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W oświatę warto inwestować
Dobra kadra nauczycielska to dobry poziom nauczania i wykształcenie młodych 
ludzi, zatem jest to inwestycja w przyszłość gminy. – Im lepsza jest kadra oświatowa, 
tym subwencje są bardziej zjadane przez wyższe płace – tłumaczy burmistrz Kątów 
Wrocławskich ANTONI KOPEĆ. – A do kosztów utrzymania oświaty trzeba doliczyć też 
m.in. remonty, modernizacje, energię elektryczną, ogrzewanie, dowozy dzieci… 
Na to wszystko gmina musi znaleźć środki finansowe w swoim budżecie. 

Kto pierwszy, ten lepszy!
Gmina Głubczyce (na zdjęciu Urząd Miejski w Głubczycach) z końcem ubiegłego roku 
stała się właścicielem niezwykle atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Tylko 15 km  
od granicy z Czechami, 40 km od autostrady A4, 107 km od katowickiego lotniska  
na inwestorów czeka kilkanaście hektarów terenów z dostępem do infrastruktury. 
– Przeznaczenie tego obszaru przewidziano przede wszystkim pod działalność 
przemysłową, jak i usługi – podkreśla burmistrz ADAMA KRUPA. 
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Dróg niemało, a ceny w górę

Wszechstronnie atrakcyjni

– Budowa tej części S8 mogłaby się rozpocząć już w roku 2022 – mówi starosta kłodzki 
MACIEJ AWIŻEŃ. – Generalna zasada jest taka, że od obwodnicy Wrocławia do Łagiewnik 
mają prowadzić cztery pasy, czyli dwa plus dwa, jak to jest na porządnej drodze 
szybkiego ruchu, a od Łagiewnik do Kłodzka mają być trzy pasy – dwa plus jeden.  
No i do tego jeszcze obwodnice miejscowości, aby jechać płynnie. 

W grudniu zakończyła się rewitalizacja żmigrodzkiego rynku (na zdjęciu).  
– Dołożymy jeszcze kilka donic, które uniemożliwią parkowanie samochodów  
i oczywiście wzbogacą architektonicznie to miejsce – wyjaśnia burmistrz Żmigrodu 
ROBERT LEWANDOWSKI. – A jeśli chodzi o funkcję „spotkaniową” rynku, to już był  
na nim wodzony maturalny polonez, który miałem przyjemność wraz z jedną  
z maturzystek poprowadzić. Pokazało to, jakie możliwości ma odnowiony 
rynek; wcześniej takie imprezy były niemożliwe. 
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Zbliżają się święta Wielkiej Nocy…
Niech będą radosne, pogodne, 
niech nadzieja, którą niosą, 
będzie z nami zawsze

życzy redakcja 
„Gminy Polskiej. Krajowego Przeglądu Samorządowego”
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Mity, fakty, opowiastki
Polska gospodarka ma się świetnie  

i ciągle rośnie. Natomiast  

z najnowszych danych Głównego 

Urzędu Statystycznego wynika,  

że z roku na rok zwiększają się 

ekonomiczne dysproporcje między 

regionami bogatymi – Mazowszem  

i Dolnym Śląskiem – a najbiedniejszymi,  

na wschodniej ścianie Polski.  

W województwie lubelskim Produkt 

Krajowy Brutto na mieszkańca stanowił 

42,9 proc. wartości wypracowanej  

w województwie mazowieckim, 

a jeszcze pięć lat temu było to 

43,4 proc. Nie najlepiej wypadły 

także województwa podkarpackie, 

warmińsko-mazurskie i podlaskie, które 

wraz z najsłabszym, lubelskim, znalazły 

się w grupie regionów o najniższym 

poziomie PKB w całej Unii Europejskiej. 

Poza nami wylądowały tam regiony 

Rumunii, Węgier, Bułgarii, Grecji  

i jeden obszar Francji. Najniższy poziom 

PKB na mieszkańca utrzymywał się  

w podregionach chełmsko-zamojskim, 

przemyskim, nowotarskim oraz ełckim. 

Na drugim biegunie najwyższy PKB 

wypracowały Mazowsze i Dolny Śląsk 

– a w czołówce znalazły się również 

województwo wielkopolskie i Śląsk.  

Z kolei do grona regionów 

rozwijających się najdynamiczniej 

należą: Wielkopolska oraz województwa 

pomorskie i małopolskie. Jeśli zaś 

chodzi o najbogatsze miasta,  

na prowadzeniu jest Warszawa,  

w której wytworzony PKB  

w przeliczeniu na mieszkańca był 

trzykrotnie wyższy od średniej krajowej 

oraz prawie dwukrotnie wyższy 

od przeciętnej w województwie 

mazowieckim. Drugi był Poznań, 

przewyższając prawie dwukrotnie 

średnią krajową, dalej znalazły się 

Wrocław i Kraków. Warto jednak 

podkreślić, że na tle Unii Europejskiej 

wypadamy kiepsko i daleko nam  

do czołówki europejskich regionów. 

W przeliczeniu PKB na mieszkańca na 

szczycie rankingu znajdują się Londyn, 

Luksemburg, Hamburg i Bruksela.

• • •

Na Igrzyskach Olimpijskich  

w Korei Południowej wiodło się nam 

raczej średnio, ale w niektórych  

– niestety niechlubnych osiągnięciach –  

dzierżymy światowy prymat. 

Niedawno, w jeden z marcowych 

weekendów, Wrocław był najbardziej 

zanieczyszczonym miastem 

ziemskiego globu. Powietrze było 

w nim zanieczyszczone bardziej niż 

w indyjskim Delhi czy wietnamskim 

Hanoi, a brudu w powietrzu było tak 

dużo, że słabo widoczny był nawet 

najwyższy budynek w mieście  

– Sky Tower. Wystarczy przytoczyć, 

że państwowe mierniki pokazywały 

nawet 700-800 proc. przekroczenia 

normy pyłu PM2,5, czyli drobnych 

cząsteczek, przez które do organizmu 

dostają się substancje rakotwórcze. 

Pył ten przyczynia się również do 

zapalenia naczyń krwionośnych  

i miażdżycy. Wrocławska smogowa 

chmura była widoczna nawet  

z kosmosu i zarejestrowały ją satelity 

NASA. Niestety, władze stolicy 

Dolnego Śląska zignorowały problem, 

nie wprowadzając bezpłatnych 

przejazdów MPK (takie przepisy 

działają podczas dużego smogu  

m.in. w Krakowie i Poznaniu), urząd 

nie odniósł się również do propozycji 

wprowadzenia dodatkowych 

polewaczek, a dyrektor departamentu 

spraw społecznych Urzędu Miejskiego 

Wrocławia zablokował na Twitterze 

osoby pytające o wrocławskie 

problemy smogowe.  

Największym powodem wielkiego 

wrocławskiego smogu są palenie 

węglem i odpadami w domowych 

piecach i transport samochodowy. 

W listopadzie ubiegłego roku sejmik 

województwa dolnośląskiego 

uchwalił, że od roku 2028  

we Wrocławiu z palenia wycofany 

zostanie węgiel i drewno.  

Ale wszystko idzie ślamazarnie.  

W roku 2017 miasto wymieniło  

1,5 tys. pieców – aż cztery razy mniej 

niż np. Kraków. Wrocław wydał na 

ten cel 11 mln zł, a Kraków 68 mln zł. 

A wrocławianie umierają nie zawsze 

świadomi tego, co znacznie skraca  

ich drogę życiową. 

• • •

W styczniu Polacy dość powszechnie 

deklarowali gotowość uczestniczenia 

w wyborach samorządowych  

i swój udział jako pewny określiło 

79 proc. badanych, 12 proc. jeszcze 

nie wiedziało, czy będzie w nich 

uczestniczyć, a 8 proc. zadeklarowało, 

że na pewno nie weźmie udziału 

w wyborach samorządowych. 

Ponadto 47 proc. Polaków uważa 

wybory samorządowe za bardzo 

ważne, a zainteresowanie decyzjami 

władz gminnych deklaruje 78 proc. 

badanych, powiatowych 65 proc.,  

a wojewódzkich 40 proc. Natomiast 

wybory parlamentarne są bardzo 

ważne dla 41 proc. zapytanych, raczej 

ważne dla 28 proc., mało ważne  

dla 21 proc., bez znaczenia dla  

8 proc, a 2 proc. respondentów nie 

potrafiło udzielić odpowiedzi. Wybory 

prezydenckie za bardzo ważne uznało 

40 proc. badanych, za raczej ważne 

31 proc., za mało ważne 21 proc. i bez 

znaczenia 1 proc. Za najmniej istotne 

Polacy uznali wybory do Parlamentu 

Europejskiego, które są bardzo ważne 

dla 25 proc., raczej ważne dla 31 proc., 

raczej mało ważne dla 25 proc. i bez 

znaczenia dla 15 proc. Państwowa 

Komisja Wyborcza informowała 

pod koniec stycznia, że tegoroczne 

wybory samorządowe mogą odbyć się 

w jedną z trzech niedziel:  

21 października, 28 października  

lub 4 listopada.

• • •

Były wójt gminy Pcim Daniel Obajtek 

został prezesem PKN Orlen, co oznacza, 

że największą i najważniejszą polską 

firmą będzie zarządzał absolwent 

prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony 

Środowiska w Radomiu, który wcześniej 

przeprowadził czystki wszędzie tam, 

gdzie posadowili go decydenci  

– w Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa i w firmie 

Energa. Jeszcze w roku 2015 Obajtek był 

wójtem i mówił lokalnemu portalowi, 

że jego miejsce jest w gminie, i że nie 

pcha się na szczyty. Ale jego kariera 

przyspieszyła i sięgnęła biznesowego 

topu, choć do niedawna toczyły się 

wobec niego dwa postępowania 

karne – o przyjęcie 50 tys. zł łapówki za 

ustawienie gminnego przetargu (gdy 

był jeszcze wójtem) oraz o wyłudzenia 

i oszustwa na ponad 2 mln zł na szkodę 

firmy, w której pracował przed laty. 

• • •

Polska jest, podobnie jak  

w poprzednich latach, największym 

beneficjentem Funduszy Europejskich 

i do wykorzystania mamy ponad  

82,5 mld euro w ramach polityki 

spójności, która wspiera w rozwoju 

kraje i regiony Unii Europejskiej. 

Programy na lata 2014-2020 to 

: Infrastruktura i Środowisko, 

Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja 

Rozwój, Polska Cyfrowa, Polska 

Wschodnia, Programy Regionalne, 

Programy Europejskiej Współpracy 

Terytorialnej i Pomoc Techniczna. 

Podglądacz samorządowy
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Na terenie Targów Kielce  
na przełomie lutego i marca 
odbyła się kolejna edycja 
targów ENEX, Ekotech i Green 
City Expo. Jak co roku, impreza 
zgromadziła bardzo liczne 
grono wystawców i gości.

Na kieleckich targach poświę-

conych między innymi ochronie 
środowiska, gospodarowaniu od-

padami oraz nowym możliwościom  
w pozyskiwaniu energii, 
jej przetwarzaniu i udo-

stępnianiu znalazło się 
około 160 firm z dziesię-

ciu krajów. Jak co roku, 
produkty z sektora ener-
getycznego oraz obsza-

ru ochrony środowiska  
i gospodarki odpadami 
zostały nagrodzone pod-

czas uroczystej gali. Poza 
medalami i wyróżnieniami, ENEX, 
Ekotech i Green City Expo to prze-

de wszystkim setki spotkań bizneso-

wych, dziesiątki seminariów, paneli 
dyskusyjnych, a tak-

że zajęć dydaktycz-

nych skierowanych 
do najmłodszych. 
Między innymi spe-

cjalnie dla maluchów 
grupa PGE Dystry-

bucja przygotowała 
przedstawienie, które 
miało na celu uświa-

domienie przedszkolakom znacze-

nia dbałości o środowisko naturalne 
oraz przetwarzanie energii.

W ramach Targów EKOTECH 
nie zabrakło specjalnej części adre-

sowanej do samo-

rządów. Zaintereso-

waniem cieszyły się 
prezentacje i warszta-

ty dotyczące np. go-

spodarki odpadami, 
odzyskiem, segrega-

cją. Nie zabrakło też 
ważnych informacji 
związanych z bada-

niami, analizami, projektowaniem  
i realizacją inwestycji, które powin-

ny być przyjazne dla środowiska.
Na zwiedzających targi czekali 

też przedstawiciele firm trudnią-

cych się m.in. produkcją i dystrybu-

cją wyrobów dla gospodarki odpa-

dowej oraz systemów i urządzeń do 
oczyszczania ścieków przemysło-

wych i komunalnych. Nie zabrakło 
również propozycji przedsiębiorstw 
oferujących urządzenia do utrzy-

mania czystości ulic, budynków, 
pomieszczeń i sprzętu  
do pielęgnacji zieleni.

Sporo miejsca na tar-
gach poświęcono smo-

gowi – zjawisku, z któ-

rym walkę rozpoczęło 
wiele polskich miast.  
Temat wydaje się szcze-

gólnie palący, zważyw-

szy że problem dotyczy 
nie tylko dużych aglome-

racji, ale także mniejszych miejsco-

wości. Odbyło się m.in. spotkanie 
branży energetycznej pn. „Walka 
ze smogiem – wyzwanie dla nas 

wszystkich”. Wzięli 
w nim udział przed-

siębiorcy, przedsta-

wiciele instytucji 
państwowych i świa-

ta nauki. Konferen-

cję otworzyła Agata  
Wojtyszek, wojewo-

da świętokrzyski, 
która – dostrzegając 

potrzebę zmian – zaznaczyła istotę 
wsparcia ekonomicznego. Właśnie 
o źródłach finansowania inwesty-

cji w zakresie ochrony środowi-
ska dyskutowali przedstawiciele  

Wo j e w ó d z k i e g o 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Go-

spodark i Wodnej  
w Kielcach. Kata-

rzyna Kitlińska oraz 
Renata Ciesielska 
wskazały, w jakich 
programach wsparcia 
mogą wziąć udział 

zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby  
prywatne. 

Konferencja „Walka ze smogiem 
– wyzwanie dla nas wszystkich” była 
jedną z wielu targowych debat. Bar-
dzo ciekawie prezentowały się też 
spotkania „Ekolog dla Samorządów” 
czy „Zieleń potrzebna od zaraz”. 

(tk)

Przepraszamy
Bardzo przepraszamy Panią Martę Idzkiewicz z Gminnego Centrum 
Kultury w Żórawinie za błąd w Jej nazwisku, który znalazł się w tekście 
„Muzyczne ambasadorki” w numerze 56. „Gminy Polskiej. Krajowego 
Przeglądu Samorządowego”.

Redakcja „GP.KPS”

Energetycznie
i ekologicznie

1 marca Bank Gospodarstwa 
Krajowego rozpoczął 
nabory wniosków w dwóch 
programach służących 
poprawie sytuacji  
na rynku mieszkaniowym.

Do rozdysponowan ia jest  
945 mln zł w programie Społecz-

nego Budownictwa Czynszowego 
(SBC) oraz 105 mln zł w progra-

mie wsparcia budownictwa so-

cjalnego i komunalnego. Wnioski  
w obu naborach można składać  
do 31 marca.

O preferencyjne kredyty w pro-

gramie Społecznego Budowni-
ctwa Czynszowego mogą ubiegać 
się towarzystwa budownictwa spo-

łecznego, spółki gminne, a także 
spółdzielnie mieszkaniowe, które 
po raz pierwszy będą mogły wnio-

skować o finansowanie mieszkań 
lokatorskich. Program ma na celu 
zapewnienie tańszego finansowa-

nia zwrotnego na realizowanie ce-

lów mieszkaniowych. Finansowanie 
udzielane jest na preferencyjnych 
warunkach. Oprocentowanie kredy-

tu stanowi jedynie stawka WIBOR, 

bez marży BGK. Kredytem można 
sfinansować budowę nowych, a tak-

że remonty i adaptacje istniejących 
budynków, również w ramach pro-

jektów rewitalizacyjnych.
1 marca BGK rozpoczyna tak-

że nabór wniosków w rządowym 
programie finansowego wsparcia 
budownictwa socjalnego i komu-

nalnego. W puli jest 105 mln zł na 
bezzwrotne dofinansowanie inwe-

stycji, o które mogą ubiegać się gmi-
ny, związki międzygminne, spół-
ki gminne, powiaty i organizacje  
pożytku publicznego.  (ipr)

Miliard do wzięcia

REKLAMA
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Tegoroczna, 31. edycja festiwalu 
Musica Polonica Nova odbędzie 
się od 20 do 28 kwietnia 2018 roku  
pod hasłem #sieć i podejmie 
refleksję nad wpływem internetu 
na sztukę i zachowania społeczne. 
Festiwalowe motto wskazuje 
także na wielowarstwową 
strukturę programu, w której 
poszczególne wątki mogą 
spotykać się w ramach różnych 
wydarzeń. Wreszcie festiwalowa 
sieć nie chce zamykać się jedynie 
w wąskim gronie znawców, 
lecz pragnie również wchodzić 
w reakcję z otaczającą nas 
rzeczywistością. 

