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– Trzeba po prostu zarządzać starostwem w rzeczywistości takiej, jaka ona jest, bo innego 
racjonalnego wyjścia nie ma – podkreśla starosta oławski ZDZISŁAW BREZDEŃ. – Na podobnej 
zasadzie funkcjonują inne samorządy i wszystkie urzędy państwowe, które z jednej strony muszą 
zapewnić realizację swoich zadań, a z drugiej utrzymać ciągłość działań. Dzisiaj nie wyobrażam sobie 
takiej sytuacji, w której doszłoby do zamknięcia takiego urzędu jakim jest starostwo  
nawet na jakiś krótki okres. 

To był świetny czas

W tym roku oszczędnie

– Budowa przychodni w Grębocicach to nasz kolejny sukces.  
Z dniem 2 stycznia 2020 roku działalność rozpoczęła nowoczesna 
Przychodnia Zdrowia w Grębocicach. Od lutego ruszyły zabiegi 
rehabilitacyjne, zaczęli też przyjmować lekarze specjaliści.  
Z tych działań zadowoleni są mieszkańcy i to cieszy nas 
najbardziej – podkreśla wójt Grębocic ROMAN JABŁOŃSKI.

– Założyliśmy, że w 2021 roku będziemy realizować budżet 
oszczędny – staraliśmy się zaoszczędzić zarówno na wydatkach 
bieżących, jak i na nakładach inwestycyjnych, które sięgają dzisiaj 
9 mln zł. Ale w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
dostaliśmy teraz 5 mln zł na zadania wodociągowo-kanalizacyjne, 
czyli będziemy mieli 14 mln zł – mówi wójt gminy Kłodzko 
ZBIGNIEW TUR. 

– Żadna z realizowanych przez samorząd inwestycji nie jest zagrożona, nie ma również zagrożenia 
budżetu – mówi ROMAN POTOCKI, starosta Powiatu Wrocławskiego. – Jeszcze raz okazało się,  
jak ważne jest dobre zarządzanie finansami. Właśnie pod tym względem nasz powiat okazał się  
w roku ubiegłym najlepszy w Polsce – w opublikowanym Rankingu Finansowym Samorządu 
Terytorialnego za 2019 rok zajął najwyższe miejsce wśród 314 powiatów ziemskich w Polsce.

Kolejny rok
wielkich wyzwań
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Muszę dawać 
dobry przykład

Razem dla wspólnego dobra
– Budżet radni uchwalili jednogłośnie i bardzo mnie to cieszy. 
Widać, że w naszej radzie jest dzisiaj opozycja konstruktywna  
i gdy przychodzi do najistotniejszych dla naszej całej społeczności 
spraw, to potrafimy się jednoczyć dla wspólnego dobra. A budżet 
oceniam jako dobry – uśmiecha się burmistrz Strzegomia 
ZBIGNIEW SUCHYTA. 
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Mity, fakty, opowiastki
Kopciuchy, czyli pozaklasowe kotły  
na węgiel i drewno, są główną przyczyną 
zanieczyszczenia powietrza w Polsce  
(z tego powodu umiera rocznie 46 tys.  
Polaków). Niestety, z wymianą 
przestarzałych kotłów jest bardzo źle,  
a spośród miast wojewódzkich jedynym 
dobrym wynikiem może pochwalić 
się Kraków, w którym w roku 2019 
wymieniono 4188 kopciuchów. Na drugiej 
pozycji znalazł się Wrocław (wymieniono 
1442 kopciuchy), a na trzecim Katowice 
(1213). We Wrocławiu do wymiany jest 
jeszcze 18 669 takich pieców,  
a w Katowicach 20 tysięcy. Dół 
niechlubnej listy zajmuje Zielona Góra 
(wymieniono 78 kotłów), Białystok (62)  
i Gorzów Wielkopolski (41).  
W roku 2018 Światowa Organizacja 
Zdrowia opublikowała listę najbardziej 
zasmogowanych miast, a na 50 miast 
z rankingu aż 36 stanowiły polskie 
miasta. Dwa pierwsze miejsca zajęły 
bułgarski Vidin i Dimitrovgrad, ale zaraz 
za nimi znalazły się po kolei: Opoczno, 
Żywiec, Rybnik, Pszczyna, Kraków, Nowa 
Ruda, Nowy Sącz, Proszowice, Godów, 
Wodzisław Śląski, Pleszew, Bielsko-Biała, 
Sucha Beskidzka, Rawa Mazowiecka, 
Jarosław, Sosnowiec, Knurów, Nakło, 
Zabrze, Radomsko, Tomaszów 
Mazowiecki, Nakło nad Notecią, 
Niepołomice, Piotrków Trybunalski, 
Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Zduńska 

Wola, Wadowice, Otwock, Nowy Tomyśl, 
Brzeziny, Piastów, Myszków, Wągrowiec, 
Katowice i Tuchów.

• • •
Starosta opatowski Tomasz Staniek 
zaszczepił się poza kolejnością przeciwko 
COVID-19. Podobnie postąpili starosta 
nyski Andrzej Kruczkiewicz i starosta 
śremski Zenon Jahns, który tłumaczył się 
tym, iż też jest w grupie zerowej,  
bowiem jest właścicielem szpitala.  
Bez kolejki do szczepienia wepchnęli się 
także burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik 
i starosta ostrzeszowski Lech Janicki. 
Niestety, w naszym kraju od zawsze byli 
równi i równiejsi, a najgorszą karą jest 
dożywotnia utrata pleców  
i znajomości.

• • •
W Szpitalu Powiatowym w Jarocinie 
zorganizowano sesję zdjęciową  
z udziałem władz powiatu, w tym starosty 
Lidii Czechak i jej zastępczyni, a powodem 
sesji były pierwsze w tym roku narodziny 
dziecka w tym powiecie. Spotkało się to 
z oburzeniem, ponieważ do placówki 
wpuszczono starostę jarocińskiego, ale 
ojca dziecka już nie. Szpital zgodził się  
na sesję zdjęciową władz powiatu  
z noworodkiem. Wcześniej nie pozwolił 
na poród rodzinny. Po krytyce szpital 
odpowiedział, że „panie starostki  
są uprzywilejowane w odwiedzinach, 
bowiem to starostwo finansuje szpital”.  

A ja mówię, że jak ktoś Panu Bogu 
podpadł, to Bóg mu rozum zabrał 
i to czasami bezpowrotnie. Po tym 
bulwersującym zdarzeniu jarociński 
szpital poinformował, że od 18 stycznia  
porody rodzinne będą dozwolone. Osoba 
towarzysząca rodzącej musi wykonać test 
na COVID-19 i uzyskać wynik negatywny. 
Badanie będzie można wykonać 
bezpośrednio przed porodem, a cena 
badania wynosi 100 zł. Osoba niezarażona 
wirusem może towarzyszyć kobiecie 
podczas porodu i dwie godziny po nim.

• • •
Prokurator skierował do sądu akt 
oskarżenia przeciwko burmistrzowi 
Niepołomic oraz jego zastępcy, a śledczy 
zarzucają oskarżonym przekroczenie 
uprawnień podczas przetargu na budowę 
szkoły podstawowej w Niepołomicach. 
Według informacji przekazanych przez 
dział prasowy Prokuratury Krajowej, 
samorządowcom zatrzymanym na 
początku 2019 roku przez funkcjonariuszy 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
zarzuca się niedopełnienie obowiązków 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych 
przez inną osobę. Ponadto burmistrz 
Roman P. oskarżony jest o czyn 
polegający na złożeniu fałszywego 
pisemnego oświadczenia o braku lub 
istnieniu okoliczności stanowiących 
podstawę wyłączenia z postępowania 
przetargowego. Prokurator zastosował 

wobec obu podejrzanych środki 
zapobiegawcze w postaci poręczenia 
majątkowego w kwocie 100 i 70 tys. zł,  
dozoru policji wraz z zakazem 
kontaktowania się ze świadkami  
i współpodejrzanymi oraz zawieszenia 
w czynnościach służbowych. W toku 
postępowania kwoty poręczenia 
zmniejszono odpowiednio do  
50 i 20 tys. zł. Za zarzucane czyny grozi 
kara do 10 lat pozbawienia wolności.

• • •
Rząd zaplanował podział dotacji  
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2021-2027 i okazuje 
się, że są województwa-pieszczochy  
i są mniejsi beneficjenci. Zgodnie z tymi 
zamierzeniami dotacje w euro na rok na 
jednego mieszkańca w poszczególnych 
województwach wyglądają wstępnie tak: 
świętokrzyskie – 894 euro, warmińsko- 
-mazurskie (874), podlaskie (841),  
lubelskie (837), opolskie (806), 
zachodniopomorskie (782), podkarpackie 
(780), kujawsko-pomorskie (717), 
lubuskie (734), łódzkie (664), pomorskie 
(549), śląskie (526), małopolskie (458), 
wielkopolskie (308), mazowieckie (308)  
i dolnośląskie (303).

Urząd Miasta Kalisza zdecydował o kupnie 
za 150 tys. zł nowego samochodu Volvo 
S90, a wcześniej prezydent Krystian 
Kinastowski postanowił wyremontować 
biuro, co pochłonęło 200 tys. zł. 
Oczywiście zaraz zareagowali opozycyjni 
radni, uważając, iż w tym trudnym dla 
wszystkich czasie prezydent powinien 

jeździć rozpadającym się rzęchem  
i siedzieć w gabinecie uwłaczającym 
powadze urzędu. Moim zdaniem zarzuty 
te są po prostu śmieszne i niczym 
nieuprawnione.

• • •
Od początku tego roku przedsiębiorcy 
są zobligowani do odprowadzania 
opłaty od tzw. małpek. Połowa wpływu 
z tego tytułu ma trafiać do Narodowego 
Funduszu Zdrowia, połowa do gmin. 
Ustawa prozdrowotna wprowadziła 
także tzw. opłatę cukrową – od napojów 
słodzonych i energetycznych.

• • •
Radny powiatowy z Miechowa  
Wojciech D. (46 lat) spowodował kolizję, 
prowadząc auto pod wpływem alkoholu 
i próbował utrudnić wykonywanie 
czynności przez policjantów. Warto 
też podkreślić, że radny był wcześniej 
zastępcą komendanta powiatowego 
policji w Miechowie. Wojciech D. 
odmówił poddania się badaniu  
na zawartość alkoholu w wydychanym 
powietrzu i został przewieziony  
do szpitala celem pobrania próbek krwi 
do badań.

• • •
Pandemia mocno uderzyła w małe miasta 
i aż 74 proc z nich odczuwa pogorszenie 
sytuacji finansowej. Najbardziej 
zauważalne jest to w tzw. miastach 
niewykorzystanych szans.  
W tej grupie miast najbardziej 
odczuwalne było również pogorszenie się 
sytuacji bytowej mieszkańców (46 proc.).

Podglądacz samorządowy

To nie pomyłka – Dni Kobiet, 
a nie tylko jeden dzień… 
Wrocławski Teatr Komedia 
bowiem przygotowuje  
i spektakl o kobietach  
na Dzień Kobiet, i premierę 
sztuki, która opowiada  
o kobiecie, wielkiej talentem, 
ale przez ludzi i los  
bardzo krzywdzonej.

Ósmego marca online&live zoba-
czyć będzie można znakomicie przez 
komediowców przyrządzony Damski  
biznes Marcii 
Kash i Douga 
Hughesa. Dwie 
bizneswomenki, 
które postanowi-
ły spełnić marze-
nie życia, z rozmachem próbują zna-
leźć swoje miejsce w ekscytującym  
i lukratywnym świecie mody, pro-
jektując superbieliznę. 
Jednak świat pełen bie-
lizny, apaszek, modnych 
butów – a przede wszyst-
kim seksownych modeli 
– staje się zbyt podejrza-
ny dla ich mężów, panów 
statecznych (i zazdros-
nych...). Panie swoje pro-
jekty biznesowe przed 

mężami ukrywają, ale rzecz na jaw 
wychodzi, i panowie – wcielając 
się w rolę domorosłych Sherlocków 
Holmesów – biorą się za śledztwo  
w sprawie owych podejrzanych 
damskich działań. A skutek jest 
taki, że stać się muszą kobietami,  
i to w bieliźniano-frywolnej wersji… 
Farsa – a Damski biznes to właśnie 
farsa – to bardzo trudny gatunek: ła-
two przegiąć, przesadzić, zmęczyć. 
Twórcy spektaklu genialnie wręcz 
uniknęli tych niebezpieczeństw,  
a do tego jest to spektakl wybit-

nych aktorskich  
kreacji. 

Ale to nie 
wszystko „w te-
macie kobiet”. 
Trwają już pró-

by do spektaklu Petera Quiltera  
Judy. Na końcu tęczy, sztuki, która 
opowiada o ostatnich miesiącach ży-

cia Judy Garland. Lon-
dyn, hotel Ritz, kariera 
wspaniałej aktorki po-
woli gaśnie… Od dzie-
cka faszerowana leka-
mi – wzmacniającymi, 
uspokajającymi i znów 
pobudzającymi – umie-
ra, mając 47 lat, po 
przedawkowaniu leków.  

Dni Kobiet

Towarzyszą jej ostatni, piąty mąż 
oraz przyjaciel – pianista. O drama-
cie, jaki do śmierci wielkiej artystki 
doprowadził, opowiada 
sztuka Quiltera, przepla-
tana wspaniałymi prze-
bojami Garland. 

