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Patrzeć perspektywicznie
– Krótko mówiąc, są sprawy ważne, mniej ważne i te najważniejsze – uważa wójt 
gminy Czernica WŁODZIMIERZ CHLEBOSZ – i mimo tego, że gdzieś jeszcze brakuje 
na przykład kanalizacji lub dobrej drogi, to teraz przede wszystkim gros pieniędzy 
kierujemy na uzbrajanie terenów pod przemysł i usługi, dobrze wiedząc o tym, 
że właśnie te obszary przez wiele lat będą mocno zasilały budżet naszej gminy. 

Dobry początek 
samorządowej drogi
Dla Polanicy-Zdroju rok przyszły to rekordowy budżet, wynoszący 48 mln zł. 
– To będzie budżet ambitny, proinwestycyjny, ale jesteśmy na początku naszej 
wspólnej drogi i działań dla dobra Polanicy, rozwijania naszej małej ojczyzny 
i owocnej, pełnej sukcesów – mam nadzieję – pracy na rzecz całej naszej 
wspaniałej społeczności – uśmiecha się burmistrz MATEUSZ JELLIN.
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W przyszłym roku kolejny 
rekordowy budżet

Pieniędzy mniej, 
problemów więcej

– W listopadzie minęła szósta rocznica od chwili, gdy zostałem starostą, niedawno 
też obchodziliśmy pierwszą rocznicę ukonstytuowania się obecnej Rady Powiatu 
Wrocławskiego – podkreśla starosta wrocławski ROMAN POTOCKI. – Rok 2019 minął 
niezwykle szybko, mieliśmy dużo ważnych i interesujących wyzwań oraz – moim 
zdaniem – dużo zrobiliśmy na rzecz mieszkańców naszego powiatu. 

– Rok 2019 był jednym z trudniejszych okresów, jeśli wziąć pod uwagę realizację 
zaplanowanych przez nas zadań, a nie ukrywam, że nasza gmina podjęła i dalej podejmuje 
wiele czasem niełatwych wyzwań – stwierdza wójt gminy Wisznia Mała 
JAKUB BRONOWICKI. – Ale takie mamy potrzeby infrastrukturalne i to po prostu 
trzeba robić, aby rozwijać gminę i aby jej mieszkańcom żyło się lepiej i wygodniej. 
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Mity, fakty, opowiastki
Sąd Najwyższy uznał rację prezydenta 

Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego 

w sprawie o wysokość zarobków, a Sąd 

Okręgowy w Białymstoku ponownie 

zajmie się sprawą obniżenia przez 

radnych jego pensji. SN orzekł, iż sąd 

drugiej instancji pochopnie oddalił 

skargę prezydenta, ale wyrok ten nie 

oznacza, że Tadeusz Truskolaski odzyska 

pieniądze, które stracił skutkiem decyzji 

radnych – otwiera jednak szanse, by o nie 

nadal walczyć. Zdaniem SN sąd drugiej 

instancji nie sprawdził, czy prezydent był 

przez część radnych dyskryminowany 

z przyczyn politycznych, a ponadto nie 

przystoi, aby szef zakładu pracy zarabiał 

mniej niż pracownicy tegoż zakładu. 

Spór o wysokość zarobków prezydenta 

Truskolaskiego trwa od trzech lat. 

W roku 2016 ich wysokość miejscy radni 

obniżyli o 3,8 tys. zł brutto, 

uzasadniając to brakiem udzielenia 

prezydentowi absolutorium 

w roku 2015. W wypowiedziach 

niektórych radnych padały także zarzuty 

dotyczące m.in. braku inwestycji, 

niewłaściwego nadzoru nad miejskimi 

spółkami, złego zarządzania oświatą 

i braku ładu urbanistycznego w mieście. 

W maju 2017 roku Sąd Rejonowy 

w Białymstoku uznał, że doszło do 

dyskryminacji i zdecydował, że zarobki 

Truskolaskiego mają być przywrócone 

do poziomu sprzed obniżki (zasądził 

też na rzecz prezydenta ponad 12 tys. zł 

odszkodowania z odsetkami), ale inaczej 

ocenił sprawę sąd okręgowy, który 

w II instancji oddalił w listopadzie 

2017 roku powództwo prezydenta, 

stwierdzając, że obniżenie wynagrodzenia 

nie nosiło znamion dyskryminacji 

ze względu na poglądy i właśnie 

na ten drugi wyrok samorządowiec 

złożył skargę kasacyjną do SN.

• • •

Sąd Okręgowy w Zamościu podtrzymał 

wyrok skazujący radnego powiatu 

biłgorajskiego Michała F. na karę 

półtora roku pozbawienia wolności 

w zawieszeniu na trzy lata i pięcioletni 

zakaz pełnienia funkcji publicznych. 

Samorządowiec ma też wpłacić 2660 zł 

na konto Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Biłgoraju, zapłacić grzywnę oraz 

ponieść koszty sądowe. Sprawa 

rozpoczęła się w roku 2013, kiedy to 

Michał F. był dyrektorem biłgorajskiego 

OSiR-u i został oskarżony o to, że 

zapłacił pieniędzmi z kasy ośrodka za 

swoją sesję ślubną. Niebawem Michał F. 

straci też mandat radnego.

• • •

W latach 2016-2018 najwięcej na 

inwestycje – w przeliczeniu na głowę 

mieszkańca – wydał Rzeszów, 

a następnie Kleszczów, Świnoujście 

i Polkowice. Wśród województw liderem 

zostało Podlasie (216,16 zł per capita), 

wyprzedzając woj. opolskie (202,26 zł) 

i świętokrzyskie (176,66 zł), zaś w gronie 

miast wojewódzkich bezkonkurencyjny 

był Rzeszów (1554 zł), wyprzedzając 

Białystok (1539,86 zł) i Kraków (1511,91 zł). 

Zestawienie miast na prawach powiatu 

otwiera Świnoujście (2426,34 zł), 

za którym uplasowały się Gliwice 

(1874,48 zł) i Konin (1795,90 zł). Wśród 

powiatów czołówkę tworzą: leszczyński 

(544,29 zł), wysokomazowiecki (501,83 zł) 

i siemiatycki (434,74 zł), wśród miast 

powiatowych: Polkowice (1783,06 zł), 

Zakopane (1458,69 zł) i Środa Śląska 

(1362,27 zł), zaś w gronie pozostałych 

miast tabelę otwierają: Krynica Morska 

(6723,89 zł), Świeradów-Zdrój (4435,77 zł) 

i Karpacz (3301,74 zł). Wśród gmin wiejskich 

triumfuje Kleszczów (13 504,99 zł), 

za którym uplasowały się Rząśnia 

(4684,09 zł) i Kobierzyce (3110,06 zł).

• • •

Trybunał Konstytucyjny orzekł, 

iż zmuszanie samorządów do 

pokrywania strat szpitali jest 

niezgodne z konstytucją. Trybunał dał 

rządowi 18 miesięcy na naprawienie 

niekonstytucyjnych przepisów, 

a wyrok zapadł w związku z wnioskiem 

złożonym przez Sejmik Województwa 

Mazowieckiego, który zakwestionował 

nakładanie na samorząd 

terytorialny – w sposób ukryty 

i niedookreślony – obowiązku realizacji 

zadania publicznego, a skutkiem 

kwestionowanej regulacji 

jest przerzucanie na samorząd 

regionalny obowiązku dotyczącego 

polityki zdrowotnej państwa, która 

winna być prowadzona przez władze 

centralne. Zdaniem Trybunału 

powszechnie występujące zadłużenie 

szpitali stanowi nieodparty dowód na 

to, że środki finansowe przekazywane 

szpitalom przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia są nieadekwatne do kosztów 

ich działalności. Na Mazowszu samorząd 

w zeszłym roku na pokrycie strat 

Samodzielnych Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej przeznaczył 

15,3 mln zł i kolejnych 12,7 mln zł 

na pokrycie strat w spółkach. W tym roku 

będzie to odpowiednio 28,5 mln zł 

i 37 mln zł, a zadłużenie tylko 

marszałkowskich szpitali na Mazowszu 

wzrosło do 870 mln zł. Podobnie 

wygląda sytuacja w innych regionach 

kraju. Strata SPZOZ-ów samorządu 

woj. dolnośląskiego w ubiegłym roku 

wynosiła 35,4 mln zł, w woj. śląskim 

40,9 mln zł, a w woj. podkarpackim 

6,6 mln zł.

• • •

Sąd Okręgowy w Kielcach utrzymał 

w mocy wyrok sądu pierwszej instancji, 

skazujący na rok więzienia w zawieszeniu 

na trzy lata byłego wójta Tarłowa 

Leszka W., oskarżonego m.in. 

o przekroczenie uprawnień 

i poświadczenie nieprawdy 

w dokumentach w związku z wyborami 

samorządowymi w roku 2014. Sprawa 

związana jest z drugą turą wyborów na 

wójta gminy Tarłów, w której zmierzyli 

się urzędujący wcześniej Leszek W. 

i Lech Wąsik. Wójt wygrał różnicą 

zaledwie sześciu głosów, ale jak się 

później okazało, przed decydującym 

głosowaniem do list wyborczych 

dopisano ponad 30 osób i śledczy 

słusznie podejrzewali, że dokonano 

tego na podstawie nieprawdziwych 

oświadczeń. Po wyborach pełnomocnik 

komitetu Wąsika zakwestionował listę 

rejestru wyborców oraz udzielanie 

i wykorzystanie pełnomocnictw 

w II turze. Kielecki sąd ustalił, że między 

I a II turą wyborów do spisu wyborców 

dopisano 32 osoby. Według sądu, 

w co najmniej dziewięciu przypadkach 

wpisane na listę wyborców osoby nie 

mieszkały na stałe w gminie Tarłów 

i dlatego nie powinny mieć 

prawa głosowania.

• • •

Prokuratura Rejonowa Katowice-Północ 

postawiła zarzut prowadzenia 

samochodu w stanie nietrzeźwości 

przewodniczącej Rady Miasta Ruda 

Śląska Aleksandrze S. Kobietę zatrzymano 

w Katowicach do kontroli drogowej, 

a przeprowadzone przez policjantów 

pierwsze badanie na zawartość alkoholu 

wykazało 0,29 mg/l i drugie 0,26 mg/l 

alkoholu w wydychanym powietrzu. 

Aleksandra S. w latach 2010 -2013 była 

wicemarszałkiem woj. śląskiego, 

a wcześniej wiceprezydentem 

Rudy Śląskiej i Świętochłowic.

Podglądacz samorządowy

Koniec roku to czas 
podsumowań. Co przyniósł 
w naszej LGD? Intensywny 
rok, w trakcie którego cały 
czas prowadziliśmy nabory 
wniosków na dotacje 
we wszystkich zakresach 
nakreślonych w naszej 
Lokalnej Strategii Rozwoju, 
ale był to głównie rok 
naborów grantowych. 

Właśnie ukończyliśmy nabory 
grantowe, w ramach których lokal-
ne stowarzyszenia, osoby fizycz-
ne, samorządy i jednostki samorzą-
dowe otrzymają środki na budowę 
i rozbudowę infrastruktury tury-
stycznej i rekreacyjnej oraz na wy-
darzenia edukacyjne. W grudniu za-
kończymy nabory na podejmowanie 
i rozwój działalności gospodarczej. 
Środki, które mamy za-
kontraktowane na 
aktualny okres 
p rog ra mowa-
nia, w zasadzie 
uległy wyczerpa-
niu. Ostatnie nabo-
ry ogłosimy z początkiem 
roku 2020. Teraz przyjdzie kolej na 
analizy, podsumowania i pokazy-
wanie, co z naszych środków zostało 
zrobione. A jest tego naprawdę dużo: 
siłownie zewnętrzne, pole do mini-

golfa, miejsca integracji, rewitali-
zacje zaniedbanych parków, wiaty 
i altany. Zrealizowano bardzo wiele 
warsztatów i szkoleń podnoszących 
kompetencje i umiejętności, opra-
cowano wiele wydawnictw o histo-
rii i zasobach lokalnych. 
Każda z inicjatyw wyni-
ka z głębokich potrzeb 
środowisk lokalnych. 

Obserwujemy wiel-
kie zmiany środowisko-
we na naszym obsza-
rze, powstawanie dużej 
liczby organizacji poza-
rządowych, a co za tym 
idzie dużą aktywność 
społeczną. W wielu na-
wet małych miejscowoś-
ciach działa często po kilka takich 
grup skutecznie sięgających po środ-
ki pomocowe. Z ogromnym zadowo-

leniem śledzimy powsta-
wanie browarów 

rzemieślniczych, 
winnic, serowar-
ni. Poza sferą 

spożywczą obser-
wujemy rozwój usług 

i działalności rzemieślniczej 
i rękodzielniczej. W większości dzia-
łania te realizowane są przy naszym 
dofinansowaniu. Są też działania, 
które powstają poza naszym bez-
pośrednim udziałem, ale z naszym 

ogromnym wsparciem emocjonal-
nym. Jednym z nich jest powstanie 
sklepiku z produktem lokalnym, no-
szącym nazwę „Ślężański”, no bo 
jakżeby inaczej. Z ogromnym zain-
teresowaniem śledzimy rozwój no-

wego trendu ozdabiania obiektów 
muralami malowanymi przez lokal-
ną artystkę. Jest ich już kilka w róż-
nych miejscach, a na początku roku 
powstaną nowe. To, co cieszy, to tak-
że nawiązywanie współpracy pomię-
dzy producentami, np. lokalny pie-
karz piecze chleb z ziarnem konopi 
od lokalnego rolnika. Właściciel pa-
sieki edukujący naszą społeczność 
od malucha do seniora współpracuje 
intensywnie z lokalnymi ośrodkami 
kultury, świetlicami, szkołami, a tak-
że z lokalną fotograficzką. Efektem 
tej współpracy jest piękny kalendarz 
pod nazwą Królowe Pszczół 2020.

Nasz odchodzący rok…

Aby się przekonać, jak bogata 
jest oferta Ślężańskiego Produktu 
Lokalnego, zapraszamy do udzia-
łu w XIII już Festiwalu Rzemiosł, 
Rękodzieła i Produktu Lokalnego. 
Tym razem Festiwal ma dwie lo-
kalizacje: 14 grudnia w godzinach 
od 13.00 do 18.00 zapraszamy do 
świetlicy w Jordanowie Śląskim, 
a 15 grudnia od 11.00 do 18.00 
w Ślęża Pension w Sobótce.

A przed nami przygotowania 
do opracowania nowej strategii, 
z nowymi wyzwaniami. Głównie 
z celami z zakresu ratowania śro-
dowiska naturalnego: zmniejszenie 

konsumpcji, rozwój odnawialnych 
źródeł energii, dbałość o zasoby 
wodne. Działania oddolne w tym 
zakresie dają szansę na ich dużą 
skuteczność. 

Kolejnym wyzwaniem jest two-
rzenie systemowej oferty dla spo-
łeczeństwa starzejącego się: wy-
korzystywan ie um iejętności 
i doświadczenia seniorów, tworzenie 
oferty do ich dużej aktywności oraz 
budowa systemu opiekuńczego. 

Rok 2019 był bardzo intensywny, 
ale kolejny także nie pozwoli nam 
się nudzić. Wszystkim członkom na-
szego LGD, naszym sympatykom 
i wszystkim, którzy czytają te słowa, 
życzymy wspaniałych świąt i szczęś-
liwego roku 2020. 
(TS) Elżbieta Pasławska 

Prezes LGD Ślężanie
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REKLAMA

Samorządy powinny 
otrzymywać środki adekwatne 
do zadań w służbie zdrowia; 
to rola państwa, a nie samorządu 
– mówi po wyroku TK ws. strat 
szpitali prezydent Grudziądza 
MACIEJ GLAMOWSKI. 

Pod koniec października mia-
sto ogłosiło, że zamierza pożyczyć 
z budżetu państwa 320 mln zł z prze-
znaczeniem na przekształcenie i od-
dłużenie szpitala oraz zrefinanso-
wanie wcześniejszych wydatków na 
służbę zdrowia. Szansę na poprawę 
sytuacji władze Grudziądza do-
strzegają w orzeczeniu Trybunału 
Konstytucyjnego, które zapadło 
20 listopada. TK stwierdził w nim, 
że art. 59 ust. 2 ustawy o działalności 
leczniczej z 2011 r., w zakresie, w ja-
kim zobowiązuje jednostkę samorzą-
du terytorialnego, będącą podmiotem 
tworzącym samodzielny publiczny 
zakład opieki zdrowotnej, do pokry-
cia jego straty netto, jest niezgodny 
z konstytucją i dał rządowi 18 miesię-
cy na naprawę przepisów.

– Sprawa dotyczy także nas, a do-
kładniej tej części kosztów, które są 
narzucane przez system, chociażby 
zatrudniania określonej liczby pielęg-
niarek, płacy minimalnej oraz innych 
zapisów ustawowych, które powodują 
koszty, jednak państwo nie zapewnia 
na nie zabezpieczenia – mówi prezy-
dent Maciej Glamowski. – Grudziądz 
odpowiada za bezpieczeństwo zdro-
wotne prawie pół miliona mieszkań-
ców regionu. Na nas przerzuca się 
obowiązek pokrywania straty i świad-
czenia usług medycznych na bardzo 
wysokim poziomie. Robimy to bar-
dzo dobrze, tylko musimy dostać 

na to odpowiednie środki – dodaje 
prezydent.

Glamowski podkreśla, że Trybunał 
Konstytucyjny jasno orzekł, iż jest to 
rola państwa, a nie samorządu. – I to 
z punktu widzenia Grudziądza jest 
kluczowym wnioskiem płynącym z te-
go wyroku – mówi Maciej Glamowski.

Prezydent dodał, że sprawa zadłu-
żenia jest problemem systemowym, 
gdyż większość szpitali w Polsce nie 
radzi sobie w tej sferze. Samorządy 
nie posiadają środków na finansowa-
nie szpitali powiatowych czy specja-
listycznych, a placówki, które do tej 
pory bilansowały się, dzisiaj także 
wykazują straty.

Tylko w tym roku zadłużenie szpi-
tali w Polsce wzrosło z 13,1 mld zł na 
koniec 2018 r. do 13,8 mld zł, co ozna-
cza, że w ciągu kilku miesięcy zadłu-
żenie zwiększyło się o 700 mln zł.