Wyjątkowy charakter tej edycji fe-

stiwalu będzie najbardziej widoczny 
podczas koncertu #online w niedo-

stępnej dla publiczności maszynowni  

nad Salą Główną NFM. Dzięki trans-
misji internetowej, utworów wyko-

nanych w tej niezwykłej przestrzeni 
będzie można wysłuchać na całym 
świecie, a przekaz wideo dodatkowo 
podkreśli performatywny 
charakter kompozycji. Na 
festiwalu będzie też silnie 
obecny nurt postinterneto-

wy, w ramach którego kom-

pozytorzy w swoich dzie-

łach wykorzystują zjawiska 
i techniki charakterystyczne 
dla twórczości internetowej. 
Utwory z tego nurtu będzie 
można usłyszeć na koncercie zespołu 
Kompopolex. Prawykonywany wów-

czas Credopol Jacka Sotomskiego od-

niesie się do tożsamości i odrębności 
polskiego internetu. Wątki społeczne 
pojawią się natomiast podczas koncer-
tu Spółdzielni Muzycznej, w ramach 

którego piątka młodych kompozyto-

rów przełamie tabu i otwarcie podej-
mie dyskusję o pieniądzach w muzyce 
współczesnej, zderzając świat ekspery-

mentalnej muzyki ze światem biznesu, 
komercji i reklamy. Czy mu-

szą to być wykluczające się 
rzeczywistości? Każdy bę-

dzie musiał sam znaleźć od-

powiedź na to pytanie.
Twórczość internetowa 

opiera się na różnego rodza-

ju przetworzeniach: remik-

sach, mashupach i coverach. 
Dlatego również festiwal bę-

dzie zderzał i przetwarzał: na koncer-
cie NFM Filharmonii Wrocławskiej 
kompozytorzy podejmą dialog z trady-

cją symfoniczną, zestawiając orkiestrę  
z improwizującym solistą czy zastępu-

jąc sekcję smyczkową chórem. Koncert 
#MiniOpera połączy klasyczny gatu-

nek opery z multimediami w czterech 
kameralnych operach do tekstów sur-
realistycznych bajek Erny Rosenstein.  
Na koncercie Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia w nie-

ustannym ruchu powtarzanych ko-

mórek dźwiękowych będzie moż-

na usłyszeć odgłosy maszyn tkackich  
czy dźwięki przemysłowego miasta.

Rezydentem 31. edycji festiwalu 
Musica Polonica Nova będzie Marcin  
Stańczyk. Zaprezentowane zosta-

ną najnowsze utwory kompozytora,  
w których coraz bardziej wykazuje za-

interesowanie doświadczeniem aku-

zmatycznym – oddzieleniem dźwię-

ku od jego źródła. Artysta zachęca 
publiczność, aby jego dzieł wysłu-

chała w opaskach na oczy. Będą one 
ważnym rekwizytem zarówno w wy-

konanym na festiwalu Blind Walk,  
jak i w nowym utworze zamówionym 

na połączone składy dwóch kameral-
nych zespołów NFM: Lutosławski 
Quartet i LutosAir Quintet.

Na festiwalu zostanie prawykona-

nych aż dziewiętnaście nowych utwo-

rów, jednak organizatorzy nie zapomi-
nają o źródłach muzyki współczesnej 
– przypomną klasyczne dzieła polskie-

go sonoryzmu autorstwa Wojciecha 
Kilara, Krzysztofa Pendereckiego czy 
Witolda Szalonka, jak również poświę-

cony Wrocławiowi Canti di Wratislavia  

Andrzeja Krzanowskiego. W ten spo-

sób 31. Musica Polonica Nova staje 
się festiwalem polskiej muzyki aktu-

alnej. Muzyki poruszającej problemy 
codzienności, nowoczesnej i wciąż  
świeżej – niezależnie od jej metryki.

20.04.2018, piątek, godz. 19.00
Wrocław, NFM, Sala Główna
#OrkiestroweRewolucje

Szymon Bywalec – dyrygent 
Nate Wooley – trąbka 
Christine Pryn – skrzypce 
Chór NFM / NFM Choir 
Agnieszka Franków-Żelazny – kie-
rownictwo artystyczne 
NFM Filharmonia Wrocławska 

Program:
A. Zubel In the Shade of an Unshed Tear*

R. Augustyn Tam/Tu. Koncert na 

skrzypce, głosy i instrumenty

• • •
G. Pieniek Behind the Curtain

P. Preusser Koncert na improwizującą 

trąbkę i orkiestrę 

Jak połączyć tradycyjne medium 
orkiestry symfonicznej z muzy-
ką najnowszą? Może zastąpić sek-
cję smyczkową chórem albo skon-
frontować z improwizując ym  
trębaczem? 

Partner koncertu: 
Duński Instytut Kultury

21.04.2018, sobota, godz. 19.00
Wrocław, NFM, Sala Czerwona

#MiniOpera
Ivan Buffa – dyrygent 
Joanna Freszel, Kaoko Amano – soprany
Anna Rakowska, Kamil Król – aktorzy 
Platypus Ensemble 
Małgorzata Kazińska – reżyseria 

Program: 
K. Dziewiątkowska, J. Woźny, M. Ry-
czek, T. Skweres MiniOpera na zespół 

kameralny, solistów i elektronikę 

Spojrzenie czterech twórców na surre-
alistyczne teksty Erny Rosenstein. Kla-
syczny gatunek opery przetworzony 
przez współczesnych kompozytorów  
i wykonawców staje się MiniOperą.

Partner koncertu: 
Austriackie Forum Kultury

22.04.2018, niedziela, godz. 19.00
Wrocław, NFM, Sala Kameralna

#post-
Maciej Koczur – dyrygent 
Joanna Freszel, Barbara K. Majewska 
– soprany 
Ensemble Kompopolex: Monika Win-
czewska – flet, Rafał Łuc – akordeon, 
Aleksandra Gołaj – perkusja, Jacek So-
tomski – elektronika 

Program: 
C. Duchnowski Wściekłość (The Rage)**
N. Fukuoka – uncanny valley**

• • • 
J. Sotomski CREDOPOL**
 
Internet, postinternet, a może po-
linternet? Elektronika i multimedia 
stanowią specjalność zespołu Kom-
popolex, podobnie jak odniesienia 
do otaczającej nas rzeczywistości  
– również tej wirtualnej. 

23.04.2018, poniedziałek, godz. 19. 00
Wrocław, NFM, Sala Czarna

#ZKPWr
Marlena Grodzicka-Myślak – altówka 
Jakub Myślak – wiolonczela 
Gracjan Szymczak – fortepian 
Krzysztof Brzazgoń – aktor, głos  

Program: 
P. Bednarczyk – nowy utwór na forte-

pian, altówkę i wiolonczelę oraz elek-
tronikę i recytatora 
K. Dziewiątkowska – nowy utwór na 
fortepian, altówkę i wiolonczelę oraz 
elektronikę i recytatora  
C. Duchnowski – utwór na recytato-
ra i komputer (wybór z istniejących)
J.A. Wichrowski Aphorisme per pia-

noforte – wybór, Rubajaty na wiolon-
czelę i recytatora – wybór 
S. Kupczak – nowy utwór na forte-
pian, altówkę i wiolonczelę 
J. Sotomski – nowy utwór na recyta-
tora i komputer
G. Wierzba – nowy utwór na forte-
pian, altówkę i wiolonczelę 
T. Skweres Hesitation na wioloncze-
lę i fortepian 

Muzyka mową dźwięków czy może: 
mowa muzyką głosek? We współpracy 
aktora z wrocławskimi kompozytorami 
powstały utwory, które łączą mowę, 
jedną z najbardziej pierwotnych ludz-
kich wokalizacji, z elektroniką, należącą 
do najnowszych muzycznych mediów. 

24.04.2018, wtorek, godz. 19.00
Wrocław, NFM, maszynownia +4, 

foyer -3 oraz internet
#online

Flute o’clock 
Kwiatkowska/Pałosz 
Zofia Dowgiałło – harfa 
Adam Porębski – elektronika 

Program: 
D. Jaskot Hgrrrsht na dwa flety i krtanie
D. Karski Veiled Words na dwa flety al-
towe i dwa tam-tamy
Z. Dowgiałło Spektr-ar

R. Lubieniecki Kompozycja izoryt-

miczna nr 2 (wersja 1, 2017) na flet 
altowy solo
K. Krzewiński Contre 

R. Zalech – nowy utwór
B. Skrzypczak Scene II

R. Haubenstock-Ramati Pluriel

Muzyka dzięki technologii live strea- 
mingu przekracza granice czasu i prze-

strzeni. Wykonawcy będą się znajdo-
wać w maszynowni NFM, publiczność 
– na całym świecie. 

26.04.2018, czwartek, godz. 19.00
Wrocław, NFM, Sala Czarna

#OśCzasu
Maciej Koczur – dyrygent 
Lutosławski Quartet 
LutosAir Quintet 
Aleksandra Gołaj – instrumenty per-
kusyjne

Program: 
K. Penderecki I Kwartet smyczkowy 
T. Wielecki Studium gestu IV na trio 
smyczkowe i instrumenty perkusyjne 
P. Mykietyn II Kwartet smyczkowy

• • • 
W. Szalonek Aarhus Music 
A. Lasoń Kwintet wiosenny na flet, 
obój, klarnet, róg i fagot 
A. Porzyc – nowy utwór 

• • • 
M. Stańczyk Utwór kameralny na kwar-

tet smyczkowy, kwintet dęty i elektronikę 

Dwa zespoły kameralne NFM sta-
ją naprzeciw siebie. Wychodząc od 
tradycji swoich gatunków, na koniec 
spotykają się, by wspólnie prawyko-
nać utwór rezydenta festiwalu. 

27.04.2018, piątek, godz. 19.00
Wrocław, NFM, Sala Główna

#MaszynaDoGrania
Marzena Diakun – dyrygent 
Lech Dyblik – aktor 
Narodowa Orkiestra Symfoniczna 
Polskiego Radia w Katowicach 

Program: 
W. Kilar Riff 62

M. Stańczyk Muzyka tkana

A. Porębski n-Cyclus**
• • • 

P. Jodlowski Ultimatum

A. Krzanowski Canti di Wratislavia

Odgłosy maszyn zostają zamknięte 
w muzyce. Nieustanny ruch powta-
rzanych komórek dźwiękowych na-

pędza nieubłaganą motorykę wiel-
kiej orkiestrowej machiny. 
Ze względu na treść utworu Ultima-

tum, koncert jest nieodpowiedni dla 
osób poniżej 18. roku życia.  

27.04.2018, piątek, godz. 21.30
Wrocław, Times, 

ul. Kazimierza Wielkiego 1
#$półdzielnia

Spółdzielnia Muzyczna Contempo-
rary Ensemble

Program: 
M. Laskowski, T. Rożynek, P. Malinow-
ski $półdzielnia I**
P. Peszat $półdzielnia II**
M. Śniady $półdzielnia III**
 
Zderzenie muzyki eksperymentalnej 
ze światem biznesu i komercji. No-
we utwory młodych kompozytorów 
skłaniają do refleksji o roli pieniądza 
w świecie sztuki. 

28.04.2018, sobota, godz. 19.00
Wrocław, NFM, Sala Czerwona

#PiękniCzterdziestoletni
Szymon Bywalec – dyrygent 
Orkiestra Muzyki Nowej 
Arkadiusz Jakubik – aktor 

Program: 
A. Zagajewski Hymn III**

M. Stańczyk Blind Walk

M. Rupociński – nowy utwór** 
P. Hendrich Hordiaver

Szorstka energia powtórzeń, subtel-
ność akuzmatycznych doświadczeń, 
matematyczna precyzja złożonych 
struktur czy obraz misternie splecio-
ny z muzyką – kompozytorów uro-
dzonych w latach 70. nie łączy ze sobą 
nic poza tym, że każdy z nich osiągnął 
już artystyczną dojrzałość i wypraco-
wał własny, oryginalny język.

* pierwsze polskie wykonanie
** prawykonanie

www.nfm.wroclaw.pl
www.gminapolska.com

31. Musica Polonica Nova
Andrzej Kosendiak – dyrektor generalny                        Paweł Hendrich – dyrektor artystyczny
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Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Piława Górna

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

Urząd Miasta w Piławie Górnej 
ul. Piastowska 69

58-240 Piława Górna
tel. 74 832 49 10
fax 74 837 13 86

um@pilawagorna.pl
www.pilawagorna.pl

Jeśli szukacie Państwo 
ciekawego miejsca na 
weekendowy wypoczynek, 
to zapraszamy do powiatu 
wrocławskiego! Nieopodal 
Wrocławia, na terenie gmin 
powiatu, czeka na gości moc 
atrakcji w postaci unikalnej 
przyrody, ciekawej historii 
ukrytej we wnętrzach licznych 
pałaców, zamków i dworków, 
a także bogatego kalendarza 
imprez kulturalnych  
i sportowych.

Do odwiedzenia stoiska promo-

cyjnego powiatu podczas Między-

narodowych Targów Turystycznych 
w Hali Stulecia, które odbyły się  
w weekend 23-25 lutego 2018, za-

praszał Roman Potocki, starosta po-

wiatu wrocławskiego. – Nasza oferta 
adresowana jest zarówno do osób ce-

niących sobie relaks na łonie natury, 
jak i do pasjonatów bardziej aktyw-

nych form turystyki. Warto uwzględ-

nić powiat wrocławski na trasie swo-

ich weekendowych i wakacyjnych  
podróży – zachęcał starosta.

Powiat wrocławski to prawdziwa 
mozaika pejzaży. Od górzystych te-

renów Masywu Ślęży, przez malowni-
cze dorzecza rzek i jezior, aż po rozle-

głe łąki i pola wiejskich krajobrazów. 
Unikatowy klimat z przyrodą w tle 
nadają tym miejscom dwa parki krajo-

brazowe – Ślężański i Dolina Bystrzy-

cy oraz tereny obszaru Natura 2000. 
W takim otoczeniu można z łatwo-

ścią odpocząć i złapać oddech przed 
powrotem do pełnego zgiełku miasta.

Osoby preferujące aktywny wy-

poczynek także mogą liczyć na sporo 
atrakcji – wśród nich sporty wodne  
i żeglarstwo oferowane przez Ośrodek 

Sportów Wodnych i Rekreacji Powia-

tu Wrocławskiego w Borzygniewie, 
turystykę rowerową, spływy kajako-

we, jazdę konną czy skoki spadochro-

nowe. Osobom aktywnym fizycznie 
proponuje się uczestnictwo w wielu 
imprezach sportowych, jak zawody 
kolarskie „Ślężański Mnich” w So-

bótce, triathlony, biegi i półmaratony. 
Duże pole do realizacji swoich pa-

sji odnajdą w powiecie wrocławskim 
miłośnicy historii i pasjonaci sztuki. 

Burzliwa historia tego obszaru odcis-
nęła swe piętno we wnętrzach i mu-

rach licznych zabytków. Bogatą gamę 
pałaców, dworków i zamków uzu-

pełniają zabytkowe kościoły, krzyże  
pokutne i pomniki. 

Przemierzając powiat wrocławski, 
warto też poznać smaki tutejszych pro-

duktów lokalnych. Można udać się na 
pstrąga do Sobótki, napić wina z lokal-
nej winnicy w Zachowicach, spróbo-

wać smalczyku czarownicy na chlebie 

Turystyczny Powiat Wrocławski!
z Rogowa Sobóckiego czy pierogów  
z Chrząstawy. Miłośnicy tradycji mo-

gą co roku uczestniczyć w organizo-

wanych na terenie gmin powiatu im-

prezach dożynkowych czy stanąć do 
rywalizacji w konkursie „Kulinarny 
Powiat Wrocławski”, gdzie entuzjaści 
smacznej kuchni mogą popisać się ta-

lentem i kunsztem w gotowaniu. Jed-

nym słowem dobre, lokalne przysmaki 
dostępne tuż za rogatkami Wrocławia.

Zapraszamy!
(TS) 

Więcej o powiecie wrocławskim na:
www.powiatwroclawski.pl

www.facebook.pl/powiatwroclawski
www.bosw.pl

– Nasza oferta adresowana jest zarówno do osób ceniących sobie relaks na łonie natury, jak i do pasjonatów bardziej aktywnych form turystyki.  
Warto uwzględnić powiat wrocławski na trasie swoich weekendowych i wakacyjnych podróży! – zachęcał podczas Międzynarodowych Targów 
Turystycznych do odwiedzenia powiatu wrocławskiego starosta Roman Potocki
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Rozmowa 
z burmistrzem Piławy Górnej 
ZUZANNĄ BIELAWSKĄ

– Proponuję porozmawiać  
o przyszłości, czyli o tym, co 
będzie się niebawem działo  
w Piławie Górnej przede wszyst-
kim pod względem inwestycyjno-
-infrastrukturalnym. 

– Rok obecny będzie w naszej 
gminie obfitował zarówno w wyda-

rzenia natury społecznej, jak i nie-

mniej istotne przedsięwzięcia inwe-

stycyjne. W grudniu wyglądało, że 
zmierzymy się w tym roku z piętna-

stoma zadaniami, ale ostatnio licz-

ba inwestycji urosła do dwudzie-

stu i przeznaczymy na nie ponad  
10 mln zł. Warto także podkreślić, 

że w historii gminy Piława Górna 
jeszcze nie mieliśmy tak wysokiego 
budżetu na zadania majątkowe, przy 
tegorocznych dochodach na pozio-

mie prawie 25 mln zł.
– Tylko się z tego cieszyć…
– …i oczywiście, że się cieszę, 

ale dodam jeszcze, że sukcesem na-

szego samorządu jest także to, że 
prawie na każde zadanie pozyska-

liśmy zewnętrzne dofinansowanie.
– Warto przecież inwestować, 

gdy czas po temu, gdy można po-
zyskać środki finansowe z nowego 
unijnego programowania.

