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Na prusickim Rynku powstała strefa kibica, pojawił się olbrzymi telebim i bardzo wielu fanów futbolu  
– i nie tylko fanów, bo mecze biało-czerwonych interesowały chyba wszystkich. A niezależnie  
od wyników mundialowych starć, bycie razem na prusickim Rynku to znakomita okazja  
do budowania silnej wspólnoty… I to jest sukces!

Więcej pieniędzy,  
więcej inwestycji

Zadania kluczowe,  
ważne i mniej ważne

Dokładać nie możemy

– Pierwszą połówkę roku oceniam pozytywnie. A na moją ocenę składa się 
przede wszystkim to, że rok 2018 jest kolejnym, w którym budżet gminy 
Żórawina jest coraz większy, w związku z czym dysponujemy większą pulą 
środków finansowych, a co za tym idzie możemy inwestować.  
I inwestujemy, biorąc pod uwagę przede wszystkim oczekiwania naszych 
mieszkańców – mówi wójt gminy Żórawina JAN ŻUKOWSKI. 

– Niełatwo jest mi ocenić pierwszą połowę roku, bowiem łatwiej 
jest zajmować stanowisko na finiszu – uśmiecha się starosta 
oławski ZDZISŁAW BREZDEŃ. – Start może być całkiem niezły, 
za to finisz słaby. Dla Powiatu Oławskiego rzeczą arcyważną 
jest zamknięcie w tym roku sprawy pałacu w Jakubowicach. 
Sprzedaliśmy ten pałac na cel publiczny gminie Oława, a z tego  
co wiem, gmina ma już plany związane z tym obiektem.

Ten rok jest niełatwy dla samorządów ze względu na rynek 
wykonawców. – Sytuacja jest dla samorządów bardzo trudna, tym 
bardziej że na pewne zadania uzyskaliśmy zewnętrzne dofinansowania 
i one się nie zwiększają, za to ceny idą w górę – podkreśla wójt gminy 
Cisek ALOJZY PARYS. – Część środków już dołożyliśmy, ale dokładanie 
do budowy kanalizacji przekracza nasze możliwości finansowe.

– W pamięci mieszkańców – i nie tylko ich – pozostanie na długo zorganizowanie przez nas milenium  
obrony Niemczy, co dla naszej niewielkiej gminy, ze skromnym budżetem, było naprawdę wielkim 
wyzwaniem – mówi burmistrz Niemczy GRZEGORZ KOSOWSKI. – Od początku tej kadencji zadawaliśmy 
sobie pytanie, czy jesteśmy w stanie temu zadaniu sprostać. Najważniejsze jednak, że cała nasza społeczność 
bardzo się w to zaangażowała i nie pamiętam, aby przez ostatnie dwanaście lat coś nas tak połączyło. 
Na zdjęciu – walka rycerzy w czasie Milenium Wielkiej Obrony Niemczy,  wrzesień 2017.

Milenium nas połączyło
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Na sukcesy 
pracujemy wszyscy
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Mity, fakty, opowiastki
Wybory samorządowe już o rzut 

kamieniem, ale zapewne bez kamerek. 

Właśnie wprowadzenie kamerek było 

jednym z kluczowych postanowień 

podczas prac nad nowym kodeksem 

wyborczym, a możliwość rejestrowania 

wyborów miała się znaleźć w akcie 

prawnym implementującym RODO 

(europejskie rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych). Ale ostatecznie 

nikt o to nie zadbał, a poza tym zdaniem 

Państwowej Komisji Wyborczej nie ma 

już żadnych szans, aby przeprowadzić 

przetarg na około 30 tys. kamerek 

oraz obsługujące je serwery. Z racji 

kosztów musiałby się on odbyć według 

procedur unijnych, a na dotrzymanie 

zagwarantowanych tam terminów nie 

ma już czasu. To trochę rozwiązuje część 

problemów finansowych i podobno 

na organizację tegorocznych wyborów 

samorządowych brakuje już tylko  

20 mln zł. PKW dysponuje teraz 453 mln zł,  

a według poprzednich obliczeń, na wybory 

– jeśli miałyby się odbyć zgodnie z nową 

ustawą – potrzebne byłoby aż 750 mln zł.  

Natomiast nie ma żadnych pieniędzy 

na zapowiedziane na 10 i 11 listopada 

referendum konstytucyjne proponowane 

przez prezydenta Andrzeja Dudę.

• • •

Prokuratura postawiła prezydentowi 

Gdańska Pawłowi Adamowiczowi kolejne 

zarzuty. W oświadczeniu majątkowym za 

rok 2012 miał pominąć 180 tys. zł (w tym 

zataić posiadanie jednostek funduszu 

inwestycyjnego wartych 30 tys. zł). 

Adamowicz przed sądem odpowiada już 

za niewpisanie do oświadczeń dwóch 

mieszkań i znacznych kwot pieniędzy. 

Sprawy związane z mieszkaniami 

tłumaczy omyłkowym przepisaniem 

danych z wcześniejszych dokumentów, 

a pieniądze miały należeć do jego dzieci. 

Utrzymuje, że stawiane mu zarzuty  

są sprawą polityczną.

• • •

Ruchy miejskie w największych 

polskich miastach startują w wyborach 

samorządowych, a dzisiaj mają 

wiceprezydenta i radnego miejskiego  

w Poznaniu, miejskich radnych  

w Gorzowie Wielkopolskim, Toruniu, 

Świdnicy i w warszawskich dzielnicach.

• • •

Po zmianach przeprowadzonych 

przez rząd, w Polsce zostało już tylko 

1800 gimnazjów (w tym około 470 

niepublicznych). W większości są to 

szkoły „wygaszane”, a więc w tym roku 

nie prowadzono w nich naboru, a od 

września tego roku na lekcje pomaszeruje 

już tylko jeden rocznik. Dziś w takich 

placówkach uczy się jeszcze około 140 tys. 

uczniów, a za rok zostanie około połowy. 

W szkołach bez naboru od września 

pracy będzie bardzo niewiele, dlatego 

nauczyciele masowo szukają zatrudnienia 

w podstawówkach, a gimnazja są  

w kropce. Bowiem ktoś trzecie klasy musi 

uczyć, a trudno przekonywać do tego 

nauczycieli, skoro dyrektorzy szkół nie 

mogą zaoferować im nawet etatu.

• • •

Naczelny Sąd Administracyjny ocenił 

sprawę naliczania wyższych podatków 

od nieruchomości dla elektrowni 

wiatrowych jako „budzącą poważne 

wątpliwości prawne” i przekazał 

związane z nią zagadnienie prawne 

w ręce poszerzonego składu siedmiu 

sędziów. Dotąd sądy administracyjne 

w całej Polsce jednakowo wskazywały, 

że gminy od pierwszego stycznia 

2017 roku maja prawo opodatkować 

całą elektrownię, a nie tylko jej części 

budowlane (a więc także części 

techniczne, jak wieżę czy łopaty). 

W wielu przypadkach oznaczało to 

nawet czterokrotny wzrost podatku. 

Podstawą takiej decyzji była tzw. 

ustawa odległościowa z 2016 roku, 

która – oprócz restrykcji dotyczących 

minimalnej odległości farm wiatrowych 

od zabudowań – zostawiła furtkę do 

pobierania wyższego podatku od tych, 

które już działają. Po niekorzystnych  

z perspektywy inwestorów orzeczeniach 

sądów pierwszej instancji, do NSA trafiło 

wiele skarg kasacyjnych. W projekcie 

nowej ustawy o odnawialnych źródłach 

energii sprawa podatku od nieruchomości 

dla elektrowni wiatrowych została 

uporządkowana. Czytamy w nim, że dzień 

po ogłoszeniu ustawy przywrócony ma 

zostać stan sprzed stycznia 2016 roku, 

kiedy podatek naliczano wyłącznie  

od części budowlanej inwestycji.  

Termin uchwalenia ustawy  

wciąż jednak się odsuwa.

• • •

W nowym unijnym budżecie Komisja 

Europejska proponuje 27,1 mld euro 

dla Polski w polityce rolnej, co oznacza 

kilkumiliardowe cięcie. Strata dotyczy 

głównie funduszy na rozwój obszarów 

wiejskich, ale pieniądze na bezpośrednie 

dopłaty rolne zostaną obcięte tylko  

o jeden procent. Nie ma jednak mowy  

o pełnym zrównaniu dopłat dla rolników 

w UE, choć Polska – po uwzględnieniu 

różnej siły nabywczej dopłat w różnych 

krajach – już teraz jest bardzo blisko 

unijnej średniej. Obecnie kraje UE mają 

prawo przesuwać 25 proc. pieniędzy  

z funduszy rozwoju obszarów wiejskich 

na dopłaty do hektara, co jest sposobem 

na zwiększenie dotacji dla rolników. 

W Komisji Europejskiej rozważano 

zmniejszenie tych przesunięć do zaledwie 

5 proc., ale stanęło na 15 procentach. 

Komisja Europejska chciałaby mocniej 

wspierać gospodarstwa małe i średnie, 

czyli w wielu krajach gospodarstwa 

rodzinne. Dlatego dopłaty bezpośrednie  

– co uderzy w duże gospodarstwa – będą 

zmniejszane po przekroczeniu 60 tys. euro  

i nie będą mogły przekraczać  

100 tys. euro na gospodarstwo. Ponadto 

kraje UE będą musiały przeznaczać  

co najmniej 2 proc. swojego przydziału 

płatności bezpośrednich na pomoc 

młodym rolnikom w podejmowaniu 

działalności. Mają być oni wspierani 

dotacjami z funduszu rozwoju obszarów 

wiejskich. Siedmioletni budżet UE 

wymaga jednomyślnej zgody krajów UE  

i zielonego światła od Parlamentu 

Europejskiego, który już teraz narzeka,  

że planowany budżet jest za mały.

• • •

Wojewódzki Sąd Administracyjny  

w Rzeszowie wydał wyrok nakazujący 

przeprowadzenie referendum w gminie 

Krasne. Wniosek w tej sprawie złożyła 

grupa „Mówimy ‘Tak’ – Gmina Krasne 

do Rzeszowa”. Podpisało się pod nim 

1135 osób. Wniosek trafił początkowo do 

Wilhelma Woźniaka, wójta gminy Krasne, 

który miał miesiąc na podjęcie uchwały 

o przeprowadzeniu referendum, ale tak 

się nie stało. Wobec tego mieszkańcy 

złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego na bezczynność  

Rady Gminy Krasne. W listopadzie 

ubiegłego roku sąd skargę odrzucił,  

ale grupa nie dała za wygraną  

i złożyła pismo do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. Ten zdecydował,  

że WSA powinien jeszcze raz rozpatrzyć 

wniosek i tym razem WSA wydał wyrok 

przychylny mieszkańcom, którzy chcą 

przyłączenia gminy do Rzeszowa.  

Wójt może się odwołać od wyroku.  

Nie wiadomo jeszcze, kiedy referendum 

miałoby się odbyć. Zadecyduje o tym 

komisarz wyborczy.

Podglądacz samorządowy
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Wzgórza Dębowe 
to jedno z bardziej 
urokliwych miejsc 
Przedgórza Sudeckiego 
– na nich malowniczo 
położone jest 
Arboretum Uniwersytetu 
Wrocławskiego  
w Wojsławicach. 

Właśnie teraz, w lipcu, zachwy-

cają łany kwitnących liliowców, 
spływające jak kolorowe wstęgi  
z tych łagodnych wzniesień. Tak  
w pełnej krasie prezentuje się za-

łożona w Wojsławicach wzorco-

wa kolekcja liliowców. Jako jedyna  

tego typu w Polsce w 2011 roku uzy-

skała status Narodowej Kolekcji,  
a w roku 2015 – ogrodu pokazowe-

go American Hemerocallis Society 
i obecnie posiada ponad trzy tysiące 
gatunków i odmian. 

Liliowce to ro-

śliny mało wy-

magające i długo-

wieczne. Każdy 
pojedynczy kwiat 
żyje zaledwie je-

den dzień,  a le 
zazwyczaj duże  
kępy długo cieszą wciąż poja-

wiającymi się nowymi kwiatami.  
W niedzielę 8 lipca Arboretum 

w Wojsławicach zaprasza na  
HEMEROmanię – XIII spotka-

nie miłośników liliowców. W pro-

gramie imprezy jest wystawa, 
kiermasz roślin i książek ogrod-

niczych, który rozpocznie się  
o godz. 9. Z porad 
i konsultacji spe-

cjalistów będzie 
można skorzy-

stać od godz. 10  
do 12. Również  
o godz. 10 rozpo-

czną się wykłady. 
O działalności Niemieckiej Sekcji 
Liliowcowej opowiedzą Christina 
i Tomas Tambergowie, światowej 

sławy hodowcy irysów i liliowców, 
architekt krajobrazu z Ulm Gerd 
Oellermann zaprezentuje kompo-

zycje rabat z liliowcami, a Hanna  
Grzeszczak-Nowak przybl iży  
historię wojsławickiej Kolekcji 
Narodowej Liliowców. 

W programie imprezy jest też ple-

biscyt na najpiękniejszy kwiat liliow-

ca oraz aukcja liliowców. Na godz. 14  
zaplanowano spacer prezentują-

cy nowe rabaty liliowcowe. Bogaty  
w wydarzenia dzień zakończy o go-

dzinie 16 koncert z cyklu „Muzyka w 
ogrodzie”. Zespół Artrio, czyli panie  
Magdalena Just, Beata Solnicka  
i Ewa Dymek-Kuś, zaprosi na spot-

kanie z muzyką filmową pod hasłem 
„X Muza i 3 Muzy”.

Oczywiście gdyby ktoś nie mógł 
pojawić się w niedzielę 8 lipca, to do 
Wojsławic warto przyjechać w każdy 
inny dzień. I zawsze jest tam co oglą-

dać. To znakomite miejsce na edu-

kacyjne i wypoczynkowe spacery.  
Przez cały sezon Arboretum jest 
czynne, także w święta, od godz. 9  
do 18.

Już teraz zapowiadamy również 
wernisaż wystawy „30 lat Arboretum 
Wojsławice w Uniwersytecie Wroc-

ławskim (1988-2018)”. Początek  
27 lipca w samo południe. 

(arbo)

W Polsce przybywa 
wypożyczalni samochodów 
na minuty – po ulicach 
dziewięciu miast jeździ już 
około 2 tys. takich aut,  
ale ich liczba powiększa się  
z każdym miesiącem.  
Polski rynek carsharingu  
jest jeszcze młody,  
ale szybko rośnie. 

– Carsharing rozwija się dy-

namicznie zarówno na świe-

cie, jak i w Polsce, czego szcze-

gólnym przykładem może być  
Poznań. W Poznaniu mamy naj-
większe zagęszczenie pojazdów 
carsharingowych na kilometr 
kwadratowy w mieście. Z każ-

dym dniem notujemy coraz wyż-

szy wzrost rejestracji nowych 
użytkowników – na samym po-

czątku było do kilkudziesięciu 
nowych użytkowników dzien-

nie, teraz przybywa ich w tempie 
kilkuset dziennie – mówi agencji 
informacyjnej Newseria Biznes  
Paweł  Sobkowia k ,  p rezes  
Click2Go Carsharing.

Korzyść dla samorządów
Współdzielenie pojazdów to 

korzystne rozwiązanie dla sa-

morządów, które przestają radzić 
sobie z wyzwaniami stwarza-

nymi przez emisję spalin, brak 
miejsc parkingowych, uciążli-
we korki i stale rosnącą liczbę 
samochodów, która od lat 90. 
wzrosła czterokrotnie. Według 
danych przywoływanych przez 
PwC jedno auto carsharingowe 
może zastąpić od siedmiu do  
jedenastu prywatnych.

Podobno taniej
– Największą zaletą wynaj-

mowania aut na minuty jest ich 
bardzo wysoka dostępność. Nie 
musimy czekać, aż samochód 
się zjawi, tak jak w przypad-

ku taksówki. Wystarczy, że ot-
worzymy aplikację, znajdziemy 
najbliższy pojazd zaparkowany  
w okolicy i go zarezerwuje-

my. Nie potrzebujemy kluczyka  
i dowodu rejestracyjnego, któ-

ry znajduje się w aucie. Otwie-

ramy, wsiadamy, uruchamiamy 
i jedziemy w dowolne miejsce 
w strefie, zostawiamy pojazd, 
zamykamy i cały proces wynaj-
mu się kończy. Moim zdaniem 
ta wygoda przemawia bardziej 
za korzystaniem z aut na minuty  
w porównaniu z Uberem czy 
taksówkami. Dodatkowo zaletą 
jest to, że taki środek transportu 
jest od nich tańszy – mówi Paweł 
Sobkowiak.

Rynek z potencjałem
Polski rynek carsharingu jest 

jeszcze młody, ale szybko roś-

nie. Obecnie – jak podaje firma  
doradcza PwC – w dziewię-

ciu polskich miastach jeździ  
prawie 2 tys. samochodów na 
minuty, ale ich liczba rośnie 
praktycznie z każdym miesią-

cem. Skokowy wzrost rynku 
widać w odniesieniu do poło-

wy ubiegłego roku, kiedy takie 
usługi świadczyło osiem firm 
oferujących w sumie niecały ty-

siąc aut (dane Instytutu Keralla  
Research z czerwca 2017). Dziś 
na rynku pojawiają się nowi 
gracze, a najwięksi planują eks-

pansję do kolejnych aglomeracji 
i rozbudowują flotę.

Potencjał carsharingu do-

strzegł koncern paliwowy BP. 
W ostatniej edycji „BP Energy 
Outlook: 2018 Edition” eksper-
ci prognozują, że do 2040 roku 
nastąpi znaczny wzrost rynku,  
a opłacalność samochodów 
współdzielonych będzie coraz 
wyższa ze względu na wysoką 
wydajność. Koncern BP, który  
w Polsce zarządza siecią 537 stacji  
paliw, na części z nich udostęp-

ni usługę wynajmu samochodu 
na minuty. 

(newseria)

Już po raz trzynasty w Gorlicach 
odbędą się Międzynarodowe 
Sportowe Mistrzostwa Polski 
Pracowników Samorządowych, 
Radnych i Parlamentarzystów.

W imieniu organizatorów, ale tak-

że we własnym, bo „Gmina Polska. 
Krajowy Przegląd Samorządowy” 
jest jednym z patronów 
medialnych, zapraszamy 
do udziału w XIII Między-

narodowych Sportowych 
Mistrzostwach Polski Pra-

cowników Samorządo-

wych, Radnych i Parla-

mentarzystów z udziałem 
reprezentacji miast i gmin 
z całej Polski oraz drużyn 
zagranicznych. Mistrzostwa odbędą  
się od 6 do 9 września 2018 roku  
w Gorlicach.

Dotychczas, w dwunastu edy-

cjach, w zawodach wzięło udział po-

nad 1500 zawodniczek i zawodników 
z 45 samorządów. Na przestrzeni lat 
zmieniała się nazwa mistrzostw oraz 
zakres rozgrywanych konkurencji.  
W tym roku rozegrane zostaną zawo-

dy w badmintonie, tenisie stołowym, 
strzelectwie, rzucie lotkami, pływaniu 
oraz plażowej piłce siatkowej.

– Wierzymy, że jak co roku spot-
kamy się na arenach mistrzostw, by 
wyłonić najlepszych w poszczegól-
nych konkurencjach, zawiązać lub 
utrwalić znajomości i wymienić swoje  
doświadczenia na wielu płaszczy-

znach – mówi Rafał Kukla,  
burmistrz Gorlic.

Celem imprezy, oczy-

wiście poza popularyza-

cją aktywnych form wy-

poczynku, jest również 
wymiana doświadczeń za-

wodowych i nawiązanie 
przyjacielskich kontaktów. 
Dotychczasowe doświad-

czenia związane z organizacją tej im-

prezy pokazują, że sport naprawdę łą-

czy. A tak przy okazji warto dodać, że 
na najlepszych czekać będą medale, 
dyplomy i nagrody rzeczowe.

