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W pierwszą niedzielę września odbyły się Dożynki Wojewódzkie Dolnego Śląska. Rolników, sadowników, 
pszczelarzy, ogrodników, działkowców, hodowców gościł Gryfów Śląski. Delegacje dożynkowe i tłumnie 
przybyłych gości na bulwarze nad Kwisą powitali (od lewej): OLGIERD PONIŹNIK – burmistrz Gryfowa 
Śląskiego, TOMASZ KRAWCZYK z miejscowości Wieża koło Gryfowa Śląskiego – starosta Święta Plonów, 
CEZARY PRZYBYLSKI  – marszałek województwa dolnośląskiego i gospodarz uroczystości  
oraz MAGDALENA SAWICKA z Rząsin – starościna dożynek.

Zatrzymać się nie możemy

Dobry dom dla wszystkich

Marzenia mieszkańców  
są moim drogowskazem

Warto wspomnieć tegoroczne Święto Plonów w gminie Wisznia 
Mała, tak jak warto podkreślać sukcesy miejscowego samorządu  
i zgodę budującą wiszeńską społeczność. A przed samorządem  
i społecznością następne lata związane z rozwojem gminy. – W tym 
rozwoju nie ma przestojów i jest to proces, nad którym  
cały czas pracujemy – podkreśla wójt JAKUB BRONOWICKI. 

Kadencja 2014-2018 była dla samorządu Namysłowa czasem realizacji 
wielu przedsięwzięć infrastrukturalnych i sukcesów związanych  
z pozyskiwaniem zewnętrznych dofinansowań. – Kumulacja wielu 
zadań spowodowana została ożywieniem w programowaniu unijnym 
i pozyskiwaniem przez nas dużych pieniędzy z wielu programów,  
w czym jesteśmy liderem w województwie opolskim  
– mówi burmistrz JULIAN KRUSZYŃSKI.

Mieszkańcy miasta i gminy Kąty Wrocławskie mają niemałe 
oczekiwania wobec samorządu, bo przyzwyczaili się do 
dynamicznego rozwoju swojej gminy. – Marzenia mieszkańców  
są moim drogowskazem – uśmiecha się burmistrz ANTONI KOPEĆ – 
a czytając ich wnioski wiem dobrze, czym powinienem się 
zająć w najbliższym czasie i czego ludzie pragną. 

W tym roku w Oleśnie, mieście z ponad 800-letnią historią, odbyła się ogólnopolska inauguracja 26. edycji 
Europejskich Dni Dziedzictwa. SYLWESTER LEWICKI, burmistrz Olesna, witając mieszkańców i gości z całego 
kraju powiedział, że dla miasta to ogromny zaszczyt, że jest organizatorem tego szczególnego wydarzenia. 
– Kiedy pytają mnie, jak to się stało, że takie stosunkowo nieduże miasto jest miejscem ogólnopolskiej 
inauguracji EDD, to odpowiadam, że małe społeczności potrafią świetnie się zorganizować.  
I to widać. Pokazujemy, że umiemy robić rzeczy niezwykłe – mówił burmistrz Lewicki. 
Oleskie uroczystości odbywały się pod patronatem ANDRZEJA DUDY, prezydenta RP.

Budowanie wspólnej tożsamości
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Jesteśmy ludźmi tej ziemi
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Mity, fakty, opowiastki
Pierwsza tura wyborów 

samorządowych już za dwa tygodnie  

i trochę, czyli 21 października,  

i oczywiście dzisiaj nie wiadomo, kto 

w nich osiągnie sukces. Ale nam jest 

naprawdę smutno, że część świetnych 

włodarzy współpracujących od wielu 

lat wcześniej z „Wrocławianinem”,  

a teraz z naszym miesięcznikiem 

„Gmina Polska” nie będzie ubiegała się 

o włodarzenie swoimi gminami.  

A wśród nich: uśmiechnięty i kulturalny 

olbrzym – burmistrz Niemczy 

Grzegorz Kosowski, który fascynuje 

się silnymi samochodami, a wybiera 

się do Powiatu Dzierżoniowskiego; 

dowcipny i miły burmistrz Piechowic 

Witold Rudolf, który także szuka 

swego nowego miejsca w samorządzie 

powiatowym; burmistrz Stronia 

Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz,  

za którego gmina rozwijała się bardzo 

dobrze pod względem gospodarczo- 

-turystycznym; ciągle narzekający na 

niewystarczające środki finansowe 

i kochający muzykę burmistrz 

Lubomierza Wiesław Ziółkowski; 

kompetentny i pełen kurtuazji 

burmistrz Sycowa Sławomir Kapica, 

którego zarządzanie miastem  

– a może bardziej pikiety przeciwników 

po jego domem – wyraźnie zmęczyły; 

świetnie haratający w gałę, słowny, 

dobrze wykształcony i energiczny 

wójt gminy Kondratowice Wojciech 

Bochnak, który prawdopodobnie 

znajdzie się w sejmiku dolnośląskim; 

dobry biznesmen i dyplomata, wójt 

gminy Kostomłoty Stanisław Wicha, 

który postanowił przekazać pałeczkę 

młodszemu koledze; prawdziwa 

dama i świetny samorządowiec, wójt 

gminy Złotoryja Maria Leśna, której 

perturbacje zdrowotne wpłynęły  

na decyzję o zakończeniu pracy  

w samorządzie gminnym; wójt gminy 

Cisek – Czissek Alojzy Parys, który  

o ludziach nigdy nie mówił źle, 

a podczas swego długoletniego 

zarządzania gminą przeżywał wiele 

dramatów z powodu powodzi  

i nawałnic i, tak jak dzielna miejscowa 

społeczność, nigdy nie opuszczał 

rąk, nie narzekał i nie poddawał się; 

wieloletni gospodarny włodarz gminy 

Domaszowice wójt Zenon Kotarski, 

który osiągnął już wiek emerytalny, 

a ostatnio narzekał na zdrowie i na 

bezpardonową opozycję; no i wreszcie 

jeden z najlepszych samorządowców 

na Opolszczyźnie, burmistrz Ujazdu 

Tadeusz Kauch, któremu stan zdrowia 

nie pozwala na sprostanie obowiązkom 

związanym z zarządzaniem gminą.

• • •

W ostatnich latach rozwiązano około 

stu straży gminnych i miejskich  

i jak to zazwyczaj bywa, zasadność 

istnienia tych formacji jest przed 

wyborami samorządowymi jednym 

z tematów rozważań. Przeciwnicy 

straży argumentują, że pochłaniają 

one zbyt wiele środków finansowych, 

a ich działalność ogranicza się 

do wymierzania mandatów za 

nieprawidłowe parkowanie i za 

inne drobne wykroczenia, i że lepiej 

wspierać policję. Natomiast zwolennicy 

straży podnoszą, że formacja ta jest 

potrzebna, bowiem policyjny patrol nie 

przyjedzie, gdy na przykład ktoś śmieci 

w miejscu publicznym.

• • •

Niedawno wiceprezydent Częstochowy 

Mirosław S. jechał swoją toyotą  

z Częstochowy do domu w Dąbrowie 

Górniczej i na skrzyżowaniu w Nieradzie 

zatrzymał się przed znakiem „stop”, 

przepuszczając grupę rowerzystów. Ale 

po chwili z niewiadomych powodów 

ruszył i uderzył w jadącego za grupą 

dziesięciolatka. Samorządowiec nie 

zatrzymał się, nie udzielił chłopcu 

pomocy, odjeżdżając z miejsca 

wypadku. Krótko mówiąc, zwiał. 

Dziecko trafiło do szpitala, na szczęście 

nie odniosło poważnych obrażeń. Za to 

zatrzymany dzień później Mirosław S.  

miał promil alkoholu w organizmie,  

nie jest już wiceprezydentem  

i przedstawiono mu zarzuty  

o charakterze kryminalnym.

• • •

Gmina Grabówka (woj. podlaskie) 

miała powstać na początku 2016 roku 

i wtedy rozpoczęły się przygotowania 

administracyjno-prawne  

do działalności nowego samorządu,  

ale przed końcem roku premier  

Beata Szydło podpisała 

rozporządzenie uchylające decyzję 

poprzedników. Następnie mieszkańcy 

miejscowości, które miały wejść  

w skład gminy Grabówka,  

rozpoczęli akcję protestacyjną,  

w tym pikiety na drodze prowadzącej 

do przejścia granicznego  

z Białorusią w Bobrownikach. Później 

Trybunał Konstytucyjny orzekł,  

że rozporządzenie Rady Ministrów, 

uchylające rozporządzenie w sprawie 

utworzenie gminy Grabówka, jest 

niezgodne m.in. z konstytucyjną 

zasadą pomocniczości państwa  

oraz faktem, że ustrój terytorialny RP  

zapewnia decentralizację władzy 

publicznej. Trybunał odwołał się do 

zapisów konstytucji, a za nią do ustawy 

o samorządzie gminnym, przywołując, 

że zasadniczy podział terytorialny 

państwa musi uwzględniać więzi 

społeczne, gospodarcze lub 

kulturowe i zapewniać jednostkom 

terytorialnym zdolność wykonywania 

zadań publicznych. Teraz mieszkańcy 

i Stowarzyszenie „Za lasem. Nasza 

gmina Grabówka” żądają 3 mln zł  

odszkodowania za anulowanie 

utworzenia gminy i wybierają się  

do sądu.

• • •

Wicestarosta powiatu pilskiego 

i dyrektor jednego z wydziałów 

starostwa usłyszeli zarzuty 

przekroczenia uprawnień w celu 

uzyskania korzyści majątkowej. Wobec 

podejrzanych zastosowano poręczenie 

majątkowe. Ponadto zostali oni 

zawieszeni w czynnościach służbowych. 

Według ustaleń agentów CBA  

z Poznania, wicestarosta pilski chciał 

wymóc zatrudnienie lub przeniesienie 

na wyższe stanowisko osób, które nie 

spełniały wymagań zawodowych. 

Osoby te miały należeć do grona 

znajomych zastępcy starosty albo 

były mu polecane przez osoby trzecie. 

Do pomocy w nielegalnym działaniu 

wicestarosta miał nakłonić podległego 

mu dyrektora jednego z wydziałów 

starostwa. Podejrzanym za zarzucane 

im przestępstwa grozi kara od roku  

do dziesięciu lat więzienia.

• • •

W rankingu większych miast 

przyjaznych seniorom wzięto pod 

uwagę długowieczność, współczynnik 

obciążenia osobami starszymi oraz 

działanie miasta na rzecz seniorów: liczbę 

siłowni, rady seniorów, usługi opiekuńcze 

w domu, Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

kopertę życia, bezpłatne świadczenia 

zdrowotne i centra aktywności dla 

seniorów. Najlepiej wypadł Toruń,  

a za nim w kolejności miejsc: Białystok, 

Radom, Rzeszów, Kraków, Lublin, Gdańsk, 

Wrocław, Poznań i Płock.

Podglądacz samorządowy

Po wakacyjnej przerwie – gdzie 
też nie było czasu na nudę – jesień 
w salach muzealnych rozpoczyna 
się wyjątkowo. 

Już kilkakrotnie pisaliśmy o rocz-

nicowym roku wrocławskiego Mu-

zeum Narodowego. Siedemdziesią-

te urodziny zobowiązują? Na pewno 
tak, tym bardziej że dyrektor wroc-

ławskiej placówki Piotr Oszczanowski  
twierdzi, iż radość z uro-

dzin trwa u nich cały rok.  
A i w następnym też nie bę-

dziemy się nudzić. Nie wy-

biegajmy jednak w przy-

szłość i zauważmy to, co tutaj 
i teraz. A początek jesieni  
w Muzeum Narodowym 
we Wrocławiu rozpoczął się  

z mocnym przytupem, muzealnym 
rzecz jasna.

Miejsca troszkę zbyt mało, by na-

pisać o wszystkim. Dzisiaj więc raczej 
sygnalizujemy to, czego przegapić nie 
można, a co zaledwie kilka dni temu 
pokazane zostało publiczności, która 
odwiedziła Pawilon Czterech Kopuł 
– Muzeum Sztuki Współczesnej i Mu-

zeum Etnograficzne – dwa oddziały 
wrocławskiego Muzeum Narodowego.

Wiosną i latem głoś-

no było o wystawie rzeźb 
Henry’ego Moore’a w Cen- 
trum Rzeźby Polskiej  
w Orońsku. A ponieważ 
ze znajomymi poszukiwa-

łem wówczas ciszy w nie-

dalekiej Puszczy Kozie-

nickiej, to w planach było 

także spotkanie z pracami rzeźbiar-
skiego mistrza, który był bez wątpienia 
jednym z najwybitniejszych artystów  
XX wieku. Niestety, jak bardzo się 
chce, to nie zawsze się udaje. Tak by-

ło i tym razem, ale… Do Orońska tym 
razem nie dotarłem, ale prace Moore’a 
przyjechały do Wrocławia. Wystawa 
„Moc natury. Henry Moore w Polsce” 
będzie w Pawilonie Czterech Kopuł do 
20 stycznia. Później pojedzie jeszcze 
do Muzeum Narodowego w Krakowie. 

Obecny pokaz prac brytyjskiego 
rzeźbiarza to drugie spotkanie z je-

go dorobkiem w stolicy Dolnego Ślą-

ska. Po raz pierwszy z twórczością 
Henry’ego Moore’a można się było 

spotkać nad Odrą na początku 1960 
roku. Wówczas z wielu powodów, zu-

pełnie ode mnie niezależnych, nie mo-

głem obejrzeć jego prac, ale dzisiaj…
W Pawilonie Czterech Kopuł po-

kazane są 23 rzeźby Moore’a, w tym 
wielkoformatowe prace plenerowe. 
Wszystkie łączy pewna syntetyczna 
doskonałość przekazu. A dotyczy to 
tak rzeźb figuralnych, animalistycz-

nych jak i abstrakcyjnych. Zresztą to 
trzeba zobaczyć. Kuratorkami wy-

stawy są Barbara Banaś i Hannah 
Higham. Ekspozycja zorganizowa-

na została we współpracy z Fundacją 
Henry’ego Moore’a w Hertfordshire.

Początek jesieni to także nowe 

Jesienny wysyp niezwykłości

wystawy czasowe w Muzeum Etno-

graficznym we Wrocławiu, oddziale 
wrocławskiego Muzeum Narodowego.  
W ostatni piątek września otwarte 
tam zostały dwie ekspozycje czasowe. 
Pierwsza to „Modelarze pamięci” (ku-

rator Marta Derejczyk) poświęcona ta-

kim zjawiskom z obszaru twórczości 
nieprofesjonalnej jak wieloelementowe 
i ruchome rzeźby oraz amatorsko two-

rzone makiety domów, gospodarstw 
i architektury wsi. Druga z wystaw to 
„Piękno duszy metalu” (kurator Jacek 
Bohdanowicz), na której obejrzymy 
rewelacyjne prace Ryszarda Mazura,  
wrocławskiego kowala. Nie wolno  
przegapić.  Tomasz Miarecki

Wernisaż prac Ryszarda Mazura (Honorowego Klucznika Miasta Wrocławia) poprzedził pokaz 
trudnej sztuki kowalstwa artystycznego. Ogień, powietrze, żelazo, woda… Sztuka 

O pracach jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy XX wieku opowiadała Hannah Higham  
z Henry Moore Foundation w Hertfordshire 

F
O

T
. T

O
M

A
S

Z
 M

IA
R

E
C

K
I

F
O

T
. T

O
M

A
S

Z
 M

IA
R

E
C

K
I



3 Gmina Polska    nr 10 (65) | październik 2018

Rozmowa  
z ANNĄ WILCZYŃSKĄ,  
córką stale nucących 
rodziców, śpiewaczką, mamą 
dwóch śpiewających córek, 
koordynatorką akcji „Pośpiewaj 
mi mamo, pośpiewaj mi tato”

– Dlaczego warto codziennie 
razem z dzieckiem śpiewać?

– Argumentów za wspólnym śpie-

waniem można przytaczać ogromne 
ilości: począwszy od tego, że jest to 
prosty sposób spędzenia czasu wol-
nego, aż po fakt wzrostu aktywności 
różnych obszarów mózgu dziecka, 
który da się zaobserwować nauko-

wo. Odbiorcami akcji „Pośpiewaj mi 
mamo, pośpiewaj mi tato” są rodzi-
ce oczekujący na narodziny dziecka, 
młodzi rodzice, dziadkowie, ciocie, 
nianie, położne. Śpiew okazuje się 

zwiększać więzi pomiędzy członka-

mi rodziny czy społeczeństwa. Wspo-

maga komunikację dorosłego z nie-

mowlęciem, co z kolei wpływa na 
wzrost poczucia bezpie-

czeństwa psychofizycznego 
dziecka. Słuchanie śpiewu 
buduje także wrażliwość 
dziecka na bodźce dźwię-

kowe. Śpiewanie rodzin-

ne powoduje, że mamusie, 
tatusiowie i ich maluchy 
są zrelaksowani, zadowo-

leni, wypoczęci. Wieczo-

rową porą, gdy głowa jeszcze pełna 
jest emocji po zabieganym dniu, do-

brze jest nucić kołysanki. Są one do-

brodziejstwem nie tylko dla słucha-

jącego, ale także dla wykonującego. 
Obniżają poziom lęku oraz napięcia 
mięśniowego. Uspokojenie oddechu 
to przecież pierwszy krok do wejścia  
w sen, który działa antystresowo na-

wet na osoby dorosłe. Piękne melodie 
są bezcennym narzędziem do codzien-

nego przekazywania czułości, miłości  
i troski. Dzięki dorosłym śpiew do-

ciera do maluchów od momentu po-

częcia, w okresie po narodzinach, 
niemowlęcym i przedszkolnym. War-
tość domowego śpiewania dzieci będą  
w stanie odczuć także po pewnym 
czasie. Nastolatkom śpiewanie, na 
przykład w chórze, gwarantuje roz-

wój psychospołeczny. Kontynuowanie 
tej pasji na późniejszych etapach życia 
może być sposobem radzenia sobie  

z wieloma trudnymi uczuciami i prze-

życiami. Właśnie spotkania z drugim 
człowiekiem, uczestniczenie w two-

rzeniu wspólnego dzieła dostarczają 
fantastycznych doznań duchowych  
i budują poczucie jedności z innymi.

– Czego uczy wspólny śpiew?
– Wspólny śpiew pomaga w ko-

munikowaniu uczuć i emocji – re-

laksuje, bawi, wzrusza. 
Śpiew, stanowiąc naj-
lepszą stymulację dla 
niezwykle szybko roz-

wijającego się mózgu 
dziecka, daje poczucie 
bezpieczeństwa, ciepła 
i bliskości rodziców, 
a przy tym pobudza 
wszechstronny rozwój. Muzyka dzię-

ki swoim wartościom potrafi prze-

trwać wieki, a kontakt z nią czasami 
traktowany jest jak prawdziwe święto.  

Poprzez udział w projekcie możemy 
czerpać z tego bogactwa kultury. Mo-

żemy pokazywać naszym dzieciom, 
że warto być tylko tu i teraz, dla siebie 

wzajemnie. Wspólny śpiew 
uczy odpowiedzialności za 
frazę muzyczną, ale tak-

że za drugiego człowieka. 
Rozwija także kreatywne 
myślenie, poszerza zasób 
słownictwa. Kontakt z mu-

zyką zwiększa wrażliwość 
dziecka, pomaga w kształ-
towaniu charakteru. Z ko-

leżanką Dorotą Sosną, z którą pro-

wadzimy tę akcję od strony biurowej, 
śmiejemy się, że gdyby ludzie więcej 
śpiewali, nie byłby potrzebny żaden 
gabinet psychologiczny.

– Jakie cele stawiają przed sobą 
organizatorzy akcji?

– Strategicznym celem akcji spo-

łecznej „Pośpiewaj mi mamo, po-

śpiewaj mi tato” jest propagowanie 
śpiewu i zwrócenie uwagi na war-
tość umuzykalnienia społeczeństwa. 
Idea nauczenia rodziców śpiewania 
kołysanek stwarza ich dzieciom szan-

se na rozpoczęcie pierwszej edukacji 
muzycznej i rozwój podstaw świa-

domości muzycznej 
człowieka. Naszym 
marzeniem jest więc 
„zarazić” śpiewaniem 
wszystkich dorosłych 
ludzi, bez względu na 
wiek, pochodzenie, 
wykształcenie czy wy-

konywany zawód, by 
poprzez maleńki kroczek, jakim jest 
domowe śpiewanie, popularyzowa-

li zainteresowanie „kulturą wysoką” 
wśród dzieci. Zależy nam na dotar-
ciu do każdego mieszkańca Wrocła-

wia, Polski i świata. Istotnym celem 
akcji jest także zwrócenie uwagi na 
wartości moralno-społeczne, takie jak 
wspominane wcześniej budowanie 
mocnych więzi pomiędzy dzieckiem  
i rodzicem oraz ochrona dziecka 
przed zagrożeniami kultury maso-

wej. Pragniemy, by dla rodziców śpie-

wanie stało się naturalnym i pożąda-

nym elementem życia i wychowania.
– Jak wyglądają zajęcia?
– Nasze zajęcia to zwykle trzy 

trzydziestominutowe spotkania sta-

nowiące jeden zamknięty cykl. For-
muła ta dostosowywana jest jednak 
do różnych odbiorców i wydarzeń,  
w których bierzemy udział. Dlatego 
czasem prowadzimy tylko dwa spo-

tkania lub jeden dłuższy warsztat. 
Umuzykalnienie prowadzone w róż-

nych instytucjach, często z muzyką 
niezwiązanych, jak choćby szpita-

le, opiera się na doświadczeniu prze-

szłych pokoleń. Stąd wykorzystywa-

ne są utwory śpiewane przez naszych 
rodziców, nasze babcie i dziadków. 
Proponowanymi piosenkami-koły-

sankami są m.in. „Jadą, jadą dzie-

ci drogą” do wiersza Marii Konop-

nickiej, „Śpij dziecinko” Heleny  
Bojarskiej, „Idzie niebo” Ewy Szel-
burg-Zarembiny czy „Siwa chmurka”  
z muzyką Marii Kaczurbiny do wier-
sza Anny Świrszczyńskiej. Na każ-

dym spotkaniu prowadzący prezen-

tuje piosenkę, następnie uczy tekstu 

Organizatorem akcji 
„Pośpiewaj mi mamo, 
pośpiewaj mi tato” jest 
Narodowe Forum Muzyki 
im. Witolda Lutosławskiego 
we Wrocławiu, a jej 
pomysłodawcą – ANDRZEJ 
KOSENDIAk, dyrektor NFM. 
Akcja rozpoczęła się  
w marcu 2010 roku i z wielkim 
powodzeniem trwa do dziś…

Podstawą akcji są bezpłatne 
warsztaty śpiewu – trzy spotkania 
po 30 minut, nauka utworów na 
pamięć oraz przekazywanie prak-

tycznych wskazówek i materiałów 
do nauki. Po zakończeniu cyklu 
warsztatów uczestnicy zdobywają 
umiejętność śpiewania kołysanek  
i piosenek z pamięci. Odbiorcami 
są rodzice oczekujący na narodzi-
ny dziecka, młodzi rodzice, dziad-

kowie, ciocie, nianie, położne.
Zajęcia ze wspólnego śpiewa-

nia prowadzone są w NFM, szko-

łach rodzenia, szpitalach, porad-

niach adopcyjnych, żłobkach, 
przedszkolach, bibliotekach, cen-

trach kultury, kawiarniach, klu-

bach fitness, kinach, w miejscach 
przyjaznych rodzinie, parkach  
i na Wyspie Słodowej. 

Akcja „Pośpiewaj mi…” cie-

szy się dużym powodzeniem – od 
jej początku w roku 2010 wzię-

ło w niej udział ok. 25 000 osób.  
W roku 2017 przeprowadzono  
w sumie 441 spotkań warsztato-

wych, w których uczestniczyło  
ok. 5400 osób, do połowy roku 
2018 odbyły się 254 spotkania 
warsztatowe, w których uczestni-
czyło ok. 2246 osób.

Akcja promuje się przez wywia-

dy w radiu (m.in. Wrocław, Rodzi-
na, ESKA, LUZ) i telewizji (m.in. 
TVP ABC, TV ECHO24) oraz ar-
tykuły do gazet (m.in. „Muzyka  
w Mieście”, „W cieniu czepka”, 

„Mamą Być’, „Human”). Wszystko  
na jej temat znaleźć można na 
stronie internetowej i profilu na 
Facebooku. Trzeba też wiedzieć, 
że „Pośpiewaj mi...” współpra-

cuje z portalami internetowy-

mi i społecznościowymi (m.in.  
Miastodzieci.pl, Klub Mamuśki, 
Dobra Mama).

Warto wspomnieć, że bardzo 
interesującą formą angażowania 
uczestników akcji „Pośpiewaj  
mi mamo, pośpiewaj mi tato” 
są prowadzone po koncertach  
Filharmonii Familijnej śpiewa-

jąco-ruchowe spotkania w Sali  
Kameralnej NFM i koncerty  
w siedzibie NFM oraz w szpita-

lach (m.in. w Klinice Ginekologii 
przy ul. Chałubińskiego we Wro-

cławiu i w Trzebnicy) z udziałem 
znanych artystów (m.in. Grażyna  
Szapołowska, Rodzina Pospie-

szalskich, Krzysztof Kiljański, 
Marcin Januszkiewicz, Anna 
Czartoryska-Niemczycka, Grze-

gorz Daukszewicz, Joanna Kulig). 
W ramach akcji prowadzone są 
też prezentacje i szkolenia (m.in. 
dla pracowników szpitali, położ-

nych i rodziców adopcyjnych).
„Pośpiewaj mi mamo, pośpie-

waj mi tato” zdobyło wiele na-

gród: rok 2011 – nagroda Tuli-
pany Narodowego Dnia Życia,  
2016 – statuetka PRUDENTIAL, 
2017 – rekomendacja Polskiego 
Towarzystwa Położnych oraz Ho-

norowy Patronat Rzecznika Praw 
Dziecka i Ośrodka Rozwoju Edu-

kacji. Współpracuje też z wieloma 
instytucjami – to m.in. Wydział 
Zdrowia i Spraw Społecznych (po-

moc w prowadzeniu zajęć w pod-

ległych WZiSS szkołach rodze-

nia), Akademia Sztuk Pięknych,  
CARITAS, Szkoła Wyższa Psycho-

logii Społecznej, Fundacja MAM  
MARZENIE dla dzieci cierpią-

cych na choroby onkologiczne.

Wspólny śpiew to dobrodziejstwo
na pamięć, w końcu utwór jest wie-

lokrotnie wykonywany z uczestni-
kami. W trakcie jednego spotkania 
kilka razy prosimy grupę o przypo-

mnienie melodii. W ten sposób po ca-

łym cyklu warsztatów mama i tata są  
w stanie swobodnie śpiewać kołysan-

ki i piosenki z pamięci, bez korzysta-

nia z nagrań, bez patrzenia w tekst 
czy nuty. Jednak dla pozostawienia 

śladu po akcji „Pośpiewaj mi mamo, 
pośpiewaj mi tato” rodzice otrzymu-

ją materiały do przypomnienia sobie 
poznanych melodii. Niekiedy po kilku 
latach przypadkowo spotykamy rodzi-
ców – dawnych uczestników naszych 
zajęć – i dowiadujemy się, że naszą 
ulotkę włożyli do pudełka ze skarba-

mi z dzieciństwa swojego maluszka.
Rozmawiała Anita Tyszkowska

Pośpiewaj mi mamo, 
pośpiewaj mi tato

Anna Wilczyńska uczy, jak śpiewać z mamą i tatą…

NFM – wnętrze przyjazne dla wszystkich, także najmłodszych
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AKCJA SPOŁECZNA

www.nfm.wroclaw.pl/edukacja/pospiewajmi
www.facebook.com/PospiewajMi
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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

Budżet gminy, który znacznie 
powiększył się w tej kadencji,  
wiele milionów pozyskanych  
finansowych środków zewnętrznych,  
zgodna współpraca władz gminy  
z radnymi oraz mnóstwo mniejszych 
i większych przedsięwzięć 
infrastrukturalnych i prospołecznych 
– to tylko niektóre segmenty 
wyróżniające Twardogórę,  
gminę świetnie zarządzaną, której 
strategia zrównoważonego rozwoju 
nie jest tylko czczą gadaniną.

– Najlepiej i najłatwiej mówi się  
o sprawach inwestycyjnych i o infrastruk-

turze, bowiem związane z tym przed-

sięwzięcia są widoczne gołym okiem  
– uważa burmistrz Twardogóry Zbigniew 
Potyrała. – Ale w tej kadencji sprawy or-
ganizacyjne były nie mniej istotne – za-

równo te wynikające z reformy oświaty, 
jak i z przekształcenia naszej gospodarki 
komunalnej. Utworzyliśmy dwie odrębne 
jednostki – spółkę komunalną i zakład 
budżetowy – oraz otworzyliśmy Centrum 
Usług Wspólnych, zmieniając system za-

rządzania oświatą i innymi jednostkami.
Dzisiaj twardogórska reforma gospo-

darki komunalnej przynosi konkretne 
efekty, spółka inwestuje, są dwa nowe sa-

mochody, baza firmy została całkowicie 
przebudowana, lada dzień zostanie otwo-

rzony nowy punkt zbiórki odpadów i zre-

kultywowane zostało wysypisko odpadów. 
– Wszystko to będzie rzutowało na 

późniejsze funkcjonowanie miasta, już 
została poprawiona jakość części usług  
i jestem przekonany, że będzie coraz lepiej 
– ocenia burmistrz Zbigniew Potyrała. 

Reforma oświaty wzbudzała emocje  
w całym kraju, także w Twardogórze, gdzie 
bardzo różnie ją oceniano. Kontrowersji  
i dyskusji było sporo. 

– Wybraliśmy model optymalny i naj-
lepszy z naszego punktu widzenia, ale efek-

ty jego wdrożenia będą widoczne dopiero 
po latach – uważa burmistrz Twardogóry. 
– Wtedy to otrzymamy jednoznaczną od-

powiedź, czy reforma ta w ogóle była nie-

zbędna. Ale jak na razie jesteśmy z tego 
wyboru zadowoleni – wszystko zagrało 
organizacyjnie, szkoły funkcjonują spraw-

nie, zdobywają laury sportowe i w naucza-

niu, zajmują dobre lokaty w olimpiadach 
tematycznych i prestiżowych rankingach. 
Możemy pochwalić się drugim miejscem 
na Dolnym Śląsku we współzawodni-
ctwie szkół sportowych i mistrzami Polski  
juniorów.

Pierwszy budżet Twardogóry w tej ka-

dencji przygotowany był jeszcze przez po-

przednie władze gminy i wynosił 38 mln zł,  
natomiast tegoroczny budżet wynosi  
71 mln zł, a wzrost gospodarczy nastąpił 
w wielu kategoriach. Wzrosły przychody 
budżetowe z podatku od nieruchomości, 
mimo niepodwyższania stawek podat-
kowych, większe są dochody budżetowe 
związane z podatkami PIT i CIT. 

– Skutecznie sięgaliśmy po finanso-

we środki zewnętrzne zarówno unijne,  
jak i krajowe, których pozyskaliśmy gru-

bo ponad 50 mln zł – wylicza burmistrz 
Zbigniew Potyrała – i łącznie z remonta-

mi ponad 30 mln zł przeznaczyliśmy na 
inwestycje. Warto podkreślić, że wybudo-

waliśmy około 40 km sieci kanalizacyjnej 
i zamontowaliśmy około 350 przyłączy ka-

nalizacyjnych, zrobiliśmy 14 km dróg, 3 km 
chodników, ponad 6 km ścieżek pieszo-ro-

werowych i utworzyliśmy punkt przesiad-

kowy przy stacji PKP. A ponadto niedługo 
oddana będzie do użytku pływalnia rea-

lizowana przez nas z projektu „Delfinek”,  
a właściwie kompleks sportowo-hotelowy, 
którego budowa sprawiła nam niemało prob-

lemów i który składa się z basenu, części 
rekreacyjnej z jacuzzi i saunami, dziesię-

cioma pokojami z tarasem oraz parkingami 
– wszystko to wykonane w nowych techno-

logiach, co pozwoli nam zaoszczędzić środ-

ki finansowe na eksploatację tego obiektu.
Dynamiczny rozwój Twardogóry zwią-

zany jest ściśle z dobrą współpracą i zgodą 
między władzami gminy a jej radą. Ta zgo-

da była budująca i statek z napisem „Twar-
dogóra” zmierzał do celu wspólnie wyty-

czonym kursem po spokojnych wodach. 
– Zawsze szukałem kompromisu i do-

brych rozwiązań – uśmiecha się Zbigniew 
Potyrała – a drugiej strony nasz urząd stał 
się bardziej otwartym i życzliwszym dla 
mieszkańców. Działamy wspólnie choć-

by przy rewitalizacji pałacu w Goszczu,  
a ponadto organizujemy koncerty, jarmarki 
i imprezy sportowe, które także integrują 
naszą społeczność.

W tym roku samorząd Twardogóry nie 
dość, że wykonywał zaplanowany budżet, 
to dodatkowo organizował mnóstwo im-

prez, spotkań i różnych wydarzeń kultu-

ralno-sportowych związanych z obcho-

dami jubileuszu 750-lecia uzyskania praw 
miejskich. 

– Uważam, że stanęliśmy na wysoko-

ści zadania i udało nam się uhonorować 
zarówno tych, którzy przed laty budowali 
potencjał tej ziemi, jak i tych, którzy tu-

taj żyją i dzisiaj pracują na rzecz Twar-
dogóry – podkreśla burmistrz Zbigniew  

Nie obiecuję 
gruszek na wierzbie

Potyrała. – A jeśli chodzi o przyszłość, 
to priorytety rozwojowe naszej gminy  
w zasadzie kształtują się samoistnie.  
Dzisiaj coraz więcej uwagi zwracamy na 
ekologię, dlatego jednym z priorytetów 
naszego samorządu powinna być konty-

nuacja budowy sieci kanalizacyjnej, ale 
także ochrona czystości powietrza zwią-

zana m.in. z wymianą pieców, a ponadto 
na tapecie powinny być zadania związa-

ne z fotowoltaiką i edukacja kształtująca 
młode pokolenia, które będą zakochane  
w ekologii i będą się angażowały w te 
przedsięwzięcia. Na naszej samorządo-

wej tapecie powinny być w dalszym cią-

gu drogi, rozbudowa centrum kulturalne-

go, utworzenie miejsca opieki nad ludźmi 

starszymi i rozszerzenie życia obywatel-
skiego na terenach wiejskich – w tym 
rozbudowa świetlic. Natomiast w mieście 
ważna będzie poprawa estetyki – elewa-

cje, ukwiecenie, czyli działania sprawiają-

ce, że mieszkańcy zakochują się w swoim 
mieście i są z niego dumni. Nie obiecuję 
gruszek na wierzbie i będę intensywnie 
pracował, aby mieszkańcom naszej gmi-
ny żyło się lepiej, a ci, którzy mnie zna-

ją, wiedzą, że nie rzucam słów na wiatr  
i z pewnością przeprowadzimy wiele 
działań poprawiających życie mieszkań-

ców gminy Twardogóra. HS (TS)
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Burmistrz Zbigniew Potyrała
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Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Żórawina

Urząd Gminy Żórawina
ul. Kolejowa 6

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

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

Rozmowa 
z JANEM ŻUKOWSKIM, 
wójtem gminy Żórawina

– Urząd Gminy w Żórawinie 
można uznać za średniej wielko-
ści przedsiębiorstwo obracające 
niemałym kapitałem. A poza tym 
jest to firma rozwiązująca wie-
le problemów i ludzkich spraw. 
Urząd ten podzielony jest na róż-
ne referaty. Czy wyróżniłby pan 
któryś z nich? Który pańskim 
zdaniem jest najważniejszy dla 
funkcjonowania gminy?

– Każdy z referatów ma swoje 
zadania, każdy odgrywa ważną ro-
lę w funkcjonowaniu urzędu i każ-
dy jest istotny. Nie chciałbym wy-
różniać żadnego z nich, bowiem 
wszystkie pracują na rzecz żóra-
wińskiej społeczności, na rzecz na-
szej gminy. Dokumenty, noweliza-
cje – to wszystko trzeba ogarnąć 
i dobrze spożytkować. A general-
nie moi współpracownicy napraw-
dę dobrze pracują i są tego wymier-
ne efekty.

– Te referaty odwiedzają peten-
ci, obywatele, mieszkańcy ze swo-
imi różnymi sprawami i proble-
mami, ale przychodzą także po 

pomoc do swego wójta. Z jakimi 
problemami przychodzą do pana 
ludzie? Co ich najbardziej i najczę-
ściej nurtuje i boli? W czym można 
im pomóc, a w czym nie?

– Mieszkańcy przychodzą do 
mnie z różnymi spra-
wami. Są to nawet 
osobiste problemy 
rodzinne, ale również 
problemy dotyczący-
mi jakichś trudnych 
inwestycji, m.in. ja-
kości wody i ochrony 
środowiska. To tak-
że czasami skargi na 
niedobrego sąsiada.

– Czy zawsze 
można ludziom po-
móc?

– Staramy się za-
wsze mieszkańcom 
pomagać, ale nie za-
wsze jest to możliwe 
z różnych względów – także kom-
petencyjnych i prawnych. Ale na-
prawdę bardzo chcemy pomagać 
ludziom i często mówię pracow-
nikom urzędu, aby starali się pra-
cować tak, by każdy obywatel był 
zadowolony z tego, jak go potrakto-
wano i żeby czuł, że samorząd jest 

po to, żeby mu pomóc, że po prostu 
jesteśmy dla niego.

– A czy zdarza się, że miesz-
kańcy przychodzą do pana ze 
skargami na podległych panu 
urzędników?

– To także się zdarza, ale spo-
radycznie. Choćby teraz mamy su-
szę i niski poziom wód, a niektó-
rzy nie przestrzegają przepisów 
i wpuszczają nieczystości do rzek, 
co powoduje zanieczyszczenia 
i nieprzyjemne zapachy. Nic dziw-
nego, że ludzi to irytuje i prze-

Ludzi trzeba wspierać
szkadza im w normalnym funk-
cjonowaniu.

– A czy ludzie przychodzą tak-
że pochwalić urzędników?

– Niemało jest takich sytuacji, 
przychodzą do mnie mieszkańcy za-
dowoleni ze sposobu załatwienia ich 
spraw i z miłej urzędniczej obsługi. 
Nasz urząd jest naprawdę otwarty 
na ludzkie sprawy, zawsze można 
przyjść do wójta lub sekretarza i po-
rozmawiać o wszystkich bolączkach.

– Czy przyjmuje pan 
mieszkańców w jakieś 
określone dni tygodnia?

– Przyjmuję ludzi za-
wsze, nawet w swoim do-
mu, gdy zajdzie pilna po-
trzeba. A gdy brakuje na 
chleb, to także nie od-
mówię potrzebującemu. 
Ludzi należy wspierać we 
wszystkich sprawach i taki 
już jestem, że nie zamy-
kam przed nimi swoich 
drzwi. Ale oczywiście jest 
w naszym urzędzie wy-
znaczony oficjalny termin, 
w którym wójt przyjmu-
je strony – to każda środa.