– Choć czasami ludzie mówią, 
że najwięcej dzieje się przed wy-

borami samorządowymi, to nie jest 
to zgodne z prawdą, bowiem wnio-

ski o dofinansowanie zadań skła-

daliśmy nawet przed dwoma laty  
i na rozstrzygnięcie konkursów trze-

ba czasami czekać bardzo długo. 

Wszystko idzie do przodu, a ja i tak 
się martwię…

– Ale czym?
– Najpierw się martwię, czy do-

staniemy dofinansowanie, a jak do-

staniemy, to martwię się przetarga-

mi, czy znajdziemy wykonawców  
i cenami, a później się zamartwiam, 
czy sfinalizujemy zadania do końca 
roku. Ale cóż, samorządowcy muszą 
być zawsze silni, zwarci i gotowi,  
i ja też staram się nie poddawać. 

– Jakie będą wasze tegoroczne 
priorytety?

– Gdy zostałam burmistrzem w ro-

ku 2006, to już od samego początku 
wyznaczyłam sobie dwa sztandaro-

we zadania – budowę hali sportowej 
i remont budynku przy pl. Piastów 
Śląskich 4. Dzisiaj szczerze się cie-

szę, bowiem budowa hali zakończo-

na zostanie w czerwcu, a uroczyste 
otwarcie nastąpi we wrześniu. Do te-

go z Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Dolnoślą-

skiego otrzymaliśmy dofinansowanie 
remontu budynku przy pl. Piastów 
Śląskich 4. Ponadto w tym roku zaj-
miemy się również wieloma inwesty-

cjami drogowymi, budową komplek-

su sportowo-rekreacyjnego w Piławie 
Górnej, budową dwóch placów zabaw  

Rekordowo pod wieloma względami
i modernizacją mieszkaniowego  
zasobu komunalnego.

– A jak wyglądać będzie pani 
przyszłość w samorządzie?

– Będę ponownie ubiegać się  
o stanowisko burmistrza w Piławie 
Górnej. Mam jeszcze jedno marze-

nie, którego dzisiaj nie mogę na ra-

zie zdradzić, ale na pewno je zre-

alizuję, jeśli pomogą mi w tym 
mieszkańcy.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Zuzanna Bielawska

Kwiecień – listopad – miejskie obchody 100-lecia odzyskania niepodległości; 10 listopada – uroczysty finał; 
11 listopada – uroczysta msza w parafii pw. św. Marcina i wieczór patriotyczny w „Zamczysku”. 

Maj – 26 maja – podpisanie trójstronnego porozumienia o współpracy partnerskiej Piława Górna – Airaines 
(Francja) – Kriftel (Niemcy).

Czerwiec – 15 czerwca – obchody 275-lecia powstania osady braci morawskich; 16, 17 czerwca – XIII Dni Piławy 
Górnej; 23 czerwca – Dzień Otwarty Kopalni Piława Górna. 

Wrzesień – 27 września – uroczyste otwarcie hali sportowej.

KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH IMPREZ W PIŁAWIE GÓRNEJ
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Kostomłoty

Starostwo Powiatowe w Oławie

Starostwo Powiatowe w Oławie
ul. 3 Maja 1

55-200 Oława
tel. 71 301 15 22
 fax 71 301 15 62

info@starostwo.olawa.pl
www.starostwo.olawa.pl

Niezłym tegorocznym 
budżetem dysponuje 
dolnośląska gmina Kostomłoty, 
której dochody zaplanowano 
na ponad 28 mln zł, 
a wydatki na prawie 
33 mln zł. Warto 
podkreślić, iż to 
gmina o charakterze 
rolniczym, nie 
ma na jej terenie 
wielkiego przemysłu 
ani centrów 
logistycznych,  
a i tak zupełnie nieźle 
daje sobie radę  
z problemami, 
rozwija się 
infrastrukturalnie, 
wypełniając 
konsekwentnie 
stawiane przed nią zadania.

Najważniejszymi inwestycjami 
będą dla gminy Kostomłoty m.in.: 
rozbudowa stacji uzdatniania wody 
w Wilkowie Średzkim i przebudo-

wa przepompowni ścieków w Sie-

midrożycach. – Do naszych prio-

rytetów należą także nakłady na 
transport, łączność i drogi, co po-

chłonie ponad 1,3 mln zł – mówi wójt  

Stanisław Wicha – a w tym przebu-

dowy dróg w Osieku i Ramułtowi-
cach oraz chodników w Piotrowi-
cach i Paździornie. Ponadto niemało 

środków finansowych pochłonie 
oświata, gospodarka odpadami, bu-

dowa oświetlenia ulicznego, mo-

dernizacja wiejskich centrów ak-

tywności społecznej w Budziszowie  
i Szymanowicach, budowa świetlicy 
wiejskiej w Świdnicy Polskiej oraz 
zagospodarowanie terenów przy 
gminnych obiektach rekreacyjno-

-sportowych w Wichrowie, Budzi-
szowie i Piotrowicach.

Poza tym w budżecie gminy  
Kostomłoty zabezpieczono także 
pieniądze na promocję usług zdro-

wotnych, dodatkowe służby poli-
cyjne i zakup sprzętu 
pożarniczego. Niema-

ły jest również fundusz 
sołecki opiewający na 
ponad 422 tys. zł. 

– To nie wszystkie 
zadania stojące w tym 
roku przed naszym sa-

morządem i roboty na 
pewno będzie sporo  
– uśmiecha się wójt  
Stanisław Wicha. – Co 
do wyborów samorzą-

dowych, cieszy mnie to, 
że będą w naszej gminie 
zachowane jednoman-

datowe okręgi wybor-
cze. Pięcioletnie kadencje też nie są 
złe, a mogłyby być nawet sześciolet-
nie, bowiem wtedy można by przepro-

wadzić swoje plany i przedsięwzięcia 
od początku do końca. A jeśli cho-

dzi o moją przyszłość w samorzą-

dzie, to na razie zastanawiam się nad  
kandydowaniem.

H.S. (TS)

Na terenie gminy Kostomłoty Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną 
objęty został obszar o powierzchni ponad 80 ha, należący do Skarbu 
Państwa, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4  
i drogi krajowej nr 5. Pozostałe tereny tej lokalizacji należą do właści-
cieli prywatnych i stanowią areał ponad 70 ha. W ramach strefy funk-
cjonuje już firma z branży drogowej, w najbliższym czasie urucho-
mienie działalności planują kolejni inwestorzy, którzy związali swoje 
plany biznesowe z gminą Kostomłoty ze względu na jej atrakcyjne 
położenie, przychylność lokalnych władz i sprzyjający klimat gospo-
darczy Dolnego Śląska. 

Pracowita przyszłość

dz. nr

487/13

dz. nr

485/9

dz. nr

485/8

dz. nr

485/13

dz. nr

485/22

dz. nr

485/41

dz. nr

485/37

dz. nr

485/20

dz. nr

513/20

dz. nr

514/3

TERENY OBJĘTE GRANICAMI LEGNICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMINCZNEJ
NA TERENIE GMINY KOSTOMŁOTY

Wójt Stanisław Wicha

www.kostomloty.pl
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Rozmowa ze starostą oławskim 
ZDZISŁAWEM BREZDENIEM 

– Za nami już spory kawa-
łek roku 2018, zima jak nie zi-
ma, więc w wielu miejscach nic 
nie powstrzymuje realizacji róż-
nych przedsięwzięć samorządo-
wych, także tych infrastruktural-
nych – na przykład drogowych. 
Co zatem się dzieje w tej materii  
w Powiecie Oławskim?

– Powiedziałbym szczerze, że 
u nas na razie – mówiąc o reali-
zacji zadań inwestycyjnych – idzie 
wszystko raczej zimowo, czyli jesz-

cze powoli. Owszem, z dnia na 
dzień uruchamiamy drobne i mniej 
kosztochłonne inwestycje, nato-

miast głównych zadań drogowych, 
będących tegorocznym priorytetem 
Powiatu Oławskiego, na razie nie 
rozpoczynamy. Choć rzeczywiście 
zima nie należy do zbyt srogich, 
to wbrew pozorom pogoda nie do 
końca sprzyja przedsięwzięciom bu-

dowlanym i – moim zdaniem – nie 
ma po co ryzykować, lepiej troszkę 
poczekać. Ale jak już przyspieszy-

my z realizacjami, to na pewno ze-

chcemy wszystko szybko rozstrzyg-

nąć, aby mieć czas, by te zadania 
zrealizować w miarę spokojnie  

– bez jakiegoś zamieszania i sza-

leństwa.
– Rzeczywiście, w tym roku ry-

nek wykonawców jest trudny…
– …i trzeba ostrożnie zakładać, 

że z przetargami na wyłonienie wy-

konawców może być różnie. Jeste-

śmy tego świadomi – zarówno jeśli 
chodzi o wykonawców, jak 
i ceny. To wszystko jest ja-

kąś niewiadomą i trzeba 
do tego podchodzić bardzo 
rozsądnie.

– Powiat Oławski, 
używając kolokwiali-
zmu, wchodził w rok 
2018 z nierozliczonymi 
sprawami finansowymi  
z roku 2017. Niestety, nie-
które gminy wchodzące 
w skład powiatu oław-
skiego nie wypełniły zo-
bowiązań finansowych 
wobec Powiatu, związa-
nych z budową Powiato-
wego Centrum Edukacyjno-Re-
walidacyjnego z Zespołem Szkół 
Specjalnych.

– I na razie nic się nie zmieniło 
– połowa naszych kontrahentów nie 
spełniła zobowiązań obwarowanych 
umowami i związanych z budową. 
Udało nam się jeszcze w ubiegłym 

roku doprowadzić do porozumienia 
z Jelczem-Laskowicami. 

– A gmina Domaniów zapła-
ciła.

– Ale nie zapłaciły miasto Oława 
i gmina Oława.

– Lecz najważniejsze jest to, 
że mimo finansowych perturbacji 

Centrum cieszy wielu ludzi i nor-
malnie funkcjonuje…

– …a dzieci uczęszczające do 
Zespołu Szkół Specjalnych i ich ro-

dzice są bardzo zadowoleni i to jest 
naprawdę najważniejsze.

– Jednak dla Powiatu Oław-
skiego ważne jest także dotrzymy-

wanie zawartych umów i środki 
finansowe, które dzięki tym zo-
bowiązaniom miały wpłynąć na 
jego konto.

– Oczywiście, że tak. Byliśmy na-

prawdę cierpliwi, ale w końcu nie 
mieliśmy wyjścia i skierowaliśmy  
w tym roku pozew do sądu przeciw-

ko miastu Oława. Teraz cze-

kamy na rozstrzygnięcie są-

dowe, ale jeszcze nie było 
pierwszej rozprawy, bo-

wiem młyny sprawiedliwo-

ści mielą powoli.
–  Wp r ow a d z o n o 

zmiany w ordynacji wy-
borczej, od tego roku 
obowiązuje dwukaden-
cyjność, dwie kadencje 
po pięć lat, w gminach 
powyżej 20 tys. miesz-
kańców nie będzie jedno-
mandatowych okręgów 
wyborczych, a ponad-
to nie będzie można na 

przykład kandydować jednocześ-
nie do rady powiatu i na włodarza 
gminy. Jak pan to ocenia?

– Zmiany w ordynacji wyborczej 
zapewne wpłyną na powyborczy 
obraz Polski po roku 2018. Myślę 
też, że będzie wiele niespodzianek, 
a dwukadencyjność oceniam jako 

Dwukadencyjność – pomysł dobry
dobry pomysł. Oczywiście, dopiero 
gdzieś po dziesięciu latach będzie 
można w pełni wszystko ocenić,  
a dekada to przecież szmat czasu.

– Na ostatniej sesji Rady Po-
wiatu Oławskiego między inny-
mi…

– …odwołaliśmy etatowego 
członka zarządu Roberta Padulę; 
przez jakiś czas współpracowali-
śmy, ale nasze drogi się rozeszły. 

– Jak będzie wyglądała pań-
ska dalsza droga samorządowej 
kariery?

– Wciąż się nad tym zastana-

wiam, ale konkretnej decyzji jesz-

cze nie podjąłem.
Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Starosta Zdzisław Brezdeń
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Urząd Gminy Zawonia
ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia
tel. 71 312 81 82 
fax 71 312 81 93 

urzad@zawonia.pl
www.zawonia.pl

Zawonia

Rozmowa 
z wójtem gminy Zawonia 
AGNIESZKĄ WERSTĄ

– Zazwyczaj rozpoczynam roz-
mowę z wójtami i burmistrzami 
od budżetu i priorytetów inwesty-
cyjnych, ale dzisiaj będzie inaczej. 
Porozmawiajmy na wstępie o za-
dłużeniu gminy Zawonia, które 
jest minimalne, bowiem o ile do-
brze pamiętam, to jesteście pod 
tym względem na 1780. miejscu 
w kraju i jest to tylko ponad 
400 zł zadłużenia na jednego 
mieszkańca.

– W porównaniu do otaczających 
nas gmin, znajdujących się w kraju 
wśród pierwszych czterystu gmin 
zadłużonych, gmina Zawonia ma na-
prawdę zadłużenie niewielkie i du-
że możliwości inwestycyjne oraz 
rozwojowe.

– To rzeczywiście świetna sytu-
acja, ale z drugiej strony przyszedł 
dobry czas na inwestowanie, zwią-
zany z nowym unijnym programo-
waniem 2014-2020. A przecież to 
najprawdopodobniej ostatnie tak 
duże środki finansowe do wzię-
cia, później Polska będzie dopła-
cać więcej do unijnej kasy. Może 
zatem warto brać pożyczki i kredy-
ty na realizację inwestycji i – uży-
wając kolokwializmu – pojechać 
po bandzie.

– Gmina Zawonia nie potrzebuje 
brać kredytów, aby jechać po ban-
dzie, bowiem – jeśli chodzi o inwe-
stycje – to my po tej przysłowiowej 
bandzie jedziemy. Realizowaliśmy 
i wykonujemy przedsięwzięcia zwią-
zane m.in. z naszą bazą oświatową 
– wyremontowaliśmy jedną z na-
szych szkół i przebudowujemy dru-
gą szkołę oraz remontujemy gmin-
ny zabytek – kościół poewangelicki 
w Zawoni. Postanowiliśmy także 
wykonać bardzo innowacyjny park 
wiejski w Zawoni, który będzie wy-
jątkowym terenem dla mieszkańców 
naszej gminy, ale będzie również 
odznaczał się swą funkcjonalnoś-

cią, nowoczesnością i oryginalnoś-
cią w całym powiecie trzebnickim 
i nie tylko. Warto też zaznaczyć, że 
wszystkie nasze wnioski o zewnętrz-
ne dofinansowania inwestycji zosta-
ły rozpatrzone pozytywnie i otrzy-
maliśmy granty wynoszące nawet 
85 proc. wartości zadań. Zatem nie 
potrzebujemy dzisiaj żadnych kre-
dytów, aby zrealizować zaplanowa-
ne inwestycje. Ponadto przed nami 
naprawdę dużo niełatwych zadań, 
które musimy zakończyć do końca 
przyszłego roku, ale gmina zmienia 
się i przynosi to korzyści na wszyst-
kich frontach samorządowego i oby-
watelskiego życia.

– Czy z kredytami to nie jest 
trochę tak, że gmina ich nie bierze, 
bowiem pani osobiście nie jest ich 
zwolenniczką?

– Jest dokładnie tak, jak pan mó-
wi, bowiem prowadząc swój dom, ni-
gdy w moim życiu nie wzięłam nawet 
jednego kredytu. A gminnymi środ-
kami finansowymi gospodaruję tak, 

jakbym dysponowała własnym do-
mowym budżetem, starając się dzia-
łać rozsądnie i oszczędnie i dlatego 
zamiast kosztownych kredy-
tów wypuszczamy obligacje 
komunalne.

– Z tego co pani mówi 
wnioskuję także, że pracy 
jest tak dużo, iż wszyscy 
pracownicy urzędu gminy 
są bardzo zaangażowani 
w wiele przedsięwzięć…

– Ale przed nami kolej-
ne wyzwania – m.in. szyku-
jemy przetarg na moderni-
zację oczyszczalni ścieków, 
zaczniemy też budować ka-
nalizację sanitarną w Suchej 
Wielkiej. Ale rozpoczynamy 
również ważne dla naszych 
mieszkańców programy wy-
miany pieców czy montażu 
instalacji fotowoltaicznych, 
na które pozyskaliśmy dofinanso-
wanie i zwrócimy mieszkańcom do 
95 proc. wartości instalacji. Ponad-

to rozpoczniemy w tym ro-
ku prace przygotowawcze do 
największej od dwudziestu 
lat inwestycji, jaka była prze-
prowadzana na terenie gmi-
ny Zawonia – skanalizowa-
nia Zawoni i Tarnowca. To 
bardzo ważne, kosztochłon-
ne i pracochłonne zadanie 
– istotne również ze wzglę-
dów cywilizacyjnych.

– Z tego co pani mówi 
wynika, że w pozyskiwa-
niu finansowych środków 
zewnętrznych – także unij-
nych – osiągnęliście stupro-
centową skuteczność.

