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– Zakwalifikowaliśmy się do pomocy rządowej skierowanej do gmin górskich i dostaliśmy 3,8 mln zł.  
Cieszy mnie to niezmiernie, bowiem zaplanowaliśmy sobie w tegorocznym budżecie remont naszego 
otwartego basenu w Głubczycach (na zdjęciu) – mówi burmistrz ADAM KRUPA. – To jedna 
z największych tego typu pływalni w Polsce i początkowo na jej modernizację chcieliśmy przeznaczyć 
niewielkie środki finansowe, ale te prawie 4 mln zł zmieniły sytuację. Planujemy zatem  
w tym roku zacząć pierwszy etap większej modernizacji i pochłonie to około 7 mln zł. 

Odpowiadamy za zabytki

Inwestują na potęgę 

– Właścicielami zabytków w dużej mierze są parafie. Są łącznikiem ze 
średniowiecznymi czasami, w których nasze miejscowości powstawały. 
Niektóre z zabytków mogą się pochwalić historią ponad 850-letnią 
– wyjaśnia wójt gminy Wisznia Mała JAKUB BRONOWICKI. – Za tych 
swoistych świadków historii odpowiadamy i corocznie przeznaczamy 
stosowne środki finansowe z budżetu gminy na ich utrzymanie. 
Na zdjęciu: kościół filialny pw. Najświętszego Serca 
Jezusowego w Piotrowiczkach.

W roku 2020 budżet gminy Dobromierz – zarówno po stronie 
wydatków, jak i dochodów – został wykonany prawie w stu 
procentach. – Zrealizowaliśmy to, co chcieliśmy wykonać, ale ten 
rok pod względem inwestycyjnym będzie najprawdopodobniej 
rekordowy w historii naszej gminy – uśmiecha się wójt JERZY ULBIN. 
– Dochody budżetowe zaplanowaliśmy na poziomie  
ponad 41 mln zł, a wydatki to ponad 45 mln zł. 

– Brakuje nam bardzo kontaktów z mieszkańcami gminy, rozmów i spotkań z nimi. Ludzie zamykają 
się w domach, izolują i po pandemii trudno będzie wrócić do normalności oraz zwykłej aktywności 
– mówi wójt gminy Kłodzko ZBIGNIEW TUR. – Dzieci podobnie – boiska, otwarte od tygodnia, stoją 
puste. Spotkałem się z dyrektorami placówek oświatowych i we wrześniu – jeśli uczniowie powrócą  
do szkół – planujemy spotkania z psychologami i nawet z psychiatrami. Dzieci mocno odczuły 
ten nienormalny okres i trzeba będzie otoczyć je opieką znacznie większą niż dotychczas.

Brakuje nam spotkań 
z ludźmi
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Zrealizowaliśmy wszystkie 
zaplanowane inwestycje

Zmienia się wizerunek gminy 
Prochowice przygotowują się do budowy ronda i przebudowy 
nawierzchni Rynku. – Położona zostanie nowa nawierzchnia, będą 
nowe ulice, chodniki i nasadzenia zieleni oraz nowe place – cieszy się 
burmistrz ALICJA SIELICKA. – Czyli dużo zieleni i kontaktu z przyrodą. 
Będzie przytulnie, zielono i jednocześnie świeżo i moim osobistym 
marzeniem jest zrealizowanie tych dwóch inwestycji,  
co będzie dla miasta wielką wizerunkową zmianą.
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Mity, fakty, opowiastki
W wieku 76 lat zmarł Jan Waszkiewicz, 
były radny sejmiku i pierwszy 
dolnośląski marszałek. Był współtwórcą 
Dolnośląskiego Forum Politycznego  
i Gospodarczego w Krzyżowej. Został 
odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Według nieoficjalnych 
informacji chorował na Covid-19.  
Jan Waszkiewicz urodził się 24 czerwca 
1944 roku w Kielcach. Z wykształcenia był 
matematykiem, ukończył Uniwersytet 
Wrocławski, gdzie najpierw się 
doktoryzował, a później habilitował. 
Został też profesorem Międzynarodowej 
Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu 
we Wrocławiu. W drugiej połowie lat 70. 
związał się z opozycją demokratyczną, 
współpracował z Komitetem Obrony 
Robotników, a następnie z KSS KOR. Był 
także redaktorem naczelnym „Biuletynu 
Dolnośląskiego”. W roku 1980 wstąpił  
w szeregi „Solidarności”. W stanie 
wojennym początkowo ukrywał się, 
działał w niezależnej Radzie Edukacji 
Narodowej. Był współautorem pierwszych 
strategii rozwoju regionu i Wrocławia.  
Jan Waszkiewicz odszedł niebawem  
po swojej ukochanej żonie.

• • •
Wójt gminy Grunwald Adam 
Szczepkowski wystosował pismo  
do premiera, w którym poinformował  
o tym, że rada gminy nie zamierza z nim 
współpracować, ponieważ powstał  

w gminie układ administracyjny, polityczny 
i społeczny szkodzący interesom 
mieszkańców, i że nie może polegać na 
ludziach, którzy powinni mu pomagać.  
W liście do Mateusza Morawieckiego wójt 
napisał również o dwóch konkretnych 
radnych – Ewie Bawolskiej i Małgorzacie 
Kamińskiej. Na pierwszą z nich doniósł, 
że leczy się psychiatrycznie, propaguje 
postulaty środowisk LGBT i jest matką 
córki lesbijki, a o drugiej napisał m.in., iż 
prywatnie jest matką lesbijki o poglądach 
mocno lewicowych. Spory między 
radą gminy a wójtem trwają od kilku 
lat. W październiku 2020 roku odbyło 
się referendum dotyczące odwołania 
Rady Gminy Grunwald przed upływem 
kadencji, ale z powodu niskiej frekwencji 
zostało uznane za nieważne. Ponadto 
ostatnio jedna z radnych dostała pocztą 
swój nekrolog – sprawa została zgłoszona 
do Prokuratury Rejonowej w Ostródzie, 
ale sprawcy do tej pory nie ustalono. 
Jest tajemnicą poliszynela, iż głównym 
powodem konfliktu są finanse.  
Gmina Grunwald jest zadłużona na kilka 
milionów złotych. Wójt oczekiwał tego, 
że rada zgodzi się na emisję obligacji 
na kolejne miliony, które miały być 
przekazane na inwestycje, ale radni  
nie wyrazili na to zgody.

• • •
Wójt dolnośląskiej gminy Malczyce  
Piotr F. został prawomocnie skazany  

za znieważenie policjantów na grzywnę 
w wysokości 7,5 tys. zł i nie może już 
pełnić funkcji wójta, a do czasu nowych 
wyborów zostanie wyznaczony komisarz. 
Do opisanych w akcie oskarżenia 
zdarzeń doszło 31 marca 2019 roku. 
Policjanci zostali wezwani do domu wójta 
przez jego żonę, która po przybyciu 
funkcjonariuszy stwierdziła jednak, że 
powodem wezwania było zdarzenie 
związane z inną osobą, w miejscu, gdzie 
celebrowano urodziny. Policjanci ocenili 
sytuację inaczej, postanawiając zatrzymać 
wójta, a w trakcie przewożenia Piotra F. 
na komisariat mieli zostać przez niego 
znieważeni. Wójt zaprzeczał, że używał 
wobec funkcjonariuszy słów obelżywych, 
nie poddał się badaniu na zawartość 
alkoholu we krwi i odmówił składania 
wyjaśnień na komisariacie, gdzie był 
zatrzymany przez kilkanaście godzin.

• • •
Zarzut zlecenia pobicia mężczyzny  
z użyciem niebezpiecznego narzędzia 
(kija bejsbolowego), kierowania tym 
pobiciem oraz nakłanianie do zmiany 
obciążających zeznań, usłyszał radny 
Przemyśla Tomasz S., który trafił na trzy 
miesiące do aresztu i grozi mu osiem 
lat pozbawienia wolności. W pobiciu 
uczestniczyło trzech sprawców – jeden  
z nich został zatrzymany i usłyszał 
zarzuty, tożsamość drugiego jest już 
znana, a trzeciego jest ustalana.

• • •
Po kontroli Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego gmina Środa Śląska 
musi zwrócić 384 tys. zł dotacji  
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego, a wszystko 
przez niedozwolone zmiany w umowach 
dotyczących robót budowlanych  
i nadzoru inwestorskiego, co naruszyło 
prawo zamówień publicznych  
oraz ustawę o finansach publicznych

• • •
21 kwietnia agenci Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego wkroczyli  
do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, 
a ich działania dotyczyły śledztwa 
w sprawie nieprawidłowości przy 
organizowaniu i przeprowadzaniu 
przetargów przez spółki komunalne. 
Sprawa dotyczy kilkunastu podmiotów  
na terenie całego kraju, a w Bielsku- 
-Białej badany jest tylko jeden z wątków 
postępowania, ale nie jedyny. W bielskim 
magistracie przeszukano i zabezpieczono 
dokumentację – zarówno w formie 
papierowej, jak i elektronicznej.

• • •
Premier Mateusz Morawiecki powołał 
Stanisława Kłosowskiego na nowego 
wojewodę opolskiego, bowiem 
dotychczasowy wojewoda Adrian 
Czubak złożył rezygnację ze względu  
na sprawy osobiste. Stanisław Kłosowski 
był posłem trzech kadencji Sejmu RP,  
gdzie w komisjach sejmowych 
zajmował się edukacją, Unią Europejską 
oraz administracją. Był też posłem 
do Parlamentu Europejskiego, 

wiceministrem edukacji narodowej  
oraz opolskim kuratorem oświaty.

• • •
Samorząd województwa śląskiego 
ostrzega przed oszustami 
podszywającymi się pod pracowników 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego w Katowicach. Mieszkańcy 
Śląska – i nie tylko – otrzymują od 
oszustów esemesy i telefony zachęcające 
do spotkań, oferujące pakiet badań  
i pulsometry.

• • •
Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki 
poinformował mieszkańców na swojej 
stronie społecznościowej o tym, że 
został ukarany mandatem i stracił prawo 
jazdy na trzy miesiące za przekroczenie 
prędkości. Samorządowiec podkreślił 
też, iż policja ukarała go słusznie, 
ponieważ zignorował znak informujący 
o jeździe w terenie zabudowanym. 
Burmistrz jechał z prędkością 107 km/h, 
przy dopuszczalnej na tym terenie 
prędkości 50 km/h.

• • •
Miejska spółka Rewitalizacja  
w Radomiu w wyniku oszustwa metodą 
na policjanta straciła 1,5 mln zł.  
Do spółki zadzwoniła osoba podająca 
się za funkcjonariusza Centralnego 
Biura Śledczego Policji i kilkakrotnie 
prosiła o dokonywanie przelewów. Pani, 
która przelewów dokonała, była osobą 
doświadczoną i pracownikiem spółki 
od 2007 roku. Została dyscyplinarnie 
zwolniona z pracy.