– Jak oceniłby pan kadrę 
Urzędu Gminy w Żórawinie?

– Pracuje u nas gros wspania-
łych młodych ludzi, a przed chwilą 
przyszedł do mnie Piotr Pytel, pra-
cownik odpowiedzialny za energe-
tykę i związane z tym inwestycje 
i powiedział, że brakuje mu trzech 

punktów oświetleniowych do peł-
nej setki, a wtedy będzie 100 lamp 
na stulecie gminy Żórawina. Widać 
było, że go to po prostu obchodzi. 
A dodatkowo w naszych szkołach 
mamy wspaniałych dyrektorów, 
nauczycieli i animatorów kultu-
ry, a Gminny Ośrodek Kultury 
w Żórawinie organizuje wiele cie-
kawych imprez i prowadzi świetne 
dzieło, skupiając dzieci i młodzież, 
które mogą właśnie tutaj realizować 
swoje talenty i zamiłowania. Mamy 
również wspaniałych kapłanów 
zaangażowanych w nasze społeczne 
życie, na których zawsze możemy 
liczyć.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Jan Żukowski

F
O

T
. S

Ł
A

W
O

M
IR

 G
R

Y
M

IN

Rozmowa
ze starostą wrocławskim 
ROMANEM POTOCKIM

– Powiat Wrocławski po raz 
pierwszy zorganizował cykl akcji 
„Biała niedziela w Powiecie Wroc-
ławskim”, które zostały poświęcone 
wstępnej diagnostyce chorób ukła-
du krążenia. Co było inspiracją 
do podjęcia tego typu działań?

– Podjęliśmy taką inicjatywę, po-
nieważ dochodziły do nas informa-
cje, szczególnie z miejscowości od-
dalonych od Wrocławia, że dostęp do 
specjalistów jest utrudniony. Chcieli-
śmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców i umożliwić im skorzy-
stanie z badań oraz porad specjalistów 
w miejscu ich zamieszkania. Podczas 
każdej akcji „Biała niedziela” pacjenci 
mogli zbadać poziom cukru i chole-
sterolu oraz wykonać badanie EKG 
i pomiar ciśnienia, zrobić badanie 
kostka – ramię, następnie skonsul-
tować się z lekarzem, który ocenił 
ryzyko wystąpienia chorób serco-
wo-naczyniowych. Osoby z nadwa-
gą lub zaburzeniem odżywiania mo-
gły zasięgnąć porad dietetyka, który 

po dokonaniu profesjonalnej analizy 
składu masy ciała identyfikował naj-
ważniejsze problemy żywieniowe. 
Dodatkowo przeprowadzane by-
ły bezpłatne zajęcia edukacyjne 
z zakresu samobadania piersi i jąder.

– Czy mieszkańcy mogli skorzy-
stać również z jakichś dodatkowych 
porad i usług?

– Staraliśmy się, by oferta, którą przy-
gotowaliśmy dla naszych mieszkańców, 
jak najbardziej odpowiadała ich po-
trzebom. Podczas trwania wydarzenia, 
w punkcie Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

można było dowiedzieć się, jak zo-
stać honorowym dawcą krwi oraz 
– w wybranych miejscowościach – od-
dać krew. Można też było zarejestro-
wać się w banku dawców szpiku kost-
nego w DKMS. Punkt konsultacyjny 
przygotowało Dolnośląskie Centrum 
Onkologii, gdzie informowano, jakie są 

możliwości diagnostyki i leczenia cho-
rób. Szpital Specjalistyczny Orthos 
z Komorowic przedstawił ofertę oraz 
udzielał porad z zakresu rehabilitacji. 
Rzecznik Praw Pacjenta doradzał 

w zakresie ochrony praw pacjentów, 
podnosząc jednocześnie świadomość 
w zakresie możliwości dochodzenia 
roszczeń i praw. Rzecznik Konsu-
menta służył radą odnośnie praw, jakie 
przysługują nam – jako konsumentom. 
Narodowy Fundusz Zdrowia udo-
stępnił stoisko, przy którym mieszkań-
cy mogli wyrobić Europejskie Karty 
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). 

– „Biała niedziela w Powiecie 
Wrocławskim” to było naprawdę 
duże przedsięwzięcie…

– Tak, w akcję zaangażowało 
się naprawdę wiele osób. Komenda 
Miejska Policji przygotowała stano-
wisko znakowania rowerów. Pokazy 
oraz instruktaż, jak należy zachowy-
wać się w przypadku wypadku i ko-
nieczności udzielania pierwszej po-
mocy zaprezentowały lokalne zastępy 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Atrakcje dla najmłodszych zapewniły 
Aktywne Szkoły MultiSport. Stoi-
ska z lokalnymi specjałami przygo-
towali przedstawiciele Rady Rodzi-
ców. Kluby i szkółki zorganizowały 
pokazy sportowe.

– Jak akcja została odebrana 
przez lokalną społeczność?

„Biała niedziela”, czyli jak Powiat 
Wrocławski dba o zdrowie mieszkańców

– „Biała niedziela” została bardzo 
ciepło przyjęta przez mieszkańców 
naszego powiatu, co potwierdziła 
wysoka frekwencja odwiedzających 
oraz korzystających z porad i świad-
czeń. Nie codziennie zdarza się, 
by w jednym miejscu udało się sku-
pić tak dużą liczbę instytucji, które 
doceniły taką inicjatywę i wsparły 
wydarzenie. Podczas tej akcji pod-
jęliśmy także działania, by promo-
wać wśród mieszkańców powiatu 
wrocławskiego ideę tworzenia ro-
dzinnej pieczy zastępczej. W tym 
celu Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie (PCPR) przygotowało 
stoisko, gdzie można było zasięgnąć 
w tym zakresie porad oraz uzyskać 
niezbędne informacje na temat m.in. 
dofinansowania dla osób niepełno-
sprawnych. „Biała niedziela” była 
doskonałą okazją, aby zadbać o swo-
je zdrowie, bo często brakuje nam 
czasu na wizyty u lekarza. To wyjąt-
kowe wydarzenie, które – mam na-
dzieję – na stałe wpisze się w kalen-
darz imprez Powiatu Wrocławskiego.

 (TS)

Dbajmy o zdrowie! Z lewej – starosta Roman Potocki
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Niezwykle uroczyście trzeciego września 
zainaugurowano rok szkolny w gminie Czernica  
oraz otwarcie Szkoły Podstawowej im. Stulecia  
Odzyskania Niepodległości Polski w Dobrzykowicach.

Gospodarzami uroczystości byli dyrektor szkoły Anna Włodarczyk, 
wójt gminy Czernica Włodzimierz Chlebosz, jego zastępca Andrzej 
Czech i przewodniczący Rady Gminy Czernica Leszek Kusiak, którzy 
na tę uroczystość zaprosili wielu znamienitych gości, w tym: arcybiskupa  
metropolitę wrocławskiego Józefa Kupnego, minister Beatę Kempę, 
posła marszałka seniora Sejmu RP Kornela Morawieckiego, dolnoślą-

skiego wicekuratora oświaty Janusza Wrzala, członka Zarządu Powiatu  
Wrocławskiego Michała Trębacza i dyrektora Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu Piotra Regieca.

– Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich ma-

rzeń, dlatego dzisiaj możemy z dumą rozpocząć rok szkolny w tym 
nowoczesnym budynku, będącym dowodem na to, iż ludzki trud, 
praca i starania mogą doczekać się pięknej nagrody – mówiła m.in., 
witając zaproszonych gości, dyrektor Anna Włodarczyk. – Z nie-

cierpliwością czekaliśmy na chwilę, gdy w końcu będziemy mogli 
usłyszeć pierwszy dzwonek w wymarzonej szkole, a ja jako dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dołożę wszelkich starań, aby wysi-
łek włożony w budowę nowej szkoły przyniósł zamierzone i twórcze 
efekty. Dziękuję szczególnie za inicjatywę, ogromne zaangażowa-

nie i wsparcie wójtowi Włodzimierzowi Chleboszowi, radnej gminy 
Halinie Popiołek, władzom Stowarzyszenia „Nowoczesna Szkoła”  
i przedstawicielom rady rodziców.

Warto podkreślić, że Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzy-

kowicach został wybudowany na ponad pięciu hektarach. Zadanie 
realizowane było przez 18 miesięcy, na konstrukcję budynku zużyto 
ponad tysiąc metrów sześciennych betonu, położono ponad 64 km 
kabli elektrycznych, w obiekcie jest 6 km kabli internetowych i na-

sadzono 11 400 krzewów i ozdobnych drzewek. 
– To nie jest koniec tej inwestycji – podkreślił wójt Włodzimierz 

Chlebosz, który tego dnia został odznaczony Medalem Edukacji 
Narodowej. – W przyszłym roku zostanie wybudowana pełnowy-

miarowa sala gimnastyczna. Dzisiaj dziękujemy tym, którzy swo-

ją pracą dołożyli się do powstania tego pięknego obiektu, także 
mieszkańcom, których podatki przyspieszyły zrealizowanie tej in-

westycji. Czasami wydawało się, że nasze plany się nie ziszczą, że 
nie zdążymy, że się nam nie uda, ale stało się inaczej. 

Później wręczono wspaniałe pamiątkowe metalowe róże wykona-

ne w kuźni przez Jana Golinowskiego ze Skansenu Rolnego w Nado-

licach Wielkich. Otrzymali je wszyscy ci, którzy wspierali działania 
czernickiego samorządu. Następnie odczytano listy gratulacyjne od 
marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, minister edukacji naro-

dowej Anny Zalewskiej i Pawła Hreniaka, wojewody dolnośląskie-

go, a Michał Trebacz poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu 
Wrocławskiego podpisał umowę na budowę chodnika prowadzącego 
do nowej szkoły wzdłuż ul. Kolejowej; termin wykonania zadania  
to trzy miesiące od daty podpisania umowy.

W końcu przyszła pora na uroczyste przecięcie wstęgi przed no-

wą szkołą, poświęcenie obiektu przez arcybiskupa Józefa Kupnego 
i zwiedzanie wspaniałej, funkcjonalnej placówki, która powstała 
na chwałę samorządu Czernicy, a przede wszystkim ku pożytkowi 
jej uczniów i nauczycieli. HS (TS)

Wreszcie 
pierwszy 
dzwonek

Urząd Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3

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

czernica@czernica.pl
www.czernica.pl
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Urząd Miasta i Gminy 
w Prusicach

Rynek 1 
55-110 Prusice

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

prusice@prusice.pl
www.prusice.pl

Prusice

Bez żadnych wątpliwości 
Prusice były w tej 
kadencji jedną 
z najbardziej dynamicznie 
rozwijających się gmin 
nie tylko na Dolnym 
Śląsku, ale w skali całego 
kraju. Nic też dziwnego, 
że dostrzegły to gremia 
zewnętrzne i prusicki 
samorząd był laureatem 
wielu prestiżowych, 
ogólnopolskich 
rankingów, 
które doceniły poziom 
inwestowania w tej 
gospodarnej gminie 
oraz konsekwentnie 
realizowaną strategię 
zrównoważonego 
rozwoju. Prusice są 
świetnym wzorem 
do naśladowania, 
archetypem zmian, 
jakie zaszły na mapie 
polskiej samorządności 
i dobrym domem 
dla mieszkańców gminy.

– Koncentrowaliśmy się przede 
wszystkim na poprawie jakości ży-
cia ludzi, nie zajmowaliśmy się jaki-
miś sprawami politycznymi – mówi 
burmistrz Igor Bandrowicz – a ka-
nalizacja, drogi, rewitalizacje lub 
termomodernizacje nie powinny 
nosić partyjnych barw. Dzisiaj nie 
szukajmy wyimaginowanych wro-
gów, bowiem naszym nadrzędnym 
celem jest zabezpieczenie potrzeb 
lokalnych społeczności. Człowiek 
jest dobrem najważniejszym i tego 
się bezwzględnie trzymajmy. Prze-
cież musimy zbliżyć się do cywiliza-
cyjnego poziomu Europy Zachodniej 
i to powinno być najistotniejsze za-
równo dla polskiego rządu, jak i dla 
samorządów.

Nowocześnie i ekologicznie
Przez ostatnią kadencję w gmi-

nie Prusice działo się niemało i na-
prawdę dobrze, i to nie tylko w sferze 
inwestycyjnej, ale również prospo-
łecznej, kulturalnej i sportowo-rekre-
acyjnej. Inwestowano w różne sfery 
samorządowego życia – w miasto, 
a także w sołectwa i gmina zmieniała 
swój wizerunek. 

– Ale dzisiaj, jak coś wychodzi 
dobrze, to przyjmuje się, że to nic 
specjalnego, że to się po prostu na-
leży i tak powinno być, a jak się coś 
nie uda, to się to nagłaśnia i wyol-
brzymia – zżyma się burmistrz 
Bandrowicz. – A my jesteśmy dum-
ni z tego, że gmina Prusice wyznacza 
rozwojowy kurs i wskazuje niektó-
re rozwiązania dla innych gmin po-
wiatu trzebnickiego. Wspomnę tylko, 
że w roku 2011 właśnie w Prusicach 
narodził się projekt zbudowania 

Dolnośląskiej Krainy Rowerowej, 
co jest filarem rozwoju naszej gminy 
na płaszczyźnie turystycznej i dzisiaj 
mamy prawie 60 km tras rowerowych 
na terenach powiatów milickiego, 
trzebnickiego i wołowskiego. Poza 
tym zapoczątkowaliśmy budowę kla-
stra energetycznego i dzisiaj gmina 
Prusice staje się powo-
li niezależna pod wzglę-
dem energetycznym po-
przez budowę zielonej 
energii, a za chwilę ru-
szymy z kolejnym pro-
gramem skierowanym 
do naszych mieszkań-
ców, w którym wesprze-
my niskoemisyjność, 
dopłacając mieszkań-
com do wymiany pie-
ców na nowoczesne 
źródła ogrzewania, ta-
kie jak na przykład pie-
ce gazowe, piece na eko-
groszek piątej kategorii 
i pompy ciepła. Ponadto 
chcemy wspierać foto-
woltaikę, a tam, gdzie 
nie ma sieci kanaliza-
cyjnej, wesprzemy mon-
towanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków. A wszystko 
związane jest z ambitnym projektem 
„Zielona Gmina Prusice”.

Inaczej niż w Trzebnicy
Samorząd gminy Prusice kon-

centruje się na przedsięwzięciach 
związanych z poprawą infrastruk-
tury, oświetleniem dróg i ulic, bu-
dową i modernizacją placów zabaw 
i świetlic wiejskich, czyli miejsc, 
w których mieszkańcy mogą się spo-
tykać i aktywizować w poszczegól-
nych miejscowościach. 

– Na tym bardzo nam zależy i ta-
kie są właśnie lokalne potrzeby – wy-
jaśnia burmistrz Igor Bandrowicz. 
– Jesteśmy gminą specyficzną i na 
pewno nie taką jak choćby Trzebni-
ca, licząca sobie 11 tysięcy miesz-
kańców, gdzie wybuduje się w mie-
ście jeden plac zabaw i wszyscy się 
z tego cieszą. U nas jest 27 sołectw 
i my tych placów zabaw musimy wy-
budować znacznie więcej, a to nie jest 
łatwe, także ze względów finanso-
wych i logistycznych.

Budująca sukcesy zgoda
Przez cztery lata ostatniej ka-

dencji władze Prusic bardzo dobrze 
i zgodnie współpracowały z radą i to 
także legło u podstaw sukcesu roz-
wojowego gminy. Tam, gdzie nabo-
ry i unijne konkursy i trzeba szybko 
decydować się na działania, aby po-
zyskiwać środki finansowe z różnych 
projektów, konsensus jest niezbęd-
ny. Krótko mówiąc, statek z napisem 
„Prusice” płynął w jednym kierun-
ku, omijając burze i zdradliwe rafy. 

– Od roku 2010, od kiedy zo-
stałem burmistrzem, udaje mi się 
z powodzeniem przekonywać zna-
komitą większość radnych Mia-
sta i Gminy Prusice do moich 
projektów, choć zdarza się, że nie-
którzy zarzucają nam, iż nie toczą 
się debaty na sesjach wokół jakichś 

spraw – zaznacza burmistrz Igor 
Bandrowicz. – Ale my większość 
spraw i rozwiązań ustalamy w ko-
misjach problemowych, gdzie czę-
sto dyskutujemy nawet po kilka go-
dzin. Poza tym trzymamy się ściśle 
określonych planów dotyczących 
poszczególnych sołectw i z tych za-
mierzeń musimy się ściśle wywią-
zać. Krótko mówiąc, my już ma-

my wszystko ustalone, jest tylko 
problem ze znalezieniem środków 
finansowych potrzebnych do zreali-
zowania zaplanowanych wcześniej 
przedsięwzięć. Oczywiście podczas 
kadencji pojawiają się dodatkowe 
zadania, które czasami wykonu-
jemy, jeśli mamy na to pieniądze, 
a niekiedy jest to niemożliwe i wtedy 
staramy się realizację takich 

inwestycji przesunąć na później. 
Chcę podkreślić wyraźnie, że z na-
szej rady jestem dumny, ale jestem 
też wdzięczny samorządowi woje-
wództwa dolnośląskiego, sejmiko-
wi i naszym marszałkom, z którymi 
gmina Prusice świetnie współpra-
cuje. A jeśli chodzi o naszą współ-

pracę z Powiatem Trzebnickim, 
Zarządem Powiatu Trzebnickiego 
i starostą trzebnickim, to jest to 
katastrofa.

Miliony funduszy zewnętrznych
W tej kadencji gmina Prusice 

była jednym z dolnośląskich lide-
rów pozyskiwania finansowych 
środków zewnętrznych. Do budże-
tu wpłynęły grube miliony, które 
nie zostały przejedzone, ale z gło-
wą zainwestowane. 

– Pozyskaliśmy w tej kaden-
cji około 30 mln zł zewnętrznych 
środków finansowych i musieliśmy 
znaleźć także własne pieniądze bu-
dżetowe, aby skorzystać z tych do-
finansowań, co wiązało się z nie-
złą gimnastyką finansową – ocenia 
burmistrz Bandrowicz. – Ale warto 
było ciężko popracować, aby wyko-
rzystać nowe programowanie unij-
ne. Kiedy inwestować, jak nie teraz? 
Później, po roku 2020, pieniądze do 
pozyskania przez samorządy mo-
gą być znacznie mniejsze. Warto 
też podkreślić, że od czasu, gdy je-
stem burmistrzem, dochody bieżące 
gminy Prusice wzrosły dwukrotnie 
– z 21 mln zł aż do 41 mln zł – 
a przez osiem lat majątek gminy 
wzrósł o prawie 127 mln zł. Licz-
by nie kłamią i gmina Prusice jest 
w zupełnie innym miejscu niż była 
jeszcze przed kilku laty, w miejscu 
bardziej atrakcyjnym, gospodarniej-
szym, bogatszym i lepiej skomu-
nikowanym. Na wszystkie zadania 
staramy się pozyskiwać pieniądze 
pozabudżetowe, ponieważ nie chce-

To dobre miejsce do życia
my obciążać budżetu naszej gminy. 
Na pewno łatwo nie jest, ale z dru-
giej strony nie zakładaliśmy, że 
łatwo będzie.

Wybory ważne dla wszystkich
Już za dwa tygodnie, 21 paź-

dziernika, wybory samorządowe, 
niezmiernie ważne dla całej Polski, 
także dla mieszkańców miasta 
i gminy Prusice, a od tego, kto bę-
dzie zarządzał gminą, zależeć bę-
dzie jej rozwój i w dużej mierze 
poziom życia mieszkańców. 

– Mamy przede wszystkim do-
bry i sprawdzony zespół ludzi, któ-
ry sprawdza się i realizuje potrzeby 
naszej społeczności – mówi bur-
mistrz Igor Bandrowicz. – Czasami 
brakuje nam osobistych spotkań 
z ludźmi, ale postawiliśmy sobie 
tak wysoko poprzeczkę, że często 
doba ma za mało godzin i zwyczaj-
nie brakuje nam czasu. Przecież 
najważniejsze jest to, że realizuje-
my tyle zadań i ciężko pracujemy 
na rzecz całej naszej społeczności. 
Mamy przecież radnych i sołty-
sów, którzy są naszymi przedsta-
wicielami i – moim zdaniem – kon-
kretne efekty działań, nowe drogi, 
inwestycje w oświatę, różne no-
we obiekty, remonty, moderniza-
cje, przedsięwzięcia prospołeczne 
i proekologiczne oraz wspieranie 
stowarzyszeń, klubów sportowych 
i strażaków są ważniejsze od opo-
wieści o tym, co zrobimy i dlaczego. 
Trzeba działać dla ludzi, a nie roz-
prawiać o tym pięknie i kwieciście. 
Nasza gmina Prusice zmienia się 
i dalej będzie zmieniać się na lep-
sze. Dobrze wiemy, do czego dąży-
my i mamy określone cele zbieżne 
z oczekiwaniami naszych miesz-
kańców. A dzięki trasie S5 będzie-
my także atrakcyjni dla powiatów 
ościennych oraz Wrocławia. Tutaj, 
w Prusicach, ludzie będą coraz le-
piej żyć, a ci, co przyjdą do nas, 
znajdą tutaj dobre miejsce dla siebie 
i swoich rodzin. HS (TS)

W roku 2011 gmina Prusice 
zaciągnęła kredyt w wysokości 
21 mln zł i także dzięki temu 
i unijnym środkom fi nansowym 
zrealizowano inwestycje 
za ponad 127 mln zł. 
Każda złotówka zaciągniętego 
kredytu przyniosła gminie 
prawie sześć złotych. 
W roku 2010 majątek gminy 
Prusice wynosił 40,3 mln zł, 
zaś w roku 2018 jest to prawie 
168 mln zł. W roku 2010 
dochody gminy wynosiły 
21 mln zł, w roku 2018 jest to 
41 mln zł, a jeśli gmina dalej 
będzie się tak dynamicznie 
rozwijać, to w roku 2026 
może to być 82 mln zł.

Burmistrz Igor Bandrowicz
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Udanin

Dobrzeń Wielki – Groß Döbern

Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44

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

fax 77 469 55 24
ug@dobrzenwielki.pl

www.dobrzenwielki.pl

Urząd Gminy Udanin 
Udanin 26 

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

ug@udanin.pl
www.udanin.pl

Zapewne są na Dolnym Śląsku 
gminy zamożniejsze, są i takie, 
które są lepiej położone i mają 
więcej walorów turystycznych, 
ale niewiele jest takich, gdzie 
z takim szacunkiem władze 
gminy traktują mieszkańców. 
W Udaninie transparentność 
nie jest czczym sloganem – jeśli 
coś dobrego samorząd zrobi na 
rzecz miejscowej społeczności, 
to mówi się o tym głośno, 
ale tak samo się dzieje, gdy 
nie uda się czegoś zrealizować, 
a wszystko dlatego, że życie 
– także to samorządowe – 
nie jest idealnym bytem. 
Są sukcesy i są porażki, 
ale w gminie Udanin tych 
pierwszych jest znacznie, 
znacznie więcej. Krótko mówiąc 
– ludzi się tutaj szanuje, także 
poprzez działania samorządu 
mające na celu polepszenie 
ich codziennego życia.

Gmina Udanin ma niezły poten-
cjał gospodarczy, niezłe tereny pod 
inwestycje i miejscowy samorząd 
podjął już odpowiednie kroki celem 
utworzenia strefy gospodarczej, a je-
śli zamiary te powiodą się, to gmina 
pewnie zdynamizuje swój rozwój. 

Zabiegają o to władze gminy, dą-
żąc konsekwentnie do celu, a kaden-
cja 2014-2018 była dla udanińskie-
go samorządu okresem wytężonej 
pracy, która obfitowała w dziesiątki 
zrealizowanych inwestycji i zadań. 
Warto podkreślić, że budżety reali-
zowano planowo, pracując zgodnie 
i bez niepotrzebnych sporów. 

– Na początku kadencji musieli-
śmy zmodernizować naszą oczysz-
czalnię ścieków, co pochłonęło 

900 tys. zł, a nie jest to jakaś widocz-
na i spektakularna inwestycja, ale na 
pewno niezbędna – wspomina wójt 
Teresa Olkiewicz – i to samo dzieje 
się z przebudową układu pomp hy-
droforowych. Poza tym inwestowa-
liśmy w drogi i dziękuję Starostwu 
Powiatowemu w Środzie Śląskiej 
za dobrą współpracę przy inwesty-
cjach drogowych. Niedawno pod-
pisaliśmy trójstronne porozumie-
nie Udanin – Środa Śląska – Powiat 

Średzki na opracowanie dokumenta-
cji dotyczącej wybudowania ścieżki 
rowerowej od Michałowa do Ujazdu 
Górnego, a poza tym mamy opra-
cowaną dokumentację na drogę 
z chodnikami od Udanina, przez 
Piekary, do Konar, która będzie re-
alizowana w przyszłym roku. Teraz 
zaś robimy z kostki granitowej drogę 
w Laskach, gdzie konserwator za-
bytków nie zgodził się na nawierzch-
nię asfaltową i to podrożyło koszty. 
Rozpoczęliśmy też montowanie 
energooszczędnych lamp ledowych.

Niedługo już wybory samorządo-
we i rozpocznie się kadencja 2018-
-2023. – A jeśli mieszkańcy gminy 
dobrze ocenią moją dotychczasową 
pracę na rzecz naszej społeczności, 
to będę realizowała mój program 
wyborczy, korzystając ze środków 
zewnętrznych i krajowych, które do-
tychczas skutecznie pozyskiwali-
śmy – mówi wójt Teresa Olkiewicz. 
– Przede wszystkim zajmiemy się 
uruchomieniem strefy aktywności 
gospodarczej w Pichorowicach, bu-
dową ścieżek rowerowych, rozbudo-
wą sieci kanalizacji sanitarnej i wo-
dociągowej, wybudowaniem żłobka 
w Ujeździe Górnym i przedszko-
la w Udaninie, budową świetlicy 
w Piekarach, modernizacją kościoła 

Dobra strategia i dobra przyszłość
pw. św. Urszuli, zwiększeniem za-
sobu mieszkalnictwa socjalnego 
i czynszowego, wprowadzeniem bu-
dżetu obywatelskiego, rozwojem ba-
zy sportowo-rekreacyjnej, poprawą 
systemu transportu zbiorowego, pro-
gramami zdrowotnymi dla miesz-
kańców oraz wspieraniem jednostek 
OSP i policji.

W Udaninie wyraźnie widać, że 
z roku na rok poziom życia miesz-
kańców gminy poprawia się. – Zatem 
dalej powinniśmy rozwijać na-
szą gminę we wcześniej obranym 
kierunku, ponieważ gołym okiem 
widać, że ta strategia jest dobra 
– podkreśla wójt Teresa Olkiewicz.

HS (TS)

Wójt Teresa Olkiewicz

Rozmowa 
z HENRYKIEM WRÓBLEM, 
wójtem gminy Dobrzeń Wielki

– Trudno podsumować ka-
dencję samorządową 2014-2018 
w Dobrzeniu Wielkim bez wspo-
mnienia dramatycznego okresu 
związanego z okrojeniem obsza-
ru waszej gminy i zabraniem wam 
kilku sołectw. W pewnym sensie 
te trudne chwile zdominowały tę 
kadencję.

– Oczywiście, że tak i była to dla 
całej naszej społeczności – także dla 
mnie – sytuacja ze wszech miar bar-
dzo trudna. Dało się to nam we zna-
ki, ale czasem tak bywa, że pewne 
sprawy są poza nami.

– Samorząd i mieszkańcy gminy 
Dobrzeń Wielki długo dzielnie 
walczyli, ale z opresyjnym pań-
stwem nie wygrali.

– Niestety, z machiną państwo-
wą nie udało nam się wygrać… Na 
pewno jednak robiliśmy wszystko 
co możliwe, aby zachować w cało-
ści tereny naszej gminy! A dzisiaj 
są już na celowniku następne po 
Dobrzeniu Wielkim gminy i sły-
szymy m.in. o Kleszczowie, który 
może przyjrzeć się naszej historii 

i odpowiedzieć sobie, czy szarpać 
sobie nerwy…

– …jeśli silniejszy jest tak zde-
terminowany, aby pognębić słab-
szego – w myśl powiedzenia: 
„Nec Hercules contra plu-
res” (I Herkules nie pora-
dzi przeciw wielu).

– Ale poza tą traumą w tej 
kadencji działy się normalne 
gminne sprawy. Budowali-
śmy drogi, korzystając z fun-
duszy unijnych i Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych, modernizowali-
śmy gminne obiekty i dzisiaj 
zostały nam do zrobienia tyl-
ko Gminny Ośrodek Kultu-
ry i budynek urzędu gminy, 
które są zaniedbane i wyma-
gają gruntownej moderniza-
cji. Poza tym udało nam się 
pozyskać finansowe środki 
zewnętrzne na budowę no-
wej oczyszczalni ścieków i je-
śli chodzi o odbiór ścieków, 
to mieszkańcy naszej gminy są bez-
pieczni przez następne 25 lat. To jest 
bardzo ważna inwestycja i cieszę się 
bardzo, że udało nam się ją zrealizo-
wać i przygotować gminę na absorp-
cję środków finansowych, co trwało 

ponad trzy lata, ale otrzymaliśmy pra-
wie 11 mln zł na budowę oczyszczalni 
przez spółkę gminną, która ją wybu-
dowała. A przed paroma tygodniami 
poświęciliśmy nową, zmodernizowa-

ną i powiększoną stację uzdatniania 
wody i przez 30 lat nie trzeba będzie 
się martwić o zaopatrzenie w wodę. 
Jest to inwestycja proekologiczna na 
miarę XXI wieku, po części zasila-
na z fotowoltaiki, która w zasadzie 

będzie się samofinansować. Ponadto 
w tej kadencji skończyła się również 
budowa wałów przeciwpowodzio-
wych. Nigdy – za żadnego naczelni-
ka czy też wójta – nie udało się zro-

bić tylu wałów, co za Wróbla.
– W jakim kierunku, 

pańskim zdaniem, po-
winna rozwijać się gmi-
na Dobrzeń Wielki? Jakie 
priorytety winny być naj-
ważniejsze?

– Uważam, że są to trzy 
najważniejsze filary. Po 
pierwsze to, co ściągnie do 
nas nowych mieszkańców, 
czyli rozwój osadnictwa. 
Mamy po temu tereny, mo-
żemy spróbować to zreali-
zować, a przecież naszym 
atutem jest atrakcyjne po-
łożenie i jeśli Opole będzie 
się rozwijać, to będą do nie-
go zjeżdżali się pracownicy 
i jest duża szansa, że właś-
nie u nas będą chcieli za-

mieszkać. To powiększy podatek 
PIT, nakręci lokalny biznes i gmina 
wzmocni się intelektualnie. Po dru-
gie – powinniśmy ściągać do siebie 
nowych inwestorów i wstępnie wy-
znaczyliśmy już nowe tereny inwe-

Osadnictwo, inwestorzy i prawa miejskie
stycyjne. A po trzecie – trzeba dopro-
wadzić do tego, aby Dobrzeń Wielki 
stał się miastem, bowiem nowa poli-
tyka unijna będzie preferowała małe 
miasta i miasteczka i do tego warto 
się przygotować.

– Zatem ciekawe sprawy będą 
się działy w Dobrzeniu Wielkim.

– Po pierwsze – jeśli zostanę wój-
tem. A po drugie – jeśli mieszkańcy 
gminy zechcą takich zmian.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)
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Wójt Henryk Wróbel
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Urząd Miejski w Żmigrodzie
pl. Wojska Polskiego 2-3

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

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

Żmigród

Nagrodami, 
wyróżnieniami  
i pucharami, jakie 
w ostatnim okresie 
zdobył Żmigród, można 
by zapełnić niemały 
bagażnik i obdzielić nimi 
niejedną gminę miejsko-
-wiejską. Zapewne 
Żmigród jest też gminą, 
której moc budowała 
konsekwentnie 
realizowana strategia 
zrównoważonego 
rozwoju, świetne 
pozyskiwanie 
finansowych  
środków zarówno  
z Unii Europejskiej,  
jak i krajowych, planowe 
realizowanie nawet 
najambitniejszych zadań, 
wzorowa współpraca 
władz gminy z radnymi 
oraz skomunikowanie 
gminy, które wyraźnie 
poprawiło się po 
wybudowaniu trasy S5. 
Żmigród jest wzorcowym 
przykładem tego,  
w jaki sposób powinna 
rozwijać się Polska i tylko 
ktoś o bardzo złej woli 
mógłby próbować  
temu zaprzeczyć.

A gdy słyszałem, jak na Forum 
Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju 
premier RP Mateusz Morawiecki 
mówił m.in. o świetnych samorzą-

dach i podkreślał, że z takimi wło-

darzami gmin rząd będzie ściśle 
współpracował, to pomyślałem so-

bie także właśnie o Żmigrodzie, jed-

nej z najdynamiczniej rozwijających 
się gmin na Dolnym Śląsku. 

– Żmigrodzki samorząd za-

wsze jest nastawiony na współpra-

cę, także z naszym rządem, a ja je-

stem bezpartyjny i pracuję jedynie 
na rzecz mieszkańców i dla dobra na-

szej gminy – mówi burmistrz Robert  

Lewandowski. – A jeśli pojawią się 
możliwości skorzystania szczegól-
nie z dofinansowań zewnętrznych, 
ale także z pieniędzy rządowych, to 
dobrze przygotujemy się do absorp-

cji tych środków finansowych i nale-

życie zadbamy o wnioski o te granty. 
Oczywiście, mam także nadzieję, że 
wnioski te będą obiektywnie rozpa-

trywane, a szczególnie liczę na do-

tacje do zadań związanych z gminną 
infrastrukturą drogową oraz na dobrą 
współpracę z rządowymi resortami, 
w tym z ministerstwem sportu. Nie-

bawem zajmiemy się budową przy-

szkolnej pływali z centrum fitness  
i SPA dla wszystkich mieszkańców, 
gdzie do szkoły dobudowane będą 
trzy sale lekcyjne i kilkumilionowa 
dotacja na pewno dałaby możliwość 

zrealizowania tego zadania. Zarówno 
ja, jak i wielu moich kolegów samo-

rządowców chcemy szerokiej współ-
pracy i nie jesteśmy przykładem 
ludzi z jakiejś określonej partii po-

litycznej, bowiem – moim zdaniem –  

samorząd gminny powinien trzy-

mać się jak najdalej od jakiejkolwiek  
polityki partyjnej.

Już niedługo, od października,  
samorząd Żmigrodu będzie przymie-

rzał się do przyszłorocznego budżetu 
gminy. 

– Oczywiście nie wiem 
dzisiaj, czy nadal będę bur-
mistrzem, ale jeśli to mnie 
mieszkańcy powierzą za-

rządzanie gminą, będziemy 
kontynuować realizację za-

dań i rozpoczynać te, na któ-

re pozyskaliśmy zewnętrzne 
dofinansowania – podkre-

śla burmistrz Lewandowski.  
– To m.in. zagospodarowa-

nie centrum miasta wokół 
wieży ciśnień, gdzie powsta-

nie minidworzec 
autobusowy, par-
kingi i nowe drogi. 
Ponadto czekamy 
na ostateczne roz-

strzygnięcie kon-

kursu dotyczące-

go dwóch świetlic wiejskich  
i jeśli zrealizujemy to zada-

nie – a pewnie tak się stanie 
– to w naszej gminie każde  
z sołectw będzie dyspono-

wać zmodernizowaną lub 
nową świetlicą.

Wzorem włoskiego parku  
Casalmoro czy francuskiej 
Norges-la-Ville, w gmi-
nie zagospodarowano ob-

szar nad rzeką Sąsiecznicą.  
Odtworzono siedliska ro-

ślin i zwierząt oraz wzmocniono bio-

różnorodność gatunków żyjących  
nad rzeką. 

– Zakończyliśmy to fajne zada-

nie przed kilkoma miesiącami i mam 
nadzieję, że zwiększy ono świado-

mość ekologiczną odwiedzających, 
a ten przyrzeczny teren sprzyja spa-

cerom, uprawianiu sportu i rekreacji 
oraz poznawaniu przyrody – uśmie-

cha się zapalony biegacz, burmistrz 
Robert Lewandowski. – Zapraszam 

wszystkich do tego pięknego, pach-

nącego naturą miejsca w centrum  
Żmigrodu. Warto spotkać się nad na-

szą rzeką Sąsiecznicą, gdzie są ścieżki 
pieszo-rowerowe, platforma dla węd-

karzy i miłośników przyrody, taras 
widokowy, plaża, ogrody wodne oraz  
PIT STOP dla rowerzystów. Znajdują-

cymi się tam, w centrum miasta, dro-

gami rowerowymi możemy rozpocząć 
swą przygodę rowerową i wyjechać 
dalej, na trasy rowerowe wybudowane 
w ramach dużego projektu Dolnoślą-

ska Kraina Rowerowa, które połączą 
Dolinę Baryczy z Wrocławiem.

Samorząd kojarzy się z pracą ze-

społową, gdzie znakomitą rolę od-

grywa oczywiście lider, czyli wło-

darz gminy, ale który szybko by 

Gdzie zgoda, tam zwycięstwo
poległ wśród stosów papierów, gdy-

by nie ekipa z nim współpracująca  
– i właśnie taka robota jest wykony-

wana w Żmigrodzie. Także poziom 
współdziałania władz gminy z radą 
nie pozostawia wiele do życzenia, 
bowiem od wielu już lat pracuje się 
tutaj bez większych sporów. 

– Nasza rada jest naprawdę mą-

dra i merytoryczna i warto by by-

ło, aby w przyszłości też działo się 
merytorycznie i bez spowalniają-

cych działanie kłótni – podkreśla  
burmistrz Lewandowski. – A co 
trzeba zrobić, aby tak się stało? Po 
prostu warto zagłosować na mą-

drych i rozsądnych ludzi nasta-

wionych na współpracę, realizację 
dobrych pomysłów i zgodę. Nato-

miast, moim zdaniem, lepiej nie po-

pierać krzykliwych pieniaczy i ta-

kich osób, które na zasadzie „nie, bo 
nie!” są przeciwne wszelkim dzia-

łaniom. Do dzisiaj nam się to uda-

je, bowiem rozsądek mieszkańców 
zwycięża. Zakładam zatem, że dalej 
będzie w Żmigrodzie zgoda, która 
przyczyni się do dobrego rozwoju 
gminy, polepszenia poziomu życia 
mieszkańców w myśl starorzym-

skiej maksymy: „Gdzie zgoda, tam 
zwycięstwo”. HS (TS)

Burmistrz Robert Lewandowski 
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Zrewitalizowany rynek w Żmigrodzie 
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Żmigród to także przepiękny romantyczny park z ruinami pałacu Hatzfeldów
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Ujazd

Urząd Miejski w Ujeździe
ul. Sławięcicka 19 

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

Radków

Urząd Miasta i Gminy Radków
ul. Rynek 1 

57-420 Radków 
tel. 74 873 50 00 
fax 74 873 50 15

sekretariat@radkowklodzki.pl
www.radkowklodzki.pl

Druga niedziela 
września była  
w Ujeździe wielkim 
świętem wszystkich 
ludzi pracujących na 
roli. Radosny żniwniok 
zgromadził tłumy 
mieszkańców z całej 
gminy i nie tylko.