– Rzeczywiście tak się 
właśnie stało, nasze duże 
i małe projekty uzyskały do-

finansowania. Na te duże projekty 
otrzymaliśmy nawet po kilka milio-
nów złotych dofinansowania, na te 

mniejsze zadania po kilkadziesiąt 
tysięcy złotych, a na najmniejsze po 
kilka tysięcy. Warto sięgać po każde 
zewnętrzne pieniądze – nawet te naj-
mniejsze – gdyż zawsze są to środki 
finansowe, których nie musimy wy-
dawać z gminnego budżetu.

– Czy nie jest tak, że często te 
mniejsze zadania i inwestycje są 
dla mieszkańców gminy nie mniej 
ważne niż wielkie i drogie przed-
sięwzięcia?

– Mniejsze zadania są dla ludzi 
równie istotne – są to m.in. rozbu-
dowy i modernizacje placów zabaw 
oraz tworzenie miejsc rekreacyjnych. 
Dla naszego samorządu są to bardzo 
ważne inwestycje, ponieważ integru-
ją mieszkańców naszych miejsco-
wości i spajają lokalne społeczności 
chcące pracować na rzecz swoich 
wiosek poprzez realizację funduszy 
sołeckich. W tych przypadkach to 

Skuteczni na sto procent!
mieszkańcy w dużej mierze decydu-
ją o inwestycjach i o kierunkach roz-
woju swoich wiosek. Chcę też pod-
kreślić, że w naszej gminie fundusze 
sołeckie są z roku na rok coraz więk-
sze i dzięki temu właśnie mieszkańcy 
mają coraz większy wpływ na to, co 
dzieje się w ich wioskach.

– Zatem ludzie łączą się wokół 
jakiejś pracy, jakiegoś pomysłu lub 
projektu i są po prostu razem.

– Takie są również cele naszego 
samorządu, a działania integrujące 
nasze społeczności sprawiają m.in. 
to, że mieszkańcy dają więcej z sie-
bie, są bardziej zaangażowani i chęt-
niej poświęcają swój czas na rzecz 
ogółu.

– Czy będzie pani ubiegać się 
o ponowne wójtowanie w gminie 
Zawonia?

– W najbliższych wyborach sa-
morządowych będę kandydować na 
stanowisko wójta gminy Zawonia 
i poproszę mieszkańców naszej gmi-
ny, aby na kolejne pięć lat obdarzyli 
mnie ponownie swoim zaufaniem, 
na mnie oddali swoje głosy i pozwo-
lili mi na dokończenie rozpoczętych 
inwestycji. A przed naszą gminą 

w najbliższym czasie duże wyzwania 
i równie duże możliwości.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Agnieszka Wersta 

Kościół poewangelicki w Zawoni

Urząd Gminy Zawonia
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Urząd Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9

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

ug@wiszniamala.pl
www.wiszniamala.pl

Wisznia Mała

Rozmowa
z JAKUBEM BRONOWICKIM, 
wójtem gminy Wisznia Mała

– Dzisiaj jechałem rano do pana, 
do gminy Wisznia Mała i w pew-
nym momencie poczułem, że coś 
jest nie tak… A to po prostu nie 
było zatorów samochodowych na 
trasie S5, do których przez lata się 
przyzwyczaiłem. Nie abym zatęsk-
nił za korkami, ale czułem się rze-
czywiście dziwnie. A może to jakiś 
przypadek? Czy na tej trasie bywa-
ją jeszcze zatory? 

– Czyli prawdą jest to, że przyzwy-
czajenia są drugą naturą człowieka… 
A korków rzeczywiście już nie ma, 
ponieważ wykonana trasa szybkie-
go ruchu S5 udrożniła komunikację 
i ruch od Wrocławia w kierunku 
Wiszni Małej przebiega sprawnie.

– Naprawdę jedzie się do was 
super…

– …bo gmina Wisznia Mała jest 
już podłączona do Europy i jej arterii 
komunikacyjnych, zatem spokojnie 
– oraz na pewno bezpieczniej! – moż-
na do nas dotrzeć.

– Nawet jeśli było gorzej, to i tak 
jakoś od wielu już lat do was dojeż-
dżałem, choć czasem bywało nie-
łatwo.

– Owszem, ale w biznesie czas to 
pieniądz i jak ktoś lokalizuje swoją 
firmę na terenie naszej gminy, to chce 
mieć szybkie i bezpieczne połączenia 
– także ze stolicą regionu. De facto 
trasa jeszcze nie została ukończona 
i budowa trwa nadal…

– …ale i tak różnica z dojazdem 
do waszej gminy jest już dzisiaj ko-
losalna.

– Jednak inwestycja wymaga jesz-
cze zakończenia i dopiero wtedy bę-
dzie można naprawdę ocenić, jakie ko-
rzyści przynosi. A ta droga, przy której 
mieści się Urząd Gminy Wisznia Mała, 
stanie się drogą wojewódzką i dopiero 

wtedy dotarcie do nas będzie naprawdę 
o wiele łatwiejsze. 

– Czy inwestorzy dowiedzieli się 
o komunikacyjnych ułatwieniach 
i czy – kolokwialnie mówiąc – już się 
ruszyli i odwiedzają waszą gminę?

– Zainteresowanie inwestorów na-
szymi terenami inwestycyjnymi jest 
zauważalne gdzieś od dwóch, nawet 
trzech lat – mniej więcej od czasu 
rozpoczęcia bu-
dowy trasy. Nie-
którzy biznesme-
ni zaczęli wtedy 
poszukiwać do-
godnych terenów 
do lokalizacji swoich firm, mając na 
względzie to, że trasa niebawem po-
wstanie.

– Przed rekonstrukcją rzą-
du trochę spekulowaliśmy, że mo-
że zostanie odwołany minister in-
frastruktury, ale jednak został na 
swoim stołku. Mówię to dlatego, że 
niejednokrotnie wysyłaliście do mi-

nistra pisma związane z rozmiesz-
czeniem ekranów dźwiękochłon-
nych, ale nigdy nie otrzymaliście od 
niego odpowiedzi. Minister, co to na 
listy nie odpowiada, nadal jest nie-
stety ministrem…

– …i jak widać to, że nie odpisu-
je na listy, nie było argumentem, aby 
premier Mateusz Morawiecki odwo-
łał go z zajmowanego stanowiska lub 

wyciągnął jakieś 
konsekwencje 
służbowe w sto-
sunku do pana 
ministra. A prze-
cież sąd wskazał 

ministrowi, że narusza obowiązujące 
prawo. Sąd jednak sądem, a gmina 
Wisznia Mała nadal cierpliwie czeka, 
aż minister infrastruktury zacznie wy-
wiązywać się ze swoich obowiązków.

– Dobrze pan powiedział: sąd są-
dem, a sprawiedliwość może być po 
ministra stronie – tak jak w filmie 
„Sami swoi”. 

– Ja jednak cały czas mam wielką 
nadzieję, że mimo wszystko uda nam 
się udowodnić przed sądem nasze ra-
cje, i że działania podjęte w trakcie 
realizacji inwestycji przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 
zostaną ocenione za bezprawne.

– W tym roku zimy mroźnej 
w zasadzie nie ma prawie wcale, 
a temperatury trochę poniżej zera 
nie powstrzymują realizacji wie-
lu przedsięwzięć, także tych infra-
strukturalnych…

– Z punktu widzenia naszych po-
trzeb panują bardzo dobre tempera-
tury. Inwestycje są kontynuowane, 
ponieważ zima nie jest za ostra i mo-
żemy realizować wiele zadań – i z te-
go się cieszę. Rozbudowujemy szkołę 
i przebudowujemy gruntownie jedną 
z naszych świetlic i jeśli jest tempera-
tura w okolicy zera, to można z powo-
dzeniem prowadzić prace budowlane, 
ale z drugiej strony ujemne tempera-
tury pozwalają naśnieżać nasz stok 
w Machnicach. Zatem w weekendy 
zapraszamy wszystkich do nas na nar-
ty, bo nie trzeba jeździć na białe sza-
leństwo aż w Kotlinę Kłodzką!

– Może porozmawiajmy dzisiaj 
także o wspieraniu przez gminę or-
ganizacji pozarządowych, którym 
samorząd na pewno powinien po-
magać. To przecież strażacy, ko-
ła gospodyń wiejskich, sportowcy 
i różne pożyteczne stowarzyszenia.

– Corocznie wspieramy wiele or-
ganizacji pozarządowych świadczą-
cych usługi naszym mieszkańcom. 
Dużo się dzieje w naszym gminnym 
sporcie, i to w wielu dyscyplinach. 
Mamy w naszych klubach wielu mło-
dych sportowców, którym warto two-
rzyć perspektywy rozwojowe.

– A jakie dyscypliny sportowe są 
najpopularniejsze?

– To oczywiście piłka nożna, któ-
rą można uprawiać na wielu boiskach, 

a szkółki piłkarskie przyjmują w swo-
je szeregi nawet kilkuletnich miesz-
kańców naszej gminy. Do rozwija-
nia sportu wykorzystujemy także sale 
gimnastyczne oraz obiekt w Machni-
cach, będący areną sportowych zma-
gań naszych sportowców.

– Zatem widać wyraźnie, że wy-
dane środki finansowe nie poszły 
na marne…

– …i to jest największe zadowo-
lenie, gdy młodzież chętnie uprawia 
sport, a chciałbym też podkreślić, że 
mamy w ekstraklasie drużynę szacho-
wą, z czego jesteśmy bardzo dumni 
– i jest to efekt pracy u podstaw. Za-
jęcia szachowe odbywają się bowiem 
w naszych szkołach, ośrodku kultury 
i świetlicach, gdzie dzieciaki stykają 
się z tą jedną z najstarszych gier i dys-
cyplin sportowych na świecie, która 
uczy logicznego myślenia.

– A straże pożarne? 
– W dobrze pojętym naszym inte-

resie pracujemy wspólnie nad bezpie-
czeństwem naszej gminy, co jest jedną 
z najistotniejszych spraw. A w związku 
z rozbudową infrastruktury – przede 
wszystkim drogowej – i rozwojem cy-
wilizacji, różnych zagrożeń przybywa. 
Nasi strażacy są bardzo dobrze przygo-
towani do niesienia pomocy w drama-
tycznych sytuacjach, a sprzęt, którym 
się posługują, przez cały czas wyma-
ga napraw i modernizacji; potrzebne 
są również zakupy nowego sprzętu. 
Nasi strażacy najczęściej biorą udział 
w ratowaniu ludzi podczas zdarzeń 
drogowych, przy kataklizmach pogo-
dowych, a nie przy gaszeniu pożarów. 
Ponadto corocznie zabezpieczamy 
środki finansowe na wsparcie stowa-
rzyszeń działających na wielu polach, 
także tych nowo powstałych.

– Na początku roku nie deklaro-
wał pan chęci kandydowania w wy-
borach samorządowych. A jak jest 
dzisiaj – czy coś się zmieniło?

– Dzisiaj znamy już zasady i pra-
wo, które będzie obowiązywać pod-
czas najbliższych wyborów samorzą-
dowych i myślę, że trzeba spróbować. 
Dużo jest spraw rozpoczętych, które 
trzeba zakończyć i moim obowiąz-
kiem – a także z szacunku dla naszej 
społeczności – będzie ubieganie się 
o ponowne wójtowanie w gminie 
Wisznia Mała.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Podłączeni do Europy

Piłkę nożną można w gminie Wisznia Mała uprawiać na wielu boiskach, a szkółki piłkarskie przyjmują nawet kilkuletnich mieszkańców gminy
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Wąsosz

Urząd Miejski Wąsosza
pl. Wolności 17
56-210 Wąsosz 

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

wasosz@dolnyslask.pl
www.wasosz.eu

Rozmowa 
ze ZBIGNIEWEM STUCZYKIEM, 
burmistrzem Wąsosza

– Pytałem pana na początku 
roku, czy będzie pan ubiegał się 
o ponowne burmistrzowanie 
w Wąsoszu i powiedział pan wte-
dy, że się nad tym zastanawia… 
Ale teraz już wiadomo, 
jakie zmiany są wprowa-
dzone w ordynacji wy-
borczej. Czy powziął pan 
zatem decyzję o kandy-
dowaniu?

– A pan ostatnio zawsze 
to samo! Teraz jest robota, 
trzeba realizować inwesty-
cje i inne zadania, a wybory 
dopiero za osiem miesięcy.

– Nie naciskam, jed-
nak to nic dziwnego, że 
nie tylko ja chcę o tym 
wiedzieć. Ale jak nie, to 
nie… Zima wreszcie sta-
ła się prawdziwą zimą 
i znacznie przymroziło, 
co pewnie powstrzymało 
niektóre inwestycje infra-
strukturalne w Wąsoszu.

– Akurat teraz budu-
jemy w Wąsoszu kana-
lizację sanitarną i zima 
rzeczywiście powstrzy-
mała realizację tej inwe-
stycji. Roboty zostały te-
raz przerwane na trzy dni, 
a zadanie to zakończy 
kanalizację całego na-
szego miasta – to ostatni 
etap tego przedsięwzięcia. Koszt 
zadania wynosi ponad 5 mln zł, 
a mogliśmy je wykonać dzięki 
środkom finansowym pozyskanym 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu. Chcę też podkreślić, 
że po skanalizowaniu aglomeracji, 
przed nami wyzwania związane 
z kanalizacją obszarów wiejskich. 
Już na początku roku ogłaszamy 
przetargi dotyczące wielu zadań in-
westycyjnych – między innymi bu-
dowy drogi w Ługach, która ma być 
dofinansowana z Terenowego Fun-
duszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
Poza tym – i cieszy mnie to bardzo! 
– był ogłoszony konkurs na powsta-
nie klubów dziecięcych i zdecydo-
waliśmy, że złożymy wniosek na 
budowę takiego klubu od podstaw.

– Wcześniej nie słyszałem o ta-
kich klubach.

– Klub dziecięcy jest miejscem, 
w którym mogą przebywać dzieci 
w wieku od jednego roku do trzech 
lat. Budynek, w którym mieścić się 
będzie klub dziecięcy powstanie 
przy naszym przedszkolu, które od-
daliśmy do użytku przed dwoma 
laty i tam powstanie piękny i funk-
cjonalny kompleks. Warto też pod-

kreślić, że nasz wniosek zajął trze-
cie miejsce w kraju i na realizację 
tej inwestycji uzyskaliśmy 80-pro-
centowe dofinansowanie, a zadanie 
kosztować będzie około 500 tys. zł. 
Wydawać by się mogło, że to nie-
zbyt wiele, ale klub dziecięcy po-
łączony będzie z przedszkolem, w 
którym są już wszystkie media, cała 

infrastruktura i to zdecydowanie ob-
niży koszty realizacji tej inwestycji.

– Ale te kluby to novum…
– Rzeczywiście novum i powiem 

szczerze, iż zdecydowaliśmy się na 
złożenie tego wniosku ze wzglę-
du na sytuację w budynku starego 
przedszkola, w którym straż pożar-
na zakwestionowała nam przeby-
wanie dzieci na piętrze ze względu 
na o osiem centymetrów zbyt wąski 
korytarz. Są tam też strome, drew-
niane schody, ale nie jest łatwo za-
mienić ich na inne, bowiem obiekt 
ten figuruje w rejestrze zabytków 
i na zmianę potrzebna jest zgoda 
konserwatora zabytków. I jak to czę-
sto bywa, konserwator swoje, straż 
pożarna swoje, a samorząd wraz 
z burmistrzem walą głową w mur. 
Głowa może mi się jeszcze trochę 
przydać, trzeba ją oszczędzać i po-
stanowiliśmy wybudować dzieciom 
klub dziecięcy.

– Co jeszcze w wąsoskiej oświa-
cie?

– Dzieje się całkiem sporo, po-
nieważ do końca lutego rady mo-
gły podejmować uchwały o likwi-
dacji szkół, a my postanowiliśmy 
przekształcić ośmioklasową szkołę 
podstawową w Płoskach-Kobylni-

kach w szkołę od klas jeden do czte-
ry. Spowodowane jest to brakiem 
miejsc, chcemy, aby uczniowie klas 
siódmych i ósmych uczyli się w nor-
malnych warunkach, czyli w kla-
sopracowniach. Kurator zgodził się 
na tę zmianę, o której powiadomi-
liśmy już rodziców. Niestety, bory-
kamy się z niżem demograficznym, 

a w roku 2017 z ziemi wąsoskiej 
odeszło więcej mieszkańców niż się 
na niej urodziło. Do tego jeszcze za-
kończenie budowy trasy szybkie-
go ruchu S5 spowodowało – mo-
im zdaniem – to, że niektóre młode 
rodziny z naszej gminy przeniosły 
się do Wrocławia, gdzie znaleźli le-
piej płatną pracę. W Wąsoszu nie 
możemy dzisiaj mówić o bezrobo-
ciu, ale z wrocławskimi zarobkami 
konkurować nie jesteśmy w stanie, 
a dzisiaj od nas do stolicy regionu je-
dzie się 30 minut. Zatem w naszym 
przypadku należy łączyć ujemny 
przyrost naturalny z migracją ludzi 
i teraz naprawdę się tego obawiam. 
Poza tym po likwidacji w roku ubie-
głym szkoły podstawowej w Pobie-
lu, która trafiła do obwodu szkolne-
go Czarnoborsko, i po konsultacjach 
z rodzicami, do budynku szkoły 
w Pobielu będą uczęszczały przed-
szkolaki i dzieci w wieku po klasę 
trzecią, a w Czarnoborsku od klasy 
czwartej po ósmą, co spowodowane 
jest brakiem w szkołach miejsc dla 
klas siódmych i ósmych.

