensywne prace w naszych 
wydziałach inwestycyjnym i za-
mówień publicznych, aby wyłonić 
wykonawców na realizację tych 
ważnych dla nas zadań.

– Jakie są to przedsięwzięcia?
– Głównie są to projekty drogo-

we i rowerowe, związane z odna-
wialnymi źródłami energii, a tak-
że wzbogaceniem infrastruktury 
i poprawą jakości życia na terenie 
naszej gminy. 

– Zatem porozmawiajmy 
o najbliższej przyszłości. Jakim 
budżetem będzie dysponowa-
ła gmina Prusice w roku 2018? 
Jakie będą priorytety? Ile środ-
ków finansowych przeznaczycie 
na inwestycje?

– Rok 2018 jest rokiem, w któ-
rym większość dolnośląskich gmin 
charakteryzuje się rekordowymi 
budżetami, i tak samo dzieje się 
w Prusicach. Dysponujemy w tym 
roku najwyższym budżetem w hi-
storii prusickiego samorządu, 
wynoszącym prawie 70 mln zł, 
a z tej kwoty prawie 30 mln zł prze-
znaczyliśmy na kilkanaście zadań 
inwestycyjnych.

– Ale mówi pan chyba o tych 
większych przedsięwzięciach?

– Oczywiście, a największą in-
westycją jest przebudowa drogi po-

wiatowej, na którą gmina Prusice 
otrzymała dofinansowanie w wyso-
kości prawie 8 mln zł. To przebudo-
wa drogi między węzłem Dębnica 
a Skokową wraz z budową ścieżki 
rowerowej. Chcę też podkreślić, że 
chcielibyśmy, aby w roku 2018 na 
terenie naszej gminy było 21 km 
niezależnych tras rowerowych, a na 
terenie północnego centrum rowe-
rowego, czyli Dolnośląskiej Krainy 
Rowerowej – a jest to projekt reali-
zowany przez nas wspólnie z innymi 
gminami – może powstać nawet po-
nad 100 km takich tras. Do tego pro-
jektu przygotowywaliśmy się przez 
lata i teraz nadeszła pora na sfinali-
zowanie naszych marzeń i planów.

– Tak dużo kosztochłonnych 
zadań wymusza niezłą gimna-
stykę finansową dla samorządu 
w Prusicach. Dobrze jest pozy-
skiwać zewnętrzne pieniądze na 
realizację inwestycji, ale pociąga 
to za sobą konieczność zabezpie-
czenia własnych środków finan-

sowych na te zadania. Jak sobie 
dajecie radę z tymi działaniami? 
Czy wszystko jest pod kontrolą?

– Uchwalony przez nas budżet za-
kłada nadwyżkę fi-
nansową wynoszą-
cą prawie 3 mln zł, 
dysponujemy jesz-
cze pieniędzmi na 
inwestycje i w tym 
rok u będz iemy 
sukcesywnie skła-
dać wnioski o do-
finansowania do 
konkursów, np. do 
Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiej-
skich, dzięki czemu 
chcemy zbudować 
kilka świetlic wiej-
sk ich. Niestety, 
konkurs się prze-
dłużył i dopiero 
w tym roku mo-
żemy aplikować 
o środki finansowe 

dotyczące budów 
centrów kultury 
na terenach wiej-
skich, ale oczywi-
ście, że lepiej jest 
później niż wcale. 
Druga sprawa to za-
bezpieczenie płyn-
ności finansowej 
gminy i nad tym 
usilnie pracujemy 
z naszym działem 
księgowym, który 
się ustabilizował, 
dojrzał i mam na-
dzieję, że uda nam 
się zrea l izować 
wszystkie założenia 
poczynione jeszcze 
w roku 2014.

– Prawo wybor-
cze się zmieniło, 

a w takich gminach jak Prusice 
– liczących sobie do 20 tys. miesz-
kańców – zachowano jednoman-
datowe okręgi wyborcze.

– Nie ma lepszego i bardziej demo-
kratycznego systemu wyborczego, jak 
możliwość wyboru kandydata do rady 
gminy, którego znają wszyscy miesz-
kańcy, a nie kandydata z listy, na któ-
rą się głosuje. Do tej pory JOW-y się 
u nas sprawdzały, a radny był przed-
stawicielem lokalnej społeczności 
i był swoistym łącznikiem między bur-
mistrzem a tą społecznością i dobrze, 
że w tej materii nic się nie zmieni…

– …ale od tego roku będą obo-
wiązywać tylko dwie, pięcioletnie 
kadencje dla wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast…

– …i nie można kandydować jed-
nocześnie do powiatu i do gminy, 
co wyeliminuje z samorządowego 
życia wielu wartościowych ludzi.

Przede wszystkim
strategia długoterminowa

• Montaż instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania 
energii elektrycznej na potrzeby budynków uży-
teczności publicznej (wartość projektu 1,3 mln zł, 
dofinansowanie 1,1 mln zł). 

• Montaż instalacji fotowoltaicznej na działce 417/38 
obręb Wszemirów (wartość projektu 2,2 mln zł, do-
finansowanie 780 tys. zł). 

• Przebudowa drogi w miejscowości Cholewko (war-
tość projektu 670 tys. zł, dofinansowanie 390 tys. zł). 

• Przebudowa drogi gminnej w Piotrowicach (wartość 
projektu 630 tys. zł, dofinansowanie 380 tys. zł). 

• Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skokowej o pa-
wilon nauk matematyczno-przyrodniczych (wartość 
projektu 16,4 mln zł, dofinansowanie 4,9 mln zł). 

• Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunal-
nych (wartość projektu 2 mln zł, dofinansowanie 
1,7 mln zł). 

• Przebudowa drogi powiatowej Dębnica – Skoko-
wa (wartość projektu 9,2 mln zł, dofinansowanie 
7,8 mln zł). 

• Budowa tras rowerowych w powiatach trzebni-
ckim, milickim i wołowskim (wartość projektu 
2,3 mln zł, dofinansowanie 2 mln zł). 

• Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą 
w podstrefie SSE w Prusicach (wartość projektu 
1,1 mln zł, dofinansowanie 780 tys. zł). 

• Park & Ride Skokowa (wartość projektu 1,1 mln zł, 
dofinansowanie 930 tys. zł). 

• Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Prusicach (wartość projektu 
1,1 mln zł, dofinansowanie 970 tys. zł). 

• Termomodernizacja czterech świetlic wiejskich 
(wartość projektu 1,2 mln zł, dofinansowanie 
840 tys. zł).

– A czy pan będzie się ubie-
gał o ponowne burmistrzowanie 
w Prusicach?

