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Sukcesy, ale również obawy
– Dzisiaj, na progu Nowego Roku, życzę całej naszej społeczności i czytelnikom 
„Gminy Polskiej” przede wszystkim dobrego zdrowia – mówi wójt gminy Kłodzko 
ZBIGNIEW TUR. – Tego, aby w najbliższym czasie pandemia stała się przeszłością 
i złym wspomnieniem. Abyśmy mogli dobrze i bez strachu pracować, tak jak to było 
przed pandemią. Życzę także powstrzymania inflacji powodującej niepewność 
oraz stuprocentowej realizacji zamierzonych planów.

Czas wielkich szans
– Rok 2021 był ciężki, jak każdy rok w kadencji naznaczonej pandemią, ale był także 
rokiem bardzo ciekawym. Kryzysowe czasy wymuszają na nas nowe rozwiązania, 
potęgują kreatywność – podkreśla burmistrz Bierutowa PIOTR SAWICKI. – Poza tym, 
choć nie rozpoczęły się nowe unijne programy, pojawiła się szansa na otrzymanie 
rządowych modernizacyjnych środków finansowych – a tak ogromnych 
funduszy Bierutów jeszcze w swej historii nie widział. 

Powiat najlepiej zarządzany
w kraju 

Współpraca dająca świetne 
efekty

– Po raz drugi zwyciężyliśmy w ogólnopolskim Rankingu Finansowym Samorządu 
Terytorialnego przygotowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
i Regionalne Izby Obrachunkowe – uśmiecha się starosta ROMAN POTOCKI. 
– Uznano, że to właśnie Powiat Wrocławski jest najlepiej zarządzanym powiatem 
w Polsce – i jak widać nie jest to przypadek. Nasz budżet wynosi dzisiaj około 
205 mln zł, a sądzę, że do końca tego roku może się powiększyć.

– Zależy nam przede wszystkim na rozwoju gminy i inwestycjach infrastrukturalnych 
– mówi ARTUR KOTARA, burmistrz Lewina Brzeskiego. – Staramy się hołdować 
zasadzie zrównoważonego rozwoju, czyli działamy nie tylko w Lewinie Brzeskim, 
stolicy gminy, ale również na terenach wiejskich. Warto też podkreślić, iż wszystkie 
ważne zadania są wpisane w strategię rozwoju gminy Lewin Brzeski. 
Opracowywaliśmy ją wspólnie z mieszkańcami, a uchwaliła rada miejska. 
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Mity, fakty, opowiastki
Ranking „Gmina dobra do życia” 

potwierdził, że najlepiej w Polsce żyje 

się w stolicy i jej okolicach, bowiem 

aż dziesięć spośród wyróżnionych 

dwudziestu gmin pochodzi z tego 

regionu, w tym trójka laureatów 

– Ożarów Mazowiecki, Michałowice 

i Stare Babice. W zestawieniu 

obejmującym wszystkie 2477 polskich 

gmin, oparto się na 48 wskaźnikach. 

Uwzględniono m.in. wydatki 

inwestycyjne gmin, ich atrakcyjność 

migracyjno-osadniczą, jakość 

oświaty, dostęp do opieki zdrowotnej, 

rekreacji i zieleni. Pod uwagę wzięto 

także obciążenia demograficzne, 

infrastrukturę kulturalną, dostęp 

do internetu, usłonecznienie 

i klimatyczny bilans wodny. 

Wśród miast na prawach powiatu 

najwyższą jakością życia mieszkańców 

mogą pochwalić się: Warszawa, Wrocław, 

Poznań, Rzeszów i Kraków. 

Z kolei w strefach podmiejskich na 

prawach powiatu w czołówce znalazły 

się: Ożarów Mazowiecki, Michałowice, 

Stare Babice, Kobierzyce i Lesznowola. 

W kategorii obejmującej gminy 

z siedzibą powiatu ziemskiego 

zwyciężyły ośrodki przemysłowe: 

Lubin, Nowy Tomyśl, Bełchatów, Środa 

Wielkopolska i Mielec. Podobnie było 

w gminach miejskich i miejsko-wiejskich 

z miastem powyżej pięciu tysięcy 

mieszkańców – Gogolin, Witkowo, 

Zbąszyń, Pniewy i Wronki. 

Natomiast w kategorii gmin wiejskich 

i miejsko-wiejskich z miastem poniżej 

pięciu tysięcy mieszkańców, w pierwszej 

piątce znalazły się: Kleszczów, Walce, 

Strzeleczki, Ustronie Morskie i Rudna. 

W ujęciu ogólnopolskim (bez podziału 

na kategorie) czołówkę rankingu 

zdominowały gminy położone 

w aglomeracji warszawskiej. Pierwsze 

miejsce zajęła gmina miejsko-

-wiejska Ożarów Mazowiecki, drugie 

gmina wiejska Michałowice (woj. 

mazowieckie), a trzecie gmina wiejska 

Stare Babice. W sumie aż dziesięć 

spośród dwudziestu czołowych gmin 

w rankingu znajduje się w pobliżu 

stolicy. Spoza Mazowsza wysoko 

znalazły się gminy: Dobra Szczecińska 

(9. miejsce) oraz podwrocławskie 

Kobierzyce (4.). Natomiast jedyną gminą 

nieaglomeracyjną w czołówce, okazał 

się Kleszczów – jedna z najbogatszych 

gmin w kraju, związana z kopalnią 

i elektrownią bełchatowską. 

W pierwszej dwudziestce znalazły się 

cztery duże miasta – Warszawa 

(5. miejsce), Wrocław (15.), Poznań (18.) 

i Rzeszów (20.). Ten ostatni to jedyne poza 

Warszawą miasto, w którym przewiduje 

się przyrost faktycznej (tj. obejmującej 

populację niezameldowaną) liczby 

ludności do roku 2050.

• • •

Tylko dwanaście spośród 169 

dolnośląskich gmin może cieszyć się 

dodatnim przyrostem naturalnym 

ludności, a w dwóch gminach w roku 2020 

urodziło się dokładnie tyle samo osób, 

ile zmarło. To Dziadowa Kłoda i Kotla. 

W pierwszej wymienionej na każdy tysiąc 

mieszkańców urodziło się i zmarło 

11,99 osób, w drugiej było to 10,77. 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

z różnicy w liczbie urodzeń żywych 

dzieci i liczbie zgonów (wskaźnik 

na tysiąc mieszkańców) obliczył 

przyrost lub ubytek naturalny 

w roku 2020 w stosunku do roku 

poprzedniego. Zaskoczenia raczej nie 

ma i w zestawieniu gmin z dodatnim 

przyrostem naturalnym dominują te 

położone najbliżej Wrocławia. 

1. Największy przyrost naturalny 

w dolnośląskich gminach w roku 2020 

odnotowano w gminie miejsko-

-wiejskiej Siechnice. W stosunku do 

roku poprzedniego do każdego tysiąca 

mieszkańców tej gminy przybywało 

16,09 dzieci, a umierało 6,84 osób. 

Przybyło zatem 9,26 obywatela Siechnic 

(na tysiąc mieszkańców). 

2. W gminie wiejskiej Czernica rodziło 

się średnio 14,56 dzieci (na tysiąc 

mieszkańców). Zgonów było 6,78. 

Przyrost naturalny wyniósł 7,78. 

3. Gmina wiejska Długołęka zamyka 

podium z przyrostem wynoszącym 6,88 

osób (na tysiąc mieszkańców). Rodziło się 

14,68 dzieci, a umierało 7,80 osób. 

4. W gminie miejsko-wiejskiej Kąty 

Wrocławskie w roku 2020 rodziły się 

13,20 osoby, a umierało 9,57. Przybyło 

zatem 3,63 osób do każdego tysiąca 

mieszkańców. 

5. W Kobierzycach przyrost naturalny na 

tysiąc mieszkańców wyniósł 3,31. 

Rodziło się 11,12 osób, a umierało 7,81 

(na tysiąc mieszkańców). 

6. W podwrocławskiej Żórawinie rodziło 

się 11,43 osoby, a z każdego tysiąca 

mieszkańców umierało średnio 8,77 

osoby. Przyrost naturalny wyniósł 2,66. 

7. W Miękini graniczącej od wschodu 

z Wrocławiem-Fabryczną rodziło się 

12,06 osób na tysiąc mieszkańców, 

a umierało 9,87. Gmina pod względem 

przyrostu naturalnego jest na plusie 

o 2,19 osoby (na tysiąc mieszkańców). 

8. W gminie wiejskiej Jordanów Śląski 

w ubiegłym roku urodziło się 10,69, 

a zmarło 8,80 osób. Przybyło więc 

do każdego tysiąca mieszkańców 

średnio po 1,89 osoby. 

9. W sąsiadującej z wrocławskim 

Psim Polem wiejskiej gminie Wisznia 

Mała urodziło się 9,12 osób (na tysiąc 

mieszkańców), a zmarło 8,46. Przyrost 

liczby ludności wyniósł 0,66 osoby. 

10. W gminie wiejskiej Radwanice 

(powiat polkowicki) w roku 2020 

urodziło się 11,12 dzieci na każdy tysiąc 

mieszkańców. Zmarło 10,51 osób, co 

oznacza, że przyrost naturalny wyniósł 

0,62 osoby na tysiąc mieszkańców.

• • •

Urzędy będą musiały wymienić tablice 

z godłem RP, lecz samorządowcy 

upominają się o środki finansowe 

na nowe materiały z symbolami 

państwowymi. Ministerstwo Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

przedstawiło samorządowcom założenia 

nowej ustawy mającej uporządkować 

stan prawny dotyczący wykorzystania 

symboli państwowych m.in. przez 

urzędy. Nowe przepisy oznaczać będą 

stopniową wymianę tablic urzędowych, 

druków, flag i herbów Rzeczypospolitej 

Polskiej. Resort szacuje, że zmiany 

będą kosztować jednostki samorządu 

terytorialnego 132 mln zł 

na przestrzeni dziesięciu lat.

• • •

Zbigniew A., radny powiatu puławskiego, 

został uznany przez sąd za winnego 

usiłowania kradzieży energii elektrycznej, 

a kara dla samorządowca to pięć miesięcy 

pozbawienia wolności w zawieszeniu 

na dwa lata oraz grzywna. W styczniu 

2020 roku posesję radnego odwiedziła 

policja i pracownicy PGE. Wtedy to 

odkryto nielegalne przyłącze, a przewody 

miały być podłączone bezpośrednio 

do linii elektrycznej i prowadziły do 

starego budynku, skąd instalacja była 

przeprowadzona do kolejnych dwóch 

obiektów. Biegły ustalił, że prąd był 

pobierany z sieci z pominięciem licznika 

energii elektrycznej, a przez cztery lata 

Zbigniew A. nielegalnie pobrał energię 

na kwotę niemal 10 tys. zł.

Podglądacz samorządowy

Rozmowa z ELŻBIETĄ 
PASŁAWSKĄ, prezeską 
Stowarzyszenia Ślężanie 
Lokalnej Grupy Działania

– Jaki był rok 2021 dla waszego 
stowarzyszenia?

– Przede wszystkim był to rok dla 
nas bardzo pracowity oraz obarczony 
pandemią, która komplikowała wiele 
spraw. To ograniczało naszą swobo-
dę działania i przedłużało niektóre 
procesy. Jesteśmy pod koniec okresu 
programowania i w związku z tym 
przed nami są ostatnie nabory na do-
finansowania – ze środków pocho-
dzących z przeliczeń różnic kurso-
wych euro. Zatem czekamy teraz na 
zgodę z urzędu marszałkowskiego na 
ogłoszenie naborów na podejmowa-
nie działalności gospodarczej 
– i będziemy mieli 
jeszcze pieniądze 
na 14 premii po 
60 tys. zł. Choć 
papierologia cza-
sami przerasta za-
równo nas, jak i samych 
beneficjentów, to i tak są to jedne 
z najłatwiejszych do pozyskania środ-
ków finansowych. To 60 tys. zł na 
zorganizowanie sobie własnego miej-
sca pracy, czyli niewielkiego biznesu 
niewymagającego wielkich nakładów 

finansowych. Zainteresowanie tymi 
środkami jest ogromne, to bardzo tra-
fione działanie. 

– Ludzie chcą brać swoje spra-
wy w swoje własne ręce…

– Często są to ci, którzy mieli do 
czynienia z pracą pod presją w wiel-
kich korporacjach. To także ludzie, 
pragnący pracować według własnych 
reguł. Dla tych wszystkich ludzi są to 
idealne pieniądze.

– Jakiego rodzaju są to dzia-
łalności?

– Przeróżne, bowiem ludzie wy-
myślają takie usługi i działania, że 
nierzadko wydaje nam się, iż są to 
wymysły wprost kosmiczne i niere-
alne. Później jednak okazuje się, że 
oni dobrze znają rynek i wiedzą, na 
co jest popyt. Nasi beneficjenci do-

stają po 60 tys. zł i podejmu-
ją różną działalność 

– np. dotyczącą 
usług psycholo-
gicznych, które 
w okresie pande-

mii są bardzo po-
trzebne, szczególnie je-

śli chodzi o dzieci i młodzież.
– Pod koniec roku mogłaby pani 

pochwalić się sukcesami Stowarzy-
szenia Ślężanie…

– Chwalić się za bardzo nie 
umiem, lecz powiem tylko, że od 

początku programowania przepro-
wadziliśmy 12 naborów planowych 
i 3 nabory uzupełniające, w ramach 
których zrealizowano 164 granty na 

różne zadania. Niedawno też wzięły-
śmy udział w konferencji podsumo-
wującej realizację Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na Dolnym Ślą-
sku i rzeczywiście żadne partnerstwo 
nie przeprowadziło tylu grantów, ile 
zrobiliśmy właśnie my. Wymaga 
to od nas żmudnej i trudnej pracy, 
i w biurze mnóstwa papierów, które 
niedługo nas przysypią. Brakuje nam 
miejsca na segregatory z dokumen-
tami, nie mamy już gdzie ich upy-
chać. Ale z drugiej strony cieszymy 

się, ponieważ granty to podstawowy 
sens Leadera i motor naszego działa-
nia. Gdyby Święty Mikołaj przyniósł 
nam worek pieniędzy na granty, to 

wiemy, że te pieniądze moglibyśmy 
rozdać bez żadnego problemu.

– A pieniądze te zostałyby wy-
dane na fajne i potrzebne przed-
sięwzięcia.

– Nasze granty dotyczą trzech 
sfer, lecz pierwsza i najważniejsza 
to ogólnodostępna i niekomercyj-
na infrastruktura turystyczna i re-
kreacyjna. W ramach tego powstało 
mnóstwo siłowni plenerowych, ście-
żek edukacyjnych, stacji rowerowych 
i – tam, gdzie nie ma świetlic – wiat 

spełniających rolę miejsca spotkań 
i warsztatów. Powstały też miejsca 
widokowe, tereny wypoczynkowe 
przy trasach rowerowych, zagospo-
darowano kilka starych parków, któ-
re dotychczas bardziej straszyły niż 
zachęcały do wypoczynku. 

– Co pomogłoby w działalności 
takich stowarzyszeń jak wasze?

– Na pewno prostsze przepisy. 
Jesteśmy poddani presji ogromnych 
wymagań i odnoszę wrażenie, że 
nam się nie ufa. Rozumiem, że dys-
ponujemy publicznymi środkami fi-
nansowymi, lecz szczegółowość tych 
wszystkich procedur jest – moim 
zdaniem – przesadzona. Przecież 
my też mamy swoje procedury 
i pilnujemy, aby pieniądze były 
wydawane sensownie. Przydałoby 
się także więcej środków dla na-
szych beneficjentów i grantobior-
ców mieszkających na naszych ob-
szarach wiejskich.

– Czego nasza redakcja może ży-
czyć pani i Stowarzyszeniu Ślężanie 
LGD w nadchodzącym roku?

– Przede wszystkim, abyśmy 
szybko dowiedzieli się, w jakiej 
formie będą przeprowadzane kon-
kursy na kolejną strategię rozwoju. 
Abyśmy mogli się dobrze do tego 
przygotować.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Pracy moc i nie mniej sukcesów

Prezeska Elżbieta Pasławska
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W Polsce fizyczny brak dostępu 
do internetu jest już dziś 
problemem marginalnym, 
zdecydowana większość 
Polaków ma dostęp do sieci 
i urządzeń. Jednak problemem, 
zwłaszcza w starszych grupach 
wiekowych, wciąż pozostaje 
brak motywacji.

Aż 66 proc. osób, które nie korzy-
stają z internetu, uzasadnia to bra-
kiem potrzeby – wynika z raportu 
„Wykluczenie społeczno-cyfrowe 
w Polsce”, przygotowanego przez 
Fundację Stocznia z inicjatywy 

Fundacji Orange. To niesie za sobą 
poważne konsekwencje społeczne, 
związane m.in. z ograniczeniem do-
stępu do edukacji czy pracy. Indeks 
Wykluczenia Lokalnego wskazuje, 
że nawet co piąta gmina w Polsce 
spełnia kryteria wykluczenia spo-
łeczno-cyfrowego.