– Dziwnie się dzieje w życiu sa-
morządowym, że z tych samych 
spraw jedni się cieszą, a drudzy 
na nie narzekają. Zbudowano 

odcinek trasy S5, z czego zado-
wolone są np. samorządy Wiszni 
Małej, Prusic i Żmigrodu, a wło-
darz gminy Wąsosz widzi w tym 
zagrożenie dla swojej gminy. 
Może dlatego, że tamte gminy dys-
ponują terenami dla inwestorów…

– My również w odległości oko-
ło trzech kilometrów od S5 mamy 

cztery hektary, leżące przy drodze 
krajowej, przeznaczone pod inwe-
stycje i mam nadzieję, że po zbudo-
waniu „piątki” pojawi się na nich 
jakiś inwestor. Oczywiście, jako 
mieszkańcy Wąsosza jesteśmy za-
dowoleni z powstania trasy S5, 
dzięki czemu dojazd do Wrocła-
wia jest dzisiaj super, ale nie tylko 
my – ale również przedsiębiorcy 
z Rawicza – obawiają się tego, że 
ludzie wybiorą Wrocław na swo-
je miejsca pracy, gdzie pracodaw-
cy płacą zdecydowanie lepiej niż 
u nas. A firma ZPB Kaczmarek 
poprosiła Radę Miejską Wąsosza 
o uchwalenie planu zagospodaro-
wania przestrzennego celem bu-
dowy domków jednorodzinnych 
dla swoich pracowników na tere-
nie naszej gminy, a wszystko po 
to, aby zatrzymać w przedsiębior-
stwie pracowników.

– A co dzieje się jeszcze w Wą-
soszu poza kanalizacją, drogami 
i zmianami w bazie oświatowej?

– Zorganizujemy już kolejny 
przetarg na remont pałacu we Wrzą-
cej, gdzie ma powstać dom pomocy 
społecznej, a w tym roku z przetar-
gami jest szczególnie trudno – albo 
jest brak ofert, albo oferty znacz-

Migracja niesie zagrożenia
nie przekraczają kosztorysy inwe-
storskie.

– Dlaczego, pańskim zdaniem, 
tak się dzieje?

– Przyczyną jest – moim zda-
niem – podwyższenie najniższe-
go wynagrodzenia i niewątpliwie 
wzrosły koszty pracy. Przykłado-
wo, jesteśmy po przetargu doty-

czącym budowy sześ-
ciu dużych garaży dla 
naszych samochodów 
i wpłynęła tylko jed-
na oferta. Tak samo by-
ło z budową kanaliza-
cji, a na Wrzącą nie było 
żadnej oferty. Nie pa-
miętam, aby taka sytu-
acja była kiedykolwiek 
na rynku wykonawców. 
A wracając do pańskie-
go pytania, to będziemy 
jeszcze na pewno remon-
tować świetlice. Remon-
towana jest świetlica 
w Czeladzi Wielkiej i bę-
dziemy budować świet-
lice w Bełczu Małym 
i Drozdowicach. A teraz 
z innej beczki… Chcę 
dodać, że wczoraj dosta-
liśmy zarządzenie woje-
wody dotyczące zmiany 
nazwy ul. 24 Stycznia 
w Wąsoszu, która teraz 
nosi nazwę ul. Powstań-
ców Styczniowych.

– Dlaczego ta zmia-
na?

– Ponieważ data 
24 stycznia wiąże się z powrotem 
Wąsosza do macierzy, a miasto na-
sze wyzwoliła Armia Czerwona. 
Nazwę ul. Generała Karola Świer-
czewskiego sami zmieniliśmy 
w ubiegłym roku.

– To jak będzie z tym kandydo-
waniem na burmistrza?

– A pan znowu swoje! Odpo-
wiem, że rozważam ponowne kan-
dydowanie.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Zbigniew Stuczyk
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Żórawina

Urząd Gminy Żórawina
ul. Kolejowa 6

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

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

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 1

57-300 Kłodzko
tel. 74 865 75 23
fax 74 867 32 32

powiat@powiat.klodzko.pl
www.powiat.klodzko.pl

Rozmowa ze starostą kłodzkim 
MACIEJEM AWIŻENIEM

– Nie raz rozmawialiśmy o dro-
dze z Wrocławia do Kłodzka, bo 
to trasa fatalna! A dzisiaj na S8 
prowadzącej w Kotlinę Kłodzką 
jechało mi się szczególnie trud-
no… Patrzyłem z nadzieją i szuka-
łem jakichś zwiastunów dobrych 
zmian na tej drodze, koparki, ro-
botników albo ludzi wykonujących 
pomiary, ale ani widu, ani słychu. 

– Pewnych spraw rzeczywiście 
nie widać, ale w dalszym ciągu 
odbywa się projektowanie i opcjo-
nalnie branych jest pod uwagę pięć 
przebiegów trasy. Jest także firma 
wybrana za poprzedniego rządu do 
realizacji budowy tej drogi, któ-
ra to wszystko miele, biorąc pod 
uwagę zleceniodawcę inwestycji 
– Generalną Dyrekcję Dróg Kra-
jowych i Autostrad, prowadzącą 
także konsultacje społeczne. Są 
pewne rozbieżności między tym, 
co uważają samorządowcy, a tym, 
czego życzy sobie GDDKiA, ale 
najważniejsze jest to, aby projek-
towanie zostało ukończone.

– Czyli wszystko idzie do przodu.
– Jakoś idzie i projektowanie ma 

zostać ukończone zdaje się do ro-

ku 2020, na to pieniądze były, zo-
stała podpisana umowa i to zrobią. 
Powstaje jednak pytanie, co nowy 
rząd zrobi z już wykonaną doku-
mentacją…

– …bowiem może ją wy-
rzucić do kosza.

– Może tak zrobić, ale bu-
dowa tej części S8 mogła-
by się rozpocząć już w ro-
ku 2022 i generalna zasada 
jest taka, że od obwodnicy 
Wrocławia do Łagiewnik 
mają prowadzić cztery pa-
sy, czyli dwa plus dwa, jak 
to jest na porządnej drodze 
szybkiego ruchu, a od Ła-
giewnik do Kłodzka ma-
ją być trzy pasy – dwa plus 
jeden. No i jeszcze do tego 
obwodnice miejscowości, 
aby jechać płynnie.

– Jaki jest dla Powiatu 
Kłodzkiego początek roku?

– Jak to zimą – sporo śniegu 
w wielu miejscach powiatu, m.in. 
Zieleńcu, Czarnej Górze, Nowej Ru-
dzie i zapraszam wszystkich na wy-
poczynek na nasze stoki oraz do 
pięknych miejscowości i uzdrowisk. 
Ale panują ujemne temperatury 
i nie uruchomiliśmy jeszcze dro-
gowych inwestycji, natomiast koń-

czymy przetargi związane z tymi 
zadaniami.

– Drogi to jednak dla Powiatu 
priorytety inwestycyjne…

– …i przedsięwzięcia najbar-
dziej kosztochłonne i pracochłon-
ne, zwłaszcza że w ostatnich dwóch 
latach ceny poszły znacznie w górę. 
Przykładowo, częściowo ze środ-
ków unijnych zrobiliśmy sudecką 
drogę polsko-czeską, która w kosz-
torysie opiewała na 12 mln zł, a po 
trzecim przetargu najtańsza ofer-
ta wyniosła 18 mln zł. Zatem tyl-

ko na tę drogę – a mamy przecież 
także inne zadania drogowe – mu-
simy znaleźć dodatkowo prawie 
6 mln zł. Stąd rozmowy z naszy-

mi samorządami i ze stro-
ną czeską, aby nas w tym 
wsparły.

– A co pan sądzi o zmia-
nach w prawie wybor-
czym?

– Trzeba się do nich do-
stosować, ale mnie oso-
biście te zmiany się nie 
podobają .  Nie mówię 
o wszystkich, ale mam za-
strzeżenia na przykład do 
sposobu wyborów, gdzie 
mamy dwie komisje wy-
borcze, co wygląda na po-
dejrzenie z góry, że ktoś 
coś może kombinować. 
Jakoś źle się z tym czuję 
w demokratycznym kraju. 

Nie podoba mi się także to, że 
w miejscowościach liczących sobie 
trochę ponad 20 tys. mieszkańców 
– a nie są to przecież duże miasta! – 
zniesiono jednomandatowe okrę-
gi wyborcze. Przejście na wybo-
ry proporcjonalne jest korzystne 
dla partii, ale – w moim przekona-
niu – na pewno nie dla obywateli. 
Wcześniej sprawa była prosta: ten, 

Dróg niemało, a ceny w górę
kto dostawał największą liczbę gło-
sów, wygrywał i zostawał radnym, 
a teraz idziemy w stronę upartyj-
nienia. A co do dwukadencyjności, 
to wcale nie jestem przekonany, 
że w mniejszych gminach będzie 
wielu chętnych na zostanie ich 
włodarzami. Natomiast wydłuże-
nie kadencji do pięciu lat uważam 
za słuszne.

– Jak będzie wyglądała pana 
przyszłość w samorządzie?

– Będę startował na radnego po-
wiatowego, licząc na to, że nasze 
ugrupowanie wygra wybory na tyle 
znacząco, abyśmy mogli kontynuo-
wać rozpoczęte już projekty.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Starosta Maciej Awiżeń

Muzyka łagodzi obyczaje 
– to wiemy wszyscy… Muzyka 
to także droga do piękna, 
harmonii, do radosnego 
spojrzenia na życie. I dlatego 
przyciąganie do muzyki 
młodych, którzy otwierają 
się na świat, jest czymś 
znakomitym, a tak właśnie 
dzieje się dzięki działalności 
sekcji wokalnej Gminnego 
Centrum Kultury w Żórawinie.

Sekcja wokalna Gminnego Cen-
trum Kultury w Żórawinie zakoń-
czyła stary rok II Koncertem Świą-
tecznym ,,Święta blisko”. Na scenie 

wystąpili wszyscy uczestnicy za-
jęć muzycznych. Licznie zgroma-
dzona publiczność miała możliwość 
wysłuchania tradycyjnych polskich 
kolęd oraz piosenek świątecznych 
zarówno polskich, jak i zagranicz-
nych. Koncert połączono z podsu-
mowaniem i wręczeniem nagród 
laureatom I Gminnego Konkursu 
Plastycznego ,,Piosenka świąteczna 
w obrazie”. 

Dla młodych wokalistów nie by-
ły to ostatnie wykonania piosenek 
bożonarodzeniowych. W styczniu 
zespoły brały udział w kilku festi-
walach kolędowych o randze ogól-
nopolskiej. Zespoły: Pikolo i Ósem-

Muzyczna droga
ka wystąpiły w Legnicy na XVII 
Dziecięcym Festiwalu Kolęd i Pa-
storałek. Młodsze Piko-
lo wywalczyło I miejsce 
w swojej kategorii wie-
kowej, natomiast Ósem-
ka otrzymała wyróż-
nienie. Kolejny występ 
to XI Festiwal Kolęd 
i Pastorałek ,,Świątecz-
ne Śpiewanie” w CEDiM 
we Wrocławiu. Kon-
kurs przeznaczony jest 
wyłącznie dla zespołów 
dziecięcych. Centrum 
Kultury reprezentowała 
grupa Pikolo. Najstarszy zespół, 
Majule, pokazał swoje umiejętno-
ści wokalne na X Ogólnopolskim 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek, or-
ganizowanym przez 
GCKiS w Miłko-
wicach. Dziewczy-
ny wyśpiewały I na-
grodę i otrzymały 
nagrodę finansową. 
Ostatnim tegorocz-
nym konkursem ko-
lędowym był XVIII 
Przegląd Kolęd i Pa-
storałek w Brzeskim 
Centrum Kultury. Ze 
względu na czas ferii 
zimowych w festiwa-
lu wzięła udział je-
dynie grupa Majule. 

Tym razem niestety 
bez nagrody.

W lutym wokalistki uczestni-
czyły w Festiwalu Piosenki Religij-

nej ,,Corda Cordi” w Brzegu oraz 
w XII Dolnośląskim Przeglądzie 
Piosenki i Pieśni Patriotycznej we 
wrocławskim MDK Krzyki. Zespół 

Majule wyśpiewał 
II nagrodę na festi-
walu religijnym, na-
tomiast na przeglą-
dzie patriotycznym 
żórawińskie woka-
listki zdobyły aż trzy 
nagrody: I miejsce 
– Małgorzata Wie-
czorkiewicz, I miej-
sce – zespół Ósemka 
i II miejsce – Magda-
lena Lip. 

Marzec to prze-
de wszystkim XXI 
Gm inny P rzegląd 
Piosenki w Gmin-
nym Centrum Kul-

tury. To duża impreza gminna, 
w której wezmą udział wszyst-

kie zespoły oraz więk-
szość solistów uczestni-
czących w warsztatach 
wokalnych. Następne 
plany to udział zespo-
łu Ósemka w marcowej, 
XXIII edycji Wielkiej 
Nagrody Wrocławia 
„MY WROCŁAWIA-
NIE SAMI SWOI, czy-
li najpiękniejsze jest to, 
co przed nami” w MDK 
Krzyki we Wrocławiu 
oraz wokalne zmagania 

podczas konkursu ,, Przebój z ja-
jem” w Świdnicy. (TS)

Majule wyśpiewały drugą nagrodę na Festiwalu Piosenki Religijnej ,,Corda Cordi”

Magdalena Lip zdobyła II miejsce 
na XII Dolnośląskim Przeglądzie 
Piosenki i Pieśni Patriotycznej

Ósemki zwyciężyły w XII Dolnośląskim Przeglądzie Piosenki i Pieśni Patriotycznej
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Milicz

Urząd Miejski w Miliczu
ul. Trzebnicka 2 
56-300 Milicz

tel. 71 384 00 04
fax 71 384 11 19
info@milicz.pl
www.milicz.pl

Ujazd

Urząd Miejski w Ujeździe
ul. Sławięcicka 19 

47-143 Ujazd 
tel. 77 404 87 50
fax 77 404 87 63
umig@ujazd.pl 
www.ujazd.pl

Rozmowa 
z TADEUSZEM KAUCHEM, 
burmistrzem Ujazdu

– Wiosna zbliża się do nas mi-
lowymi krokami, a zima taka so-
bie, czyli dość ciepła i taka, że nie 
powstrzyma wielu przedsięwzięć 
infrastrukturalnych. Jak wyglą-
da pod względem inwestycyjnym 
początek roku w Ujeździe?

– Rzeczywiście, w tym roku 
w budownictwie – a budów różnych 
prowadzimy bardzo wiele! – nie ma 
corocznego zimowego odpoczyn-
ku, a wszystko dlatego, że zima jest 
ciepła i nawet w lutym kilkanaście 
stopni poniżej zera to najwyższe 
osiągnięcie aury. Zatem firmy bu-
dowlane pracują na okrągło, wygry-
wają nowe przetargi i daj Panie Bo-
że, aby było tak dalej, żeby wszystko 
działo się bez jakichś większych 
zakłóceń – zarówno w polityce, 
jak i w gospodarce.

– Do polityki samorządowej to 
pozwoli pan, że jeszcze wrócimy 
w naszej rozmowie. Ale jeśli chodzi 
o realizację inwestycji, to chyba na 
tapecie w Ujeździe są teraz przede 
wszystkim zadania drogowe.

– Tak, realizacja inwestycji dro-
gowych jest jednym z naszych te-

gorocznych priorytetów, ale buduje 
się na naszym terenie kilka zakła-
dów pracy i to też jest niezmier-
nie ważne zarówno ze względów 
ekonomiczno-gospoda rczych, 
jak i społecznych.

– Czy budżet gminy Ujazd na 
rok 2018 – używając kolokwiali-
zmu – pozwala się wam 
dobrze rozwinąć pod 
względem inwestycyj-
nym? Czy jest aż tak 
dobry, że jego realiza-
cja zmieni gminę pod 
względem infrastruktu-
ralnym?

– Nie zapominajmy, że 
ten rok jest rokiem wy-
borczym i my również 
– zresztą jak wszystkie 
polskie gminy – stara-
my się pokazać na szero-
kich forach z jak najlep-
szej strony, i jako gmina 
miejsko-wiejska Ujazd 
dysponujemy budżetem na miarę 
roku wyborczego.

– Jest pan, od początku tego ro-
ku, pierwszym włodarzem gminy, 
z którym rozmawiam, i który, nie 
owijając w bawełnę, mówi wprost, 
że w roku wyborczym budżet musi 
być odpowiednio wysoki…

– Po co zakłamywać rzeczywi-
stość? Powszechnie wiadomo, że 
przez cztery lata przykręca się śrub-
ki, aby w ostatnim roku odkręcić 
inwestycyjny kranik na pełen gaz 
i wszyscy starają się tak robić.

– Zatem jaki jest tegoroczny 
budżet miejsko-wiejskiej gminy 

Ujazd? I ile pieniędzy z tego bu-
dżetu będzie przeznaczonych na 
inwestycje?