Podglądacz samorządowy

Po długiej pandemicznej 
przerwie Wrocławski Teatr 
Komedia 29 maja wznawia 
działalność. Stęsknieni 
za publicznością aktorzy 
zapraszają na widownię  
przy pl. Teatralnym 4,  
gdzie wreszcie publiczność, 
stęskniona za teatrem  
i aktorami, będzie mogła 
zanurzyć się znowu  
w teatralny świat. I to w świat 
teatru w najlepszym wydaniu, 
bowiem WTK zaprasza  
na cudowną klasykę komedii  
– Mayday 2 Rona Cooneya. 

Dzieje Mayday 2, czyli sequelu  
teatralnego hitu Rona Cooneya 
Mayday, na scenie Komedii roz-
poczęły się 31 grudnia roku 2004,  
a 26 listopada roku 2017 świętowa-
liśmy trzechsetny spek-
takl tego światowego 
przeboju, który gdy tylko 
pojawi się na afiszu WTK, 
wypełnia widownię po 
brzegi. To spektakl, gdzie 
się bardzo dużo dzie-
je, prawdziwa klasyczna 
angielska farsa, w której 
wciąż trzaskają drzwi… 
Czemu trzaskają? Bo wciąż ktoś 
wchodzi lub wychodzi: ruch  
w Mayday 2 jest bardzo wielki! 

Oto John Smith – londyński 
taksówkarz. John, oprócz dwóch 
żon i dwóch mieszkań, ma dwo-
je nastoletnich 
dzieci, po jed-
nym z każdą  
z żon. Regu-
larne podróżo-
wanie między 
Wimbledonem a Streatham, gdzie 
mieszkają jego dwie nieznające 
się oczywiście rodziny, umożli-
wia mu jego praca i staranne pla-
nowanie, a obie kobiety jego życia 
– różniące się mocno charaktera-
mi, ale nie różniące się miłością 
do męża – narzekają jedynie na 
to, że John tak niewiele czasu im 
poświęca! 

Ale do gry wchodzi internet 
i rzecz się komplikuje – Gavin,  
syn taksówkarza, i jego córka  

Vick y,  p oz n a ją  s i ę  
w sieci. Postanawiają 
się spotkać. Ich pierw-
sza randka to byłaby dla 
Johna katastrofa. Biga-
mia tak, kazirodztwo  
– nie! John zaczyna sza-
leńczą jazdę pomię -
dzy domami, by owej 
r o d z i n n e j  k a t a s t r o -

fie zapobiec. W ratowaniu sytu-
acji pomaga mu jego sublokator  
i przyjaciel Stanley, który głównie 

biega po mieszkaniu Johna, zamy-
kając dzieci i żony na klucz, aby 
nie doszło do spotkania – i nie ma 

z tym łatwo… 
Kłamstwo goni 
kłamstwo, afe-
ra goni aferę, 
absurd absurd 
pogania. Jed-

nym słowem – dzieje się bardzo 
intensywnie i szalenie! 

Dzieje się też teatralnie świet-
nie – pod czujnym okiem reży-
serującego Mayday 2 Marcina 
Sławińskiego. Spektakl ma zna-
komite tempo, a John Smith Pawła 
Okońskiego tyle uroku, że wszyst-
ko mu się wybacza… Co tam bi-
gamia przy takim aktorstwie!  
Cały spektakl jest zresztą wiel-
kim aktorskim popisem zaplą-
tanych w skomplikowane sieci  
zależności uczucio -
wych bohaterów.

Mayday 2 to rzeczy-
wiście klasyczna farsa 
– czyli spektakl trudny, 
bo wymagający i zna-
komitego aktorstwa,  
i wyobraźni, i umiejęt-
ności balansowania na 
cienkiej bardzo linii, 
dzielącej znakomitą 
zabawę od staczania się w rozwią-
zania zbyt proste. Utrzymanie się 

Kończy się czas zły...

na owej linii, pokazanie, że farsa 
może i bawić, i coś do zastanowie-
nia podrzucać, i wzruszyć nawet 
– to się zespołowi Komedii udało 
świetnie.

Mayday 2 jako powrót do po-
pandemicznej normalności – nie 

tylko teatralnej zresztą 
– sprawdzi się na pew-
no doskonale. Teatral-
ne fotele, szmer podno-
szonej kurtyny, burze 
oklasków – tego i nam, 
widzom, i teat rowi 
tak bardzo brakowało 
przez ten zły czas…

Musimy też uwie-
rzyć, że czas zły się 

kończy, że nadejdzie czas dobry 
– w nim tak długo oczekiwana 

premiera Judy. Na końcu tęczy 
Petera Quiltera, smutna i radosna 
opowieść o Judy Garland, wiel-
kiej artystce i skomplikowanej  
kobiecie. Ata

W ostatni majowy weekend  
– 29 bm., sobota, godz. 19,  
i 30 bm., niedziela, godz. 18  
– Wrocławski Teatr Komedia  
zaprasza na Mayday 2 Rona 
Cooneya.
W spektaklu w reżyserii Mar-
cina Sławińskiego zobaczymy 
Pawła Okońskiego, Marzenę 
Oberkorn, Małgorzatę Szep-
tycką, Katarzynę Baraniecką  
i Jerzego Mularczyka. 

Ron Cooney „Mayday 2”
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Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

Z myślą o ósmoklasistach Staro-
stwo Powiatowe we Wrocławiu przy-
gotowało elektroniczny informator  
o szkołach ponadpodstawowych 

powiatu (do wglądu na stronie  
www.powiatwroclawski.pl). Dzięki 
niemu można zapoznać się z ofer-
tą edukacyjną szkół. Ci, którzy roz-

poczną naukę w szkołach powiatu 
wrocławskiego, mogą liczyć na stale 
unowocześnianą i doposażaną bazę 
szkolną, zajęcia dodatkowe realizo-

Ósmoklasiści podejmują 
życiowe decyzje

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

wane we współpracy z uczelniami 
wyższymi, możliwość zamieszkania 
w internacie, udział w ciekawych 
projektach, w tym zagranicznych 
wymianach młodzieży, a dla najlep-
szych uczniów – stypendia.

Powiat Wrocławski zaprasza 
młodzież poszukującą zawodu da-
jącego możliwość realizowania pa-
sji i zainteresowań, uzyskania sa-
tysfakcjonującego zatrudnienia  
w specjalnościach poszukiwanych 
na rynku pracy, jak również mło-
dzież o ogólnych zainteresowaniach. 
Dzisiejsze decyzje na pewno wpłyną 
na losy ósmoklasistów, dlatego tak 
ważne jest, aby to były dobre, prze-
myślane decyzje.  (TS)

Przed ósmoklasistami ważny okres podejmowania kluczowych decyzji związanych z wyborem szkoły 
ponadpodstawowej. To niezwykle trudny wybór i z pewnością wielu uczniów waha się, jaką pójść 
drogą. Zdobycie gruntownego, solidnego wykształcenia to bez wątpienia jedno z najważniejszych 
zadań, jakie stoi przed młodym człowiekiem.

Nazwa 
zawodu

Przedmioty 
rozszerzone

Czwarty 
przedmiot 

punktowany

Planowana 
liczba miejsc Co zyskasz, czego się nauczysz?

TECHNIKUM

technik geodeta fizyka
angielski geografia 30

Nauka zawodu technik geodeta umożliwi Ci 
zdobycie umiejętności i przygotowanie do 
pracy w firmach geodezyjnych, przestrzennym 
zagospodarowaniu terenu oraz wykonywaniu 
pomiarów do tworzenia mapek geodezyjnych

technik logistyk geografia
angielski geografia 30

Ten zawód przygotuje Cię do pracy w centrach 
logistycznych. Podczas nauki nabędziesz 
umiejętności organizowania i monitorowania 
przepływów zasobów i informacji w procesach 
produkcji, dystrybucji i magazynowania oraz 
zarządzania środkami technicznymi podczas 
realizacji procesów transportowych

technik 
weterynarii

biologia
chemia biologia 30

Zdobędziesz umiejętności sprawowania opieki 
nad zwierzętami, zwłaszcza w chowie fermowym 
oraz wykonywania:
• czynności technicznych z zakresu 

diagnostyki, profilaktyki i lecznictwa 
weterynaryjnego

• czynności materialno-technicznych  
z zakresu urzędowej działalności 
weterynaryjnej

• zabiegów unasieniania zwierząt 
gospodarskich

• czynności technicznych w ramach badań 
laboratoryjnych

Zdobyte wykształcenie pozwoli Ci na podjęcie 
pracy w zakładach leczniczych dla zwierząt, 
inspektoratach weterynaryjnych, laboratoriach 
weterynaryjnych, stacjach hodowli i unasieniania 
zwierząt, zakładach przetwórstwa środków 
spożywczych pochodzenia zwierzęcego, 
jednostkach organizacyjnych utrzymujących 
zwierzęta, zakładach wytwarzania pasz dla 
zwierząt
Dodatkowy plus - w programie nauczania  
kurs prawa jazdy kat. B

technik 
hotelarstwa

geografia 
angielski geografia 30

Kierunek umożliwi Ci zdobycie umiejętności 
związanych z fachową i kompleksową obsługą 
gościa hotelowego (recepcja, służba piętrowa, 
gastronomia, usługi komplementarne), 
przygotuje do pracy w obiektach bazy noclegowej 
lub w organach administracji samorządowej 
zajmujących się usługami hotelarskimi. Ponadto 
będziesz mógł prowadzić własną działalność 
gospodarczą w zakresie świadczenia  
usług noclegowych

technik 
hodowca koni

biologia
angielski biologia 30

Zawód ten da Ci umiejętności planowania, 
organizacji i prowadzenia chowu i hodowli 
koni. Będziesz mógł szkolić i użytkować konie, 
zajmować się ich sprzedażą. Umożliwi Ci 
prowadzenie gospodarstwa rolnego z ofertą 
rekreacji konnej.
Dodatkowe plusy – w programie nauczania 
nauka jazdy konnej i kurs prawa jazdy kat. T

technik 
architektury 
krajobrazu

biologia
angielski plastyka 30

Kierunek przygotuje Cię do pracy w firmach 
związanych z planowaniem przestrzennym, 
projektowaniem terenów zieleni, zakładaniem 
i utrzymywaniem terenów zieleni. Stwarza on 
również szerokie możliwości samozatrudnienia.
Dodatkowy plus - w programie nauczania  
kurs prawa jazdy kat. T

technik rolnik biologia
angielski biologia 30

Technikum w zawodzie technik rolnik kształci 
przyszłych pracowników przedsiębiorstw  
i przyszłych właścicieli gospodarstw oraz jednostek 
należących do infrastruktury rolnictwa. Jako 
absolwent tego kierunku kształcenia nabędziesz 
umiejętności organizowania i prowadzenia prac 
związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą w celu 
pozyskania produktów rolnych.
Dodatkowy plus - w programie nauczania kurs 
prawa jazdy kat. T

Nazwa 
zawodu

Czwarty
przedmiot

punktowany

Planowana 
liczba 
miejsc

W programie nauczania... Znajdziesz pracę w...