Szczegóły związane z mistrzo-

stwami na stronie: www.gorlice.pl/
pl/384/3033/xiii-miedzynarodowe-

-mistrzostwa-samorzadowe.html.
(tom)

Kwitnie 
narodowa 
kolekcja 
liliowców W lipcu w Wojsławicach dominują wielobarwne aleje liliowców − najbogatsza kolekcja w Polsce, ponad 2 tysiące odmian. W pełnej krasie są też  

japońskie tawuły, dziurawce i cieniolubne paprocie 

W 1983 r. cały obiekt wpisano 
do rejestru zabytków kultury.  
Od 1988 r. Arboretum  
w Wojsławicach jest filią  
Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mistrzostwa
w Gorlicach

Auto na minuty
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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, samostano-

wienia – czy naprawdę chcemy być wol-
ni? Od czego pragniemy się wyzwolić? 
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

7.09.2018, piątek, godz. 19.00 
Wrocław, NFM, Sala Główna

Król Roger
Jacek Kaspszyk – dyrygent 
Mariusz Kwiecień – Król Roger 
(baryton) 
Arnold Rutkowski – Pasterz (tenor) 
Krystian Adam Krzeszowiak  
– Edrisi (tenor)
Soliści 
Chór NFM 
Agnieszka Franków-Żelazny  
– kierownictwo artystyczne 
Chór Chłopięcy NFM 
Małgorzata Podzielny – kierownic-

two artystyczne 
NFM Filharmonia Wrocławska 
Program:

Karol Szymanowski Król Roger  

– wersja koncertowa op. 46

8.09.2018, sobota, godz. 17.00
Wrocław, NFM, Sala Czerwona

Historia żołnierza
Simone Bernardini – dyrygent 
Ensemble1918
Claudia Gambino – narrator
Francesco Meola – aktor 
Matteo Moglianesi – aktor 
Piera Mungiguerra – reżyser 
Program:

Igor Strawiński Trzy utwory  
na klarnet solo, Historia żołnierza 

8.09.2018, sobota, godz. 21.00 
Wrocław, kościół Uniwersytecki 

pw. Najświętszego Imienia Jezus

Duchowa stolica Polski
Andrzej Kosendiak – dyrygent 
Soliści 
Chór NFM
Agnieszka Franków-Żelazny  
– kierownictwo artystyczne 
Chór Chłopięcy NFM 
Małgorzata Podzielny – kierownic-

two artystyczne 
Wrocławska Orkiestra Barokowa 
Jarosław Thiel – kierownictwo arty-

styczne 
Program:

Marcin Józef Żebrowski Rorate  
caeli, Magnificat, Missa pastoritia
Bilety: VIP 70 zł, N 50 zł, U 30 zł

9.09.2018, niedziela, godz. 17.00
Wrocław, Oratorium Marianum

Młodzi Mistrzowie – Motety
Benjamin Bayl – dyrygent 
Soliści – uczestnicy 43. Kursu  
Interpretacji Muzyki Oratoryjnej  
i Kantatowej 
Zespół instrumentalny 
Program:

Jean Gilles Motets à l’usage  
des dames religieuses
TBC

9.09.2018, niedziela, godz. 20.00
Wrocław, kolegiata Świętego Krzyża 

i św. Bartłomieja

Media vita in morte sumus
Björn Schmelzer – kierownictwo 
artystyczne 
graindelavoix
Program:

I. Si dedero somnum oculis meis 

Alexander Agricola Si dedero som-
num oculis meis
Ludwig Senfl In pace/Si dedero 
Josquin des Prés In pace in idipsum/
Que vous ma Dame
Alessandro Coppini Agnus Dei I  
z Missa „Si dedero”
Jacob Obrecht Agnus Dei II  
z Missa „Si dedero” 
Antonius Divitis Agnus Dei III  
z Missa „Si dedero” 

Josquin des Prés Agnus Dei I, II, III 
z Missa „Hercules dux Ferrariae” 

II. Media vita in morte sumus 

Jacobus de Kerle Media vita in morte 
sumus – motet
Nicolas Gombert Media vita in morte 
sumus – motet 
John Sheppard Media vita in morte 
sumus – motet 
Orlando di Lasso Media vita  
in morte sumus – motet

10.09.2018, poniedziałek, godz. 19.00
Wrocław, NFM, Sala Czarna

Love is(n’t) in the air
Koncert w ramach MusMA

Ex Novo Ensemble
Program:

Katarzyna Krzewińska, 
Eliott Delafosse, Raffaele 
De Giacometti, Joris Blan-

ckaert, William Sundman 
Sääf – nowe kompozycje na 
flet, altówkę, harfę i sopran 
inspirowane fragmentami 
Ars amandi Owidiusza 

11.09.2018, wtorek, godz. 19.00
Wrocław, kolegiata Świętego Krzyża 

i św. Bartłomieja

In Paradisum
Endrik Üksvärav – dyrygent 
Collegium Musicale
NFM Orkiestra Leopoldinum 
Program: 

Paweł Szymański In Paradisum 

Henryk Mikołaj Górecki Szeroka 
woda op. 39 
Tonu Korvits Stabat Mater 

• • •

Henryk Mikołaj Górecki Trzy utwo-
ry w dawnym stylu 
Erkki-Sven Tüür Igavik in memo-

riam Lennart Meri, Requiem in me-

moriam Peeter Lilje 
Koncert jest częścią programu obcho-

dów stulecia niepodległości Estonii. 

12.09.2018, środa, godz. 19.00
Wrocław, Synagoga pod Białym Bocianem

Monteverdi 
– Madrigali guerrieri et amorosi

La Compagnia del Madrigale 
Program:

Claudio Monteverdi Madrigali 
guerrieri et amorosi – VIII księga 
madrygałów 

13.09.2018, czwartek, godz. 19.00
Wrocław, NFM, Sala Główna

Madame Curie
Wojciech Michniewski – dyrygent 
Anna Mikołajczyk – Madame Curie 
(sopran)
Paweł Skałuba – Pierre Curie (tenor)
Tomasz Rak – Paul Langevin (baryton)
Leszek Skrla – Einstein (baryton)
Monika Fedyk-Klimaszewska – Missy 
Maloney (mezzosopran)
Elżbieta Czajkowska-Kłos – taniec
Polski Chór Kameralny Polish 
Chamber Choir Schola Cantorum 
Gedanensis
Jan Łukaszewski – kierownictwo 
artystyczne 
NFM Filharmonia Wrocławska 
Marek Weiss – reżyser
Program:

Elżbieta Sikora Madame Curie

14.09.2018, piątek, godz. 19.00
Wrocław, NFM, Sala Główna

In tempore belli
Giovanni Antonini – dyrygent 
Il Giardino Armonico 
Sandrine Piau – sopran 
TBA – alt
Krystian Adam Krzeszowiak – tenor

Fulvio Bettini – baryton
Chór NFM 
Agnieszka Franków-Żelazny 
– kierownictwo artystyczne 
Program: 
Joseph Haydn Missa  
in tempore belli C-dur  
„Paukenmesse” H. XXII:9
TBC

15.09.2018, sobota, godz. 17.00
Wrocław, NFM, Sala Czerwona

Rozprawa o dobrowolnej niewoli
David Moss – narrator
Andrea Lucchesini – fortepian
Quartetto di Cremona: Cristiano 
Gualco – skrzypce, Paolo Andreoli 
– skrzypce, Simone Gramaglia – altów-

ka, Giovanni Scaglione – wiolonczela 
Program: 
Anton Webern Sześć bagatel op. 9
Mauricio Kagel Der Tribun

• • • 

Claude Debussy Kwartet smyczkowy 

g-moll op. 10
Arnold Schönberg Ode to Napoleon 
Buonaparte op. 41
Bilety: VIP 90 zł, N 70 zł, U 50 zł

15.09.2018, sobota, godz. 21.00
Wrocław, kościół pw. św. Stanisława, 

św. Doroty i św. Wacława

Moc ukraińskiego śpiewu
Roman Rewakowicz – dyrygent 
Jewhen Sawczuk – dyrygent 
Narodowy Chór Ukrainy Dumka 
Program:

Henryk Mikołaj Górecki Pieśni Maryjne 

op. 54, Totus Tuus op. 60, Amen op. 34 
• • • 

Kyryło Stecenko, Mykoła Leontowycz, 

Oleksandr Koszyc, Walentyn Sylwe-

strow, Jewhen Stankowycz, Dymitr 
Bortniański, Wołodymyr Zubycki – 
ukraińska muzyka sakralna i ludowa

16.09.2018, niedziela, godz. 12.00
Wrocław, Oratorium Marianum

Vaghezze e ricercari 
– muzyczne skarby Biblioteki 

Uniwersyteckiej we Wrocławiu
Ensemble Imaginarium: Enrico 
Onofri – skrzypce, kierownictwo mu-

zyczne, Luca Guglielmi – klawesyn, 
Simone Vallerotonda – arcylutnia 
Program: 

Giovanni Bassano Ricercata seconda  

z Ricercate, passaggi et cadentie  
(Wenecja, 1585; wersja z Breslau  
manuscript)
Giulio Mussi da Lodi La Spelada  
– canzona z Il primo libro delle can-
zoni op. 5 (Wenecja, 1620)
Biagio Marini La Orlandina – sym-

fonia, La Gardana – symfonia  
i La Caotorta – galiarda z Affetti 
musicali op. 1 (Wenecja, 1617)
Giovanni Bassano Ricercata terza z Ri-
cercate, passaggi et cadentie (Wenecja, 
1585; wersja z Breslau manuscript)
Bartolomé de Selma y Salaverde 
Canzon terza z Canzoni, Fantasie  
et Correnti (Wenecja, 1638)
Giovanni Battista Fontana Sonata te-
rza z Sonate a 1, 2, 3 (Wenecja, 1641)
Stephen Nau Fantasia 7, Fantasia 6 

(Breslau manuscript, Mus. MS 114)
Dario Castello Sonata prima z Sonate 
concertate in stil moderno (Wenecja, 
1640)
Stephen Nau Ballet Mercury i Berg[a]
masca [von] Nürrnberg bekommen 
(Breslau manuscript, Mus. MS 114)
Giovanni Legrenzi La Colloreta – sonata 
z Sonate a due e tre (Wenecja, 1655)
Stephen Nau Fantasia 47 (Breslau 
manuscript, Mus. MS 114)
Biagio Marini Sonata variata  

z Sonate, symphonie, canzoni (…)  
op. 8 (Wenecja, 1629)
Francesco Rognoni Vestiva i colli del 
Palest[r]ina – Modo di passeggiar con 
diverse inventioni non regolate al canto 
z Selva de varii passaggi (…) (Medio-

lan, 1620; wersja z Breslau manuscript)

16.09.2018, niedziela, godz. 19.00
Wrocław, NFM, Sala Główna

Verdi – Requiem
Sir John Eliot Gardiner – dyrygent 
Corinne Winters – sopran
Ann Hallenberg – mezzosopran 
Edgaras Montvidas – tenor
Gianluca Buratto – bas 
Monteverdi Choir 
Orchestre Révolutionnaire et Romantique
Program:

Giuseppe Verdi Messa da Requiem

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

Andrzej Kosendiak – dyrektor generalny                       Giovanni Antonini – dyrektor artystyczny

53. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans 
im. Andrzeja Markowskiego

Wyzwolenie

PROGRAM 

Wrocław i Dolny Śląsk7-16.09.2018

Giovanni AntoniniAndrzej Kosendiak
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Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Starostwo Powiatowe  
we Wrocławiu

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

starostwo@powiatwroclawski.pl
www.powiatwroclawski.pl

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

– W tym roku rozpisaliście  
loterię meldunkową, która cie-

szyła się dużym zainteresowa-

niem. Część ludzi zameldowała się  
w Kątach Wrocławskich, były na-

grody i było sympatycznie. Rozwój 
osadnictwa to przecież nowi miesz-

kańcy gminy, a co za tym idzie 
dodatkowe podatki do budżetu.  
To także wzmocnienie intelektu-

alne całej społeczności, ale rów-

nież większe obowiązki samorządu  
i wyższe jego wydatki.

– Właśnie z tego tytułu mamy 
corocznie wyższy o dwa miliony po-

datek z PIT-u, ale za tym idą pewne 
obowiązki gminy, głównie dotyczą-

ce sfery przedszkolno-oświatowej. 
Do nas przeprowadzają się w po-

szukiwaniu pracy przede wszystkim 
ludzie młodzi i przybywają oni nie  
z Wrocławia, jak to było jeszcze pa-

rę lat temu, lecz z różnych miejsco-

wości Dolnego Śląska i z innych re-

jonów Polski. Ludzie ci kupują u nas 
mieszkania i są to często rodziny  
z małymi dziećmi albo dzieci rodzą 

się w pierwszych latach po zamiesz-

kaniu tych rodzin na terenie naszej 
gminy. W związku z tym trzeba bu-

dować przedszkola i szkoły. Teraz 
rozbudowujemy szkołę w Sadkowie 
wraz z przedszkolem i salą 
sportową, projektujemy no-

we przedszkole na osiedlu 
Okrzei, a niedawno powo-

łałem komisję konkursową 
dla przygotowania zupełnie 
nowej inwestycji – Zespołu  
Szkolno-Przedszkolnego  
w Krzeptowie.

– Część nowych miesz-

kańców waszej gminy  
pochodzi z dużych miast, 
m.in. z Wrocławia, i nie-

którzy z nich są niecierp-

liwi – w nowym miej-

scu chcieliby mieć od 
razu to, co mieli w dużej  
aglomeracji.

– Ale taka jest ludzka 
natura, że źle znosimy rezygnację  
z czegoś, co do tej pory mieliśmy. 
Ja to rozumiem, bowiem wszyscy 
chcemy mieć lepiej – lepszy stan-

dard życia oraz dodatkowe wygody 
i przywileje. Z drugiej strony, na te-

renie naszej gminy można lepiej ob-

cować z naturą, być bliżej przyrody 

i żyć w miejscu, gdzie woda czysta  
i trawa zielona. Ale oczywiście  
w niektórych aspektach nie możemy 
się porównywać np. z Wrocławiem,  
a przykładem jest częstotliwość funk-

cjonowania komunikacji publicznej. 
Dyskutujemy nad tym problemem  
i w najbliższej przyszłości chcemy 
podjąć radykalne kroki, aby komuni-
kację zdecydowanie poprawić.

– Gdy zaczynał pan burmi-
strzowanie w Kątach Wroc-

ławskich, budżet waszej gminy  

wynosił 17 mln zł, a teraz jest 
to 150 mln zł. Wtedy także były  
różne potrzeby i problemy…

– Potrzeby są zawsze duże, ale 
oczekiwania były wtedy znacznie 

mniejsze. Wtedy mieszkań-

cy marzyli o wodociągu, 
kawałku chodnika i popra-

wieniu drogi. Dzisiaj ocze-

kiwania są znacznie więk-

sze i jest to zrozumiałe,  
a najlepszym przykładem 
jest oświetlanie ulic i pla-

ców. Kiedyś nawet całe 
miejscowości nie były do-

świetlone i ludzie marzyli  
o oświetleniu miejsc najbar-
dziej uczęszczanych. Dzisiaj 
otrzymujemy wnioski doty-

czące oświetlenia szlaków 
komunikacyjnych między 
miejscowościami, ponie-

waż ludzie muszą docierać 
do stacji kolejowej, ucznio-

wie uczęszczają do szkół o różnych  
porach dnia, korzystają także z za-

jęć pozalekcyjnych, a ich rodzice 
się martwią o ich bezpieczeństwo. 
I słusznie, bowiem komunikacja 
jest coraz bardziej nasilona i nic 
dziwnego, że są oczekiwania, aby 
te szlaki dobrze oświetlać. Takich 

Poprzeczkę stawiać wysoko
marzeń jeszcze dwadzieścia lat  
temu nikt nie miał.

– Gdy są takie zmiany, to sa-

morząd musi się do nich przysto-

sować.
– Jak najbardziej i nie można stać 

na stanowisku, że skoro my tego 
wcześniej nie mieliśmy, to wy dzisiaj 
też nie musicie tego mieć. To błędne, 
zachowawcze i niezrozumiałe my-

ślenie i uważam, iż trzeba iść z po-

stępem czasu, działać nowocześnie  
i robić wszystko, aby jak najlepiej roz-

wijać gminę, polepszając poziom ży-

cia jej mieszkańców. Warto stawiać 
sobie poprzeczkę wysoko i jest to 
wyzwanie na najbliższą przyszłość.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Antoni Kopeć
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Rozmowa  
z ROMANEM POTOCKIM, 
starostą wrocławskim

– Jedną ze sfer działalności  
Powiatu Wrocławskiego jest 
współpraca zagraniczna…

– …i niedawno pożegnaliśmy na-

szych francuskich przyjaciół z De-

partamentu Górnego Renu, których 
gościliśmy w powiecie. Byliśmy 
także z rewizytą u naszych wielo-

letnich już partnerów z niemieckie-

go powiatu Borken. Przez dwa dni 
mieliśmy okazję odwiedzić m.in. 
lokalne firmy, specjalizujące się  
w produkcji maszyn i produktów lo-

kalnych, a także poznać największe 
atrakcje regionu.

– Warto chyba prowadzić po-

litykę otwartych na świat okien 
i wychodzić daleko poza po-

wiat, województwo, a nawet kraj.  
Wtedy można zobaczyć, jak rozwi-
jają się inne regiony Europy, a naj-
lepsze rozwiązania przenieść na 
swoje podwórko i samemu dawać  
dobre przykłady.

– Powiat Wrocławski rozwija 
się bardzo dynamicznie, co w du-

żej mierze zawdzięczamy grantom 
unijnym. Każdy wyjazd umożli-
wiający przyjrzenie się z bliska re-

gionom stanowiącym dla nas dobre 
wzorce jest bardzo cenny. Zarów-

no Niemcy jak i Fran-

cuzi mają ten etap, na 
którym obecnie my się 
znajdujemy, już za so-

bą. W związku z tym 
możemy podpatrywać 
rozwiązania, jakie nasi 
partnerzy zastosowali 
u siebie, czerpać z nich 
inspiracje oraz wycią-

gać wnioski. 
– Zatem nic dziw-

nego,  że  Powiat 
Wrocławski zają ł 
piąte miejsce w kraju 
pod względem gospo-

darowania swoimi  

finansami.

– W Rankingu  
Finansowym Samo-

rządu Terytorialnego, 
przygotowanym przez 
ekspertów z krakow-

skiej Regionalnej Izby  
Obrachunkowej, Uni-

wersytetu Jagiellońskiego oraz Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krako-

wie, w związku z IV Europejskim 
Kongresem Samorządów, Powiat 
Wrocławski zajął 5. miejsce spo-

Absolutorium i piknik 
samorządowca za nami…

śród 314 powiatów ziemskich. Jest 
to dla nas bardzo ważne wyróżnie-

nie. Pod uwagę brano siedem kate-

gorii, m.in. oceniano zdolność kre-

dytową, skuteczność i zdolność 
inwestycyjną, obciążenie wydat-
ków bieżących wydatkami na wy-

nagrodzenia, udział środków euro-

pejskich w wydatkach ogółem – bez 
poręczeń. Ranking przeprowadzo-

no na podstawie danych za rok 2016.  
Jestem przekonany, że w roku 2017 
Powiat Wrocławski uplasowałby się 
na jeszcze wyższej pozycji. 

– Lato w pełni i przed kilko-

ma tygodniami zorganizowaliście 
Piknik Samorządowca w Borzy-

gniewie…
– Piknik Samorządowca orga-

nizowany jest co roku w naszym 
Ośrodku Sportów Wodnych i Re-

kreacji w Borzygniewie. Jednak tym 
razem miał on dla nas wyjątkowe 
znaczenie, gdyż obchodzimy dwu-

dziestolecie istnienia samorządu te-

rytorialnego w Polsce. Przygotowa-

liśmy wiele atrakcji, m.in. występy 
lokalnych zespołów muzycznych, po-

kazy sztuki walki oraz sportów wod-

nych. Nie zabrakło też niespodzianek 
dla najmłodszych oraz konkursów 
z nagrodami. Każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Wszystko uświetni-
ła piękna pogoda, a frekwencja była 
naprawdę wyjątkowa. Był to świetnie 
zorganizowany i udany piknik. 

– Panie starosto, jak wypadła 
sesja absolutoryjna? 

– Po przedstawieniu sprawozda-

nia, wysłuchaniu opinii Komisji 
Rewizyjnej w sprawie sprawozda-

nia finansowego i sprawozdania  
z wykonaniu budżetu powiatu 
oraz opinii RIO, radni – przy czte-

rech głosach wstrzymujących się – 
udzielili absolutorium Zarządowi 
Powiatu za rok 2017.

– Jakie ma pan plany związa-

ne z wyborami samorządowymi?
– Podjąłem decyzję, że będę kan-

dydował do Rady Powiatu Wrocław-

skiego. Mam też nadzieję, że z po-

zytywnym wynikiem.  O kolejnych 
działaniach będę myślał w później-
szym czasie. 

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Starosta Roman Potocki
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Pielgrzymka

Krośnice

Urząd Gminy w Krośnicach 
ul. Sportowa 4 

56-320 Krośnice 
tel. 71 384 60 00 
fax 71 384 60 15 

sekretariat@ug.krosnice.pl
www.krosnice.pl

Urząd Gminy w Pielgrzymce
Pielgrzymka 109a/1
59-524 Pielgrzymka

tel. 76 877 50 13, 76 877 50 26 
fax 76 743 70 00, 76 877 50 13 w. 116

sekretariat@pielgrzymka.biz
www.pielgrzymka.biz

Rozmowa 
z wójtem gminy Pielgrzymka 
TOMASZEM SYBISEM

– Nakłady na bezpieczeństwo są 
ważną sferą samorządowej działal-
ności. A bezpieczeństwo to m.in. 
drogi, chodniki i ochrona przeciw-
pożarowa.

– Rzeczywiście, dla naszego sa-
morządu bezpieczeństwo jest nie-
zmiernie istotne i dlatego corocznie 
– także w tym roku – modernizujemy 
i remontujemy nasze gminne drogi 
i każdego roku przeznaczamy na to 
spore środki finansowe. Dzięki temu 
z roku na rok stan naszych dróg ule-
ga poprawie, choć potrzeby są nadal 
bardzo duże.

– A jak wygląda w Pielgrzymce 
bezpieczeństwo przeciwpożarowe?

– Uważam, że całkiem nieźle, 
także dlatego, że mamy pięć jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych, 
z tego dwie znajdują się w Krajowym 
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 
Chciałbym też podkreślić, iż jednost-
ki te systematycznie doposażamy 
i w roku ubiegłym kupiliśmy nowy 
samochód strażacki. A w tym roku 
– dzięki pieniądzom z Ministerstwa 
Sprawiedliwości – w ramach progra-

mu poprawy bezpieczeństwa kupio-
no sprzęt ratowniczy dla jednostek 
straży pożarnych.