– Widzę ten spek-
takl jako musical, au-
tor poprawił go tak, 
że ma taką formę jak 
na Broadwayu – mó-
wi reżyserujący Judy…  
Wojciech Dąbrowski. – Warto pod-
kreślić, że piosenki Garland tłumaczy 
dla nas Michał Rusinek i są to prze-
kłady genialne. Próby idą pełną parą!

Rolę Judy gra Justyna Szafran. 
– Jest rewelacyjna! – Wojciech  
Dąbrowski nie kryje podziwu.  

– Tytan pracy, imponuje nam 
wyobraźnią i wolą walki.  
To będzie magiczna głów-
na rola… Gdy czytaliśmy 
razem tekst, mówiła, że do-
skonale czuje ten tragicz-
ny los, te rozterki, cierpie-
nie, niemożność pogodzenia 
się z życiem, a ja widzę, że 
ta rola została napisana dla 

niej. Aczkolwiek oczywiście bez dra-
matycznego końca – uśmiecha się  
Dąbrowski. – Znakomitą muzy-
kę, która będzie grana na żywo, 

dla spektaklu przygo-
towuje Bartek Pernal,  
będą też w nim projek-
cje filmowe – wspomnie-
nie o Judy Garland i opo-
wieść o jej koszmarach. 
Kostiumy projektuje  
Maria Tomczak. 

K iedy prem iera?  
– Jeśli będzie można nor-
malnie grać, to 30 mar-
ca – mówi Wojciech  
Dąbrowski. – Normal-
nie, czyli przy stu procen-
tach widzów na widowni.  
Jeśli ta stuprocentowość 
nie będzie dozwolona, 
przeniesiemy premierę. 

W sumie Judy... to bę-
dzie spektakl uniwersal-
ny, tragikomiczna, dająca 

do myślenia, ponadczasowa opowieść 
o trudnej kondycji artysty. 

– Bo my, artyści, nie mamy ła-
two – podsumowuje Wojciech  
Dąbrowski. – Przed każdą premierą 
przeżywam straszny stres, moja żo-
na powtarza wtedy: nie denerwuj się 
tak... Nie udaje mi się jej posłuchać 
i muszę przyznać, że ten stres przed 
premiera jest potrzebny! Mobilizuje 
i wspiera.

 Ata

Vouchery na spektakle WTK  
dostępne na stronie  

www.teatrkomedia.com

„Damski biznes” Marcia Kash i Doug Hughes
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Panu

Janowi Woźniakowi 
burmistrzowi Otmuchowa 

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci 

ŻONY 
 składa zespół redakcyjny

 „Gminy Polskiej. Krajowego Przeglądu Samorządowego”

Osoby zajmujące się 
twórczością artystyczną, 
upowszechnianiem kultury 
lub opieką nad zabytkami 
mogą składać wnioski 
o stypendia marszałka 
województwa opolskiego 
„Marszałkowskie Talenty”. 

Stypendia przyznawane są na 
realizację określonego przedsię-
wzięcia odbywającego się na ob-
szarze województwa opolskie-
go lub będącego istotnym dla 
jego mieszkańców. Stypendia bę-
dą przyznawane w trzech katego-
riach: na przedsięwzięcia zwią-
zane z twórczością artystyczną 
w dziedzinie muzyki, sztuk wi-
zualnych, tańca, literatury, te-
atru, filmu, twórczości ludowej;  

na przedsięwzięcia związane  
z upowszechnianiem kultury,  
w dziedzinie edukacji i anima-
cji kulturalnej oraz wspierania 
rozwoju kadr kultury; na przed-
sięwzięcia związane z opieką  
nad zabytkami.

Jak mówi Agnieszka Kamiń-
ska, dyrektor Departamentu Kul-
tury, Sportu i Turystyki UMWO, 
realizowane w ramach stypen-
dium przedsięwzięcie powinno 
mieć charakter twórczy, artystycz-
ny. To oznacza, że przedmiotem 
stypendium nie może być działa-
nie organizacyjno-produkcyjne, 
np. druk książki, nagranie i wy-
produkowanie płyty czy produk-
cja  filmu bądź spektaklu.

Nabór wniosków potrwa do  
25 lutego.  (umwo)

Po długiej przerwie wrócić 
możemy do większości 
muzeów. Warto skorzystać  
z okazji.

Od 5 lutego w Muzeum Etno-
graficznym we Wrocławiu obej-
rzeć można nową ekspozycję cza-
sową „Jorcajt – czas chasydów”, 
która jest głównie fotograficzną 
opowieścią o chasydzkich piel-
grzymkach do grobów cadyków. 
Wystawa fotograficzna poświęco-
na uroczystościom jorcajtu (rocz-
nicy śmierci) cadyków, odby-
wającym się co roku w Lelowie, 
Leżajsku i Radomsku, wzbogaco-

na została o fotografie z Podola (na 
terenie dzisiejszej Ukrainy) – ko-
lebki chasydyzmu, z miejscowo-
ści takich jak Międzybóż, Bracław  
i Humań, gdzie również znajdowa-
ły się znaczące ośrodki chasydy-
zmu. Dopełnieniem wystawy jest 
kilkunastominutowy film, pozwa-
lający przenieść się na chwilę do 
świata, który niemal 100 lat temu  
zniknął z polskiego krajobrazu  
bezpowrotnie. 

Na ekspozycję składają się głów-
nie fotografie Joanny Sidorowicz,  
uzupełnione zdjęciami Dariusza  
Gawrońskiego, Piotra Krasa  
i Jerzego Sobola.  (es)

Obecny rok to czas 
obchodów 100-lecia ochrony 
w Białowieskim Parku 
Narodowym.

Obchody setnych urodzin 
BPN rozpoczęły się od aktyw-
ności w formie online. Dlatego 
warto zajrzeć na profile Parku 
na Instagramie i Facebooku. Jest 
tam cykl postów historycznych  
z okolicznościowym hasłem  
„Historii bieg przez jeden wiek”. 
W kolejnych postach prezento-
wane będą wydarzenia, ludzie, 
miejsca, fakty ważne z perspek-
tywy BPN. 

Białowieski Park Narodowy 
to najstarszy park w Polsce. Był 
grudzień 1921 roku, kiedy pod-
czas konferencji w Departamencie 
Leśnictwa, Rolnictwa i Dóbr Pań-
stwowych w Warszawie zapadła 
decyzja o utworzeniu pięciu rezer-
watów. Trzy lata później powstała 
jednostka organizacyjno-admini-
stracyjna Nadleśnictwo Rezerwat, 
który w 1932 roku przemianowa-
no na Park Narodowy w Biało-
wieży. Nazwa Białowieski Park 
Narodowy funkcjonuje od 1947 
roku. BPN jest umieszczony na 
Liście Światowego Dziedzictwa  
UNESCO.  (mt)

Białowieski rok

Chasydzi we Wrocławiu

Opolskie talenty

Jedna z fotografii pokazywana na wystawie 
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Redakcje Prawo.pl i LEX, 
serwisów wydawanych 
przez Wolters Kluwer Polska, 
przedstawiły pod koniec 
stycznia raport „Poprawmy 
prawo”, który wskazuje przepisy 
wymagające pilnej zmiany. 
Dotyczą one także działań 
związanych z funkcjonowaniem 
samorządów.

W polskim prawie jest coraz 
więcej przepisów, które skutecznie 
komplikują życie osób prywatnych 
i przedsiębiorców. Pilnej poprawy 
wymagają wszystkie gałęzie pra-
wa: od pracy i podatków przez wy-
miar sprawiedliwości, prawo gospo-
darcze, samorząd i administrację, 
czy regulacje dotyczące zdrowia  
i oświaty.

W ramach wspólnej akcji re-
dakcji Prawo.pl i LEX „Popraw-
my prawo” wskazano problematycz-
ne przepisy, które na pewno należy 
zmienić – zarówno takie, które wy-
magają poprawy, jak i te, które po-
winny powstać, bo w tej chwili ist-
nieje luka w prawie. Do zgłaszania 
wadliwych aktów prawnych i braku-
jących przepisów zaproszeni zosta-
li także czytelnicy Prawo.pl i użyt-
kownicy LEX.

Liczba zgłoszeń przerosła ocze-
kiwania redakcji. Potwierdza to 
smutną, niestety, tezę, że z jakoś-
cią polskiego prawa nie jest najle-
piej. Przepisy są pełne luk i niejas-
ności, bywają sprzeczne ze sobą,  
z Konstytucją RP czy z prawem UE.  
Buble prawne znajdziemy w niemal 
każdej dziedzinie prawa. Stan na-
szej legislacji pozostawia wiele do 
życzenia, a jego poprawie dodatko-
wo nie służy pandemiczna rzeczy-
wistość, a w niej masowo i naprędce 
tworzone prawo.

W akcie urodzenia 
można mieć trzech ojców

Dziecko, matka i… trzech ojców 
– okazuje się, że obecne przepisy 
prowadzą do absurdu. Przez usta-
wowe domniemanie ojcostwa oj-
ciec biologiczny nie może wystąpić 
o ustalenie, że nim jest. Kiedy w to-

ku spraw rozwodowych przychodzą 
na świat dzieci ze związków poza-
małżeńskich, nawet gdy jest zgoda, 
kto jest ojcem, trzeba to rozstrzy-
gać przed sądem. Sprawy ciągną się 
miesiącami, są kosztowne i stresu-
jące. Stare przepisy nie przewidzia-

ły zmian społecznych. A w akcie 
urodzenia dziecko ma wpisanych… 
trzech ojców.

Przerwa w pracy na karmienie 
piersią… nastolatka

Ewidentnym bublem są też prze-
pisy o przerwach w pracy na kar-
mienie dzieci. Przerwa na kar-
mienie piersią przysługuje nawet 
rodzicowi... nastolatka. Okazuje się 
bowiem, że nie ma żadnych ogra-
niczeń czasowych do korzystania 
przez pracownicę z prawa do przerw 
na karmienie dziecka piersią. Prze-
pis nie uzależnia tego ani od wie-
ku dziecka, ani od udowodnienia 
faktu jego karmienia w ten sposób. 
Zdaniem ekspertów prawo wymaga 
zmiany, bo rodzi wątpliwości, a pra-
codawca nie ma możliwości zakwe-
stionowania uprawnienia, nawet gdy 
dochodzi do nadużyć.

Problemy z fakturami 
i paragonami

P rze dsiębiorcy  mają  t eż  
inny problem. Firmy nie wiedzą,  
jak stosować przepisy w zakresie  
wystawiania faktur do paragonów 
przy transakcjach do 450 złotych.  

Krajowa Informacja Skarbowa wy-
daje sprzeczne interpretacje, a do-
stępne objaśnienia niewiele pomo-
gły. Sklepy natomiast nie wiedzą, 
jak dokumentować sprzedaż, a ich 
klienci mają problemy z odlicze-
niem podatku. Zmiana przepisów 
jest konieczna – i to szybko.

Cały czas brakuje także przepi-
sów o pracy zdalnej. Ten problem 
stał się szczególnie istotny teraz,  
w okresie epidemii. Pracodawcy 
oczekują możliwości wykonywania 
pracy zdalnej. I chcą w tym zakre-
sie działać za zgodą pracowników,  
a nie im ją narzucać.

Do poprawy przepisy
i tryb tworzenia prawa

Raport „Poprawmy prawo” ma 
56 stron. Dotyczy m.in. przepisów 
o spadkach, dodatku covidowym, 
zatorów płatniczych, alimentów, 
opodatkowania darowizn, doradz-
twa podatkowego i księgowości, ra-
portowania umów o dzieło, studiów 
doktoranckich, ochrony danych oso-
bowych czy segregowania śmieci.

Publikacja zawiera również raport 
dotyczący inflacji i produkcji prawa. 
Akty prawne tworzone są w pośpie-
chu, a zmiana goni zmianę. Ustawa 
covidowa była zmieniana aż 66 razy! 
Już w dacie wejścia w życie noweli-
zowały ją cztery ustawy. Proces legi-
slacyjny jest coraz bardziej skracany, 
a projekty często nie są konsultowane.

– W raporcie przedstawiamy 
tylko najważniejsze przepisy wy-
magające pilnej zmiany – stan na 
koniec 2020 roku, wciąż aktualny. 
Nadal będziemy przyglądać się re-
gulacjom do poprawy i procesowi 
tworzenia prawa, do czego zachę-
camy również naszych czytelników, 
użytkowników i ekspertów, którym 
serdecznie dziękujemy za wsparcie 
w naszej pierwszej akcji! Obiecuje-
my państwu kolejny raport w stycz-
niu przyszłego roku. Warto dbać  
o lepsze prawo, bo przekłada się 
ono na życie każdego z nas, na 
stan gospodarki i państwa – mówią  
Ewa Usowicz i Jacek Żmuda, kie-
rujący redakcjami Prawo.pl i LEX. 

(wkp, pap)

Głupie albo byle jakie
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Zapraszamy do zapoznania się 
z najnowszymi wydawnictwami 
płytowymi Narodowego Forum 
Muzyki! Na pięciu albumach 
znalazły się zarówno nowe 
interpretacje doskonale znanych 
arcydzieł, jak i ponownie 
odkryte utwory kompozytorów 
przez wiele lat pozostających  
w zapomnieniu.

