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Przede wszystkim merytoryka
Na dobrą pracę i realizację przyszłorocznych planów Powiatu Oleśnickiego 
na pewno będzie miała wpływ współpraca starosty i zarządu z Radą Powiatu. 
– Staramy się na bieżąco rozwiązywać problemy, oceniam, iż w naszych wspólnych 
relacjach jest coraz lepiej – podkreśla starosta SŁAWOMIR KAPICA. – Warto 
koncentrować się na merytoryce i owocnej pracy na rzecz ogółu, 
niż na nikomu nie służącym oraz destrukcyjnym politykierstwie. 

Na pierwszym miejscu inwestycje
Dla gminy Łagiewniki asumptem strategicznym dla jej rozwoju będzie przebudowa 
trasy szybkiego ruchu S8. – Dużo spodziewamy się po tej rządowej inwestycji – mówi 
wójt JAROSŁAW TYNIEC – bo dzięki niej uzyskamy świetne połączenie nie tylko 
z Wrocławiem, ale też z obwodnicą S8 i autostradą A4. Nasza gmina na pewno 
odniesie konkretne korzyści z lepszego i szybszego skomunikowania. 

Był to dziwny rok…

Obawy, rekordy 
i nieprzemijające walory 

– Planujemy podtrzymać trend inwestycyjny, korzystając z Funduszu Dróg 
Samorządowych i Funduszu Inwestycji Samorządowych. Mamy kilka priorytetów, 
w tym budowę ronda z samorządem miasta Oława, a z samorządem jelczańskim 
spróbujemy przebudować główną arterię w Jelczu-Laskowicach – mówi starosta 
oławski ZDZISŁAW BREZDEŃ. – A przy Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Zawodowego w Oławie zamierzamy zbudować obiekt, w którym 
odbywałaby się praktyczna nauka zawodu.

Polanica-Zdrój nadal jest piękna i modna nie tylko w Polsce, ale również daleko poza 
jej granicami i żadna zaraza nie może tego faktu zmienić. – Popularność Polanicy 
nie maleje, a najlepiej widać to po aktach notarialnych – uśmiecha się burmistrz 
MATEUSZ JELLIN. – Notujemy bardzo duży ruch na rynku nieruchomości, 
w zasadzie wszystkie nasze przetargi kończą się sukcesem i sprzedajemy 
niemało działek pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycyjne. 

Niech radość i nadzieja nadchodzącego Bożego Narodzenia 
będzie z nami zawsze, 

niech Nowy Rok 2021 przyniesie zdrowie, sukcesy, pogodę ducha 
oraz wiele optymizmu i radości 

z budowania naszych małych ojczyzn 
życzy

Redakcja „Gminy Polskiej. Krajowego Przeglądu Samorządowego”
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Mity, fakty, opowiastki
Gdy wójt gminy Skarbimierz (pow. brzeski, 
woj. opolskie) Andrzej Pulit wybił w roku 
2011 monetę ze swoim wizerunkiem, wielu 
traktowało to w kategoriach kaprysu, lecz 
monetę wybito za pieniądze podatników. 
Teraz samorządowcem zawładnęła inna 
potrzeba – elektryczne auto za 260 tys. zł 
oraz stacje do jego ładowania za 45 tys. zł, 
a pieniądze na ten cel zabezpieczono już 
w budżecie gminy. Warto też podkreślić, iż 
motoryzacyjną sagę w powiecie brzeskim 
rozpoczął starosta Jacek Monkiewicz od 
auta za 120 tys., niedługo później przebił 
go burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, 
kupując samochód za 150 tys. zł. Wyścig na 
wypasione fury wygrywa jednak wójt Pulit.

• • •
W Brzegu na Opolszczyźnie zderzyły 
się trzy samochody – dwie osobówki 
i ciężarówka. Kierowcą jednego z aut 
osobowych był komendant straży 
gminnej w Skarbimierzu Jan M., który 
miał 1,3 promila alkoholu w organizmie. 
Komendant miał pecha, bowiem najechał 
na tył auta kierowanego przez naczelnika 
wydziału ruchu drogowego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Opolu, 
który następnie rąbnął w ciężarówkę. 
Sprawa została skierowana do sądu.

• • •
W Sądzie Rejonowym w Skarżysku 
Kamiennej rozpoczął się proces 
prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego 
Jarosława Górczyńskiego, 

który oskarżony jest o przekroczenie 
uprawnień w związku z przetargami na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych. Prokuratura postawiła 
prezydentowi dwa zarzuty. Pierwszy 
dotyczy przekroczenia uprawnień 
w związku z przeprowadzeniem 
w roku 2016 procedur przetargowych 
w sprawie gospodarowania odpadami 
„w sposób uniemożliwiający złożenie 
prawidłowych ofert podmiotom innym 
niż podmiot dotychczas świadczący 
te usługi oraz niezagwarantowania 
wymaganego prawem równego 
traktowania wszystkich oferentów 
i uczciwej konkurencji i działania w ten 
sposób na szkodę interesu publicznego 
i prywatnego”. Natomiast drugi 
zarzut dotyczy złożenia w roku 2017 
„fałszywego pisemnego oświadczenia 
w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego na odbiór odpadów”. 
Według śledczych, skutkiem tego był 
wybór oferty o ponad 1,8 mln zł droższej. 
Górczyński nie przyznał się do winy, 
a proces toczy się z wyłączeniem 
jawności, ponieważ sąd przychylił się do 
wniosku obrońcy, który argumentował, 
iż przedmiotem procesu będą 
m.in. intymne relacje towarzyskie 
i zawodowe oskarżonego. Prezydentowi 
Ostrowca Świętokrzyskiego grozi 
do 10 lat pobawienia wolności.

• • •
Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał 
w mocy wyrok uniewinniający prezes 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
Iwonę B.-B. od zarzutów niedopełnienia 
obowiązków i przekroczenia uprawnień. 
Prokuratura we Włocławku zarzuciła 
prezes olsztyńskiej RIO, iż w czasie 
godzin pracy prowadziła szkolenia 
m.in. dla Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Warszawie, Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Olsztynie, Szkoły 
Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, 
Warmińsko-Mazurskiego Centrum 
Edukacji Samorządowej, Stowarzyszenia 
Organizatorów i Menedżerów Pomocy 
Społecznej i Ochrony Zdrowia Regionu 
Warmińsko-Mazurskiego oraz Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Olsztynie. 
W ocenie prokuratury szkolenia te miały 
charakter prywatny, a prezes pobierała 
za nie pieniądze, choć w tym czasie 
otrzymywała też wynagrodzenie 
z RIO. Z ustaleń prokuratury wynikało, 
że Iwona B.-B. uzyskała w ten sposób 
za każde szkolenie od kilkuset złotych 
do ponad trzech tysięcy złotych. 
W jednym przypadku prokurator uznał, 
iż prezes nie tylko nie dopełniła swoich 
obowiązków świadczenia pracy, ale także 
przekroczyła swoje uprawnienia. Miała 
bowiem przeprowadzić szkolenie dla 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Olsztynie – tj. dla jednostki samorządu 
terytorialnego – czego zabrania ustawa 
o regionalnych izbach obrachunkowych. 
Iwonie B.-B. przedstawiono również 
zarzut przywłaszczenia ponad 13 tys. zł za 
szkolenia przeprowadzone w roku 2013 
dla dwóch podmiotów, w tym Najwyższej 
Izby Kontroli. W tych dwóch przypadkach 
oskarżona miała być delegowana do 
wykonywania obowiązków służbowych, 
zatem – w ocenia prokuratury – dochody 
z działalności szkoleniowej były 
dochodami budżetu państwa. Czwarty 
i ostatni zarzut prokuratury wobec prezes 
olsztyńskiej RIO dotyczył wyłudzenia 
poświadczenia nieprawdy w postaci 
polecenia wyjazdu służbowego. Proces 
w tej sprawie rozpoczął się 15 stycznia 
2020 roku przed Sądem Rejonowym 
w Olsztynie. Prezes nie przyznała się 
do winy, wyjaśniając m.in., że jest 
niepełnosprawna i zgodnie z prawem 
ma krótszy dzień pracy, a rozliczała swój 
czas pracy tygodniowo i w związku 
z tym mogła jeden dzień w tygodniu 
mieć wolny. Ten dzień przeznaczała 
na prowadzenie szkoleń. Ponadto 
Iwona B.-B. zapewniła, iż część spotkań, 
traktowanych przez prokuraturę za 
szkoleniowe, w rzeczywistości była 
spotkaniami służbowymi, w których 
uczestniczyła jako prezes RIO. Sąd 
uniewinnił prezes od wszystkich 
zarzutów, uznając, iż nie ma dowodów 
na to, aby oskarżona w związku 
z przeprowadzonymi szkoleniami 
nie przepracowała w RIO pełnego 

wymiaru czasu pracy. Tym samym nie 
było podstaw do uznania pobranego 
wynagrodzenia za nienależne. 
Sąd podkreślił także, że oskarżona 
jako kierownik jednostki miała 
nienormowany, zadaniowy czas pracy 
i do pracy przychodziła w godzinach 
urzędowania RIO, jak również 
w godzinach popołudniowych. 
Ponadto czas pracy oskarżonej jako 
osoby niepełnosprawnej był skrócony 
o jedną godzinę dziennie. Poza tym sąd 
stwierdził, iż pani prezes nie powinna 
zawierać umów z MOPS w Olsztynie 
i wykonywać pracę szkoleniową na 
rzecz takiej jednostki, ale w ocenie sądu 
społeczna szkodliwość tego czynu 
była znikoma.

• • •
Sąd Okręgowy w Kaliszu podtrzymał 
wyrok pierwszej instancji, skazujący byłą 
burmistrz Nowych Skalmierzyc Bożenę B.  
za mobbing wobec pracowników. 
Proces byłej burmistrz rozpoczął 
się w maju 2018, a według trzech 
pokrzywdzonych pracownic mobbing 
wobec pracowników urzędu miał trwać 
od wielu lat. W roku 2016 pracownicy 
zdecydowali się zawiadomić ostrowski 
oddział Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Poznaniu o złym traktowaniu przez 
Bożenę B. osób zatrudnionych w urzędzie. 
Pod skargą na zachowanie burmistrz 
podpisało się 48 spośród 62 pracowników 
urzędu, a Bożenie B. zarzucono znęcanie 
się psychiczne, poniżanie i dyskryminację 
ze względu na płeć.

Podglądacz samorządowy

Dolnośląski Zespół Parków 
Krajobrazowych we Wrocławiu 
(DZPK) kolejny już rok kończy 
sukcesem w postaci przyznanej 
nagrody w ogólnopolskim 
konkursie Ekolaury Polskiej 
Izby Ekologii za realizację 
całorocznego programu 
pt. „Czynna ochrona przyrody 
wyznacznikiem całorocznej 
edukacji ekologicznej 
zrealizowanej w 2019 r.”. 

Laureat nagrody przyznawanej 
przez Polską Izbę Ekologii został do-

ceniony i wyróżniony za zaangażowa-
nie w edukację ekologiczną, popula-
ryzację inwestycji i działań na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego, 
promowanie nowatorskich rozwiązań 
mających istotny wpływ na poprawę 
stanu środowiska naturalnego oraz 
aktywizację mniejszości etnicznej. 
W tym miejscu warto zwrócić uwagę 
na wzorcową współpracę jednostki 
podległej samorządowi województwa 
dolnośląskiego z organizacjami poza-
rządowymi i fundacjami działającymi 
w sferze ochrony przyrody, kontynu-
owaną od wielu lat, która przyczy-

niła się do wcześniej-
szych sukcesów DZPK, 
w tym uzyskania Pol-
skiej Nagrody Krajo-
brazowej oraz Nagro-
dy Rady Europy, czy 
utworzenia w 2105 roku 
na terenach bezpośred-
nio zarządzanych i zre-
kultywowanych przez 
DZPK obszaru objętego 
Konwencją RAMSAR. 

Doświadczenia zdobyte przez 
Laureata mogą być dla innych pod-
miotów wskaźnikiem i wyznaczni-
kiem możliwości kontynuacji nie-
odpłatnej edukacji przyrodniczej 
młodzieży w całej Polsce, w oparciu 
o zajęcia terenowe w obszarach pro-
wadzenia czynnej ochrony przyro-
dy i środki finansowe pozyskiwane 
w ramach programów rolno-środo-
wiskowo-klimatycznych. Wskazania 
tak istotne w dobie obecnie panują-
cej epidemii. 

Innowacyjność przedsięwzięcia 
edukacyjnego prowadzonego przez 
Dolnośląski Zespół 
Parków Krajobrazo-
wych we Wrocławiu 
polega na praktycznym 
wskazaniu zmieniają-
cego się klimatu i zna-
czenia w tych procesach 
m.in.: torfowisk niskich; 
małej retencji; korzyst-
nych zmian siedlisk, 
flory i fauny wskutek 
realizacji czynnej ochrony; fizyczne-
go zetknięcia się dzieci z prezentowa-
nymi wartościami przyrodniczo-go-
spodarczymi; obserwacji prowadzenia 
czynnej ochrony – zabiegów agrotech-
nicznych, wypasu koni i bydła na te-

renie użytku ekologicz-
nego w Przemkowskim 
Parku Krajobrazowym.

