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Ostatnie trzy lata to szereg zmian, w które w gminie Długołęka angażowali się wszyscy,  
i które teraz cieszą każdego mieszkańca. Wśród tych zmian jest pierwszy, ale prawdziwie milowy krok  
do rewitalizacji parku w Szczodrem. Urokliwe ścieżki, trasy edukacyjne, przestronny plac zabaw, 
pomosty dla kajakarzy i wędkarzy, oświetlenie i monitoring. To miejsce nabiera nowego blasku, 
by stać się prawdziwą perełką gminy!

Tutaj naprawdę się inwestuje

Nadzieje i obawy

Ścinawa wciąż zmienia się i rozwija. Widać to choćby  
po rewitalizowanym rynku (na zdjęciu) i licznych innych 
inwestycjach w gminie. – Cieszę się, że możemy tak dużo 
inwestować i niwelować zaniedbania infrastrukturalne sprzed 
dziesięcioleci, a to przede wszystkim dzięki sporemu finansowemu 
wsparciu zewnętrznemu i pozyskiwanym przez nas 
dotacjom – komentuje burmistrz KRYSTIAN KOSZTYŁA. 

– W nowym roku życzyłbym sobie przede wszystkim, aby wróciły 
do normalnego poziomu ceny nośników energii – mówi burmistrz 
Głubczyc ADAM KRUPA – a także tego, aby udało nam się 
zrealizować zaplanowane zadania w ramach uchwalonego budżetu 
gminy, zaś dziękując pracownikom służby zdrowia za ich ciężką 
pracę, życzę wszystkim, żeby pandemia stała się tylko  
złym snem z jakiegoś horroru.

 – Wiele zaplanowanych, istotnych i kosztochłonnych zadań z powodzeniem wykonaliśmy, a część 
tylko rozpoczęliśmy i będziemy je realizować w roku 2022 – podkreśla wójt gminy Kobierzyce 
RYSZARD PACHOLIK (z lewej, obok – wicewójt PIOTR KOPEĆ). – Ważne jest to, że zakończyliśmy 
budowę kanalizacji w jedenastu miejscowościach naszej gminy i jest to największa inwestycja 
infrastrukturalna w naszej historii. Na 33 miejscowości w gminie, tylko cztery nie mają 
kanalizacji, ale składamy wnioski o dofinansowanie budowy kanalizacji w tych wioskach.

Samorząd obiecał 
i wykonał
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Witajcie w naszej małej 
ojczyźnie!

Działając w wielu kierunkach
Budżet Powiatu Oławskiego został uchwalony większością 
głosów. – Po raz pierwszy przekroczyliśmy 100 milionów złotych 
– uśmiecha się starosta ZDZISŁAW BREZDEŃ – i, jak na średniej 
wielkości powiat, jest to wynik przyzwoity. A na progu 2022 roku 
życzyłbym wszystkim optymizmu, cierpliwości i roztropności,  
a Powiatowi Oławskiemu, abyśmy w normalny sposób  
mogli realizować budżet i zaplanowane w nim zadania.
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Mity, fakty, opowiastki
Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat 
udział ludności Polski korzystającej  
z oczyszczalni ścieków wzrósł  
z 53 proc. w roku 2000 do 75 proc.  
w roku 2020. W miastach odsetek ten 
wzrósł z 79 do około 95 proc.,  
zaś na wsiach z 11 do 45 proc.  
Jak wynika z danych Głównego Urzędu 
Statystycznego, największy odsetek 
ludności korzystającej z oczyszczalni 
ścieków odnotowano w roku 2020  
w województwach pomorskim  
(84 proc.) i zachodniopomorskim  
(83 proc.), zaś najmniejszy w lubelskim 
(58 proc.) i świętokrzyskim (66 proc.). 
W latach 2000-2020 liczba miast 
obsługiwanych przez oczyszczalnie 
ścieków zwiększyła się z 801 w roku 
2000 do 942 w roku 2020  
(tj. o 18 proc.). Na ogólną liczbę  
944 miast w Polsce w 2020 roku,  
tylko dwa miasta nie były obsługiwane 
przez oczyszczalnie ścieków.  
W roku 2020 liczba oczyszczalni ścieków 
obsługujących gminy wiejskie wynosiła 
1973 (o 8 więcej niż w roku 2019).  
Jak wynika z przedstawionych przez 
GUS danych, w krajach Unii Europejskiej 
wskaźnik ludności obsługiwanej przez 
oczyszczalnie ścieków wynoszący 
co najmniej 95 proc. odnotowano 
w sześciu państwach: Austrii, 
Hiszpanii, Holandii, Luksemburgu, 
Malcie i Niemczech. Najmniejszy 