– Oczywiście, że tak. Także dla-
tego, iż projekt zakładany prze-
ze mnie na początku mojej pracy 
w samorządzie to strategia długo-
terminowa rozwoju gminy, która 
utrwali dobrą lokatę Prusic na ma-
pie Dolnego Śląska i spowoduje, że 
nasza gmina stanie się atrakcyjna 
pod wieloma względami nie tylko 
dla naszych obecnych mieszkań-
ców, ale również dla przyszłych 
osadników i turystów. Dzisiaj tra-
są S5 jedzie się od Wrocławia do 
nas 10 minut i jest to prawdziwa 
droga do rozwoju, ale również do 
życia, bowiem jedzie się nie tyl-
ko szybciej, ale również bezpiecz-
niej. Jesteśmy zatem gminą prężnie 
się rozwijającą, dobrze skomuniko-
waną, przyjazną i mającą obszary 
inwestycyjne. Zapraszamy zatem 
do Prusic!

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Igor Bandrowicz

Prusicki ratusz w świątecznej szacie
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Domaszowice

Urząd Gminy Domaszowice
ul. Główna 26

46-146 Domaszowice
tel. 77 410 82 50, 77 410 82 85

fax 77 410 82 50 wew. 120
ug@domaszowice.pl

www.domaszowice.pl

Rozmowa 
z ZENONEM KOTARSKIM, 
wójtem gminy Domaszowice

– Początek roku sprzyja rozmo-
wie o roku ubiegłym…

– …który był rokiem trudnym dla 
naszej gminy, przede wszystkim je-
śli chodzi o finanse, które corocz-
nie są uszczuplane. Nie-
stety, często bywa tak, 
że narzucane nam są 
z góry różne zadania, za 
którymi – używając ko-
lokwializmu – nie idą 
odpowiednie środki fi-
nansowe i gmina musi 
sobie w zasadzie radzić 
sama z tymi obciążenia-
mi. Nawet duże samorzą-
dy mają problemy z rea-
lizacją tych wszystkich 
wymysłów, a co dopiero 
tak niewielkie gminy jak 
np. Domaszowice. Chcę 
też podkreślić, że zasoby 
mienia komunalnego, jakimi dyspo-
nowaliśmy, zostały już wyprzedane 
i dlatego też z tego tytułu nasze 
dochody są coraz mniejsze.

– Sztandarowym przykładem 
jest oświata, której nie pokrywają 
subwencje oświatowe.

– Zgadza się, praktycznie wszyst-
kie polskie samorządy dokładają dzi-
siaj do oświaty i nie ma znaczenia, czy 
są to duże, czy też małe gminy. Właś-
nie utrzymanie placówek oświato-
wych pochłania najwięcej pieniędzy.

– Jakie najważniejsze inwestycje 
realizowaliście w roku 2017?

– W minionym roku zajmowa-
liśmy się głównie przygotowaniem 

dwóch projektów, które będą rea-
lizowane w roku 2018. Pierwszy, 
„Ochrona, promocja i rozwój dzie-
dzictwa kulturowego na obszarze 
Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji 
i Rekreacji – część północna”, któ-
rego liderem jest Powiat Namysłow-
ski, dotyczy renowacji, rewitalizacji 
i zabezpieczenia zabytków i promo-

cji dziedzictwa kulturowe-
go. Na początku tego roku 
został ogłoszony przetarg, 
a w gminie Domaszowice 
chcemy m.in. wyremon-
tować kapliczki w Do-
maszowicach, Włochach, 
Wielołęce, Dziedzicach, 
Siemysłowie i Strzelcach 
oraz dzwonnicę w Pol-
kowskiem. W projekcie 
tym uczestniczą także pa-
rafie rzymskokatolickie 
z terenu naszej gminy: 
pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Pan-
ny we Włochach, gdzie 

w kościele będą renowowane organy, 
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny i św. Marcina w Strzelcach 
– tutaj zostanie przeprowadzona re-

Po pierwsze zabytki,
po drugie kanalizacja

nowacja wnętrza kościoła oraz na-
prawy wraz z impregnacją więźby 
dachowej, a w kościele filialnym 
pw. św. Katarzyny w Gręboszowie 
będzie przeprowadzony ostatni etap 
renowacji dachu kościoła. Renowacji 
zostaną poddane również kaplicz-
ki Matki Bożej z Lourdes, Dobrego 
Pasterza i św. Idziego w otoczeniu 
kościoła pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny i św. Marcina w Strzel-
cach. Natomiast drugi projekt doty-
czy kanalizacji Domaszowic. 

– Czyli inwestycja bardzo kosz-
tochłonna i pracochłonna… 

– Oczywiście, ale jest to również 
bardzo ważne zadanie, ze względów 
cywilizacyjnych. Przygotowujemy się 
do ogłoszenia przetargu na kanalizo-
wanie Domaszowic, a inwestycja ta 
opiewa na 3,6 mln zł i otrzymamy na 
jej realizację dofinansowanie w wyso-
kości 1,8 mln zł z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich dla wojewódz-
twa opolskiego na lata 2014-2020.

– Rok 2018 jest ważny dla pol-
skich samorządów także z powodu 
wyborów…

– …i cieszę się, że w takich gmi-
nach jak nasza – nieprzekraczających 
20 tys. mieszkańców – będą zachowa-
ne jednomandatowe okręgi wyborcze. 
Jestem zwolennikiem JOW-ów, bo-
wiem ludzie mogą wybierać w nich 
do rad gmin swoich przedstawicieli, 
których znają i którym ufają.

– Czy pan już zdecydował się na 
udział w wyborach i czy będzie pan 

ubiegał się o ponowne wójtowanie 
w gminie Domaszowice?

– Wójtem jestem już w Domaszo-
wicach sporo lat…

– …ale to nie jest karalne.
– (śmiech) Chcę jednak powie-

dzieć, że biorę pod uwagę kandydo-
wanie, ale z drugiej strony zapowie-
działem też, że będę szykował się do 
odejścia na emeryturę. Jednak sporo 
mieszkańców chce i namawia mnie 
do tego, abym jeszcze raz ubiegał 
się o stanowisko wójta gminy Do-
maszowice. Dzisiaj jestem w przy-
słowiowej kropce, zastanawiam się 
nad tym, co mam zrobić i jeszcze nie 
podjąłem ostatecznej decyzji.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Zenon Kotarski
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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

Rozmowa 
z TOMASZEM GRACZEM, 
sekretarzem 
gminy Kondratowice 
i radnym powiatu strzelińskiego

– Ubiegły rok był dla samorzą-
du gminy Kondratowice rokiem 
pracowitym, ale i niełatwym.