BRANŻOWA  SZKOŁA I STOPNIA – klasa wielozawodowa

magazynier- 
-logistyk
kształcenie 

realizowane  
we współpracy  

z Leroy Merlin Polska  
Sp. z o.o.

geografia 30

• przyjmowanie, przechowywanie  
i wydawanie towarów z magazynu

• monitorowanie poziomu i stanu zapasów
• obsługiwanie programów magazynowych
• prowadzenie dokumentacji magazynowej
• monitorowanie procesów produkcyjnych  

i dystrybucyjnych

• przedsiębiorstwach,  
firmach handlowych  
i produkcyjnych

• centrach logistycznych
• przedsiębiorstwach  

i firmach zajmującymi się 
dystrybucją towarów

sprzedawca • prowadzenie i organizowanie sprzedaży
• kompetentna i sprawna obsługa klienta

• miejscach sprzedaży 
detalicznej i hurtowej

• może założyć własną firmę

fryzjer
• strzyżenie włosów, formowanie fryzur 

i ondulacji
• wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych 

włosów

• zakładach fryzjerskich, 
charakteryzatorniach

• własnym zakładzie 
fryzjerskim

kucharz
• sporządzanie i eksponowanie różnego 

rodzaju potraw, ciast, napojów i deserów
• odpowiednie przechowywanie żywności

• podmiotach prowadzących 
działalność gastronomiczną 
(restauracje, kawiarnie, 
gospody, domy 
wypoczynkowe itp.)

• przedsiębiorstwach 
zajmujących się produkcją 
produktów i półproduktów 
spożywczych

piekarz

• produkcja wyrobów piekarskich przy 
użyciu odpowiednich maszyn i urządzeń

• wyrób ciasta na różne rodzaje pieczywa
• obsługa maszyn i urządzeń 

występujących w piekarniach

• zakładach piekarskich, 
cukierniach, zakładach 
gastronomicznych

• możesz otworzyć własną 
piekarnię

kierowca 
mechanik

• przewóz osób i rzeczy
• użytkowanie środków transportu 

drogowego

• firmach transportowych
• własnej firmie

mechanik 
pojazdów 

samochodowych

• obsługa pojazdów samochodowych
• diagnostyka pojazdów samochodowych
• naprawa pojazdów samochodowych

• warsztatach 
samochodowych

• stacjach diagnostycznych
• przedsiębiorstwach 

produkcyjnych

Oferta Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Sobótce

Nazwa 
zawodu

Przedmioty 
rozszerzone

Czwarty 
przedmiot 

punktowany

Planowana
liczba 
miejsc

Co zyskasz, czego się nauczysz?

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

klasa 
dietetyczno- 
-turystyczna

biologia
WOS

geografia
biologia 24

Nauka w tej klasie przygotuje Cię do podjęcia studiów wyższych, 
nauczanie trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego  
i rosyjskiego.
Dodatkowe plusy – warsztaty: edukacji prawnej, kreowania własnego 
biznesu, zdrowego stylu życia i pracownia turystyczno-fotograficzna

TECHNIKUM

technik 
informatyk

geografia
angielski informatyka 24

Nauka zawodu przygotuje Cię do podjęcia studiów wyższych  
oraz zatrudnienia w zawodzie technik informatyk.
Zdobędziesz umiejętności:
• projektowania i tworzenia systemów baz danych
• obsługi komputerów w różnych systemach operacyjnych
• przeprowadzania prac konserwacyjnych oprogramowania
• konfigurowania sprzętu komputerowego
• tworzenia aplikacji oraz interaktywnych stron www
• posługiwania się grafiką 3D

technik 
organizacji 

turystyki
geografia
angielski geografia 24

Nauka zawodu przygotuje Cię do podjęcia studiów wyższych  
oraz zatrudnienia w zawodzie technik organizacji turystyki.
Zdobędziesz umiejętności:
• opracowywania programów imprez turystycznych  

oraz ich organizowania
• przyjmowania zleceń i realizowania zamawianych usług 

turystycznych
• kalkulowania kosztów zamawianych świadczeń
• przygotowania ofert turystycznych
• sporządzania umów o świadczenie usług turystycznych
• promowania usług przedsiębiorstwa turystycznego
• udzielania informacji turystycznej
• zakładania własnej działalności w branży turystyczno-hotelarskiej

Oferta Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach
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Tutaj jak zwykle dzieje się 
dużo i mądrze, ze świetnymi 
pomysłami, a praca samorządu 
od początku zarządzania gminą 
przez tę ekipę oparta jest 
na zgodnym współdziałaniu. 
Nie ma bezproduktywnych 
kłótni, radni wspierają władze 
gminy i nie trzeba działać pod 
prąd, pod górkę i z zaciągniętym 
hamulcem. Wiele dzięki temu 
można zrobić – na przykład 
dzisiaj zmienia się wizerunek 
centrum miasta, ścinawski Rynek 
jest placem budowy, 
a już niedługo właśnie dzięki tej 
inwestycji zyska na atrakcyjności 
nie tylko stolica gminy, 
ale także cała gmina.

– Generalnie – i mimo pandemii – 
dzieje się w tym roku u nas bardzo 
dużo, także dlatego, że musimy się 
rozliczyć z pozyskanych zewnętrz-
nych środków finansowych z koń-
czącej się już unijnej perspektywy 
– mówi Krystian Kosztyła, burmistrz 
Ścinawy. – A modernizacja Rynku 
w Ścinawie to jedno z przedsięwzięć 
dofinansowanych z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego. Wsparcie finansowe 
tego zadania pochodzi głównie właś-

nie z tego programu, choć budowa 
kanalizacji i nowego wodociągu jest 
w części dofinansowana 
z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. Łącznie 
na przebudowę centrum 
miasta otrzymaliśmy 
1,4 mln zł.

W gminie Ścinawa 
kontynuowana jest bu-
dowa kanalizacji i prze-
budowa sieci wodociągowej na ob-
szarach wiejskich oraz modernizacja 
oczyszczalni ścieków. 

– Dzisiaj realizujemy inwestycje, 
które łącznie opiewają na 90 mln zł, 
jedne kończą się w tym roku, inne 
będą kontynuowane jeszcze w roku 
przyszłym, a są i takie, które ukoń-
czymy na przełomie lat 2022 i 2023 
– wylicza burmistrz Kosztyła. – Widać, 
że w naszej gminie zaangażowanych 
jest sporo środków finansowych, 
aż w dziesięciu wsiach trwają pra-
ce związane z budową kanalizacji, 
a w czterech jeszcze nie ogłosiliśmy 
przetargów dotyczących rozbudowy 
sieci kanalizacyjnej. Zatem działamy 
nie tylko w mieście, ale również na 
obszarach wiejskich w myśl strate-
gii zrównoważonego rozwoju gminy.

Warto także zaznaczyć, iż gmina 
Ścinawa ostatnio pozyskała kolejne 

pieniądze z RPO – wraz 
z Lubinem, Chocia-
nowem oraz Polanicą-
-Zdrojem – i dzięki temu, 
łącznie za ok. 34 mln zł, 
będzie w tych gminach 
modernizowane oświet-
lenie uliczne. 

– Gmina Ścinawa 
otrzyma z tego programu 
ponad 6,5 mln zł, które 

przeznaczymy na modernizację 
oświetlenia w zasadzie we wszyst-

kich naszych miejscowościach – pod-
kreśla burmistrz Krystian Kosztyła. 
– Łącznie mamy na terenie gminy 
1200 punktów świetlnych i teraz 
wymienimy stare słupy, zamontuje-
my nowe, energooszczędne oprawy 
ledowe i aż 400 nowych lamp. Przy-
gotowujemy już przetarg, realizację 
tego zadania rozpoczniemy gdzieś 
za cztery miesiące, a ukończymy 
w przyszłym roku na przełomie 
sierpnia i września. Czekamy też na 
rozstrzygnięcie naboru dotyczącego 
gmin popegeerowskich i złożyliśmy 
m.in. wniosek dotyczący moderni-

Inwestycje przede wszystkim
zacji basenu miejskiego w Ścinawie 
i budowy skateparku. Ponadto nie-
bawem wyłonimy wykonawcę, który 
jeszcze w tym roku powinien przy-
stąpić do prac związanych z nowymi 
nasadzeniami zieleni, czyli general-
nie z rewitalizacją terenów zielonych 
w stolicy naszej gminy i małą archi-
tekturą – np. nowymi i lepszej jako-
ści placami zabaw.

Warto też podkreślić, iż dobrze 
wygląda w Ścinawie sprzedaż nie-
ruchomości gminnych. Niedawno 
udało się sprzedać pierwszą działkę 
w strefie gospodarczej. Jest też już 
chętny do kupna największej – pra-
wie pięciohektarowej – działki.

S.G. (TS)

Prace na ścinawskim Rynku

Burmistrz Krystian Kosztyła
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Ścinawa

Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie
Rynek 17

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

urzad@scinawa.pl
www.scinawa.pl

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 JAKUBEM 
BRONOWICKIM, 
wójtem gminy Wisznia Mała

– Jak wygląda wkład waszego 
samorządu w dbanie o zabytki? 

– Właścicielami zabytków w dużej 
mierze są parafie, które są łącznikiem 
ze średniowiecznymi czasami, w któ-
rych nasze miejscowości powstawały. 
Niektóre z nich mogą się pochwalić hi-
storią ponad 850-letnią, a gmina położo-

na jest na dawnym szlaku pielgrzymko-
wym z Wrocławia do Trzebnicy. Nasze 
miejscowości drzewiej należały do bi-
skupstwa wrocławskiego bądź klaszto-
ru trzebnickiego i w tym też czasie po-
wstało niemało zabytków sakralnych, 

Odpowiadamy za zabytki
z których część przetrwała do dzisiaj. 
Za tych swoistych świadków historii od-
powiadamy i co-
rocznie przezna-
czamy stosowne 
środki finansowe 
z budżetu gmi-
ny na utrzymanie 
zabytków, czyli na remonty obiektów 
i przywracanie ich dawnej świetności. 
Obiekty te wymagają sporych nakła-
dów i specjalistycznych prac, a gmina 

Wisznia Mała sukcesywnie wspiera ich 
renowację. Potrzeby dotyczące ochro-

ny zabytków wi-
dzą również wła-
dze Powiatu 
Trzebnickiego, 
marszałek woje-
wództwa dolno-