odsetek ludności obsługiwanej przez 
oczyszczalnie ścieków odnotowano 
w Chorwacji (37 proc.) i w Rumunii 
(48 proc.). Polska plasuje się w drugiej 
połowie tego zestawienia – spośród 
naszych sąsiadów lepszy wynik mają 
Czechy i Niemcy, porównywalny Litwa, 
a słabszy Słowacja.

• • •
W Katowicach liczba kradzieży 
samochodów spadła z poziomu 
337 w roku 2016 do 79 w 2020 roku. 
Jednocześnie wykrywalność  
w tej kategorii przestępstw wzrosła  
z 16,4 proc. do 76 proc. To jeden  
z efektów funkcjonowania Katowickiego 
Inteligentnego Systemu Monitoringu  
i Analizy, który zdobył pierwszą nagrodę 
w ostatnim konkursie Smart City Poland 
Award 2021. KISMiA tworzy niemal  
300 kamer rozsianych na ponad  
160 km kw. miasta liczącego prawie 
300 tys. mieszkańców. Równolegle 
z projektem KISMiA powstała sieć 
światłowodowa łącząca wszystkie 
miejskie instytucje.

• • •
Magazyn „The Economist” opublikował 
kolejny raport o najdroższych miastach 
świata. Pierwsze miejsce za rok 2021  
zajął izraelski Tel Awiw. W roku 
poprzednim palmę pierwszeństwa 
dzierżyły ex aequo trzy metropolie: 
Paryż, Zurych i Hongkong. W badaniu 

wzięto pod uwagę ceny 200 produktów 
w 173 miastach na całym świecie 
(nie bierze się pod uwagę wysokości 
czynszów). Ponadto według badania 
pandemia koronawirusa i związane z nią 
obostrzenia zakłóciły produkcję i handel 
na całym świecie, co spowodowało 
m.in. załamanie dostaw w wielu 
miastach. Natomiast tempo wzrostu 
było najwyższe od pięciu lat i jego 
średnia dla badanych miast wyniosła 
3,5 proc. Na ostatnim miejscu wśród 
173 miast znalazł się Damaszek, stolica 
Syrii, co ma związek przede wszystkim 
z wojną domową i napięciami 
społecznymi niesprzyjającymi 
gospodarce. Czołowa „10” najdroższych 
miast świata to: Tel Awiw, ex aequo 
Paryż i Singapur, Zurych, Hongkong, 
Nowy Jork, Genewa, Kopenhaga, 
Los Angeles i Osaka. Natomiast „10” 
najdroższych polskich miast powyżej 
200 tys. mieszkańców to: Częstochowa, 
Katowice, Lublin, Gdańsk, Bydgoszcz, 
Gdynia, Łódź, Poznań, Kraków  
i Warszawa. Najtańszym miastem jest 
Radom. Co ciekawe, najdroższym 
miastem w woj. dolnośląskim jest 
Wołów, a nie Wrocław. Natomiast  
w woj. mazowieckim – Otwock,  
a w pomorskim – Nowy Dwór Gdański.

• • •
Zadłużenie samorządów 
systematycznie rośnie, choć nie dla 

każdej gminy, miasta lub powiatu  
niesie to analogiczne skutki.  
O ile w znacznej części jednostek 
samorządu terytorialnego relacja długu 
do dochodów nie przekracza 20 proc., 
to w ponad stu wskaźnik ten przekracza 
już 50 proc. i nie brak też takich, gdzie 
przekroczono 60 proc. Od roku 2017 
systematycznie wzrasta nominalnie 
kwota długu JST. Wzrost ten średnio 
wynosi 10 proc. w skali roku,  
choć w roku 2020 tempo wzrostu 
wyhamowało ze względu na 
ograniczenie inwestowania przez 
samorządy. Rok 2020 przyniósł  
wyraźną polaryzację samorządów  
pod względem poziomu ich zadłużenia 
– 92 samorządy nie odnotowały 
żadnego długu, w przypadku 1582  
jego wysokość spadła, natomiast  
w 1165 JST zadłużenie wzrosło.  
O ile w 1475 samorządach wskaźnik 
zadłużenia w relacji do dochodów nie 
przekracza 20 proc., to w 72 wskaźnik 
ten waha się między 50 a 60 proc.,  
zaś w 40 przekracza 60 proc.