DZPK współpracu-
je z Fundacją Centau-
rus – Międzynarodową 
Organizacją na rzecz 
Zwierząt i Ekologii oraz 
Ogólnopolską Fundacją dla Zwierząt 
we Wrocławiu. Współpraca dotyczy 
udostępnienia możliwości wypasu ko-
ni różnych ras, uchronionych przed 
ubojem, a także współpracy z rolni-
kami w ramach prowadzenia wypasu 
bydła rasy zagrożonej wyginięciem. 

Tereny zarządzane przez DZPK są wy-
korzystywane także przez pszczela-
rzy regionu zachodniej Polski, tworząc 
niespotykany „poligon” edukacyjny. 

Czynna ochrona przyrody połączo-
na z całoroczną edukacją ekologiczną 

stała się niezwykle cennym narzędziem 
i instrumentem wypełniającym proces 
dydaktyczny placówek szkolnych. 

W okresie trzech kwartałów 2020 
roku z terenowych zajęć edukacyjno-
-przyrodniczych prowadzonych przez 
DZPK, przy zachowaniu obostrzeń sa-
nitarnych związanych z epidemią, sko-
rzystało blisko 9 tys. młodzieży.

Pomimo ogromnych utrudnień, 
wynikających z obostrzeń epidemicz-
nych, w realizacji zadań statutowych, 
zwłaszcza na tak ważnej płaszczyź-
nie jaką jest edukacja przyrodnicza, 
DZPK potrafi realizować założone 
cele, zajmując się naszym najmłod-
szym społeczeństwem na forum głów-
nie terenowych zajęć edukacyjnych 
oraz wzmacniając i propagując ruch 
turystyczny w oparciu o udostępnia-
ne walory przyrodnicze, kulturowe, 
historyczne i krajobrazowe na tere-
nie dwunastu parków krajobrazowych 
Dolnego Śląska.  (TS)

Prestiżowa nagroda Polskiej Izby Ekologii 
EKOLAUR 2020 przyznana 

Wieża widokowa na terenie DZPK

Wypas koni różnych ras, uchronionych przed ubojem

Zajęcia edukacyjne na wydmach śródlądowych
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Darowiznę �nansową 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”.

Nie żyje wójt gminy Lubań 
Zbigniew Hercuń (lat 70), któ-
ry chorował na koronawiru-
sa. Zmarł 14 listopada. Tego sa-
mego dnia, także na COVID-19, 
zmarł jeden z lubańskich radnych 
Henryk Rogacki (lat 70).

Zbigniew Hercuń był na kwa-
rantannie, ale poczuł się źle 
i jego stan nagle się pogorszył 
– tracił oddech i zaczął się dusić. 
Do domu pana wójta wezwano 
pogotowie ratunkowe, ale naj-
pierw reanimowali go członko-
wie rodziny, później miejscowi 
strażacy i ratownicy medyczni. 
Akcja ratunkowa w domu trwała 
ponad półtorej godziny, następ-
nie chorego podłączono do apa-
ratury i przewieziono do szpitala, 
lecz po kilku godzinach samorzą-
dowiec zmarł. 

Zbigniew Hercuń do końca 
swoich dni zarządzał gminą – by-
ła to już jego druga kadencja – 
i będzie pamiętany jako człowiek 

zdecydowany i dobry gospodarz, 
szanujący każdego człowieka 
i dbający o swoją gminę. Lubił też 
poznawać świat i kochał bliskie 
i dalekie podróże. 

Samorządowa polska rodzina 
straciła jednego ze swych najlep-
szych synów.

Redakcja „Gminy Polskiej” 
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Wójt Zbigniew Hercuń

Przegrali z pandemią
W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość 

 niczym nie dającej się zapełnić pustki.
 Ks. Józef Tischner 

Naszemu drogiemu Przyjacielowi
redaktorowi

Tomaszowi Miareckiemu

wydawcy „Gminy Polskiej” oraz Jego Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
oraz słowa wsparcia z powodu śmierci

Mamy
 składa zespół 
 „Gminy Polskiej. Krajowego Przeglądu Samorządowego”

Mniejsze miasta dzięki 
pandemii mogą zahamować 
odpływ ludności. Nowych 
mieszkańców przyciągnęłyby 
inwestycje w czyste środowisko 
i oferta mieszkań na wynajem.

Wyludnianie się małych i śred-
nich miast oraz ucieczka młodych 
do większych aglomeracji to zja-
wisko obserwowane od dawna. 
Z powodu pandemii i pracy zdalnej 
okazało się, że nie trzeba mieszkać 
blisko miejsca pracy, co może oka-
zać się szansą dla mniejszych ośrod-
ków. Ich dużym plusem są też niższe 
koszty utrzymania. 

Według prognozy GUS, zaktua-
lizowanej w 2017 roku, dotyczącej 
zmiany liczby ludności w gminach, 
do 2030 roku w dwóch gminach na 
trzy nastąpi spadek liczby ludno-
ści (czyli w 1665 gminach spośród 
wszystkich 2478). Przy tym w 1007 
gminach ubytek ludności wyniesie 
powyżej 5 proc., a w 322 – powy-
żej 10 proc. Najgorsze prognozy do-

tyczą województw ściany wschod-
niej, z wyjątkiem Podkarpacia. 
Aż 43,2 proc. gmin z wojewódz-
twa podlaskiego i 27,7 proc. z Lu-
belszczyzny straci więcej niż 
10 proc. populacji. Dotyczy to rów-
nież więcej niż co piątej gminy 
w województwie warmińsko-ma-
zurskim, ale również na Opol-
szczyźnie i Dolnym Śląsku.

– Do niedawna wydawało się, 
że depopulacja i migracje do du-
żych miast to jest coś nieunik-
nionego. Pandemia, ale również 
pewne tendencje społeczne poka-
zały, że małe i średnie miasta nie są 
z góry skazane na porażkę – mówi 
agencji Newseria Biznes Aleksander 
Jankowski, dyrektor inwestycyjny 
w Aesco Group. 

Przewagą mniejszych społeczno-
ści jest większa przestrzeń, kontakt 
z naturą, większy spokój, a więc 
cechy, które budują komfort życia. 
Jednym z najważniejszych elemen-
tów ich zapewnienia jest samorzą-
dowe budownictwo mieszkanio-
we. Z danych GUS wynika, że od 

stycznia do października 2020 roku 
włącznie w Polsce oddano do 
użytkowania 176,4 tys. mieszkań, 
o 6,1 proc. więcej niż rok wcześ-
niej. Z tego niemal 65 proc. z prze-
znaczeniem na sprzedaż lub wyna-
jem, a 33,6 proc. to budownictwo 
indywidualne. Na komunalne przy-
padło 0,43 proc., a na społeczne 
czynszowe – 0,63 proc. W ostat-
nich pięciu latach przeciętna gmina 
w Polsce wybudowała pół mieszka-
nia rocznie, w tym samym czasie ta 
sama przeciętna gmina sprzedała 
10 razy tyle mieszkań. Oznacza to, 
że zasoby komunalne gmin gwał-
townie się kurczą. Wynika to z te-
go, że zarówno system prawny, jak 
i potoczne myślenie utożsamia sa-
morządowe budownictwo z funkcją 
socjalną. A istnieje potrzeba pro-
mowania budownictwa mieszkanio-
wego jako narzędzia rozwojowego, 
które pozwoli gminom przełamać 
trendy depopulacyjne i utrzymać 
zdolności świadczenia swoich usług 
w przyszłości.

 (newser, mn)

Od wielu lat wspieramy 
polskich misjonarzy 
działających 
na Madagaskarze. 
I namawiamy 
do tego innych.

Wsparcie udzielane pol-
skim misjonarzom pracu-
jącym na Madagaskarze to 
w rzeczywistości pomoc 
dla jednego z najbiedniej-
szych krajów świata. Ka-
płani ze Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy Win-
centego a Paulo i siostry 
miłosierdzia (zwane popu-
larnie szarytkami) prowa-
dzą na Czerwonej Wyspie 
misyjne ośrodki zdrowia, 
szpitale, szkoły, internaty. Uczą 
Malgaszy czytać, pisać, racjo-
nalnie gospodarować. Pomagają 
na co dzień w najtrudniejszych 
sprawach. A w tamtym świecie 
nie jest to łatwe.

Madagaskar to piękne, chociaż 
mocno zdewastowane miejsce na 
mapie świata. Malgasze to przy-

jaźni, ciepli, otwarci na innych lu-
dzie. Cały czas potrzebują jednak 
pomocy. Ta, której dostarczają im 
misjonarki i misjonarze, jest sen-
sowna. Widzieliśmy to i może-
my ręczyć, że każdy grosz, każda 
paczka z żywnością, odzieżą, po-
mocami szkolnymi trafia do po-
trzebujących.  (tm)

Ratunek w pandemii?Misja 
Madagaskar

Najszybciej wyludniające się 
miasta w Polsce (w oparciu 
o dane GUS z 2019 roku, w po-
równaniu do 2002 roku): 
Władysławowo (woj. pomor-
skie), Jastarnia (woj. pomor-
skie), Kazimierz Dolny (woj. 
lubelskie), Pieszyce (woj. dol-
nośląskie), Hel (woj. pomor-
skie), Działoszyce (woj. świę-
tokrzyskie), Zawadzkie (woj. 
opolskie), Toszek (woj. śląskie), 
Kleszczele (woj. podlaskie), 
Dęblin (woj. lubelskie).
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O koncertowaniu w czasie 
pandemii, nowym albumie 
nagrywanym z Bomsori Kim 
i współpracy z NFM Filharmonią 
Wrocławską opowiada 
dyrektor artystyczny zespołu 
GIANCARLO GUERRERO.

– Jak pandemia zmieniła pana 
życie i sposób, w jaki myśli pan 
o muzyce?

– Przede wszystkim pozwoli-
ła mi jeszcze bardziej docenić to, 
co mam. Przyjmujemy, że niektó-
re rzeczy w naszym życiu są pew-
ne, nigdy się nie skończą. Ciągle 
miałem dużo do zrobienia i… nag-
le zdałem sobie sprawę, jak bardzo 
to wszystko jest kruche. To może 
się po prostu skończyć. Możesz się 
poważnie rozchorować, albo na-
wet umrzeć. To jest możliwe wszę-
dzie, ale pandemia obejmująca cały 
świat…? W najgorszych koszma-
rach nie śniło mi się, że to może 
się w ogóle zdarzyć, zwłaszcza jeśli 
wziąć pod uwagę to, jak rozwinię-
tą medycyną dysponujemy. Nikt nie 
przypuszczał, że cały świat po pro-
stu się zatrzyma. W marcu wyda-
wało mi się, że w kwietniu wszyst-
ko wróci do normy. Za każdym 
razem, kiedy mam przywilej, by 
stanąć na podium i zadyrygować, 
jest to dla mnie dużo bardziej wy-
jątkowe niż wcześniej. Z drugiej 
strony… zatrzymanie się i zwolnie-
nie tempa także się przy-
dało. Wcześniej cały czas 
działałem, a kiedy się za-
trzymałem, mogłem na-
reszcie spędzić czas ze 
swoją rodziną. Jako mu-
zyk wiecznie podróżu-
ję, żyję na walizkach, 
a wtedy musiałem zostać 
w domu, co było trudne, 
bo nie jestem do tego przyzwycza-
jony. Jednak możliwość spędze-
nia czasu z dziećmi, które wróci-
ły ze swoich uniwersytetów, była 
prawdziwym błogosławieństwem. 
Wydarzyło się wiele pozytywnych 
rzeczy, mogłem docenić czas spę-
dzony ze swoją rodziną, bo ży-
cie mija przecież bardzo szybko. 
Ale dość już tego, pora wracać do 
działania!

– Jest pan także dyrektorem 
Nashville Symphony. Jaka jest sy-
tuacja orkiestr i instytucji kul-
turalnych w Stanach Zjednoczo-
nych?

– Fatalna, zarówno z instytucjo-
nalnego, jak i z finansowego punk-
tu widzenia. Niektórzy muzycy od 
kilku miesięcy nie dostali pensji. 
Taka jest sytuacja 90 procent or-
kiestr w Ameryce. System finan-
sowania jest tam całkiem inny. 
W Europie i w innych częściach 
świata instytucje utrzymuje pań-
stwo, w Stanach Zjednoczonych 
wszystko opiera się na prywatnym 

dotowaniu – na orkiestry łożą spon-
sorzy i korporacje. Jedno i drugie 
podejście ma swoje plusy i minusy. 
Myślę, że najlepsze jest ich połącze-
nie. W Ameryce nie prowadzi się 
obecnie sprzedaży biletów, sponso-
rzy są ostrożni, jeśli chodzi o datki, 
wielu ludzi wstrzymało wpłaty. Naj-
większe orkiestry, takie jak te z Chi-
cago, Bostonu czy Nowego Jorku, 
mają swoje fundacje, więc jest im 
trochę łatwiej. W Nashville niestety 
jest inaczej. Mamy salę, wszystko 

zależy od tego, ile biletów sprzeda-
my. W każdym mieście jest trochę 
inaczej i niektóre orkiestry dają radę 
się utrzymywać, choć nawet te naj-
większe znacznie obniżyły pensje. 
Bardzo martwię się o orkiestrę 

z Nashville. Nie wiem, 
jak radzą sobie muzycy 
i w jaki sposób utrzymują 
swoje rodziny. Im dłużej 
to trwa, tym jest gorzej. 
Niektórzy z nas mają ja-
kieś oszczędności, ale one 
też się kiedyś skończą. To 
nie jest tak, że da się pójść 
do pracy gdzie indziej 

– nigdzie nie ma pracy. Wszystkie 
orkiestry wstrzymały działalność. 
Zastanawiam się, co mogą zrobić 
te instytucje. Rzeczywistości nie da 
się zmienić. Jest mi z tym źle. Mam 
szczęście, że mogłem przylecieć 
do Europy i pracować tutaj. Mar-
twię się o moich kolegów w Stanach 
Zjednoczonych i czuję frustrację, bo 
nie mogę im pomóc. Mogę krzyczeć 
i przeklinać, ale co to da?