– Zatem była to inicjatywa rzą-
dowa.

– Sto milionów złotych podzielo-
nych na cały kraj.

– I kapnęło coś z tego Piel-
grzymce…?

– Prawie 40 tys. zł, które przezna-
czyliśmy na kupno sprzętu ratow-
niczego – przede 
wszystkim toreb 
medycznych oraz 
defibrylatorów. 

– A co dzie-
je się w szero-
ko rozumianej 
kulturze gminy 
Pielgrzymka?

– Całkiem spo-
ro! Warto zazna-
czyć, że od nie-
d a w n a  m a m y 
nowego dyrekto-
ra Ośrodka Kultu-
ry w Pielgrzymce – jest nim pani 
Beata Gralak. A ponadto obiekt 
jest remontowany, ale złożyliśmy 
wnioski do marszałka wojewódz-
twa dolnośląskiego i Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

dotyczące dofinansowania budowy 
nowego centrum kultury w Piel-
grzymce i teraz czekamy na ocenę 
naszych wniosków. Nie mamy zbyt 
dużo środków finansowych na cele 
kulturalne, lecz m.in. będą realizo-
wane projekty, które przyczynią się 
do aktywizacji naszej społeczności.

– Jakie to będą działania?
– W każdej z naszych miejsco-

wości zostanie nakręcony film pro-
mocyjny, a później 
podczas dożynek 
zorganizowany bę-
dzie quiz, doty-
czący znajomości 
naszych sołectw. 
To – moim zda-
niem – bardzo 
fajny pomysł.

– A jak pan 
ocenia pierwsze 
półrocze tego ro-
ku? Jakie ono by-
ło dla samorządu 
Pielgrzymki?

– Było to dla nas bardzo intensyw-
ne półrocze i obfitujące w wiele roz-
strzygnięć przetargowych – a rynek 
wykonawców jest chimeryczny i ce-
ny także poszły w górę. Ale my ra-
czej mieścimy się w kosztorysach 

inwestorskich, a co najważniejsze 
– na przetargach mieliśmy oferty. 
Zatem są wyłonieni wykonawcy 
inwestycji i wszelkie prace przebie-
gają zgodnie z harmonogramem.

– Czyli horror z wykonawca-
mi obszedł się z wami łaskawie…

– …a mógł na to wpłynąć cza-
sokres ogłoszenia tych naszych 
przetargów na początku roku, 
gdzie jeszcze firmy nie dyspono-
wały pełnym portfelem zamówień. 
Najważniejsze, że oferty spłynęły, 
podpisaliśmy umowy i realizujemy 
zaplanowane inwestycje. A kolejne 
postępowania przetargowe ponow-
nie przed nami.

– Rok 2018 jest niezmiernie 
ważny dla polskiej samorządno-
ści, także dla gminy Pielgrzym-
ka, bowiem – choć nie ma jeszcze 
ogłoszonego oficjalnego terminu – 
niedługo wybory samorządowe. 
Czy będzie się pan ponownie ubie-
gał o wójtowanie w Pielgrzymce?

– Tak, zdecydowałem się kandy-
dować na stanowisko wójta gminy 
Pielgrzymka.

– Co pan zaproponuje miesz-
kańcom swojej gminy?

– Kampania wyborcza dynami-
zuje się w roku wyborczym, ale na 

Drogi, kultura i bezpieczeństwo
głosy wyborców pracowałem ca-
łą kadencję 2014-2018. Mam zatem 
nadzieję, że mieszkańcy zaaprobują 
to, co robiłem na rzecz naszej spo-
łeczności przez te cztery ostatnie la-
ta, docenią pracę moją i całego na-
szego zespołu, ponownie mi zaufają 
i oddadzą właśnie na mnie swoje gło-
sy. A jeśli wygram, to dalej będzie-
my wzbogacać infrastrukturę naszej 
gminy oraz inwestować w edukację, 
kulturę i bezpieczeństwo i będą to 
konsekwentne, dobrze zaplanowa-
ne działania. Oczywiście, przygo-
tujemy – wraz z radnymi – program 
wyborczy skierowany do wszystkich 
naszych miejscowości.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Tomasz Sybis
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Rozmowa 
z ANDRZEJEM BIAŁYM, 
wójtem gminy Krośnice

– Znakomita większość samo-
rządowców narzeka w tym roku, 
a to przede wszystkim na rynek 
wykonawców i ceny dyktowane 
przez nich…

– …a ja przynajmniej to pierw-
sze półrocze zaliczam do udanych 
dla samorządu gminy Krośnice, in-
westycje realizowane są w zasadzie 
planowo, poza termomodernizacją 
siedziby naszej spółki – Zakładu 
Usług Komunalnych – oraz Domu 
Kultury w Bukowicach i budyn-
ku po byłej szkole, w którym ma 
być zlokalizowana świetlica wiej-
ska. Pierwszy przetarg dotyczył ter-
momodernizacji ZUK-u i nikt do 
niego nie przystąpił. Nie będę też 
oryginalny, bowiem my – tak samo 
jak w całej Polsce – borykamy się 
z wieloma trudnościami związany-
mi ze stawaniem firm do przetar-
gów i cenami, jakie dzisiaj dyktują 
wykonawcy.

– Na początek naszej rozmowy 
była łyżka dziegciu, a teraz…

– Mogę się pochwalić, że jeśli 
chodzi o remonty dróg – zarówno na-
szych gminnych, jak i powiatowych – 

to wszystko na razie idzie zgodnie 
z terminarzem i bardzo sprawnie. 
Zakończyliśmy zadanie związane 
z remontowaniem dróg gminnych 
gruntowych, które po-
kryte zostały asfaltową 
nakładką, a w najbliż-
szych dniach zakończą 
się prace na trzech od-
cinkach dróg powiato-
wych, które całkowicie 
są finansowane przez 
gminę Krośnice…

– …która na pod-
legającym sobie te-
renie jest swoistym 
z a k ł adem pr acy 
mającym najwięk-
szy wpływ na życie 
mieszkających tutaj 
ludzi. Mieszkańcy 
gminy przychodzą 
do Urzędu Gminy 
w Krośnicach ze 
wszystkimi swymi bolączkami 
i sprawami, odwiedzają refera-
ty i zatrudnionych w nich urzęd-
ników, lecz przychodzą także 
do pana…

– …i oficjalnie w każdą środę 
tygodnia jest wyznaczony dzień od-
wiedzin w godzinach od 12 do 16, 
ale tak naprawdę to ja zawsze przyj-

muję naszych mieszkańców, jeśli 
mają taką potrzebę, oczywiście je-
śli jestem w urzędzie i nie mam 
jakiegoś wyznaczonego wcześniej 

spotkania. Nie wszyscy mieszkań-
cy naszej gminy mieszkają w Kroś-
nicach – większość z nich mieszka 
poza stolicą gminy, co wiąże się 
z przyjazdem do urzędu i innymi 
dolegliwościami i trzeba mieć wy-
obraźnię, a nie sztywno trzymać 
się wyznaczonych terminów. Po-
nadto mieszkańcy przychodzą do 

Udane pierwsze półrocze
mnie przy okazji, gdy załatwiają 
w Krośnicach jakieś inne sprawy, 
abym – jak to mówią – „nie pomy-
ślał, że się na mnie pogniewali”. 
Krótko mówiąc, przyjmuję ludzi, 
gdy tylko mogę i sądzę, że to się 
dobrze sprawdza i mieszkańcy też 
się przyzwyczaili, iż w każdym mo-
mencie jestem dostępny, także przez 

Facebooka i zawsze odpo-
wiadam na pytania. 

– Z jakimi sprawami 
przychodzą mieszkańcy?

– Z bardzo różnymi 
i nie o wszystkim mo-
gę powiedzieć. Ale są to 
przede wszystkim proble-
my związane z mieszka-
niami, zaległościami po-
datkowymi i opłatami za 
odpady komunalne. Każ-
dy taki przypadek jest roz-
patrywany indywidualnie 
i są sprawy losowe, w któ-
rych należy wykazać zro-
zumienie i pomóc – tym 
bardziej, że czasem ludzie 
nie ze swojej winy popada-
ją w różne problemy, także 

finansowe. Czasem jestem w stanie 
pomóc, a czasami nie – niektórzy 
potrafią to zrozumieć, a niektórzy 
tego nie potrafią. Jak to ludzie...

– Czy jakaś sprawa szczególnie 
utkwiła panu w pamięci?

– Była to jedna z pierwszych 
trudnych spraw, z jaką musiałem się 
zmierzyć i dotyczyła dowozu dzieci 

niepełnosprawnych do ośrodka 
w Miliczu. Jeden z rodziców oka-
zał opinię lekarską, z której wyni-
kało, że jego dziecko powinno jak 
najkrócej przebywać w autobusie, 
a do ośrodka było zabierane jako 
pierwsze na ponadgodzinnej trasie. 
Trzeba było przekonać pozostałych 
rodziców, że zmieni się ustalona 
wcześniej od wielu lat kolejność 
i teraz ich dzieci będą musiały 
wcześniej wstać z łóżek, po to, aby 
to dziecko mogło wsiąść do autobu-
su ostatnie. Ostrzegano mnie, że tej 
zmiany nie będzie łatwo przepro-
wadzić, ale udało mi się przekonać 
rodziców, wykazali zrozumienie.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Andrzej Biały
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Twardogóra

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
ul. Ratuszowa 14

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

ratusz@twardogora.pl
www.twardogora.pl

Starostwo Powiatowe w Oławie

Starostwo Powiatowe w Oławie
ul. 3 Maja 1

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

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

Rozmowa ze starostą oławskim 
ZDZISŁAWEM BREZDENIEM

– Czas biegnie bardzo szybko  
i przyszło gorące lato…

– …a przecież niedawno była  
Wielkanoc (śmiech), ale niełatwo 
jest mi ocenić pierwszą połowę ro-

ku, bowiem łatwiej jest zajmować 
stanowisko na finiszu. Przecież 
start może być całkiem niezły, za to  
finisz zupełnie słaby. Dla Powiatu 
Oławskiego rzeczą arcyważną jest 
– używając kolokwializmu – za-

mknięcie w tym roku sprawy pała-

cu w Jakubowicach. Sprzedaliśmy 
ten pałac na cel publiczny gminie 
Oława, a z tego, co wiem, gmina 
ma już pewne plany związane z tym 
obiektem…

– …a Powiat pozbył się – jak 
to mówią Włosi – kamyka z buta.

– Cóż, gmina Oława ma inne niż 
my możliwości, inne środki finan-

sowe i źródła finansowania, a za-

gospodarowanie pałacu bardziej  
wpisuje się w jej zadania własne.

– Czy pan wie, co będzie mie-

ściło się w pałacu?
– Prawdopodobnie powstanie 

w nim ośrodek dla osób starszych. 
Gmina ten obiekt pewnie przebudu-

je, wyremontuje i dopasuje do swoich 

potrzeb, co – mam taką nadzieję –  
zakończy się jakimś pożytecznym 
dla miejscowej społeczności efek-

tem. Przez kilka kadencji ten obiekt 
spędzał sen z powiek kolejnym za-

rządom Powiatu Oławskiego, a my-

śmy ten problem roz-

wiązali i jest to jakiś 
sukces. Ponadto po-

woli przygotowuje-

my się do reformy 
oświaty na poziomie 
szkół średnich i dopa-

sowujemy naszą bazę 
do potrzeb wynika-

jących z tej reformy. 
Przede wszystkim 
chcemy ograniczyć 
dwuzmianowość, aby 
młodzież nie kończy-

ła zajęć wieczorem,  
i to jesteśmy w sta-

nie zrobić. Poza 
tym – po dwóch la-

tach pracy – przygo-

towaliśmy nowoczesne archiwum 
zakładowe z prawdziwego zda-

rzenia, które mieści się w innym  
budynku i mamy rozwiązany prob-

lem na jakieś dwadzieścia lat.  
A rozwiązanie tego problemu zapew-

ne wpłynie pozytywnie na pracę ca-

łego urzędu i z tego bardzo się cieszę.

– A co z drogami?
– Rozpoczęliśmy inwestycje dro-

gowe, które zaplanowaliśmy na ten 
rok. I choć chcieliśmy więcej, to prze-

de wszystkim będziemy robić dwie 
drogi. To drugi etap drogi wyloto-

wej, która będzie prowadzić ze stre-

fy ekonomicznej Stanowice – Mar-
cinkowice do Węzła Bielańskiego, 
aby łatwiej było do niego dojechać.  
Będziemy także budować rondo  
w jednej z miejscowości na tere-

nie gminy Jelcz-Laskowice, co uła-

twi wyjazd ze strefy ekonomicz-

nej w stronę Oleśnicy i Wrocławia.  
A ponadto dostaliśmy z Narodowe-

go Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej około 2 mln zł  
na termomodernizację ostatniego 
naszego budynku szkolnego – Ze-

społu Szkół Ponadgimna-

zjalnych nr 2 w Oławie. 
Dostaliśmy solidne dofi-
nansowanie tego zadania, 
które przeprowadzimy  
w nowoczesnej techno-

logii, dzięki której efekt 
cieplny uzyskany będzie 
nie przy zastosowaniu tra-

dycyjnego styropianu, ale 
dzięki specjalnemu, cien-

kowarstwowemu tynkowi. 
Technologia jest nowator-
ska, ale mam nadzieję, że 
wszystko pójdzie dobrze.

– Czy Powiat Oław-

ski dalej sądzi się z mia-

stem Oława w sprawie 
niedotrzymania umowy 

i niezapłacenia przez miasto pie-

niędzy, które były deklarowane 
przez ten samorząd na budowę 
Powiatowego Centrum Edukacyj-
no-Rewalidacyjnego z Zespołem 
Szkół Specjalnych?

– Dalej jesteśmy w sądzie.  
Z Jelczem-Laskowicami doszli-

Zadania kluczowe, ważne i mniej ważne
śmy do jakiejś ugody, z gminą  
Oława sprawa czeka na rozwią-

zanie, a z miastem, jak na razie, 
się sądzimy.

– Wybory samorządowe coraz 
bliżej. Zatem gdzie będzie pan 
kandydował?

– Jeszcze raz spróbuję kandydo-

wać do powiatu, powalczyć o miej-
sce w radzie powiatu, a później zo-

baczę. Mam pewne pomysły, ale na 
razie trzymam je w zanadrzu.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Starosta Zdzisław Brezdeń
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Rozmowa  
z burmistrzem Twardogóry 
ZBIGNIEWEM POTYRAŁĄ

– Ostatnio Ogólnopolska Fede-

racja Przedsiębiorców i Pracodaw-

ców przyznała Twardogórze tytuł 
Gminy Roku 2018 i statuetkę Orzeł 
Polskiego Samorządu, a pan uzy-

skał tytuł Najlepszego Burmistrza 
Roku 2018.

– Wyróżnienia zawsze cieszą, ale 
najpierw trzeba się na nie ciężko 
napracować. W każdym z nas jest 
trochę narcyzmu i lubimy jak nas 
chwalą, lecz instytucja, która nas 
wyróżniła, jest niezależna i odpo-

lityczniona i choćby z tego powodu 
tytuły nam nadane mają szczególną 
wagę. Są miernikiem konkretnych 
danych, wyników budżetowych, 
liczby prowadzonych inwestycji  
i poziomu życia mieszkańców.

– Również są oceną pracy całe-

go samorządu Twardogóry…
– Często podkreślam, że nawet 

najlepszy prezydent, burmistrz lub 
wójt, jeśli nie zbuduje wokół sie-

bie dobrej drużyny, czyli zgranego 
zespołu w pełni zaangażowanych, 
zaufanych i oddanych współpra-

cowników, to nie ma co liczyć na 

dobre efekty swojej pracy. Właśnie 
zbudowanie odpowiedniego, zmoty-

wowanego zespołu ludzi poczytuję 
sobie za największy sukces. Zespo-

łu, który zgodnie i z pełnym odda-

niem pracuje na rzecz miejscowej  
społeczności.

– W pierwszej połowie tego ro-

ku realizowaliście z powodzeniem 
budżet gminy, a ponadto organi-
zowaliście niemało imprez kultu-

ralnych i sportowych związanych 
z waszym pięknym jubileuszem 

725-lecia nadania Twardogórze 
praw miejskich…

– Rok 2018 jest wyjątkowo trudny 
nie tylko dla nas, ale dla wszystkich 
samorządów, m.in. z powodu poli-
tycznych zawirowań. Rocznica na-

dania Twardogórze praw miejskich 

jest dobrym czasem na refleksję  
i podsumowania natury historycznej, 
bowiem jesteśmy szczególną spo-

łecznością. W roku 1945 przerwano 
tutaj ciąg pokoleń, gdzie wcześniej 
współżyły i mieszały się między so-

Sukces to praca wspólna
bą narodowości – niemiecka, czeska, 
żydowska i polska, a w architekturze 
dobrze widać także wpływy francu-

skie. Twardogóra jest szczególnym 
miejscem – zresztą jak większość 
Dolnego Śląska – gdzie napływowa 
ludność z centralnej Polski, Wielko-

polski i wschodu zaczęła tutaj bu-

dować od nowa swoje życie, a co 
za tym idzie nową rzeczywistość.  
A te 73 lata pozwoliły im zako-

rzenić się na twardogórskiej ziemi 
i mamy już na niej groby swoich 
dziadów i ojców. Dzisiaj budujemy 
nowe, ale nie zapominamy o tym, 
co było wcześniej i ta często trudna 
przeszłość jest również powodem 
do wielkiej dumy. Zatem chwalimy 
się dorobkiem poprzednich pokoleń  
i warto wiedzieć, iż przed wojną mó-

wiono tu także językiem polskim  
i mniej więcej połowa ówczesnej 
społeczności była narodowości pol-
skiej. Dlatego ten jubileusz miał 
przypomnieć i pokazać naszą wie-

lokulturowość i wiekowe osiągnię-

cia, i nie ograniczyliśmy się jedynie 
do zorganizowania występów arty-

stycznych, festynów i koncertów, ale 
była także interesująca konferencja 
naukowa, która przypomniała histo-

rię naszej ziemi i ludzi, którzy byli  
z nią związani.

– Czyli ważne to, co było wczo-

raj, ale nie mniej istotne jest to, co 
dzisiaj. Wczoraj był pan na otwar-

ciu basenu w Chocianowie, a jak 
jest z twardogórskim Delfinkiem?

– Budowę basenu zaczęliśmy 
pół roku później i w związku z tym 
upłynie jeszcze trochę czasu, zanim 
zaczniemy się cieszyć z oddania tej 
pływalni do użytku. Przyznaję też, 
że realizacja tej inwestycji idzie nam 
ciężko, przede wszystkim z tego po-

wodu, iż firma, która wygrała prze-

targ i zrealizowała niemal połowę 
zadania, zbankrutowała i musieli-
śmy szukać nowego wykonawcy, co 
odbiło się także na wyższej cenie 
tego obiektu. Najważniejsze, że te-

raz prace przebiegają bez zakłóceń 
i przekonany jestem, że we wrześniu 
nasze dzieci będą mogły popływać 
we własnym Delfinku.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Zbigniew Potyrała
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Milicz

Cisek – Czissek

Urząd Gminy Cisek
ul. Planetorza 52

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

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

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

Jeszcze niedawno 
droga w Łąkach łącząca 
tę miejscowość z Sułowem 
od strony oczyszczalni ścieków 
wyglądała fatalnie. Przejazd 
nią bez uszkodzenia podwozia 
graniczył z cudem. Dziś to 
już na szczęście tylko ponure 
wspomnienie. Gładki asfalt 
na ponadpółtorakilometrowym 
odcinku robi wrażenie 
nie tylko na mieszkańcach. 
Nowa, ponaddwuipółmilionowa 
inwestycja została już zakończona. 
Nic, tylko przecinać wstęgę. 

W Miliczu rozpoczęto budowę 
Rowerowej Obwodnicy miasta wraz 
budową prawdziwej ulicy na drodze 
gruntowej zwanej Mostową. Miano 
Rowerowej Stolicy Dolnego Śląska 

zobowiązuje! Nowa arteria ro-
werowa połączy ścieżkę rowero-
wą biegnącą ul. Wojska Polskiego 
ze ścieżką przy krajowej „15” na 
ul. Krotoszyń-
skiej. To także 
dobra wiadomość 
dla kierowców ja-
dących z Kroto-
szyńskiej w kie-
r unku Wojska 
Polskiego i na od-
wrót, ponieważ 
będą mogli teraz 
ominąć świat-
ła przy Wrocław-
skiej, no i Rynek. Zapewni to bu-
dowa wspomnianej ul. Mostowej 
i połączenie jej z Działkową. Całość 
inwestycji to koszt ponad miliona 
trzystu tysięcy złotych. 

Dynamicznie 
rozwijające się 
Wszewilki, gdzie 
domy jednoro-
dzinne wyrasta-
ją jak grzyby po 
deszczu, czeka-
ły na to latami 
i w końcu się uda-
ło.  Rozpoczę-
to budowę ulic 

w tej miejscowości. Kosztująca ponad 
3,5 mln zł inwestycja na pewno zde-
cydowanie odmieni życie mieszkań-
ców. Nie najlepsze drogi gruntowe, 

szczególnie po deszczach, stawały się 
wręcz nieznośne. No i miejscowość 
będzie miała drugie w gminie rondo!