• • •
Trzydziestu prezydentów polskich 
miast powołało Stowarzyszenie 
Prezydentów Miast Polskich  
– Praca, Rozwój, Odpowiedzialność, 
którego głównymi celami  
są m.in.: rozbudowanie platformy  
do dialogu między rządem  
a samorządem, kształtowanie 
wspólnej i spójnej polityki 
samorządów lokalnych, diagnozowanie 
problemów i barier rozwojowych 

miast małych, średnich i metropolii 
oraz opracowywanie sposobów 
ich rozwiązywania. Kolejnymi 
priorytetami są: wspomaganie 
rozwoju gospodarczego, w tym 
rozwoju przedsiębiorczości, 
współdziałanie na rzecz pozyskiwania 
finansowych środków zewnętrznych, 
zielona rewitalizacja miast i stop 
betonozie, wspomaganie rozwoju 
wspólnot i społeczności lokalnych, 
a także działanie na rzecz rozwoju 
kulturalnego, społecznego  
i turystycznego. Członkami nowo 
powołanego stowarzyszenia są 
prezydenci: Chełma, Zamościa, 
Stalowej Woli, Tomaszowa 
Mazowieckiego, Raciborza, Zawiercia, 
Sieradza, Otwocka, Pruszkowa, Puław, 
Żyrardowa, Przemyśla, Bełchatowa, 
Łomży, Świętochłowic, Skierniewic, 
Zgierza, Piotrkowa Trybunalskiego, 
Żor, Mielca, Mysłowic, Siemianowic 
Śląskich, Tarnobrzegu, Gorzowa 
Wielkopolskiego, Radomska, Lubina, 
Bolesławca, Katowic, Torunia  
i Piekar Śląskich.

• • •
Stowarzyszenie Przyjazne Kielce 
domaga się obniżenia wynagrodzenia 
prezesa Wodociągów Kieleckich, który 
zarabia 537 tys. zł rocznie. W Krakowie, 
cztery razy większym od Kielc, prezes 
podobnej miejskiej spółki zarabia  
442 tys. zł rocznie, w Opolu 426 tys. zł, 
we Wrocławiu 402 tys. zł, w Toruniu  
182 tys. zł, a w Szczecinie 217 tys. zł.

Podglądacz samorządowy

W ostatnich kilkunastu tygodniach 
obserwuję w moim kraju wzrost 
empatii w wielu środowiskach. 
Często w tych, których nigdy bym 
nie podejrzewał, że tak ogromna 
jest wśród ich zwolenników chęć 
niesienia pomocy i wsparcia…  
A skoro tak jest, to ponawiamy  
w naszym miesięczniku apel  
o pomoc tym, którzy jej 
szczególnie potrzebują.

Tak, wiem, że i w Polsce nie bra-
kuje osób czekających na wsparcie. 
Niemniej jednak w tym miejscu apelu-

jemy o dar serca dla Malgaszy. Dlacze-
go? Bo im nieporównywalnie trudniej 
żyć niż nawet najuboższym nad Odrą 
czy Wisłą. Tam, daleko, na odległym 
o ponad dziewięć tysięcy kilometrów 
od nas Madagaskarze, potrzebujący 
skazani są wyłącznie na pomoc po-
chodzącą od ludzi i organizacji spoza 
Czerwonej Wyspy. Tak poukładany 
jest ten świat. Niesprawiedliwie. Jed-
nak w dużej mierze to także od nas 
zależy, czy chcemy go choć odrobinę 
zmienić. Warto spróbować.