– A streamingi, przeniesienie 
działalności do internetu?

– To nie pokrywa kosztów. Po-
dam przykład. Powiedzmy, że chce 
się zorganizować streaming, a opła-
ta wyniesie 20 dolarów. To duża 
kwota jak na wydarzenie online, ale 
może weźmie w nim udział 5000 
osób. Nigdy do tego nie dojdzie, ale 
powiedzmy, że tak właśnie będzie. 
Razem da nam to 100 000 dola-
rów, ale przecież opłacenie orkie-
stry kosztuje 300 000 dolarów na 
tydzień, a za streaming też trzeba 
zapłacić, za całą produkcję takiego 
przedsięwzięcia. W rezultacie wy-

daje się pieniądze tylko po to, aby 
je stracić. Może powinniśmy się po-
święcić? Problem w tym, że jeśli tak 
zrobimy, to kiedy wrócimy do nor-
malnej działalności, nie będziemy 
mieć nic. Lepiej więc oszczędzać, 
co się ma, i w ten sposób ułatwić 
sobie powrót do koncertowania. Bę-
dziemy na to potrzebować środków. 
Niczego się nie osiągnie, wydając 
pieniądze. 

– Jakie są pańskie odczucia, je-
śli chodzi o nadchodzące koncerty 

z NFM Filharmonią Wrocławską, 
odbywające się w ramach jubile-
uszu 75-lecia tej orkiestry?

– To, że mogę tu być, czyni mnie 
najszczęśliwszym człowiekiem na 
świecie! Cieszę się, że dane mi by-
ło przylecieć pomimo obowiązują-
cych, poważnych restrykcji. Bardzo 
ciężko pracujemy. Koncertowa-
łem niedawno w Portugalii, jestem 
głównym dyrygentem gościnnym 
Gulbenkian Orchestra. Zorganizo-
wanie tych wszystkich podróży za-
jęło dwa miesiące. Każdego dnia 
dowiadywałem się czegoś nowego, 
rządy poszczególnych krajów nie 
bardzo orientowały się, co robić. To 
było okropne, każdego dnia ci sami 
ludzie mówili nam zupełnie różne 

rzeczy. Sytuacja jest bardzo dyna-
miczna, dopiero mieliśmy strefę żół-
tą, która zmieniła się na czerwoną. 
Stanęło na tym, że zarówno Gulben-
kian Orchestra, jak i NFM wystoso-
wały listy, w których uznały, że je-
stem osobą niezbędną do działania 
tych instytucji. Są więc co prawda 
obostrzenia związane z podróżo-
waniem, ale zdarzają się wyjątki. 
Z perspektywy NFM moja obec-
ność była też niezbędna ze wzglę-
du na kontrakt i nagrania z firmą 
Deutsche Grammophon. 

– Jak orkiestra radzi sobie na 
próbach?

– O, mój Boże! Jesteśmy tak zaję-
ci pracą, że na ten krótki czas całko-
wicie zapominamy o pandemii. To 
balsam dla duszy. Przez moment ży-
cie znowu jest normalne. Ale mam 
także obawy, bo cały czas pamiętam 
o tym, co dzieje się na zewnątrz.

– Pracuje pan obecnie nad no-
wym albumem z NFM Filharmo-
nią Wrocławską i Bomsori Kim. 
Czy może pan powiedzieć coś wię-
cej na temat tej płyty?

– Znam Bomsori od wielu lat. By-
łem dyrygentem w czasie konkursu 
w Montrealu jakieś sześć lat temu. 
Już wtedy jej gra kompletnie zwali-
ła mnie z nóg. Co za wspaniały mu-
zyk! Nawet kiedy była bardzo młoda, 
miała własne pomysły na interpreta-
cje, była dojrzała. Przyglądałem się 
rozwojowi jej kariery. Podczas te-
gorocznej trasy koncertowej z NFM 
Filharmonią Wrocławską po Stanach 
Zjednoczonych Bomsori wystąpiła 
z nami w ostatnich koncertach. 
Pomyślałem sobie wówczas, że kilka 
lat temu była wielką skrzypaczką, ale 
teraz jest jeszcze lepsza. Grała wtedy 
po raz pierwszy I Koncert skrzypcowy 
Szymanowskiego, którego nie wy-
konywała nigdy wcześniej. Muzycy 
z orkiestry także byli pod wielkim 
wrażeniem jej wykonania. Od razu 
pomyślałem, że powinniśmy zrobić 

NFM to moja rodzina
razem coś więcej, a ponieważ ona 
miała kontrakt z Deutsche Gram-
mophon, to zapadła decyzja, by na-
grać płytę właśnie ze mną i z NFM 
Filharmonią Wrocławską. Chciano 
nagrania z wykonawcami, z którymi 
Bomsori czuje głęboką więź. Usta-
lono, że na płycie mają znaleźć się 
nieznane mi wcześniej, świetne, wir-
tuozowskie utwory, takie jak dzieła 
Wieniawskiego czy Waxmana. Zro-
bię dla Bomsori wszystko i wyko-
nam z nią każdy utwór. Deutsche 
Grammophon to obecnie najważniej-
sza firma nagraniowa na świecie, 
ma wieloletnią tradycję. To, że NFM 
Filharmonia Wrocławska będzie rea-
lizowała swój pierwszy album dla tej 
firmy, mówi bardzo wiele zarówno 
o orkiestrze, jak i o samym Wroc-
ławiu. Jestem przekonany, że po tej 
płycie pojawią się następne. Poziom 
orkiestry był do tej pory dobrze skry-
wanym sekretem, a wraz z pojawie-
niem się tego albumu wszystko sta-
nie się jasne. Nie tylko sala będzie 
dobrze znana, lecz także artyści. 
Jestem z tego bardzo dumny.

– Pański kontrakt z Narodo-
wym Forum Muzyki został właś-
nie przedłużony. Jakie są pana 
plany związane z NFM Filharmo-
nią Wrocławską?

– Bardzo się cieszę, że mogę kon-
tynuować współpracę z NFM Filhar-
monią Wrocławską. Orkiestra jaś-
nieje pełnym blaskiem i pracujemy 
razem w jak najlepszej komitywie. 
Będziemy wzrastać wraz z następ-
nymi fantastycznymi wykonaniami, 
nagraniami i międzynarodowymi 
trasami koncertowymi. Zachowanie 
muzyków i publiczności sprawia, że 
czuję się we Wrocławiu jak w domu. 

Rozmawiał Oskar Łapeta

Maestro Giancarlo Guerrero
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NFM Filharmonia Wrocławska z maestro Giancarlo Guerrero
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Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Starostwo Powiatowe 
we Wrocławiu

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

starostwo@powiatwroclawski.pl
www.powiatwroclawski.pl

Epidemia koronawirusa COVID-19 
w równym stopniu dotknęła już 
chyba nas wszystkich. Statystyki 
są nieubłagane, a potrzeba 
zacieśnienia współpracy 
i wzajemnej pomocy stała się 
teraz nie tyle koniecznością, 
co potrzebą i znakiem 
tych trudnych czasów. 
Z jakimi problemami mierzą się 
samorządy w związku z epidemią 
i jakie działania podejmują, 
by złagodzić jej skutki?

Głównym problemem ostatnich 
miesięcy stała się skuteczna ochrona 
zdrowia i życia mieszkańców, ale po-
jawienie się wirusa stało się przyczy-
ną także wielu innych trudności, m.in. 
w sferze gospodarczej, w edukacji czy 
pomocy społecznej. Samorządy już 
od miesięcy cyklicznie wspomagają 
walkę z koronawirusem, starając się 
działać na wielu płaszczyznach. Nie 
tylko wyposażają jednostki i służby 
odpowiedzialne za walkę z pandemią 
w niezbędne środki ochrony osobistej, 
ale również wspierają je finansowo. 

24 listopada br. w Starostwie Po-
wiatowym we Wrocławiu miało miej-
sce uroczyste i symboliczne przekaza-
nie czeków dla wrocławskich szpitali. 
Na walkę z COVID-19 Powiat Wroc-
ławski przekazał tym razem 700 tysię-
cy złotych. W spotkaniu udział wzięli: 
Marcin Krzyżanowski – wicemar-
szałek województwa dolnośląskiego, 
któremu Roman Potocki – starosta 
Powiatu Wrocławskiego wręczył czek 
na kwotę 300 tys. zł z przeznacze-
niem dla Pogotowia Ratunkowego we 
Wrocławiu oraz dla Szpitala Specjali-
stycznego im. A. Falkiewicza, gdzie 
powstanie oddział dla kobiet ciężar-
nych zakażonych COVID-19. Sym-
boliczny czek na kwotę 400 tys. zł 
z rąk Piotra Chmurzyńskiego – prze-
wodniczącego Rady Powiatu Wroc-
ławskiego oraz Andrzeja Szawana 

– wicestarosty Powiatu Wrocławskie-
go odebrał Piotr Pobrotyn – dyrektor 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicz-
nego – z przeznaczeniem na wspar-
cie dla tymczasowego szpitala przy 
ul. Rakietowej, w którym leczyć się 
będą osoby zakażone COVID-19.

Mając na uwadze wsparcie 
w kwocie 680 tys. zł, jakiego Powiat 
Wrocławski wraz z gminami udzieli-
ły wiosną tego roku, oraz przekaza-
nej dotychczas pomocy rzeczowej dla 
jednostek powiatowych – całkowita 
kwota płynąca z Powiatu Wrocław-
skiego na walkę z COVID-19 wynio-
sła już prawie 1,5 mln zł. 

Na jaką pomoc, oprócz finanso-
wej, mogą liczyć służby wspierające 
walkę z COVID oraz jednostki po-
wiatowe? W celu zapewnienia sku-
tecznego działania służb jeszcze pod 
koniec kwietnia pomoc w postaci ma-
teriałów i środków dezynfekujących 
dotarła do jednostek powiatowych 
oraz policji. Zestaw masek z filtrem 
FFP3 otrzymała Komenda Miejska 

Policji, a środki ochrony osobistej 
– OSP. 

Kolejne jednostki, którym prze-
kazano zestawy masek i płynów do 
dezynfekcji, to Powiatowe Centrum 

Usług Społecznych w Kątach Wroc-
ławskich, Powiatowy Urząd Pracy oraz 
zawodowa piecza zastępcza i senio-

rzy. W ramach realizowanego projektu 
unijnego pn. „Wsparcie dzieci umiesz-
czonych w pieczy zastępczej w okre-
sie epidemii COVID-19”, w paździer-
niku zapoczątkowano przekazywanie 

sprzętu audiowizual-
nego i komputerowego 
z oprogramowaniem 
oraz środków ochro-
ny osobistej przedsta-
wicielom rodzin za-
stępczych, Rodzinnych 
Domów Dziecka oraz 
Placówek Opiekuń-
czo-Wychowawczych 
w Kątach Wrocław-
skich. Otrzymane 
wsparcie posłużyć ma 
bezpiecznej realizacji 
zadań tych podmio-
tów w okresie epidemii 
COVID-19.

Wsparcie otrzyma-
ła także sfera opieki 
społecznej z terenu po-
wiatu wrocławskiego 

– wobec trudnej sytuacji Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego w Wierzbi-
cach, w związku z wykryciem zaka-
żeń koronawirusem wśród personelu, 
władze Powiatu Wrocławskiego podję-
ły także szereg działań pomocowych. 
Decyzją starosty Romana Potockiego 
w październiku została tam dostar-
czona pierwsza partia środków ochro-
ny osobistej z rezerw materiałowych 
starostwa, a następnie przekazano ko-
lejne materiały: ręczniki jednorazowe, 
kombinezony ochronne i termometry.

 – Pomimo, że ZOL w Wierzbi-
cach nie jest bezpośrednio nadzo-
rowany przez Powiat Wrocławski, 
bardzo leży nam na sercu dobro je-
go podopiecznych i personelu, dla-
tego będziemy na bieżąco monitoro-
wać sytuację – mówił starosta Roman 
Potocki. – Jednocześnie pragnę po-
dziękować wszystkim instytucjom 
i ludziom dobrej woli za wszelkie 
oddolne inicjatywy niosące pomoc 
placówce. Jest to dowód na to, że 
w trudnych chwilach potrafimy się 
jednoczyć i pomagać najsłabszym.

W celu zapewnienia ciągłości 
funkcjonowania placówki, środki 
ochrony osobistej oraz środki do de-
zynfekcji zostały dostarczone rów-
nież do Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Małkowicach.