– Na tapecie mamy coraz to no-
we projekty do realizacji, co ozna-
cza, że z budżetem dochodzimy do 
ponad 50 mln zł i sądzę, iż jeśli uda 
nam się go zrealizować, to miesz-

Z szansy trzeba korzystać
kańcy naszej gminy powinni być 
bardzo zadowoleni. A dobrze ponad 
30 mln zł – czyli ponad połowę bu-
dżetu – mamy zamiar przeznaczyć 
na inwestycje.

– To rzeczywiście budżet proin-
westycyjny… A jakie przedsięwzię-
cia będą dla was priorytetowe?

– Priorytetem będą drogi i ich ja-
kość jest dla nas prawdziwym ocz-
kiem w głowie. W zasadzie inne 
elementy infrastruktury już zrobili-
śmy – są na dobrym poziomie i teraz 

cała energia naszego sa-
morządu będzie skupiona 
na poprawie infrastruk-
tury drogowej. Chcę też 
podkreślić, że nasze dro-
gi są w dobrym stanie, 
ale jeśli dostajemy środ-
ki finansowe na infra-
strukturę w naszej strefie 
gospodarczej, to trzeba 
z tego skwapliwie korzy-
stać, bowiem przed nami 
najprawdopodobniej już 
ostatni rok naboru tak du-
żych pieniędzy unijnych.

– Jak pan ocenia 
zmiany w ordynacji wy-

borczej?
– W naszej gminie, liczącej so-

bie mniej niż 20 tys. mieszkańców, 
będą zachowane jednomandatowe 
okręgi wyborcze i to mnie cieszy.

– Będzie pan ubiegał się po-
nownie o burmistrzowanie 
w Ujeździe?

– Skoro otworzyła się furteczka, 
to dlaczego nie. Tym bardziej, że 
sił mam jeszcze całkiem sporo i nie 
mniej pomysłów na to, jak rozwi-
jać naszą gminę. Jeżeli mieszkańcy 
jeszcze raz mi zaufają i pozwolą mi 
wejść w tę furteczkę, to z tego sko-
rzystam i będę kandydował. A po-
nieważ taki wysoki budżet i skala 
zadań inwestycyjnych będą wyma-
gały od nas zadłużenia gminy, to 
udowodnię swoim przeciwnikom, 
że do końca następnej kadencji ten 
dług będzie minimalny. Kiedy trze-
ba inwestować, to inwestować po 
prostu trzeba, aby nie zaprzepaścić 
nadarzającej się szansy.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Tadeusz Kauch
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Koncerty, warsztaty gitarowe 
oraz konkursy – czwarta edycja 
trzydniowego Gitaratonu 
rozpocznie się 11 marca. Milicki 
Maraton Gitarowy GITARATON, 
bo tak brzmi jego pełna nazwa, 
adresowany jest do wszystkich 
miłośników muzyki, tym bardziej 
że wstęp na wydarzenia związane 
z festiwalem jest bezpłatny.

Od kilku lat w pierwszy wiosen-
ny weekend organizatorzy festiwa-
lu przygotowują nie lada atrakcje 
muzyczne dla fanów muzyki gitaro-
wej i nie tylko. W poprzednich edy-
cjach występowali wirtuozi gitary ta-
cy jak: Pełech & Horna Duo, Zaleski 
Quartet, zespół Jacaras porywający 
latynoamerykańskim i iberyjskim ryt-
mem, Marek Napiórkowski ze swoim 
Trio KonKubiNap, 
Jan Jakub Bokun 
w duecie z Jaku-
bem Kościuszką, 
zespół Małżeństwo 
z Rozsądku, Piotr 
Restecki – finalista 
programu „Must 
Be The Music”, 
TRELECASTER, 
czyli Jarek Treliń-

ski – znany z występów w zespole 
RAZ DWA TRZY, w duecie z Pio-
trem Trelińskim, oraz znakomity gi-
tarzysta klasyczny Michał Daniel Bąk. 

Podczas gitarowych zmagań 
uczestnicy Gitaratonu mogą uczest-

niczyć w lekcjach 
mistrzowskich pro-
wadzonych przez 
wirtuozów gitary.

W tym roku or-
ganizatorzy zde-
cydowali się na 
kontynuację te-
go muzycznego 
przedsięwzięcia 
w IV Milickim 

Maratonie Gitarowym 2018. Ofe-
rują milickiej publiczności nie tylko 
koncerty muzyki klasycznej, ale też 
smooth jazzu czy 
bluesa. Podczas 
tegorocznej edy-
cji wystąpią wy-
bitni, koncertują-
cy na całym świecie artyści, Łukasz 
Kuropaczewski uhonorowany wie-
loma nagrodami w Polsce i na świe-
cie polski gitarzysta klasyczny, Leszek 
Zaleski Quartet – z nastrojową mie-
szanką jazzu i smooth jazzu oraz pol-
ska grupa bluesowa J.J.Band.

W program Gitaratonu zostały 
wplecione otwarte lekcje mistrzow-

Milicki Maraton Gitarowy
skie dla uczniów szkół 
muzycznych prowadzo-
ne przez Łukasza Kuro-
paczewskiego oraz Mar-
ka Mikulskiego (koszt 
takiej półgodzinnej lek-
cji wynosi 50 zł) oraz 
„Scena dla Młodych” 
– koncert otwarty dla 
tych muzykujących gi-
tarzystów, którzy chcie-
liby się zaprezentować na scenie. 
Dla uczniów Szkoły Muzycznej I st. 
w trzecim dniu maratonu odbędzie się 
VII Konkurs Gitarowy „Improwizuj”. 
W jury konkursu zasiądzie gość spe-
cjalny – Jacek Jaguś z zespołu J.J.Band. 

Organizatorami Gitaratonu są 
Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła 
Muzyczna I st. w Miliczu wraz z na-
uczycielem Leszkiem Zaleskim (dy-
rektorem artystycznym festiwalu), Sto-
warzyszenie STO2, Ośrodek Kultury 
w Miliczu oraz gmina Milicz. Partne-

rzy festiwalu to pa-
rafia św. Andrzeja 
Boboli w Miliczu 
i  K rea t y w ny 
Obiekt Multifunk-

cyjny w Miliczu. Patronat artystyczny 
objęli Krzysztof Pełech i Wrocławskie 
Towarzystwo Gitarowe, a patronat me-
dialny Dolnośląski Portal Kulturalny 
Brzmienie M, Głos Milicza, TVPM, 
Gazeta Piastowska. Wszystkie wyda-
rzenia festiwalu będą odbywać się w 
auli Szkoły Muzycznej I st., kościele 
św. Andrzeja Boboli oraz w sali kon-

certowej Kreatywnego Obiektu Multi-
funkcyjnego w Miliczu.  (TS)

Szczegółowy program 
dostępny jest na stronach: 

www.sp2milicz.pl 
www.milicz.pl 

Koncert w Ośrodku Kultury w Miliczu

Znany z występów z zespołem RAZ DWA TRZY Jarosław Treliński, Piotr Treliński z projektem 
TRELECASTER. Brzmienie gitar urozmaicił znakomity wokal Natalii Szczypuły. Na scenie także Żenia 
Betliński (bas) oraz Filip Laszuk (instrumenty perkusyjne)

Piotr Restecki – gitarzysta, kompozytor, 
finalista programu „Must Be The Music” 
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Głubczyce

Urząd Miejski w Głubczycach
ul. Niepodległości 14 

48-100 Głubczyce
tel. 77 485 30 21 do 24 

fax 77 486 24 16
um@glubczyce.pl
www.glubczyce.pl

Żmigród

Urząd Miejski w Żmigrodzie
pl. Wojska Polskiego 2-3

55-140 Żmigród
tel. 71 385 30 57, 71 385 30 50

fax 71 385 30 50 w. 13
urzad@zmigrod.com.pl
www.zmigrod.com.pl

Rozmowa  
z ROBERTEM LEWANDOWSKIM, 
burmistrzem Żmigrodu

– Po raz pierwszy zobaczyłem 
dzisiaj, jak wygląda po rewitaliza-
cji rynek w Żmigrodzie. Wrażenie 
jest ogromne, choć dobrze by było, 
gdyby zagościł na nim jakiś fajny 
lokal gastronomiczny – na przy-
kład miła kawiarenka serwująca 
ciastka, kawę i lody. 

– To trafne spostrzeżenie. W grud-

niu zakończyliśmy rewitalizację ryn-

ku, dołożymy jeszcze kilka donic, 
które uniemożliwią parkowanie samo-

chodów i oczywiście wzbogacą archi-
tektonicznie to miejsce. A jeśli chodzi 
o funkcję „spotkaniową” rynku, to już 
był na nim wodzony maturalny polo-

nez, który miałem przyjemność wraz  
z jedną z maturzystek poprowadzić. 
Pokazało to, jakie możliwości ma od-

nowiony rynek; wcześniej takie impre-

zy były niemożliwe. Oczywiście chce-

my – i zachęcamy do tego podmioty 
gospodarcze – aby restauratorzy, uży-

wając kolokwializmu, wyszli na ze-

wnątrz i mam nadzieję, że dostosowa-

na do tego jedna z pierzei rynku będzie 
przez gastronomików zagospodarowa-

na. A w lecie jedną z pierzei możemy 
zamknąć dla ruchu kołowego.

– Rynek w Żmigrodzie to jed-
no, a druga załatwiona już spra-
wa to wybudowany odcinek  
trasy szybkiego ruchu S5.  
Do stolicy waszej gminy 
można teraz dostać się szyb-
ciej i bezpieczniej, co powin-
no mieć pozytywny wpływ  
na rozwój gospodarczy.

– Oczywiście, że tak i na 
to bardzo liczymy. Są już 
pierwsze symptomy zwięk-

szenia zainteresowania gmi-
ną Żmigród i naszymi tere-

nami. W najbliższym czasie 
będziemy spotykać się z in-

westorami, a gdyby ta tra-

sa nie została zbudowana, to 
najprawdopodobniej na roz-

mowy z nimi nie mogliby-

śmy liczyć. Mam też nadzie-

ję, że te pierwsze kontakty  
z ewentualnymi inwestorami 
zakończą się pozytywnie dla 
gminy. Z Wrocławia jedzie 
się do nas 20 minut i jest to 
ważny atut gospodarczo-eko-

nomiczny – można to nazwać 
skokiem cywilizacyjnym.

– Drogi są bardzo ważne na 
całym świecie, dzięki nim pozna-
ją się ludzie, rozwijają się handel 
i turystyka…

– …i dokładnie tak jest, bowiem 
trasa ta nie będzie służyć jedynie 
działalności gospodarczej, ale wie-

lu innym sprawom, w tym także ła-

twemu dotarciu do gminy Żmigród, 
gdzie życie nie jest zbyt drogie, za 
to mamy bardzo dobrą bazę edu-

Wszechstronnie atrakcyjni
kacyjną i rekreacyjno-sportową,  
w której wiele jest walorów przy-

rodniczych. Zatem zapraszam do 
nas wszystkich szukających spo-

kojnego, miłego życia w fajnym 
otoczeniu. Warto u nas zamieszkać  
i odetchnąć od wielkomiejskiego 
ruchu i zanieczyszczeń.

– Ale jak już zaczęli-
śmy rozmawiać o komuni-
kacji, to proszę powiedzieć  
o perspektywach jej rozwo-
ju w waszej gminie.

– Ważne są dla nas dro-

gi rowerowe, i to nie tylko ze 
względów turystycznych, ale 
także dlatego, że ludzie dzisiaj 
dojeżdżają rowerami do pracy.  
W tym roku zostanie oddanych 
do użytku 27 km dróg rowe-

rowych w ramach Dolnoślą-

skiej Autostrady Rowerowej. 
Inne gminy biorące udział  
w tym projekcie także sporo 
inwestują i wszystko wskazuje 
na to, że do końca roku doje-

dziemy DAR z Doliny Baryczy 
do Wrocławia. Ponadto nasza 
współpraca z innymi zarząd-

cami dróg prawdopodobnie 
spowoduje, że będziemy mie-

li zmodernizowanych prawie  
10 km dróg wojewódzkich 
przebiegających przez teren na-

szej gminy i być może jeszcze w tym 
roku wszystkie drogi wojewódzkie na 
obszarze gminy Żmigród będą miały 
nowe nawierzchnie asfaltowe.

– A wasze gminne inwestycje 
drogowe?

– Będziemy realizować inwe-

stycje polepszające bezpieczeństwo 
pieszych – czyli budowę chodni-
ków zarówno w Żmigrodzie, jak 
i w Żmigródku, a wraz z Powia-

tem Trzebnickim będziemy współ-
finansować budowę chodnika  
w Korzeńsku i mam nadzieję, że 
Powiat stanie na wysokości zada-

nia, skończy dokumentację i ogłosi 
przetarg. Poza tym budujemy cen-

trum przesiadkowe przy dworcu ko-

lejowym w Żmigrodzie, ale niestety  
PKP SA nie nadążają z moderniza-

cją dworca.
Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Robert Lewandowski
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Wreszcie batalia o tereny 
inwestycyjne zakończona  
i gmina Głubczyce  
z końcem ubiegłego roku 
stała się właścicielem 
niezwykle atrakcyjnych 
kilkunastohektarowych 
terenów inwestycyjnych. 

Największa gmina województwa 
opolskiego – Głubczyce – przez któ-

rą z centrum Polski wiedzie naj-
krótsza droga na południe Europy,  
zakończyła z sukcesem zabiegi  
o stanie się właścicielem nieprze-

ciętnie interesujących terenów in-

westycyjnych. Obszar ten położony 
jest na obrzeżach miasta, nieopodal  
obwodnicy Głubczyc. 

– Ponad 12-hektarowy, równy te-

ren jest świetnie skomunikowany, 
a w jego pobliżu znajdują się nie-

zbędne do prowadzenia działalno-

ści gospodarczej media – wylicza 
burmistrz Głubczyc Adam Krupa. 
– W planie zagospodarowania prze-

strzennego przewidziano przezna-

czenie tego obszaru przede wszyst-
kim pod działalność przemysłową, 
jak i usługi. Zależy nam bardzo, aby 
inwestorzy zainteresowali się tym 
terenem, a osobiście uważam, że 
jest to dobre miejsce na zlokalizo-

Kto pierwszy, ten lepszy!
wanie firmy. Gmina  
Głubczyce jest pod 
wieloma względa-

mi atrakcyjna dla 
wszystkich tych, któ-

rzy chcieliby inwesto-

wać na przygranicz-

nym obszarze. Przez 
Głubczyce przebie-

ga najkrótsza droga 
na południe Europy 
– przez przejście gra-

niczne z Czechami 
w Pietrowicach, któ-

re będzie rozbudowy-

wane, a droga krajowa 
nr 38 w najbliższych 
latach ma być remon-

towana. A poza tym 
budowana jest obwodnica czeskiego 
Krnova, która ma zostać ukończona 
za cztery lata. Chcę też podkreślić, 
iż nasz samorząd gwarantuje inwe-

storom wszelkie ulgi od nas zależne.
Tylko 15 km od granicy z Cze-

chami, 40 km od autostrady A4,  
107 km od katowickiego lotniska 
– na inwestorów czeka tu kilkana-

ście hektarów terenów mających nie-

ograniczony dostęp do niezbędnej 
infrastruktury. A do tego przychyl-
ny samorząd i niemało rąk do pracy.  
Zapraszamy zatem do inwestowa-

nia w Głubczycach, warto się jednak 
mocno pospieszyć, bo – jak wszędzie 
w XXI wieku – kto pierwszy, ten lep-

szy, a czasami tylko jedyny.
HS (TS)Tereny inwestycyjne

Burmistrz Adam Krupa
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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

Rozmowa  
z ANTONIM KOPCIEM, 
burmistrzem Kątów Wrocławskich

– Jak pan już po jakimś czasie 
ocenia zmiany w oświacie? 

– Na pewno trochę spokojniej niż 
na początku. Na początku był duży 
opór i obawy, czy sobie z tym pora-

dzimy – dlatego, że była to swoista 
operacja na żywym organizmie…

– …i bez znieczulenia.
– Też tak można powiedzieć, 

ale nie miałem obaw związanych 
z tym, że będziemy musieli zwal-
niać nauczycieli, lecz martwiłem 
się, czy poradzimy sobie lokalowo. 
Największe moje obawy dotyczy-

ły Smolca i okolic, a to dlatego, że 
tam przybywa nam najwięcej miesz-

kańców. A mamy przecież określo-

ne możliwości lokalowe dotyczące 
szkoły w Smolcu, którą niedaw-

no rozbudowywaliśmy pod model 
sześcioklasowej szkoły podstawo-

wej wraz z gimnazjum. Natomiast  
w Gniechowicach tego problemu nie 
było, bowiem przed paroma laty wy-

budowaliśmy tam szkołę, która po 
małych przeróbkach adaptacyjnych 
spełnia warunki szkoły ośmioklaso-

wej. Za to w Kątach Wrocławskich 
przy Szkole Podstawowej nr 2 połą-

czyliśmy wszystko w jeden obiekt  
z budynkiem gimnazjum, a w kąc-

kiej SP nr 1 wcześniej opracowa-

liśmy projekt basenu „Delfinka” 
razem z łącznikiem, w którym są 
dodatkowe klasy.

– Czyli największy problem był 
w Smolcu…

– …i dobrze, że kura-

torium wykazało się du-

żym zrozumieniem, bo 
także dzięki temu funk-

cjonuje tam dzisiaj zespół 
szkolno-przedszkolny 
z wykorzystaniem do-

tychczasowego budynku  
gimnazjum.