– Pojawiły się opóźnienia przy 
budowie przedszkola w Kondrato-
wicach, a niedogodności związane 
były generalnie z projektem. Opra-
cowaliśmy więc projekt zamienny, 
teraz jest już wszystko w porząd-
ku i szukamy jedynie najlepszych 
rozwiązań finansowych. Co do 
chodników, to przesunęliśmy się 
z nimi do samej drogi powiatowej, 
a parkingi usytuujemy bezpośred-
nio przy zjeździe z drogi i pra-
ce zostały wydłużone do końca 
kwietnia.

– Co będzie jeszcze najważ-
niejsze dla was w roku 2018?

– Ogłosiliśmy przetarg na ter-
momodernizację sali gimnastycz-
nej w Prusach i budynku Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterów Armii 
Krajowej w Księginicach Wiel-
kich. W sali zamierzamy ocieplić 
przede wszystkim sufit i ściany 

zewnętrzne oraz wymienić stolar-
kę drzwiową i okienną, a w Księgi-
nicach Wielkich będziemy wymie-
niać piec centralnego ogrzewania, 
ociepl imy dach, 
strop i ściany ze-
wnętrzne, a po-
nadto wymienimy 
drzwi. Na to zada-
nie otrzymaliśmy 
85-procentowe do-
finansowanie z Re-
gionalnego Progra-
mu Operacyjnego 
Województwa Dol-
nośląskiego. Ko-
lejnym ważnym 
zadaniem jest bu-
dowa nowego pla-
cu przed Gmin-
nym Ośrodk iem 
Kultury w Kondratowicach, plac 
teraz jest utwardzony starymi pły-
tami i jest problem z parkingiem. 
Złożyliśmy wniosek do Lokalnej 
Grupy Działania Gromnik i dosta-
liśmy 66-procentowe dofinanso-
wanie, a wartość inwestycji opiewa 
na 300 tys. zł i niebawem ogłosi-
my przetarg. Chcemy polepszyć 
estetykę otoczenia wokół GOK, 
który jest swoistym sercem naszej 

gminy. Następnym zadaniem, któ-
re chcemy zrealizować w tym ro-
ku – a teraz czekamy na nabory – 
jest wykonanie miniplacu zabaw 

koło przedszko-
la i doszliśmy 
do wniosku, że 
w Kondratowi-
cach potrzebny 
jest profesjonal-
ny plac zabaw, 
tylko musimy 
znaleźć odpo-
wiednie dof i-
nansowanie ta-
kiej inwestycji. 
Zakładamy tak-
że, że taki plac 
zabaw w kształ-
cie dużego ot-
wartego statku 

powinien służyć także przedszko-
lu przy ul. Chmielowej w Kondra-
towicach. Tam też będzie solarne 
oświetlenie i nasadzenia liściastych 
drzewek oraz kosze na śmieci. Pro-
jekt opiewa na około 250 tys. zł, 
ale będziemy wnioskować o je-
go zewnętrzne dofinansowanie. 
A poza tym jesteśmy na liście ran-
kingowej z Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych 

– jest to remont drogi Kondrato-
wice – Rakowice i wewnętrzne 
drogi w Karczynie. Nasza gmi-
na otrzymała także 350 tys. zł 
z RPO WD na remont zabytko-
wego budynku świetlicy wiejskiej 
i biblioteki w Zarzycy, a parafii 
w Księginicach Wielkich przyzna-
no 300 tys. zł na remont zabytko-
wej wieży kościelnej.

– Z wójtem Wojciechem 
Bochna k iem rozmaw ia łem 
w grudniu ubiegłego roku i wte-
dy nie było jeszcze wiadomo, ja-
kie zmiany zostaną wprowadzo-
ne w prawie wyborczym. Dzisiaj 
jest już jasne, że w takich gmi-
nach jak Kondratowice – nie-
przekraczających 20 tys. miesz-
kańców – zostaną zachowane 
jednomandatowe okręgi wybor-
cze. Będzie też wprowadzona 
kadencyjność, dwie pięciolet-
nie kadencje dla wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast.

– Cieszymy się, że będą u nas 
jednomandatowe okręgi wyborcze, 
a co do kadencyjności, to zdania są 
różne. Był u nas ostatnio wójt gmi-
ny Pakosław koło Rawicza, który 
zarządza gminą od ponad dwu-
dziestu lat i jest przykładem do-

O kandydowaniu – tylko z wójtem
brego gospodarza, na którego lu-
dzie od zawsze stawiają, bowiem 
doceniają jego pracę i po prostu mu 
ufają! Natomiast kadencyjność jest 
pewnym ograniczeniem swobody 
wyboru i demokracji.

– W grudniu wójt Wojciech 
Bochnak zastanawiał się jeszcze 
nad tym, czy będzie ubiegał się 
o ponowne wójtowanie w Kondra-
towicach. Czy po zmianach w or-
dynacji oficjalnie powiedział coś 
o swych zamiarach wyborczych?

– Z tego, co wiem, nie podjął 
jeszcze żadnej wiążącej decyzji, 
a o kandydowanie w wyborach 
trzeba pytać tylko jego.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Sekretarz gminy Tomasz Gracz
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Jest się czym chwalić, 
jest się z czego cieszyć. 
Tak najkrócej można 
podsumować to, co 
działo się w ubiegłym 
roku we wrocławskim 
Muzeum Narodowym  
i jego oddziałach.

O tym, że ubiegły rok  był dla 
wrocławskiego Muzeum Narodo-
wego udany, pisałem już w ubie-
głym miesiącu. Teraz wracam do te-
go, ponieważ Piotr Oszczanowski,  
dyrektor wrocławskiej placówki, 
przekazał trochę „twardych da-
nych” oraz zdradził kilka tajemnic 
dotyczących przyszłości.

Zacznijmy od statystyki, która 
jest pewnie jakimś zaskoczeniem, 
ale niezmiernie miłym. Oto bo-
wiem okazuje się, że 2017 rok to 
dla Muzeum Narodowego rekor-
dowy w historii okres jeżeli cho-
dzi o liczbę zwiedzających. Wspo-
mniałem o pewnym zaskoczeniu, 
bo 2016 rok też był rekordowy, 
ale przypomnijmy, że był to czas, 
kiedy Wrocław dzierżył miano  
Europejskiej Stolicy Kultury. By-
ło zatem więcej imprez, więcej 
pieniędzy, miasto i jego instytucje 
kultury znajdowały się w centrum 
europejskiego zainteresowania. 
Okazało się, że tamten czas został 
wykorzystany dobrze i efekty są. 
A o to przecież chodzi.