Tradycyjnie uroczysto-

ści Święta Plonów rozpo-

częła dziękczynna msza 
święta w intencji miesz-

kańców i rolników. Dwie 
godziny później, po kon-

cercie orkiestry KWK  
Rydułtowy, z miejskiego rynku wy-

ruszył korowód dożynkowy. Otwie-

rała go kolorowa husaria, czyli urocze 
panie ze skrzydłami, których wielu 
mogło im pozazdrościć… Szła też 
bardzo liczna grupa najmłodszych 
miłośników piłki nożnej (być mo-

że przyszłość polskiej reprezentacji)  
i wystrojone specjalnie na tę uroczy-

stość przedszkolaki. No i oczywiście 
przedstawiciele wszystkich sołectw, 
których mieszkańcy przygotowa-

li nie tylko korony żniwne, ale tak-

że – zgodnie z tradycją – kolorowo 
przystrojone przyczepy z dowcipny-

mi hasłami i scenkami rodzajowy-

mi odwołującymi się do 
społeczno-politycznej  
rzeczywistości.

Nie ma żniwnioka 
bez starosty i staroś-

ciny. Tak więc i oni,  
w przystrojonej bryczce, 
jechali w korowodzie, 
pozdrawiając tłumnie 
zgromadzonych obser-
watorów dożynkowego 
korowodu. W tym ro-

ku starościną dożynek 
była Klaudia Giemsa 
(prowadzi rodzinne go-

spodarstwo w Balcarzo-

wicach, gdzie jest jed-

nocześnie sołtysem), 
zaś starostą Henryk 
Sładek (prowadzi go-

spodarstwo w Jary-

szowie, specjalizuje 
się w hodowli bydła, 
jego hobby to gra  
w szachy).

Przejście korowo-

du z rynku na stadion 
trwało ponad godzi-
nę. A tam przyszedł 
czas na część obrzę-

dową uroczystości. 
Po odegraniu pieśni 

Współtworzy nas tradycja
„Plon niesiemy plon”, wypełniła ją 
ceremonia wręczenia chleba przez 
starostów na ręce burmistrza Ujazdu  
Tadeusza Kaucha i złożenie koron 
żniwnych. Burmistrz wręczył rów-

nież małe bochny przedstawicielom 
wszystkich sołectw i wybranym goś-
ciom. Witając zebranych, burmistrz 
powiedział m.in.: – Bądźmy dobrzy 
dla siebie jak chleb. Dziękuję za to, 
co gospodarze zebrali z pól, pomi-
mo różnych przeciwności. Dzięku-

ję za determinację i trud towarzy-

szący pracy rolnika. Dziękuję też za 
kultywowanie tradycji, czego wyra-

zem jest dzisiejsze święto. Bo to tra-

dycja nas współtworzy, niosąc nas 
i zakorzeniając w wartościach, któ-

re wyznaczały i którymi żyły po-

kolenia naszych przodków – mówił  
Tadeusz Kauch.

Uroczystości w Ujeź-

dzie były też dla burmi-
strza Tadeusza Kaucha 
okazją do pożegnania się 
z funkcją, którą pełnił od 
dwudziestu lat. Poinfor-
mował, że ze względów 
zdrowotnych nie będzie 
kandydował w najbliż-

szych wyborach. Poparł 
natomiast kandydaturę 
Huberta Ibroma, obecnie 
radnego powiatu strzele-

ckiego.
Rolników i wszyst-

kich mieszkańców powi-
tali także Roman Kolek 

– wicemarszałek województwa opol-
skiego i Józef Swaczyna – starosta 
strzelecki.

Żniwniok w Ujeździe był oczywi-
ście również okazją do zabawy, mię-

dzy innymi wieczorem podczas kon-

certu Kamila Bednarka. A wcześniej 
można było skosztować przeróżnych 
smakołyków, w tym miodów z gospo-

darstwa pszczelarskiego „Miś” (były 
miody kremowane, lipowe, spadzio-

we, wrzosowe, mniszkowe…), smako-

witych golonek, grilowanych warzyw, 
wina z regionalnych winnic. Natomiast 
seniorzy zdradzali zainteresowanym 
tajemnice tkactwa w ramach projek-

tu ,,Seniorzy tkają, pasje odkrywają”.
(tot) (TS)

Uroczystości w Ujeździe były dla burmistrza Tadeusza Kaucha okazją do pożegnania 
z funkcją, którą pełnił od dwudziestu lat. W nadchodzących wyborach poparł 
kandydaturę Huberta Ibroma (z prawej)
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Starostwie dożynek Klaudia Giemsa i Henryk Sładek pozdrawiali mieszkańców, 
jadąc przystrojoną bryczką 
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Rocznie przez Góry Stołowe 
przewija się 850 tys. turystów, 
a kolejne 200 tys., głównie 
pielgrzymów, przybywa  
do Wambierzyc. To świadczy  
o rozwoju ruchu turystycznego, 
który jest jednym z priorytetów 
gminy Radków, ale nie jedynym. 

Cały czas na terenie gminy trwa 
rozbudowa infrastruktury komunal-
nej, budowa nowych dróg, moderni-
zacja bazy oświatowej i sportowej. To 
inwestycje tworzące przyjazne miej-
sce do zamieszkania oraz rozwoju go-

spodarczego. Tylko w ciągu mijającej 
kadencji na ten cel wydanych zostało 
prawie 25 mln zł (nie licząc inwesty-

cji w trakcie realizacji). Dziś nie cho-

dzi już tylko o to, że-

by była na przykład 
szkoła. To ma być 
szkoła nowoczesna, 
przystosowywana do 
nowych standardów. 
Wyzwań przybywa.

Budżet państwa  
oraz Program Współ-
pracy Transgranicz-

nej Republika Czeska 
– Rzeczpospolita Pol-
ska 2007-2013, Pro-

gram Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich na lata 
2007-2013 i Zintegrowa-

ny Program Operacyj-
ny Rozwoju Regionalne-

go to źródła, z których 
gmina Radków do tej 
pory pozyskała najwię-

cej pieniędzy. Wśród 
owej trójcy programów 
prym wiedzie współpra-

ca transgraniczna, tak 
pod względem wielkości 
pozyskanego dofinanso-

wania, jak i różnorodno-

ści zrealizowanych inwestycji. Są to 
przede wszystkim budowy: dróg, par-
kingów samochodowych, ścieżek ro-

werowych, obiektów turystycznych… 

Kończąca się kadencja nie za-

trzymuje inwestycji samorządu  
Radkowa, czego przykładem jest 
choćby obecny rok. Zgodnie z pla-

nem trwa budowa zbior-
czej sieci kanalizacyj-
nej w Tłumaczowie 
– inwestycja za prawie 
11 mln zł. Nie ustaje po-

lepszanie bazy sporto-

wo-oświatowej. Po wy-

budowaniu szkół, hali  
i boisk sportowych przy-

szedł czas na ich termo-

modernizację – w 2017 r.  
wykonano ją w szko-

le w Wambierzycach,  

a w tym roku w Ści-
nawce Średniej. Jed-

nocześnie obiekty są 
przystosowywane do 
aktualnych potrzeb. 
Tu znów przykła-

dem jest Ścinawka 
Średnia. W budynku 
szkolnym urządzo-

no tam nowoczesne 
przedszkole, two-

rząc z całej jednostki 
funkcjonalny Zespół 
Szkolno-Przedszkol-
ny, a dotychczasowy 

obiekt przedszkola jest przebudowy-

wany na nowoczesny żłobek. Z du-

chem czasu idą też wybudowane kil-
ka lat temu obiekty sportowe. W tej 
chwili są doposażane w nowe urzą-

dzenia, takie jak: siłownie zewnętrz-

ne, skateparki czy powstałe tego lata 
linarium – nowoczesna ścianka wspi-
naczkowa w Ścinawce Średniej.

Przy realizacji inwestycji w gminie 
Radków jest miejsce na duże przed-

sięwzięcia sportowo-rekreacyjne oraz 
kulturalne. Cyklicznie organizowa-

ne są: Garmin Ultra Race – impreza 
biegowa w Górach Stołowych, która  
w tym roku zgromadziła ponad 2 tys.  
uczestników, Triminator (pływanie, 

Rozwój na wielu płaszczyznach
jazda na rowerze i bieg) dla najwięk-

szych twardzieli, czy Radkowski  
Kabaretowy Zalew Śmiechu, groma-

dzący kilka tysięcy widzów. Nato-

miast cały bieżący rok upływa pod 
znakiem obchodów jubileuszu 800-le-

cia Wambierzyc, w ramach których 
odbywają się koncerty, prelekcje,  
festyny i wiele innych wydarzeń.

– Koniec kadencji na każdym 
stanowisku pracy skłania do podsu-

mowań i bilansów. Najtrudniej do-

konać oceny w gminie, bowiem tu  
z uwagi na dynamikę zadań określe-

nia: sukces czy porażka zawsze po-

zostaną relatywne – podsumowuje  
Jan Bednarczyk, burmistrz Radkowa. 

(TS)

Wambierzyce podczas koncertu Orkiestry Symfonicznej z Polic (Czechy) na schodach 
Bazyliki WNMP 

Nowoczesny kompleks sportowy w Ścinawce Średniej 
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Drugiego września w Kamieniu Górowskim 
obchodzono uroczyście dożynki gminy Wąsosz, 
które zainaugurowane zostały mszą świętą odprawioną 
przez miejscowych kapłanów w kamieńskiej przytulnej 
świątyni. Był też czas na konkurs dożynkowych wieńców 
i pyszną zabawę, tak potrzebną ludziom po trudach 
związanych z pracą i różnymi obowiązkami. Radości 
w tym dniu było wiele na wąsoskiej pięknej i urodzajnej 
ziemi i radość ta łączyła całą społeczność tej ziemi.

Starostami Święta Plonów byli Barbara Dominiak i Leszek 
Łagocki, pracownicy dużego gospodarstwa rolnego Nad Baryczą 
sp. z o.o. w Kamieniu Górowskim. – Mamy 1000 sztuk bydła, 
50 ha borówki amerykańskiej i szparagi – wylicza pani Barbara. 
– Dotknęła nas też w tym roku susza, ale tragicznie nie jest i plony 
są dość możliwe – dodaje pan Leszek.

W tym dniu najbardziej przejętą osobą była współgospodyni 
Święta Plonów, sołtys Kamienia Górowskiego Jolanta Maślejak. 
– Ten rok był dla naszego sołectwa okresem dobrym – oceniła pani 
sołtys. – Zbiory były bardzo dobre, a susza nas oszczędziła i na na-
szym terenie deszcz padał często, zupełnie inaczej niż w regionie. 
Nie pamiętam, aby dożynki gminne kiedykolwiek były w Kamieniu 
Górowskim i cieszę się, że jesteśmy dzisiaj ich współgospodarzami. 
Na pewno będziemy się dobrze bawić.

– Przynosimy dzisiaj plony zbóż, utkane wieńce dożynkowe, kwia-
ty, owoce i warzywa, a przede wszystkim chleby, owoc pracy rolników, 
które dla każdego człowieka stanowią podstawowy pokarm – mówił 
m.in. podczas kazania ksiądz proboszcz Andrzej Pajdak. – Podzięku-
jemy Ojcu Niebieskiemu za tegoroczne plony, przeżywając wielkie 
Święto Dziękczynienia, dożynki gminne w Kamieniu Górowskim, 
a msza święta sprawowana jest za wszystkich organizatorów doży-
nek i rolników, dziękując im za tegoroczną pracę i zbiory. Będzie-
my dziś Bogu w Trójcy Jedynemu za ten plon urodzaju dziękować, 
a chleb, który przynosicie, jest najpiękniejszym symbolem życia, goś-
cinności, przyjaźni i wspólnoty parafialnej i rodzinnej. To źródło ży-
cia i podstawa naszej egzystencji. „Chleba naszego powszedniego daj 
nam Panie” – modlimy się każdego dnia. Przynosicie chleb urodzaju, 
piękne korony misternie skomponowane ze zbóż, kwiatów, owoców 
w radosny dzień gminnych dożynek i ten świąteczny dzień jest uko-
ronowaniem wielomiesięcznej pracy i troski, by to, co zasiane, wzro-
sło i właściwie się rozwijało. Chleb jest wartością bezcenną i gdy jest 
chleb, to jest wszystko.

Po mszy barwny korowód na czele z zespołem folkowym „Gieni 
Dudki” przemaszerował na teren nieopodal świetlicy wiejskiej, gdzie 
przyszedł czas na część obrzędowo-artystyczną i dobrą zabawę. Sta-
rostowie dożynek przekazali na ręce burmistrza Wąsosza Zbigniewa 
Stuczyka bochen chleba z tegorocznych zbóż, którym symbolicznie 
podzielono się z uczestnikami dożynek. Z kolei burmistrz przekazał 
bochny chleba wszystkim sołtysom gminy Wąsosz. 

– Z rąk starostów dzisiejszych dożynek otrzymałem bochen chleba, 
a pani starościna zaznaczyła, abym podzielił go sprawiedliwie, żeby 
go wystarczyło ludziom na wsi i ludziom w mieście – powiedział m.in. 
burmistrz Zbigniew Stuczyk. – Właśnie w taki sposób postaram się 
go dzielić. O miłości rolnika do ziemi można mówić wiele, ale war-
to pamiętać również, iż ten rolnik, chłop, w roku 1922 był w Legio-
nach, podczas II wojny światowej walczył z okupantem w Batalionach 
Chłopskich, a w roku 1980 strajkował w Rolniczej Solidarności, która 
pozwoliła zmienić nasz kraj. Zaś wielką miłością rolnika jest ziemia, 
jego codzienny warsztat pracy, i dzisiaj dziękuję wam, drodzy rolnicy, 
za codzienny trud. Życzę też wszystkim pięknej zabawy.

Ale jeszcze przed częścią artystyczną i zabawą rozstrzygnięto kon-
kurs na najładniejszy wieniec dożynkowy, w którym pierwszą lokatę 
zajęło sołectwo Sułów Wielki, przed sołectwami Ługi i Chocieboro-
wice. A później przyszedł czas na występy zespołów folklorystycz-
nych, gry i atrakcje dla wszystkich bez wyjątku. Gwiazdy wieczoru 
– Marioo i Markus P – zapewniły dobrą zabawę, na którą społeczność 
gminy z pewnością sobie zasłużyła. HS (TS)

Chleb 
wartością 
bezcenną

Urząd Miejski Wąsosza
pl. Wolności 17
56-210 Wąsosz 

tel. 65 543 78 50
fax 65 543 77 08

wasosz@dolnyslask.pl
www.wasosz.eu
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Gryfów Śląski

W pierwszą niedzielę 
września odbyły się 
Dożynki Wojewódzkie 
Dolnego Śląska. 
Tym razem rolników, 
sadowników, 
pszczelarzy, ogrodników, 
działkowców, hodowców 
gościł Gryfów Śląski.

Było tłumnie, kolorowo, radoś-

nie. A ponieważ dożynki, czyli świę-

to zebranych plonów, z dawien daw-

na są okazją do dziękczynienia Bogu 
za pomyślne zbiory, toteż właśnie od 
tego rozpoczęło się rolnicze święto. 
W kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej 
mszy świętej w intencji rolników prze-

wodniczył biskup legnicki Zbigniew  
Kiernikowski. Nabożeństwo dzięk-

czynne rozpoczął średniowieczny 
hymn ku czci św. Stanisława „Gaude  
Mater Polonia” („Raduj się, matko  
Polsko”). Ten XIII-wieczny utwór wie-

le stuleci temu śpiewało polskie rycer-
stwo po odniesionych zwycięstwach. 
Później pieśń towarzyszyła uroczystoś-
ciom narodowym. Zgodnie z tradycją, 
podczas mszy świętej poświęcone zo-

stały również rozstawione wokół koś-
cioła wieńce dożynkowe. 

W słowie do wiernych 
biskup Zbigniew Kierni-
kowski mówił o koniecz-

ności nauczenia się dzię-

kowania, o potrzebie 
umiejętności dzielenia się  
z innymi, o pielęgnowaniu ludz-

kiej solidarności. Zaznaczył, że po-

winniśmy dziękować za doświad-

czenia, z jakimi spotykamy się  
w naszym życiu, w tym także za wy-

darzenia trudne, które nas zaskakują,  
i za te pomyślne, które nas umacniają.  
Zaapelował do uczestników dożyn-

kowego spotkania o życie nienagan-

ne, sprawiedliwe, z prawdą w sercach.  
– Odkrywajmy każdego dnia sens na-

szej pracy i ludzkiej współpracy. (…) 
Pamiętajmy też nieustannie, że w na-

szym życiu nie jesteśmy panami, ale 
sługami tego, co wokół – mówił biskup 
Zbigniew Kiernikowski. Zaznaczył 
jednocześnie, że tradycja dziękczynie-

nia Bogu za plony i radość z tym zwią-

zana są czymś bardzo ważnym. Bo to 
ona między innymi kształtuje właściwe 
postawy i przypomina nam wszystkim, 
że jesteśmy ludźmi tej ziemi.

Po zakończeniu mszy świętej 
barwny korowód przeszedł ulicami  
Gryfowa Śląskiego na bulwar nad 

Kwisą, gdzie odbyła się dalsza część 
uroczystości dożynkowych. W koro-

wodzie szły delegacje ze wszystkich 
powiatów w regionie. Grały kapele 

ludowe. Niesione były wieńce 
dożynkowe, które wzbudza-

ły ogromne zainteresowanie. 
Bo rzeczywiście były to często 
swoiste arcydzieła. W tym ro-

ku wiele z nich zawierało także 
elementy patriotyczne. Rolnicy 

nie zapomnieli o 100-leciu odzyskania 
niepodległości przez Polskę.

Bulwar nad Kwisą tłumnie wypeł-
nił się mieszkańcami i gośćmi, któ-

rzy przyjechali z całego Dolnego Ślą-

ska i nie tylko. Był m.in. wojewoda 
dolnośląski Paweł Hreniak, 
senator RP Rafał Ślusarz, 
posłanka na Sejm RP Zofia  
Czernow, przedstawicie-

le diecezji wrocławskiej 
Kościoła ewangelicko-

-augsburskiego w Polsce  
i prawosławnej diecezji 
wrocławsko-szczecińskiej, 
liczni samorządowcy. 

Delegacje dożynkowe powitali go-

spodarz Dożynek Wojewódzkich mar-
szałek województwa dolnośląskiego  

Cezary Przybylski oraz burmistrz  
Gryfowa Śląskiego Olgierd Poniźnik. 
Odbyła się prezentacja wieńców do-

żynkowych. Odczytany został tak-

że list od prezydenta Polski  
Andrzeja Dudy, który swo-

im patronatem objął dolno-

śląskie uroczystości. W liście 
prezydent RP napisał m.in.: 
„Życzę, aby Państwa nieza-

stąpiona praca na ojczystej 
ziemi przyniosła dobre plo-

ny, aby pracy towarzyszyły 
satysfakcja i radość, a polska 
wieś z każdym rokiem stawa-

ła się coraz silniejsza ekono-

micznie i zasobniejsza”.
M a r s z a ł e k  

Cezary Przybyl-
ski przyjął rów-

n i e ż  b o c h e n 
chleba od staro-

stów Święta Plo-

nów. A byli nimi  
Tomasz Kraw-

czyk z miejsco-

wości Wieża koło Gryfowa 
Śląskiego (gospodaruje na 170 hek-

tarach, zajmuje się hodowlą krów)  
oraz Magdalena Sawicka z Rząsin  
(razem z mężem uprawia 40 hektarów 
ziemi, zajmuje się przede wszystkim 
produkcją mleka).

Zebranych w rymowany sposób 
powitał Olgierd Poniźnik, burmistrz  
Gryfowa Śląskiego:  – Witam Państwa 
serdecznie i gorąco wśród tych pagór-
ków leśnych, wśród tych łąk zielonych, 
szeroko nad błękitną Kwisą i Olzą roz-

ciągnionych, wśród tych pól malowa-

nych zbożem rozmaitem, pozłacanych 
Młyńską pszenicą i Wolbromowskim 
żytem. Gdzie barszcz Sosnowskiego 
jak świerzop, a gryka jak śnieg biała. 
Gdzie panieńskim rumieńcem niejedna 
gryfowska dziewczyna do rolnika pała. 

Natomiast Cezary Przybylski, 
marszałek województwa dolnoślą-

skiego, zwracając się do zgromadzo-

nych powiedział m.in.: – W sposób 
szczególny chcę podziękować rolni-
kom, ponieważ dożynki są jedną z naj-
piękniejszych tradycji kultywowanych  
w naszej historii od wieków. I to, co 
tutaj się dzieje, te przepiękne wieńce, 
darowanie chleba jest tego wyrazem. 
To szczególny dzień, w którym skła-

damy podziękowania rolnikom za ca-

łoroczny trud, a przede wszystkim za 
zbiory, z których możemy być dumni.  
Tym bardziej dumni, tym bardziej 
chcemy podziękować rolnikom, 
ponieważ ten rok był wyjątkowo  
trudny. Obchodzenie Święta Plonów  
pokazuje nam, jak odpowiedzialna 
jest praca polskiego rolnika, a zara-

zem zwraca uwagę na jej piękno i sens.  
Drodzy rolnicy, w najważniejszych 
chwilach zawsze pokazywaliście, jak 
ważne jest dla was przywiązanie do 
polskiej ziemi i tradycji. To właśnie wy 
wiecie najlepiej, jak uszlachetnia cięż-

ka, uczciwa praca. Dość powiedzieć, 
że to wy jesteście jedną z nielicznych 
grup zawodowych w Polsce pielęgnu-

jącą staropolskie tradycje w sposób 

zasługujący na najwyższą pochwałę. 
Prócz spuścizny swoich ojców, dzia-

dów, pradziadów pokazujecie następ-

nym pokoleniom nieocenioną wiedzę 
i doświadczenie zawodowe – mówił 
Cezary Przybylski.

Podczas Święta Plonów w Gry-

fowie Śląskim było też czyszczenie 
zboża przeznaczonego na tegoroczne 
siewy. Zespół „Łużyczanki” z Pobied-

nej zaprezentował obrzęd dożynko-

wy Misterium Chleba. Jury kierowa-

ne przez Elżbietę Berendt, kierownik 
Muzeum Etnograficznego we Wroc-

ławiu, wskazało też najpiękniejsze 
wieńce. Wszystkie były piękne, ale na 
dożynkowym podium stanęły te, które  
reprezentowały powiat trzebnicki,  
powiat ząbkowicki i powiat lubański.

(oto) (TS)

Jesteśmy ludźmi tej ziemi…

Podczas Święta Plonów w Gryfowie Śląskim było też czyszczenie zboża przeznaczonego na tegoroczne siewy. Tę odpowiedzialną pracę wzięli na siebie 
marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski (z lewej) i burmistrz Gryfowa Śląskiego Olgierd Poniźnik 

Zgodnie z tradycją, podczas mszy świętej biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski poświęcił wieńce dożynkowe

Za najpiękniejszy uznany został wieniec reprezentujący powiat trzebnicki

W tym roku liczne wieńce zawierały elementy patriotyczne. 
Rolnicy nie zapomnieli o 100-leciu odzyskania 
niepodległości przez Polskę 
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Sołectwo Grochowa dziewiątego września 
było gospodarzem dożynek gminy Bardo. 
– Ten rok był dla naszego sołectwa rokiem 
bardzo dobrym – ocenia sołtys ZBIGNIEW 
DUŚ. – Zrobiliśmy chodnik i asfaltową drogę, 
a przed dożynkami rada sołecka i wszyscy 
mieszkańcy się zjednoczyli i wykonali 
mnóstwo pracy, aby przygotować się do 
Święta Plonów. Z gminą współpracujemy 
bardzo dobrze, także dlatego, że mamy 
swojego radnego. A co do suszy, to nas też 
dotknęła, ale nie tak bardzo jak inne gminy  
w kraju, ponieważ było u nas trochę opadów  
i plony wyniosą średnio pięć ton z hektara. 

Gdy wielobarwny korowód dożynkowy dotarł do placu przy 
świetlicy wiejskiej w Grochowej, przyszedł czas na dożynkową 
mszę polową, której przewodniczył ksiądz Krzysztof Turaj, pro-

boszcz parafii św. Wawrzyńca w Braszowicach. – Gromadzimy 
się, aby podziękować Panu Bogu za plony ziemi, za to, że mamy 
co jeść, za to, że nie mamy wojny – mówił m.in. podczas kazania 
ksiądz proboszcz. – Rolnicy dzisiaj są najważniejsi i gdyby nie 
wasza praca, nie byłoby tej uroczystości.

Po Eucharystii oficjalnego otwarcia Święta Plonów dokonali 
starostowie dożynek Jadwiga i Zygmunt Balawenderowie wraz 
z burmistrzem Barda Krzysztofem Żegańskim, który, witając 
uczestników dożynek, w tym najstarszą mieszkankę gminy Bardo 
panią Janinę Topolanek z Grochowej, powiedział między innymi: 
– Dożynki niezwykle wpisują się w naszą narodową tradycję i to 
jedna z najważniejszych uroczystości w kalendarzu polskiej wsi, 
stanowiąca ukoronowanie całorocznej ciężkiej pracy rolników, 
a jednocześnie będąca hołdem składanym naturze i podzięko-

waniem za uzyskane plony. Kultywowanie tego święta świadczy 
o naszym przywiązaniu do tradycji i polskości. Drodzy rolnicy, 
mieszkańcy gminy Bardo! W tym wyjątkowym dniu przekazu-

ję wam szczere wyrazy szacunku i podziękowania za codzienną 
pracę, z owoców której wszyscy korzystamy. 

Rolnikom dziękowali także: radna sejmiku wojewódzkiego 
Grażyna Cal, Aleksandra Mirowska-Piałucha z dolnośląskiego 
urzędu marszałkowskiego, starosta ząbkowicki Roman Fester 
oraz Aleksander Kondratiuk, przewodniczący Rejonowej Władzy 
w Romanowie na Ukrainie. Warto podkreślić, iż samorząd Barda 
przed kilkoma miesiącami zawarł porozumienie z samorządem 
ukraińskim, a odwiedziny przyjaciół z Ukrainy na dożynkach  
w Grochowej były ich pierwszą oficjalną wizytą.

A po przemówieniach przyszedł czas na Misterium Chleba, 
podczas którego chlebem serdecznie się dzielono z wszystkimi 
uczestnikami święta, prezentowano i ośpiewano wieńce. Część 
artystyczną rozpoczął zespół „Wiolinek”, następnie wystąpili 
„Przełomiacy”, był pokaz zumby w wykonaniu grupy prowadzo-

nej przez Agnieszkę Malik, recital Julii Topolanek, a w między-

czasie wszystkich uczestników święta rozbawił do łez turniej sołty-

sów. Tradycyjnie Święto Plonów zakończyła zabawa taneczna pod 
gwiazdami, a o oprawę muzyczną zadbał DJ Franek. Grochowa  
i gmina Bardo tego dnia pokazały, jak bardzo szanują rolniczy trud, 
że świetnie potrafią zorganizować tak ważną uroczystość i że moż-

na bawić się niezwykle pomysłowo i kulturalnie. HS (TS) 

Ukoronowanie 
całorocznej 
pracy

Urząd Miasta i Gminy Bardo
Rynek 2 

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

Obecne władze gminy 
Krośnice odziedziczyły 
po poprzednich schedę, 
która nie pomagała 
w rozwoju gminy, 
czyli potężny dług, 
ale mimo tego balastu, 
w kadencji 2014-2018 
miejscowy samorząd 
konsekwentnie i planowo 
realizował wiele zadań 
infrastrukturalnych, 
w czym pomogła mu 
także odpowiedzialność 
radnych, którzy mimo 
różnic jednoczyli się, 
gdy zachodziła potrzeba 
dobrego działania na 
rzecz całej krośnickiej 
społeczności. Wtedy 
– gdy liczyło się dobro 
ogółu – partykularne 
interesy, animozje 
i uprzedzenia 
w zasadzie szły precz.

– Ostatnie cztery lata samorzą-
dowej pracy były na pewno ciekawe, 
także dla mnie osobiście, ale zapew-
ne również dla całego naszego sa-
morządu i dla mieszkańców gminy 
– ocenia wójt Andrzej Biały. – Mimo 
trudnej sytuacji finansowej w ja-
kiej się znaleźliśmy i dużego długu 
– a przypomnę tylko, że sprzeda-
liśmy w końcu roku 2014 budynek 
urzędu gminy i sytuacja nie była zbyt 
ciekawa – kontynuowaliśmy wielo-
milionowe inwestycje, jak choćby 

budowy: basenu z ruchomym dnem, 
nowego bloku dydaktycznego, szko-
ły w Bukowicach, kotłowni na zręb-
kę drzewną – i realizowaliśmy wiele 
mniejszych zadań. Zatem była to cał-
kiem niezła gimnastyka finansowa 
związana też z różnymi problema-
mi, chociażby przy budowie szkoły 
w Bukowicach. Te wszystkie inwe-
stycje trzeba było oczywiście do-
kończyć, a swoje pomysły dotyczące 

rozwoju naszej gminy mogłem rea-
lizować i wdrażać dopiero w latach 
2017-2018, czyli w drugiej połowie 
kadencji.

Potrzeby ludzi są najważniejsze
Warto podkreślić, że pomimo nie-

zwykle trudnej sytuacji finansowej, 
obecnemu samorządowi udało się 
zrealizować niemało przedsięwzięć 
– zarówno infrastrukturalnych, 
jak i prospołecznych – i jest to godne 
podkreślenia. 

– Mogę śmiało powiedzieć, że re-
alizowaliśmy inwestycje związane 
z bezpośrednimi potrzebami miesz-
kańców, czyli robiliśmy to, czego lu-
dzie od nas oczekiwali – wyjaśnia 
wójt Andrzej Biały. – Część miesz-
kańców narzekała, że inwestycje 
przeprowadzane są jedynie w stoli-
cy gminy, w Krośnicach, i w żaden 
sposób nie jest realizowana strate-
gia zrównoważonego rozwoju gminy. 

Inne wioski zostały przez naszych 
poprzedników zaniedbane – czyli 
w Krośnicach całkiem fajnie, a reszta 
gminy się raczej nie liczyła. Postano-
wiłem to zmienić – ponieważ Kroś-
nice mają to, co mają i teraz musimy 
tę infrastrukturę utrzymać, także re-
montować i naprawiać, bowiem nie 
wszystko zostało starannie wykona-
ne, ale przede wszystkim zaczęliśmy 
robić coś dobrego także w innych 
sołectwach. To między innymi place 
zabaw, remonty świetlic, wybudowa-
liśmy także nową świetlicę, jesteśmy 
już po przetargu – niestety nieroz-
strzygniętym – dotyczącym budowy 
chaty wiejskiej, czyli kolejnej świet-
licy, a ponadto złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie świetlicy w Kuźnicy.

Woda, strażacy i drogi
Ponadto przez ostatnie cztery lata 

gmina wspierała – oczywiście w mia-
rę możliwości finansowych – organi-
zacje i stowarzyszenia pozarządowe, 
w tym jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych, które zostały doposażone 
w drobniejszy sprzęt, wyremontowa-
no sześć remiz, a jedna z jednostek 
otrzymała samochód. 

– A ja jestem także dumny z tego, 
że zabezpieczyliśmy w wodę pitną 
wszystkich mieszkańców naszej 
gminy, czemu posłużyła przebudowa 
stacji uzdatniania wody w Kuźnicy 
Czeszyckiej i wybudowanie oko-
ło czterech kilometrów wodocią-
gu tranzytowego – podkreśla wójt 
Andrzej Biały. – Wszystko po to, aby 
zapewnić bezpieczeństwo w dostawie 
wody. W roku 2015 mieliśmy proble-
my z wodą, ograniczaliśmy jej spo-

życie, a w sierpniu mieliśmy kłopot 
z wypełnieniem wodą nowego ba-
senu. W tym roku, choć była susza, 
w zasadzie mieszkańcy naszej gminy 
już nie odczuli braku wody, a w wielu 
dolnośląskich gminach ludzie boryka-
ją się z tym problemem. W tej kaden-
cji remontowaliśmy i przebudowywa-
liśmy gminne drogi, ale również drogi 
powiatowe i część tych prac wykonali-
śmy dzięki zewnętrznemu dofinanso-
waniu – także unijnemu – i z finanso-
wych środków dolnośląskiego urzędu 
marszałkowskiego.

Szurkowski bardziej popularny
Na projekty związane z kulturą, 

sportem i rekreacją pieniędzy nie zo-
stało zbyt wiele i jest to w wypadku 
gminy Krośnice zupełnie zrozumia-
łe, ale i tak działo się tutaj, dzieje 
i będzie się działo całkiem sporo. 

– Sport rozwija się całkiem nieźle, 
mamy coraz więcej klubów sporto-
wych i oczywiście gmina wspiera na-
szych sportowców – mówi Andrzej 
Biały. – Od zeszłego roku uczestni-
czymy w konkursach na pozyskanie 
pieniędzy na te cele. A za duży suk-
ces uważam kontynuowanie Rajdu 
Ryszarda Szurkowskiego, w którym 
w zeszłym roku udział wzięło około 
700 osób, czyli prawie dwa razy wię-
cej niż wcześniej.

Współpraca z radnymi
Na początku tej kadencji większa 

część radnych nie podzielała projek-
tów rozwojowych wójta Andrzeja 
Białego, w dużej mierze było to po-
kłosie po jego poprzednikach, ale 
z czasem sytuacja się zmieniła. 

Najważniejsze są potrzeby 
naszych mieszkańców

– Na początku nie miałem więk-
szości w Radzie Gminy Krośnice 
– wspomina wójt Biały – i boleśnie to 
odczułem, bowiem wtedy zarządza 
się gminą tak jakby z zaciągniętym 
ręcznym hamulcem. Ale od końca ro-
ku 2015 większa część radnych mnie 
wspiera i pracuje się inaczej. Chcę też 
podkreślić, że zdecydowana więk-
szość uchwał – m.in. związanych ze 
zmianą budżetu gminy – przecho-
dzi jednomyślnie lub przy niewiel-
kim sprzeciwie, choć w roku 2016 
opozycyjni radni chcieli zablokować 
emisję obligacji, którymi chcieliśmy 
zapłacić za nowo wybudowaną szkołę 
w Bukowicach, a chodziło, bagatela, 
o 7,5 mln zł. Dzisiaj możemy sobie 
tylko wyobrazić, co by się stało, gdy-
by radni nie zgodzili się na emisję 
tych obligacji.

Nowa kadencja za pasem
Niedługo w gminie Krośnice 

rozpocznie się nowa kadencja 2018-
-2023 bogata w zadania, inwesty-
cje i różne priorytety, a od tego, 
jak zarządzana będzie gmina za-
leży, jak będzie się w niej żyć jej 
mieszkańcom. 

– A do spraw najważniejszych 
będzie należeć – moim zdaniem 
–  dbałość o płynność finansową 
gminy, także ze względu na termin 
wykupu naszego urzędu i realizo-
wanie potrzeb naszych mieszkań-
ców – uważa wójt Andrzej Biały. 
– Powinny być remontowane dro-
gi gminne i powiatowe, budowa-
ne chodniki i świetlice, montowane 
oświetlenie uliczne, modernizo-
wane wodociągi i rozbudowywana 
sieć kanalizacyjna. Postawimy też 
na rozwój turystyki. Dzisiaj mogę 
powiedzieć tylko tyle, że jeśli po-
nownie zostanę wójtem, to wszyst-
kim, o czym mówiłem, na pewno 
się zajmiemy. HS (TS)

Wójt Andrzej Biały

Kolejka wąskotorowa to ogromna atrakcja turystyczna Krośnic
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Lewin Brzeski

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim
ul. Rynek 1 

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

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

Kobierzyce

Urząd Gminy Kobierzyce
al. Pałacowa 1

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

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

Oświata to nie jest szybki 
dochodowy biznes.  
W nią trzeba zainwestować  
i cierpliwie czekać.  
W gminie Lewin Brzeski  
dobrze o tym wiedzą.

Kiedy dwa lata temu Artur Kotara,  
burmistrz Lewina Brzeskiego, mó-

wił Renacie Pawlus, dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Kawalerów Orde-

ru Uśmiechu w Skorogoszczy, że są 
plany znacznej rozbudowy placówki, 
nie bardzo w to wierzyła. Nawet kie-

dy rok później ruszyły prace, to przy-

glądała się temu z niedowierzaniem.  
A dzisiaj? – Marzenia się spełniają.  
To wielkie wydarzenia dla uczniów, 

rodziców, nauczycieli – mówiła  
Renata Pawlus podczas Opol-

skiej Wojewódz-

kiej Inauguracji  
Roku Szkolnego 
2018/2019, która 
odbyła się właśnie 
w Skorogoszczy.

Przed uroczy-

stościami w no-

wej szkole wszy-

scy chętni zostali 
zaproszeni do koś-

cioła pw. św. Ja-

kuba Apostoła 
na mszę świętą 

w intencji ucz-

niów, rodziców, 
nauczycieli i pra-

cowników szko-

ły. Uroczystości 
przewodn iczył 
biskup pomoc-

niczy diecezji 
opolskiej Rudolf 
Pierskała. W ho-

milii do dzieci  
i młodzieży mó-

wił – nawiązu-

jąc do czytania  
z Ewangelii – 
m.in. o koniecz-

ności pomnażania talentów, jakie 
każdy z nas otrzymał. Zaznaczył,  
że przewodnikami w ich rozwijaniu 
są rodzice i nauczyciele.

Podczas szkolnych uroczystości 
Michał Siek, opolski kurator oświa-

ty, mówił o dość szczególnym czasie 
w oświacie. 

– Naukę zakończy ostatni rocz-

nik gimnazjalistów i pierwszy rocz-

nik ósmoklasistów. To oznacza, że 
o miejsca w szkołach średnich bę-

dą się wiosną ubiegać dwa roczniki 
uczniów – mówił kurator.

Wojewoda opolski Adrian  
Czubak witając wszystkich powie-

Spełnione marzenia
dział: – W tym roku 
Wojewódzka Inau-

guracja Roku Szkol-
nego odbywa się 

w Szkole Podstawo-

wej im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu  
w Skorogoszczy.  
Placówka ta została  
wybrana ze względu  
na nietuzinkowego  
patrona oraz dosko-

nałe zarządzanie 
przez władze samo-

rządowe.
Artur Kotara, burmistrz Lewina 

Brzeskiego, powiedział, że sprawy 
oświaty w gminie należą do najważ-

niejszych. Dlatego uwieńczone suk-

cesem starania o 2,5 mln zł unijnej 
dotacji na rozbudowę szkoły w Sko-

rogoszczy (gmina dołożyła 2 mln zł 
z własnych środków finansowych) 
ogromnie cieszą. 

– Jestem przekonany, że dzieci 
i młodzież wykorzystają to, co do-

stały. Po ukończeniu tej szkoły da-

lej będą się uczyły w szkołach śred-

nich. Potem rozpoczną studia, by 
po ich zakończeniu wrócić do na-

szej gminy i zdobyte umiejętności 
spożytkować na tej pięknej ziemi  
– mówił burmistrz.