– Z tego co pan mó-
wi wynika, iż wprowa-
dzenie zmian w oświacie 
przebiegło u was raczej 
bez specjalnych trudno-
ści, ale gminie zamożnej 
łatwiej było przeprowa-
dzić taką operację.

– Zdecydowanie tak! Przecież 
adaptacje i wyposażenie gabinetów 
lekcyjnych kosztuje całkiem sporo 
i nam na pewno było łatwiej przez 
to przejść niż gminom mniej zasob-

nym i mającym mniejszy od nas bu-

dżet. Chciałbym też podkreślić, że 
polski samorząd po 25 latach istnie-

nia jest bardziej mobilny do wpro-

wadzania jakichś zmian. A prze-

cież każdy z rządów miał niemało 
różnych pomysłów – szczególnie 
dotyczących oświaty i każdy mi-
nister oświaty wdrażał coś nowe-

go, począwszy od szkolnych mun-

durków, a skończywszy na różnych  
reorganizacjach.

– W oświacie bywa podobnie 
jak w służbie zdrowia – różne po-
mysły i różne operacje.

– Tylko jeśli chodzi o zdrowie, to 
nie my jesteśmy dysponentem środ-

ków finansowych, ale Narodowy 

Fundusz Zdrowia, który też marnie 
sobie radzi. Inaczej jest z oświatą…

– Tak czy siak, samorząd musi 
od wielu lat radzić sobie z rządo-
wymi pomysłami…

– …i do tego się już przyzwy-

czailiśmy.
– Subwencje oświatowe 

przekazywane przez pań-
stwo do gmin miały pokry-
wać wydatki samorządów 
na szkoły. Ale w praktyce 
gminy muszą coraz więcej 
dopłacać do oświaty.

– W te zapewnienia to ja 
już od dawna nie wierzę. Pa-

miętam, że gdy w roku 1996 
przejmowaliśmy szkoły, to 
na początku tych środków fi-
nansowych wystarczało. Na 
początku – gdy ktoś gospo-

darował oszczędnie – to sub-

wencje wystarczały, ale nie 
na inwestycje w oświacie, 
tylko generalnie na utrzyma-

nie szkół. Jednak od roku 2000 tych 
pieniędzy było relatywnie mniej  
w stosunku do potrzeb. A im lepsza 
jest kadra oświatowa, tym subwen-

cje są bardziej zjadane przez wyż-

sze płace, a do kosztów utrzymania 
oświaty trzeba doliczyć też m.in. re-

monty, modernizacje, energię elek-

W oświatę warto inwestować
tryczną, ogrzewanie, dowozy dzie-

ci… Na to wszystko gmina musi 
znaleźć środki finansowe w swoim 
budżecie.

– Dobra kadra nauczycielska 
to dobry poziom nauczania i wy-
kształcenia młodych ludzi – za-
tem jest to inwestycja w przyszłość 
gminy.

– Właśnie tak to jest i należy in-

westować nie tylko w budynki i ba-

zę oświatową, ale także w kadrę 
nauczycieli, która zapewni odpo-

wiedni poziom nauczania. Przecież 
bezsensownie byłoby stworzyć od-

powiednie warunki, a nie zadbać  
o poziom nauczania. 

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Antoni Kopeć
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W Muzeum Narodowym  
we Wrocławiu otwarta została 
wystawa będąca swoistą 
inicjacją rocznicowego roku.  
Bo ten rok to – jak wszyscy 
wiedzą – 100. rocznica 
odzyskania przez nasz kraj 
niepodległości. Warto jednak 
pamiętać, że obchodzimy 
także 70. rocznicę powstania 
wrocławskiego muzeum. Jeśli 
obecny rok będzie taki jak 
wystawa, o której szerzej  
za chwilkę, to czapki z głów  
i niebu dziękujmy.

„Manieryzm wrocławski”, bo  
o tej wystawie mowa, to już na star-
cie wydarzenie wystawiennicze roku. 
To wyprawa, która poprowadzi nas 
ku początkom XVII stulecia. Piotr 
Oszczanowski, dyrektor wrocławskiej 
placówki, a jednocześnie kurator tej 
wystawy, nie kryje, że ta prezentacja 
jest dla niego czymś szczególnym. 

– Zorganizowanie takiej ekspo-

zycji, pokazanie tych prawie 200 ar-
tefaktów było moim marzeniem. Bo 
manieryzm to, obok modernizmu  
i muzeów, jeden z trzech elementów 
ważnych i dla mnie, i budujących toż-

samość Wrocławia – mówi dyrektor 
Oszczanowski.

W salach muzeum udało się zgro-

madzić przedmioty często niezwy-

kłe. Przyjechały nad Odrę z wielu 
różnych zbiorów polskich i zagra-

nicznych. Zgromadzone w jednym 
miejscu tworzą na swój sposób coś 
niebywałego – obraz wrocławskiej 
sztuki z okolic roku 1600. A był to 
czas dla twórców nad Odrą szcze-

gólny. Powstawały dzieła, które są na 
światowym poziomie. Co prawda nie-

którzy uważają, że czasy manieryzmu 
to upadek sztuki, jakieś wynaturzenie 
sztuki renesansu, ale… To teza nie do 
obrony, bo prace, które możemy zoba-

czyć na wystawie, bronią się same. Ich 
mistrzostwo, precyzja, twórcze poszu-

kiwanie, wyjście poza obowiązujący 
kanon w sposób może i szalony cza-

sami, ale jak najbardziej usprawied-

liwiony… – to wszystko 
składa się na piękną cieka-

wość twórców, która ureal-
niła się w ich pracach.

Bez wątpienia miejscem 
szczególnym wystawy jest 
sala poświęcona kościoło-

wi Świętej Trójcy w Żóra-

winie. Po raz pierwszy od 
II wojny w jednym miej-
scu udało się zgromadzić pochodzą-

ce stamtąd arcydzieła – m.in. ołtarz  
Daniela Schneidera, obraz „Chrzest 

Chrystusa” Bartholomaeusa Sprangera 
oraz rzeźbę „Chrystus przy kolumnie” 
Adriaena de Vriesa.

„Manieryzm wrocław-

ski” to także cacka złot-
nicze, które powstały cho-

ciażby z wykorzystaniem 
strusich jaj, zęba narwa-

la oraz muszli perłopła-

wa. Spotkamy się też z re-

welacyjnymi zdobieniami 
wydawniczymi. A dech 
stracimy (po raz kolejny), 

stając przed skrzydłami ołtarza ufun-

dowanego przez biskupa Jerina, ze 
scenami z życia św. Jana Chrzciciela  

Ta maniera dech zapiera

(kiedyś w katedrze wrocławskiej, 
wykonany w warsztatach złotnika 
Paula Nitscha i malarza Bartholome-

usa Fichtenbergera). Przez 350 lat był 
jednym z największych cudów arty-

stycznych Wrocławia.
Wystawie towarzyszy aplikacja 

mobilna stworzona przez Dariusza 
Dzikona, Pawła Janowskiego i Alek-

sandra Jeroszkina, studentów Poli-
techniki Wrocławskiej. Pracowali 
nad nią pod kierunkiem prof. Kazi-
mierza Chorosia. Więcej o aplika-

cji na stronie www.guideme.cba.pl.
• • •

Od początku marca do 8 kwietnia 
w Muzeum Etnograficznym wysta-

wa o plastyce obrzędowej i jej twór-
cach. Będzie można zobaczyć pi-
sanki zdobione techniką batikową, 
rytowniczą, oklejanki, nalepianki 
oraz jajka artystycznie zdobione. 
Pokazane zostaną także palmy i in-

ne rekwizyty obrzędowości wielka-

nocnej. W czasie trwania ekspozycji 
(24 marca) zostanie zorganizowany 
tradycyjny kiermasz wielkanocny.

Tomasz Miarecki

Miejscem szczególnym wystawy jest sala poświęcona kościołowi Świętej Trójcy w Żórawinie

Obraz „Wizja Ezechiela” Tobiasa Fendta 
uznawany jest za jeden z najlepszych przykładów 
malarstwa manierystycznego na Śląsku
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Czym jest teatr? 
Skomplikowaną układanką, 
całością złożoną z setek części. 
A najważniejszą z teatralnych 
części jest człowiek.  
Bez człowieka teatru nie ma…

– To prawda – uśmiecha się  
Wojciech Dąbrowski, dyrektor 
Wrocławskiego Teatru Komedia.  
– Teatr bez ludzi nie istnieje, ale trze-

ba pamiętać, że ludzie przychodzą  
i odchodzą. Czasem jest to odej-
ście ostateczne. Tak jak odejście  
Wojciecha Pokory, który z Komedią 
współpracował dwadzieścia lat te-

mu, od jej początku. To był jeszcze 
Teatr Poniedziałkowy – wspomina 
Wojciech Dąbrowski. – Stawialiśmy 
pierwsze kroki, Wojtek przyjechał  
i potraktował nas bardzo delikat-
nie… Myśmy się strasznie denerwo-

wali, a on przyglądał się, uśmiechał, 
mówił: nie przejmujcie się! Zrobimy 
sztukę szybko, pierwszy akt rano, 
drugi po połu-

dniu, następnego 
dnia powtórzy-

my i będziecie 
mieli sztukę go-

tową! I rzeczy-

wiście, przyjechał tak do tej re-

alizacji przygotowany – a były to 
Kochane pieniążki Raya Cooney’a –  
że był w stanie nam pokazywać 
wszystko: kto gdzie wychodzi, gdzie 
się ma potknąć, kiedy 
szklankę postawić. To, 
przy jego talencie i świet-
nym aktorstwie, było ge-

nialne! Przyjechał reży-

ser, wielka warszawska 
gwiazda, która nie mia-

ła pretensji o scenogra-

ficzną skromność, o za 
słabe światła, brak ko-

stiumów, w sumie jeszcze brak za-

wodowstwa, brak pełnego teatral-
nego entourage’u. Wojtkowi to nie 
przeszkadzało, uśmiechał się do nas, 
mówił, że kocha takich pasjonatów, 
że się nam na pewno uda… I udało 
się! Pracowaliśmy potem z Wojtkiem  
jeszcze raz, przy Kiedy kota nie ma  

Johnniego Mortimera i Briana 
Cooke’a. Przyjechał wtedy ze swo-

ją żoną – mocno go już wtedy pilno-

wała, żeby nie palił, więc jak mały 
chłopczyk chował się w toalecie tyl-

ko na dwa masz-

ki. Ale te dwa 
maszki i tak by-

ło czuć… Żona 
Wojtka, pasjonu-

jąca się minera-

łami, siłą magiczną kamieni, dała 
wtedy każdemu z nas przed premierą 
kamyczek na szczęście. 

I pomogło, pomaga do dziś, bo 
dwadzieścia lat WTK, które właś-

nie minęły, to było dwa-

dzieścia dobrych lat. 
Świat człowieka teatru 

to jednak nie tylko scena 
i jej przyległości, ducho-

we i fizyczne. To także 
życie – z jego codzien-

nością i z jego pasjami, 
tak bardzo wzbogacają-

cymi człowieczą duszę.  
Wojciech Dąbrowski na przykład gra 
w tenisa. – Dlaczego tenis? Zrezyg-

nowałem z jazdy konnej zawodniczo,  
z WKKW, i musiałem robić coś ta-

kiego, gdzie można było poruszać się, 
wybiegać… Wybrałem tenis, pewnie 
dlatego, że to taka towarzyska gra.  
Po tenisie się spotykamy, w tenisa 
gra sporo ludzi i z biznesu, i z mojej  
teatralnej branży. I razem jest fajnie. 

Czy aktorowi uprawianie spor-
tu pomaga w zawodzie? – Gene-

ralnie powinno się dbać o kondy-

cję, bo to na scenie się 
przydaje – wyjaśnia  
Wojciech Dąbrowski.  
– Jestem na scenie na no-

gach dwie godziny, i gdy-

bym nic nie robił (jak, 
niestety, wielu moich ko-

legów…), to miałbym  
z tym kłopoty. Jest jednak 
też i takie powiedzenie: 
gdyby sport pomagał tak 
bardzo mocno, to zając by 
żył 200 lat, a żółw czte-

ry (śmiech). Ale na pewno 
ruch jest przydatny i po-

maga lepiej funkcjonować 
w tym zawodzie.

Z kolei Marian Czerski  
– aktor związany z Wroc-

ławskim Teatrem Kome-

dia od dwudziestu lat –  
jest maratończykiem,  
i to znakomitym! Biega-

nie to jego pasja. Po raz 
pierwszy startował w Ma-

ratonie Wrocław w roku 
2000. Uczestniczył w międzyna-

rodowych biegach maratońskich, 
między innymi w Berlinie, Pra-

dze, Nowym Jorku. W Polsce rów-

nież – w Warszawie i Poznaniu.  
W maratonie poznańskim, w zawo-

dach w randze Mistrzostw Europy  
w kategorii wiekowej 45 zajął trze-

cie miejsce i zdobył brązowy me-

dal. W roku 2017 we wrocławskim 
maratonie wygrał w kategorii ma-

sters (M 60), tym samym zdobył 
w tej kategorii złoty medal i tytuł  
mistrza Europy. 

– Ogromnie się tego cieszymy!  
– uśmiecha się Wojciech Dąbrow-

ski. – Mieliśmy w teatrze dużą 
imprezę, w czasie której wręczy-

liśmy Marianowi paterę od prezy-

denta Wrocławia. To wspaniałe, jak  
Marian biega! A biega wręcz obse-

syjnie, bo jak nie biega, to się źle 
czuje. Organizm do ruchu się przy-

zwyczaja i bez ru-

chu marnieje.
Wojciech Dą-

browski przyznaje, 
że zna ten problem. 
– Ostatnio wciąż 
trenowałem przed 
mistrzostwami Pol-
ski i wtedy świet-
nie czułem, jak ruch 
pomaga pozbywać 
się z organizmu te-

go, co niepotrzebne, 
wszystkich złych 
energii – mówi. 

Pytam, czy bo-

nusem jest tylko to 
oczyszczenie. Oczy-

wiście nie! Wojciech  
Dąbrowski ma na 
tenisowym koncie 
wiele sukcesów. 

– Zdobyłem mistrzostwa Polski 
na zawodach artystów, odbywają-

cych się przy okazji Turnieju PKO 

Open, w sumie w ubiegłym roku 
wygrałem cztery branżowe turnie-

je tenisowe – kontynuuje dyrektor  
Dąbrowski – ale nikt nigdy nie nazy-

wał tego mistrzostwami Polski. Ale 
z Radkiem Bieleckim z Neo-Nówki  
ustaliliśmy, że turniej, który planu-

jemy, to będą mistrzostwa Polski  

i teraz jestem wicemistrzem Polski 
2018 – zdobyłem tytuł na II Ha-

lowych Mistrzostwa Polski Arty-

stów w Tenisie Ziemnym, który od-

był się w styczniu w hali sportowej  
w gminie Kobierzyce. Uczestniczył 
w nim także wrocławski biznes, 
bowiem założeniem turnieju deblo-

wego jest, aby brało w nim udział 
tylu samo artystów, co biznesme-

nów. I tu warto dodać, że II HMPA  
poza sportową radością miały też wy-

miar bardzo ludzki: turniej HMPA  
był bowiem imprezą charytatywną 
na rzecz Wrocławskiego Hospicjum 
dla Dzieci… 

Swoje sportowe pasje ma też 
drugi z dyrektorów Komedii,  
Paweł Okoński. On lata… – Ma ta-

ki pomysł na życie, że lata sobie, 
a ja patrzę na niego z ogromnym 
podziwem – Wojciech Dąbrowski  
mówi to, przyznając, że owe loty 
Pawła Okońskiego nieco go prze-

rażają. – To sport mniej chyba 
kondycyjny, ale za to stresogen-

ny – dodaje – a umiejętność pa-

nowania nad stresem bardzo się  
w teatrze przydaje. Cóż, Paweł rea-

lizuje swoje marzenia, jest też ster-
nikiem jachtowym i co roku pływa 
po mazurskich jeziorach. To piękna  
umiejętność i pasja!

Trudno się z Wojciechem  
Dąbrowskim nie zgodzić. Sport  
aktorowi – pewnie każdemu czło-

wiekowi teatru – wiele daje, bo-

wiem specyficzne teatralne potrze-

by jakoś może wspomagać. 
A co jeszcze człowieka teatru 

wzbogaca? – To niełatwe pytanie 
– podkreśla Wojciech Dąbrowski. 
– Ale wydaje mi się, że w przypad-

ku takiego teatru, jaki my prowa-

dzimy, wzbogaca nas bezpośredni 
kontakt z widzem, wymiana ener-
gii, którą gromadzimy, bo my wi-
dzowi coś proponujemy, a gdy on 
się angażuje, śmieje się, to znaczy, 
że ta energia do nas wraca. I to bar-
dzo aktorów otwiera, pozwala im 
uwierzyć w siebie.