Od początku istnienia naszego mie-
sięcznika przyglądamy się i piszemy 

o działaniach misjonarzy ze Zgroma-
dzenia Wincentego a Paulo. W miarę 
swoich skromnych możliwości rów-
nież staramy się pomagać. A robimy 
to z pełnym przekonaniem, bo wiemy, 
że polscy misjonarze na Madagaskarze 
robią ogromnie ważne rzeczy. Przed 
laty widzieliśmy je osobiście. Przemie-
rzyliśmy wiele kilometrów w towarzy-
stwie ks. Marka Maszkowskiego (nie-
stety, nasz przyjaciel misjonarz w 2016 
roku zmarł, pełniąc swoją posługę  
i na zawsze został już wśród Malgaszy,  
w swojej drugiej ojczyźnie). Odwie-
dziliśmy szkoły, ośrodki zdrowia, in-
ternaty… Spędziliśmy wiele godzin 
na rozmowach z misjonarzami – laza-
rystami. A służą oni na dalekiej wyspie 
już ponad pięćdziesiąt lat. Jednak bez 
naszej pomocy niewiele mogą zrobić.

W 1968 roku biskupem w diece-
zji Fort Dauphin na południu Mada-
gaskaru został mianowany misjonarz,  
ks. Pierre Zevaco. W tym samym roku 
na Konwencie Generalnym wystosował 
prośbę do wszystkich chętnych księży, 
aby przyłączyli się do pracy na Mada-
gaskarze. Ówczesny ksiądz wizytator 
Franciszek Myszka przekazał prośbę 
wszystkim konfratrom. I tak w 1970 
roku na wyspę trafił ks. Hubert Sinka, 
a rok później – ks. Stefan Zając (swoje 
przygody spisał we wspaniałej książ-
ce „Madagaskar. Polscy misjonarze  

Madagaskar czeka. Ty nie czekaj
św. Wincentego a Paulo”). W ten sposób 
rozpoczęła się piękna, ważna przygoda. 
Dotychczas na Madagaskarze pracowa-
ło 22 lazarystów. Każdy z nich pozosta-
wił tam ogromnie ważny ślad. I rzecz  
w tym, by te ślady zostawiali nadal.

Pomoc dla Malgaszy dzisiaj ma 
szczególną wagę, bo ta przepiękna  
i potężna wyspa u południowo-wschod-
nich wybrzeży Afryki przeżywa jeden 
z największych kryzysów ostatnich lat. 
Do codziennych trudności żywienio-
wych dołączył (tak jak wszędzie) Covid  
oraz potężna susza. Dane WaterAid 

Darowiznę finansową na rzecz misji można przekazać na konto bankowe:
Bank Pekao S.A.

nr rachunku: 31 1240 4533 1111 0000 5433 2487
Sekretariat Misyjny Zgromadzenia Księży Misjonarzy

ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków

Dwanaście milionów Malgaszy nie ma dostępu do czystej wody 

Madagaskar to jeden z najuboższych krajów na świecie. Może choć trochę uda nam się odmienić los Malgaszy? 
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wskazują, że 12 milionów ludzi na Ma-
dagaskarze (czyli 58 proc. mieszkań-
ców wyspy) nie ma dostępu do czystej 
wody, 9 na 10 osób nie ma dostępu do 
przyzwoitej toalety, a 8500 dzieci poni-
żej 5. roku życia umiera rocznie z po-
wodu biegunek spowodowanych bra-
kiem dostępu do czystej wody. Ludzie 
na południu zmuszeni są pokonywać 
kilometry, by dostać się do źródeł wody,  
która często jest wątpliwej jakości. 

Madagaskar czeka także na Twoją 
pomoc. Ty nie czekaj.

Tomasz Miarecki
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Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią się im płaci. 

Wisława Szymborska

Na wieczną wartę odszedł 
STANISŁAW SUSŁO, samorzą-
dowiec, ludowiec i po prostu  
– fajny człowiek. Staszek był naj-
pierw przez kilka lat naczelnikiem, 
a po transformacji ustrojowej  
– dwadzieścia lat wójtem gminy  
Mietków. Był także członkiem  
Zarządu Powiatu Wrocławskie-
go do listopada 2018 roku. Wy-
soki, szczupły, przystojny, z tym 
swoim dziwnym uśmiechem ko-
goś, kto jest zdumiony, że właśnie  
tutaj się jakoś znalazł zupełnie 
przez przypadek, i że ludzie słu-
chają Go tak uważnie…

Takim zapamiętamy Staszka 
w naszej redakcji. Był świetnym, 
pracowitym i nadzwyczaj kom-
petentnym samorządowcem, 
który nigdy nie przechodził obo-
jętnie wobec problemów miesz-

kańców ukochanej przez siebie 
gminy Mietków, dla której bar-
dzo ciężko pracował. 