Czas pandemii
– Im bardziej przyspiesza roz-

wój technologiczny, tym więk-
sze jest wykluczenie społeczno-
-cyfrowe. Wyraź-
nie widzieliśmy to 
w czasie pande-
mii, która uwypu-
kliła problem ros-
nących nierówności społecznych 
w zakresie korzystania z funkcji cy-
frowych. Osoby, które przed pan-
demią w ogóle nie korzystały z no-
wych technologii, w 90 proc. nadal 
nie widzą takiej potrzeby. Nato-
miast ci, którzy mieli praktycznie 
nieograniczony dostęp do nowych 
technologii, uciekli o kilka długości 
do przodu – mówi agencji Newseria 
Biznes Konrad Ciesiołkiewicz, 
prezes Fundacji Orange.

Opublikowany na początku tego 
roku raport Federacji Konsumen-
tów „Wykluczenie cyfrowe podczas 
pandemii” potwierdza, że pande-
mia COVID-19 pogłębiła wyklucze-
nie wśród najbardziej zagrożonych 

nim grup. Z opracowania wynika, 
że w Polsce aż 4,78 mln osób ni-
gdy nie posługiwało się kompute-
rem. Z kolei 4,51 mln osób w wieku 
16-74 lata (15,5 proc. tej grupy wie-
kowej) nigdy nie korzystało z inter-
netu, a kolejne 1,82 mln korzysta 
z sieci tylko sporadycznie. Zdecydo-
waną większość, bo ponad 80 proc. 
z nich, stanowią osoby powyżej 
55. roku życia.

Pod względem wykluczenia cy-
frowego Polska plasuje się w ogonie 
państw UE. Co więcej, lockdown 
i ograniczenia wywołane pande-
mią tylko to wykluczenie pogłębiły, 

a najbardziej pogorszyła się sytu-
acja seniorów, uczniów (w Polsce 
50-70 tys. uczniów nie ma w do-
mu żadnego komputera ani tabletu), 
mieszkańców wsi, gospodarstw do-
mowych o najniższych dochodach 
i osób niepełnosprawnych.

Element nierówności
– Wykluczenie cyfrowe jest in-

tegralną częścią dyskusji o nierów-
nościach społecznych, którym chce-
my się przeciwstawić. W XX wieku 

wyzwaniem była al-
fabetyzacja, a dzisiaj 
– z punktu widzenia 
technologii – mamy 
do czynienia z pew-

nego rodzaju alfabetyzacją cyfrową. 
I to jest przede wszystkim problem 
o charakterze społecznym, który po-
winien być podjęty zarówno przez 
instytucje państwa, jak i organiza-
cje gospodarcze – podkreśla Konrad 
Ciesiołkiewicz.

Z badań Federacji Konsumentów 
wynika, że najczęściej wskazane 
przez Polaków przyczyny niekorzy-
stania z internetu to brak takiej po-
trzeby (67,7 proc.) i brak odpowied-
nich umiejętności w tym zakresie 
(52 proc.). Dla porównania, na zbyt 
wysokie koszty sprzętu czy dostę-
pu do sieci wskazało odpowiednio 
21,6 proc. oraz 14,7 proc. badanych. 
To oznacza, że cyfrowe wykluczenie 

ma wymiar przede wszystkim spo-
łeczny, związany z brakiem kom-
petencji i motywacji do korzystania 
z nowych technologii.

Taki sam wniosek płynie rów-
nież z raportu „Wykluczenie spo-
łeczno-cyfrowe w Polsce” przygo-
towany przez  Fundację Stocznia. 
Jak wyjaśnia prezes Fundacji 
Orange, raport traktuje nie o samym 
wykluczeniu cyfrowym, ponieważ 
ono prowadzi do ograniczenia szans 
życiowych (od edukacji, przez pra-
cę, po konsumpcję) i zahamowania 
rozwoju całych społeczności. 

– Aż 66 proc. osób, które w ogóle 
nie korzystają z nowych technologii, 
w większości posiada sprzęt i moż-
liwości, ale z jakichś powodów tego 
nie robi, twierdząc, że nie ma takiej 
potrzeby – mówi.

W zależności od grupy spo-
łeczno-demograficznej, między 
20 a 45 proc. z tych osób ma w do-
mu urządzenie zapewniające do-
stęp do internetu. Tak jest choćby 
w przypadku seniorów.

Nic się nie dzieje?
– Najbardziej niepokojącym zja-

wiskiem jest jednak to, że mamy 
w społeczeństwie do czynienia 
z pewnym rysem, który usprawied-
liwia to zjawisko. Prawie połowa 
badanych niespecjalnie dostrzega 
problem, jakim jest wykluczenie 
o charakterze społeczno-cyfrowym. 
Z kolei niemal 40 proc. uznaje, że 
jest to naturalny proces związany 
z wiekiem. Czyli im starsza oso-
ba, tym bardziej usprawiedliwio-
ny jest fakt, że nie korzysta z sie-
ci – mówi Konrad Ciesiołkiewicz. 
Jak podkreśla, w walce z wyklu-
czeniem społeczno-cyfrowym klu-
czowe jest budowanie kompetencji 
i motywacji oraz uświadamianie 
Polakom tego, jakie korzyści niesie 
ze sobą korzystanie z internetu.

– Jest to związane z całym sze-
regiem uwarunkowań społecznych, 
ekonomicznych, edukacyjnych 
i wielu innych, które powodują, że 
ludzie nie mogą na równi korzystać 
z dobrodziejstw nowych technolo-
gii – mówi prezes Fundacji Orange.

Orange opracował tzw. Indeks 
Wykluczenia Lokalnego. Jest to zbiór 
trzydziestu wskaźników dotyczących 
m.in. ekonomii, kultury, edukacji 
i cyfrowości, który – nałożony na 
mapę Polski – pokazuje, gdzie to 
wykluczenie społeczno-cyfrowe jest 
największe i gdzie powinno być kie-
rowane największe wsparcie. 

– Na podstawie tego indeksu wie-
my, że dziś nawet 20 proc. gmin 
w Polsce spełnia kryteria wyklucze-
nia społeczno-cyfrowego – mówi 
Konrad Ciesiołkiewicz. 

(nb)

Wykluczeni
na własną prośbę?

Co piąta gmina w Polsce 
spełnia kryteria wykluczenia 
społeczno-cyfrowego.

W walce z wykluczeniem społeczno-cyfrowym konieczna jest szeroko rozbudowana pomoc. 
Kluczowe jest budowanie kompetencji i motywacji oraz uświadamianie, jakie korzyści niesie ze sobą 
korzystanie z internetu 
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Odszedł od nas 
jeden z członków 
założycieli 
naszego 
stowarzyszenia, 
nasz przyjaciel 
– EUGENIUSZ 
CIELEŃ. Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Sobótka trzech 
kadencji.

Znał wieś jak mało 
kto. Czuł i rozumiał 
wszystkie jej bolącz-
ki i potrzeby. Szano-
wał jej mieszkańców. 
Ko cha ł  pr z y ro dę, 
a tereny położone 
pod Ślężą stały mu się z wybo-
ru niezwykle bliskie. Przeszliśmy 
wspólnie kawał drogi, „dość ka-
wałek” – jakby on sam powie-
dział. 

Mimo sprawowania przez 
trzy kadencje funkcji Burmistrza 
pozostał niezwykle skromnym 
człowiekiem. Jako szef dawał 
nam poczucie bezpieczeństwa 
i jednocześnie prowokował do 
ogromnego zaangażowania. 
Z wykształcenia inżynier rolnik, 
z natury humanista. Podziwia-
liśmy go za to, że ogarniał ca-
łe spektrum spraw, jakie leżały 
i leżą w kompetencji samorządu. 
Kiedy widział, że ktoś potrzebuje 
pomocy, to ją niósł, nie oczeku-
jąc niczego w zamian. 

Budując samorząd od pod-
staw, działał często niekonwen-
cjonalnie. Ratując przed likwida-
cją Muzeum Ślężańskie, stworzył 
pierwsze w Polsce muzeum sa-
morządowe. Widząc potrze-
bę utworzenia szkoły średniej 
w Sobótce, doprowadził do 
stworzenia szkoły średniej, która 
działa 27 lat i ukończyło ją około 
800 absolwentów. 

To on budował wodociągi 
i oczyszczalnię ścieków. Stwo-
rzył wspaniały kompleks oświa-
towy, będący dumą Sobótki. 

K o n t y n u o w a ł  d z i a ł a n i a 
Burmistrza trzeciej kadencji, kie-
dy po raz kolejny został wybrany 
na Burmistrza w pierwszych wy-
borach bezpośrednich. Od świtu 
jeździł po gminie, zanim zasiadł 
za biurkiem. Nie było dnia, żeby 
nie odwiedził którejś ze szkół. 
Po ciężkich wypadkach, jakie do-
tknęły Gimnazjum Gminne, brał 
udział w diagnozie problemów 
i stworzeniu programu napraw-
czego, nowatorskiego w skali 
kraju. Bardzo bolała go likwida-
cja tego poziomu edukacji. 

Nie kupowaliśmy występów 
wielkich gwiazd, bo nawet gdy-
by było nas na nie stać, to były 

ważniejsze potrzeby w gminie, 
ale za to robiliśmy widowiska, 
w których występowali miesz-
kańcy i On sam. Żeńcy Słowiań-
scy na Dożynkach Wojewódz-
kich, Spotkanie w Bajce z okazji 
finału WOŚP, Sabat Czarownic 
w trakcie Turnieju Gmin Ślężań-
skich, aż wreszcie inscenizacje 
legend ślężańskich w trakcie 
Targów Sobótkowych. Integro-
wał w ten sposób mieszkańców, 
budował poczucie przynależno-
ści regionalnej. Kochał folklor, 
hołubił lokalne zespoły. Odcisnął 
na tym mieście trwały ślad. 

Po zakończeniu przygody 
z samorządem zamieszkał na gra-
nicy Dolnego Śląska. Kiedy byli-
śmy w potrzebie, jeździliśmy do 
jego przytuliska, żeby się wyga-
dać (bo jak nikt inny umiał słu-
chać), żeby się poradzić, albo – po 
prostu – zaczerpnąć trochę tego 
spokoju, którym emanował. 

Na miejsce swojego spoczyn-
ku wybrał Sobótkę i tu spoczął 
na zawsze.

Zostawiasz po sobie, Szefie, 
mnóstwo dobrych wspomnień. 
Żegnaj, Szefie. Żegnaj, Przyjacie-
lu. Będziesz naszym Ślężańskim 
Aniołem. 

Stowarzyszenie Ślężanie 

Lokalna Grupa Działania

Także redakcja „Gminy Pol-
skiej” żegna Eugeniusza Cielenia 
– współpracowaliśmy ze so-
bą wiele lat, towarzyszył nam, 
a my Jemu, z podziwem ob-
serwując Jego działania, dzięki
którym Sobótka tak bardzo się 
zmieniła… Wspominamy ser-
decznie Jego inteligencję, pra-
cowitość, poczucie humoru,
a przede wszystkim to, jak zna-
komitym był samorządowcem. 

To dzięki takim ludziom jak 
Eugeniusz Cieleń powstała (i po-
wstaje) nowa Polska…

Redakcja „Gminy Polskiej. Krajowego 

Przeglądu Samorządowego”

Odszedł
Eugeniusz Cieleń…
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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 powiatu wrocławskiego

– Można już chyba podsumować 
mijający rok 2021… Jaki on był pa-
na zdaniem dla Powiatu Wrocław-
skiego?

– Dużym wyzwaniem dla mnie, 
dla Zarządu Powiatu, a także dla 
Rady Powiatu Wrocławskiego oraz 
pracowników naszego starostwa jest 
niewątpliwie rozbudowa siedziby 
Starostwa Powiatowego we Wrocła-
wiu. Warto też przypomnieć, że wte-
dy, gdy przed wielu laty budowali-
śmy obecną siedzibę, teren powiatu 
wrocławskiego zamieszkiwało około 
100 tys. osób. Dzisiaj – zgodnie 
z wszelkimi danymi – mamy 230 tys. 
mieszkańców, a wielu z nich nie jest 
zameldowanych w naszym powiecie, 
co zresztą wynika z różnych przyczyn. 
W związku z tym dzisiaj liczba spraw 
załatwianych dla naszych mieszkań-
ców przez pracowników Starostwa 
Powiatowego we Wrocławiu jest pół-
tora raza większa niż przed kilkoma 
laty. Wydaje się oczywiste, że aby 
obsłużyć sprawnie petentów, musi-
my zwiększyć liczbę pracowników 
starostwa, którym należy zagwaran-
tować odpowiednie warunki pracy. 
Dlatego też zaszła potrzeba rozbu-
dowy naszej siedziby i tu warto pod-
kreślić – używając kolokwializmu – 
że budynek rośnie jak na drożdżach 
i dzisiaj sięga już drugiego piętra.

– Kiedy budowa zostanie ukoń-
czona?

– Termin ukończenia tej inwesty-
cji zaplanowano na czerwiec-lipiec 
2022, a zadanie to będzie kosztować 
nas około 27 mln zł. Na to przedsię-

wzięcie 23 mln zł zaplanowaliśmy 
w budżecie Powiatu Wrocławskie-
go, a 3 mln zł otrzymaliśmy z dota-
cji. Warto też podkreślić, iż jesteśmy 
już po wielu rozmowach z Narodo-
wym Funduszem Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie, bowiem powstanie obiekt 
w pełni ekologiczny i liczymy na to, że 
około 10 mln zł otrzymamy właśnie 
z NFOŚiGW. Możemy też otrzymać 
nisko oprocentowany kredyt, ale na 
razie o tym rozwiązaniu nie myślimy, 
ponieważ – prawdę mówiąc – jestem 
przeciwnikiem brania na siebie ta-
kich zobowiązań finansowych. Chcę 
podkreślić, że rozbudowa siedziby 
starostwa znacznie poprawi obsługę 
mieszkańców powiatu wrocławskiego 
– szczególnie w wydziałach komuni-
kacji, budownictwa, ochrony środo-
wiska, które są naszymi wydziałami 
newralgicznymi pod względem liczby 
odwiedzin ich przez petentów i co za 
tym idzie – liczby załatwianych spraw.

– Od lat drogi są waszym inwe-
stycyjnym oczkiem w głowie…

– …i są bardzo ważną sferą naszej 
działalności. Warto wiedzieć, że na 

terenie powiatu wrocławskiego mamy 
prawie 600 kilometrów dróg, o które 
naprawdę mocno dbamy. Niejedno-
krotnie mówiłem już o naszym autor-
skim programie budowy chodników 
„Bezpieczna droga”, który realizuje-

my wraz z gminami naszego powiatu, 
dzieląc się po połowie kosztami tych 
inwestycji.

– W tym roku z dużym powo-
dzeniem Powiat Wrocławski po-
zyskiwał niebagatelne środki ze-
wnętrzne.

– Rzeczywiście udawało nam 
się pozyskiwać niemałe zewnętrz-
ne fundusze z budżetu państwa, i to 
z różnych programów. Otrzymaliśmy 
m.in. środki finansowe na przebudo-
wę mostu w Chrząstawie w gminie 
Czernica, a to ważne zadanie czekało 
na swoją kolej od wielu lat. Cieszy nas 
zatem bardzo to, że udało nam się po-
zyskać te zewnętrzne fundusze, które 
składają się na ponad 50 proc. warto-
ści tego przedsięwzięcia.

– A co z programem Polski Ład?
– Zgodnie z procedurą złożyliśmy 

do Polskiego Ładu trzy wnioski na 
cztery drogi, a jest to możliwe, gdyż 

w jednym z tych wniosków połączy-
liśmy dwie inwestycje. Nasza dotacja 
wyniosła 16 150 000 zł. Chcę rów-
nież zaznaczyć, że wiele samorządów 
narzeka na straty finansowe wyni-
kające z Polskiego Ładu, ale Powiat 

Wrocławski jest w tym względzie na 
plusie. Dzisiaj według wyliczeń nasze 
straty wynikające ze zmian w usta-
wie o finansach publicznych wyno-
szą mniej więcej od sześciu do ośmiu 
milionów złotych, a dostaliśmy po-
nad 16 mln zł. Niebawem też będzie-
my przystępować do drugiej transzy 
Polskiego Ładu, składając wnioski 
o dotacje na realizację kolejnych in-
westycji drogowych.

– Na co jeszcze kładziecie na-
cisk?

