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Trzeciego maja przez Milicz przeszła po raz dwunasty Parada Konstytucji – barwny, atrakcyjny 
pochód, w którym miliczanie udowodnili po raz kolejny, że święta narodowe można obchodzić 
radośnie. A rok 2018 to rok szczególny, rok 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
– W tym wyjątkowym roku bądźmy razem, świętujmy wspólnie – zachęca burmistrz PIOTR LECH.  
– Zapraszam do Milicza!

Jubileusze i zadania

Inwestycji nie odpuszczamy

Natura nas wspiera

– Poza obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości Polski, 
bardzo ważny dla naszej społeczności – i co nas wszystkich 
jednoczy – jest jubileusz 500-lecia konsekracji kościoła  
pw. św. Anny, naszej wspaniałej perły architektonicznej i duchowej 
– podkreśla burmistrz Olesna SYLWESTER LEWICKI.  
Na zdjęciu kościół pw. św. Anny w Oleśnie.

– Oceniam budżet na rok 2018 jako średni – mówi burmistrz Barda 
KRZYSZTOF ŻEGAŃSKI – choć jak na niewielką gminę, to i tak jest 
wysoki, wynosi ponad 30 mln zł, a wydatki inwestycyjne pochłoną 
od 10 do 12 mln zł. Chcę też podkreślić, że nie odpuszczamy 
żadnych możliwych inwestycji, a tym bardziej tych projektów,  
na które jest szansa pozyskania dofinansowania. 

W gminie Wisznia Mała wiosną wiele się dzieje. – Maj jest  
czasem wielu wiosennych festynów – uśmiecha się wójt  
JAKUB BRONOWICKI – a 2 czerwca nasz gminny Dzień Dziecka 
połączony będzie z imprezą organizowaną na lotnisku 
Aeroklubu Wrocławskiego w Szymanowie.

Za nami trzecia edycja Namysłowskich Spotkań Filmowych. Były tradycyjne warsztaty aktorskie, 
edukacyjne pokazy filmowe, występy, spotkania z artystami. A na skwerze przed Namysłowskim 
Domem Kultury pojawiły się kolejne dwie ławeczki. Zasiedli na nich ANNA DERESZOWSKA  
i MICHAŁ ŻEBROWSKI, których bardzo serdecznie witał burmistrz Namysłowa JULIAN KRUSZYŃSKI 
(pierwszy z lewej).

I znowu gwiazdy nad Widawą
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Rok wyjątkowy…
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Mity, fakty, opowiastki
„Kowal zawinił, a Cygana powiesili” i w myśl 

tego ździebko okrutnego powiedzenia 

są tacy, co to włodarzom gmin chcą 

okroić zarobki. Ministrowie chapali bez 

opamiętania kilkudziesięciotysięczne 

nagrody, że aż miło, ale podobno im się 

należało za ciężką pracę, lecz gdy suweren 

się wkurzył i słupki poparcia poleciały  

w dół na łeb, na szyję, przyszło opamiętanie 

i błyskawiczny kontratak. Okazało się 

jednak, że nagrody były nienależne, trzeba 

je zwrócić, ale nie dość tego – uposażenia 

poselskie mają być obniżone, ponieważ  

do polityki nie idzie się dla pieniędzy,  

tylko dla idei i jest to służba. 

Nagrody miałyby być zwrócone  

do Caritasu. Ale jeśli już ma się tak stać,  

to trzeba jednak powiedzieć, że zostały 

wypłacone z budżetu państwa i do tego 

budżetu powinny wrócić. Zwrot takiej kasy 

nie wszystkim ciężko tyrającym politykom 

się podoba, ale prawdopodobnie nie będą 

mieli innego wyjścia, jeśli chcą dalej tak 

sromotnie się poświęcać dla dobra narodu, 

państwa polskiego i partii. Ponadto, aby 

posłowie nie byli osamotnieni w tym 

marszu, wymyślono, że samorządowcy 

też zarabiają za dużo, zatem wójtom, 

burmistrzom i prezydentom również 

trzeba ograniczyć apanaże. Warto 

podkreślić, że drzewiej włodarze gmin 

zarabiali mniej więcej pięć średnich 

krajowych, a teraz to tylko skromne dwie 

średnie, skromne, ponieważ zarządzanie 

gminą to praca od rana do wieczora,  

w świątek i piątek, a do tego obarczona 

ogromną odpowiedzialnością  

i niemałym stresem. 

Od roku 2009 włodarz polskiej gminy 

może zarobić maksymalnie 12 365 zł  

brutto, czyli średnio około 8000 zł 

miesięcznie na rękę. Wszystko jest 

postawione na głowie, bowiem mniej 

więcej takie samo uposażenie dotyczy 

teoretycznie, a w zasadzie praktycznie, 

wszystkich wójtów, burmistrzów  

i prezydentów. Prezydent Warszawy 

otrzyma miesięcznie maksymalnie  

12 365 zł brutto, a wójt najmniejszej gminy 

maksymalnie 12 100 zł brutto,  

a więc prezydent stolicy może otrzymać 

raptem o 265 zł brutto więcej, tylko 

że on zarządza miliardami, a wójt 

gminy zazwyczaj kilkunastoma lub 

kilkudziesięcioma milionami. Jeśli uda 

się zabrać samorządowcom kilka tysięcy 

złotych, to praca włodarza gminy stanie 

się nieopłacalna, biorąc oczywiście pod 

uwagę wszelkie jej obciążenia i – moim 

zdaniem – do samorządów nie trafią tak 

dobrzy ludzie, jacy są dzisiaj. Nie interesuje 

mnie wcale, czy prezydent Wrocławia 

– w którym się urodziłem i od wielu lat 

mieszkam – pracuje dla pieniędzy, czy 

też dla idei, z powodu posłannictwa lub 

poczucia służby albo jakiegoś nieznanego 

mi widzimisię. Pragnę tylko, aby pracował 

dobrze, miał pomysły na rozwój 

miasta, umiał zarządzać i współdziałać 

z ludźmi, szanował mieszkańców i nie 

był skorumpowany. Nie chcę też i nie 

wyobrażam sobie tego, aby zarabiał  

6000 zł, ponieważ to niebezpieczne  

z wielu względów, dla niego upokarzające  

i po prostu śmieszne. 

A na koniec warto wiedzieć, że wysokość 

wynagrodzenia wójta, burmistrza  

i prezydenta miasta, starosty i marszałka 

województwa należy do kompetencji 

właściwej rady lub sejmiku. A zasady 

ustalenia tego wynagrodzenia, 

obowiązkowe jego składniki i ich 

dopuszczalne wielkości reguluje ustawa 

o pracownikach samorządowych oraz 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 

2009 roku w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych. Oczywiście 

ustawę można zmienić, ale dzisiaj,  

to co komu do domu, jak chata nie jego?

• • •

W niektórych gminach kampanie 

samorządowe w toku i m.in. w gminie 

Sitkówka-Nowiny (województwo 

świętokrzyskie) wójt Sebastian 

Nowaczkiewicz złożył do Sądu 

Rejonowego w Kielcach prywatny akt 

oskarżenia przeciwko czterem osobom  

– potencjalnym rywalom  

w walce o fotel gospodarza gminy, 

którzy w internecie mieli wypisywać na 

niego obraźliwe komentarze. Polityczne 

spory w tej gminie trwają od dłuższego 

czasu i choć w poprzednich wyborach 

samorządowych do 15-osobowej rady 

gminy weszło 14 radnych kojarzonych 

z wójtem Nowaczkiewiczem, to dziś 

większość jest już w opozycji. Warto też 

podkreślić, że przeciwnicy wójta zarzucają 

mu m.in., iż w latach 2015-2017 przyznał 

swoim bliskim współpracownikom 

wysokie nagrody.

• • •

Na Warmii i Mazurach wystąpiły problemy 

z urzędnikami wyborczymi i ustaleniem 

granic okręgów. Na razie udało się 

powołać pięciu komisarzy wyborczych, 

którzy nadzorują wybory, a później 

ustalają ich wynik. Problemem jest to,  

że nie ma wystarczającej liczby chętnych 

na urzędników wyborczych. Dodatkowo, 

rady gmin powinny były ustalić granice 

okręgów wyborczych do Wielkanocy,  

ale nie wszystkie zdążyły i pojawiły się 

błędy, gdy radni próbowali manipulować 

granicami okręgów wyborczych. 

Dotychczas na Warmii i Mazurach 

komisarzy było dwóch – jeden  

w okręgu elbląskim, drugi w olsztyńskim. 

Teraz będzie ich pięciu – w okręgu 

elbląskim dwóch, a w olsztyńskim trzech. 

Komisarze są podzieleni terytorialnie, 

każdy z nich będzie nadzorował wybory 

w konkretnych powiatach. Ponadto, 

w porównaniu z dotychczasowymi 

komisarzami, będą mieć dwa nowe 

uprawnienia – zlecanie druku kart  

do głosowania, a od 1 stycznia 2019 roku  

będą też dzielić gminy na okręgi 

wyborcze i obwody głosowania.  

Teraz robią to rady gmin.

• • •

Wydział zamiejscowy w Krakowie 

Prokuratury Krajowej zarzuca sześciu 

osobom przekroczenie uprawnień 

i korupcję w związku z planami 

inwestycyjnymi na gruntach gminy 

Połaniec. Akt oskarżenia trafił już do 

Sądu Rejonowego w Kielcach. Jak ustaliła 

prokuratura, podejrzani planowali 

przejęcie przez spółkę zarządzaną przez 

warszawskiego przedsiębiorcę Dariusza M.  

gminnych nieruchomości gruntowych 

Połańca i włączenie ich do Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A.,  

uzyskanie profitów finansowych 

związanych z przynależnością  

do tej strefy, a także uzyskanie pomocy 

finansowej na inwestycje związane  

z ekologicznymi źródłami energii.  

Akt oskarżenia obejmuje: byłego prezesa 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Kielcach Andrzeja P., przedsiębiorcę 

Dariusza M., burmistrza Połańca Jacka T.,  

byłego prezesa Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Starachowice S.A.  

Cezarego T., byłego wiceprezesa tej strefy 

Zdzisława K. i byłą prokurent strefy Annę J.  

Zarzuty aktu oskarżenia dotyczą m.in. 

przekroczenia uprawnień funkcjonariusza 

publicznego w celu uzyskania korzyści 

majątkowej, powoływania się na wpływy 

w instytucjach samorządowych  

i państwowych oraz oferowanie korzyści 

majątkowych w zamian za korzystne 

załatwienie spraw. Śledztwo prowadzi 

Małopolski Wydział Zamiejscowy 

Departamentu do Spraw Przestępczości 

Zorganizowanej i Korupcji  

Prokuratury Krajowej w Krakowie.

Podglądacz samorządowy
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Zmiany założone w ustawie  
o wspieraniu nowych inwestycji 
oznaczają prawdziwą rewolucję dla 
SSE. Przede wszystkim rozszerzają 
możliwość udzielania ulg podatko-

wych firmom, które inwestują nie 
tylko w specjalnych strefach eko-

nomicznych, lecz także na terenie 
całego kraju. Nie będzie więc już 
potrzeby rozszerzania granic stref. 
Dotychczas obszar objęty SSE  
wynosił 25 tys. ha, czyli 0,08 proc. 
powierzchni kraju.

Bez granic, ale…
– Nowa ustawa oznacza, że nie 

będzie już granic. To była wielka 

bariera. Czasami mieliśmy bardzo 
dobrą inwestycję, ale ulokowaną 
w biurowcu poza strefą. Dzisiaj 
tej bariery nie będzie. Plusem jest 
na pewno duża liczba kryteriów 
jakościowych, które mówią, że in-

westor dostanie punkty za współ-
pracę z uczelniami, za działy  
R&D, współpracę z klastrami. 
To cieszy, bo wtedy wiemy na 
pewno, że taka inwestycja bę-

dzie bardzo mocno zaawansowa-

na technologicznie – tłumaczy  
w rozmowie z agencją informa-

cyjną Newseria Janusz Michałek, 
prezes Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej.

Rozwój dla regionu
Cenione mają być zwłaszcza 

te inwestycje, które pozytywnie 
przełożą się na rozwój gospodar-
czy kraju i danego regionu. We-

dług ustawy, nad którą pracuje 
Sejm, projekt inwestycyjny bę-

dzie mógł otrzymać maksymalnie  
10 punktów jakościowych w obsza-

rze rozwoju naukowego (współpra-

ca z uczelniami, rozwój klastrów, 
działalność B+R), rozwoju struk-

turalnego (zatrudnienie kadry ze 
specjalistycznym wykształceniem, 
stworzenie wysokopłatnych miejsc 
pracy), zrównoważonego rozwoju 
(kluczowe jest miejsce inwesty-

cji, dodatkowe punkty za wspar-
cie małych firm oraz inwestycje  
w średnich miastach) oraz rozwoju  
zasobów ludzkich (dodatkowe  
benefity dla pracowników).

Liczy się kadra
– Zmienia się sposób myśle-

nia. Już nie wystarczy dobry te-

ren, nawet dobrze przygotowany,  
z uzbrojeniem, bo inwestor jest 
ba rdzo wymagający.  P rzede 
wszystkim trzeba stawiać na pra-

cownika, na jego wykształcenie, to 
dla SSE wielka szansa, ale i wiel-
kie zagrożenie, bo w Polsce bez-

robocie jest dziś bardzo niskie. 

Obecnie nie zależy nam na samych 
miejscach pracy, ale na tych wyso-

kospecjalistycznych. To staramy 
się robić w strefach, a nowa usta-

wa zmierza właśnie ku temu, żeby 
takie inwestycje przyciągać – pod-

kreśla prezes KSSE.
Nowe przepisy mają przyciągnąć 

te najbardziej wartościowe inwe-

stycje. Im bardziej zaawansowane 
technologicznie, tym większa szan-

sa na przyciągnięcie najlepszych 
pracowników. To może stanowić 
odpowiedź na największą bolączkę 
inwestorów, czyli brak wykwalifi-
kowanej kadry. 

(new)

Strefa
to szansa
– Proponowane przepisy o specjalnych strefach 
ekonomicznych pozwolą stworzyć lepiej płatne  
i wysokiej jakości miejsca pracy – podkreśla  
JANUSZ MICHAŁEK, prezes Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Przyznawane inwestorom 
punkty za współpracę z uczelniami, klastrami  
czy za działy badań i rozwoju mogą być gwarantem 
zaawansowanej technologicznie inwestycji.  
Te zaś mogą przyciągnąć wysoko 
wykwalifikowanych pracowników, a to ich brak  
jest największą bolączką inwestorów.

W Polsce działa obecnie 14 specjalnych stref ekonomicznych. Najstarszą polską strefą jest utworzona w 1995 roku SSE Euro-Park Mielec.  
Zdaniem ekspertów, projekt ustawy rozszerzający SSE na całą Polskę może być szansą rozwoju szczególnie dla mikro-, małych i średnich firm
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Jakie są możliwości 
sfinansowania działań 
sportowych na terenie gmin? 
Między innymi na to pytanie 
spróbują odpowiedzieć 
przedstawiciele Programu 
Sportbonus oraz Fundacji 
Orły Sportu – organizatorzy 
konferencji, nad którą 
patronat objęły między innymi 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
oraz Polski Komitet Olimpijski.

Ogólnopolska konferencja dla 
przedstawicieli gmin „Sfinansuje-

my Sport w Twojej Gminie” odbę-

dzie się 5 czerwca 2018 r. 
w Centrum Olimpijskim  
w Warszawie (ul. Wybrze-

że Gdyńskie 4). Celem 
konferencji jest zaprezen-

towanie możliwości sfi-
nansowania sportu na tere-

nie własnej gminy, poprzez 
udział w największej akcji 
społecznej w historii pol-
skiego sportu skierowanej do szkół 
oraz dziecięcych i młodzieżowych 

drużyn sportowych – Sportbonus 
Dzieciom. Wśród prelegentów konfe-

rencji będą m.in.: Bartosz Kwiatkow-

ski – prezes Fundacji Kibica, Łukasz 
Strzelecki – prezes zarządu Fundacji 
Orły Sportu, Marcin Herra – twór-
ca sukcesu organizacyjnego Euro 
2012, Michał Gradzik – Sponsoring  
Insight, Bartłomiej Korpak – sekre-

tarz generalny AZS, Tomasz Rozenek  
– Lagardere Sport, Apoloniusz Tajner 
– prezes PZN, Ireneusz Maciej Zmo-

ra – prezes zarządu Stali Gorzów. 
Patronat nad tym przedsięwzięciem 
objęły między innymi Ministerstwo 
Sportu i Turystyki oraz Polski Ko-

mitet Olimpijski. Jednym  
z patronów medialnych 
jest też nasz miesięcznik.

Dotychczasowy sukces 
akcji Sportbonus Dzie-

ciom sprawił, że pomysło-

dawcy podjęli się organi-
zacji lokalnych edycji. Ze 
względu na duże zaintere-

sowanie, liczba gmin, któ-

re będą mogły przyłączyć się do ak-

cji jest ograniczona. O uczestnictwie 

zdecyduje kolejność zgłoszeń. Do tej 
pory organizatorom udało się zaan-

gażować ponad: 5,5 tys. szkół i dru-

żyn sportowych, 130 tys. rodziców  
oraz 1100 firm z całego kraju.

Sportbonus Dzieciom to 
szereg korzyści dla gminy. 
Organizatorzy przedsię-

wzięcia wymieniają środki 
finansowe dla szkół 
i drużyn sporto-

wych, rozwój lokal-
nej przedsiębior-
czości, integrację 
lokalnej społecz-

ności poprzez 
zaangażowanie  

rodziców, trenerów, przedstawicieli 
biznesu, promocja gminy w Polsce 
i regionie.

Dodatkowo gminy, które przy-

stąpią do akcji, otrzyma-

ją nagrody gwarantowane  
o łącznej wartości 6 mln zł  
– personalizowane apli-
kacje mobilne dla szkół  

i drużyn ułatwiają-

ce zarządzanie i ko-

munikację z rodzi-
cami, trenerami, 
nauczycielami. 
Na uczestników 
czekają też sprzęt 
sportowy, szansa  

na uczestnictwo w obozach, spot-
kania ze znanymi sportowcami.  
Są też przewidziane nagrody dla ro-

dziców, w tym między innymi table-

ty i wyjazdy weekendowe. Dodatko-

wo każda gmina, która przystąpi do 
programu, otrzyma Certyfikat Spor-
towej Gminy Roku, potwierdzający 
jej sportowe zaangażowanie. 

Organizatorzy zapraszają wszyst-
kie gminy do udziału w konferen-

cji oraz do organizacji lokalnych 
edycji akcji Sportbonus Dzieciom. 
Wspólnie łatwiej jest spełnić marze-

nia młodych sportowców. Więcej in-

formacji znaleźć można na stronie  
www.sportbonus.pl/gmina.  (ptr)

Sport w gminach
– może być jeszcze lepiej

Fundacja Orły Sportu chce wyznaczać trendy w propagowaniu aktywnych form spędzania czasu wolnego, a także zarzą-
dzać znaczącą częścią „orlików” w Polsce na zunifikowanym, najwyższym poziomie. Ambasadorami fundacji są najwięk-
sze gwiazdy polskiego sportu – szybujące już orły stanowią bowiem wzór dla tych mniejszych, dopiero się rozwijających. 
Misją Fundacji Orły Sportu jest zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Celem jest, by liczba uczniów 
szkół podstawowych uprawiających amatorsko sport wzrosła o 21 p.p., czyli taki procent, jaki obecnie nie ćwiczy na lek-
cjach wf. Fundacja ma wychowywać także kolejne pokolenia sportowców dzięki zapewnieniu najmłodszym odpowied-
niej opieki podczas zajęć na „orlikach”. Wyszkolenie animatorów pozwoli na urozmaicanie dzieciom form aktywności 
fizycznej oraz zarażanie ich miłością do uprawiania sportu. 
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„Przeważnie racjonalistyczny  
Europejczyk znajduje w sobie coś, 
co jest mu obce, i szczyci się tym, 
nie zdając sobie sprawy, że swoją ra-

cjonalność osiągnął kosztem własnej 
witalności, a prymitywna część jego 
osobowości jest w konsekwencji ska-

zana na mniej lub bardziej podziem-

ną egzystencję”.
Carl Gustav Jung  

„Wspomnienia, sny, myśli”
 

„Opada na tron. Ukrywa twarz  
w dłoniach. Wyczuwa się w nim 
straszliwą wewnętrzną walkę”.

„Prześniony sen! Stargany łań-

cuch złud!”.
Karol Szymanowski  

„Król Roger”  
(tekst: Jarosław Iwaszkiewicz)

 

Punktem wyjścia edycji festiwa-

lu zatytułowanej „Wyzwolenie” jest 
inauguracyjny „Król Roger” Karola 
Szymanowskiego, opera ukazująca 
próbę wyzwolenia się od kultury, jej 
norm moralnych, społecznych i oby-

czajowych. Dzieło polskiego kompo-

zytora opisuje konflikt dwóch aspek-

tów człowieczeństwa, racjonalności  
i instynktu, oraz próbę uwolnienia się 
od dramatycznego rozdarcia między 
tymi przeciwstawnymi sobie żywio-

łami. W roku setnej rocznicy zakoń-

czenia I wojny światowej oraz stulecia 
odzyskania przez Polskę niepodle-

głości festiwal podejmuje także temat 
wolności w kontekście politycznym  
i społecznym. Usłyszymy wyśmieni-
tą „Paukenmesse” Josepha Haydna, 
mszę z okresu wojen napoleońskich, 
czasów tuż po rewolucji francuskiej, 
kiedy formował się model funkcjono-

wania naszego współczesnego świata.
Do postaci Bonapartego nawiązuje 

także wspaniała „Oda do Napoleona” 
Arnolda Schönberga, skomponowana 
podczas II wojny światowej, do słów 
wiersza George’a Byrona – miażdżą-

cej krytyki pokonanego imperatora. 
Napoleon sprzeniewierzył się ideałom 
wolnościowym, które wyniosły go do 
władzy, i stał się dyktatorem podob-

nym do wielu tyranów obecnych na 
kartach historii. Postawę władcy tota-

litarnego celnie wyśmiał w „Der Tri-
bun” Mauricio Kagel. Na tym samym 
koncercie zabrzmi „Sześć bagatel” 
Antona Weberna, uznanego – podob-

nie jak Schönberg – za kompozytora 
zdegenerowanego i z tego powodu 
zakazanego w III Rzeszy. Z obłędem 
trybuna kontrastuje piękno twórczości 
Claude’a Debussy’ego, którego set-
na rocznica śmierci przypada w tym 
roku. Paradoksalnie to ludzie oddają 
totalną władzę jednostce, która na-

stępnie ich tyranizuje. Mechanizm ten 
opisał już w XVI wieku Étienne de la 
Boétie w „Rozprawie o dobrowolnej 

niewoli”, z której pochodzi tytuł kon-

certu. Podobnie żołnierz z powsta-

łego dokładanie sto lat temu utworu  
Igora Strawińskiego: walczy o od-

zyskanie osobistej wolności, ale po-

tem sam oddaje się w niewolę diabłu,  
ulegając żądzy posiadania.