Czas pandemii sprawił, że ludzie 
zostali uwięzieni ze swoimi prob-
lemami we własnych domach. Czy 
władze powiatu znalazły sposób 
na wsparcie w tym zakresie swoich 
mieszkańców?

Epidemia i wynikająca z niej izo-
lacja społeczna to szczególnie trud-
ny czas głównie dla rodziców, dzieci 
i osób starszych. Dlatego też urucho-
miony został telefon wsparcia dla na-
uczycieli i rodziców, porad udzielają 
pracownicy Zespołu Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej we Wrocła-

Wspólny wysiłek, wspólna sprawa
– Powiat Wrocławski w walce z pandemią 

wiu. W Powiatowym Klubie Seniora 
w Kątach Wrocławskich ruszyła nato-
miast akcja „Twórczy Pakiet dla Senio-
ra”, by stworzyć szanse na podtrzyma-
nie relacji i kontaktów z seniorami oraz 
umożliwić choć częściowe zaspoko-
jenie ich potrzeb psychospołecznych. 

Z uwagi na dynamiczną sytua-
cję związaną z zachorowaniami na 
COVID-19 zainicjowano także stwo-
rzenie banku rezerw kadrowych na 
wypadek braku pracowników w pla-
cówkach opieki całodobowej na tere-
nie powiatu wrocławskiego, a w trosce 
o dobro klientów oraz pracowników 
urzędu przygotowano krótki porad-
nik „Jak można załatwić sprawy 
w urzędzie bez konieczności wycho-
dzenia z domu”, który dostępny jest 
na stronie www.powiatwroclawski.pl.

– Najbliższy czas będzie trudny 
dla nas wszystkich, ale przez wspólne 
zaangażowanie i wzajemną wyrozu-
miałość na pewno podołamy wyzwa-
niom nowej rzeczywistości – podsu-
mował starosta Roman Potocki.

(TS)

Na walkę z COVID-19 Powiat Wrocławski przekazał tym razem 700 tysięcy złotych dla wrocławskich szpitali (drugi z prawej – starosta Roman Potocki)

Już od kwietnia trwa wsparcie dla jednostek powiatowych
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Polanica-Zdrój

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

W tym roku wszystkie polskie 
samorządy zanotowały 
straty budżetowe, 
ale w gminach, gdzie dochody 
oparte są przede wszystkim 
na usługach zdrojowych 
i wczasowo-turystycznych 
wpływy budżetowe zostały 
uszczuplone najbardziej. 
Dotyczy to również perły 
dolnośląskich uzdrowisk 
Polanicy-Zdroju, w której 
sezon zimowy jest dzisiaj pod 
ogromnym znakiem zapytania.

Część zakopiańskich gmin zwró-
ciła się niedawno do rządu, aby po-
luzował obostrzenia związane 
z pandemią, w obawie o przyszłość 
restauratorów, właścicieli hoteli 
i pensjonatów. Podobny apel rozwa-
żają gminy Ziemi Kłodzkiej.

Wydłużyć ferie 
i zmniejszyć obostrzenia

– Przykładem gmin tatrzańskich, 
także gminy karkonoskie i my rów-
nież, gminy Ziemi Kłodzkiej, myśli-
my o piśmie do premiera Mateusza 
Morawieckiego, aby poluzował 
obostrzenia związane z epidemią 
koronawirusa i wydłużył ferie zi-
mowe, a nie kumulował ich w jed-
nym czasie, bowiem w tym widzi-
my największe zagrożenia mogące 
dotknąć naszych gmin – podkreślił 
burmistrz Mateusz Jellin. – Zdaje-
my sobie przecież dobrze sprawę 
z tego, iż dla gmin uzdrowiskowo-
-turystycznych zamknięcie obiektów, 
szczególnie w okresie zimowym, fe-
ryjnym i świąteczno-noworocznym, 
tożsame będzie ze śmiercią ekono-
miczną dla wielu i prawdziwą bie-
dą dla naszego regionu. Dziesiątki 
firm, które zainwestowały niemało, 
na przykład w Zieleńcu i Czarnej Gó-
rze, w zimowy biznes – w wyciągi, 
restauracje, hotele i pensjonaty – jeśli 
w tym roku nie będą miały gości, jak 
to się mówi kolokwialnie obłożenia, 
a co za tym idzie obrotów, to po pro-

stu zbankrutują i banki je zlicytują, 
ponieważ te biznesy w przeważają-
cej mierze oparte są na kredytach. 
Zatem zamknięcie sezonu zimowe-
go stanie się dla tych przedsiębior-
ców finansową zagładą, a pośrednio 
oberwą również samorządy. Wpraw-
dzie Polanica-Zdrój nie ma swoich 
stoków narciarskich i nie jest gmi-
ną narciarską, ale leżymy w bezpo-
średniej bliskości takich obiektów 
i dla wielu amatorów białego szaleń-
stwa stanowimy bazę gastronomicz-
no-noclegową. Zatem my także po-
niesiemy ewidentne straty finansowe. 
W zeszłym roku, w styczniu i lu-
tym, nasze przychody wynikające 
jedynie z opłaty uzdrowiskowej wy-
niosły prawie 500 tys. zł i jeśli taką 
stratę poniesiemy w przyszłym roku, 
będzie to dla nas ogromnym ciosem, 
gdyż w przyszłorocznym budżecie 
zaplanowaliśmy wiele inwestycji 
i z każdą złotówką będziemy się mu-
sieli liczyć i obracać ją dwukrotnie.

Marka pozwala przetrwać
Choć w tym roku samorządy 

– także Polanicy-Zdroju – otrzy-

mywały niemało różnych ciosów 
i pojawiało się wiele problemów, to 
trzeba było realizować zaplanowa-
ny budżet gminy, z czym Polanica 
dała sobie całkiem nieźle radę. 

– U nas jest z tym nieźle, bo-
wiem bez fałszywej skromności po-
wiem, że Polanica-Zdrój ma swoją 
ustaloną już od wielu lat markę i re-
nomę i w związku z tym jest bardzo 
chętnie odwiedzana przez kuracju-
szy i turystów – uśmiecha się bur-
mistrz Jellin. – Widać to było wy-
raźnie po wiosennym lockdownie, 
gdy można już było podróżować 
i otworzyły się restauracje, pensjo-
naty i hotele. Wtedy to Polanica by-
ła po prostu oblegana przez gości. 
Sezon był bardzo krótki, ale bardzo 
udany i intensywny, co podkreśla-
li nasi hotelarze i gastronomicy. 
Ale dzisiaj obawiamy się bardzo 
zamknięcia zimowego, które mo-
że nam pokrzyżować szyki i wie-
le planów. Chcę też podkreślić, iż 
po pierwszym lockdownie nasza 
gmina otrzymała prawie 1,3 mln zł 
rządowego wsparcia na inwesty-
cje, a ponadto przyspieszono nam 
wypłatę opłaty uzdrowiskowej, 
czyli równoważnika otrzymywa-
nego z Ministerstwa Finansów. 
Krótko mówiąc, udało nam się ja-
koś ten okres przetrwać, a jeste-
śmy gminą bez zadłużenia i to 
też jest dobra sytuacja, bowiem 
w razie czego możemy się ratować 
kredytem.

Dobrze pod względem 
inwestycyjnym

W gminie Polanica-Zdrój w tym 
roku samorząd sprawnie realizo-
wał zaplanowane inwestycje i na-
wet udało się wprowadzić do bu-

dżetu trochę więcej niż założono 
pierwotnie. 

– Kilku zadań nie udało nam się 
wykonać, ale to tylko z powodu co-
vidowej biurokracji – przyznaje bur-
mistrz Mateusz Jellin. – W związku 

z epidemią koronawirusa instytucje 
opiniujące wnioski o dofinansowa-
nia zwolniły tempo i przez to kilku 
projektów infrastrukturalnych nie 
udało nam się uzgodnić w plano-
wanym okresie. Te przedsięwzięcia 
zmuszeni byliśmy przesunąć na rok 
przyszły, ale w to miejsce weszły 
inne zadania. Zatem rok 2020 był 
dla Polanicy-Zdroju pod względem 
inwestycyjnym – mimo pandemii 
i zmniejszonych wpływów z opła-
ty uzdrowiskowej oraz podatków, 
a także kosztów związanych z wi-
rusem – bardzo dobry. A przecież 
dodatkowo wsparliśmy finansowo 
polanicki szpital i testowaliśmy na-
szych pracowników, a to wszystko 
niemało kosztuje.

Następny rekord budżetowy
Przyszłoroczny budżet Polanicy-

-Zdroju będzie kolejnym budżetem 
rekordowym, prawie sześćdziesię-
ciomilionowym. 

– Kiedy zostałem burmistrzem, 
budżet naszej gminy wynosił 

32 mln zł, a teraz jest prawie dwu-
krotnie większy, z czego prawie 
25 mln zł przeznaczonych jest na 
inwestycje – wylicza burmistrz 
Jellin. – Planujemy m.in. budowę 
nowego przedszkola, mamy też zło-
żone, wspólnie z gminami Zagłębia 
Miedziowego, wnioski do Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego o dofi-
nansowanie wymiany oświetlenia 
ulicznego, a także złożone wnioski 
do programów norweskich dotyczą-
ce działalności ekologicznej i rewi-
talizacji naszego parku zdrojowego, 
a także trzy wnioski o dofinansowa-
nia inwestycji drogowych do Fundu-
szu Dróg Samorządowych.

Niezmiennie modna i atrakcyjna
Polanica-Zdrój nadal jest pięk-

na i modna nie tylko w Polsce, ale 
również daleko poza jej granicami 
i żadna zaraza nie może tego faktu 
zmienić. 

– Popularność Polanicy nie male-
je, a najlepiej widać to po aktach no-
tarialnych – uśmiecha się burmistrz 
Mateusz Jellin. – Notujemy bardzo 
duży ruch na rynku nieruchomości, 
w zasadzie wszystkie nasze przetar-
gi kończą się sukcesem i sprzedaje-
my niemało działek pod budowni-
ctwo mieszkaniowe i inwestycyjne. 
Zatem nieruchomości sprzedają się 
jak przysłowiowe ciepłe bułeczki 
i to samo widać na rynku prywat-
nym, a mieszkania, które od wielu 
lat nie miały nabywców, teraz sprze-
dawane są na pniu, i to po dużo wyż-

szych cenach. Można powiedzieć, że 
w tej materii, paradoksalnie pod-
czas pandemii, Ziemia Kłodzka, 
a w tym nasza Polanica-Zdrój, jest 
oblegana przez inwestorów i tury-
stów z całej Polski i przeżywa swoisty 
renesans.  S.G. (TS)

Obawy, rekordy
i nieprzemijające walory 

Boże Narodzenie i Nowy Rok 2021 – dwa piękne święta, 
dwa progi, którymi wkraczamy w nowe nadzieje i nowe marzenia. 
Niech te święta będą zdrowe, pogodne, radosne, pełne rodzinnego ciepła, 
niech rok 2021 pozwoli realizować plany 
i będzie kolejnym rokiem pełnej sukcesów pracy 
i pełnego szczęścia życia osobistego 

życzą 
Mieszkańcom Polanicy-Zdroju i Czytelnikom „Gminy Polskiej” 

burmistrz Mateusz Jellin i przewodnicząca Rady Miejskiej Marlena Runiewicz-Wac
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Burmistrz Mateusz Jellin 

Coraz bliżej wiosna, tak piękna w Polanicy-Zdroju 
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Starostwo Powiatowe w Oławie

Starostwo Powiatowe w Oławie
ul. 3 Maja 1

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

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

Urząd Miejski w Ziębicach 
ul. Przemysłowa 10 

57-220 Ziębice 
tel. 74 816 38 70 
fax 74 819 12 12 

urzad@ziebice.pl 
www.ziebice.pl

Ziębice

Nic dziwnego, że budżet gminy 
Ziębice na rok 2021 będzie 
ostrożny, co znamionuje 
rozsądnego gospodarza, 
który w dobie pandemii waży 
wszelkie sprawy. To budżet 
kontynuacji zadań, remontów 
– przede wszystkim dróg – 
i opracowywania niezbędnych 
dokumentacji do kolejnych 
naborów o zewnętrzne środki 
�nansowe.

– Mam też na-
dzieję, że uda nam 
się rozpocząć głów-
ną infrastrukturalną 
inwestycję – prze-
budowę ul. Woj-
ska Polskiego ze 
skrzyżowaniem ulic 
Wałowej i Zamko-
wej – podkreś la 
burmistrz Mariusz 
Szpilarewicz. – Za-

danie to realizowa-
ne jest przez Dolno-
śląską Służbę Dróg 
i Kolei we Wroc-
ławiu. Jest to droga 
wojewódzka prze-
budowywana z pięć-
dziesięcioprocento-
wym finansowaniem 
przez gminę Ziębice. 
Ponadto w roku 2021 
planujemy ubieganie 

Ostrożnie do przodu
się o dofinansowanie największej in-
westycji ostatnich lat w naszej gmi-
nie – budowy hali sportowo-wido-
wiskowej, a niebawem będziemy 
składać całą dokumentację do sta-
rostwa powiatowego, w celu uzyska-
nia pozwolenia na budowę. Chcę też 
zaznaczyć, że muszla koncertowa 
w Ziębicach jest już prawie gotowa 

i cieszę się, iż udało się zakończyć 
skomplikowany i kosztowny dla nas 
remont kościoła ewangelickiego.