– Na edukację, pomoc społeczną 
oraz organizację różnego typu wyda-
rzeń na terenie powiatu. W naszych 
szkołach rozwijamy kolejne kie-
runki kształcenia oraz bazę eduka-
cyjną. W największej naszej szkole 
– w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 
w Krzyżowicach – uczy się prawie 
470 uczniów. Bardzo dobrze ocenia-
ne są działania Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie oraz Powia-
towego Centrum Usług Społecznych 
w Kątach Wrocławskich, które od 
tego roku nosi imię Jana Pawła II. 
Koniecznie należy też wspomnieć 
o naszych akcjach medycznych 
pn. „Biała Niedziela w Powiecie 
Wrocławskim”, które cieszą się nie-
gasnącym zainteresowaniem miesz-
kańców. W roku 2021 zorganizowa-
liśmy trzy „białe niedziele”, w trzech 
kolejnych gminach, podczas których 
można było nieodpłatnie zbadać się 
pod względem kardiologicznym, wy-
konać badania gęstości kości, spiro-
metrię, badania znamion, skorzystać 
z usług optometrysty i wyrobić Euro-
pejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowot-
nego. Ponadto wróciliśmy do umów 
dotyczących współpracy z wrocław-
skimi wyższymi uczelniami. Do tej 
pory Powiat Wrocławski podpisał sie-
dem umów z uczelniami. Niedawno 
grupa naszych partnerów powiększy-
ła się jeszcze o Uniwersytet Medyczny 
i Wyższą Szkołę Handlową. W tym 
roku udało nam się także zorganizo-
wać pierwszą dużą konferencję dla 
seniorów z terenu powiatu wrocław-

skiego. Powiatowe Centrum Usług 
Społecznych w Kątach Wrocławskich 
wypełniło się delegatami-seniorami 
z każdej z dziewięciu gmin wcho-
dzących w skład powiatu. Podczas 
konferencji podjęto decyzję o stwo-
rzeniu Powiatowej Rady Seniorów, 
która stanowiłaby ciało doradcze, po-
mocne staroście i Zarządowi Powiatu 
w rozwiązywaniu problemów, z który-
mi borykają się seniorzy. Warto także 
wspomnieć o Radzie Biznesu Powia-
tu Wrocławskiego działającej od kilku 
lat pod przewodnictwem Sławomira 
Hryniewicza, z którą owocnie roz-
wijamy współpracę, powiększając ją 
o kolejnych przedsiębiorców. W pla-
nach mamy też powołanie Młodzie-
żowej Rady Powiatu Wrocławskiego, 
która uzupełni grono przedstawicie-
li różnych grup społecznych z terenu 
powiatu.

– Podsumowując ten rok, nie 
sposób nie wspomnieć o sukcesach 
rankingowych Powiatu Wrocław-
skiego, który w prestiżowym Ran-
kingu Finansowym Samorządu 
Terytorialnego w Polsce, przygoto-
wanym przez Fundację Instytutu 
Studiów Wschodnich, po raz kolej-
ny ulokował się na pierwszej pozycji.

– Rzeczywiście, po raz drugi zwy-
ciężyliśmy w tym ogólnopolskim ran-
kingu przygotowanym przez Uniwer-
sytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
i Regionalne Izby Obrachunkowe. 
Uznano, że to właśnie Powiat Wroc-
ławski jest najlepiej zarządzanym po-
wiatem w Polsce – i jak widać nie jest 
to przypadek. Nasz budżet wynosi 
dzisiaj ok. 205 mln zł, a sądzę, że do 
końca tego roku może się powiększyć.

– Jaki będzie przyszłoroczny 
budżet Powiatu Wrocławskiego?

– Niełatwo go było spiąć z powo-
du dużych zmian w ustawie o finan-
sach publicznych, ale udało nam się 
to zrobić i w połowie listopada prze-
kazaliśmy go do Rady Powiatu Wroc-
ławskiego. Na 20 grudnia planuje-
my sesję budżetową, licząc na to, że 
budżet zostanie na niej uchwalony.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Starosta Roman Potocki

Powiat najlepiej zarządzany w kraju 
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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

Należy do świetnie 
rozwijających się dolnośląskich 
gmin wiejskich, a jej 
niezaprzeczalnymi walorami 
są m.in.: skonsolidowana 
społeczność, atrakcyjność 
położenia, atuty przyrodnicze 
oraz stabilny samorząd. 
W gminie Kłodzko 
z powodzeniem corocznie 
pozyskiwane są niebagatelne 
zewnętrzne środki finansowe 
z różnych programów 
pomocowych, a dzięki 
temu wzbogacana jest jej 
infrastruktura. Ponadto nie 
do przecenienia jest dobra 
współpraca władz z radą gminy, 
w myśl starorzymskiej 
zasady: „Gdzie zgoda, tam 
zwycięstwo”. Dlatego choć 
pandemia dała się wszystkim 
we znaki, to rok 2022 będzie 
jeszcze intensywniejszy 
pod względem inwestycyjnym 
niż rok 2021.

– Ten rok – podobnie jak 2020 – 
był dla nas okresem trudnym – mówi 
wójt Zbigniew Tur – przede wszyst-
kim z powodu pandemii, związanych 
z nią dramatów i obostrzeń epide-
miologicznych. Miałem nadzieję, że 
w tym roku to się skończy i sytuacja 
się unormuje, ale mamy już czwar-
tą covidową falę, która przyniosła 
dużą liczbę zachorowań. Niepew-
ność spowodowana pandemią spra-
wiła, że trudno coś planować i wiele 
ustaleń trzeba weryfikować. Mieli-
śmy organizować spotkania opłat-
kowe i wigilijne z organizacjami po-
zarządowymi i stowarzyszeniami 
z terenu naszej gminy, ale trzeba było 
je odwołać, bowiem najważniejsze 
jest zdrowie ludzi i wszelkie kontak-
ty z mieszkańcami należy ograniczać 
do niezbędnego minimum.

Ważne zewnętrzne fundusze
 Choć COVID-19 grasował, to 

warto podkreślić, iż mimo wszystko 
w tym roku gmina Kłodzko bardzo 
skutecznie pozyskiwała zewnętrzne 
fundusze, które sięgnęły 12 mln zł. 

– Ale w roku 2022 będzie ze-
wnętrznych dotacji aż 25 mln zł 
– uśmiecha się wójt Zbigniew Tur. 
– W tym roku uzyskaliśmy granty 
m.in. na przedsięwzięcia wodno-
-kanalizacyjne, drogowe i oświet-
leniowe, na które nasi mieszkańcy 
oczekują od wielu lat. Ponadto za-
kończyliśmy budowy świetlic te-

matycznych, wyremontowaliśmy 
obiekt i utworzyliśmy bibliotekę 
w Wojborzu, przeprowadziliśmy 
remont Domu Ludowego w Szale-
jowie Dolnym i wybudowaliśmy 
Centrum Biblioteczno-Kulturalne 
w Żelaźnie, na co mieszkańcy cze-
kali aż 25 lat.

Z pierwszej transzy programu 
Polski Ład gmina Kłodzko pozy-
skała ponad 5 mln zł na przebudo-
wę gminnych dróg i przygotowywa-
ny jest już przetarg. Natomiast drugi 
grant, ponad 3,4 mln zł, posłuży do-
świetleniu wielu miejscowości. 

Sukcesy, ale również obawy

– Właśnie dzisiaj spotkamy się 
w sprawie drugiego naboru do Pol-
skiego Ładu – informuje wójt Tur – 
i z zainteresowaniem czekamy, jakie 
będą kryteria. Podobno każda z gmin 
będzie mogła składać po trzy wnio-
ski o dofinansowania inwestycji, a dla 
gmin popegeerowskich jest dodatko-
wy nabór. Tak jak już wspomniałem, 
w przyszłym roku zamierzamy wydać 
na inwestycje około 25 mln zł, czyli 
ponad dwa razy więcej niż w roku 
2021. A wszystko dlatego, że otrzy-
maliśmy zewnętrzne dotacje zarów-
no z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych, jak i z Polskiego Ładu 
oraz Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego na termomodernizację obiek-
tów użyteczności publicznej – trzech 
przedszkoli i trzech szkół.

Dochody mniejsze, a ceny wyższe
Oczywiście dużo kosztochłonnych 

inwestycji infrastrukturalnych, jedno-
cześnie pociąga za sobą niezłą gim-
nastykę finansową dotyczącą znale-
zienia środków własnych i stwarza 
kłopoty z dopięciem budżetu gminy. 

– Z roku na rok nasi mieszkańcy 
coraz to lepiej zarabiali i dzięki temu 
gmina miała o około milion złotych 
więcej z podatku PIT, lecz zmienio-
no zasady i podatek został ustalo-
ny na jednym poziomie, mniejszym 
o około milion złotych niż to by-
ło w tym roku – wyjaśnia wójt Tur. 
– Ustalona sztywno wysokość PIT-u 
nie zmieni się przez trzy lata. Stąd 

dochody naszej gminy są mniejsze 
i trudności z dopięciem przyszłorocz-
nego budżetu. Ponadto w związku 
z ponad osiemdziesięcioprocento-
wą podwyżką cen energii elektrycz-
nej, także wyższymi cenami gazu 
i węgla, ogromnym problemem bę-
dzie zabezpieczenie środków finan-
sowych na utrzymanie obiektów uży-
teczności publicznej i oświetlenie 
dróg. Zatem z jednej strony cieszy-
my się z uzyskania wielkich finan-
sowych środków zewnętrznych, lecz 
z drugiej obawiamy się, jak zabez-
pieczyć fundusze własne. Zwłaszcza 
że inflacja jest wysoka, a nie wiemy, 
jak wypadną przetargi.

Dobra współpraca połową sukcesu
Od dwóch lat w gminie Kłodzko 

władze świetnie dogadują się radny-
mi, co jest dodatkowym walorem te-
go samorządu. Bez politykierstwa 
i bezproduktywnych sporów, gmi-
na ta rozwija się szybciej i lepiej niż 
tam, gdzie rady kontestują poczyna-
nia włodarzy. 

– Współpracujemy na zgodnym 
poziomie, choć obostrzenia covido-
we spowodowały, że rzadziej się kon-
taktujemy – zaznacza wójt Zbigniew 
Tur. – Wcześniej sesje rady były zdal-
ne, później hybrydowe, a w tym roku 
staramy się, aby były organizowane 
na sali konferencyjnej w Urzędzie 
Gminy Kłodzko. Nic nie zastąpi bez-
pośredniego kontaktu między ludź-
mi, aczkolwiek nie ukrywam, że oba-
wiamy się zarażenia koronawirusem. 
Dlatego dzisiaj, na progu Nowego 
Roku, życzę całej naszej społeczności 
i czytelnikom „Gminy Polskiej” prze-
de wszystkim dobrego zdrowia, aby 
w najbliższym czasie pandemia sta-
ła się przeszłością i złym wspomnie-
niem. Abyśmy mogli dobrze i bez 
strachu pracować w normalnych cza-
sach, tak jak to było przed pandemią. 
Także powstrzymania inflacji powo-
dującej niepewność oraz stuprocento-
wej realizacji zamierzonych planów.

HS (TS)

Biblioteka w Wojborzu
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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

Krotoszyce

www.krotoszyce.pl

W tej gminie chyba nic 
nie jest w stanie zatrzymać 
rozwoju. Nawet pandemia 
i żadne inne przeciwności nie 
krzyżują specjalnie planów 
samorządu w Głubczycach, 
który z powodzeniem realizuje 
zadania i robi nawet więcej niż 
pierwotnie zakładał. Dzieje się 
tak dlatego, że ludzie 
potrafią zgodnie pracować 
i razem pokonywać wszelkie 
przeciwności dla dobra 
miejscowej społeczności.

– Dzisiaj, pod koniec roku 2021, 
nie narzekam, ponieważ uważam, że 
pomimo różnych obaw był to dla nas 

rok całkiem udany – uśmiecha się 
burmistrz Adam Krupa. – Wszyst-
ko to, co mieliśmy zaplanowane 
w budżecie – przede wszystkim 
inwestycje – w zasadzie zosta-
ło wykonane. Mamy tylko problem 
z ul. Karola Miarki w Głubczycach, 
która jest przebudowywana i została 
wprowadzona do realizacji późno, 
z listy rezerwowej. Umowę podpi-
saliśmy dopiero we wrześniu i poja-
wiły się problemy z wykonawstwem 
na tej budowie. Zatem martwię się, 
czy wykonawca ukończy zadanie 
w założonym terminie, aby można 
było rozliczyć to półtoramilionowe 
dofinansowanie. Na dzisiaj robo-
ty są umiarkowanie zaangażowane, 

Był to udany rok

a po drugie natrafiliśmy tam pod zie-
mią na nieprzewidziane przeszkody 
– także poniemieckie – nieujęte 
w dokumentacji. To w dużej mierze 
spowolniło tempo prac.

Pozostałe zaplanowane w Głub-
czycach inwestycje zostały w tym 
roku zrealizowane, a najważniejsze 
jest to, że zostały wykonane dobrze 
i starannie. Co do przyszłorocznego 
budżetu gminy Głubczyce, to naj-
pierw było dużo niewiadomych, ale 
później samorząd otrzymał z Mini-
sterstwa Finansów tzw. metryczkę, 
w której znajdują się m.in. wylicze-
nia dotyczące podatku dochodowego 
i podatku od firm, czyli PIT i CIT 
oraz subwencji oświatowej, która jest 
na takim samym poziomie jak była. 

– Od razu możemy mówić o stra-
cie, ponieważ nie trzeba być wybit-
nym analitykiem, aby stwierdzić, że 

wszelkie koszty utrzymania wzrosły 
– trapi się burmistrz Adam Krupa. 
– Dotyczy to energii elektrycznej, 
gazu oraz węgla, a do subwencji do-
płacamy 45 proc., czyli w zasadzie 
pół na pół dzielimy się z państwem 
w utrzymaniu szkół. Jeśli chodzi 
o podatek dochodowy, to po refor-
mach podatkowych wynikających 
z Polskiego Ładu gmina Głubczyce 
traci na podatku dochodowym od 
osób fizycznych 1,5 mln zł, a zysku-
jemy 300 tys. zł z podatku od firm. 
Trzeba też uczciwie powiedzieć, że 
od państwa dostaliśmy 2,8 mln zł re-
kompensaty. Natomiast energia elek-
tryczna jest droższa o 86 proc., gaz 
o 20 proc., a o około 30-40 proc. 
wzrosły ceny węgla. Za to wzrost 
najniższej płacy jest u nas w ska-
li roku wydatkiem ok. 700 tys. zł. 
Wszystkie te podwyżki doprowadzi-

ły do tego, iż rządowa rekompen-
sata ich nie zniweluje i generalnie 
będziemy na finansowym minusie. 
Oceniam, że część rządzących nie 
ma pojęcia, jak funkcjonuje samo-
rząd. Z jednej strony mówi się: dla-
czego narzekacie – przecież docho-
dy gmin rosną. I to jest prawda! Nie 
kłamią, ale nic w zasadzie nie mówi 
się o kosztach, które rosną niewspół-
miernie do dochodów. Nadwyżka 
dochodów bieżących nad wydatkami 
bieżącymi ustawicznie maleje, a co 
za tym idzie samorządy mają coraz 
bardziej ograniczone pole działania 
do realizacji stricte swoich przedsię-
wzięć, do własnej inicjatywy.

S.G. (TS)

Gmina Głubczyce dysponuje atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi zloka-
lizowanymi nieopodal obwodnicy miasta, które przeznaczone są pod dzia-
łalność przemysłową i usługową – rzemiosło, usługi publiczne i techniczne, 
handel, gastronomię, sport i kulturę. Warto podkreślić, że dopuszcza się lo-
kalizację funkcji mieszkaniowej związanej z prowadzoną działalnością usłu-
gową, obiekty zaplecza technicznego, garaże, budynki gospodarcze i ma-
gazyny. Możliwa jest zabudowa produkcyjno-usługowa przy jednoczesnym 
zakazie lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia ludzi, zakła-
dów o zwiększonym ryzyku występowania poważnych awarii, składowisk 
odpadów, przeładunku i dystrybucji materiałów ropopochodnych.

UWAGA INWESTORZY!!! 

Burmistrz Adam Krupa 
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Choć w tej typowej dolnośląskiej 
gminie wiejskiej z funduszami 
się nie przelewa, to warto 
podkreślić, iż samorząd 
działa tutaj całkiem sprawnie, 
realizowane są ambitne plany 
infrastrukturalne i pozyskiwane 
zewnętrzne środki finansowe. 
Ponadto niebagatelnym atutem 
gminy Krotoszyce są bardzo 
dobra i zgodna współpraca 
wójta z radnymi oraz to, 
że samorządowcy potrafią 
rozmawiać z mieszkańcami 
gminy, a co za tym idzie ustalać 
z miejscową społecznością, 
jakie inwestycje 
są jej najbardziej potrzebne.

Rok 2021 – tak jak chyba dla 
wszystkich polskich samorządów – 
nie był dla samorządu Krotoszyc okre-
sem łatwym.