Na festiwalu Wratislavia Cantans 
nie może zabraknąć znakomitych  
ansambli wokalnych. Narodowy Chór 
Ukrainy Dumka wykona utwory  
a cappella Henryka Miko-

łaja Góreckiego oraz ukra-

ińską muzykę ludową i sa-

kralną. Collegium Musicale 
z Estonii – również świętu-

jącej stulecie niepodległo-

ści – wraz z NFM Orkiestrą 
Leopoldinum przedstawi 
polską i estońską muzykę 
współczesną. Do Wrocła-

wia z programem podejmującym te-

matykę snu – rozumianego jako chwi-
lowe wyzwolenie się od zmęczenia 
i trosk – powróci znany z niezwy-

kle oryginalnego brzmienia zespół  
Graindelavoix. Włoska La Compagnia  
del Madrigale wykona arcydzieła  
z fundamentalnej dla historii muzyki 
Księgi VIII „Madrygałów” Claudia  
Monteverdiego. W doskonałych dra-

maturgicznie utworach pojawia się 
motyw wojny, jednak u Monteverdiego  
są to potyczki serca – dużo mniej 
zgubne w skutkach niż zmagania  
militarne.

W roku polskiego jubileuszu zapre-

zentujemy operę niezmiernie intere-

sującej kompozytorki Elżbiety Sikory, 
traktującą o jednej z najważniejszych 
Polek i jednocześnie jednej z najwięk-

szych postaci w historii nauki – Marii  

Skłodowskiej-Curie. Tytułowa  
Madame Curie musiała wywalczyć 
sobie wolność wyboru drogi życio-

wej, mierząc się z szeregiem stereo-

typów i uprzedzeń wobec kobiet. 
Tak jak w poprzednich latach, za-

praszamy na koncert poświęco-

ny wyjątkowemu polskiemu kom-

pozytorowi baroku i początków 
klasycyzmu – postać Marcina Józefa  
Żebrowskiego przybliży niestrudzo-

ny w zgłębianiu rodzi-
mej spuścizny muzycznej  
Andrzej Kosendiak. Usły-

szymy dzieła, które po-

wstały dzięki mecenatowi 
istotnego w historii kra-

ju sanktuarium na Jasnej  
Górze. Jak w każdej edycji, 
czeka nas też typowo wroc-

ławski koncert złożony  
z zabytków muzycznych przechowy-

wanych w tutejszej bibliotece – tym 
razem będą to nie tylko kompozycje 
aktualnie znajdujące się w Bibliotece  
„Na Piasku”, lecz także dzieła z ma-

nuskryptu pochodzącego z Wroc-

ławia i przechowywanego obecnie  
w Berlinie, zawierającego rzadko spo-

tykane w początkach XVII wieku so-

lowe utwory skrzypcowe, autorstwa 
m.in. Stephena Nau, Giovanniego 
Bassano i Francesca Rognoniego.

Festiwal zwieńczy wielkie dzie-

ło oratoryjne – „Messa da Requiem” 

Giuseppe Verdiego w wykonaniu  
sir Johna Eliota Gardinera i jego Mon-

teverdi Choir oraz Orchestre Révolu-

tionnaire et Romantique. Z tym cenio-

nym utworem związana jest ogromna 
tradycja wykonawcza, tymczasem 
słynny angielski maestro proponuje 
nam spojrzeć na niego tak, jak patrzy-

my na muzykę dawną, i zadać sobie 
pytanie, jakiej interpretacji tej genial-
nej mszy żałobnej chciałby sam kom-

pozytor. Verdi, tak jak Szymanowski, 
któremu poświęcona jest inauguracja, 
był wielkim patriotą – zaangażował 
się w budowanie zjednoczonego za 
jego życia państwa włoskiego; podob-

nie Szymanowskiemu bliska była idea 
odbudowy państwowości polskiej.

Program festiwalu przywołuje dra-

matyczne wydarzenia z historii, z któ-

rych każde w jakimś stopniu jest zwią-

zane z dążeniem do wolności – państw, 
grup społecznych, jednostek. Program 
jest zaproszeniem do zastanowienia się 
nad tematem niezależności, samosta-

nowienia – czy naprawdę chcemy być 
wolni? Od czego pragnijmy się wy-

zwolić? Ile wysiłku jesteśmy w stanie 
włożyć w wywalczenie niezależności? 
Niech do refleksji natchnie nas muzyka 
będąca zawsze przestrzenią wolności.

Giovanni Antonini

dyrektor artystyczny

Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans

im. Andrzeja Markowskiego

53. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans 
im. Andrzeja Markowskiego

Wyzwolenie Wrocław i Dolny Śląsk7-16.09.2018

Andrzej Kosendiak – dyrektor generalny                       Giovanni Antonini – dyrektor artystyczny

Program 53. Wratislavii Cantans:

www.nfm.wroclaw.pl/wratislavia-cantans-2018
www.gminapolska.com

Bilety na festiwalowe koncerty dostępne są  
w kasach biletowych NFM (plac Wolności 1) oraz online.

Gdy 4 września 2015 roku otwarte 
zostało Narodowe Forum Muzyki, 
nikt się chyba nie spodziewał, 
że stanie się NFM aż tak ważnym 
punktem na muzycznej mapie  
nie tylko Polski, ale całej Europy.  
A NFM to ciągły rozwój. 

Sprzyja owemu rozwojowi z jed-

nej strony bardzo wysoka jakość ar-
tystyczna muzyków i zespołów, zwią-

zanych z Forum, z drugiej – między 
innymi – realizacja projektu „Rozwój 
działalności artystycznej i edukacyjnej 
NFM poprzez zakup sprzętu i wyposa-

żenia”, dofinansowanego z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-

wisko 2014-2020.
I tu staje się coś, co – jak niespeł-

niane marzenie w sercach melomanów 
wrocławskich (i nie tylko…) – gdzieś 
w muzycznym niebie istniało. Oto bo-

wiem w ramach owego projektu w Sali 
Głównej Narodowego Forum Muzyki 
powstanie wspaniały instrument – or-
gany piszczałkowe. Marzenie – bardzo 
dawne, przypomnijmy so-

bie (artystycznie mocno nie-

doskonałą...) niby-organową 
rzeźbę w starej filharmonii 
– staje się rzeczywistością. 

Zresztą nie tylko orga-

ny, których fasada jest już 
gotowa, wzbogacą NFM 
– dzięki dofinansowaniu 
kupiono już zabytkową 
wiolonczelę, najwyższej ja-

kości sprzęt nagłośnienio-

wy wraz z komputerami  
i oprogramowaniem, zna-

komity sprzęt fotograficz-

ny, z dronem… To dopiero początek,  
a wśród ważnych planów NFM jest 
np. budowa platformy schodowej, 

czyli wyposażenie ułatwiającego 
korzystanie z oferty NFM niepeł-
nosprawnym. Organy zaś to jakby 
metafizyczny symbol nowego etapu 

rozwoju NFM – wykonane w tradycji 
francuskich organów symfonicznych 
z XIX-XX wieku, otworzą nam świat 

Będzie jeszcze piękniej…
muzyki organowej mało znanej. Men- 
delssohn, List, a potem Cesar Franck…  
I Max Reger… i wiek XX – przede 
wszystkim Olivier Messiaen, ale i Paul 
Hindemith czy Arnold Schönberg. 

Organy w NFM tworzyć będą  
– bo jakoś bardziej pasuje mi tu 
„tworzenie” niż „budowanie” –  

znakomici specjaliści. 
Firma Orgelbau Klais 
została stworzona przez  
Johannesa Klaisa w 1882 
roku w Bonn. Zajmuje 
się nie tylko budową no-

wych organów, ale także 
odtwarzaniem i restau-

rowaniem starszych in-

strumentów. To firma ro-

dzinna, zarządzana przez 
kolejne pokolenia rodzi-
ny Klais; dziś na jej czele 
stoi Philipp Klais (twier-
dzi on, że sala NFM to 

jedna z najpiękniejszych sal koncer-
towych świata), prawnuk założycie-

la, który dorastał, obserwując pracę  

w warsztacie. Studiował między in-

nymi w Alzacji i w Niemczech. Przez 
kilka lat ściśle współpracował z oj-
cem, zanim przejął firmę w 1995 ro-

ku. Jego świeże pomysły łączą się  
z praktycznym doświadczeniem.  
Firma Klais to na organowym rynku 
potęga – wystarczy wspomnieć, że to 
ta firma stworzyła organy dla sław-

nej Elbphilharmonie w Hamburgu  
czy katedry w Saragossie! 

Warto przytoczyć kilka „organo-

wych” liczb – one bowiem pozwolą 
uruchomić wyobraźnię: NFM-owskie 
organy będą miały 80 głosów, prawie 
5000 piszczałek, z których największa 
to 10 m długości, najmniejsza – 11 mm. 
Szerokość organów to 9 m, wysokość  
– 14 m, głębokość – 4,5 m, i ważyć 
będą około 30 ton, a przy ich budowie 
przez około 30 000 godzin pracować 
będzie 45 budowniczych. 

Budowa organów zakończy się  
w roku 2020. I będzie to początek  
nowej NFM-owskiej ery… 

Anita Tyszkowska

Orgelbau Klais – warsztaty
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Dobrzeń Wielki – Groß Döbern

Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44

46-081 Dobrzeń Wielki
tel. 77 469 55 25, 77 469 54 83

fax 77 469 55 24
ug@dobrzenwielki.pl

www.dobrzenwielki.pl

Rozmowa  
z HENRYKIEM WRÓBLEM, 
wójtem gminy Dobrzeń Wielki

– Dawno ze sobą nie rozmawia-
liśmy, i to z różnych przyczyn, od 
nas niezależnych. Ale nie wracaj-
my do trudnej przeszłości dla wa-
szego samorządu i porozmawiaj-
my o teraźniejszości i o najbliższej 
przyszłości gminy Dobrzeń Wiel-
ki. Zatem zacznijmy od budżetu  
gminy…

– Tegoroczny budżet naszej gmi-
ny jest jeszcze całkiem fajny, po-

nieważ zasila go 9 mln zł z Opola,  
a dochody nasze wynoszą 46 mln zł.  
Można zatem powiedzieć, że bu-

dżet jest niezły i mamy w nim oko-

ło 7 mln zł przeznaczonych na in-

westycje, głównie drogowe. Ponadto 
w tym roku rozpoczniemy moder-
nizację naszego Gminnego Ośrod-

ka Kultury, którą prawdopodobnie 
przeprowadzimy na raty, ponieważ 
dzisiaj nie stać nas już na tak duże 
jednorazowe wydatki. Oczywiście, 
ze wszelkich możliwych źródeł sta-

ramy się pozyskać dofinansowania 
do naszych inwestycji, ale nasz plan 
inwestycyjny układamy nie pod na-

sze największe potrzeby, lecz pod 

zadania, na które możemy uzyskać 
dotacje. Robi tak wiele gmin i nie 
jest to coś niepowszedniego i za-

skakującego.
– To naturalne 

i automatyczne, że 
jeśli zmniejsza się 
kondycja finansowa 
gminy, to wzrasta de-
terminacja dotyczą-
ca pozyskiwania ze-
wnętrznych środków 
finansowych.

– Ale nam prze-

szkadza ogon ciągną-

cy się za nami, ponie-

waż przez lata 2016  
i 2017 przy pozyskiwa-

niu finansowych środ-

ków zewnętrznych le-

gitymowaliśmy się 
wysokimi dochodami, 
co wynikało z tego, że 
wskaźniki ministra finansów doty-

czą dwóch lat wstecz i z tego powodu 
byliśmy bici jako gmina.

– Przed okrojeniem waszej 
gminy o kilka sołectw…

– …mieliśmy dochód 3500 zł na 
mieszkańca, a teraz mamy 1600 zł, 
lecz w ministerialnych papierach cią-

gle jest jeszcze te 3500 zł i to jest 

szkopuł, a te 1600 zł znajdzie się tam 
dopiero w przyszłym roku. Jeszcze  
w tym roku płacimy „janosikowe”, 
ale w przyszłym roku już nie.

– Na początku naszej rozmowy 
zaznaczył pan, że jeszcze w tym 
roku dysponujecie dobrym budże-
tem, ale to się zmieni.

– Zmieni się, i to mocno. Dzisiaj 
miasto Opole ma zapisaną w swo-

ich dokumentach planistycznych  
i finansowych pomoc finansową 
gminie Dobrzeń Wielki wynoszą-

Ludzi trzeba szanować
cą w latach 2019-2020 po 6 mln zł.  
W tych dwóch latach można spokoj-
nie patrzeć na to, co się będzie dzia-

ło, ale później żadna pomoc finanso-

wa nie jest przewidywana i pojawi się 
problem z domknięciem budżetu na-

szej gminy. Będą potrzebne zdecydo-

wane działania, które z jednej strony 
spowodują duże oszczędności, co lu-

dziom na pewno nie będzie się podo-

bać, a z drugiej strony trzeba będzie 
pomyśleć o dodatkowych dochodach 
i perspektywach na przyszłość.

– To duże wyzwanie dla wa-
szego samorządu i twardy spraw-
dzian.

– Oczywiście, że tak i na pew-

no sytuacja ta nie będzie należała 
do komfortowych. Trzeba zdać so-

bie sprawę z tego, że od wielu lat 
w gminie Dobrzeń Wielki raczej 
nie brakowało pieniędzy, a dzisiaj 
zaczyna ich brakować i widzę, jak 
duże wywołuje to problemy spo-

łeczne i międzyludzkie oraz tarcia. 
Powiem zupełnie szczerze, że cza-

sami widzę, iż niektórzy ludzie po 
prostu nie wierzą w to, że może być 
niedobrze. Takie odnoszę wrażenie 
i to mnie trochę przeraża.

– To tak jak w domu. Wszyst-
ko jest w porządku, oboje rodzi-
ce pracują i naraz jedno z nich 
traci pracę i budżet domowy jest 
o połowę mniejszy. Wtedy człon-
kom rodziny trudno się przesta-
wić, zaakceptować stan faktyczny 
i finansowy marazm. To duże wy-

zwanie dla tej rodziny, a dla pol-
skich samorządów największym 
wyzwaniem są tegoroczne wybory 
samorządowe.

– Będę ubiegał się o ponow-

ne wójtowaniu w gminie Dobrzeń 
Wielki, mam sporo nowych pomy-

słów dotyczących rozwoju naszej 
gminy, choć dzisiaj nie wiem, czy 
spodobają się one naszej społeczno-

ści. Nie chcę oszukiwać mieszkań-

ców i nie wolno mi dzisiaj powie-

dzieć, że wszystko będzie dobrze  
i że nic się nie zmieni.

– Czyli trudna prawda i działa-
nie z otwartą przyłbicą.

– Ludzi trzeba szanować.
Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Henryk Wróbel

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Starostwo Powiatowe  
we Wrocławiu

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

starostwo@powiatwroclawski.pl
www.powiatwroclawski.pl

Rozmowa  
ze starostą wrocławskim 
ROMANEM POTOCKIM

– Jest tajemnicą poliszynela, 
że starostwa to całkiem duże fir-
my zarządzające sporymi mająt-
kami, w których pracuje wiele 
osób.

– Powiat wrocławski składa się  
z dziewięciu podwrocławskich 
gmin. To prawie 140 tys. mieszkań-

ców i niemal 600 km dróg oraz sto-

pa bezrobocia wynosząca 1,8 proc., 
która jest niższa niż we Wrocławiu. 
W ubiegłym roku ukazał się ran-

king gmin i powiatów mających 
dużą zdolność kredytową, a nasz 
Powiat przy budżecie o 40 milio-

nów mniejszym niż w tym roku, był  
– jeśli chodzi o zdolność kredytową –  
na szóstym miejscu w Polsce. Na 
początku tego roku spłaciliśmy pra-

wie 5 mln zł kredytu, zwiększając 
budżet o 40 mln zł.

– Porozmawiajmy o samym 
starostwie wrocławskim, firmie 
wcale niemałej.

– Rzeczywiście, to spora firma, 
zatrudniająca około 500 pracowni-
ków nie tylko w samym starostwie, 
ale również w zakładzie katastral-
nym, szkołach i domu dziecka.

– W starostwie jest kilkanaście 
wydziałów…

– …i może zacznę od wydziału 
komunikacji, w którym m.in. wy-

dawane są prawa jazdy i dowody 
rejestracyjne. Niestety, od listopada 
Ministerstwo Cyfryzacji wprowa-

dziło zmiany w systemie CEPiK,  
z którymi są olbrzymie problemy,  
a my nie mamy na to żadnego wpły-

wu. U nas i tak jeszcze nie jest naj-
gorzej, bowiem np. w wojewódz-

twie śląskim system ten w ogóle 
nie działa. Kolejnym ważnym wy-

działem jest wydział budownictwa, 
w którym wydawane są wszystkie 
pozwolenia na budowy, a przecież 
obserwujemy w naszym powiecie 
zdynamizowanie wzrostu gospodar-
czego i prawdziwy boom budowla-

ny, więc pracy jest przy tym moc. 
Działa też u nas nadzór budowla-

ny, który np. po wybudowaniu do-

mu odbiera taki obiekt, decydując, 
czy został on zbudowany zgodnie  
z prawem i zasadami sztuki budow-

lanej. Zwraca też uwagę na drogi 
dojazdowe, przewody kominowe  

Maszyna, która się kręci
i wentylacyjne oraz zabezpiecze-

nia przeciwpożarowe, a wszystko to  
w trosce o bezpieczeństwo miesz-

kańców. Wspomnę także o wydzia-

le organizacyjno-prawnym, któ-

ry niebawem w imieniu starosty  
i Krajowego Biura Wyborczego bę-

dzie przygotowywał wybory samo-

rządowe na terenie powiatu wroc-

ławskiego. A poza tym jest jeszcze 
wydział edukacji, zajmujący się 
oświatą, kulturą i sportem, i oczywi-
ście placówki oświatowe. Niebawem 
będziemy zatwierdzać projekty or-
ganizacyjne, które będą obowią-

zywać od 1 września 2018 roku.  
A od 1 czerwca dyrektorem Powia-

towego Zespołu Szkół w Krzyżowi-
cach będzie Jan Głowa, który wy-

grał konkurs na to stanowisko.
– Były wójt gminy Dobroszyce…
– …a dzisiaj wizytator w Dol-

nośląskim Kuratorium Oświaty.  
Liczymy na to, że ten dyrektor po-

radzi sobie z dużym wyzwaniem, 
jakim jest zarządzanie szkołą,  
a przypomnę tylko, że już kilkakrot-
nie zmienialiśmy w niej dyrekto-

rów. Teraz pojawia się szansa na to, 
że placówka zacznie pracować do-

brym rytmem. Podlega nam również 
Specjalny Ośrodek Wychowawczy  
w Sobótce dla dziewcząt, które we-

szły w konflikt z prawem. A poza 
tym mamy Dom Dziecka w Kątach 
Wrocławskich, który po dziesię-

ciu latach przejęliśmy od Caritas  
Archidiecezji Wrocławskiej. Ponad-

to wydział geodezji i nieruchomo-

ści, zakład katastralny i powiatowe 
centrum pomocy rodzinie, zajmują-

ce się m.in. osobami niepełnospraw-

nymi i rodzinami zastępczymi.
– Można zatem powiedzieć, że 

starostwo wrocławskie jest firmą 
wielobranżową obejmującą wie-
le spraw.

– Zapomniałem wspomnieć jesz-

cze o wydziale dróg, któremu pod-

lega całkiem spora sieć połączeń 
drogowych, w tym dwa obwody dro-

gowe – w Mirosławicach i Sulimo-

wie. Zatem starostwo jest taką wiel-
ką maszyną, która musi się sprawnie 
kręcić i tak się u nas właśnie dzieje.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Starosta Roman Potocki
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Olesno

Kondratowice

Urząd Gminy w Kondratowicach
ul. Nowa 1

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

fax 71 392 60 21
sekretariat@kondratowice.pl

www.kondratowice.pl

Urząd Miejski w Oleśnie
ul. Pieloka 21

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

fax 34 359 72 83
gmina@olesno.pl

www.olesno.pl

Rozmowa 
z SYLWESTREM LEWICKIM, 
burmistrzem Olesna

– W tym roku spotykamy się po 
raz pierwszy, zatem porozmawiaj-
my o najpoważniejszych przedsię-
wzięciach realizowanych w roku 
2018 przez samorząd Olesna.

– Pierwsze miesiące tego roku 
upłynęły przede wszystkim pod zna-
kiem przeprowadzania kolejnych pro-
cedur przetargowych, a na inwestycje 
przeznaczymy w tegorocznym bu-
dżecie ponad 20 mln zł, przy całko-
witym budżecie Olesna przekracza-
jącym siedemdziesiąt kilka milionów 
złotych. Pod względem wielkości jest 
to naprawdę budżet historyczny i przy 
okazji naszych wielkich jubileuszy 
staramy sie dostosować do nich 
nasze wyzwania inwestycyjno-
-infrastrukturalne. A jest tego 
całkiem sporo.

– Jakie to jubileusze?
– Poza obchodami 

100-lecia odzyska-
nia niepodległości 
Polski, bardzo ważny 
dla naszej społeczności – i co nas 
wszystkich jednoczy – jest jubileusz 
500-lecia konsekracji kościoła 

pw. św. Anny, naszej wspaniałej per-
ły architektonicznej i duchowej. Ale 
to również 810 lat istnienia i powsta-
nia naszego piękne-
go miasta.

– A wracając 
do inwestycji: ja-
kie są tegoroczne 
priorytety?