Przez lata nie pamiętano o nich, 
przez lata unikano problemu… 
O l b r z y m i e g o 
problemu spo-
łecznego – wa-
runków mieszka-
niowych rodzin 
z lokali socjalnych. Należało to 
w końcu rozwiązać. Dzięki dofinan-
sowaniu unijnemu powstają nowe 
mieszkania i już jesienią będą cieszyć 
kilkudziesięciu miliczan. Gmina 
musi być wspólnotą troszczącą się 

Gmina Milicz w budowie
o wszystkich swo-
ich mieszkańców.

Jeszcze nigdy 
w gminie Milicz 
na żadną placów-
kę oświatową nie 
przeznaczono tak 
wiele pieniędzy. 
W milicką „dwój-
kę”, czyli w Szkołę 
Podstawową nr 2, 
za inwestowano 
bowiem aż ponad 12 mln zł. 
Placówka jest termomodernizowa-
na; ociepla się ściany, które zyskają 
nową elewację, dach i inne elemen-
ty budynku szkoły. W końcu będzie 
w niej zimą ciepło, a latem mniej 
upalnie. Estetycznie zyska też osiedle.

Jeszcze w tym roku powstanie 
przy „dwójce” najnowocześniejsza 
na Dolnym Śląsku sala gimnastycz-
na, która całkowicie rozwiąże pro-
blemy z wychowaniem fizycznym 
w tej szkole. 

Podpisano już umowę na termo-
modernizację sułowskiej podsta-

wówki – za blisko 
4 mln zł szkoła zy-
ska nie tylko nową 
elewację, ale zain-
stalowane zostaną 

tam urządzenia fotowoltaiczne oraz 
pompy ciepła.

Także w Sułowie budowany jest 
nowy chodnik i wyłaniany jest wyko-
nawca budynku socjalnego przy tam-
tejszym stadionie piłkarskim.

Przed nami kolejne inwestycje. 
Cieszy to, że gmina Milicz jest w bu-
dowie! I to za środki, które pozyska-
liśmy z zewnątrz, przede wszystkim 
z Unii Europejskiej. 

(TS)

Rozpoczęto budowę ulic w miejscowości Wszewilki

Droga w Łąkach to zupełnie nowa jakość

Trwa termomodernizacja milickiej Szkoły Podstawowej nr 2
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Rozmowa 
z ALOJZYM PARYSEM, 
wójtem gminy Cisek 

– Ten rok – i pewnie się pan 
z tym zgodzi – jest niełatwy dla 
samorządów ze względu na rynek 
wykonawców…

– …naprawdę bardzo ubogi, 
a ceny są przez nich windowane 
i to samorządowców po prostu do-
bija. Sytuację tę oceniam jako nie-
normalną, także dlatego, że do tej 
pory cena kosztorysu inwestorskie-
go – w porównaniu do oferty po 
przetargu – to było gdzieś 80 proc., 
czyli dla nas był to luksus. Teraz 
jest odwrotnie – oferty są nawet 
pięciokrotnie wyższe od cen kosz-
torysowych i my już po raz trzeci 
ogłaszamy przetarg na budowę ka-
nalizacji w Cisku, z uwagi na to, że 
składane oferty przekraczają na-
sze możliwości finansowe. Ta sy-
tuacja jest dla samorządów bardzo 
trudna i niekomfortowa, tym bar-
dziej że na pewne zadania uzyska-
liśmy zewnętrzne dofinansowania 
i one się nie zwiększają, za to ce-
ny idą w górę. Próbujemy różnych 
rozwiązań…

– …bo trzeba sobie przecież 
jakoś radzić.

– Część środków finansowych 
już dołożyliśmy, np. do budowy ście-
żek rowerowych i do termomoder-
nizacji budynku, w którym miesz-
czą się poczta i posterunek policji, 
ale dokładanie do budowy kanali-

zacji przekracza nasze możliwości 
finansowe, bo w pierwszej ofer-
cie jest to o ponad 1,2 mln zł wię-

cej, a w drugiej o ponad 800 tys. zł 
więcej od środków finansowych za-
planowanych na to zadanie w bu-
dżecie naszej gminy. Jest to dla nas 
dość poważny problem, ale mam 
nadzieję, że podczas trzeciego prze-

targu cena oferty będzie 
przyzwoita.

– Wszystkie inwe-
stycje dofinansowy-
wane zewnętrznie mu-
szą być zrealizowane 
w określonym sztyw-
no przedziale czasu 
i jeśli nie zostaną wy-
konane w naznaczo-
nym okresie, to gran-
ty zewnętrzne mogą 
po prostu przepaść 
z kretesem.

– Rzeczywiście, tak 
się może stać, i to jest 
poważne zagrożenie. 
Niestety, nasza gmina 
ma jakieś zadłużenie 
i  gdybyśmy wz ięl i 
większy k redy t ,  to 
w przyszłości mógłby 
pojawić się problem 
z jej normalnym funk-

cjonowaniem. Owszem, może być 
też tak, że wskaźniki, których po-
winniśmy przestrzegać, mogłyby 

Dokładać nie możemy

być zachowane, ale w następnych 
latach zapewne pojawiłyby się 
problemy z budżetem i jego rea-
lizacją. Samorząd nasz spłacałby 
tylko kredyty wraz z odsetkami 
i rozwój gminy zostałby zahamo-
wany. Przecież w kolejnych latach 
pojawią się jakieś zewnętrzne 
środki finansowe do pozyskania 
przez naszą gminę, dlatego musi-
my pozostawić sobie przysłowio-
wy wentyl bezpieczeństwa, aby 
poza kanalizacją móc realizować 
inne inwestycje.

– Ale sześć miesięcy to nie tyl-
ko kłopoty z wykonawcami, ale 
również wykonywanie budżetu.

– Nie zrealizowaliśmy żadnych 
większych inwestycji, jedynie prze-
prowadzaliśmy drobne naprawy 
i remonty naszych gminnych dróg. 
Kupiliśmy kruszywo i te działania 
przeprowadziliśmy przy pomocy 

naszych mieszkańców, tak jakby 
w czynie społecznym.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Alojzy Parys 

Urząd Gminy w Cisku
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Urząd Miasta i Gminy Niemcza
ul. Rynek 10

58-230 Niemcza
tel. 74 837 62 65, 74 837 61 07

fax 74 837 62 80
www.um.niemcza.pl

Niemcza

Rozmowa z przewodniczącą 
Rady Miejskiej w Niemczy 
MONIKĄ SZYMAŃSKĄ-ŚLEDŹ 
i burmistrzem  
GRZEGORZEM KOSOWSKIM

– Kończy się czteroletnia ka-

dencja samorządowa 2014-2018. 
Jaki to był pańskim zdaniem 
okres dla niemczańskiego samo-

rządu?

Grzegorz Kosowski: – Jak każ-

da z kilku wcześniejszych kaden-

cji, ta również była kadencją trud-

ną, ale też inną w porównaniu do 
tych dwunastu lat, podczas któ-

rych zarządzałem gminą Niemcza.  
Początek tej kadencji był ciężki  
i niemrawy – chodzi mi głównie  
o inwestycje i ich finansowanie 
– ale nie wynikało to z kondy-

cji finansowej naszej gminy, lecz  
z ułożenia kalendarza funduszy  
europejskich. Na początku tej ka-

dencji środki finansowe ruszyły 
zbyt powoli, nastąpiły opóźnienia, 
a w tym roku wszystko nabrało  
impetu i szybko finiszuje. 

– Taka sytuacja wymaga nie-

złej gimnastyki finansowej i lo-

gistycznej, bowiem jeśli są pie-

niądze do zagospodarowania, to 
– używając kolokwializmu – trze-

ba je sensownie przerobić…
G.K.: – …ale przy sprawnym 

skarbniku gminy i sprzyjającej  
radzie miejskiej nie jest to problem 
zbyt duży. Chcę wyraźnie podkre-

ślić, iż – jeśli chodzi o fundusze  
europejskie i związane z nimi inwe-

stycje – z radnymi rozumieliśmy się 
bardzo dobrze, a pani skarbnik, jak 
to pan nadmienił, mocno się gim-

nastykuje i jakoś dajemy sobie radę. 
Oczywiście, zawsze jest mniej niż 
byśmy chcieli, ale to, co możemy,  
to całkiem zgrabnie wykorzystu-

jemy i nastąpił swoisty wysyp 
oczekiwanych przez mieszkańców  
inwestycji.

– Jak przez ostatnie cztery lata  
wyglądała współpraca rady miej-
skiej z władzami gminy?

Monika Szymańska-Śledź: – Do 
rady obecnej kadencji weszło kilka 
nowych osób, które musiały wdro-

żyć się do tej pracy i choć na począt-
ku były drobne niejasności i tarcia, 
to dzisiaj wszystko idzie sprawnie 
swoim torem. Warto też podkreślić, 
iż większość uchwał przechodzi za-

zwyczaj stuprocentową większością 
głosów i oceniam, że nasza współ-
praca z burmistrzem opiera się na 
wzajemnym szacunku i jest przede 
wszystkim merytoryczna.

– Jak wypadła ostatnia sesja 
absolutoryjna? Jak rada oceniła 
pracę burmistrza?

M.Sz.-Ś.: – Na tej sesji było  
t rzynastu radnych, dwóch się 
wstrzymało od głosu, a jedenastu 
głosowało za udzieleniem absolu-

torium burmistrzowi Grzegorzowi 
Kosowskiemu.

– A jeśli są jakieś spory mię-

dzy radnymi a burmistrzem, to 
czego najczęściej dotyczą?

M.Sz.-Ś.: – Zazwyczaj chodzi  
o sprawy drobne, a nie o jakieś 
decyzje kluczowe, bardzo istotne 
dla samorządu i naszej społecz-

ności. Nawet jeśli się spieramy  
w niektórych sprawach, to w rezul-
tacie działamy tak, aby wszystko 
było z korzyścią dla mieszkańców  
naszej gminy.

– W ciągu ostatnich czterech 
lat były sprawy ważne, mniej 
ważne i najważniejsze dla wa-

szego samorządu. Zatem jakie 
były te najważniejsze?

G.K.: – Dwie sprawy bardzo 
ważne nam się nie udały. Pierwsza 
to budowa nowego przedszkola, na 
którą nie dostaliśmy dofinansowa-

nia, chociaż nasz projekt oceniono 
bardzo dobrze. Natomiast druga 
sprawa dotyczy niedofinansowania 
kolektora ściekowego z Kietlina  

do Niemczy. I to są sprawy, nad 
którymi boleję. Ale z drugiej stro-

ny wiele rzeczy udało nam się zro-

bić i wiele zadań zrealizujemy 
jeszcze w tym roku. Zaznaczyć też 
trzeba, że w pamięci mieszkań-

ców – i nie tylko ich – pozosta-

nie na długo zorganizowanie przez 
nas milenium obrony Niemczy, co 
dla naszej niewielkiej gminy, ze 
skromnym budżetem, było napraw-

dę wielkim wyzwaniem. Od po-

czątku tej kadencji zadawaliśmy 
sobie pytanie, czy jesteśmy w sta-

nie temu zadaniu sprostać, mar-
twiliśmy się i szukaliśmy sposobu, 
jak najlepiej to zrobić. Ale – moim 
zdaniem – wybrane przez nas wa-

rianty i ten sposób zorganizowa-

nia uroczystości był prawidłowy. 
Najważniejsze, iż cała nasza spo-

łeczność bardzo się w to zaanga-

żowała i nie pamiętam, aby przez 
ostatnie dwanaście lat coś nas tak 
połączyło – mimo wszystkich róż-

nic. Pracownicy urzędu też – jak 
jeden mąż – przystąpili do dzia-

łania i nie było żadnych dyskusji. 
Krótko mówiąc, zorganizowaliśmy 
dobrze potężną, ważną imprezę, 
korzystając m.in. z pomocy poli-
cji, ochrony rządowej i strażaków. 
Moim zdaniem właśnie zorganizo-

wanie milenium obrony Niemczy 
było w ostatnich czterech latach 
najważniejsze dla społeczności na-

szej gminy, bowiem spowodowało, 
że ludzie mimo wszystkich różnic 
– także politycznych – potrafili 
się zintegrować i działać wspólnie.  
To będzie pamiętane przez wiele, 
wiele lat.

– Czy radni też entuzjastycz-

nie przystąpili do organizacji mi-
lenium?

M.Sz-Ś.: – Oczywiście, że tak. 
Potrafiliśmy razem pracować dla 
dobra całej naszej wspólnoty i nie 
słyszałam od żadnego z radnych, że 
na przykład nie chce uczestniczyć 
w organizacji uroczystości. A na 
końcu nikt nie powiedział, że mu 
się nie podobało. Wszyscy – także 
mieszkańcy – byli bardzo zadowo-

leni z organizacji milenium, a ta 
niespotykana jednomyślność nie-

zbicie świadczy o tym, że razem 
wykonaliśmy kawałek dobrej ro-

boty. To była wielka i świetna pro-

mocja Niemczy, o której było głoś-

no także poza granicami Dolnego 
Śląska. Na trasie Wrocław – Kłodz-

ko jest bowiem gmina i miasto  
Niemcza, do której warto zajechać, 
poznać ją i dotknąć choć trochę  
jej bogatej historii.

– Czy rok 2018 także moż-

na uznać za dobry dla waszego  
samorządu?

G.K.: – Od kiedy tutaj pracu-

ję, to uważam nieskromnie, że 
każdy rok jest niezły dla naszej  

gminy (śmiech). Ale mówiąc serio, 
to oceniam, że jest bardzo dobry, 
także dzięki kumulacji różnych 
inwestycji. To dwa boiska, trwa-

jąca termomodernizacja obiek-

tów, remonty kilku dróg i rozpo-

czniemy remont naszej baszty;  
to również działania dotyczące  
Otwartych Stref Aktywności. Jest 
tego naprawdę niemało i można 
by wymieniać wiele tych zadań, 

ale ten rok będzie też ważny ze 
względu na zbliżające się wybory 
samorządowe.

– Nie będzie się pan ubiegał 
o ponowne burmistrzowanie  
w Niemczy…

G.K.: – Wbrew pozorom patrzę 
na to, co dla Niemczy może być 
w przyszłości korzystne. Niem-

cza jest rozpędzona, inwestycje 
są kontynuowane i mój następca 
zapewne doskonale sobie poradzi  
z ich ukończeniem, ale nasza gmi-
na potrzebuje pomocy z zewnątrz 
i wyraźnego wsparcia ze stro-

ny powiatu oraz sprzymierzeńca  
w województwie. Dlatego chciał-
bym pracować w powiecie i wspie-

rać wszystko, co się w Niemczy 
dzieje. Nie przeprowadzam się, 
nie uciekam z Niemczy, ale chcę 
ją wspierać teraz w inny sposób  
i mam nadzieję, że wyborcy z na-

szej gminy jeszcze raz mi zaufają 
i zagłosują na mnie, na swojego 
kandydata do rady powiatu.

– Pani będzie kandydowała na 
burmistrza Niemczy. Dlaczego 
się pani na to zdecydowała?

M.Sz-Ś.: – Uznałam bowiem, 
że warto spróbować i poświęcić 
swój czas i siły, aby jak najlepiej 
rozwijać naszą gminę. Tutaj miesz-

kam, tutaj pracuję, tutaj mam ro-

dzinę, przyjaciół, znajomych  
i wszystko, co najbardziej kocham. 
Mam też doświadczenie samorzą-

dowe, a moim doradcą, gdy zaj-
dzie taka potrzeba, będzie bur-

Milenium nas połączyło
mistrz Kosowski – to mi obiecał. 
Mam też dużo sił, zapału do pracy 
i niemało pomysłów, jak najlepiej 
rozwijać gminę i jak efektywnie 
pracować na rzecz mieszkańców 
Niemczy. Jeśli mieszkańcy mi za-

ufają, to zrobię wszystko, aby się 
na mnie nie zawiedli i nie żałowa-

li nigdy, iż właśnie na mnie oddali 
swoje głosy.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Grzegorz Kosowski

M O N I K A  S Z Y M A Ń S K A -
-ŚLEDŹ (ur. 1978) – mężatka,  
ma jedną córkę. Członkini  
Plat formy Oby watelskiej .  
Wykształcenie wyższe, ukoń-
czyła Uniwersytet Opolski 
(Wydział Ekonomiczny, kie-
runek zarządzanie przedsię-
biorstwem). Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Niemczy od 
roku 2014. Lubi żyć aktywnie  
– rekreacja, rower, spędza wol-
ny czas w bliskości z przyrodą.  
Motto życiowe: „Nie myli się  
tylko ten, kto nic nie robi”.

Notka biograficzna
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Przewodnicząca Monika Szymańska-Śledź
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powierzchnia wynosi 870,4 km kw., 
z czego 700,4 km kw. leży na obsza-
rze województwa dolnośląskiego, 
a 170 km kw. w granicach woje-
wództwa wielkopolskiego. Park po-

łożony jest na terenie dziewięciu gmin 
(sześciu w części dolnośląskiej oraz 
trzech w wielkopolskiej). Jest to naj-
większy park krajobrazowy w Polsce.

Teren Parku Krajobrazowego 
Dolina Baryczy, jak również inne te-
reny zielone gminy Wąsosz, można 
poznawać podczas wypraw pieszych 
i rowerowych. Jest też możliwość 
przejażdżek konnych. Najważniejsze 
jednak jest to, by podczas tych eska-
pad uszanować naturę. Pamiętajmy, 
że my jesteśmy tam gośćmi.

Wąsosz

Urząd Miejski Wąsosza
pl. Wolności 17
56-210 Wąsosz 

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

wasosz@dolnyslask.pl
www.wasosz.eu

Wielu już zna te miejsca, 
ale pewnie jeszcze nie 
wszyscy. Warto więc 
zapuścić się na północne 
rubieże Dolnego Śląska. 
Tam, gdzie ziemia śląska 
styka się z Wielkopolską. 
Kto raz tam zajrzy, 
zazwyczaj chętnie 
wraca…

Lato – czas urlopów, uczniowskich 
wakacji – to bez wątpienia najlepszy 
okres na poznawanie nowego, po-
szukiwanie miejsc szczególnych, czy 
też powroty tam, gdzie było nam do-
brze. Oczywiście na świecie nie ma 
nic stałego i, jak uważał grecki filozof 
Heraklit z Efezu, wszystko się zmienia 
i „niepodobna wstąpić dwukrotnie do 
tej samej rzeki”. Jednak mimo owych 
nieuchronnych zmian wyjątkowość 
niektórych miejsc jest stała. I tak jest 
właśnie z ową dolnośląską północą, 
a mówiąc ściślej – z ziemią wąsoską.

Miejsce schodzenia się...

Gmina Wąsosz zapewne nie leży 
na głównych szlakach komunikacyj-
nych, ale problemu z dojazdem na pew-
no nie ma. A to, że jest ciut z boku, to 
jeden z wielkich plusów tego miej-
sca. Samo miasto Wąsosz położone 
jest w widłach rzek Baryczy i Orli. 
Miejscowi znawcy historii tłumaczą, 
że nazwa miasta ma swoje korzenie 

w staropolskim wyrazie „wąsosze”, 
oznaczającym miejsce schodzenia, łą-
czenia się; w tym przypadku właśnie 
owych dwóch zbiegających się rzek. 
A rzeki te to oczywiście jedne z atrak-
cji regionu. Miłośnicy kajakowych rej-
sów doskonale znają ich uroki.

Oglądanie krajobrazu dolnoślą-
skich rzek jest niezapomnianą przy-
godą. Zresztą to połączenie relaksu 
z wysiłkiem fizycznym, przygody 
sportowej z odkrywaniem natury, za-
bawy z emocjami. Tras do przepłynię-
cia jest co najmniej kilka. Są krótsze 
i dłuższe. Ta krótsza to chociażby tra-
sa spływu Wąsosz – Sądowel – Wą-
sosz (ok. 14,5 km). Czas przepłynięcia 
całej długości to ok. 4-5 godzin. Na 
trasie spływu znajdują się trzy stani-

ce kajakowe – drewniane pomosty do 
cumowania kajaków. Pierwsza stanica 
– ujście Orli do Baryczy, druga – ob-
ręb wsi Bełcz Mały, trzecia – Sądowel. 

Można też popłynąć nieco dłużej. 
Na przykład dwudniowa przygoda na 
trasie Wąsosz – Ryczeń – Żabiń. Naj-
większą atrakcją tej oferty jest sama 
rzeka Barycz, jej przyroda i krajobraz 
wokół rzeki oraz budowle hydrotech-
niczne, które napotykamy na trasie 
spływu. Większość ze śluz piętrzą-
cych jest stale otwarta, ale zdarzają się 
również zamknięte i wtedy dodatko-
wą atrakcją są „przenioski” kajaków. 
Barycz to raj dla ornitologów. Podczas 

tego spływu można zaobserwować ga-
tunki ptaków z czerwonej księgi, mię-
dzy innymi: kszyka, krwawodzioba 
i kanię rudą. Oczywiście bez większego 
problemu znajdziemy organizatorów 
wodnych eskapad (na przykład w Przy-
borowie czy samym Wąsoszu). Przy 
okazji warto wiedzieć, że Barycz to ni-
zinna rzeka o najmniejszym w Europie 
spadku podłużnym, leniwie meandru-
jąca. Ta niespieszność jest jednak jej 
wielką zaletą. Zresztą niespieszność 
w ogóle jest chyba czymś, co powinni-
śmy cenić nie tylko podczas spływów 
kajakowych na ziemi wąsoskiej.