W związku z zagrożeniem reali-
zacji zadań publicznych i niespełnie-
niem ustawowych limitów zadłużenia 
skutkujących niemożnością uchwale-
nia budżetu na 2020 r. (m.in. na sku-
tek zadłużenia szpitala) prezydent 
Grudziądza został zmuszony przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową do 
opracowania programu naprawczego. 
Pod koniec października przedstawił 
radnym założenia programu napraw-
czego dla miasta. Z prezentacji prezy-
denta wynika, że wdrożenie progra-
mu naprawczego ma otworzyć miastu 
możliwość ubiegania się o pożyczkę 
z budżetu państwa (art. 224 ustawy 
o finansach publicznych) w wysoko-
ści 320 mln zł z przeznaczeniem na 
przekształcenie i oddłużenie szpitala 
oraz zrefinansowanie wcześniejszych 
wydatków na służbę zdrowia. 

(js)

Samorządy walczą
Cisna, Białowieża oraz Krupski 
Młyn – to najbardziej zalesione 
gminy w Polsce. Z kolei 
w 45 gminach grunty leśne 
to zaledwie ułamek procentu 
ich obszaru.

Lasy porastają 88,3 proc. po-
wierzchni Cisnej położonej 
w woj. podkarpackim, 87,5 proc. po-
wierzchni Białowieży w woj. pod-
laskim oraz 85,9 proc. powierzchni 
gminy Krupski Młyn w woj. ślą-
skim. Na drugim końcu skali zna-
lazło się 45 gmin, w których lasy 
stanowią mniej niż 1 proc. obszaru 
tych jednostek. W siedmiu z tych 
gmin lasy zajmują jedynie 0,1 proc. 
ich powierzchni. W tej grupie zna-
lazły się: Radzionków (woj. śląskie), 

Cedry Wielkie (woj. pomorskie), 
Brzeg (woj. opolskie), Sokołów Pod-
laski (woj. mazowieckie), Igołomia-
-Wawrzeńczyce (woj. małopolskie), 
a także Ksawerów w woj. łódzkim 
oraz Lisewo w woj. kujawsko-po-
morskim.

Obecnie powierzchnia lasów 
w Polsce wynosi ponad 9,2 mln ha, 
co odpowiada lesistości na pozio-
mie 29,6 proc. Zdecydowana więk-
szość to lasy państwowe, z czego 
ponad 7,3 mln ha zarządzane jest 
przez Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe.

Drzewa pokrywają 43 proc. po-
wierzchni Europy, a własność sa-
morządów to trzecia najczęstsza 
forma własności lasów na Starym 
Kontynencie.

Lasy odgrywają ważną rolę 
w ochronie różnorodności biologicz-
nej, ale przynoszą też istotne korzyści 
ekonomiczne. Zwracał na to uwagę 
szef Komisji Zasobów Naturalnych 
(NAT) Komitetu Regionów Fin Ossi 
Martikainen podczas konferencji do-
tyczącej innowacyjności w sektorze 
leśnym, która odbyła się w Brukseli.

W całej UE sektor leśny odpo-
wiada za 7 proc. wzrostu gospo-
darczego. Sektor zatrudnia ponad 
3,5 miliona osób, przez co jest trze-
cim co do wielkości pracodawcą 
w UE, zaraz po przemyśle meta-
lowym i spożywczym. W szcze-
gólności na obszarach wiejskich 
lasy są kluczowym zasobem dla 
poprawy jakości życia i tworzenia 
miejsc pracy. kic/pap

Gminy pełne lasów

„Nobilitacja, wyzwanie i szansa” 
– tak decyzję ekumenicznej 
Wspólnoty z Taizé o wyborze 
Wrocławia na miejsce kolejnego 
Europejskiego Spotkania Młodych 
skomentował abp Józef Kupny, 
metropolita wrocławski

We Wrocławiu i w całej Polsce 
od kilku miesięcy trwają 
przygotowania do przyjęcia 
kilkunastu tysięcy młodych 
ludzi z całego świata. 
Będą oni gościć we Wrocławiu 
od 28 grudnia 2019 roku 
do 1 stycznia 2020 roku 
na 42. Europejskim Spotkaniu 
Młodych Taizé.

Decyzja o tym, że stolica Dol-
nego Śląska będzie gospodarzem 
tegorocznego spotkania młodych 
chrześcijan zapadła rok temu. Decy-
zję ogłosił przeor Wspólnoty Taizé, 
brat Alois, w niedzielę, 30 grudnia 
2018 roku, podczas spotkania, które 
odbywało się w Madrycie.

Można powiedzieć, że dla 
Wrocławia to nie nowość. Miasto 
to będzie gospodarzem Spotkania 
Młodych Taizé już po raz trzeci. 
Poprzednie spotkania odbyły się 
w 1989 i w 1995 roku. Wybór Wroc-
ławia jest odpowiedzią na zapro-
szenie, jakie pod koniec 2014 roku 
wysłali na ręce brata Aloisa 

abp Józef Kupny, biskup luterański 
Ryszard Bogusz i ówczesna Rada 
Miejska Wrocławia z byłym pre-
zydentem Rafałem Dutkiewiczem. 
W tym miejscu warto dodać, że je-
żeli chodzi o Polskę, to tegoroczne 
spotkanie będzie już piątym przygo-
towywanym w naszym kraju. Poza 
wspomnianymi dwoma we Wroc-
ławiu młodych chrześcijan gości-

ła także Warszawa w 1999 roku 
i Poznań w 2009 roku.

Po informacji o wyborze Wrocła-
wia na tegoroczne miejsce Europej-
skiego Spotkania 
Młodych Taizé 
list do osób, któ-
re wybierają się 
na Dolny Śląsk, 
wystosował rów-
nież Jacek Sutryk, 
obecny prezy-
dent Wrocławia. 
Mogliśmy w nim przeczytać m.in.: 
„Przybędziecie do naszego miasta 
już po raz trzeci, po 24 latach prze-
rwy. Być może ktoś z Was pamięta 

Wrocław sprzed lat, z roku 1989 lub 
z roku 1995. Nasze miasto bardzo się 
zmieniło – zobaczycie to sami, ale 
w swoim najważniejszym elemencie 
pozostało takim, jakim zawsze było 
– miastem ludzi o otwartych sercach. 
Wrocław ma bogatą historię i no-
si wiele imion w różnych językach 
świata. Jednak proszę, abyście przy-
gotowując się do kolejnego spotkania 

nazywali je – po prostu – 
Waszym domem”.

Coroczne europejskie 
spotkania są częścią tzw. 
Pielgrzymki Zaufania 
przez Ziemię, organizo-
wanej przez Wspólnotę 
z Taizé od ponad 40 lat. 
Uczestniczący w spot-
kaniach młodzi ludzie 
łączą się we wspólnej 
ekumenicznej modlitwie 
chrześcijan. Te spotka-
nia to także pogłębianie 
więzi i budowanie przy-
jaznych relacji pomiędzy 
narodami. To czas szero-
ko rozumianej wspólnoty 
chrześcijan.

Dla organizatorów to 
również okazja do mądrej 
promocji miejsca spotkań. 
Te kilka dni corocznych 

spotkań młodych to także czas po-
znawania nowych miejsc przez ty-
siące uczestników „pielgrzymki 
zaufania”. Wrocław dwukrotnie re-

welacyjnie spełnił 
się w tej roli. Je-
stem przekonany, 
że również tym 
razem władze sa-
morządowe, wła-
dze wojewódz-
kie, wspólnoty 
chrześcijańskie 

stolicy Dolnego Śląska, mieszkańcy 
stworzą młodym gościom z całego 
świata wyjątkowe przyjęcie.

Tomasz Miarecki

Taizé znowu w Polsce
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Wrocław, 1995 rok. Europejskiemu Spotkaniu Młodych przewodniczył wówczas brat Roger, ewangelicki 
duchowny, założyciel wspólnoty z Taizé. Latem 2005 roku brat Roger zginął w Taizé z rąk niezrównoważonej 
kobiety, która zadała mu na początku wieczornego nabożeństwa kilka ciosów nożem 
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O nominacjach albumów NFM 
do prestiżowej nagrody ICMA, 
o trasie koncertowej 
po Stanach Zjednoczonych, 
a także o nowych koncertach 
w repertuarze opowiada 
dyrektor Narodowego Forum 
Muzyki ANDRZEJ KOSENDIAK

– Dwa albumy zespołów zwią-
zanych z NFM, zarejestrowane 
pod pana dyrekcją, zostały właś-
nie nominowane do Internatio-
nal Classical Music Awards 2020. 
Jaka muzyka zwróciła uwagę 
decydentów?

– W tym roku otrzymaliśmy już 
dwie nagrody ICMA, są one przy-
znawane przez grupę niezależnych, 
wybitnych fachowców. Cieszy to 
tym bardziej, że w kolejnej edycji 
na rok 2020 także znalazły się na-
sze płyty. Są to dwa albumy: z ora-
torium Giovanniego Bononciniego 
La decollazione di San Giovanni 

Battista oraz z muzyką 
polską autorstwa Marcina 
Mielczewskiego – to dru-
ga nagrana przez Wrocław 
Baroque Ensemble płyta 
z dziełami tego kompo-
zytora. Możemy zaob-
serwować spory rozrzut, 
bo z jednej strony mamy 
XVII-wieczną muzykę 
dworu Wazów w Warszawie, z dru-
giej zaś strony wybitne dzieło trochę 

zapomnianego twórcy. Zosta-
ło ono napisane w Wiedniu, 
gdzie kompozytor był człon-
kiem kapeli cesarskiej. Bar-
dzo zależy mi na promowa-
niu muzyki polskiej, dobrze 
więc, że jest ona dostrzegana 
przez środowisko muzyczne. 
Mam nadzieję, że będzie to 
impuls do tego, by więcej osób 
zainteresowało się skarba-
mi naszej muzyki. Do dzieła 
Bononciniego podchodzę 
osobiście, gdyż wiele lat temu 
twórczością tego kompozytora 
zainteresował mnie mój przy-
jaciel, amerykański wiolon-
czelista i gambista, profesor 
Brent Wissick, który działa na 
University of North Carolina 
w Chapel Hill. Nagrał on pły-
tę z sonatami wiolonczelowy-
mi Bononciniego, następnie 
wspólnie zarejestrowaliśmy 
Stabat mater tego kompozy-

tora – jego muzyka ob-
jawiła się nam wówczas 
jako absolutnie genialna. 
W baroku powstawało 
wiele opracowań tego 
tekstu autorstwa ta-
kich kompozytorów jak 
Pergolesi, Vivaldi czy 
d’Astorga. W tym ze-
stawieniu można uznać 

dzieło Bononciniego za kompo-
zycję o wybitnych walorach arty-

stycznych. Cieszę się, że mogliśmy 
teraz zarejestrować kolejną płytę 
z utworem, tym razem jest to ora-
torium poświęcone historii ścię-
cia Jana Chrzciciela. W nagraniu 
wzięło udział pięciu solistów oraz 
Wrocławska Orkiestra Barokowa. 

– NFM Filharmonię Wrocław-
ską czeka trasa koncertowa po 
Stanach Zjednoczonych. Jak to się 
stało, że orkiestra jedzie do tego 
kraju?

– To długa historia, sięgająca 
czasów, kiedy zaczynałem pracę 
na stanowisku dyrektora Filharmo-
nii Wrocławskiej. Zależało mi na 
zaprezentowaniu naszej orkiestry 
w Stanach Zjednoczonych. Począt-
kowo było to trudne, bo chcieliśmy 
pokazać ją w prestiżowych salach 
koncertowych, co z kolei umożliwi-
łoby nam budowanie marki zespo-
łu. Negocjowaliśmy z pewną agen-
cją, rozmowy trwały długo, gdyż 

początkowo jej przed-
stawiciele traktowali 
nas nieufnie. Po latach 
zorganizowanie takiej 
trasy okazało się jed-
nak możliwe. Nasza or-
kiestra pojechała, grała 
koncerty pod kierowni-
ctwem Jacka Kaspszyka, 
solistą był wówczas 
Garrick Ohlsson. Po tym 
bardzo udanym tournée 
wraz z agencją Opus 3 
Artists postanowiliśmy, 
że w przyszłości powtó-
rzymy trasę, co też właś-
nie się dzieje. Było to 
o tyle łatwiejsze, że obec-
ny dyrektor artystyczny 
NFM Filharmonii Wroc-
ławsk iej,  Giancarlo 
Guerrero, także jest re-
prezentowany przez tę 
agencję na rynku ame-
rykańskim. Było to du-
żym ułatwieniem przy 
organizowaniu trasy. 
Cieszę się, że będziemy 
współpracować ze zna-

Cieszę się, że muzyka 
polska jest obecna
w świecie komitymi solistami, z Bomsori Kim, 

Piotrem Anderszewskim, Januszem 
Wawrowskim i Davidem Frayem. 
Orkiestra wystąpi w prestiżowych 
salach koncertowych – na Flory-
dzie, w Nashville, a także w Chi-
cago, które jest ważnym miejscem 
na muzycznej mapie świata; potem 
w Kalifornii i Stanford. To jest wy-
jazd, który z jednej strony konsolidu-
je zespół, ponieważ orkiestra będzie 
przebywać ze sobą niemalże mie-
siąc. Ponadto zespół zagra kilkana-
ście koncertów pod batutą swojego 
szefa. W każdym sezonie Giancarlo 
Guerrero dyryguje u nas 8-9 razy, 
będzie to więc okazja do wzmożo-
nego kontaktu, a to jest przecież nie-
zwykle ważne w tworzeniu zespołu, 
w dochodzeniu do wspólnego zro-
zumienia muzyki i w budowaniu 
brzmienia. Jest to więc też inwesto-
wanie w przyszłość orkiestry, a tak-
że budowanie prestiżu poprzez wy-
stępowanie w ważnych miejscach. 
Cieszę się, że będziemy mogli zapre-
zentować w USA nie tylko polskich 
wykonawców, lecz także dzieła ro-
dzimych kompozytorów. Zabrzmią 
utwory Fryderyka Chopina, Karola 
Szymanowskiego, a także Witolda 
Lutosławskiego. To jest równie waż-
ny aspekt tej trasy koncertowej. 

– Program sezonu artystyczne-
go w Narodowym Forum Muzyki 
ogłaszany jest z wyprzedzeniem, 
ale ostatnio w repertuarze znala-
zło się kilka nowych, ciekawych 
koncertów… 

– Tak, w repertuarze pojawiły 
się koncerty Royal Philharmonic 
Orchestra i Orchester Wiener Aka-
demie. Planujemy z dużym wy-
przedzeniem, ale czasami okazuje 
się, że można zorganizować jesz-
cze coś ponad to. Cieszę się, że ta-
kie zespoły chcą u nas występo-
wać. Koncerty obu tych orkiestr 
nie były naszą inicjatywą. Sezon 
był już przygotowany, ale otrzy-
maliśmy nowe propozycje i zde-
cydowaliśmy się z nich skorzystać. 
To ważne, aby Wrocław znalazł 
się na szlaku odwiedzanym przez 
wybitne orkiestry i wybitnych dy-
rygentów. Royal Philharmonic 
Orchestra to trzeci z londyńskich 
zespołów, po Philharmonia Orche-
stra i London Symphony Orchestra, 
który pojawi się na naszej estradzie. 
Muzycy tych zespołów solidar-
nie podkreślają, że w ich mieście 
nie ma tak dobrej sali koncertowej 
i że chcieliby występować tu częś-
ciej. Powinniśmy przyzwyczaić się 
do tego, że we Wrocławiu będą się 
pojawiały wciąż nowe, znakomite 
zespoły i wybitni artyści.

Rozmawiał Oskar Łapeta

Andrzej Kosendiak, dyrektor Narodowego Forum Muzyki 

Maestro Giancarlo Guerrero i orkiestra NFM 4 października 2019 roku zainaugurowali nowy koncertowy sezon 2019/2020
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Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Rozmowa 
z ROMANEM POTOCKIM, 
starostą wrocławskim

– Do końca roku 2019 już cał-
kiem blisko…

– …a w listopadzie minęła szósta 
rocznica od chwili, gdy zostałem sta-
rostą, niedawno też obchodziliśmy 

pierwszą rocznicę ukonstytuowa-
nia się obecnej Rady Powiatu Wroc-
ławskiego. Rok ten minął niezwy-
kle szybko, mieliśmy dużo ważnych 
i interesujących wyzwań oraz – mo-
im zdaniem – dużo zrobiliśmy na 
rzecz mieszkańców naszego powiatu. 
Rozmawiamy pod koniec listopa-
da, wiele zadań jest właśnie rozli-

czanych, niemało inwestycji jeszcze 
kończymy. Przypomnę, iż w ubie-
głym roku przejęliśmy ponownie 
od Caritasu Dom Dziecka w Kątach 
Wrocławskich, utworzone zostało 
Powiatowe Centrum Usług Społecz-
nych, w którym także rozpoczęli-
śmy szereg inwestycji. Stworzyliśmy 
Mieszkanie Chronione oraz Dzien-

ny Dom dla Senio-
rów, budynki zosta-
ły wyremontowane 
i odpowiednio wy-
posażone – powsta-
ło boisko wielo-
funkcyjne, siłownia 
na świeżym powie-
trzu i wiata do za-
jęć integracyjnych. 

– A co z nakła-
dami na oświatę?

– Było ich cał-
kiem sporo. Dokoń-
czyliśmy remont in-

ternatu przy Powiatowym Zespole 
Szkół nr 1 w Krzyżowicach, wyko-
naliśmy nowe boisko, a ponadto uda-
ło nam się zrobić supernowoczesny 
padok dla koni. W przyszłym roku 
zwiększymy jeszcze nakłady finan-
sowe na edukację, co związane jest 
m.in. z podwójnymi rocznikami ucz-
niów, które we wrześniu opuściły 

szkoły podstawowe i gimnazja. Utwo-
rzone zostały nowe oddziały szkolne 
i konieczne jest przeprowa-
dzenie dalszych remontów 
szkoły w Krzyżowicach.

– Od lat niemało inwe-
stujecie w drogi powiato-
we i chodniki.

– Z powodzeniem konty-
nuowany jest program „Bez-
pieczna droga”, przy czym od 
rozpoczętej w tym roku drugiej edy-
cji, która realizowana będzie w la-
tach 2019-2023, zmieniła się wartość 
środków finansowych, 
jakie Powiat przeznacza 
na realizację progra-
mu (w przypadku pię-
ciu gmin po 400 tys. zł 
na każdą, a w przypad-
ku czterech gmin po 
500 tys. zł). Oznacza to, 
że Powiat Wrocławski 
w każdym roku funkcjo-
nowania programu za-
bezpieczy w swoim bu-
dżecie środki finansowe 
w wysokości 4 mln zł, 
co daje łącznie 20 mln zł na realizację 
tej edycji programu. Pozostałe środki 
finansowe poniosą gminy wniosku-
jące o realizację danych inwestycji. 
Niezależnie od tego, na bieżąco rea-

lizowane są remonty dróg powiato-
wych. Rok 2019 planujemy zamknąć 

wykonaniem nowych na-
wierzchni bitumicznych na 
około 20 km dróg za łącz-
ną kwotę około 12 mln zł. 
Oprócz tego przy dofinanso-
waniu wojewody dolnoślą-
skiego w ramach Funduszu 

Dróg Samorządowych reali-
zujemy przebudowę drogi powia-

towej 1928D Wojnowice – Czernica. 
Przewidziany pierwotnie odcinek 
chodnika od przystanku do cmen-

tarza zostanie wydłużony do prze-
jazdu kolejowego w Czernicy. Koszt 
tej inwestycji wyniesie łącznie około 
3,7 mln zł – w tym dofinansowanie 
z FDS około 1,5 mln zł.