śląskiego oraz Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

– Warto choćby dla zabytków 
odwiedzić gminę Wisznia Mała…

– …a można je zwiedzać, ko-
rzystając z naszych ścieżek rowero-
wych, ponieważ to my jesteśmy po-
łudniową bramą do Dolnośląskiej 
Krainy Rowerowej.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)
• Kościół w Krynicznie pw. św. Stanisława Biskupa i Mę-
czennika pochodzący prawdopodobnie z XVI w., wy-
budowany z surowej cegły, przypomina budowle neo-
gotyckie. • Pałac w Machnicach wybudowany w latach 
1817-1820 na zlecenie rodziny von Obernitz. Znajdujący 
się obok spichlerz i budynek gospodarczy pochodzą 
z pierwszej połowy XIX w. • Pałac i folwark w Malinie wy-
budowane w drugiej połowie XVIII w., w drugiej poło-
wie XIX w. pałac przebudowała rodzina von Lobbecke. 
• Pałac w Mienicach wybudowany na początku XVIII w. 
prawdopodobnie przez rodzinę von Koschembar, 

a przebudowany po roku 1860. • Dwór w Ozorowicach 
wybudowany w XVIII w., później przebudowany na po-
czątku XX w. • Kościół filialny pw. Najświętszego Serca 
Jezusowego w Piotrowiczkach wzniesiony na począt-
ku XIV w., przebudowany w XIX w. Znajdują się w nim 
późnorenesansowa ambona i płyty nagrobne z XVII w. 
Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica postawio-
na na początku XIX w. • Kościół filialny pw. św. Jadwigi 
w Strzeszowie, najprawdopodobniej zbudowany w ro-
ku 1374, odbudowany ok. 1498 roku i odrestaurowany 
w XIX w. Zachował się w nim renesansowy strop z XVII w. 
Obok kościoła usytuowana jest drewniana dzwonnica 
z początku XIX w. • W Strzeszowie znajduje się również 
zabytkowy pałac otoczony fosą, który prawdopodob-
nie powstał w XVI w. jako drewniany dwór. Pałac oto-
czony jest parkiem, którego początki sięgają XVIII w. 
• Kościół parafialny pw. św. Anny w Szewcach wzniesio-
ny w XIV w., przebudowany w XVIII w. Do dziś w koście-
le znajduje się fragment wieży z XIV w. Znajduje się też 
w nim barokowy ołtarz z początku XVIII w. z obrazem 
patronki kościoła św. Anny, pędzla F.A. Schefflera z 1740 

roku oraz renesansowa chrzcielnica z początku XVII w. 
• Pałac w Wiszni Małej , który był początkowo baroko-
wą rezydencją wybudowaną w XVIII w. Na jej miejscu 
wzniesiono murowany pałac, fundatorem którego był 
Eduard Friedrich von Lobbecke. Do pałacu przylega 
ogromny park. • W Wysokim Kościele w drugiej połowie 
XIX w. na miejscu, gdzie stał wcześniej kościół wzniesio-
ny w 1296 roku, powstał kościół neogotycki zbudowa-
ny przez protestantów. Po II wojnie światowej kościół 
przekazano katolikom. Znajdują się w nim dziewięt-
nastowieczne kaplice grobowe rodzin von Schultze 
oraz von Lobbecke oraz grota Matki Bożej z Lourdes. 
Przy zakrystii znajduje się pomnik nagrobny Wilhelma 
Engela, jedyny ocalały z ewangelickiego cmentarza. 

ZABYTKI W GMINIE WISZNIA MAŁA

Kościół parafialny pw. św. Anny w Szewcach 

Pałac w Wiszni Małej
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– To przede wszystkim fundu-
sze rządowe – Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych i Rządowy 
Fundusz Rozwoju Dróg, gdzie cią-
gle czekamy na rozpatrzenie na-
szych wniosków o dofinansowanie, 
złożonych jesienią zeszłego roku. 
Muszę jednak podkreślić, że jeśli 
chodzi o RFIL, to przy każdej tran-
szy tego programu gmina Krośnice 
jest jego beneficjentem. Pieniądze 
z pierwszej dotacji przeznaczyliśmy 
na zapłacenie za budowę świetlicy 
wiejskiej w Czarnogoździcach, na 
początku tego roku przyznano nam 
milion złotych na budowę zbiorni-
ków retencyjnych, a przed paroma 
tygodniami otrzymaliśmy kolej-
ne 500 tys. zł na budowę świetlicy 
w Kuźnicy Czeszyckiej. Złożyli-
śmy także wniosek do RFRD o do-
finansowanie przebudowy drogi 
z Pierstnicy do Pierstnicy Małej 

oraz do programu dotyczącego gmin 
popegeerowskich – na termomoder-
nizację i przebudowę wnętrza szko-
ły w Kuźnicy Czeszyckiej.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Krośnice

Urząd Gminy w Krośnicach 
ul. Sportowa 4 

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

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

Rozmowa 
z ANDRZEJEM BIAŁYM, 
wójtem gminy Krośnice

– Ostatnia sesja Rady Gminy 
Krośnice przyniosła pewne zmia-
ny dotyczące dróg.

– Od kilku lat, gdy jestem wój-
tem, przykładamy dużą wagę do 
tego, czego potrzebują mieszkań-
cy naszej gminy, którzy zawsze 
narzekali na stan techniczny dróg 
– przede wszystkim powiatowych – 
ale również gminnych, będących 
w dużej części drogami gruntowy-
mi i dojazdowymi do posesji. Od 
kilku lat staramy się zmienić tę sy-
tuację, mamy swój własny, gmin-
ny program naprawy dróg, który 
konsekwentnie realizujemy, dając 
na ten cel możliwie jak najwięcej 
środków finansowych.

– A dokładniej – ile corocznie 
na to wydajecie?

– Kilkaset tysięcy złotych rocz-
nie, ale w tym roku pieniędzy na dro-
gi będzie więcej, bowiem już teraz 
mamy w budżecie ponad 900 tys. zł 
zaangażowanych w różne przedsię-

wzięcia drogowe. Ale klamka jesz-
cze nie zapadła, bowiem jest jeszcze 
jedna droga gminna, której kosztorys 
przebudowy opiewa na około milion 
złotych. Zatem jeśli zrealizujemy 

w tym roku wszelkie nasze plany 
drogowe, to pochłoną one około 
2 mln zł.

– Co było na sesji?
– Przede wszystkim dotyczyła 

ona zmian budżetowych i między 
innymi przekazania dodatkowych 
300 tys. zł na remont dróg gmin-
nych. Było też kilka innych spraw, 
ale była to sesja online, z komple-
tem radnych, nadzwyczajna, rze-
czowa i krótka. Nie było jakiejś de-
baty, a wszyscy radni jednogłośnie 
poparli uchwałę.

– Jakimi drogami zajmujecie 
się w tym roku?

– Różnymi i w różnych miej-
scach gminy, ale w tym roku na 
tapecie znalazła się wreszcie sto-
lica gminy – Krośnice. Zajmiemy 
się tutaj kilkoma krótkimi odcin-
kami dróg dojazdowych do pose-
sji, zostaną na nich położone dy-
waniki asfaltowe. Ponadto jest też 
kilka dróg w sołectwach, w któ-
rych od dawna nie przeprowadzano 

przedsięwzięć drogowych. Należą 
do nich np. sołectwa Dziewiętlin 
i Czeszyce, a po raz pierwszy ro-
bimy asfaltową drogę w Kotlarce.

– Jak jest z pozyskiwaniem fi-
nansowych środków zewnętrz-
nych?

Mamy własny,
gminny program naprawy dróg

Krośnice (dzisiejsza stolica gminy) – w 1399 roku ich właścicielem był 
Bartosz Chwalibóg, a przez pewien czas należały do Kacpra Podstolic-
kiego. W roku 1743 stały się własnością Anny Zofii Katarzyny von Prem-
nitz, a potem Henryka von Rajchenbacha z Goszcza. Od 1785 roku był 
tutaj wybudowany zameczek, później przebudowany przez kolejnego 
właściciela, grafa Adelberta den Rache von Volmersteina. W roku 1860 
założył on tutaj zakład samarytański dla dzieci. Do 1945 roku wieś nosiła 
nazwę Kraschwitz. Brzostowo – do wsi należy przysiółek Brzostówko. 
Jest tutaj kościół filialny z końca XIX wieku pw. Dobrego Pasterza. Obok 
wioski znajduje się mały park, w którym rosną stare dęby, a za parkiem 
są stawy, na których gniazduje wiele gatunków ptaków. Nieopodal wsi 
znajduje się stary cmentarz ewangelicki, a w jego pobliżu usytuowany 
jest drugi cmentarz – rodziny Stolberg. Bukowice – w wiosce znajdu-
je się kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP zbudowany w latach 
1803-1806 oraz stojąca obok plebania datowana na rok 1810. W kościele 
są organy dzwoneczkowe ufundowane przez Polonię niemiecką. Jest 
też dawny cmentarz ewangelicki. Czarnogoździce – wieś powstała na 
początku XVII wieku jako folwark, a po raz pierwszy była wzmiankowa-
na w roku 1616. Za folwarkiem zlokalizowany jest mały park. Jest też 
cmentarz ewangelicki. Czeszyce – wieś położona jest 135 m n.p.m. Do 
roku 1945 nosiła niemiecką nazwę Tchechin. Dąbrowa – pośrodku wsi, 
na niewielkim pagórku, znajduje się dawny cmentarz ewangelicki z dru-
giej połowy XIX wieku. Do 1945 roku niemiecka nazwa wsi to Dammer. 
Dziewiętlin – na terenie wsi znajduje się mały park, w obrębie którego 
jest stawek. Jest też stary cmentarz ewangelicki z XVIII wieku. Do 1945 
roku wieś nosiła nazwę Hedwigsthal Dziewentline. Grabownica – w jej 
okolicach znajdują się duże stawy. Jest też stary cmentarz ewangelic-
ki. We wsi rośnie stary, piękny dąb. Do 1945 roku niemiecka nazwa wsi 
brzmiała Charlottenthal. Kotlarka – wieś okolona jest wspaniałymi, 
grzybnymi lasami. Jest też dawny cmentarz ewangelicki. W obrębie wsi 
rośnie kilka wspaniałych dębów i sosna. Do 1945 roku wieś nosiła na-
zwę Kesselsdorf. Kubryk – osada leśna usytuowana przy skrzyżowaniu 
dróg Bukowice – Czeszów i Łazy – Dobroszyce. Niemiecka nazwa osa-
dy do 1945 roku to Kuhbruck. Kuźnica Czeszycka – przepływa przez 
nią strumyk Młyńska Woda, a bliskość lasów i stawów rybnych stwarza 
znakomite warunki wypoczynku. 

Wójt Andrzej Biały

Pałac Volmersteinów, obecnie Urząd Gminy w Krośnicach

Kościół Wniebowzięcia NMP w Bukowicach
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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

– Niełatwe czasy nastały, trud-
no jest zarządzać gminą podczas 
pandemii, wokół choroby, strach  
i nierzadko śmierć. A przecież 
trzeba pracować, realizować bu-
dżet, a epidemia nie zdejmuje  
z nas obowiązków. Trzeba być też 
ostrożnym i dzisiaj, 30 kwietnia, do 
Urzędu Gminy Kłodzko dostać się 
nie jest łatwo.

– Mając na uwadze nie tylko 
liczbę zachorowań na terenie na-
szej gminy, ale także liczbę zakażeń 
wśród pracowników oraz odgórny 
lockdown, ograniczyliśmy dostęp 
do urzędu. Mimo iż staramy się pra-
cować zdalnie, wszystkie sprawy 
– nawet te wymagające bezpośred-
niego kontaktu mieszkańca z pra-
cownikiem – załatwiamy na bieżą-
co. Od 5 maja nastąpi mała zmiana, 
ponieważ otworzymy urząd w ogra-
niczonym zakresie. Interesanci bę-
dą obsługiwani w holu przy dwóch 
stanowiskach, co praktykowaliśmy 
już wcześniej. Będzie również czyn-
na kasa.