Pierwszy wspólny album NFM 
Filharmonii Wrocławskiej i jej sze-
fa artystycznego Giancarla Guerrero 
zawiera I Symfonię c-moll oraz Uwer-
turę akademicką Johannesa Brahmsa. 
Należą one do najpopularniejszych  
i najchętniej wykonywanych utworów 
niemieckiego kompozytora. Monu-
mentalną, potężną I Symfonię nazy-
wa się czasem „X Symfonią Beetho-
vena” – ze względu na pojawiającą 
się w niej melodię, która przypomi-
na sławną Odę do radości. Brahms 
pracował nad nią wyjątkowo dłu-
go, bo aż czternaście lat. Powstało 
jednak dzieło spójne i przemyślane  
w najdrobniejszych szczegółach.  
Drugi z utworów został napisany 
z myślą o władzach Uniwersytetu 
Wrocławskiego, które w 1879 roku 
nadały artyście tytuł doktora honoris 
causa. Ten zaś odwdzięczył się pełną 
humoru kompozycją, zawierającą cy-
taty z rozmaitych pieśni studenckich, 
w tym z hymnu Gaudeamus igitur. 
Guerrero często podkreśla, że z mu-
zykami NFM Filharmonii Wrocław-
skiej łączą go silna więź, wzajemne 
zrozumienie i otwartość na znajdo-
wanie w dobrze znanych utworach 
nowych możliwości ich interpreta-
cji. „To, że mogę tu być, czyni mnie 
najszczęśliwszym człowiekiem na 
świecie!” – w ten sposób maestro 
wypowiada się o pracy z wrocław-
ską orkiestrą, a jego zaraźliwy entu-

zjazm gwarantuje, że będziemy mieli 
do czynienia z pełnymi pasji, świeży-
mi wykonaniami.

Album Musica libera to spotkanie 
z muzyką polskich twórców działają-

cych w XX i XXI wieku. Na płycie 
znalazły się dzieła Krzysztofa Pen-
dereckiego, Witolda Lutosławskie-
go, Krzysztofa Meyera i Grażyny 
Pstrokońskiej-Nawratil. Atrakcyj-

ności wydawnictwu dodaje to, że 
kompozycje dwóch ostatnich arty-
stów (Sześć preludiów i La vetrata) 
są światowymi premierami fonogra-
ficznymi! Album otwiera młodzień-
cza I Sonata na skrzypce i fortepian 
Pendereckiego. Chociaż powstała  
w okresie studiów, to jest utworem doj-
rzałym i zajmującym, chętnie granym 
przez wirtuozów skrzypiec.  
La Follia to kompozy-
cja bardzo piękna, a przy 
tym szalenie trudna tech-
nicznie, stawiająca przed 
wykonawcą partii solowej 
najwyższe wymagania. 
Penderecki zdawał sobie 
sprawę ze stopnia kompli-
kacji tego dzieła, bowiem 
w młodości sam grał na skrzypcach  
i zdołał dobrze poznać możliwości 
tego instrumentu. Subito jest późnym 
utworem Lutosławskiego. Powstało  
w 1992 roku jako stadium przygo-
towawcze do planowanego koncer-
tu skrzypcowego, którego kompozy-

tor nie zdążył już napisać. 
Sugerowana tytułem „na-
głość” odnosi się do nie-
spodziewanych zmian 
tempa, nastroju, rytmu, 
dynamiki i sposobów ar-
tykulacji. Bogatą twór-
czość urodzonego w 1943 
roku Meyera reprezentu-
ją napisane w 2000 roku  
Capriccio interrotto oraz 
Sześć preludiów na skrzyp-
ce solo, które zostały na-
grane na potrzeby tego 
albumu po raz pierwszy, 
choć powstały w 1981 ro-

ku. Dwa lata starsze jest przeznaczo-
ne na fortepian barwne i nastrojowe 
dzieło wrocławskiej kompozytorki 
Pstrokońskiej-Nawratil zatytułowane 
La vetrata (wł. „witraż”).

Andrzej Kosendiak i Wrocław  
Baroque Ensemble przywracają pa-
mięć o twórczości Jacka Różyckie-
go herbu Doliwa, zapomnianego mi-
strza doby baroku. Pewnych detali 

z życiorysu tego artysty 
zapewne nigdy nie po-
znamy. Nie mamy na-
wet informacji, kiedy 
dokładnie się urodził 
ani kiedy zmarł. Wiemy 
za to całkiem dużo na te-
mat przebiegu jego peł-
nej sukcesów kariery za-
wodowej. Kompozytor 
z pewnością był spraw-
nym organizatorem, po-
nieważ służył jako ka-
pelmistrz na dworze 
aż czterech władców:  
Jana II Kazimierza,  

Michała Korybuta Wiśniowieckie-
go, Jana III Sobieskiego i Augusta II 
Mocnego. Pełnił też funkcję sekreta-
rza królewskiego za rządów trzeciego 
z tych monarchów, a za panowania 
ostatniego z nich przeprowadził się 
do Drezna, gdzie kierował polsko-sa-
ską kapelą królewską. Chlebodawcy 
oczekiwali od niego głównie religij-

nych utworów wokalno-in-
strumentalnych i takie też 
dzieła stanowią trzon jego 
dorobku. Znamy je tylko  
z pośmiertnych wydań 
oraz z odpisów. Wiadomo, 
że Różycki tworzył tak-
że instrumentalną muzykę 
świecką, ale wszystkie je-
go kompozycje tego typu  

zaginęły. Zachowane utwory są iden-
tyfikowane najczęściej dzięki ini-
cjałom H.R.; pierwsza litera to ini-
cjał łacińskiej wersji imienia Jacek 
– Hyacinthus. Promocja twórczości 
Różyckiego wpisuje się w działalność 
Andrzeja Kosendiaka w dziedzinie 
muzyki dawnej. Artysta ten już od 
wielu lat przywraca publiczności za-
pomnianych, a wartych poznawania 
rodzimych twórców minionych epok.

Światowe premiery fonograficz-
ne zawiera także płyta poświęco-
na kwartetom smyczkowym Józefa  
Elsnera. Przeszedł on do histo-
rii głównie jako nauczyciel kompo-
zycji Fryderyka Chopina. Niestety,  
jego własna twórczość popadła w za-
pomnienie i jest odkrywana dopiero 
teraz. Jako kompozytor Elsner inspi-
rował się dziełami klasyków wiedeń-
skich, przede wszystkim Josepha  
Haydna i Wolfganga Amadeusa  
Mozarta. Włączał też do swoich utwo-
rów elementy polskiej muzyki ludowej 
i rytmy charakterystyczne dla tańców 
polskich, np. poloneza czy mazura. 
Słyszymy je również w trzech kwar-

tetach smyczkowych zawartych na tej 
płycie, napisanych, zgodnie z tytu-
łem, „w najlepszym guście polskim”.  
Dopiero niedawne badania doprowa-
dziły do odkrycia pełnych, nadających 
się do zagrania egzempla-
rzy partytur, opublikowa-
nych za czasów Elsnera  
w prestiżowym wydaw-
nictwie Johanna Traega  
w Wiedniu. Nagrali je ar-
tyści Wrocławskiej Orkie-
stry Barokowej, jednego  
z najważniejszych ze-
społów zaangażowanych  
w odkrywanie należących 
do dawnych epok skar-
bów polskiej kultury mu-
zycznej: Mikołaj Zgółka, 
Zbigniew Pilch, Dominik 
Dębski i Jarosław Thiel. 
Płyta z zapomnianymi kwartetami 
Elsnera jest kolejnym przedsięwzię-
ciem tego typu, w którym wzięli oni 
udział. Ich wieloletnie doświadcze-
nie i niesłabnący entuzjazm gwa-
rantują najwyższy poziom  
artystyczny.

Muzyce polskiej po-
święcony został także al-
bum Jarosława Thiela  
i Wrocławskiej Orkiestry 
Barokowej. Elegia c-moll 
Karola Kurpińskiego jest 
następną premierą fono-
graficzną prezentowaną 
przez Narodowe Forum 
Muzyki. Dzieło to dłu-
go uważano za zaginio-
ne, a do naszych czasów 
dotrwał tylko sporządzo-
ny tuż przed wybuchem 
II wojny światowej niekomplet-
ny odpis, uzupełniony teraz przez  
Jarosława Thiela. Jest to więc nie 
tylko arcyciekawy utwór jednego  
z czołowych polskich kompozyto-
rów XIX wieku, lecz tak-
że świadectwo detektywi-
stycznej pracy, jaką nieraz 
muszą wykonać artyści 
pracujący z mniej znanym 
repertuarem. Po raz pierw-
szy na instrumentach histo-
rycznych zarejestrowane 
zostały II Symfonia c-moll 
„Charakterystyczna” Igna-
cego Feliksa Dobrzyńskie-
go i uwertura Bajka Stani-
sława Moniuszki. Dzieło 
Dobrzyńskiego, szkolnego 
kolegi Chopina, uchodzi 
za najwybitniejszą symfo-
nię, jaka wyszła spod pióra polskie-
go kompozytora w pierwszej połowie 
XIX wieku. Rangę tej kompozycji 
podkreśla fakt, że jednym z jej wy-
konań dyrygował w Lipsku sam  

Premiery płyt NFM

Najnowsze nagrania 
dzieł mistrzów

Felix Mendelssohn Bartholdy. Sym-
fonia została oparta na motywach 
narodowych, co świadczy o patrio-
tycznej postawie twórcy, który napi-
sał ją, by oddać hołd ofiarom powsta-

nia listopadowego. Bajka Moniuszki, 
znana też pod francuską wersją tytu-
łu Conte d’hiver („Opowieść zimo-
wa”), nie ma programu literackiego. 
Kompozytor pragnął za pomocą mu-

zyki oddać nastrój abstrakcyjnych 
wydarzeń. Barwna instrumentacja, 
śpiewność melodii i sprawność w bu-
dowaniu dramaturgii poprzez wpro-
wadzanie kontrastów tempa i dyna-

miki sprawiły, że dzieło to do dziś 
cieszy się niesłabnącą popularnoś-
cią i jest chętnie wykonywane przez  
orkiestry oraz dyrygentów.

Oskar Łapeta
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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

Rozmowa  
z ROMANEM POTOCKIM, 
starostą wrocławskim

– Początek każdego roku wiąże 
się zawsze z nowymi planami, ale 
rok 2020 pokazał, że nie wszystko 
zależy wyłącznie od nas.

– Tak, Nowy Rok to nowy po-
czątek – czas postanowień, planów 
i nowych chęci do działania. Jak za-
wsze jest wiele wyzwań, szczególnie  
w obliczu obecnej sytuacji związa-
nej z pandemią koronawirusa. Nasi 
mieszkańcy, podobnie jak my wszy-
scy, są już zmęczeni tą całą sytua-
cją i zmaganiem się z następstwami  
obostrzeń, ale jako samorząd stara-
my się jak najlepiej walczyć ze skut-
kami izolacji obywateli czy unie-
ruchomienia niektórych sektorów 
gospodarki. Nie jest to wcale łatwe 
zadanie – z jednej strony musimy 
baczniej przypatrywać się docho-
dom, a z drugiej sprawnie podejmo-
wać działania chroniące mieszkań-
ców przed zarażeniem.

Jeśli chodzi o funkcjonowanie 
urzędu, to po podjęciu decyzji o eta-
powym powrocie do standardowe-
go trybu działania i bezpośredniej 
obsłudze klienta, musieliśmy po-
nownie zastosować się do rygorów 
sanitarnych i ograniczyć dostęp do 
urzędu. Wprowadziliśmy rotacyjny, 
zdalny system pracy urzędników, 
z założeniem, by zadania były re-
alizowane bez żadnych opóźnień. 
Obsługa bezpośrednia oczywiście 
nadal funkcjonuje, ale w uzasadnio-
nych przypadkach i w większości po 
uprzednim umówieniu się z pracow-
nikiem wybranego wydziału. Wy-
dział Komunikacji załatwia sprawy 
bez wcześniejszej rezerwacji wizy-
ty, ale obsługa odbywać się musi  
z zachowaniem rygorystycznych za-
sad bezpieczeństwa i przy okrojonej 
liczbie przyjmowanych osób.

Niestety, zawieszone zosta-
ły mobilne punkty obsługi miesz-
kańców w poszczególnych gmi-
nach powiatu. Zrobiono tak, gdyż  
w siedzibie we Wrocławiu można za-
pewnić o wiele lepsze warunki bez-
pieczeństwa – zarówno klientom,  
jak i pracownikom – niż w mobil-
nych punktach. W celu polepsze-
nia warunków osobom oczekującym 
przed urzędem został ustawiony 
profesjonalny namiot, który ma za-
pewnić lepszą ochronę przed zły-
mi warunkami pogodowymi. 

Planowane jest ponowne uru-
chomienie mobilnych punktów  
Wydziału Komunikacji, w ramach 
których pracownicy starostwa bę-
dą w każdej z gmin naszego powia-
tu obsługiwać mieszkańców. Bo jak 
się okazało, pomysł z wyjazdowy-
mi punktami obsługi sprawdził się  
w stu procentach i jak tylko prze-

pisy sanitarne na to pozwolą, to od 
razu rozpocznie się procedura ich 
wznawiania. 

– Powiat Wrocławski nie za-
wiesił kontynuowania realizacji 
zaplanowanych inwestycji. Jedną  
z ważniejszych jest rozbudowa  
siedziby starostwa.