W przyszłym roku dochody 
budżetu gminy Ziębice wynio-
są około 84 mln zł, z czego prawie 
10 mln zł przeznaczonych będzie 
na inwestycje.

S.G. (TS)

1. Budowa kompleksu sportowego przy Szkole 
Podstawowej nr 2, ul. Spacerowa (boisko wie-
lofunkcyjne z trybunami, bieżnia, skocznia, plac 
zabaw, monitoring).

2. Prawie 7 km wyremontowanych dróg gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich (powiatowe i woje-
wódzkie z dofinansowaniem gminy Ziębice, odcinki 
wskazane przez gminę), w tym przebudowa ul. Ma-
łej w Ziębicach, droga w Skalicach, w Niedźwiedziu, 
Nowinie, Głębokiej, Biernacicach, w Pomianowie 
Dolnym, Czerńczycach, ul. Parkowa w Ziębicach.

3. Budowa bieżni lekkoatletycznej i modernizacja 
stadionu miejskiego w Ziębicach.

4.  Remont byłego kościoła poewangelickiego.

5. Rewitalizacja fragmentu zabytkowych murów 
obronnych przy ul. Podwale.

6. Budowa łącznika z parkingiem przy ul. Sło-
necznej w Henrykowie.

7. Otwarcie przejścia pod Bramą Paczkowską.
8. Wykonanie pierwszego kroku do rewitalizacji 

Rynku w Ziębicach – przełożenie części kostki bru-
kowej, wymiana oświetlenia, modernizacja moni-
toringu, przygotowanie programu dotacyjnego 
na remonty elewacji zabytkowych kamienic.

9. Wprowadzenie pierwszych działek inwestycyj-
nych do oferty Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.

10. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy 
– zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśni-
czego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Starczówku.

11. Uruchomienie kolejnych kursów bezpłatnej 
komunikacji autobusowej – skomunikowanie 
wszystkich 29 miejscowości gminy.

12. Wdrożenie gminnego programu dotacyjnego 
na wymianę starych, nieekologicznych źródeł 
ciepła – 60 umów zrealizowanych (głównie 
wymiana na piece gazowe).

13. Utworzenie 10 dodatkowych miejsc w Żłobku 
Miejskim z wykorzystaniem dotacji z progra-
mu Maluch+.

14. Modernizacja Ziębickiego Centrum Kultury 
– remonty pomieszczeń biblioteki i nie tylko, 
wyposażenie.

15. Odnowienie małej architektury w Parku Miej-
skim (fontanna, dinozaury) oraz uporządkowa-
nie kwestii prawnych oraz terenu przy pomni-
ku w Brukalicach.

Inwestycje 2020

Radosnych, pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia 
i wiele zdrowia, pogody ducha i realizacji 
nawet najbardziej odważnych planów w Nowym Roku 2021 

Mieszkańcom Gminy Ziębice i Czytelnikom „Gminy Polskiej”
życzą 

burmistrz Mariusz Szpilarewicz 
i przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Sobków
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Burmistrz Mariusz Szpilarewicz

Rozmowa ze starostą oławskim 
ZDZISŁAWEM BREZDENIEM

– Niedługo koniec roku 2020, 
zatem warto go podsumować.

– Powieść Henryka Sienkiewi-
cza „Ogniem i mieczem” rozpo-
czyna się od słów: „Rok 1647 był 
to dziwny rok…” – i rok 2020 tak-
że jest dziwny. Z jednej strony to 
rok naznaczony ważnymi roczni-
cami dla historii naszego kraju, jak 
choćby Bitwa Warszawska czy stu-
lecie urodzin papieża Jana Pawła II, 
a z drugiej – dwa etapy pandemii, 
a między nimi przerwa, podczas 
której próbowano nadrobić zale-
głości. Naprawdę dziwny to rok 
wcześniej niespotykanych wyzwań, 
obaw, cierpienia i trudnej pracy, 
także samorządowej.

– Ale z drugiej strony…
– …trzeba było 

robić wszystko, aby 
w miarę normal-
nie funkcjonować, 
a na podsumowa-
nie przyjdzie jesz-
cze czas, bowiem 
jeszcze kończymy 
niektóre przedsię-
wzięcia. Generalnie 

– jeśli chodzi o realizację budżetu – 
to dzisiaj mogę ocenić, że będzie 
on zrealizowany na dobrym pozio-
mie. W tym roku skorzystaliśmy 
z Funduszu Dróg Samorządowych, 
co zabezpieczyło 
nam finansowo in-
westycje drogowe, 
ale wydaliśmy rów-
nież trochę włas-
nych pieniędzy na 
modernizację ca-
łej naszej bazy in-
f rast ruktura lnej, 
w tym oświatowej.

– Praca pod-
czas pandemii jest 
trudna…

– …i przytłacza-
jąca, a ta nienormalność przekłada 
się na naszą samorządową robotę. 
Jesteśmy teraz w drugim etapie pan-

demii, w pierwszym etapie powiat 
oławski trzymał się doskonale, nie 
mieliśmy wielu zachorowań, a prob-
lemy z nich wynikające udawało 
nam się okiełznać, ale teraz jesteśmy 

w czubie zachorowań.
– Jak wygląda 

dzisiaj, 19 listopa-
da, stan epidemicz-
ny na terenie powia-
tu oławskiego?

– Porównując licz-
bę zakażonych na te-
renie naszego powia-
tu w kwietniu z liczbą 
dotkniętych korona-
wirusem w listopa-
dzie, to mamy ich 
teraz dziesięć razy 

więcej, czyli sporo ponad 1500. Ra-
zem od początku pandemii zachoro-
wało na terenie powiatu oławskiego 

1800 osób, a potwier-
dzonych wyleczo-
nych jest 600. Mie-
liśmy i dalej mamy 
niemałe problemy 
z zakażeniami w do-
mu pomocy społecz-
nej, a ponadto docho-
dzą do tego zachoro-
wania urzędników, 

Był to dziwny rok…
ich rodzin i bliskich, które rzutu-
ją na funkcjonowanie Starostwa 
Powiatowego w Oławie.

– Wcześniej w starostwie nie 
zachorował żaden pracownik.

– To się zmieniło i nic w tym 
dziwnego, skoro liczba zachoro-
wań jest dziesięć razy większa. Wi-
dzę zmęczenie i napięcie wśród pe-
tentów naszego starostwa, czego 
skutkiem jest czasem nadmierna 
agresja i pretensje. Niestety, część 
naszych klientów nie zdaje sobie 
sprawy z tego – albo nie chce te-
go zrozumieć – iż pewne obostrze-
nia higieniczne, także te dotyczące 
bezpośredniej styczności z urzęd-
nikami, wynikają z troski o nich, 
ale również z potrzeby zachowania 
funkcjonowania urzędu. 

– Rzeczywiście trudno podsu-
mować rok 2020…

– …w którym wydatki były 
mniejsze, choć dochody Powiatu 
Oławskiego były w miarę przy-
zwoite, na co miała wpływ rzą-
dowa tarcza. Borykaliśmy się tak-
że z kłopotami wynikającymi 
z funkcjonowaniem Szpitala Po-
wiatowego w Oławie, który miał 
być szpitalem niecovidowym, ale 
w rezultacie został covidowym, 
bo gdzie mieliśmy umieścić ponad 
30 chorych. Dostaliśmy wsparcie 
od wojewody, środki ochrony i re-
spiratory, ale trzeba ludzi do obsłu-
gi tego sprzętu, a covid wykrusza 
personel medyczny. 

– Jaki będzie przyszłoroczny 
budżet Powiatu Oławskiego?

– Planujemy podtrzymać trend 
inwestycyjny, korzystając z Fundu-
szu Dróg Samorządowych i Fun-
duszu Inwestycji Samorządowych. 
Mamy kilka fajnych pomysłów 
i priorytetów, w tym budowę ron-
da z samorządem miasta Oława, 
a z samorządem jelczańskim spró-
bujemy przebudować główną arte-
rię w Jelczu-Laskowicach. Ponadto 
przy Centrum Kształcenia Prak-
tycznego i Zawodowego w Oła-
wie zamierzamy zbudować obiekt, 
w którym odbywałaby się prak-
tyczna nauka zawodu.

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 radości. 
Niech Nowy Rok 2021 spełni niespełnione jeszcze marzenia 

życzą 
Mieszkańcom Powiatu Oławskiego i Czytelnikom „Gminy Polskiej” 

starosta Zdzisław Brezdeń i przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kułakowski
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Starosta Zdzisław Brezdeń 
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Łagiewniki

Piława Górna

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

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

Tak jak to się dzieje w innych 
polskich gminach, pandemia 
koronawirusa negatywnie 
wpłynęła na pracę samorządu 
dolnośląskiej Piławy Górnej, 
lecz choć z niektórych 
zaplanowanych przedsięwzięć 
trzeba było zrezygnować, 
to i tak na inwestycje wydano 
całkiem sporo.

Dzięki władzom gminy i radnym, 
którzy wykazali się rozsądkiem i spo-
kojną pracą, samorządowi Piławy Gór-
nej udało się całkiem 
nieźle zrealizować 
tegoroczny budżet, 
choć z powodu epide-
mii niektóre inwesty-
cje zostały opóźnione, 
a z niektórych zrezy-
gnowano. 

– Niestety, z po-
wodu śmierci projek-
tanta byliśmy zmu-
szeni przesunąć na 
następny rok budo-
wę żłobka miejskie-
go, który w tym roku miał być naszą 
sztandarową inwestycją – mówi bur-
mistrz Krzysztof Chudyk. – Ale na-
wet przy takich tragediach i, moim 
zdaniem, trudnego czasu, drugi, mi-

jający już rok obecnego samorzą-
du w Piławie Górnej, mimo wszyst-
ko spełnił oczekiwania wyborców. 
A przecież nasza praca nie była tak 
efektywna jak w normalnych warun-
kach, wiele osób zachorowało, dzieci 
nie chodziły do szkoły i trzeba było 
zawieszać pracę przedszkola. Ponad-
to odwołanych zostało wiele imprez 
kulturalnych i sportowych – w tym 
nie odbyły się Dni Piławy Górnej. 
Ale na osłodę po raz pierwszy uda-
ło nam się zorganizować imponują-
cą imprezę biegową – bieg miejski 

na 11 km, który swą 
nazwą Piławska Skała 
nawiązuje do tradycji 
kamieniarskich nasze-
go miasta.

Nic też dziwnego, 
że – z powodu obiek-
tywnych trudności – 
w roku 2020 rozmia-
ry inwestycji w Piławie 
Górnej będą mniejsze 
od planowanych, ale 
i tak nakłady inwesty-
cyjne wyniosą prawie 

3 mln zł, co przy 29-milionowym bu-
dżecie nie jest wcale najgorzej. Warto 
też podkreślić, iż zrealizowano wiele 
istotnych zadań, w tym m.in.: nowy 
dach na remizie strażackiej, drugi 

etap remontu instalacji elektrycznej 
przedszkola, zakończono rozbudo-
wę cmentarza komunalnego, budowę 
nowej sieci kanalizacji deszczowej 
na osiedlu mieszkaniowym i budowę 
wodociągu do planowanego żłobka. 

– Postanowiliśmy także w tym 
roku położyć duży nacisk na stwo-
rzenie nowych dokumentacji pro-
jektowych dotyczących inwestycji, 
które zamierzamy realizować w na-
stępnych latach – wyjaśnia burmistrz 
Krzysztof Chudyk – w tym wyko-
nanie 700 m chodnika drogowego, 
uzbrojenie w wodociąg, kanalizację 
sanitarną i deszczową dwóch hek-
tarów terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe wielorodzinne i jed-

norodzinne, zaprojektowanie 
energooszczędnego oświetlenia 
ulicznego na terenie całego mia-
sta oraz modernizację stadionu 
miejskiego. Chcę także podkre-
ślić, iż mimo niepewności zwią-
zanej z epidemią, na rok 2021 
patrzymy z optymizmem, czego 
swoistym przykładem jest pla-
nowanie zwiększenia naszych na-
kładów inwestycyjnych do ponad 
8,5 mln zł. Oczywiście prioryteto-
wą inwestycją będzie budowa żłob-
ka miejskiego, ale przed nami także 
kilka innych ważnych zadań infra-
strukturalnych, w tym drogowych, 
które zamierzamy zrealizować dzię-
ki własnym funduszom budżeto-

Dobra robota wsparta optymizmem

wym, ale również dotacjom rządo-
wym m.in. z Funduszu Inwestycji 
Samorządowych oraz Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 HS (TS)

Wesołych, zdrowych, pogodnych, 
radosnych, rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
i dobrego, pełnego szczęścia 
i sukcesów Nowego Roku 2021 

Mieszkańcom Piławy Górnej 
i Czytelnikom „Gminy Polskiej” 

życzą 
burmistrz Krzysztof Chudyk 

i przewodniczący Rady Miejskiej 
Dariusz Oktawian Madejski

Bieg Piławska Skała 
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Burmistrz Krzysztof Chudyk 

F
O

T
. U

R
Z

Ą
D

 M
IA

S
T

A
 W

 P
IŁ

A
W

IE
 G

Ó
R

N
E

J 

Sytuacja epidemiczna 
w gminie Łagiewniki 
zmienia się tak, jak to 
się dzieje w całym kraju, 
ale mimo trudności, w tej 
gminie do końca tego roku 
konsekwentnie realizowane są 
obietnice wyborcze 
i plany infrastrukturalne, 
czego najlepszym dowodem 
ostatnio jest wyremontowanie 
domu seniora, który 
najprawdopodobniej 
będzie o�cjalnie otworzony 
i oddany do użytku 
w styczniu 2021 roku.