Pomogła marszałek Sejmu RP
 Elżbieta Witek

 – Był to rok trudny i zapewne od-
cisnęła się na nim pandemia, która 
pokrzyżowała nam niemało planów, 
wpływy do budżetu wynikające z po-
datków z PIT i CIT też nie były takie 
jakbyśmy sobie tego życzyli – ocenia 

wójt Wojciech Woźniak. – Z drugiej 
jednak strony rok ten kończy się akcen-
tem pozytywnym, bowiem rozstrzyg-
nięty został pierwszy nabór programu 
Polski Ład. Złożyliśmy trzy wnioski 
o dofinansowania inwestycji, z cze-
go dwa zostały ocenione pozytywnie. 
Pierwszy z nich obejmuje moderni-
zację dróg w gminie Kroto-
szyce, natomiast drugi kom-
pleksową termomodernizację 
budynków użyteczności pub-
licznej – Szkoły Podstawo-
wej w Kościelcu, budynku 
wielofunkcyjnego położone-
go przy ul. Kopernika 9 oraz 
sali gimnastycznej w Kroto-
szycach. Pewnie nie otrzyma-
libyśmy tych funduszy gdy-
by nie wsparcie wielu osób, 
a przede wszystkim marsza-
łek Sejmu RP pani Elżbiety 
Witek, której jestem bardzo 
wdzięczny. Łącznie otrzy-
maliśmy ponad 10 mln zł dofinanso-
wania i w przyszłym roku przystąpi-
my do realizacji tych zadań. Niestety, 
w tym naborze nie uwzględniono jed-
nego wniosku, obejmującego moder-
nizację drogi gminnej w miejscowo-
ści Tyńczyk Legnicki. Jest to dla mnie 
bardzo ważne przedsięwzięcie. Budżet 

gminy nie jest w staniu udźwignąć re-
alizacji tego ponad 2-milionowego za-
dania bez udziału środków zewnętrz-
nych. Nie poddajemy się i niebawem ma 
być ogłoszony kolejny nabór Rządowe-
go Funduszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych, do które-
go ponownie aplikować będziemy 

o środki na to zadanie. Rozmawiałem 
z mieszkańcami Tyńczyka Legnickie-
go o realizacji tej inwestycji. Jest to dla 
nich bardzo ważne i niezbędne zada-
nie – jak informują – ponieważ od po-
nad 30 lat nie było przeprowadzanych 
żadnych prac modernizacyjnych tej 
drogi. Miejscowość ta ma specyficz-

Zgoda wiele buduje
ne ukształtowanie terenu z uwagi na 
fakt, iż leży poniżej poziomu miejsco-
wości sąsiednich, co prowadzi do czę-
stych i cyklicznych podtopień i zalań 
domostw i gospodarstw. Uzgodnili-
śmy wspólnie, że złożymy tylko wnio-
sek o dofinansowanie remontu drogi 
w Tyńczyku, aby zwiększyć szansę 
na otrzymanie wsparcia finansowego.

Z ludźmi warto rozmawiać
Warto podkreślić, iż krotoszycki 

samorząd nie jest zadufany w sobie 
i szanuje zdanie mieszkańców. 

– Staram się prowadzić konsulta-
cje i rozmawiam o istotnych sprawach 
z mieszkańcami naszej gminy – wy-
jaśnia wójt Woźniak. – Organizujemy 
spotkania, na których przedstawiam 
problemy i kierunki rozwoju gminy, 
rozmawiamy o problemach i sprawach 
bieżących. Drzwi mojego gabinetu są 
zawsze otwarte.

Pod koniec ubiegłego roku z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
gmina Krotoszyce pozyskała stupro-
centowe dofinansowanie na wybudo-
wanie nowego budynku komunalnego 
z dziewięcioma lokalami mieszkalny-
mi. Budynek został już wybudowany. 

– Spróbujemy ten budynek oddać 
do użytku jeszcze pod koniec tego ro-
ku – zaznacza Wojciech Woźniak. – To 
kolejna niezbędna inwestycja, bowiem 
stan techniczny gminnego budyn-
ku komunalnego, w którym obecnie 
mieszkają lokatorzy, pozostawia wiele 
do życzenia. W 2021 r. udało nam się 

również wykonać drogę w Czerwo-
nym Kościele, korzystając ze środków 
z Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych. Przygotowywana jest także przez 
Powiat Legnicki dokumentacja doty-
cząca przebudowy dróg powiatowych 
w Winnicy i Wilczycach, gdzie gmina 
planuje partycypować w kosztach reali-
zacji tych inwestycji. Zabezpieczyliśmy 
w budżecie przyszłorocznym na ten 
cel 800 tys. zł. Rozważamy również, 
w porozumieniu z panem Adamem 
Babuśką, starostą Powiatu Legnickie-
go, ułożenie nakładek asfaltowych na 
wybranych odcinkach dróg powiato-
wych na terenie gminy.

Gdzie zgoda, tam zwycięstwo
W tej kadencji wójt dobrze doga-

duje się z Radą Gminy Krotoszyce. 
– Działamy zgodnie, choć cza-

sami różnimy się co do niektórych 
spraw – uśmiecha się wójt Wojciech 
Woźniak. – Najważniejsze, że docho-
dzimy zazwyczaj do wspólnych wnio-
sków. Za tę współpracę chciałbym po-
dziękować przewodniczącemu Rady 
Gminy panu Ryszardowi Łabickiemu, 
radnym gminy oraz pracownikom 
Urzędu Gminy w Krotoszycach, a ca-
łej naszej krotoszyckiej społeczności 
z okazji Nowego Roku – poza trady-
cyjnymi życzeniami zdrowia i pomyśl-
ności – chciałbym życzyć spełnienia 
wszelkich planów. S.G. (TS)

Wójt Wojciech Woźniak
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Bierutów

Urząd Miejski w Bierutowie
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów
tel. 71 314 62 51
fax 71 314 64 32

bierutow@bierutow.pl
www.bierutow.pl

Rozmowa 
z PIOTREM SAWICKIM, 
burmistrzem Bierutowa

– Jaki – pana zdaniem – był rok 
2021 dla bierutowskiego samo-
rządu?

– Był rokiem ciężkim, jak każdy 
rok w kadencji naznaczonej pande-
mią, ale był także rokiem bardzo cieka-
wym. Wpłynęła na to także nieustanna 
walka z epidemią, a przecież samo-
rząd musi funkcjonować i realizować 
budżet. Warto też zaznaczyć, że kry-
zysowe czasy wymuszają na nas nowe 
rozwiązania, potęgują kreatywność, 
wymuszają inne niż w normalnych 
czasach myślenie. Poza tym pandemia 
– tak jak kiedyś wielka powódź – spo-
wodowała to, że zmienia się oblicze 
w zasadzie całego naszego kraju. Dość 

nieoczekiwanie – pomimo tego, że nie 
rozpoczęły się nowe unijne programy – 
nagle pojawiła się szansa na otrzyma-
nie ogromnych rządowych moderni-
zacyjnych środków finansowych, a tak 
ogromnych funduszy Bierutów jeszcze 
w swej historii nie widział. Dzięki tym 
pieniądzom mamy nadzieję nadrobić 
wiele naszych zaległości infrastruk-
turalnych.

– Na co przeznaczycie te dotacje?
– W pierwszym naborze Polskiego 

Ładu otrzymaliśmy prawie 9 mln zł 
na dwa zadania. Jedno dotyczy dru-
giego etapu budowy przedszkola, któ-
rą z mozołem realizujemy i gdyby nie 
zewnętrzne rządowe wsparcie finan-
sowe, to zapewne za własne pieniądze 
budowalibyśmy bardzo długo. Ponad-
to pozyskaliśmy 2 mln zł na przebu-
dowę – i pokrycie nawierzchnią bitu-

miczną – czterech naszych 
dróg zlokalizowanych na 
obszarach wiejskich. Cie-
szymy się, że możemy na-
szą gminę modernizować 
i wzbogacać pod wzglę-
dem infrastrukturalnym, 
i sądzę, że kiedyś obec-
na kadencja będzie wspo-
minana jako szczególna 
pod wieloma względami. 
Z jednej strony to okres 

naznaczony pandemią, a z drugiej czas 
wykorzystania szansy ogromnego po-
stępu. Warto też podkreślić, że środki 
finansowe, które teraz pozyskujemy, 
to fundusze nieobcią-
żone dużym wkładem 
własnym. W następnej 
perspektywie unijnej 
w województwie dol-
nośląskim może być 
zupełnie inaczej.

– Czy może pan 
dzisiaj powiedzieć, 
jaki będzie przy-
szłoroczny budżet 
Bierutowa?

– Niestety, przepi-
sy – także te dotyczą-
ce samorządu – ciągle się zmieniają 
i w zasadzie do końca nie wiemy, 
z czym będziemy musieli się mierzyć. 
A do tego dochodzą rozwiązania po-
datkowe związane z programem 
Polski Ład powodujące to, że budżety 
gmin w roku 2022 są nieporównywal-
ne z żadnym poprzednim rokiem. Wiele 
gmin ma problemy ze złożeniem przy-
szłorocznych budżetów, ale ja mocno 
wierzę, że uda nam się jakoś przez to 
przebrnąć. Na pewno rok 2022 będzie 
takim okresem, w którym trzeba bę-
dzie szczególnie monitorować budżet 
– pod względem wydatków i docho-

Czas wielkich szans
dów bieżących. Z drugiej jednak strony 
będzie to dla gminy Bierutów rok rekor-
dowy pod względem nakładów inwe-
stycyjnych. A wszystko dzięki Polskie-
mu Ładowi, a wcześniej Rządowym 
Funduszom Inwestycji Lokalnych.

– Jak dużo środków finanso-
wych przeznaczycie na zadania in-
westycyjne?

– Do tej pory co-
rocznie w gminie Bie-
rutów nakłady inwe-
stycyjne oscylowały 
wokół pięciu lub sześ-
ciu milionów złotych. 
Natomiast w roku 2022 
funduszy inwestycyj-
nych będzie znacznie 
więcej. Już mamy wpi-
sanych w naszym bu-
dżecie 14 mln zł, ale 
ponieważ trochę pie-
niędzy przesuniemy 

z tego roku, to nakłady inwestycyjne 
wyniosą 17 mln zł. Trzeba zaznaczyć, 
iż w historii naszej gminy w jednym 
roku nie wydano na inwestycje nawet 
połowy tej kwoty. Zatem rok 2022 bę-
dzie zapewne rokiem ogromnego i wi-
docznego postępu infrastrukturalnego, 
ale mocno liczymy także na to, że nie 
będzie ostatnim takim rokiem i w latach 
przyszłych będziemy mogli z powodze-
niem nadrabiać wszelkie zapóźnienia.

– Co pana martwi pod koniec ro-
ku 2021?

– Martwi mnie inflacja, podwyż-
ki cen prądu i gazu i niepewność, 

jak będzie wyglądać dalsza poli-
tyka energetyczna. Wydatki bieżą-
ce rosną bardzo szybko, a dochody 
w roku następnym nam zmaleją. 
Dlatego liczymy mocno na wspar-
cie państwa, mając nadzieję, że nie 
dojdzie do jakichś niepotrzebnych 
cięć i ograniczeń, które mogłyby ob-
niżyć komfort życia mieszkańców 
naszej gminy.

– Czego nasza redakcja może 
życzyć z okazji Nowego Roku panu 
i samorządowi Bierutowa?

– Abyśmy bardzo dobrze pora-
dzili sobie z wyzwaniami tego nie-
spokojnego czasu i żeby nie zabrakło 
nam siły i kreatywności.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Piotr Sawicki

Przebudowa parkingu
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Chojnów – miasto

Urząd Miejski w Chojnowie 
pl. Zamkowy 1

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

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

To piękne, zabytkowe miasto, 
którego lokacja nastąpiła 
w XIII w., przeżywało wzloty 
i upadki, ale nigdy się nie 
poddało. Dzisiejszy Chojnów 
– a w zasadzie jego samorząd – 
toczy inne batalie związane 
przede wszystkim 
z pozyskiwaniem finansowych 
środków zewnętrznych, 
a co za tym idzie wzbogacaniem 
infrastruktury i polepszaniem 
komfortu życia mieszkańców. 

W roku 2021 – mimo pandemii 
i obostrzeń z nią związanych – w dolno-
śląskim Chojnowie dużo się działo pod 
względem inwestycyjnym i pieniędzy 
nie przejadano. Dzięki temu przebu-

dowano ul. Bielawską wraz z budową 
parkingów i chodników oraz wykona-
no sieć oświetlenia ulicznego, przyka-
naliki kanalizacji deszczo-
wej, przełożono hydrant 
i przebudowano część in-
frastruktury telekomunika-
cyjnej (zadanie w całości 
sfinansowane z Rządo-
wego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych). Ponadto 
w ramach zadania „Budo-
wa sieci wodno-kanaliza-
cyjnej przy ul. Sikorskie-
go w Chojnowie” powstała 
ponad czterystumetrowa 
sieć kanalizacji sanitarnej ogólnospław-
nej, a także ponad czterystumetrowa 
sieć wodociągowa na potrzeby plano-

wanego osiedla domków jednorodzin-
nych. Wykonano wiele przykanalików 
i cztery hydranty, a zadanie sfinansowa-

no z RFIL. Poza tym, dzięki realizacji 
zadania „Budowa oświetlenia na terenie 
miasta Chojnowa”, posadowiono 10 słu-

Tutaj sporo się dzieje
pów wyposażonych w oprawy oświet-
leniowe LED (dofinansowanie z RFIL). 
Wybudowano także oświetlenie drogo-
we w ciągu ul. Legnickiej, na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do 
skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz 
w ul. Maczka i ul. Andersa. 

Ważnym przedsięwzięciem było 
wybudowanie skateparku i pump-

trucka (dofinansowanie 
z Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej), placu za-
baw na terenie rekreacyjno-
-sportowym przy Miejskim 
Ośrodku Kultury, Sportu 
i Rekreacji oraz wyremon-
towanie dachu budynku 
Szkoły Podstawowej nr 3 
w Chojnowie. W trakcie re-
alizacji są roboty budowlane 
i instalacyjne w Przedszkolu 
Miejskim nr 3 – zabezpie-

czenie przeciwpożarowe obiektu oraz 
remont biura w budynku na cmentarzu 
komunalnym.

Natomiast największą przyszło-
roczną inwestycją będzie niewątpliwie 
przebudowa ulic Sikorskiego, Bohate-
rów Powstania Warszawskiego, Kró-
lowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, 
gen. Maczka oraz budowa parkingu 
przy ul. Kilińskiego w Chojnowie 
– na co miejscowy samorząd otrzymał 
4 446 000 zł dofinansowania z Rządo-
wego Funduszu Polski Ład.

W projekcie budżetu Chojnowa 
na rok 2022 zaplanowano dochody 
w wysokości 57 626 930 zł, a dochody 
własne na prawie 33 mln zł. Dotacje 
z budżetu państwa mają wynieść pra-
wie 11 mln zł, a subwencja ogólna to 
ponad 14 mln zł.

H.S. (TS)

Samorządowi Chojnowa bardzo zależy na roz-
woju budownictwa jednorodzinnego i dla wszyst-
kich marzących o własnym domu przygotowa-
no wspaniałą ofertę. Do nabycia jest 19 działek 
o średniej powierzchni 1100 mkw., przeznaczo-
nych pod zabudowę budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, z możliwością usług wbudo-
wanych, których niezaprzeczalną zaletą jest ich 
lokalizacja. Teren pod przyszłe osiedla domków 
jednorodzinnych znajduje się przy ul. Sikorskiego, 

w bezpośrednim sąsiedztwie budynków miesz-
kalnych w zabudowie szeregowej, budynków wie-
lorodzinnych, obiektów handlowo-usługowych, 
stacji paliw oraz budynków użyteczności publicz-
nej czy miejskiego żłobka. Nieopodal znajduje się 
poczta, apteka i tereny rekreacyjne. Działki są 
uzbrojone i przygotowane pod zabudowę – ceny 
wywoławcze od 106 200 zł do 147 300 zł. 

Miasto ma też tereny przeznaczone pod dzia-
łalność gospodarczą – budowę baz, składów 

i magazynów o profilu produkcyjnym, handlo-
wym lub usługowym o łącznej powierzchni 
ponad 3 ha przy ul. Łużyckiej. Działki stanowią 
obszar włączony w Legnicką Specjalną Strefę Eko-
nomiczną – podstrefę Chojnów. 

Ponadto miasto ma do zbycia dwa lokale użyt-
kowe – przy ul. Kilińskiego 5 (180,80 mkw.) i przy 
ul. Witosa 32 (143,30 mkw.) – z przeznaczeniem 
na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub 
nieuciążliwe usługi komercyjne. 

Chojnów – miasto piękne i bogate w zabytki
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Gmina Otmuchów

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
ul. Zamkowa 6 

48-385 Otmuchów
tel. 77 431 50 17

tel./fax 77 431 50 16 
umig@otmuchow.pl
www.otmuchow.pl

Jest na pewno jedną 
z najatrakcyjniejszych gmin 
na Opolszczyźnie, także 
pod względem turystycznym. 
Wspaniałe zabytki i działające 
jak magnes jezioro są atutami 
nie do przecenienia, a do tego 
ster dzierży tutaj sprawna 
kadra samorządowa, dzięki 
której infrastruktura miasta 
i gminy Otmuchów jest 
corocznie wzbogacana. Jest tak 
przede wszystkim dlatego, 
że ludzie pracują tutaj zgodnie 
i mądrze dla dobra ogółu.

Trzeba zaznaczyć, iż Otmuchów 
jest gminą, w której zawsze coś do-
brego się dzieje, przede wszystkim 
w sferze inwestycyjnej.