– Tak, w trakcie realizacji jest 
rozbudowa siedziby starostwa, po-
legająca na dobudowie jeszcze jed-
nego skrzydła (C) do dwóch już ist-
niejących. Obecnie trwa wyłonienie 
wykonawcy robót, a cała inwestycja 
powinna być zakończona w czerw-
cu 2022 roku. Koszt całości wy-
niesie ok. 20 milionów złotych, ale 
staramy się z różnych źródeł, m.in.  
z Krajowego Funduszu Ochrony 
Środowiska, uzyskać aż 50 pro-
cent dofinansowania. Jeśli chodzi  
o przyrost liczby ludności, jeste-
śmy w czołówce powiatów w Pol-
sce. Kiedy w 2009 roku powstała 
nowa siedziba, powiat wrocławski 
miał ok. 100 tysięcy mieszkańców, 
teraz ta liczba zwiększyła się do po-
nad 150 tysięcy i proces osiedlania 
na terenie naszego powiatu dalej 
trwa. Mimo rozwoju programu e-
-usług, bez tej inwestycji nie będzie-
my mogli sprawnie obsłużyć coraz 
większej liczby petentów. Więcej 
mieszkańców, wzrost liczby kom-
petencji i zadań – to wymusza po-
trzebę zatrudnienie większej liczby 
pracowników. Dlatego koniecznoś-
cią jest nie tylko zapewnienie lep-
szych warunków obsługi, ale także 
odpowiednich warunków do pracy.

– Początek roku to również no-
wy budżet… W tym roku wiele 
samorządów boi się o realizację 
swoich budżetów. W jaki sposób 

pandemia wpłynęła na finanse  
powiatu? 

– Pandemia nie pogorszyła nad-
miernie finansów powiatu – żadna 
z realizowanych przez samorząd in-
westycji nie jest zagrożona, nie ma 
również zagrożenia budżetu. Jesz-
cze raz okazało się, jak ważne jest 
dobre zarządzanie finansami. Wła-
śnie pod tym względem nasz powiat 
okazał się w roku ubiegłym najlep-
szy w Polsce – w opublikowanym 
Rankingu Finansowym Samorzą-
du Terytorialnego za 2019 rok zajął 
najwyższe miejsce, wśród 314 po-
wiatów ziemskich w Polsce. Dobre 
zarządzanie finansami pozwala na 
realizację wielu inwestycji wpły-
wających na rozwój powiatu i do-
brze służących mieszkańcom. Całe 
szczęście, że ten trudny rok nie za-
hamował tego procesu. W Powiecie 
Wrocławskim staramy się podcho-
dzić naprawdę realnie do tworzenia 
kolejnych budżetów. Od czasu, gdy 
jestem starostą, nie zdarzyło nam się 
nie wykonać budżetu, toteż również 
w tym roku nie widzę takiego zagro-
żenia. Zadania przewidziane przez 
nas do realizacji są realne do wyko-
nania nawet w okresie pandemicz-
nych obostrzeń – choć oczywiście 
wszystko zweryfikuje życie.

Budżet, podobnie jak w latach 
ubiegłych, jest naprawdę duży – wy-
nosi prawie 170 mln zł – i oczywiście 
mamy w nim zapisanych mnóstwo 
zadań i inwestycji, przede wszyst-
kim przedsięwzięć drogowych, 
oświatowych i prospołecznych.  
W roku 2021 dużą wagę będzie-
my, jak co roku, przywiązywać do 
wykonania projektów drogowych.  
Powiat Wrocławski jest w trakcie rea-

lizacji budowy drogi publicznej wraz  
z przebudową ronda w Małuszowie 
w ciągu drogi krajowej nr 35. Nowo  
wybudowana droga skomunikuje 
niemal 80 ha gruntu stanowiącego 
własność Powiatu Wrocławskiego, 
położonego w obrębie Krzyżowice-
-Wierzbica, w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzenne-
go przeznaczonego pod aktywność 
gospodarczą (przemysł). Wskaza-
na powierzchnia obejmuje 12 dzia-
łek gruntu o zróżnicowanym areale  
– od 1,5 do 11 ha. Sukcesywna sprze-
daż przedmiotowych nieruchomo-
ści w trybie przetargów nieograni-
czonych planowana jest na 2021 rok  
i lata kolejne. Przebudowa ron-
da w Małuszowie i wybudowanie  
w 2020 roku odcinka drogi publicz-
nej o długości 980 m zaowocowały 
sukcesem w postaci sprzedaży te-
renów inwestycyjnych o łącznej po-
wierzchni około 39 ha należących 
do Powiatu Wrocławskiego za kwo-
tę netto wynoszącą prawie 49 mln zł. 
W roku obecnym kontynuowana jest 
także przebudowa drogi w Kiełczo-
wie, w gminie Długołęka. Dotyczy 
to bardzo ważnego odcinka, który 
jest mocno obciążony ruchem po-
jazdów. Władze powiatu podejmują 
szereg czynności z myślą nie tylko 
o obecnych i przyszłych inwesto-
rach, ale w głównej mierze w trosce 
o lepszy komfort życia mieszkańców.  
Warto także podkreślić, iż wielo-
letnia konsekwencja inwestowania  
w drogi doprowadziła do tego, że 
drogi te w dużej mierze są w do-
brym lub bardzo dobrym stanie.  
Naturalnie nadal trzeba je moder-
nizować i dbać o ich stan. Ponad-
to dokładamy wszelkich starań, aby 

Kolejny rok wielkich wyzwań

wraz z gminami prężnie kontynu-
ować finansowanie naszego autor-
skiego programu budowy chodników 
„Bezpieczna droga”.

– Z tego co pan mówi wniosku-
ję, że ten rok będzie dla Powiatu 
Wrocławskiego kolejnym praco-
witym okresem…

– Niewątpliwie tak. Dużo się bę-
dzie działo na terenie naszego powia-
tu. Jako jeden z nielicznych samo-
rządów, dzięki stabilnym finansom 
możemy sobie pozwolić na realiza-
cję naszych sztandarowych, cyklicz-
nych wydarzeń jak „Biała Niedziela 
w Powiecie Wrocławskim”, warszta-
ty ekologiczne dla dzieci, czy kon-
kurs „Kulinarny Powiat Wrocław-
ski”. Biorąc więc pod uwagę, że nie 
musimy „zaciskać pasa”, jedyne, co 
może nam pokrzyżować plan, to dal-
sze komplikacje związane z pande-
mią koronawirusa. 

(TS)  

Starosta Roman Potocki
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Strzegom

Urząd Miejski w Strzegomiu
Rynek 38

58-150 Strzegom
tel. 74 856 05 99
fax 74 856 05 16

strzegom@strzegom.pl
www.strzegom.pl

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

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

sekretariat@pielgrzymka.biz
www.pielgrzymka.biz

Pielgrzymka

Rozmowa 
z wójtem gminy Pielgrzymka 
TOMASZEM SYBISEM

– Zima, na razie dość łagodna, 
chyba nie przeszkadza w zarzą-
dzaniu gminą?

– To dobra dla nas zima, jest tro-
chę śniegu, który topi się, a wilgoć 
przedostaje się do ziemi. Przed dwo-
ma tygodniami były większe mrozy 
z okrywą śnieżną, co nie powinno 
wpłynąć na zboża. Mamy zimę de-
likatną i koszty utrzymania dróg 
są zdecydowanie mniejsze.

– Taka zima nie wstrzymuje 
prac budowlanych…

– …i w zasadzie tego rodzaju 
prace nie są u nas przerwane.

– Czy jest już uchwalony bu-
dżet gminy Pielgrzymka?

– Wczoraj była sesja budżetowa, 
bardzo spokojna, tylko jeden radny 
był przeciwny uchwaleniu budżetu 
i jeden wstrzymał się od głosu.

– Jak w kilku słowach oceni 
pan wasz tegoroczny budżet?

– Ten budżet z jednej strony jest 
bezpieczny, a z drugiej inwesty-
cyjny. Pewne zadania z powodze-
niem kontynuujemy, zaplanowali-
śmy również nowe przedsięwzięcia. 

To przede wszystkim budowa kolej-
nego 2,5-kilometrowego etapu dro-
gi powiatowej w Nowej Wsi Grodzi-
skiej, gdzie – chcąc nie chcąc – cały 
wkład finansowy Powiatu Złotoryj-
skiego zmuszona jest ponieść gmina 

Pielgrzymka. Do połowy tego roku 
inwestycja ma być ukończona, bar-
dzo nas boli brak współpracy z Po-
wiatem, ale potrzeby i bezpieczeń-
stwo naszych mieszkańców i stan 
drogi wymagają zdecydowanej in-
gerencji samorządu. Przeznaczamy 
na to zadanie 500 tys. zł, a kolejną 

inwestycją jest budowa za ponad 
400 tys. zł szatni w Proboszczowie. 
Niezmiernie istotnym zadaniem jest 
też budowa wodociągu do Nowej 
Wsi Grodziskiej, który ma być od-
dany do użytku w okolicy marca. 

Ponadto w tegorocznym budżecie 
zaplanowaliśmy inwestycje na na-
szych gminnych drogach, kontynu-
ujemy także bardzo fajny program 
dopłat z budżetu gminy dla miesz-
kańców do wymiany pieców cen-
tralnego ogrzewania i do przydomo-
wych oczyszczalni. Złożyliśmy też 

Ostrożnie i inwestycyjnie
sporo wniosków o wsparcie finan-
sowe z różnych programów.

– Zazwyczaj samorządy skła-
dają wnioski o dofinansowania do 
Funduszu Dróg Samorządowych 
i Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

– Z drugiej grudniowej tarczy 
RFIL nie otrzymaliśmy nawet zło-
tówki... Na początku stycznia zło-
żyliśmy kolejne wnioski na trzy 
inwestycje, lecz nie ma jeszcze roz-
strzygnięcia i czekamy. Opracowu-
jemy także trzy wnioski do progra-
mu obejmującego gminy, w których 
przed laty funkcjonowały pegeery. 
W skali kraju jest na to 250 mln zł, 
lecz takich gmin jest zapewne kil-
kaset i środków finansowych jest 
zdecydowanie za mało. Ale trzeba 
próbować, nie wolno sobie odbierać 
szans, tym bardziej że te wnioski są 
proste, bez jakichś pozwoleń i do-
kumentacji.

– Wróćmy do współpracy gmi-
ny Pielgrzymka z Powiatem Zło-
toryjskim. Nasza gazeta promu-
je kilka powiatów i wszędzie tam 
starostwa owocnie i bez większych 
zgrzytów współpracują z gminami.

– Wszystko rozbija się o prio-
rytety Powiatu Złotoryjskiego, 
zarządzanie budżetem i samym 
powiatem. Proponuję staroście po-
dzielenie wkładu własnego na in-
westycję, będącą zadaniem włas-
nym Powiatu, na pół między Powiat 
i naszą gminę – robi tak większość 

samorządów – ale u nas obowiązuje 
inna zasada.

– Jaka?
– Jeżeli chcecie, aby starosta zło-

toryjski złożył wniosek na jakąś 
inwestycję, to od razu deklarujcie 
zabezpieczenie finansowe wkładu 
własnego. Bywało nawet, że płaci-
liśmy za opracowanie dokumentacji 
projektowych, bo starosta nie miał na 
to pieniędzy. Wygląda to kuriozalnie, 
lecz od początku tej kadencji nie wi-
dzę żadnych działań zmierzających 
do nawiązania przez Powiat Złoto-
ryjski normalnej współpracy z naszą 
gminą i innymi samorządami nale-
żącymi do powiatu złotoryjskiego.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Tomasz Sybis

Rozmowa 
ze ZBIGNIEWEM SUCHYTĄ, 
burmistrzem Strzegomia

– Jak ocenia pan tegoroczny 
budżet gminy Strzegom?

– Budżet radni uchwalili jedno-
głośnie i bardzo mnie to cieszy. Wi-
dać, że w naszej radzie jest dzisiaj 
opozycja konstruktywna i gdy przy-
chodzi do najistotniejszych dla naszej 
całej społeczności spraw, to potrafi-
my się jednoczyć dla wspólnego do-
bra. Zatem potrafimy ze sobą współ-
pracować i rozmawiać. A budżet 
oceniam jako dobry, choć zapowia-
dał się raczej słabiutko pod względem 
inwestycyjnym. Ale otrzymaliśmy 
mocne wsparcie z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych, z któ-
rego z drugiej transzy pozyskaliśmy 
4,1 mln zł. Pieniądze te przeznaczy-
my na kupno pięciu autobusów i re-
mont ważnego chodnika w centrum 
miasta. Warto przypomnieć, że z po-
przedniej transzy z tego Funduszu 
pozyskaliśmy 1,9 mln zł, co razem 
daje niebagatelną kwotę 6 mln zł. Na-
tomiast łącznie w roku 2021 wyda-
my na inwestycje 16 mln zł, a budżet 
opiewa na ponad 130 mln zł.

– Czy nie jest budżetem rekor-
dowym?

– Na pewno wygląda rekordowo, 
także dlatego, że jest w nim zawar-
ta realizacja programu 500 Plus, 
który nasz budżet poważnie zwięk-
sza. Ale przyznaję, że te wielkości 
są imponujące i robią wrażenie.

– Jakie w tym roku będą prio-
rytety inwestycyjne?