– Jak jest ze szczepieniami?
– W Urzędzie Gminy powoła-

łem zespół urzędników, który jest 
odpowiedzialny za transport, usta-
la termin i godzinę szczepienia na-
szych mieszkańców. Osoby starsze, 
samotne, z niepełnosprawnościa-
mi, które mają ogromny problem  
z dotarciem do punktu szczepień, są 
dowożone do placówki medycznej  
i odwożone do domu. Dzięki zaan-
gażowaniu naszych Ochotniczych 
Straży Pożarnych udało nam się już 
zaszczepić ponad 100 takich osób. 
Temat szczepień, jak każdy inny, 
ma swoich zwolenników i przeciw-
ników, ale uważam, że w naszej 

gminie mieszkańcy w większości 
zdają sobie sprawę z konsekwencji, 
które są następstwem zachorowań 
na Covid-19, choć oczywiście nie 
wszyscy. Do tego dochodzi jeszcze  
lockdown, który niczego nie ułatwia,  
a zachorowań jest wciąż sporo.

– Dlaczego część Polaków po-
dejmuje takie decyzje?

– Powodów jest pewnie wiele. 
Każdy ma swoje lęki i obawy. Jed-
ni liczą na to, że unikną zachoro-
wania, drudzy chcą sprawdzić, jak 
inni reagują na szczepionkę. Panuje 
ogólna nieufność i dlatego trudno 
będzie uzyskać zbiorową odporność 
na Covid-19. Tych mieszkańców na-
szej gminy, którzy jeszcze mają wąt-
pliwości lub wahają się, szczerze 
zachęcam, aby niezwłocznie się za-

szczepili. Jeśli tylko pojawi się taka 
możliwość, to sam również się za-
szczepię…

– …ale teraz pan nie może, bo-
wiem pan przechorował swoje…

– …i dopiero po trzech miesią-
cach będę mógł się zaszczepić, co 
na pewno uczynię.

– Trudne przyszły na wszyst-
kich terminy…

– …także dlatego, że braku-
je nam bardzo kontaktów z miesz-
kańcami gminy, rozmów i spotkań  
z nimi. Ludzie zamykają się w swo-
ich domach, izolują i po pandemii 
trudno będzie wrócić do normal-
ności oraz zwykłej aktywności. 
Dzieci podobnie – boiska, otwarte 
są od tygodnia, stoją puste. Spot-
kałem się z dyrektorami placówek 

oświatowych i we wrześniu – jeśli 
uczniowie powrócą do szkół – pla-
nujemy spotkania z psychologami  
i nawet z psychiatrami. Dzieci moc-
no odczuły ten nienormalny okres 
i trzeba będzie otoczyć je opieką 
znacznie większą niż dotychczas.

– Jak w tym roku wygląda pra-
ca waszego samorządu. Co z wyko-
naniem budżetu gminy Kłodzko?

– Udało nam się pozyskać spo-
re środki finansowe z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych 
i z pierwszej transzy realizujemy 
doświetlenie Krosnowic i Wojbo-
rza, natomiast ukończyliśmy już 
doświetlanie Bierkowic. Także  
z pierwszego rozdania budujemy ka-
nalizację części Krosnowic (Czer-
wonej Góry – przyp. autora), budo-
wę odcinków sieci wodociągowej  
w Starym Wielisławiu oraz Jasz-
kowej Dolnej, a także ogłosiliśmy 
przetarg na wyłonienie wykonaw-
cy rozbudowy sieci wodno-kanali-
zacyjnej aglomeracji Krosnowice 
w stronę Starkowa i Łysej Góry. To 
spore zadanie, na które pozyska-
liśmy 2,5 mln zł dofinansowania.  
Ponadto otworzyliśmy już ofer-
ty przetargowe dotyczące IV etapu  
zadania pn. „Porządkowanie go-
spodarki wodno-ściekowej, budowa 
sieci wodociągowych w Żelaźnie 
z ujęcia wody w Ołdrzychowicach 
Kłodzkich oraz odcinków sieci ka-
nalizacyjnej”, na co również otrzy-
maliśmy 2,5 mln zł dotacji. Wiem 
już, że z programu dotyczącego 
gmin górskich dostaniemy 4,9 mln zł  
na zrealizowanie projektu pn. „Pod-
niesienie atrakcyjności turystycznej 
w miejscowości Boguszyn poprzez 
budowę odcinka sieci wodno-ka-
nalizacyjnej o długości ok. 8 km”.  

Brakuje nam spotkań z ludźmi
Poza tym z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych otrzymaliśmy  
84 tys. zł na budowę drogi w Wojbo-
rzu i – w ramach Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg – 640 tys. zł na 
remont drogi w Ławicy.

– Czy w tym roku uda się 
wam zorganizować jakieś fajne 
imprezy, z których słynie gmina  
Kłodzko?

– Przymierzamy się do zorgani-
zowania „Lata na Ludowo” (ostat-
nia niedziela lipca) oraz Dożynek 
Gminnych (ostatnia niedziela sierp-
nia), ale nie wiemy, czy będzie to 
możliwe. Przygotowania trwają  
i mam nadzieję, że imprezy te doj-
dą do skutku. Nie ukrywam, że duży 
wpływ na ostateczne decyzję będzie 
miała liczba osób zaszczepionych 
przeciwko koronawirusowi.

– W trudnych czasach ludzie 
zachowują się różnie. Jak zatem 
wygląda współpraca pana z rad-
nymi? Czy pandemia wpłynęła na 
poziom tej współpracy?

– Muszę podkreślić, że współ-
praca z radnymi układa się bardzo 
dobrze i jest oparta przede wszyst-
kim na merytorycznym podejściu 
do rozwiązywania problemów.  
Generalnie nastawiony jestem na 
kompromis, a przy podejmowa-
niu decyzji ważne jest to, co ludzie 
mają mi do powiedzenia. Nie ma  
w naszych relacjach politykierstwa 
i forsowania na siłę partykularnych 
interesów, bowiem najważniejsza 
jest dobra robota na rzecz całej na-
szej społeczności.

– Czy dzisiaj, na początku ma-
jowego weekendu, jest w panu 
optymizm?

– Jest go całkiem sporo, jestem 
głęboko przekonany, iż po trauma-
tycznych czasach doczekamy się 
normalności. Bardzo pragnę, aby 
to się ziściło!

– A hasło na dzisiaj?
– Zaszczepmy się jak najszyb-

ciej!
Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Zbigniew Tur
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Dożynek, święta tak pięknie łączącego gminną społeczność, bardzo tej społeczności brakuje... Na zdjęciu: dożynkowy korowód, 2019 rok, Żelazno
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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

Przebudowy dróg 
dofinansowane z zewnętrznych 
funduszy, wykonanie kanalizacji 
w porozumieniu z samorządem 
województwa dolnośląskiego, 
uzyskanie pozwolenia na 
budowę hali sportowej oraz 
atrakcyjne tereny inwestycyjne 
– to tylko niektóre sfery 
dzisiejszej samorządowej 
działalności samorządu 
w Ziębicach. A do tego 
współrealizacja w przyszłości 
ambitnego programu 
mieszkaniowego i zgodna 
współpraca radnych z władzami 
gminy. Dzisiaj dużo się tutaj 
dzieje i dzieje się mądrze dla 
dobra całej społeczności gminy.

Wprawdzie budżet gminy Ziębice 
realizowany jest niezmiernie ostroż-
nie i bezpiecznie, to zaplanowane 
dochody są osiągane. 

– Wszystko dlatego, że nie za-
mierzamy przeszacować naszych 
możliwości inwestycyjnych – pod-
kreśla burmistrz Ziębic Mariusz 
Szpilarewicz. – Powolutku rozpoczy-

namy inwestycje drogowe i realizu-
jemy dwa zadania – w Kalinowicach 
Dolnych i Nowym Dworze. Chciał-
bym podkreślić, że zadania te były 
długo oczekiwane przez mieszkań-
ców tych sołectw, a niebawem ogła-

szamy kolejne przetargi. Ważne jest 
także to, że 21 kwietnia otrzymali-
śmy dotację z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, a pieniądze przyzna-
no na dwa odcinki – przebudowę ulic 
Wałowej (dotacja 1 032 769 zł) i Mi-
ckiewicza (965 439 zł) w Ziębicach. 
Na te zadania mamy już wykonane 
dokumentacje i aktualne pozwole-
nia na budowę i teraz wystarczy je-
dynie przygotowywać zamówienia 
publiczne. Ponadto zawarliśmy poro-
zumienie z samorządem wojewódz-
twa dolnośląskiego, na mocy którego 
nasza gmina będzie współfinansować 
remont drogi wojewódzkiej nr 395 
wiodącej m.in. przez centrum Hen-
rykowa. Gmina bierze na siebie fi-
nansowanie wykonania części ka-
nalizacji deszczowej, która będzie 
odprowadzać wody opadowe z po-
bliskich nieruchomości i gminnych 
dróg, a samorząd województwa na 
ten cel otrzymał dotację z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Przez trzy kolejne lata wyłożymy 
na to zadanie niemal 874 tys. zł.

Warto zaznaczyć, że Ziębice dys-
ponują atrakcyjnymi nieruchomoś-
ciami na sprzedaż i jest to kilkana-
ście działek przeznaczonych pod 
inwestycje usługowe, produkcyjne 
i magazynowe, zlokalizowane w czte-
rech obszarach o łącznej powierzchni 
16,48 ha w obrębach Ziębice Wschód 
i Ziębice Zachód. 

– Po raz pierwszy udało się nam 
umieścić te tereny w ofercie inwe-
stycyjnej Wałbrzyskiej Specjalnej 
Stefy Ekonomicznej i zawarliśmy 
specjalne porozumienie na promo-
cję tych obszarów – wyjaśnia bur-
mistrz Szpilarewicz. – Nasze tereny 
są już na stronie internetowej WSSE 
– jedna z nieruchomości znajduje się 

w pobliżu Zakładu Urzędowskiego 
przy. ul. Przemysłowej, a trzy pozo-
stałe obszary przy wyjeździe z Ziębic 
na Dębowiec. Dodatkowym walo-
rem naszych terenów – co podkre-
ślają też przedstawiciele WSSE – jest 
także to, że wszystkie te działki są 
własnością gminy Ziębice. Mamy też 

dla tych terenów przygotowane roz-
wiązania techniczne dotyczące ich 
uzbrojenia, a wsparcie WSSE jest dla 
nas ogromną szansą, że oferta ziębi-
ckich nieruchomości trafi szybko do 
szerszego grona zainteresowanych.

Ziębice będą również beneficjen-
tem Społecznej Inicjatywy Mieszka-
niowej, gdzie partnerem jest Krajowy 
Zasób Nieruchomości. 