Wzbogacając infrastrukturę
 – Nasza gmina jest jedną z przo-

dujących w kraju pod względem od-
setka środków budżetowych prze-
znaczanych na inwestycje, corocznie 
jest to nawet kilkanaście milionów 
złotych – mówi sekretarz miasta 
i gminy Otmuchów Artur Banasiak. 
– Wzbogaca to infrastrukturę gminy 
i poprawia komfort życia jej miesz-
kańców.

W roku 2021 w Otmuchowie zbu-
dowano Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych, a nieba-
wem zostanie wybudowany kolejny. 
Poza tym przeprowadzono rewitali-
zację ulic Krakowskiej i Kolejowej. 

– Powstał piękny ciąg komuni-
kacyjny od centrum miasta w stro-
nę jeziora i dworca kolejowego, 
który wrócił do życia i z powodze-
niem funkcjonuje – uśmiecha się 
sekretarz Banasiak. – Wymienili-
śmy oświetlenie, chodniki oraz na-
wierzchnie jezdni. Jest też ścieżka 
pieszo-rowerowa i zrewitalizowany 
miejski park, w którym są przytulne 
alejki z utwardzonymi nawierzch-

niami, szerokimi chodnikami i od-
powiednim oświetleniem.

Robota, a nie politykierstwo
Z pierwszej transzy programu 

Polski Ład gmina Otmuchów otrzy-
mała prawie 1,5 mln zł, a później na 

PSZOK pozyskano prawie 4,7 mln zł. 
Pisząc o sukcesach inwestycyjnych, 
warto podkreślić, iż w otmuchow-
skim samorządzie nie ma miejsca 
na politykowanie. Tu liczy się prze-
de wszystkim to, jakim jesteś pra-
cownikiem i człowiekiem, a nie jaką 
masz legitymację partyjną, czy to, 
że jej w ogóle nie masz. 

– Liczy się praca na rzecz miej-
scowej społeczności, mamy bez-
pośredni kontakt z mieszkańcami 
gminy i dobrze wiemy, czego im 
najbardziej potrzeba – podkreśla 
sekretarz Artur Banasiak. – Tak 
samo dobrze radni znają problemy 
rozwojowe gminy i bolączki ludzi. 
Radni to ludzie mądrzy i pracowici, 

wybrani przez mieszkańców, a nie 
przywiezieni w teczkach, i wiedzą 
dobrze, jak działać na rzecz ogó-
łu. Oczywiście przekłada się to na 
całą pracę naszej rady miejskiej, 
w której nie ma bezproduktywnych 
sporów i forsowania partykularnych 

interesów, a uchwały 
zazwyczaj zapadają 
stuprocentową więk-
szością głosów.

Na wyznaczonym
dobrym kursie

Dlatego – używa-
jąc marynistycznych 
opisów – można po-
wiedzieć, że statek 
z napisem „Otmu-
chów” płynie jednym 
wyznaczonym kur-
sem, omijając rafy 
i przeciwstawiając 
się z powodzeniem 
sztormom. 

– Ze sprawną za-
łogą i świetnym ster-
nikiem, burmistrzem 
Janem Woźniakiem, 
oraz dobrym sztabem 
– radą miejską – do-

daje Artur Banasiak.
W projekcie budżetu gminy 

Otmuchów na rok 2022 najważniej-
sze są oczywiście przedsięwzięcia 
inwestycyjne. 

– Wspomniałem już o budo-
wie drugiego PSZOK-u za prawie 
5 mln zł, który będzie zlokalizo-
wany w południowej części gminy, 
w rejonie Piotrowic i Jasienicy 
– wyjaśnia sekretarz Artur Banasiak. 
– Mamy przygotowaną dokumen-
tację i w przyszłym roku w byłych 
Wójcicach będzie realizowana dro-
ga, która prowadzi m.in. do żwirow-
ni i terenów teraz gęsto zasiedlanych. 
Cóż, budownictwo mieszkaniowe 
mocno teraz ruszyło, co pociąga 

za sobą budowę dróg dojazdowych 
do nieruchomości i generalnie in-
frastruktury. Ponadto w przyszłym 
roku ukończymy budowę centrum 
przesiadkowego i dzięki temu bę-
dzie można poczekać na autobus 
w komfortowych i bezpiecznych wa-
runkach. Otrzymaliśmy też środki 
finansowe, które przeznaczymy na 
rewitalizację stadionu miejskiego 
w Otmuchowie – na wymianę bieżni 
oraz zamontowanie nowego oświet-
lenia i nagłośnienia, a przy okazji 
powstanie także skatepark. Zostanie 
również zbudowane boisko wielo-
funkcyjne przy zespole szkół i szko-
le podstawowej. Trwają też prace 
wykończeniowe na budowie żłobka 
w Grądach, który zostanie oddany 
do użytku jeszcze w tym roku. Warto 
też podkreślić, iż gmina Otmuchów 
stoi żłobkami, bowiem w ostatnich 
latach – także dzięki wsparciu rzą-

dowemu – mamy żłobek w Kałkowie 
oraz w Otmuchowie, a teraz w Grą-
dach, co zabezpiecza nam sto pro-
cent potrzeb w tym zakresie. Ważne 
jest też to, że w ramach Narodowe-
go Programu Szczepień utworzy-
liśmy punkt szczepień powszech-
nych dla mieszkańców naszej gminy 
i gmin ościennych, i dzisiaj również 
szczepieni są tam ludzie pierwszą 
lub trzecią dawką szczepionki prze-
ciwko COVID-19. Zatem zapew-
niamy bezpieczeństwo zdrowotne 
mieszkańców gminy, co jest jednym 
z głównych zadań samorządu. 
Gmina Otmuchów przystąpiła także 
do Społecznej Inicjatywy Mieszka-
niowej – SIM Opole Południe, ja-
ko jedna z ośmiu gmin. Otrzyma-
liśmy na ten cel 3 mln zł z budżetu 
państwa i dodatkowo przekazali-
śmy aportem tereny budowlane oraz 
budynek na kilkadziesiąt mieszkań 
zlokalizowany w Maciejowicach. 
Obiekt ten wymaga jedynie prac 
wykończeniowych, więc w 2022 
roku kilkadziesiąt rodzin otrzyma 
swoje wymarzone „4 kąty”.

Zawsze iść do przodu
Wbrew przeciwnościom 
iść do przodu

Ceny szybują w górę – zarówno 
energia elektryczna i gaz, jak i węgiel. 
Dlatego niełatwo było dopiąć przy-
szłoroczny budżet, tym bardziej, że 
wpływy z podatków PIT i CIT zostały 
– tak jak i w innych samorządach – 
pomniejszone. Używając kolokwiali-
zmu, gmina Otmuchów ma 2,5 mln zł 
w plecy. 

– Ale my nie obrażamy się na rze-
czywistość, z którą trzeba sobie ra-
dzić – zaznacza sekretarz Banasiak. 
– Bywały różne problemy, lecz gmi-
na Otmuchów zawsze sobie radziła 
z przeciwnościami, dlatego, że prze-
de wszystkim mamy dobrą kadrę 
urzędniczą. Nigdy się nie zatrzymu-
jemy w miejscu, przemy do przodu 
i polepszamy komfort życia miesz-
kańców naszej gminy. Aby jak naj-
więcej pozostawić na Ziemi śladów 
naszej działalności.

– A nam w Nowym Roku 2022 
– poza tradycyjnymi życzeniami zdro-
wia i pomyślności – trzeba życzyć 
przede wszystkim spełnienia wszel-
kich zamierzeń i stabilizacji, bowiem 
dopiero wtedy będziemy mogli coś 

konkretnego zaplanować – dodaje bur-
mistrz Otmuchowa Jan Woźniak. – Po-
nieważ, aby dobrze zarządzać gminą, 
należy patrzeć i przewidywać co naj-
mniej na kilka lub nawet kilkanaście lat 
do przodu. Niech tylko sytuacja będzie 
stabilna, to my sobie ze wszystkim po-
radzimy. S.G. (TS)

Burmistrz Jan Woźniak

Otmuchów – miasto i gmina – to jedno z najpiękniejszych miejsc na Opolszczyźnie 

W przyszłym roku zakończy się budowa centrum przesiadkowego i będzie można poczekać 
na autobus w komfortowych i bezpiecznych warunkach
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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 JAKUBEM 
BRONOWICKIM, 
wójtem gminy Wisznia Mała

– Trochę pan dzisiaj pokasłu-
je i szczerze mówiąc, to nie wiem, 
czy mam założyć ochronną ma-
seczkę…

– …a to – biorąc pod uwagę po-
stępującą pandemię – nigdy nie 
zaszkodzi. Mamy teraz problem 
z funkcjonowaniem szkół w naszej 
gminie, bowiem koronawirus krąży 
po szkołach i co chwila jakieś od-
działy szkolne lądują na kwaran-
tannie, przechodząc na nauczanie 
zdalne lub hybrydowe. Oczywiście 
ta stresująca sytuacja nie dotyczy 
jedynie gminy Wisznia Mała, lecz 
w zasadzie wszystkich polskich 
samorządów. Krótko mówiąc – to 
problem ogólnopolski.

– A jak funkcjonuje Urząd 
Gminy w Wiszni Małej? Czy 
wprowadziliście jakieś specjalne 
obostrzenia?

– Działamy tak jak poprzednio. 
Petenci, którzy chcą coś załatwić 
w urzędzie, muszą wcześniej uma-
wiać się z jego pracownikami. Nie 
chcemy, aby ludzie bezsensownie 
się tłoczyli i w ten sposób nara-
żali swoje zdrowie. Mieszkańców 
urzędnicy przyjmują w specjalnie 
do tego wyznaczonym pokoju speł-
niającym rygory bezpieczeństwa. 
Tak to właśnie funkcjonuje i mam 
nadzieję, że nie zamkniemy zupeł-
nie urzędu przed ludźmi, co spo-
tęgowałoby dodatkowe problemy 
naszej społeczności. Wystarczy je-
dynie przytoczyć fakt, iż wyrobie-
nie dowodu osobistego wymaga te-
raz dwukrotnej wizyty w urzędzie 
gminy – zarówno przy składaniu 
wniosku, jak i przy odbiorze do-
kumentu. Jeszcze niedawno wnio-
sek można było składać zdalnie, 
a tylko osobiście trzeba było ode-
brać dowód. Uważam, że urząd po 
prostu musi być otwarty.

– Dzisiaj w jednej z gazet na-
pisano, iż Europa Wschodnia 
umiera, a Zachód daje sobie le-
piej radę, ponieważ zaszczepiło 
się tam więcej ludzi przeciwko 
COVID-19. Jest to trochę pesy-
mistyczne i przygnębiające…

– Nawet nie trochę, lecz bardzo 
przygnębiające! W wielu przypad-
kach zachorowań w naszym kraju 
moglibyśmy uniknąć dramatycz-
nych i tragicznych scenariuszy…

– …gdyby ludzie bardziej ufali 
medycznym autorytetom…

– …i gdyby byli bardziej świa-
domi zagrożeń na nich czyhają-
cych. 

– Ale przecież przez cały czas 
we wszystkich prawie mediach 
podkreślane są korzyści wynika-
jące ze szczepienia się…

– …lecz widać też wyraźnie, że 
tę pracę należy wykonywać tak-
że na innym poziomie i nie tylko 
w mediach. Krótko mówiąc – we 
wszystkich kontaktach z ludźmi.

– Także przedstawiciele rządu 
często mówią o zagrożeniach i na-
kłaniają do szczepienia się.

– Widocznie nie wszyscy to sły-
szą lub chcą słyszeć.

– Czy pan wie, ilu dzisiaj 
mieszkańców w waszej gminie 
zachorowało na COVID-19, i ilu 
jest na kwarantannie?

– Tak szczegółowych informa-
cji – jak to było przy pierwszej fa-
li pandemii – już nie otrzymujemy. 
Dzieje się tak chyba dlatego, że za-
rządzanie tymi informacjami jest 
bardzo scentralizowane i dlatego 
wiadomości do nas docierające ma-
ją charakter bardzo ogólny.

– Niedługo już koniec roku. 
Czy może pan zatem powiedzieć 
coś więcej na temat programu 
Polski Ład?

– Z tego programu staraliśmy 
się o środki finansowe na budowę 
przedszkola, także naszych gmin-
nych dróg oraz szkoły.

– I udało się pozyskać fun-
dusze na te niezmiernie ważne 
przedsięwzięcia?

– W najmniejszym wymiarze, 
ponieważ uzyskaliśmy jedynie 
pieniądze na budowę przedszkola 
w Krynicznie, na przyszkolnym te-
renie świetnie się do tego nadają-
cym. Powstanie kolejna placówka 
oświatowa. A pilnie potrzebuje-
my jeszcze szkoły i lepszej jako-
ści dróg, i na pewno będziemy się 
usilnie starać o zewnętrzne środki 
finansowe na te zadania.

– Jest tajemnicą poliszynela 
– i dotyczy to wszystkich samo-
rządów – że zewnętrzne środki 
finansowe są podstawowym in-
strumentem rozwojowym gmin 
i że bez nich w wielu polskich 
miastach panowałby marazm in-
westycyjny – nawet infrastruk-
turalne zacofanie cywilizacyjne. 
Bez unijnych programów pomo-
cowych drogi, kanalizacje, ter-
momodernizacje, oświetlenie 
dróg i ulic oraz obiekty oświa-
towe i sportowo-rekreacyjne nie 
powstałyby tak szybko, a w nie-
których miejscach kraju mogłyby 
po prostu zupełnie nie powstać.

– Tak to się właśnie dzieje, 
choć Unia Europejska nie wspiera 
państw członkowskich w budowie 
dróg lokalnych i obiektów oświa-
towych. W tym zakresie wszyscy 
członkowie UE – oczywiście rów-
nież samorządy terytorialne tych 
krajów – dają sobie radę we wła-
snym zakresie.

– Osobiście uważam, że po-
dział finansowy środków ze-
wnętrznych powinien odbywać 
się przy jak najmniejszej ingeren-
cji rządu, i przy jak najszerszych 
kompetencjach samorządu. Czy 
nie byłoby transparentnie, gdyby 
zewnętrzne środki finansowe by-
ły dzielone na przykład według 
kryterium liczby mieszkańców 
gmin – a samorządy otrzymywa-
łyby określone pieniądze z po-
datków PIT i CIT? Oczywiście 
do gmin zacofanych pod wzglę-
dem infrastrukturalnym i sła-
biej zurbanizowanych można by 
było kierować „janosikowe” i ja-
kieś dodatkowe pieniądze. Wtedy 

nie byłoby beneficjentów lepszych 
i tych mniej lepszych, a co za tym 
idzie – zazdrości, pomówień i po 
prostu złej krwi.

– Na pewno byłby to bardziej 
sprawiedliwy sposób dzielenia tych 
funduszy. Przecież generalnie cho-
dzi też o to, aby 
samorząd otrzy-
mał te pienią-
dze, ale u nas 
są one narzuca-
ne na konkret-
nie oznaczone zadania. To napraw-
dę nie jest konieczne i ogranicza 
sposób ich wydawania przez gmi-
ny. A to właśnie samorządy naj-
lepiej zdają sobie sprawę z tego, 
czego najbardziej potrzebują lo-
kalne społeczności. To przecież my 
w pierwszej kolejności inwestuje-
my, modernizujemy i naprawiamy 
wszystko to, co jest niezbędne na-
szym mieszkańcom.

– Wiem o gminach, które są 
bliższe sercu decydentów i któ-
re otrzymały olbrzymie środki 
zewnętrzne, lecz nie są w stanie 
ich przerobić, bo na przykład nie 
mają funduszy na wkład własny.

– A w gminach często bra-
kuje kadr, ponieważ najczęściej 
wielkość gminy determinuje licz-
bę pracowników urzędu, i nie ma 
odpowiedniej liczby osób, by ob-
służyć wydatkowanie wielkich 
środków finansowych. W naszej 
gminie, aby zrealizować wielkie 
przedsięwzięcia infrastruktural-
ne, specjalnie powołaliśmy spółkę 
komunalną.

– Jak pan – jako jeden z szefów 
samorządu – patrzy w niedaleką 
przyszłość?

Mniej egoizmu, więcej empatii
– Z natury je-

s t e m  o p t y m i s t ą , 
choć funkcjonowa-
nie polskiego samo-
rządu dramatycznie 
się zmienia. Traci-
my bowiem dochody 
własne, bo takie są 
założenia Polskiego 
Ładu. Przecież do-
chody dające gmi-
nom swobodę kie-
runków rozwoju są 
odbierane, a w to 
miejsce przekazywa-
ne są centralnie fun-
dusze bez transpa-
rentnego algorytmu, 
dającego nam szan-
se przewidzieć, na co 
i ile możemy otrzy-
mać pieniędzy. Nie 
ma to nic wspólnego 
z ideą samorządno-
ści. Z drugiej jednak 
strony działać trze-
ba – każde środki fi-
nansowe są potrzebne 

do rozwoju gminy i na żadne pie-
niądze się nie obrażamy. Chcę też 
podkreślić, że wzrastają nam ob-
ciążenia finansowe związane z wy-
datkami bieżącymi. To ceny energii 
elektrycznej, gazu i paliw, a także 
presja płacowa związana z wysoką 

inflacją. Wzrost 
tych cen drama-
tycznie podnie-
sie nam koszty 
funkcjonowania 
samorządu.