– Najważniejsze inwestycje 
związane będą z Fortem Gaj, sta-
rym, pięknym parkiem w cen-
trum Strzegomia, którego renowa-
cja rozpoczęła się w zeszłym roku, 
a w roku 2021 na to zadanie prze-
znaczymy prawie 3,5 mln zł. Po-
wróci starodrzewie, będą także 
nowe nasadzenia zieleni, lecz na 
tapecie jest także ciekawy pomysł 
odtworzenia winnicy, co zasugero-
wał nam radny powiatowy Marek 
Zywer, który jest strzegomianinem 
i na terenie gminy Żarów ma win-
nicę. Właśnie Marek zapropono-
wał nam, iż odtworzy tę winnicę 
i będzie się nią opiekował. Pomysł 
winnicy w mieście wzbudził zro-
zumiałe zainteresowanie. Teren, na 
którym miałaby powstać, jest nieźle 
nasłoneczniony i może da się to zro-
bić. Trzeba również uporządkować 
teren, ale dwie strony murów już są 
wyremontowane. Powstanie pięk-
ne miejsce, takie jak kiedyś przed 

wojną, ale i po wojnie, które zosta-
ło totalnie zniszczone, gdy opuścili 
je harcerze, którzy się nim opieko-
wali. A później „hulaj dusza piekła 
nie ma”, każdy robił to, co chciał 
i bardzo dużo tego obszaru zdewa-
stowano. Drugą istotną dla całej na-
szej gminy inwestycją będzie zakup 
pięciu autobusów – w tym jednego 
dwudziestoosobowego i niskopo-
kładowego. We wrześniu ubiegłego 
roku uruchomiliśmy dwuliniową 
komunikację miejską obsługiwaną 
przez jeden bardzo duży, turystycz-
ny autobus, co ludzi trochę irytuje, 

ale to się niebawem zmieni. Chcę 
również podkreślić, że komunika-
cja jest nieźle dofinansowywana 
przez wojewodę i rząd, a autobu-
sy kupujemy przede wszystkim dla 
wygody mieszkańców, ale również 
po to, aby mniej dopłacać do prze-
jechanego kilometra – tak jak mają 
Środa Śląska, Ząbkowice Śląskie 
i Strzelin.

– Pandemia nie odpuszcza. 
Czy pan się zaszczepi przeciw-
ko COVID-19 i czy będzie pan 
zachęcał do tego mieszkańców 
gminy?

Razem dla wspólnego dobra
– Już mieszkańców do tego 

zachęcamy poprzez uruchomie-
nie odpowiedniej linii telefonicz-
nej i zapewnienie dowozu osób 
starszych i niepełnosprawnych do 
punktów szczepień. Miałem już 
COVID-19, który przeszedłem jak 
lekką grypę i mam przeciwcia-
ła, ale na pewno się zaszczepię, 
gdy przyjdzie moja kolej. W na-
szym urzędzie też mieliśmy nieła-
twą sytuacje, gdy zachorował cały 
ośmioosobowy wydział. Był strach 
i niepewność, ale na szczęście 
wszystko się szczęśliwie skończy-
ło, wszyscy wyzdrowieli i wrócili 
do pracy.

Rozmawiał Sławomir G rymin (TS)
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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

Rozmowa ze starostą oławskim 
ZDZISŁAWEM BREZDENIEM

– Muszę przyznać, że w Sta-
rostwie Powiatowym w Oławie 
konsekwencji nie brakuje, utrzy-
mane są obostrzenia przeciwpan-
demiczne, do starostwa nie jest 
łatwo się dostać – trzeba zmierzyć 
temperaturę, zdezynfekować dło-
nie i mieć maseczkę na twarzy.  
A przed budynkiem starostwa 
kolejka i trochę więcej zaparko-
wanych samochodów niż przed  
miesiącem…

– Jednak teraz, przestrzegając 
wdrożonych przez nas zasad, do sta-
rostwa dostać się można, a działamy 
w systemie hybrydowym. Część na-
szej załogi pracuje w systemie zdal-
nym i chodzi głównie o bardzo zin-
formatyzowaną geodezję i również 
część wydziału architektury i bu-
downictwa, ale większa część załogi 
jest tutaj, na miejscu. Jest tajemnicą 
poliszynela, iż system zdalny zabez-
piecza nas w pewnym stopniu przed 
seryjnymi zachorowaniami.

– Czy zdarzają się zachorowa-
nia pracowników starostwa na 
COVID-19?

– Zdarzają się przypadki zara-
żeń od członków rodzin naszych 
pracowników i w tej mierze nie je-
steśmy jakimś wyjątkiem. Chcę też 
zaznaczyć, że wydział komunikacji 
pracuje w komplecie.

– To wydział najbardziej ob-
ciążony…

– …i właśnie ta dzisiejsza kolej-
ka petentów przed wejściem do sta-
rostwa to kolejka przede wszystkim 
do wydziału komunikacji. Czasem 
w ciągu dnia wydział załatwia spra-
wy nawet 150 osób. Ruch związany 
z wydziałem komunikacji jest bar-
dzo wielki, podczas gdy bezpośred-
nie, osobiste wizyty w innych wy-
działach naszego starostwa stanowią 
około 20 proc. wszystkich kontak-
tów z petentami.

– W tym dalekim od normal-
ności czasie na zarządzanie sta-

rostwem pandemia wywiera nie-
mały wpływ…

– …i trzeba po prostu zarządzać 
starostwem w rzeczywistości takiej, 
jaka ona jest, bo innego racjonalne-
go wyjścia nie ma. Na podobnej za-
sadzie funkcjonują inne samorządy 
i wszystkie urzędy państwowe, któ-
re z jednej strony muszą zapewnić 
realizację swoich zadań, a z dru-
giej utrzymać ciągłość działań. Dzi-
siaj nie wyobrażam sobie sytuacji,  
w której doszłoby do zamknięcia ta-
kiego urzędu, jakim jest starostwo, 
nawet na jakiś krótki okres. Wtedy 
wytworzyłyby się ogromne proble-
my jeśli chodzi o pewną ciągłość 
pracy i realizację zadań.

– Czy od początku pandemii 
zauważył pan u siebie zmiany na-
strojów?

– Oczywiście, jak każdy czło-
wiek w tak trudnym czasie mam 
lepsze i gorsze chwile. Dopada mnie 
czasami zmęczenie, bowiem z jed-
nej strony pogoda nie nastraja czło-
wieka optymizmem i mało słońca 
też ma wpływ na samopoczucie, 

a z drugiej strony do normalno-
ści jeszcze dość daleko. Chcę jed-
nak podkreślić, że staram się usil-
nie walczyć z gorszymi nastrojami 
i wskrzeszam w sobie optymizm. 
Jestem przecież starostą i muszę da-
wać dobry przykład swoim współ-
pracownikom, którym też łatwo na 
pewno nie jest, ale którzy obserwu-
ją swojego szefa i z tego również 
czerpią siłę.

– Warto być optymistą, choć 
przyszłość niesie wiele niewiado-
mych.

– Tak właśnie dzisiaj jest. Prze-
cież jeszcze przed kilkoma mie-
siącami nie mogliśmy przewidzieć  
skali drugiej fali pandemii. Wcześ-
niej martwiliśmy się dziennymi za-
chorowaniami na poziomie tysiąca, 
a później było ich sporo ponad dwa-
dzieścia tysięcy – i było już bardzo 
źle. A jeśli przyjdzie trzecia fala, 
to nie wiemy, co ona ze sobą przy-
niesie.

– Byłoby łatwo, gdyby dało się 
przewidzieć, że pandemia skończy 
się na przykład we wrześniu…

– …ale nikt tego nie stwierdzi  
i trudno oszacować, kiedy osiągnie-
my zbiorową odporność. We wszyst-
kich krajach ziemskiego globu trwa 
epidemia, i to w jednym czasie,  
a jedynym światełkiem w tunelu są 
prewencyjne szczepienia.

– Jest już uchwalony budżet 
Powiatu Oławskiego. Jak pod-
czas jego uchwalenia zachowali 
się opozycyjni radni?

– Wstrzymali się od głosu, po-
nieważ mieli inną wizję skonstru-
owania budżetu, ale kilka naszych 
pomysłów zostało przez nich przy-
jętych ze zrozumieniem.

– Czyli nie jest to opozycja to-
talna…

– Na szczęście nie, nie ma bo-
wiem w radzie myślenia na zasadzie 
„nie, bo nie”. Krótko mówiąc, potra-
fimy ze sobą rozmawiać.

– Jaki zatem jest tegoroczny 
budżet Powiatu Oławskiego?

– Jest budżetem umiarkowanie 
optymistycznym, w którym zało-
żyliśmy realizację kilku ważnych 
dla nas inwestycji. Wygospodaro-
waliśmy w ramach budżetu wkład 
własny, bazując w dużej mierze na 
naszych wnioskach o dotacje z róż-
nych programów – m.in. Funduszu 
Dróg Samorządowych i Rządowe-
go Programu Inwestycji Lokalnych 
oraz wcześniej ogłoszonych na 
przykład przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Najważniejsze, iż przygoto-
waliśmy się do tego, że w momencie 
pojawienia się możliwości pozyska-
nia środków finansowych możemy  
– mam nadzieję, że z powodzeniem –  
starać się o nie. Chcę też zaznaczyć, 
że szczególnie jest dla nas cenna in-
westycja, do której przymierzaliśmy 
się od wielu lat, a chodzi o budowę 
obiektu, w którym znajdzie swoje 
miejsce praktyczna nauka zawodu. 
To warsztaty szkolne przy Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Oławie. Już wybraliśmy 
inwestora zastępczego i teraz przy-
gotowujemy się do ogłoszenia prze-
targu, a na to zadanie otrzymaliśmy 
3,5 mln zł z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

– Dla większości powiatów in-
westycje drogowe pochłaniają naj-
więcej środków inwestycyjnych.

– Tak to jest i w tym roku. Jeśli  
chodzi o drogi, Powiat Oławski  
skupi się jakby na punktowych za-
daniach. Do jednej inwestycji przy-
gotowywaliśmy się od lat i jej po-
wodzenie będzie zależało od tego, 
czy uzyskamy dofinansowanie  
z rządowego Funduszu Dróg Sa-
morządowych. To budowa ronda na 
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94  
z drogą powiatową w Oławie  
i jest to newralgiczny punkt komu-
nikacyjny na mapie miasta. Dru-
gie zadanie dotyczy budowy ronda  

Muszę dawać dobry przykład
na ul. Oławskiej, głównej arterii  
komunikacyjnej w Jelczu-Lasko-
wicach. Natomiast trzecie wią-
że się rozwojem miasta Oława.  
Musimy bowiem poprawić moż-
liwości komunikacyjne najwięk-
szego osiedla mieszkaniowego  
w mieście, wyprowadzając ruch 
pojazdów poza centrum Oławy  
– i dlatego wspólnie z miastem 
zamierzamy stworzyć odpowied-
ni bajpas. Tym bardziej jest to nie-
zbędne, że w tym rejonie w ramach 
Rządowego Programu Mieszkanie 
Plus rozpoczęto budowę kolejnych  
144 mieszkań. Tam też – i to także 
dzięki naszym wieloletnim wspól-
nym staraniom – zaplanowana jest 
budowa dodatkowego przystanku 
kolejowego Oława-Zachód, który 
pojawił się również w rządowym 
programie. Spowoduje to, że po 
mieście będzie się łatwiej poruszać. 
Stary dworzec kolejowy zlokali-
zowany jest w południowej części  
Oławy, część mieszkańców jeżdżą-
cych koleją do Wrocławia nie będzie 
musiała już z niego korzystać i prze-
mieszczać się przez centrum mia-
sta, tylko będą korzystali z nowego 
przystanku kolejowego.

– Jak układa się współpraca 
Powiatu Oławskiego z gminami 
wchodzącymi w skład powiatu?

– Mamy porozumienie z gmina-
mi i wspólnie realizujemy niektóre 
mniejsze inwestycje i między innymi 
z gminą Oława wybudujemy odcinki 
chodników oraz będziemy likwido-
wać miejsca niebezpieczne. Podobnie 
wygląda współpraca z miastem Oława  
i Jelczem-Laskowicami. A z gmi-
nami łączy nas także współdziała-
nie w ramach Oławskich Przewozów 
Gminno-Powiatowych. Ten związek 
transportowy prężnie się rozwija, 
wstąpiły do niego także dwie gminy 
spoza powiatu oławskiego – Żórawi-
na i Siechnice – i dzięki temu zwią-
zek objął większy obszar swoją dzia-
łalnością mającą na celu likwidację 
białych plam komunikacyjnych.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Starosta Zdzisław Brezdeń

Kolejka przed budynkiem oławskiego starostwa
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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

Rozmowa  
z wójtem gminy Kłodzko 
ZBIGNIEWEM TUREM

– Ostatnio gminę Kłodzko nie-
źle doświadczyło, bowiem poza 
COVIDEM-19 do zgryzot doszła 
jeszcze ptasia grypa, co jak na je-
den samorząd jest całkiem sporo.

– Rzeczywiście, lekko nam nie 
jest, ponieważ problemy związa-
ne z pandemią rozpoczęły się już  
w marcu ubiegłego roku. Epidemia 
i związany z nią zastój gospodarczy 
spowodowały o ponad dwa miliony 
mniejsze dla nas wpływy z tytułu 
podatków i zmuszeni byliśmy wziąć 
dodatkowy kredyt. W lipcu dotknę-
ła naszą gminę powódź, a we wrześ-
niu i październiku niektóre nasze 
miejscowości zalała woda i po-
ważnie ucierpiało 35 gospodarstw.  
Natomiast w grudniu ptasia grypa,  
a w międzyczasie pożary i związa-
ne z nimi niemałe problemy. Krótko 
mówiąc, był to trudny okres dla na-
szej społeczności i samorządu.

– Życie to sinusoida i – po tych 
wszystkich dramatach – w gmi-
nie Kłodzko powinno być już tyl-
ko dobrze.