– Nasze seniorki i seniorzy na 
pewno na to czekają – uśmiecha 
się wójt Jarosław Tyniec – a prezes 
naszego Klubu Seniora „Babie 
Lato” Elżbieta Kuczyńska już kil-
kakrotnie oglądała ten obiekt, 
który – korzystając z pomocy rzą-
dowej – postanowiliśmy powięk-
szyć, wyremontować i unowocześ-
nić. Mam nadzieję, iż nasi seniorzy 
będą tymi zmianami usatysfakcjo-
nowani.

Na początku grudnia dostęp do 
Urzędu Gminy Łagiewniki jest 
mniejszy niż wcześniej, na co ma 

wpływ pogarszająca się sytuacja 
epidemiczna w kraju. 

– Ze względu na bezpieczeństwo 
mieszkańców gminy i naszych pra-
cowników zaostrzyliśmy rygory 
przyjmowania petentów – wyjaś-
nia wójt Tyniec – ale 
przecież wiele spraw 
można załatwić tak-
że telefonicznie lub 
mailowo, co zmniej-
sza liczbę ludzi od-
wiedzających urząd 
gminy i taki trend 
m oż e  u t r z y m a ć 
się po zniknięciu 
pandemii.

17 grudnia odbę-
dzie się sesja Rady 
Gminy Łagiewniki 
poświęcona m.in. budżetowi gmi-
ny na rok 2021. 

– To będzie moim zdaniem 
budżet bardzo ambitny, w któ-
rym znalazło się kilka przede 
wszystkim drogowych projektów 
– ocenia Jarosław Tyniec. – Będą 
to dwie drogi w Łagiewnikach 
i jedna w Radzikowie oraz dro-
gi dojazdowe do gruntów rolnych. 
Ponadto czekamy na projekty do-
tyczące budowy przedszkola. 

Chcę również zaznaczyć, że na 
te wszystkie przedsięwzięcia po-
staramy się pozyskać zewnętrz-
ne środki finansowe, bez któ-
rych realizacja naszych planów 
byłaby niemożliwa.

Przyszłoroczny 
b u d ż e t  g m i n y 
Łagiewniki zakłada 
dochody nie mniej-
sze niż 36 mln zł, 
a kredyty raczej nie 
mają być zaciągane, 
chyba że będzie to 
niezbędne dla roz-
woju gminy. 

– Nasz przyszło-
roczny budżet bę-
dzie proinwestycyj-
ny, ale dzisiaj trudno 

mi określić, jaką wysokość osiąg-
ną nakłady inwestycyjne, ponieważ 
nie wiem, ile zewnętrznych środ-
ków finansowych uda nam się po-

zyskać – podkreśla wójt Jarosław 
Tyniec. – Trwają też prace nad stra-
tegiami rozwoju gminy Łagiewniki 
oraz powiatu dzierżoniowskie-
go, na podstawie których będzie 
można pozyskiwać pieniądze z bu-
dżetu Unii Europejskiej. To zatem 
niezmiernie istotne dokumenty, 
których stworzenie przewidujemy 
w najbliższych tygodniach. Pragnę 
także podkreślić, że już od wielu 
lat gminy naszego powiatu zgodnie 
współpracują i dlatego też strategia 
powiatu dzierżoniowskiego pewnie 
przyczyni się do jego lepszego roz-
woju i nie stanie się przyczynkiem 
do nieporozumień i swarów. Jestem 
o tym przekonany!

Dla gminy Łagiewniki asump-
tem strategicznym do jej rozwoju 
będzie również przebudowa trasy 
szybkiego ruchu S8, która będzie 
prowadziła także przez tę gminę 
aż do granicy Polski z Czechami. 

Na pierwszym miejscu inwestycje
– Dużo spodziewamy się po 

tej rządowej inwestycji – zazna-
cza wójt Tyniec – ponieważ dzięki 
niej uzyskamy świetne połączenie 
nie tylko z Wrocławiem, ale tak-
że z obwodnicą S8 i autostradą A4. 
Mam nadzieję że nasza gmina od-
niesie konkretne korzyści z lepsze-
go i szybszego skomunikowania. 
Na pewno nasze nieruchomości, 
w tym działki budownictwa jed-
norodzinnego, podrożeją, dlatego 
już dzisiaj zachęcam do ich kupna 
i nieczekania na ostatnią chwilę. 
Bardzo serdecznie zapraszam 
wszystkich do gminy Łagiewniki.

HS (TS) 

Wielu sukcesów, wiele szczęścia, zdrowia, spełnionych marzeń, 
wiele pogody ducha i z radością podejmowanych wyzwań 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2021 

życzą 
Mieszkańcom Gminy Łagiewniki i Czytelnikom „Gminy Polskiej” 

wójt Jarosław Tyniec i przewodnicząca Rady Gminy Dobromiła Szachniewicz
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Wójt Jarosław Tyniec
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Kłodzko – gmina

Urząd Gminy Kłodzko
ul. Okrzei 8a

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

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

Jak w każdej jednostce 
samorządowej, nowy rok 
to nowy budżet i nowe plany. 
Nikt się jednak nie spodziewał, 
że życie aż tak bardzo 
te plany zwery�kuje i przyjdzie 
się mierzyć z niewidzialnym 
wrogiem, który zatrzymał 
codzienność.

Do marca jeszcze wszystko wy-
dawało się odległe, dlatego udało się 
zorganizować wręczenie Podków Bi-
znesu w Podhalance (9 stycznia). Wy-
różnienia trafiły do firm i podmiotów, 

które w 2019 roku w sposób szcze-
gólny podkreśliły swoją obecność na 
terenie gminy. Pod koniec stycznia 
Towarzystwo Miłośników Krosnowic, 
nad którym pieczę sprawuje Franci-
szek Piszczek, okrzyknęło „Rok 2020 
Rokiem Ignaza Reimanna”. W lutym 
tradycyjnie odbyła się już 22. Biesiada 
Ostatkowa Kół Gospodyń Wiejskich 
w Krosnowicach, a jeszcze w mar-
cu gmina zdążyła przystąpić do pro-
gramu „Gmina Przyjazna Seniorom”, 
dzięki któremu wydawane są naszym 
mieszkańcom Ogólnopolskie Karty 
Seniora. Każdy posiadacz takiej karty 
może liczyć na zniżki w przeróżnych 
miejscach, nie tylko na terenie gminy 
Kłodzko, ale przede wszystkim całego 
kraju. Kalendarz tegorocznych wyda-
rzeń zamknęło spotkanie z rolnikami 
zorganizowane pod koniec września 
w podziękowaniu za ich trud pracy. 
Niestety, ze względu na panującą sy-
tuację epidemiczną, odwołane zostały 
dożynki, „Lato na ludowo”, wręczenie 
Nagród Roku Gminy Kłodzko Ranun-

culus Penicillatus i wiele innych, któ-
re od lat cieszą się zainteresowaniem 
wśród mieszkańców.

Na szczęście nie można tego sa-
mego powiedzieć o planach inwesty-
cyjnych, które – w przeciwieństwie 
do wydarzeń kulturalnych – mogły 
być realizowane bez większych trud-
ności. I tak oto powstało sześć twór-
czych świetlic tematycznych w ramach 
dwóch projektów, na które pozyska-
no środki z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Jeden realizowała gmina, drugi ośro-
dek kultury. Ich całkowita wartość 

przekracza 4 mln zł. Dlaczego twór-
czych? Działalność każdej z nich bę-
dzie nawiązywała do specyfiki każdej 
miejscowości: Kamieniec – świetlica 
pozytywnej energii, Łączna – świet-
lica zielnej magii, Roszyce – świet-
lica zdrowego ogrodu, Droszków 

– świetlica leśna, Gorzuchów – świet-
lica miodowa i Młynów – świetlica 
czterech żywiołów. Od podstaw po-
wstaje także Centrum Biblioteczno-

-Kulturalne w Żelaźnie. Obecnie trwa-
ją prace wykończeniowe wewnętrzne. 
Całkowita wartość zadania realizo-
wanego w cyklu trzyletnim wynosi 
2.270.000,00 zł, w tym dofinanso-
wanie z rezerwy celowej premiera 
w wysokości 969.056,73 zł. 

Nie tylko budujemy od podstaw, bo 
w nowe zamieniamy również to, co sta-
re. Przykładem na to są Domy Ludowe 
w Szalejowie Dolnym i w Wojborzu. 
Oba mają swoje „pięć minut”. W Sza-
lejowie w lipcu zakończyły się prace 
w środku obiektu (przebudowa wnętrza, 
wymiana stolarki okiennej i drzwio-
wej itd.). Całkowita wartość inwestycji 
wyniosła 969.318,96 zł, w tym kwo-
ta dotacji to aż 500.000,00 zł. Zadanie 
zostało zrealizowane w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Obecnie dobiega-
ją końca prace nad innym projektem, 
w ramach którego zostanie odrestauro-
wana elewacja. Jego całkowita wartość 
to 148.186,90 zł, w tym dofinansowa-
nie ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w wysoko-
ści 52.815,00 zł. 

W Wojborzu natomiast zakończyły 
się dwa duże zadania. Za nami remont 
Filii Biblioteki Publicznej, a dzięki rea-
lizacji tej inwestycji zyskał także Dom 
Ludowy, któremu nowa elewacja dodaje 
blasku. Całkowity koszt to 906.026,20 zł, 
w tym dofinansowanie z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w wysokości 481.524,00 zł. To jeszcze 

nie wszystko, bowiem udało się pozy-
skać środki na zakup wyposażenia bi-
blioteki oraz zagospodarowanie skweru 
przed budynkiem. Wartość inwesty-

cji wynosi 76.306,10 zł, 
w tym dofinansowanie to 
30.000,00 zł. Projekt re-
alizowany jest w ramach 
„Odnowy Dolnośląskiej 
Wsi 2020”.

Kolejnym dużym re-
alizowanym zadaniem 
jest budowa boisk wie-
lofunkcyjnych w Bogu-
szynie, Bierkowicach 
i Jaszkowej Górnej. Środ-
ki pozyskano z Minister-
stwa Sportu i Turysty-
ki, z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej. Cał-
kowita wartość zadania 

wynosi 927.024,00 zł, w tym dofinan-
sowanie 447.600,00 zł. W tym roku 
udało się wykonać boisko w Boguszy-
nie, pozostałe zostaną zrealizowane 
w 2021 roku. 

Tymczasem w Szkole Podstawowej 
w Szalejowie Górnym już we wrześniu 
uczniowie po raz pierwszy rozpoczę-
li naukę w rozbudowanej placówce. 
W nowej części powstały cztery sale 
lekcyjne, sala świetlicowo-widowisko-
wa, pokój nauczycielski, dwa gabinety 
pomocy psychologicznej oraz gabinet 

wicedyrektora. Całkowita wartość za-
dania wynosi 2.152.505,22 zł, z czego 
914.538,85 zł to dofinansowanie 
z rezerwy celowej premiera.

Co roku gmina przeznacza także 
środki na remonty dróg. W Jaszko-
wej Dolnej wszystko idzie zgodnie 
z planem. Niebawem będzie można 
poruszać się po nowej nawierzchni 
bitumicznej do budynku po byłym 
Państwowym Gospodarstwie Rol-
nym. Całkowita wartość realizowa-
nego zadania to 379 150,87 zł. Kra-
jowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
wraz z dofinansowaniem przeka-
zał nam również remontowaną dro-
gę, więc od 11 września br. jest ona 
własnością gminy. Zakończenie prac 
planuje się na koniec listopada. Po-
nadto w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych udało się przebudować 
drogę w Krosnowicach, chodnik, 
oświetlenie, a także wykonać mini-
-rondo przy szkole. Całkowita war-
tość zadania wynosi 3.598.096,23 zł, 
w tym dofinansowanie w wysokości 
2.123.837,51 zł. Z tego samego źród-
ła pozyskano środki na remont mostu 
w Ołdrzychowicach. Całkowita 
wartość zadania to 2.294.453,99 zł, 
a dofinansowanie 1.606.117,79 zł.