Trzej panowie z Komedii dzięki 
sportowym pasjom swoje teatral-
ne powołanie realizują skuteczniej.  
A gdy minie marzec i obchody 
Dnia Kobiet, o pasje i sukcesy za-

pytamy panie z Wrocławskiego  
Teatru Komedia… Ata

Najważniejsi są ludzie

Marian Czerski (w środku) z paterą od prezydenta Wrocławia

Wojciech Dąbrowski wybrał tenis

Paweł Okoński za sterami samolotu
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Wojciech Pokora z zespołem „Kochanych pieniążków” – spektaklu, który reżyserował w Teatrze Poniedziałkowym, 
poprzedniku Wrocławskiego Teatru Komedia (rok 1997)
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Rynkowy 
bigos
»	Według Bloomberga, euro-

pejskie banki mają w swoich port-
felach 944 mld euro (czyli 1,17 bln  
USD) niespłacanych kredytów. 
Na „czarnej liście” czołowe miej-
sca zajmują instytucje z Grecji  
i Włoch. Nominalnie największą 
kwotę tzw. toksycznych kredytów 
mają Włochy (224,2 mld USD). Za 
nimi są Francja (142,2 mld USD)  
i Hiszpania (131,4 mld USD).
»	Centralne Biuro Anty-

korupcyjne zatrzymało 6 osób,  
w tym Pawła T., byłego wicemi-
nistra Skarbu Państwa w rządzie 
PO-PSL, a także byłego prezesa 
Giełdy Papierów Wartościowych, 
w związku z prywatyzacją spół-
ki Ciech. Według nieoficjalnych 
informacji, straty mogły sięgnąć 
nawet 110 mln zł.
»	Zmiana na stanowisku sze-

fa PKN Orlen wywołała ogromną 
falę hejtu i ataków medialnych. 
Szybko okazało się, że nowy 
prezes jest spoza wieloletniego 
układu i próbuje rozbić panujące  
w spółce i wokół niej, trwające od 
lat układy biznesowo-personalne. 
Czy mu się uda?
»	Niemiecki dziennik Han-

delsblatt ujawnił, które kraje Unii 
Europejskiej najczęściej łamią jej 
zasady. Okazuje się, że krajem naj-
częściej naruszającym wspólno-

towe zasady są Niemcy. Obecne 
dane pokazują wzrost o 20 proc. 
– w porównaniu z rokiem 2012 – 
naruszania lub łamania unijnych 
przepisów przez Niemcy. Media 
zwracają uwagę, że Niemcy szcze-

gólnie zaniedbały dwie dziedziny: 
ochronę środowiska i transport. 
Za Niemcami w tym niechlubnym 
rankingu znaleźli się: Hiszpanie, 
Belgowie, Grecy, Portugalczycy  
i Francuzi. Polska jest na szóstym 
miejscu. Tuż za nami wymienione 
są Włochy, Cypr i Austria.
»	Statystyki NBP wskazują, 

że aż 17 proc. Polaków nie po-

siada konta bankowego. Z kolei  
z badań zrealizowanych na zlece-

nie Nest Banku wynika, że nie-

mal co piąty z nas (18 proc.) nie 
ma pojęcia, ile wydaje na prowa-

dzenie rachunku osobistego.
»	Bill Gates, drugi najbogat-

szy człowiek na Ziemi, powie-

dział w CNN, że ludzie majętni 
tak jak on powinni płacić znaczą-

co wyższe podatki.
Do rynkowego garnka zaglądał

Damian Bukowiecki

Urząd Komunikacji 
Elektronicznej przedstawił 
wyniki badania 
konsumenckiego, które 
odbyło się w listopadzie 
2017 roku. Zawiera ono 
informacje o tym, jak klienci 
indywidualni i przedsiębiorcy 
korzystają na co dzień  
z usług telekomunikacyjnych.

Ilu z nas ma telefon komórko-

wy? Wolimy abonament czy tele-

fon na kartę? Do czego najczęściej 
używamy internetu, ile za niego 
płacimy i jak zmienia się jego prze-

pustowość? To tylko niektóre z za-

danych pytań. W tym roku UKE 
rozszerzył badanie. Po raz pierw-

szy zebrał opinie m.in. o usługach 
OTT (Over-The-Top; specyficzny 

sposób dostarczania treści wideo, 
audio i innych mediów w interne-

cie), rozwiązaniach smart home, 
smart city oraz autonomicznych 
samochodach. Jak chętnie korzy-

stalibyśmy z usług telemedycznych 
i czy powierzylibyśmy swoje bez-

pieczeństwo sa-

mochodom bez 
kierowców? To 
tylko niektóre 
pytania, na które 
szukano odpo-

wiedzi. Pytano 
także o sieci 5G  
(standard sieci komórkowej no-

wej generacji), które będą wdra-

żane u nas w najbliższych latach 
(z tym pojęciem spotkało się już 
ponad 20 proc. uczestników ba-

dania). Wszystkie te kwestie mają 

już, albo w niedługim czasie będą 
miały, istotne znaczenie dla roz-

woju gospodarki cyfrowej i rynku 
telekomunikacyjnego.

Co wynika z przeprowadzone-

go badania? Okazuje się m.in., że 
już dziewięciu na dziesięciu ba-

danych posiada 
telefon komór-
kowy, a tylko 
10 proc. ma te-

lefon stacjonar-
ny. To, że jeste-

śmy tak bardzo 
mobilni, znaj-

duje też odzwierciedlenie w in-

nych dziedzinach życia – z bada-

nia wynika, że co trzeci z nas ma 
w telefonie zainstalowaną aplika-

cję bankową. Ale jednocześnie tyl-
ko 20 proc. z nas korzysta z roz-

wiązań zwiększających poziom 
prywatności w sieci.

Najwyraźniej satysfakcjonuje 
nas szybkość internetu oferowa-

nego przez operatorów – niemal  
70 proc. chwali się łączem o pręd-

kości wystarczającej do swobodne-

go korzystania ze wszystkich usług 
dostępnych w internecie. Co wię-

cej, już ponad 10 proc. pytanych 
korzysta – najczęściej w domu –  
z rozwiązań M2M, czyli tego, co 
oferuje internet rzeczy. Kolejną po-

zytywną informacją jest to, że de-

klarowana przepustowość interne-

tu stacjonarnego wzrosła w ciągu 
roku z 55 do 83 Mb/s, a mobilnego  
z 48 do 75 Mb/s. Jednocześnie 
otrzymujemy coraz lepsze parame-

try łącza za podobną cenę. 
(opr. tm)

Dostępne na naszym rynku 
smartfony są bezpieczne  
pod względem ilości 
emitowanego promieniowania 
i zgodne z normami 
zawartymi w obowiązujących 
dyrektywach – wynika z kontroli 
przeprowadzonej przez Urząd 
Komunikacji Elektronicznej. 
Nie wszyscy producenci zadbali 
jednak o skompletowanie 
odpowiedniej dokumentacji. 
Konsumenci mogą samodzielnie 
sprawdzić, czy używane  
przez nich produkty są zgodne  
z obowiązującymi przepisami.

Dyrektywy RTTE oraz RED służą 
temu, aby urządzenia wykorzystujące 
komunikację radiową były konstruo-

wane w sposób zapewniający ochro-

nę zdrowia i bezpieczeństwo ludzi  
i zwierząt. Mają one także zapewniać 
kompatybilność elektromagnetyczną 
i w jak najmniejszym stopniu emito-

wać szkodliwe zakłócenia. Zgodność 
dostępnych na polskim rynku smart-
fonów z tymi dyrektywami zbadał 
Urząd Komunikacji Elektronicznej.

– Pozyskaliśmy 23 telefony ko-

mórkowe oraz smartfony. Badaliśmy 
je w naszym laboratorium, a także 
sprawdzaliśmy zgodność oznakowa-

nia z wymogami unijnymi i polskimi 
w zakresie obowiązków informacyj-
nych wobec konsumentów. Pod lu-

pę urzędników wzięliśmy więc to, 
czy telefon jest odpowiednio ozna-

czony, czy tabliczka znamionowa 
jest w sposób prawidłowy zagospo-

darowana oraz czy są tam informa-

cje niezbędne dla klienta – wymienia  
w rozmowie z AI Newseria Innowacje 
Marcin Cichy, prezes Urzędu Komu-

nikacji Elektronicznej.
Sześć spośród 23 skontrolowanych 

urządzeń nie spełniło wymagań w za-

kresie oznakowania i dokumentacji. 
Te niezgodności to niedołączenie do 
wyrobu deklaracji producenta o zgod-

ności urządzenia z wymaganiami czy 
nieprawidłowe oznakowanie na wy-

robie. Wymagań w zakresie oznako-

wania i dokumentacji nie spełniły te-

lefony: Manta TEL1701N, MaxCom 
MM720BB, Xiaomi (MI) Redmi 
Notr 4 3GB RAM 32GB ROM Dark 
Gray 2016102, Ulefon U007 Pro,  
Bluboo Dual oraz Kiano Elegance 5.1.

– Zawsze w takiej sytuacji wzy-

wamy producenta albo, w przypadku 

urządzeń zagranicznych, dystrybuto-

ra, aby naprawili te błędy. We wszyst-
kich przypadkach udało 
się skutecznie wyelimi-
nować uchybienia, więc 
wszystkie urządzenia, 
które są w obrocie i któ-

re badaliśmy, spełnia-

ją wymogi w zakresie 
bezpieczeństwa i obo-

wiązków informacyj-
nych wobec konsu-

mentów – mówi prezes 
UKE.

Dziesięć urządzeń 
zostało poddanych ba-

daniom laboratoryj-
nym. Dobierając mode-

le wyrobów do badań, 
brano pod uwagę ich 
rozpiętość cenową, 
stopień złożoności oraz popularność 
wśród kupujących, tak aby znala-

zły się w tej grupie zarówno telefo-

ny tańsze, jak i droższe i o różnym 
stopniu złożoności. W ramach te-

go badania sprawdzany był między 
innymi współczynnik SAR. Ozna-

cza on szybkość, z jaką energia wy-

promieniowywana przez urządzenie 
jest pochłaniana przez ciało człowie-

ka. Mianem kompatybilności elek-

tromagnetycznej nazywamy z kolei 
zdolność urządzenia do poprawnej 
pracy w danym otoczeniu i niepo-

wodowanie zakłóceń w pracy innych 
urządzeń.

Wyniki kontroli wykazały, że 
wszystkie przebadane laborato-

ryjnie urządzenia przeszły bada-

nia z wynikiem po-

zytywnym, a więc są 
bezpieczne dla użyt-
kowników. Zgodność 
sprzętu z wymogami 
można sprawdzać sa-

modzielnie na stronie 
Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej.

– Na stronie inter-
netowej UKE jest udo-

stępniona lista produk-

tów, które nie spełniają 
wymogów. Każdy mo-

że się z nią zapoznać. 
Jeżeli danego produk-

tu nie ma na takiej li-
ście, to należy domnie-

mywać, że spełnia on 
wszystkie wymagania – tłumaczy 
Marcin Cichy.  (AIN)

Czy smartfon nas zabije?

Telekomunikacja – nowe otwarcie

Według danych firmy 
statystycznej Strategy 
Analytics, w drugim 
kwartale 2017 roku 
sprzedano na świecie 
ponad 360 mln 
smartfonów. W ujęciu 
rok do roku zanotowano 
wzrost o 5,5 proc.  
Z kolei z analiz Gartnera 
wynika, że globalna 
sprzedaż smartfonów 
wyniosła w trzecim 
kwartale 2017 roku  
383 mln sztuk.  
To wzrost o 3 proc.  
w ujęciu rok do roku.
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Piława Górna – str. 5 Kostomłoty – str. 6
Wąsosz – str. 9

Milicz – str. 11Wisznia Mała – str. 8 Żórawina – str. 10

Wrocławski ogród zoologiczny 
cały czas jest miejscem licznie 
odwiedzanym tak przez 
mieszkańców, jak i osoby 
przyjeżdżające turystycznie  
do stolicy Dolnego Śląska. 
Trudno się zresztą temu dziwić, 
bo w zwierzyńcu nad Odrą  
cały czas coś się dzieje  
i nie ma czasu na nudę.

Zainteresowanie wrocławskim 
zoo, szczególnie po otwarciu Afry-

karium, sprawiło, że miejsce to stało 
się dla sporej liczby osób naprawdę 
atrakcyjne. Nie znaczy to oczywi-
ście, że wcześniej ogród świecił pust-
kami. O nie! Zawsze było tam tłum-

nie. Teraz jednak otrzymał to coś 
szczególnego, co go wyróżnia na pol-
skim (i nie tylko) rynku miejsc na 
swój sposób wyjątkowych.

Właśnie to dostrzegli użytkow-

nicy wyspecjalizowanego portalu 
internetowego dzieckowpodrozy.pl. 
To miejsce adresowane do aktyw-

nych rodziców, dla których podróże 
z dziećmi to fascynująca przygoda 
odkrywania świata. Poza treściami 

redakcyjnymi przeczytać 
tam można także blogi re-

dagowane przez podróżni-
ków, którzy bliższy i dalszy 
świat postanowili odkry-

wać ze swoimi dziećmi. 
To naprawdę świetna lek-

tura i cała moc wskazówek 
– jak, gdzie, kiedy i dlacze-

go… Autorzy portalu pro-

ponują również miejsca  
w Polsce i za granicą, które 
warto odwiedzić (edukacja, 
wypoczynek, aktywność fi-
zyczna). Tam też cyklicznie 
powstają rankingi turystycz-

nych hitów (w różnych dzie-

dzinach tematycznych) two-

rzone przez osoby ciekawe 
świata.

Nie tak dawno portal 
dzieckowpodrozy.pl opub-

likował kolejny ranking 
największych rodzinnych atrakcji  
w Polsce. Oddano w nim prawie  
16 tys. głosów. Ten plebiscyt przepro-

wadzono w dwóch etapach. W pierw-

szym wskazano 50 polskich atrakcji 
najczęściej odwiedzanych 
przez rodziny. Z tej liczby 
użytkownicy portalu wy-

brali TOP 10 (w tym ze-

stawieniu nie uwzględnio-

no aquaparków, bo te mają 
swój oddzielny ranking). 
I właśnie w tej dziesiąt-
ce najlepszych rodzinnych 
atrakcji w Polsce na rok 
2018 znalazło się także wrocławskie 
Afrykarium. Przypomnijmy tylko, 
że działa ono od października 2014 
roku i jest projektem wyjątkowym. 
W ogromnym gmachu powstało no-

Rodzinna dziesiątka

woczesne oceanarium, w którym po-

dziwiać można tysiące ryb z całej 
Afryki. Tam również spotkamy hi-
popotamy, pingwiny, golce, mrów-

niki, krokodyle, maleńkie antylo-

py, niektóre gatunki ptaków. Prawie 
kilometrowa ścieżka 
zwiedzania prowadzi 
przez sześć regionów 
Afryki.

Wrocławskie Afry-

karium w TOP 10 
najlepszych rodzinnych atrakcji  
w naszym kraju znalazło się obok 
takich miejsc jak: największy w Pol-
sce Park Rozrywki Energylandia  
w Zatorze, Centrum Nauki Kopernik  

w Warszawie, wrocławskie  
Hydropolis, Park Eduka-

cji i Rozrywki Farma Ilu-

zji we wsi Mościska obok 
Woli Życkiej, Kopalnia 
Soli w Wieliczce, Zagro-

da Edukacyjna „Ziołowy 
Dzbanek” we wsi Sąpy 
niedaleko Elbląga, Bał-
towski Kompleks Tury-

styczny w okolicy Ostrowca Świę-

tokrzyskiego i Osada Słowiańska  
w Sławutowie (leży w połowie dro-

gi pomiędzy Trójmiastem a znanymi 
nadmorskimi miejscowościami wy-

poczynkowymi jak Władysławowo, 
Karwia czy Jastrzębia Góra).

Jak z tego widać, to naprawdę 
godna dziesiątka, którą każdy ro-

dzic ze swoimi podopiecznymi po-

winien odwiedzić. Zresztą jak nie ma 
podopiecznych (bo na 
przykład już wyrośli  
i chodzą swoimi ścież-

kami), to rodzice sami 
także mogą zobaczyć 
te miejsca, bo każdy 

znajdzie tam coś dla siebie. Gwaran-

tuję. A jak już pojawią się w Afryka-

rium na terenie wrocławskiego ogro-

du zoologicznego, to oczywiście nie 
wolno im ograniczyć się tam jedynie 
do niego. Bo atrakcji w zoo jest dużo 
więcej. Wymienię chociażby pawilon 
Madagaskar, ekspozycję Smoków 
Indonezji, terrarium z jedną z najbo-

gatszych w Europie kolekcją gadów 
i płazów, ciekawie zrobioną ekspozy-

cję fauny i flory Odry. To także jed-

no z nielicznych miejsc, gdzie moż-

na zobaczyć okapi, które na wolności 
żyje jedynie w jednym regionie wil-
gotnych lasów równikowych Demo-

kratycznej Republiki Konga, a przez 
Europejczyków odkryte zostało do-

piero na początku XX wieku.
Tomasz MiareckiWizyta w zoo to wielka przygoda i lekcja przyrody

Wrocławskie zoo to jedno z nielicznych miejsc, gdzie można 
zobaczyć okapi

Afrykarium znalazło się wśród największych rodzinnych atrakcji w Polsce
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W NUMERZE

Głubczyce 12

Kąty Wrocławskie 13

Kłodzko – gmina 3

Kostomłoty 6

Milicz 11

Piława Górna 5

Starostwo Powiatowe w Kłodzku 10

Starostwo Powiatowe w Oławie 6

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 5

Ujazd 11

Wąsosz 9

Wisznia Mała 8

Zawonia 7

Żmigród 12

Żórawina 10