W tym roku na Opolszczyźnie 
poszło do szkół ponad 100 tysięcy 
uczniów, z czego ponad 9 tysięcy to 
pierwszoklasiści. W całym regio-

nie działa 415 szkół podstawowych,  

52 szkoły branżowe I stopnia, 45 szkół 
technicznych oraz 51 liceów ogólno-

kształcących.  (mm) (TS) Od lewej: burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara, starosta brzeski 
Maciej Stefański, dyrektor szkoły w Skorogoszczy Renata Pawlus  
i wojewoda opolski Adrian Czubak podczas szczególnego momentu  
dla uczniów i nauczycieli ze Skorogoszczy 

Biskup pomocniczy diecezji opolskiej Rudolf Pierskała pobłogosławił 
pierwszoklasistów

W części artystycznej uczniowie przedstawili historię współpatronki 
szkoły w Skorogoszczy, Ireny Sendlerowej – Sprawiedliwej wśród 
Narodów Świata, damy Orderu Orła Białego oraz Orderu Uśmiechu 
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Rozmowa  
z RYSZARDEM PACHOLIKIEM, 
wójtem gminy Kobierzyce

– Niedawno był pan na XXVIII 
Forum Ekonomicznym w Krynicy-
-Zdroju, na którym premier RP Ma-
teusz Morawiecki mówił m.in. o tym, 
jak ważna jest współpraca rządu  
z dobrymi włodarzami gmin…

– …i obojętnie, jaka by nie była sy-

tuacja, to współpraca jest konieczna, 
bowiem bez niej nie można osiągnąć 
sukcesu. Na Forum – jako jedyny – mia-

łem półgodzinny panel z racji wygra-

nia przez gminę Kobierzyce Rankingu  
Finansowego Samorządu Terytorialne-

go, przygotowanego przez Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie i Instytut 
Wschodni. Nagrodę wręczono podczas 
IV Europejskiego Kongresu Samorzą-

dów w Krakowie. Kobierzyce uznano 
za najlepszą gminę wiejską w Polsce 
pod względem zarządzania finansami. 
Na Forum mówiłem o tym, jak osiąg-

nąć sukces w samorządzie gminnym.
– To właśnie w Kobierzycach 

ostatnia kadencja była pod znakiem 
sukcesu, budżety były coraz wyższe  
i pozyskaliście niemałe dofinanso-
wania do swoich inwestycji. W takim 
razie proszę powiedzieć: jak osiąg-
nąć samorządowy sukces?

– Rzeczywiście, w tej kadencji 
wyraźnie budżety naszej gminy się 
powiększały. Przed siedemnastu la-

ty, gdy rozpoczynałem wójtowanie 
w Kobierzycach, budżet gminy wy-

nosił 19 mln zł. Dzisiaj jest to ponad 
200 mln zł po stronie 
dochodów, a wydat-
ki wynoszą prawie 
300 mln zł. Rozpo-

czynamy niezwykle 
ważne zadania, naj-
większe w historii 
gminy Kobierzyce  
i po trudnościach 
dokumentacyjnych 
niebawem ruszamy  
z budową kanaliza-

cji w środkowej jej 
części, czyli jedena-

stu miejscowościach, 
co pochłonie około  
100 mln zł. Ponadto kończona jest 
budowa nowej oczyszczalni ścieków  
w Kobierzycach, budujemy remizę  
w Pustkowie Żurawskim, drugi ośro-

dek zdrowia w Kobierzycach, a nieba-

wem, w październiku, dzieci pójdą do 
przedszkola i żłobka w Kobierzycach. 
Poza tym niedawno otwieraliśmy ry-

neczek w Tyńcu Małym, budujemy też 
trzy świetlice, a na dwie kolejne nie-

długo rozstrzygniemy przetargi. Oczy-

wiście będziemy dalej inwestować  
w oświatę, budować szkołę w Bie-

lanach Wrocławskich, projektujemy 
kolejne rozbudowy zespołów szkół  
– w Kobierzycach, Pustkowie Żuraw-

skim, Tyńcu Małym i w Wysokiej. Za-

tem w oświatę zainwestujemy w następ-

nej kadencji potężne środki finansowe.
– A co z drogami?
– Robiliśmy dużo dróg – także 

śródpolnych – i ulic oraz oświetlenie  
i powoli, używając kolokwializmu, 
zamykamy tematy drogowe. Chcę 
podkreślić, że w tym roku realizowa-

liśmy około 200 inwestycji – od naj-
mniejszych do tych naprawdę wielkich  
i kosztochłonnych.

– Niedawno premier Mateusz 
Morawiecki powiedział, że będzie 
realizowana trasa S8 z Wrocławia 
do granicy z Czechami…

– …która przede wszystkim wpły-

nie na zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców gmin, 
przez które będzie 
przechodziła, a także 
użytkowników tej dro-

gi. Pod uwagę brane są 
dwa warianty koryta-

rzy przebiegu tej trasy 
i mam nadzieję, że zo-

stanie wybrany kory-

tarz przez nas propo-

nowany, który omija 
miejscowości i wiedzie 
po gruntach rolnych.  
A była „ósemka” sta-

nie się wtedy drogą lo-

kalną, co uspokoi ruch  
i poprawi bezpieczeństwo. Czekamy 
na tę drogę, która rozpocznie się od 
Magnic, tak jak czekamy na przebu-

dowę autostrady A4.
– Jak jawi się najbliższa przy-

szłość gminy Kobierzyce?
– Naprawdę bardzo dobrze. Mamy  

wysokie dochody własne i dywer-
syfikację tych dochodów – mamy 
zarówno logistykę, jak i przemysł, 
handel i usługi. A największym prob-

W miejscu stać nie będziemy
lemem, i to nie tylko naszej gminy, są 
ludzie, a raczej ich brak. Buduje się 
już trzecia fabryka LG Chem Energy 
baterii do samochodów elektrycz-

nych, gdzie potrzeba będzie około 
siedmiu tysięcy pracowników i dzi-
siaj nie wiadomo, skąd ich wziąć. 
A przecież powstają kolejne zakła-

dy. Problemem są także astrono-

miczne ceny na rynku wykonawców  
i rozstrzyganie przetargów.

– Ale gmina Kobierzyce w miej-
scu nie stoi…

– …i stać nie będzie, tylko dalej 
będziemy dynamicznie się rozwijać  
i polepszać poziom życia mieszkańców 
naszej gminy.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Ryszard Pacholik dziękuje policjantom za ich pracę
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Na sułowskim stadionie budowane 
jest zaplecze socjalne dla zawodni-
ków tamtejszego KS „Barycz”.

Budujemy dla Sułowa
W piątek 21 września uroczyście 

przekazany został mieszkańcom 
Sułowa nowy chodnik przy uli-
cy Żmigrodzkiej. To kolejna waż-
na inwestycja dla tej miejscowości 
(licznie odwiedzanej także przez 
turystów), która sprawia, że będzie 
bezpieczniej. 

Obecnie trwa największa inwe-
stycja – warta 4 mln zł termomo-
dernizacja szkoły podstawowej. Od 
czasu budowy oczyszczalni ścieków 
jeszcze nikt nie zainwestował tak 
wielkich pieniędzy w Sułowie. To 
będzie najnowocześniejsze szkoła 
w gminie, ponieważ energię grzew-
czą będzie czerpać z ziemi poprzez 
pompy ciepła obsługiwane przez pa-
nele fotowoltaiczne umieszczone na 
dachu. A więc szkoła samowystar-
czalna energetycznie.

Kolejną ważną inwestycją rea-
lizowaną obecnie w Sułowie jest 
budowa zaplecza socjalnego dla za-
wodników KS „Barycz”. Już wios-
ną przyszłego roku budynek wart 

1 mln zł będzie gotowy, a zawod-
nicy sułowskiej „Baryczy” z dumą 
przywitają pierwszych gości. 

Wszystkie inwestycje dla Suło-
wa nie byłyby możliwe bez wspar-
cia radnych Stanisława Kuśnierza 
i Edmunda Bienkiewicza. 

mm (TS)

Milicz

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

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

Inwestycje 
podejmowane przez 
samorządy są jednym 
z najważniejszych 
elementów rozbudowy 
lokalnej infrastruktury 
technicznej i społecznej. 
Efekty tych działań 
to powiększenie majątku 
gminy, ale chyba 
przede wszystkim 
to zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców, instytucji 
działających na danym 
terenie oraz małych, 
średnich i dużych firm.

Ostatnie lata były dla gminy Milicz 
czasem wielu przedsięwzięć. Zupeł-
nie niedawno pisaliśmy, że nie bę-
dzie przesadą, jeśli o mieście i gminie 
Milicz powiemy, że jest w budowie. 
Bo dzieje się tutaj więcej niż dużo. 
Władze samorządowe pokazują, że 
można umiejętnie planować i gospo-
darować finansami, w tym zabie-
gać skutecznie o środki finansowe 
z funduszy unijnych. Bo to właśnie 
one w ogromnym stopniu pomagają 
zmieniać wizerunek ziemi milickiej.

Nie tylko Wszewilki
Zupełnie niedawno, bo w połowie 

września, otwarto na przykład no-
wą drogę i rondo we Wszewilkach. 
Miejscowość ta utraciła już wiejski 

charakter i dziś stanowi dynamicznie 
rozwijające się przedmieścia Milicza. 
Tutaj domy jednorodzinne wyrastają 
jak grzyby po deszczu. Jednak miesz-
kańcy musieli dojeżdżać do swoich 
nowych domostw kiepskimi droga-
mi gruntowymi, które szczególnie po 
deszczach stawały się wręcz nieznoś-
ne. Latami czekano na nowe bruko-
wane ulice i w końcu się udało. A sko-
rzystano z Programu Rozwoju Wsi, 
bo mimo że Wszewilki utraciły cha-
rakter wiejski, to formalnie nadal są 
wsią. Kosztująca ponad 3,5 mln zł 
inwestycja (ponad 1,6 mln dofinanso-
wania), zdecydowanie odmieniająca 

życie mieszkańców, została oficjal-
nie i uroczyście otwarta 14 wrześ-
nia. Wybudowane rondo otrzymało 
nazwę ronda Czerwonych Maków 
– w rocznicę 100-lecia niepodległości 
nawiązującą do kwiatów spod Monte 
Cassino.

Na mapie inwestycyjnej milickiej 
gminy Wszewilki nie są osamotnio-
ne. Samorządowcy są przekonani, 
że najważniejsze jest bezpieczeń-
stwo mieszkańców, a wzmocnić 
je mogą nowe drogi i chodniki. 
W kadencji Piotra Lecha, burmistrza 
Milicza, od 2015 r. wybudowano lub 
wyremontowano około 15 km dróg, 
czyli pięciokrotnie więcej niż robio-
no wcześniej. Powstało też prawie 
10 km chodników. Sztandarowymi 
inwestycjami drogowymi tej kaden-
cji – poza wspomnianymi wcześniej 
nowymi ulicami we Wszewilkach 
– są też w Miliczu 
aleja Niepodle-
głości oraz ulica 
Mostowa razem 
z rowerową ob-
wodnicą miasta.

Nowe drogi mają także mieszkań-
cy innych miejscowości, m.in. Kątów, 
Łąk, Sułowa, Czatkowic, Święto-
szyna, Ostrowąsów czy Miłosławic. 
Z Milicza do Sułowa i dalej do Żmi-
grodu w końcu można dojechać równą 
drogą. Udało się rozwiązać problem 
parkowania przy Rynku na ulicy Kro-

toszyńskiej. Powstał tu nowoczesny 
parking. Koniec jeżdżenia po dziurach 
i zamartwiania się, czy przypadkiem 
nie urwiemy w swoim samochodzie 
zawieszenia. Przed włodarzami mia-
sta budowa kolejnych parkingów mię-
dzy tzw. wudetami na ul. Wojska Pol-
skiego oraz przy ośrodku kultury.

Do zobaczenia na ścieżce
Wspomniałem przed chwilą o ro-

werowej obwodnicy Milicza, ale to 
nie jedyna inwestycja realizowana 
z myślą o miłośnikach jednośladów. 
Gmina Milicz to miejsce na mapie 
Dolnego Śląska, które już od dość 

dawna przyjazne jest rowerzystom. 
Wszystko zaczęło się od hasła „Kolej 
na rower” i budowy pierwszej tema-
tycznej ścieżki rowerowej trasą daw-

nej wąskotorówki. 
Powstałe wów-
czas ponad 20 km 
ścieżki w zeszłym 
roku rozbudowane 
zostało o kolejne 

3 km – z Sułowa aż do granicy gminy 
i powiatu za Gruszeczką. W przyszło-
ści połączy ona Milicz z Wrocławiem. 

Ścieżki rowerowe wyrastają 
w gminie jak grzyby po deszczu, gdyż 
nie buduje się tutaj ani jednej nowej 
drogi bez wytyczenia trasy dla dwóch 
kółek. Wydłużona została już ścież-
ka rowerowa przy ulicy Wojska Pol-
skiego nad zalewem. Bezpieczna dla 
rowerzystów jest już ul. 1 Maja i wie-
le innych miejsc w Miliczu i gminie. 
Oczywiście to nie wszystko. Władze 
miasta i gminy mówią, że przed nimi 
budowa – wspólnie z powiatem oraz 
gminami Krośnice i Cieszków – 
wielu kilometrów tras rowerowych. 
Tytuł „Gminy Przyjaznej Rowerzy-
stom” oraz miano Rowerowej Stolicy 
Dolnego Śląska zobowiązuje. 

Miliony dla szkół
Jeszcze nigdy w gminie Milicz nie 

zainwestowano tak wielkich pienię-
dzy w placówki oświatowe. Jest to 
możliwe dzięki pieniądzom z Unii 
Europejskiej. Główne inwestycje to 
termomodernizacje trzech szkół pod-
stawowych: SP nr 1 i SP nr 2 w Mili-
czu oraz szkoły w Sułowie – za prawie 
10 mln zł. Kolejne 10 mln zł będzie 
kosztować budowa najnowocześniej-
szej na Dolnym Śląsku sali sportowej.

Około 700 tys. zł gmina wydała 
na wyposażenie gabinetów lekcyj-
nych do nauki przedmiotów ścisłych 
i informatyki. Kolejne 700 tys. zł to 
realizacja unijnego programu eduka-
cyjnego pn. SKOK. Ponad 500 tys. zł 
zainwestowano w szkoły, by je do-
stosować do zmian w polskim szkol-
nictwie, szczególnie w wyposażenie 
sal lekcyjnych w najnowocześniejszy 
sprzęt edukacyjny.

Po szkołach, w których teraz 
trwają prace, przyjdzie czas na ko-
lejne. Na początku planowany jest 
gruntowny remont i rozbudowa 
szkoły Czatkowicach, dokończe-
nie modernizacji szkoły w Nowym 

Zamku (sala gimnastyczna) oraz 
zmiana systemu ogrzewania w pod-
stawówce w Dunkowej.

Czas na sport
W kadencji burmistrza Piotra 

Lecha gmina Milicz mocno po-
stawiła także na sport. Oprócz 
zwiększenia dotacji dla klubów 
i na organizację imprez sporto-
wych zainwestowano również 
w obiekty. Powstał Stadion Lekko-
atletyczny im. Sylwestra Zimnego. 
Obok niego, również na Karłowie, 
z prawdziwego zdarzenia boisko 
trawiaste. Budowana jest najnowo-
cześniejsza na Dolnym Śląsku sa-
la sportowa przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Miliczu. Nie tylko 
miasto może pochwalić się nowy-
mi obiektami sportowymi. Boiska 
do piłki nożnej powstały także na 
wsiach, między innymi w Święto-
szynie czy Kaszowie. Całościowo 
– dzięki zaangażowaniu dyrektor 
Małgorzaty Posackiej – wyremon-
towano w końcu salę gimnastyczną 
w szkole we Wziąchowie Wielkim. 

Inwestycyjny rozmach

W połowie września otwarta została nowa droga i rondo we Wszewilkach. Miejscowość ta utraciła 
już charakter wiejski i stanowi dziś dynamicznie rozwijające się przedmieścia Milicza

Gmina Milicz to miejsce na mapie Dolnego Śląska, które już od dość dawna przyjazne jest rowerzystom

Obecnie budowana jest najnowocześniejsza na Dolnym Śląsku sala sportowa 
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Miliczu 
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Urząd Gminy Kłodzko
ul. Okrzei 8a

57-300 Kłodzko
tel. 74 647 41 00
fax 74 647 41 03

ug@gmina.klodzko.pl
www.gmina.klodzko.pl

Kłodzko – gmina

Rozmowa  
ze STANISŁAWEM LONGAWĄ, 
wójtem gminy Kłodzko

– Kończy się kadencja 2014- 
-2018…

– …która była dla nas prze-

de wszystkim przygotowaniem się  
i rozpoczęciem inwestycji współfi-
nansowanych ze środków finanso-

wych z Unii Europejskiej. Od same-

go początku mojej pracy w Urzędzie 
Gminy Kłodzko – czyli już przed 
prawie szesnastu laty – byłem odpo-

wiedzialny za przygotowanie gminy 
do absorpcji pieniędzy unijnych, bu-

dowałem zespół pracowników zaj-
mujących się pozyskiwaniem tych 
środków i to nam nie najgorzej wy-

chodziło. Wprawdzie trudno mówić 
o stuprocentowej skuteczności, ale 
na pewno o grubo ponad 80-pro-

centowej – jeśli chodzi o pozyskanie 
tych pieniędzy. Zatem – moim zda-

niem – w tej kadencji najważniejsze 
było odpowiednie przygotowanie 
dokumentacji i wniosków o dofi-
nansowanie zadań. Poza tym zajęli-
śmy się także zagospodarowaniem 
tych miejsc na terenie naszej gmi-
ny, które po latach 90. utraciły swo-

je funkcje gospodarcze – na przy-

kład byłych Zakładów Przemysłu 
Lniarskiego „Lech” w Ołdrzycho-

wicach Kłodzkich. Ponadto istotna 
była dla nas aktywizacja Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej i mam sa-

tysfakcję, że podczas mojej pracy  
w urzędzie w strefie rozpoczę-

ły działalność dwie firmy, a jedna  
z nich podwaja swą działalność, pro-

dukcję, zatrudnienie i powierzch-

nię. A trzecim priorytetem naszego  
samorządu była oświata.

– Rozwojowy sukces gminy 
Kłodzko budowany był również 
przez dobrą współpracę władz 
gminy z radnymi. Nie pamiętam 
jakichś większych sporów, nachal-
nego przepychania partykular-
nych interesów czy politycznego 
rabanu. Od wielu lat promujemy 
waszą gminę i zawsze wydawało 

mi się, że statek z napisem „Gmina 
Kłodzko” płynie jednym kursem 
do obranego portu, bez większych 
huraganów.

– Było dla mnie bardzo ważne, 
aby z radnymi i mieszkańcami naj-
bardziej zainteresowanych miejsco-

wości konsultować kolejne sprawy 
trafiające do rady gminy. Czasami 
trzeba było się wycofać ze swoich 
pomysłów, bowiem bywają prob-

lemy, które mają swój zły czas na 
omawianie, ale były też sprawy,  
o których radni decydowali jednym 
czy dwoma głosami. Umawialiśmy 
się z radnymi, że szczerze rozma-

wiamy o wszystkich sprawach i to 

przynosiło skutek, a jeśli jakaś de-

cyzja została podjęta na klubie rad-

nych, to podczas sesji zazwyczaj 
uzyskiwała akceptację większości.

– Z czego jest pan najbardziej 
dumny?

– Jestem bardzo usatysfakcjono-

wany naszą Specjalną Strefą Gospo-

darczą, którą udało się uruchomić 

wbrew wielu niedowiarkom. Ponad-

to rozszerzyliśmy sieć przedszkoli 
i zajęliśmy się budową żłobków…

– …czyli inwestycjami w przy-
szłość…

– …i to nie tylko pod kątem do-

brego rozwijania się dzieci, ale tak-

że zwiększenia możliwości podjęcia 
pracy przez rodziców przedszko-

laków i mam nadzieję, że będzie 
to pozytywnie wpływać na decy-

zje osiedlania się młodych ludzi na 
terenie gminy Kłodzko i na rozwój 
osadnictwa – kupno działek budow-

lanych bądź mieszkań w Krosnowi-
cach, Ołdrzychowicach czy Jaszko-

wej, gdzie baza sportowa, oświatowa 
i społeczna są na najwyższym pozio-

mie na terenie naszej gminy.
– Nie będzie się pan ubiegał  

o kolejne, tym razem pięcioletnie,  
wójtowanie w gminie Kłodzko. 
Czym się pan zajmie?

– Są tacy, którzy mówią, że 
mógłbym jeszcze trochę popraco-

wać jako wójt, ale ja wcześnie za-

cząłem, ponieważ w wieku 27 lat 
zostałem zastępcą wójta…

– …a potem był pan wicemar-
szałkiem województwa dolnoślą-
skiego…

– …i funkcjonowałem naprawdę 
na wysokich obrotach. Może więc 
czas trochę zwolnić, ale nie wiem, 
czy mój organizm mi na to pozwoli 
(śmiech). Na moją decyzję wpłynęła 
konieczność poważnego zajęcia się 
moim gospodarstwem rolnym, cze-

go nie da się dobrze pogodzić z peł-
nieniem funkcji wójta.

– W którym kierunku – pań-
skim zdaniem – powinna rozwijać 
się gmina Kłodzko?

– Trzeba dokończyć rozpoczęte 
inwestycje, na które udało się po-

zyskać środki zewnętrzne. Jest to 
związane z budową sześciu świetlic 
oraz dwóch obiektów kultury i to 
jest najbardziej oczekiwane przez 
mieszkańców. A po drugie – ważna 

będzie kontynuacja wodociągowa-

nia naszych miejscowości i ochro-

na środowiska. To nie tylko uregu-

lowanie gospodarki ściekowej, lecz 
także redukowanie niskiej emisji, co 
na obszarach wiejskich – z powo-

du skromności dostępnych środków  
finansowych – będzie bardzo trudne, 
a potrzeby są ogromne. Podkreślę 
to, co moim zdaniem jest kuriozal-
ne, bowiem spotykamy się z od-

mową Polskiej Spółki Gazowniczej 
dotyczącą rozbudowy sieci gazowej  
z powodu – ich zdaniem – nieopła-

calności tej inwestycji. 
– Czy to już koniec pana drogi 

samorządowej?
– Absolutnie nie! Spróbuję swo-

ich sił w wyborach do sejmiku woje-

Ludzie na pewno mnie znajdą
wództwa dolnośląskiego i niedługo 
zobaczymy, jakie będą decyzje wy-

borców i czy będzie mi dane brać 
udział w pracach nad rozwojem 
Dolnego Śląska. Mam nadzieję, że 
moja wiedza i doświadczenie mogą 
być tam przydatne.

– Jest pan ostatni na liście. Czy 
wyborcy odnajdą tam Stanisława 
Longawę? Ludzie patrzą chyba 
od góry…

– Bywam czasem przewrotny.  
A ludzie? Jeśli będą chcieli mnie 
znaleźć, to na pewno znajdą.

– Kto mógłby pana zastą-
pić na stanowisku wójta gminy 
Kłodzko?

– Cieszę się, że jeden z mo-

ich współpracowników zdecydo-

wał się ubiegać o stanowisko wójta 
naszej gminy. Jest nim przewod-

niczący Rady Gminy Kłodzko  
Zbigniew Tur i właśnie na niego 
oddam swój głos.

– A ja w imieniu redakcji 
„Gminy Polskiej” dziękuję panu 
za wiele lat współpracy, za to, że 
mogliśmy promować i wspierać 
wasz samorząd i gminę. To była 
dla nas wielka przyjemność, sa-
tysfakcja i prawdziwy zaszczyt.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Stanisław Longawa
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Przedszkole w Jaszkowej Dolnej

Budowa kanalizacji w Święcku
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Pieńsk

Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku
ul. Bolesławiecka 29 

59-930 Pieńsk
tel. 75 778 65 11, 12, 13, 15 

fax 75 778 64 05 
piensk@piensk.com.pl

www.piensk.com.pl

Gogolin

Urząd Miejski w Gogolinie
ul. Krapkowicka 6

47-320 Gogolin
tel. 77 407 68 00
fax 77 466 62 47

urzad@gogolin.pl
www.gogolin.pl

Rozmowa z JANEM MAGDĄ, 
burmistrzem Pieńska

– Zazwyczaj mówi się o tym 
rzadziej, ale warto chyba poroz-
mawiać o ważnym w samorządo-
wej pracy wspieraniu organizacji 

pozarządowych, w tym Ochotni-
czych Straży Pożarnych, klubów 
sportowych i różnych – także kul-
turalnych – stowarzyszeń.

– Rzeczywiście, jest to ważna 
sfera samorządowej działalności, 
ale nie ma na nią tak wielkich pie-

niędzy, jakie chcielibyśmy prze-

znaczyć na wspieranie organizacji 
pozarządowych. Oczywiście or-
ganizacje te składają do nas wnio-

ski o dofinansowania i jak co ro-

ku mamy na to zagwarantowaną 
kwotę – to ponad 200 tys. zł –  

ale zawsze na coś brakuje. Do 
tej pory to burmistrz decydował, 
kto ma pozyskać i ile dofinan-

sowania, ale od tego odeszliśmy  
i jest powołana komisja decydująca  
o tych sprawach, w której zasiadają  
nasi radni.

– Ile macie klubów sporto-
wych?

– Kilka, w których uprawiana 
jest m.in. piłka nożna, zapasy i pod-

noszenia ciężarów.
– A Ochotnicze Straże Pożarne?
– Na wspieranie czterech OSP 

mamy przeznaczone w budżecie 
gminy środki finansowe i wszyst-
kie jednostki staramy się traktować 
jednakowo, ale tylko jedna z nich  
– OSP w Pieńsku – jest w Krajowym 
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym 
i z tego powodu traktowana jest  
z większa atencją. Właśnie ta jed-

nostka jest jako pierwsza powiada-

miania o zdarzeniach i ona pierwsza 
wyjeżdża na akcje ratownicze. Nic 
też dziwnego, że na pieńską OSP 
kładziemy większy nacisk. Chcę też 
zaznaczyć, że złożyliśmy wnioski 
na dofinansowanie niektórych pro-

jektów i otrzymaliśmy w tym roku 
po pół miliona złotych na budowę 
świetlic wiejskich wraz z remizami 
w Bielawie Dolnej i Dłużynie Dol-
nej i te zadania postaramy się zrea-

lizować w przyszłym roku.
– Czy gmina wspiera także ze-

społy kulturalne?

Wspierać organizacje pozarządowe
– Naturalnie. Mamy dwa zespoły 

ludowe – „Lasowianie” i „Żarki” – 
które nie działają jako samodzielne 
stowarzyszenia, tylko funkcjonują 
przy naszym Domu Kultury w Pień-

sku. „Lasowianie” to zespół znany, 
zdobywający wiele nagród, który 
występował m.in. na antenie Radia 
Wrocław. Wspieramy te zespoły fi-
nansowo, oczywiście w miarę na-

szych możliwości – jeśli potrzebne 
są pieniądze na jakiś wyjazd czy 
przegląd, to zawsze pieniądze się 
znajdą. A z drugiej strony zawsze 
możemy liczyć na nasze zespoły 
przy uświetnianiu naszych lokal-
nych wydarzeń i imprez.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Ochotnicza Straż Pożarna w Pieńsku
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Burmistrz Jan Magda
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Jest sprawnie zarządzanym 
organizmem samorządowym, 
a rozmiar realizowanych zadań 
inwestycyjnych i konsekwencja 
w działaniach mogłyby 
zadowolić wiele gmin,  
i to nie tylko na Opolszczyźnie. 
Zatem nikogo nie powinno 
dziwić, że osadnictwo i rozwój 
mieszkalnictwa w gminie 
Gogolin nabrały niezłego 
tempa. Także dlatego, 
że miejscowy samorząd, 
wzbogacając infrastrukturę 
gminy, stawia między innymi 
na rozbudowę bazy  
sportowo-rekreacyjnej.

Potencjał gospodarczo-intelektu-

alny każdej gminy buduje się także 
dzięki nowym mieszkańcom i wie  
o tym dobrze każdy z doświadczo-

nych samorządowców. W Gogolinie  
szanowani są starsi mieszkańcy, 
którzy latami budowali gminę i są 
jej solą, ale stwarza się dobre wa-

runki także dla nowych osadników.  
We wrześniu sprzedano cztery 
działki pod budowę domków jed-

norodzinnych na nowo budowa-

nym osiedlu Dębowym w Gogolinie  
i rozstrzygnięto przetarg na sprze-

daż dwóch działek budowlanych, na 
których zbudowanych zostanie sześć 
kolejnych wielorodzinnych budyn-

ków mieszkalnych przez spółkę ko-

mandytową – Osiedle Mieszkaniowe  
Ligonia Spółka z o.o. z Komornik. 

– Nie zwalniamy tempa i działa-

my planowo, a niebawem poznamy 
wykonawcę niemal 700-metrowej 
drogi, która będzie trzonem nowe-

go układu komunika-

cyjnego na tym osiedlu  
– wyjaśnia burmistrz 
Joachim Wojtala. – Na-

sza spółka komunal-
na buduje tam już sieci 
wodną i kanalizacyj-
ną, a poza tym wyzna-

czamy nowe drogi, bę-

dą ścieżki rowerowe  
i chodniki.

Spół ka  Osied le 
Mieszkaniowe Ligonia 
w ubiegłym roku nabyła 
obszar, na którym budu-

je czternaście domków 
w zabudowie szerego-

wej – była to pierwsza 
sprzedana przez Gminę  
Gogolin część terenu 
z prawie 10-hektaro-

wego kompleksu prze-

znaczonego pod budowę nowego 
osiedla – a teraz inwestor wybudu-

je sześć budynków mieszczących po 
dziewięć mieszkań o powierzchni  
od 40 do 60 metrów kwadratowych. 

– W przeciągu kilku lat przy-

będą nam w tym rejonie Gogolina  
54 mieszkania i zapewne kilkana-

ście domów. Będą się tu osiedlały 
nowe rodziny, a do końca paździer-

Tempa nie zwalniają

nika przedstawiona zostanie koncep-

cja funkcjonalno-użytkowa dla mają-

cego powstać na osiedlu Dębowym 
oddziału żłobkowo-przedszkolnego 
dla 150 dzieci – zapowiada burmistrz  
Joachim Wojtala.

Nie mniej ważna dla całej miej-
scowej społeczności będzie prze-

budowa gogolińskiego basenu, 
a według programu funkcjonal-
no-użytkowego rozbudowy tego 
obiektu, powstaną zewnętrzne i we-

wnętrzne baseny rekreacyjne i spor-
towe wraz z kompleksem zjeżdżal-
ni, sauną, jacuzzi i placami zabaw. 

– Chcemy wybudować nowoczes-

ny i funkcjonalny obiekt na miarę  
XXI wieku i będziemy przygoto-

wani, jeśli pojawi się możliwość 
aplikowania o fundusze na tego  
rodzaju przedsięwzięcie z Unii  
Europejskiej – podkreśla burmistrz  
Joachim Wojtala. – Ale dzisiaj naszym 

priorytetem jest budowa wiaduktu  
w Gogolinie i nowego układu komu-

nikacyjnego. HS (TS)

Burmistrz Joachim Wojtala

Basen na miarę XXI wieku
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Urząd Miasta i Gminy Międzybórz
ul. Kolejowa 13

56-513 Międzybórz
tel. 62 785 62 66

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

Międzybórz

W jednym z folderów 
burmistrz JAROSŁAW 
GŁOWACKI zaprasza 
do odwiedzania miasta 
i gminy Międzybórz, 
gwarantując wszystkim 
życzliwe przyjęcie, 
walory niczym 
nieskażonej natury, 
zapach międzyborskich 
lasów, bezpieczeństwo 
dnia powszedniego  
i doskonałe miejsce  
do pracy i wypoczynku. 
Burmistrz wcale nie 
przesadza, bowiem taki 
jest właśnie Międzybórz 
– gmina bardzo 
malowniczo położona, 
dysponująca wysokimi 
walorami przyrodniczo- 
-krajoznawczymi  
i czystym powietrzem.

Dzisiejszy Międzybórz jest do-

skonałym miejscem do rodzinnego 
wypoczynku, świetnym także dla 
tych, którzy na dłużej chcieliby się  
z nim zaprzyjaźnić i właśnie tutaj 
się osiedlić. To również zagłębie 
meblarstwa i terenów związanych 
z rolnictwem, a użytki rolne stano-

wią prawie połowę powierzchni gmi-
ny. Warto też podkreślić, że miasto  
i gmina są świetnie zarządzane  
i choć Międzybórz nie leży przy au-

tostradzie i do budżetu nie wpływają 
krocie od wielkich zakładów prze-

mysłowych, to samorząd sukcesyw-

nie realizuje zaplanowane inwestycje 
i zadania, polepszając z roku na rok 
poziom życia mieszkańców. Tutaj nie 
słyszy się narzekania, ważne są tylko 
fakty i realizacja planów.

Przedszkole i hala sportowa
– Przyszłości naszej gminy  

i najbliższych priorytetów rozwojo-

wych nie trzeba specjalnie wymy-

ślać, bowiem Międzybórz od pewne-

go czasu jakby sam nakreśla swoje 
potrzeby i priorytety – uśmiecha 
się burmistrz Jarosław Głowacki.  
– A do nich należy przede wszyst-
kim budowa przedszkola samorzą-

dowego. Obecny obiekt wprawdzie 
spełnia wszystkie warunki tech-

niczne, ale nie spełnia standardów 
estetycznych, a ponadto wszyst-
kie oddziały przedszkolne chcemy 
umiejscowić w jednym miejscu, 
abyśmy mogli nimi łatwiej kierować 
– a nie jak teraz, gdy nasze przed-

szkola zlokalizowane są w trzech 
miejscach. Zatem czeka nas dobu-

dowa przedszkola – może przy bu-

dynku obecnej placówki, a może na 
lepszym pod względem technicz-

nym terenie, przy budynku szkoły. 
Ponadto rozbudujemy halę sporto-

wą, ale zrobimy to mądrze i roz-

sądnie, aby powstał obiekt krojo-

ny i szyty na miarę Międzyborza,  
a nie na miarę jakichś wydumanych 
i wygórowanych ambicji, które mo-

gą wpędzić gminę w poważne kło-

poty finansowe. Trzeba tak działać, 
abyśmy się cieszyli w przyszłości 
z fajnego i funkcjonalnego obiektu 
sportowego, a nie narzekali i płakali,  
gdy okaże się on przysłowiowym 
gwoździem do trumny. Zatem po-

wstanie hala z mniejszą widownią, 
odpowiednią do naszych warunków, 
bez ambicji organizowania między-

narodowych turniejów. Ponadto do-

staliśmy dofinansowanie do budo-

wy dwóch świetlic wiejskich i to 
są ostatnie świetlice w Bukowinie 
Sycowskiej i Kraszowie, których 
powstanie jest po prostu niezbęd-

ne, a w pozostałych sołectwach trzy 
świetlice wybudowaliśmy i trzy wy-

remontowaliśmy. Pozostaje nam tyl-
ko przygotowanie dobrego i stałego 
programu animacji w tych świetli-
cach, bowiem życie już pokazało, 
że na początku w takich placów-

kach panuje spory ruch, który póź-

niej słabnie, a przecież nie po to 
budujemy i remontujemy te obiek-

ty, aby stały się tylko miejscami  
do organizowania imienin.

Rekreacja i drogi
Jednym z ważnych zadań będzie 

zrobienie wjazdu do Międzyborza 
od strony Wrocławia i zagospoda-

rowanie terenu rekreacyjnego zwią-

zanego z basenem. 

– Pozyskaliśmy na to zewnętrz-

ne dofinansowanie, projekt zakłada 
prawie 800 tys. zł na modernizację 
tego miejsca i jest to teren przyjazny 
dla ludzi i miejsce odpoczynku – wy-

jaśnia burmistrz Głowacki. – Teraz  

wyremontujemy nieckę basenu, po-

wstanie tam miejsce świetne do re-

kreacji i wędkowania, a ponadto  
altanki oraz pachnące zielone łąki.  
Realizację tego przedsięwzięcia 
rozpoczniemy jeszcze w tym roku  
i zakończymy je w roku przyszłym.  
A ponadto kontynuujemy inwesty-

cje związane z infrastrukturą dro-

gową, w tym roku wykonujemy 
bardzo ważną, potrzebną i koszto-

chłonną inwestycję – budowę dro-

gi dojazdowej wraz z chodnikami 
do cmentarza, co pochłonie niemal 
półtora miliona złotych. To inwe-

stycja dwuetapowa – pierwszy etap 
zrealizujemy w tym roku, a drugi  
w roku przyszłym, choć jest szansa 
na to, że zadanie zostanie zakoń-

czone jeszcze w tym roku. Buduje-

my jeszcze drugą asfaltową drogę  
w Niwkach Książęcych o długości 

ponad 1,7 km i skończy się niebawem 
wieczne łatanie tej drogi tłuczniem.  
A ponadto składamy kolejne wnio-

ski drogowe do Narodowego Pro-

gramu Przebudowy Dróg Lokal-
nych dotyczące m.in. ul. Szkolnej 

w Międzyborzu. Chcę również pod-

kreślić, że współpracując z Powiatem 
Oleśnickim zrealizowaliśmy kilka 
inwestycji drogowych i dobrze by by-

ło, aby w przyszłych latach poziom 
tej współpracy był lepszy, bowiem 
na terenie gminy Międzybórz ma-

my ponad 80 km dróg powiatowych, 
niemal tyle samo co dróg gminnych. 
W tym roku udało nam się zupełnie 
przypadkowo – korzystając z progra-

mu dróg krajowych – odnowić na-

kładkę asfaltową od wlotu do miasta 
do końca granicy gminy i wojewódz-

twa. A ponadto będziemy montować 
doświetlenie ledowe skrzyżowań. 

Starszym pomagać warto
Na marginesie społecznego życia 

pozostają często ludzie, którzy Polskę  
budowali, zapomina o nich państwo, 
a nawet ich własne rodziny… 

– Ale w naszej 
gminie nie zapomina-

my o ludziach, którzy 
w naszej gminie funk-

cjonowali przez lata  
i choćby z tego po-

wodu należy im się 
szacunek – zaznacza 
burmistrz Jarosław  
Głowacki. – Od lat 
działa u nas stowa-

rzyszenie emerytów  
i  rencistów, k tóre 
bezpłatnie korzysta  
z gminnego centrum 
organizacji pozarzą-

dowych i cudownie się 

Dobrzy radni i dobra przyszłość
z nimi współpracuje, bowiem an-

gażują się w życie miasta. To tak-

że dzięki naszym starszym miesz-

kańcom działa nasz fantastyczny 
i jedyny w naszej gminie zespół 
„Międzyborzanie”, który kultywu-

je tradycje regionu dolnośląskie-

go. Oczywiście gmina ich wspiera, 
niedawno wróciliśmy z Dusznik-

-Zdroju, gdzie wystąpili z koncer-
tem w Parku Zdrojowym. Chcę 
także poinformować, że mamy du-

ży obiekt obok ośrodka zdrowia  
– teraz opracowujemy dokumen-

tację techniczną i niebawem zło-

żymy wniosek do krajowego 
programu, aby stworzyć tam śro-

dowiskowy dom pomocy dla około 
40 osób z różnymi dysfunkcjami  
i jak dobrze pójdzie, to jesienią 
przyszłego roku będziemy mogli 
otworzyć tę placówkę.