Rok pod znakiem inwestycji

Wesołych Świąt!
Boże Narodzenie to najbardziej rodzinny i magiczny czas w roku. To właśnie na te 
Święta wszyscy czekamy z utęsknieniem. Wspólne rozmowy, wspomnienia, chęć 
bycia razem, chwile wzruszeń przy dzieleniu się śnieżnobiałym opłatkiem.
Życzymy Państwu, abyście potrafi li wykorzystać wspólnie spędzony czas jak naj-
lepiej. Żaden dzień się nie powtórzy. Cieszmy się towarzystwem bliskich nam osób. 
Bądźmy ze sobą tu i teraz, nie odkładajmy rodziny na później. Porozmawiajmy 
z dziadkami, pośmiejmy się z wujostwem, wyściskajmy rodziców. Tylko tyle 
wystarczy, aby mały Jezus narodził się w każdym domu.
A Nowy Rok 2021 niechaj przyniesie spokój i zdrowie, byśmy mogli spotkać się 
ponownie! Jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie!
 Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko Wójt Gminy Kłodzko 
 Ryszard Jastrzębski Zbigniew Tur

Gmina partycypuje również 
w kosztach zakupu nowych sprzę-
tów czy wozów strażackich. Całkiem 
niedawno Ochotnicza Straż Pożarna 
w Szalejowie Dolnym zyskała śred-
ni samochód ratowniczo-gaśniczy 
zakupiony za kwotę 805.900 zł. 
Mieszczą się w niej środki pozyskane 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji – 560.000 zł, z budże-
tu Gminy Kłodzko – 240.000 zł oraz 
wkład własny jednostki – 5900 zł. 
Dzięki wsparciu z funduszu sołeckie-

go udało się doposażyć nowy samo-
chód za kwotę 15.500 zł.

W tym roku gmina pozyskała aż 
9.479.245,45 zł środków zewnętrz-
nych, w tym 4.100.189,45 zł to środ-
ki unijne, natomiast 5.379.056,00 zł 
to środki krajowe. Jest to dla gmi-
ny bardzo udany rok inwesty-
cyjny i najlepsze podsumowanie 
bieżących działań.

(TS)

Wójt Zbigniew Tur (z prawej) wizytuje remont mostu w Ołdrzychowicach

Filia Biblioteki Publicznej w Wojborzu 

Boisko wielofunkcyjne w Boguszowie

Nowy budynek szkoły w Szalejowie Górnym
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Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy 
ul. J. Słowackiego 10

56-400 Oleśnica
tel. 71 314 01 14, 71 314 01 11

fax 71 314 01 10
biuropodawcze@powiat-olesnicki.pl

www.powiat-olesnicki.pl

Ponadto całkiem niemało inwestowa-
liśmy w podlegające nam placówki 
oświatowe i dalej zamierzamy dzia-
łać w ten sposób, bowiem nakłady na 
tę sferę życia to swoista inwestycja 
w przyszłość. To będzie jednym 
z priorytetów Powiatu Oleśnickiego.

Na dobrą pracę i realizację przyszło-
rocznych planów Powiatu na pewno bę-
dzie miała wpływ współpraca starosty 
i zarządu z Radą Powiatu Oleśnickiego. 

– Staramy się na 
bieżąco rozwiązywać 
problemy, oceniam, 
iż w naszych wspól-
nych relacjach jest co-
raz lepiej – podkre-
śla starosta Sławomir 
Kapica. – Warto bo-
wiem koncentrować się na meryto-
ryce i owocnej pracy na rzecz ogółu, 
a nie na nikomu nie służącym oraz 

Przede wszystkim merytoryka

Dochody 136.010.937 zł (w tym dochody bieżące 124.362.042 zł i do-
chody majątkowe 11.648.895 zł). Na inwestycje zaplanowano 12.506.529 zł. 

Inwestycje oświatowe: • Zespół Placówek Specjalnych – wykonanie 
wentylacji mechanicznej na II i III piętrze; • LO im. Tadeusza Kościuszki w Sy-
cowie – przebudowa kotłowni i zakup pieców; • Zespół Szkół Ponadpodsta-
wowych im. Orła Białego w Międzyborzu – przebudowa kotłowni na paliwo 
stałe na potrzeby trzech budynków ZSP i na dwie kotłownie gazowe wraz 
z instalacją wewnętrzną gazu na potrzeby czterech lokali mieszkalnych; 
• przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze; • przebudowa instalacji c.o. 
w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie. 

Inne inwestycje jednoroczne: • wykonanie nakładki bitumicznej na dro-
dze powiatowej Wyszogród – Cieśle; • przebudowa ul. Łukanowskiej i Stawo-
wej w Oleśnicy; • wykonanie chodników na drogach powiatowych w Zbyto-
wej, Stradomi Wierzchniej, Stradomi Dolnej, Dziadowej Kłodzie, Miodarach 
i Kraszowie; • wykonanie przejścia dla pieszych pod wiaduktem drogowym 
w Bukowinie Sycowskiej wraz z chodnikiem. 

destrukcyjnym politykierstwie. My 
musimy patrzeć na rozwiązywanie 
spraw pod kątem lokalnym i samo-
rządowym, a nie Warszawy.

HS (TS)

Projekt budżetu Powiatu Oleśnickiego na rok 2021 

Sukcesów, radości, rodzinnego ciepła, 
realizacji najbardziej nawet odważnych planów, 
zdolności snucia najpiękniejszych marzeń, 
pogody ducha i wiele zdrowia 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku 2021 

Mieszkańcom Powiatu Oleśnickiego 
i Czytelnikom „Gminy Polskiej” 

życzą 
starosta Sławomir Kapica

przewodniczący Rady Powiatu Adam Horbacz

Choć rok 2020 był dla polskich 
samorządów bardzo trudny, 
budżety realizowane były 
w nienormalnych warunkach 
pandemii, to mimo wszystko 
Powiat Oleśnicki całkiem 
dobrze dawał sobie radę 
z wszelkimi trudnościami 
i także dzięki temu wchodzi 
w rok następny z ostrożnym 
optymizmem podbudowanym 
całkiem sporym budżetem. 
W Powiecie od niedawna jest 
nowy starosta, nowy zarząd 
i oczywiście nowe ambitne 
wyzwania.

– Oczywiście postaraliśmy się, 
aby przyszłoroczny budżet był bu-
dżetem kontynuacji rozpoczętych już 
zadań, aby działania i wcześniejsze 
plany były z powodzeniem realizo-
wane – wyjaśnia starosta Sławomir 
Kapica. – Dotyczy to chociażby in-
westycji drogowych wspartych przez 
Fundusz Dróg Samorządowych. 
Zatem złożone zostały trzy wnioski 
na dofinansowanie przebudowy dróg 
powiatowych w przyszłym roku. Stan 
techniczny dróg – i co za tym idzie 
bezpieczeństwo na nich – jest jednym 
z naszych priorytetów. Będziemy ca-
ły czas poprawiać tę infrastrukturę. 

Starosta Sławomir Kapica
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Śmiech to zdrowie 

Pam Valentine „Przyjazne dusze”
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Jakże aktualne jest dzisiaj to 
stare porzekadło... 
W trudnych dniach, które 
na nas spadły, śmiech to 
ucieczka, to przypomnienie 
sobie, że czas trudny 
przeminie, a uśmiech, 
wspólnota, jaką buduje, 
pamięć radości – pozostaną. 

Pomagać nam wydobyć się ze 
smutku będzie w grudniu Wrocław-
ski Teatr Komedia. 

– Przygotowaliśmy dla na-
szych widzów spektakle online. 
Transmisje na żywo odbyły się już 
5 i 12 grudnia, online pokazaliśmy 
spektakle Boeing Boeing i Pomoc 
domowa Camolettiego, a przed na-
mi Przyjazne dusze Pam Valen-
tine, których transmi-
sja na żywo odbędzie się 
19 g r udn ia – mówi 
współdyrektor Komedii, 
Wojciech Dąbrowski i do-
daje, że każda z transmisji 
odbywa się pod patrona-
tem prezydenta Wrocła-
wia, Jacka Sutryka, któ-
remu za wsparcie bardzo 
serdecznie dziękuje. 

I Boeing Boeing, i Pomoc do-
mowa finansowo się zbilansowały, 
bowiem miały bardzo wielu wi-

dzów. Także takich, którzy byli 
gośćmi WTK. 

– Na pierwszy spektakl online 
ponad 320 pracowników Uniwer-
syteckiego Szpitala Klinicznego 
im. Jana Mikulicza-Radeckiego 
we Wrocławiu, uzyskało całko-
wicie darmowy dostęp – podkre-
śla Wojciech Dąbrowski. – To był 
nasz prezent dla 
medyków.

S p e k t a k l e 
online służą wi-
dzom, bo są cie-
kawą alternaty-
wa na spędzenie wieczoru w gronie 
najbliższych, dają też możliwość 
ufundowania swoim pracownikom 
bożonarodzeniowych upominków. 
Służą także teatrowi, wspierając 

go finansowo. Bilety nie 
są drogie, na Przyjazne 
dusze bilet kosztuje 40 zł. 

– Gramy, bo teatr jakoś 
trzeba utrzymać, a i każdy 
z nas ma kota, którego mu-
si nakarmić – uśmiecha się 
Wojciech Dąbrowski.

A ja dodam: grają, 
bo teatr jest ludziom po-

trzebny, bo śmiech to zdrowie, zaś 
Przyjazne dusze to śmiech w bardzo 
wielu odcieniach. To spektakl pe-
łen ciepła, z wielką gwiazdą i wiel-

ką aktorką zarazem, czyli z Emilią 
Krakowską w roli… Anioła Stróża. 
Przyjazne dusze to opowieść o tym, 
jak do urokliwego domu pod Lon-
dynem, będącego właśnie do wy-
najęcia, wprowadza się młoda para, 
Mary i Simon. Ona – ciepła, ko-
chająca swego męża dziewczyna. 
Jest w ciąży. On – początkujący pi-

sarz powieści 
kryminalnych. 
P o p r z e d n i m i 
właścic ielam i 
domu byli tra-
gicznie zmarli 

Jack i Suzie. W spektaklu obser-
wujemy ewolucję stosunku duchów 
– Jacka i Suzie – do młodych: Mary 
i Simona. Z czasem duchy orientują 
się, że młoda para reprezentuje sobą 
to, czego im, którzy ze świata ode-
szli, nie udało się na ziemi zrealizo-
wać. Postanawiają młodym pomóc, 
przy wsparciu Anioła Stróża. Wzru-
szająca komedia romantyczna, która 
pobudza do refleksji nad przemija-
niem, ale czyni to w sposób jasny, 
wesoły i nader szlachetny. 

Warto też wiedzieć, że wielkiej 
aktorce Wrocław jest bardzo bliski. 

– Kocham Wrocław – mówiła 
dziennikarzom GP przed premierą 
Przyjaznych dusz. Emilia Krakow-
ska. – Kocham to miasto za to, że jest 

takie prężne, za to, że jest tu tylu cie-
kawych życia ludzi, za to wreszcie, że 
jest naprawdę stolicą kultury. To wiel-
kie, piękne miasto o cudownej archi-
tekturze i wspaniałych mieszkańcach.

Dziewiętnastego grudnia Anioł 
Stróż znowu zaszeleści skrzydłami 
we Wrocławiu, na scenie Wrocław-

skiego Teatru Komedia, tym razem 
goszcząc w domach widzów.

A co dalej? Czy teatry wrócą do 
grania na żywo, czy spektakle bę-
dą tylko online? Tego na razie nie 
wie nikt. 

– My od stycznia mamy wyku-
piony system i platformy, może-
my grać online w poniedziałek, 
raz w miesiącu – mówi Wojciech 
Dąbrowski. – To byłby powrót do 

Teatru Poniedziałkowego, od któ-
rego zaczęła się 23 lata temu nasza 
teatralno-komediowa droga… 

– A dziś jesteśmy tuż przed 
Bożym Narodzeniem i Nowym 
Rokiem – uśmiecha się Wojciech 
Dąbrowski. – Życzę wszystkim 
w imieniu swoim oraz koleżanek 

i kolegów z WTK przede wszyst-
kim zdrowia, miłości, rodzinnego 
ciepła i radości, jaką daje kontakt 
z kulturą, bo teatr czy książka to rzecz 
w naszym życiu bardzo ważna… 

 Anita Tyszkowska

Dostęp do spektakli jest pro-
sty – bilet kupujemy, wchodząc 
na stronę www.teatrkomedia.com 
i klikając w Repertuar. 
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Rynkowy 
bigos
 W dniach obowiązywa-

nia godzin dla seniorów obroty 
małych sklepów były średnio 
o 24 proc. niższe niż godzinę 
później, kiedy zakupy mogli ro-
bić już wszyscy klienci – wyni-
ka z danych agencji CMR.
 Jak podała „Rzeczpo-

spolita”, pomimo gwałtownego 
wzrostu liczby zgonów wyce-
niana na ok. 2,5 mld zł bran-
ża funeralna nie przewiduje 
w 2020 r. wzrostu przychodów 
i mówi o spadku rentowności. 
Powodem są wyższe koszty 
działalności wynikające m.in. 
z rygorów sanitarnych.
 Stowarzyszenie Przy-

jaciół Muzeum Narodowego 
w Warszawie po raz drugi orga-
nizuje Aukcję Adopcji Skarbów 
z kolekcji muzeum. Symbolicz-
na adopcja to objęcie imiennym 
patronatem przez osobę pry-
watną, firmę bądź instytucję 
jednego z 23 wybranych dzieł 
znajdujących się w stałej eks-
pozycji muzeum. Oczywiście 
przekłada się to na realną finan-
sową pomoc dla warszawskiej 
instytucji.
 W ciągu ostatniej dekady 

z pracą w bankach pożegnało 
się 30 tys. osób. Tylko w cią-
gu ostatniego roku zatrudnienie 
w branży spadło o 7,7 tys. eta-
tów – wynika z danych zebra-
nych przez Bankier.pl. 
 Według czwartej edy-

cji badania Deloitte z zakre-
su bankowości cyfrowej, które 
w tym roku objęło 318 banków 
z 39 krajów, pod względem do-
stępnych funkcjonalności online 
polskie banki plasują się powy-
żej globalnej średniej. 
 Jak podał GUS, z firm 

powstałych w 2019 roku pierw-
szy rok działalności przetrwa-
ło 69,3 proc. Rok wcześniej 
wskaźnik przeżycia pierwsze-
go roku wyniósł 67,6 proc.
 Z danych opublikowanych 

przez Narodowy Bank Polski 
wynika, że w największych mia-
stach kraju średnia cena trans-
akcyjna metra kwadratowego 
mieszkania na rynku pierwotnym 
wyniosła w trzecim kwartale 
8744 zł i wzrosła aż o 9,1 proc. 
rok do roku. 