Wróćmy jednak do l iczb.  
Ów rekord frekwencji w 70-letniej 
powojennej historii Mu-
zeum Narodowego we 
Wrocławiu, to 605 133 
gości – odwiedzających 
wszystk ie cztery od-
działy muzeum: Pano-
ramę Racławicką (naj-
więcej zwiedzających), 
Gmach Główny, Pawilon 
Czterech Kopuł i Muze-
um Etnograficzne. Jak mówił Piotr 
Oszczanowski, wrocławska pla-
cówka znalazła się wśród dziesię-
ciu najchętniej odwiedzanych pla-
cówek muzealnych w Polsce. 

– To naprawdę duży sukces, bo 
oczywiście nie możemy rywalizo-
wać z muzeami rezydencjonalny-
mi, takimi jak Wawel, Wilanów 
czy Łazienki. Jednak wśród muze-
ów narodowych jesteśmy w pierw-

szej trójce – mówi szef wrocław-
skiej placówki.

Miniony rok to także wielki 
sukces edukacyjny. Wielokrotnie 
na naszych łamach wspieraliśmy 
inicjatywy edukacyjne Muzeum 
Narodowego, tym bardziej cieszy-
my się, że te działania spotkały 

się z tak dużym zainte-
resowaniem. W sumie  
w 2017 roku we wszyst-
kich oddziałach wroc-
ławskiego muzeum prze-
prowadzono 1910 lekcji 
muzealnych. To rów-
nież historyczny rekord  
(w 2016 roku było 1608 
lekcji muzealnych). 

W ubiegłym roku Muzeum 
Narodowe otrzymało także licz-
ne nagrody. Nie ma miejsca, żeby 
wymienić wszystkie, więc te naj-
ważniejsze: I nagroda w Przeglą-
dzie Muzeum Widzialne za nową 
identyfikację wizualną, I nagro-
da za kampanie promocyjno-mar-
ketingowe (Rok Kościuszkowski 
promujący Panoramę Racławicką), 
nagrody za wydawnictwa książko-

we i multimedialne będące często 
zwieńczeniem prac naukowo-ba-
dawczych… To wszystko budo-
wało i buduje prestiż tej placówki. 
Chociaż oczywiście – z punktu wi-
dzenia zwiedzających – bez wąt-
pienia najważniejsze są wystawy. 

Jak pokazuje wspomniana już na 
wstępie duża frekwencja, spełniły 
oczekiwania.

Które należały do najciekaw-
szych? Na pewno w Gmachu 
Głównym „Moda na Cranacha” 
(podczas weekendu odwiedza-
ło ją nawet 1500 osób) i wysta-
wa prezentująca tajemnice skarb-
ca katedry wrocławskiej. Muzeum  
Etnograficzne to chociażby dwie 
niecodzienne prezentacje: jedna 
poświęcona Cyganom, druga po-
wojennym losom dolnośląskich 
Żydów (jeszcze można ją oglądać) 
oraz wystawa „Koran: kaligrafa  
i iluminacja w stylu osmańskim”. 
Odrestaurowany i zmodernizowa-
ny Pawilon Czterech Kopuł i po-
kazywana tam sztuka współczesna 
cały czas cieszą się dużym zain-
teresowaniem („Natura Morte”,  
„Nowe horyzonty w nowych me-

diach”, „Moda i kino”). Jak za-
wsze tłumnie było też w Panora-
mie Racławickiej, gdzie oczekiwał 
dodatkowo… komiks o Tadeuszu 
Kościuszce.

Tegoroczne plany też są bar-
dzo ciekawe. Między innymi 

13 lipca, w 70. rocznicę uru-
chomienia po wojnie Muzeum  
Narodowego we Wrocławiu, ot-
war ta zostan ie nowa wysta-
wa stała na poddaszu Gmachu 
Głównego. Będzie poświęcona 
arcydziełom rzemiosła artystycz-

Nowa czternastka 
i nie tylko

nego, od czasów starożytnych po 
współczesne: „Cudo-twórcy. Rze-
miosło i sztuka zdobnicza – Sztu-
ka Wschodu – Ceramika i szkło  
XX i XXI w.”. Nie zabraknie też 
wydarzeń związanych z setną 
rocznicą odzyskania niepodległo-
ści. Ale o szczegółach napiszemy 
pewnie za miesiąc. 

Teraz jeszcze o tym, że zbiory 
Muzeum Narodowego we Wroc-
ławiu są coraz większe. Przybywa 
dzieł. W ostatnim dniu stycznia 
odbyła się prezentacja czterna-
stu nowych prac Magdaleny Aba-
kanowicz, które zostały kupione 
dzięki pomocy resortu kultury. 
Tym samym wrocławska kolekcja 
Abakanowicz to już 65 obiektów, 
co sprawia, że jest ona prawdopo-
dobnie najbardziej reprezentatyw-
ną dla twórczości tej niezwykłej 
rzeźbiarki, autorki prac z zakresu 
tkaniny artystycznej.

Tomasz Miarecki

Cudem ocalone w czasie II wojny światowej, w większości nigdy wcześniej niepokazywane publicznie, dzieła sztuki ze skarbca katedry wrocławskiej 
pojawiły się w ubiegłym roku na wyjątkowej wystawie w Muzeum Narodowym

Wystawa o życiu Romów była wielkim wydarzeniem w Muzeum Etnograficznym

Wrocławskie muzeum wzbogaciło się o kolejne prace Magdaleny Abakanowicz 

Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski (pierwszy z lewej), wicepremier 
i minister kultury Piotr Gliński oraz Mariusz Hermansdorfer, dyrektor Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu w latach 1983-2013 podczas prezentacji nowych prac zakupionych dla wrocławskiej placówki 
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…i będzie się działo, bo 
Wrocławski Teatr Komedia 
to teatralne życie w ciągłym 
artystycznym ruchu. Także 
dosłownie w ruchu, bowiem 
w roku 2017 komediowcy 
przejechali prawie 5000 km.

– A dokładnie przejechali-
śmy 4835 km – uściśla Wojciech  
Dąbrowski, dyrektor (wraz z Pawłem  
Okońskim) Wrocławskiego Teatru 
Komedia. – Odwiedziliśmy ponad 
20 miejscowości w województwach 
dolnośląskim, lubuskim, opolskim 
i śląskim, zagraliśmy ponad 30 wy-
jazdowych spektakli, na które przy-
szło około 9000 widzów… Dlaczego 
jeździmy? Bo nasz teatr jest nie-
wielki, a zapotrzebowanie na nasze 
spektakle – bardzo duże.