Bezkrwawe polowania
Wielkim turystycznym (i nie tyl-

ko) bogactwem gminy Wąsosz są tak-

że kompleksy leśne. Tereny leśne są 
tutaj zróżnicowane siedliskowo. Nie 
brakuje starych drzewostanów. Lasy 
we wschodniej części gminy, w ob-
niżeniu Masłówki, oraz w zachod-
niej części opanowane zostały przez 
sosnę. W lasach północnej i południo-
wej części gminy, jak zaznaczają wło-
darze Wąsosza, dominują dęby, brzozy, 
olchy, jesiony i akacje. W międzyrze-
czu Baryczy i Orli przeważają drzewa 
liściaste, takie jak dęby, buki i brzozy, 
a maleje udział sosny. Na terenie gmi-
ny występują kompleksy łąk z roślin-
nością, wśród której szczególnie cenne 
są rzadko występujące gatunki roślin. 
Łąki te zlokalizowane są wzdłuż dro-
gi Wińsko – Wąsosz, między Wrzącą 
Wielką a Wrzącą Śląską, w okolicach 
miejscowości Ługi, a także w Goli 
Wąsoskiej. Nie brakuje też obszarów 
podmokłych. To tam oraz na łąkach go-
dzinami czatują miłośnicy ptaków, któ-
rzy polują na nie za pomocą aparatów 
fotograficznych. Dolina Baryczy uwa-
żana jest za Europejską Ostoję Ptaków, 
chronioną w ramach Europejskiej Sieci 
Ekologicznej Natura 2000. Wystę-
puje tu m.in. bielik, myszołów, rybo-
łów, kormoran, bocian czarny, czapla 
biała, kszyk, łyska, mewa śmieszka, 
a czasem nawet rzadki pelikan różowy. 

Na terenie gminy Wąsosz znajduje 
się także część Parku Krajobrazowe-
go Dolina Baryczy. Park został utwo-
rzony w 1966 roku. Jego całkowita 

Nad Baryczą i Orlą
Ziemia i ludzie

Poznając gminę Wąsosz, nie spo-
sób nie trafić także na zabytki kultury 
materialnej. Na tych terenach działo 
się bardzo dużo. Pierwsze wzmian-
ki o grodzie kasztelańskim Sądowel 
(w okolicy Wąsosza) pochodzą z po-
czątku XII wieku. Natomiast pierw-
sze ślady osadnictwa na tych terenach 
(Pobiel, Gola Wąsoska) datowane są 
na okres mezolitu. Poznając Wąsosz 
i gminę, natkniemy się na pewno na 
bardzo ciekawe budowle. Nie omiń-
my miejskich kościołów i zamku 
w Wąsoszu. Zatrzymajmy się przy 
pałacu w Daszowie. Koniecznie od-
wiedźmy Sułów Wielki, gdzie znajduje 
się bardzo ładny kościół pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła (orientowa-
ny, barokowy, na planie krzyża gre-
ckiego, konstrukcji szkieletowej z ce-
głą i gliną tynkowaną). Przystańmy 
przy kościołach w Czeladzi Wielkiej, 
Ługach i Sądowlu. Zróbmy zdjęcie ka-
pliczce w Piskorzynie. Zobaczmy, co 
zostało z dworów w Chocieborowi-
cach, Psarach i Wrzącej Śląskiej…

Jeśli w gminie Wąsosz zaplanuje-
my kilkudniowy pobyt (a warto), to 
koniecznie spróbujmy poznać także 

mieszkańców. Ich historie to wielkie 
epickie opowieści. Ale to właśnie ci 
ludzie, ich historie (kresowe, wielko-
polskie, małopolskie, podlaskie) oraz 
skomplikowane, burzliwe oraz pełne 
dramatycznych momentów dzieje zie-
mi wąsoskiej tworzą dzisiejszy obraz 
regionu nad Baryczą i Orlą.

Tomasz Miarecki (TS)

Osoby zainteresowane zabytkami techniki powinny obejrzeć w Wąsoszu poniemieckie mosty kolejowe z XIX wieku, przerzucone ponad rzekami 
Baryczą i Orlą, w widłach których ulokowało się miasto

Klasycystyczny kościół Matki Boskiej Królowej Świata w Sądowlu (część wsi Lechitów)

Kościół szachulcowy pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sułowie Wielkim został odnowiony w 1964 roku 

Na terenie gminy Wąsosz leży część Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, największego w Polsce 
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Urząd Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9

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

ug@wiszniamala.pl
www.wiszniamala.pl

Wisznia Mała

Rozmowa 
z JAKUBEM BRONOWICKIM, 
wójtem gminy Wisznia Mała

– Rozwój osadnictwa jest dla wie-
lu polskich samorządów prawdzi-
wym dobrodziejstwem. Zwiększa 
się bowiem liczba mieszkańców, lo-
kalne społeczności wzmacniają się 
pod względem intelektualnym, a no-
wi obywatele wpłacają podatki do 
budżetów. Ale z drugiej strony taki 
boom osadniczy niesie ze sobą nie-
mało problemów, nowych obowiąz-
ków oraz wydatków. Gdy ludzie 
wprowadzają się do swych nowo 
wybudowanych domów lub miesz-
kań – i to na nowym obszarze – 
trzeba budować dla nich np. drogi. 
A gdy już się zadomowią, to zazwy-
czaj z dziećmi – lub dzieci pojawia-
ją się po jakimś czasie – i trzeba bu-
dować szkoły, przedszkola i żłobki.

– Jest tak, jak pan to zauważył. 
Z jednej strony rozwój osadnictwa 
jest dobrodziejstwem dla gminy, ale 
z drugiej – to także duże wyzwanie. 
Warto też podkreślić, iż oczekiwania 
nowych mieszkańców niejednokrot-
nie znacznie przerastają możliwości 
gminy w danym 
okresie. Oczy-
wiście, w ja-
kiejś czasowej 
perspektywie te 
wszystkie proble-
my staramy się rozwiązać i najczęściej 
je rozwiązujemy.

– Ludzie przeprowadzają się do 
gminy, co niesie ze sobą niemałe wy-
datki i chcieliby mieć wszystko od 
razu, a najlepiej taką infrastrukturę 
jak w dużym mieście.

– No właśnie tak jest, bowiem z ta-
kiego miasta do nas najczęściej przy-
chodzą i oczekują podobnego standar-
du życia…

– …a to nie tak od razu!
– I dużo drożej, jeśli chodzi o gmi-

nę, która musi m.in. uzbrajać nowe te-
reny we wszystkie niezbędne do życia 
media. To asfaltowe drogi, elektrycz-
ność, wodociągi i kanalizacja.

– Zatem pieniądze i jeszcze raz 
pieniądze…

– …które tak od razu nie przycho-
dzą do gminy za nowymi mieszkań-
cami. Trochę czasu upływa, zanim 
ludzie wybudują swoje domy, gdy ze-
chce im się zameldować na terenie 
gminy i zdecydować się na wsparcie 
jej budżetu udziałem w podatku PIT, 
będącym dzisiaj bardzo istotnym do-
chodem gminy. Choć nie wiem do-
prawdy, jak będzie w przyszłości z tym 
podatkiem, ponieważ w naszym kraju 
zauważamy ostatnio niemało zmian, 

a nie wszystkie są 
usprawiedliwione 
i dobre. Ale dzi-
siaj jest to duże 
źródło dochodu 
gminy i nieustan-

nie proszę naszych mieszkańców, że 
jeśli chcą mieszkać w tej gminie i dać 
jej szansę rozwoju, to niechaj meldu-
ją się w niej i pomnażają jej środki 
finansowe. A z drugiej strony niech 
mają trochę więcej cierpliwości, bo-
wiem mamy przed sobą bardzo wiele 
wyzwań, a zrealizowanie tych ambit-
nych planów spowoduje, że w przy-
szłości będzie się nam żyło lepiej. 
Przed nami m.in. rozbudowa szkół.

– Która szkoła znajdzie się teraz 
na tapecie?

– Rozbudujemy szkołę w stolicy 
naszej gminy, w Wiszni Małej. Dopó-
ki nie weszła w życie reforma oświaty, 
obiekt ten spełniał wszystkie wyma-
gane oczekiwania, ale teraz robi się 
już za ciasny i trzeba realnie myśleć 

o rozbudowie tej placówki. W pierw-
szej kolejności zaczniemy od zaple-
cza sportowego, czyli sali gimnastycz-
nej, co jest teraz największą potrzebą. 
A krok po kroku i etap po etapie 
powstanie nowy, pełny kompleks 
szkolno-sportowy.

– Reasumując: czy włodarze 
gmin powinni wspierać rozwój 
osadnictwa, czy też lepiej, aby się 
nie wychylali, siedzieli gdzieś po 
kątach, modląc się o to, aby nowi 
mieszkańcy nie osiedlali się na tere-
nie ich gmin?

– Przedstawia pan ciekawą posta-
wę wójtów i burmistrzów, co to wolą 
cicho siedzieć, aby ich nikt nie znalazł 
(śmiech)…

– Jest takie powiedzenie: „sie-
dzisz w kącie, nie znajdą cię”…

– U nas nie da się siedzieć cicho 
w kącie, tylko trzeba wspierać rozwój 
osadnictwa, pokazując, czym dyspo-
nuje gmina i promując jej walory.

– Dzisiaj na polskim rynku bu-
downictwa brakuje dobrze ponad 
100 tys. rąk do pracy, rosną ceny 
materiałów, a przetargi często są 
odwoływane. Wykonawcy windu-
ją nierealne ceny, a samorządowcy 
mają niemałe problemy.

– My także poszukujemy usilnie 
wykonawców naszych wielu inwesty-
cji. A problemy ze znalezieniem wy-
konawców są niebagatelne i musimy 
organizować czasem po kilka przetar-
gów, aby w ogóle ktoś się chciał zjawić, 

a później okazuje się, iż wykonawca 
oczekuje takich pieniędzy za realiza-
cję zadania, które daleko przerastają 
te środki finansowe, które zabezpie-
czyliśmy na to zadanie w budżecie 
gminy. Warto by było – uwzględniając 
problemy z wykonawcami – wycofać 
ograniczenia dotyczące dotacji udzie-
lanym samorządom, aby można było 
wydłużać czas realizacji zadań, pozy-
skiwania zewnętrznych pieniędzy i ich 
wydatkowania. Chodzi przede wszyst-
kim o to, aby te środki finansowe nie 
przepadały ze względu na obostrze-
nia i żeby były racjonalnie wykorzy-
stane. Gdy jakieś zadanie musi być 
wykonane w pewnym nieprzekraczal-
nym terminie, to całe przedsięwzięcie 
zaczyna szybko drożeć, bowiem 
wykonawcy bez skrupu-
łów wykorzystują takie 
napięte sytuacje.

– Wtedy rozwiąza-
nia szuka się szybko 
i na siłę…

– …a pośpiech nie jest 
najlepszym doradcą…

– …i dobry jest tyl-
ko przy łapaniu pcheł. 
Dzisiaj jechałem do 
Wiszni Małej nowym 
odcinkiem trasy S5 
i fajnie mi się jecha-
ło – było prawie pusto. 
A co do waszych proble-
mów z ustawieniem od-
powiedniej liczby ekra-
nów dźwiękochłonnych 
przy tej szosie, to sły-
szałem ostatnio plotkę, 
że jest szansa, iż odej-
dzie z rządu arogancki 
minister infrastruktu-

ry, który zapomniał, że 
do jego obowiązków na-
leży m.in. odpowiadać 
na listy.

– Już raz miał odejść z rządu i nic 
z tego nie wyszło, dlatego plotkami 
to ja już się nie zajmuję. Rzeczywi-
ście problem z ekranami ciągle nie 
jest rozwiązany, ale nadal działamy, 
aby go rozwiązać i ścieżka prawna 
jest dobrze przygotowana. Niedawno 
odwołaliśmy się od decyzji ministra, 
którą podtrzymał swoje wcześniejsze 
stanowisko zmieniające zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowej – czy-
li liczbę i umiejscowienie ekranów 
dźwiękochłonnych.

– Zatem odwołaliście się…
– …i to dwa razy do Wojewódzkie-

go Sądu Administracyjnego, a później 
minister odwoła się do NSA i tak wy-
gląda Polska pod rządami biurokracji.

– Czyli serialu o ekranach przy 
S5 ciąg dalszy.

– Ale mam nadzieję, że w postę-
powaniu administracyjnym udowod-
nimy niezbicie, że wszystkie wpro-
wadzone zmiany są bezprawne, 
i że trzeba ekrany wybudować.

Pomysłów u nas moc
– Niesłychane, że po tylu latach 

w samorządzie jest pan optymistą 
i wierzy w prawo i rozsądek.

– Inaczej nie mógłbym tutaj pra-
cować. Prawda, że jestem optymistą 
i wszystko robię, aby działania gminy 
przyniosły pozytywny skutek dla na-
szych mieszkańców. A Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
też mogłaby wykazać trochę inwencji 
i empatii i pomóc w rozwiązaniu tego 
problemu. My dysponujemy poważny-
mi argumentami, bowiem mamy eks-
pertyzę, która wykazuje przekroczenia 
poziomu hałasu. Kilkadziesiąt metrów 
od trasy stoją domy, w których nie da 
się żyć i – krótko mówiąc – ekrany 
powinny powstać niezwłocznie!

– Wybory samorządowe tuż, 
tuż… Czy przygotowuje pan jakiś 
specjalny program wyborczy?

– Cały czas realizujemy specjal-
ny program, ponieważ w tej kaden-
cji zapoczątkowaliśmy wiele ważnych 
dla naszej społeczności przedsięwzięć. 
Dzisiaj nie ma co na siłę dodawać do 

tej palety inwestycji. Choć z drugiej 
strony mamy dużo fajnych i nowych 
pomysłów sprzyjających racjonalne-
mu rozwojowi gminy i polepszeniu 
poziomu życia jej mieszkańców.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Jakub Bronowicki i sekretarz gminy Mariusz Fedzin (stoi)
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Takie imprezy jak Folkloriada i świętowanie 40-lecia zespołu Szymanowianie znakomicie budują wiszeńską wspólnotę 
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Szkoły to oczko w głowie wiszeńskiego samorządu – na zdjęciu 
rozbudowa szkoły w Psarach
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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 pierwszy dzień lata 
i warto podsumować pierwsze 
półrocze tego roku. Zatem jak pan 
ocenia te sześć miesięcy?

– Był to czas bardzo trudny 
– przede wszystkim pod względem 
inwestycyjnym, ponieważ od pew-
nego czasu mamy ogromne prob-
lemy z wyłanianiem wykonawców 
dla naszych zadań realizowanych 
ze środków finansowych Unii 
Europejskiej oraz z pieniędzy mini-
sterialnych, samorządu wojewódz-
twa dolnośląskiego i oczywiście 
swoich własnych. Rynek wykonaw-
ców jest nasycony, a rok 2018 jest 
rokiem wyborów samorządowych 
i wszyscy chcą ze wszystkim zdą-
żyć. Nie jest nam łatwo wyłonić wy-
konawców, m.in. po raz drugi ogłosi-
liśmy przetarg opiewający na prawie 
10 mln zł – na budowę ścieżek rowe-
rowych. A jakby tego było mało, to 
istnieje prawdopodobieństwo, że wy-
łoniona przez nas firma, która ma wy-
budować drogę za prawie 12 mln zł, 
może – używając kolokwializmu – 
zejść z budowy, bowiem pojawiły 
się problemy związane z przeszaco-
waniem kontraktu. Czyli borykamy 
się z mnóstwem problemów zwią-
zanych z kuchnią inwestycyjną, ma-
jącą realny wpływ na to, co zosta-
ło zrobione przez nas w pierwszym 
półroczu, a co nie.

– A z czym było łatwiej?
– Udało nam się zakończyć 

pierwszy etap budowy ścieżek rowe-
rowych, ponadto ogłosiliśmy prze-
targ na budowę szkoły w Skokowej, 
wyłoniliśmy wykonawcę na budo-
wę placu zabaw i przebudowę drogi 
w Prusicach. Część inwestycji jest 
jakby w stanie zawieszenia, ale 
oczywiście liczymy na to, że uda 
nam się je zrealizować.

– Pewnie to pana nie pocieszy, 
ale ostatnio czytałem, że na pol-
skim rynku budowlanym bra-
kuje 40 tys. pracowników. A wy-
konawcy windują niemiłosiernie 
ceny, nawet trzykrotnie wyższe 

od realnych kosztów. Przypusz-
czam, że ta gimnastyka finanso-
wa, aby doprowadzić inwestycje 
do końca, zabiera niemało czasu, 
sił i nerwów…

– …to raz, a dwa, to to, że – je-
śli chodzi o projekty unijne – jeste-
śmy związani ramami czasowymi 
i z tego musimy się wywiązać, po-
nieważ w innym wypadku grozi nam 
utrata dofinansowania. I koło się za-
myka… Tak naprawdę to można by 
zrobić trzy razy taniej w innym, póź-
niejszym terminie, ale ustawa roz-
wojowa, zmieniona w roku 2017, 
spowodowała, że w swoisty sposób 
jesteśmy zamknięci w ramach cza-
sowych. Nie wiem, kto to wymyślił, 
ale zapewne był to ktoś, kto nigdy 
nie miał do czynienia z realizacjami 
inwestycji. A reperkusją tego są nie-
miłosiernie skaczące ceny i problemy 
polskich samorządów. To wszystko 
jest – moim zdaniem – działaniem na 
szkodę polskiego państwa.

– Ja też nie pamiętam, aby kie-
dykolwiek tak się działo na rynku 
wykonawców.

– Rzeczywiście, nigdy wcześ-
niej tak nie było, ale dziwi mnie 
to, że nikt się temu nie przygląda, 
i że decydenci zupełnie nie reagują! 
Wprawdzie jest stanowisko kon-
wentów marszałków polskich woje-

wództw, sprzeciwiające się ustawie 
rozwojowej, powodującej, że jeste-
śmy pozamykani w ramach czaso-
wych, w których musimy zrealizo-
wać inwestycje – ale to za mało. 
Tak czy owak, wykonawców dzisiaj 
nie ma, inwestycje są trzy razy droż-
sze i istnieje ryzyko, że utracimy 
dofinansowania zadań.

– Wygląda na to, że komuś za-
brakło wyobraźni i rozsądku…

– …i mnie też się tak wydaje.
– A teraz może z innej, pozain-

westycyjnej beczki. Urząd Miasta 
i Gminy w Prusicach jest średnią 
firmą zatrudniającą kilkadziesiąt 
osób i obracającą niemałymi środ-
kami finansowymi. Urząd ten po-
dzielony jest na referaty zajmu-
jące się różnymi sprawami. Czy 
któryś z tych referatów jest szcze-
gólnie ważny dla funkcjonowania 
urzędu i gminy?

– Na rzecz naszej społeczności 
pracuje cały zespół i trudno mi wy-
różnić jakiś referat, bowiem wspólna 
praca wszystkich jednostek wpływa 
na wizerunek i pracę naszego urzędu. 
Moim zdaniem każdy wydział jest 
równie ważny i jest integralną czę-
ścią całości naszego urzędu.

– Do tych referatów przycho-
dzą obywatele, petenci, mieszkań-
cy ze swoimi sprawami i proble-
mami, ale przychodzą także do 
swojego burmistrza. Czy przyj-
muje pan mieszkańców w jakiś 
konkretny dzień tygodnia?

– Staram się przyjmować intere-
santów, gdy tylko jestem w urzędzie: 
zawsze można do mnie przyjść, gdy 
jestem na miejscu, w budynku urzędu. 
Oczywiście, wszystkie referaty po-
magają ludziom w różnych sprawach, 
ale jeśli mieszkaniec chce się umó-
wić właśnie ze mną w jakiejś sprawie 
– a mnie akurat nie ma, bo gdzieś wy-
jechałem – to w sekretariacie będzie 
mógł zaklepać sobie spotkanie ze mną 
na jakiś konkretny termin. Krótko 
mówiąc, nie mam wyznaczonych go-
dzin, cały tydzień jestem do dyspozy-

cji mieszkańców – jeśli 
tylko jestem w naszym 
urzędzie.

– A z jakimi spra-
wami przychodzą do 
pana ludzie? Czy za-
wsze można im pomóc?

– Na pewno zawsze 
trzeba szukać jakiegoś 
rozwiązania i nawet 
jeśli jakaś sprawa nie 
leży w naszej gestii, 
to zawsze nasi miesz-
kańcy mogą uzyskać 
u nas poradę prawną, 
jak najlepiej rozwiązać 
dany problem. Niemało 
jest spraw międzysą-
siedzkich, także zatar-
gów, gdzie gmina ma 
ograniczone możliwo-

ści ingerowania w międzyludzkie 
relacje, ale i tak staramy się medio-
wać i łagodzić nastroje, aby nie do-
chodziło do poważniejszych kon-
fliktów. Najważniejsza jest zgoda, 
a wojna niczego dobrego nie przynosi. 
Ponadto bolączką ludzi są prob-
lemy lokalowe wynikające prze-

de wszystkim z braku mieszkań. 
Niestety, nasze zasoby lokalowe są 
ograniczone, staramy się jakoś roz-
sądnie dysponować tym, co mamy, 
i w pierwszej kolejności pomaga-
my osobom będącym w najgorszej 
sytuacji mieszkaniowej.

– Czy mieszkańcy przychodzą 
do pana ze skargami na urzęd-
ników?

– Owszem, ale sporadycznie. 
Jestem zawsze do dyspozycji na 
Facebooku i w ten sposób też można 
mnie informować o jakichś niepra-
widłowościach.