– Na naszym terenie tworzona jest 
SIM Sudety obejmująca swym za-
sięgiem kilkanaście gmin i co naj-
mniej tysiąc mieszkań – wyjaśnia za-
stępca burmistrza Ziębic Małgorzata 
Wołczyk. – To się wszystko dopie-
ro tworzy, a co do naszej gminy, to 
jesteśmy na etapie wyszukiwania 
odpowiednich gruntów, na których 

Drogi, nieruchomości
na sprzedaż i hala sportowa 

mógłby powstać blok mieszkanio-
wy, w którym byłyby mieszkania na 
wynajem z możliwością ich wykupu 
po kilkunastu latach na własność. 
Na naszym rynku widoczne jest 
spore zainteresowanie wynaj-
mem mieszkań. Gmina Ziębice 
zainteresowana jest kilkunastoma 
mieszkaniami, znaleźliśmy już od-
powiedni teren, który został pozy-
tywnie zweryfikowany przez Kra-
jowy Zasób Nieruchomości i teraz 
czekamy na dalsze kroki związane 
z tą inicjatywą.

Ziębice otrzymały pozwolenie na 
budowę hali sportowej, o której od 
wielu lat się tylko mówiło, ale dopie-
ro ta ekipa samorządowa przekuwa 
marzenia w realia. 

– Potrzebny jest właśnie taki 
pełnowymiarowy i funkcjonalny 
obiekt, którego nie będziemy się 
wstydzić, i który znacznie wzbo-
gaci naszą bazę rekreacyjno-spor-
tową – uśmiecha się wiceburmistrz 
Małgorzata Wołczyk. – Burmistrz 
Mariusz Szpilarewicz obiecał 
w kampanii wyborczej, że taka ha-
la w Ziębicach powstanie, słowa do-
trzymuje i to się właśnie dzieje.

S.G. (TS)

Burmistrz Mariusz Szpilarewicz 

Ulica Henryka Brodatego w Henrykowie – fragment drogi wojewódzkiej nr 395, która ma być 
przebudowana przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei przy współpracy z gminą Ziębice

Ziębice dysponują atrakcyjnymi nieruchomościami na sprzedaż, jest 
to kilkanaście działek przeznaczonych pod inwestycje usługowe, pro-
dukcyjne i magazynowe, zlokalizowane w czterech obszarach o łącznej 
powierzchni 16,48 ha w obrębach Ziębice Wschód i Ziębice Zachód. 

Teren inwestycyjny Ziębice Wschód

Teren inwestycyjny Ziębice Zachód

TERENY INWESTYCYJNE 
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Głubczyce

Urząd Miejski w Głubczycach
ul. Niepodległości 14 

48-100 Głubczyce
tel. 77 485 30 21 do 24 

fax 77 486 24 16
um@glubczyce.pl
www.glubczyce.pl

Rozmowa z burmistrzem 
Głubczyc ADAMEM KRUPĄ

– To już piąty miesiąc tegorocz-
nego zarządzania gminą Głubczyce 
w nienormalnych warunkach pan-
demii. Jak waszemu samorządowi 
udaje się realizować budżet?

– Do tej nienormalności już się 
trochę przyzwyczailiśmy. Rozma-
wiamy 27 kwietnia, a już od dwóch 
miesięcy nasz urząd teoretycznie 
jest zamknięty dla petentów, ale  
w praktyce jeśli ktoś musi i chce, to 
my mieszkańców przyjmujemy i nie 
miałem od nich żadnych sygnałów, 
że coś jest niedobrze w sferze zała-
twiania ich spraw i funkcjonowania 
urzędu. Ale na pewno dmuchamy na 
zimne i robimy to, o co proszą nas 
rządzący, choćby minister zdrowia. 
Z drugiej strony, gdy mieliśmy ter-
min płacenia pierwszej raty podatku 
od nieruchomości, to uruchomili-
śmy kasę, po to, aby mający proble-
my z elektronicznym przesyłaniem 
pieniędzy mogli do nas przyjść  
i zrobić to metodą tradycyjną. 
Chcę też podkreślić, iż w ubiegłym  
roku – pomimo pandemii – wpływy  
z naszych podatków lokalnych  
zrealizowaliśmy w zasadzie w stu  
procentach.

– No to czapki z głów…
– Dziękowałem za to mieszkań-

com w telewizji lokalnej. Oczywi-
ście są pewne utrudnienia dotyczące 
wydawania decyzji, bywało, że nasi 
pracownicy byli chorzy, a część ka-
dry przebywała na kwarantannach. 

Najważniejsze, iż nie było drastycz-
nych przypadków zaniedbań.

– Co z wykonaniem budżetu  
i realizacją inwestycji?

– W roku 2020 wykonanie bu-
dżetu było stuprocentowe. Dochody 
wykonaliśmy całkowicie zgodnie  
z planem, a wydatki były mniejsze, 
bowiem wielu rzeczy nie zrobiliśmy 
w sferze społecznej.

– Nie było przecież imprez 
kulturalno-rekreacyjno-sporto-
wych…

– …i udało nam się niemałą kwo-
tę zaoszczędzić, dzięki czemu jest 
superata na rok 2021. Na szczęście 
nie sprawdziły się kwietniowe pro-
gnozy, że wpływy z tytułu podatku 
dochodowego od osób fizycznych 
(PIT − przyp. autora) będą niewiel-

kie. Szacowaliśmy, iż łącznie stra-
cimy z tego powodu około 3 mln zł, 
lecz wpływy były mniejsze tylko  
o 500 tys. zł, ale z drugiej strony mie-
liśmy o 200 tys. zł większe niż pla-
nowaliśmy wpływy z podatku CIT.  
Świadczy to o tym, że firmy dzia-
łające na terenie gminy Głubczyce 
nieźle sobie dawały i dają radę. Naj-
ważniejsze jest jednak to, iż zreali-
zowaliśmy wszystkie zaplanowane 
inwestycje. 

– Jak wygląda praca waszego 
samorządu w tym roku?

– Dalej priorytetem są zada-
nia drogowe i zakontraktowali-
śmy – jeszcze zgodnie ze starymi 
przepisami dotyczącymi przetar-
gów – większość naszych inwesty-
cji drogowych. Wyłonieni są wy-

konawcy, z których 
część już przystąpiła 
do robót. Ponadto za-
kwalifikowaliśmy się 
do pomocy rządowej 
skierowanej do gmin 
górskich i dostaliśmy 
3,8 mln zł. Cieszy 
mnie to niezmiernie, 
bowiem zaplanowali-
śmy sobie w tegorocz-
nym budżecie remont 
naszego otwartego 
basenu w Głubczy-
cach. To jedna z naj-
większych tego typu 
pływalni w Polsce  
i na początek na jej 
modernizację chcie-
liśmy przeznaczyć 

niewielkie środki finansowe, ale te 
prawie 4 mln zł zmieniły sytuację. 
Planujemy zatem w tym roku za-
cząć pierwszy etap większej moder-
nizacji i pochłonie to ok. 7 mln zł. 
Ponadto gdzieś przed czterema laty 
złożyliśmy wniosek do Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
o dofinansowanie termomoderniza-
cję naszego zamku w Grobnikach, 
gdzie przed wiekami znajdowa-
ła się siedziba komturii joannitów  
– i w tym roku przyznano nam na 
to 2,8 mln zł.

– Co tam będzie w przyszłości?
– Planujemy stworzenie w zam-

ku miejsca dla ludzi kultury. Mamy 
u nas wspaniałe chóry, można by też 
stworzyć tam warsztaty.

Zrealizowaliśmy wszystkie 
zaplanowane inwestycje

• Układ urbanistyczny Starego Miasta z Rynkiem  
o unikatowym w Europie kształcie ćwierci koła oraz 
siatką ulic, z których do najstarszych należą ul. Wod-
na i Kościelna. • Kościół gotycki z XIII w. pw. Naro-
dzenia NMP, rozbudowany w XIV w., a następnie  
w latach 1579 i 1903-1907. • Kościół św. Anny (daw-
niej Świętej Trójcy) z roku 1776. • Kaplica pw. Świę-

tych Fabiana i Sebastiana z roku 1501. • Zespół klasz-
toru franciszkanów zbudowany w latach 1753-1770. 
• Cmentarz żydowski przy ul. Wrocławskiej (1890- 
-1939). • Zbiorowa mogiła strażników i celników 
czeskich na cmentarzu komunalnym (1938). • Mury  
obronne i baszty z II połowy XIII w., a wśród nich 
baszta koło poczty. • Ratusz miejski mający pier-

wotnie średniowieczne ko-
rzenie, później przebudowa-
ny w stylu renesansowym, 
a następnie neogotyckim, 
zniszczony w roku 1945  
i stopniowo rozbierany, od-
budowany w latach 2006- 
-2008. • Sąd i więzienie przy 
ul. Kochanowskiego. • Domy 
przy ulicach Jana Pawła II,  
Sobieskiego, Ratuszowej 
i przy placu Kościelnym. 
• Budynek przy ul. Niepod-
ległości 14 wybudowany  
w drugiej połowie XIX w. sty-
lu eklektycznym (dzisiejsza 

siedziba władz gminy). • Dworzec kolejowy wy-
budowany w połowie XIX w. • Barokowa kolumna  
maryjna na Rynku dłuta A. Jorga z 1732 roku. 

– Pandemia zdewastowała sferę 
społeczną w całym kraju, nie było 
spotkań czy imprez takich jak na 
przykład dni miasta czy dożynki…

– …a ludziom tego bardzo bra-
kuje i będziemy organizować impre-
zy, oczywiście jeśli będzie to moż-
liwe. Spróbujemy zorganizować  
w sierpniu Dni Głubczyc oraz dożyn-
ki gminne, także w ostatnią niedzielę 
sierpnia. Jest też projekt polsko-cze-
ski dotyczący spotkań chóralnych, 
który otrzymał spore dofinansowa-
nie i chcemy zrealizować go jeszcze  
w tym roku. Przygotowane mamy 
także mniejsze imprezy – w tym wy-
stępy naszych lokalnych twórców – 
których może być nawet kilkanaście.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Gmina Głubczyce dysponuje 
atrakcyjnymi terenami inwesty-
cyjnymi zlokalizowanymi nie-
opodal obwodnicy miasta, które 
przeznaczone są pod działalność 
przemysłową i usługową – rze-
miosło, usługi publiczne i tech-
niczne, handel, gastronomię, 
sport i kulturę. Warto podkre-
ślić, że dopuszcza się lokalizację 
funkcji mieszkaniowej związanej 
z prowadzoną działalnością usłu-
gową, obiekty zaplecza technicz-
nego, garaże, budynki gospo-
darcze i magazyny. Możliwa jest 
zabudowa produkcyjno-usługo-
wa przy jednoczesnym zakazie 
lokalizacji zakładów stwarzają-
cych zagrożenie dla życia ludzi, 
zakładów o zwiększonym ryzy-
ku występowania poważnych  
awarii, składowisk odpadów, 
przeładunku i dystrybucji mate-
riałów ropopochodnych.