Rzeczywiście, WTK ma się 
czym pochwalić – na wrocławskiej 
scenie spektakle teatru obejrza-
ło w roku 2017 ponad 50 000 wi-
dzów. – Przygotowując spektakl  
– uśmiecha się Wojciech Dąbrow-
ski – zawsze patrzymy pod kątem 
artystycznych podróży, więc pro-
jektujemy mobilne scenografie. 
Cytując klasyka, można by powie-
dzieć, że wyjeżdżając „trafiamy 
pod strzechy”, chociaż dzisiaj te 
„strzechy” to miejsca piękne i no-

woczesne. Jednak niezależnie od 
tego warto naszych widzów spoza 
Wrocławia odciążać od 
podroży do stolicy dol-
nośląskiej, bo jak się po 
Wrocławiu jeździ, wie-
my wszyscy. Cóż, na stu 
mieszkańców przypadają 
u nas 92 auta…

Teat ra lne podróże 
zaprowadzą Komedię  
w lutym do Kluczborka  
(18 – Boeing Boeing), Brze-
gu (21 – Szalone nożyczki)  
i Strzelina (28 – Pomoc domo-
wa), a w marcu znowu do Brzegu  
(1 – Szalone nożyczki), do Świdnicy  

(4 – Przyjazne dusze) i do Jarocina 
(10 – Szalone nożyczki). 

Warto też pamiętać, 
że Komedia prezento-
wała się też (znakomi-
cie) na teatralnych fe-
stiwalach. Pierwszy był 
Letni Ogród Teatralny  
– Teatr Korez, Katowi-
ce (Nic nie gra), potem  
Teatr na Wolnym – Po-
znań (Kolacja dla głup-

ca), Winobraniowe Spotkania 
Teatralne w Zielonej Górze (Nic 
nie gra) i wreszcie Karnawałowe 
Spotkania Teatralne w Zielonej 
Górze (Pomoc domowa).

Działo się, dzieje… Teatralne podróże się działy, 
dzieją i będą się działy. A co jesz-
cze będzie się w WTK działo? 

– Cóż, jesteśmy najstarszym, 
dwudziestoletnim już, prywatnym 
teatrem w kraju, a to zobowiązuje 
do pamiętania  
o teatralnej hi-
stor i i – mówi  
W o j c i e c h  
D ą b r o w s k i .  
– Chcemy więc 
w kwietniu uczcić 90. urodzi-
ny wielkiego aktora i śpiewaka,  
Bog usława Da n ielewsk iego. 
Rocznica urodzin wielkiego mi-
strza, który występował w naszej 
Zemście, to 16 kwietnia, ponie-
działek, więc myślimy o niedzie-
li, 15 kwietnia (oczywiście wie-
czorem, gdy do granicy północy, 
otwierającej czas 16. dnia kwiet-
nia, czyli czas jubileuszu, będzie 
bardzo blisko) i o spektaklu, któ-
ry na wiele sposobów prezento-
wałby ogromny i niezwykle dla 
dziejów polskiego teatru, także 
teatru muzycznego, ważny doro-
bek jubilata. Środowisko chce po-
dziękować wielkiemu aktorowi  
za to, że jest…

Będzie się też w Komedii dzia-
ło w czasie, gdy gdzie indziej dziać 
się przestanie: w marcu dwie nie-
dziele będą już niehandlowe,  
więc centra handlowe i sklepy za-
mkną swe podwoje i w nich dziać się  
nie będzie nic. 

– A u nas będzie się działo! – obie-
cuje Wojciech Dąbrowski. – Trud-
no bowiem nie zdawać sobie sprawy  
z tego, że centra handlowe w nie-
dziele to dziś nie tylko miejsca robie-
nia zakupów, ale i centra kulturalne. 

Postanowiliśmy 
więc pustkę, któ-
ra po wyłączeniu 
owych centrów  
w niedziele po-
wstanie, wypeł-

nić. Oczywiście – śmieje się Wojciech 
Dąbrowski – zakupów się u nas nie 
zrobi, ale rolę dostarczyciela więk-
szej niż w „zwyczajne” niedziele por-
cji kulturalnej rozrywki będziemy 
na pewno spełniali. Wiemy już, że  
w dwie marcowe niehandlowe nie-
dziele nasza scena pełna będzie życia 
– postanowiliśmy bowiem, że w nie-
handlowe niedziele gramy nie jeden, 
ale dwa spektakle! Jedenastego mar-
ca będzie to Z twoją córką? Nigdy!  
o godzinie 17.00 i 20.00, a osiemna-
stego marca – Kolacja dla głupca,  
też o 17.00 i 20.00.

Tak więc Wrocławski Teatr Kome-
dia – choć dojrzały, bo dwadzieścia 
lat scenicznego żywota WTK minęło 
i zaczynamy z WTK rok dwudziesty 
pierwszy – dalej jest pełen artystycz-
nej energii i ducha walki. Walki o do-
bre spektakle, o widza, o to wreszcie, 
aby się działo – wiele i ciekawie.  Ata

www.gminapolska.com
www.teatrkomedia.com

„Z twoją córką? Nigdy!” Antonina Proházki to spektakl WTK na niehandlową niedzielę 11 marca
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„Gmino, przytul okapi” – pod 
takim hasłem trwa wspólna 
akcja wrocławskiego ogrodu 
zoologicznego i magazynu 
„Gmina Polska. Krajowy  
Przegląd Samorządowy”.  
Nasza akcja to propozycja 
ciekawej, sympatycznej  
promocji dla polskich gmin  
i wsparcie dla wrocławskiego zoo, 
najpopularniejszego  
ogrodu zoologicznego w Polsce.

Celem przedsięwzięcia jest z jed-
nej strony pomoc w utrzymaniu i roz-
woju wrocławskiego zoo, z drugiej  
– nieszablonowa promocja dla gmin.  
„Przytulenie” polega na objęciu pa-
tronatem mieszkańca wrocławskiego 
zoo. Tytułowe okapi jest symbolem 
akcji, ale na „przytulenie” czeka bar-
dzo wiele zwierząt, a każde wsparcie 
jest dla ogrodu cenne. 

– Popieram tę inicjatywę z entuzja-
zmem – mówi prezes wrocławskiego 
zoo Radosław Ratajszczak – bo w ten 
sposób ogród promuje gminę, a gmi-
na – ogród. Zoo oddziałuje nie tyl-
ko w mieście, w którym się znajdu-

je! Do nas przyjeżdżają ludzie nawet  
z Australii… A gdy ruszyło najwięk-
sze w Europie Afryka-
rium, liczba odwiedza-
jących ogród wzrosła 
gigantycznie. I każdy  
z nich może zobaczyć, 
że – na przykład –  
surykatkami opiekuje 
się gmina X, a żyrafą – gmina Y. Przy 
wybiegach „przytulonych” zwierząt 

znajdują się bowiem tablice z infor-
macjami o gminie, która mieszkańca 

wybiegu „przytuliła”.
A jest kogo „przy-

tulać”! Wrocławskie 
zoo – najstarszy i naj-
większy ogród zoolo-
giczny w Polsce – ma 
prawie 7000 miesz-

kańców, reprezentujących ponad  
560 gatunków. 