– A zdarza się, że ludzie chwalą 
pracę prusickiego urzędu?

– To też się zdarza i jest to bar-
dzo miłe.

– Jakby pan ocenił pracę całego 
waszego zespołu?

– To są ludzie zmieniający rze-
czywistość i wizerunek naszej 
gminy i kształtują nasze otocze-
nie, robiąc wszystko, aby w gminie 
Prusice żyło się lepiej.

Na sukcesy pracujemy wszyscy
– Niedawno w Gdyni, na kongre-

sie Perły Samorządu,  w rankingu 
„Gazety Prawnej” wyróżniono pana 
jako jednego z najlepszych włodarzy 
gmin miejsko-wiejskich w Polsce. 
Wśród 597 burmistrzów zajął pan 
szóstą lokatę, a dziesiąty z Dolnego 
Śląska był burmistrz Kątów Wroc-
ławskich Antoni Kopeć.

– Bardzo miło, że ktoś doce-
nia naszą pracę. „Gazeta Prawna” 
corocznie organizuje taki ranking, 
w którym wyróżniono także naszą 
gminę. Gmina Prusice zajęła siód-
me miejsce pod względem ogólnie 
biorąc rozwojowym, a na ocenę te-
goż konkursu miały wpływ m.in. 
sprawozdania finansowe pochodzące 
z Ministerstwa Finansów. Ten sukces 
dedykuję moim współpracownikom, 
bo to również ich zasługa.

– A na prusickim Rynku ol-
brzymi telebim, strefa kibica, 
a biało-czerwoni polegli w pierw-
szym mundialowym meczu 
z Senegalem. Przed nami spotka-
nie z Kolumbią…

– Oczywiście będę kibicował 
biało-czerwonym!

– Kibicuje pan serduchem, 
a polska obrona słabiutka…

– Rzeczywiście graliśmy bez 
ambicji i charakteru, ale może 
odbijemy się od dna. 

 Rozmawiał Sławomir Grymin (TS) 

Burmistrz Igor Bandrowicz
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Ratusz w Prusicach to miejsce, gdzie mieszkańcy zawsze znajdą pomoc
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W prusickiej  strefie kibica polskiej drużynie kibicowali wszyscy – niezależnie od wieku
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Urząd Miejski w Korfantowie
Rynek 4

48-317 Korfantów 
tel. 77 434 38 20, 77 434 38 21 

fax 77 434 38 17
korfantow@korfantow.pl 

www.korfantow.pl

Korfantów

W tym roku Korfantów świętuje 
25-lecie odzyskania praw 
miejskich. Niedługo zakończy 
się także kadencja obecnie 
urzędującej Rady Miejskiej 
i burmistrza Korfantowa. 
Jest to dobry czas na 
podsumowanie realizacji 
wykonanych zadań i inwestycji. 

Był to bardzo intensywny okres, 
w trakcie którego wiele się działo. 
Na przykład w sferze kultury, gdzie 
powstała m.in. sekcja nauki gry na 
instrumentach i studio piosenki, któ-
rego wychowankowie zdobywają wie-
le wyróżnień na wszelkiego rodzaju 
konkursach krajowych. Mieszkańcy 
coraz sprawniej korzystają z Funduszu 
Sołeckiego. Wydatkowanie tych 
środków widać w każdej miejscowo-
ści. Mniejsze lub większe inwesty-
cje zmieniają wygląd sołectw gminy 
Korfantów. Najlepszym przykładem 
wykorzystania Funduszu Sołeckiego 
jest inwestycja dotycząca przebudowy 
rynku w Ścinawie Małej. Mieszkańcy 
zarówno Ścinawy Małej, jak i Ścinawy 
Nyskiej zgodnie w ciągu ostatnich 
dwóch lat przeznaczali środki, party-
cypując razem z gminą w finansowa-
niu tej inwestycji, która łącznie kosz-
tować będzie około 743 389,72 zł. 

Jedną z najważniejszych inwesty-
cji jest dla Gminy Korfantów budo-

wa oczyszczalni ścieków. Obecnie 
działająca oczyszczalnia nie spełnia 
wymogów, dlatego też konieczna 
jest budowa nowego obiektu o pod-
wyższonych parametrach. Na ten cel 
udało się uzyskać dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej. Cał-
kowity koszt projektu szacowany 
jest na kwotę 7 293 531 zł, z czego 
dofinansowanie ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego wynosi 3 659 316,85 zł. 
Prace zostały już rozpoczęte, a za-
kończenie realizacji zadania plano-
wane jest na koniec roku 2019. 

Dla tych obszarów gminy, gdzie 
nie będzie kanalizacji zbiorczej 
mamy alternatywę w postaci dofi-
nansowania do budowy oczyszczalni 
przydomowych.

Równie ważną inwestycją, która 
ma wpływ na poprawę środowiska 
naturalnego, jest termomoderniza-
cja obiektów użyteczności publicz-
nej i oświatowych w miejscowościach 
Ścinawa Nyska i Korfantów, w ra-
mach której pracom termomoderni-
zacyjnym poddany został budynek 
przedszkola w Ścinawie Nyskiej, re-
alizowany jest budynek urzędu przy 
ul. Reymonta, a wkrótce rozpoczęte 
zostaną prace na budynku Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego przy 
ul. 3 Maja w Korfantowie. Zadanie 
to jest realizowane w partnerstwie 
z czternastoma innymi samorządami 
z terenu Subregionu Południowego. 
Koszt całkowity zadań realizowanych 
przez Gminę Korfantów oszacowany 
został na kwotę 1 902 427,12 zł, w tym 
koszty kwalifikowane są na poziomie 
1 292 262,87 zł, z czego dofinanso-
wanie opiewa na kwotę 512 122,89 zł. 

W ramach upływającej kaden-
cji udało się zrealizować szereg 
inwestycji drogowych, takich jak 
przebudowa ul. 3 Maja w Korfan-
towie, zrealizowanej dzięki dofi-
nansowaniu pozyskanemu z budże-
tu państwa w ramach Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych, której całkowity koszt wyniósł 
1 153 302,13 zł. 

Bardzo dobrze odebraną przez 
mieszkańców Korfantowa inwesty-
cją była ta dotycząca przebudowy 
nawierzchni ul. Targowej. Również 
inne zrealizowane w niedawnym 
czasie modernizacje nawierzchni 
dróg w miejscowościach Rzymko-
wice, Jegielnica, Kuźnica Ligocka, 
Przechód zostały bardzo dobrze 
przez mieszkańców gminy przyję-
te. W Puszynie zmodernizowano 
drogi prowadzące do osiedla miesz-

kaniowego i przy budynkach wie-
lorodzinnych, a w Korfantowie dro-
gi na osiedlach – ulic Bolesława 
Prusa, Adama Mickiewicza i Marii 
Dąbrowskiej. 

W gminie duży nacisk kładziony 
jest na rozwój społeczności lokal-
nych m.in. poprzez budowę i remonty 
świetlic wiejskich. Przykładem tego 
jest ukończenie I etapu budowy świe-
tlicy w sołectwie Borek. Kolejny etap 
budowy będzie realizowany w kolej-
nym roku budżetowym. 

W lipcu bieżącego roku pla-
nowana jest do oddania świetlica 

w miejscowości Stara 
Jamka, która powstała po-
przez przebudowę remi-
zy strażackiej. Rozbudo-
wano świetlicę wiejską we 
Włodarach oraz przepro-
wadzono remonty świetlic 
w Myszowicach i Niesie-
będowicach. W otoczeniu 
każdej świetlicy powsta-
ją place zabaw, siłownie 
i miejsca rekreacyjne. 

Ku końcowi mają się 
też prace związane z prze-
budową budynku pawilo-
nu sportowego w Węży 
oraz zaadaptowaniem go 
na oddział przedszkolny. 
Inwestycja o wartości bli-
sko 366 tys. zł pozwoli 
przedszkolakom z oddzia-
łu zamiejscowego w Węży 
uczęszczać do czystego 

i przyjaznego przedszkola o wyso-
kim standardzie. Dzięki staraniom 
gminy jeszcze w tym roku urucho-
miony będzie żłobek w Korfanto-
wie, który zapewni opiekę szes-
naściorgu dzieciom. Ogólny koszt 
realizacji zadania to kwota bliska 
300 tys. zł. 

W Gminie Korfantów duży na-
cisk kładzie się też na sprawne funk-
cjonowanie Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Najlepszym tego przy-
kładem jest zakup w ostatnich la-
tach wprawdzie używanych, ale 
sprawnych technicznie aut, które 

zastąpiły stare, wyeksploatowane 
i zawodzące technicznie auta bojo-
we w jednostkach OSP Włodary, 
Korfantów, Włostowa oraz Węża.

Wskazane inwestycje to tylko 
niektóre z szerokiego wachlarza za-
dań inwestycyjnych zrealizowanych 
przez Gminę Korfantów w ostat-
nich latach. Kolejne inwestycje już są 
w planach, na część z nich ogłoszo-
no przetargi, jak na przykład na prze-
budowę ulic Szkolnej i Kilińskiego 
w Korfantowie, czy przebudowę drogi 
w Gryżowie. Niektóre zadania bę-
dą realizowane już niebawem, jak 
na przykład inwestycje drogowe 
w Rynarcicach, Przydrożu Małym 
i Rzymkowicach. Na realizację swo-
ich zadań staramy się uzyskiwać do-
finansowanie z różnych źródeł. Zosta-
ły złożone m.in. kolejne wnioski do 
RPO WO, w tym na rozbudowę sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz rozbudo-
wę Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych w Korfantowie. 

Przed nami okres wakacyjny, za-
praszamy więc na szereg imprez ple-
nerowych a zwłaszcza na Turniej 
Piłki Prądowej WASSERBALL, 
który odbędzie się w Przechodzie 
w dniach 28-29 lipca. Impreza orga-
nizowana przez OSP Przechód jest 
szeroko rozpoznawalna i ściąga nad 
brzegi Ścinawy Niemodlińskiej rze-
sze nie tylko sympatyków OSP, ale 
przede wszystkim miłośników do-
brej zabawy. Ta niezwykle widowi-
skowa impreza związana jest z kulty-
wowaniem obyczajów Ochotniczych 
Straży Pożarnych i wywodzi się ze 
starej przedwojennej tradycji. Pod-
czas rozgrywania meczów zobaczyć 
można zaangażowanie i wysiłek, jaki 
podczas akcji ratowniczych strażacy 
muszą włożyć w ratowanie nasze-
go mienia i niejednokrotnie życia. 
Turniej Piłki Prądowej dostarcza jed-
nocześnie wielu miłych wrażeń dla 
publiczności. Oprócz tryskających 
z węży strażackich strumieni wody 
organizatorzy zapraszają także na 
bogaty program kulturowo-rozryw-
kowy, w tym na zabawy taneczne 

Czas dobrze wykorzystany
zaplanowane na sobotni i nie-
dzielny wieczór. Gwarantuje-
my doskonałą zabawę!

Kolejną sztandarową im-
prezą, na którą zaprasza-
my do Gminy Korfantów, są 
Dni Korfantowa, podczas 
których lokalna społeczność 
świętować będzie 25-lecie 
odzyskania praw miejskich, 
a które odbędą się w dniach 
11-12 sierpnia. Podczas tego-
rocznych obchodów nasze-
go święta pragniemy zapew-
nić Państwu świetną zabawę, 
mnóstwo atrakcji dla dzieci, 
koncerty artystów polskiej sce-
ny muzycznej, a wszystko to 
w scenerii malowniczego stadio-
nu miejskiego w Korfantowie.

Ósmego września zapraszamy do 
sołectwa Ścinawa Mała na Gminne 
Święto Plonów, czyli tradycyj-
ne dożynki, organizowane wspól-
nie przez Ścinawę Małą i Ścinawę 
Nyską. Zapraszamy do wspólne-
go świętowania i dziękczynienia 
za plony, z których wszyscy korzy-
stamy. Podczas tej imprezy wraca-
my do tradycji kultywowanej przez 
naszych mieszkańców od pokoleń. 
Pragniemy, aby zwyczaje i tradycje 
były przekazywane kolejnym poko-
leniom i świadczyły o dorobku kul-
turalnym naszej społeczności. 

Na początku października za-
praszamy z kolei do Rzymkowic 
na „Ocktoberfest”, podczas którego 
będzie można delektować się zło-
tym trunkiem i przysmakami kuch-
ni tradycyjnej, zobaczyć występ 
Kabaretu bez Szans z Rzymkowic, 
a także wziąć udział w zabawie ta-
necznej i wielu innych atrakcjach 
przygotowanych przez mieszkań-
ców tej miejscowości.

Więcej szczegółów na temat lo-
kalnych imprez i uroczystości znaj-
dą Państwo na stronie internetowej 
Gminy Korfantów.

Serdecznie zapraszamy do od-
wiedzenia gminy!

(TS)

Turniej Piłki Prądowej WASSERBALL

Rynek w Ścinawie Malej po przebudowie
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Ścinawa

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

Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie
Rynek 17

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

urzad@scinawa.pl
www.scinawa.pl

Rozmowa 
z KRYSTIANEM KOSZTYŁĄ, 
burmistrzem Ścinawy

– Pierwsze półrocze za nami. 
Jaki był to okres dla ścinawskiego 
samorządu?

– To półrocze to problemy zwią-
zane z wyłanianiem wykonawców. 
We wszystkich przetargach przez nas 
organizowanych spotykaliśmy się 
z kosztami większymi od tych wy-
nikających z projektów. Ale – mimo 
wszystko – udało nam się zawrzeć 
najważniejsze kontrakty, choć na 
rynku zleceń jest dużo, a mało tych, 
którzy mogliby je zrealizować.

– A co w tym roku jest dla was 
najważniejsze?

– To przede wszystkim kontynu-
acja budowy naszej strefy gospodar-
czej. Na przełomie roku karczowa-
liśmy teren, a później wybraliśmy 
wykonawcę, który uzbraja 17 hek-
tarów dla przyszłych inwestorów. 
Teren ten będzie przygotowany 
od A do Z i będą tam wszystkie nie-
zbędne media – także gaz, którego 
doprowadzenie wcześniej miało być 
niemożliwe, ale my pokazaliśmy, 
że można i gazyfikacja już także 
ruszyła.

– Nie tak dawno widziałem 
w telewizji program o ścinawskim 
relikcie wojennym…

– …czyli czołgu T-34, które-
go usunięcie z cokołu na Rynku 

w Ścinawie budziło wiele emocji. 
Ale usunęliśmy czołg 8 maja, pojazd 
będzie odnowiony, a na nasze zlece-
nie jedna z firm wykonuje w pobli-
żu mostu na Odrze i portu parking 
w kształcie statku – inwestycja ma 
zostać ukończona w październiku 
i czołg stanie na dziobie tego par-

Tereny od A do Z
kingu-statku. Nie będzie to forma 
pomnika z cokołem i tablicą, tak 
jak było w Rynku, wyeksponować 
chcemy pojazd militarny, zabytek 
techniki, który ma przyciągać mi-
łośników militariów. Ponadto koń-
czymy inwestycję związaną z tzw. 
pałacykiem, docelowo schroniskiem 
młodzieżowym, które będzie mo-
gło przyjąć blisko 70 osób. Chcemy 
w ten sposób poszerzać o miejsca noc-

legowe ofertę Regionalnego Ośrodka 
Edukacji Ekologicznej w Dziewinie 
działającego od początku 2017 roku. 
Do tej pory skorzystało z niego blisko 
4 tys. uczniów i przedszkolaków. Za-
chęcam wszystkich do skorzystania 
z oferty ośrodka, którą można znaleźć 
na stronie www.roee.scinawa.eu.

Poza tym uzyskaliśmy ostatnio 
wsparcie finansowe na „serce” nasze-
go edukacyjnego projektu, czyli na 
zakup jednostki pływającej, tj. statku, 
który ma pływać po Odrze. Będą na 
nim prowadzone zajęcia edukacyjne 
z przyrody, a dzięki temu dzieciaki, 
posługując się lornetkami, będą podzi-
wiały okazy flory i fauny Doliny Odry, 
chronionego obszaru Natura 2000.

– Czy będzie pan ubiegał się 
o ponowne burmistrzowanie 
w Ścinawie?

– Będę ubiegał się ponownie 
o funkcję burmistrza Ścinawy i ogło-
siłem to oficjalnie 30 maja. Zrobiłem 
to po to, aby uciąć wszystkie spekula-
cje. Wcześniej kilka osób pytało mnie, 
czy będę kandydował, co było zwią-
zane z tym, że rządzący postanowili 
od lipca obniżyć wynagrodzenia wło-
darzom gmin i niektórzy spekulowali, 
iż odejdę z samorządu. Chcę podkre-
ślić, że nie jestem na tym stanowisku 
dla dorabiania się i pieniędzy, jestem 
urodzonym ścinawianinem, tutaj mam 
swoją rodzinę i przyjaciół, chcę zmie-
niać naszą gminę dla dobra całej spo-
łeczności. Ponadto mamy dużo rozpo-
czętych ambitnych i fajnych projektów, 
które związane są z już pozyskany-
mi unijnymi środkami finansowymi 
(w przeciągu 3,5 roku gmina Ścinawa 
pozyskała blisko 85 mln zł zewnętrz-
nego dofinansowania – przyp. red.) 
i które warto konsekwentnie zakoń-
czyć. To m.in. budowa kanalizacji 
w czternastu wsiach, gdzie jednocześ-

nie kładzione będą nowe nawierzchnie 
dróg i montowane oświetlenie, a także 
rewitalizacja zieleni w mieście.

– Niektórzy spekulowali, że bę-
dzie pan startował na prezydenta 
Lubina.

– Te plotki także zdementowałem 
na konferencji prasowej, ponadto uwa-
żam, iż prezydent Robert Raczyński 
jest dobrym gospodarzem i w niektó-
rych działaniach można się od niego 
uczyć. W wyborach samorządowych 
na burmistrza Ścinawy chcę wystarto-
wać ze swojego komitetu i zamierzam 
wystawić kandydatów na radnych 
we wszystkich piętnastu okręgach 
wyborczych.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Krystian Kosztyła
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Rozmowa 
z wójtem gminy Żórawina 
JANEM ŻUKOWSKIM

– Jak pan ocenia pierwszą po-
łowę roku 2018? Jaki to był okres 
dla waszego samorządu?

– Tę pierwszą połówkę roku oce-
niam pozytywnie. A na moją ocenę 
składa się przede wszystkim to, że 
rok 2018 jest kolejnym, w którym bu-
dżet gminy Żórawina jest coraz więk-
szy, w związku z czym dysponujemy 
większą pulą środków finansowych, 
a co za tym idzie możemy inwesto-
wać. I inwestujemy, biorąc pod uwagę 
przede wszystkim oczekiwania na-
szych mieszkańców. Środki finanso-
we przeznaczamy głównie na poprawę 
bezpieczeństwa, drogi i chodniki oraz 
wzbogacanie naszej bazy oświatowej 
– m.in. w Rzeplinie musimy pilnie 
rozbudować szkołę. Chcemy zrobić to 
jak najszybciej i wybudujemy szkołę 
modułową – mamy już opracowaną 
dokumentację i wyłonionego wyko-
nawcę tego zadania. A co do wyko-
nawców, to brakuje ich na rynku, ale 
nie dość tego – windują ceny przekra-
czające znacznie kosztorysy.

– Niestety, tak się dzieje nie tyl-
ko na Dolnym Śląsku, tak się dzieje 
w całym kraju…

– A dobrym przykładem tej 
dramatycznej i wprost nienormal-
nej sytuacji jest nasz Wilczków. 
W ubiegłym roku Powiat Wrocław-
ski ogłosił dwa przetargi, z których 
nic nie wyszło, a w tym roku przy-
gotowuje się kolejny przetarg i boi-
my się bardzo, że może zabraknąć 
czasu na zrealizowanie inwestycji 
– wybudowanie chodnika nieopo-
dal szkoły podstawowej i kościoła, 
dzięki któremu będzie znacznie bez-
pieczniej. Mam trochę żalu do staro-
stwa powiatu wrocławskiego o to, że 
– moim zdaniem – nie zadbało 

o należyte przygotowanie tej tak 
bardzo potrzebnej naszej społecz-
ności inwestycji. Na mocy naszego 
porozumienia z Powiatem Wrocław-
skim, to oni wzięli na siebie prze-
budowę drogi i budowę chodnika 
w Wilczkowie, a gmina Żórawina 
zobowiązała się do wybudowania 
chodników w Bogunowie, Rzeplinie 
i Galowicach…

– …gdzie jest wspaniałe 
Muzeum Powozów…

– …odwiedzane przez kilkaset 
tysięcy osób rocznie i tam też sa-
mi wybudowaliśmy chodnik bez 

żadnego udziału starostwa powia-
tu wrocławskiego. A dzisiaj zle-
camy opracowanie dokumenta-
cji dotyczącej budowy chodników 
w kolejnych naszych miejscowoś-
ciach – Jaksonowie, Polakowi-
cach, Komorowicach i Karwianach 
i w tych działaniach oczekujemy na 
wsparcie Powiatu Wrocławskiego 
i jego zaangażowanie, aby te stra-
tegiczne odcinki jak najszybciej 
zrealizować. Ponadto – owocnie 
współpracując z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich – kończyny przebu-
dowę drogi wojewódzkiej w Starym 
Śleszowie i wkrótce ta inwestycja 
zostanie zakończona. Poza tym re-
alizujemy przebudowę skrzyżowa-
nia w Wojkowicach, gdzie sytuacja 
jest dramatyczna.