Burmistrz Adam Krupa 

Zabytki Głubczyc wpisane do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa 

Rynek w Głubczycach Kościół pw. Narodzenia NMP nocą
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Dobromierz

Urząd Gminy Dobromierz
pl. Wolności 24

58-170 Dobromierz 
tel. 74 858 62 17, 74 858 62 06

fax 74 858 64 60
ug@dobromierz.pl

www.dobromierz.pl

Jeśli gmina inwestuje na 
poziomie 25 proc. wydatków, 
to samorządowcy chwalą 
się, iż realizują budżet 
proinwestycyjny.  
W tym roku nakłady na 
inwestycje w dolnośląskiej 
gminie Dobromierz 
przekroczą 41 proc. – i to jest 
prawdziwy rekord nie tylko 
w tej gminie, ale zapewne 
w regionie. Rekord wart 
odnotowania tym bardziej, 
że Dobromierz nie należy do 
pieszczochów obecnej władzy 
i rządowe środki finansowe 
docierają tutaj w skromnym 
zakresie.

Gmina Dobromierz wyróżnia 
się przede wszystkim pracowito-
ścią, oszczędnością, konsekwencją 
w działaniu i zgodną współpracą 
jej władz z radnymi. Tutaj nie tyl-
ko polityka, ale także pandemia nie 
wstrzymały rozwoju gminy. 

– Od czasu pojawienia się  
Covidu-19 w Polsce musieliśmy na-
uczyć się żyć w warunkach pande-
mii, pracować i zarządzać gminą  
– mówi wójt Jerzy Ulbin. – Obostrze-
nia epidemiczne, które wprowadzili-
śmy w funkcjonowaniu urzędu gminy  

przyniosły zamierzony skutek, a po 
pierwszych zachorowaniach – gdy 
przeprowadziliśmy na własny koszt 
badania wszystkich pracowników 
urzędu gminy i jednostek gminnych 
– okazało się, iż na 70 osób, osiem 
było zakażonych. Później pracowa-
liśmy tylko częściowo zdalnie. Teraz 
też dmuchamy na zimne i stosujemy 
obostrzenia, bo mamy wyobraźnię, 
a najważniejsze jest przecież ludzkie 
zdrowie i życie.

W roku 2020 budżet gminy  
Dobromierz – zarówno po stronie 

wydatków, jak i dochodów – został 
wykonany prawie w stu procentach. 

– Zrealizowaliśmy to, co chcie-
liśmy wykonać, ale dopiero ten rok 
będzie najprawdopodobniej rekor-
dowy pod względem inwestycyjnym 
w historii naszej gminy – uśmiecha 
się Jerzy Ulbin. – Dochody budże-
towe zaplanowaliśmy na poziomie 
ponad 41 mln zł, a wydatki po-
nad 45 mln zł. Większość wydat-
ków związana jest z budową sieci 
kanalizacyjnej i przeprowadzamy 
ten największy projekt w historii 

Inwestują na potęgę 
gminy Dobromierz dzięki środkom 
finansowym z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego – realizowa-

nego przez Instytucję 
Pośredniczącą Aglome-
racji Wałbrzyskiej. Ka-
nalizujemy teraz trzy 
miejscowości (II etap 
projektu – przyp. autora)  
i do sieci podłączy-
my prawie dwa tysiące 
mieszkańców. W związ-
ku z tym zadaniem  
w tym roku rozbudowu-
jemy oczyszczalnię ście-
ków w Czernicy – a na  
te dwa przedsięwzięcia 
pozyskaliśmy prawie  
15 mln zł unijnej dotacji.

Także w tym roku  
w gminie budowany bę-
dzie wodociąg w Pietrzy-
kowie i trwa procedura 

przetargowa zmierzająca do wyłonie-
nia wykonawcy inwestycji. 

– A ponadto przybywa nam in-
westycji mieszkaniowych, szcze-
gólnie tam, gdzie budowana jest 
sieć kanalizacyjna – podkreśla wójt  
Jerzy Ulbin. – Poza tym realizu-
jemy też trochę mniejszych zadań  
z funduszy sołeckich, czyli to, cze-
go oczekują lokalne społeczności. 
Są to zazwyczaj projekty dotyczące 
przebudowy dróg, wykonania pla-
ców zabaw i uporządkowania miejsc 
przy świetlicach i boiskach.

Trzeba też zaznaczyć, że w Do-
bromierzu współpraca wójta z rad-
nymi już od lat układa się dobrze. 

– A mam wrażenie, że w ostat-
nim czasie nawet się poprawiła  
– ocenia Jerzy Ulbin. – Zgadzamy 
się w pełni co do realizowanych pro-
jektów, choć życie niesie ze sobą 
zmiany i na przykład na najbliższej 
sesji przesuwamy ponad 280 tys. zł 
na przygotowanie terenów pod bu-
downictwo mieszkaniowe w Dobro-
mierzu (około 50 działek – przyp. 
autora). Zatem współpraca moja  
z Radą Gminy Dobromierz napraw-
dę układa się bardzo dobrze, i to  
w pełni tego słowa znaczeniu.

S.G. (TS)

Wójt Jerzy Ulbin
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Tegoroczny sezon z uwagi 
na pandemię koronawirusa 
stwarza nowe szanse  
dla lokalnej turystyki.  
Polacy wciąż obawiają się 
zarażenia, ale nie chcą 
rezygnować z wypoczynku.

Wielokrotnie na łamach naszego 
miesięcznika pisaliśmy, że promocja 
regionu to naprawdę wielkie koło za-
machowe rozwoju. Jednym z jego ele-
mentów jest szeroko rozumiana tury-
styka. „Zaprosić, pokazać, zarobić” 
– to dewiza, która powinna towarzy-
szyć wszystkim samorządowcom.

Jacek Studziński, planer strategicz-
ny w agencji Isobar Polska, analizując 

sytuację ostatnich kilkunastu miesię-
cy dostrzegł, że paradoksalnie trudne 
czasy związane z pandemią mogą być 
dobrym zaczynem dla nowego postrze-
gania tego, co mamy wokół siebie, nie-
daleko lub stosunkowo niedaleko. 

– Sezon turystyczny wkrótce, 
zatem pojawia się szansa dla pol-
skiej branży turystycznej, aby zre-
kompensować sobie straty związane  
z zamknięciem gospodarki. Z ko-
lei dla samorządów to ogromna 
szansa, żeby wypromować swój 
region. Nie spotkałem się na razie  
z takim podejściem, ale pandemia 
się jeszcze nie kończy, więc jest to 
wciąż wyzwanie – zauważa ekspert  
Isobar Polska. 

I rzeczywiście, cały czas duża część 
samorządowców nie dostrzega siły  
tego, co posiada. Oczywiście są wyjąt-
ki. Są miejscowości nadmorskie, zna-
ne kurorty uzdrowiskowe, miejsca tu-
rystycznie modne od lat… A jednak  
i one zbyt często spoczywają na lau-
rach. Przy czym tak naprawdę szansę 
na to, by być zauważonym, mają pra-
wie wszyscy. Bo w prawie każdej gmi-
nie, a w zasadzie w każdej jest to coś, 
czym można innych zaskoczyć, zauro-
czyć, przekonać… 

Bardzo często pomóc może współ-
praca z innymi samorządami. Rozwią-
zanie kryje się też na przykład w dołą-
czeniu do czegoś, co już istnieje, jak 
chociażby Europejski Szlak Zamków  

Bo tutaj jest to coś

trzem, pozwolić dzieciom się wybiegać 
– wskazuje Jacek Studziński. – Dlatego  
strategia promocji regionu powinna 
uwzględniać nie tylko kwestie bezpie-
czeństwa, ale też główną motywację 
Polaków do lokalnych wyjazdów, czyli 
chęć wyrwania się z domu.

Coraz liczniej chcemy schodzić  
z utartych szlaków turystycznych i od-
krywać nowe miejsca, nowe rzeczy. 
To wielka szansa dla samorządowych 
włodarzy. Szukamy też alternatyw-
nych pomysłów na poznawanie tego, 
co jest niby powszechnie znane. 

– Jesteśmy pewni, że każdy, kto 
chciałby poznać Kraków z innej per-
spektywy, ma do wyboru wiele miejsc, 
do których warto się udać – mówił jakiś  
czas temu Grzegorz Biedroń, prezes 
Małopolskiej Organizacji Turystycz-
nej. Odkrywajmy Polskę na nowo.

Tomasz Miarecki
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Uroda Polanicy-Zdroju przemawia do każdego, kto do słynnego uzdrowiska trafi… 
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Niedźwiedzia rodzinka z Zatwarnicy, gmina Lutowiska w Bieszczadach. Przyroda to znakomita promocja regionów 

i Pałaców, Międzynarodowy Szlak Cy-
sterski, Szlak św. Jakuba (rekonstruk-
cja szlaku, rozpoczęta w 1986 roku po 
apelu Rady Europy, spotkała się z sze-
rokim odzewem i trwa nadal w wielu 
krajach). Ogromnie popularna jest już 
od jakiegoś czasu promocja regionów 
za pośrednictwem tego, co najsmacz-
niejsze. Zapachy regionalnych kuchni 
naprawdę potrafią ściągnąć wielu chęt-
nych. A jak już ci chętni się pojawią,  
to trzeba ich zatrzymać na dłużej.

Magia dla promocji gmin kryje się 
też w przyrodzie. A naprawdę – wbrew 
różnym utyskiwaniom – jesteśmy 
krajem, który ma miejsca cudowne  
i niezwykłe. 

– Polacy szukają miejsc bezpiecz-
nych i oczekują zachowania higie-
ny, ale jednak ich główną motywacją 
jest odpoczynek: chcą posiedzieć nad 
jeziorem, odetchnąć leśnym powie-
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będzie dwunastu policjantów, a jeden 
etat obejmie pracownik cywilny. Naj-
ważniejsze, że będzie bezpieczniej.

S.G. (TS)
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Prochowice

Urząd Miasta i Gminy Prochowice
59-230 Prochowice

ul. Rynek 1
tel. 76 858 43 42, 76 858 43 43

fax 76 753 87 49
prochowice@prochowice.com

www.prochowice.com

Nie tylko pracowitość, dobre 
planowanie i dość skuteczne 
pozyskiwanie zewnętrznych 
środków finansowych 
charakteryzują samorząd  
w Prochowicach. To również 
prawdziwy entuzjazm i radość 
z tego, że coś dobrego udało 
się zrobić dla miejscowej 
społeczności. Entuzjazm, 
który emanuje od samej 
góry miejscowej władzy, jest 
jednoznaczny – pracujmy 
najlepiej jak umiemy,  
a jeśli uda nam się zrobić coś 
dobrego dla ludzi, to radujmy 
się z tego i chwalmy się tym  
jak najszerzej. 