– Pragniemy tworzyć zoo 
przyjazne zarówno dla zwie-
rząt, jak i dla naszych ludzkich 
gości – mówi prezes Rataj-
szczak. I ta filozofia znako-
micie wpisuje się 
w akcję „Gmino,  
przytul okapi”, bo-
wiem wsparcie 
gmin to pomoc  
w utrzymaniu i roz-
woju tego niezwy-
kłego miejsca. 

Symbolem na-
szej wspólnej akcji 
jest okapi – wielka atrakcja 
wrocławskiego zoo. Okapi to 
jeden z najbardziej tajemni-
czych ssaków na świecie, ist-
nieje tylko kilka zdjęć zro-
bionych mu w naturalnym 
środowisku automatycznym 

aparatem fotograficz-
nym uruchamianym 
fotokomórką. Niezwy-
kle rzadkie, zagrożone 
wyginięciem zwierzę 
żyje na małym teryto-
rium, w niedostępnych, 
wilgotnych lasach rów-
nikowych Demokra-
tycznej Republiki Kon-
ga, w rejonach Uele,  
Ituri i Aruwimi, a ogro-
dy zoologiczne są dla 
„leśnej żyrafy”, jak ina-
czej nazywa się okapi, jedną z szans 
na przetrwanie. 

„Przytulenie” przez 
gminę mieszkańca zoo to 
także wsparcie miejsca, 
które służy zachowaniu 
biologicznej różnorodno-
ści naszego świata, bo-
wiem ogród zoologiczny 
tworzy szansę przetrwania 
gatunków, które w wyni-
ku choćby wycinania lasów 

deszczowych są krańcowo zagrożone 
wyginięciem.

Gmino! Przytul któregoś z miesz-
kańców wrocławskiego zoo! Przy je-
go wybiegu stanie tablica informują-
ca o „gminie-przytulaczu”. Tablica 
będzie również sygnałem tego, że 
władze owej gminy zdają sobie spra-
wę z wagi chronienia braci naszych 
mniejszych.

Anita Tyszkowska 
– redaktorka naczelna „Gminy Polskiej. 
Krajowego Przeglądu Samorządowego” 

Radosław Ratajszczak 
– prezes ZOO Wrocław Sp. z o.o. 

Gmino, przytul okapi!

Włodarze gmin zainteresowani akcją „Gmino, przytul okapi” 
kontaktować się mogą z sekretariatem ZOO Wrocław Sp. z o.o.  
– tel. 71 348 30 24, fax 71 348 37 68.
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Rynkowy 
bigos
 W drugiej połowie stycz-

nia WIG osiągnął najwyższy po-
ziom  w historii – 67 9333,05 pkt. 
WIG to indeks giełdowy obli-
czany od 16 kwietnia 1991 roku. 
Pierwsza wartość indeksu wyno-
siła 1000 pkt. Obecnie WIG obej-
muje wszystkie spółki notowane 
na Głównym Rynku GPW, które 
spełnią bazowe kryteria uczestni-
ctwa w indeksach.
 Z sondy przeprowadzonej 

przez TVP wynika, że większość 
Polaków nie chce wejścia naszego 
kraju do strefy euro (aż 89 proc. 
głosujących). Brak akceptacji Po-
laków dla wejścia naszego kraju 
do strefy euro potwierdzają także 
sondaże przygotowywane przez 
ośrodki badania opinii publicz-
nej, z których z reguły wynika, że 
około 70 proc. badanych jest prze-
ciw przyjęciu wspólnej waluty.
 Eksperci Ankiety Makro-

ekonomicznej NBP oceniają, że 
w 2017 r. krajowa gospodarka roz-
wijała się w tempie 4,4 proc.
 Badania przeprowadzone 

na Słowacji, Węgrzech, w Czechach 
i Chorwacji pokazują, że niektó-
re produkty sprzedawane w tych 
państwach są nie tylko droższe, 
lecz także gorszej jakości niż ich 
odpowiedniki sprzedawane pod tą 
samą nazwą na Zachodzie.
 Badania Edelman Trust 

Barometer wskazują, że prawie 
50 proc. Polaków nie ma zaufania 
do instytucji bankowych. Podobnie 
wyglądają wyniki sondy Związ-
ku Banków Polskich. Ankieta 
Maison & Partners wypada jeszcze 
gorzej. Według niej tylko 44 proc. 
polskich respondentów czuje, że 
banki dbają o swoich klientów.
 Polska Grupa Energetycz-

na poinformowała, że odbiorcy, 
którzy zdecydują się na ogrzewa-
nie elektryczne będą mogli sko-
rzystać w nocy z tzw. taryfy an-
tysmogowej i z niższej stawki za 
energię nawet o ponad 65 proc.
 W poszukiwaniu oszczęd-

ności. Ponad 4 mln zł wydaliśmy 
z naszych kieszeni na podnieb-
ne podróże posłów w 2017 roku. 
W pierwszej trójce reprezentanci 
PO: Bartosz Arłukowicz, Marta 
Globik oraz Borys Budka. Tuż za 
nimi członek PiS Wiesław Janczyk. 
Koszty przelotów tylko tej czwórki 
wyniosły ponad 330 tys. zł.

Do rynkowego garnka zaglądał
Tomasz Miarecki

Trzysta pięćdziesiąt dni 
– tyle średnio spędzają na 
kontrolach w naszym kraju 
audytorzy Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego. 
Polska jest jednym z czterech 
państw Wspólnoty najczęściej 
odwiedzanych przez unijnych 
kontrolerów. Pozostaje 
też liderem prawidłowego 
wydatkowania środków UE. 
Podczas konferencji w NIK 
polski członek ETO 
JANUSZ WOJCIECHOWSKI 
podsumował zeszłoroczne 
raporty Trybunału.

Intensywne działania ETO 
w naszym kraju wynikają z podzia-
łu unijnych funduszy. W nowej per-
spektywie finansowej UE nasz kraj 
jest ponownie w czołówce benefi-
cjentów. Suma przyznanych Polsce 
pieniędzy na lata 2014-2020 to po-
nad 120 mld euro. Właśnie dlate-
go od kilku lat jesteśmy jednym 
z czterech państw najczęściej od-
wiedzanych przez unijnych kon-
trolerów (np. w 2016 r. więcej cza-
su audytorzy ETO spędzili jedynie 
w Hiszpanii, Włoszech i Francji).