– Naszą najwięk-
szą i najbardziej 
kosztochłonną inwe-
stycją na ten i przy-
szły rok jest moder-
nizacja i przebudowa 
oczyszczalni ście-
ków z sieciami ka-
nalizacji sanitarnej wraz z budową 
i przebudową wielu fragmentów wo-
dociągów. Ponadto przed nami in-

westycje związane z rewitaliza-
cją naszego miejskiego stadionu 

i przebudowa głównej promena-
dy w Oleśnie. Jest to zada-

nie dziesięciomiliono-
we, a oczyszczalnia 
to prawie dwadzieś-

cia milionów. Poza tym 
przebudowy naszych 

obiektów użyteczności publicznej 
– zakończenie modernizacji biblio-
teki miejskiej, domu harcerza i Pub-

licznego Przedszkola nr 4. Warto też 
podkreślić, że w zasadzie na wszyst-
kie te przedsięwzięcia otrzymaliśmy 

dof inansowania 
z różnych projek-
tów, w wysokości 
od 60 do 85 pro-
cent i właśnie tak-
że dlatego możemy 
tak duże inwesty-
cje przeprowadzać. 
Ale pragnę także 
zaznaczyć, że sta-
ramy się wchodzić 
we wszystkie pro-
gramy rządowe 
i  t o  wł a śn ie 

w Oleśnie odbyła się woje-
wódzka inauguracja programu 
Rodzina 500 Plus. Przebudo-
wując i powiększając nasz żło-
bek, skorzystaliśmy z programu 
rządowego Maluch Plus, a teraz 
– dzięki programowi Mieszka-
nie Plus – przygotowujemy do-
kumentację dotyczącą budowy 
budynku z sześćdziesięcioma 
mieszkaniami komunalnymi. 
Natomiast rozbudowując po-
mieszczenia, z których korzysta-
ją nasi seniorzy, składamy wnio-
sek do programu Senior Plus.

Jubileusze i zadania
– Sporo niełatwej pracy i gim-

nastyki finansowej przed waszym 
samorządem…

– …a przecież nie powiedzia-
łem o wszystkim – o inwestycjach 
drogowych i tych realizowanych 
wraz ze starostwem i w porozu-
mieniu z opolskim zarządem dróg 
wojewódzkich. Złożyliśmy też kil-
ka wniosków o dofinansowania 
do Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, związanych 
z przebudową naszego domu kultu-
ry, ale także z kościółkiem św. Anny 
i szeregiem działań dotyczących 
100-lecia odzyskania niepodległo-
ści Polski. Niemało tych wyzwań 
większych i mniejszych i liczy-
my jedynie na większy udział firm 
w organizowanych przez nas prze-
targach. Chcę również zaznaczyć, 
iż kumulacja zadań nie ma wcale 
związku z tegorocznymi wyborami 

samorządowymi, lecz wynika jedy-
nie ze spiętrzenia się pozyskanych 
przez nas zewnętrznych środków 
finansowych.

– Zatem najważniejsze w tym 
roku poza inwestycjami w Oleś-
nie będzie…

– …ogólnopolska inauguracja 
Europejskich Dni Dziedzictwa, 
co jest dla nas ogromnym wyróż-
nieniem, ale również niemałym 
wyzwaniem organizacyjnym, aby 
8 września stanąć na wysokości 
zadania i godnie tę inaugurację 
przeprowadzić, przy okazji promu-
jąc ziemię oleską i nasze piękne 
miasto.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)
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Burmistrz Sylwester Lewicki

Kościół pw. św. Anny w Oleśnie
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Rozmowa 
z WOJCIECHEM BOCHNAKIEM, 
wójtem gminy Kondratowice

– Połowa roku już całkiem nie-
daleko, a wiosna przyspieszyła in-
westycje samorządowe w całym 
kraju.

– Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego tak rozpi-
sał konkursy dotyczące naborów i do-
finansowań, że teraz nastąpiło swoiste 
spiętrzenie tych działań. Inwestycje 
– które wraz z radą gminy zamierza-
liśmy przeprowadzić – realizujemy, 
a najważniejsze jest to, iż plan inwe-
stycyjny tej kadencji został wykonany 
w stu procentach.

– A najważniejszy priorytet?
– To budowa przedszkola, z któ-

rego będzie można korzystać już za 
miesiąc, ale uruchomione zostanie 
od września. W obiekcie tym trwają 
ostatnie prace wykończeniowe – ma-
lowanie, układanie wykładzin itp., 
a zadanie to zostało dofinansowa-
ne w 85 procentach z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Drugie przed-
sięwzięcie związane z oświatą do-
tyczy termomodernizacji budynków 
oświatowych, przede wszystkim sali 
gimnastycznej w Prusach, gdzie zi-

mą wystąpił problem z uzyskaniem 
odpowiedniej temperatury pomiesz-
czeń. Było za chłodno – w granicach 
8-9 stopni – i nie można było ćwiczyć. 
Dlatego teraz będą wymieniane ok-
na, zostanie ocieplony cały budynek, 
a przy okazji realizacji tego projektu 
ocieplimy także bu-
dynek szkoły w Księ-
ginicach Wielkich. 
Zadanie to mamy za-
miar zakończyć do 
1 września i pochło-
nie ono około mi-
lion złotych, też przy 
85-procentowym do-
finansowaniu z RPO. 
Poza tym – także 
dzięki dofinansowa-
niu z RPO – ukoń-
czyliśmy moderniza-
cję świetlicy wiejskiej 
w Zarzycy. To pięk-
ny pałacyk, który zo-
stał wyremontowany, 
w którym zlokalizo-
wane są teraz świetlica wiejska, bi-
blioteka oraz mieszkania komunalne. 
Czekają nas również zadania drogowe 
ze „schetynówek”, będziemy realizo-
wać budowę drogi Rakowice – Kon-
dratowice i przeprowadzimy remonty 
dróg w Karczynie. Zatem przed nami 

całkiem sporo zadań i pracy, a jedy-
nym zmartwieniem jest znalezienie 
dobrych wykonawców, którzy będą 
kończyli prace w terminie.

– Zmieniają się przepisy doty-
czące farm wiatrowych. Czy poja-
wia się szansa na to, aby na tere-

nie gminy Kondratowice stanęły 
wreszcie wiatraki?

– Czekamy na to, co zrobi inwestor 
z kapitałem czeskim, który wcześniej 
przygotowywał projekt instalacji wia-
traków. W gminie Borów projekt ten 
był bardziej zaawansowany niż w na-

szej gminie, ale wszystko razem zo-
stało zawieszone, gdy zaczęto zmie-
niać wiatrakowe przepisy. Dzisiaj nie 
mamy żadnych kontaktów z tym in-
westorem, lecz sądzę, że na razie bę-
dzie on przyglądał się tym wszystkim 
zmianom i jeśli wiatrakowy biznes 

będzie wciąż dla nie-
go opłacalny, to pewnie 
do tego projektu powróci.

– Czy przygotował 
pan coś spektakularne-
go na drugą połowę tego 
roku, roku przecież wy-
borczego?

– Wychodzę z założe-
nie, że ludzie rozliczą mnie 
z tego, co zrobiłem przez 
całą czteroletnią kadencję, 
a nie za końcówkę ostat-
niego jej roku. Zatem pra-
cujemy bez zmian, w swo-
im rytmie inwestycyjnym, 
choć rzeczywiście wy-
gląda na to, że inwestycje 
mocno ruszyły, ale jest to 

związane z tym, że spiętrzyły się na-
bory i konkursy o dofinansowania, 
a pieniądze unijne musimy wykorzy-
stać. Ale dla mnie najważniejsze jest to, 
że zrealizowaliśmy w stu procentach 
to, co planowaliśmy, a nawet więcej.

– Tylko pogratulować…

Inwestycyjnie – na sto procent
– A przed nami tylko jedno zada-

nie, na które do końca miesiąca skła-
damy wniosek o dofinansowanie do 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich dla województwa dolnośląskie-
go i jest to budowa świetlicy wiejskiej 
w Księginicach Wielkich. Gdy zreali-
zujemy tę inwestycję, to zostanie nam 
– na 25 miejscowości – tylko wybudo-
wanie świetlicy w Strachowie.

– A pojawili się już pańscy kon-
kurenci do wójtowania w Kondra-
towicach?

– Na razie jest cisza, ale jak bę-
dzie, niedługo zobaczymy. Tylko że 
ja jeszcze nie zdecydowałem się na 
kandydowanie.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Wojciech Bochnak
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Starostwo Powiatowe w Oławie

Lewin Brzeski

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim
ul. Rynek 1 

49-340 Lewin Brzeski 
tel. 77 424 66 00
fax 77 424 66 38

lb@lewin-brzeski.pl
www.lewin-brzeski.pl

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

Rozmowa ze starostą oławskim 
ZDZISŁAWEM BREZDENIEM

– Wraz z wyraźnym ocieple-
niem ruszają inwestycje drogowe 
we wszystkich znanych mi samo-
rządach, zapewne dzieje się tak 
również u was i zajmuje się tym 
pewnie wydział dróg.

– Wydziału dróg w naszym sta-

rostwie nie ma, jest tylko niezależna 
jednostka – zarząd drogowy.

– Czy dużo jest pracy na dro-
gach?

– Całkiem sporo, a w tym roku 
zaplanowaliśmy dwa duże zadania, 
na które otrzymaliśmy dofinanso-

wanie od wojewody dolnośląskiego 
w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Jest 
to trzeci etap budowy drogi, która 
doprowadzi do autostrady, do węzła 
Krajków. To jest jedna droga po-

wiatowa, a z tego programu robimy 
jeszcze drugą drogę i przebudowuje-

my na rondo skrzyżowanie w Miło-

szycach, w gminie Jelcz-Laskowice. 
Te dwa przedsięwzięcia realizuje-

my wspólnie z samorządami. Po-

nadto złożyliśmy już dwa projekty 
do nowego programu ogłoszonego 
przez premiera Mateusza Morawie-

ckiego. Program będą realizować 

wojewodowie i jest on związany  
z przebudową gminnej infrastruktu-

ry drogowej.
– Szybko działa Powiat Oław-

ski…
– Musimy być szybcy, bowiem 

spóźnialscy zostają z tyłu.
– Działania Powiatu Oławskie-

go i starostwa dotyczą nie tylko 
dróg powiatowych. To całkiem 
niemała firma wielobranżowa, za-
trudniająca wielu pracowników. 
Co w tej firmie obywatel może 
załatwić?

– Całkiem niemało! Zgodnie  
z naszymi zadaniami, które przypi-

suje nam ustawa o samorządzie po-

wiatowym, realizujemy różne zada-

nia związane z ochroną środowiska, 
komunikacją, architekturą i budow-

nictwem, geodezją i gospodarowa-

niem nieruchomościami. To także 
oświata ponadpodstawowa, a ponad-

to podlega nam powiatowy urząd 
pracy, powiatowe centrum pomocy 
rodzinie, zespół szkół specjalnych, 
piecza zastępcza i dom dziecka.

– Jakie zadania są najważniej-
sze?

– Wszystko jest ważne, tak jak 
dla ludzi ważna jest każda sfera ich 
życia.

Jesteśmy dla ludzi
– Ludzie przychodzą do tych 

różnych wydziałów i załatwiają 
istotne dla nich sprawy, ale pewnie 
przychodzą ze swoimi problema-
mi również do pana, do starosty.

– Oczywiście, że tak. Przyjmuję  
obywateli dwa razy w tygodniu  
– w środę i piątek. Trzeba się wcześ-
niej zapisać na spotkanie, przyjść i po-

rozmawiać. Po to też starosta tutaj jest.
– Z jakimi sprawami przycho-

dzą do pana mieszkańcy powiatu?
– Sprawy są bardzo różne i na 

przykład teraz na tapecie mamy do 
rozwiązania problem dotyczący jed-

nej z rodzin zastępczych – konflikt 
między rodzicami biologicznymi  
a rodzicami zastępczymi. Poza tym 
przychodzą też ludzie, którzy są nie-

zadowoleni z tego, że nie otrzymali 
jakiegoś dofinansowania, na przy-

kład do turnusu rehabilitacyjnego ze 
środków powiatowego centrum po-

mocy rodzinie, czy też są niezado-

woleni z obsługi i że za długo czekają  
w kolejkach. Albo urzędnik staro-

stwa potraktował zbyt surowo pe-

tenta i nie wykazał się odpowiednim 
poziomem empatii. Krótko mówiąc, 
ludzie przychodzą do starostwa  
z różnymi problemami, czasami ma-

jącymi początek przed wieloma la-

ty. Takie rozwiązywanie ludzkich 
supełków czasami trwa bardzo dłu-

go, pomagają mi w tym naczelni-
cy wydziałów, nierzadko szukamy 
starych dokumentów, zaglądamy na 
przykład do mapek z lat pięćdziesią-

tych, aby ustalić, kto z kim graniczył.  
To są nieraz naprawdę dziwne spra-

wy, zresztą niektóre dzisiaj nieroz-

wiązywalne, a wtedy pozostaje tylko 
droga sądowa.

– A zdarza się, że przykręca 
pan śrubę jakiemuś pracowniko-
wi waszego starostwa, bo zacho-
wał się nieodpowiednio.

– No jasne, bowiem to my jeste-

śmy dla ludzi, a nie ludzie dla nas. 
A z drugiej strony nasi pracowni-
cy przechodzili szkolenia dotyczą-

ce kontaktów z trudnym petentem.
– Terminu wyborów samorzą-

dowych nadal nie ma.
– Po prostu trzeba czekać.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Starosta Zdzisław Brezdeń
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Rozmowa  
z ARTUREM KOTARĄ, 
burmistrzem Lewina Brzeskiego

– Prezydenci miast, burmi-
strzowie i wójtowie najbardziej 
lubią rozmawiać o inwestycjach, 
ale równie ważną sferą życia sa-
morządowego jest wspieranie or-
ganizacji pozarządowych.

– W Lewinie Brzeskim – tak jak 
pewnie dzieje się w innych polskich 
gminach – w miarę naszych możli-
wości finansowych wspieramy or-
ganizacje pozarządowe. Mamy pięć 
klubów zrzeszonych w Ludowych 
Zespołach Sportowych – Olimpia 
Lewin Brzeski gra w piłkę nożną  
w lidze okręgowej, a Skorogoszcz li-
deruje w lidze A-klasowej. Poza tym 
jest Pogoń Łosiów, Przecza i Golczo-

wice – i to razem całkiem niemało, 
jak na naszą niewielką gminę.

– Czy gmina pomaga klubom?
– Oczywiście, że pomagamy, co-

rocznie przekazując naszym klu-

bom około 170 tys. zł, a ponadto 
czasami wspieramy finansowo róż-

ne drobne wydarzenia, np. turnieje 
czy też festyny organizowane przez 
stowarzyszenia lub sołectwa. War-
to też wspomnieć, że przy LZS-ach 

w Skorogoszczy działa sekcja pod-

noszenia ciężarów, którą prowadzi, 
pracując społecznie, jeden z naszych 
radnych Władysław Górka. I odnosi  
niemałe sukcesy. W lewińskiej sek-

cji trenowany jest utalentowany 
narybek, który później nierzadko  

trafia do mistrza Polski – Budowla-

nych Opole. 
– A jak gmina wspiera ochotni-

cze straże pożarne?
– Mamy teraz trzy OSP – w Le-

winie Brzeskim, Skorogoszczy oraz 
w Łosiowie – i przede wszystkim 
chciałbym podkreślić, że jestem 

naprawdę dumny z naszych stra-

żaków. OSP w Lewinie Brzeskim 
już od dawna jest w Krajowym Sy-

stemie Ratowniczo-Gaśniczym,  
w tym roku znalazła się w nim 
OSP Skorogoszcz, a teraz postara-

my się o to, aby w krajowym syste-

mie znalazła się 
także OSP Ło-

siów. Jednost-
ka w Lewinie 
jest wyposa-

żona dosyć do-

brze, kupiliśmy 
ponownie no-

wy samochód 
pożarniczy, ale 
na pewno nie 
jest idealnie, 
bowiem tak to 
już bywa, że 
zawsze czegoś 
brakuje. A po-

za tym potrze-

ba sprzętu nowszej generacji, aby 
strażacy mogli nas z powodzeniem 
wspomagać i ratować. Natomiast 
jednostka w Skorogoszczy dyspo-

nuje samochodem, który już powi-
nien zostać wymieniony, a straża-

cy wyremontowali remizę – teraz 
wygląda świetnie. W najgorszej sy-

tuacji jest OSP w Łosiowie, gdzie 
remiza jest najmniejsza i w następ-

nej kadencji samorząd – moim zda-

niem – powinien skoncentrować się  
na pomocy tej jednostce.

– Czy w waszej gminie działają 
koła gospodyń wiejskich?

– Takich typowych kół nie ma, 
natomiast są podobne organiza-

cje w Skorogoszczy, Łosiowie  
i Chróścinie, w których zrzeszone 
panie nie zajmują się tylko sprawami 
kulinarnymi. W Chróścinie na przy-

kład prowadzą teatrzyk, kabaret, 
mają piękne ludowe stroje i często 
jeżdżą na różnego rodzaju występy  
i przeglądy folklorystyczne. Uzdol-
nione panie m.in. śpiewają, haftu-

ją robią wyśmienite nalewki, war-
to im pomagać, więc w ubiegłym 
roku zorganizowaliśmy wyjazd  
na Węgry.

– Kiedy pańskim zdaniem od-
będą się wybory samorządowe?

– Sądzę, że w końcu paździer-
nika.

– A pojawili się na horyzoncie 
już pańscy rywale do fotela bur-
mistrza?

– Oficjalnie nikt się jeszcze nie 
zadeklarował, ale gdy termin wy-

borów zostanie zaklepany, to ja-

Aktywnych warto wspierać
cyś kontrkandydaci na pewno się 
pojawią i będzie z kim powalczyć  
o głosy mieszkańców naszej gminy.

– Kiedy pan przedstawi swój 
program wyborczy?

– Ten program związany jest  
z moją pracą przez całą czteroletnią 
kadencję. Oczywiście, jeśli miesz-

kańcy ponownie mi zaufają, to  
w następnej kadencji będziemy 
kończyć inwestycje już rozpoczę-

te, ale mam już pomysły dotyczą-

ce nowych przedsięwzięć, którymi 
podzielę się z wyborcami najpóź-

niej we wrześniu. Na pewno też nie 
zapomnę rozliczyć się z wcześniej-
szych moich obietnic. 

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Artur Kotara
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Cisek – Czissek

Międzybórz

Urząd Miasta i Gminy Międzybórz
ul. Kolejowa 13

56-513 Międzybórz
tel. 62 785 62 66

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

Urząd Gminy Cisek
ul. Planetorza 52

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

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

Rozmowa 
z JAROSŁAWEM GŁOWACKIM, 
burmistrzem Międzyborza

– Za oknami już piękna, ciepła, 
słoneczna wiosna i samorządowe 
życie przyspieszyło, także – a może 
przede wszystkim – w sferze inwe-
stycyjnej.

– To przyspieszenie gospodarcze 
jest dobrze widoczne w Międzyborzu 
już od lutego, kiedy pozwoliła na to 
sprzyjająca aura. Realizujemy zatem 
kolejny etap budowy kanalizacji sa-
nitarnej w samym mieście Między-
borzu. Inwestycja ta opiewa na około 
5 mln zł brutto, z 85-procentowym 
dofinansowaniem z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego i tylko dzięki tej 
dotacji jesteśmy w stanie zrealizować 
tak kosztochłonne zadanie.

– Budować kanalizację z budże-
tu to przedsięwzięcie zbyt drogie…

– …i mało możliwe, abyśmy mogli 
zrealizować tę budowę w takim tem-
pie. Oczywiście, budowa kanalizacji 
powoduje dużą uciążliwość w funk-
cjonowaniu komunikacji, zwłaszcza 
na drogach osiedlowych i wewnętrz-
nych, ale wykopy zostały już przepro-
wadzone i teraz równamy i gładzimy 
teren, ponieważ do końca sierpnia in-

westycja ma być na tym etapie za-
mknięta, co będzie podwaliną pod 
złożenie kolejnego wniosku o dofi-
nansowanie następnego dwuletniego 
etapu budowy kanalizacji sanitarnej 
w naszej gminie. Jeśli otrzymamy 
następne dofinansowanie tego zada-
nia na podobnym jak wcześniej po-
ziomie, to jesteśmy w stanie przez 
dwa lata skanalizować całą aglome-
rację Międzyborza. A wtedy zosta-
ną nam jeszcze trzy miejscowości, 
które grawitacyjnie lub z niewielką 
pomocą mechaniczną mogłyby swo-

je ścieki pompować do 
miejskiej oczyszczalni, 
która jest przygotowana 
na przyjęcie takiej ilości 
ścieków. Innym proble-
mem są pozostałe miej-
scowości naszej gmi-
ny, z których nie można 
przesyłać ścieków do 
Międzyborza, i tam już 
trzeci rok realizowana 
jest z dofinansowaniem 
gminy budowa przydo-
mowych oczyszczalni 
ścieków. Nie są to może 
gigantyczne pieniądze, 
ale 2500 zł, przy bra-
ku innego dofinanso-
wania, to zawsze jakieś 

realne wsparcie i już kilkadziesiąt 
takich przydomowych oczyszczalni 
ścieków z powodzeniem funkcjonuje. 
Dzięki temu wioski, które nie mają 
teraz szans na skanalizowanie, mogły 
w jakiś sposób włączyć się w działa-
nia proekologiczne.

– Zazwyczaj po zimie, nawet nie-
zbyt srogiej, ruszają z impetem in-
westycje na drogach.

– Już od marca ruszyło u nas po-
prawianie nawierzchni dróg, przede 
wszystkim gruntowych i tłucznio-
wych. Na szczęście drogi asfaltowe, 

które wykonywaliśmy przez ostat-
nie kilka lat, nie wymagają żad-
nych remontów poza czyszczeniem 
rowów i kanałów spławnych. Chcę 
także dodać, że z Terenowego Fun-
duszu Ochrony Gruntów Rolnych 
Województwa Dolnośląskiego otrzy-
maliśmy dofinansowanie do nie-
małej drogowej inwestycji – 1,7 km 
nawierzchni asfaltowej w Niwkach 
Książęcych. Czekamy teraz na podpi-
sanie umowy i do jesieni chcielibyśmy 
tę drogę wykonać.

– Pan mówi o jesiennych inwe-
stycjach, a jesień to także wybory 
samorządowe, ważne dla całej pol-
skiej społeczności, oczywiście tak-
że dla gminy Międzybórz. Z tak-
tycznego punktu widzenia warto 
by było przygotować jakieś spekta-
kularne przedsięwzięcie właśnie na 
samorządową jesień. Czasami stra-
tegia to połowa sukcesu.