– Poza tradycyjnymi życze-
niami zdrowia i wszelkiej po-
myślności, czego nasza redakcja 
mogłaby życzyć panu z okazji 
Nowego Roku?

– Przede wszystkim zaniku pan-
demii – abyśmy wszyscy odpowie-
dzialnie znacznie ją ograniczyli. 
Zatem, aby było mniej egoizmu, 
a więcej empatii.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Jakub Bronowicki
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Polanica-Zdrój

Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
ul. Jarosława Dąbrowskiego 3

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

21 maja 2021 r. minęło dokładnie 
2,5 roku pierwszej kadencji 
burmistrza Polanicy-Zdroju 
– MATEUSZA JELLINA. Ten czas 
był bardzo intensywny i dla 
Polanicy oznaczał wiele nowych 
inwestycji infrastrukturalnych, 
działań promocyjnych 
i kulturalnych, a także 
przedsięwzięć ekologicznych. 
W roku 2019 działo się bardzo 
wiele, co było komentowane 
przez samych mieszkańców, 
którzy często podkreślali, że 
Polanica się zmienia. W roku 2020 
– przez pandemię koronowirusa – 
świat nagle się zatrzymał, ale 
– mimo zamknięcia kulturalnego 
i społecznego – Polanica-Zdrój 
nadal się rozwijała.

Dzięki pozyskanym środkom fi-
nansowym (w niebagatelnej kwocie 
ponad 40 mln zł) udało się zrealizo-
wać szereg inwestycji, które popra-
wiły komfort i jakość życia miesz-
kańców. Znacząco poprawiła się 
infrastruktura drogowa i sportowa. 
Udało się przeprowadzić długo wy-
czekiwany remont ul. Gajcego, a tak-
że al. Zwycięzców, która – przede 
wszystkim dzięki budowie chodnika 
i oświetlenia – stała się bezpieczniej-
sza głównie dla przemieszczających 
się tamtędy dzieci. Kompleksowej 
przebudowy drogi doczekali się tak-
że mieszkańcy ul. Wiejskiej – od lat 
nazywanej już nawet „drogą wsty-
du”. W bieżącym roku ukończono 
również remonty ulic Zakopiańskiej, 
Krasińskiego i Orkana, a rozpoczę-
ty został remont ul. Reymonta. Pod-
kreślić należy, że remonty każdej 
z dróg przeprowadzane są komplek-
sowo i obejmują modernizację sieci 
wodno-kanalizacyjnej, budowę no-
wej nawierzchni, budowę chodnika, 
nowych punktów świetlnych, a także 
– w miarę możliwości – miejsc par-
kingowych. Dzięki dotacji, pozyska-
nej ze środków RPO woj. dolnoślą-
skiego, udało się również zakończyć 
wieloetapową i wielopłaszczyznową 
przebudowę sieci kanalizacji deszczo-
wej na terenie całego miasta.

Dla najmłodszych i lubiących rekre-
ację na świeżym powietrzu pojawiły 
się dwie Otwarte Strefy Aktywności: 
na ul. Gajcego i Sportowej. Na OSiR-ze 
zawodnicy sportowi mogą korzystać 
z Domku Sportowca posiadającego 
wszystkie niezbędne media i wyposa-
żenie, a w 2021 r. do użytku zostały od-
dane korty tenisowe oraz boisko wie-
lofunkcyjne. W przyszłym roku ruszy 
również budowa skateparku, na który 
także pozyskano dofinansowanie ze 
środków zewnętrznych.

Obecnie przygotowywany jest 
przetarg na wymianę oświetlenia 
w całym mieście, a ważną inwestycją 
było również wykonanie melioracji na 
najbardziej newralgicznych terenach.

Na bazie zlikwidowanego przez re-
formę oświaty gimnazjum stworzono 
Dzienny Dom Pobytu „Senior+” – miej-
sce, w którym 15 seniorów znalazło 
opiekę, wszechstronne wsparcie opie-
kunów i specjalistów, a przede wszyst-
kim – przyjaźnie i nowe relacje, które 
w jesieni życia są szczególnie potrzeb-
ne. Z myślą o seniorach wdrożono rów-
nież Polanicką Kartę Seniora, dzięki 
której najstarsi mieszkańcy Polanicy 
mogą korzystać z wielu zniżek i raba-
tów w punktach handlowych i usłu-
gowych. W tym roku ruszył również 
Uniwersytet III Wieku działający przy 
Teatrze Zdrojowym w Polanicy-Zdroju.

W minionym roku dzięki prężne-
mu działaniu władz samorządowych 
udało się zakupić nowy wóz gaśni-
czo-bojowy dla jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Jest to jeden z nowo-
cześniejszych wozów pożarniczych, 
o wartości ok. 1 mln zł, dlatego poziom 

bezpieczeństwa mieszkańców z pew-
nością wzrósł, a sami strażacy często 
podkreślają, że jest on dla nich powo-
dem do dumy.

Jeśli o bezpieczeństwie mowa, 
warto wspomnieć o akcjach profi-
laktycznych promujących zdrowie: 
organizacja bezpłatnych badań mam-

mograficznych dla kobiet, ba-
dania ultrasonograficzne dla 
dzieci z Fundacją Ronalda 
McDonalda, cykliczne zbiórki 
krwi z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa czy realizacja progra-
mu dot. profilaktyki raka je-
lita grubego. Te wszystkie 
inicjatywy podejmowane są 
z myślą o zdrowiu polaniczan 
w każdym wieku.

W ramach współpracy 
z Akademią Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu ogłoszono kon-
kurs dla studentów na projekt 
rzeźby polanickiego niedź-

wiadka, który na wzór wrocławskich 
krasnali wzbogaci przestrzeń miejską. 
Pierwsze miśki (z pijałką oraz grające 
w szachy) pojawią się w Parku Zdrojo-
wym już w przyszłym roku.

W lipcu tego roku otwarto w Po-
lanicy-Zdroju pierwszą Pocovidową 
Ścieżkę Zdrowia, której ambasador-
ką została znana olimpijka i lekko-
atletka Monika Pyrek, a meryto-
ryczne wsparcie przy tym projekcie 
zostało udzielone przez wykładowców 
z Akademii Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu. 

Działania promocyjne prowadzone 
w ciągu minionych dwóch lat miały 
przede wszystkim uwydatnić walory 
Polanicy-Zdroju i zachęcić turystów 
i kuracjuszy do odwiedzania naszego 
kurortu. Stąd właśnie kampania bil-
bordowa na Górnym Śląsku i w Wiel-
kopolsce, kampania reklamowa pod 
nazwą: „Rozsmakuj się w Polanicy”, 
promująca wybitne restauracje i znako-
mitych szefów kuchni, a także przed-
sięwzięcie będące medialnym hitem, 
czyli realizacja trzeciej i czwartej edy-
cji cieszącego się ogromną popularnoś-
cią programu telewizyjnego „Sanato-
rium miłości” (emisja już na początku 
stycznia).

Dla Polanicy-Zdroju szczególnie 
istotne są działania ekologiczne, dlate-
go wdrożonych zostało szereg działań 
wspierających środowisko naturalne. 
Systematycznie sprzątamy Polanicę, 
angażując się w akcję społeczną 
„Polanica dla Ziemi”. Dzięki innowa-
cyjnej strategii rozwoju elektromobil-
ności w naszym mieście znajdują się 
już 4 stacje ładowania samochodów 
elektrycznych. 

Mieszkańcy mają możliwość od-
dawać plastikowe nakrętki do recy-
klingu, a wszystko dzięki pojemni-
kom znajdującym się w centralnych 
częściach miasta. Na terenie deptaka, 
parku i na chodnikach miejskich poja-
wiły się pojemniki z tzw. psimi pakie-
tami w ramach programu „Posprzą-
taj po swoim psie”. Cały czas dbamy 

To był intensywny czas
o zieleń i przestrzeń publiczną, stąd no-
we nasadzenia drzew i porządkowanie 
skwerów zielonych. W tym roku prze-
prowadziliśmy zabiegi pielęgnacyjne 
na kilkunastu pomnikach przyrody 
– wszystko dzięki dotacji zewnętrznej. 
Polanica to również wdrożenie pro-
gramów: „Polanica bez plastiku” oraz 
ciągła wymiana źródeł ogrzewania 
w budynkach jedno- i wielorodzin-
nych, a także w mieszkaniach komu-
nalnych. Wszystko to sprawia, że na-
szym hasłem przewodnim jest szeroko 
rozumiana: „Zielona Polanica”.

Pandemia narzuciła podjęcie pew-
nych działań z myślą o wszystkich 
mieszkańcach Polanicy. Stąd pojem-
niki do dezynfekcji, które pojawiły się 
w przestrzeni publicznej, zakup specja-
listycznego namiotu czy sprzętu zasila-
jącego wyposażenie Specjalistycznego 
Centrum Medycznego, a także wspar-
cie seniorów poprzez systematyczne 
przekazywanie maseczek ochronnych. 
W czasie pandemii pamiętano również 
o uczniach i dlatego zakupiono kilka-
dziesiąt laptopów bezpłatnie przekaza-
nych do polanickich szkół i wspierają-
cych zdalną edukację. 

Gmina Polanica-Zdrój pozyskała 
w tym roku dofinansowanie w kwo-
cie 7 397 556,64 zł w ramach Progra-
mu „Środowisko, Energia i Zmiany 
Klimatu. Łagodzenie zmian klimatu 
i adaptacja do ich skutków” ze środ-
ków Mechanizmu Finansowego Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego na 
realizację projektu pn. „Rewaloryzacja 
i rewitalizacja terenów zieleni w Po-
lanicy-Zdroju z uwzględnieniem zie-
lono-niebieskiej infrastruktury na 
potrzeby adaptacji miasta do zmian 
klimatu”, w którego ramach realizowa-
nych zostanie szereg inwestycji ekolo-
gicznych. W ramach programu Polski 
Ład gmina Polanica-Zdrój pozyska-
ła 8,5 mln zł na budowę przedszkola 
z oddziałami żłobkowymi oraz budo-
wę ekoogrodu.

Warto nadmienić, że budżet 
gminy na rok 2021 wynosił prawie 
60 mln zł, a na rok 2022 – prawie 
80 mln zł, przy niemal zerowym za-
dłużeniu. To z pewnością doskonale 
rokuje na przyszłość i daje ogromne 
szanse na płynną realizację planowa-
nych inwestycji. 

Opracowała Agata Winnicka 

zastępca burmistrza Polanicy-Zdroju (TS)

Burmistrz Mateusz Jellin

Projekt misia z pijałką autorstwa 
Karoliny Konieczny z wrocławskiej ASP

Polanica-Zdrój – widok z drona
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Radwanice

W życiu – także samorządowym – 
warto być konsekwentnym 
i nie zmieniać priorytetów 
jak przysłowiowych 
rękawiczek. Dotyczy to także 
strategii rozwoju gminy, 
która powinna być 
działaniem długofalowym, 
trwającym aż do osiągnięcia 
wyznaczonych celów. 
Tak dzieje się w gminie 
Radwanice, gdzie za 
najważniejsze miejscowy 
samorząd uważa przede 
wszystkim: wzbogacanie 
infrastruktury, rozwój 
osadnictwa i pozyskiwanie 
zewnętrznych środków 
finansowych. A wszystko 
dla polepszenia komfortu życia 
miejscowej społeczności, 
na rzecz której 
działają zgodnie 
radwaniccy samorządowcy.

Rok 2021 był dla gminy Radwa-
nice rokiem udanym. 

– Choć działaliśmy w czasie 
pandemii, to zadania inwestycyjne 
zrealizowaliśmy w stu procentach, 
i niezmiernie się z tego cieszę, ma-
jąc nadzieję, że mieszkańcy też wi-
dzą infrastrukturalny postęp – mówi 
wójt Paweł Piwko. – Warto też za-
znaczyć, że nasze działki pod za-
budowę jednorodzinną cieszą się 
niesłabnącym popytem i zapewne 
w najbliższych latach liczba miesz-

kańców w naszej gminie będzie się 
sukcesywnie powiększać.

Będąca częścią powiatu polko-
wickiego, jest gmina Radwani-
ce świetnie skomunikowa-
na – przebiegają przez 
nią dwie drogi krajo-
we – S3 i nr 12. Bli-
sko zatem jest do 
wielkich miast 
takich jak Wroc-
ław czy Zielona 
Góra. 

– Nad Bałtyk też dojedziemy od 
nas w trzy godziny i jest to dzi-

siaj niebagatelnym atutem 
osadniczym, ale mam też 
nadzieję, że w przyszło-
ści będzie także asump-

tem do rozwoju go-
spodarczego gminy 
Radwanice – podkre-

śla Paweł Piwko. 
– Chodzi mi przede 
wszystkim o branżę 

e-commerce.

Trzeba zaznaczyć, że budżet 
gminy Radwanice na rok 2022 jest 
budżetem inwestycyjnym i duża je-
go część przeznaczona jest na przed-
sięwzięcia infrastrukturalne. 

– Będziemy kontynuować budo-
wę nowoczesnego Domu Kultury 
w Radwanicach, który jest po-
trzebny naszym mieszkańcom, lecz 
stanie się także magnesem przy-
ciągającym nowych osadników 
– przewiduje wójt Paweł Piwko. 
– Sądzę, iż nie każda gmina wiej-
ska może sobie pozwolić na po-
stawienie nowoczesnego obiektu 
z multimedialną salą kinową, sa-
lami audytoryjnymi i dla anima-
torów, a także z salą przeznaczoną 
dla mieszkańców. Będzie to świet-
na placówka, która stanie się miej-
scem integracji naszej społeczności 
– w pierwszym roku funkcjonowa-
nia Domu Kultury zaplanowano już 
300 spotkań! Pewnie każdy będzie 
mógł znaleźć tam dla siebie coś in-
teresującego. Poza tym dalej planu-
jemy rozbudowę terenów pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną 
i wielorodzinną, a co za tym idzie 
– uzbrajanie tych terenów w sieci 
wodociągową i kanalizacyjną, oraz 
budowę dróg.

Pod względem finansowym rok 
2022 – dzięki rządowej subwencji – 

Zrealizowano wszystkie zadania
będzie w Radwanicach porówny-
walny do roku 2021. 

– Zobaczymy, jak będzie w la-
tach następnych, a samorządowcy 
liczą, iż z Polskiego Ładu otrzyma-
my pieniądze na inwestycje – prze-
widuje wójt Paweł Piwko. – Z pierw-
szej transzy tego programu jesteśmy 
zadowoleni, bowiem otrzymaliśmy 
10 mln zł dotacji na rozbudowę sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej. Ale 
dzisiaj bardzo martwi mnie wzrost 
cen energii elektrycznej, gazu i wę-
gla, co bardzo podraża koszty bie-
żące utrzymania naszych obiektów 
użyteczności publicznej.

W gminie Radwanice epidemia 
nie pogorszyła dobrej współpracy 
włodarza gminy z radnymi. Nadal 
nie ma politykierstwa, forsowania 
partykularnych interesów i bez-
owocnych kłótni. 

– Przewodnicząca Rady Gminy 
Radwanice Ewa Flak też podkreśla, 
że „zgoda buduje, a niezgoda ruj-
nuje”, i właśnie to hasło przyświe-
ca nam we wzajemnych relacjach 
przez ostatnie lata. Także uważam, 
że tylko działając zgodnie może-
my dobrze rozwijać naszą gminę. 
A z okazji Nowego Roku chciałbym 
zwyczajowo życzyć całej naszej spo-
łeczności dobrego zdrowia, wszel-
kiej pomyślności i optymizmu oraz 
abyśmy dalej zgodnie i jak najlepiej 
rozwijali naszą małą ojczyznę, gmi-
nę Radwanice – naprawdę świetne 
miejsce do życia. 

HS (TS)

sukcesywnie powiększać.
Będąca częścią powiatu polko-

wickiego, jest gmina Radwani-
ce świetnie skomunikowa-
na – przebiegają przez 
nią dwie drogi krajo-

sko zatem jest do 
wielkich miast 
takich jak Wroc-
ław czy Zielona 

nas w trzy godziny i jest to dzi-
siaj niebagatelnym atutem 

osadniczym, ale mam też 
nadzieję, że w przyszło-
ści będzie także asump-

tem do rozwoju go-
spodarczego gminy 
Radwanice – podkre-

śla Paweł Piwko. 

e-commerce.

Urząd Gminy Radwanice
ul. Przemysłowa 17
59-160 Radwanice

tel. 76 831 14 78 
fax 76 831 13 61

sekretariat@radwanice.pl
www.radwanice.pl

Trwa budowa nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach – tak będzie wyglądał od strony ul. Szkolnej (wizualizacja)

 na komputerze    smartfonie  
 lub tablecie

MOŻNA NAS PRZECZYTAĆ
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Lewin Brzeski

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim
ul. Rynek 1 

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

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

Rozmowa z ARTUREM KOTARĄ, 
burmistrzem Lewina Brzeskiego

– Niedługo koniec roku 2021. 
Jaki był ten rok dla samorządu 
Lewina Brzeskiego?