Powyżej średniej
Jak Polska wypada w kontro-

lach ETO? – W porównaniu z resz-
tą państw UE bardzo dobrze. Nasze 
wyniki są zazwyczaj znacznie po-
wyżej średniej unijnej – wyjaśnia 
polski członek Trybunału Janusz 
Wojciechowski.

Za co ETO szczególnie chwa-
li nasz kraj? Polska popełnia mało 

błędów przy wydatkowaniu środ-
ków pomocowych. Jednocześnie 
bardzo szybko reaguje na stwier-
dzone nieprawidłowości czy 
uwagi płynące z Bruk-
seli. Średni czas sko-
rygowania zakwe-
s t i o n owa nyc h 
przez Unię pro-
cedur nie prze-
kraczał w przy-
padku naszego 
kraju trzech mie-
sięcy. Dla porów-
nania – większości 
państw UE zajmuje to 
pół roku i dłużej.

Trybunał wyróżnił także pozy-
tywnie Polskę w raporcie poświęco-
nym unijnej polityce celnej. Stwier-
dził, że nie jest ona prowadzona 
skutecznie, jednak Polska zosta-
ła pochwalona zarówno za aktyw-
ność w tym obszarze, jak i poważne 
podejście do zagadnienia. Jedynie 
w Polsce, Belgii i Francji naruszenie 
przepisów celnych skutkuje urucho-
mieniem procedury karnej, podczas 
gdy w reszcie państw uruchamia-
ne są co najwyżej postępowania 
cywilne lub administracyjne.

Rolniczy problem
Janusz Wojciechowski przypomi-

na, że UE musi szybko poprawić spo-
sób wspierania młodych rolników. 
– To sprawa najwyższej wagi, jeśli 
chcemy zapewnić trwałość rolnictwa 
w perspektywie wielu pokoleń – prze-
konuje polski członek ETO. 

Liczba młodych rolników w UE 
zmniejsza się w szybkim tempie. 

Z zeszłorocznego sprawozdania 
Europejskiego Trybunału Obrachun-
kowego wynika, że unijne wsparcie 

nie spełnia swojej roli. 
Z wyjątkiem Polski. 

Dane pokazują, 
że odsetek mło-
dych rolników 
w naszym 
kraju powięk-
sza się, co 
oznacza efek-

tywne wyko-
rzystanie prze-

kazanych przez 
Unię środków finan-

sowych.
Polska bardzo sprawnie radzi 

sobie również z programowaniem 
w zakresie rozwoju obszarów wiej-
skich. Średni czas w UE od przed-
łożenia do ostatecznego zatwierdze-
nia programu to ponad 11 miesięcy. 
W przypadku Polski okres ten wy-
nosi średnio tylko 8 miesięcy. Ma 
to duże znaczenie dla efektywności 
programu, bo im szybciej zostanie 
on uruchomiony, tym lepiej.

Kolej i zieleń do poprawki
W dwóch przypadkach ETO 

pokazuje, że Polska powinna się 
poprawić. Pierwszy dotyczy Jed-
nolitego Europejskiego Systemu 
Zarządzania Ruchem Kolejowym. 
Z przeznaczonych do niego 3763 km 
linii Polska przysposobiła jedynie 
218 km, czyli 6 proc. Jednak średnia 
unijna jest niewiele większa i wy-
nosi 8 procent. Drugi przypadek to 
tzw. zazielenianie, czyli powiększa-
nie obszaru trwałych terenów zielo-

nych. Powierzchnia takich terenów 
w Polsce kurczy się, jednak tenden-
cja ta występuje w całej Europie.

Obecnie ETO prowadzi trzy du-
że kontrole, w których uwzględnio-
na jest Polska. Dotyczą one jakości 
powietrza, dobrostanu zwierząt oraz 
bezpieczeństwa żywności. 

(nik, tmo)

W Stanach Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii, Włoszech 
czy Francji od lat istnieje 
prawo w kompleksowy 
sposób regulujące normy 
antykorupcyjne. Niebawem 
w ślady wspomnianych państw 
może pójść Polska: już niedługo 
wejdzie w życie nowa ustawa 
o jawności życia publicznego.

– Nowa ustawa ma stanowić kom-
pleks regulacji dotyczących trans-
parentności życia publicznego oraz 
powiązanej z nią kwestii zwalczania 
korupcji, zarówno w ujęciu urzęd-
niczym, jak i prywatnym, gdy poja-

wia się ona bezpośrednio w przedsię-
biorstwach – mówi w wywiadzie dla 
infoWire.pl Bartłomiej Jankowski 
z kancelarii JSLegal. W zamyśle 
ustawa ma mieć zastosowanie prze-
de wszystkim w stosunku do śred-
nich przedsiębiorców – zatrudniają-
cych od 50 do 250 osób. Wydaje się 
jednak, że wpłynie na praktykę dzia-
łania wszystkich firm.

Ustawa spowoduje m.in. koniecz-
ność stosowania kodeksów etyki 
biznesowej w przedsiębiorstwach 
o określonej wielkości. Z kolei przed-
stawiciele władzy państwowej będą 
musieli składać oświadczenia mająt-
kowe – zostanie wprowadzony ich 

nowy wzór. Kolejną konsekwencją 
przyjęcia ustawy będzie obowiązek 
prowadzenia przez przedsiębiorstwa 
państwowe i firmy ma-
jące udziały Skarbu 
Pa ńst wa re jes t r u 
umów cywilnopraw-
nych, do którego bę-
dą mieli dostęp wszy-
scy uczestnicy obrotu 
prawnego. Ponadto zostanie uregu-
lowana kwestia lobbingu.

Jakie kary przewiduje się za nie-
przestrzeganie przepisów nowej 
ustawy? Urzędnikom za podawanie 
fałszywych informacji w oświad-
czeniach majątkowych lub zatajanie 

w nich prawdy będzie groziło pięć lat 
pozbawienia wolności. Jeśli chodzi 
o przedsiębiorców, już samo wydanie 

przez prokuratora po-
stanowienia o przed-
stawieniu zarzutów 
może skutkować po-
ważnymi sankcjami fi-
nansowymi dla firmy. 
Poza tym w przypadku 

nałożenia kary na przedsiębiorstwo 
przez prezesa Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów jest możli-
wość, że zostanie ono na pięć lat wy-
kluczone z uczestnictwa w procesach 
udzielania zamówień publicznych. 

(IW)

Lepkie łapki muszą zniknąć

Czy nowa ustawa 
o jawności życia 
publicznego zwiąże 
ręce nieuczciwym 
przedsiębiorcom?

Beneficjenci pod lupą
dzone nieprawidłowości czy 
uwagi płynące z Bruk-
seli. Średni czas sko-

nania – większości 
państw UE zajmuje to 

nie spełnia swojej roli. 
Z wyjątkiem Polski. 