W przyszłym roku kolejny rekordowy budżet
– Jaki dla Powiatu Wrocław-

skiego będzie pana zdaniem rok 
2020?

– Będzie rokiem kolejnych wy-
zwań i inwestycji, a na dzisiaj budżet 
Powiatu na rok 2020 opiewa na oko-
ło 160 mln zł. Z końcowymi wynika-
mi trzeba się jednak wstrzymać z po-
wodu ogłoszonego przetargu naszych 
gruntów należących do Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej – je-
śli uda nam się zbyć te tereny, to pie-
niędzy będzie jeszcze więcej. Ponad-
to jak zawsze będziemy inwestować 

w infrastrukturę 
drogową, m.in. zło-
żyliśmy wniosek do 
wojewody na dofi-
nansowanie przebu-
dowy drogi w Kieł-
czowie, a wartość 
tego zadania opiewa 
na około 10 mln zł. 
Warto też podkreślić 
– ma o tym zadecy-
dować Rada Powia-
tu Wrocławskiego – 
że zam ierzamy 

od roku 2020 zająć się rozbudową 
naszej siedziby.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Boże Narodzenie to czas bliskości, pamięci o tych, 
z którymi razem budujemy pomyślność naszej małej ojczyzny. 
Niech blask betlejemskiej gwiazdy przyniesie zdrowie, miłość, 
szczęście, sukcesy i radość. Niech Nowy, 2020 Rok 
spełni niespełnione jeszcze marzenia 
– z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku Czytelnikom „Gminy Polskiej” 

życzą 
Roman Potocki, Starosta Powiatu Wrocławskiego 

i Piotr Chmurzyński, Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego

Starosta Roman Potocki 

www.powiatwroclawski.pl

Od początku istnienia naszego 
miesięcznika towarzyszymy duchem 
(a bywało, że i ciałem) misjonarzom 
ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, 
które prawie 400 lat temu założył 
św. Wincenty a Paulo.

Nasze spotkanie z pracą misyjną zawdzię-
czamy Markowi Maszkowskiemu, księdzu 
rodem z Niemodlina i Brzegu, który od 1988 
roku do nagłej śmierci w roku 2016 praco-
wał na Madagaskarze. To dzięki niemu po-

znaliśmy trud misyjnej posługi. To on poka-
zał nam piękny i zapomniany zarazem świat 
Czerwonej Wyspy. Naocznie zobaczyliśmy, 
co oznacza nie mieć niczego. Dotknęliśmy 
miejsc, gdzie bieda jest normą, a niemożność 
codziennością. A jednocześnie właśnie tam 
spotkaliśmy ludzi o wielkich sercach, któ-
rzy, nie mając nic, gotowi tym się nawet po-
dzielić. Taka mała nielogiczność… Zresztą 
tak samo uwikłana w absurdalność jak cały 
Madagaskar – miejsce, które mogłoby być 
rajem, a jest…

Po stronie dobra
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Między innymi misjonarze próbują to zmie-
nić. Już założyciel zgromadzenia, św. Wincenty 
a Paulo, u jego podstaw stawiał zasadę „współ-
czującej i czynnej miłości wobec ubogich”. Jej 
materialnym wymiarem są działania człon-
ków zgromadzenia. Powstają ośrodki zdrowia, 
internaty, szkoły… W tamtym świecie nie jest 
to łatwe. Potrzebna jest wiara, wytrwałość, mi-
syjny zapał. Niewiele osób potrafi unieść taki 
ciężar. Tym bardziej, że warunki bytowe na tej 
odległej wyspie u południowo-wschodnich wy-
brzeży Afryki są bardzo trudne.

My tutaj możemy jednak wesprzeć polskich 
misjonarzy i ich dzieło choćby drobną wpłatą 
na konto zgromadzenia. Ręczę, że te pienią-
dze na pewno zostaną mądrze wykorzystane. 

Działalność misjonarzy na Madagaskarze moż-
liwa jest jedynie dzięki ofiarności innych. 

 Tomasz Miarecki

Darowiznę finansową na rzecz misji 
można przekazać na konto bankowe:

Bank Pekao S.A.
nr rachunku: 

31 1240 4533 1111 0000 5433 2487
Sekretariat Misyjny Zgromadzenia 

Księży Misjonarzy
ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków
W tytule przelewu proszę wpisać:

„Na wsparcie misji na Madagaskarze”.
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Krotoszyce

Urząd  Gminy Krotoszyce
ul. Piastowska 46
59-223 Krotoszyce 

tel. 76 887 84 21, 76 887 84 22
fax 76 743 41 93

ug@krotoszyce.pl
www.krotoszyce.pl

Piława Górna

Urząd Miasta w Piławie Górnej 
ul. Piastowska 69

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

um@pilawagorna.pl
www.pilawagorna.pl

Na tej ziemi mądrość 
i przedsiębiorczość ludzi 
idzie w parze ze zgodnym 
współdziałaniem i wzajemnym 
szacunkiem. Dlatego samorząd 
gminy Krotoszyce nieźle 
daje sobie radę, realizując 
zaplanowane zadania 
i działając na rzecz całej 
niewielkiej społeczności, 
choć gmina nie należy przecież 
do zbyt zamożnych.

– Oceniam, iż rok 2019 był dla 
na naszej gminy okresem spokojne-
go rozwoju – mówi wójt Wojciech 
Woźniak. – Krok po kroku realizo-
waliśmy plany nakreślone jeszcze 
w poprzednim roku, a w grudniu 
będziemy tworzyć już nasz autor-
ski budżet. Najważniejsze jest to, 
że wszystko, co było zaplanowane, 

udało się wykonać w zasadzie 
w całości – dzięki wspólnej pracy 
gminnych urzędników 
i radnych i za to z tego 
miejsca wszystkim ser-
decznie dziękuję.

W tym roku kro-
toszyck i samorząd 
współfinansował mo-
dernizację drogi po-
wiatowej w Winni-
cy, wspierając w tym 
zamierzeniu Powiat 
Legnicki. 

– Takich inwestycji z Powiatem 
mieliśmy w tym roku kilka – wy-
jaśnia wójt Woźniak. – Między in-
nymi poprawiliśmy bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym na skrzyżo-
waniu drogi gminnej i powiatowej 
w Kościelcu, a Powiat wykona do-
kumentację przyszłorocznej prze-

budowy części drogi w Wilczycach. 
Chcę też podkreślić, iż współpraca 

z Powiatem Legnickim 
i starostą Adamem 
Babuśką układa nam 
się bardzo dobrze i na-
prawdę nie możemy na 
nią narzekać, bowiem 
wiele inwestycji razem 
zrealizowaliśmy, wza-
jemnie się szanując 
i z tego się cieszę.

W dużej mierze te-
goroczną pracę kroto-

szyckiego samorządu determino-
wała zgodna współpraca. 

– Mogę bez przesady 
orzec, iż współpraca z Radą 
Gminy Krotoszyce układa 
mi się świetnie – uśmiecha 
się wójt Wojciech Woźniak – 
i wcale nie dlatego, że do 
rady dostało się aż 11 osób 
z mojego komitetu wybor-
czego. To dzisiaj akurat nie ma dla 
mnie specjalnego znaczenia, po-
nieważ uważam, że od wyborów 
samorządowych jesteśmy jedną 
wspólną radą, która powinna jed-
noczyć się w działaniu na rzecz 
całej społeczności naszej gminy. 
Współdziałamy zgodnie i jestem 

z tego bardzo zadowolony – wy-
mieniamy się poglądami, dyskutu-
jemy i czasami spieramy, ale nad 
wszystkim górują argumenty i me-
rytoryka. Na pewno nie mają u nas 
miejsca polityka czy partykularne 
interesy i wszystkim włodarzom 
gmin życzę tego, aby mieli taką ra-
dę, jaka jest w gminie Krotoszyce.

Budżet gminy Krotoszyce na 
rok 2020 jest budżetem ambitnym 
i proinwestycyjnym. 

– A naszym priorytetem inwe-
stycyjnym będzie termomoderni-
zacja Szkoły Podstawowej w Koś-

cielcu – podkreśla wójt Woźniak. 
– Ponadto chcemy wykonać termo-
modernizację Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, przedszko-
la i biblioteki w Krotoszycach, 
a w tym obiekcie już wymieniliśmy 
dach. To są działania innowacyjne 
i proekologiczne, a w przyszłym 

Najważniejsze – zgodna współpraca
roku zamierzamy także dofinan-
sować w naszej gminie wymianę 
pieców i fotowoltaikę. Ponadto bę-
dziemy inwestować – w miarę na-
szych możliwości finansowych – 
w drogi, które są przecież oknem 
na świat, więc powinny być oknem 
bezpiecznym i o niezłym standar-
dzie. Mamy również zaplanowaną 
modernizację sieci wodociągowo-
-kanalizacyjnej i wchodzimy w po-
tężny projekt e-usług, który będzie 
realizowany z gminami wiejską 
i miejską Złotoryja.

H.S. (TS)

Ryszard Łabicki (przewodniczący), Marcin Hapak (wiceprzewodniczący), 
Mariusz Grzeliński, Piotr Jasiński, Maria Kajdan, Wiesław Kałużny, Kamila 
Kądziołka-Kapłun, Jadwiga Kozak, Czesław Mirkowski, Barbara Pawlak-
-Bobrowska, Olga Podebry, Piotr Podolski, Grzegorz Tuchowski, Mariusz 
Węgrzyniak, Jolanta Zagrodna. 

Rada Gminy Krotoszyce 2018-2023 

Wójt Wojciech Woźniak

Radosnych, pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia, wiele zdrowia, pogody ducha 
oraz realizacji nawet najbardziej odważnych planów w Nowym Roku 2020 
Mieszkańcom gminy Krotoszyce i Czytelnikom „Gminy Polskiej” 

życzą 
Wójt Wojciech Woźniak i Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Łabicki
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Nie należy do zamożnych gmin 
województwa dolnośląskiego, 
lecz siłą Piławy Górnej jest 
dzisiaj jej samorząd, który 
mimo wszystkich problemów 
nie składa broni, a wręcz 
przeciwnie – potrafi rozwijać 
gminę, realizując strategię 
zrównoważonego rozwoju 
i wykonując zaplanowane 
zadania. Tutejszemu 
samorządowi zależy m.in. na 
współpracy z innymi gminami 
powiatu dzierżoniowskiego, 
pobudzaniu inicjatywy 
mieszkańców i poszerzaniu 
demokratyzacji życia 
społecznego.

Mijający rok był dla Piławy Górnej 
okresem dobrym, także dla tego, że 
budżet na rok 2019 był nieźle zapla-
nowany. 

– Było w nim wiele 
inwestycji i postanowi-
łem nie wywracać tego 
budżetu do góry noga-
mi, tylko po prostu go 
zrealizować – przyzna-
je burmistrz Krzysztof 
Chudyk. – Moja po-
przedniczka szefowała 
piławskiemu samorzą-

dowi przez 12 lat, była cenionym me-
nedżerem i wiele w mieście zrobiła, 
a ja dzisiaj chcę co najmniej jej do-
równać. Udało nam się zrealizować 
tegoroczny budżet, także dlatego, że 
poprzednie władze gminy doprowa-
dziły do opracowania dokumentacji 

projektowych inwestycji 
i złożyły wnioski o do-
finansowanie zadań. Na-
tomiast nowe, już nasze 
kierownictwo przepro-
wadziło przetargi, wyło-
niło wykonawców zadań 
i rozliczyło inwestycje.

Najważniejsze tego-
roczne przedsięwzię-
cia w Piławie Górnej 
związane są z kontynu-
acją budowy pełnowy-
miarowej hali sporto-
wej, jej wyposażeniem, 
zagospodarowaniem te-

renu wokół obiektu i rewitalizacją 
starego budynku przy pl. Piastów 
Śląskich 4. Powstało w nim osiem-
naście mieszkań komunalnych 
i Izba Pamięci Braci Morawskich 
– ewangelickiego zboru wywodzą-
cego się z Czech i Niemiec, który 

przed trzystu laty zbu-
dował nowoczesną 
Piławę Górną. Ponadto 
do istotnych inwesty-
cji infrastrukturalnych 
należy przebudowa 
mostu drogowego, wy-
konanie nawierzchni 
drogowych na ul. Ci-
chej, Osiedlu Małym, 

ul. Młynarskiej oraz chodnika przy 
ul. Stawowej. Poza tym budowa wo-
dociągu na ul. Górnej, remont in-
stalacji elektrycznej w przedszkolu, 
rozbudowa cmentarza komunalnego 
i rewitalizacja parku miejskiego. 
Warto podkreślić, iż tegoroczne in-
westycje pochłonęły 7,5 mln zł, a po-
nad połowa to dofinansowania środ-
kami zewnętrznymi. 

– W każdym roku kadencji chce-
my przeprowadzić co najmniej jed-
ną sztandarową inwestycję, wokół 
której będziemy budować wizeru-
nek miasta – wyjaśnia burmistrz 
Chudyk. – W roku 2020 będzie 
to budowa nowego żłobka, który 
jest nam bardzo potrzebny. Ponad-
to wspólnie z dzierżoniowską spół-
dzielnią mieszkaniową zamierzamy 
rozpocząć na nowo, po kilku latach 
przerwy, wielorodzinne budowni-
ctwo mieszkaniowe. Te dwie inwe-
stycje mają się stać kołem zama-
chowym rozwoju Piławy Górnej, 
a przed nami realizacja dwóch fun-
damentalnych celów – zapobieże-
nie wyludnianiu się miasta i zwięk-
szenie dochodów budżetowych. 
Wiemy, co chcemy robić, a plany 
inwestycyjne mamy w zasadzie roz-
pisane na całą kadencję.

S.G. (TS)

Rozpisani do końca kadencji
Piława Górna objęła udziały 
w dzierżoniowskiej spółce Wo-
dociągi i Kanalizacja, która za-
rządza gospodarką wodno-
-ściekową na terenie wszystkich 
gmin powiatu dzierżoniowskie-
go. Przystąpiła także do Stowa-
rzyszenia Turystycznego Gmin 
Gór Sowich, którego celem jest 
wspieranie idei samorządu te-
rytorialnego, promowanie i re-
alizacja projektów turystyczno-
-rekreacyjnych oraz ochrona 
walorów przyrodniczych regio-
nu. Ponadto powołano Gminną 
Radę Seniorów i Towarzystwo 
Miłośników Piławy Górnej. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2020 
Mieszkańcom Piławy Górnej i Czytelnikom „Gminy Polskiej” 
spokoju, zdrowia, pogody ducha, wielu sukcesów 
oraz radości w życiu rodzinnym i pracy 

życzy 
Burmistrz Krzysztof Chudyk 

i Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Oktawian Madejski

Burmistrz Krzysztof Chudyk
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Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie
Rynek 17

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

urzad@scinawa.pl
www.scinawa.pl

Ścinawa

Rozmowa 
z KRYSTIANEM KOSZTYŁĄ, 
burmistrzem Ścinawy

– Jak pan ocenia pierwszy rok 
pięcioletniej kadencji w Ścinawie?

– Generalnie zawsze patrzymy 
na to z perspektywy realizowa-
nych inwestycji, ale również innych 
spraw dziejących się wokół samo-
rządu. Niewątpliwie był to rok dla 
nas niełatwy. Jeśli chodzi o inwesty-
cje, to mamy opóźnienia związane 
z dokumentacją projektową i naj-
ważniejsze zadania inwestycyj-
ne, które miały ruszyć w tym roku 
– choćby te związane z budową ka-
nalizacji i rewitalizacją zieleni miej-
skiej w Ścinawie – będą przełożone 
na rok 2020. W czternastu wsiach 
projektujemy budowę kanalizacji 
wraz z drogami, ich oświetleniem 
i chodnikami, wykonawca doku-
mentacji miał w lipcu zakończyć 
swoje prace projektowe i uzyskać 
pozwolenia na budowę, lecz trudno 
mu było terminowo uzyskać uzgod-
nienia – szczególnie te wydawane 
przez Wody Polskie – a opóźnienia 
z tego tytułu wynoszą nawet kilka-
naście miesięcy. Firma projektowa 
złożyła uzgodnienie w październiku 
zeszłego roku i czekała na nie pra-
wie rok, a przecież instytucja je wy-
dająca ma na to jakieś dwa miesiące. 
Dlatego firma nie mogła wywiązać 
się z pierwotnego terminu, ale te-
raz harmonogram jest zaktualizo-
wany i przesunięty, abyśmy mogli 
w grudniu dysponować wszystkimi 
pozwoleniami na budowę kanaliza-
cji, dróg oraz oświetlenia uliczne-
go, co dopiero wtedy pozwoli nam 
na ogłoszenie przetargu na roboty 
budowlane.

– Co na to wszystko mieszkańcy 
gminy?

– Na pewno są zniecierpliwieni 
z powodu tego, że inwestycja jest 
dopiero na etapie projektowania 

i że nie widać konkretnych prac 
w terenie, jednakże chciałbym 
wszystkich uspokoić, ponieważ pie-
niądze pozyskane przez nas na to 
zadanie nie zostały przejedzone 

i będą przeznaczone na to przedsię-
wzięcie – to kwota 58 mln zł dotacji 
na budowę kanalizacji z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
A kiedy uda nam się wyłonić wyko-
nawcę robót, to sądzę, że na wiosnę 
przyszłego roku pierwsze prace zo-
staną zakończone. Pilnujemy tych 

spraw, a także przez swoje kontak-
ty naciskamy i wywieramy wpływ 
na Wody Polskie, aby przyspieszyły 
prace związane z uzgodnieniami 
naszej dokumentacji. Chcę także 
zaznaczyć, że u nas – tak jak w in-
nych samorządach – podwyższone 
zostały nauczycielskie uposażenia, 
ale Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej nie zabezpieczyło w całości 

środków finansowych związanych 
z negocjowanymi poza samorządami 
podwyżkami. Osobiście uważam, że 
nauczyciele zarabiają za mało, ale do 
tych podwyżek to nie rząd, ale my, 

samorządy, musimy dołożyć. W re-
zultacie ostatnio na sesji rady miej-
skiej przesunęliśmy ponad milion 
złotych na funkcjonowanie oświaty, 
aby do końca roku można było rozli-
czyć wszystkie bieżące wydatki z nią 
związane. Niestety, pieniądze otrzy-
mane przez nas z MEN zabezpiecza-
ją tylko około trzech czwartych kwo-

ty potrzebnej na wypłaty dla naszych 
nauczycieli.