– Z realizacją tegoroczne-
go budżetu naszej gminy w zasa-
dzie dopiero się rozkręcamy, przy-
gotowując przetargi, bowiem te 
wcześniejsze niestety nie zostały 
rozstrzygnięte – mówi burmistrz 
Alicja Sielicka. – Na rynku wyko-
nawców, pewnie także z powodu 
pandemii, działa mniejsza liczba 
firm, ale optymistycznie zakła-
dam, iż teraz uda nam się je roz-
strzygnąć. Na rok 2021 zaplano-
waliśmy różne inwestycje, na które 
częściowo pozyskaliśmy środki fi-
nansowe jeszcze w roku ubiegłym,  
a największą z nich będzie niewąt-
pliwie budowa pierwszego ronda  
w Prochowicach. Samo opraco-
wanie dokumentacji tego przed-
sięwzięcia trwało długo, ponieważ 
napotkano problemy związane ze 
zmianą organizacji ruchu. Cały 
ambaras tkwił w tym, że w spo-
sób nietypowy łączą się tam drogi 
gminne i powiatowe, a teraz na-

leży to uporządkować. Rondo bę-
dzie zlokalizowane przed wjazdem  
do Rynku, od strony ul. Kocha-
nowskiego, co m.in. spowoduje, że 
w innych miejscach zostaną usy-
tuowane przystanki autobusowe.  
W konsekwencji tych zmian odjazd 
autobusów odbywać się będzie, jak 
przed wielu laty, z Rynku, a przy-
jazdy zostaną przeniesione w oko-
lice ośrodka kultury i przychodni 
zdrowia. Chcę także zaznaczyć, 
że przy rondzie powstanie duży  
i funkcjonalny parking, co zgodne 
jest z naszymi planami zmierzający-
mi do wyeliminowania większości 
pojazdów z naszego Rynku. Inwe-
stycja ta pochłonie około 3 mln zł,  

trochę pieniędzy już mamy, a na 
resztę środków finansowych cierp-
liwie czekamy, licząc na dofinan-
sowanie z Rządowego Funduszu 
Dróg Samorządowych. Za chwilę 
ogłaszamy przetarg dotyczący wy-
łonienia wykonawcy tego dwueta-
powego zadania i zapewne prace 
ruszą jeszcze w tym roku.

Budowa ronda jest wstępem 
i swoistym preludium do spo-
rej i kosztochłonnej inwestycji  
– przebudowy nawierzchni Rynku  
w Prochowicach. 

– Położona zostanie nowa na-
wierzchnia, będą nowe ulice, chod-
niki i nasadzenia zieleni oraz nowe 
place – cieszy się burmistrz Alicja 
Sielicka. – Czyli dużo zieleni i kon-
taktu z przyrodą. Będzie przytul-
nie, zielono i jednocześnie świeżo 
i moim osobistym marzeniem jest 
zrealizowanie tych dwóch inwe-
stycji, co będzie dla miasta wielką 
wizerunkową zmianą. Także dlate-

go, że w Rynku powstanie fontanna 
– tak jak to było kiedyś – i stanie 
się on świetnym miejscem, gdzie 
będzie można organizować różne 
uroczystości.

Ponadto spółka miejska Procho-
wickie Przedsiębiorstwo Komu-
nalne zajmie się remontem nowo 
zakupionego zabytkowego i nad-
szarpniętego zębem czasu budynku 
z 1901 roku po byłej garbarni. 

– W tym pięknym budynku,  
i jakby symbolu Prochowic, po-
wstaną biura naszej spółki – pod-
kreśla pani burmistrz – a zlokalizo-
wany jest on przy nowym rondzie, 
gdzie powstaną cztery miejsca 
parkingowe. Poza tym ogłosili-
śmy przetarg zmierzający do wy-
łonienia wykonawcy remontu ele-
wacji Szkoły Podstawowej nr 1 
w Prochowicach, mieszczącej się 
w dużym, zabytkowym budynku. 
Sama elewacja wraz z pracami to-
warzyszącymi opiewają na ponad 
400 tys. zł. Chcę też zaznaczyć, 
że wcześniej w szkole tej zrobili-
śmy dachy, wymieniliśmy okna, 
wybudowaliśmy boisko i zrobili-
śmy plac zabaw. A jutro, 21 kwiet-
nia, ogłaszamy przetarg na przebu-
dowę pomieszczeń w przychodni 
zdrowia, która ma już kilkanaście 
lat. Są tam na strychu niewyko-
rzystane pomieszczenia, które za-
mierzamy adaptować na gabinety 
lekarskie i, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców, chce-
my wystąpić o kontrakty na specja-
listów – prawdopodobnie kardiolo-
ga, urologa i dermatologa. Gdzieś 
za około trzy lata mają być nabory 
tego dotyczące, zatem pora jest się 
już szykować. W przychodni bę-
dzie też miejsce dla osób niepełno-
sprawnych i winda.

Samorząd prochowicki działa na 
zasadzie zrównoważonego rozwoju, 
dlatego inwestycje realizowane są 
nie tylko w mieście, ale również na 
terenach rustykalnych. W Golance  
Dolnej kontynuowana jest budowa 
kanalizacji i po jej zakończeniu 
gmina Prochowice będzie w stu 
procentach skanalizowana. To na-
groda za konsekwencję, ponieważ 
co roku i krok po kroku zadanie to 
zmierza do finału. 

– Skanalizowanie Golanki Dol-
nej pochłonie ponad 12 mln zł, 
wykonujemy je etapami, współ-
działając z Prochowickim Przed-

siębiorstwem Komunalnym – wy-
jaśnia Alicja Sielicka. – Chcę też 
wspomnieć, że wybudowaliśmy 
Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych, który teraz 
wyposażamy. Na koniec maja bę-
dziemy mieć swoją miniładowarkę  
i śmieciarkę.

W gminie będzie też bezpiecz-
niej, ponieważ powstanie nowa sie-
dziba posterunku policji. 

– Dbamy o bezpieczeństwo 
mieszkańców naszej gminy, nie-
bawem miną dwa lata, jak zostały 
oddane do użytku wały przeciwpo-
wodziowe i na nich ścieżki rowe-
rowe, a teraz powstanie posterunek 
policji – wylicza burmistrz Alicja  
Sielicka. – Zostanie usytuowany na 
nowej działce naprzeciwko SP nr 2 
i przedszkola, i będzie wyposażony 
w nowoczesne rozwiązania techno-
logiczne, także zaplecze, parkingi  
i garaże. Na etatach w tej jednostce 

Zmienia się wizerunek gminy 

Projekty remontu elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Prochowicach
Burmistrz Alicja Sielicka 
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Na mapie turystycznych 
atrakcji Dolnego Śląska i Polski 
działający we Wrocławiu ogród 
zoologiczny wpisał się już na 
stałe. Ta placówka – instytucja – 
to jednak nie tylko atrakcja  
dla spacerowiczów i wycieczek.

Temu, co dzieje się we wroc-
ławskim zoo, przyglądamy się od 
początku istnienia naszego mie-
sięcznika. Wielokrotnie więc zwra-
caliśmy uwagę na licz-
ne działania edukacyjne 
prowadzone w ogrodzie.  
W ostatnich miesiącach 
nie można z nich było ko-
rzystać w realu (czas co-
vidowej pandemii), ale 
w sieci nadal była okazja 
do poszerzania wiedzy. 
Wrocławskie zoo to także 
jedno z miejsc, które aktywnie dzia-
ła, chroniąc zagrożone gatunki na 
całym świecie. Ogród zoologiczny  

i Fundacja Zoo Wrocław Dodo  
corocznie przekazuje na projek-
ty ochrony zwierząt w Afryce, Azji  
i Australii setki tysięcy złotych.  
Ta pomoc to złotówki płynące 
od zwiedzających i darczyńców.  
W ostatnich latach fundusze te 

wspierały m.in. ochronę okapi, nie-
dźwiedzi azjatyckich, panter mgli-
stych, pangolinów, lemurów katta, 
kanczyli filipińskich, świń wisaj-

skich, gibonów, kanczyli 
srebrnogrzbietych czy ma-
natów afrykańskich.

Zupełnie niedawno 
w zoo zrodził się kolej-
ny projekt, który posze-
rza działania tej placów-
ki. To pomysł realizowany 
wspólnie z Dolnośląską 
Szkołą Wyższą we Wroc-

ławiu. A chodzi o powołanie nowego 
kierunku studiów podyplomowych, 
który będzie łączył marketing i wie-

dzę o przyrodzie. Nabór chętnych już 
się rozpoczął. 

– Od miesięcy rozmawiam z bi-
znesem, aby zachęcić do wspierania 
ratowania ginących gatunków. Za-
uważyłam lukę. Firmy chcą budować 
swoją konkurencyjność na odpowie-
dzialnym i zrównoważonym marke-
tingu, ale często nie mają skąd czer-
pać rzetelnej i łatwo przyswajalnej 
wiedzy o stanie środowiska albo mylą  
CSR (ang. corporate social responsi-
bility – społeczna odpowiedzialność 
biznesu) z greenwashingiem – mówi 
Agnieszka Korzeniowska, dyrektor 
ds. marketingu Zoo Wrocław, które 
zostało partnerem DSW. – Biznes 
potrzebuje fachowców, bo pandemia 
zmieniła marketing i ta ewolucja bę-
dzie się dalej działa.

Widać z tego, że wrocławski 
ogród to placówka, która działa 
wielokierunkowo. Przy czym za-
wsze nadrzędnym celem jest do-
bro przyrody, zwierząt… A w tym 
względzie dzieje się dużo w sa-
mym wrocławskim zoo. Jak infor-

Marketing i maluchy

mują przedstawiciele kierownictwa 
ogrodu, tylko w marcu i kwietniu 
w zoo przyszło na świat ponad 
stu nowych mieszkańców z nie-
mal trzydziestu ga-
tunków. Trudno w to 
uwierzyć, a jednak... 
Dlatego warto się wy-
brać do zoo we Wroc-
ławiu i zobaczyć, co 
się zmieniło w ostatnim czasie. 
Wiosna sprzyja spacerom. A pod-
czas nich spróbujmy odnaleźć tych 
najmłodszych mieszkańców.

Jak informują przedstawiciele 
ogrodu, w niemal każdym zakątku 
wrocławskiego zoo pojawiły się ma-
luchy. Są wśród nich przedstawicie-

le domowych ras kóz 
i owiec, a także nie-
zwykle rzadkie i za-
grożone dzikie gatun-
ki. W ostatnim czasie 
na świat przyszły m.in. 

kozy karpackie, karłowate i burskie, 
owce świniarki, wrzosówki. W Afry-
karium można zobaczyć nie tylko 
pisklęta pingwina przylądkowego, ale 
również małego dikdika, kaczki sre-
brzanki hotentockiej i szczupaki afry-
kańskie. W pawilonie Madagaska-
ru czekają szerokostopki i rudawka  
madagaskarska. Na zobaczenie 
wszystkich maluchów w Terrarium 
może nie wystarczyć jeden dzień, ale 
warto odnaleźć chociażby boa różane,  
scynki szmaragdowe, legwaniki błę-
kitne, helodermy meksykańskie czy 
płaskowce ostropyskie. Zwiedzając 
teren, koniecznie trzeba odwiedzić 
oryksy szablorogie, żyrafę siatkowa-
ną, sitatungi, watussi, muflony, mary  
patagońskie, lemury katta, walabie 
Benetta, takina złotego i łabędzie 
czarnoszyje. Zoo czeka.  (akt)

Takin złoty to niezwykle rzadki gatunek, nawet w zoo. Jego hodowlę prowadzi zaledwie trzynaście 
ogrodów zoologicznych na całym świecie

Dikdiki to jedne z najmniejszych antylop na świecie. We Wrocławiu urodził się kolejny mały dikdik

W dziecińcu zwierzęcym spotkać można wielu nowych maluchów
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