Dane pokazują, 

kazanych przez 
Unię środków finan-

Jako unijny niezależny ze-
wnętrzny kontroler, Trybunał 
Obrachunkowy dba o intere-
sy podatników w UE. Trybunał 
Obrachunkowy nie posiada 
uprawnień w zakresie egze-
kwowania prawa, ale działa na 
rzecz usprawnienia zarządza-
nia budżetem UE przez Komi-
sję Europejską. Przeprowadza 
kontrolę dochodów i wydat-
ków UE, aby zweryfikować, 
czy fundusze UE zostały w od-
powiedni sposób uzyskane, 
wydane, gospodarnie wyko-
rzystane i rozliczone. Kontro-
luje każdą osobę lub organi-
zację dysponującą środkami 
UE – również przeprowadza-
jąc kontrole na miejscu w in-
stytucjach, krajach UE i krajach 
otrzymujących pomoc UE.

Strażnik 
unijnej 
kasy
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ty zainteresowań i zajmujemy się 
ochroną mniej poznanych i mniej 
charyzmatycznych zwierząt. Oczy-
wiście łatwiej jest zebrać pieniądze 
na ochronę tygrysa, słonia czy wie-
loryba, ale my zajmujemy się zwie-
rzętami mniej znanymi, bo one są 
tak samo ważne i tak samo godne te-

go, aby żyć. Dlaczego ma 
wyginąć mały, szary jelo-
nek żyjący tylko na jednej 
z filipińskich wysp? Nie 
ma żadnego powodu, trze-
ba walczyć, trzeba poma-
gać i nasi pracownicy co-
raz bardziej uczestniczą  
w działaniach chronią-
cych rzadkie gatunki, pra-

cując m.in. w różnych ośrodkach 
rehabilitacji. Wrocławskie zoo pro-
mieniuje zatem na zewnątrz, a od 
pierwszego stycznia wprowadzili-
śmy dobrowolną dopłatę do biletu 
wynoszącą jeden złoty, co w skali ro-
ku może przynieść kilkaset tysięcy  

złotych. Te pieniądze będą prze-
znaczone wyłącznie na wspieranie 
ochrony ginących gatunków.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS) 

wilków i panter, udało nam się po-
zyskać zewnętrzne dofinansowania 
z Unii Europejskiej i Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej  
we Wrocławiu.

– Wrocławski ogród 
zoologiczny zajmuje się 
także działalnością ze-
wnętrzną, badawczą  
i chroniącą gatunki 
zwierząt daleko poza 
granicami Polski.

– Ten kierunek dzia-
łalności rozwijamy bardzo inten-
sywnie i z roku na rok przybywa 
projektów i programów ochrony 
gatunków w środowisku natural-
nym. Przeznaczamy na to coraz wię-
cej środków finansowych. Dzisiaj 
wspieramy 16 projektów na całym 

świecie – od Paragwaju, poprzez 
Brazylię, Senegal, Niger, Kongo, 
RPA, po Laos, Indonezję, Wietnam 
i Filipiny. To są nasze główne punk-

Kąty Wrocławskie – str. 10 Udanin – str. 9
Ścinawa – str. 7

Międrzybórz – str. 6Strzegom – str. 9 Kondratowice – str. 12

Rozmowa z RADOSŁAWEM 
RATAJSZCZAKIEM, prezesem 
zarządu ZOO Wrocław sp. z o.o.

– Co w roku 2018 będzie naj-
ważniejsze dla wrocławskiego 
ogrodu zoologicznego?

– Dla naszego ogrodu zoologicz-
nego najważniejsze są zawsze zwie-
rzęta i rozwój zoo.  
A to mamy raczej 
zapewnione i już od 
wiosny co chwila 
będziemy otwierać  
jakieś nowe obiekty.

– Zacznijmy zatem od obiektu, 
który pierwszy zostanie otwarty  
i udostępniony zwiedzającym.

– Będzie to obiekt dla niewiel-
kich kotów – manuli – i ptaków Azji 
Środkowej. Gdyby ogoliło się manu-
la, to wyglądałby jak bardzo mały 
pers, ale w futrze wyglądają bardzo 
imponująco. Jest to zwierzę prze-
dziwne i bardzo mało znane. Do-
piero od niedawna, dzięki nowym 

technologiom, czyli samoczyn-
nym kamerom i fototrapom, 
wiemy o nich trochę więcej. 
To zwierzę skrajnie zagrożo-
ne, a we wrocławskim ogrodzie 
pojawi się gdzieś w kwietniu. 
W maju zostaną otwarte nowe 
obiekty dla panter śnieżnych  
i mglistych – są to gatunki 

zwierząt nieoglą-
dane od dziesią-
tek lat we Wroc-
ławiu. A ponadto 
budujemy no -
wy wybieg dla 

wilków, który będzie gotowy 
na przełomie czerwca i lipca. 
Obiekt ten pozwoli na obserwa-
cje wilków z perspektywy ich 
nory, a podziemne wejście bę-
dzie można oglądać na pozio-
mie oczu zwiedzających. Na-
stępny na liście nowości jest nowy 
wybieg dla wydr, które będzie moż-
na oglądać pod powierzchnią wody. 
A ponadto przygotowujemy się tak-

że do dalszych innych prac, bowiem 
zoo jest takim organizmem, że aby 
stać w miejscu – musi biec i my 
właśnie tak sobie biegniemy.

– Całkiem nieźle biegliście  
w roku ubiegłym, przynosząc 
Gminie Wrocław niemałe zyski…

– …i w tym roku będzie podob-
nie, ponieważ nasze zoo jest bar-
dzo znane i dużo oferuje, a ponadto 
sprzyja temu poprawa sytuacji na 
rynku pracy i poprawa sytuacji fi-
nansowej społeczeństwa, także pro-
gram 500+, a to przecież polskie 
rodziny są naszym głównym od-
biorcą. Ponadto sprzyjać nam bę-
dą również niedzielne zamknięcia 
dużych centrów handlowych. Za-
tem w przyszłość patrzymy z du-
żym optymizmem, a na budowę ze-
wnętrznych obiektów, np. dla wydr, 

Jelonek ważny jak tygrys

Wilki niedługo będą miały nową siedzibę

Tygrysy to gatunek  bardzo wymagający ochrony... 

Prezes Radosław Ratajszczak 
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W NUMERZE

Baborów 10

Czernica 7

Domaszowice 12

Kąty Wrocławskie 10

Kondratowice 12

Międzybórz 6

Prusice 11

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 5

Strzegom 9

Syców 8

Ścinawa 7

Twardogóra 6

Udanin 9