– A co z inwestycjami?
– Udało nam się przeprowadzić 

kilka zadań infrastrukturalnych 
– niebawem będzie otwarta świet-
lica w Parszowicach i będzie to 
chyba dziewiąta świetlica, którą 
oddajemy po kompleksowej moder-
nizacji. Przebudowaliśmy także ul. 
Wita Stwosza w Ścinawie – do tej 
pory była to ulica gruntowa, a te-
raz zyskała asfaltową nawierzchnię 
i oświetlenie, a jest to ulica w są-
siedztwie niedawno realizowanej 
drogi powiatowej, czyli ul. Leg-
nickiej i tamten fragment miasta 
– jeśli chodzi o sieć dróg – mamy 
zmodernizowany. Poza tym po-
wstał nowy plac zabaw przy ścinaw-
skim przedszkolu, który opatrzo-
ny jest aluminiowymi trwalszymi 
zabawkami. Ponadto została ogło-
szona niedawno decyzja ministra 
infrastruktury i rozwoju dotyczą-
ca programu Mosty dla Regionów, 
do którego samorząd wojewódz-

twa dolnośląskiego złożył wniosek, 
a z 70 wniosków złożonych w Polsce 
wsparcie uzyskało 20 aplikacji, 
w tym Ścinawa i będzie budowany 
most na Odrze. Bardzo cieszymy 
się z tego, że ta przeprawa uzyska-
ła poważne wsparcie rządowe, któ-
re pokryje 80 procent kosztów tego 
zadania [80 mln zł – przyp. autora]. 

A zaczniemy od dokumentacji pro-
jektowej, którą opracuje wojewódz-
two, ponieważ most ma połączyć 
dwie drogi wojewódzkie – mię-
dzy Ścinawą a Wołowem i między 
Ścinawą a Prochowicami. W kwiet-
niu tego roku oddaliśmy do użytku 
parking w kształcie statku, gdzie 
zlokalizowany jest czołg, któ-
ry wcześniej stał w centrum mia-
sta, i przebudowaliśmy fragment 
ul. Wołowskiej wraz ze skrzyżowa-
niem z ul. Rybną i ostatnim przy-
stankiem autobusowym linii 112 
Lubin – Ścinawa. Pozyskaliśmy 
także dodatkowe środki finanso-
we i jest to ponad milion złotych 
na zrealizowaną pod koniec ubie-
głego roku inwestycję – uzbrojenie 
strefy aktywności gospodarczej –
i dzisiaj przygotowujemy szczegó-
łową ofertę promocyjną naszych te-
renów inwestycyjnych, a urzędnicy 
ścinawskiego magistratu uczest-
niczą w specjalistycznych szkole-
niach organizowanych m.in. przez 
Dolnośląską Agencję Współpracy 

Jesteśmy przygotowani
na każdego inwestora

Gospodarczej. Warto też pod-
kreślić, iż nasza strefa jest już 
promowana poprzez Legnicką 
Specjalną Strefę Ekonomiczną 
i nabieramy tempa w pozyskiwa-
niu inwestorów. A nasz kilkuna-
stohektarowy teren jest kompletnie 
uzbrojony i przygotowany na każdego 
inwestora. 

– W tym pierwszym 
roku kadencji musiał 
pan także wypracować 
sobie współpracę z nową 
radą gminy. Jaka to była 
współpraca?

– Generalnie jestem za-
dowolony ze współpracy 
z radnymi. Rada jest orga-
nem mającym zawsze wiele 
pytań i sugestii. Każdy rad-
ny – który jest przecież wy-
brany ze swojego okręgu – 
próbuje dbać najbardziej 
właśnie o ten swój okręg, 
ale burmistrz jest właśnie 
po to, aby patrzeć na gmi-
nę jako na całość i rozwijać 
ją w myśl zasady zrówno-
ważonego rozwoju. Są dla 
całej naszej społeczności 
sprawy ważne, mniej waż-
ne i najważniejsze, i trzeba 
sobie z tego dobrze zdawać 
sprawę. Działamy wszy-
scy na rzecz ogółu i właś-
nie dla całej naszej społecz-
ności dzisiaj bardzo ważna 
jest m.in. budowa kanaliza-
cji związana z pozyskany-
mi finansowymi środkami 

zewnętrznymi – także dlatego, by te 
pieniądze nie przepadły. Nasi radni 
dobrze to rozumieją i zasadniczo są 
skłonni odstąpić na razie od swych 
planów związanych z ich sołectwami 
– i to naprawdę się im chwali.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Pogody ducha, zdrowia, rodzinnego szczęścia, wielu sukcesów, 
zgodnej współpracy dla dobra naszej małej ojczyzny, wiele słońca, 
wiele radości, spełnienia najpiękniejszych marzeń i wielu marzeń nowych 
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego, 2020 Roku, 
Mieszkańcom miasta i gminy Ścinawa i Czytelnikom „Gminy Polskiej” 

życzą 
Burmistrz Krystian Kosztyła i Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Szopa

Burmistrz Krystian Kosztyła 
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Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
ul. Jarosława Dąbrowskiego 3

57-320 Polanica-Zdrój
tel. 74 868 06 00 
fax 74 868 10 46
um@polanica.pl
www.polanica.pl

Polanica-Zdrój

Zrealizowanie zaplanowanych 
zadań, skuteczne pozyskiwanie 
finansowych środków 
zewnętrznych, wzorcowa 
wręcz współpraca władz gminy 
z jej radą, świetny rozwój 
turystyki, wreszcie rekordowy 
przyszłoroczny budżet i ambitne 
plany – to tylko niektóre aspekty 
charakteryzujące samorząd 
Polanicy-Zdroju, pięknego 
i gospodarnego klejnotu 
błyszczącego mocnym światłem 
w koronie zdrojowej Polski. 
W tym miejscu warto jest żyć 
i prowadzić swoje biznesy, tutaj 
dobrze jest wypoczywać, leczyć 
się i nigdy nie ma czasu na nudę.

Są takie miejsca na mapie Dolnego 
Śląska, o których można mówić 
i pisać tylko dobrze, jeśli nie bardzo 
dobrze. Taka jest właśnie Polanica-
-Zdrój, przyciągająca przez cały rok 
do siebie turystów i kuracjuszy nie 
tylko krajowych, ale również gości 
zagranicznych. Warto podkreślić, że 
gmina ta rozwija się, hołdując zasa-
dzie zrównoważonego rozwoju, a kon-
sekwentna działalność miejscowego 
samorządu daje konkretne efekty 

między innymi w sferze rozwoju bazy 
infrastrukturalnej. 

Polanica-Zdrój z roku na rok jest 
coraz piękniejsza, gospodarniejsza 
i stała się swoistą przystanią dla ludzi, 
którzy szukają spokoju, odpoczynku, 
kulturalnej zabawy i pragną podrato-
wać swoje zdrowie. Także rok 2019 
– pierwszy rok historycznej pięciolet-
niej kadencji samorządowej – można 
tu uznać bez wątpienia za rok sukcesu 
również dlatego, że wykonano kilka 
istotnych inwestycji, ważnych rów-
nież dla estetyki i rozwoju bazy kul-
turalno-rekreacyjno-sportowej oraz 

szeroko pojętej infrastruktury uzdro-
wiska. Dzięki temu zazielenił się 
Mały Rynek, a – w ramach programu 
„Posprzątaj po swoim psie” – w naj-
bardziej newralgicznych miejscach 
pojawiły się dystrybutory z psimi pa-
kietami. Także w tym roku komplek-
sowo wyremontowano ul. Tadeusza 
Gajcego, przeprowadzono remont 
chodnika przy ulicach Mariańskiej 
i Leśnej oraz wybudowano wodociągi 
przy ulicach Polnej, Sportowej, Zdro-
jowej, Mickiewicza i Granicznej. 

– Ponadto pozyskaliśmy wsparcie 
finansowe na remont ul. Zwycięzców, 

dom seniora, WiFi, Otwarte Strefy 
Aktywności, przebudowę dwóch 
boisk i kortów na terenie polanickie-
go Ośrodka Sportu 
i Rekreacji oraz opra-
cowaliśmy dokumen-
tację projektową kil-
ku ulic – wylicza 
burmistrz Mateusz 
Jellin. – A poza tym 
zaprosiliśmy do nas 
Monikę Pyrek, która 
dla polanickich dzieci poprowadziła 
Alternatywne Lekcje Wuefu, a także 
przebadaliśmy seniorów pod kątem 

osteoporozy, przeprowadzając bez-
płatne badania z Fundacją Ronalda 
McDonalda i wykonaliśmy bezpłatne 
badania mammograficzne dla kobiet.

Polanica-Zdrój znana jest również 
i ceniona za wiele zróżnicowanych 
i przemyślanych wydarzeń kultural-
nych i artystycznych. W roku 2019 
były to m.in.: Spotkania Tradycji Wiel-
kanocnych, Ogólnopolskie Zawody 
Sportowo-Pożarnicze OSP, Między-
narodowy Festiwal Twórczości Dzie-
cięcej „Kalejdoskop Talentów”, Festi-
wal Zespołów Artystycznych „Tęcza 
Polska”, „Pejzaże Qulinarne Polani-
cy”, „Grzybów Zdroje”, Festiwal Ma-
rii Czubaszek „Cały Kazio”, Festiwal 
Osób Niepełnosprawnych „Spotkania 
radością malowane”, Puchar Polski 

Nordic Walking, BikeMaraton oraz 
SuperBieg. 

– Chcę zaznaczyć, iż wraz z burmi-
strzami Szczytnej i Stronia Śląskiego 
zainicjowaliśmy działania zmierzają-
ce do utworzenia szlaku szklarskiego 
– podkreśla burmistrz Jellin. – Stara-
liśmy się być wszędzie tam, gdzie by-
liśmy potrzebni, i w miejscach, gdzie 
działo się coś ważnego. Wspieraliśmy 
inicjatywy mieszkańców, zarówno 
artystyczne, jak i sportowe oraz spo-
łeczne. Spotykaliśmy się z dziećmi 
i seniorami, odwiedzaliśmy także 
miejsca upamiętniające ważne chwile 
i tragiczne wydarzenia. Ponadto na-

wiązaliśmy współpracę z włoskim 
miastem Comacchio i sfinalizowali-
śmy porozumienie ze stolicą Kaszub 
Kartuzami – oczywiście podtrzymu-

jąc kontakty z pozostałymi miasta-
mi partnerskimi. Uważam, że jeste-
śmy samorządem otwartym, czego 
przejawem jest systematycznie pro-
wadzony profil burmistrza na por-
talu Facebook.com, wydawanie dwa 
razy w roku „Biuletynu Informacyj-
nego” oraz zmodernizowanie stro-
ny www.bip.polanica.pl, wdroże-
nie bezpłatnej aplikacji „Blisko”, 
organizowanie spotkań z mieszkań-
cami i wtorkowe dyżury w naszym 
urzędzie miejskim.

Rok 2019 był naprawdę dobrym 
okresem dla Polanicy. Budżet gminy 

samorząd zrealizował z nadwyżką, 
pozyskano na zadania wiele zewnętrz-
nych grantów za prawie 3 mln zł 
i wzorcowo przebiegała współpraca 
władz gminy z radą miejską, innymi 
samorządami, Uzdrowiskami Kłodz-
kimi i Nadleśnictwem Zdroje. A przy-
szły rok to rekordowy budżet wyno-
szący 48 mln zł, z czego aż 15 mln zł 
będzie wydanych na inwestycje, 
w tym ważne projekty drogowe, 
oraz 2 mln zł na opiekę senioralną. 

– Będzie to ambitny, proinwesty-
cyjny budżet, ale jesteśmy na począt-
ku naszej wspólnej drogi i działań 
dla dobra Polanicy, rozwijania na-

Dobry początek samorządowej drogi 
szej małej ojczyzny i owocnej, peł-
nej sukcesów – mam nadzieję – pracy 
na rzecz całej naszej wspaniałej spo-
łeczności – uśmiecha się burmistrz 
Mateusz Jellin. S.G. (TS)

• Przebudowa ul. Tadeusza Gaj-
cego. • Budowa sieci wodocią-
gowej przy ul. Polnej. • Budowa 
chodnika przy ul. Mariańskiej 
(I etap). • Budowa drogi grunto-
wej przy ul. Fabrycznej i budo-
wa gruntowej drogi dojazdowej 
przy ul. Mickiewicza. • Budowa 
sieci wodociągowej i odcinka 
drogi gruntowej przy ul. Mickie-
wicza, w celu zasilenia działek 
budowlanych w wodę. • Prze-
budowa nawierzchni chodnika 
przy ul. Leśnej. • Wykonanie na-
wierzchni drogi na ul. Wisławy 
Szymborskiej i wykonanie na-
wierzchni asfaltowej w łączniku 
drogowym pomiędzy ul. Widok 
– Słoneczną. • Opracowanie do-
kumentacji projektowej przebu-
dowy ul. Kłodzkiej na odcinku od 
ul. Warszawskiej – Wojska Pol-
skiego do ul. Tranzytowej. • Wy-
konanie dokumentacji projekto-
wej ul. Orkana i ul. Zakopiańskiej. 
• Wykonanie dokumentacji pro-
jektowej przebudowy ul. Zwy-
cięzców. • Wykonanie nawierzch-
ni w obrębie nowo wykonanych 
mostów przy ul. Rybnej. • Wyko-
nanie sieci wodociągowej przy 
ul. Granicznej i wymiana sieci 
wodociągowej przy ul. Zdrojo-
wej. • Budowa nowych punk-
tów świetlnych przy ul. Rybnej 
– Bystrzyckiej. • Zakup i montaż 
wiaty drewnianej przy Białym 
Orliku. • Budowa budynku socjal-
no-bytowego „Dom Sportowca” 
przy ul. Sportowej. 

Inwestycje 
zrealizowane 
w roku 2019

Radosnych, pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia i wiele zdrowia, pogody ducha 
i realizacji nawet najbardziej odważnych planów w Nowym Roku 2020 
Mieszkańcom Polanicy-Zdroju i Czytelnikom „Gminy Polskiej” 

życzą 
Burmistrz Mateusz Jellin i Przewodnicząca Rady Miejskiej Marlena Runiewicz-Wac

Trzynastego września w Polanicy-Zdroju oficjalnie otworzono stację ładowania samochodów elektrycznych (pierwszy z prawej – burmistrz Mateusz Jellin)

Rozpoczęła się przebudowa ul. Zwycięzców

W tym roku kompleksowo wyremontowano ul. Tadeusza Gajcego

W roku 2019 powstał budynek socjalno-bytowy „Dom Sportowca” przy ul. Sportowej 
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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

Czernica

Rozmowa z WŁODZIMIERZEM 
CHLEBOSZEM, 
wójtem gminy Czernica

– Jak zawsze mniej więcej 
w tym samym czasie proszę wło-
darzy gmin o posumowania mi-
jającego roku i pan również nie 
uniknie tego pytania. Jaki zatem 
był rok 2019 dla samorządu gminy 
Czernica?

– Był to na pewno w sumie rok 
dobry, choć trzeba sobie jasno po-
wiedzieć, że nie wszystko układało 
się idealnie dla funkcjonowania na-
szego samorządu i chodzi mi przede 
wszystkim o nauczycielskie straj-
ki, a ponadto spodziewaliśmy się 
większych wpływów pochodzących 
z podziału PIT-u. Niestety, jest te-
raz trochę inaczej i choć dalej je-
stem optymistą, to z drugiej stro-
ny zdaję sobie dobrze sobie sprawę 
z tego, że będziemy musieli jeszcze 
lepiej pracować, aby sprostać przy-
szłym wyzwaniom i dalej rozwijać 
naszą gminę.

– To jakim jest pan optymistą?
– Oceniam, że umiarkowa-

nym (śmiech). Ale trzeba podkre-
ślić, że do ważnych spraw, jakie się 
u nas wydarzyły w tym roku, należy 
rozpoczęcie budowy sali sportowej 
przy Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Dobrzykowicach. To bar-
dzo fajny obiekt i uczniowie będą 
mogli z powodzeniem w nim ćwi-
czyć i rozwijać wiele sportowych 
dyscyplin. Ponadto przystępujemy 
do uzbrajania terenów w Dobrzyko-
wicach przewidzianych pod prze-
mysł i usługi i mocno trzymam kciu-
ki za to, aby odcinek obwodnicy 
Łany – Długołęka był wreszcie bu-
dowany, bowiem powstałe na tym 
terenie inwestycje zapewne zdeter-
minują rozwój gminy Czernica.

– Na to czekacie już sporo 
czasu, i to nie tylko wasz samo-
rząd…

– …a przecież wiele podmiotów 
gospodarczych już kupiło od nas 
tereny, aby zlokalizować na nich 
swoje firmy i oni również niecier-
pliwie czekają aż ta inwestycja dro-
gowa zostanie zrealizowana. Trasa 
ta stanie się ważną arterią naszego 
krwiobiegu gospodarczego, będzie 

dawała szanse i odpowiedni napęd 
rozwojowy, a wszystko po to, aby 
na przykład powstawały tam kolej-
ne miejsca pracy. Wtedy to część 
mieszkańców naszej gminy będzie 
mogła znaleźć zatrudnienie wła-

śnie na jej terenie, a nie na przykład 
we Wrocławiu.

– Jednak warunkiem podsta-
wowym, aby tak się właśnie sta-
ło, jest wybudowanie tej części 
obwodnicy.

– Oczywiście, że tak. Musi zostać 
zbudowany odcinek Łany – Długo-
łęka i jest to ważne dla powiatu wro-
cławskiego, samego Wrocławia, ale 
również dla całego Dolnego Śląska.

– Czy zna pan dzisiaj jakieś 
wiążące terminy związane z re-
alizacją tego zadania? Czy też 
wszystko jest niewiadomą opar-
tą jedynie na przypuszczeniach 
i obietnicach?