Gdzie zgoda, tam zwycięstwo
W ostatniej kadencji współpra-

ca między władzami Międzyborza  
a radą układała się prawie wzoro-

wo. Nie było bezproduktywnych 
kłótni, forsowania partykularnych 
interesów, a jeśli zdarzały się spory,  
to tylko merytoryczne. 

– Rzeczywiście dobrze nam 
się współpracowało, kluczem by-

ło słowo „transparentność” i mó-

wienie ludziom szczerze o wszyst-
kich sprawach – uważa burmistrz 
Głowacki. – Dlatego nasze sesje 
nigdy nie były targiem próżno-

ści albo widowiskiem satyrycz-

nym, a większość decyzji zapadała 
już w komisjach, gdzie mówili-
śmy sobie szczerze o wszystkim. 
Nie tylko o sprawach fajnych i po-

zytywach, ale również o błędach  
i o tym, co się nie udało. Radnym 
tej kadencji należy się szacunek 
i dobrze by było, aby pozostali 
w radzie na następną kadencję. 
A jeśli tak się stanie, to najbliż-

szą przyszłość Międzyborza widzę  
w jasnych barwach.

HS (TS)

Burmistrz Jarosław Głowacki

W maju 2017 roku Międzybórz bardzo uroczyście świętował 380. rocznicę nadania praw miejskich przez księcia oleśnickiego Henryka
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Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3

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

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

www.namyslow.eu

Namysłów

Liderowanie w regionie 
w pozyskiwaniu 
zewnętrznych środków 
finansowych, liczba 
zrealizowanych  
i kontynuowanych 
inwestycji, z roku na rok 
wyższe budżety gminy 
aż do tegorocznego 
wynoszącego 106 mln zł,  
bez podnoszenia 
podatków  
nawet o złotówkę,  
w prestiżowym rankingu 
„Wspólnoty” dwunasta 
lokata w kraju w liczbie 
żłobków w stosunku 
do liczby mieszkańców, 
wiele projektów 
prospołecznych  
i świetnych imprez 
kulturalnych – to tylko 
niektóre segmenty 
samorządowego życia, 
które sprawiły, że gmina 
Namysłów jest nie 
tylko jedną z najlepiej 
rozwijających się 
gmin w województwie 
opolskim, ale również 
w skali całego kraju. 
Bez żadnej wątpliwości 
piękny i świetnie 
zarządzany Namysłów 
jest wzorcem dobrej 
zmiany zachodzącej 
na samorządowej 
mapie Polski i mocno 
błyszczącym klejnotem  
w gospodarczo- 
-kulturalnej  
koronie Opolszczyzny.

Kadencja 2014-2018 była dla samo-

rządu Namysłowa czasem realizacji 
wielu przedsięwzięć infrastruktural-
nych i sukcesów związanych z pozy-

skiwaniem zewnętrznych dofinanso-

wań na bardzo zróżnicowane projekty.

Lider unijnej kasy
 – Te cztery lata przepracowali-

śmy intensywnie, dalej tempa nie 
zwalniamy i w tym roku dotyczy to 
aż 88 inwestycji – mówi burmistrz 
Julian Kruszyński. – Rzeczywiście, 
rok 2018 jest rokiem inwestycji, ale 
realizowanych nie na pokaz, przed 
wyborami! Kumulacja wielu zadań 
spowodowana została ożywieniem  
w programowaniu unijnym i pozyski-
waniem przez nas dużych pieniędzy  
z wielu programów, w czym jesteśmy 
liderem w województwie opolskim, 
a poza tym proces przygotowywania 
wielu poważnych i kosztochłonnych 
inwestycji rozłożony jest czasami na 
kilka lat. W tej kadencji inwestycje 
realizowane przez Namysłów pochło-

ną ponad 60 mln zł, z czego 40 proc.  
środków finansowych wydaliśmy 
na zadania na terenach wiejskich,  

50 proc. przeznaczyliśmy na miasto  
i 10 proc. stanowią inwestycje wspólne,  
czyli miejsko-wiejskie.

Strategia 
zrównoważonego rozwoju

Na początku kadencji namysłow-

ski samorząd postanowił nie godzić 
się na zapóźnienie rozwojowe wsi  
i ogromne pieniądze konsekwentnie 
kierował na tereny rustykalne. 

– Na budowę dróg wydaliśmy  
24 mln zł, z czego 18 dróg powstało 
w mieście i 14 na terenach wiejskich 
– wylicza burmistrz Kruszyński –  
i z tego widać, że ta równowa-

ga inwestycyjna jest mniej wię-

cej zachowana. Poza drogami in-

westowaliśmy m.in. w kanalizację, 
odwodnienia, oświetlenie, chodni-
ki i ścieżki pieszo-

-rowerowe, ale dla 
nas wieś to tak-

że kultura i bez-

pieczeństwo, czy-

li na przykład remizy i Ochotnicze 
Straże Pożarne, które bez wsparcia 
gminy nie dałyby sobie rady. Zatem 
kupowaliśmy samochody bojowe, 
remontowaliśmy remizy i doposa-

żyliśmy nasze jednostki – do końca 
września remontowana była remi-
za w Głuszynie, ale takie remon-

ty remiz przeprowadzaliśmy także  
w innych miejscach, np. w Mikowi-
cach. Chcę podkreślić, że staramy 
się dbać o świetlice wiejskie, roz-

budowywana jest świetlica w Brzo-

zowcu, a ponadto mamy już projekt 
budowy nowej remizy w Rychno-

wie i w tym roku postaramy się  
o uzyskanie pozwolenia budowla-

nego, aby w przyszłym roku roz-

począć realizację tego zadania.  
Ponadto kontynuujemy realizację 
dużego programu prowadzonego 
od wielu lat, dotyczącego kanaliza-

cji wszystkich naszych wsi i w cią-

gu trzech lat chcemy skanalizować 
największą naszą wieś – Głuszynę,  
co pochłonie ponad 20 mln zł.  
W tym roku chcielibyśmy zakoń-

czyć kanalizację Bukowy Śląskiej, 
kolejnym etapem będą Woskowi-
ce Małe i dopiero potem będziemy 
mogli się przesunąć z pracami na 
południe gminy, a na to nasze wsie 
bardzo czekają. 

Kościoły – skarby kultury
Wieś to także niezwykle bogate 

dziedzictwo kulturowe i na terenie 
kilku sołectw należących do gmi-
ny Namysłów jest kilka prawdzi-
wych sakralnych perełek architek-

tonicznych. 
– W tej kadencji wydaliśmy po-

nad 1,2 mln zł, z czego w ostat-
nim roku około  
800 tys. zł, na rato-

wanie tych wspa-

niałych zabytków 
– zaznacza Julian 

Kruszyński. – Należą do nich wiej-
skie kościółki, m.in. modrzewiowy 
kościół w Smarchowicach Śląskich, 
drewniany kościół w Krasowicach, 
kościół w Ligocie Książęcej i mo-

drzewiowy kościółek w Michali-
cach. Krótko mówiąc, wszystkie 
zabytkowe kościoły otrzymały od 
gminy duże dotacje, lecz niestety 
konserwator zabytków tylko wska-

zuje potrzeby, ale w żaden sposób 
nie wspiera nas finansowo w tych  
działaniach i jesteśmy w nich osa-

motnieni. Natomiast w mieście są 
zabytki sakralne – przede wszyst-
kim dwa okazałe kościoły, któ-

re otrzymały potężne dotacje –  
i świeckie, które staramy się ratować 
przede wszystkim dzięki współpra-

cy z głównym właścicielem, naszym 
Zakładem Administracji Nieru-

chomości, ale także w porozumie-

niu ze wspólnotami mieszkańców.  
Do końca tej kadencji odnowi-
my w śródmieściu pięć kamienic,  
a w następnej kadencji chcieli-
byśmy doprowadzić do tego, aby  
cały Rynek i śródmieście uzyskały 
nową szatę, co poprawi wizerunek 
Namysłowa.

Świetlice 
– wiejskie świątynie kultury

Samorząd Namysłowa dba  
o świetlice wiejskie, które suk-

cesywnie są odbudowywane 
i wyposażane w odpowiedni 
sprzęt. 

– W świetlicach prowadzo-

ne są programy zajęć z dzieć-

mi podczas ferii i wakacji,  
a instruktorzy pojawiają się 
w nich już nie tylko okazjo-

nalnie – wyjaśnia burmistrz  
Kruszyński. – Moim marze-

niem jest, aby każda świetli-
ca funkcjonowała codziennie 
i do tego musimy konsekwen-

tnie dążyć. Niestety, są u nas 
jeszcze takie wsie, w któ-

rych świetlic nie ma i dlate-

go w tym roku rozpocznie się 
budowa świetlicy w Żabie.  
Sołectwo Nowy Folwark musi 
poczekać na budowę świetli-
cy od wiosny przyszłego ro-

ku, a w sołectwie Pawłowice  
Namysłowskie dokonujemy 

zmiany zagospodarowania prze-

strzennego, aby tam też zbudować 
świetlicę. To, moim zdaniem. ambit-
ny plan na przyszłą kadencję – trzy 
świetlice wiejskie muszą powstać.

Wesprzeć seniorów 
i najmłodszych

W mieście działa Namysłowska 
Rada Seniorów, dysponująca własnym 
budżetem, która najlepiej wie, na co 
wydawać przyznane jej pieniądze. 

– Na pomoc społeczną w tej kaden-

cji wydaliśmy ponad 11 mln zł – wyli-
cza burmistrz Namysłowa. – Pomoc ta 
przeznaczona jest dla tych wszystkich, 
którzy jej potrzebują, a w przyszłej ka-

dencji nie zrezygnujemy z programów, 
które są już realizowane. Chcemy  
być przyjaźni dla rodzin, otaczać je 
opieką i już dzisiaj deklaruję wpro-

wadzenie przez gminę becikowego  
– rodzice każdego nowo narodzone-

go dziecka otrzymają od nas wkład 
pieniężny na pierwsze potrzeby dzie-

cka, nie rezygnując z realizowanego do 
tej pory programu „Pudło Malucha”.  
Także nasi seniorzy otrzymają wspar-
cie finansowe z gminy w postaci  
karty zdrowego seniora.

Współpraca z radnymi, 
mieszkania i komunikacja

Współpraca władz Namysłowa 
z radnymi w tej kadencji nie była 
idealna. 

Dobry dom dla wszystkich
– Mieliśmy twardą opozycję,  

a spory nie zawsze były merytorycz-

ne, bywało, że mówiono „nie, bo nie”  
i czasami wynikało to stricte z podzia-

łów politycznych – ocenia burmistrz  
Kruszyński – ale w sprawach zasad-

niczych dla rozwoju gminy i życia ca-

łej naszej społeczności potrafiliśmy 
znaleźć konsensus i wspólną drogę.  
Zatem w najważniejszych, kluczowych 
sprawach zwyciężał rozsądek.

W tym roku w Namysłowie od-

dane zostaną 43 mieszkania dla 
osób najbardziej ich potrzebujących 
– mieszkania komunalne i socjal-
ne w nowym domu, wybudowanym 
przy ogromnym wkładzie gminnej  
spółki – Zakładu Administracji Nie-

ruchomości i jej prezesa Mirosława  
Lewandowskiego, który wyremonto-

wał spaloną doszczętnie kamienicę. 
Stworzono także 10 mieszkań socjal-
nych w Jastrzębiu. 

– W przyszłości ten kierunek bę-

dzie priorytetowy – twierdzi Julian 
Kruszyński – czyli wybudowanie 
nowych około 150 mieszkań so-

cjalnych i komunalnych w kolejnej 
kadencji 2018-2023. Będziemy też 
wspierać rodziny z małymi dziećmi 
i seniorów. Chcę też podkreślić, że 
jesteśmy jednym z nielicznych miast 
na Opolszczyźnie – jeśli nie jedy-

nym – mającym dodatni przyrost na-

turalny. Ponadto spróbujemy jeszcze 
w tym roku uruchomić komunikację 
miejską i podmiejską.

A jak widzi przyszłość swego 
ukochanego Namysłowa burmistrz 
Julian Kruszyński? 

– Będzie to piękne, otwarte, tole-

rancyjne miasto, także nowoczesne, 
które może być domem dla każdego 
bez wyjątku człowieka. Miasto bar-
dzo różnorodne, ale pełne radości, 
uśmiechu i przyjaźnie nastawionych 
ludzi. Dom ludzi młodych, ale tak-

że tych starszych, którzy byli jego 
solą i którzy budowali przez lata je-

go podwaliny. Namysłów będzie dla 
nas wszystkich kochanym, dobrym 
domem.  HS (TS)
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Łagiewniki

Rozmowa 
z JANUSZEM SZPOTEM, 
wójtem gminy Łagiewniki

– Do końca kadencji oraz do 
wyborów samorządowych bli-
sko i warto podsumować ostat-
nie cztery lata pracy samorządu 
Łagiewnik.

– W tej kadencji – a mojej już 
trzeciej jako wójta – było niema-
ło trudnych tematów do rozwiąza-
nia. Gmina Łagiewniki jest przecież 
gminą rolniczą, nie mamy wielkie-
go przemysłu i wszystkie proble-
my najczęściej dotyczą pieniędzy 
i budżetu. Zawsze mamy za mało 
środków finansowych. A z drugiej 
strony oczekiwania mieszkańców 
wobec samorządu są duże, ale to 
jest prawidłowe, bowiem ludzie chcą 
żyć lepiej i chcą tego, aby ich gmina 
rozwijała się też jak najlepiej. Zaś 
gmina Łagiewniki – w mojej oce-
nie – naprawdę rozwija się całkiem 
nieźle i świadczy o tym najlepiej 
wzrost budownictwa jednorodzin-
nego na naszym terenie. Ludziom 
się u nas podoba i chcą tutaj miesz-
kać. Ma też na to wpływ położenie 
Łagiewnik i dobre skomunikowa-
nie z Wrocławiem, Kotliną Kłodzką 
i Górami Sowimi.

– A na Forum Ekonomicz-
nym w Krynicy-Zdroju premier 
Mateusz Morawiecki poinformo-
wał o tym, że będzie budowana 
trasa S8 od Wrocławia do granicy 
z Czechami.

– Już w roku 2016 podpisano 
pierwsze umowy, w których zaanga-
żowano środki finansowe i zawsze 
twierdziłem, że jeśli wydano już 
jakieś pieniądze, to inwestycja jest 
traktowana poważnie, i to nie tyl-
ko przez polityków. Dzisiaj oświad-
czenie premiera Morawieckiego 
daje niemal stuprocentową gwaran-
cję, że ta trasa będzie przebudowa-
na, co dla Łagiewnik jest świetną 
informacją.

– Na pewno dzięki temu atrak-
cyjność waszej gminy wzrośnie.

– Tak, a drugiej strony mieszkań-
cy gminy Łagiewniki trochę ode-
tchną i odpoczną, bowiem zmniej-
szy się ruch pojazdów. Dzisiaj przez 
Łagiewniki przejeżdża 20 tysięcy 
samochodów na dobę, co jest uciąż-
liwe, a obwodnica spowoduje, że 
Łagiewniki zostaną odciążone od 
ruchu kołowego. Wracając do roz-
woju osadnictwa – Łagiewniki przy-
ciągają nowych mieszkańców, do-
my budują zazwyczaj ludzie młodzi, 
którzy potrzebują dobrego przed-
szkola, dobrej szkoły i my staramy 
się stwarzać im takie warunki, a na-
sza szkoła podstawowa jest napraw-
dę na wysokim poziomie – mamy 
w niej klasy sportowe, a od wrześ-
nia są w niej prowadzone specjalne 

zajęcie piłki siatkowej, które po-
prowadzi były reprezentant Polski 
Łukasz Kadziewicz, co w jakiś spo-
sób świadczy o tym, że Łagiewni-
ki są w centrum zainteresowania. 
Mamy ładną i funkcjonalną salę 
gimnastyczną, która jest chętnie wy-
korzystywana. Poza tym dysponuje-
my fajnym przedszkolem, w którym 
pracuje wysoko wyspecjalizowana 
kadra pedagogiczna, a nasze przed-
szkolaki wygrywają różne konkur-
sy, także we Wrocławiu. Chcę też 

podkreślić, że ostatnio rozstrzygnę-
liśmy przetarg na budowę nowego 
przedszkola. Powstanie kompleks 
składający się z przedszkola z od-
działem żłobkowym, dużej sali oraz 
krytego basenu przeznaczonego do 
nauki pływania. Inwestycję tę bę-
dziemy realizowali sukcesywnie 
w trzech etapach, ponieważ trudno 
byłoby nam zebrać od razu tak du-
żą kwotę na budowę całego obiek-
tu, który zlokalizowany będzie na 
czterech hektarach, z pięknym ogro-
dem dla naszych dzieciaków. To 
wszystko świadczy o tym, że gmina 
Łagiewniki jest skazana na sukces.

– Niektórzy znani mi od wielu 
lat samorządowcy nie ubiegają się 
o włodarzenie swoimi gminami, 
co dotyczy także pana. Dlaczego 
nie chce pan już być wójtem?

– Zawsze uważałem i dzisiaj też 
tak sądzę, że w samorządzie po-
trzebna jest kadencyjność. Gmina 
nie jest typowym zakładem pracy, 
w którym jak idzie produkcja, to 
jest wszystko w porządku. Gmina to 
wiele różnych problemów, wyzwań 

i przedsięwzięć i – moim zdaniem – 
trudno jest wszystkiemu sprostać 
i pogodzić wszystkie strony. Moja 
wizja rozwoju naszej gminy opie-
rała się przede wszystkim na za-
chęceniu ludzi do zamieszkania 
na terenie gminy Łagiewniki i to 
się stało, choć nie wszystko mi się 
udało. Chcę też podkreślić, że gdy 
zaczynałem wójtowanie, podatek 
rolny był głównym składnikiem bu-
dżetu gminy, a od kilku lat przewyż-
szył go odpis od PIT-ów. Świadczy 

to niezbicie o tym, że ludzie chcą 
mieszkać w Łagiewnikach, a gmina 
ma z tego jakąś korzyść finansową.

– Czyli przyszła moda na gmi-
nę Łagiewniki.

– Rzeczywiście można tak po-
wiedzieć, a wszystko dlatego, że 
naprawdę niemało budowaliśmy 
i przykładem niech będzie słynna 
ul. Truskawkowa zrobiona w polach 
w asfalcie, za którą byłem bezpardo-
nowo krytykowany, ale ta inwesty-
cja pozwoliła na rozpoczęcie wie-
lu budów domów jednorodzinnych 
i dynamiczny rozwój osadnictwa. 
Sądzę, że 10 lat jest dobrym okre-
sem, aby włodarze pokazali, co po-
trafią dobrego zrobić na rzecz swo-
ich gmin, a później przychodzi czas 
na zmiany. Przychodzi ktoś no-
wy, ma inną wizję rozwoju gminy, 
te wizje się uzupełniają i – moim 
zdaniem – zmiany te i kadencyjność 
są dla dobra mieszkańców.

– Cofnijmy się zatem w cza-
sie. Jak to było, gdy rozpoczynał 
pan swoje wójtowanie w Łagiew-
nikach?

– W listopadzie roku 2006 za-
przysiężono mnie na wójta, miałem 
tysiąc głosów przewagi nad moim 
konkurentem – urzędującym wójtem 
– i ten poziom poparcia wyborców 
uważałem za sukces. Ale było cięż-
ko, ponieważ rada była trudna i dzia-
łała na zasadzie „nie, bo nie”, a gdy 
poprosiłem ówczesną skarbniczkę 
o przedstawienie stanu finansów 
gminy, to napisała mi, że gmina utra-
ciła płynność finansową; ten doku-
ment zachowałem do dzisiaj. Zatem 

na początku była niezła gimnastyka 
finansowa, aby wyjść z tego dołka. 
Poza tym nie przeprowadziłem 
jakiejś rewolucji personalnej w urzę-
dzie i podległych mi jednostkach. 
Tych lat wójtowania nie żałuję, gdyż 
miałem to szczęście, że na swojej 
drodze napotkałem wielu mądrych 
ludzi, oni mi pomagali i w dużej 
mierze dzięki nim udawało mi się 
pokonywać wiele trudności.

– Samorząd to przecież współ-
praca i zgoda, to wspólne dzieło 
wielu ludzi.

– I Bóg mi dał to szczęście spo-
tykania na swojej drodze mądrych 
ludzi, którzy pozwolili mi uniknąć 
niepotrzebnych problemów, a także 
wiele z nich rozwiązać.

– Ale przez te lata pracy do-
prowadził pan do wprowadzenia 
strategii zrównoważonego rozwo-
ju gminy i do dobrej współpracy 
z radnymi.

– To prawda, bo już w drugiej 
kadencji rada była zupełnie inna, 
przede wszystkim merytorycz-
na i ta obecna też jest taka sama. 

Warto być słownym
Oczywiście spieramy się, ale nie 
ma destrukcyjnego „nie, bo nie” 
i forsowania swoich partykularnych 
interesów, a o zgodzie niech świad-
czy fakt, że w zasadzie 95 proc. 
uchwał przechodzi jednogłośnie. 
Po prostu staramy się jak najlepiej 
rozwiązywać problemy mieszkań-
ców. A ponadto mam parę inwesty-
cji, z których jestem dumny.

– Proszę je wymienić…
– To realizacja zadania dotyczą-

cego wykluczenia cyfrowego, co 
kosztowało nas dużo pracy, ale do-
starczyliśmy mieszkańcom inter-
net i infrastruktura, która powstała, 
będzie mogła być dalej wykorzy-
stana. Dumny jestem z sali gimna-
stycznej, dzięki której nasza szko-
ła stała się bardziej atrakcyjna, 
a ponadto cieszę się z naszego so-
lidnego targowiska. Poza tym usa-
tysfakcjonowany jestem z remontu 
kapitalnego tamy w Łagiewnikach 
i modernizacji dróg.

– Co na koniec swej pracy po-
wie pan swoim kolegom wójtom?

– Tym, którzy przyjdą do samo-
rządu i zostaną wójtami powiem tyl-
ko, że warto rozmawiać z ludźmi, 
a przede wszystkim trzeba dotrzy-
mywać słowa i odradzam obieca-
nek. Trzeba być wiarygodnym.

– Czy jest ktoś, kto może pana 
godnie zastąpić?

– Warto stawiać na młodych 
i moim zdaniem dobrym kandy-
datem na wójta gminy Łagiewniki 
jest pan Artur Szczurkowski, który 
jest człowiekiem odpowiedzialnym 
i pracowitym, pracuje w korpora-
cjach i umie zarządzać.

– Jestem dumny z tego, że mo-
gliśmy promować gminę Łagiew-
niki i serdecznie dziękuję panu za 
wieloletnią współpracę z „Gmi-
ną Polską”.  Byliśmy zaszczyceni, 
mogąc wspierać wasz samorząd 
i całą waszą społeczność.

– Ja też chciałem podziękować 
redakcji waszej gazety i osobiście 
panu za życzliwość, a znamy się 
przecież od wielu lat. Nasze roz-
mowy dawały mi nieraz impuls 
do działania, bowiem korzystałem 
z tego, że zna pan aż tyle samorzą-
dów i to, co się w nich dzieje. To były 
niezłe podpowiedzi.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Janusz Szpot
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Chojnów – miasto

Urząd Miejski w Chojnowie 
pl. Zamkowy 1

59-225 Chojnów 
tel. 76 818 82 85 
fax 76 818 75 15

urzad.miejski@chojnow.eu
www.um.chojnow.eu

Radwanice

Urząd Gminy Radwanice
ul. Przemysłowa 17
59-160 Radwanice

tel. 76 831 14 78 
fax 76 831 13 61

sekretariat@radwanice.pl
www.radwanice.pl

Na mapie polskich miasteczek 
dolnośląski Chojnów 
jest jednym z miejsc, w którym 
życie płynie raczej spokojnie, 
a samorząd realizuje znakomitą 
większość zaplanowanych 
zadań i inwestycji. A wartością 
dodaną jest bez wątpienia 
zgodna współpraca władz 
miasta z radnymi. W Chojnowie 
już od wielu lat szkoda czasu 
na czczą gadaninę, kłótnie 
i forsowanie partykularnych lub 
politycznych interesów. Zadania 
infrastrukturalne nie noszą tutaj 
partyjnych barw, a najważniejsze 
jest dobro całej chojnowskiej 
społeczności. Dlatego Chojnów 
jest bez wątpienia miastem, 
z którego warto brać przykład.

– Mijającą kadencję oceniam ja-
ko bardzo dobrą dla naszego samo-
rządu, chojnowskiej społeczności 
i naszego miasta, bowiem jeśli popa-
trzymy na różne sfery życia społecz-
nego gminy – łącznie z gospodarką – 
to miasto zdecydowanie poszło 
do przodu – mówi burmistrz Jan 
Serkies. – Chojnów nieźle się rozwinął 
dzięki realizacji wielu naszych miej-
skich inwestycji. Przypomnę tylko, że 
realizujemy ogromną inwestycję opie-

wającą na około pięć milionów złotych 
– rozbudowę rejonowej przychodni 
zdrowia, ale również remont stołów-
ki przy Szkole Podstawowej nr 4, 
który pochłonie około półtora mi-
lion złotych. Ponadto wybu-
dowaliśmy żłobek i mógłbym 
przytoczyć mnóstwo zreali-
zowanych przez nas projek-
tów i inwestycji, które były 
wykonywane także dzięki 
niemałym środkom finanso-
wym pozyskanym przez nas 
z Unii Europejskiej,  a tak-
że zarówno z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskie-
go, jak i z budżetu naszego 
państwa. Chciałbym też pod-
kreślić, że program nakreślo-
ny przez nas na początku tej 
kadencji w zasadzie zrealizo-
waliśmy w całości, a nawet 
zrobiliśmy jeszcze więcej niż 
zamierzaliśmy. Poza tym nasza gmina 
wzmocniła swój potencjał gospodar-
czy, także dzięki południowokoreań-
skiemu koncernowi, który kupił je-
den z chojnowskich zakładów i teraz 
rozwija się w branży motoryzacyjnej. 
Rozwinęła się także nasza specjalna 
strefa ekonomiczna, w której chojno-
wianin kupił teren i buduje fabrykę 

okien i drzwi. A w przyszłości bę-
dziemy chcieli, aby strefa dalej się 
rozwijała, więc gros środków finanso-
wych przeznaczymy m.in. na poprawę 
infrastruktury drogowej.

W kadencji 2014-2018 gmina 
miejska Chojnów rzeczywiście zre-
alizowała mnóstwo inwestycji, m.in.: 
zakończono przebudowę budynku 
Miejskiego Ośrodka Kultury, Spor-
tu i Rekreacji, wymieniono pokry-
cie dachu Przedszkola Miejskiego 
nr 1, wybudowano żłobek miejski, 
zakupiono i zamontowano wypo-

sażenie sali widowiskowo-kinowej 
w budynku MOKSiR, zmodernizo-
wano dach Gimnazjum nr 2, zbudo-
wano sieć wodociągową i kanalizacji 
sanitarnej w ciągu ul. Wyspiańskiego 

oraz przy ul. Niemcewicza, 
Małachowskiego i Witosa, 
przebudowano ulice Rejtana 
i Broniewskiego, przebudo-
wano dojazd do budynku nr 12 
przy ul. Sikorskiego, zbu-
dowano parking dla samo-
chodów osobowych przy 
ul. Grunwaldzkiej, przepro-
wadzono termomodernizację 
budynku Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, wy-
remontowano boisko wie-
lofunkcyjne przy stadionie 
miejskim, zbudowano ogród 
zabaw przy ul. gen. Stani-
sława Maczka, zamontowa-
no oświetlenie Parku Śród-
miejskiego oraz przy ulicach 

Słowiańskiej i Drzymały – Chopina, 
zmodernizowano dach budynku 
Gimnazjum nr 1, wybudowano cen-
trum medyczne dla rejonu Chojnowa 
wraz z zakupem specjalistycznego 
sprzętu medycznego, przebudowano 
jezdnie i chodniki na ulicach Mała-
chowskiego i Witosa, przy ulicach 
Paderewskiego, Kilińskiego, Sol-

Program zrealizowaliśmy w całości
skiego, Kochanowskiego, Słowa-
ckiego, Sienkiewicza i Bolesła-
wieckiej przebudowano chodniki, 
zamontowano oświetlenie przy uli-
cach Drzymały, Chopina i Legni-
ckiej oraz wymieniono okna w Cen-
trum Edukacyjnym.

Warto także podkreślić, iż gmina 
miejska Chojnów w latach 2015-2018 
pozyskała zewnętrzne środki finanso-
we w łącznej wysokości 5 861 308 zł. 
W roku 2015 w Chojnowie zrealizowa-
no inwestycje na kwotę 6 579 908 zł, 
w roku 2016 na kwotę 3 091 378 zł, 
w roku 2017 na kwotę 6 484 427 zł 
i w roku 2018 zaplanowano wydatki 
inwestycyjne na kwotę 17 506 369 zł.

HS (TS)

Burmistrz Jan Serkies
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Znających gminę Radwanice 
na pewno nie dziwi, że nowe 
słonie w centrum stolicy 
gminy są zielone, bowiem 
właśnie zieleń jest kolorem 
ekologicznych działań 
i nowoczesności, z których 
gmina jest powszechnie znana, 
ale również gospodarności 
miejscowego samorządu. 
Dlatego gmina Radwanice jest 
tak atrakcyjna dla nowych 
mieszkańców i inwestorów, 
którzy niebawem będą mogli 
lokować swoje firmy w strefie 
aktywności gospodarczej. 

Kadencja 2014-2018 była bardzo 
udana dla radwanickiego samorzą-
du, i to z wielu powodów. 

– Gdy wygrałem wybory na wój-
ta, to na początku mojej pracy nie 
sądziłem, że aż tyle osiągniemy 
w tak krótkim czasie, między innymi 
poważnie zwiększając budżet gminy 
z 20 mln zł aż do 40 mln zł w tym ro-
ku – uśmiecha się wójt Paweł Piwko. 
– Wiele można by mówić i o wielu 
sprawach marzyć, ale na zarządzanie 
gminą warto patrzeć realistycznie 
i jeśli nie będziemy mieli pieniędzy 
na realizację planów, to skończy się 

na czczej gadaninie i nic konkret-
nego nie osiągniemy.

Sukces rozwojowy gminy 
Radwanice związany jest również 
z pozyskiwaniem grantów unijnych, 
ale także finansowych środków 
krajowych. 

– Wykorzystujemy wszelkie 
możliwości, aby realizować inwe-
stycje przy pomocy dofinansowań 
z różnych projektów – ocenia wójt 
Piwko – a ponadto rozpoczęliśmy 
odzyskiwanie podatku VAT i stało 
się to dla nas corocznym zastrzy-

kiem do budżetu. Bardzo 
dużo inwestujemy w go-
spodarkę komunalną, bu-
dowę sieci wodociągowo-
-kanalizacyjnej i mając 
swój zakład budżetowy 
robimy to w kwotach 
netto, a VAT wraca z po-
wrotem do budżetu. Na 
początku kadencji posta-
nowiłem, że moim nad-
rzędnym celem będzie 
poprawa infrastruktury 
gminy zwiększająca po-
ziom życia mieszkańców 
i wpływająca na rozwój 
osadnictwa. Zależy nam 
na tym, bowiem im jest 
nas więcej, tym gmina 
rozwija się szybciej, jest 
bogatsza i wzmacnia się 
jej poziom intelektualny.

Niezmiernie istotne dla 
rozwoju gminy Radwanice 
stanie się utworzenie strefy 

Kierunek już wytyczony

aktywności gospodarczej, która zlo-
kalizowana będzie wokół drogi eks-
presowej S3. To ponad 240 ha terenów 
inwestycyjnych, które będą sukce-
sywnie dozbrajane w media i przeka-
zywane inwestorom. 

– Droga S3 na pewno zdetermi-
nuje w jakimś stopniu rozwój naszej 
gminy, który będzie ściśle związany 
z budownictwem mieszkaniowym 
i pozyskaniem nowych mieszkańców 
z sąsiednich miast – uważa Paweł 
Piwko – a jeśli chodzi o koszt zaku-
pu ziemi, to można u nas kupić grunt 
o połowę taniej niż na przykład w są-
siednich Polkowicach. Dysponujemy 
też obiektami sportowymi, walorami 
kulturalnymi i bazą oświatową na 
wysokim poziomie – w tym dwiema 
dobrze funkcjonującymi szkołami. 
Zapraszam więc do nas. Zamiesz-
kajcie w gminie Radwanice i bądźcie 
razem z nami, bo tu żyje się całkiem 
nieźle, a będzie się żyć jeszcze lepiej. 
W tej kadencji przez cztery lata pra-
cowaliśmy wszyscy razem z dobrym 

skutkiem i mam nadzieję, że ludzie 
to doceniają. A ja nie rzucam słów na 
wiatr i jeśli mieszkańcy mi zaufają, 
to będę kontynuował kierunek roz-
woju gminy Radwanice.

HS (TS)

 Wójt Paweł Piwko

Zielone słonie w centrum Radwanic
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tego wspaniałego dorobku. Jestem 
głęboko przekonany, że piękno pol-
skiej kultury jest w stanie zachwy-

cić każdego, dlatego tak ważne jest 
dzielenie się tym bogactwem i jego 
ochrona” – napisał prezydent Duda.

Część artystyczna spotkania  
w amfiteatrze to wspaniały występ 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. 
Zresztą imprez związanych z inau-

guracją EDD było mnóstwo. Między  
innymi po raz pierwszy zorgani-
zowany został Rodzinny Rajd  
Rowerowy „Szlakiem Książąt Opol-
skich”. Wzięło w nim udział prawie  
200 osób. Odbyły się konkursy pla-

styczne i filmowe. Można było wy-

słuchać świetnych prelekcji, m.in. 
Ewy Cichoń, dyrektorki Oleskiego 
Muzeum Regionalnego, o Janinie  
Kłopockiej, autorce Znaku Rodła.  
Odbyły się spacery historyczne, 
koncerty, kiermasze (smakowity 
„Oleski Koszyk”), gry terenowe. 
Oblegane było stoisko Międzynaro-

dowego Centrum Kultury z Krakowa.  
Numizmatycy i filateliści przy-

gotowali wystawę związaną ze 
100-leciem niepodległości Polski.  

Można się też było zapoznać z prze-

bogatą historią oleskiego drukar-
stwa. Oczywiście było też czytanie 
„Przedwiośnia”, wzbogacone o lektu-

ry związane z historią Ziemi Oleskiej.
Tomasz Miarecki (TS)

Olesno

Urząd Miejski w Oleśnie
ul. Pieloka 21

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

fax 34 359 72 83
gmina@olesno.pl

www.olesno.pl

Wielkie święto zabytków 
i tradycji miało w tym 
roku swój początek  
u świętej Anny  
w Oleśnie. Bo to właśnie 
w tym mieście z ponad 
800-letnią historią 
odbyła się ogólnopolska 
inauguracja 26. edycji 
Europejskich Dni 
Dziedzictwa.

Oleskie sanktuarium pw. św. Anny  
to zapewne jeden z najpiękniejszych 
kościołów drewnianych w naszym 
kraju. Ze względu na swój kształt 
nazywany jest „oleską różą zaklętą 
w drewnie”. W kwietniu rozpoczę-

ły się tam obchody 500-lecia konse-

kracji świątyni. Natomiast w sobotę, 
8 września, właśnie u świętej Anny 
mszą świętą w intencji ojczyzny roz-

poczęły się ogólnopolskie obcho-

dy Europejskich Dni Dziedzictwa,  
w tym roku w naszym kraju pod ha-

słem „Niepodległa dla wszystkich”.
Mszy świętej przewodniczył  

biskup opolski Andrzej Czaja. Licz-

nie zebrani wierni modlili się za mą-

drość rządzących, uczciwość oby-

wateli, zgodę i sprawiedliwość, za 
to, abyśmy żyli w pokoju i dobro-

bycie. Msza święta w oleskim sank-

tuarium była łącznikiem świętowa-

nia naszego dziedzictwa zarówno  
w wymiarze materialnym, jak i du-

chowym. Mogła być też odebrana 

jako symboliczne dziedzictwo prze-

szłości, bo odbywała się w miej-
scu, w którym od setek lat przecho-

wywana jest figurka Matki Boskiej 
Samotrzeciej, zwana łączniczką 
pokoleń. A czymże innym jak nie 
łącznikiem przeszłości z teraźniej-
szością są organizowane w całej  
Europie Dni Dziedzictwa.

W słowie do zebranych biskup 
Andrzej Czaja, odwołując się do 
przekazów z Ewangelii, mówił 
m.in. o konieczności kreatyw-

nego działania i odrzucenia 
poczynań destrukcyjnych. 
Apelował, by znać swoją toż-

samość, wiedzieć, kim się 
jest, ale jednocześnie 
wzywał do otwarto-

ści na innych. 
– Jeśli niepodległa 

ojczyzna nasza ma być dla wszyst-
kich – dla tych, którzy w niej ży-

ją, dla tych, którzy chcą w niej żyć 
– to potrzeba w nas otwartej toż-

samości – mówił opolski biskup.  
Dodał jednocześnie: – Przy zatroska-

niu o kulturę materialną trzeba pa-

miętać, że nasze dziedzictwo to nie 
tylko wspaniałe obiekty. Są też wspa-

niałe dzieła kultury duchowej i to one 
są źródłem całej reszty. Jeśli w czło-

wieku jest zdrowy duch, to również to,  
co czyni, będzie zdrowe. Kiedy my-

ślę o duchowej kulturze naszej cy-

wilizacji zachodnioeuropejskiej, to 
co mam na myśli? Jest zbudowana 
na Akropolu, Kapitolu i Kalwarii. 
Ta duchowa kultura wyrasta z gre-

ckiej kultury myśli i słowa, z rzym-

skiej kultury prawa i judeochrześ-

cijańskiej kultury wiary. To jest to 
dziedzictwo duchowe, na którym 
budujemy. To są nasze korzenie.  
Wierność im to podstawa zdrowia 
naszego kontynentu.

Kolejna część uroczystości zwią-

zanych z ogólnopolską inauguracją 

Europejskich Dni Dziedzictwa od-

była się w miejskim amfiteatrze. 
Mieszkańców, gości, przedstawi-
cieli władz wojewódzkich przywi-
tał Sylwester Lewicki, burmistrz 
Olesna. Powiedział, że dla mia-

sta to ogromny zaszczyt, że jest 
organizatorem tego szczególnego  
wydarzenia. 

– Kiedy pytają mnie, jak to się 
stało, że takie stosunkowo nieduże 
miasto jest miejscem ogólnopolskiej 

inauguracji EDD, to odpowiadam, 
że małe społeczności potrafią się 

świetnie zorganizować. I to wi-
dać. Żeby zorganizować tak 

wiele tak ciekawych 
przedsięwzięć popu-

laryzujących dzieje 
Ziemi Oleskiej, włą-

czyły się liczne gru-

py mieszkańców. Pokazujemy, że 
umiemy robić rzeczy niezwykłe  
– mówił Sylwester Lewicki.