– Dlaczego?
– Zwracaliśmy się do ministrów 

infrastruktury, poprzedniego i obec-
nego, z prośbą o pomoc, ale bez-
skutecznie. Gmina Żórawina leży 
wzdłuż autostrady A4, w Krajkowie 
jest zjazd, a w Karwianach kolej-
ny. Są dwie bramki, odcinek drogi 
wynosi sześć kilometrów, za który 
kierowca musi zapłacić 70 groszy. 
Ale kierowcy, aby nie czekać przy 
autostradowych bramkach, objeż-
dżają ten odcinek przez Żórawinę, 

Więcej pieniędzy, więcej inwestycji
Księginice, Domasław, Bielany 
– i wjeżdżają na autostradę. Z te-
go powodu na naszych drogach jest 
niebezpiecznie, a ponadto drogi są 
niszczone przez ciężki transport. 
A do tego dochodzi remont autostra-
dy, i to w okresie wakacji. To dla 
nas ogromny problem i niedawno 
w Wojkowicach zdarzył się śmier-
telny wypadek, a kolejny na zjeździe 
w Krajkowie. Wypadków jest bar-
dzo dużo, sytuacja jest dramatycz-
na i prosimy policję o zwiększenie 
w tych newralgicznych miejscach 
liczby patroli. Przecież tu chodzi 
o bezpieczeństwo ludzi, po prostu 
o życie.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Jan Żukowski
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Świerzawa

Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie
pl. Wolności 60 

59-540 Świerzawa
tel. 75 713 53 60, 75 713 53 88 

fax 75 713 53 90 w. 21
urzad@swierzawa.pl 
www.swierzawa.pl

Rozmowa
z burmistrzem Świerzawy 
JÓZEFEM KOŁCZEM

– Kadencja samorządowa 
powoli dobiega końca…

– …i jest to okres zbierania owo-
ców tego, co się wypracowało przez 
te cztery niezmiernie trudne dla sa-
morządów lata. A przecież w tym 
roku czekają nas wybory samorzą-
dowe.

– Jaka pańskim zdaniem była 
kadencja 2014-2018 dla samorzą-
du Świerzawy?

– Była niełatwa z uwagi na to, 
że terminy wszystkich finansowych 
środków zewnętrznych, które by-
ły do pozyskania przez samorząd, 
opóźniły się co najmniej o półtora 
roku…

– …a gdy występują opóźnie-
nia, to zazwyczaj wkrada się zbęd-
na nerwowość.

– To nawet nie to, tylko, jak pan 
doskonale wie, wystąpił generalny 
brak rąk do pracy, co przede wszyst-
kim uderzyło w działania polskich 
samorządów. Nie ma pracowników 
w budownictwie, a z kolei firmy, 
które mają niezłe moce przerobo-
we, windują niemiłosiernie ceny, 
a wiele przetargów mających wyło-

nić wykonawców nie dochodzi do 
skutku. A bywa też, że stawia się na 
przetarg tylko jeden oferent, żąda-
jący ponad miarę i przekraczający 
wartość kosztorysową nawet pięcio-
krotnie. Przecież my dobrze wiemy, 
że np. metr rury kanalizacyjnej 
kosztuje 25 zł, a nie 250 zł.

– Ale samorząd musi sobie 
z tym dać jakoś radę…

– …i myśmy – pomimo tych 
wszystkich przeciwności losu – dali 
sobie radę, zrea-
lizowaliśmy z po-
wodzeniem szereg 
inwestycji i nadal 
je przeprowadza-
my. Wykonaliśmy 
m.in. nowy, dobrze 
wyposażony żło-
bek na 30 miejsc, 
który kosztował 
nas ponad milion 
złotych. Obiekt 
ten zostanie odda-
ny do użytkowania 
we wrześniu te-
go roku. Przepro-
wadziliśmy rów-
nież rewitalizację naszego dawnego 
Domu Kultury w Świerzawie, któ-
ra pochłonęła 650 tys. zł i teraz ta 
placówka przystosowana jest do-

brze do nowych warunków, ma od-
powiedni standard i jest przyjazna 
dla osób niepełnosprawnych – m.in. 
dzięki odpowiedniej windzie. 
Krótko mówiąc, jest teraz tak, jak 
w mądrych książkach zalecają i ten 
obiekt świetnie posłuży następnym 
pokoleniom.

– Czyli w tej kadencji udawa-
ło się wam pozyskiwać finanso-
we środki zewnętrzne na różne 
zadania?

– Oczywiście, i to wcale niemałe! 
W ramach Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych aglomeracji jele-
niogórskiej uzyskaliśmy pieniądze na 

inwestycje. Ale tak jak już wcześniej 
zaznaczyłem, pieniądze są w zasa-
dzie na wszystkie zaplanowane za-
dania, tylko rynek wykonawców jest 
zupełnie nienormalny. Dzisiaj ma-
my do wyremontowania – w ramach 
środków unijnych – cztery świetli-
ce wiejskie, ale co z tego, skoro już 
trzeci przetarg nie dochodzi do skut-
ku! Jak sięgnę pamięcią, nigdy tak 
nie było – zawsze było wielu ofe-
rentów. Ponadto na ukończeniu jest 

wspólny projekt gmin 
Świerzawa, Pielgrzym-
ka, Wojcieszów i Nad-
leśnictwa Złotoryja 
– budowa 63 kilome-
trów ścieżek rowe-
rowych wraz z dwu-
dziestometrową wieżą 
widokową. W ten spo-
sób staniemy się konku-
rencją dla Świeradowa-
-Zdroju. Nasze ścieżki 
będą przebiegały po-
śród pięknej przyrody 
i wspaniałych, zróżni-
cowanych krajobrazów 
– i już dzisiaj zapraszam 

do nas wszystkich kochających natu-
rę turystów. Dobrze by jeszcze by-
ło, aby drogi były lepsze, szczegól-
nie wojewódzkie, ale mam nadzieję, 

Najpierw praca, teraz zbiory
że w ramach „Strategii Sudety 2030” 
drogi te zostaną zrobione w pierw-
szej kolejności, aby udrożnić ruch 
turystyczny.

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

– Będę i choć lata biegną szybko, 
chciałbym jeszcze przed emeryturą 
zakończyć proces zapoczątkowany 
przeze mnie w roku 2002 i prze-
prowadzić wszystkie zaplanowane 
inwestycje. Mam jeszcze sporo sił 
i pomysłów na rozwój naszej gmi-
ny, mamy dobrą samorządową ekipę 
i wierzę, że ludzie jeszcze raz mi 
zaufają i zagłosują na mnie.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Nowy żłobek rozpocznie działalność we wrześniu
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 na komputerze 
 smartfonie
 lub tablecie

MOŻNA NAS PRZECZYTAĆ
www.gminapolska.comwww.gminapolska.com
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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 mieszkańca  
wrocławskiego zoo. Tytułowe okapi  

jest symbolem akcji, ale na „przy-

tulenie” czeka bardzo wiele zwie-

rząt, a każde wsparcie jest dla ogro-

du 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. 
– Pragniemy 

tworzyć zoo przy-

jazne zarówno dla 
zwierząt, jak i dla 
naszych ludzkich 
gości – mówi prezes  
Ratajszczak i ta fi-
lozofia znakomicie 
wpisuje się w akcję  
„Gmino, przytul 
okapi”, bowiem 
wspa rc ie  gm in 
to pomoc w utrzymaniu i rozwoju  
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 apa-

ratem fotograficznym urucha-

mianym fotokomórką. Niezwykle 
rzadkie, zagrożone wyginięciem 
zwierzę żyje na małym terytorium,  
w niedostępnych, wilgotnych la-

sach równikowych Demokratycznej 
Republiki Konga, w rejonach Uele, 

Ituri i Aruwimi, a ogrody zoolo-

giczne są dla okapi jedną z szans  
na przetrwanie.

„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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Ktoś powiedział 
kiedyś, że „należy tak 
zorganizować życie, 
żeby każda chwila była 
ważna”. Przychodzą 
jednak chwile o tyle 
ważniejsze, że będące 
jakimiś cezurami na osi 
czasu. I chociaż świetnie 
wiemy, że to symbolika, 
pewna umowa między 
nami, to korzystamy 
z okazji. Przystajemy. 
Podsumowujemy. 
Wspominamy. 
Gratulujemy…

Rok 2018 to na osi czasu szcze-

gólna chwila dla naszego kraju  
– 100. rocznica odzyskania niepod-

ległości. Dla Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu to jednak jeszcze do-

datkowy wspomnieniowy przysta-

nek. Tutaj, nad Odrą, obecny rok to 
także 70-lecie powojennej działal-
ności Muzeum Narodowego.

Sztuka zamiast urzędników
Wrocław po II wojnie był  

w ogromnej części wielkim gruzo-

wiskiem. Również budynki daw-

nych muzeów wrocławskich zostały 
zniszczone. Szukano więc 
obiektu, który mógłby 
stać się domem dla ocalo-

nych dzieł sztuki. Wybór  
padł na gmach dawnej  
Rejencji, czyli Zarządu 
Prowincji Śląskiej. Do dzi-
siaj to miejsce jest głów-

nym gmachem Muzeum 
Narodowego we Wrocła-

wiu. Sam zaś budynek jest bez wąt-
pienia jedną z najefektowniejszych 
budowli stojących przy nabrzeżu 
wrocławskiej Odry. Jego wizerunek, 
monumentalizm na pewno się zapa-

miętuje. Wspomnę w tym miejscu, że 
jego budowę rozpoczęto w 1882 roku  
według projektu Karla Friedricha  
Endella – berlińskiego architekta  
Ministerstwa Robót Publicznych 
Zjednoczonych Niemiec. Władze 
Prowincji Śląskiej przeniosły się do 
nowego gmachu w 1886 roku z pa-

łacu Hatzfeldów (w czasie oblężenia 

Festung Breslau pałac został bardzo 
poważnie zniszczony – w budynku, 
który tam powstał, mieści się dzisiaj 
galeria sztuki współczesnej BWA).

Trzynastka nie była pechowa
Wróćmy jednak do powojennych 

początków Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu. 28 marca 1947 r. po-

wołane zostało Muzeum Państwowe 
we Wrocławiu w organizacji. In-

strukcja przewidywała utworzenie 
siedmiu działów: prehistorycznego, 
historycznego, etnograficznego, ga-

lerii sztuki, działu sztuki 
zdobniczej, działu przy-

rodniczego z oddziałami 
zoologicznym, botanicz-

nym i geologicznym oraz 
biblioteki. W dniu powo-

łania zespół merytorycz-

ny liczył cztery osoby:  
dr Jerzy Güttler (były 
dyrektor Galerii Miasta 

Lwowa) oraz trzech pracowników 
naukowych: mgr Józef Gębczak, 
mgr Maria Starzewska i dr Marian  
Haisig. W tym czasie zatrudnio-

no również pierwszego woźne-

go muzealnego Józefa Balickiego 
(długoletniego pracownika mu-

zeów lwowskich) oraz pierwsze-

go konserwatora zabytków Stefana  
Stańkowskiego. Uroczyste otwarcie 
Muzeum Państwowego odbyło się  
11 lipca 1948 r., natomiast publicz-

ność mogła po raz pierwszy wejść na 
wystawę 13 lipca. W 1950 r. muzeum  

zmieniło nazwę na Śląskie. Trzy lata  
później zakończone zostały pod-

stawowe prace remontowe całego 
budynku. Natomiast w 1970 roku 
wrocławska placówka otrzymała  
nazwę Muzeum Narodowego.

Na podium
Ta 70-letnia droga Muzeum Na-

rodowego we Wrocławiu była bar-
dzo różna – jak to długie drogi, któ-

re prowadzą nie tylko z górki i nie 
tylko brukowanymi traktami. Nie 
zawsze można było robić to, co się 
chciało, z różnych zresztą powodów. 
Dzisiaj jednak, z perspektywy tych 
70 lat, jest powód do świętowania. 
Nie brakowało bowiem ludzi, któ-

rzy chcieli. A to wydaje się cza-

sami najważniejsze. Bez wątpienia 
swój ogromny wkład w tym muze-

alniczym chciejstwie miał Mariusz  
Hermansdorfer, który kierował  
Muzeum Narodowym od 1983 do 
końca 2013 roku. Dzisiaj jego pracę  
kontynuuje Piotr Oszczanowski.

A że jest to praca wielce efek-

tywna, może świadczyć chociaż-

by to, że wrocławska placówka jest  
w pierwszej dziesiątce najchętniej 
odwiedzanych placówek muzeal-
nych w Polsce, a wśród muzeów na-

rodowych znalazła się na podium.  
W ubiegłym roku Muzeum Naro-

dowe we Wrocławiu i jego oddziały  
(Panorama Racławicka, Muzeum 
Etnograficzne i Pawilon Czterech 
Kopuł – Muzeum Sztuki Współ-

czesnej) odwiedziło ponad 605 tys. 
zwiedzających. Wrocławskie pla-

cówki muzealne to także miejsca 
działań o charakterze edukacyj-
nym. Tylko samych lekcji muzeal-
nych odbyło się w ubiegłym roku 
ponad 1900. Do tego należy doli-
czyć działalność naukową, wydaw-

niczą, pozyskiwanie nowych dzieł 
sztuki (dane z listopada 2017 r.  
mówiły o 119 409 pozycjach in-

wentarzowych)… No i rzecz jasna 
działalność wystawienniczą, która 
prowadzona jest nie tylko w pla-

cówkach własnych, ale także po-

za Wrocławiem, między innymi na 
Zamku Książ i w Muzeum Piastów 
Śląskich w Brzegu.

Nowe poddasze
Ciekawych, czy też nawet zna-

komitych wystaw nigdy tu nie bra-

kowało. Dla mnie w jakiś sposób 
niepowtarzalną była na przykład 
wystawa poświęcona Michaelowi  
Willmannowi (i nie tylko) w poło-

wie lat 90. Byłem na niej z nieży-

jącym już Tadeuszem Burzyńskim 
(w tym miesiącu mija 20. roczni-
ca jego śmierci), cenionym kryty-

kiem teatralnym, znawcą Teatru  
Grotowskiego, miłośnikiem gór, 
pewnie jednym z najlepszych felie-

tonistów, jakich miała wrocławska 
(i nie tylko) prasa, a przede wszyst-
kim dobrym człowiekiem, dla mnie 
wyjątkowo ważnym. Pewnie rów-

nież dlatego, gdy wchodzę do gma-

Siedemdziesiąt lat

chu głównego Muzeum Narodowego  
we Wrocławiu, budzą się we mnie 
szczególne wspomnienia…

Tym razem nie ma miejsca 
na omówienie bieżących wystaw  
(np. arcyciekawej, poświęconej sztu-

ce Wicekrólestwa Peru w Muzeum  
Narodowym, czy bardzo interesują-

cego projektu „Słuchaj Przedmieścia”  
w Muzeum Etnograficznym). Wspo-

mnę jedynie, że urodzinowym pre-

zentem dla miłośników sztuki będzie 
otwarcie 13 lipca piątej wystawy sta-

łej w gmachu głównym. Na muzeal-
nym poddaszu zagoszczą arcydzieła 
rzemiosła artystycznego. Będzie oka-

zja, aby zobaczyć zabytki powstałe od 
czasów starożytnych po współczesne  
i porównać, jak rozwijały się ręko-

dzieło i sztuki dekoracyjne w kulturze 
zachodniej i orientalnej.

Tomasz Miarecki

Budynek dawnej Rejencji, czyli Zarządu Prowincji Śląskiej, wzniesiony w latach 1883-1886  
jako pierwszy gmach rządowy w Niemczech zaprojektowany w stylu neorenesansu niderlandzkiego, 
w 1947 roku został wybrany na siedzibę obecnego Muzeum Narodowego we Wrocławiu 

W roku 2004 zawarto porozumienie przyznające Muzeum Etnograficznemu na stałą siedzibę budynek 
dawnego letniego pałacu biskupów wrocławskich. Stało się ono także częścią Muzeum Narodowego. 
Wcześniej byli tacy, którzy etnograficzne zbiory chcieli „wyrzucić” z Wrocławia. Demony nie zasypiają,  
na szczęście obok – przynajmniej czasami – pojawia się zdrowy rozsądek… 

Budynek Panoramy Racławickiej – realizacja Ewy i Marka Dziekońskich – to świetny przykład brutalizmu  
w architekturze. Rotunda powstała w 1966 roku, ale na wielkie dzieło Jana Styki i Wojciecha Kossaka musiała 
poczekać do lat 80. Włodarze PRL-u nie bardzo chcieli pokazywać racławickiego zwycięstwa…

Pawilon Czterech Kopuł. To tutaj – po kilkuletnim remoncie – w 2016 roku trafiły zbiory sztuki współczesnej 
Muzeum Narodowego. Budynek wzniesiony w 1912 roku według projektu wybitnego architekta Hansa Poelziga  
stoi obok Hali Stulecia, autorstwa Maksa Berga. Obecnie Pawilon stał się wyjątkowym miejscem wystawienniczym 
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To już tradycja – sierpień jest 
po raz kolejny miesiącem 
Wrocławskiego Teatru 
Komedia. – Oferta kulturalna  
w sierpniu w mieście  
jest niezbyt bogata  
– mówi WOJCIECH DĄBROWSKI,  
dyrektor Komedii – więc 
chcemy zaspokoić kulturalne 
potrzeby wrocławian i gości 
miasta, których w sierpniu  
jest bardzo wielu!

A ci goście na pewno chętnie do 
Wrocławskiego Teatru Komedia  
przyjdą, bowiem tu oferta sierpniowa  

jest naprawdę bardzo atrakcyjna! 
Zresztą cały sezon był udany. 

– To był bardzo owocny sezon 
– podkreśla Wojciech Dąbrowski. 
– Publiczność wraca do nas bardzo 
chętnie. I ci, któ-

rzy dopiero za-

częli w naszym 
teatrze bywać, 
nowi widzowie,  
i ci, którzy ma-

ją za sobą wiele już wizyt w WTK.  
Bardzo nas to oczywiście cieszy!

Bilans sezonu jest bardzo dobry  
– 39 spektakli, odwiedzonych  
18 miast, łącznie ponad 12 tysięcy wi-
dzów, średnio 308 widzów na spektakl. 
I jeszcze przed widzami i zespołem te-

atru – sierpień i komediowe (i Kome-

diowe…) przeboje. Zacznijmy od 9, 10, 
11 sierpnia – to Mayday 2, sequel tea-

tralnego hitu Rona Cooneya Mayday. 
John Smith, londyński taksówkarz, ma 
wszystkiego po dwa – dwie żony, dwa 
mieszkania i dwoje nastoletnich dzie-

ci. Nikt o niczym nie wie i jest OK!  
Ale rzecz się komplikuje – syn taksów-

karza i jego córka poznają się w sieci  
i umawiają na randkę. To dla Johna ka-

tastrofa! Spektakl ma świetne tempo,  
a John Pawła Okońskiego tyle uroku, 
że wszystko mu się wybacza… Co tam 
bigamia przy takim aktorstwie! 

Warto też na pewno wybrać się 
na dwa spektakle, które łączą ze so-

bą postaci bohaterów i trudną histo-

rię bujnych romansów i szczęśliwego 
małżeństwa. To Marca Camolettiego 
Pomoc domowa (16, 17 i 25 sierpnia)  
i Boeing, boeing (23, 24 sierpnia), któ-

rego Pomoc… 

jest jakby konty-

nuacją. Oba spek-

takle to popis ak-

torskiego kunsztu 
– Dorota Wierz-

bicka-Matarrelli jako Nadia, służąca, 
dzięki której wszystko się jakoś ukła-

da, jest więcej niż znakomita! Zresztą 
oba spektakle to aktorskie perełki.

Kolejna sierpniowa  
(18, 19 sierpnia) wiel-
ka atrakcja to Nic nie gra 

dwóch Henrych – Lewisa  
i Shieldsa, i Jonathana  
Sawyera. To wielki przebój, 
który został uznany za naj-
lepszą komedię na londyń-

skim West Endzie i otrzy-

mał prestiżową nagrodę 
Laurence Olivier Award. To zobo-

wiązuje, ale pod wodzą reżyserujące-

go spektakl Pawła Okońskiego zespół 
WTK temu zobowiązaniu sprostał. 
Nic nie gra to właściwie metateatr  
– czyli teatr o teatrze. Oto zespół ama-

torski z Politechniki (Wrocławskiej 
oczywiście, bo tradycja przenosze-

nia do Wrocławia tego, co WTK na 
scenie pokazuje, została zachowana) 

Sierpień z Komedią

pod wodzą Reżysera (Paweł Okoński)  
wystawia sztukę w stylu Agathy  

Christie: dwór angielski, za-

mordowany Lord, jego Na-

rzeczona, Brat Narzeczonej  
i tak dalej… Aktorzy ama-

torzy zaś nie bardzo sobie 
ze scenicznym napięciem 
radzą. Tekst ucieka, Lord 
Nieboszczyk się kręci,  
nosze rozpadają… Akto-

rzy grają aktorów amato-

rów, nieporadnych, niepozbieranych, 
stremowanych. To nie jest łatwe, teatr 

w teatrze to zawsze sztuka nieprosta, 
ale teatr nieporadny w teatrze praw-

dziwym to sztuka nieprosta bardzo, 
która się Komedii udała! Znakomici  
aktorsko wszyscy, ale szczególnie 
Kinga Zabokrzycka (Inspicjentka)  
i Paweł Okoński (Inspektor), któ-

rzy nienaturalność teatralnego ama-

torstwa pokazać potrafili w sposób 
świetny, ani na moment się z owego 
amatorstwa nie wyśmiewając.