– Członkiem zarządu wojewódz-
twa dolnośląskiego przestałem być 

w grudniu 2014 roku, a pana pytanie 
powinno być skierowane do obec-
nego zarządu województwa. Mogę 
tylko powiedzieć, że mam pew-
ne nadzieje wynikające z ostatnich 
enuncjacji prasowych o przesunięciu 

terminu otwarcia ofert, które spo-
wodowane jest sporą liczbą pytań, 
stąd można wnioskować, że wiele 
firm jest zainteresowanych budową 
tego odcinka obwodnicy. Z drugiej 
strony, do chwili otwarcia ofert i za-
poznania się z tym, co przygotował 
zarząd województwa dolnośląskie-
go w swoim budżecie, nic nie moż-
na przesądzać, ale ja jestem tutaj op-
tymistą, lecz nadal umiarkowanym. 

A z innej beczki – rewi-
talizowana jest linia ko-
lejowa 292 z Miłoszyc 
do Wrocławia, która od-
ciąży pod względem ko-
munikacyjnym część 
naszej gminy. Będzie-
my budować przystan-
ki, a obok nich parkingi 
„park and ride”, ale na to 
będziemy musieli pocze-
kać gdzieś około roku. 
Prace już się rozpoczęły 
i w niedalekiej przyszło-
ści powstanie ważny pod 

względem gospodarczo-pasażerskim 
szlak komunikacyjny prowadzący 
z naszej gminy do Wrocławia.

– Był to także pierwszy rok 
pana współpracy z nową Radą 
Gminy Czernica…

– …i z tej współpracy jestem za-
dowolony, a doświadczenia z pierw-

szej kadencji doprowadziły do tego, 
że w drugiej kadencji wiele uchwał 
przeze mnie zaprojektowanych by-
ło uchwalonych jednogłośnie lub 
przy znaczącym poparciu radnych. 
Sądzę, iż wraz z radnymi potrafimy 

ze sobą rozmawiać, nawet się spie-
rać, używając merytorycznych ar-
gumentów, ale przede wszystkim 
wzajemnie się szanujemy. Przecież 
wszyscy dobrze wiemy, że potrzeb 
w gminie mamy znacznie więcej 
niż środków finansowych w budże-
cie i często trzeba z pewnych za-
mierzeń rezygnować. Krótko mó-
wiąc, są sprawy ważne, mniej ważne 
i  te najważniejsze – i mimo tego, że 
gdzieś jeszcze brakuje np. kanali-
zacji lub dobrej drogi, teraz przede 
wszystkim gros pieniędzy kieruje-
my na uzbrajanie terenów pod prze-
mysł i usługi, dobrze wiedząc o tym, 
że właśnie te obszary przez wiele 
lat będą mocno zasilały budżet na-
szej gminy. Warto patrzeć perspek-
tywicznie, bowiem właśnie z tego 
będą korzystali kolejni wójtowie 
i kolejne rady naszej gminy – i tam 
przecież będzie wieloletnie źródło 
wypracowanych z podatków pienię-
dzy. Tam właśnie będzie strefa eko-
nomiczna, która stworzy znaczną 
część naszego budżetu.

– Jaki będzie budżet gminy 
Czernica na rok 2020?

– Jak pewnie każdy włodarz 
gminy w Polsce, chciałbym, aby 
pieniędzy w budżecie było więcej, 
ale nasz budżet na rok 2020 będzie 
rekordowy, bowiem po raz pierwszy 

Warto patrzeć perspektywicznie
w historii przekroczy 100 mln zł. 
Chcę podkreślić, że – moim zda-
niem – rozwijamy się całkiem nie-
źle i krok po kroku nasze finanse są 
coraz lepsze. Choć przed nami wie-
le wyzwań, to będziemy realizować 

ważne przyszłościowe in-
westycje infrastrukturalne 
i zapewne napotkamy nie-
mało trudności. W roku 
przyszłym czeka nas spora 
gimnastyka ekonomiczna, 
ale co za tym idzie tak-
że wzmożona praca czer-
nickiego urzędu, abyśmy 
mogli zrealizować wszyst-
kie zaplanowane zadania. 
Ale czy tak się stanie, to 
zobaczymy. Niebawem 
spotkam się z radnymi na 
pierwszych posiedzeniach 
komisji, na których będę 
przekonywał ich do słusz-
ności złożonego budżetu 
i jeśli rada gminy uchwa-
li budżet, to z początkiem 
roku 2020 ruszymy z ko-
pyta do kolejnych działań. 
Warto też zaznaczyć, że 
w ogólnopolskim i opi-
niotwórczym periodyku 
samorządowym „Wspól-
nota”, w kategorii gmin 
wiejskich w roku 2014 
– gdy zacząłem wójtowa-
nie w Czernicy – byliśmy 
na 539. miejscu w Polsce 
pod względem wydatków 
inwestycyjnych w prze-

liczeniu na jednego mieszkańca, 
a w roku 2018 uplasowaliśmy się 
już na miejscu 105. Zatem gmina 
Czernica zaczyna już pukać do naj-
lepszej setki polskich gmin i wy-
chodzi na to, że kierunek rozwo-
ju obrany przez nas przez ostatnie 
dwie kadencje jest dobry, przynosi 
wymierne efekty i rozwija gminę. 
Wskazują na to liczby, które nie no-
szą ze sobą emocji i nie mają nic 
wspólnego z polityką. Jest kapitalny 
progres i warto go utrzymać.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)Boże Narodzenie już blisko… Czekamy cały rok na chwilę, 
gdy na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazda 
i życzymy sobie wszystkiego najlepszego, 
bo wszak czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
to czas życzeń – życzmy więc sobie radości, zdrowia, spełnienia marzeń, 
realizacji planów, nowych marzeń i nowych planów. 
Niech Nowy Rok 2020 będzie dla Mieszkańców gminy Czernica 
i Czytelników „Gminy Polskiej” rokiem dobrym, szczęśliwym, zdrowym i radosnym

życzą
Wójt Włodzimierz Chlebosz i Przewodniczący Rady Gminy Leszek Kusiak

Wójt Włodzimierz Chlebosz 
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Polski i Węgier. Uczniowie słuchali 
z zaciekawieniem, a na koniec z za-
angażowaniem wzięli udział w kon-
kursie przeprowadzonym przez go-
ści. Laureaci otrzymali nagrody, 
dzięki którym będą mogli posze-
rzać swoją wiedzę na temat Węgier. 
Spotkanie to wzmocniło w uczniach 
uczucie patriotyzmu oraz wzbudziło 
zainteresowanie historią.

Brawo strażacy!
Dziewiątego listopada po godz. 20 

doszło do tragicznego pożaru budyn-
ku mieszkalnego w Racławicach Ma-
łych. Według zgłoszenia, w środku 
przebywali ludzie. Zastęp OSP Żó-
rawina dotarł na miejsce jako pierw-
szy. W dalszej fazie działań dotarły 
zastępy z OSP Węgry, OSP Rzeplin 
i JRG-9 Wrocław. 

Wójt gminy Żórawina Jan Żukow-
ski w imieniu swoim i mieszkańców 
przekazał oficjalne serdeczne podzię-
kowania strażakom biorącym udział 
w tej akcji. Wyraził uznanie za pro-
fesjonalizm i zaangażowanie, a jed-
nocześnie za ofiarność i poświęcenie 
w walce z żywiołem.  M.T. (TS) 

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

Żórawina

Listopad to w polskim 
kalendarzu czas wspomnień, 
pamięci. Tak było również 
w gminie Żórawina. Przy czym 
ślady pamięci umiejętnie 
połączono tutaj z tym, 
co jest ważne także dla tego, 
co wydarzy się jutro.

Pamięć jest ważna
Zapewne teraźniejszość i przy-

szłość to podstawa działań samorzą-
dowców i mieszkańców. Znakomita 
większość zdaje sobie jednak sprawę 
z tego, że mądrość działań dzisiaj i roz-
sądek w planowaniu tego, co będzie ju-
tro są związane także z naszymi korze-
niami. Dlatego należy pamiętać.

W gminie Żórawina pamięć 
o przeszłości jest obecna. W li-
stopadzie można to było dostrzec 
w wielu miejscach. Między innymi  
w Starym Śleszowie, w 101. rocznicę 
odzyskania niepodległości, delegacja 
w składzie: sołtys Ewa Franczak, rad-
ny sołectwa Michał Szydło, Wanda 
Wiatr z Koła Gospodyń Wiejskich 
„Śleszowianki” oraz radny gminy 
Żórawina Mariusz Damasiewicz zło-
żyli wiązanki kwiatów pod pomni-
kiem „Setnej Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości”. 

Główne uroczystości w gminie 
Żórawina związane z niepodległoś-
ciową rocznicą od-
były się 11 listopada 
w Węgrach. W uro-
czystości wziął udział 
wójt gminy Jan 
Żukowski, przedsta-
wiciele Rady Gminy 
Żórawina, sołectw 
oraz poczty sztanda-
rowe. Uroczystości 
rozpoczęły się w południe mszą świę-
tą w intencji Ojczyzny. Po uroczystoś-
ciach kościelnych uczestnicy przeszli 
przed pomnik Wincentego Witosa, 
gdzie delegacje złożyły wieńce. Oko-
licznościowe przemówienia wygłosili 
wójt Żukowski oraz radny Arkadiusz 
Poręba. Ostatnim punktem obcho-
dów był koncert pieśni patriotycznych 
w świetlicy w Węgrach. Program ar-
tystyczny zaprezentowały dzieci ze 

szkoły podstawowej w Węgrach oraz 
zespół folkowy „Tacy Sami”, który 
ma w swoim repertuarze piosenki lu-
dowe, biesiadne, folklor lwowski, pie-
śni patriotyczne i religijne.

Drzewka dla Niepodległej
O Święcie Niepodległości nie 

zapomniano także w Jaksonowie, 
miejscowości z bogatą tradycją, bo 
wspomina się o niej już w „Księdze 
henrykowskiej”. 10 listopada, w obec-
ności mieszkańców i zaproszonych 

gości, odsłonięto tam pamiątkowy ka-
mień, który przypominać ma współ-
czesnym i tym, którzy przyjdą po nas, 
wydarzenia związane z trwającymi od 
ubiegłego roku obchodami 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Ma on również symbolizować 
inicjatywę zasadzenia 100 drzewek 
z okazji tej ważnej rocznicy. Ksiądz 
proboszcz Bogdan Michalski poświę-
cił kamień pamiątkowy, a następnie 

zaproszeni goście przecięli symbolicz-
ną wstęgę. Obecni byli między inny-
mi wójt gminy, radni i sołtysi z Węgier 
i Przecławic, dyrektor SP w Wil-
czkowicach, a także mieszkańcy obu 
miejscowości. W kościele parafial-
nym w Jaksonowie odbył się koncert 
„Dla Niepodległej”, w którym na trąb-
ce zagrał Tomasz Szwecki, a na orga-
nach Mateusz Ryczek.

Wspominając o nasadzeniach, na-
leży zaznaczyć, że jest to część więk-
szego projektu grantowego, wartego 

50 tys. zł, finanso-
wanego przez LGD 
Lider A4 w ramach 
wdrażania lokal-
nej strategii rozwo-
ju na lata 2014-2020. 
Beneficjentem pro-
jektu grantowego jest 
Towarzystwo Kul-
turalno-Spor towe 

Polonia w Jaksonowie. Projekt pole-
ga na zagospodarowaniu i uporząd-
kowaniu terenu boiska w Jaksono-
wie, nasadzeniach krzewów i drzewek 
w Przecławicach oraz zakupie ławek 
i stworzeniu klombów.

Szansa dla Rzeplina
O tym, jak pamiętać i co pamię-

tać, dowiadujemy się nie tylko w do-
mach, ale także – a może nawet prze-
de wszystkim – w szkołach. Dlatego 
na pewno cieszy to, co wydarzyło 
się 8 listopada. Tego dnia podpisany 
został protokół przekazania terenu 
pod budowę długo oczekiwanej in-
westycji oświatowej. Chodzi o rozbu-
dowę budynku szkoły podstawowej 
w Rzeplinie. 

Inwestycja prowadzona jest w try-
bie „zaprojektuj i wybuduj”. Wyko-
nawcą zadania będzie Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe HEPAMOS 
Sp. z o.o. z Proszowic. Wykonawca od-
powiedzialny jest za opracowanie peł-
nej dokumentacji projektowej łącznie 
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowę oraz wykonanie robót budow-
lanych zgodnie z dokumentacją projek-

tową wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na użytkowanie. Wartość podpisanej 
umowy to 2 339 306,20 zł brutto.

Polak, Węgier – dwa bratanki
Dwunastego listopada 2019 roku 

Szkoła Podstawowa im. Bolesława 
Chrobrego w Żórawinie miała za-
szczyt gościć: Akosa En-
gelmayera – węgierskiego 
historyka, wykładowcę, 
dziennikarza, ambasado-
ra Węgier w Polsce latach 
1990-2005, dra Janosa 
Tischlera – dyrektora 
Węgierskiego Instytutu 
Kultury, Piotra Pissa 
– pełnomocnika woje-
wody dolnośląskiego, 
Jana Żukowskiego – wój-
ta gminy Żórawina, Mo-
nikę Baron-Witkę – se-
kretarza gminy i Annę 
Lasotę – kierownika Wy-
działu Oświaty.

Celem tego nieco-
dziennego spotkania 
były wspólne obchody 
Święta Niepodległości. 
Po odśpiewaniu hymnu 
węgierskiego i polskie-
go najmłodsi uczniowie 
szkoły zatańczyli czar-
dasza, czyli węgierski taniec na-
rodowy. Była też okazja do przy-
pomnienia sobie tragicznych kart 
historii związanych z rozbiorami 
Polski. Zgromadzeni na sali wi-
dzowie wysłuchali też wykonanych 
przez uczniów pieśni patriotycznych.

Po zakończeniu części arty-
stycznej głos zabrał Jan Żukowski, 
wójt gminy Żórawina. Podziękował 
wszystkim za udział w uroczystości, 
za jej profesjonalne przygotowanie. 
Z kolei Akos Engelmayer stwierdził 
ze wzruszeniem, że dawno nie sły-
szał w Polsce węgierskiego hymnu, 
za co bardzo podziękował organiza-
torom spotkania.

Następnie odbył się wykład po-
święcony historii wzajemnych relacji 

Historia wpisana w codzienność

Strażacy z OSP Żórawina, OSP Węgry, OSP Rzeplin oraz JRG-9 Wrocław otrzymali podziękowania 
od władz gminy Żórawina 
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Podpisany został protokół przekazania terenu pod budowę długo oczekiwanej inwestycji oświatowej. Chodzi o rozbudowę budynku szkoły podstawowej 
w Rzeplinie. Drugi z lewej – wójt Jan Żukowski

O Święcie Niepodległości nie zapomniano także w Jaksonowie
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Przed nami Boże Narodzenie i Nowy 2020 Rok. 
Z tej okazji wiele radości, pogody ducha, zdrowia, miłości 
i wiele sił, aby budować naszą wspólną dobrą przyszłość 
Mieszkańcom gminy Żórawina i Czytelnikom „Gminy Polskiej” 

życzą
Wójt Jan Żukowski i Przewodniczący Rady Gminy Michał Duszyński
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Urząd Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9

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

ug@wiszniamala.pl
www.wiszniamala.pl

Wisznia Mała

Rozmowa 
z JAKUBEM BRONOWICKIM, 
wójtem gminy Wisznia Mała

– Już niecały miesiąc do Wigilii 
i świąt i milowymi krokami nad-
chodzi rok 2020…

– Tak, jedno co pewne na tym łez 
padole to ten czas, mijający szybko 
i bezpowrotnie oraz oczywiście – jak 
to niektórzy mówią – podatki, które 
trzeba płacić.

– Ale porozmawiajmy najpierw 
o roku 2019. Jaki on był, pana zda-
niem, dla waszego samorządu?

– Był jednym z trudniejszych 
okresów, jeśli wziąć pod uwagę rea-
lizację zaplanowanych przez nas za-
dań, a nie ukrywam, że nasza gmi-
na podjęła i dalej podejmuje wiele 
czasem niełatwych wyzwań. Ale ta-
kie mamy potrzeby infrastrukturalne 
i to po prostu trzeba robić, aby roz-
wijać gminę i aby jej mieszkańcom 
żyło się lepiej i wygodniej. Żeby 
więc te wszystkie plany realizować, 
musieliśmy wcześniej przygotować 
się do tych zamierzeń, a teraz je 
przeprowadzamy.

– Trzeba się chyba nieźle na-
gimnastykować pod względem 
logistycznym i finansowym…

– …a do tego, jak wszyscy widzi-
my, sytuacja jest bardzo dynamicz-
na, bowiem w innej rzeczywistości 
prawnej i finansowej rozpoczyna-
liśmy rok 2019, 
a w zupełnie in-
nych uwarunko-
waniach – także 
ekonomicznych 
i podatkowych 
oraz z punktu widzenia ubytku do-
chodów i wzrostu kosztów bieżących 
w oświacie – ten rok kończymy.

– Obniżono podatek PIT…
– …a gminy nie otrzymały od 

rządu z tego tytułu żadnej rekompen-
saty, choć – moim zdaniem – powin-
no być inaczej, ponieważ na innych 
warunkach zaczynaliśmy ten rok, 

uchwalając budżet i planując dzia-
łania związane z finansami gminy.

– Nie zmienia się przecież reguł 
podczas gry…

– To naprawdę dobra zasada! 
Uważam, że taki ruch rząd mógł wy-
konać w przyszłości, a wtedy samo-
rządy mogłyby się do tego przygo-
tować, ale zmiany zrobiono w ciągu 
roku budżetowego, co spowodowało 
ogromne perypetie we wszystkich 
polskich gminach, związane z funk-

cjonowaniem sa-
morządów oraz 
rozwojem gmin 
w przyszłości. 
Zewsząd słyszy-
my, że niemało 

samorządów boryka się z poważny-
mi problemami związanymi z bieżą-
cą realizacją swoich zobowiązań fi-
nansowych, ale jeśli chodzi o nas, to 
na razie udaje nam się wszystko po-
godzić, lecz trudno powiedzieć, jak 
będzie wyglądała nasza przyszłość 
i kondycja finansowa gminy. Dzisiaj 
już mogę z całą odpowiedzialnością 

podkreślić, że na pewno będziemy 
mieli do dyspozycji mniejsze środki 
finansowe niż wcześniej planowali-
śmy – na te wszystkie nasze zapla-

nowane zadania infrastrukturalne, 
na które pozyskaliśmy zewnętrzne 
dofinansowania.

– Znacznie droższe jest prze-
cież utrzymanie oświaty…

– …a w ogóle wzrosły płace mi-
nimalne, które będą rzutowały prze-
cież na wszystko, także na kosz-
ty realizacji zadań bieżących gmin 
w każdym obszarze.