– Ale ja kiełbasą wyborczą się nie 
zajmuję i takiego dania na jesień nie 
przygotowaliśmy. A z drugiej strony 
ten rok jest dla nas na tyle ciekawy, 
że mamy jeszcze szansę na dwie spo-
re inwestycje infrastrukturalne, czy-
li budowę dwóch świetlic wiejskich, 
i składamy wniosek o dofinansowa-
nie tych inwestycji do urzędu mar-
szałkowskiego.

Kiełbasa wyborcza nie dla mnie
– Gdzie mają powstać świetlice?
– W Kraszowie i Bukowinie Sy-

cowskiej, gdzie jeszcze takich obiek-
tów brakuje.

– To naprawdę żadnej strate-
gii przedwyborczej pan nie przy-
gotował?

– Moja strategia polega przede 
wszystkim na tym, aby nie ośmie-
szać się w oczach naszych miesz-
kańców i nie wymyślać naprędce 
jakichś przedwyborczych fajerwer-
ków. Inwestycje są zaplanowane 
w naszej długoletniej strategii roz-
woju gminy Międzybórz i jeśli uda 
nam się zrealizować te plany, to bę-
dzie naprawdę wspaniale.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)
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Burmistrz Jarosław Głowacki

Rozmowa 
z ALOJZYM PARYSEM, 
wójtem gminy Cisek

– Przyroda szaleje, fajne tem-
peratury, ptaki i wszędzie zieleń…

– …a u nas, w gminie Cisek, 
wraz z wiosną ruszyły inwestycje 
i podpisaliśmy dwie ważne umo-
wy. Jedna z tych umów dotyczy bu-
dowy ścieżek rowerowych po nie-
czynnym torowisku. Inwestycja jest 
kosztochłonna, ale zadanie to jest 
częściowo dofinansowane z finan-
sowych środków unijnych poprzez 
subregion kędzierzyńsko-kozielski, 
a całkowity koszt przedsięwzięcia 
opiewa na 1 156 000 zł. Druga in-
westycja dotyczy termomoderniza-
cji budynku mieszczącego pocztę 
i policję.

– Proszę coś więcej powiedzieć 
o budowie ścieżek rowerowych.

– Ścieżki będą budowana przez 
trzy gminy – Cisek, Reńską Wieś 
i Polską Cerekiew – a ich łączna 
długość wyniesie kilkanaście kilo-
metrów i połączą one Kędzierzyn-
-Koźle z pobliskimi gminami wiej-
skimi. Będą przebiegały po bardzo 
interesującym i zróżnicowanym te-
renie, a korzystający z nich ludzie 

będą mogli podziwiać piękne krajo-
brazy, także ciekawe wąwozy i wy-
niesienia terenu.

– Jaki jest termin ukończenia 
tego zadania?

– To wrzesień tego roku, a prace 
ruszą z kopyta w sierpniu, po żni-
wach. Przy reali-
zacji inwestycji 
będziemy musie-
li korzystać z pól 
okolicznych rol-
ników, którym 
nie chcemy prze-
szkadzać ani czy-
nić szkód i na ra-
zie trwają prace 
przygotowawcze.

– A co ze 
w s p o m n i a n ą 
przez pana ter-
momoderniza-
cją budynku?

– Rozpisali-
śmy przetarg, ale 
oferty są bardzo 
wysokie i zasad-
niczo rozmijają się z naszymi ocze-
kiwaniami. Na ten cel postanowili-
śmy przeznaczyć z budżetu gminy 
360 tys. zł, a była tylko jedna oferta 
za ponad 480 tys. zł.

– Czy przyjmiecie tę ofertę?
– Raczej tak, bowiem inwesty-

cja ta jest częściowo dofinansowa-
na ze środków unijnych poprzez 
subregion kędzierzyńsko-koziel-
ski. Zatem chcąc nie chcąc, chyba 
zaakceptujemy tę kwotę i pomyśli-

my nad znalezieniem brakujących 
pieniędzy. Ale coś się już rysuje na 
horyzoncie i na pewno to zadanie 
będzie realizowane. Zresztą, jak 
pan sam zauważył, koszty wszel-

Wójtowania już wystarczy
kich inwestycji są dzisiaj niema-
łe i wykonawcy cenią się bardzo, 
czasami chyba nawet za bardzo. 
Od wielu lat tak w Polsce nie było 
i zazwyczaj ceny usług schodziły 
poniżej kosztorysów inwestorskich. 
Teraz jest zupełnie inaczej i jest 
to problem wszystkich samorzą-
dów. Poza tym jest już przygotowa-
ny przetarg na budowę kanalizacji 
w Cisku i w tym wypadku, jeśli 
oferta przekroczy możliwości fi-
nansowe gminy, to będziemy wte-

dy się zastanawiać, 
jak wyjść z tego 
ambarasu. War-
to też podkreślić, 
że na to zadanie 
otrzymaliśmy do-
finansowanie wy-
noszące prawie 
2 mln zł i szkoda 
by było oddać ta-
kie pieniądze. Wy-
stąpiliśmy już do 
Wojewódzk iego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Go-
spodarki Wodnej 
w Opolu o zabez-
pieczenie pożyczki 
i kredytu na tę in-
westycję i mam na-

dzieję, że je otrzymamy. A zadłu-
żenie gminy Cisek nie jest wysokie 
i wynosi tylko 2,5 mln zł.

– Czy będzie się pan ubiegał 
o ponowne wójtowanie?

– Postanowiłem już nie kandydo-
wać na wójta gminy Cisek. W lipcu 
minie 26 lat, gdy pełnię tę funkcję 
– i już wystarczy. Potrzebna jest świe-
ża krew, nowe spojrzenie i niech teraz 
ktoś inny przejmie stery zarządzania 
gminą. Nie chcę jednak całkowicie 
wycofać się z życia publicznego i spró-
buję wystartować do rady powiatu 
kędzierzyńsko-kozielskiego. Myślę, 
a w zasadzie jestem pewien, że moje 
doświadczenie samorządowe może się 
jeszcze przydać. A jeśli chodzi o naszą 
gminę, to mamy już przygotowane-
go dobrego kandydata, który – mam 
nadzieję – wygra. Jest to pracownik 
naszego urzędu Rajmund Frischko.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Alojzy Parys
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Prusice

Urząd Miasta i Gminy 
w Prusicach

Rynek 1 
55-110 Prusice

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

prusice@prusice.pl
www.prusice.pl

Rozmowa z burmistrzem Prusic 
IGOREM BANDROWICZEM

– Dzisiaj po raz pierwszy na wy-
wiad z panem miałem przyjemność 
jechać samochodem nowo zbudo-
waną trasą szybkiego ruchu S5 
i porównując wcześniejszy dojazd 
do Prusic, to jakbym przesiadł się 
z poloneza do lamborghini.

– Rzeczywiście zmienił się istotnie 
dojazd do Wrocławia i dziś z Prusic 
do autostradowej obwodnicy Wroc-
ławia możemy dojechać – nie łamiąc 
przepisów – gdzieś w około 10 mi-
nut. Zakończenie budowy tej trasy 
znacznie przybliżyło nas więc do Eu-
ropy. A w związku z tym zachęcam 
i zapraszam gorąco wszystkich tych, 
którzy zamierzają rozpocząć nowe 
życie i chcieliby się osiedlić w takim 
miejscu jak nasza gmina, położonym 
niedaleko Wrocławia, między niesa-
mowitą Doliną Baryczy i nieopodal 
zielonych płuc stolicy regionu Ko-
cich Gór. Zapraszam do nas, mamy 
na terenie gminy duże obszary pod 
osadnictwo, niemało działek budow-
lanych pod budynki jednorodzinne, 
których ceny nie są jeszcze wygóro-
wane. Chcę też podkreślić, że nie ma 
u nas zbyt restrykcyjnych obostrzeń 
architektonicznych, zatem można 
decydować o tym, jak nasz dom bę-
dzie wyglądać. Ponadto dysponujemy 
pełną infrastrukturą – taką, jaka jest 
również w Trzebnicy, Żmigrodzie lub 
Obornikach Śląskich – począwszy od 
kina i klubu fitness, a skończywszy 
na przedszkolach. Są też u nas niezłe 
szkoły, a niebawem będziemy mieli 
także żłobek.

– Czyli jest wszystko to, co nie-
zbędne do normalnego i wygodne-
go życia. Życia w spokoju, w ciszy, 
z dala od wielkomiejskiego zgiełku 
i brudu, blisko lub całkiem wśród 
wspaniałej przyrody. Czyli tam, 
gdzie woda czysta i trawa zielona.

– Nasz samorząd duży nacisk kła-
dzie na działania proekologiczne, in-
westujemy w nowoczesne technologie 
oczyszczania ścieków oraz w inno-
wacyjne farmy fotowoltaiczne i nie-
bawem otrzymamy dofinansowania 
do tych instalacji, pomp ciepła i no-

woczesnych źródeł ogrzewania. Tym 
osobom, które zdecydują się na za-
mieszkanie na terenie naszej gminy, 
będziemy proponować takie dofinan-
sowania do tych nowoczesnych i eko-
logicznych rozwiązań, ale jest to pro-
gram skierowany oczywiście także 
bezpośrednio do obecnych mieszkań-
ców gminy Prusice.

– Przeprowadzacie teraz wśród 
mieszkańców waszej gminy, ankietę 
dotyczącą wymiany starych pieców 
na piece nowocześniejsze.

– Ankieta ta cieszy się dużym za-
interesowaniem wśród mieszkańców. 
Stare piece chcielibyśmy wymienić 
na energooszczędne źródła energii 

i uczestniczymy w europejskim pro-
gramie – tak zwanym porozumieniu 
burmistrzów – który zakłada, że do 
roku 2020 mamy w naszej gminie 
ograniczyć szkodliwą emisję o 20 pro-
cent. Przede wszystkim chodzi o to, 
aby wymieniać stare źródła ogrzewa-

nia na urządzenia nowoczesne, dosto-
sowując do tego program paneli foto-
woltaicznych. Wszystkie te działania 
powodują niemałe oszczędności i po 
kilku latach inwestycja się zwraca. 
Dlatego ten projekt uważam za bardzo 
zachęcający i niebawem uruchomimy 
go w naszej gminie.

– Działania proekologiczne są 
już w naszym kraju nie tylko naka-
zem krótko przemijającej mody, ale 
sposobem na lepsze i zdrowsze ży-
cie. Większość Polaków pragnie bo-
wiem życia zdrowszego, w milszym 
otoczeniu i bez zanieczyszczeń.

– Oczywiście, to stały trend, a prze-
cież 40 tys. osób umiera corocznie 

w naszym kraju z powodu zanieczysz-
czenia środowiska naturalnego. Dla-
tego gmina Prusice zamierza wal-
czyć z tymi zagrożeniami na swoją 
lokalną skalę i dołożyć choć jeden pu-
zel do proekologicznej mapy Polski, 
aby przynajmniej trochę przyczynić 

się do poprawy stanu środowiska na-
turalnego. Zatem podejmujemy wy-
zwania ekologiczne – dzisiaj mamy 
dwa takie duże projekty, na jeden uda-
ło nam się pozyskać dofinansowanie 
– to instalacje paneli fotowoltaicz-
nych na budynkach jednorodzinnych 
i jest to projekt wart ponad 7 mln zł. 
W ramach tego projektu 150 budyn-
ków jednorodzinnych i mieszkań na 
terenie naszej gminy otrzyma takie 
instalacje, a być może liczba ta bę-
dzie większa, jeśli po przetargu oka-
że się, iż cena może być dużo korzyst-
niejsza. Liczymy więc na 200-250 
instalacji paneli fotowoltaicznych – na 
około dwa tysiące wszystkich gospo-
darstw – jest to prawie 10 procent.

– Zdrowsze życie to również 
sport, turystyka, rekreacja i nakła-
dy samorządu na tę sferę życia. Pan 
na pewno to docenia, ponieważ jest 
pan przecież sportsmenem.

– To zbyt dużo powiedziane. Tro-
chę kopię piłkę, ale staram się dosto-
sować wyzwania sportowe do moje-
go wieku. Nie zawsze mi się to udaje, 
ponieważ w ferworze sportowej wal-
ki ambicja nie zawsze idzie w parze 
z rozsądkiem i później muszę przez dwa 
dni dochodzić do siebie. Chcę zazna-
czyć, że mamy projekt skierowany za-
równo do mieszkańców naszej gminy, 
jak i do turystów i dotyczy on budowy 
Dolnośląskiej Krainy Rowerowej. Pro-
jekt ma spowodować, że północ Wrocła-
wia – przede wszystkim pod względem 
turystyki rowerowej i weekendowej – 
będzie wyróżniać się na mapie Dolnego 
Śląska, ale to nie tylko rowery, to rów-
nież bieganie i inne dyscypliny sporto-

Gdzie woda czysta i trawa zielona
we, które można uprawiać na twardej 
infrastrukturze powstającej w naszych 
gminach. Gmina Prusice jest liderem 
tego programu, ale poza tym postawili-
śmy sobie ambitny cel i chcemy zostać 
dolnośląskim bikeparkiem.

– Z czym to się je?
– A z tym, że np. rodzina przyjeż-

dża samochodem do Prusic, parkuje, 
potem przesiada się na rowery i jedzie 
kilkadziesiąt kilometrów, a później 
wraca i być może nocuje u nas albo 
wraca tam, skąd przyjechała. Poza 
tym organizowanych jest u nas wiele 
różnych biegów, a ponadto mocno sta-
wiamy na piłkę nożną – wczoraj na-
sze dziewczęta z Dolpaszu Skokowa 
zdobyły na stadionie we Wrocławiu 
mistrzostwo Dolnego Śląska i nieba-
wem pojadą do Warszawy na Stadion 
Narodowy, na rozgrywki ogólnopol-
skie. Widać zatem wyraźnie, że ma-
my czym się pochwalić.

– A wiosna w pełni i sezon im-
prezowy w Polsce niedługo już ru-
szy. Co ciekawego w gminie Prusice 
będzie w czerwcu?

– W czerwcu oczywiście Dni Pru-
sic, a w lipcu i sierpniu będą orga-
nizowane lokalne imprezy, mające 
za zadanie integrowanie naszej spo-
łeczności. To festyny organizowane 
przez mieszkańców i dla mieszkań-
ców. Później dożynki gminne na prze-
łomie sierpnia i września, a następnie 
zorganizujemy obchody 100-lecia od-
zyskania niepodległości Polski.

– Czy przygotował pan już pro-
gram wyborczy?

– Mam go już mniej więcej po-
układany w głowie. Na pewno trzeba 
będzie dokończyć to, co już zaczęli-
śmy, a ponadto zaproponować miesz-
kańcom projekty, które będą rozwi-
jać gminę w najbliższych dziesięciu 
latach. Takie pomysły mam i gene-
ralnie chciałbym, aby gmina Prusi-
ce była fajnym, nowoczesnym i zdro-
wym miejscem do życia. Aby jakość 
i poziom życia jej mieszkańców był 
coraz wyższy. Po prostu – aby nam 
wszystkim żyło się coraz lepiej.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Igor Bandrowicz 
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Dni Prusic (na zdjęciu obchody w czerwcu 2016 roku) to naprawdę wielkie święto!
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Urząd Miejski Wąsosza
pl. Wolności 17
56-210 Wąsosz 

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

wasosz@dolnyslask.pl
www.wasosz.eu

Wąsosz

Rozmowa 
ze ZBIGNIEWEM STUCZYKIEM, 
burmistrzem Wąsosza

– Zacznijmy naszą rozmowę 
nietypowo. Czy zdecydował się 
pan na kandydowanie na burmi-
strza Wąsosza?

– Wiosna uruchomiła we mnie 
wiele optymizmu i energii i posta-
nowiłem, że będę ubiegał się po-
nownie o burmistrzowanie w Wą-
soszu, także dlatego, aby innym 
– którzy mają ochotę na to stano-
wisko – nie było tak łatwo je objąć 
i proszę to napisać.

– Oczywiście, że napiszę, bo-
wiem jak pewnie pan pamięta, 
napisałem przed wieloma laty 
w artykule o Czaplewie…

– …które u nas w gminie zwane 
jest Cipkami…

– …i tak dokładnie to przy-
toczyłem. Ale pan kandyduje na 
burmistrza tak trochę przeciw-
ko komuś?

– Rzeczywiście, trochę tak na 
przekór, ale tylko trochę. To oczywi-
ście nie najważniejszy powód mojej 
decyzji. Warto podkreślić, że w tym 
roku udało nam się realizować wie-
le ważnych dla naszej społeczności 
zadań – to m.in. kończenie budowy 
kanalizacji i Wąsosz jest już cały 
skanalizowany, o czym marzyłem. 
Ponadto otrzymaliśmy pieniądze 
z Ministerstwa Edukacji Narodowej 
na budowę klubu dziecięcego, czy-
li żłobka, co rozwiąże nam prob-
lem starego przedszkola, a poza 
tym uzyskaliśmy kolejne środki fi-
nansowe na budowę dróg w Ługach 
i Młynarach. A nie robimy tego pod 
publikę, ponieważ drogi te wyko-
nywane są łącznie dla sześciu ro-
dzin. Są to odcinki po kilometrze 
i do każdego kilometra otrzymali-
śmy dofinansowanie po 221 tys. zł. 
Kolejne pieniądze udało się pozy-
skać na rozbudowę naszego spływu 
kajakowego. Przedwczoraj byliśmy 
we Wrocławiu i otrzymaliśmy pro-
mesę od marszałka województwa, 
a spływ zostanie doposażony o plat-
formę pływającą dostosowującą się 
do poziomu wody i pojawi się nowa 
atrakcja – rowery wodne.

– Z tego, co pan mówi, wyni-
ka, że powodzenie wielu przed-
sięwzięć natchnęło pana optymi-
zmem.

– Gdy ciężka praca przynosi 
owoce, to na pewno działa się ła-
twiej. Z drugiej strony byłoby mi 
trochę żal odchodzić do lamusa, tym 
bardziej że mam jeszcze sporo sił 
i trochę pomysłów dotyczących roz-
woju naszej gminy.

– Co to za pomysły?
– Takim pomysłem jest między 

innymi – i mam nadzieję, że uda 
nam się to zrealizować – otwarcie 
we wrześniu niepublicznego liceum 

w Wąsoszu. A robimy to m.in. z po-
wodu problemu dojazdu młodzie-
ży kończącej gimnazjum do szkół 
średnich w powiatach górowskim 
i rawickim.

– Jakie to będzie liceum?
– Będzie to liceum z klasami 

mundurowymi i rozmawiałem już 
z zastępcą komendanta Centralne-
go Ośrodka Wojsk Inżynieryjno-
-Chemicznych we Wrocławiu przy 
ul. Obornickiej, który przysłał nam 
już porozumienie o współpracy do-
tyczące m.in. objęcia liceum patro-

natem i desygnowania nauczycieli do 
wykładania w szkole przedmiotów 
typowo mundurowych. Będzie trochę 
musztry, trochę strzelania, czyli daw-
ne przysposobienie obronne. Takie 
przedmioty są w gestii wojskowych, 
ale z przygotowaniem pedagogicz-
nym. Zatem na 100 procent przynaj-
mniej jedna klasa powstanie, a orga-
nizacją pracy tego liceum zajmuje się 
pani dyr. Halina Mielnik. Drugi ar-
gument dla powstania tegoż liceum 
wynika z reformy oświatowej, bo-
wiem próbujemy znaleźć zatrudnienie 
dla naszych nauczycieli.

– Z liceum już raz wam się nie 
udało.

– A wszystko przez przerost am-
bicji. Wtedy nam nie wyszło, po-
nieważ chcieliśmy otworzyć szkołę 
o profilu matematyczno-fizycznym, 
a niestety przedmioty ścisłe są na 
ogół niezbyt lubiane przez młodzież. 
Wtedy nabór się nie udał, a nie chcie-
liśmy robić byle czego i odstąpili-
śmy od stworzenia szkoły. Natomiast 
w tym roku wszystko wygląda ina-
czej i lepiej – i jest bardzo prawdo-
podobne, że 1 września takie liceum 

w Wąsoszu otworzymy. Jak widać, 
na terenie Wąsosza, gminy niedużej 
i przecież nie najbogatszej, dzieje 
się całkiem niemało. Wystarczy po-
patrzeć na budowę kanalizacji po-
chłaniającej ogromne środki finan-
sowe. Gdyby nie świetna współpraca 
z Wojewódzkim Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu, skąd otrzymaliśmy 
dotację i pożyczkę, nigdy nie byliby-
śmy w stanie ze swoich pieniędzy bu-
dżetowych przeprowadzić tak wiel-
kiego zadania…

– …czyli inwestycji koniecznej 
ze względów ekologicznych i cywi-
lizacyjnych.

– Niewątpliwie tak i teraz cały 
Wąsosz będzie chronił środowisko 
naturalne, tym bardziej że leżymy 
w widłach dwóch rzek – Orli i Bary-
czy. Nie ma co ukrywać, że wcześ-
niej ścieki spływały do tych rzek. 
Po zakończeniu budowy tego odcin-
ka kanalizacji czeka nas wyjście na 
tereny wiejskie i rozbudowa naszej 
oczyszczalni, w której zamontuje-
my pompy i inne urządzenia, któ-
re uzbroją kolejny zbiornik. Dzisiaj 
przyjmujemy około sześciuset me-
trów sześciennych ścieków na dobę, 
a następny ciąg przewiduje przy-
jęcie kolejnych sześciuset metrów. 
Będziemy do sieci podłączać wsie 
– w pierwszej kolejności Golę, Gór-
kę Wąsoską, Podmieście, Czeladź 
i Kowalewo, które są położone bli-
sko Wąsosza, przy tym zdecydo-
wanie wyżej, zatem ścieki spłyną 
grawitacyjnie, bez udziału przepom-
powni. Zresztą lokalizując oczysz-
czalnię, budowaliśmy ją w najniż-
szym punkcie Wąsosza.

– Szybko pan przeszedł od wy-
borów samorządowych do inwe-
stycji, a ja chciałem dowiedzieć 
się, czy na horyzoncie pojawili się 
jacyś pańscy rywale.

– Dotarły do mnie informacje 
o kandydatach na burmistrza Wąsosza. 
Jednego traktuję bardzo poważnie, 
a jeśli chodzi o drugiego, to spuścił-
bym raczej zasłonę milczenia.