– Mam nadzieję na to, że rok 
2021 będzie dla gminy Kłodzko 
znacznie lepszy od roku 2020. Nie 
jestem zbyt przesądny, lecz dla mnie 
osobiście takie pełne lata – 2000, 
2010, 2020 – nie były najlepszymi 
latami w moim życiu, a ostatnio na-
wet zastanawiałem się, dlaczego ja 
zawsze muszę mieć pod górkę i dla-
czego zawsze muszę ciężko praco-
wać, a nic nie przychodzi mi lekko.

– Coś mnie zatem z panem łą-
czy, ponieważ ja też nigdy nie mia-
łem zbyt dużo szczęścia, nic nie 
wygrałem i tylko praca mnie lubi-
ła. Trochę sobie ponarzekaliśmy 
na niedobry los i może teraz powie 
mi pan, co z pandemią na terenie 
gminy Kłodzko?

– Jest światełko w tunelu związane 
ze szczepionką przeciwko COVID-19, 
ale dzisiaj niestety nikt nam nie może 
wskazać, kiedy epidemia się zakoń-
czy. Szczepienia potrwają co najmniej 
kilka miesięcy, a ludzie pewnie podej-
dą do nich bardzo różnie.

– Jest pan – moim zdaniem – 
dużym optymistą. Uważam, że bę-
dą trwać jakieś około półtora roku, 
lecz mam nadzieję, iż mój pesy-
mizm jest nieuzasadniony i obym 
się mylił.

– Podchodzę do tego jednak bar-
dziej optymistycznie niż pan, a cały 
szkopuł jest w dostarczeniu do Polski  
odpowiedniej liczby zakupionych 
przez nasz rząd szczepionek. Jeśli 
będą szczepionki, to nasze służby 
medyczne – moim zadaniem – pora-
dzą sobie zgrabnie z zaszczepieniem 
całej populacji. Niestety, na razie 
koncerny medyczne nie wywiązują 
się z umów i nie są w stanie wypro-
dukować ich odpowiedniej liczby.

– Jaka jest na dziś sytuacja epi-
demiczna w gminie Kłodzko?

– Na kwarantannie przebywa kil-
kadziesiąt osób i zarażonych jest 
też kilkadziesiąt, ale wcześniej by-
ły okresy, że chorych i izolowanych 
było znacznie więcej.

– A pracownicy Urzędu Gminy 
Kłodzko?

– Kilkoro z nich miało już ko-
ronawirusa. Staramy się utrzymać 
reżim sanitarny, choć obsługujemy 
także bezpośrednio naszych miesz-
kańców, ale na parterze w głów-
nym holu. Oczywiście w urzędzie 
pracownicy chodzą w maseczkach  
i używają środków dezynfekują-
cych, a gdy ktoś się źle poczuje, to 
kierujemy go do pracy zdalnej, póki  
nie przejdzie testu lub lekarz nie 
skieruje go na kwarantannę.

– Czyli dmuchacie na zimne…
– …i robimy to dlatego, abyśmy 

w tych nienormalnych czasach jakoś 
w miarę normalnie mogli działać.

– Jaki jest tegoroczny budżet 
gminy Kłodzko? Ile środków fi-
nansowych przeznaczycie na in-
westycje? Jakie będą priorytety?

– Założyliśmy, że w 2021 roku bę-
dziemy realizować budżet oszczęd-
ny, w którym wydatki będą mniej-
sze o 10 mln zł od wydatków w roku 
ubiegłym. Staraliśmy się zaoszczę-
dzić zarówno na wydatkach bieżą-
cych, jak i na nakładach inwestycyj-
nych, które sięgają dzisiaj 9 mln zł. 
Ale dostaliśmy teraz 5 mln zł – na 
zadania wodociągowo-kanalizacyj-
ne – w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, czyli trzeba 
wszystko dodać i na inwestycje bę-
dziemy mieli 14 mln zł. Największe 
wydatki pochłonie oświata i wycho-
wanie (prawie 26 mln zł – przyp. au-
tora) oraz pomoc społeczna (ponad 
28 mln zł – przyp. autora) i jest to 
łącznie 70 proc. naszych wydatków 
ogółem.

– Oświata z roku na rok gene-
ruje coraz większe wydatki pol-
skich samorządów…

– …i coraz więcej musimy do 
niej dokładać – kiedyś było to mniej 
niż 50 proc. kosztów, teraz jest już 
ponad 50 proc. Warto podkreślić, iż 
subwencja oświatowa, którą otrzy-
mujemy, nie wystarcza nawet na na-
uczycielskie wynagrodzenia.

– Co w budżecie gminy Kłodz-
ko – poza inwestycjami wodocią-
gowo-kanalizacyjnymi – będzie 
dla was najistotniejsze?

– Złożyliśmy wnioski o dotacje 
do Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych na remont drogi w Wojborzu 
oraz do Funduszu Dróg Samorządo-
wych na drogę w Ławicy. Poza tym 
wraz z Dolnośląską Służbą Dróg  
i Kolei – finansując zadanie po po-
łowie – zamierzamy doprowadzić 
do wykonania sygnalizacji świetlnej 
w Gołogłowach. A poza tym zaj-
mujemy się doświetlaniem naszych 
miejscowości w ramach pierwszej 
transzy RFIL w Bierkowicach, 
Wojborzu i Krosnowicach, co po-
trwa do 28 maja. Ponadto kontynu-
ujemy remont strategicznego mostu  

w Ołdrzychowicach Kłodzkich i bu-
dowę Centrum Biblioteczno-Kultu-
ralnego w Żelaźnie.

– Czy już przygotowujecie do-
kumentację dotyczącą progra-
mów związanych z nowym pro-
gramowaniem unijnym?

– Przygotowujemy dokumen-
tację dotyczącą termomoderniza-
cji obiektów oświatowych z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Dolnośląskiego.

– Czy wesprzecie tegoroczny 
budżet pożyczkami?

– Planujemy zaciągnąć kredyt  
w wysokości około miliona złotych.

– A jak na początku roku wy-
gląda pana współpraca z Radą 
Gminy Kłodzko?

– Do współpracy z radnymi nie 
mam żadnych negatywnych uwag. 
Jest to dobre merytoryczne współ-
działanie na wysokim poziomie.  
A jego efektem było wypracowanie 
i jednogłośne uchwalenie tegorocz-
nego budżetu.

– W ubiegłym roku – z powodu 
pandemii – nie odbyło się wiele za-
planowanych przez was imprez.  
A jak będzie w roku 2021?

– Dzisiaj niczego konkretnego 
jeszcze nie planujemy, pozamykane 
też są nasze świetlice, ale działają 
biblioteki. Zatem co do imprez, to 
czekamy na rozwój sytuacji.

– Szczepionka przeciwko  
COVID-19 może wyzwoli nas  
z tej zarazy. Czy pan się zaszczepi?

– Oczywiście, że tak! Szczepion-
ka jest swoistym zielonym świateł-
kiem nadziei powrotu do normalno-
ści. Dzisiaj tylko to może uwolnić 
nas od często tragicznych skut-
ków pandemii. Będę się szczepił  
w najbliższym możliwym termi-
nie, a moja żona pracująca w Do-
mu Pomocy Społecznej właśnie dzi-
siaj będzie zaszczepiona. Chcę też 
podkreślić, iż na forach społecznoś-
ciowych będziemy prowadzić kam-
panię proszczepionkową skierowaną 
do mieszkańców naszej gminy.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

W tym roku ostrożnie i oszczędnie

Wójt Zbigniew Tur

Ostrożności nigdy za wiele… Ta zasada obowiązuje w Urzędzie Gminy Kłodzko
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Wisznia Mała

Urząd Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9

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

ug@wiszniamala.pl
www.wiszniamala.pl

Rozmowa 
z wójtem gminy Wisznia Mała 
JAKUBEM BRONOWICKIM

– Włodarze gmin zarządzają 
swoimi gminami w mrocznym cie-
niu pandemii…

– …i niedługo, w marcu, będzie-
my mieli rocznicę zawitania do nas 
koronawirusa. A był to rok działań 
w warunkach odbiegających znacz-
nie od normalnych, związanych 
z rzeczywistością, która wytrąci-
ła wszystkich ze zwyczajnego toku 
myślenia, życia i pracy.

– Jednak trzeba żyć i pracować, 
nawet jeśli COVID-19 czyni mniej-
sze lub większe spustoszenia. Jak 
zatem realizowany jest Narodo-
wy Program Szczepień w gminie 
Wisznia Mała? Czy na waszym te-
renie są miejsca, w których szcze-
pieni są mieszkańcy gminy?

– Gminy zostały wyłączone 
z NPS, choć wojewoda polecił nam 
organizację do-
wozu osób wy-
magających ta-
k ie j  p omo cy 
przy szczepie-
n iu.  Oczywi-
ście nie stoimy obok i pomagamy 
we wszystkim, a na terenie naszej 
gminy mamy tylko jeden ośrodek 
zdrowia w Wiszni Małej. W tym 
ośrodku dokonywane są szcze-
pienia, początkowo miało to być 
ok. 150 szczepień tygodniowo, ale 
jak na razie jest to 30 osób zaszcze-
pionych w jednym tygodniu.

– Pewnie dlatego, że nie ma od-
powiedniej liczby szczepionek.

– Oczywiście, że tak i to dotyczy 
całego kraju, a kolejka do szczepio-
nek wydłużyła się automatycznie aż 
o kilka tygodni i wszystkie terminy 
szczepień są już u nas wyczerpane. 

A nasi mieszkańcy zostali zmuszeni 
do szukania możliwości zaszczepie-
nia się w innych miejscach i wiem, 
że np. będą szczepili się w szpita-
lach w Trzebnicy i we Wrocławiu.

– Nie zaglądam panu do metry-
ki, ale jest pan po pięćdziesiątce 
i czy zdąży się pan zaszczepić jesz-
cze w tym roku?

– Gdy dotarła do mnie informa-
cja o tym, że będzie u nas szczepio-
nych mniej więcej 150 osób tygo-
dniowo, to szacowałem, że może we 
wrześniu będę mógł się zaszczepić, 
ale dzisiaj sytuacja się zmieniła i już 
na to nie liczę. Cierpliwie czekamy 
na zwiększenie liczby szczepionek 
i wtedy na mnie też przyjdzie pora.

– Jak mieszkańcy gminy Wisz-
nia Mała podchodzą do szczepień 
przeciwko COVID-19?

– Wiele osób zgłasza chęć za-
szczepienia się, są to przede wszyst-
kim osoby starsze i bardzo się 
z tego cieszę, ponieważ są to ludzie 

najbardziej nara-
żenia na skutki 
pandemii. Mam 
też nadzieję, że  
odsetek osób za-
sz cz e p io nych 

w tej populacji będzie najwyższy 
i w ten sposób uchronią się one 
przed skutkami choroby.

– Czy mieszkańcy pytają pana, 
czy będzie się pan szczepił i czy 
warto się szczepić?

– Przeszedłem już koronawiru-
sa, przebadałem się na obecność 
w moim organizmie przeciwciał na 
COVID-19 i mam nawet stosowne 
tego pisemne potwierdzenie – za-
chorowała także moja żona – ale 
odporność na zachorowanie na tę 
chorobę trwa tylko kilka miesię-
cy. Zatem warto się zaszczepić 
i w stosownym momencie na pewno 

to zrobię. O celowość szczepień py-
tają mnie często mieszkańcy naszej 
gminy i za każdym razem wszyst-
kich do tego zachęcam. Uważam 
bowiem, że nie ma dzisiaj innego 
sposobu ani żadnej rozumnej alter-
natywy, aby z tą chorobą dać sobie 
radę. Dzisiaj nie ma skutecznego 

lekarstwa na koronawirusa, a jedy-
nie szczepionka może uchronić nas 
od poważnych powikłań, a czasem 
nawet od śmierci.

– Gdy ostatnio rozmawialiśmy, 
nie było jeszcze uchwalonego bu-
dżetu gminy Wisznia Mała…

– …ale budżet jest już uchwa-
lony i został przyjęty pozytywnie 
przez zdecydowaną większość na-
szej rady. Oceniam, że jest to budżet 
ambitny pod względem celów in-
westycyjnych i zapewnia nam także 
odpowiednie funkcjonowanie. Gmi-
na ma przecież niemało wydatków 

związanych z funkcjonowaniem ca-
łej naszej społeczności i działaniem 
w wielu sferach gminnego życia. 
Chcę podkreślić, iż wyznaczyliśmy 
sobie ambitne cele dotyczące wspar-
cia naszej społeczności w zakresie 
ochrony środowiska, co jest priory-
tetem inwestycyjnym wiszeńskiego 

samorządu. Kosztem sporych środ-
ków finansowych budujemy kanali-
zację w południowej części gminy, 
a nasze przedsiębiorstwo gospodarki 
komunalnej podpisało umowę z wy-
konawcą na modernizację i rozbu-
dowę oczyszczalni ścieków w Strze-
szowie, która obsługuje północną 
część gminy. Ta inwestycja pochło-
nie ponad 15 mln zł, jest współfinan-
sowana przez środki unijne, pożycz-
kę z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie i własne środki finan-
sowe gminy Wisznia Mała. Jeste-
śmy również po przetargu na budo-
wę ścieżek rowerowych w Szewcach, 
które będą właśnie przez Szewce 
łączyć Wrocław z Obornikami Ślą-
skimi. Ponadto niemałe środki fi-
nansowe przeznaczamy na dofinan-
sowanie budowy przyłączy do sieci 
kanalizacyjnej i w dalszym ciągu 
będziemy dbać o czystość powie-
rza, realizując program związany 
z likwidacją niskiej emisji. A przed 
budynkiem Urzędu Gminy w Wisz-
ni Małej zainstalowany jest ekosłu-
pek wskazujący jakość powietrza. 
Dzisiaj na całe szczęście świeci na 
zielono, czyli najgorzej nie jest, ale 
mamy świadomość tego, iż na tere-
nie naszej gminy działają tysiące lo-
kalnych kotłowni, w których spalany 
jest nie tylko węgiel wątpliwej jako-
ści, lecz także różne odpady. Dlate-
go zamierzamy likwidować te przy-
domowe toksyczne spalarnie śmieci 
w jak największym zakresie. A dotąd 
dzięki współpracy z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska 

Priorytetem ochrona środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
i pożyczce, którą na ten cel otrzyma-
liśmy, wymieniliśmy 79 takich sta-
rych pieców zwanych kopciuchami. 
Warto też podkreślić, iż dzięki Rzą-
dowemu Programowi „Czyste Po-
wietrze” wymieniono piece na na-
szym terenie jedynie w 20 posesjach. 
Widać więc wyraźnie, że nasza gmi-
na w tym zakresie jest dużo bardziej 
skuteczna od rządowej agendy, dla-
tego postanowiliśmy sami ze środ-
ków budżetowych gminy dofinan-
sowywać wymianę przestarzałych 
kotłów i każdy z mieszkańców, który 
się na to zdecyduje, otrzyma od nas 
wsparcie w wysokości ok. 10 tys. zł, 
lecz nie więcej niż 50 proc. kosztów 
takiej operacji.