– A co z subwencją oświatową?
– Subwencja oświatowa to w tym 

roku kuriozum! W przyszłym roku 
– biorąc pod uwagę podwójne rocz-
niki w szkołach – będziemy mieli 
większą liczbę uczniów, będzie ty-
le samo nauczycieli, a subwencja 
oświatowa będzie niższa niż w ro-
ku 2019. Szczerze mówiąc, to takie-
go zabiegu matematycznego jeszcze 
nie było w historii polskiej samo-
rządności, że mimo wzrostu zadań 
oświatowych subwencja oświatowa 
została zmniejszona.

– Czemu to pana zdaniem ma 
służyć?

– Trudno to sobie dzisiaj wyjaś-
nić – pieniądze z subwencji oświa-
towej skierowane są generalnie na 
dzieci, na czym państwu przecież 
powinno zależeć.

– Po tych wszystkich zabie-
gach rządowych stracą finansowo 
wszystkie polskie samorządy – małe 
i duże gminy, bogate i biedne, sła-
bo zarządzane i te prowadzone 
wręcz świetnie. Wszyscy ograni-
czają przyszłoroczne inwestycje, 

ale także przedsięwzięcia kultural-
no-sportowo-rekreacyjne. Oczy-
wiście mniej będzie pieniędzy na 
organizacje pozarządowe, kluby 
sportowe, stowarzyszenia i inne 
pożyteczne działania. Szykuje się 
ogólne przyhamowanie rozwojowe, 
jeśli nie prawdziwy marazm.

– To prawda! Przecież samo-
rządy służą lokalnym społecznoś-
ciom, służą rozwojowi infrastruk-
turalnemu i kulturalnemu gmin 
i środki finansowe zawsze były na 
takie przedsięwzięcia przeznacza-
ne. Działamy na rzecz naszych ma-
łych ojczyzn i pieniądze do tej po-
ry zostawały na terenie gmin i były 
przeznaczane na polepszenie życia 
ich mieszkańców. Oczywiście War-
szawa, która w tej kadencji ma utra-
cić ze swojego budżetu 4,5 mld zł, 
ma inne możliwości rozwojowe, ale 
jeśli środki finansowe ma utracić 
gmina wiejska, to tego ubytku za-
stąpić niczym nie można.

– Przecież wszelkie organizacje 
pozarządowe o wsparcie zwraca-
ją się zazwyczaj do wójtów i bur-
mistrzów i do tej pory samorządy 
tym organizacjom pomagały.

– A bez pomocy i udziału finan-
sowego gminy w zasadzie większość 

Pieniędzy mniej, problemów więcej
wydarzeń kulturalno-sportowych 
nie miałaby miejsca.

– Co teraz będzie dla was naj-
ważniejsze?

– Jesteśmy zdeterminowani 
działaniami zapoczątkowanymi 
jeszcze w poprzedniej kadencji. 
Zadania są realizowane i kończone 
i w pierwszej kolejności właśnie na 
te inwestycje – na które pozyskali-
śmy zewnętrzne dofinansowania – 
będziemy musieli zabezpieczyć 
środki finansowe. To wszystko nie 
jest łatwe, bowiem obliczyliśmy, 
iż rocznie nasze dochody będą niż-
sze o około 2 mln zł, a wydatki bie-
żące związane z oświatą wzrosną 
o prawie milion złotych.

– Jaki będzie budżet gminy 
Wisznia Mała na rok 2020?

– Bardzo duży, ponieważ znacz-
nie wzrosły transfery społeczne, 
czyli przede wszystkim program 
500+, na który przeznaczona będzie 
prawie jedna trzecia budżetu gmi-
ny, oraz inne świadczenia rodzinne 
i wychowawcze. Dalej priorytetem 
będzie budowa kanalizacji, której 

koszty wzrosły ogromnie, 
a poza tym utrzymanie oświa-
ty, drogi i ich oświetlenie.

– Często jest podkreśla-
ne, że ustawa samorządowa 
najlepiej udała się po trans-
formacji ustrojowej…

– …i tak naprawdę jest, ale 
ustawa ta obrośnięta jest in-
nymi aktami prawnymi, któ-
re samorządom bezreflek-
syjnie dokładają zadań, nie 
patrząc na możliwości finan-

sowe gmin i na tym polega zasadni-
czy problem.

– Nie idzie to chyba w dobrym 
kierunku…

– …i z punktu widzenia dobra 
całego państwa to ślepy kierunek, 
bowiem gminy, inwestując, na-
kręcają koniunkturę gospodarczą. 
A jeśli my będziemy rozwijać się 
wolniej, to państwo polskie również 
przyhamuje.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wiszeńska (za)Dyszka, w której w tym roku wystartowało około 250 biegaczy, także bardzo młodych, to jedno z wydarzeń sportowych, 
które gmina Wisznia Mała organizuje co roku 

Wójt Jakub Bronowicki 

Zbliża się najpiękniejszy czas – Boże Narodzenie i Nowy Rok. 
Niechaj Święta Bożego Narodzenia przyniosą nadzieję, szczęście 
i serca otwarte dla ludzi. Niech świąteczny uśmiech trwa cały Nowy Rok 2020 
– rok pełen sukcesów, spełnionych marzeń, rodzących się marzeń nowych 
i rok pełen radości z budowania naszej wspólnej małej ojczyzny
Mieszkańcom gminy Wisznia Mała i Czytelnikom „Gminy Polskiej” 

życzą 
Wójt Jakub Bronowicki i Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit
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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

Rozmowa z ŁUKASZEM 
ZBROSZCZYKIEM, 
burmistrzem 
Kątów Wrocławskich

– Do początku roku 2020 przy-
słowiowy rzut beretem, ale warto 
ocenić rok mijający – 2019. Jaki, 
pana zdaniem, był on dla kąckie-
go samorządu?

– Był to rok naprawdę wytężonej 
pracy i współpracy z nowym zespo-
łem ludzi, którym z woli mieszkań-
ców naszej gminy przyszło mi za-
rządzać. Praca ta dotyczyła także 
motywowania i wskazywania kie-
runków działań zmierzających do 
spełnienia oczekiwań mieszkańców, 
które zostały jasno określone pod-
czas ostatniej kampanii wyborczej. 
To był także rok nowych rozwiązań 
technicznych i inwestycyjnych, które 
krok po kroku wdrażamy w życie, 
co niewątpliwie poprawi i ułatwi 
rozwój i funkcjonowanie naszej 
gminy Kąty Wrocławskie, będącej 
jednym z elementów Aglomeracji 
Wrocławskiej.

– Czy udało się to zrealizować?
– Jeśli miałbym się pokusić 

o ocenę mojej współpracy z pracow-
nikami urzędu, to jest to na pewno 
proces długofalowy, ale już widać 
dobre efekty tego współdziałania 
i światełko w tunelu, a najważniej-
sze, że odbiór efektów naszej współ-
pracy przez mieszkańców – na rzecz 
których przecież działamy! – jest 
już rzeczywiście widoczny i pozy-
tywny. Mamy na przykład sygna-
ły dotyczące między innymi tego, 
że petenci kąckiego urzędu miasta 
i gminy są dobrze, uprzejmie i fa-

chowo obsługiwani, i że ta obsługa 
spełnia odpowiednie standardy przy 
zachowaniu obowiązujących pro-
cedur prawnych i merytorycznych.

– Co było w tym roku dla was 
najważniejsze pod względem 
infrastrukturalnym?

– Na pewno realizacja wszyst-
kich zadań związanych z rodzinnym 
spędzaniem wolnego czasu – czyli 
parki zielone, które zrewitalizo-
waliśmy i dzięki temu na terenie 
naszej gminy pojawiło się więcej 
przestrzeni do wspólnego spędza-
nia czasu z rodziną. To parki zielone 

w Kątach Wrocławskich, także 
w Pietrzykowicach, gdzie napotkali-
śmy dużo problemów technicznych, 
ale z powodzeniem ukończyliśmy 
to zadanie i te same problemy pro-
jektowe pojawiły się w Zabrodziu, 

w którym również projekt będzie 
niebawem sfinalizowany. W tych 
trzech miejscach będzie można faj-
nie spędzać czas z rodziną, co jest 
najbardziej godne podkreślenia.

– Ale porozmawiajmy teraz 
o tegorocznych inwestycjach ko-
munikacyjnych i drogowych…

– Mamy ten nieszczęsny peron 
w Mokronosie, który powstaje z fi-
nansowych środków zewnętrznych 

przy finansowaniu z naszego gmin-
nego budżetu i pieniędzy Polskich 
Kolei Państwowych. Ale zadanie to 
– moim zdaniem – wykonywane jest 
przy niezbyt trafnej koncepcji, czy-
li zaprojektuj i wybuduj, i przy całej 
technologii projektowania, współ-
pracy i dokumentacji z PKP opa-
trzone jest wysokim ryzykiem moż-
liwości wykonania. Zbyt dużo jest 
wątpliwości, czy ten projekt dojdzie 
do skutku, a sam koszt przedsię-
wzięcia eliminował finalizowanie 
tego przedsięwzięcia w założonym 
czasie. Mieliśmy trzy przetargi, któ-

re nie doszły do skutku ze względu 
na zbyt duże koszty wykonania pro-
jektu i zbudowania samego parkin-
gu, na który pozyskaliśmy dofinan-
sowanie. Jednak w ostatnim czasie 
projekt ten pozytywnie rozstrzyg-

nęliśmy i wybraliśmy wykonawcę, 
który rozpoczął projektowanie. Bu-
dujemy też ul. Granitową w Smolcu, 
łączącą się właśnie z peronem 
w Mokronosie, który będzie uru-
chomiony od 15 grudnia, a nowa 
droga powstanie mnie więcej w po-
łowie przyszłego roku. Udało nam 
się pozyskać na nią dofinansowanie 
w wysokości niemal 1,3 mln zł, 
a koszt jej budowy to 2,6 mln zł. 
Widać tu wyraźnie, że realizujemy 
przede wszystkim inwestycje, na 
które uzyskujemy dofinansowania 
i staramy się nie wykonywać koszto-
chłonnych zadań z własnego budżetu.

– Oświata też sporo kosztuje…
– …i w naszej gminie w roku 

2020 pochłonie aż 60 mln zł – bę-
dą to wydatki pozainwestycyjne – 
a subwencja wynosi trochę ponad 
23 mln zł. Wiemy, że każda gmina 
w Aglomeracji Wrocławskiej bo-
ryka się z problemem finansowa-
nia oświaty. Chcę też zaznaczyć, że 
w naszej gminie nie mamy żłobka 
i w przyszłym roku ruszamy z pro-
jektem budowy przedszkola przy 
ul. Sybiraków w Kątach Wrocław-
skich. Przy przedszkolu powstaną 
dwa oddziały żłobkowe.

– Jak pan ocenia współpracę 
z nową radą miejską?

– Dużą wartością kąckiej rady 
miejskiej jest jej merytoryczność 
– i ta szorstka, merytoryczna przy-
jaźń z radnymi pomaga mi obrać 
dobre kierunki rozwojowe na przy-
szłość. Mam więc nadzieję, że ta 
nieźle układająca się współpraca bę-

dzie kontynuowana. Jest przecież ta-
jemnicą poliszynela, że tylko współ-
działając z radą miejską, samorząd 
może osiągnąć sukces i realizo-
wać zamierzone cele na rzecz całej 
naszej społeczności.

– Jaki będzie przyszłorocz-
ny budżet Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie?

– Nasze dochody wyniosą po-
nad 177 mln zł, a wydatki oscylują 
wokół 200 mln zł. Inwestycje, któ-
re otrzymałem po moim poprzed-
niku, są konieczne do wykonania 
– tylko że ich poziom finansowa-
nia i możliwość pozyskania na nie 
grantów zewnętrznych oraz niemoż-
ność wzięcia udziału w konkursach 
w poprzedniej kadencji spowodo-
wały, że będziemy teraz realizowa-
li te wszystkie projekty z własnego 
budżetu. A przed nami wykonanie 
projektów kanalizacyjnych Mokro-
nosu Górnego i Mokronosu Dolne-
go, Cesarzowic, Nowej Wsi Wroc-
ławskiej i Gądowa, co pochłonie 
77 mln zł w ciągu trzech lat, a do te-
go budowa przedszkola w Kątach za 
około 16-18 mln zł i budowa szkoły 
w Smolcu za prawie 30 mln zł. Na 
to wszystko brakuje nam pieniędzy 
w budżecie, a inwestycje zrealizo-
wać trzeba. Do tego dochodzi skana-
lizowanie południowej części gmi-
ny, na co wcześniej nikt nie miał 
żadnego pomysłu, ponadto – nowe 
drogi i cała komunikacja aglome-
racyjna, którą musimy rozwiązać, 
i która też jest dla nas priorytetem, 
ale także kolejnym budżetowym wy-
datkiem. Cóż, pieniędzy brakuje, ale 
musimy sobie radzić i generalnie 
rzecz biorąc, to nasz budżet na rok 
2020 jest budżetem optymistycz-
nym. Deficyt jest mniejszy niż w ro-
ku poprzednim i jest to budżet proin-

Przed nami dynamiczny rok
westycyjny, bowiem na wymienione 
przeze mnie zadania inwestycyjne 
przeznaczymy 35 mln zł, a do te-
go dojdą jeszcze dodatkowe przed-
sięwzięcia. Od dłuższego czasu 
spotykamy się z włodarzami gmin 
będących okołowrocławskim obwa-
rzankiem, rozmawiamy wtedy m.in. 
o komunikacji i aglomeracji. Prezy-
dent Wrocławia Jacek Sutryk też zai-
nicjował takie działania, co w sumie 
spowodowało wspólne kupowanie 
usług przez wrocławskie MPK. Od 
sierpnia wraz z kilkoma gminami 
chcemy kupić usługę transportową, 
której cena będzie niższa, niż gdy-
byśmy występowali indywidualnie, 
przy zachowaniu wysokiej jakości 
usługi, czyli przewozów typowym 
czerwono-żółtym autobusem sym-
bolizującym współpracę z MPK.

– Czy rozwój gminy Kąty 
Wrocławskie będzie związany 
właśnie z rozwojem komunikacji?

– Zdecydowanie tak! Jesteśmy 
po pierwszym etapie wdrożenia 
nowego modelu komunikacyjnego 
i mamy linie dowozowe od Pie-
trzykowic aż po Kąty Wrocław-
skie. A w części aglomeracyjnej 
naszej gminy – Smolcu, Krzepto-
wie, Mokronosach, Cesarzowicach 
i Nowej Wsi Wrocławskiej, funk-
cjonują bezpośrednie połączenia 
do Wrocławia, które cieszą się du-
żą popularnością wśród naszych 
mieszkańców. A ponadto jesteśmy 
po wstępnych analizach poszerze-
nia oferty Kolei Dolnośląskich. 
Teraz wszystkie połączenia dla na-
szej gminy obejmują 23 pary po-
ciągów, ale chcemy zwiększyć tę 
liczbę o siedem, może dziewięć po-
łączeń, co w szczycie komunika-
cyjnym pomoże uzyskać nam efekt 
tramwaju aglomeracyjnego.

– Podsumowując – jaki zatem 
będzie dla was rok 2020?

– Bardzo dynamiczny, jeśli cho-
dzi o zakres działań i podejmowanie 
współpracy z innymi samorządami.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Niech Nowy, 2020 Rok będzie pogodny, zdrowy, 
niech daje radość i szczęście w życiu osobistym, 
wiele pracy, pełnej sukcesów w życiu zawodowym, 
wiele dzielonej z innymi radości z budowania naszej małej ojczyzny 
Mieszkańcom miasta i gminy Kąty Wrocławskie 
i Czytelnikom „Gminy Polskiej” 

życzą 
Burmistrz Łukasz Zbroszczyk 

i Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pacyna

Burmistrz Łukasz Zbroszczyk 
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Żmigród

Urząd Miejski w Żmigrodzie
pl. Wojska Polskiego 2-3

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

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

Łagiewniki

Urząd Gminy Łagiewniki 
ul. Jedności Narodowej 21 

58-210 Łagiewniki
tel. 74 893 93 16, 74 893 94 55

fax 74 894 01 30
gmina@lagiewniki.pl

www.lagiewniki.pl

Dla tej dolnośląskiej gminy 
pierwszy rok historycznej 
pięcioletniej kadencji był 
okresem naprawdę dobrym, 
bowiem zadania inwestycyjne 
zrealizowano w zasadzie 
w stu procentach. 
– W Łagiewnikach 
zrealizowaliśmy cele 
podatkowe i wykonaliśmy 
inwestycje opiewające 
na prawie 1,2 mln zł, 
znacznie więcej niż to było 
przewidziane w naszym 
tegorocznym budżecie 
– podkreśla wójt 
JAROSŁAW TYNIEC.

Kluczem łagiewnickiego suk-
cesu i zwiększonych nakładów fi-
nansowych na drogi i oświetlenie 
dróg była polityka fiskalna nowych 
władz gminy. 

– I choć nie jest to sprawa ła-
twa, to po odpowiednim podej-
ściu do podatników da się to prze-
prowadzić, często drogą negocjacji 
– wyjaśnia wójt Tyniec. – Odzy-
skane pieniądze później zainwesto-
waliśmy w naszą gminę, właśnie 
w chodniki, drogi i ich oświet-
lenie. Wyremontowana została 
m.in. ważna droga w Sieniawce, 

którą dostaliśmy w spadku od Dol-
nośląskiej Służby Dróg i Kolei, 
i która była znacznie zdewasto-
wana, a ponadto wyremontowali-
śmy wiele innych dróg, w tym dwie 
w Łagiewnikach, 
Olesznej, Rataj-
nie i Ligocie.

Dla samorządu 
gminy Łagiew-
niki rok 2019 był 
też czasem owoc-
nej współpracy 
nowo wybranego 
wójta z nową radą 
gminy. 

– O radnych 
mogę mówić je-
d y n i e  d o b r z e 
– uśmiecha się 
Jarosław Tyniec 
– ponieważ znają oni doskonale 
problemy naszej gminy, a wszel-
kie dyskusje, które prowadzimy, 
opierają się na merytoryce, wspól-
nie wypracowujemy kierunki op-
tymalnego działania – przede 
wszystkim dotyczącego ważnych 
spraw inwestycji infrastruktural-
nych. Śmiało mogę powiedzieć, 
iż moja praca znajduje zrozumie-
nie u radnych i w zasadzie w tym 
roku wszelkie uchwały przeszły 

przy stuprocentowym wsparciu 
rady i praktycznie jednogłośnie. 
Dobrze, że udaje nam się wypra-
cować tak zgodne stanowiska, 
bowiem na celu mamy wspólny in-

teres – jak najlep-
szy rozwój naszej 
gminy i polep-
szenie poziomu 
życia jej miesz-
kańców.