– Czyli pański zastępca Grze-
gorz Kordiak będzie musiał po-
czekać na swoją szansę na burmi-
strzowanie.

– Rzeczywiście poczeka. Był ze 
mną cztery lata, szybko się uczy 
i to dobry materiał na włodarza gmi-
ny. Nabiera szlifu i doświadczenia 
niezbędnego w tej pracy z ludźmi 
i dla ludzi…

– …a to doświadczenie w samo-
rządowej robocie przesądza często 
o sukcesach i jest wartością nie do 
przecenienia.

– Bywa czasem, że na spotkaniu 
ktoś zdenerwowany użyje słów nie-
cenzuralnych i trzeba to wytrzymać, 
przyjąć wszystko na klatę i raczej 
próbować tłumaczyć, niż zaogniać 
całą sprawę. Trzeba również umieć 
i nie wstydzić się przeprosić, a to 
wszystko wynika nie tylko z wycho-
wania, lecz także z doświadczenia.

– Trochę zaskoczył mnie pan 
decyzją o kandydowaniu, bo-
wiem wygląda na to, że uważana 
przez niektórych wielka fucha by-
cia włodarzem gminy będzie ra-
czej mało opłacalna. Kiedyś wójt, 
burmistrz lub prezydent zarabiali 
około pięciu średnich krajowych, 
teraz są to dwie średnie, a jak za-
bierze im się jeszcze dwa tysiące 

Zarażony wirusem samorządowym
złotych z pensji, to zostanie nie-
zbyt dużo. Oczywiście, patrząc 
na to, że jest to praca od rana do 
wieczora, świątek i piątek, a poza 
tym obarczona dużą osobistą od-
powiedzialnością.

– Włodarze gmin zarządzają mi-
lionami złotych i są za te publicz-
ne pieniądze odpowiedzialni. Nie 
ma odpowiedzialności zbiorowej 
i w razie czego to włodarz gminy 
odpowiada za decyzje, inwestycje 
i wydatkowanie środków finanso-
wych i gospodarkę nieruchomoś-
ciami. Podwładni czasami mogą coś 
zepsuć, a rozliczny jest burmistrz, 
prezydent czy wójt. Odpowiedzial-
ność jest ogromna.

– To po co panu te kwiatki?
– Być może jestem już zarażo-

ny wirusem samorządowym, który 
każe mi stawiać przed sobą kolej-
ne wyzwania, następne inwestycje 
i realizować kolejne marzenia. A ja 
nie jestem typowym urzędnikiem 
i nie chciałbym pracować w jakimś 
urzędzie, w którym mało się dzie-
je i brać jedynie wypłaty. To nie 
dla mnie, bo ja lubię ruch w intere-
sie, wyzwania i pokonywanie prze-
szkód. A najlepszym przykładem 
jest to, że zdecydowaliśmy się prze-
jąć dwie drogi powiatowe, klamka 
już zapadła i składamy wniosek na 
remont drogi powiatowej opiewają-
cy na 6 mln zł, z 80-procentowym 
dofinansowaniem. Musimy mieć 
1,2 mln zł, ale tym działaniem udo-
wodnimy powiatowi górowskiemu, 
że można inaczej, choć dla nas jest 
to dodatkowy ciężar, i to nie tyl-
ko finansowy. Ale na pewno droga 
powiatowa pod zarządem gminy 
Wąsosz będzie bezpieczniejsza 
i zapewne będzie wyglądała ina-
czej. Oprócz tego będziemy wy-
konywać drogi w Czarnoborsku 
i Płoskach.

– A kiedy przedstawi pan 
mieszkańcom swój program wy-
borczy?

– Prawdopodobnie we wrześniu.
Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Zbigniew Stuczyk
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Wisznia Mała

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

Rozmowa 
z JAKUBEM BRONOWICKIM, 
wójtem gminy Wisznia Mała

– Wiosna już przyszła i wszyst-
ko rusza z impetem do przodu, 
także inwestycje i zadania samo-
rządowe.

– Rzeczywiście, natura nas jak 
najbardziej wspiera i jej przychyl-
ność z punktu widzenia naszych 
działań jest bardzo potrzebna i po-
żądana. Trzymamy zatem kciuki za 
to, aby dobra pogoda utrzymywała 
się jak najdłużej i dawała nam szan-
sę na realizację naszych wielu po-
mysłów i projektów.

– Może zacznijmy od najważ-
niejszych inwestycji…

– …czyli dwóch sztandarowych 
zadań, które zdecydują w jakimś 
stopniu o naszej najbliższej przy-
szłości. To przede wszystkim roz-
budowa kanalizacji w południowej 
części naszej gminy, a wśród wielu 
problemów związanych z wyłonie-
niem wykonawców zadania pojawi-
ła się pierwsza jaskółka. Mamy już 
wykonawcę serca całego systemu, 
czyli przepompowni, która będzie 
tłoczyła ścieki z terenu naszej gminy 
na teren Wrocła-
wia i dalej do 
oczyszcza l n i . 
Prace już zosta-
ły rozpoczęte 
i w tym tygodniu 
mieliśmy okazję oficjalnie inaugu-
rować początek naszego wielkie-
go budowania. Wprawdzie końca 
przedsięwzięcia jeszcze nie widzę, 
ale najważniejsze, że pierwsze kro-
ki już poczyniliśmy – to jest istotne. 
Oczywiście dalej będziemy szukać 
kolejnych wykonawców, lecz nieste-
ty ci, którzy do tej pory się zgłasza-
ją, chcą za swoją pracę horrendalne 
pieniądze, a nas na takie bizantyj-
skie wydatki po prostu nie stać. Na-
turalnie, wszystko mamy policzone 
i przygotowane, ale na innym po-
ziomie finansowym i chyba w innej 
rzeczywistości. A ta rzeczywistość 
wykonawców jest dzisiaj trochę od-
biegająca od średnich cen dotyczą-

cych realizacji takich zadań jak na 
przykład nasze. Tego zaakceptować 
nie możemy i poszukamy wyko-
nawców, którzy zdecydują się pra-
cować za inne, po prostu rozsądne 
pieniądze. Druga bardzo ważna dla 

naszej społecz-
ności inwestycja 
to rozbudowa 
szkoły w Szew-
cach. Budynek 
już prezentuje 

się całkiem pięknie, z racji tego, że 
została położona więźba dachowa, 
a teraz przygotowujemy się do po-
krycia dachu – i to są prace bardzo 
widoczne. Trzymamy też kciuki za 
wykonawcę, aby udało mu się oddać 
ten obiekt we wrześniowym termi-
nie. Później szkołę trzeba będzie 
jeszcze odpowiednio wyposażyć 
i mam nadzieję, że jeszcze w tym 
roku uda się to wszystko zakończyć 
i oddać do użytkowania.

– Czy to jedyna wasza tego-
roczna inwestycja dotycząca bazy 
oświatowej?

– Prawdopodobnie jeszcze dzi-
siaj podpiszemy umowę z wyko-
nawcą termomodernizacji naszego 

obiektu w Szewcach, gdzie w szko-
le trzeba przeprowadzić działania 
obniżające zużycie przede wszyst-
kim energii cieplnej. 
Z energią elektryczną 
już sobie poradziliśmy, 
zakładając tam minie-
lektrownię fotowolta-
iczną. Przy takiej jak 
dzisiaj pogodzie energii 
już nie potrzebujemy 
kupować, a wręcz prze-
ciwnie – możemy do-
starczać ją potrzebują-
cym. Tam przewidziana 
jest również renowa-
cja pierwszej w gmi-
nie sali gimnastycznej, 
która po dwudziestu 
latach eksploatacji wy-
maga gruntownego re-
montu i po wakacjach 
ten obiekt najpraw-
dopodobniej będzie mógł przyjąć 
uczniów naszej szkoły.

– Zazwyczaj zima dokonuje 
wielu zniszczeń dróg…

– …i dzisiaj już trwają remonty 
naszych gminnych dróg. Uzupełnia-
my ubytki w nawierzchni różnymi 

technologiami, w zależno-
ści od jakości nawierzchni. 
Będziemy robić to konse-
kwentnie aż do wykona-
nia wszystkich remontów, 
a w tym zakresie wspiera 
nas od 1 kwietnia nasze 
Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej, w któ-
rym stworzyliśmy brygadę 
przeznaczoną wyłącznie 
do utrzymania odpowied-
niego poziomu technicz-
nego naszych dróg. Mam 
więc nadzieję, iż w tym 
roku będzie widoczne, że 
z tymi problemami radzi-
my sobie taniej, szybciej 
i lepiej niż bywało to 
wcześniej.

– Skoro jesteśmy 
przy drogach, to przy 
trasie S5 żadnych prac 
już nie widać.

– Są jeszcze wykony-
wane jakieś prace związane prze-
de wszystkim z gospodarką wodną, 
która mocno rzutuje na funkcjo-

nowanie terenów wokół tej trasy. 
Ponadto brak jest ekranów aku-
stycznych, a my wyznaczyliśmy 
20 punktów wzdłuż całej trasy i do 
końca maja przeprowadzone będą 
odpowiednie badania.

– A gdzie powinny być posta-
wione ekrany akustyczne?

– To akurat Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad do-
skonale wie, od czasu, gdy po spo-
łecznych konsultacjach to uzgad-
nialiśmy. Wszystkie zainteresowane 
strony wiedziały wtedy, co i gdzie 
ma powstać, ale później tylnymi 
drzwiami – używając kolokwiali-
zmu – te ekrany nam wycięto i w re-
zultacie wystąpiły problemy z nad-
miernym hałasem, właśnie w tych 
miejscach, w których ekrany miały 
być ustawione.

– Przypomnijmy czytelnikom, 
że decyzje GDDKiA zaskarżyli-
ście do sądu administracyjnego…

Natura nas wspiera
– …i tylko podważając w sądzie 

te niezrozumiałe decyzje możemy 
wygrać i przywrócić wcześniejszy 
stan prawny. Współpracujemy z ob-
sługującą nas kancelarią prawną 
i mamy nadzieję, że prawo będzie 
wreszcie respektowane. Ostatnio, 
gdzieś po dwóch latach, minister 
infrastruktury odniósł się łaskawie 
do naszego odwołania.

– Jak się odniósł?
– Oczywiście, że negatyw-

nie, ale nie spodziewaliśmy się ni-
czego innego, ponieważ musiałby 
kwestionować to, co sam wcześ-
niej zatwierdził. Minister sam sie-
bie karać nie chciał i nie zamie-
rzał przyznać się do tego, że działał 
w złej wierze. Teraz będziemy od-
woływać się do sądu od ministerial-
nego rozstrzygnięcia i mam nadzie-
ję, że w sądzie ktoś na to popatrzy 
rozsądnie. Poprzednio sądy brały 
naszą stronę i mam nadzieję, że bę-
dzie tak i teraz.

– Co w najbliższym czasie 
przyniesie wiosna do gminy Wisz-
nia Mała, poza inwestycjami?

– W kwietniu mieliśmy Wiszeń-
ską (za)Dyszkę, czyli biegi na 10 km 
po naszych pięknych lasach ligocko-
-malińskich i krótsze biegi junior-
skie. Za to maj jest czasem wielu 
wiosennych festynów, a 2 czerwca 
nasz gminny Dzień Dziecka połą-

czony będzię z imprezą organizowa-
ną na lotnisku Aeroklubu Wrocław-
skiego w Szymanowie.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Lotnisko w Szymanowie

Urząd Gminy w Wiszni Małej

Wójt Jakub Bronowicki
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Namysłów

Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3

46-100 Namysłów
tel. 77 419 03 00, 77 419 03 04

fax 77 410 03 34 
urzad.miejski@namyslow.eu

www.namyslow.eu

Za nami trzecia edycja 
Namysłowskich Spotkań 
Filmowych. Były tradycyjne 
warsztaty aktorskie, edukacyjne 
pokazy filmowe, występy, 
spotkania z artystami. A na 
skwerze przed Namysłowskim 
Domem Kultury pojawiły się 
kolejne dwie ławeczki.

W tym roku widzowie ławeczka-

mi postanowili uhonorować Annę 
Dereszowską i Michała Żebrowskie-

go. Oczywiście obydwoje osobiście 
przyjechali do Namysłowa. Anna De-

reszowska nawet z dziećmi, które na 
hulajnogach poznawały uroki miasta. 
Natomiast sama aktorka pojawiła się 
również na scenie NOK-u w recitalu 
„Instrukcja obsługi kobiety”. 

– Recital to dla mnie też rodzaj te-

atru, to coś na kształt muzycznego mo-

nodramu. Tekst jest dla mnie ogromnie 
ważny. Natomiast sam namysłowski 

recital i jego przesłanie? Oczywiście 
jest trochę przewrotne, bo przecież ja-

ko kobieta nigdy bym nie zdradziła 
naszych babskich tajemnic – mówiła 
Anna Dereszowska. 

Również odtwórca tytułowej ro-

li w „Panu Tadeuszu”, Skrzetuskiego  

w  „Ogniem i mieczem” czy profesora  
Falkowicza w serialu „Na dobre i na 
złe” zagościł w sali NOK-u. Podczas 
spotkania z miłośnikami filmu opo-

wiadał m.in. o swojej drodze do ak-

torstwa, o miłości do boksu, późnym 
ojcostwie, tajemnicach kierowania 

prywatnym teatrem (jest współtwór-
cą i dyrektorem, razem z Eugeniu-

szem Korinem, warszawskiego Teatru  
6. Piętro), tajemnicach fryzury podczas 
zdjęć do „Wiedźmina”, znaczeniu au-

torytetów w aktorstwie…
Gośćmi 3. Namysłowskich Spot-

kań Filmowych „Bliżej Gwiazd” była  
w tym roku (zresztą nie po raz pierwszy) 
także Anna Samusionek, która prowa-

dziła z młodzieżą warsztaty aktorskie 
(najlepsi pojadą jesienią do Wrocła-

wia na kolejną turę szkoleń, tym ra-

zem pod okiem Bogusława  
Lindy, podczas Festiwalu 
Aktorstwa Filmowego). 

Arcyciekawym wyda-

rzeniem namysłowskich 
spotkań był także mono-

dram Zbigniewa Walery-

sia „Ja jestem Żyd z »We-

sela«”, będący sceniczną 
adaptacją utworu Romana  
Brandstaettera o Hirszu 

Singerze, pierwowzorze Żyda z „We-

sela” Stanisława Wyspiańskiego.
Namysłów rzeczywiście wyrasta 

na miejsce mocno filmowe. Byli tu 
już: Nowicki, Linda, Kożuchowska, 
Więckiewicz, Olbrychski, Łabacz, 
Pławiak, Samusionek, Zamachowski, 
Chabior, Waleryś, Żebrowski, Dere-

szowska, Kamińska, Dancewicz, Pod-

leska, Żmijewski, Szczepkowska, Opa-

nia, Gonera, Cieślak… Trudno zliczyć. 
Tutaj po prostu kochają kino. 

Mtm (TS)

I znowu gwiazdy nad Widawą

Na Annę Dereszowską i Michała Żebrowskiego czekał czerwony dywan… 

Zbigniew Waleryś i Anna Samusionek
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Rozmowa  
z JULIANEM KRUSZYŃSKIM,  
burmistrzem Namysłowa

– Kim jest dobry samorządo-
wiec?

– Chyba nie mamy aż tyle czasu, 
by dogłębnie na to pytanie odpowie-

dzieć. Na pewno jednak to ktoś, kto 
jest blisko ludzi i razem z nimi stara 
się rozwiązać problemy lokalnej spo-

łeczności. A jednocześnie w swoich 
działaniach potrafi dokonywać wybo-

rów i je uzasadniać, bo nie zawsze i nie 
wszystko można zrobić.

– Płytka szuflada?
– Nigdy, nigdzie i nikomu nie wy-

starcza na wszystko. Mądrość to sztuka 
rozmowy, słuchania i w końcu wyboru.

– Ocena działań samorządów do-
konywana jest zazwyczaj poprzez 
obraz prężnie rozwijającej się in-
frastruktury, nowych miejsc pra-
cy i inwestycji. Często zapominamy  
o przestrzeni do życia, która wypeł-
nia nasz wolny czas.

– I to błąd. Oczywiście inwestycje 
są ogromnie ważne, miejsca pracy też, 
podobnie na przykład infrastruktura 
komunikacyjna. Nie 
wolno nam jednak 
zapominać właśnie 
o tej przestrzeni do 
życia, o tym, co nas 
buduje, kształtuje, sprawia, że mamy 
korzenie i jesteśmy skądś.

– Oj, chyba z takim podejściem 
jest pan w mniejszości…

– Na pewno nie w Namysłowie.
– Z danych statystycznych, na ja-

kie trafiłem, wynika, że w Polsce do 
2011 r. wydatki gmin na kulturę sys-

tematycznie rosły, a potem nastąpił 
ich spadek.

– Nasz samorząd podjął decyzję  
o zwiększeniu nakładów finansowych 
na kulturę i ochronę dziedzictwa naro-

dowego o pół miliona złotych. Wspie-

ramy też jak możemy kulturę fizyczną, 
nie oszczędzamy na ochro-

nie środowiska. Naprawdę ta 
przestrzeń do życia, o której 
już wspominaliśmy, plus bu-

dowanie lokalnej tożsamości 
to sprawy, o których nie za-

pominamy. Tak, nie zawsze 
udaje się zrobić wszystko. 
Trzeba wybierać. Tak jednak 
jest urządzony świat. I rzecz 
tylko w tym, by dobrze wy-

bierać. Jestem przekonany, 
że razem ze współpracow-

nikami, radnymi i mieszkań-

cami miasta i gminy działa-

my najlepiej jak potrafimy.
– Pana zdaniem inwe-

stycja w kulturę nie jest za-
tem rozrzutnością, żeby nie powie-
dzieć marnowaniem pieniędzy?

– Bez kultury nie ma ciągłości 
naszego bytu narodowego. Troska  

o kulturę to jest tak 
naprawdę troska  
o społeczność. Tyl-
ko trochę inaczej 
wyrażona niż tyl-

ko kolejnymi inwestycjami, wiaduk-

tami, drogami, chodnikami czy lam-

pami. Kultura to jest baza naszego  
wychowania.

Swoimi działaniami próbuję do-

trzeć głębiej do świadomości młode-

go pokolenia, ale nie tylko. Widać to 
zresztą podczas Namysłowskich Spot-

kań Filmowych, gdzie pojawiają się 
osoby z różnych pokoleń. Ta filmo-

wa impreza to coś na kształt wszcze-

piania w ten nasz Namysłów kultury 
przez wielkie „K”. To jest naprawdę 
najwyższa półka. I zastanawiam się, 
o ile bylibyśmy ubożsi bez tych filmo-

wych spotkań, które odbywają się u nas 
wiosną i jesienią. Podczas tych imprez 
pięknie można naładować akumula-

tory. Poza tym to też element związa-

nia grupy wspaniałych aktorów z na-

szą miejską przestrzenią. Honorowe 
Ławeczki, jakie otrzymują, to jest ich 
miejsce pod naszym niebem i wielu 
chętnie z tego korzysta, wraca tu. Tym 
samym pokazuje namysłowianom, że 
mieszkają naprawdę w szczególnym 
miejscu.

Jerzy Waldorff mówił, że muzyka 
łagodzi obyczaje. Można uzupełnić 
to stwierdzeniem, że sztuka scenicz-

na również wpływa na to, jacy jeste-

śmy. Bardzo nam wszystkim potrzeba 

wyciszenia, zrównoważanie, refleksji.  
Za dużo wokół nas agresji, która jest 
przecież wyłącznie destrukcyjna.

– A jak ta wielka kultura prze-
kłada się na powszedni dzień?

– Pracuję z ludźmi z wizją i pomy-

słami, którzy nie rytualnie, ale dłu-

gofalowo podchodzą do dzia-

łań kulturalnych finansowanych 
przez samorząd. Właśnie koń-

czymy remont biblioteki. Na-

mysłowianie dostają placówkę 
nowoczesną, ze świetnym księ-

gozbiorem, salami zabaw edu-

kacyjnych, czytelniami. W Na-

mysłowskim Ośrodku Kultury 
dzieje się więcej niż dużo. Ma-

my aktywne grupy młodzieżo-

we, ale także grupy senioralne, 
na przykład „RETROspekcję”, 
która staje się coraz bardziej pro-

fesjonalna. To ludzie, którzy po-

trafili połączyć troskę o wnuki  
z samorozwojem, działaniem na 
rzecz innych. Występowali w fil-

harmonii, teatrze opolskim. Dzielą się 
z innymi tym, co potrafią. Są bardzo 
lubiani, zapraszani na wiele imprez.

Kultura kosztuje. Kontakt z nią, 
korzystanie z niej przekłada się na 
konkretne złotówki. Ogromnie ubo-

lewam, że nie stać nas na wszystko. 
Każdy chciałby więcej, a ja nawet dużo  
więcej. 

– Szukacie sponsorów?
– Tak. I znajdujemy. W budowaniu 

lepszej przestrzeni do życia wspiera 
nas wiele firm, w tym również te naj-
większe, jak chociażby Velux czy Bro-

war Namysłów. Zresztą tych darczyń-

ców jest dużo więcej. Również sami 
mieszkańcy w miarę swoich możliwo-

My musimy być skądś
ści także wspierają działania budujące 
tożsamość lokalną i narodową. Przy-

kładem może być Społeczny Komitet 
Budowy Pomnika Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Niedługo będzie robio-

ny odlew w Poznaniu. Mamy już wy-

braną próbę mosiądzu. A odsłonięcie  
15 sierpnia lub 17 września. Chcemy, 
żeby w 100. rocznicę odzyskania nie-

podległości Polski to szczególne miej-
sce już było takie namysłowskie…

– A gdyby nagle pojawiła się złota 
rybka i mógł pan poprosić ją o jed-
ną rzecz dla miasta i mieszkańców? 
Oczywiście cały czas rozmawiamy  
o tej sferze szeroko rozumianego 
rozwoju, zaspokajania zbiorowych 
potrzeb.