– Plany są ambitne, ale na ich 
realizację niezbędne są pienią-
dze…

– …o które na pewno będziemy 
zabiegali.

– Samorządy polskie korzystają 
dzisiaj przede wszystkim z dwóch 
programów wsparcia finansowego 
– Funduszu Dróg Samorządowych 
i Rządowego Programu Inwestycji 
Lokalnych.

– Nasza gmina składa wnioski 
o dotacje do wszelkich możliwych 
programów. W ubiegłym roku nie 
otrzymaliśmy żadnych środków fi-
nansowych z RPIL, ale na nikogo 
się nie obraziliśmy i wnioskujemy 
dalej o granty z drugiej transzy te-
go programu. Zgłosiliśmy się także 
o dotacje do programu obejmujące-
go gminy popegeerowskie i złoży-
liśmy wnioski o wspomożenie in-
westycji w Strzeszowie, Mienicach 
i Machnicach, gdzie kiedyś zlokali-
zowane były pegeery.

– Jeśli otrzymacie dotacje fi-
nansowe, to na co je przeznaczycie 
w tych miejscowościach?

– W Machnicach wybudujemy 
świetlicę, w Strzeszowie skatepark, 
a w Mienicach wyremontujemy 
drogę, którą niedawno nasza gmina 
przejęła od Skarbu Państwa.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)
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Wójt Jakub Bronowicki 

Lampka w ekosłupku przed Urzędem Gminy w Wiszni Małej świeci się na zielono, gdy jakość powietrza jest dobra…
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Grębocice

Urząd Gminy Grębocice
ul. Głogowska 3

59-150 Grębocice
tel. 76 831 55 01
fax 76 831 50 77

sekretariat@grebocice.com.pl
www.grebocice.com.pl

Urząd Miasta i Gminy Bardo
Rynek 2 

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

Bardo

Rozmowa z burmistrzem Barda 
KRZYSZTOFEM ŻEGAŃSKIM

– Budżet jest swoistą mapą pro-
wadzącą do tego, co będzie realizo-
wał samorząd…

– …a my wyjątkowo postanowi-
liśmy wraz z radnymi, iż tegorocz-
ny budżet Barda będziemy uchwala-

li w styczniu, dokładnie 21 stycznia, 
aby zrobić to w sposób otwarty, a nie 
online.

– Jaki zatem będzie budżet  
gminy Bardo na rok 2021?

– Będzie po prostu budżetem nor-
malnym w tych zupełnie nienormal-
nych czasach zdeterminowanych 
pandemią. Warto też podkreślić, iż  
w końcu ubiegłego roku otrzymali-
śmy informację o przekazaniu nam 
dodatkowych środków finansowych 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, co znacząco poprawiło 

kondycję inwestycyjną naszej gminy. 
Pieniądze te przeznaczymy na wodo-
ciągowanie sołectwa Janowiec, stwo-
rzenie centrum seniora w Bardzie 
oraz dokończenie ścieżki pieszo-ro-

werowej, a łączna kwota środków fi-
nansowych z RFIL to 4,5 mln zł. Zna-
czące są to dla nas pieniądze, które 
pozwoliły na to, że wydatki budżeto-
we będą oscylowały wokół 35 mln zł,  
przy dwumilionowym deficycie.

– Ile łącznie pieniędzy przezna-
czycie na inwestycje?

– Będzie to około 8 mln zł.
– Jakie inwestycje – poza tymi,  

o których pan już wspomniał – będą  
w tym roku najważniejsze dla wa-
szego samorządu?

– To na pewno przedsięwzięcia 
związane z drogami. Zatem czeka-
my na rządowe inwestycje związane 
z Funduszem Dróg Samorządowych, 
bowiem złożyliśmy wniosek o dofi-
nansowanie modernizacji i przebu-
dowy ulic Jagiellońskiej, Kościuszki 
i Mickiewicza w Bardzie, które są  
w bardzo złym stanie. A ponadto zaj-
miemy się dokończeniem inwestycji, 
które wykonujemy we własnym za-
kresie – w tym oddaniem do użytku 
kortów tenisowych i modernizacją 
parku pomiędzy Rynkiem a ul. Głów-
ną. Czekamy też na rozstrzygnięcia 
dotyczące rządowego wsparcia gmin 
górskich. Bardo jest bowiem również 
gminą górską, a do tego rodzaju gmin 
mają być przekazane znaczące środki 

Pora kolejnych inwestycji
finansowe, na co zresztą bardzo liczy-
my. Tak czy owak, to ten rok będzie 
bez wątpienia kolejnym rokiem inwe-
stycyjnym. 

– Bardo jest też znaczącym miej-
scem na mapie Dolnego Śląska, 
gdzie niemało działo się w sferze 
kulturalno-rekreacyjno-sportowej. 
Ale pojawiła się pandemia, w roku 
ubiegłym imprez tego rodzaju w za-
sadzie nie było, a jak będzie w tym 
roku? Czy zaplanowaliście jakieś 
fajne wydarzenia?

– Owszem, zaplanowaliśmy, ale 
też bardzo ostrożnie, bowiem dzi-
siaj nikt z nas nie wie, jak to będzie 
i czy COVID-19 wreszcie się wycofa.  
Stoimy na stanowisku, aby zorganizo-
wać jedną, znaczącą i dobrą imprezę, 
a te pozostałe powinny istnieć na za-
sadzie stałych, cyklicznych działań.

– Czyli zaplanowaliście w tym ro-
ku jedną najważniejszą imprezę…

– …przy udziale zewnętrznych 
środków finansowych i jest to Jar-
mark Piernikowy, który będzie du-
żą imprezą promocyjną związaną  
z naszymi piernikowymi tradycjami. 
Najprawdopodobniej odbędzie się ona  
w czerwcu, jeśli pandemia nie pomie-
sza nam szyków.

– A dzisiaj, 20 stycznia, jak wy-
gląda sytuacja pandemiczna w Bar-
dzie? Do waszego urzędu dostać się 
nie jest łatwo.

– Jak pewnie do znakomitej więk-
szości instytucji. Przestrzegamy re-
żimu epidemicznego i wszelkich 

rygorów, a co będzie w najbliższej 
przyszłości, to czas pokaże. Mam też 
nadzieję, że Polacy – oczywiście tak-
że moi współpracownicy i mieszkań-
cy naszej gminy – zdają sobie sprawę 
z powagi sytuacji i gremialnie przy-
stąpią do szczepień prewencyjnych 
przeciwko COVID-19. A wszystko 
po to, aby nabyć odporność grupową 
i wreszcie żyć bezpieczniej. Myśmy to 
boleśnie przerabiali i dmuchamy teraz 
na zimne, ponieważ gmina Bardo na 
początku pojawienia się koronawirusa 
została zakwalifikowana do czerwo-
nej strefy zagrożenia. A teraz chciał-
bym, abyśmy jak najszybciej znaleźli 
się w strefie zielonej.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Krzysztof Żegański
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Rok 2020 dla gminy Grębocice 
był bardzo dobry  
pod względem inwestycyjnym. 
Mimo pandemii cele,  
jakie samorząd wyznaczył, 
zostały zrealizowane. 

– Wiele inwestycji wykonanych 
zostało przed czasem i nikogo nie 
powinno to dziwić, ponieważ na-
leżymy do najprężniej rozwijają-
cych się gmin na Dolnym Śląsku. 
Dla nas priorytetem są inwestycje 
służące podnoszeniu standardów  
życia mieszkańców. 
Opieka zdrowot-
na, so cjalna, szkol-
n ic two,  k u lt u ra  
i sport, utrzymywa-
ne są u nas na naj-
wyższym poziomie. 
Staramy się, by na-
szym mieszkań-
com żyło się dobrze – podkreśla  
wójt gminy Roman Jabłoński. 

Gmina kolejny rok z rzędu zna-
lazła się w pierwszej dziesiątce naj-
lepiej inwestujących gmin wiejskich 
w Polsce. Podczas uroczystej gali, 
7 października w Katowicach, wójt 
Roman Jabłoński odebrał nagrodę 
za uzyskanie IX miejsca w rankin-
gu Pisma Samorządu Terytorialnego 

„Wspólnota”, w kategorii wydatki 
inwestycyjne samorządów. Gmina 
znalazła się również w czołówce naj-
popularniejszych gmin na Dolnym 
Śląsku jeśli chodzi o wzrost liczby 
mieszkańców. 

– Jesteśmy w gronie niewielu dol-
nośląskich gmin, w których wskaź-
nik migracji jest na dużym plusie. 
Nowych domów ciągle przybywa, 
więc ten wzrost będzie jeszcze więk-
szy – mówi wójt Jabłoński. 

Wpływ na to, że gmina Grębocice 
przeżywa prawdziwe oblężenie ma 

jej atrakcyjność pod 
względem infrastruk-
tury, oświaty, kultu-
ry oraz możliwość 
budowania domów  
w każdej miejscowo-
ści, na co pozwala 
plan zagospodarowa-
nia przestrzennego. 

W Grębocicach nie oszczędza się 
też na zdrowiu. 

– Budowa przychodni w Gręboci-
cach to nasz kolejny sukces. Z dniem 
2 stycznia 2020 roku działalność roz-
poczęła nowoczesna Przychodnia 
Zdrowia w Grębocicach. Od lutego 
ruszyły zabiegi rehabilitacyjne, za-
częli też przyjmować lekarze specja-
liści: kardiolog, laryngolog, okulista, 

diabetolog. Z tych działań zadowole-
ni są mieszkańcy i to cieszy nas naj-
bardziej – podkreśla wójt 
Roman Jabłoński.

Gmina słynie z budowy 
i remontu dróg gminnych 
i powiatowych. Co roku 
wspiera finansowo Powiat 
Polkowicki, by na jej terenie 
wykonywał remonty dróg 
powiatowych. Przebudowa-
no też drogi gminne publicz-
ne oraz gminne drogi polne. 

3 lutego 2020 roku ot-
warto w Grębocicach pierw-
szy w historii gminy żłobek 
– „Promyczek”. Nowoczes-
na, pięknie wyposażona pla-
cówka przystosowana jest 
dla dzieci od pierwszego do 
trzeciego roku życia. W tym 
roku w Obiszowie powstał pump-
track, w Grębocicach skatepark, a na 
osiedlu w Grębocicach wielofunkcyj-
ne boisko sportowe.

Inwestycyjnym sukcesem gminy 
było oddanie do użytku Galerii Spi-
chlerz, która powstała w odrestau-
rowanym zabytkowym spichlerzu  
w Grębocicach. Gmina zadbała też 
o ruiny pałacu znajdującego się obok 
spichlerza, a dzięki wsparciu finan-
sowemu z KGHM Polska Miedź S.A. 

To był świetny czas
odrestauruje barokowy portal w za-
chodniej ścianie ruin pałacu. 

W Grębocicach duży nacisk kła-
dzie się na ochronę środowiska. Tyl-
ko w 2020 roku gmina przeznaczyła 
łącznie 492 325 zł na dofinansowania 
dla mieszkańców – m.in. na mon-

taż instalacji fotowoltaicznych prze-
znaczono 190 000 zł, a na wymianę 
pieców 255 700 zł. Udzielano rów-
nież dofinansowań na łączną kwotę 
46 625 zł do budowy studni głębi-
nowych.

Rada Gminy Grębocice uchwaliła 
budżet na rok 2021. Zaplanowano do-
chody na poziomie 49 258 485,85 zł  
i wydatki na kwotę 60 206 943,85 zł.  
Wydatki majątkowe w przyszło-
rocznym budżecie stanowią kwotę  

16 240 381 zł czyli 26,97 proc. zapla-
nowanych wydatków ogółem. 