Projekt budże-
tu gminy Łagiew-
niki na rok 2020 
jest już dawno 
złożony w Regio-
nalnej Izbie Ob-
rachunkowej we 
Wrocławiu, a le 
jego priorytetami 
są jak zawsze: in-

westycje i wzbogacanie infrastruk-
tury gminy. 

– Cóż, w tak małych miejscowoś-
ciach i gminach jak nasza, zawsze za 
mało jest pieniędzy na różne przed-
sięwzięcia – brakuje nam środków 
finansowych na drogi, chodniki, 
wodociągi i kanalizację i zaległości 
jest jeszcze sporo – wyjaśnia wójt 
Jarosław Tyniec. – Zatem przed na-
mi kontynuacja wcześniej podjętych 
wyzwań, ale także duże wyzwanie 

Zgoda budująca sukcesy

logistyczne i finansowe – budowa 
przedszkola. Nasze obecne przed-
szkole jest zbyt ciasne, potrzebuje-
my nowej placówki o odpowiednim 
standardzie i pierwszym krokiem 
będzie znalezienie satysfakcjonu-
jącego nas projektu takiego obiek-
tu. Ponadto zamierzamy rozbudo-
wać Dom Seniora, na ukończeniu 
jest rozbudowa remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łagiewnikach 
i zabezpieczyliśmy też pieniądze na 
kupno lekkiego samochodu pożar-
niczego. Remontujemy także sale 
wiejskie – w przyszłym roku będzie 
to remont sali w Słupicach. Chcę też 
zaznaczyć, iż w naszej gminie jest 
56 km dróg powiatowych i zamie-
rzamy współpracować z Powiatem 
Dzierżoniowskim, czego owocem 
jest budowa chodnika przy drodze 
powiatowej w Jaźwinie. Planuje-
my także działania termomoder-
nizacyjne oraz przystąpienie do 
pilotażowego programu gazyfika-
cji gminy Łagiewniki i na począ-
tek wykonanie stacji regazyfikacji. 
A budżet na rok przyszły będzie pro-
inwestycyjny. Na razie nie zaciąga-

my kredytów i staramy się pozyski-
wać finansowe środki zewnętrzne, 
choćby z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Złożyliśmy też wniosek na 
dofinansowanie przebudowy drogi 
gminnej w Sokolnikach i na drogę 
na naszych terenach inwestycyjnych 
w Łagiewnikach. 

 S.G. (TS)

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2020 
spokoju, zdrowia, pogody ducha, wielu sukcesów 
oraz radości w życiu rodzinnym i pracy 
Mieszkańcom gminy Łagiewniki i Czytelnikom „Gminy Polskiej” 

życzą 
Wójt Jarosław Tyniec i Przewodnicząca Rady Gminy Dobromiła Szachniewicz

Wójt Jarosław Tyniec
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Rozmowa z ROBERTEM 
LEWANDOWSKIM, 
burmistrzem Żmigrodu

– Jak pan ocenia mijający rok 
2019?

– Można na niego patrzeć z róż-
nych perspektyw, ale jeśli chodzi 
o realizację naszych planów inwe-
stycyjnych, to był to rok dobry. Zało-
żyliśmy sobie zrealizowanie kilku-
dziesięciu większych i mniejszych 
inwestycji i wszystko udało się zro-
bić. Wykonaliśmy także w cało-
ści fundusz sołecki, a dla sołectwa 
– a mamy ich w gminie trzydzie-
ści – wykonanie zaplanowanej przez 
nich inwestycji za kilka lub kilka-
naście tysięcy złotych jest sprawą 
niezmiernie ważną. Sporo dokona-
liśmy w infrastrukturze drogowej 
– zajęliśmy się modernizacją trzech 
dróg, w tym ponad dwukilometro-
wego odcinka mię-
dzy miejscowościami 
Powidzko i Sanie, na 
co pozyskaliśmy do-
tację z Narodowego 
Funduszu Dróg Sa-
morządowych. Poza 
tym zrobiliśmy dwa 
projekty finansowane 

z Unii Europejskiej i zagospodaro-
waliśmy dwa duże obszary w mieście 
– teren wokół wieży ciśnień, gdzie 
powstały parkin-
gi i minidworzec 
autobusowy, czy-
li centrum prze-
siadkowe. Byli-
śmy też partnerem 
spółdzielni miesz-
kaniowej w zago-
spodarowaniu ob-
szaru zabudowy 
wielorodzinnej 
między bloka-
mi mieszkalnymi 
w centrum Żmi-
grodu, na co jako 
gmina pozyskaliśmy środki finanso-
we. Oddaliśmy też do użytku świetli-
ce wiejskie w Powidzku i Węglewie, 
a z budżetu obywatelskiego zreali-
zowaliśmy w mieście ważną alejkę 

przy ulicy Lipowej. Chcę też podkre-
ślić, iż zakładaliśmy, że uda nam się 
rozpocząć budowę krytej pływalni 

przy szkole podsta-
wowej w Żmigro-
dzie – w ramach 
projektu „Dolno-
śląski Delfinek” – 
ale nie rozpoczęli-
śmy tej inwestycji 
z dwóch powodów.

– Jakich?
– Do dzisiaj nie 

otrzymaliśmy in-
formacji z Mini-
sterstwa Sportu 
i nie wiemy, czy 
dostaniemy dofi-

nansowanie do tego zadania. Poza 
tym zmienialiśmy plan zagospo-
darowania przestrzennego i możli-
we, że przeprojektujemy ten obiekt, 
zmieniając dach, co da możliwość 

zaoszczędzenia około 1,5 mln zło-
tych. Warto zaznaczyć, że nie zacią-
galiśmy pożyczek ani obligacji, co 
stanowi swoisty oddech dla budżetu 
gminy. Pozwoli to nam w przyszło-
ści łatwiej zaciągać zobowiązania 
finansowe, jeśli zabraknie nam włas-
nych pieniędzy – biorąc szczególnie 
pod uwagę nową perspektywę unijną 
i wynikające z niej kolejne wyzwa-
nia inwestycyjno-infrastrukturalne. 
Składaliśmy też wnioski w kolej-
nych kilku naborach do Regional-
nego Programu Operacyjnego. 
Jesteśmy wśród sześciu gmin lide-
rem programu dotyczącego gospo-
darki niskoemisyjnej i dotyczy to 
dofinansowania do wymiany pie-
ców dla mieszkańców. Czekamy 
również na dofinansowanie budowy 
kampusu z miejscami noclegowy-
mi dla zorganizowanych grup mło-
dzieżowych, a ponadto sporo wyda-

liśmy na dozbrajanie 
nowych terenów pod 
budownictwo miesz-
kaniowe oraz usługi 
i przemysł. Od dwóch 
lat mamy przecież 
trasę S5 i zaintereso-
wanie inwestowaniem 
oraz zamieszkaniem 

Najważniejsze – wspólne dobro
w Żmigrodzie i w całej naszej gminie 
wciąż rośnie, więc budujemy wodo-
ciągi, modernizujemy drogi i dosto-
sowujemy infrastrukturę, aby dział-
ki, którymi dysponujemy, były coraz 
bardziej atrakcyjne dla ich nabywców. 

– Jak wyglądała pana współ-
praca z nową radą?

– Jestem z niej zadowolony i chwa-
lę sobie współpracę z radnymi, po-
nieważ jest ona merytoryczna i kon-
struktywna. Dobrze się dogadujemy 
i wspólnie działamy na rzecz całej na-
szej żmigrodzkiej społeczności. Nie 
ma u nas politykierstwa i partykular-
nych interesów, tylko wspólne dobro 
gminy i jej mieszkańców.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Boże Narodzenie i Nowy Rok 2020 – dwa progi, którymi wkraczamy w nowe nadzieje i nowe marzenia. 
Niech święta będą radosne, pełne rodzinnego ciepła, niech rok 2020 pozwoli realizować plany 
i będzie kolejnym rokiem pełnej sukcesów pracy i pełnego szczęścia życia osobistego 
Mieszkańcom miasta i gminy Żmigród i Czytelnikom „Gminy Polskiej” 

życzą 
Burmistrz Robert Lewandowski i Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Czyżowicz

Burmistrz Robert Lewandowski
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Kiedy oddajemy ten numer 
naszego miesięcznika do 
druku, w Pawilonie Czterech 
Kopuł – oddziale Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu 
trwają ostatnie przygotowania 
do wyjątkowej wystawy. 
Inne wyjątkowe wystawy 
już zostały otwarte…

Oczywiście siła i moc prezenta-
cji w salach wystawowych jest różna. 
Wpływa na to wiele czynników, ale 
nie o tym chcę pisać. Moim zdaniem 
każda wystawa swoją moc ma. Jed-
nym będzie się podobać, innym nie, 
ale to właśnie jest cudowne. Ta wie-

lość, różnorodność, piękna mieszanka 
„dosmaczona” czasami snobizmem, 
a czasami chęcią poznania nieznane-
go. Wszystko to składa się na to, by 
jak najczęściej odwiedzać między in-
nymi muzea. I poszukiwać. I pozna-
wać. I weryfikować. I doświadczać…

Wracając do początku dzisiejsze-
go pisania… W Pawilonie Czterech 
Kopuł rzeczywiście dobiegają koń-
ca przygotowania do wystawy mo-
nograficznej Michaela Leopolda 
Willmanna. Już niejednokrotnie we 
wrocławskim Muzeum Narodowym 
mogliśmy spotkać się z twórczością 
tego wybitnego artysty doby baro-
ku, zwanego śląskim Rembrandtem. 

Teren sztuki
Tym razem jednak po 
raz pierwszy przed-
stawiona zostanie tak 
wielka kolekcja tego, co 
po sobie zostawił. Po-
czątek przygody z Will-
mannem 22 grudnia. 
A wystawa będzie 
czynna do 26 kwietnia 
2020 roku.

Nim obejrzymy 
dzieła Willmanna, mo-
żemy zajrzeć do gma-
chu głównego Muzeum 
Narodowego. Tam, jak zawsze, spo-
ro ciekawego. Do 29 grudnia moż-
na jeszcze oglądać skarb średzki, 
a do 2 lutego 2020 roku pierwszą 
w historii sztuki i muzealnictwa mo-
nograficzną wystawę wrocławskiej 
rzeźby pierwszej połowy XX wieku. 

Ostatnio natomiast otwarta została 
wystawa czasowa (będzie czynna do 
26 stycznia 2020 roku) po-
kazująca medalierstwo eu-
ropejskie z lat 1800-1889. 
Niezbyt często możemy 
w jednym miejscu obejrzeć 
tak wiele małych arcydzieł. 
Wydaje mi się, że medale 
gdzieś giną w muzealnych 
przestrzeniach. Tym bar-
dziej warto wykorzystać 
szansę, jaką daje obecna prezenta-
cja przygotowana przez kuratorkę 
Magdalenę Karnicką. Możemy tam 
obejrzeć medal upamiętniający prze-
płynięcie przez Rouen statku trans-

portującego szczątki cesarza Napole-
ona I z Wyspy św. Heleny do Paryża, 
medale z okazji rocznicy utworzenia 
Czeskiej Kasy Oszczędności czy bu-
dowy kościoła – miejsca pochów-
ku Antonia Canovy (autora słynnej 
rzeźby przedstawiającej Trzy Gracje).

Gorąco namawiam również do 
wygospodarowania chwili (najle-

piej takiej dłuższej) na 
odwiedzenie Muzeum 
Etnograficznego, oddziału 
Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu. Tam już tyl-
ko do 29 grudnia możemy 
spotkać się z twórczością 
współczesnych artystów 
nieprofesjonalnych na wy-
stawie „Otwarty teren sztu-

ki”. Kuratorką wystawy jest Marta 
Derejczyk. Natomiast w przygoto-
waniu całości Muzeum Etnograficz-
nemu bardzo pomogła Fundacja 
Ważka. Sam ogromnie lubię wtopić się 

w prace autorów nieprofesjonalnych 
(nazwa taka sobie, ponieważ tzw. 
warsztat wielu z nich jest jak najbar-
dziej profesjonalny) – wyczuwam 
w nich ogrom autentyczności. Tam 
są wrażliwość, obserwacja, emocje, 
przesłanie światopoglądowe, które 
wynikają nie z siły mecenatu czy ob-
ligu poprawności politycznej. W tych 
obrazach, rzeźbach, płaskorzeźbach, 
rysunkach jest prawda. Oczywiście 
prawda artysty, ale jakże właśnie 
ona buduje odbiór tego, co powstało. 
Jaka szkoda, że ciągle świat tej sztu-
ki jest niedoceniony. Spróbujmy 
to zmienić…

Tomasz MiareckiMagdalena Karnicka przygotowała wystawę pełną małych arcydzieł 

„Gęsi” – rzeźba Ireneusza Michałka na wystawie „Otwarty teren sztuki” 
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Rozmowa z WOJCIECHEM 
DĄBROWSKIM, 
współdyrektorem Wrocławskiego 
Teatru Komedia

– Komedia to bardzo trudny 
teatralny gatunek – dlaczego pan 
wybrał właśnie tę artystyczną 
drogę?

– Dla mnie komedia to coś niesa-
mowicie wymiernego – jeśli zrobię 
ją tak, że widzowie będą się śmiali 
w miejscu, w którym ten śmiech za-
łożyłem, wiem, że udało mi się do-
brze zrealizować reżyserskie zadanie. 
Ta wymierność mnie właśnie do ko-
medii przyciągnęła – widzę reakcje 
publiczności, słyszę ją, wychodzę 
z teatru i jestem zadowolony wtedy, 
gdy widzę zadowolone, uśmiechnię-
te twarze… 

– Komedia – sztuka 
przeżywania?

– Tak! Śmiech to prze-
cież pozytywna reakcja, 
a w teatrze mamy od-
wagę się śmiać razem. 
Trudniej – widzę to 
i w naszym teatrze – 
jest ludziom pogodzić 
się z tym, że można 
u nas i łezkę uronić: są przecież ta-
kie spektakle – Przyjazne dusze czy 
Edukacja Rity – gdzie ta łezka się 

w oku kręci. Ludzie nie wstydzą się 
śmiechu, ale wstydzą się wzruszenia. 
Ileż to razy widzę ze sceny, jak kobie-

ty – one nie mają z tym prob-
lemu! – wyciągają chustecz-
ki, a mężczyźni… Mężczyźni 
wykonują przy twarzy dziwne 
ruchy, żeby wzruszenie ukryć. 
Dlaczego?! Trzeba mieć tro-
chę emocjonalnej odwagi 
– ja przestałem się wstydzić 
w domu, tego, że się wzru-
szam na filmach, i wszy-

scy traktują to jako coś naturalnego. 
A w naszej kulturze wciąż jeszcze 
tkwi, że prawdziwy mężczyzna nie 

płacze, choć przecież i śmiech, i łzy 
to reakcje prawdziwie oczyszczają-
ce. I takie oczyszczenie właśnie ko-
media może zaproponować widzom, 
komedia bowiem to nie tylko śmiech 
– to wzruszenie, zaduma, refleksja…

– Z tym trudnym gatunkiem ja-
ko reżyser ścierał się pan – z sukce-
sem! – wiele razy. Kolejne starcie 
to premiera we Wrocławskim Tea-
trze Komedia, na której spotkamy 
się 12 stycznia. Będziemy śmiać się 
i ronić łezki?

– Tego byśmy chcieli, bo Rubinowe 

gody Krzysztofa Kędziory to świet-
nie napisana, żywa sztuka. Opowiada 
o parze przeciętnych ludzi, którzy są 
ze sobą od czterdziestu lat – rubino-
we gody to ślubne czterdziestolecie 
– i tworzą zwyczajną polską rodzinę, 
w której córka wysyła rodziców na 
odpoczynek – rocznicowy! – do luk-
susowego hotelu. A oni w tych luksu-
sach nie są w stanie zorientować się 
w superrozwiniętej technologii – nie 
wiedzą, jak włączyć światło, otwo-
rzyć drzwi, spuścić wodę... Problemy 
z technologią para ma, ale poza tym 
są życzliwymi, pogodnymi, dobry-
mi ludźmi, choć nieco różnymi. Ona 
jest ciekawa świata, on to przeciętny 
Polak, który woli gazetę, piwko, tele-
wizornię… Zupełnie jak moi rodzi-
ce! Ojciec z pracy na kanapę, gazeta, 

telewizor, a mama wciąż namawia: 
chodź, gdzieś pójdziemy, ruszymy 
się! Są też rozmowy bohaterów – o ży-
ciu, o rodzinie, o czasie, który przemi-
nął, który im ja-
koś umknął, nie 
dając tego, cze-
go mogli ocze-
kiwać od siebie 
i od czasu. To 
rozmowy, które mogą być wzruszają-
ce i chciałbym bardzo, żeby takie by-
ły. Jest też bardzo dobry wątek faceta 
z obsługi hotelu, jest wątek erotyczny 
i wątek polityka, który twierdzi, że 
piekarz może piec bułki i nikt go 
z życia prywatnego nie rozlicza, więc 
dlaczego rozlicza się polityków? 
Po pierwszej lekturze pomyślałem: 
fajna sztuka o „moherowych bere-

Komedia – sztuka przeżywania
tach”, zrobimy coś nieco kabareto-
wego… Ale po kolejnych czytaniach 
dotarło do mnie, że to mądra propo-
zycja popatrzenia na tzw. zwykłych 
ludzi i że nie ma co z nich kpić, ale 
warto przyjrzeć się im i dostrzec, że 
to w sumie wspaniali ludzie – stwo-
rzyli dobrą rodzinę, wychowali dwój-

kę dzieci, kochają 
się… A jeśli się 
śmiejemy, to tak 
naprawdę z sa-
mych siebie się 
śmiejemy.

– Czyli to nie sztuka z podkła-
dem disco polo?

– Skąd! Muzykę przygotował 
Bartek Pernal, wykorzystując… 
Cztery pory roku Antonia Vivaldiego. 
A ja, korzystając z okazji, chciałbym 
wszystkim złożyć serdeczne życzenia 
cudownych Świąt Bożego Narodzenia 
i wspaniałego Nowego, 2020 Roku!

 Rozmawiała Anita Tyszkowska

Wojciech Dąbrowski
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Krzysztof Kędziora

RUBINOWE GODY
Reżyseria: Wojciech Dąbrowski

Scenografia: Wojciech Stefaniak
Kostiumy: Maria Tomczak

Opracowanie muzyczne: Bartosz Pernal, Paweł Dobosz
Światła: Alicja Pietrucka

Asystent reżysera: Artur Zachorodny
Obsada: Małgorzata Szeptycka, Paweł Okoński, Rafał Kwietniewski, 

Radosław Kasiukiewicz
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Rynkowy 
bigos
 Jak zostać zauważonym? 