– Niedawno wraz radnymi ocenia-
liśmy pierwsze półrocze tej kadencji, 
co też odnosi się w jakiejś mierze do 
tego roku. Ale jeśli chodzi dokład-
nie o rok 2021, to zrealizowaliśmy 
w nim dwie termomodernizacje jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych 
– w Lewinie Brzeskim i Skorogoszczy, 
na co otrzymaliśmy dofinansowanie 
z Aglomeracji Opolskiej, czyli z Unii 
Europejskiej. Zadanie to opiewa na 
prawie 900 tys. zł, a dotacja wyniosła 
700 tys. zł. Następna OSP czeka już 
w kolejce, a jest to rozbudowa jednost-
ki w Łosiowie, na co z programu po-
pegeerowskiego dostaliśmy 800 tys. zł 
i jest to niemała zasługa posła Pawła 
Kukiza, mieszkańca Łosiowa. Ponad-
to modernizujemy Dom Kultury w Ło-
siowie i adaptujemy byłą szkołę pod-
stawową na świetlicę w Skorogoszczy, 
która jednocześnie będzie służyć spo-
łeczności Chróściny. Później zajmie-
my się również przebudowami świetlic 
w Mikolinie, Przeczy i Nowej Wsi 
Małej, gdzie nie uzgodniliśmy jeszcze 
wszystkiego z konserwatorem zabyt-
ków. Generalnie będzie w tych świe-
tlicach ekonomiczniej, nowocześniej 
i estetyczniej. Z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na te pięć świe-
tlic pozyskaliśmy dofinansowanie w 
wysokości 1,6 mln zł, ponadto z rządo-
wego programu dostaliśmy 1,2 mln zł, 
a pozostałe środki finansowe będą 
z budżetu naszej gminy – wszystko 
będzie zależało od tego, jak wypadną 
nam przetargi. Poza tym w tym roku 
położyliśmy też dach na poewange-
lickim kościele w Lewinie Brzeskim 
– na co 300 tys. zł mieliśmy z UE, 
a 600 tys. zł z naszego gminnego bu-
dżetu. Rozpoczęliśmy też rewitalizację 
przypałacowego parku w stolicy gminy 
– jest to wspólny projekt z Brzegiem – 

a środki unijne otrzymaliśmy od samo-
rządu województwa opolskiego. Za-
danie to opiewa na 900 tys. zł, nato-
miast dofinansowanie sięgnęło ponad 
600 tys. zł. Jesteśmy też w trakcie przy-
gotowywania przetargu na park przy-
pałacowy w Skorogoszczy i jest to 
wspólny projekt ze szpitalem w Bra-
nicach. Ponadto budujemy nowy most 
w Lewinie Brzeskim na Kanale Ulgi, 
a zadanie to realizujemy wspólnie 
z Powiatem Brzeskim – niebawem 
inwestycja będzie zakończona. Po-
chłonie to prawie 8 mln zł, połowa tej 
kwoty pochodzi ze Skarbu Państwa, 
250 tys. zł dołożyła spółka Górażdże, 
a my i powiat dajemy po 1,8 mln zł. 
To kosztochłonne i strategiczne przed-
sięwzięcie, ale bardzo potrzebne na-
szym mieszkańcom ze względu na ich 
bezpieczeństwo.

– Jak w tym roku współpracowa-
ło się panu z radnymi?

– Cały czas utrzymujemy dobrą 
współpracę. Mam mądrą radę i często 
zapraszam radnych na sesje nadzwy-
czajne, ponieważ realizujemy niemało 
inwestycji i bez przerwy wprowadza-
my jakieś zmiany w budżecie. Muszę 
przyznać, że radni znoszą to cierpliwie, 
zbierają się na sesjach, a najważniejsze, 
że w zasadzie jednomyślnie popierają 
kierunki rozwoju naszej gminy.

– Zatem zarówno panu, jak 
i radnym zależy na tym samym…

– …a przede wszystkim na rozwo-
ju gminy i inwestycjach infrastruk-
turalnych. Warto też podkreślić, iż 
staramy się hołdować zasadzie zrów-
noważonego rozwoju. Czyli działamy 
nie tylko w Lewinie Brzeskim, sto-
licy gminy, ale również na terenach 

wiejskich. Warto też podkreślić, że 
wszystkie ważne zadania są wpisa-
ne w strategię rozwoju gminy Lewin 
Brzeski. Opracowywaliśmy ją wspól-
nie z mieszkańcami, a uchwaliła rada 
miejska. Staramy się trzymać zapisów 
tej strategii, realizując ujęte w niej za-
dania. Zatem działamy krok po kro-
ku, lecz cały czas do przodu.

– Jaki będzie przyszłoroczny bu-
dżet gminy Lewin Brzeski i co bę-
dzie w nim najistotniejsze?

– Oczywiście w roku 2022 będzie-
my kontynuować wcześniej rozpoczę-
te inwestycje. To m.in. budowa drogi 
w Sarnach Małych, na którą dostali-
śmy 500 tys. zł dotacji z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. My dokłada-
my 200 tys. zł i w Sarnach Małych każ-
dy mieszkaniec będzie miał asfaltowy 
dojazd do domu. Ponadto budujemy ki-
lometrową drogę do przysiółku Piaski 
zamieszkanego przez 31 osób, na co 
wydamy 700 tys. zł – z czego 500 tys. 
zł pozyskaliśmy z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich dla województwa 
opolskiego, a 200 tys. zł dokładamy 
z budżetu gminy. Jest już po przetargu 
i ta budowa jest realizowana. Ponadto 
budowana jest ścieżka pieszo-rowero-
wa z Lewina Brzeskiego do Popielo-
wa, która będzie kosztować 6 mln zł, 
a zostanie ukończona na początku 
roku 2022. Na to zadanie otrzymali-
śmy 5 mln zł z Aglomeracji Opolskiej, 
a milion złotych dołożymy z naszego 
budżetu. W przyszłym roku najpraw-
dopodobniej będziemy budować kana-
lizację sanitarną w Oldrzyszowicach, 
już w zasadzie jesteśmy w trakcie ogła-
szania przetargu, a zadanie to będzie 
realizowane w systemie zaprojektuj 
i wybuduj. Poza tym otrzymaliśmy do-

finansowanie z Polskiego Ładu i dzięki 
temu każdy mieszkaniec naszej gminy 
będzie miał asfaltowy dojazd do domu. 
A mamy 48 dróg i dróżek wymagają-
cych asfaltowania i na to z Rządowego 
Programu Odbudowy pozyskaliśmy 
10 mln zł, a 500 tys. zł dołożymy z na-
szego budżetu. Ten rok był rekordowym 
pod względem nakładów inwestycyj-
nych, które sięgnęły 15 mln zł, ale rok 
przyszły też zapowiada się rekordowo. 

– Czy na koniec roku 2021 ma 
pan jakieś marzenie związane 
z rozwojem gminy Lewin Brzeski?

– Od kilku lat mamy pozwolenie 
na budowę krytej pływalni. Dzisiaj 
nie jesteśmy jeszcze w stanie utrzy-
mać pod względem finansowym ta-
kiego obiektu, ale to się może zmie-
nić, choćby wtedy, gdy w naszej 
strefie ekonomicznej posadowią się 
nowe firmy.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Współpraca dająca świetne efekty

Burmistrz Artur Kotara

Malowniczy Rynek w Lewinie Brzeskim
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O tym Bachu większość 
zapomniała. A zapomnieć o nim 
nie powinniśmy. Dlatego 
wielki plus dla wrocławskiego 
Muzeum Narodowego. 
„Wrocław według Bacha” to 
niezwykła wyprawa. Można się 
na nią wybrać do końca lutego 
przyszłego roku.

Bach nieznany? Od razu widać 
zdziwienie. Któż bowiem nie zna twór-

cy mateuszowej Pasji, autora Die Kunst 
der Fuge, Mszy h-moll… Tak, tak. Jed-
nak to nie o tego Bacha chodzi. Jest też 
(czy też był, bo właśnie się 
to zmienia) Carl Daniel Da-
vid Friedrich Bach – twór-
ca zapomniany. Jego postać 
zbiorowej pamięci przywra-
ca właśnie Muzeum Naro-
dowe we Wrocławiu. Tam 
w pierwszej połowie listo-
pada otwarta została wysta-

wa „Wrocław według 
Bacha”, przygotowana przez 
kuratorkę Aurelię Zduńczyk. 
Jednocześnie autorkę ciekawej 
książki towarzyszącej wystawie.

Bach z wrocławskiego mu-
zeum to twórca wyjątkowych 
rysunków przedstawiających 
Wrocław sprzed dwustu lat (po 
raz pierwszy w historii pokazy-
wany jest komplet 191 rysun-
ków najważniejszych budow-
li, pomników, mostów, placów, 
ulic, portali kamienic…). Bach 
był również projektantem dzieł 
użytkowych, kolekcjonerem, 
teoretykiem sztuki. Z tym 
wszystkim również spotkamy 
się na wystawie. Ten niezwykły 
człowiek to również pedagog 
i dyrektor oraz współzałożyciel 
pierwszej wrocławskiej wyż-

szej szkoły sztuk pięknych. W póź-
niejszym czasie uczelnia ta stała się 
drugą obok Bauhausu czołową szkołą 

kształcącą młodych adep-
tów sztuk w całych Prusach. 
Ze względu na swoją długą 
historię i znaczenie nazywa-
na bywa przez niektórych 
nawet „Bauhausem przed 
Bauhausem”.

Wrocławska wystawa 
przypomina i przybliża 
postać Bacha. Pokazywa-

ne tam „Starożytności wrocławskie” 
to znakomite rysunki. Bez nich du-
żo mniej wiedzielibyśmy o starym 
Wrocławiu. To unikalna kolekcja. 

– To właśnie z inicjatywy Carla Ba-
cha jego młodzi, a wyjątkowo zdolni 
uczniowie stworzyli w latach 1823-
-1828 niepowtarzalny zapis ikonogra-
ficzny stolicy Dolnego Śląska – mówi 
dyrektor muzeum Piotr Oszczanowski.

– Tworzące zestaw sześciu tek ry-
sunki prezentują niezwykły portret 
miasta stojącego u progu nowoczesno-
ści, modernizacji i rozbudowy, uchwy-
cony ręką artysty w ostatniej dobie 
przed wynalezieniem i upowszech-
nieniem fotografii – dodaje kuratorka 
wystawy Aurelia Zduńczyk.

Kiedy trafimy na wystawę o Bachu, 
warto również odwiedzić czasową 
ekspozycję „Drewniane skarbczyki 

Nie zapomnieć o Bachu
dam” przygotowaną przez Małgo-
rzatę Korżel-Kraśną. Kobiece sprzę-
ty pełne są uroku i tajemnic. Szkatu-
ły, kasety, skrzyneczki, puzderka… 
Przedmioty, o jakie dzisiaj więcej 
niż trudno. Mistrzowskie rzemiosło 
pełne uroku. Wszystko to oglądać 
można w gmachu głównym Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu do końca 
stycznia 2022 roku.

Wędrując po muzealnych wysta-
wach zapraszam ponownie do wroc-
ławskiego Muzeum Etnograficzne-
go, oddziału Muzeum Narodowego. 
Tam Olga Budzan i Marta Derejczyk 
przygotowały wystawę pn. „Napra-
wiacze” (na chętnych czeka do koń-
ca stycznia przyszłego roku). Wy-
stawa opowiada o ludziach, których 
działalność obrazuje różne aspek-
ty naprawiania. Podpowiada, jakie 

strategie postępowania z rzeczami 
przyjąć, gdy nie chcemy godzić się 
na świat obiektów jednorazowego 
użytku. Oprócz wyrobów przed-
stawiających pracę rzemieślników, 
na ekspozycji znalazły się także 
przedmioty naprawione amator-
sko, pochodzące zarówno ze zbio-
rów muzealnych, jak i wypożyczone 
od osób prywatnych. 

(mnm)

„Wrocław według Bacha” – nowa wystawa czasowa 
w Muzeum Narodowym 

Muzealna opowieść o Carlu Bachu to również opowieść o historii stolicy Dolnego Śląska 
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Mijający rok był i dla 
teatralnych zespołów, 
i dla wielbicieli teatru 
bardzo trudny. Ale obie strony 
się nie poddawały 
i teatr wciąż z nami był… 
Wzruszał, cieszył, zmuszał 
do refleksji. Widzowie to 
doceniali, wykorzystywali 
i wykorzystują każdą 
możliwość uczestniczenia 
w teatralnym świecie. 
Wrocławski Teatr Komedia 
tych możliwości stwarza wiele.

– Teatr to nasz dom, wszyscy jeste-
śmy wielką rodziną – my i widzowie, 
jest więc oczywiste, że musimy dbać 
o bezpieczeństwo – mówi Wojciech 
Dąbrowski, współdyrektor Wroc-
ławskiego Teatru 
Komedia. – Dla-
tego od 1 grud-
nia wejście do na-
szego teatru jest 
możliwe tylko po 
okazaniu certyfikatu o zaszczepieniu 
przeciwko COVID-19 lub po okaza-
niu aktualnego negatywnego wyni-

ku testu RP-PCR lub negatywnego 
wyniku testu antygenowego na obec-
ność wirusa SARS-CoV-2. Każdy, 
kto kupuje bilet do WTK, akceptu-
je nasz regulamin. Sprawdziliśmy to 

od strony praw-
nej, nie ma ogra-
niczeń jeśli idzie 
o sprawdzanie 
kodu QR – pod-
kreśla Wojciech 

Dąbrowski. – Trzeba jasno powie-
dzieć wszystkim, którzy negują tego 
typu działania, traktując je jako atak 
na wolność wyboru, że owszem, ma-
my wybór: nienoszenie maseczek czy 
nieszczepienie się to właśnie wybór 
– życie albo śmierć. 

I dodaje, że wprowadzenie tych 
obostrzeń (jak się o takich rozwią-
zaniach mówi) nie spowodowało 
zmniejszenia zainteresowaniem spek-
taklami: – Wszystkie miejsca mamy 
sprzedane, nie wycofują się 
też grupy: gdy ktoś w gru-
pie jest niezaszczepiony, po 
prostu do teatru nie idzie…

Oczywiście, dalej obo-
wiązują maseczki, któ-
re wszyscy widzowie bez 
sprzeciwu wkładają. 

– Szkoda tylko, że przez 
te maseczki nie widzimy ich 
uśmiechów, gorzej słyszymy śmiech… 
– mówi Wojciech Dąbrowski.

Teatralny czas niełatwy Ale choć covid nas wszystkich 
ogranicza, nie ogranicza teatralnych 
planów – tu odpukujemy w niemalo-
wane drewno! 

– Dostaliśmy zgodę na wy-
stawienie trzeciej części Mayday 

Rona Cooneya 
– nie kryje satysfak-
cji współdyrektor 
Komedii. – Prapre-
miera światowa od-
była się we wrześ-
niu w krakowskim 
Teatrze Bagatela, 
pod tytułem May-

day odNowa. Teraz 
będzie nasza kolej, 
planujemy premie-
rę Mayday Biga-

mistka na początek 
przyszłego roku.

Rzeczywiście, 
oba Maydaye są gwiazdami nie-
kwestionowanymi komediowych 
scen. Powiedzieć, że wystawiany 
przez Komedię Mayday 2 cieszy się 

ogromnym powodzeniem, 
to nic nie powiedzieć! 
Przypomnijmy – bohater 
Mayday 2, sequela teatral-
nego hitu Rona Cooneya 
Mayday John Smith, lon-
dyński taksówkarz, oprócz 
dwóch żon i dwóch miesz-
kań ma dwoje nastolet-
nich dzieci. Bigamista, nie 

da się ukryć – przed widzami, bo 
z ukrywaniem przed dwoma rodzina-

mi świetnie sobie bohater Mayday 2 

radzi. A tu nagle w powietrzu za-
wisa… kazirodztwo. Bardzo wiele 
i bardzo gorąco się dzieje! 

– Ale trzeci Mayday jest inny 
– uśmiecha się Wojciech Dąbrowski. 

– Bardzo inny, bo-
wiem zamiast tak-
sówkarza mamy… 
taksówkarkę! Ko-
bieta – bigamistka. 
I też, jak bigamista-
-taksówkarz, nie ma 
lekko. To opowieść 
bardzo przewrot-
na, jak zresztą po-
przednie Maydaye, 
i bardzo zabawna.

N i m  j e d n a k 
w trasę ruszy tak-
sówk a rk a -b iga -
mistka, czeka nas 

miła niespodzianka – czas świątecz-
ny to czas prezentów, więc Wroc-
ławski Teatr Komedia przygotował 
dla widzów prezent – oto w dniach 
między Bożym Narodzeniem 
a Nowym Rokiem, 28 i 29 grud-
nia, odbędą się spektakle Judy 

– na końcu tęczy Petera Quiltera, 
na które bilety kosztować będą tyl-
ko 50 złotych.