Nowy rok budżetowy będzie 
obfitował w duże inwestycje. Naj-
większe to budowa świetlicy wiej-
skiej w Ogorzelcu, przebudowa  
i rozbudowa oczyszczalni ścieków 

w Grębocicach, przebu-
dowa ul. Wspólnej w Grę-
bocicach, budowy dróg 
w Grodowcu i Retkowie, 
przebudowa ze zmia-
ną sposobu użytkowania 
parteru budynku po ZOZ 
przy ul. Zielonej, budowa 
PSZOK w Grębocicach, 
przebudowa budynku  
GOKiB w Grębocicach, 
budowa toru dla rowerów 
typu singletrack w Obiszo-
wie, wzmocnienie murów 
ruin pałacu w Krzydłowi-
cach. Ponadto gmina wzo-
rem lat ubiegłych przekaże 
powiatowi dotację w wyso-
kości 2 000 000 zł z prze-

znaczeniem na przebudowę dróg po-
wiatowych na terenie gminy. 

(TS)

Wójt Roman Jabłoński
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Ziębice

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

Rozmowa z MARIUSZEM 
SZPILAREWICZEM, 
burmistrzem Ziębic

– Jaki jest tegoroczny budżet 
gminy Ziębice?

– To budżet racjonalny i przy-
gotowujący nas do bardzo ważnych 
inwestycji infrastrukturalnych, któ-
re wprawdzie raczej nie zrealizują 
się jeszcze w tym roku, ale powoli 
będą się finalizować w roku 2022 
i w latach następnych.

– Jest tajemnicą poliszynela, że 
aby coś konkretnego zdziałać, naj-
pierw trzeba opracować stosow-
ną dokumentację i pozyskać na 
to odpowiednie zewnętrzne środki 
finansowe.

– Tak właśnie będziemy robić 
w roku 2021, opracowując doku-
mentacje i składając wnioski o dofi-
nansowania oraz szykując wszelkie 
niezbędne procedury, które trzeba 

spełnić, by rozpocząć inwestycje 
– w tym pozwolenia na budowę.

– Czas biegnie szybko i chyba 
trzeba już przygotowywać się do no-
wego rozdania unijnych grantów…

– Gmina Ziębice miała wielkiego 
pecha przy ostatnim podziale środ-
ków unijnych, bowiem tej szansy do-
brze nie wykorzystano. Tego błędu 
nie chcemy ponownie popełnić i za-
mierzamy być dobrze przygotowani, 
gdy przyjdzie pora na pozyskiwanie 
środków finansowych z tego źródła.

– Jaka inwestycja będzie strate-
giczną w najbliższym czasie dla zię-
bickiego samorządu?

– Będzie to inwestycja oczekiwana 
już od ponad dwudziestu lat – szcze-
gólnie przez środowiska sportowe 
i szkolne – czyli budowa hali sporto-
wej. Dobrze pamiętam, że gdy rozpo-

cząłem w 1999 roku pracę w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębi-
cach, to już wtedy mówiło się o po-
trzebie wybudowania hali sportowej. 
Przez wiele lat dyskutowano o tym, 

próbowano też wypracować porozu-
mienie z Powiatem Ząbkowickim, aby 
hala służyła także szkole ponadgim-
nazjalnej, lecz wszystko kończyło się 
na rozmowach. 

– Z najlepszego na-
wet gadania żaden 
obiekt nie powstanie.

– W poprzedniej ka-
dencji – pod presją spo-
łeczną – kupiono goto-
wą dokumentację takiej 
hali, ale nie przełożono 
jej na warunki tereno-
we, nie zmodyfikowano 
i nie uczyniono nic, aby 
poszukać środków fi-
nansowych potrzebnych 
do realizacji tego przed-
sięwzięcia. Postanowi-
liśmy postąpić inaczej 

i zamiast budować halę na podstawie 
dokumentacji sprzed kilkudziesięciu 
lat, zdecydowaliśmy się zaprojekto-
wać nowoczesny obiekt spełniający 
oczekiwania środowisk sportowych, 

który także pozwoli 
wzmocnić nasze szkol-
nictwo. Podstawowym 
celem budowy takiej ha-
li jest to, aby w niej mo-
gła rozwijać się sporto-
wo nasza młodzież 
i dzieci, ale nie chcie-
libyśmy ograniczać się 
jedynie do działalno-
ści sportowej, i dlatego 
w tym obiekcie będą 
zaprojektowane rów-
nież sale dydaktyczne. 
Chcę też podkreślić, że 
szukając pieniędzy na 
budowę tego obiektu, 
poszukamy ich także 

w programach dotyczących ochrony 
środowiska i będziemy się starać, aby 
do realizacji tego przedsięwzięcia po-
zyskać jak najwięcej zewnętrznych 

środków finansowych 
z różnych źródeł, a nie 
wydawać własnych fun-
duszy budżetowych.

– Na jakim poziomie 
realizacji jest dzisiaj ta 
inwestycja?

– Przygotowanie 
do niej rozpoczęliśmy 
w zasadzie od pierw-
szego miesiąca tej ka-
dencji, a zaczęło się od 
zmiany w miejscowym 
planie zagospodarowa-
nia przestrzennego, któ-
rą należało uzgodnić 
z konserwatorem zabyt-
ków. Hala będzie zlo-
kalizowana w strefie 

ochrony konserwatorskiej i musieli-
śmy uwzględnić rozwiązania, które 
narzuca nam ochrona zabytków.

– Gdzie powstanie hala?
– Za Osiedlem Mikołaja Koperni-

ka, między ulicami Wojska Polskiego 
i Spacerową w Ziębicach. Złożyliśmy 
już dokumentację w ząbkowickim 
starostwie powiatowym i czekamy 
teraz na pozwolenie na budowę. Poza 
tym złożyliśmy już pierwszy wnio-
sek o dofinansowania tego zadania 
i w tym roku zajmiemy się przede 
wszystkim pozyskiwaniem zewnętrz-
nych grantów, a realizacja tak koszto-
chłonnej inwestycji nie będzie łatwa. 
Budowa hali pochłonie bowiem mię-
dzy 12 a 15 mln zł, a jesienią chcieli-
byśmy ogłosić przetarg na wyłonienie 
wykonawcy.

– A gdyby wszystko poszło do-
brze, to kiedy mogłaby zostać wbita 
pierwsza łopata?

– Na wiosnę roku 2022, a budowa 
potrwa gdzieś około dwóch lat. Chce-
my zastosować ekologiczne rozwią-
zania, np. odzysk wody użytkowej 

Hala inwestycją strategiczną

i te ciekawe pomysły pomogą nam 
w ekonomicznym utrzymaniu hali 
z budżetu gminy.

– Czy radni także są za budo-
wą hali?

– Wspierają mnie mocno w moich 
działaniach, widząc, że konsekwen-
tnie dążę do wytyczonego celu. Poza 
tym mamy mądrych radnych, którzy 
zdają sobie dobrze sprawę z wagi tego 
zadania.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Hala będzie miała ponad 3700 
metrów kwadratowych. Bę-
dzie w niej można grać w siat-
kówkę, koszykówkę i piłkę ręcz-
ną, a ponadto służyć będzie do 
treningów, koncertów i wystę-
pów artystycznych oraz realiza-
cji szkolnych zajęć sportowych 
dzieci i młodzieży. Zaprojekto-
wano dwie mobilne widownie 
po 66 miejsc siedzących oraz trzy 
miejsca dla osób na wózkach in-
walidzkich (łącznie 135 miejsc). 
Na pierwszym piętrze będą try-
buny stałe dla 522 widzów. Wy-
miary hali: 58,54 m x 47,65 m, 
budynek dwukondygnacyjny 
bez podpiwniczenia. Projekto-
wana bryła budynku ma zwar-
tą formę krytą płaskim dachem. 
W budynku zaprojektowano 
halę sportową wraz z dwukon-
dygnacyjnymi zapleczami sani-
tarno-szatniowymi, siłownię, try-
buny oraz zaplecze techniczne 
i administracyjne z biurami i salą 
konferencyjną. Do obiektu za-
projektowano pięć wejść.

Burmistrz Mariusz Szpilarewicz

Wizualizacja hali sportowej w Ziębicach

Wizualizacja hali sportowej w Ziębicach
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Już kilkakrotnie pisaliśmy, 
że rok, który za nami,  
był dla wrocławskiego zoo 
wyjątkowo trudny. Udało 
się jednak przetrwać ten 
czas. Niestety, i początek 
roku 2021 nie należy 
do najszczęśliwszych. 
Koronawirus  
nie odpuszcza.

Mimo sytuacji epidemiologicznej 
wrocławski ogród jest otwarty dla 
zwiedzających. Oczywiście zacho-
wać trzeba wszystkie środki ostroż-
ności, ale wizyta tutaj to naprawdę  
i relaks, i szansa na to, by dowiedzieć 
się czegoś nowego. Bo uczymy się ca-
ły czas. Dodatkowo – o czym być mo-
że nie wszyscy wiedzą – odwiedzając 
ogród, można wspomóc świat zwie-
rząt w wielu miejscach świata.

Radosław Ratajszczak, prezes 
wrocławskiej placówki, zachęca do 
wspierania działań prowadzonych 
przez ogród w zakresie ochrony ga-
tunków ginących i zagrożonych. Wy-
starczy wybrać bilet wstępu o złotów-
kę droższy lub przekazać darowiznę;  
1 procent z podatku można przeznaczyć, 
wpisując numer KRS 0000623492.  
Tak niewiele może od-
mienić bardzo dużo. 
Pomaganie przyrodzie 
to działanie, które się 
opłaca.

W ubiegłym roku  
wrocławski ogród zoologiczny  
i Fundacja ZOO Wrocław – DODO 
przekazały na projekty ochrony zwie-
rząt w Afryce, Azji i Australii 615 ty-
sięcy złotych. Przedstawiciele zoo mó-
wią, że to rekordowa kwota. Udało się 
ją zebrać dzięki odwiedzającym ogród 
i darczyńcom. A to – jak wszyscy wie-
my – w bardzo trudnym czasie.

Jak mówią przedstawiciele zoo  
i fundacji, wydawało się, że 2019 rok 

Wrocławskie zoo i Fundacja Dodo dzięki wsparciu ludzi dobrej woli adoptowały 120 porzuconych jaj pingwinów przylądkowych w RPA. Wyklute z nich i odchowane ptaki zostały wypuszczone do Oceanu 
Atlantyckiego i Spokojnego

Hojni miłośnicy zwierząt

był pod tym względem rekordowy  
i że w dobie pandemii nie uda się uzy-
skać lepszego wyniku niż 579 tysięcy. 

Jednak Polacy, pomi-
mo własnych kłopotów, 
okazali się bardziej hoj-
ni. Kolejny rok z rzę-
du pomoc otrzymały 
m.in. projekty wspiera-

jące ochronę saola, okapi, niedźwiedzi 
azjatyckich, panter mglistych, pangoli-
nów, lemurów katta, kanczyli filipiń-
skich, świń wisajskich, gibonów, kan-
czyli srebrnogrzbietych czy manatów 
afrykańskich. Rozpoczęto również 
współpracę z nowymi organizacjami 
chroniącymi m.in. lori, łaskunki ja-
wajskie, kuskusy niedźwiedzie, pan-
dy małe, bantengi, oryksy szablorogie, 
świnie jawajskie czy świneczki karło-

wate. Nowym projektem jest też odbu-
dowa ekosystemu trawiastego równiny 
Assam w Parku Narodowym Manas, 
który obejmuje ochroną nosorożce  
indyjskie.

– Trzeba pomagać z głową. Nie wy-
starczy uratować jednego nosorożca, 
należy ratować cały ekosystem, w któ-
rym żyje populacja tego gatunku i in-
nych mu towarzyszących. Nie wystar-
czy odebrać zwierzęta kłusownikom 
czy przemytnikom, musi być zaplecze, 
dzięki któremu te zwierzęta będą mo-
gły przeżyć i wrócić do środowiska. 
Nie wystarczy przekazać pieniądze 
wybranej organizacji ochroniarskiej, 
trzeba sprawdzić, na co je wydała. My 
oglądamy wszystko pod lupą. Jest to 
czaso- i pracochłonne, ale napędza nas 
miłość do zwierząt poparta solidną 

wiedzą w tym zakresie. Nie mamy 
ambicji uratowania świata teraz, dzi-
siaj. Wiemy, że to potrwa lata, więc 
konsekwentnie robimy swoje i nama-
wiamy innych do włącza-
nia się – mówi Radosław  
Ratajszczak, prezes wroc-
ławskiego zoo. 

Warto też zaznaczyć, że 
w połowie ubiegłego miesią-
ca została podpisana umo-
wa o współpracy pomiędzy 
Uniwersytetem Wrocław-
skim a spółką ZOO Wroc-
ław. Obie instytucje będą prowadzić 
wspólne projekty i badania naukowe,  
a także upowszechniać ich rezultaty.  
Poza tym porozumienie obejmuje 
transfer wiedzy, współpracę z ośrod-
kami naukowymi na całym świecie, 

realizację praktyk zawodowych, prac 
licencjackich, magisterskich i dok-
torskich na terenie zoo. Nadrzędnym 
celem inicjatorów tej współpracy jest 

powiązanie teorii i badań 
naukowych z praktyką. 

– Podpisanie tego po-
rozumienia sprawia nam 
wielką satysfakcję. To dzia-
łanie nie tylko legitymizu-
je dotychczasowe kontakty 
między naszymi instytu-
cjami, ale otwiera drogę do 
jeszcze pełniejszego wy-

korzystania potencjału dydaktycz-
no-naukowego Uniwersytetu Wroc-
ławskiego i ZOO Wrocław – mówił  
prof. Przemysław Wiszewski, rektor 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 
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Bardo 10
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Pielgrzymka 6
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