Trzeba zaznaczyć, że oleskie uro-

czystości odbywały się pod patro-

natem honorowym  Prezydenta RP.  
List od Andrzeja Dudy odczytał  
Bartosz Skaldawski, dyrektor Na-

rodowego Instytutu Dziedzictwa:  
„Europa to wspólne korzenie, a za-

razem wielość lokalnych tradycji.  
To różnorodność językowa, ale 
i wspólnota myśli przeniknię-

tej chrześcijańską duchowością.  

To przywiązanie do małej ojczyzny, 
ale i świadomość, że jej losy są częś-

cią większej historii. Dni Dziedzi-
ctwa są dobrą okazją, by przypo-

mnieć, że my, Polacy, od początków 
naszej państwowości czynnie uczest-
niczyliśmy w europejskiej kulturze. 
(...) Zachęcam wszystkich naszych 
rodaków do aktywnego poznawania 

Budowanie wspólnej tożsamości

Idea Europejskich Dni Dzie-
dzictwa narodziła się jesie-
nią 1985 roku w Grenadzie,  
w Hiszpanii, podczas II Kon-
ferencji Rady Europy. Francu-
ski minister kultury zapropo-
nował wtedy rozszerzenie na 
całą Europę zainicjowanych  
we Francji Dni Otwartych  
Zabytków. Zainspirowało to  
w 1991 roku Radę Europy do 
ustanowienia Europejskich Dni 
Dziedzictwa. Pierwsza edycja  
Europejskich Dni Dziedzictwa  
w Polsce odbyła się w 1993 roku.  
Od ponad dwudziestu lat na te-
renie całej Polski odbywają się 
wydarzenia specjalne, impre-
zy plenerowe, koncerty, wy-
stawy, a właściciele zabytków 
udostępniają miejsca na co 
dzień niedostępne. Koordyna-
torem Europejskich Dni Dzie-
dzictwa w Polsce jest Narodowy  
Instytut Dziedzictwa.

Kto pamięta, 
ten jest

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” na oleskim Rynku rozpoczął burmistrz Sylwester Lewicki 

Mszy świętej za ojczyznę w sanktuarium św. Anny przewodniczył biskup opolski Andrzej Czaja

Część artystyczna spotkania w amfiteatrze to wspaniały występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
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Zębowice – Zembowitz

Kudowa-Zdrój

Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
ul. Zdrojowa 24 

57-350 Kudowa-Zdrój
tel. 74 866 19 26, 74 866 19 28 
fax 74 866 13 51, 74 862 17 18

kudowa@kudowa.pl
www.kudowa.pl

Tutaj sezon turystyczny trwa 
przez cały rok, a pensjonaty, 
hotele, kawiarnie i restauracje 
są pełne turystów, kuracjuszy 
i także weekendowych gości. 
Dlatego miasto również 
rozwija się w rytmie niczym 
nieprzerwanym, choć są miesiące 
zimowe, które spowalniają prace 
budowlane, remontowe 
i modernizacyjne. To oczywiście 
nie dotyczy samorządu Kudowy-
-Zdroju, dla którego mijająca 
kadencja była niełatwym 
sprawdzianem z planowania 
i realizowania przedsięwzięć 
infrastrukturalnych, 
sprawdzianem zdanym 
na ocenę bardzo dobrą.

– W tej kadencji nasz samorząd 
postawił nie tylko na turystykę, ale 
sprzyjaliśmy konsekwentnie rozwo-
jowi przemysłu lekkiego nieuciąż-
liwego dla środowiska naturalnego 
i zlokalizowanego na peryferiach 
miasta, czyli absolutnie daleko od 
zdroju i od centrum Kudowy – pod-
kreśla burmistrz Piotr Maziarz. 
– Właśnie tam zlokalizowane są 
nieuciążliwe zakłady.

Dzisiaj Kudowa-Zdrój jest dosta-
tecznie zabezpieczona w wodę pitną. 

Gmina jest właścicielem zbiornika, 
ma studnie głębinowe i ujęcia wody. 

– Ale miasto się rozrasta i pro-
wadzimy rozmowy dotyczące sko-
rzystania przez nas z wód głębino-
wych – wyjaśnia burmistrz Maziarz. 
– Do tego przed-
sięwzięcia trzeba 
się bardzo dobrze 
p r z yg o t owa ć , 
w sposób mery-
toryczny, pro-
fesjonalny i na-
ukowy i nie ma 
tutaj miejsca na 
amatorszczyznę. 
A wszystko do-
tyczy eksploata-
cji potrzebnych 
nam w przyszło-
ści wód pitnych, 
m i n e r a l n y c h 
i geotermalnych. 
R o z m a w i a m y 
o tych sprawach 
z Państwowym Instytutem Geolo-
gicznym i niebawem rozpocznie-
my badania dotyczące głębinowych 
wód pitnych, a nasi czescy przyja-
ciele z Nachodu także zaintereso-
wani są podobnymi inwestycjami. 
W przyszłości widzę Kudowę-Zdrój 
jako uzdrowisko korzystające z geo-

termii i tężni, ale oczywiście, aby 
to wszystko się ziściło, potrze-
ba jest trochę czasu, determinacji 
i konsekwencji.

Niezmiernie ważna jest dla ku-
dowskiego samorządu realizacja stra-

tegicznego pro-
gramu rozwoju 
Kudowy-Zdroju, 
z którego dużo już 
udało się zrobić. 

– Mamy już 
lekarza na pogo-
towiu, kończona 
jest rekultywacja 
wysypiska śmie-
ci, które już jest 
zielone, będzie-
my budować no-
we przedszkole 
i żłobek, otwo-
r z yl i śmy  do -
datkowe klasy 
w kudowskim li-
ceum i poszerzy-

liśmy ofertę oświatową o technikum 
– wylicza Piotr Maziarz. – Poza 
tym przeprowadzamy termomo-
dernizacje obiektów użyteczno-
ści publicznej, przede wszystkim 
budynków szkolnych. A ponadto 
corocznie niemałe nakłady prze-
znaczamy na inwestycje drogowe, 

Aby żyło się lepiej
chodniki i oświetlenie ulic. Tych 
zadań jest naprawdę bez liku 
i trudno je wyliczyć jednym 
tchem.

W dużej mierze samorząd 
Kudowy rozwija gminę, ko-
rzystając ze stojącej 
na twardych podwali-
nach współpracy trans-
granicznej z Czecha-
mi, przede wszystkim 
z Nachodem. 

– Realizujemy wspól-
nie duże projekty infrastruktu-
ralne, choćby dotyczący stawu 
zdrojowego – podkreśla burmistrz.

A do tego dochodzą słynne 
i uznane już wydarzenia kulturalne 
w Kudowie-Zdroju, choćby Festiwal 
Moniuszkowski czy Gęsina. 

– W mijającej kadencji rozpo-
częliśmy cykl wydarzeń sportowych 
w ramach ultramaratonów, czyli ro-
dzinną Sztafetę Górską: Kudowa – 
Broumowskie Ściany – Kudowa, któ-
rą organizujemy w kwietniu ze zna-
nym ultramaratończykiem Piotrem 
Hercogiem – dodaje Piotr Maziarz. 
– Później zapraszamy na szereg im-
prez organizowanych w długi ma-
jowy weekend, w czerwcu II Mię-
dzynarodowy Festiwal Zabawek, 
a w lipcu Festiwal Kultury Czeskiej 
i Polskiej.

Siłą i niezaprzeczalnymi wa-
lorami Kudowy-Zdroju są oczy-
wiście jej przygraniczne położe-
nie, dynamika rozwoju, renoma 

uzdrowiska, świetne imprezy 
kulturalne, ale także pracowici 

mieszkańcy i konsekwentny 
w swych działaniach oraz 

stabilny samorząd. 
–  Trzeba  z robić 

wszystko, aby żyło nam 
się lepiej i jeśli ludzie 
ponownie mi zaufają 
i poprą moją kandyda-
turę na burmistrza, to 
zrobię wszystko, żeby 
tak się stało – obiecuje 
Piotr Maziarz. – Dobrze 

wiem, jak to zrobić, po-
nieważ jestem mieszkańcem naszej 
kochanej Kudowy.

HS (TS)

Burmistrz Piotr Maziarz
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Urząd Gminy Zębowice 
ul. Murka 2

46-048 Zębowice
tel. 77 421 60 76

fax 77 421 60 76 wew. 36
ug@zebowice.pl

www.zebowice.pl

Na pewno – dysponując 
kilkunastomilionowym 
budżetem – nie należy do 
zamożnych gmin Opolszczyzny 
i dlatego samorząd, wydając 
każdą złotówką, musi się dobrze 
zastanawiać, czy jest to wydatek 
celowy. Nie jest też położona 
bezpośrednio przy głównych 
arteriach komunikacyjnych i nie 
zlokalizowały się tutaj wielkie 
firmy i centra logistyczne. 
Ale biorąc to wszystko pod 
uwagę, warto uszanować 
władze gminy i pracowników 
Urzędu Gminy Zębowice za to, że 
w kadencji 2014-2018 tak wiele 
zaplanowanych inwestycji 
udało się zrealizować i pozyskać 
na nie niemałe zewnętrzne 
środki finansowe. Warto także 
zaznaczyć, że od początku tej 
kadencji budżet gminy urósł 
o kilka milionów złotych.

Choć spektakularnych fajerwer-
ków na zębowickiej ziemi nie ma, 
to jest za to konsekwentna praca na 
rzecz miejscowej społeczności i wy-
konywanie wielu zadań infrastruk-
turalnych. W tej kadencji samorząd 
gminy Zębowice zrealizował wiele 

inwestycji, które zmieniły gminę na 
lepsze, w tym: 

• budowa ścieżki pieszo-ro-
werowej w ciągu drogi powiatowej 
nr 1737 na odcinku Zę-
bowice – Kadłub Wolny 
(koszt 1 223 850 zł, dotacja 
1 040 272 zł z Regional-
nego Programu Operacyj-
nego Województwa Opol-
skiego), 

• budowa 371 przy-
domowych oczyszczalni 
ścieków (6 604 186 zł, do-
tacje 2 881 425 zł z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich), 

• rozbudowa Stacji Wodocią-
gowej Knieja (1 156 200 zł, dotacja 
589 286 zł z PROW), 

• budowa boiska wielofunkcyjne-
go przy Zespole Gimnazjalno-Szkol-
nym w Zębowicach (476 115 zł, dota-
cja 201 700 zł z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki), 

• przebudowa drogi powiato-
wej nr 1738 Grodziec – Zębowice 
na odcinku Grodziec – Knieja – przy 
partycypacji powiatów oleskiego 
i opolskiego oraz gmin Ozimek i Zę-
bowice (3 813 000 zł, w tym wkład 
gminy Zębowice 416 034 zł, dotacja 
z PROW 2 426 212 zł), 

• utworzenie miejsc rekre-
acji i wypoczynku wraz z budową 
placów zabaw w Radawiu i Zębo-

Niewielka, ale gospodarna
wicach, a ponadto wykonanie pla-
ców zabaw w Kniei i Łące (łączny 
koszt 189 144 zł, dotacje 103 309 zł 
z PROW), 

• budowa dróg t ranspor tu 
rolnego w Kadłubie Wolnym, 
Poczołkowie, Siedliskach i Zębowi-
cach (739 270 zł, dotacje 289 718 zł 
z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych), 

• rekultywacja i zagospodarowa-
nie składowiska odpadów w Zębowi-
cach Malichowie (317 660 zł), 

• budowa miejsc parkingowych 
w Zębowicach (148 836 zł), 

• budowa wiaty przystankowej 
na sprzęt w Zębowicach (416 471 zł), 

• przebudowa drogi w Zębowi-
cach (91 276 zł), 

• budowa Ośrodka Zdrowia 
w Zębowicach oraz przebudowa sali 
wiejskiej w Radawiu i montowanie 
systemów fotowoltaicznych na bu-
dynkach (łącznie 2 028 467 zł, dota-
cje 665 525 zł z PROW). 

– Najbliższa przyszłość 
gminy Zębowice i jej rozwój 
powinny być – moim zdaniem 
– związane z kontynuacją 
i zakończeniem rozpoczętych 
przedsięwzięć oraz realizacją 
inwestycji proekologicznych 
– podkreśla wójt Waldemar 
Czaja. – To już nie jest jakaś 
moda, ale konieczność cywi-
lizacyjna wpływająca zasad-
niczo na ludzkie zdrowie i na 
przedłużenie życia. Zatem czy-

ste powietrze i wymiana pieców przy 
dofinansowaniach jest po prostu nie-
zbędna. Ponadto warto skoncentro-
wać środki finansowe z Funduszu 
Sołeckiego, współpracować z powia-
tem, pomagać osobom starszym, któ-
re przecież budowały naszą gminę 
i stanowią jej sól, a z drugiej strony 
doprowadzić do budowy żłobków, co 
jest potrzebą czasu. To tylko niektóre 
zadania, ale sądzę, że przy wszelkiej 
działalności powinniśmy hołdować 
zasadzie zrównoważonego rozwoju, 
aby rozwijać wszystkie sfery naszego 
samorządowego życia i wszystkie na-
sze miejscowości i jeśli zostanę wój-
tem, tak będę pracował – na rzecz ca-
łej naszej społeczności.  HS (TS)

Wójt Waldemar Czaja

Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 Grodziec – Zębowice na odcinku 
Grodziec – Knieja
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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

Kąty Wrocławskie

Bez dwóch zdań jest 
jedną z najlepiej  
i najszybciej 
rozwijających się gmin, 
nie tylko na Dolnym 
Śląsku, ale w skali 
całego kraju. Warto też 
przypomnieć, że Kąty 
Wrocławskie w roku 
2008 zostały uznane za 
najlepszą polską gminą 
miejsko-wiejską  
w miarodajnym rankingu 
„Rzeczpospolitej”, 
w którym brano pod 
uwagę wiele aspektów 
– w tym dysponowanie 
finansami gminy, poziom 
inwestowania, zadłużenie 
gminy i liczbę podmiotów 
gospodarczych 
działających na jej 
terenie. Podkreślić trzeba, 
iż kącki samorząd  
nigdy nie osiadł  
na laurach, a najlepiej 
świadczy o tym fakt, 
że przez kilkanaście lat 
budżet gminy zwiększył 
się dziesięciokrotnie! 
Gmina Kąty Wrocławskie 
dalej rozwija się 
dynamicznie, jest 
wzorowo prowadzonym 
mechanizmem 
samorządowym 
konsekwentnie 
realizującym 
zaplanowane inwestycje 
i polepszającym poziom 
życia mieszkańców.  
Od tego samorządu dużo 
się można nauczyć i warto 
brać z niego przykład.

Na wrześniowym XXVIII Forum 
Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju 
premier Mateusz Morawiecki mó-

wił między innymi, że warto sta-

wiać na dobrych samorządowców,  
z którymi rząd Rzeczypospolitej 
Polskiej będzie chętnie współpraco-

wał, i zapewne kierował te słowa tak-

że do jednego z wielu gości Forum 
– burmistrza Kątów Wrocławskich  
Antoniego Kopcia, którego uważam 
za jednego z najlepszych znanych mi 
samorządowców. 

– Kogo premier miał na myśli, to 
okaże się po październikowych wy-

borach samorządowych, w których 
dobrzy i bardzo dobrzy włodarze 
gmin zostaną zweryfikowani przez 
mieszkańców, bo to oni są właści-
wi do oceniania pracy prezydentów, 
burmistrzów i wójtów, a na pew-

no nie politycy – mówi burmistrz  

Kopeć. – Oni najlepiej wiedzą, kto 
dobrze pracuje na ich rzecz, kogo nie 
muszą się wstydzić, kto ma lepkie 
rączki, a kto ich szanuje i polepsza 
poziom ich życia. Przecież miesz-

kamy wszyscy w tej samej gminie, 
razem tworzymy naszą społeczność 
i to mieszkańcy mogą najobiektyw-

niej ocenić działania samorządu. 
Oczywiście przyznaję, że nigdy nie 
jest tak, że jakiś włodarz podej-
muje wiele decyzji i wszystkie są 
trafne – dotyczy to również mnie –  
bowiem każdy człowiek, który dużo  
robi i działa dynamicznie, w niektó-

rych momentach popełnia błędy, to 
jest ludzkie i zupełnie normalne. 
Nikt na tym świecie nie jest idealny, 
a z drugiej strony ludzie się różnią 
– także w swoich oczekiwaniach –  
i zadowolić wszystkich po prostu 
nie sposób.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia
Przez dwadzieścia lat gmina  

Kąty Wrocławskie zwiększyła swój 
budżet z 17 mln zł do 160 mln zł, nie 
przejadając środków finansowych, 
mocno inwestując w infrastruktu-

rę i dokonując prawdziwego skoku  
cywilizacyjnego. 

– Dzisiaj wydajemy prawie  
50 mln zł na inwestycje, co kiedyś 
było wprost niewyobrażalne – pod-

kreśla Antoni Kopeć. – Ale apetyt 
rośnie w miarę jedzenia i jest to 
właściwe, lecz oczekiwania ludzi 
są coraz większe i budżet gminy 
czasem za nimi nie nadąża. Dlate-

go stajemy często przed wyborem 
priorytetów, bowiem gdy analizu-

jemy wnioski do budżetu corocznie 
składane do 30 września, to zazwy-

czaj nie możemy zrealizować ich 
w stu procentach. Po prostu musi-
my wybierać, co naszym zdaniem 
jest najważniejsze i najpilniejsze. 
Pozostają wnioski załatwione od-

mownie, które zostają przesunięte 
do ewentualnie późniejszej realiza-

cji i wnioskodawcy mogą czuć się 
nieusatysfakcjonowani.

Marzenia i wymagania
Mieszkańcy miasta i gminy Kąty 

Wrocławskie są bardzo wymagają-

cy, mają niemałe oczekiwania wo-

bec samorządu i nic w tym dziw-

nego, gdyż przyzwyczaili się do 
dynamicznego rozwoju swojej gmi-
ny, w tym oczywiście do tego, że ich 
samorząd konsekwentnie wzboga-

cał infrastrukturę. 
– Marzenia mieszkańców są  

moim drogowskazem na przyszłość 
– uśmiecha się burmistrz Antoni  
Kopeć – a czytając ich wnioski 
wiem dobrze, czym powinienem się 
zająć w najbliższym czasie i czego 
ludzie pragną. Autostrada dzieli na-

szą gminę na część północną i po-

łudniową i na południu mieszkańcy 
oczekują wybudowania kanalizacji 
i osiągnięcia poziomu życia, któ-

ry jest na północy gminy, na styku  
z Wrocławiem. Zaś na północy lu-

dzie chcą sprawniejszej komunika-

cji, a w szybko rozwijającym się 
Smolcu, Mokronosach i Krzeptowie 
pragną, by funkcjonowała tam ko-

munikacja miejska i sądzę, że coraz 
lepsza współpraca z Wrocławiem 

zaowocuje tym, że gminy wokół nie-

go będą obsługiwane przez jedno 
przedsiębiorstwo i właśnie do tego 
będę dążył i w tym kierunku działał, 
jeśli mieszkańcy powierzą mi funk-

cję burmistrza na najbliższe pięć lat. 
Zatem będę chciał poprawić skomu-

nikowanie naszej gminy szczególnie 
z Wrocławiem, a rozwijająca się ko-

lej aglomeracyjna powinna stanowić 
podstawę przemieszczania się ludzi 
do szkół i miejsc ich zatrudnienia. 
Warto podkreślić, że wielu wroc-

ławian pracuje na terenie gminy  
Kąty Wrocławskie, a ponadto korzy-

sta z uroków przyrody, szczególnie 
z Bystrzyckiego Parku Krajobrazo-

wego. Dlatego warto poprawić także 
infrastrukturę ścieżek rowerowych, 
które są często uczęszczane.

Sól ziemi – ludzie starsi
Świat pędzi do przodu, cywiliza-

cja, urbanizacja i wyścig gospodar-
czy wymuszają to, że wszędzie sta-

wia się przede wszystkim na ludzi 
młodych, będących w wieku produk-

cyjnym, którzy mogą ciężko praco-

wać i przed którymi jest przyszłość. 
Budowane są pod ich potrzeby szko-

ły, przedszkola, żłobki i całe osiedla, 
lecz rządy i samorządy często jedno-

cześnie zapominają o ludziach star-
szych, którzy przecież budowali gmi-
ny, polskie Małe Ojczyzny i stanowią 
sól naszej ziemi. 

– Ale ja o nich nie zapominam, 
uczestniczę w każdym spotkaniu 
z naszymi seniorami i chcę z całą 
mocą podkreślić, że to właśnie oni 
zbudowali fundament pod nasze 

Marzenia mieszkańców  
są moim drogowskazem

dzisiejsze sukcesy – ocenia bur-
mistrz Kopeć. – To, że nasza gmi-
na lokuje się wysoko w różnych 
rankingach, nie jest dokonaniem 
ostatniego czasu, ale wypadkową 
wieloletniego procesu. Dlatego ko-

rzystam chętnie z doświadczenia 
starszych mieszkańców gminy i ich 
rad, a przede wszystkim bardzo 
szanuję naszych wszystkich senio-

rów. To ludzie będący skarbnicą 
wiedzy i życiowego doświadcze-

nia, którzy oczekują od samorządu 
przede wszystkim tego, aby ułatwił 
im życie na emeryturze. By mo-

gli korzystać z odpowiedniej in-

frastruktury i dobrze zorganizo-

wanej służby zdrowia, a mogli raz 
na jakiś czas wyjechać na przykład 
na turnus rehabilitacyjny nad mo-

rze czy uczestniczyć w życiu kul-
turalnym. Na terenie gminy Kąty 
Wrocławskie powstało wiele orga-

nizacji pozarządowych – co mnie 
bardzo cieszy – i między innymi 
towarzystwa miłośników Gniecho-

wic, Kątów Wrocławskich, Smolca 
i Małkowic wyraźnie doceniają se-

niorów, a gmina stara się wspierać 
te inicjatywy finansowo.

Wybory drogą na przyszłość
Za kilkanaście dni wybory sa-

morządowe, od których zależeć bę-

dzie najbliższa przyszłość miasta 
i gminy Kąty Wrocławskie. Warto 
zatem wybrać dobrze. 

– Zaufajcie dzisiaj Państwo mo-

jemu wieloletniemu samorządowe-

mu doświadczeniu – apeluje Antoni 
Kopeć – które gwarantuje przede 
wszystkim zgodę i dalszy rozwój 
gminy, i poprzyjcie mnie w tych wy-

borach. Ale deklaruję, że w następ-

nej kadencji przygotuję ludzi, którzy 
zastąpią mnie na tym stanowisku.

 HS (TS)

Burmistrz Antoni Kopeć
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Piechowice

Piechowice

Urząd Miasta w Piechowicach
ul. Kryształowa 49
58-573 Piechowice

tel. 75 754 89 00
fax 75 761 22 74

sekretariat@piechowice.pl
www.piechowice.pl

Rozmowa  
z WITOLDEM RUDOLFEM, 
burmistrzem Piechowic

– W którym kierunku – pań-
skim zdaniem – powinny rozwijać 
się Piechowice?

– Duże firmy na naszym tere-

nie – jak np. firma Ceramica Mar-
coni Polcolorit S.A. – zainwestowały 
w swą działalność niemałe środki fi-
nansowe i poziom nasycenia przemy-

słem osiągnął w Piechowicach mak-

simum. Dzisiaj mieszkańcy naszej 
gminy oczekują, aby owszem poja-

wiały się firmy, ale mniejsze i nasta-

wione bardziej na usługi niż na pro-

dukcję, a ponadto ludzie chcą, żeby 
inwestować na terenach poprzemy-

słowych, po dawnej Karelmie S.A.  
A co do najbliższej przyszłości, to są-

dzę, że Piechowice powinny wpisać 
się w program rozwojowy dotyczący 
całej Kotliny Jeleniogórskiej, trzeba 
patrzeć szerzej, a nie tylko z perspek-

tywy interesów jednej gminy. Warto 
zatem postawić na dobrą współpracę 
między gminami i dzięki niej reali-
zować nasze często wspólne interesy. 
Trzeba współpracować, czego efek-

tem może być np. poprawa jakości 
wód, bowiem nam wszystkim powin-

no zależeć na czystym środowisku 

naturalnym, rozwoju turystyki i aby 
jak największa liczba ludzi odwiedza-

ła przyjazne i wspaniałe Karkonosze. 
Aby to osiągnąć, musimy patrzeć na 
problemy przez pryzmat całej Kotliny  
Jeleniogórskiej, a tury-

stów należy rozproszyć, 
żeby się nie koncentro-

wali jedynie pod Śnież-

ką i Szrenicą, bowiem 
są jeszcze inne świetne 
miejsca mające nieza-

przeczalne walory przy-

rodniczo-krajoznawcze. 
Na Karkonosze – które 
w tym roku odwiedziło 
około czterech milionów 
osób – można spoglądać 
w różny sposób. Ponad-

to istnieje zagrożenie, że 
przemysł turystyczny od-

straszy ludzi, którzy z na-

turą często chcą obcować 
w ciszy i spokoju – po 
prostu bardziej intymnie.

– Zarządzał pan gminą Piecho-
wice przez osiem lat. Z czego jest 
pan najbardziej zadowolony?

– Gdy zacząłem burmistrzowanie, 
mieszkańcy byli niezadowoleni z tego, 
że nasze miasto stało się częścią sy-

stemu wodociągowo-kanalizacyjnego,  
w ramach którego nie zbudowano zu-

pełnie nic. Ale udało mi się wytłuma-

czyć ludziom, iż mimo tego, że nie 
dostaliśmy dofinansowania, to jeśli 
powiedzieliśmy A, to powinniśmy po-

wiedzieć B i własnymi siłami udało 

nam się wybudować pewne elementy 
kanalizacji. Inaczej nie udało się te-

go zrobić przy spółce mającej ujem-

ny wynik finansowy. Jeśli zaś chodzi  
o oświatę, to – bez fałszywej skromno-

ści – mogę powiedzieć, iż dzięki mojej 
stanowczości nie mamy dzisiaj dwóch 
szkół podstawowych, tylko jedną, a ku-

rator nie narzucił nam wdrożenia sie-

ci szkół, co nie jest jednak na rękę na-

szemu środowisku nauczycielskiemu. 
Niestety, demografia pokazała, że licz-

bę dzieci mamy tylko na jedną szkołę.
– W tę kadencję wpisało się nowe 

programowanie unijne…
– …i Piechowice funkcjonują  

w jeleniogórskich Zintegrowanych 
Inwestycjach Terytorialnych, mieli-
śmy możliwość pozyskiwania finan-

sowych środków poprzez ZIT, ale nie 
byłem z tego zadowolony z powodu 
ukierunkowania się ZIT-u na inwe-

stycje niepotrzebne dla naszej gmi-
ny – np. dodatkowe przedszkola czy 
dodatkowe szkoły. A my potrzebu-

jemy wybudowania sieci kanaliza-

cyjnej. Ponadto nie powiódł się nam 
projekt rewitalizacji centrum miasta, 
zostanie nam nadwyżka budżetowa, 
za to zaczęliśmy walkę ze smogiem 
– podpisaliśmy umowę z Wojewódz-

kim Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej i dofinansowu-

jemy wymianę starych pieców.
– Nie będzie się pan ubiegał  

o burmistrzowanie w Piecho-
wicach, tylko o mandat radnego  
Powiatu Jeleniogórskiego. Czym 
przede wszystkim chciałby się pan 
zająć, jeśli zostanie pan radnym  
powiatowym?

Gminy powinny współpracować
– Pracowałem kiedyś w staro-

stwie w Lwówku Śląskim i znam 
kompetencje powiatu, choć każdy 
powiat jest trochę inny. Na pewno 
chciałbym zająć się zacieśnianiem 
współpracy między gminami po-

wiatu jeleniogórskiego i wspólną 
promocją całego naszego regionu.

– Kto pańskim zdaniem móg-
łby pana godnie zastąpić na sta-
nowisku burmistrza Piechowic?

– Na pewno Radosław Burchacki.  
To świetnie wykształcony, do-

świadczony samorządowiec, który 
szanuje ludzi i dobrze zna gminę 
Piechowice. Właśnie jemu warto 
zaufać.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Witold Rudolf
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Rozmowa z RADOSŁAWEM 
BURCHACKIM, kandydatem  
na burmistrza Piechowic

– Kandyduje pan na stanowisko 
burmistrza Piechowic…

– …ponieważ chcę wykorzystać 
moje niemałe doświadczenie samo-

rządowe. Jeśli zostanę burmistrzem 
Piechowic, moim priorytetem będzie 
dbałość o dobro całej społeczności 
gminy i działania polepszające po-

ziom życia jej mieszkańców.
– W jakim kierunku powinny 

– pańskim zdaniem – rozwijać się 
Piechowice?

– Przytoczę tylko hasłowo waż-

ne czekające nas zadania. Przede 

Zadbać o całą społeczność
poziom zanieczyszczenia powietrza, 
utworzenie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku i aktywizacja ludzi starszych, 
wprowadzenie budżetu obywatel-
skiego, zamontowanie monitoringu 
w mieście oraz modernizacja i bu-

dowa oświetlenia ulicznego, nadanie 
imprezie „Kryształowy weekend” 
rangi co najmniej imprezy regional-
nej i budowa punktu widokowego  
w Michałowicach.

– Co z przyszłymi przedsięwzię-
ciami oświatowymi i wspierający-
mi sport?

– Zajmiemy się m.in.: moderniza-

cją placówek oświatowych i budową 
żłobka, budową nowych placów za-

baw, w tym w górnych Piechowicach, 
doinwestowaniem obiektów sporto-

wych, modernizacją stadionu, budo-

wą lodowiska i modernizacją centrum 
sportów siłowych i fitness przy Szkole  
Podstawowej nr 1 oraz uruchomie-

niem szkolnego autobusu. 
– Niemało tych wyzwań.
– Rzeczywiście niemało, ale za-

pewniam, że potrafię ciężko praco-

wać i jestem przekonany, że w peł-
ni wykorzystam swój potencjał dla 
realizacji stawianych sobie celów. 
Chcę zmienić Piechowice na lepsze, 
podnieść poziom życia mieszkań-

ców, osiągnąć sukces rozwojowy dla 
całej naszej społeczności. Na pewno 
potrafię to zrobić. 

Rozmawiał Sławomir Grymin

Ma 43 lata, mieszka w Górzyńcu. Nie jest członkiem żadnej partii politycz-
nej. Żonaty, ma jedną córkę. Wykształcenie wyższe, studia na kierunkach 
technologia chemiczna i inżynieria środowiska. W roku 2001 rozpoczął 
pracę w Urzędzie Miasta w Piechowicach, będąc inspektorem ds. inwesty-
cji. W latach 2007-2015 pracował w gminie Podgórzyn, pełniąc funkcję kie-
rownika referatu gospodarki komunalnej. W roku 2016 ponownie wrócił do 
pracy w UM w Piechowicach i jest kierownikiem referatu gospodarczego  
i nadzoru właścicielskiego.

wszystkim powinniśmy dążyć do: 
gazyfikacji osiedli Piastów i Pako-

szów, wprowadzenia dostępu do sze-

rokopasmowego internetu, rozbudo-

wy kanalizacji deszczowej i budowy 
asfaltowych dróg osiedlowych, re-

montu Piechowickiego Ośrodka Kul-
tury, uporządkowania komunikacji 
na osiedlu Szkolna i rozbudowy sieci 
parkingów osiedlowych. A inne waż-

ne przedsięwzięcia to: pomoc miesz-

kańcom w otrzymaniu dotacji w ra-

mach programu „Czyste Powietrze”, 
kontynuacja programu „Wymiana 
Pieców”, rozbudowa sieci kanaliza-

cji sanitarnej, wsparcie montowania 
ogniw fotowoltaicznych i pomp cie-

pła, montaż czujników mierzących 

RADOSŁAW BURCHACKI 

www.radoslawburchacki.pl
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Urząd Gminy w Kondratowicach
ul. Nowa 1

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

fax 71 392 60 21
sekretariat@kondratowice.pl

www.kondratowice.pl

Kondratowice

Rozmowa 
z wójtem gminy Kondratowice 
WOJCIECHEM BOCHNAKIEM

– Jak pan ocenia kadencję 
2014-2018?

– Był to okres, w którym moc-
no inwestowaliśmy w edukację, czyli 
w przyszłość – były to zarówno in-
westycje w bazę oświatową, jak i pro-
jekty miękkie dotyczące uczniów 
oraz podnoszenia kwalifikacji przez 
naszych nauczycieli. Edukacja była 
absolutnym priorytetem, bowiem naj-
większe inwestycje były zadaniami 
związanymi ściśle z oświatą. Powsta-
ło w Kondratowicach nowoczesne 
przedszkole, które kiedyś tutaj istniało 
– sam do niego chodziłem, lecz zosta-
ło zlikwidowane, a teraz we wrześniu 
ponownie je otworzyliśmy i uczęszcza 
do niego 118 dzieci. To piękny i no-
woczesny obiekt, który pewnie by nie 
powstał, gdyby nie finansowe środ-
ki unijne przyznane naszej gminie 
przez Zarząd Województwa Dolno-
śląskiego, za co bardzo mu dziękuję. 
Nasz wniosek był najlepiej oceniony 
i otrzymał dofinansowanie w wyso-
kości 85 proc., a koszt budowy przed-
szkola wyniósł 2,5 mln zł.

– Czym jeszcze się zajmowa-
liście?

– Przede wszystkim walką ze 
smogiem, przeprowadziliśmy ter-
momodernizację naszych placówek 
oświatowych, w tym sali gimna-

stycznej w Prusach, którą całkowicie 
zmodernizowaliśmy, ociepliliśmy, 
wymieniono oświetlenie na energo-
oszczędne ledowe, zrobiono dach 
i elewację, w Księginicach Wiel-
kich stermomodernizowano budy-
nek oświatowy, wymieniono cen-
tralne ogrzewanie i zamontowano 
nowy piec.

– A projekty miękkie oświa-
towe?

– Realizowany jest projekt za-
jęć pozalekcyjnych w szkołach 
w Prusach i Żelowicach, kupiono 
pomoce dydaktyczne i nasze szko-
ły wiejskie mają wyposażenie lep-
sze od niektórych szkół miejskich. 
Poza tym zrealizowaliśmy projekt 
wyposażenia szkół w pracownie 
przyrodnicze, chemiczne, geogra-
ficzne i matematyczne – to wszystko 

dzięki pieniądzom unijnym i dzięki 
temu, że urząd marszałkowski do-
brze oceniał nasze wnioski i projekty 
dofinansowywane w 85 procentach. 
A teraz ruszamy z nowym projektem 
wyposażenia przedszkola w nowo-
czesne pomoce dydaktyczne, podno-
szenia kwalifikacji nauczycieli i za-
trudnienia dodatkowych osób.

– Podczas tej kadencji różnie 
bywało ze współpracą między 
panem a radnymi…

– Wójtem jestem 12 lat, a ostat-
nia kadencja była najtrudniejsza pod 
względem atmosfery panującej w ra-
dzie gminy, ale i tak większość rady 
stanęła na wysokości zadania i za to 
chcę całej radzie podziękować.

– Jak, pańskim zdaniem, po-
winna w najbliższej przyszłości 
rozwijać się gmina Kondratowice?

– Zacząłem rozmawiać już 
z przedsiębiorcami zamierzającymi 
ulokować swoje firmy na naszym 
terenie. Nie są to jakieś olbrzymie 
zakłady, ale takie zróżnicowanie 
dochodów budżetowych gminy 
i pozyskanie małych i średnich firm 
jest – moim zdaniem – dobrym kie-
runkiem rozwoju. Ponadto ważne 

powinno być bezpieczeństwo na 
drogach. Mamy dużą kopalnię kru-
szywa, drogi są zniszczone przez 
transport, a ostatnio wspólnie z pa-
nią burmistrz Strzelina podpisali-
śmy umowę, na mocy której w przy-
szłym roku będzie rewitalizowana 
linia kolejowa relacji Kondratowice 
– Strzelin. Istotna będzie także ści-
sła współpraca z Zarządem Powia-
tu Strzelińskiego i Zarządem Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

– Nie będzie się pan ubiegał 
o kolejne lata wójtowania, lecz 
o miejsce w sejmiku dolnoślą-
skim…

– …a jeśli dostanę się do sejmi-
ku, to gmina Kondratowice będzie 
mogła z tego skorzystać. Ale żeby 
zostać radnym sejmiku – nawet je-
śli kandyduje się z numeru jeden – 
to przede wszystkim trzeba zostać 
wybranym przez mieszkańców. Dla-
tego zachowuję pokorę, o mandat 
do sejmiku będę walczył i mam na-
dzieję go zdobyć. Na pewno – i bez 
fałszywej skromności – mogę po-
wiedzieć, że podczas 12 lat mojego 
zarządzania gmina Kondratowice 
dobrze się rozwijała, a szersze gre-
mia dowiedziały się, że taka gmina 
w ogóle na Dolnym Śląsku istnieje.

– Ale dzięki pańskiej otwarto-
ści, promowaniu gminy – także 
w „Gminie Polskiej” – ludzie mo-
gli przeczytać o Kondratowicach 
w kilku urzędach marszałkow-
skich i wojewódzkich, na wielu 
ogólnokrajowych i międzynaro-
dowych targach oraz na przykład 
w Warszawie, Zakopanem, Rewa-
lu, Hajnówce, Częstochowie, Byto-
miu czy Pile.

– Dziękuję za te słowa. Dwana-
ście lat wójtowania i osiem lat by-
cia radnym w jednej gminie to szmat 
czasu, lecz przychodzi nowy etap 

Edukacja była priorytetem
życiowej drogi i zdecydowałem się 
spróbować funkcjonowania w sej-
miku województwa dolnośląskiego. 
Życie zatacza koło, przed dwunastu 
laty zostałem zarazem wójtem i rad-
nym sejmiku. Wtedy zrezygnowałem 
z sejmiku, a teraz o niego powalczę. 
Jeśli ziszczą się moje plany, to wtedy 
szerzej będę chciał pomagać – nie tyl-
ko gminie Kondratowice, ale także in-
nym społecznościom – bowiem kan-
dyduję z okręgu wokół Wrocławia. 
My nie chcemy rywalizować z Wroc-
ławiem, tylko z nim współpracować, 
a mieszkańcy w pierwszym pierście-
niu wokół stolicy Dolnego Śląska 
to prawie wrocławianie mieszkają-
cy m.in. w Kobierzycach, Czernicy, 
Żórawinie i Długołęce, ale pracu-
jący we Wrocławiu. Dlatego trzeba 
im stworzyć warunki bezpiecznego 
i szybkiego dojazdu do pracy oraz nie-
złej edukacji. A ponadto istotne bę-
dzie czyste powietrze i w ogóle środo-
wisko naturalne, a powiat strzeliński 
powinien istnieć nie tylko geogra-
ficznie, ale również inwestycyjnie. 
Dostarczamy ogromną ilość kamie-
nia na całą Polskę i wszyscy cieszą 
się z pięknych dróg, ale my mamy 
je zrujnowane i trzeba pamiętać, że 
nasz region nie może być zdegra-
dowany, tylko powinien być dobrze 
i z szacunkiem potraktowany, tak aby 
jakość dróg i bezpieczeństwo ludzi 
były na odpowiednim poziomie.