Sierpień w Komedii już za mie-

siąc… Warto z niego skorzystać.
Anita Tyszkowska

Kasa Wrocławskiego Teatru Komedia 
będzie NIECZYNNA od 2 lipca do 19 lipca.

Od 20 lipca do 24 sierpnia 
kasa będzie czynna od wtorku do piątku w godzinach 16.00-19.00 

oraz w weekendy na dwie godziny przed spektaklem.Henry Lewis, Henry Shields, Jonathan Sawyers 
„Nic nie gra”

Marc Camoletti „Pomoc domowa”
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To był dla Opery Wrocławskiej 
sezon bardzo pracowity,  
a dla operomanów – ciekawy… 
Sto czterdzieści spektakli, 
czternaście premier  
– operowy rekord Polski – 
bardzo rozwinięta działalność 
edukacyjna. Jednym słowem  
– działo się!

Zamknięcia sezonu były dwa 
– tradycyjne dla wrocławskiego  
teatru superwidowisko, tym ra-

zem Nabucco Verdiego w reżyserii  
Krystiana Lady. Spektakl udany 

muzycznie, brzmienie orkiestry to 
było arcydzieło, a i teatralnie – także  
ze względu na miejsce wystawie-

nia na tyłach budynku opery –  
interesujący. I zamknięcie drugie, 
29 czerwca i 1 lipca – koncertowe 
wykonanie Zakazu miłości Richarda  
Wagnera. Młodzieńcze dzieło Wag-

nera, bardzo muzycznie niewagne-

rowskie, opera komiczna oparta na 
Miarce za miarkę Szekspira, wysta-

wiona po raz pierwszy w roku 1836  
– i nie był to sukces. W Polsce wy-

konano Zakaz miłości  po raz pierw-

szy, za pulpitem dyrygenckim stanął 

Działo się!
Volker Perpelies, a obok gościnnie 
występujących znakomitych głosów 
znaleźli się (świetnie!) wrocławscy 
śpiewacy Tomasz Rudnicki (Frie-

drich), Katarzyna Haras-Kruczek 
(Dorella) i Aleksander Zuchowicz 
(Claudio). W sumie – to był sukces, 
a trzeba też pamiętać, że koncerto-

we wykonanie nie może się ratować 
teatralnymi cudami. 

Gdyby jednak wybierać najlepszy 
spektakl sezonu, kandydat byłby je-

den – Orfeusz i Eurydyka Christopha  
Willibalda Glucka w reżyserii  
Mariusza Trelińskiego, piękna, 
wzruszająca opowieść o tym, że 
śmierć to koniec i początek: koniec 
życia tych, którzy odeszli, począ-

tek cierpienia tych, którzy wśród ży-

wych pozostali… A grająca na histo-

rycznych instrumentach Wrocławska  
Orkiestra Barokowa, która pod dy-

rekcją Jarosława Thiela zastąpiła or-
kiestrę opery, pokazała, jak świet-
ne efekty daje współpraca dwóch 
sąsiadujących instytucji – Opery  
Wrocławskiej i Narodowego Forum 
Muzyki. 

Warto także przypomnieć bale-

tową premierę arcydzieła Sergiusza 
Prokofiewa Romeo i Julia, w bardzo 
ciekawej choreografii Jacka Tyskiego,  
z rewelacyjnie brzmiącą orkiestrą 
pod batutą Marcina Nałęcz-Niesio-

łowskiego. I z tancerzami, którzy po-

kazują, jak bardzo wrocławski balet 
przez ostatnie dwa lata pięknie roz-

kwitł! Główni bohaterowie (Robert 

Kędziński i Rina Nishiuchi) stanę-

li na wysokości zadania, ale spek-

takl pokazał też, jak wspaniali mogą  
być bohaterowie drugiego planu  
– Łukasza Ożgi jako Merkucja nie 
da się chyba w tej roli przeskoczyć!

Mieli też swój superspektakl 
najmłodsi operomani – Krzysztofa  
Pendereckiego Najdzielniejszy  
z rycerzy (reż. Tomasz Cyz) to praw-

dziwa perełka, która równie zna-

komicie bawi zarówno małych,  
jak i dużych. To zresztą kolejny już 
doskonały spektakl dla dzieci – warto  
przypomnieć choćby rewelacyjną 
Pchłę Szachrajkę czy Mozartowski 
Czarodziejski flet – a jeśli dodamy 
do tego interesujące działania edu-

kacyjne, to widać, jak wrocławska 
opera wychowuje kolejne pokolenia 
fanów muzycznego teatru. 

Oczywiście, nie same sukcesy 
znaczą odchodzący sezon. Beethove-

nowskiego Fidelia najlepiej jak naj-
szybciej zapomnieć, podobnie jak 
Krakowiaków i górali… Ale cóż, nie 
myli się tylko ten, kto nic nie robi.

A Opera Wrocławska robi bar-
dzo wiele – coraz lepszy balet, zna-

komicie brzmiąca orkiestra. I nowy 
sezon, który zapowiada się może 
nie aż tak bogato jak poprzedni  
– premier będzie dziesięć plus dwa 
wydarzenia koncertowe – ale na 
pewno ciekawie… Wśród premier 
Halka Moniuszki w dwóch języ-

kach – po polsku i włosku (taką 
wersję zaakceptował sam kompo-

zytor) i oczywiście superwidowi-
sko – tym razem Traviata, czyli  
superklasyka.

Anita TyszkowskaGiuseppe Verdi „Nabucco”

Christoph Willibald Gluck „Orfeusz i Eurydyka”
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Rynkowy 
bigos
»	Dzięki wprowadzeniu pa-

kietu paliwowego, energetycz-

nego i transportowego zma-

lało omijanie opodatkowania  
w branży paliwowej. Takie wnio-

ski zawarte są w raporcie firmy 
PwC, sporządzonym na zlecenie  
Global Compact Network  
Poland. Szara strefa w Polsce 
zmniejszyła się do rozmiarów 
obserwowanych w innych kra-

jach Europy, a wpływy podatko-

we w branży paliwowej wzrosły 
o ponad 15 proc.
»	Rząd planuje wzrost pła-

cy minimalnej o 150 zł. Gdyby 
ta propozycja weszła w życie, to  
– jak podaje „DGP” – od 1 stycz-

nia przyszłego roku minimalna 
stawka godzinowa wzrosłaby do 
14,70 zł, a najmniejsza możliwa 
pensja do 2250 zł.
»	Na forum Parlamentu  

Europejskiego europosłowie: 
Buzek, Grzyb, Kalinowski, Le-

wandowski, Łukacijewska, Ol-
brycht, Pitera, Szejnfeld, Siekier-
ski, Zwiefka, Gierek, Geringer 
de Oedenberg, Liberadzki, Ły-

backa i Zemke zagłosowali za 
niekorzystnymi dla polskich 
firm przepisami dotyczącymi  
pracowników delegowanych.
»	Bokser i dwóch piłkarzy  

– tak wygląda tegoroczne po-

dium rankingu najlepiej zara-

biających sportowców przedsta-

wione przez  „Forbesa”. Na czele 
Floyd Mayweather (285 mln do-

larów), a za nim Lionel Messi 
(111 mln dolarów) i Cristiano  
Ronaldo (108 mln dolarów).
»	Długi gapowiczów prze-

kraczają w Polsce 22 mln złotych 
(dane BIG InfoMonitor).
»	Agencja Fitch potwierdzi-

ła długoterminowy rating Polski  
w walucie obcej na poziomie „A”. 
Agencja podwyższyła też progno-

zę wzrostu PKB Polski na 2018 r.  
do 4,4 proc. z szacowanych  
w marcu 3,9 proc.
»	Piłkarskie Mistrzostwa 

Świata to nie tylko sportowe emo-

cje. W tegorocznym turnieju pu-

la nagród przyznawanych przez 
FIFA uczestniczącym zespo-

łom wyniesie 400 mln dolarów.  
Zdobywca Pucharu Świata do-

stanie 38 mln dolarów – wynika 
z wyliczeń Nano Interactive, po-

danych przez „Rzeczpospolitą”.
Do rynkowego garnka zaglądał
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Poprawiła się skuteczność  
aparatu skarbowego  
w zapobieganiu 
wyłudzeniom  
podatku VAT.  
W 2017 r. dochody  
z podatku od towarów  
i usług były o 24 proc.,  
czyli o 30 mld zł,  
wyższe niż w roku 2016.  
Było to efektem dobrej 
koniunktury, ale też 
wprowadzonych zmian  
i narzędzi, które poprawiły  
jego ściągalność. 

Najwyższa Izba Kontroli posta-

nowiła dokładnie przyjrzeć się temu, 
co dzieje się wokół podatku VAT.  
Pewna część przedstawicieli opo-

zycji (szczególnie ci, którzy wca-

le nie tak dawno temu decydowali  
o tym, co dzieje się w Polsce) twier-
dzi, że opowieści o zwiększonych 
wpływach z VAT to tylko (prawie 
tylko) propaganda, szum medial-
ny i wielka ściema. Druga strona,  
czyli przedstawiciele tych, którzy od 
dwóch lat rządzą Polską, przekonu-

ją, że wpływy z podatku od towarów 
i usług (od angielskiej nazwy Value 
Added Tax nazywanego popularnie 
VAT-em) rosną, i to znacznie. A jed-

nym z głównych czynników, który 
ma na to wpływ, jest walka z tzw. 
szarą strefą, z mafią VAT-owską,  
z lukami w przepisach prawnych 
(celowymi?) umożliwiającymi wy-

prowadzanie wielomiliardowej kasy 
do prywatnych portfeli.

Karuzele pełne złodziei
Jak podali przedstawiciele NIK, 

wpływy z podatku VAT stanowią 
podstawowe źródło dochodów bu-

NIK VAT OK
dżetu państwa (ponad 40 proc.).  
W latach 2013-2015 zjawisko wyłu-

dzania VAT występowało na szero-

ką skalę. Nasiliło się wykorzystywa-

nie fikcyjnych faktur. 
Groźne były także 
tzw. karuzele podat-
kowe, czyli tworzone 
przez oszustów struk-

tury pozorujące prze-

pływ towarów pomię-

dzy państwami Unii 
Europejskiej, służące 
wyłudzeniu podatku 
VAT. Administracja 
podatkowa i skarbowa 
nie była wówczas wy-

starczająco skuteczna 
w zwalczaniu oszustw 
związanych z VAT.

NIK zauważa, że 
sytuacja poprawiła się  
w kontrolowanym przez 
Izbę okresie 2016 r.  
i pierwszej połowie roku 2017.  
W 2017 r. dochody z podatku od towa-

rów i usług wzrosły o 24 proc., czyli  
o 30 mld zł w porównaniu do ro-

ku poprzedniego. Obniżył się także  
poziom luki podatkowej w VAT.

Coraz szczelniej…
W 2017 r. wszedł w życie tak-

że szeroki pakiet zmian uszczel-
niających VAT. Wdrożono rozwią-

zania nakierowane na eliminację 
oszustw oraz poprawę ściągalności 
tego podatku. W ramach pakietu 
zlikwidowano rozliczenia kwartal-
ne dla podatników innych niż mali 

podatnicy oraz możliwość rozliczeń 
kwartalnych w okresie pierwszego 
roku od rejestracji. Zmodyfikowa-

no także zasady dokonywania zwro-

tów VAT w terminie 25-dniowym.  
Przywrócono również sankcje po-

datkowe za nierzetelne rozliczanie 
podatku VAT oraz podwyższono ka-

ry za wystawianie i posługiwanie się 
fałszywymi fakturami. Rozszerzo-

no zakres stosowania mechanizmu  
odwróconego obciążenia.

Informatyczne wsparcie
Oprócz rozwiązań prawnych 

stopniowo wprowadzano także na-

rzędzia informatyczne wykorzystu-

jące dane z obowiązkowo składa-

nych przez podatników informacji  
o prowadzonej ewidencji na po-

trzeby VAT. Dostęp urzędów skar-
bowych do jednolitych plików 
kontrolnych oraz centralnie iden-

tyfikowanych niezgodności w roz-

liczeniach podatników 
i ich kontrahentów 
usprawnił weryfikację 
deklarowanych przez 
przedsiębiorców kwot 
podatku naliczonego  
i należnego, w tym we-

ryfikację zasadności 
deklarowanych zwro-

tów VAT.
Wyraźny wzrost do-

chodów budżetu pań-

stwa z podatku od to-

warów i usług w 2017 r.  
wystąpił w okresie do-

brej – kolejny rok z rzę-

du – sytuacji gospodar-
czej. Zdaniem NIK za 

wcześnie, aby stwierdzić, 
że osiągnięta poprawa 

ściągalności VAT będzie trwała. 
Nadal występują poważne zagro-

żenia dla gromadzenia dochodów 
z tego podatku. Wymagają one in-

tensywnych działań służb podle-

głych szefowi Krajowej Administra-

cji Skarbowej, wspartych nowymi 
narzędziami analitycznymi mający-

mi na celu usprawnienie oraz przy-

spieszenie reakcji na rozpoznawane 
ryzyka. Dlatego w wyniku kontroli 
Izba za zasadne uznała przygotowa-

nie kolejnych rozwiązań usprawnia-

jących pobór VAT i ograniczających 
jego wyłudzanie.

(NIK, ot)

Już ponad 1500 polskich urzędów 
przystąpiło do „Programu 
upowszechniania płatności 
bezgotówkowych w jednostkach 
administracji publicznej”, 
realizowanego przez  
Krajową Izbę Rozliczeniową  
we współpracy z Ministerstwem 
Przedsiębiorczości i Technologii. 
To 60 proc. wszystkich urzędów 
w Polsce.

Polacy coraz chętniej korzysta-

ją z płatności elektronicznych, mając  
w portfelach ponad 39 mln kart płat-
niczych, w tym ok. 80 proc. z funkcją 
zbliżeniową. W 2017 r. za pośredni-

ctwem systemu Elixir wykonano po-

nad 1,7 mld przelewów, zaś z użyciem 
kart płatniczych przeprowadzono po-

nad 3,86 mld transakcji bezgotówko-

wych. Systematycznie przybywa także 
terminali płatniczych. Na koniec 2017 r.  
było ich w Polsce ponad 624 tysiące. 

Celem programu upowszech-

niania płatności bezgotówkowych  
w jednostkach administracji pub-

licznej jest zapewnienie klientom 
urzędów dostępu do płatności bez-

gotówkowych, dzięki wyposażeniu 
jednostek administracji publicznej  
w terminale POS (ang. „point of sale”  
– punkt sprzedaży) oraz usługę  
WebPOS Paybynet (internetowy 

odpowiednik terminala POS) – do 
przyjmowania płatności realizowa-

nych telefonem z wykorzystaniem 
aplikacji mobilnych banków.

Jak przekonują przedstawicieli 
instytucji zaangażowanych w rea-

lizację programu, urzędy nie płacą 
za instalację i używanie terminali  
POS, ani za aktywowanie usługi 
WebPOS Paybynet. Żadnych opłat 
z tytułu realizowanych płatności nie 
ponoszą także klienci. Do progra-

mu mogą przystąpić jednostki ad-

ministracji publicznej wszystkich 
szczebli: urzędy wojewódzkie, mar-
szałkowskie, urzędy miast i gmin 
oraz starostwa powiatowe. 

Z danych KIR wynika, że do 
końca maja do programu przystąpi-
ło 1511 urzędów – to ok. 60 proc. 
wszystkich urzędów w Polsce.  
W tym czasie Polacy dokonali  
w urzędach 625 tys. transakcji bez-

gotówkowych o wartości 83 mln zł. 
– Możliwość płacenia w urzędach 

kartą i telefonem nie tylko zwiększa 
wygodę klientów, którzy preferują ta-

kie sposoby płatności. Skraca tak-

że czas obsługi mieszkańców przez 
gminy, a więc usprawnia jej funkcjo-

nowanie. Obniża także koszty obsłu-

gi płatności w gminie – mówi Tomasz 
Włodarczyk z Krajowej Izby Rozli-
czeniowej.  (prn)

Bezgotówkowe gminy

W wyniku kontroli inspektorzy NIK za zasadne uznali przygotowanie kolejnych 
rozwiązań usprawniających pobór VAT i ograniczających jego wyłudzanie 
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Twardogóra – str. 7 Pielgrzymka – str. 6
Świerzawa – str. 15

Kąty Wrocławskie – str. 5Wąsosz – str. 10 Korfantów – str. 13

We wrocławskim ogrodzie 
zoologicznym, tak jak w całym 
kraju, lato w pełni. Tu jednak 
wakacje to także dodatkowa 
praca. Trzeba wykorzystać 
sprzyjającą pogodę  
na przeprowadzenie bieżących 
remontów. A w planie są także 
duże przedsięwzięcia.

Jeżeli chodzi o planowane więk-

sze inwestycje, to na pewno nale-

ży wymienić Odrarium. Ta część 
ogrodu powstała w 2014 roku. Kosz-

towała wówczas około 3,3 mln zł.  
W Odrarium znajdują się zbiorni-
ki, prezentujące faunę i florę czte-

rech odcinków rzeki Odry – Dolną, 
Środkową, Górną oraz Starorzecze. 
Można tu zobaczyć ponad 60 gatun-

ków ryb i roślin oraz kilka gatunków 
kaczek i jedyny występujący w Polce 
gatunek żółwia – żółwia błotnego. 

– O rozbudowie Odrarium myśla-

no od dawna i wreszcie plany udało 

się urzeczywistnić. W czerwcu roz-

poczęła się budowa nowoczesnego 
wybiegu dla narażonej na wyginięcie 
wydry europejskiej. Koszt tej inwe-

stycji to 1,8 mln zł, w tym dofinan-

sowanie pozyskane w ramach RPO 
to 1,4 mln zł. Głównym celem inwe-

stycji jest stworzenie obiektu służą-

cego zarówno celom hodowlanym, 
jak i edukacyjnym – powiedziała 
na łamach internetowego ser-
wisu zoo Anna Mielnikiewicz, 
starszy specjalista ds. edukacji,  
kierownik projektu.

Odrarium od samego 
początku spełniało waż-

ną rolę edukacyjną. Jest 
to bowiem część świata, 
w którym żyjemy każde-

go dnia, a którego zwy-

kle nie znamy. Tutaj bar-
dzo często zatrzymują się 
grupy uczniów i przed-

szkolaków. Tu często na 
dłużej przystają rodzice 
z dziećmi.

Zresztą edukacja to 
ogromnie ważny ele-

ment działalności wroc-

ławskiego ogrodu. Pracowni-
cy zoo organizują specjalne 
zajęcia dla uczniów i przed-

Czas na wydry
szkolaków. Często również organi-
zatorzy wycieczek sami przygoto-

wują specjalny program zwiedzania. 
Bardzo często liczne grupy spot-

kać można np. przy kucach 
szetlandzkich.  
Te urocze zwie-

rzęta pochodzą-

ce z Wysp Szet-
landzkich (200 
km na północ 
od Wielkiej Brytanii) lu-

bią dzieci, są więc dla nich 
wspaniałymi towarzyszami 
zabaw. Warto też 
wiedzieć, że kuce 
szetlandzkie mają 
doskonały wzrok 
i są końmi długo-

wiecznymi. Rasa ta  
wywodzi się praw-

dopodobnie od 
prehistorycznych 

form kuca, które skar-
łowaciały w krańcowo surowych  
warunkach klimatycznych.

Oczywiście nieustannie ogrom-

nym zainteresowaniem cieszy się  
Afrykarium – największa inwe-

stycja wrocławskiego ogrodu.  
To pierwsze w Polsce oceanarium 
sprawiło, że wrocławskie zoo zosta-

ło największą biletowaną atrakcją 
turystyczną kraju. W Afrykarium 

też oczywiście cały  
czas coś się dzieje.  
Nie tak dawno na 
przykład mieszkają-

ce tam od dwóch lat 
rekiny arabskie po 

raz pierwszy złożyły jaja. W środo-

wisku naturalnym rekin arabski za-

mieszkuje głównie rafy koralowe  
i laguny Morza Arabskie-

go. Jest niedużym reki-
nem, którego ciało osiąga  
długość do 80 cm. 

S e n s a c j ą  w i o s ny  
w zoo jest jednak in-

formacja, że we Wroc-

ławiu po raz pierwszy  
w historii urodził się kus-

kus niedźwiedzi. Jest to 
gatunek endemiczny. Żyje jedynie 
na indonezyjskiej wyspie Celebes. 

Jego hodowlę zachowawczą prowa-

dzą tylko cztery ogrody zoologiczne 
na świecie. (otm)Kuce szetlandzkie – najpopularniejsze wierzchowce dla najmłodszych – wzbudzają wielką ciekawość wśród zwiedzających

Wrocławskie Odrarium powstało w 2014 roku. Teraz czeka je rozbudowa 

Lato w ogrodzie to czas większych i mniejszych remontów
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W NUMERZE

Cisek – Czissek 8

Kąty Wrocławskie 5

Korfantów 13

Krośnice 6

Milicz 8

Niemcza 9

Pielgrzymka 6

Prusice 12

Starostwo Powiatowe w Oławie 7

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 5

Ścinawa 14

Świerzawa 15

Twardogóra 7

Wąsosz 10

Wisznia Mała 11

Wojsławice 3

Żórawina 14