Do rynkowego garnka zaglądał
Damian Bukowiecki
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Aż 86 proc. miast 
i regionów w UE 
prognozuje wzrost 
wydatków, podczas gdy 
90 proc. spodziewa się 
spadku dochodów, co 
zagrozi inwestycjom 
publicznym – alarmują 
we wspólnym badaniu 
Komitet Regionów i OECD. 
Chodzi o tzw. efekt nożyc. 

Przeprowadzona przez Europejski 
Komitet Regionów (KR) i Organizację 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) ankieta internetowa potwier-
dza poważne konsekwencje, jakie dla 
miast i regionów w Unii Europejskiej 
niesie za sobą pandemia COVID-19. 
Ogólny wpływ koronakryzysu 63 proc. 
respondentów postrzega jako „silny” 
lub „bardzo silny”.

Efekt nożyc
W perspektywie krótko- i średnio-

terminowej samorządy obawiają się 
„efektu nożyc” związanego z rosnący-
mi wydatkami i spadającymi docho-
dami, co może osłabić ich zdolność 
do dokonywania inwestycji publicz-
nych. Z jednej strony 86 proc. regionów 
i miast spodziewa się dużego lub 
umiarkowanego negatywnego wpły-
wu na ich wydatki, w szczególności 
na usługi społeczne (64 proc.) i świad-
czenia społeczne 
(59 proc.). A z dru-
giej strony 90 proc. 
prognozuje spadek 
dochodów. Ocze-
kuje się, że spośród 
różnych źródeł do-
chodów najbardziej 
zmaleją dochody podatkowe – 83 proc. 
respondentów przewiduje ich znaczny 
lub umiarkowany spadek.

Prawie połowa władz lokalnych i re-
gionalnych (46 proc.) oceniła, że głów-
nym wyzwaniem w walce z kryzysem 
jest brak środków technicznych i sprzę-
tu, natomiast 39 proc. wskazało na brak 
środków finansowych. W czasie bada-
nia około połowa respondentów stwier-

Gminy i regiony
wobec pandemii
dziła, że koordynacja w ramach władz 
lokalnych i regionalnych lub z rządami 
krajowymi jest skuteczna.

Niełatwa przyszłość
Prezydent Częstochowy Krzysztof 

Matyjaszczyk w komentarzu do ra-
portu zaznaczył, że miasto stara się 
trzymać planu inwestycyjnego na 
2021 r., jednak zmniejszenie docho-
dów niewątpliwie doprowadzi do 
ograniczenia wydatków bieżących.

– Miasto nie będzie mogło zapla-
nować nowych, ważnych dla miesz-
kańców projektów, skupiając się 
głównie na tych już wcześniej rozpo-
czętych i planowanych do realizacji, 
w tym współfinansowanych ze środ-
ków unijnych – podkreślił.

Zdaniem Matyjaszczyka, w 2021 
roku należy spodziewać się dalszego 
pogorszenia sytuacji finansowej pol-
skich samorządów. 

– Samorządy będą miały znacznie 
mniej możliwości zaspokajania potrzeb 
lokalnych społeczności – ocenił pre-

zydent Częstocho-
wy. – Służba zdro-
wia, która w teorii 
w większości 
przypadków po-
winna być finan-
sowana przez 
rząd, w praktyce 

ogranicza również budżety samorzą-
dów, bo np. trzeba pokrywać rosnące 
straty miejskich zakładów opieki zdro-
wotnej. Bardziej niż kiedykolwiek po-
trzebujemy współpracy i solidarności, 
aby poradzić sobie z kryzysem.

Ratowanie �rm
Cytowany w komunikacie Ko-

mitetu Regionów marszałek wo-

jewództwa łódzkiego Grzegorz 
Schreiber zwrócił uwagę, że zarząd 
województwa podjął szereg inicja-
tyw wspierających przedsiębior-
ców, mających na celu przeciwdzia-
łanie zapaści w firmach i ratowanie 
miejsc pracy.

– Jedną z form pomocy były do-
tacje dla firm zainteresowanych 
przeprofilowaniem prowadzonej 
działalności, a nawet zupełną zmia-
ną branży. W ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego na la-
ta 2014-2020 przeznaczyliśmy na to 
blisko 140 milionów zł. Z tej for-
my wsparcia skorzystało ponad 260 
firm. Dzięki temu ich właściciele 
mogli skutecznie reagować na ko-
nieczne zmiany i uniknąć zamyka-
nia działalności – wyjaśnił Schreiber.

Potrzebna współpraca
Dyrektorka Centrum Przedsiębior-

czości, MŚP, Regionów i Miast OECD 
Lamia Kamal-Chaoui zauważyła, że 
władze lokalne i regionalne stoją na 
czele walki z kryzysem i dotkliwie 
odczuwają skutki finansowe swych 
ogromnych wysiłków. Jej zdaniem, 
samorządy dłużej nie są w stanie same 
zmagać się z tymi problemami.

– Niemal wszystkie samorządy 
(90 proc.) przyznały, że koordyna-
cja reagowania kryzysowego na każ-
dym szczeblu sprawowania rządów 
ma kluczowe znaczenie dla pomyśl-

nej strategii pokonania kryzysu. 
Rządy muszą razem skutecznie koor-
dynować i wdrażać sensowne strate-
gie polityczne – podkreśliła przedsta-
wicielka OECD.

Konieczne pożyczki
W chwili przeprowadzania ba-

dania około 24 proc. władz szczeb-
la niższego niż krajowy planowało 
zwrócić się o nowe pożyczki, aby 
poradzić sobie z kryzysem, 13 proc. 
respondentów złożyło już wniosek 
o dodatkowe fundusze UE, a 49 proc. 
rozważało jego złożenie. Badanie po-
kazuje również, że kryzys związany 
z COVID-19 może zmienić priory-
tety polityki rozwoju regionalnego, 
większy nacisk kładąc na przystęp-
ne cenowo i dostępne podstawowe 
usługi. Konieczne jest też wyrówna-
nie odporności regionalnej i zmniej-
szeniu przepaści cyfrowej między 
regionami.

ï ï ï
Wspólne badanie internetowe KR 

i OECD przeprowadzono w czerw-
cu i lipcu 2020 roku. Napłynęło 300 
odpowiedzi. Większość responden-
tów reprezentowała gminy (59 proc.) 
lub regiony (26 proc.). Około 18 proc. 
z nich pochodziło z Hiszpanii, 15 proc. 
z Włoch, 6 proc. z Polski. Władze lo-
kalne i regionalne z Danii, Irlandii 
i Luksemburga nie wzięły udziału 
w badaniu.  kic/pap

Samorządy muszą szeroko 
informować o swojej sytuacji 
i podejmowanych decyzjach. 
Istnieje jednocześnie konieczność 
promowania małych ojczyzn, 
które potrzebują silnego wsparcia.

MOŻNA NAS PRZECZYTAĆ
na komputerze, 
smartfonie
lub tablecie
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Rozmowa z RADOSŁAWEM 
RATAJSZCZAKIEM, prezesem 
zarządu ZOO Wrocław sp. z o.o.

– Niebawem koniec roku – za-
pewne niełatwego dla wrocław-
skiego ogrodu zoologicznego.

– Był to rok wyjątkowy chy-
ba dla nas wszystkich i nie ma 
dziedziny życia i gospodarki, któ-
rej nie dotknęłaby pandemia. Nie 
jest to rok normalny, tylko czas 
wielkiego testu – także dla naszej 
firmy. Wrocławskie zoo to prze-
cież duży organizm 
gospodarczy zatrud-
niający na stałe po-
nad 180 osób. My, 
w przeciwieństwie 
do wielu innych firm, 
nie możemy zamknąć sklepu czy 
fabryki, wyłączyć maszyn i pójść 
do domu.

– Bo trzeba by było wyłączyć 
zwierzęta…

– …ale takiego wyłącznika nie 
znaleźliśmy, nawet na olbrzymim 
słoniu. Wszystkie zwierzęta muszą 
żyć, i to żyć godnie, tak jakby nic 
złego się nie działo, bowiem one 
nic nie zawiniły. Ale zawiniliśmy 
my, ludzie.

– Nie trzeba było grzebać bez 
opamiętania w naturze.

– No właśnie! Grzebać i nie ba-
czyć na ostrzeżenia, które do nas do-
cierały od wielu dziesiątek lat.

– Arogancja człowieka dopro-
wadziła do tego pasztetu…

– …w tym naj-
prawdopodobn iej 
mokre targi azjaty-
ckie, które były źród-
łem pierwszych za-
każeń. Podobnie było 

z HIV i ebolą i wygląda na to, że na-
dal jesteśmy podatni na takie wpły-
wy środowiska. A w związku z tym, 
że jest dowolność przemieszczania 
się, to ogromne liczby zakażonych 

i bezobjawowych ludzi w ciągu pa-
ru godzin wędrowały z jednego koń-
ca świata na drugi. Przed pandemią 
COVIDA w powietrzu, w samo-
lotach jednocześnie potrafiło być 
10 mln ludzi, co jest potencjalnym 
i ogromnym źródłem zakażenia.

– Ale wróćmy do wrocławskie-
go zoo…

– …które istnieje i działa. Ma-
my swój własny budżet i rządzimy 
tym, co zarobimy. Na razie sytuacja 
jest stabilna, pozwalająca nam prze-
trwać ten niełatwy czas bez więk-
szych zaburzeń. Mamy też nadzieję, 
że wiosna rozwiąże wiele spraw, ale 
dzisiaj na wszystkim – poza zwie-
rzętami – oszczędzamy. W zasa-
dzie kupujemy jedynie pokarm, me-
dykamenty i rzeczy niezbędne do 
eksploatacji. Wstrzymaliśmy wie-
le remontów oraz inwestycji. Chcę 
też podkreślić, iż rok 2020 jest pa-
radoksalnie jednym z najlepszych, 
jeśli chodzi o przychówki.

– Co się urodziło?
– W naszym zoo – i nie 

było tak w Europie – w jed-
nym roku urodziły się aż 
dwa manaty. Urodził się 
również tygrys sumatrzań-
ski, trzy dzioborożce pa-
lawańskie, które wyślemy 
do Singapuru, i kanczyl fi-
lipiński, którego poród i pierwsze 
minuty życia udało nam się sfilmo-
wać. Poza tym na świat przyszły dwa 
wytępione w naturze szpaki balij-

Zwierzęta muszą żyć godnie
skie, które powoli będą przywraca-
ne na wyspę Bali. A w terrarium 
w zasadzie wszystko, co mogło, to 
się już rozmnożyło, i z jednej strony 
jest wspaniale i ciekawie, a z drugiej 
smutno, bowiem mało jest zwiedza-
jących. Przez epidemię straciliśmy 
rynek zewnętrzny i dziś, chodząc do 
zoo, wspierają nas przede wszystkim 
mieszkańcy Wrocławia, których do 
nas serdecznie zapraszam! A teraz, 
gdy ludzi jest mało, wrażenia z zoo 
mogą być jeszcze fajniejsze, ciekaw-
sze i intensywniejsze. Zoo we Wroc-
ławiu się nie zmieniło i jak zawsze 
jest świetnym miejsce do wypoczyn-
ki i poznawania fauny naszego globu. 

Chcę także podkreślić, iż 
nie ma u nas żadnego za-
grożenia koronawirusem, 
ponieważ zwiedzających 
jest niedużo. Ponadto bar-
dzo dbamy, by wszędzie 
były środki dezynfekcyj-
ne, a wszystkie pomiesz-
czenia utrzymywane są 
w czystości i odpowied-

niej higienie. Do tej pory żaden z na-
szych pracowników nie zachorował. 
Jest u nas bezpiecznie.

Rozmawiał Sławomir Grymin

Prezes Radosław Ratajszczak

Mieszkańców zoo można bezpiecznie odwiedzać
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Zbliżają się święta Bożego Narodzenia… 
Niech upłyną w atmosferze radości, spokoju, rodzinnego ciepła. 
Niech Nowy Rok 2021 spełni wszystkie marzenia, 
niech przyniesie sukcesy, niech będzie piękny, 
pełen zdrowia, słońca i troski o los braci naszych mniejszych 
i środowiska, w którym ży jemy

Czytelnikom „Gminy Polskiej. Krajowego Przeglądu Samorządowego” 
życzy 

prezes Radosław Ratajszczak
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