– Kto powinien pana zastąpić 
w gminie Kondratowice? Na kogo 
pan postawi?

– Chciałbym, aby ten, kto wygra 
wybory, kontynuował moją misję 
rozwoju gminy…

– …a ja w imieniu „Gminy Pol-
skiej” dziękuję panu za wiele lat 
współpracy. Mieliśmy zaszczyt 
promować waszą gminę, wspierać 
pana, kondratowicki samorząd 
i całą społeczność i cieszy nas tak-
że to, że w jakimś stopniu mogli-
śmy się dołożyć do waszych sukce-
sów. Serdecznie dziękuję!

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Wojciech Bochnak

Urząd Gminy w Kondratowicach
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Cisek – Czissek

Urząd Gminy Cisek
ul. Planetorza 52

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

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

Rozmowa z wójtem gminy Cisek 
ALOJZYM PARYSEM

– Postanowił pan nie kandydo-
wać na wójta gminy Cisek, któ-
rym pan był przez wiele lat. Na 
pewno ta praca pomogła panu 
lepiej poznać miejscową społecz-
ność. Z jakimi ludźmi miał pan 
do czynienia?

– Mieszkają w naszej gminie 
dobrzy, pracowici i sprawdzeni lu-
dzie, którzy sobie doskonale ra-
dzą w życiu, nawet gdy przyjdzie 
nie najlepszy czas. Przecież spo-
łeczność naszej gminy spotykały 
dramatyczne, kryzysowe sytuacje 
– powodzie i huragany, a ludzie 
nigdy się nie poddawali, potrafi-
li walczyć z tymi żywiołami i po 
ciężkich chwilach wracać do nor-
malnego życia. I choć czasami było 
im trudno, to nigdy nie spotkałem 
się z wyrzutami naszych mieszkań-
ców, że to, co się stało – że wylała 
Odra lub przyszła nawałnica – jest 
moją winą, ponieważ źle praco-
wałem.

– Jakie były początki pań-
skiego wójtowania w Cisku? Czy 
wtedy pracowało się lepiej niż 
dzisiaj?

– Na początku pracowało się 
znacznie lepiej, były to początki 
samorządności w Polsce i samo-
rządy były wtedy naprawdę sa-
morządami, tak jak to w mądrych 
książkach niegłupi ludzie piszą… 
Samorządy były przede wszyst-
kim niezależne od władzy central-
nej, co nie oznacza, że robiliśmy 
wszystko to, na co mieliśmy ocho-
tę. Działaliśmy przecież w ramach 
obowiązującego prawa, ale wtedy 
w samorządach panował prawdzi-
wy entuzjazm, nawet powiedział-
bym – euforia. I chciało się pra-
cować. Oczywiście byłem wtedy 
znacznie młodszy i chciałem zmie-
niać świat. I ten świat rzeczywi-

ście się zmieniał! Byłem sekreta-
rzem gminy Cisek, ta funkcja mi 
odpowiadała, ale mój poprzednik 
poszedł na emeryturę i radni prze-
konali mnie do tego, abym kandy-
dował na wójta. Krótko mówiąc, 
dostrzeżono we mnie jakiś poten-
cjał i ludzie chcieli, żebym tym 
wójtem został. To jest dla mnie 
ogromna satysfakcja.

– To czas finansowych środ-
ków przedakcesyjnych.

– I tych pieniędzy było bardzo 
dużo. Można było z nich dobrze 
skorzystać, co nam się nieźle uda-
wało, i w tym czasie osiągnęli-
śmy niemały sukces. Na początku 
kształtowania się samorządności 
w naszym kraju jeździliśmy na 
bardzo ciekawe szkolenia zagra-
niczne i krajowe i była to szko-
ła życia, która pozwoliła wykreo-
wać obraz gminy, jaki się chciało. 

Miałem też wizję rozwoju na-
szej gminy, którą mogłem reali-
zować przy pomocy Rady Gminy 
w Cisku. Chcę też podkreślić, że 
podczas mojego wieloletniego 
wójtowania nigdy nie współpra-
cowałem ze złą, kłótliwą, rozpo-
litykowaną i niemerytoryczną ra-
dą gminy. Zawsze potrafiliśmy ze 
sobą rozmawiać, osiągać kompro-
misy i szukać konsensusu. Dlatego 
w tej gminie było zawsze dobrze…

– …choć czasami przycho-
dziły chwile straszne i tragiczne 
– powodzie i nawałnice. Przecież 
gmina Cisek była jedną z najbar-
dziej poszkodowanych przez po-
wódź tysiąclecia gminą w Polsce.

– Rzeczywiście, to był dla nas 
straszny czas, ale potrafiliśmy go 
przeżyć i zawsze trzeba było my-
śleć o przyszłości, iść do przodu 
i nie poddawać się, tak jak mówi poe-

ta: „Trzeba z żywy-
mi naprzód iść, po 
życie sięgać nowe, 
a nie w uwiędłych 
laurów liść z upo-
rem stroić głowę”. 
Po tych katastrofal-
nych powodziach 
w latach 1997 
i 2010, które tak 
bardzo nas dotknę-
ły, paradoksalnie 
gmina nasza wie-
le zyskała, ale to 
wymagało ogromu 
pracy, poświęceń 
i nieprzespanych 
nocy przeznaczo-
nych na przygoto-
wanie materiałów, 
wyliczeń, analiz 
i szacunków strat. 

Dzisiaj mogę powiedzieć, że to nam 
się naprawdę udało, że potrafiliśmy 
przekuć te kataklizmy w jakiś suk-
ces infrastrukturalny. Oczywiście, 
nie można tego powiedzieć o stra-
tach związanych z tym, co podczas 
tych powodzi przeżyła cała nasza 
społeczność. Ta trauma osadziła się 
w ludziach gdzieś głęboko i jest nie 
do oszacowania.

– Gmina Cisek nie jest najbo-
gatsza, a tak wiele złego doświad-
czyła od natury…

– Jestem zadowolony z tego, 
co udało nam się osiągnąć, choć 
oczywiście chciałoby się więcej. 
Jest to normalne, ale musimy pa-
trzeć realnie na nasze możliwości 
finansowe, nie należymy do najza-
możniejszych gmin – w powiecie, 
województwie i w kraju i jesteśmy 
raczej na końcu. Przecież Cisek jest 
gminą typowo rolniczą i bez prze-

Po prostu iść do przodu

Urodził się w 1954 roku, żona-
ty, trójka dzieci. Wykształce-
nie średnie ogólnokształcące. 
Bezpartyjny. Pracę rozpoczął 
we wrześniu 1974 roku w Urzę-
dzie Gminy w Cisku. Najpierw 
był referentem od wszystkiego, 
później kierownikiem referatu 
geodezji i gospodarki nieru-
chomościami, następnie sekre-
tarzem gminy i wreszcie wój-
tem – od 1 lipca 1992. Motto 
życiowe: „Działać tak, aby być 
szczęśliwym”. Elegancki, dobrze 
ubrany, zazwyczaj uśmiechnię-
ty, pełen optymizmu i szanują-
cy ludzi. Nie mówi o ludziach 
źle, prawdziwy gentleman.

mysłu. Gmina wcześniej nie miała 
żadnego obwałowania, dotykały ją 
powodzie, co powodowało, że ża-
den z inwestorów nie chciał tutaj 
lokować swojej firmy. A do tego 
mamy świetne gleby i opłaty za wy-
łączenie tych ziem z produkcji rol-
nej są horrendalne. Mam nadzieję, 
że w przyszłości te przepisy będą 
zmienione, bowiem jeśli chcemy, 
aby gmina się dobrze rozwijała, 
to poza rolnictwem powinna mieć 
jakiś przemysł. A dzisiaj w Cisku 
jest tylko eksploatacja kruszyw, co 
przynosi jakieś dochody, ale tych 
pieniędzy za wiele nie ma.

– Nie szkoda panu zostawiać 
urzędu?

– Pewnie, że będzie mi tego bra-
kowało, ponieważ przepracowa-
łem tutaj prawie 44 lata, ale kiedyś 
trzeba powiedzieć, że już wystar-
czy i dać szansę innym.

– Można powiedzieć, że odcho-
dzi pan ze sceny niepokonany…

– …a w wyborach na wójta za-
wsze rywalizowałem z kontrkan-
dydatem. Dobrze jest odchodzić 
w niezłej kondycji fizycznej i in-
telektualnej.

– Sprawowanie tej funkcji by-
ło też zapewne dla pana fajną 
i intrygującą przygodą w obco-
waniu z ludźmi.

– Wspaniałą przygodą, podczas 
której poznałem wielu zacnych 
i mądrych ludzi! A poza tym zo-
stawiam też za sobą owoce swo-
jej pracy, to, co z moimi współ-
pracownikami i radnymi wspólnie 
zrealizowaliśmy w sferze infra-
strukturalnej. Jakiś swój odcisk 
rąk i serca, który w naszej gminie 
dzisiaj widać i pozostanie na lata.

– Dziękuję panu serdecznie 
w imieniu redakcji „Gminy Pol-
skiej” za to, że mieliśmy zaszczyt 
i przyjemność promować gminę 
Cisek przez kilkanaście lat.

– Ja także dziękuję za współpra-
cę całej waszej redakcji.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Urząd Gminy w Cisku

Wójt Alojzy Parys 
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Wprawdzie minęło już trochę czasu od 25 sierpnia 
i gminnych dożynek w Szewcach, ale warto wspomnieć 
tegoroczne Święto Plonów w gminie Wisznia Mała, 
tak jak warto podkreślać sukcesy miejscowego samorządu 
i zgodę budującą wiszeńską społeczność.

Tegoroczne dożynki gminne rozpoczęły się mszą świętą dzięk-
czynną w kościele pw. św. Anny w Szewcach odprawioną przez 
księdza proboszcza Mariusza Bąkowskiego. Później barwny ko-
rowód dotarł na pobliskie boisko, gdzie starostowie dożynek 
Dorota i Stanisław Saneccy przekazali tradycyjny bochen chle-
ba przewodniczącej rady gminy Małgorzacie Ottenbreit i wójtowi 
Jakubowi Bronowickiemu. Potem przyszedł czas na występy ar-
tystyczne m.in. orkiestry dętej pod batutą Pawła Maliczowskiego, 
Zespołu Ludowego „Malinianie”, Zespołu Ludowego „Strzeszo-
wianki”, Justyny Masternak i mażoretek „Delicje” z Niechlowa. 
A dodatkowo podziwialiśmy bezkrwawe zmagania rycerzy, tresurę 

psów i gwiazdy wieczoru 
– zespoły uElectroGóra-
le, Łobuzy i Sami Swoi, 
z którymi dożynkowi go-
ście bawili się do późnych 
godzin nocnych. W mię-

dzyczasie zaś oglądano pokaz fajerwerków i z powodzeniem pró-
bowano szczęścia w loterii fantowej, w której każdy los wygrywał, 
a w Dożynkowym Turnieju Sołectw bogatym w liczne konkuren-
cje sportowo-rekreacyjne rywalizowało sześć sołectw. Wygrały 
Piotrowiczki przed Szewcami i Mienicami. Można też było zapo-
znać się z lokalnymi produktami i rękodziełem i za symboliczną 
złotówkę kupić książkę na stoisku Gminnej Biblioteki Publicznej. 
Ponadto ratownicy medyczni uczyli udzielania pierwszej pomocy, 
członkowie klubu „Senior+” sprzedawali własnoręcznie wykona-
ne ozdoby, a na stoisku gminy Wisznia Mała wygrywano ozdobne 
krzewy, budki dla ptaków i gminne gadżety. Dzieci mogły podo-
kazywać w parku „Ekologiczna farma” – na megadmuchańcach, 
bungee, byku rodeo i w fotobudce.

– Dożynki gminne w Szewcach udały się fantastycznie – ocenia 
wójt Jakub Bronowicki – i warto pogratulować całej społeczności 
sołectwa, z sołtysem Markiem Łukaszkiem na czele, za wspaniałą 
organizację tego święta. Frekwencja przerosła oczekiwania, gości-
liśmy kilka tysięcy osób. Pogoda dopisała, a dobra zabawa trwała 
do godziny trzeciej nad ranem, a może nawet dłużej, ale dokład-
nie do której to nie wiem, bowiem wcześniej wróciłem do domu.

Jak widać, ludzie poza pracą potrzebują także trochę radości, 
beztroski i zabawy, choć rolników z gminy Wisznia Mała susza nie 
ominęła i nadal ich mocno dotyka.

A przed samorządem i miejscową społecznością następne dni, 
miesiące i lata związane z realizacją wielu przedsięwzięć i rozwojem 
gminy. – W tym rozwoju nie ma przestojów i jest to proces, nad któ-
rym cały czas pracujemy – podkreśla wójt Bronowicki. – Musimy 
iść do przodu, bo kto stoi w miejscu, ten się cofa. Chcę też podkre-
ślić, że nasza sytuacja finansowa jest dobra i choć w ostatnich la-
tach nieźle inwestowaliśmy, to zadłużenie gminy jest na rozsądnym 
poziomie. Zadania wykonujemy tak, jak to sobie zaplanowaliśmy, 
choć może trochę wolniej w tym roku, bowiem rynek wykonaw-
ców jest bardzo trudny i znacznie droższy niż to było wcześniej. 

W gminie Wisznia Mała od wielu lat hołduje się zasadzie zrów-
noważonego rozwoju i choć zawsze są jakieś różnice, to w każdym 
sołectwie realizowane są zadania infrastrukturalne, oczywiście 
w różnym czasie. – Jesteśmy liderem pozyskiwania zewnętrznych 
środków finansowych i realizujemy ponad dwadzieścia projektów 
współfinansowanych ze środków między innymi unijnych – wy-
jaśnia Jakub Bronowicki – a rozwój naszej gminy charakteryzuje 
się tym, że są u nas miejscowości, w których już zrealizowaliśmy 
jakieś przedsięwzięcia, takie, w których wykonywane są pewne za-
dania, oraz te sołectwa, w których będą przeprowadzane projekty 
infrastrukturalne. Każda z naszych miejscowości będzie wspierana 
przez zewnętrzne środki finansowe i żadnej z nich nie potraktuje-
my po macoszemu. S.G. (TS)

Zatrzymać się 
nie możemy

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
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Ziębice

Chocianów

Rozmowa  
z TOMASZEM KULCZYŃSKIM, 
kandydatem  
na burmistrza Chocianowa

– Co pana zainspirowało, że 
postanowił pan kandydować na 
burmistrza Chocianowa?

– Z Chocianowem związany je-

stem od kilkunastu lat, pochodzi 
stąd moja żona i cała jej rodzina 
do tej pory mieszka właśnie tutaj. 
A przyjeżdżając na różne rodzinne 
spotkania i uroczystości zauważy-

łem, iż w tym mieście panuje sta-

gnacja i nic się od lat specjalnie nie 
zmienia. Nie było widać większych 
inwestycji drogowych, realizacji 
innych zadań infrastrukturalnych 
oraz przedsięwzięć prospołecznych 
i obywatelskich.

– Skąd ten marazm?
– Bowiem – moim zdaniem – 

dwaj włodarze miasta i gminy Cho-

cianów, którzy od wielu lat prze-

kazywali pałeczkę władzy tylko 
miedzy sobą, niejako uśpili miesz-

kańców i przyzwyczaili ich do te-

go, że ma być tak jak jest, czyli 
niedobrze.

– Czego zatem dzisiaj potrzeba 
w Chocianowie?

– Zdecydowanie świeżej krwi 
i rodzina – a przede wszystkim 
moja żona – namówili mnie, 
abym ubiegał się o stanowisko 
burmistrza Chocianowa. Ponadto 
dziesiątkom mieszkańców gmi-
ny udzielałem bezpłatnych porad 
prawnych i oni także często suge-

rowali mi, aby podjął tę rękawi-
cę. Suma summarum – podjąłem 
wyzwanie.

– Co – pańskim zdaniem – 
powinno być w najbliższej przy-
szłości najważniejsze dla rozwo-
ju Chocianowa? Co powinno się 
zmienić?

– Powinno się zmienić niemal 
wszystko. Zmiany są możliwe i nie 
należy się ich bać, a najlepszym 
przykładem jest Ścinawa. Cho-

cianów ma takie same potrzeby 
jak każde polskie miasto i gmina. 
Miejscowej społeczności zależy 
m.in. na bezpłatnej komunika-

cji – co jest do zrealizowania –  
i żłobkach, których dzisiaj nie ma. 
Nie ma też na wsiach punktów ap-

tecznych, a ja jestem w stanie za-

gwarantować ich powstanie i nie 
jest to gołosłowne.

– Jest tajemnicą poliszynela, 
że samorząd jest dyscypliną ze-

Czas na zmiany
społową. Czy ma pan odpowied-
nia ekipę, która wesprze pana  
w zarządzaniu gminą?

– Jest ze mną zespół ludzi, któ-

rzy nie boją się trudnej i odpowie-

dzialnej pracy – od osób z kie-

rowniczych stanowisk, poprzez 
pracowników socjalnych, także lu-

dzi związanych ze środowiskiem 
górniczym. A ze mną idzie prze-

de wszystkim młodość, wsparta 
ludźmi mającymi odpowiednie do-

świadczenie życiowe, którzy nie-

dawno utworzyli Komitet Radnych 
Tomasz Kulczyński 2018. Tutaj,  
w radzie w Chocianowie i na ostat-
niej sesji, złożyliśmy projekt uchy-

lenia opłaty targowej.
– Jaka będzie najbliższa 

przyszłość Chocianowa?
– Mam nadzieję i głęboko wie-

rzę w to, że społeczność miasta  
i gminy Chocianów w najbliższych 
wyborach samorządowych wybie-

rze zmiany, które na pewno przy-

spieszą rozwój gminy i polepszą 
poziom życia jej mieszkańców.  
Jeśli ludzie mi zaufają i poprą mo-

ją kandydaturę na burmistrza, to 
jestem gotów do ciężkiej pracy  
na rzecz naszej społeczności.

Rozmawiał S.G. 

Urodził się w roku 1985, jest żonaty, ma jedno dziecko. Jest bezpartyj-
nym samorządowcem. Wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Prawa, 
Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim (temat pracy 
magisterskiej: „Złoty jako prawny środek płatniczy”). Po studiach rozpo-
czął pracę w KGHM (Oddział Zakłady Górnicze Lubin w Lubinie), gdzie 
pracuje do dzisiaj. Jest także radcą prawnym i z powodzeniem prowa-
dzi własną kancelarię, udzielając m.in. od ponad roku bezpłatnych po-
rad prawnych mieszkańcom miasta i gminy Chocianów. Ponadto jest 
jednym z radnych w Lubinie. Motto życiowe: „Żyć uczciwie, nikomu  
nie szkodzić, oddać każdemu, co mu się należy”.

Rozmowa z dr. MARIUSZEM 
SZPILAREWICZEM, 
kandydatem  
na burmistrza Ziębic

– Dlaczego kandyduje pan na 
burmistrza Ziębic?

– Upływająca kadencja samorzą-

dowa charakteryzuje się dużym sko-

kiem gospodarczo-rozwojowym więk-

szości gmin powiatu ząbkowickiego  
i okolicy, czego nie można powiedzieć 
o Ziębicach, w których widać zastój 
inwestycyjny [w rankingu wydatków 
inwestycyjnych pisma „Wspólnota” na 
lata 2014-2016 Ziębice znalazły się na 
554. miejscu na 586 sklasyfikowanych 
gmin, Bardo na miejscu 329. i Złoty 
Stok na 336. – przyp. autora]. Ponadto 
moje otoczenie, ludzie, którzy zawsze 
mnie wspierali, liczyli także na to, że 
właśnie taką decyzję podejmę. Teraz, 
gdy mam już doświadczenie samorzą-

dowe, może się ono doskonale przydać 
w zarządzaniu gminą i warto podjąć tę 
rękawicę.

– W jakim kierunku pańskim 
zdaniem powinna rozwijać się gmi-
na Ziębice?

– Potrzeb jest wiele, ale uważam, 
że mieszkańcy Ziębic zasłużyli so-

bie na to, aby mieć to, co mieszkań-

cy innych gmin mają już od dawna. 
To przede wszystkim zadbana infra-

struktura, lepsze drogi, chodniki, ry-

nek ziębicki wymaga kompleksowej 
rewitalizacji, a poza tym warto, aby 
powstało centrum integracji społecz-

nej, którego jednym z zadań byłoby 
tworzenie miejsc pracy związanych  
z porządkowaniem miasta i dbaniem  
o jego estetykę, która dzisiaj pozo-

stawia wiele do życzenia. Poza tym 
ważne jest przeprowadzenie inwen-

taryzacji zasobów mieszkaniowych, 

socjalnych i komunalnych naszej 
gminy i wdrożenie procedury odzy-

skiwania pustostanów. Ponadto Ziębi-
ce potrzebują odpowiedniego zespołu 
do pozyskiwania finansowych środ-

ków zewnętrznych, a także impulsu 
skierowanego do naszych młodych 
mieszkańców, którzy 
dzisiaj lokują swoje 
firmy we Wrocławiu, 
a przecież mogliby 
prowadzić je w Zię-

bicach. Dlatego po-

winniśmy utworzyć Strefę Aktywno-

ści i Przedsiębiorczości, która będzie 
wspierać młodych przedsiębiorców, 
a na ten cel chciałbym przeznaczyć 
obiekt po byłym liceum ogólnokształ-
cącym w Ziębicach. Tutaj młodzi lu-

dzie otrzymaliby wszelką pomoc 

Mieszkańcy zasługują na więcej

Urodził się w roku 1975 w Ząbkowicach Śląskich i od te-
go czasu jest mieszkańcem powiatu ząbkowickiego. Jest 
członkiem Platformy Obywatelskiej. Wykształcenie wyż-
sze, ukończył studia filologiczne i obronił doktorat z hi-
storii literatury polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, 
a później ukończył studia prawnicze i jest aplikantem 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. Po ukoń-
czeniu studiów w roku 1999 rozpoczął pracę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach i był wycho-
wawcą w zasadniczej szkole zawodowej, a od tego czasu związany jest z Lubnowem. Wtedy to zaangażował się  
w prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej i zaczął działać w Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju, Promo-
cji Wsi Lubnów i Okolic (teraz jest jego prezesem). Ponadto w latach 2007-2014 był dyrektorem Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Ziębicach. W latach 2014-2018 wicestarosta powiatu ząbkowickiego. Jest niespokojnym 
duchem, szuka nowych wyzwań i celów, których realizacja go inspiruje.

prawno-organizacyjną, pomoc w skła-

daniu wniosków o dotacje i dotyczącą 
promocji swoich firm. Znalazłoby się 
tam także miejsce dla organizacji po-

zarządowych, fundacji i stowarzyszeń.
– Gmina Ziębice to nie tylko 

miasto…
– …dlatego wprowadzilibyśmy 

strategię zrównoważonego rozwoju 
gminy, bowiem każde sołectwo ma 
swoje potrzeby i pomysły dotyczą-

ce rozwoju miejscowości. A miesz-

kańcom wiosek należy się takie samo 
baczenie i szacunek jak mieszkań-

com miasta i różnic robić nie wolno.  
Samorząd powinien szukać zewnętrz-

nych środków finansowych, kiero-

wać je także do sołectw, zmieniać 
na lepsze nasze wsie i poziom życia  
ich mieszkańców.

– Gminą Ziębice nie jest łatwo za-
rządzać i odczuło to już kilku bur-
mistrzów…

– …ale w moim bezpartyjnym ko-

mitecie i wokół mnie udało się zgro-

madzić ludzi o różnych spojrzeniach na 
rozwój gminy Ziębice, czasami zanta-

gonizowanych, ale mających wspólny 
nadrzędny cel – dobrą przyszłość na-

szej gminy.
– Czy jak pan wygra wybory na 

burmistrza Ziębic, to wasza gmina 
naprawdę stanie się gospodarniejsza 
i lepiej będzie się rozwijać?

– Bez dwóch zdań musi być lepsza, 
szybciej się rozwijać i być lepiej po-

strzegana. O to się postaramy!
Rozmawiał Sławomir Grymin
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Zagrodno

Skoroszyce

Rozmowa z MARZENĄ 
OSTACHOWSKĄ-BŁOCH, 
kandydatką na wójta  
gminy Skoroszyce

– Z różnych powodów ludzie 
pragną zostać włodarzami gmin.  
A panią co zainspirowało do ubie-
gania się o stanowisko wójta gminy  
Skoroszyce?

– Przez 19 lat pracuję w samorzą-

dzie, z czego aż 18 przepracowałam 
w gminie Skoroszyce, mam zatem 
niemałe doświadczenie zawodowe  
i przede wszystkim pomysł, jak naj-
lepiej rozwinąć tę gminę. Tymi po-

mysłami chciałabym bardzo zarazić 
całą społeczność gminy, także moich 
przeciwników. Krótko mówiąc, prag-

nę wprowadzić na teren gminy Skoro-

szyce pewne rozwiązania, które – jeśli 
zostanę wójtem – będę konsekwen-

tnie wprowadzać w życie, a mam ich 
niemało.

– Zatem porozmawiajmy o tych 
pomysłach. Jakie pani zdaniem po-
winny być najbliższe priorytety roz-
wojowe gminy Skoroszyce?

– Przede wszystkim samorząd po-

winien działać dla dobra wszystkich 
mieszkańców, aby żyło im się na od-

powiednim poziomie i godnie. Samo-

rząd powinien być dla ludzi, a nie od-

wrotnie, jak to niestety często bywa. 
Powinniśmy też inwestować w ludzi 
młodych, ale nie zapominać o star-
szych, którzy budowali gminę Sko-

roszyce i przez wiele lat na jej rzecz 
pracowali. A co do ludzi młodych, to 
trzeba działać tak, aby spróbować za-

trzymać ich na terenie gminy, choćby 
poprzez stworzenie działek pod za-

budowę jednorodzinną i odpowied-

nie uzbrojenie ich w media. Warto też 
zbudować przedszkole z oddziałem 
żłobkowym i jest to zadanie pilne i ko-

nieczne. Ludzie powinni wiedzieć, że 
gmina Skoroszyce, w której mieszkają, 
jest ich najlepszym miejscem do życia, 
i że dokonali dobrego wyboru, właśnie 
tutaj się osiedlając.

– A co z infrastrukturą?
– Wodociągi są, ale priorytetem 

jest kontynuacja rozbudowy sieci ka-

nalizacyjnej i mieszkańcy się tego 
domagają. Ważny jest także rozwój 
sieci gazowej i warto dążyć z całych 
sił do jej rozbudowy i zgazyfikowa-

nia naszych terenów. Duże znaczenie 
ma także dobre pozyskiwanie finan-

sowych środków unijnych z nowego 
programowania, dzięki którym moż-

na zrealizować wiele przedsięwzięć. 
Dlatego będę chciała pomóc ludziom  

Działać dla dobra wszystkich
w otrzymywaniu tych pieniędzy  
i stworzę w Urzędzie Gminy Skoro-

szyce punkt, w którym m.in. będzie-

my mieszkańcom pomagać w uzy-

skiwaniu tych środków. Postawię na 
szeroko rozumianą termomoderni-
zację zarówno obiektów użyteczno-

ści publicznej, jak i budynków miesz-

kalnych. Chodzi o wymianę źródeł 
ciepła, wymianę stolarki okiennej  
i drzwiowej, ocieplenie i wreszcie od-

nawialne źródła energii. Bardzo waż-

ną dla mnie sprawą będzie opieka se-

nioralna. W naszej gminie żyją ludzie 
starsi i schorowani, a także osoby nie-

zaradne życiowo i wszyscy oni wyma-

gają fachowej pomocy. Trzeba zająć 
się aktywizowaniem tych mieszkań-

ców społecznie i zawodowo oraz stwo-

rzyć im dostęp do usług zdrowotnych. 
Dlatego warto by wprowadzić na teren 
gminy możliwość korzystania z obsłu-

gi lekarzy specjalistów i uruchomić 
wewnętrzny transport, który usprawni 
dotarcie do aptek i medyków.

– Czy w pani ekipie są odpowied-
ni ludzie, którzy pomogą pani zreali-
zować te zamiary?

– Mam sztab ludzi, którzy kandy-

dują na radnych gminy Skoroszyce  
i bardzo leży im na sercu dobro  
naszej gminy. 

– Czy jeśli zostanie pani wójtem 
gminy Skoroszyce, to gmina zmie-
ni się na lepsze, a poziom życia jej 
mieszkańcom polepszy się?

– Do tego będę dążyła z całych sił.
Rozmawiał S.G. 

Urodzona w 1975 r., mężatka, ma dwóch synów w wieku szkolnym. Nie na-
leży do żadnej partii politycznej. Wykształcenie wyższe, magister inżynier,  
ukończyła Politechnikę Częstochowską (Wydział Inżynierii Środowi-
ska), a także studia podyplomowe na Wydziale Administracji Publicznej  
i Zarządzania na Uniwersytecie Opolskim. Po studiach w roku 1999 wygra-
ła konkurs na stanowisko kierownika Zakładu Oczyszczania i Wodociągów 
w Skoroszycach, gdzie pracowała przez 18 lat, do roku 2017. Później podjęła 
pracę w Starostwie Powiatowym w Nysie, gdzie do dzisiaj jest inspektorem 
i zajmuje się przede wszystkim pozyskiwaniem i rozliczaniem finansowych 
środków unijnych i krajowych. Motto życiowe: „Nie poddawać się do końca,  
choćby nie wiem co i zawsze walczyć o zwycięstwo”. Miła, optymistycznie 
nastawiona do życia, dobrze wie, na czym zależy mieszkańcom gminy.
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na i prawdziwy skarb – teraz słabo 
wykorzystany. Trzeba także wy-

eksponować ważne pod względem 
historycznym miejsca w gminie 
Zagrodno, których mamy niemało 
– u nas właśnie znaleziono rękopi-
sy „Pana Tadeusza”. Istotna będzie 
także budowa ścieżek rowerowych, 
powołanie gminnego ośrodka kul-
tury, a także wspieranie oddolnych 
inicjatyw kulturalnych, organiza-

cji pozarządowych, stowarzyszeń, 
klubów sportowych, Ochotniczych 
Straży Pożarnych oraz aktywizacja 
różnych grup wiekowych właśnie 
poprzez sport i kulturę. Natomiast 
dla dobrego rozwoju gospodar-
czego naszej gminy ważne będzie 
wspieranie naszych lokalnych firm 
i aktywizacja strefy ekonomicz-

nej w Łukaszowie. Dusi się stre-

fa w Legnicy, w Złotoryi nie ma 
już wolnego miejsca, a strefa eko-

nomiczna w gminie Zagrodno li-
czy sobie 180 ha i u nas nic się nie 
dzieje. W Chojnowie budowany jest 
potężny Amazon, my zaś mamy 
świetną lokalizację, ale u nas tylko 
rosną buraki i kukurydza.

– Jeśli zostanie pan wójtem 
gminy Zagrodno, to czy gmina 
będzie rozwijać się lepiej niż te-
raz? Czy mieszkańcom będzie się 
lepiej żyć?

– Jestem o tym przekonany i wła-

śnie dlatego chcę zostać wójtem.
Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Rozmowa z MARCINEM 
KARASIŃSKIM, kandydatem  
na wójta gminy Zagrodno

– Skąd pana decyzja, aby kan-
dydować na stanowisko wójta 
gminy Zagrodno?

– Do podjęcia tej decyzji zachę-

cili mnie ludzie, z którymi współ-
pracuję i z którymi się spotykam. Po 
poprzednich wyborach samorządo-

wych stworzyliśmy grupę składają-

ca się m.in. z byłych kandydatów na 
wójta gminy Zagrodno i członków 

sztabów wyborczych rywali obecne-

go wójta i przed rokiem postanowi-
liśmy wystawić jednego kandydata.

– Jak pan ocenia to, co się dzie-
je w waszej gminie?

– Dzieje się nie najlepiej i dlatego 
postanowiłem ubiegać się o stanowi-
sko wójta. Gmina Zagrodno nie roz-

wija się dynamicznie, ona po prostu 
stoi w miejscu. Obserwujemy to, co 
dzieje się w sąsiednich, biedniejszych 
od naszej gminach i widzimy, że tam 
rozwój jest intensywniejszy. To rzecz 
paradoksalna, bowiem nasza gmina  

jest w dobrej sytuacji finansowej  
i nie jest zadłużona, ale nie są w niej 
realizowane inwestycje, które polep-

szyłyby poziom życia jej mieszkań-

ców. Niestety – i to też jest dziwne –  
w okresie nowego unijnego progra-

mowania nie pozyskiwaliśmy prawie 
wcale zewnętrznych pieniędzy.

– Zatem było to zarządzanie 
gminą na zasadzie: „Siedzisz  
w kącie, nie znajdą cię”.

– Właśnie! A dzieje się tak dla-

tego, że wójt nie umie zaryzykować 
i podjąć trudnych decyzji.

– A pan potrafi?
– Potrafię zaryzykować i złapać 

byka za rogi, dlatego też osiągałem 
sukcesy i o tym świadczy najlepiej 
moje gospodarstwo. Potrafiłem też 
zarządzać pieniędzmi i współpraco-

wać z ludźmi, a wójt powinien być 
dobrym menedżerem.

– W jakim kierunku – pań-
skim zdaniem – powinna rozwi-
jać się gmina Zagrodno?

– Priorytetem powinna być bu-

dowa kanalizacji, choć nie wszy-

scy mieszkańcy tego chcą, ale je-

śli chcemy rozwijać osadnictwo, to 
powinniśmy jak najszybciej zrea-

lizować to cywilizacyjne zadanie.  
A ponadto budowa chodników  
i modernizacja oświetlenia, czy-

li inwestycje w bezpieczeństwo 
mieszkańców gminy, remonty dróg 
polnych i odbudowa całej sieci ro-

wów melioracyjnych, które dzisiaj 
są zapuszczone, a przez to zale-

wane są pola i domostwa. Warto 
też zająć się regulacją rzeki Skory, 
co przeprowadzono już na terenie 
gminy Pielgrzymka. Poza tym po-

winniśmy odbudować potencjał tu-

rystyczny Zamku Grodziec, czym 
dzisiaj gmina kompletnie się nie 
zajmuje. A przecież to nasza pe-

rełka historyczna i architektonicz-

Wójt powinien być menedżerem

Urodził się w roku 1982. Żonaty, ma czteroletnią córkę. 
Nie należy do żadnej partii politycznej. Wykształcenie 
wyższe, jest inżynierem rolnictwa. Już podczas studiów 
pracował w dużym gospodarstwie rolnym i wtedy to 
wydzierżawił pierwsze grunty i zaczął myśleć o tym, aby 
przejść na swoje. Od roku 2003 jest właścicielem – wraz 
ze wspólnikiem – specjalistycznego gospodarstwa rol-
nego o areale 700 hektarów, w którym uprawiane są 
pszenica, rzepak, buraki cukrowe, kukurydza i ziemniaki 
frytkowe. Jest dobrym rolnikiem. Potrafi i lubi współpra-
cować z ludźmi, których szanuje. Jego pasją jest historia 

– także dotycząca ziemi zagrodzieńskiej. Motto życiowe: 
„Trudności są do pokonywania, a nie do zmiany celów”. 
Energiczny, uprzejmy, człowiek o szerokich horyzontach.
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Kamieniec Ząbkowicki

Lwówek Śląski

Rozmowa  
z dr. MARKIEM WASZCZUKIEM,  
kandydatem na wójta  
gminy Kamieniec Ząbkowicki

– Po raz drugi ubiega się pan 
o wójtowanie w Kamieńcu Ząb-
kowickim.

– A dlaczego nie? Wszystko mia-

ło swój początek, gdy byłem w Kę-

trzynie i wraz z żoną czytaliśmy coś 
na temat właśnie Kamieńca, zamku 
i tego, co się tutaj dzieje. Wtedy to 

zdecydowałem, że gdy odejdę z ar-
mii, to będę chciał do Kamieńca 
wrócić i kandydować na wójta.

– W jakim kierunku – pań-
skim zdaniem – powinna rozwi-
jać się gmina Kamieniec Ząb-
kowicki? Jakie powinny być 
najbliższe priorytety?

– Na pewno nie takie, jakie są 
obrane teraz przez władze gminy. 
Dzisiaj głównym priorytetem jest 
zamek, który pochłania większość 
środków finansowych, a moim zda-

niem samorząd powinien wydatko-

wać pieniądze także na wiele in-

nych zadań polepszających poziom 
życia mieszkańców gminy i poczu-

cie ich bezpieczeństwa. Oczywiście 
kamieniecki zamek jest naszym 
wielkim skarbem historycznym  
i architektonicznym i trzeba o nie-

go należycie dbać, ale ludzie tak-

że mają swoje potrzeby i warto im 
sprostać.

– Jeśli pan zostanie wójtem 
gminy Kamieniec Ząbkowicki, 
to na co postawi pan główne  
akcenty?

– Na pracę, zdrowie i opiekę 
oraz edukację. Zajmiemy się pozy-

skaniem dla gminy dużych przed-

siębiorców, postaramy się utworzyć 

Ludzie mają swoje potrzeby
podstrefę ekonomiczną, stworzyć 
system ulg podatkowych, uzbro-

ić tereny pod inwestycje i budow-

nictwo, utworzymy Gminną Izbę 
Gospodarczą i Rolniczą i zajmie-

my się remontami przepustów  
i dróg śródpolnych. Ważne będzie 
także stworzenie żłobka, utwo-

rzenie dziennego domu pomocy 
społecznej i centrum rehabilitacji  
w dawnym sanatorium, domu spo-

kojnej starości i punktu pomocy spo-

łecznej dla osób starszych i samot-
nych oraz utworzenie gminnej rady  
seniorów. Ponadto zajmiemy się 
uruchomieniem na nowo stołówki 
w Szkole Podstawowej nr 1, do-

płatami do szkolnych posiłków  
i powołaniem rady młodzieży. 
Istotnym zadaniem będzie rów-

nież dokończenie budowy kanali-
zacji w Kamieńcu, bo jeszcze dwie 
wioski są niezwodociągowane.  
A ponadto przed nami budowa  
i modernizacje dróg i chodników 
oraz montowanie energooszczęd-

nego oświetlenia. Generalnie rzecz 
biorąc, trzeba nie tylko zmienić  
wizerunek gminy, ale przede 
wszystkim polepszyć poziom życia  
jej mieszkańców.

– Czy jeśli wygra pan wybory 
na wójta gminy Kamieniec Ząb-
kowicki, to ludziom w tej gminie 
zacznie się lepiej żyć?

– Jestem o tym głęboko prze-

konany.
Rozmawiał S.G. 