– Natychmiast poprosiłbym złotą 
rybkę o wsparcie przy budowie kom-

pleksu rekreacyjno-sportowego, gdzie 
miałaby stanąć hala widowiskowo-

-sportowa i stadion. Rybka miałaby uła-

twione zadanie, bo czekam w tej chwili 
na decyzje dofinansowania z Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Wszystkie do-

kumenty są złożone. Gotowe są projek-

ty. Mamy przygotowane miejsce. 
Rozmawiał Tomasz Miarecki (TS)
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Burmistrz Julian Kruszyński

F
O

T
. T

O
M

A
S

Z
 M

IA
R

E
C

K
I



13 Gmina Polska    nr 5 (60) | maj 2018

Bardo

Urząd Miasta i Gminy Bardo
Rynek 2 

57-256 Bardo
tel. 74 817 14 78 
fax 74 817 14 24
umig@bardo.pl
www.bardo.pl

Rozmowa  
z KRZYSZTOFEM ŻEGAŃSKIM, 
burmistrzem Barda

– Rozpocznijmy naszą rozmo-
wę od spraw najważniejszych dla 
bardzkiego samorządu, czyli od 
budżetu gminy.

– A ja myślałem, że najpierw za-

pyta mnie pan o zdrowie.
– Oczywiście, że mnie to inte-

resuje, tym bardziej że sporo pan 
przeszedł, zanim wyszedł pan na 
prostą… Prawdę mówiąc, to po-
dziwiam pana, tę konsekwencję 
i żelazny upór w dążeniu do celu, 
do powrotu do zdrowia. Bez prze-
sady, panie burmistrzu – czapki 
z głów!

– Rzeczywiście, łatwo nie było, 
ale dzisiaj jestem szczęśliwy, nieźle 
już funkcjonuję, ze zdrowiem jest 
znacznie lepiej i całą energię wkła-

dam w zarządzanie naszą gminą,  
w jej życie społeczne i gospodarcze.

– A jeszcze przed rokiem cho-
dził pan o kulach i w zasadzie nie 
do końca było wiadomo, czy nie 
zostanie pan inwalidą. Dzisiaj jeź-
dzi pan już na rowerze i szusu-
je na nartach. Wcześniejszy stan 
pańskiego zdrowia ma się tak do 
stanu dzisiejszego jak mały fiat 
do porsche.

– Ja też tak to odczuwam.
– Wróćmy do budżetu… Jaki 

on jest i na co pozwala?
– Oceniam go jako budżet śred-

ni, choć jak na niewielką gminę, to 
i tak jest wysoki, ponieważ wynosi 
ponad 30 mln zł, a wydatki inwesty-

cyjne pochłoną w granicach od 10  
do 12 mln zł. Chcę też podkreślić, że 
jak co roku, nie odpuszczamy żad-

nych możliwych inwestycji, a tym 
bardziej tych projektów, na które jest 
szansa pozyskania dofinansowania 
z zewnętrznych – przede wszystkim 
unijnych – projektów.

– Jakie są wasze tegoroczne 
priorytety inwestycyjne?

– To przede wszystkim wszelkie 
działania związane z usuwaniem 

niskiej emisji, czyli potężny projekt 
realizowany przez nas z czterema 
partnerami. Jesteśmy liderem tego 
projektu związanego z odnawial-
nymi źródłami energii, który opie-

wa na 12 mln zł, a beneficjentami 
tego ambitnego przedsięwzięcia są 
mieszkańcy gmin – Barda, Złotego 
Stoku, Lewina Kłodzkiego i Szczyt-
nej. W zadaniu tym chodzi o mon-

taż paneli fotowoltaicznych, kolek-

torów słonecznych, pomp cieplnych 
i ogrzewanie mieszkań. Naszą gmi-
nę inwestycja ta będzie kosztować 
około 6 mln zł, a skorzysta z niej 
ponad dwustu mieszkańców. Warto 
też zaznaczyć, że panele są już mon-

towane. Ponadto zdecydowaliśmy 
się na wsparcie wymiany starych 
pieców węglowych na piece gazo-

we, lub piece węglowe, ale znacz-

nie nowsze i lepsze technologicznie. 
Dokonamy tego przy współudziale 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wod-

nej we Wrocławiu, w myśl zasady, 
że połowę kosztów tej wymiany po-

niosą mieszkańcy, a drugą połowę 
pokryje gmina Bardo. Być może po 

realizacji tego zadania, pożyczka 
zostanie nam zwrócona, ale to poka-

że przyszłość. Ponadto na początek 
chcemy gazyfikować ul. Fabryczną 
w Bardzie i jeszcze jedną  
z naszych miejscowości,  
a być może zdecydujemy 
się w przyszłości na gazy-

fikację całej naszej gminy. 
W ubiegłym roku ukoń-

czyliśmy dwa duże zada-

nia związane z niską emisją  
– termomodernizację szko-

ły oraz naszego urzędu,  
z kolektorami, i wymianę 
na piece gazowe. Łącznie 
ta inwestycja pochłonęła 
prawie 5 mln zł. Poza tym 
spore nakłady przeznaczy-

my na infrastrukturę dro-

gową, a dokładnie rzecz 
biorąc, są to zadania zwią-

zane z uzbrojeniem tere-

nu pod przyszłe inwesty-

cje w naszej strefie, gdzie być może 
zbudowany zostanie nowy obiekt 
hotelowo-konferencyjny. Na tym te-

renie wybudowany jest już jeden ho-

tel i jest szansa, że powstanie tam 
kompleks związany przede 
wszystkim z obsługą tury-

sty rowerowego. A ponadto 
będziemy asfaltować kolej-
ne drogi wiejskie i budować 
drogi osiedlowe. Czekamy 
też na decyzję związaną  
z rewitalizacją ul. Głównej 
w Bardzie i mamy nadzie-

ję na dofinansowanie te-

go przedsięwzięcia. Warto 
też powiedzieć o ważnym 
zadaniu proturystycznym,  
w którym działamy co naj-
mniej z ośmioma partnera-

mi – są to jednokierunko-

we ścieżki singletrackowe;  
w Bardzie to dwa takie wę-

zły i jesteśmy już po prze-

targach. Będziemy zatem mieli pra-

wie 30 km ścieżek rowerowych,  
a jeśli dołączymy do nich ścież-

ki z innych gmin: Złotego Stoku, 

Międzylesia, Kłodzka, Bystrzy-

cy Kłodzkiej, Stronia Śląskiego,  
a do tego program czeski, to summa 
summarum okaże się, że łącznie są 
to najdłuższe singletrackowe ścież-

ki w Polsce. Pozwoli to opracować 
subregionalną ofertę turystyczną,  
a dodam jeszcze, że robimy 20-arowy  
parking dla rowerzystów.

– Jak pan ocenia kończącą 
się kadencję samorządową 2014- 
-2018?

– Dla Barda była taka jak po-

przednie, czyli proinwestycyjna, 
prośrodowiskowa i prospołeczna. 
Kończyliśmy inwestycje związane 
z wodociągowaniem, budowaliśmy 
kanalizację, drogi i zajmowaliśmy 
się zadaniami oświatowymi.

– A co było w tej kadencji naj-
ważniejsze?

– Wszystko było dla nas ważne, 
ale warto podkreślić, iż były to sto-

sunkowo spokojne lata oparte na do-

Inwestycji nie odpuszczamy
brej współpracy z radnymi. Oczywi-
ście, spokojne lata nie oznaczają, że 
nasz samorząd przysypiał lub osiadł 
na laurach, lecz wręcz przeciwnie  
– była to kadencja wytężonej, owoc-

nej i niełatwej pracy na rzecz na-

szej społeczności. Warto też pod-

kreślić, że udawało nam się w tych 
latach pozyskiwać na dobrym pozio-

mie finansowe środki zewnętrzne  
i właśnie również dzięki temu uda-

ło się m.in. stermomodernizować 
szkołę podstawową i budynek urzę-

du w Bardzie. Na pewno pieniędzy  
nie przejadaliśmy.

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

– Nie ukrywałem wcześniej, że 
hołduję strategii długofalowej. Dla-

tego będę kandydował na burmistrza 
Barda i jeśli uzyskam odpowiednie 
poparcie mieszkańców naszej gmi-
ny, to przede wszystkim zajmę się 
mechanizmami, które stworzą sta-

ły dochód gminy. Przecież w końcu 
środki unijne się wyczerpią, a miesz-

kańcy powinni żyć na przyzwoitym 

poziomie. Mam pomysły, aby tak się 
właśnie stało. Wiem, jaki powinien 
być kierunek rozwoju naszej gminy.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)
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Burmistrz Krzysztof Żegański

Urząd Miasta i Gminy Bardo

Spływ pontonowy Przełomem Bardzkim to jedna z wielkich atrakcji turystycznych ziemi bardzkiej
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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

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

– Rok 2018 to rok szczególny, 
rok 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
Powołaliśmy honorowy komitet 
obchodów, w którym znaleźli 
się przedstawiciele różnych 
środowisk politycznych 
i społecznych. Cieszę 
się, że zgodzili się  
w nim zasiąść, uznając, 
iż w tym szczególnym 
czasie musimy 
świętować razem  
– mówi burmistrz 
Milicza PIOTR LECH. 

Gmina Milicz zaczęła obcho-

dy 100-lecia niepodległości Polski  
13 grudnia ub.r., nadając skwero-

wi, na którym znajduje się Krzyż 
Solidarności, imię nieżyjącego już 
działacza lokalnej „Solidarności”, 

Rok wyjątkowy...
który w 1980 r. rozpoczął pamiętny  
sierpniowy strajk w Miliczu. 

– Nie zmieniamy dotychczaso-

wych nazw ulic, placów czy skwe-

rów, nadajemy je nowo wybudo-

wanym oraz tym, które ich nie 
mają. W czasie Jubileuszu chce-

my łączyć. Nazwy proponowane  
i uzgadniane są na spotkaniach ho-

norowego komitetu – twierdzi bur-
mistrz Piotr Lech.

2 maja, w Dniu 
Flagi, nowo wybudo-

wana arteria, rozsze-

rzająca Milicz w kie-

runku zachodnim, 
otrzymała nazwę  
– aleja Niepodległo-

ści, a znajdujące się 
na niej rondo – mia-

no Orląt Lwowskich.
3 maja przez Milicz przeszła po 

raz dwunasty Parada Konstytucji  
– barwny, atrakcyjny, szczególnie dla 
dzieci, pochód, w którym miliczanie 
udowodnili po raz kolejny, że święta 
narodowe można obchodzić radośnie.

– Pamiętaliśmy o ofiarach Ka-

tynia zamordowanych strzałem  
w tył głowy w lesie katyńskim, któ-

ry dokładnie 70 lat później zażądał 
nowej daniny krwi polskiej elity. To 
tam zginęło 96 wybitnych Polaków 
z prezydentem na czele – wspomina  
burmistrz Piotr Lech.

Gminę Milicz czeka jeszcze wie-

le innych uroczystości jubileuszo-

wych, z kulminacją 11 listopada, 
w Święto Niepodległości, podczas 
którego zaplanowane jest odsłonię-

cie pomnika z okazji 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepod-

ległości. 
– W tym wyjątkowym roku bądź-

my razem, świętujmy wspólnie. Sto 
lat temu Polskę odzyskaliśmy wszy-

scy, stąd nasze gminne logo Jubileu-

szu, na którym znalazło się miejsce 
i dla ludowca Wincentego Witosa, 
i światowego artysty Ignacego Jana 
Paderewskiego, i narodowca Romana  
Dmowskiego, i socjalisty Ignacego  
Daszyńskiego, których łączy po-

stać Marszałka Józefa Piłsudskie-

go – kończy burmistrz Piotr Lech.  
– Zapraszam do Milicza!

(TS)

Mieszkańcy Milicza pamiętali o ofiarach Katynia i smoleńskiej tragedii i 13 kwietnia uroczyście wraz z władzami 
samorządowymi obchodzili Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Drugi z lewej stoi burmistrz Piotr Lech
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W Paradzie Konstytucji wzięło udział wielu najmłodszych miliczan. A wiadomo – czym skorupka za młodu…

Rozmowa  
z ROBERTEM LEWANDOWSKIM, 
burmistrzem Żmigrodu

– Turystyka, rekreacja i wszel-
kie przedsięwzięcia poprawiają-
ce stan zdrowia mieszkańców są 
niezmiernie istotne dla każdej  
gminy…

– …a nasza gmina w myśl zasa-

dy zrównoważonego rozwoju reali-
zuje inwestycje i pomysły, których 
oczekują nie tylko nasi mieszkań-

cy, ale również turyści. Oczywi-
ście dalej będziemy wykonywać 
inwestycje drogowe i te dotyczące 
tzw. twardej infrastruktury, ale je-

śli chodzi o zadania dotyczące tu-

rystyki, to naszym podstawowym 
zadaniem i priorytetem jest budo-

wa niezależnych i bezpiecznych 
dróg rowerowych, które powsta-

ją głównie po trasie byłej kolejki 
wąskotorowej. Warto podkreślić, 
iż na dniach otwieramy pierwszy 
odcinek o długości blisko 10 km,  
a współdziałając z sąsiednią gminą 
Prusice, stworzymy ponad 16-ki-
lometrową drogę rowerową. Kolej-
ne 18 km zrealizujemy do końca 
października. Są to drogi o szero-

kości co najmniej dwóch metrów,  
o utwardzonej – głównie masą asfal-

tową – nawierzchni. Jest to bardzo 
dobra infrastruktura nie tylko dla 
rowerów, ale także dla rolek oraz 
biegaczy. Już daje się zauważyć, że 
nasi mieszkańcy masowo korzysta-

ją z tych ścieżek, dlatego oceniam, 
że są to inwestycje trafione. Trzeba 

też zaznaczyć, iż droga rowerowa 
budowana przez nas na terenie gmi-
ny Żmigród jest integralną częścią 
całości projektu dotyczącego połą-

czenia Wrocławia z Doliną Baryczy. 
Wszystkie bowiem sąsiednie samo-

rządy, począwszy od Milicza, po-

przez Żmigród, Prusice, Trzebnicę  

i Wisznię Małą, realizują tę inwe-

stycję równocześnie i dzięki temu 
pod koniec roku będzie można prze-

jechać bezpieczną drogą rowerową  
z Wrocławia do Doliny Baryczy, wy-

bierając różne warianty korzystania  
z powstałej infrastruktury. Przykła-

dowo, można będzie dojechać koleją 
do centrum przesiadkowego w Żmi-
grodzie, tutaj wysiąść i z naszego 
miasta pojechać dalej rowerem.

– To się tak mówi: „ścieżki ro-
werowe”, ale to są niemałe i kosz-
tochłonne przedsięwzięcia in-
frastrukturalne, wykonywane 

zazwyczaj dzięki zewnętrznym 
środkom finansowym.

– Oczywiście, że nie powstała-

by tak duża inwestycja, gdyby nie 
granty z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dol-
nośląskiego. Na wszystkie te zada-

nia mamy 85-procentową 
dotację. Nie jest to tania 
infrastruktura, ponieważ 
27 km dróg rowerowych, 
które w tym roku powsta-

ną w Żmigrodzie, łącznie 
kosztuje około 13 mln zł. 
Wykorzystujemy histo-

ryczną szansę na zdoby-

cie jak największych pie-

niędzy, aby zrealizować 
jak najwięcej inwestycji 
dla mieszkańców naszej 
gminy oraz dla turystów.

– Powszechna rekre-
acja, sport, rower i rolki 
to w Polsce nie tylko mo-
da, ale i sposób na lepsze 

i zdrowsze życie…
– …i jest to szeroko pojęta profi-

laktyka, bowiem zamiast się leczyć, 
lepiej przeciwdziałać schorzeniom. 
Im więcej ruchu, tym zdrowsze 
społeczeństwo, tym zdrowsi nasi 
mieszkańcy i mniej będziemy łożyć  
na leki i służbę zdrowia.

Wykorzystać historyczną szansę
– A na żmigrodzkim rynku 

ruch coraz mniejszy.
– Wszystko dlatego, że wpro-

wadzono system parkowania, któ-

ry wymusza na parkujących wy-

drukowanie biletu i ogranicza 
bezpłatne parkowanie do godzi-
ny. Wyeliminowano zatem wcześ-

niejsze sytuacje, że ktoś parko-

wał samochód, zostawiając go na 
rynku na przykład na dziesięć 
godzin.

– Termin wyborów samorzą-
dowych dalej nie jest znany. Za to 
samorządowcom grozi obniżenie 
zarobków.

– Wolę tego nie komentować.
Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Robert Lewandowski na początku ścieżki rowerowej
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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

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 funkcjonuje Urząd Miasta 
i Gminy w Kątach Wrocławskich?

– Większości mieszkańców urząd 
kojarzy się z burmistrzem i jakimiś 
biurami, w których załatwia się kon-
kretne sprawy. Często jest to tylko 
punkt obsługi interesanta – miejsce, 
gdzie obywatel składa dokumenty. 
A wbrew pozorom urząd jest ogrom-
nym przedsiębiorstwem, w którym 
corocznie załatwianych jest ponad 
30 tys. spraw. Z jednostkami budże-
towymi gminy, ze szkołami i zakła-
dem gospodarki komunalnej jest to 
około 400 osób, którymi bezpośred-
nio i pośrednio zarządzam i oczywi-
ście odpowiadam osobiście za to, aby 
nasza gmina dobrze funkcjonowała.

– Zatem jest to duża firma, 
zatrudniająca kilkuset pracow-
ników i dysponująca niemałym 
kapitałem.

– Zgadza się, niemałym budże-
tem i niemałym kapitałem, a dodał-
bym jeszcze, że jest to firma wielo-
branżowa. Każdy, kto zechce zostać 
włodarzem gminy, powinien orien-

tować się w wielu dziedzinach życia, 
i to nie tylko w geodezji i architek-
turze, ale również w inwestycjach, 
sprawach obywa-
telskich i musi się 
znać na oświacie, 
funkcjonowaniu 
jednostek budże-
towych oraz znać 
przepisy prawne 
dotyczące wielu 
dziedzin. Oprócz 
tego odpowiada 
się za ogromy ma-
jątek. Oczywiście 
wiele można się 
nauczyć, ale trze-
ba się uczyć bar-
dzo szybko.

– Pracy w waszej gminie jest 
coraz więcej…

– …bowiem z roku na rok roś-
nie liczba mieszkańców gminy, 
a w związku z tym spraw, które za-
łatwiamy, i pism, które wpływają do 
urzędu i które są z niego wysyłane.

– Wcześniej nie było punktu ob-
sługi interesanta w Smolcu.

– Ale teraz już jest, ponieważ 
urząd powinien wychodzić do swo-
ich obywateli, a nie czekać na nich 
w ratuszu. A my w Kątach Wrocław-

skich staramy się być urzędem nowo-
czesnym, w którym wiele istotnych 
spraw załatwia się przez internet 

i ePUAP, a jeże-
li obywatel chce 
mieć bezpośredni 
kontakt z urzęd-
nikiem, to do-
brze by było, aby 
nie musiał poko-
nywać wielu ki-
lometrów, zanim 
dotrze do ratusza 
w Kątach Wroc-
ławskich. Dlatego 
parę lat temu pod-
jęliśmy próby uru-
chomienia zamiej-
scowych punktów 

obsługi interesanta, które powsta-
ły w Gniechowicach i Smolcu. Ale 
w Gniechowicach to nie wypaliło, 
ponieważ mieszkańcy tej miejsco-
wości swoje życiowe sprawy wo-
lą załatwiać w urzędzie w Kątach 
Wrocławskich. Za to w Smolcu się 
sprawdziło i myślimy już o tym, aby 
ten punkt obsługi interesanta rozbu-
dować. Wraz z PKP mamy w pla-
nach remont dworca i właśnie na tym 
dworcu chcemy zlokalizować więk-
szy punkt obsługi interesanta, który 

będzie służył mieszkańcom rozwija-
jącego się Smolca i okolic.

– W waszym urzędzie jest pew-
nie około dziesięciu wydziałów, do 
których ze swoimi problemami 
zwracają się mieszkańcy gminy, 
ale pewnie również u pana drzwi 
się nie zamykają.

– Od początku mojego burmistrzo-
wania każdego tygodnia, w środę, 
przyjmuję mieszkańców, ale nie roz-
mawiam z obywatelami tylko w tym 
wyznaczonym dniu. Oczywiście, jeśli 
w środę mieszkaniec gminy zapisze 
się na spotkanie ze mną na konkretną 
godzinę, to ma pewność, że ja będę 
na niego czekał. Ale sekretarka wie 
dobrze, że w innych dniach, gdy za-
istnieje jakaś poważna, pilna sprawa, 
to ja jestem do dyspozycji obywatela 
i nie może być tak, że ktoś przyjeżdża 
z poważnym problemem, traci swój 
cenny czas, a ja zasłonię się tym, że 
spotkanie ze mną było nieplanowane.

– Z jakimi sprawami przycho-
dzą do pana ludzie?

– Naprawdę przeróżnymi. Nieraz 
ze zwykłymi, ludzkimi, osobisty-
mi problemami, oczekując pomocy, 
wsparcia, ukierunkowania i porady.

– A jakie sprawy są najtrud-
niejsze?

Urząd – firma wielobranżowa
– Te, które nie dotyczą funkcjono-

wania kąckiego urzędu, tylko innych 
urzędów, albo na przykład Poczty 
Polskiej, która załatwia sprawy 
w sposób skandaliczny. Czasami lu-
dzie przychodzą do mnie z problema-
mi typowo osobistymi, związanymi 
na przykład z rodziną lub prowadze-
niem działalności gospodarczej. Inną 
kategorię trudnych spraw stanowią 
spory sąsiedzkie i bywa, że zwaś-
nione od lat strony sporów próbują 
wciągnąć burmistrza w swoje roz-
grywki. Są to sprawy bardzo deli-
katne i staram się od nich trzymać 
z daleka, co czasami oceniane jest 
opacznie, że nie chcę pomóc.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)F
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Burmistrz Antoni Kopeć

Jak Polska długa i szeroka, 
samorządy wdrażają 
programy przeciwdziałające 
zanieczyszczeniom powietrza, 
wody i ziemi. To już nie kaprys 
lub chwilowa moda, 
ale przemyślane działania, 
które mają chronić środowisko 
naturalne i oczywiście ludzi 
żyjących w tym środowisku. 
Dlatego też przedsięwzięcia 
termomodernizacyjne, pompy 
ciepła, odnawialne źródła 
energii, farmy fotowoltaiczne 
i biogazownie – to z jednej 
strony nowoczesność, a z drugiej 
teraźniejszość. Tak też dzieje się 
w gminie Żórawina.