Posłanka partii Razem Daria 
Gosek-Popiołek przyznała, że 
jej ugrupowanie chce wpro-
wadzić... pensję maksymalną. 
Dodała, że jej partia nie uzgod-
niła jeszcze konkretnej kwoty, 
jaką maksymalnie można by 
w Polsce zarabiać.
 Prezydent Warszawy 

Rafał Trzaskowski rozważa 
wprowadzenie zakazu wjaz-
du samochodów spalinowych 
w obręb historycznego centrum 
stolicy i na Trakt Królewski. 
Na razie samorząd stolicy pod-
nosi opłaty parkingowe.
 „Super Express” przyj-

rzał się zarobkom Donalda 
Tuska w Brukseli. Szef Rady 
Europejskiej w ciągu pięciu 
lat wzbogacił się o 6,7 mln zł. 
Kwota ta nie uwzględnia diet, 
jakie przysługują szefowi Rady 
Europejskiej.
 Przeciętne miesięczne 

świadczenie emerytalno-ren-
towe wypłacane w pierwszym 
półroczu 2019 roku w Polsce 
wyniosło jedynie 2236,84 zł.
 Sejm zgodził się na 

10-proc. podwyżkę akcyzy na 
alkohol i produkty tytoniowe. 
Według szacunków rządu, po 
1 stycznia 2020 roku półlitrowa 
butelka wódki może podrożeć 
o około 1,4 zł, a paczka papie-
rosów o około 1 zł. 
 Jak podał GUS, pod ko-

niec 2018 roku długi czynszo-
we wyniosły około 6,5 mld zł. 
Dwie trzecie długów czynszo-
wych (64,7 proc.) należało do 
lokatorów mieszkań komunal-
nych i socjalnych.
 Uposażenie sędziów za-

leży od średniej płacy. A że ona 
rośnie, więc i sędziowie mogą 
być pewni podwyżek. Szerego-
wy sędzia dostanie od stycznia 
około 600 zł podwyżki. Prezes 
Trybunału Konstytucyjnego 
oraz Sądu Najwyższego – po-
nad 2000 zł miesięcznie.
 Sebastian Kulczyk zna-

lazł się czele listy najbogatszych 
Polaków, którzy zostali milione-
rami lub miliarderami jeszcze 
przed czterdziestymi urodzina-
mi. Otwiera on stworzony przez 
tygodnik „Wprost” ranking z ma-
jątkiem w wysokości 7 mld zł.

Do rynkowego garnka zaglądał

Tomasz Miarecki
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Przekształcenie OFE 
w IKE pozwoli przekazać 
Polakom pieniądze 
zgromadzone przez nich 
w otwartych funduszach 
emerytalnych. 
Chodzi o 162 mld zł. 
Przyjęty przez rząd 
projekt ustawy 
w tej sprawie został 
przekazany do prac 
w parlamencie.

System OFE od początku wielu 
fachowcom jawił się jako – mówiąc 
delikatnie – nietrafiony. Mamiono 
jednak wszystkich emerytalnym 
eldorado. W rzeczywistości chwalić 
pomysł mogą jedynie firmy zarzą-
dzające funduszami, 
które – jak to mówią 
niektórzy dosadnie – 
trzepały kasę i zacie-
rały łapki. Z ich punktu widzenia 
pomysł OFE był znakomity. Z po-
zostałymi, których odgórnie przy-
muszono do tej zabawy, jest już 
zupełnie inaczej.

Nadchodzi czas likwidacji
Jakiś czas temu, by ratować 

finanse państwa i dobrze wypaść 
przed „księgowymi z Unii Euro-
pejskiej”, rząd PO-PSL część pie-
niędzy z OFE zabrał. Oczywiście 
jak zawsze znaleźli się „fachowcy”, 
którzy twierdzili, że wszystko jest 
zgodne z prawem. Gdyby dokład-
niej pogrzebać w doniesieniach me-

IKE zamiast OFE
dialnych, to okazałoby się, że często 
byli to ci sami „fachowcy”, którzy 
wcześniej obiecywali dzięki OFE 
emerytury wśród palm, nad ciepły-
mi morzami…

Teraz nadchodzi czas zupełnego 
zlikwidowania OFE. Jednak to, co 
zostało, ma trafić do tych, do któ-
rych zgromadzone pieniądze należą. 
Oczywiście z założeniem, że pienią-
dze wpłacane do OFE to oszczęd-
ności emerytalne Polaków. Dlatego 
pieniądze z OFE zostaną domyślnie 
przeniesione do instrumentu, jakim 
są Indywidualne Konta Emerytal-

ne. W projekcie usta-
wy zapisano wprost, 
że pieniądze zgroma-
dzone na IKE będą 

prywatną własnością oszczędzające-
go i nie będą mogły stanowić przed-
miotu transferu do budżetu państwa.

Małe koło ratunkowe
Na IKE nie będzie już przekazy-

wana żadna część składki emerytal-
nej, natomiast każdy posiadacz IKE 
będzie mógł dobrowolnie do niego 
dopłacać i te dopła-
ty będą mogły być 
swobodnie wycofa-
ne. Jedynie kwota 
pochodząca z OFE 
będzie zawsze „zna-
czona” i jej wypłata 
będzie możliwa po 
osiągnięciu wieku 
emerytalnego. Auto-
rzy tego projektu za-
kładają, że IKE sta-
ną się dla Polaków powszechnym 
instrumentem oszczędzania na eme-
ryturę. Łącznie z Pracowniczymi 
Planami Kapitałowymi wzmacnia-
ją finansowe zabezpieczenie przy-
szłych emerytów, a jednocześnie bu-
dują kapitał dla rozwoju i zwiększają 
możliwości inwestycyjne państwa. 

Prowadzące IKE specjalistyczne 
fundusze inwestycyjne otwarte, po-
wstałe z przekształcenia OFE, będą 
inwestowały na rynku kapitałowym 
z odpowiednim określeniem pozio-
mu ryzyka. Będzie też specjalny 
mechanizm przenoszenia aktywów 
do subfunduszu bardziej pasyw-
nego, mniej podatnego na waha-
nia rynku, w ciągu pięciu lat przed 
osiągnięciem wieku emerytalne-
go. Niestety, cały czas zarządzają-
cy będę wynagradzani nie z zysku 
wypracowanego przez zgromadzo-
ny kapitał, ale z wielkości kapitału. 
Chociaż – jak obiecują autorzy no-
wych rozwiązań – na niższym po-

ziomie niż to było dotychczas, czyli 
w ramach OFE.

Będzie można wybrać
Powszechne Towarzystwa Eme-

rytalne prowadzące dziś OFE staną 
się Towarzystwami Funduszy In-
westycyjnych prowadzącymi spe-
cjalistyczne fundusze inwestycyjne 
otwarte, w które przekształcą się 
dzisiejsze OFE. Polacy będą mie-
li wybór. Opcją domyślną będzie 
przejście na IKE. Stanie się to bez 
potrzeby wykonywania jakichkol-
wiek czynności czy dostarczania do-
kumentów przez oszczędzających. 
Ale każdy będzie miał prawo do 
złożenia deklaracji i przeniesienia 
całości jego środków na indywidu-
alne konto w ZUS i wówczas taka 
osoba będzie gromadzić oszczędno-
ści emerytalne w całości w I filarze 
systemu emerytalnego.

Automatycznie do ZUS przeka-
zane zostaną pieniądze zgromadzone 
w OFE przez osoby, które osiągną 
wiek emerytalny do 28 lutego 2021 ro-
ku. W przypadku takich osób, z uwagi 

na tzw. suwak (obec-
nie obowiązujące sy-
stematyczne przeka-
zywanie pieniędzy 
uczestników OFE do 
ZUS, rozpoczynają-
ce się na 10 lat przed 
osiągnięciem przez 
nich wieku emery-
talnego), większość 
środków z OFE zo-
stała już przekazana 

do ZUS. Tak więc w ich przypadku, 
na rachunkach w OFE zostały już nie-
wielkie kwoty. Umożliwienie pozosta-
wienia ich na IKE nie da dodatkowych 
zysków z uwagi na krótki czas poten-
cjalnego inwestowania tych środków.

Pieniądze nie przepadną
Ważną sprawą jest też to, że pienią-

dze przekazane z OFE do IKE będą 
podlegały dziedziczeniu, a po osiąg-
nięciu wieku emerytalnego będą mo-
gły być swobodnie wypłacone w ca-
łości bądź w ratach i będą wówczas 
wolne od jakichkolwiek podatków.

Z tytułu przekształcenia wno-
szona będzie opłata odpowiadają-
ca wartości 15 proc. aktywów netto 
OFE – równoważna efektywnej sto-
pie opodatkowania emerytur z ZUS. 
Do jej zapłaty w dwóch rocznych 
transzach (w 2020 i 2021 roku) będą 
zobowiązane specjalistyczne fundu-
sze inwestycyjne otwarte, powstałe 
z przekształcenia OFE. 

Po dwóch latach od wejścia w ży-
cie ustawy będzie można łączyć ist-
niejące wcześniej IKE z tym powsta-
łym z przekształcenia OFE.

Pierwotnie zakładano, że ustawa 
wejdzie w życie 1 listopada 2019 ro-
ku, jednak obecnie ma to być lipiec 
2020 roku. (miir, tom)

Likwidacja OFE będzie 
dotyczyła 16 mln Polaków. 

W wyniku konsultacji 
publicznych wprowadzono, 
obok poprawek redakcyjno-
-legislacyjnych, 
kilka ważnych zmian. 
Przede wszystkim ustawową 
gwarancję, że pieniądze 
przekazane do IKE stają 
się prywatną własnością 
oszczędzających

Aby środki z OFE trafiły do 
IKE, nie trzeba składać żadnych 
dokumentów ani niczego zała-
twiać – w przyszłym roku sta-
nie się to z automatu.

Pieniądze odłożone na in-
dywidualnym koncie emery-
talnym są dziedziczone (te, 
które trafią do ZUS-u – nie).

Po osiągnięciu wieku eme-
rytalnego będzie można wy-
płacić od razu całą zgroma-
dzoną kwotę albo w ratach 
(z ZUS-u zostanie wypłacona 
w postaci emerytury).

Wypłacając pieniądze z IKE, 
nie trzeba będzie płacić po-
datku dochodowego (od zu-
sowskiej trzeba będzie zapła-
cić normalny PIT). 

Aby pieniądze z OFE trafiły 
do ZUS, a nie na indywidual-
ne konto emerytalne, trzeba 
będzie w wyznaczonym ter-
minie złożyć odpowiednią de-
klarację (szczegóły znajdą się 
w ustawie).

Holandia i Dania zajęły dwa 
pierwsze miejsca w tegorocz-
nym zestawieniu indeksu eme-
rytalnego Melbourne Mercer. 
Oba te państwa uzyskały naj-
wyższą ocenę A pod względem 
poziomu bezpieczeństwa finan-
sowego zapewnianego na eme-
ryturze. Australia, z oceną B+, 
zajęła trzecie miejsce. W pierw-
szej dziesiątce znalazły się jesz-
cze: Finlandia, Szwecja, Norwe-
gia, Singapur, Nowa Zelandia, 
Kanada i Chile.

Badanie Melbourne Mercer 
obejmuje 37 państw. Kraje te 
reprezentują około dwie trzecie 
światowej populacji. W global-
nym zestawieniu Polska zajęła 
21. pozycję (w punktacji wciąż 
poniżej średniej, ale wyraźnie 
wyżej niż przed rokiem). Gorzej 
od naszego kraju zostały oce-
nione m.in.: Arabia Saudyjska, 
Brazylia, Hiszpania, Austria, RPA, 
Włochy, Korea Południowa, Tur-
cja, Argentyna, Chiny, Japonia, 
Indie.

Stworzony przez austra-
lijską firmę doradczą Mercer 
– przy współpracy z Australij-
skim Centrum Badań Finan-
sowych (ACFS) – Światowy 
Indeks Emerytalny (The Mel-
bourne Mercer Global Pension 
Index) pozwala ocenić zmiany 
zachodzące w publicznych sy-
stemach emerytalnych, a przy 
tym uchwycić pozytywne i ne-
gatywne działania w nich za-
chodzące. Ranking przedstawia 
przy tym niezbędne zalecenia 
naprawcze usprawniające czy 
też likwidujące pojawiające się 
nieprawidłowości. Jeżeli chodzi 
o Polskę, zalecenia dotyczą m.in. 
podniesienia poziomu oszczęd-
ności gospodarstw domowych 
i zwiększenia możliwości pracy 
osób starszych.

Indeks
emerytalny
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– Gdyby RADOSŁAW 
RATAJSZCZAK nie znalazł się 
we Wrocławiu, tego Afrykarium 
by nie było – powiedział na 
spotkaniu z okazji piątej 
rocznicy otwarcia tego obiektu 
WŁODZIMIERZ PATALAS, 
sekretarz miasta Wrocławia.

W ubiegłym miesiącu pisaliśmy 
w tym miejscu o Afrykarium, bo 
w październiku upłynęło pięć lat od 
chwili uruchomienia dla zwiedza-
jących tego szczególnego miejsca. 
Dzisiaj wracamy do tego obiektu 
wystawienniczego i hodowlanego, 
który dwa lata temu znalazł się na 
liście siedmiu cudów świata zoo-
logicznego. Dlaczego? Bo o Afry-
karium nigdy za dużo, a poza tym 
odbyła się tam mała urodzinowa 
uroczystość.

Spotkanie urodzinowe na terenie 
Afrykarium było okazją do wspo-
mnień i podziękowań – dla projek-
tantów (obiekt zaprojektowali ar-
chitekci z pracowni ArC2 Fabryka 
Projektowa: Mariusz Szlachcic oraz 

Dorota Szlachcic), budowniczych 
(głównym wykonawcą była firma 
Inter-System) i tych wszystkich, 
którzy opiekują się mieszkańcami 
„wrocławskiej Afryki”. 

Skąd wzięło się Afrykarium? 
– Przez całe swoje życie pracuję 
w ogrodach zoologicznych. Zaczą-

łem jako pielęgniarz w poznańskim 
zoo. Byłem brygadzistą, asysten-
tem, kierownikiem, zastępcą dyrek-
tora… No a później przyszedł czas 
na Wrocław – mówił na urodzino-
wym spotkaniu prezes zoo Radosław 
Ratajszczak. – Przeniosłem się tutaj 
prawie trzynaście lat temu. Często 
jeździłem do ogrodów holenderskich. 
Placówki w Arnhem, Amsterdamie, 
Rotterdamie były kiedyś inspira-
cją dla prawie wszystkich. I kiedyś, 
wracając stamtąd, pomyślałem sobie: 
A dlaczego nie tutaj? Czy my jeste-
śmy gorsi? Czy nasze mózgi inaczej 
pracują? Kiedy dojechałem do domu, 
byłem już gotowy z koncepcją. Co to 
ma być. Jak to ma być. Jaką rolę ma 
pełnić. We Wrocławiu wszystko staje 
się możliwe. To miasto ma niezwykłą 
atmosferę – mówił szef zoo.

Włodzimierz Patalas, sekretarz 
miasta Wrocławia, powiedział, że 
gdyby Radosław Ratajszczak nie 

znalazł się we Wrocławiu, tego 
Afrykarium by nie było. – Cieszę 
się więc z tego, że przed laty ko-
misja konkursowa na 
dyrektora zoo, któ-
rej przewodniczyłem, 
wskazała na szefa tej 
placówki właśnie Ra-
dosława Ratajszczaka. 
To, że decyzja o budowie Afryka-
rium była słuszna, najlepiej świad-
czy liczba odwiedzających. Latem 

tego roku pojawił się tutaj 8-milio-
nowy gość. Przy okazji pięciolecia 
Afrykarium trzeba też dodać, że 
to nie jedyna inwestycja 
w naszym zoo. Ogród ca-
ły czas się zmienia – do-
dał przedstawiciel samo-
rządowców.

Marek Nawara, który 
szefował głównemu wy-
konawcy Afrykarium, 
wspominając czasy budo-
wy, mówił: – Ten obiekt, 
ta realizacja, to była szalona pasja 
wielu ludzi. Walczyliśmy tu z wie-
loma wyzwaniami o różnych po-

rach dnia i nocy. Gdynia powstała 
z marzeń morza. Afrykarium po-
wstało z marzeń Sławka Ratajszcza-

ka. Tymi marzeniami 
zaraził wiele osób. 
Wszyscy pamięta-
my, że budowa trwa-
ła przez siedem dni 
w tygodn iu.  Ten 

obiekt nie powstałby bez serca, 
które dali podczas pracy tutaj lu-
dzie, którzy budowali, projektowali. 

Mieliśmy znakomitego projektanta. 
Połączyliśmy użyteczność z intere-
sującym efektem wizualnym. Jeste-

śmy dumni z Wrocławia 
między innymi dlatego, 
że robimy takie niezwykłe 
rzeczy. Trzeba też podzię-
kować tym, którzy są kon-
tynuatorami projektantów 
i budowniczych i dzisiaj 
opiekują się zwierzętami, 
zarządzają skomplikowa-
nym systemem utrzyma-

nia. To jest miejsce, które daje wiele 
pozytywnych emocji.

Tomasz Miarecki

Żmigród – str. 13 Kąty Wrocławskie – str. 12
Ścinawa – str. 7

Żórawina – str. 10Łagiewniki – str. 13 Piława Górna – str. 6

Marzenia się spełniają

O początkach Afrykarium wspominali (od lewej): Włodzimierz Patalas – sekretarz miasta Wrocławia, 
Marek Nawara – przed laty szefował generalnemu wykonawcy budującemu Afrykarium 
i Radosław Ratajszczak – prezes wrocławskiego zoo 

Plac budowy Afrykarium był nietypowy. To środek pełnego zwierząt ogrodu zoologicznego, 
który przez cały czas trwania prac musiał być dostępny dla zwiedzających 

Afrykarium jest jedną z największych atrakcji turystycznych w Polsce. Od otwarcia odwiedziło je 
ponad osiem milionów osób 
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W NUMERZE

Czernica 9

Grudziądz 3

Kąty Wrocławskie 12

Krotoszyce 6

Łagiewniki 13

Piława Górna 6

Polanica-Zdrój 8

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 5

Ścinawa 7

Wisznia Mała 11

Wrocław – Muzeum Narodowe 14

Wrocław – Narodowe Forum Muzyki 4

Żmigród 13

Żórawina 10