Urodzony w 1962 roku, żonaty, ma dwójkę dzieci.  
Nigdy nie był w żadnej z partii politycznych. Wykształ-
cenie wyższe, ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną  
w Opolu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
oraz obronił doktorat na Akademii Obrony Narodowej. 
Jadł chleb z niejednego pieca i nigdy pracy się nie bał. 
W latach 1985-1986 był cieślą, 1991-1995 nauczycie-
lem w SP nr 1 oraz w Technikum Rolniczym (1993-1995)  
w Kamieńcu Ząbkowickim, gdzie dwukrotnie wybiera-
no go na radnego. Później całe zawodowe życie zwią-
zał z armią, ze służbą w Straży Granicznej, pełniąc wiele 

odpowiedzialnych stanowisk – od zastępcy komendan-
ta i komendanta strażnicy SG w Złotym Stoku, poprzez 
zastępcę komendanta Centrum Szkolenia Straży Gra-
nicznej w Kętrzynie, radcę w gabinecie komendanta 
głównego SG, zastępcę komendanta Ośrodka Szkoleń 
Specjalistycznych SG w Lubaniu, po zastępcę komen-
danta Sudeckiego Oddziału SG w Kłodzku i wreszcie ko-
mendanta Sudeckiego Oddziału SG w Kłodzku. Z armii 
odszedł w stopniu pułkownika. Motto życiowe: „Rodzina  
jest najważniejsza, bądź mądry mądrością innych”. 
Energiczny, postawny, dobrze wie, czego chce.

Rozmowa z IRENEUSZEM 
MACIEJCZYKIEM,  
kandydatem na burmistrza 
Lwówka Śląskiego

– Ma pan odpowiedzialną funk-
cję, jest pan sekretarzem w mieście 
i gminie Świerzawa, a postanowił 
pan zostać burmistrzem Lwówka 
Śląskiego. Dlaczego?

– Pracuję w Świerzawie, ale 
mieszkam od roku 1999 w Lwówku  
Śląskim, gdzie przez prawie dzie-

więć lat byłem zastępcą burmi-
strza, a teraz chciałbym mieć re-

alny wpływ i faktyczną możliwość 
wdrażania moich własnych pomy-

słów, by zrobić coś dobrego dla na-

szej lwóweckiej społeczności.
– Jak pan ocenia ostatnie czte-

ry lata w Lwówku Śląskim? Czy 
– pańskim zdaniem – gmina roz-
wijała się dynamicznie?

– Moim zdaniem to nie był do-

bry czas dla gminy Lwówek Ślą-

ski i do obiecanego po wyborach 
rozwoju zwyczajnie nie doszło. 
Rok 2015 był czasem, gdy reali-
zowano inwestycje przygotowane 
przez poprzedniego burmistrza,  
lata 2016-2017 charakteryzowały 
się już zastojem. W roku wybor-
czym w naszym mieście buduje się 

kilka dróg, remontuje – moim zda-

niem wyjątkowo nieudolnie – mury  
obronne. Generalnie dużo czasu 
zmarnowano.

– Czy ma pan pomysł na po-
budkę?

– Jasne! Przykład mogę dać  
z własnej pracy. Wystarczy porów-

nać gminę Świerzawa, która jest 
dwa razy mniejsza od Lwówka Ślą-

skiego, a pozyskała ponad 24 mln zł  
zewnętrznych dotacji. 

– Co zatem trzeba zrobić, aby 
gmina Lwówek Śląski przyspie-
szyła?

– Jest bardzo dużo do zrobie-

nia, zatem przytoczę tylko nie-

które projekty konieczne i moż-

liwe do jak najszybszej realizacji. 
Niezbędne jest wprowadzenie pro-

gramu gminnych działek budow-

lanych z bonifikatą dla młodych 
rodzin i bonów wychowawczych 
(tzw. gminne 500+) dla rodziców 
dzieci w wieku do sześciu lat, wy-

budowanie żłobka oraz placów za-

baw ze sztuczną nawierzchnią dla 
zapewnienia bezpiecznej rozrywki 
dla dzieci najmłodszych. Wszyst-
ko to jako program wspierający 
nasze młode rodziny oraz zachęta 
dla osób z zewnątrz do osiedlenia 
się w Lwówku Śląskim. Temu też 

Pracy się nie boję
służyć ma planowany kryty basen 
z częścią zewnętrzną i utworze-

nie nowych miejsc rekreacyjnych. 
Trzeba stworzyć dzienne miejsce 
pobytu dla seniorów, wprowadzić 
programy profilaktyki zdrowot-
nej dla osób starszych i nowe ga-

binety w ramach poradni leka-

rzy POZ w Płóczkach Górnych 
i Rakowicach Wielkich. Ponadto 
będziemy kontynuować program 
remontów dróg gminnych, budo-

wać i modernizować oświetlenie 
drogowe, kontynuować Fundusz  
Sołecki, zwiększymy wsparcie dla 
jednostek OSP. Poza tym zadbamy 
o rozwój turystyki rowerowej, za-

gospodarowanie turystyczne czę-

ści żwirowni w Rakowicach Wiel-
kich oraz zwiększymy wsparcie 
dla klubów sportowych. Ważne  
będzie również wprowadzenie 
konsultacji społecznych dla du-

żych inwestycji oraz stworzenie 
w urzędzie referatu specjalizują-

cego się w pozyskiwaniu dotacji 
ze środków zewnętrznych. Prio-

rytetem będzie odbudowa renomy 
Lwóweckiego Lata Agatowego.

– Niemało zadań przed panem 
i pana współpracownikami, jeśli 
wygra pan wybory na burmistrza 
Lwówka Śląskiego.

– Rzeczywiście, wiele przed-

sięwzięć przed nami. Zarządzanie 
gminą to niekończący się proces, 
w którym żadna dziedzina życia 
nie jest mniej wartościowa od in-

nej. Nie można zawrzeć postulatów 
programowych w trzech punktach, 
bo pomija się tym samym dziesiątki 
bardzo istotnych elementów. Uwa-

żam, że warto ciężko popracować 
na rzecz całej naszej lwóweckiej 

społeczności i zaręczam, że pracy 
się nie boję!

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS) 

Sfinansowano ze środków  
KWW Ireneusza Maciejczyka

Ma 43 lata, jest bezpartyjnym samorządowcem z 14-letnim stażem  
w zarządzaniu instytucjami i zespołami ludzkimi, specjalistą od pozyski-
wania dotacji unijnych. Wykształcenie wyższe – absolwent Politechniki  
Wrocławskiej. W latach 2002-2004 kierownik w dolnośląskim oddziale 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, odpowiedzialny za wdra-
żanie unijnego programu SAPARD, później właściciel firmy consultingowej.  
W latach 2007-2015 zastępca burmistrza Lwówka Śląskiego, dzisiaj jest 
sekretarzem Miasta i Gminy Świerzawa. Od roku 1999 na stałe związany  
z Lwówkiem Śląskim, żonaty, dwoje dzieci, wędkarz i kibic sportowy.  
Człowiek sympatyczny, nowoczesny i pracowity, świetny menedżer. Jak już 
coś robi, robi to dobrze. Wie, czego oczekują od niego mieszkańcy.

IRENEUSZ MACIEJCZYK

MAREK 
WASZCZUK
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Podgórzyn

Rozmowa  
z MARKIEM PIWOWARSKIM,  
kandydatem na wójta gminy Podgórzyn

– Będzie się pan ubiegał o stanowisko wójta 
gminy Podgórzyn…

– …bowiem właśnie z tą gminą związałem 
swoje życie prywatne i zdecydowaną większość 
życia zawodowego. Tutaj mieszkają moi najbliż-

si i z tym miejscem na ziemi związany jestem na 
dobre i na złe. Ponadto pragnę, aby nadal miesz-

kały tu moje dzieci, ich koleżanki i koledzy, są-

siedzi i moje wnuki.
– Czym zajmie się pan przede wszystkim, 

jeśli zostanie pan wójtem gminy Podgórzyn?
– Będę chciał zaprosić turystów do częstsze-

go odwiedzania naszej gminy, ponadto zadbamy  
o dobrą infrastrukturę, estetykę, miłe otoczenie  
i zależy mi, aby gmina Podgórzyn była bezpiecz-

na, rozwijała się na zasadzie zrównoważonego 
rozwoju i stale piękniała.

– Był pan wcześniej zastępcą wójta gminy 
Podgórzyn. Jak w tym czasie wzbogacana by-
ła infrastruktura gminy?

– Podczas gdy byłem zastępcą wójta, uczest-
niczyłem w realizacji wielu zadań, w tym: kom-

pleksowym remoncie obiektów szkolnych w Mił-
kowicach, Ścięgnach i Sosnówce, remontach 
klubu „Ekran” w Miłkowie, 13-tki w Podgó-

rzynie, Schroniska Młodzieżowego w Staniszo-

wie i budowie świetlicy w Marczycach, budowie  
17 km dróg gminnych i remontach mostów, in-

stalowaniu 170 nowych punktów świetlnych, bu-

dowie trzech boisk „orlików” i remoncie boiska  
w Podgórzynie, budowie placów zabaw w Miłko-

wie i Podgórzynie, budowie Centrum Sportowo-

-Rekreacyjnego w Sosnówce, budowie kaplicy 
cmentarnej w Ścięgnach, doposażeniu jedno-

stek OSP, turystycznym zagospodarowaniu tere-

nu przy Wodospadzie Podgórnej, zabezpiecze-

niu ruin kościoła poewangelickiego w Miłkowie  
i realizacji projektów społecznych na rzecz pla-

cówek oświatowych, GOPS i na rzecz pomocy 
osobom bezrobotnym.

– Zna pan zatem świetnie gminę i jej potrzeby.
– Oczywiście, że tak! Znam dobrze miesz-

kańców naszej gminy, ich radości, troski i ocze-

kiwania i wiem, z jakimi problemami się zma-

gają w swoim codziennym życiu. Cenię sobie 
ład i porządek, a ponadto szanuję tradycje ro-

dzinne, historyczne i kulturowe. Mam wielolet-
nie doświadczenie zawodowe, które wraz z mo-

imi kwalifikacjami zawodowymi i znajomością 
specyfiki gminy są świetnym potencjałem, który 
pozwoli mi skutecznie pracować na rzecz rozwo-

ju gminy Podgórzyn. Bez fałszywej skromno-

ści mogę powiedzieć, że jestem do tego dobrze 
przygotowany merytorycznie, mam potrzebny 
do tego zapał oraz sporo sił i energii. Nie jestem 
biznesmenem ani politykiem – jestem samorzą-

dowcem, który potrafi zadbać o nasze wspólne 
sprawy, o sprawy gminy Podgórzyn.

Rozmawiał Sławomir Grymin

Potrafię zadbać o nasze wspólne sprawy

Ma 53 lata, jest mieszkańcem Zachełmia. Wykształcenie wyższe, ukończył studia  
polonistyczne w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze i Studia 
Podyplomowe „Akademia Liderów Samorządowych” w Wyższej Szkole Bankowej  
w Poznaniu. W latach 1987-2014 pracował w Urzędzie Gminy Podgórzyn. Jego wiel-
ką pasją są góry, przyroda i muzyka. A nową wielką miłością wnuczka, która przyszła  
na świat przed kilkoma tygodniami.

MAREK PIWOWARSKI 
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www.marekpiwowarski.pl

Oborniki Śląskie

Rozmowa  
z ANNĄ MORAWIECKĄ, 
kandydatką na burmistrza 
Obornik Śląskich

– Skąd pomysł na kandydo-
wanie w wyborach samorzą-
dowych?

– To nie pomysł, to przemy-

ślana decyzja. Znam tę gminę od 
lat. Tu spędziłam dzieciństwo, 
tu od lat mieszkam. Widzę, jak 
w ostatnich latach zmieniła się 
Trzebnica, widzę też, jak na jej 
tle wyglądają Oborniki Śląskie. 
Uważam, że ta gmina nie ma 
dobrego gospodarza i uważam, 
że razem z moimi kandydatami 
na radnych możemy to zmienić. 
Tu tkwi potencjał, który trzeba 
uruchomić.

– A nie obawiała się pani, że 
nazwisko Morawiecka sprowo-
kuje antagonistów do negatyw-
nej kampanii, pozbawionej me-
rytorycznej dyskusji?

– To jest moje nazwisko.  
I bardzo je lubię (śmiech). Jestem 
przekonana, że razem ze Sław-

kiem Błażewskim i naszą dru-

żyną – Komitetem Wyborczym 
Wyborców Anny Morawieckiej 

Obornickie Porozumienie Samo-

rządowe – mamy pomysły i od-

wagę do przeprowadzenia zmian. 
Merytorycznej dyskusji się nie 
boję i kampanii negatywnej nie 
zamierzam prowadzić. Jeśli ktoś 
chce robić inaczej, to jego prob-

lem. Szanuję ludzi. Również 
przeciwników. Uszanuję też wy-

bór mieszkańców. 
– I jeśli wskażą panią, to ja-

kie będą pierwsze decyzje?
– Wielkie bolączki gminy to 

między innymi brak kanaliza-

cji i komunikacji. Zarówno we-

wnątrz gminy, jak i do Wro-

cławia i Trzebnicy. Trzeba to 
zmienić. Dobra komunikacja jest 
kluczem do sukcesu i rozwoju. 
Jej brak uderza we wszystkich 
mieszkańców. 

– Ale komunikacja to nie-
rentowny biznes.

– Gmina to nie jest biznes. 
Dobry gospodarz powinien o lu-

dzi się troszczyć i mieć odwagę 
to robić. Dlatego trzeba też za-

dbać o wysoki poziom edukacji 
naszych dzieci, wspomóc senio-

rów, inwestować w młodzież 
– Oborniki są jedną z gmin, 

które weszły kilka lat temu 

Odwaga i troska
do Stowarzyszenie Gmin i Po-
wiatów Aglomeracji Wrocław-
skiej. Jakie miejsce w gronie 
tych miast i gmin widzi pani 
dla Obornik Śląskich?

– Razem na pewno można wię-

cej. I tu widzę szansę na częściowe 
rozwiązanie problemu komunika-

cji zewnętrznej. Poza tym Oborni-
ki zawsze pełniły rolę płuc Wro-

cławia i do tej roli muszą wrócić. 
Tu są piękne tereny przez wielu 
już odkryte, ale ściągniemy tu też 
tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jak 
wspaniale można tu odpocząć, pod 
warunkiem zbudowania lub odbu-

dowania porządnej infrastruktu-

ry. To wielka  szansa dla naszych 
mieszkańców i dla wrocławian.

– Poza działaniem władz 
potrzebna będzie aktywizacja 
społeczna, obywatelska. To sa-
mo się nie zrobi.

– Tego się nie obawiam. Tutaj  
ludzie czekają na sygnał do dzia-

łania. Są możliwości. Są tereny do 
zagospodarowania. Są pomysły  
i konkretne gotowe opra-

cowania. Są narzędzia.  
Te ostatnie uśpione przez 
min ione cz tery lata .  
A myślę tu na przykład  
o budżecie obywatel-
skim i inicjatywie lo-

kalnej, które pozwolą 
mieszkańcom na re-

alizację ich pomy-

słów. W naszej 

gminie jest też wiele organizacji 
pozarządowych, które są niewy-

korzystanym potencjałem. Ludzie 
chcą działać, trzeba ich słuchać  
i pomagać, a nie przeszkadzać.

Rozmawiał Tomasz Miarecki

Urodziła się w 1960 r. we Wrocławiu. Absolwentka XII LO we Wrocławiu i Londyńskiej Szkoły dla  
Obcokrajowców Univercity of Oxford. Studiowała politologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Matka  
piątki dzieci. Działaczka społeczna, dziennikarka, menedżerka kultury. Przed 1980 r. współpracownik  
antykomunistycznego pisma „Biuletyn Dolnośląski”, potem etatowy pracownik NSZZ „Solidarność”.  
Po 13 grudnia 1981 roku w podziemnych strukturach „Solidarności” i „Solidarności Walczącej”.  
1991-2000 – dziennikarka w Polskim Radiu Wrocław. Korespondentka „Życia Warszawy” i praskiego „Czeskiego  
Dziennika”. Była też rzecznikiem prasowym Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Pracowała w Gabinecie  
Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. 2005-2008 – wicedyrektor Ośrod-
ka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Od 2005 redaktor naczelna pisma „Ludzka Sprawa”. Od 2008 dyrek-
tor Wrocławskich Targów Dobrych Książek, od 2016 zastępca dyrektora Wrocławskiego Domu Litera-
tury. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolni i Solidarni, tytułem  
Zasłużona dla NSZZ „Solidarność” oraz medalem NIEZŁOMNI. W 2018 zwyciężczyni plebiscytu  
„Gazety Wrocławskiej” na Dolnośląską Osobowość Roku w dziedzinie kultury.

ANNA MORAWIECKA 
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Długołęka

Rozmowa  
z WOJCIECHEM BŁOŃSKIM, 
kandydatem  
na wójta gminy Długołęka

– W zasadzie całe pańskie życie 
związane było ze sportem, a teraz 
ubiega się pan o wójtowanie.

– Sport od najmłodszych lat był obec-

ny w moim życiu, ale przypomnę, że 
przez ostatnie 8 lat pełniłem rolę radne-

go we Wrocławiu. Przyszedł taki czas  
w moim życiu, że chciałem coś zmienić, 
spróbować nowych wyzwań i właśnie 
tak się stało. Przed dwoma laty grupa 
mieszkańców gminy Długołęka popro-

siła mnie, abym zawalczył o stanowisko 
wójta. Zgodziłem się.

– W jakim kierunku – pańskim 
zdaniem – powinna rozwijać się 
gmina Długołęka?

– Uważam, że najbliższymi prio-

rytetami rozwojowymi naszej gminy 
powinny stać się: infrastruktura, ka-

nalizacja, edukacja, bezpieczeństwo 
mieszkańców, miejsca pracy, a także 
sport i rekreacja. Ponadto gmina Dłu-

gołęka winna stać się istotną częścią 
programu „Dolny Śląsk. Zielona Doli-
na Żywności i Zdrowia”, bowiem dzi-
siaj ochrona środowiska jest potrzebą 
cywilizacyjną związaną bezpośrednio 

z poziomem życia ludzi. Musimy rów-

nież postawić na ożywienie agrobizne-

su i rozwój nowoczesnej, małej przed-

siębiorczości.
– Jaki będzie samorząd gminy  

Długołęka, jeśli na jego czele stanie 
Wojciech Błoński?

– Będzie samorządem nowocze-

snym i bliskim mieszkańcom – samo-

rządem, który będzie starał się ludzi łą-

czyć wokół naszych wspólnych spraw. 
Urząd będzie przyjazny i nastawiony 
na szybkie rozwiązywanie problemów 
i wszechstronną pomoc ludziom. Poza 
tym stworzymy odpowiednie warunki 
dla wsparcia zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorczości i rolnictwa, a ponad-

to postaramy się korzystać z doświad-

czenia i mądrości naszych seniorów, 
którzy przez wiele lat budowali naszą 
gminę. Oczywiście będziemy konse-

kwentnie inwestować w naszą oświatę 
i skwapliwie wykorzystamy potencjał 
wielu wspaniałych nauczycieli, pedago-

gów i trenerów, tworząc optymalne wa-

runki do rozwijania talentów naszych 
dzieci. A ja będę współpracował z każ-

dym, komu leży na sercu dobro gminy 
Długołęka i razem weźmiemy sprawy 
w swoje ręce. 

– Zatem jaka będzie gmina  
Długołęka, jeśli jej wójtem zostanie 
Wojciech Błoński?

– Najpierw poczekajmy i zobaczmy, 
czy tak się stanie. A jeśli zostanę wój-
tem, to już sam pan zobaczy.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wziąć sprawy w swoje ręce

Mieszka w Wilczycach, ale pochodzi z Kątnej, 
gdzie kiedyś jego dziadek był sołtysem. Żona-
ty, dwoje dzieci. Nie jest członkiem żadnej par-
tii politycznej. Wykształcenie wyższe. Niemałą 
część życia zawodowego poświęcił sportowi. 
Grał z powodzeniem w koszykówkę w kilku klu-
bach ekstraklasy, wychowanek Śląska Wrocław, 
reprezentant Polski i czterokrotny mistrz kraju. 
Od dwudziestu lat jest przedsiębiorcą, dyrekto-
rem sportowym WKS Śląsk Wrocław, a obecnie 
jest doradcą Zarządu WKS Śląsk. Z zamiłowa-
nia społecznik. W latach 2009-2017 przewod-
niczył Radzie Osiedla Psie Pole – Zawidawie. 
W latach 2010-2014 był radnym wrocławskim  
z Komitetu Wyborców Rafała Dutkiewicza. 
W roku 2012 zwyciężył w plebiscycie „Gazety 
Wrocławskiej” na Najlepszego Radnego Wroc-
ławia. Lata 2014-2018 – radny Miasta Wrocła-
wia na II kadencję (także z KWRD). W roku 2016 
został laureatem „Gazety Wrocławskiej” w ple-
biscycie „Trzydziestu Życzliwych Wrocławian”.  
W latach 2014-2018 – przewodniczący Komi-
sji Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki  
w Radzie Miejskiej Wrocławia. Stanowczy, ale 
ludziom życzliwy. Zdecydowany, typ człowie-
ka, który nie boi się trudności. Dobrze wie,  
czego chce. Dobroduszny twardziel.

WOJCIECH BŁOŃSKI 

Oto dwie bizneswomenki,  
które postanowiły spełnić 
największe marzenie życia  
i z rozmachem próbują znaleźć 
swoje miejsce w ekscytującym 
i lukratywnym świecie mody, 
projektując superbieliznę.  
Jednak świat pełen bielizny, 
apaszek, modnych butów  
– a przede wszystkim 
przystojnych i seksownych 
modeli – staje się zbyt podejrzany 
dla ich mężów, panów 
statecznych (i zazdrosnych…). 
Na takim oto pomyśle oparta jest 
komedia Damski biznes  
Marcii Kash i Douga Hughesa, 
której premiera odbyła 
się we wrześniu na scenie 
Wrocławskiego Teatru Komedia.

Panie swoje projekty biznesowe 
przed mężami ukrywają, ale rzecz 
na jaw wychodzi i panowie – wcie-

lając się w rolę domorosłych Sher-
locków Holmesów – biorą się za 
śledztwo w sprawie owych podej-
rzanych damskich działań. A sku-

tek jest taki, że stać się muszą kobie-

tami, i to w bieliźniano-frywolnej 
wersji, co naturalnie powoduje sza-

lone zawirowania, zabawne bardzo 
qui pro quo i mocno zaskakujące 
zwroty akcji.

Damski biznes 

na scenie rozwi-
ja się powoli – 
pierwsza część 
jest nieco długa-

wym wprowadze-

niem w biznesowy świat 
męskiej bielizny (tu ukłon 
przed Aleksandrą Harasi-
mowicz, która zaprojekto-

wała nie tylko znakomite 
kostiumy, ale i przezabaw-

ne modele męskich gatek), 
który tworzą Sybil Brunt 
(Beata Rakowska) i Jane 

Pritchard (Ma-

rzena Kopczyń-

ska). Ale tak na-

prawdę życie na 
pełnym – bizne-

sowo-kryminal-
no-projektancko-modo-

wym – gazie zaczyna się  
w części drugiej.

Wkraczają mężczyźni.  
Przede wszystkim Paul 
Pritchard, wzięty adwokat 
(Wojciech Dąbrowski, re-

żyser spektaklu). I – jak to 
czasem w teatrze bywa – 

jedna postać usuwa w cień wszyst-
kie inne… Wojciechowi Dąbrowskie-

mu udaje się bowiem rzecz teatralnie 
wielka – mężczyzna, w damską bie-

liznę przejrzysto-ozdobną przebrany, 
nie parodiuje kobiety, potrafi kobietą 
być – uroczą, kokieteryjną, a jedno-

cześnie – jakoś inną, jakoś dziwną… 
Znakomita rola, dla której koniecznie 
trzeba się na Damski biznes wybrać.

Reszta panów to także frajda dla 
teatromana… Profesor George Brunt 
(Krzysztof Grębski) – jakby nie-

śmiały, ale profesorsko pewny swego  
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i w damskim szlafroczku naprawdę 
zabawny, Roger Hodge (Łukasz Pło-

szajski) – ostry ochroniarz-formalista, 
co to mu się czasem zasady łamią…  
I dwaj panowie z modą związani naj-
mocniej – Sebastian, piękny model  
z zajęczym ogonkiem (Mariusz Ocho-

ciński), i projektant mody Fruffarelli 

(Jan Kochanowski), farsowo przegi-
nający, ale z wdziękiem.

Farsa – a Damski biznes to właśnie 
farsa – to bardzo trudny gatunek: łatwo 
przegiąć, przesadzić, zmęczyć. Twór-
cy spektaklu uniknęli tych niebezpie-

czeństw. I także dlatego warto się do 
Komedii na szaloną opowieść o mę-

skich gatkach wybrać.
Anita Tyszkowska

Damsko-męski biznes teatralny

 Sybil Brunt (Beata Rakowska, z lewej) i Jane Pritchard (Marzena Kopczyńska) tworzą biznesowy 
świat męskiej bielizny

Paul Pritchard (Wojciech Dąbrowski, z lewej) i George Brunt (Krzysztof Grębski) starają się wyśledzić, 
jakie grzeszne zamiary mają ich (wierne przecież!) małżonki
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Rynkowy 
bigos
 75 proc. Polaków uważa, 

że w naszym kraju bez więk-
szych problemów można zna-
leźć pracę, przy czym 61 proc. 
jest zdania, że można ją zna-
leźć, ale „niekoniecznie taką, 
jaką by się chciało” – wynika 
z sondażu Kantar Public. 
 George Clooney wygrał 

tegoroczne zestawienie naj-
lepiej zarabiających aktorów 
świata. Od czerwca 2017 r. 
do czerwca 2018 r. zarobił 
239 milionów dolarów. Podsta-
wowe dochody aktora, jak podał 
forbes.com, nie pochodziły jed-
nak z filmów czy reklam, ale
z działalności biznesowej 
(sprzedaży producenta tequili 
Casamigos brytyjskiemu gigan-
towi alkoholowemu Diageo). 
 Nowy ranking brytyj-

skiego magazynu motoryzacyj-
nego „What Car?” uznał Suzuki 
za najsolidniejszą markę samo-
chodów – użytkownicy aut tej 
marki uznali je za właściwie 
bezawaryjne (97,7 proc.). Lexus 
i Toyota zadowoliły się odpo-
wiednio drugim i trzecim miej-
scem. Na kolejnych uplasowały 
się Kia, Mitsubishi i Subaru.
 W polskim Sejmie rozpo-

częły się prace komisji śledczej 
ds. VAT. Wstępne szacunki mó-
wią, że z systemu podatkowego 
naszego kraju złodzieje wypro-
wadzili około 250 mld złotych.
 Dług Rosji cieszył się za-

interesowaniem z powodu wyso-
kiej rentowności, która w przy-
padku obligacji dziesięcioletnich 
sięga prawie 9 proc. Ostatnio 
jednak – jak podał „Dziennik” – 
rosyjskie ministerstwo finansów 
odwołało dwie aukcje obligacji. 
Najprawdopodobniej inwestorzy 
nie chcą ich kupować, bo boją 
się nadejścia nowych amerykań-
skich sankcji.
 Dziesiątka najlepszych 

tenisistek i tenisistów świata 
zarobiła przez 12 miesięcy (od 
czerwca 2017 roku) 254 milio-
ny dolarów – o 8 proc. mniej 
niż rok wcześniej – wyni-
ka z najnowszego zestawienia 
magazynu „Forbes”. 
 Średni poziom płac brut-

to w Szwajcarii wynosi 6502 
CHF, czyli około 25 tys. zł. 

Do rynkowego garnka zaglądał 

Damian Bukowiecki
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Europejskie Forum 
Gospodarcze – Łódzkie to jedno 
z najważniejszych cyklicznych 
wydarzeń gospodarczych 
w Polsce. Organizowane jest 
przez Województwo Łódzkie, 
przy wsparciu Łódzkiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego 
oraz – w ramach partnerstwa 
merytorycznego – 
kluczowe podmioty życia 
gospodarczego z całej Polski. 
Tegoroczna edycja odbędzie się 
w dniach 15-16 października 
w Vienna House Andel’s Lodz.

Europejskie Forum Gospodar-
cze – Łódzkie 2018 stanowić będzie 
platformę wymiany doświadczeń 
pomiędzy przedstawicielami świata 

biznesu, nauki i władzami samorzą-
dowymi. Podobnie jak w minionych 
latach, spotkają się tu reprezentanci 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
aby podzielić się swoimi doświad-
czeniami oraz poszukiwać nowych 
obszarów rozwoju, zaś reprezentanci 
czołowych firm międzynarodowych 
pokażą, w jaki sposób budować silne 
marki na arenie globalnej w oparciu 
o lokalne możliwości.

W czasie dwóch dni EFG 2018 
odbędzie się ponad 30 paneli dys-

kusyjnych o różnej tema-
tyce – od globalizacji po 
sukcesję w firmie rodzin-
nej. W panelach tema-
tycznych wystąpi ponad 
100 ekspertów ze świata 
biznesu i ekonomii, którzy 

dzielić się będą swoją wie-
dzą i opiniami. EFG2018 
będzie doskonałą okazją 
do dyskusji o najbardziej 
aktualnych i najważniej-
szych tematach dla polskiej 
i europejskiej gospodar-
ki, a także do budowa-
nia i zacieśniania relacji 
biznesowych.

Zwieńczeniem pierwszego dnia 
XI Europejskiego Forum Gospo-
darczego będzie wieczorna gala, 

podczas której poznamy laureatów 
Nagrody Gospodarczej Wojewódz-
twa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 
2018”. Wyróżnienie to przyznawane 
jest podmiotom, które konsekwen-
tnie budują pozytywny wizerunek 
województwa łódzkiego oraz w spo-

sób spektakularny przy-
czyniają się do rozwoju 
gospodarczego regionu 
łódzkiego. 

Aby wziąć udzia ł 
w Europejskim Forum 
Gospodarczym – Łódzkie 
2018 oraz w gali „Moc-
ni w Biznesie”, wystarczy 
zarejestrować się na stro-

nie www.forum.lodzkie.pl. Udział 
w wydarzeniach jest bezpłatny. 

 (ye)

Biznes, nauka i samorządy

W mistrzostwach wystartowa-
ło 111 zawodniczek i zawodników 
z piętnastu samorządowych jedno-
stek, w tym dwie drużyny zagranicz-

ne – z Bardejova (Słowacja) i Kałusza 
(Ukraina).

W pierwszym dniu rozpoczęto zma-
gania w konkurencji dart w kategorii 

Moc znad Wisły

Zdrowa walka
kobiet i mężczyzn. Wieczorem odby-
ła się uroczystość otwarcia z udzia-
łem Elżbiety Zielińskiej – posłanki na 
Sejm RP, Łukasza Bałajewicza – za-
stępcy burmistrza Gorlic oraz Alek-
sandra Augustyna – kie-
rownika Wydziału Oświaty, 
Kultury i Spraw Społecz-
nych Urzędu Miejskiego 
w Gorlicach. Uroczystość ot-
warcia uświetnił występ pa-
ry tanecznej z Gorlickiego 
Centrum Kultury. Program 
zaprezentowany przez Clau-
dię Jaśkowską pt. „Transfor-
macje” został entuzjastycznie przyjęty 
przez uczestników mistrzostw.

Drugi dzień mistrzostw to zmaga-
nia w tenisie stołowym, plażowej piłce 
siatkowej i strzelaniu z kbks. Kolejny 
dzień to turniej badmintona. W ostat-
nim dniu zmagań odbyły się zawody 
pływackie.

Do punktacji na najlepszą zawod-

Polska znalazła się w gronie 
25 najbardziej rozwiniętych 
gospodarek świata.

24 września po raz pierwszy 
Polska znalazła się w nowej klasyfi-
kacji indeksu FTSE Russel. Notowa-
ne tam są najbardziej dojrzałe rynki 
świata. Polska to pierwszy kraj od pra-
wie dekady, który awansował do ryn-
ków rozwiniętych. To również pierw-
szy przypadek zakwalifikowania do 
tego grona kraju z Europy Środkowo-
-Wschodniej – podała Giełda Papie-
rów Wartościowych. Dzięki awan-

sowi Polska znalazła się w gronie 
25 najbardziej rozwiniętych gospoda-
rek na świecie.

– Jesteśmy w lidze, w której nigdy 
nie graliśmy, nie grał nikt z naszego 
regionu – mówił Marek Dietl, prezes 
GPW. Szef warszawskiego parkie-
tu stwierdził też, że nadanie statusu 
rynku rozwiniętego to fundamen-
talna zmiana w postrzeganiu Polski 
przez globalnych inwestorów.

W skład indeksów rynków rozwi-
niętych wejdzie na początek 37 pol-
skich spółek notowanych na GPW. 
 (in)

W Gorlicach odbyły się XIII Międzynarodowe Sportowe Mistrzostwa 
Polski Pracowników Samorządowych, Radnych i Parlamentarzystów 
pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego JACKA 
KRUPY oraz patronatem medialnym czasopism samorządowych 
„Wspólnota”, „Forum Samorządowe” i „Gmina Polska”. 

niczkę i zawodnika mistrzostw (bez 
podziału na kategorie wiekowe) zali-
czane były punkty z czterech najlep-
szych konkurencji indywidualnych. 
Wśród pań zwyciężyły: Anna Halczuk 

– Starostwo Powiatowe 
w Gorlicach, Halina Drąg 
– Gmina Uście Gorlickie 
i Danuta Chylicka – Gmi-
na Czernikowo; wśród pa-
nów: Cezary Jaks – Urząd 
Miasta i Gminy Skępe, 
Jerzy Knot – Miasto Gorlice 
i Paweł Sarek – Urząd Miar 
w Łodzi, Oddział w Kiel-

cach. W punktacji drużynowej zwy-
ciężyły: Miasto Gorlice, Starostwo 
Powiatowe w Gorlicach, Miasto 
Stołeczne Warszawa, Dzielnica Bia-
łołęka, Urząd Miasta i Gminy Skępe, 
Starostwo Powiatowe w Nysie. 

Puchar Burmistrza Miasta Gorlice 
dla najlepszej drużyny zagranicznej zdo-
było Miasto Kałusz (Ukraina).  (in)
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Wąsosz – str. 11

Żmigród – str. 9

Odwiedzających 
wrocławski ogród 
zoologiczny nie brakuje. 
Zoo nad Odrą  
od trzech lat jest  
na pierwszym miejscu 
wśród biletowanych 
atrakcji turystycznych 
w Polsce.

W tym roku kierownictwo ogro-

du szacuje liczbę odwiedzających 
na 1,6 mln osób. Milionowy tego-

roczny gość przekroczył bramę zoo 
w czwartek, 16 sierpnia. Cały czas 
magnesem ściągającym miłośników 
zwierząt jest Afrykarium, ale nie 
tylko to miejsce wzbudza zainte-

resowanie. Kilkuletni wnuk moje-

go brata za najważniejsze miejsce  
w ogrodzie przez długi czas uważał 
wybieg dla niedźwiedzi brunatnych 
i był wielki problem, kiedy wroc-

ławskie misie zaszyły się w gęstwi-
nie drzew i krzewów i nie bardzo 
miały ochotę na „występy”. Od nie-

dawna mały Adaś dużą część czasu 
podczas odwiedzania ogrodu spę-

dza także wśród du-

żych i małych kotów. 
Jest to wynik lektu-

ry pewnej książeczki, 
która przybliżyła mu 
tajemnice kociego ży-

cia. I dzisiaj prawie bezbłędnie od-

różni lamparta od geparda, a jaguara  
od tygrysa. Wie, który z kotów ryczy  
najgłośniej i dlaczego ten najgłoś-

niejszy z dzikich kotów ma na koń-

cu ogona futrzastą kitkę.
W tym miejscu przypomnę, że 

dzika kocia rodzina we wrocław-

skim ogrodzie zoologicznym ma 
się coraz lepiej. W poprzednim nu-

merze naszego miesięcznika pisali-
śmy szerzej o Terytorium Panter na 
terenie zoo. To unikatowy na ska-

lę europejską kompleks, w którym 

Nasze dzikie koty

obejrzeć możemy pantery mgliste  
i śnieżne. Jest to miejsce, które 
we Wrocławiu powstało specjal-

nie dla tych dwóch 
zagrożonych wygi-
nięciem gatunków.  
Starano się, by odda-

wało ono najbardziej 
jak można naturalne 

warunki, w których te zwierzęta 
żyją na wolności.

W ostatnim czasie spe-

cjalnym zainteresowaniem 
cieszą się także nasze ro-

dzime dzikie koty, czy-

li rysie. A wszystko to za 
sprawą narodzin samicz-

ki. Przyszła ona na świat 
jeszcze przed wakacjami, 
w ostatnich dniach maja. 
Jak mówią pracownicy ogrodu, była 
małym i słabym kotem. Na szczęś-

cie Pandora, jej doświadczona mat-

ka, troskliwie się nią zajęła. Młode 
po trzech miesiącach osiągnęło za-

dowalające rozmiary i masę ciała. 
Teraz rozwija się prawidłowo i staje 
się coraz bardziej samodzielne. Dla-

tego trudno wypatrzeć je w gąszczu 
zieleni, na wybiegu, który idealnie 
odwzorowuje środowisko życia rysi.

Narodziny rysia we Wrocławiu 
nie są wydarzeniem wyjątkowym. 

Wspomniana już Pando-

ra, która do wrocławskie-

go zoo przyjechała w 2005 
roku z Łodzi, niemal każ-

dej wiosny ma młode (ta-

tusiem jest Orkan, który 
nad Odrą zadomowił się 
w 2002 roku, porzucając 
dla stolicy Dolnego Śląska 
równie uroczy Kraków). 

To bardzo dobra wiadomość, bo mię-

dzy innymi dzięki hodowlom prowa-

dzonym w ogrodach zoologicznych 

zwiększa się liczba rysi żyjących na 
wolności. Niektóre z młodych uro-

dzonych w niewoli trafiają bowiem 
do specjalnego programu adaptacyj-
nego „born to be free”. W jednym 
z takich programów bierze udział 

urodzony we Wrocławiu ryś o imie-

niu Orpan, starszy brat urodzonej  
w tym roku rysicy.

Dziko żyjących rysi jest w Pol-
sce coraz więcej. Niestety, popula-

cja tych kotów poważnie ucierpiała 
między innymi z powodu myśliw-

skiego lobby, które w czasach PRL-u  
uznało, że odstrzał tych kotów jest jak 
najbardziej w porządku. Trudno w to 
uwierzyć, ale dopiero w 1995 roku  
przywrócono i zaostrzono ochronę 
rysi w Polsce.

Z raportów specjalistycznych 
instytucji wynika, że prawie jedna 
trzecia wyśledzonych w Polsce rysi 
żyje na Mazurach (tam prowadzona 
jest reintrodukcja gatunku), pozosta-

ła część na Podlasiu. Cały czas mniej 
niż lata temu jest tych drapieżników 
w Puszczy Białowieskiej, Augustow-

skiej i Piskiej. Natomiast w miarę do-

brze – jak twierdzą specjaliści – rysie 
radzą sobie w Puszczy Knyszyńskiej, 
Rominckiej i Boreckiej. Z obserwa-

cji prowadzonych przez Stowarzy-

szenie dla Natury „Wilk” wynika 
również, że trzy lata temu rysie po 
długiej przerwie pojawiły się także  
w Beskidzie Małym i Śląskim. 

(ttt)

Rysie we wrocławskim ogrodzie czują się wyśmienicie. To bardzo dobra wiadomość, bo między innymi dzięki hodowlom prowadzonym w ogrodach 
zoologicznych zwiększa się liczba rysi żyjących na wolności 

Afrykarium to jeden z magnesów przyciągających do wrocławskiego zoo kolejne miliony zwiedzających 
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