Na terenie gminy Żórawina funk-
cjonuje nowoczesna biogazownia rol-
nicza, która do produkcji biogazu 
wykorzystuje biomasę roślinną, od-
chody zwierzęce oraz organiczne od-
pady m.in. z przemysłu spożywcze-
go, a powstający podczas fermentacji 
biogaz jest spalany i wytwarza ener-
gię elektryczną i cieplną. Znamien-
ne jest to, że po przejęciu biogazowi 
przez firmę Biowatt S.A., w planach 
restrukturyzacji spółki pojawiła się 
możliwość odbioru nadwyżki ener-
gii cieplnej, a dzięki budowie sie-

ci ciepłowniczej, tanie, ekologiczne 
ciepło mogłoby popłynąć do miesz-
kańców gminy i budynków użytecz-
ności publicznej. Poza tym – i to jest 
także bardzo istotne! – takie roz-

wiązanie technologiczne spowoduje 
wyeliminowanie emisji szkodliwych 
substancji. 

Warto też podkreślić, iż wyko-
rzystanie na terenie gminy Żórawina 
technologii uzyskiwania ciepła z bio-
masy nie tylko umożliwi ogranicze-
nie emisji dwutlenku węgla i zużycie 
paliw kopalnianych, ale spowodu-

je również realizację uchwały Sej-
miku Województwa Dolnośląskiego 
z 30 listopada 2017 roku w sprawie 
wprowadzenia ograniczeń i zaka-
zów w zakresie eksploatacji insta-

lacji, w których następuje spalanie 
paliw (tzw. uchwała antysmogowa). 

– Od samorządów dzisiaj zale-
ży najwięcej, także w zakresie walki 
o czystość środowiska naturalnego 
– podkreśla wójt Jan Żukowski. – To 
właśnie samorządy wdrażają w życie 
większość ustaw sejmowych, rozpo-
rządzeń, uchwał sejmików i unijnych 

O środowisko dbać trzeba
aktów prawnych. My się musimy bo-
rykać z tymi wszystkimi sprawami, 
a często gęsto jest tak, że zleca nam 
się jakieś działania, a nie idą za tym 
wystarczające środki finansowe. 
A przecież wszyscy chcemy, aby śro-
dowisko naturalne, powietrze, woda 
i ziemia były jak najczystsze, bowiem 
chcemy żyć w symbiozie z naturą 
i jak najwięcej, ale rozumnie, z niej 
korzystać. Aby ludzie byli zdrowi 
i żeby żyło im się jak najlepiej. W na-
szej gminie realizujemy kilka proeko-
logicznych programów, m.in. związa-
nych z fotowoltaiką, a poza tym gmina 
dopłaca do wymiany starych pieców. 
Ponadto na terenie naszej gminy zlo-
kalizowane są fermy trzody chlewnej 
instytutu zootechniki, przy których 
zbudowano biogazownię, która pro-
dukuje energię cieplną i jest w stanie 
ogrzać wiele budynków i mieszkań. 
To superrozwiązanie, którym będzie-
my mogli pochwalić się w całym kra-
ju. Nic nie powinno się marnować 
i takie technologie muszą być w Polsce 
upowszechniane. To z jednej stro-
ny ochrona środowiska naturalnego, 
z drugiej oszczędność, z trzeciej – in-
nowacyjne rozwiązania. Podczas tego-
rocznej zimy było tylko kilka dni praw-
dziwego mrozu, a nasi mieszkańcy 
cierpieli, bowiem na składach zabra-
kło węgla, który i tak nie jest najlepszej 
jakości. Ale ludzie są zmuszeni nim 
palić i jest to wielki problem także dla 
otaczającej nas przyrody, a my chce-
my ten problem tutaj, w Żórawinie, 

jak najlepiej rozwiązać. Jeśli nam się 
uda, to będzie wspaniale i pokaże-
my, że jednak można rozwiązywać 
duże problemy ochrony środowiska 
nawet w niewielkich gminach. A po-
stęp cywilizacyjny nie zawsze musi iść 
w parze degradacją naszego otocze-
nia. Teraz pracujemy nad dokumenta-
cją, nad znalezieniem odpowiednich 
środków finansowych, a jak wszystko 
dobrze pójdzie, to domy i mieszkania 
w Żórawinie oraz szkoły, przedszko-
la i inne budynki użyteczności pub-
licznej w niedalekiej przyszłości bę-
dą ogrzewane biogazem. Jeśli się to 
uda – a mam nadzieję, że tak – będzie 
to największy od lat sukces naszego 
samorządu. HS (TS)

Wójt Jan Żukowski
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To już ostatnie dni, by zajrzeć 
do gmachu głównego Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu 
i odbyć niezwykłą podróż 
w świat wrocławskiego 
manieryzmu. We wrocławskiej 
placówce cały czas jednak  
gdy tylko coś się kończy,  
to coś innego się zaczyna…

Pierwszą w historii monograficz-

ną ekspozycję poświęconą wrocław-

skiemu manieryzmowi można oglą-

dać jeszcze do 13 maja. Na łamach 
naszego miesięcznika kilkakrotnie 
już pisaliśmy o tej wystawie. Dzi-
siaj, na finiszu, tylko więc przy-

pominamy, że mamy do czynienia 
z wystawienniczym wydarzeniem. 
Odwiedzający mają szansę spotkać 
się z ponad 150 zabyt-
kami malarstwa, rzeźby, 
rzemiosła artystycznego, 
rysunku i grafiki. Najcen-

niejszymi dziełami poka-

zywanymi na wystawie są 
– po raz pierwszy od cza-

sów II wojny światowej 
wystawione obok siebie – 
prace pochodzące z ko-

ścioła Świętej Trójcy w Żórawinie. 
Są to kreacje światowej sławy ma-

nierystów: obraz Bartholomaeusa 
Sprangera „Chrzest Chrystusa” oraz 

rzeźba Adriaena de Vries „Chrystus 
przy kolumnie”. Autorkami aran-

żacji są: Edyta Białac-

ka i Klaudia Maślej-Fe-

luś. Wystawie towarzyszy 
album autorstwa Piotra 
Oszczanowskiego, kura-

tora wystawy i dyrekto-

ra Muzeum Narodowego  
we Wrocławiu.

Żegnamy się z wro-

cławskim manieryzmem  
w salach wystawowych, ale jednocześ-
nie witamy z twórczością Tadeusza  
Brzozowskiego. Od 22 kwietnia do 
końca lipca w Pawilonie Czterech  

Kopuł. Muzeum Sztuki Współczes-

nej, który jest oddziałem Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu, trwa wy-

stawa pn. „Tu strzyka, tam łupie, ale 
rży. A sumienie kąsa. Tadeusz Brzo-

zowski – inspiracje, konteksty, śla-

dy”. Kurator wystawy Anna Chmie-

larz postanowiła pokazać ponad  
200 dzieł Tadeusza Brzozowskie-

go. To wielka indywidualność pol-
skiej sztuki XX wieku. Przypadająca  
w tym roku 100. rocznica urodzin 
artysty jest okazją do głębszej re-

trospekcji, ale nie tylko. Jak mówi  
Anna Chmielarz, sztuka Brzozow-

skiego pokazywana jest w trzech kon-

tekstach. Pierwszy to jego in-

spiracje: twórczość Tadeusza  
Makowskiego, Stanisława  
Ignacego Witkiewicza, pol-
ska i obca sztuka nowożytna. 
Drugi kontekst to sztuka kole-

gów artysty: Aliny Szapoczni-
kow, Magdaleny Abakanowicz,  
Tadeusza Kantora, Jerzego 
Tchórzewskiego, Władysława  
Hasiora i Antoniego Rząsy. 
Trzeci to prace jego uczen-

nic, m.in. Izabelli Gustowskiej  
i Aldony Mickiewicz.

Na chętnych zawsze czeka  
też Muzeum Etnograficzne.  
Już n ied ługo,  19 maja  
– w Noc Muzeów – otwar-

ta tam zostanie wystawa czasowa 
odkrywająca tajemnice związane 
z weselnymi rytuałami. Ekspozy-

cja przygotowana przez Agnieszkę  
Szepetiuk-Barańską zaprezentu-

je reguły ślubno-weselnej prze-

miany w żonę i męża. Od pod-

jęcia przez parę decyzji, przez 
labirynt przygotowań, moment ślu-

bu, dzień i noc wesela, aż do po-

wolnego zacierania się wydarzeń  
w pamięci…

Warto też zaznaczyć, że Muzeum  
Etnograficzne, oddział Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu, po 
raz kolejny koordynuje dolnoślą-

Coś się kończy, coś zaczyna

skie obchody Europejskich Dni  
Dziedzictwa. Setna rocznica odzy-

skania przez Polskę niepodległo-

ści będzie przewodnim motywem  
26. edycji Europejskich Dni Dzie-

dzictwa, która w dniach 8-9 i 15-16 
września odbędzie się pod hasłem 
„Niepodległa dla wszystkich”. 

(tom)

„Manieryzm wrocławski” to jedno z muzealnych wydarzeń tego roku
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Jubileusz BOGUSŁAWA 
DANIELEWSKIEGO – 90. rocznica 
urodzin i 70 lat na scenie – który 
odbył się we Wrocławskim 
Teatrze Komedia w dzień urodzin 
Jubilata, 16 kwietnia, był  
i wzruszający, i pełen uśmiechu…

Bogusław Danielewski, znako-

mity aktor, reżyser i pedagog, Mistrz  
i Nauczyciel, jak mówi o nim Wojciech  
Dąbrowski, który wraz z Pawłem 
Okońskim (obaj dyrektorują Komedii) 
uroczystość prowadził, jubileuszem był 
wyraźnie wzruszony, ale – jak zawsze 
pełen poczucia humoru – tak rzecz pod-

sumował: „Do przodu, do przodu, byle 
nie rozczulać się nad sobą!”. A publicz-

ność, która salę wypełniła po brzegi, 
śpiewała Jubilatowi na melodię „Will 
You Be There” Michaela Jacksona, spe-

cjalny hymn: „Boguś Danielewski to 
fajny facet, on ta-

ki jest/Wszystko, 
co zagra, to mu 
wychodzi/A jak 
nie wyjdzie, no to 
nie szkodzi”.

Na scenie pojawili się m.in. akto-

rzy Pantomimy, Capitolu, Teatru Lalek  
i oczywiście Komedii, specjalne scenki 
przygotowali studenci Akademii Sztuk 
Teatralnych, tańczyli tancerze ze Ska-

winski Dance Studio, muzycznie towa-

rzyszył występom Bartek Pernal z ze-

społem… Wiele też było życzeń, a Jacek 
Sutryk, szef departamentu spraw spo-

łecznych UM Wrocławia, wręczył Jubi-
latowi medal „Wrocław z Wdzięcznoś-

cią”. A prawdziwą 
koroną Jubileuszu 
był występ Danie-

lewskiego w ro-

li Dyndalskiego  
z fredrowskiej  

Zemsty w słynnej scenie pisania listu, 
w której jako Cześnik Raptusiewicz to-

warzyszył Jubilatowi Stanisław Melski. 
A gdy – po bardzo długim czasie! – 
umilkły oklaski, publiczność odśpiewa-

ła Jubilatowi „200 lat”! – Jestem prze-

konany, że już wkrótce spotkamy się 

ponownie, żeby świętować 180. urodzi-
ny pana Bogusława – mówił Wojciech 
Dąbrowski. – Dlatego śpiewamy mu 
„200 lat”, nie „100 lat”! 

Jubileusz wielkiego aktora za nami, 
ale przed nami – już w maju – możli-
wość podziwiania go w genialnej ro-

li Dyndalskiego – 14 maja i 21 maja 
(godz. 10) Zemsta pojawi się na scenie 
Komedii.

W maju będzie też można radoś-
nie bawić się w rytm przebojów Wroc-

ławskiego Teatru Komedia – ja wybra-

łam dwa. Pierwszy z nich to Pomoc 

domowa Camolettiego, która jest czymś  
w rodzaju kontynuacji innego przebo-

ju Komedii, tegoż Camolettiego sztuki 

Boeing, boeing. Dwa z trzech spekta-

kli Pomocy… to spektakle wyjazdowe  
– 15 maja w Brennie, a 27 maja  
w Kluczborku będzie można 
Pomoc domową podziwiać. 
Trzeci spektakl odbędzie 
się na wrocławskiej scenie  
28 maja. Pomoc domowa 

spełnia podstawowe wy-

magania, jakie przed dobrą 
komedią stoją. Po pierwsze  
– aktorzy. Po drugie – język 
tekstu. I po trzecie – znako-

micie panująca nad owym tekstem reży-

seria Wojciecha Dąbrowskiego. 
A drugi przebój Komedii, który 

na maj polecam, to Mayday 2 Raya 

Cooneya, czyli sequel teatralnego hitu 
Raya Cooneya Mayday. John Smith, 
londyński taksówkarz ma wszystkie-

go po dwa – dwie żony, dwa 
mieszkania i dwoje nasto-

letnich dzieci. I sobie mię-

dzy nimi jeździ! Aż tu nag-

le syn taksówkarza i jego 
córka poznają się w sieci  
i umawiają na randkę. Kata-

strofa! Absurd pogania ab-

surd. Spektakl ma świetne 
tempo, a John Pawła Okoń-

skiego tyle uroku, że wszystko mu się 
wybacza. Co tam bigamia przy takim 
aktorstwie, które będzie można podzi-
wiać 27 maja. Ata

Wszystko, co zagra, to mu wychodzi…

Bogusław Danielewski – Mistrz i Nauczyciel

Owacjom – także na scenie – nie było końca
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Zakończył się pierwszy etap 
11. plebiscytu „Wydarzenie 
Historyczne Roku 2017”, 
organizowanego przez  
Muzeum Historii Polski. Teraz 
każdy z nas może zadecydować  
o końcowych wynikach  
tego konkursu.

W tegorocznej edycji konkur-
su nadesłano ponad 200 zgłoszeń 
z całej Polski i zagranicy – m.in.  
z Austrii, Belgii, Białorusi, Czech, 
Francji, Grecji, Holandii, Irlandii, 
Kanady, Litwy, Łotwy, Stanów Zjed-

noczonych, Szwecji, Ukrainy, Wę-

gier i Wielkiej Brytanii. Spośród 
wszystkich inicjatyw jurorzy wy-

brali 15 projektów w trzech katego-

riach: „Wydarzenie”, „Wystawa” oraz 
„Edukacja i multimedia”. 

Czas na internautów
Warto przy okazji zaznaczyć, że 

w pierwszym etapie konkursu zaan-

gażowanych było wiele środowisk lo-

kalnych i regionalnych, często wspie-

ranych przez samorządy. Te ostatnie 
doceniają bowiem znaczenie śladów 
przeszłości dla budowania tożsamo-

ści mieszkańców.
W drugim etapie plebiscytu „Wy-

darzenie Historyczne Roku 2017” gło-

sować mogą wszyscy – i to internauci 

zadecydują o ostatecznych wynikach. 
Głosować można do 17 maja. Aby 
wziąć udział w głosowaniu, należy 
wejść na stronę www.whr.muzhp.pl, 
zapoznać się z poszczególnymi wy-

darzeniami i zaakceptować regula-

min. Można oddać łącznie trzy gło-

sy – jeden głos na jedno wydarzenie  
w każdej kategorii.

Finaliści pierwszego etapu
Komisja konkursowa w składzie: 

Lena Dąbkowska-Cichocka (Muze-

um Historii Polski), Wojciech Duch 
(historia.org.pl), Alicja Knast (Muze-

um Śląskie), Piotr Legutko (TVP Hi-
storia), prof. Woj-
ciech Roszkowski 
(Polska Akade-

mia Nauk), Ma-

riusz Staniszew-

ski (Polskie Radio) 
zadecydowała, że 
w tym roku do  
II etapu zakwalifikowanych zostanie 
15 wydarzeń, wśród których znala-

zły się:
Kategoria „Wydarzenie”: • Bo-

haterON – włącz historię! (Orga-

nizator: Fundacja Rosa, Fundacja 
Sensoria), • Find Your Kosciuszko – 
Rok Tadeusza Kościuszki w Stanach 
Zjednoczonych (Organizator: Am-

basada RP w Waszyngtonie), • Pro-

jekt Wyspiański (Organizator: Muze-

um Narodowe w Krakowie), • Polska 
Niepodległa – Historia w ożywio-

nych obrazach: Wydawnictwo DVD 
oraz Wystawa o kulisach powstawa-

nia niezwykłego cyklu filmów edu-

kacyjnych (Organizator: Wytwórnia 
Filmów Dokumentalnych i Fabular-
nych), • 100 lat awangardy w Polsce 
– Rok Awangardy w Muzeum Sztu-

ki w Łodzi (Organizator: Muzeum 
Sztuki w Łodzi). 

Kategoria „Wystawa”: • #dzie-

dzictwo (Organizator: Muzeum Na-

rodowe w Krakowie), • Powstanie 
Wielkopolskie 1918-1919. Droga do 

Niepodległości 
– nowa wystawa 
stała (Organiza-

tor: Wielkopolskie 
Muzeum Niepod-

ległości), • Po-

gromcy En ig-

my (Organizator: 
Urząd Miasta Poznania), • Otwar-
cie Thesaurus Cracoviensis (Organi-
zator: Muzeum Historyczne Miasta 
Krakowa), • Opera Chopina – Fry-

deryk w Teatrze Narodowym (Orga-

nizator: Narodowy Instytut Frydery-

ka Chopina). 
Kategoria „Edukacja i multi-

media”: • Baza świadectw Zapi-
syTerroru.pl/ChroniclesofTerror.pl 

(Organizator: Ośrodek Badań nad 
Totalitaryzmami im. Witolda Pile-

ckiego), • Litwa i Polska – Na wspól-
nej drodze. Miejsca i ludzie, którzy 
nas łączą (Organizator: Instytut Pol-
ski w Wilnie), • Edukacja na Planie 
Filmowym. Historyczno-filmowa 
przestrzeń multimedialna i pakie-

ty edukacyjne dla szkół (Organiza-

tor: Wytwórnia Filmów Dokumen-

talnych i Fabularnych), • Nuty dla 
Ojczyzny – projekt edukacyjno-arty-

styczny (Organizator: Muzeum Pol-
skiej Piosenki w Opolu), • Akcja edu-

kacyjna „Światełko dla Czerwca’56” 
(Organizator: Muzeum Powstania 
Poznańskiego – Czerwiec 1956 od-

dział Wielkopolskie Muzeum Nie-

podległości).

Odkrywanie przeszłości
– W tym roku nadesłano bardzo 

różnorodne projekty, co świadczy  
o dużej aktywności środowisk i osób 
zaangażowanych w odkrywanie  
i poznawanie historii, także lokalnej. 
Swoje wydarzenia zgłaszały zarów-

no muzea o zasięgu ogólnopolskim, 
jak i regionalnym, wydawnictwa, 
stowarzyszenia, fundacje, instytucje 
samorządu terytorialnego, ambasady 
i instytuty polskie, szkoły oraz orga-

nizacje polonijne za granicą – mówi 
członek komisji konkursowej Lena  

Dąbkowska-Cichocka z Muzeum  
Historii Polski.

Plebiscyt angażuje wiele środo-

wisk lokalnych, które chcą wypro-

mować organizowane przez siebie 
przedsięwzięcia. Jak podkreślają 
uczestnicy, plebiscyt jest dla nich ide-

alną formą promocji i popularyzacji 
historii oraz ogromnym wyróżnie-

niem, jeśli projekt zostaje zgłoszony 
przez osoby, które nie są jego auto-

rami, tylko po prostu w nim uczest-
niczyły. 

Z roku na rok wzrasta liczba zgła-

szanych projektów, które rywalizują 
o miano tego najważniejszego. Od 
początku istnienia plebiscytu zgło-

szono blisko 1000 przedsięwzięć, a w 
II etapie głosowało już łącznie ponad 
50 tys. internautów. 

(mh)

Ślady, które budują tożsamość

W tym roku nadesłano  
bardzo różnorodne projekty,  
co świadczy o dużej aktywności 
środowisk i osób zaangażowanych 
w odkrywanie i poznawanie 
historii, także lokalnej.

Najdzielniejszy z rycerzy  
– opera dla dzieci KRZYSZTOFA 
PENDERECKIEGO – to 
kolejny „dziecięcy” sukces 
wrocławskiej opery. Spektakl 
tak spodobał się młodziutkiej 
widowni, że Krzysztofowi 
Pendereckiemu, który na 
premierę przybył, dzieci 
podziękowały burzliwymi 
oklaskami i owacją na stojąco.

Wrocławska opera w ostatnich se-

zonach przygotowała dla najmłod-

szych widzów kilka przedstawień  

i każde z nich było strzałem w dzie-

siątkę – Pchła szachrajka Macieja 
Małeckiego, W krainie czarodziej-
skiego fletu według Mozarta czy  
Karnawał zwierząt Saint-Saënsa to 
cudowne zarzucenie przynęty dla tych 
dziś małych, którzy, dorosnąwszy, do 
opery – od dziecka nią zachwyceni – 
powinni przyjść. Bo czego się Jaś… 
– i tak dalej.

Najdzielniejszy z rycerzy to opera 
dziecięca, którą Krzysztof Pendere-

cki napisał do tekstu Ewy Szelburg-

-Zarembiny. „Skromny i prostolinijny 
Strach na Wróble pragnie zaprzyjaź-

nić się z Makami, Kwiaty jednak nie 
życzą sobie takiej znajomości. Nad-

chodzi zagrożenie. Gromada Wróbli 
szykuje się na podbój łąki Maków, 
atak udaje się odeprzeć dzięki zaan-

gażowaniu Stracha, który dzielnie 
broni Kwiatów. Opera jest klasycz-

nym przykładem opowieści z mo-

rałem, z której płynie nauka, że to 
nie wygląd, a jedynie cechy charak-

teru są prawdziwymi wartościami” 
– to króciutkie streszczenie z opero-

wej strony Rycerza… Owszem, opo-

wiada historię Stracha, ale nie mówi  
o tym, jak przewrotnie i ciekawie jest 
ona przekazana. Oto bowiem dzieje 
Stracha poznajemy w dwóch nieja-

ko wydaniach: męskim i kobiecym. 
Najpierw bohaterem jest Strach na 
Wróble, potem – w drugiej części 
spektaklu – Straszka na Wróble. Naj-
pierw jest Królewna, potem – Kró-

lewicz. Dwa razy ta sama historia, 
ale wcale nie taka sama, co reży-

ser Tomasz Cyz znakomicie pod-

kreślił. – Bo dziś rycerzami są nie 
tylko chłopcy – mówi Tomasz Cyz.  
W sumie – rewelacyjna opowieść!