To naprawdę piękny prezent 
na czas magiczny, bo dni mię-
dzy świętami to nie są dni zwykłe, 
a w Judy… jest magia znakomite-
go teatru.

Ata

„Judy – na końcu tęczy” – bohaterowie tej niezwyklej opowieści o wielkim talencie, wielkich 
problemach i wielkich uczuciach. Od lewej: Paweł Okoński (Anthony, przyjaciel i akompaniator Judy), 
Justyna Szafran (Judy) i Mariusz Ochociński (Mickey Deans, ostatni, piąty mąż Judy)

Wojciech Dąbrowski
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Rynkowy 
bigos
 Od 2026 roku wszystkie 

nowe samochody sprzedawane 
w USA mają mieć na wyposaże-
niu urządzania uniemożliwiające 
skorzystanie z pojazdu kierowcy 
pod wpływem alkoholu. Przepi-
sy w tej sprawie przyjął Kongres 
Stanów Zjednoczonych. 
 Przeprowadzone niedawno 

badania wykazały, że większość 
Polaków nie oszczędza samodziel-
nie na emeryturę. Do takiej posta-
wy przyznało się ponad 70 proc. 
ankietowanych. Sytuacja jest odro-
binę lepsza w przypadku odkła-
dania pieniędzy na inne cele. Po-
łowa Polaków przyznała, że ma 
oszczędności, a co trzeci z nas mo-
że pochwalić się poduszką powy-
żej sumy pięciu wynagrodzeń.
 Od 9 listopada w Niem-

czech obowiązuje nowy katalog 
kar pieniężnych dla kierowców. 
Przewiduje on m.in. podwojenie 
wysokości kar za przekraczanie 
dozwolonej prędkości. W Polsce 
kary dla kierowców też w górę.
 Rząd Korei Południowej 

ogłosił tymczasową obniżkę 
o 20 proc. podatku na benzynę, 
olej napędowy i gaz LPG, by zła-
godzić wpływ rosnących cen ropy 
naftowej na inflację i koszty ży-
cia (podatek stanowi ok. 40 proc. 
ceny paliw).
 Władze Paryża wydały 

rozporządzenie o ograniczeniu 
prędkości elektrycznych hulajnóg 
do 10 km/godz.
 Niemal dziewięciu na dzie-

sięciu pracowników zgłasza go-
towość do zmiany pracodawcy. 
Co trzeci pracownik w ciągu 
ostatnich dwóch lat sprostał wy-
zwaniu i znalazł nową pracę – wy-
nika z badań przeprowadzonych 
przez serwis Pracuj.pl.
 Kwota przeterminowa-

nych i nieopłaconych zobowią-
zań Polaków spadła po 1,5 roku 
pandemii do 77,8 mld zł. Spadła 
też liczba dłużników, najbardziej 
w grupie 18-24-latków – wyni-
ka z raportu Rejestru Dłużników 
BIG InfoMonitor i bazy informa-
cji kredytowych BIK.
 Dziennik „The Guardian” 

podał, że Amazon zapłaci 500 tys. 
dolarów kary za „niewłaściwe 
informowanie” pracowników 
o przypadkach COVID-19 w ich 
miejscu pracy.

Do rynkowego garnka zaglądał

Arek Wieczorek

W 2021 roku średnia siła nabywcza 
przypadająca na mieszkańca 
w Europie wynosi 15 055 euro. 
Jednak wśród 42 krajów objętych 
badaniem ta kwota jest bardzo 
zróżnicowana. W Liechtensteinie, 
Szwajcarii i Luksemburgu jest 
najwyższa, z kolei w Kosowie, 
Mołdawii i na Ukrainie najniższa. 
Mieszkańcy Liechtensteinu 
dysponują kwotą ponad 34 razy 
wyższą niż Ukraińcy. Takie wnioski 
płyną z nowo opublikowanego 
badania „GfK Purchasing Power 
Europe 2021”.

W 2021 roku Europejczycy mają 
łącznie około 10,2 bln euro na wydatki 
żywnościowe, mieszkaniowe, związane 
z usługami, kosztami energii, prywat-
nymi emeryturami, ubezpieczeniami, 
wakacjami, transpor-
tem i zakupami kon-
sumenckimi. W ujęciu 
per capita (na osobę) 
odpowiada to średniej 
sile nabywczej wyno-
szącej 15 055 euro, co 
równa się nominalne-
mu wzrostowi siły na-
bywczej o 1,9 proc. 
w ujęciu rok do roku. 
Jednak kwota, którą konsumenci mają 
ostatecznie do dyspozycji na wydatki 
i oszczędności różni się znacznie w za-
leżności od kraju.

Awans Brytyjczyków
Wszystkie kraje z pierwszej dzie-

siątki rankingu mają bardzo wysoką 
siłę nabywczą na mieszkańca, wyż-
szą o co najmniej 55 proc. od śred-
niej europejskiej. Generalnie, 16 z 42 
badanych krajów znajduje się powy-
żej średniej europejskiej, pozostałe 26 

poniżej, w tym m.in. Hiszpania, która 
z siłą nabywczą na poziomie 14 709 
euro na mieszkańca jest nieco poniżej 
tej średniej. Ostatnia w zestawieniu, 
Ukraina, ma najniższą siłę nabywczą. 

Jej przeciętny miesz-
kaniec ma do dyspo-
zycji tylko 1892 euro, 
czyli mniej niż 13 proc. 
średniej europejskiej.

Przemysław Dwo-
jak, Senior Director 
w GfK, wyjaśnia: – Po 
stagnacji siły nabyw-
czej w zeszłym roku 
z powodu pandemii 

koronawirusa, w tym roku konsumen-
ci mogą częściowo zrekompensować 
sobie rosnącą inflację poprzez nomi-
nalny wzrost siły nabywczej. Oznacza 
to, iż w 2021 r. mieszkańcy Europy po 
raz kolejny będą mieli do dyspozycji 
więcej pieniędzy dostępnych na wy-
datki konsumpcyjne, usługi, wakacje 
itp. Jednak siła nabywcza nie zacho-
wuje się w ten sam sposób w każdym 
kraju europejskim – podczas gdy Wiel-
ka Brytania awansuje o dwa miejsca 
w rankingu siły nabywczej, również 

z powodu silniejszego funta, sąsiednia 
Irlandia spada o trzy miejsca. Nastę-
pują również pewne zmiany w obrę-
bie poszczególnych krajów, na przy-
kład we Francji, gdzie różnica w sile 
nabywczej pomiędzy regionami się 
powiększa.

Polskie kontrasty
W 2021 roku w Polsce średnia siła 

nabywcza per capita wynosi 8294 eu-
ro, czyli około 55 proc. poniżej śred-
niej europejskiej, co w europejskim 
rankingu plasuje Polskę na 28. miej-
scu. Jednocześnie widoczne jest istotne 
rozwarstwienie w dystrybucji siły na-
bywczej pomiędzy powiatami bogaty-
mi a biednymi. Tylko 82 powiaty dys-
ponują siłą nabywczą na mieszkańca 
wyższą od średniej krajowej, podczas 
gdy 298 jest poniżej tego poziomu.

Agnieszka Szlaska-Bąk, Client 
Business Partner w GfK, dodaje: 
– Po zastoju siły na-
bywczej w zeszłym 
roku związanej z pan-
demią, w tym roku 
również polscy konsu-
menci mogą przynaj-
mniej częściowo zrekompensować so-
bie rosnącą inflację poprzez wzrost 
siły nabywczej. Znaczący wzrost siły 
nabywczej nie do końca oznacza, że 
mieszkańcy Polski po raz kolejny będą 
mieli do dyspozycji więcej pieniędzy 
dostępnych na wydatki konsumpcyjne, 
usługi, wakacje itp. Przy tak wysokiej 
inflacji oznacza to jedynie, że wzrost 
cen dla części Polaków nie będzie aż 
tak bolesny. Jednak najbardziej niepo-
kojące są duże dysproporcje pomię-
dzy powiatami, gdyż dla mieszkań-
ców biedniejszych obszarów wzrost 
cen przy minimalnym tylko wzroście 
dochodów będzie dotkliwy.

W Warszawie bez zmian 
Z rozporządzalnym dochodem 

netto w wysokości 13 566 euro na 

mieszkańca, pierwsze miejsce w ran-
kingu zajmuje stołeczny powiat war-
szawski. Jego mieszkańcy dysponują 
o niemal 64 proc. wyższą kwotą na wy-
datki konsumpcyjne i oszczędności niż 
wynosi średnia krajowa.

Z kolei na końcu rankingu powia-
towego znajduje się powiat kolneń-
ski, gdzie siła nabywcza na mieszkań-

ca wynosi zaledwie 
5558 euro. Odpowia-
da to 67 proc. śred-
niej krajowej i niemal 
37 proc. średniej euro-
pejskiej. Mieszkańcy 

Warszawy mają w swojej dyspozycji 
2,4 razy wyższą kwotę niż mieszkań-
cy powiatu kolneńskiego. 

W porównaniu z rokiem ubie-
głym, w pierwszej dziesiątce rankin-
gu siły nabywczej powiatów w Polsce 
zaszło sporo zmian: Wrocław i Po-
znań zamieniły się miejscami (dziś 
zajmują odpowiednio trzecie i czwar-
te miejsce; na drugim bez zmian 
Sopot), Kraków i Bielsko-Biała awan-
sowały o dwie pozycje (odpowiednio 
na szóste i siódme miejsce), także 
o dwie pozycje awansowało Piaseczno 
(na ósme miejsce), o jedną pozycję, 
na dziewiąte miejsce, awansowały 
Gliwice. Do pierwszej dziesiątki, na 
ostatnie miejsce, weszły Tychy (z siłą 
nabywczą per capita na poziomie 
10 664 euro). MS

Top 10 powiatów w Polsce

Powiat
Liczba 

mieszkańców
Indeks 

krajowy*
Indeks 

europejski* 
1 Warszawa 1 794 166 163,6 90,1
2 Sopot 35 286 147,7 81,4
3 Wrocław 641 928 138,7 76,4
4 Poznań 532 048 137,1 75,5
5 Katowice 290 553 136,4 75,1
6 Kraków 779 966 129,5 71,4
7 Bielsko-Biała 169 756 129,3 71,3
8 Piaseczno 190 606 129,2 71,2
9 Gliwice 177 049 129,1 71,1

10 Tychy 126 871 128,6 70,8

Źródło: © GfK Siła Nabywcza Polska 2021
* Indeks: wartość na mieszkańca / średnia = 100

Średniactwo czy bieda?

Badanie siły nabywczej „GfK 
Purchasing Power Europe 2021” 
jest dostępne dla 42 europej-
skich państw. Pojęcie „siła na-
bywcza” jest rozumiane ja-
ko dochód rozporządzalny po 
odjęciu podatków i darowizn, 
z uwzględnieniem ewentual-
nych świadczeń państwowych. 
Badanie wskazuje poziom siły 
nabywczej na osobę w danym 
roku wyrażony w euro i jako 
wartość zindeksowaną. Ranking 
siły nabywczej GfK jest tworzo-
ny w oparciu o nominalny do-
chód rozporządzalny populacji, 
co oznacza, że podane wartości 
nie uwzględniają inflacji. Wyli-
czenia są przeprowadzane na 
podstawie danych statystycz-
nych dotyczących wysokości 
dochodów i zarobków, świad-
czeń państwowych oraz pro-
gnoz instytucji gospodarczych.

Informacje
o badaniu

Dysproporcje pomiędzy bogatymi a biednymi cały czas są ogromne 

Ostatnie lata należały do 
udanych na polskim rynku 
pracy. Bezrobocie spadało, 
a zarobki rosły. Wzrost 
gospodarczy napędzała 
konsumpcja. Czy dobra 
koniunktura sprawiła, 
że doganiamy już Europę 
Zachodnią?

W 2021 roku Europejczyk 
ma do dyspozycji średnio 
15 055 euro, w Polsce
to 8294 euro.
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Tysiące osób odwiedzają każdego 
dnia to miejsce. I ja się wcale temu 
nie dziwię. Co więcej – moim 
zdaniem zima to bardzo fajny 
czas, by tu zajrzeć.

Już ponad pięć lat temu autorka 
bloga „Dzieciaki na trzepaki” go-
rąco zachęcała rodziców, by wzięli 
swoich podopiecznych i właśnie zi-
mą powędrowali do ogrodu zoolo-
gicznego. W tym konkretnym przy-
padku chodziło o warszawskie zoo, 
bo autorka była z Warszawy. Ja 
– ponieważ jestem z Wrocławia – 
zachęcam do odwiedzenia ogrodu 
w stolicy Dolnego Śląska. Wiem, że 
jest to miejsce znane dzisiaj w ca-
łej Polsce (tu ukłon w stronę preze-
sa wrocławskiego zoo Radosława 
Ratajszczaka, który 
w trakcie swojej 
15-letniej kadencji 
stworzył znakomitą 
placówkę edukacyjną, 
naukową, wspierającą 
ochronę zwierząt), ale zachęt nigdy 
za wiele. Tym bardziej, że niektórym 

wydaje się, że jeśli zoo, to tylko wte-
dy, gdy jest ciepło. A to nie tak.

Wspomniana już przeze mnie au-
torka bloga „Dzieciaki na trzepaki” 
słusznie przekonuje, że to wtedy, kie-

dy wokół ciemno, szaro 
i ponuro za oknem, wy-
cieczka do zoo nabiera 
dodatkowych plusów. 
Przede wszystkim za-
miast siedzieć w domu 

możemy aktywnie i mądrze spędzić 
czas. Poza tym zima to czas, kiedy 

w zoo jest jednak mniej odwiedza-
jących (m.in. mniej osób przyjeżdża 
spoza Wrocławia). A jak nie ma tłu-
mów, to dużo więcej można zobaczyć. 
Nic nas niepotrzebnie nie rozprasza. 
Spokojnie możemy przeczytać udo-
stępnione informacje o zwierzętach. 
Łatwiej również dostać się na pokazy 
karmienia. Zima to również czas, by 
obserwować zwierzęta w innych wa-
runkach. W przypadku wrocławskie-
go ogrodu to także niezwykła okazja, 
by przenieść się z zimnego świata 
do słońca i tropików. Całkiem niezłe 
grzanie czeka nas bowiem w Afryka-
rium. Każdy kto tam był marzy o po-
wrocie, o tym, by jeszcze raz odwie-
dzić to niezwykłe miejsce. 
I nie tylko dlatego, że jest 
tam ciepło…

Afrykarium we Wro-
cławiu to prawdziwa przy-
goda. W jednym miejscu 
mamy możliwość poznania 
niezwykłego świata Morza 
Czerwonego. Odwiedzimy 
Afrykę Wschodnią. Zanu-
rzymy się (tak, tak) w głębinach Kana-
łu Mozambickiego (tak blisko rekinów 

Kiedy szaro i ponuro...
i płaszczek pewnie 
nie byliście). Jest też 
kongijska dżungla… 
Trudno to wszystko 
opisać w kilku zda-
niach. Koniecznie 
trzeba tu przyjść.

Oczywiście poza 
Afrykarium też jest 
moc przyrodniczych 
atrakcji. Dlatego, 
planując wizytę w ogrodzie, musicie 
przeznaczyć na to kilka godzin. Trze-
ba się napatrzeć, poprzyglądać, poro-
bić zdjęcia i notatki… Przy odrobi-
nie szczęścia spotkacie też opiekunów 
zwierząt, którzy na pewno chętnie 

opowiedzą wam o tych pełzających, 
skaczących, latających, biegających, 

pływających, którymi na co 
dzień się opiekują.

Oczywiście nie sposób 
podczas jednej zimowej 
wizyty poznać wszystkich 
mieszkańców wrocław-
skiego zoo. Ogród w stoli-
cy Dolnego Śląska jest bo-
wiem domem dla ponad 
12 tys. zwierząt, przedsta-

wicieli 1100 gatunków. Trzydzieści 
trzy hektary w sercu Wrocławia to 

dom dla zagrożonych gatunków zwie-
rząt, w którym za każdym razem 
można zaobserwować coś całkiem 
nowego. Tym bardziej, że cały czas 
przybywa nowych lokatorów. Tylko 
w ostatnich tygodniach urodziły się 

tutaj gwanako andyjskie (to przodek 
lamy), urocza sajmiri wiewiórcza (ga-
tunek małpy z dorzecza Amazonki), 
jaszczurka ostrobrzucha (w naturze 
występuje tylko w Kenii i Tanzanii, 
ten „miniaturowy smok” jest gatun-
kiem zagrożonym wyginięciem) i gi-
bon białopoliczkowy (przedstawiciel 
krytycznie zagrożonego gatunku; 
w środowisku naturalnym występuje 
tylko na terenie Wietnamu i Laosu).

Zoo to przygoda na wyciągnięcie 
ręki. Pamiętaj.  (tmt)

 Zdjęcia: Rafał Tlak
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