Rewelacja także dlatego, że  
i Strach – Aleksander Zuchowicz, 
i Straszka – Hanna Sosnowska są 
świetni. I aktorsko, i głosowo. Resz-

ta obsady znakomicie Strachowi,  

Stoję przy drodze…

a potem Straszce towarzyszy. Perełką 
w koronie spektaklu są najmłodsi wy-

konawcy – czyli Chór Dziecięcy Ope-

ry Wrocławskiej, pełen świeżości i au-

tentyczności. Do tego doskonale pod 
batutą Adama Banaszaka brzmiąca 
orkiestra, świetny dorosły operowy 
chór, bardzo interesujące kostiumy  
i scenografia… 

A na koniec – najlepsza recen-

zja Najdzielniejszego z rycerzy: otóż 
moimi sąsiadami na widowni byli 
czterej bardzo młodzi – tak mniej 
więcej dziesięcioletni – dżentelme-

ni. Kończy się spektakl, grzmią owa-

cje, na scenie pojawiają się śpiewacy, 
reżyser i – witany owacją na stoją-

co – Krzysztof Penderecki. I w tym 
momencie moi sąsiedzi stają na bacz-

ność i śpiewają najgłośniej jak się 

da: „Stoję przy drodze, na jednej no-

dze…”, czyli superprzebój Stracha  
i Straszki. Czy może być bardziej go-

rący hołd?
Cóż, zbliża się Dzień Dziecka, 

warto więc przypomnieć, że właś-

nie dla bohaterów tego święta wroc-

ławska opera przygotowała kil-
ka wspomnianych już znakomitych 
przedstawień. Że nie będą grane  
1 czerwca? I co z tego? Dzień Dziecka 
we wrocławskiej operze jest zawsze 
wtedy, gdy któryś z wymienionych 
już przeze mnie spektakli pojawi się 
na scenie przy ulicy Świdnickiej 35. 
Najdzielniejszy z rycerzy wzbogacił 
zbiór bardzo cennych dzieł sztuki, 
którymi z najmłodszymi widzami ko-

niecznie trzeba się podzielić.
 Anita Tyszkowska

Strach na Wróble (Aleksander Zuchowicz) z Wróbelkiem…

Straszka na Wróble (Hanna Sosnowska) koronę oddaje Królowi (Maciej Krzysztyniak)…
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„Gmino, przytul okapi”  
– to wspólna akcja 
wrocławskiego ogrodu 
zoologicznego i magazynu 
„Gmina Polska.  
Krajowy Przegląd 
Samorządowy”.  
„Przytulanie” to propozycja 
ciekawej, sympatycznej 
promocji dla polskich  
gmin i wsparcie  
dla wrocławskiego zoo, 
najpopularniejszego  
ogrodu zoologicznego  
w Polsce.

Celem przedsięwzięcia jest  
z jednej strony pomoc w utrzyma-

niu i rozwoju wrocławskiego zoo, 
z drugiej – nieszablonowa promo-

cja dla gmin. „Przytulenie” polega 
na objęciu patronatem mieszkań-

ca wrocławskiego zoo. Tytułowe 

okapi jest symbolem akcji, ale na 
„przytulenie” czeka bardzo wiele 
zwierząt, a każde wsparcie jest dla 
ogrodu cenne. 

– Popieram tę inicjatywę z entu-

zjazmem – mówi prezes wrocław-

skiego zoo Radosław Ratajszczak –  

bo w ten sposób ogród promu-

je gminę, a gmina – ogród. Zoo 
oddziałuje nie tylko w mieście,  
w którym się znajduje! Do nas przy-

jeżdżają ludzie nawet z Australii… 
Od otwarcia naszego Afrykarium 
– największego w Europie! – licz-

ba odwiedzających ogród wzrosła 
gigantycznie. I każdy gość naszego 
ogrodu widzi, że – na przykład – 
surykatkami opiekuje się gmina X,  
a żyrafą – gmina Y. Przy wybiegach 
„przytulonych” zwierząt znajdują 
się bowiem tablice z informacjami  

o gminie, która mieszkańca wybie-

gu „przytuliła”.
A jest kogo „przytulać”! Wro-

cławskie zoo – najstarszy i najwięk-

szy ogród zoologiczny w Polsce –  
ma prawie 7000 mieszkańców, re-

prezentujących po-

nad 560 gatunków. 
– Pragn iemy 

tworzyć zoo przy-

jazne zarówno dla 
zwierząt, jak i dla 
naszych ludzkich 
gości – mówi pre-

zes Ratajszczak 
i ta filozofia zna-

komicie wpisuje 
się w akcję „Gmi-
no, przytul okapi”, 
bowiem wsparcie 
gmin to pomoc w utrzymaniu i roz-

woju tego niezwykłego miejsca. 
Symbolem naszej wspólnej ak-

cji jest okapi, wielki skarb wroc-

ławskiego zoo, jeden z najbardziej 
tajemniczych ssaków na świecie. 
Istnieje tylko kilka zdjęć „leśnej 
żyrafy” – jak inaczej nazywa się 
okapi – zrobionych w naturalnym 
środowisku automatycznym apara-

tem fotograficznym uruchamianym 
fotokomórką. Niezwykle rzadkie, 
zagrożone wyginięciem zwierzę 
żyje na małym terytorium, w nie-

dostępnych, wilgotnych lasach rów-

nikowych Demokratycznej Repub-

liki Konga, w rejonach Uele, Ituri 

i Aruwimi, a ogrody zoologiczne 
są dla okapi jedną z szans na prze-

trwanie.
„Przytulenie” przez gminę 

mieszkańca zoo to także wspar-
cie miejsca, które służy zacho-

waniu biologicznej różnorodno-

ści naszego świata, bowiem ogród 
zoologiczny tworzy szansę prze-

trwania gatunków, które w wyni-
ku choćby wycinania lasów desz-

czowych są krańcowo zagrożone 
wyginięciem.

Gm ino! P rzy tu l  k tóregoś  
z mieszkańców wrocławskiego zoo! 

Przy jego wybiegu stanie tablica in-

formująca o „gminie-przytulaczu”. 
Tablica będzie również sygnałem 
tego, że władze owej gminy zdają 
sobie sprawę z wagi chronienia bra-

ci naszych mniejszych.
Włodarze gmin zainteresowa-

ni akcją „Gmino, przytul okapi” 
kontaktować się mogą z sekreta-

riatem ZOO Wrocław Sp. z o.o.  
– tel. 71 348 30 24, 71 348 30 25.

Anita Tyszkowska 

– redaktorka naczelna „Gminy Polskiej. Krajowego 

Przeglądu Samorządowego” 

Radosław Ratajszczak 

– prezes ZOO Wrocław Sp. z o.o. 

Gmino, przytul okapi!
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Rynkowy 
bigos
»	Najbogatszym człowie-

kiem świata nie jest już Bill 
Gates. Przebił go Jeff Bezos. 
Założyciel Amazona, najwięk-

szego sklepu internetowego 
świata, jako pierwszy prze-

kroczył barierę 100 mld dol.  
majątku.
»	5,8 proc. – o tyle zdrożał 

w ciągu roku hektar gruntu or-
nego w Polsce – wynika z In-

deksu Wartości Ziemi Rolnej 
przygotowanego przez Open 
Finance.
»	W pierwszych dwóch 

miesiącach tego roku odda-

no do użytkowania o 10 proc. 
więcej mieszkań niż przed ro-

kiem – wynika z danych GUS.  
W tym samym okresie roz-

poczęto budowę 27,8 tys. 
mieszkań, co oznacza wzrost  
o 20,3 proc. Portal RynekPier-
wotny.pl w I kwartale 2018 r. 
 odnotował wzrosty śred-

niej ceny ofertowej mieszkań 
o 1,5 proc. Hossa w budowni-
ctwie trwa, ale analitycy ryn-

ku ostrzegają, że nic nie trwa 
wiecznie.
»	Łączna kwota długów 

czynszowych zgłoszonych w BIG 
InfoMonitor to 136 mln zł. Śred-

nio na dłużnika przypada ponad 
11,1 tys. zł.
»	Największy brytyjski 

producent samochodów, kon-

cern Jaguar Land Rover, planu-

je zwolnienie tysiąca pracow-

ników i zmniejszy produkcję  
w dwóch angielskich fabry-

kach. Decyzję uzasadnia spad-

kiem popytu na samochody  
z silnikiem diesla.
»	Bernard Madoff od 2009 r.  

odsiaduje wyrok 150 lat więzie-

nia za stworzenie piramidy fi-
nansowej. Jak podał „Forbes”, 
do kupienia jest posiadłość fi-
nansowego oszusta. Cena wy-

woławcza to 21 mln dolarów.
»	International Bank Note 

Society po raz kolejny wybrało 
najpiękniejszy banknot świata. 
Zwycięzcą okazał się szwajcar-
ski banknot o nominale 10 fran-

ków. W ścisłym finale pokonał 
banknot wyemitowany przez 
Royal Bank of Scotland, bank-

not kanadyjski, banknot Fidżi 
oraz banknoty norweski i po-

chodzący z Dżibuti. 
Do rynkowego garnka zaglądał

Arek Wieczorek
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Zakończenie programu 
wsparcia Mieszkanie dla 
Młodych oraz nabierający 
kształtów rządowy projekt 
Mieszkanie Plus skłania 
wielu Polaków do zadania 
sobie ważnego pytania: 
wynajmować, czy zakupić 
własne M? Która opcja  
opłaca się najbardziej?  
Z jakim ryzykiem powinniśmy 
się liczyć? Na co najczęściej 
stawiają Polacy?  
Na te i inne pytania 
odpowiadają eksperci z firmy 
OPG Property Professionals.

Jak wynika z danych Eurostatu, 
prawie 84 proc. Polaków posiada 
mieszkanie lub dom na własność. To 
jeden z najwyższych wskaźników 
na terenie zjednoczonej Europy.  
Tak silną potrzebę posiadania moż-

na tłumaczyć na kilka sposobów,  
a niebagatelną rolę odgrywają tutaj 
kwestie psychologiczne. Po pierw-

sze, zakup własnych czterech ką-

tów zapewnia poczucie bezpie-

czeństwa i stabilizacji życiowej, 
dla wielu z nas oznaczając symbo-

liczny moment wejścia w dorosłość.
Prawdopodobnie nie bez znacze-

nia pozostają także wspomnienia 
poprzedniego ustroju, który ogól-
nie rzecz ujmując, nie sprzyjał po-

jęciu własności. Wniosek ten zda-

ją się uzasadniać 
liczby. Niecała 
połowa Niemców 
i około 40 proc.  
A u s t r i a k ó w 
mieszka w loka-

lach wynajmowa-

nych; obok Pol-
ski, największy 
odsetek ludności 
zamieszkującej 
lokale własnoś-

ciowe przypa-

da na Rumunię, 
Litwę, Słowację 
i Węgry, a więc 
byłe republ ik i 
Bloku Wschod-

niego.
Oczywiście, kwestią kluczową 

pozostaje rachunek ekonomiczny. 
Co bardziej opłaca się dziś Pola-

kom – zakup czy wynajem miesz-

kania?

Zakup mieszkania
a kwestie ekonomiczne

Popyt na mieszkania zależy od 
trzech podstawowych czynników: 
średniego poziomu dochodów, cen 

nieruchomości oraz dostępności 
kredytów hipotecznych. Jak wyni-
ka z informacji NBP, od pięciu lat 
rosną pensje Polaków, co zwiększa 
ich zdolność konsumpcyjną, także 
na rynku mieszkaniowym. Ceny 
lokali, pomimo wzmożonej aktyw-

ności deweloperów, utrzymują się 
na względnie stabilnym poziomie,  

a  ewent ua l ne 
podwyżk i  n ie 
p r z e k r a c z a j ą  
inflacji.

Z d a n i e m  
Tomasza Jęcz-

kowskiego, ana-

l ityka z biura  
sprzedaży inwe-

stycji Art Mo-

der n,  kwest ią 
kluczową przy 
zakupie własne-

go M pozostaje 
koszt kredytu hi-
potecznego. A ten 
prezentuje się dziś 
nader korzystnie. 

– Minęły już 
trzy lata, odkąd mamy w Polsce naj-
niższe w historii stopy procentowe,  
a to zachęca inwestorów do podjęcia 
zobowiązania hipotecznego. Z uwa-

gi na zrównoważoną inflację oraz 
utrzymującą się pozytywną dyna-

mikę zarobków i konsumpcji, ewen-

tualnych podwyżek można spodzie-

wać się dopiero na początku, a być 
może nawet pod koniec przyszłego 
roku – wyjaśnia.

Jak wskazują eksperci, kiedy do 
wzrostu stóp procentowych w końcu 
dojdzie, nie powinien on znacząco 
wpłynąć na stan 
budżetu kredyto-

biorców. 
– Przewidu-

jemy, że wzrost 
o p r o c e n t owa -

n ia  k re dy tów 
mieszkaniowych 
o 25 punktów  
bazowych spowo-

duje podwyższe-

nie równej raty 
kredytu o około  
20-50 zł. Dlatego 
też wysokość comiesięcznego zobo-

wiązania, spłacanego przez ponad 
20 lat, będzie niższa od standar-
dowych stawek najmu w polskich 
miastach. Na koniec zostajemy zaś 
z mieszkaniem, którym możemy 
swobodnie dysponować i które mo-

że być naszą wieloletnią inwestycją 
– dodaje Tomasz Jęczkowski.

Wynajem popularny, 
ale coraz droższy

Niskie stopy procentowe z jed-

nej strony oznaczają tańsze kredy-

ty, z drugiej – mniej korzystne opro-

centowanie na lokatach bankowych, 
co wielu inwestorów skłania do po-

szukiwania alternatywnych metod 
na ulokowanie swoich pieniędzy.  
W ostatnich latach sporo mówi się 
o rynku mieszkań na wynajem.  
Kuszeni wysokimi stopami zwrotu  

i rosnącym za-

p o t r z e b o w a -

niem na miesz-

kan ia ,  Polacy 
coraz częściej wo-

lą zainwestować 
swoje oszczędności  
w nieruchomo-

ści, niż trzymać 
je w banku. Na 
sytuację reagują 
również dewelo-

perzy, którzy po-

woli wprowadzają 
na rynek stosun-

kowo nowy w na-

szym kraju for-
mat, jakim są całe 
osiedla „do wyna-

jęcia”.
Każdy układ 

ma jednak dwie 
strony. Michał 
Styś, szef f ir-
my doradczej  
OPG Proper ty  
P rofess iona l s , 

zwraca uwagę na fakt, że właściciele 
mieszkań mogą dziś relatywnie ła-

two znaleźć najemcę, a to pozwala 
im na dyktowanie 
wyższych stawek. 

– Wynajmują-

cy może podnieść 
czynsz, bo wie, 
że szybko znaj-
dzie chętnych na 
przykład wśród 
pracowników du-

żych centrów out-
sourcingowych, 
których w mia-

stach przybywa  
– wyjaśnia. – Ro-

dzinom, które zarabiają zbyt mało, 
aby uzyskać kredyt mieszkaniowy, 
lecz zbyt dużo, by starać się o lokal 
komunalny lub socjalny, z pomocą 
powinien przyjść program Mieszka-

nie Plus. Nie są to typowi odbiorcy 
rynku pierwotnego, dlatego lokale 
państwowe nie powinny kolidować 
z interesami inwestorów – dodaje  
ekspert OPG.

Zakup czy wynajem mieszkania 
– oto jest pytanie

Czy lepiej jest dziś kupić włas-

ne M, czy też postawić na bardziej 
elastyczny wynajem? Każda z opcji 
ma swoje zalety. Jedno jest pewne: 
swój wybór należy możliwie jak naj-
lepiej dopasować do aktualnej sytu-

acji bytowej, stylu życia oraz planów  
na przyszłość. 

(infwir)

Mieszkaniowe znaki zapytania

Speculative bubble, czyli bańka 
spekulacyjna, nazywana także 
bańką cenową, to zjawisko, 
które powstaje w momencie, gdy 
spekulacja danym dobrem, w tym 
przypadku nieruchomościami, 
powoduje gwałtowny wzrost jego 
ceny, która rażąco przekracza jego 
rzeczywistą wartość. Wzrost cen  
z kolei napędza spekulacje.  
W efekcie ciągłego wzrostu cen,  
w pewnym momencie dochodzi  
do załamania rynku, ponieważ 
ludzi nie stać na płacenie 
ogromnych pieniędzy za coś,  
co w rzeczywistości ma  
o wiele mniejszą wartość. 

Rynek nieruchomości to popularne miejsce inwestycji nadwyżek finansowych. Pamiętać jednak trzeba, że tak jak inne metody 
związane z lokowaniem pieniędzy, także rynek domów i mieszkań ulega koniunkturalnym wahaniom i wiąże się z ryzykiem 
inwestycyjnym. Przekonali się o tym nierozważni inwestorzy w latach 2007-2008

Zdaniem dużej części analityków, 
polski rynek nieruchomości jest 
stosunkowo bezpieczny i powinien 
taki pozostać jeszcze co najmniej 
dwa lata. W tym momencie 
– jak twierdzi Christopher 
Dembik, dyrektor ds. analiz 
makroekonomicznych w Saxo 
Banku – najbardziej ryzykowne 
rynki nieruchomości to Australia, 
Londyn, Hongkong, Szwecja  
i Norwegia.
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Lewin Brzeski – str. 7 Prusice – str. 9
Wąsosz – str. 10

Kąty Wrocławskie – str. 15Żmigród – str. 14 Cisek – str. 8

„Madagaskar słynął z lemurów, 
a lemury słynęły z tego,  
że większość ich gatunków, 
żyjących dziko w puszczy,  
miała zdumiewająco  
łagodne usposobienie.  
Francuzi twierdzili,  
że lemury i dziewczęta  
na Madagaskarze  
miały wspólną cechę  
– łatwo przyjaźniły się  
ze wszystkimi”…

Tak pisał w swojej uroczej książ-

ce „Wyspa kochających lemurów” 
Arkady Fiedler. Kto jej jeszcze nie 
czytał, musi to zrobić koniecznie.  
A przy okazji – jeśli ma taką szansę –  
powinien także odwiedzić wrocław-

ski ogród zoologiczny, w którym 
spotkać możemy także lemury. Dzi-
siaj te odwiedziny mają szczegól-
ny charakter, bo w ubiegłym mie-

siącu w zoo nad Odrą urodziło się  
aż sześć lemurów katta.

Dla nikogo nie bę-

dzie zaskoczeniem, je-

śli napiszę, że  lemury 
katta to – dla odwie-

dzających zoo – jedne 
z najbardziej ulubio-

nych mieszkańców wrocławskiego 
ogrodu. Wokół terenu, na którym 
żyją, prawie zawsze gromadzą się 
tłumy ciekawskich. Przyglądają się 
baraszkującym zwierzętom, które 
nieustannie mają coś do zrobienia. 
No, ale czasami – kiedy pojawi się 
słońce – przystają, by ciut się ogrzać 
i „poopalać” swoje jasne podbrzusza.

Lemury katta to bez wątpie-

nia także celebryci wśród miesz-

kańców ogrodów zoologicznych.  
Swoją sławę zawdzięczają filmowi.  

A wszystko zaczęło 
się w 2005 roku, kiedy 
na ekrany kin wszedł 
film „Madagaskar” 
Erica Darnella i Toma 
McGratha. 

Trzy lata później poja-

wił się serial „Pingwiny 
z Madagaskaru”. A potem 
kolejne opowieści o całej 
gromadce sympatycznych 
i szalonych zwierzaków, 
w tym w 2014 roku serial 
„Niech żyje król Julian”, 
specjalnie dedykowany 
jednemu z bohaterów, nieco kon-

trowersyjnemu lemurowi. Tytułowy  

Julian (dokładnie król Julian XIII), 
to właśnie lemur katta, uważający 
się za władcę całego filmowego zoo  
i nie tylko. Jest przekonany, że wszy-

scy go lubią. W rzeczywistości tylko 
Mort (lemurek myszaty) i Maurice 
(palczak madagaskarski) naprawdę 

szanują go jako króla… 
Filmy z królem Julia-

nem cieszą się ogromną 
popularnością wśród dzie-

ci i dorosłych na całym 
świecie. Trudno więc się 
dziwić, że także w ogro-

dach zoologicznych zwie-

rzęta te wzbudzają ogrom-

ne zainteresowanie. Kiedy 
jednak odwiedzimy wrocławskie 
zoo, czy będziemy oglądać filmo-

Celebryci z Madagaskaru we przygody króla Julian XIII i jego 
przyjaciół, musimy pamiętać także 
o tym, że lemury to przedstawiciele 
unikatów przyrodniczych, występu-

jących tylko na Madagaskarze, za-

grożonych wyginięciem. Ich sytu-

acja w środowisku naturalnym jest 
dramatyczna.

Małpiatki te (naukowcy określa-

ją liczbę ich gatunków na około 50) 
prowadzą głównie nadrzewny tryb 
życia. Niestety, wycinanie lasów po-

zbawia je siedlisk. Dodatkowo, na 
swoją zgubę, łatwo się oswajają. Jak 
informują specjaliści z wrocławskie-

go zoo, nielegalny handel sprawił, że 
w ciągu ostatnich 24 lat status za-

grożenia lemurów katta „podsko-

czył” w Czerwonej Księdze Zagro-

żonych Gatunków aż o trzy kategorie  
– z narażonego na wyginięcie w 1990 r.  
do zagrożonego wyginięciem w 2014 r.  
Istnieje realne niebezpieczeństwo, 
że status ten zostanie wkrótce pod-

niesiony do krytycznie zagrożone-

go wyginięciem, bo przeprowadzo-

ne w 2017 roku badania pokazały, 
że w ciągu ostatnich lat liczebność 
populacji lemurów katta spadła  
aż o 97 procent.

Tomasz Miarecki

Sifaka

Lemur katta

Lemurek myszaty
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W NUMERZE

Bardo 13

Cisek – Czissek 8

Dobrzeń Wielki – Groß Döbern 5

Kąty Wrocławskie 15

Kondratowice 6

Lewin Brzeski 7

Międzybórz 8

Milicz 14

Namysłów 12

Olesno 6

Prusice 9

Starostwo Powiatowe w Oławie 7

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 5

Wąsosz 10

Wisznia Mała 11

Żmigród 14

Żórawina 15