Dziękujemy Tobie, Staszku, za 
wspólne lata i ogromnie smutno 
nam, że wybrałeś się tak prędko 
w tę długą podróż.

Redakcja „Gminy Polskiej. Krajowego 
Przeglądu Samorządowego”

Rok 2022 będzie czasem, 
w którym znaczenie 
efektywnego zarządzania 
danymi przestrzennymi 
będzie rosnąć 
wykładniczo – wynika  
z prognoz specjalistów. 
Ich zdaniem,  
dane z zakresu  
Business Intelligence  
i Location Intelligence  
to przyszłość. Szacują,  
że zainteresowanie  
wśród JST narzędziami IT  
analizującymi dane 
wzrośnie o 20 procent.

Jak zauważają specjaliści, 2022 rok  
będzie czasem rozwoju umiejętności 
korzystania z danych. Zyskają te sa-
morządy, które nauczą się przekuwać 
informacje w wiedzę i wykorzysta-
ją to w odpowiedni sposób. Chodzi 
przede wszystkim o korzyści dla bu-
dżetu. Samorządy gromadzą rozmaite 
dane, w tym szczegółowe informacje 
przestrzenne, już dłuższy czas. Teraz 
nadchodzi moment na ich efektywne 
wykorzystanie.

Wykorzystać GIS
– Stale rośnie liczba jednostek sa-

morządu terytorialnego korzystają-
cych z narzędzi GIS, czyli aplikacji 
geoinformatycznych. Dane groma-
dzone z użyciem tego typu progra-
mów ułatwiają nie tylko planowanie 
przestrzenne, ale także pracę admi-
nistracji. Moim zdaniem liczba sa-
morządów, które zdecydują się na ko-
rzystanie z rozwiązań GIS również 
w kierunku Business Intelligence, 
wzrośnie w 2022 roku o 20 procent. 
Warto też pamiętać, że samo groma-
dzenie danych to jednak nie wszyst-
ko. Wyniki analiz 
powinny być wyko-
rzystywane do kon-
kretnych celów. W tej 
chwili samorządy nie 
zawsze potrafią w pełni wykorzystać 
potencjał gromadzonych informacji, 
ale to się zmienia. I dobrze, bo JST, 
które znajdą metodę na efektywne 
zarządzanie danymi, szybko na tym 
zyskają – mówi Sławomir Hemerling-
-Kowalczyk, prezes spółki GIAP.

Samorządy stają się firmami
Zarządzanie jednostkami samo-

rządowymi coraz bardziej przypomi-
na biznes. Zdaniem specjalistów, roz-
wój JST w 2022 roku oznacza dalsze, 
a nawet jeszcze bardziej dynamicz-
ne podążanie tą drogą. Pieniędzy 
z podatków nie zawsze wystar-
cza na realizację wszystkich zapla-
nowanych przez samorząd celów.  
Co więcej, samorządowcy obawia-

IT i samorządowa 
strategia biznesowa 

synchronizacji danych między na-
rzędziami wykorzystywanych w po-
szczególnych urzędach, wydziałach, 
a tymi, z których korzystają jed-
nostki podległe. To wyzwanie, które 
dotyczy nie tylko rozwiązań Busi-
ness Intelligence, ale również da-
nych wszelkiego rodzaju. Ten prob-
lem, jak podkreślają specjaliści, 

częściowo rozwiązują już Krajowe  
Ramy Interoperacyjności. Narzuca-
ją one samorządom standardy i wy-
magania dla rejestrów publicznych  
i wymiany informacji w postaci elek-
tronicznej. To jednak proces, który  
w 2022 roku z pewnością będzie 
jeszcze trwał. 

(news, biz)

ją się, że nowy porządek podatkowy  
w ramach Polskiego Ładu negatyw-
nie wpłynie na stan budżetów lo-
kalnych. Kluczem do zarabiania lub 

szukania oszczędno-
ści są właśnie groma-
dzone dane i umiejęt-
ne ich przetwarzanie. 
Mało tego – Business  

Intelligence może wpłynąć na 
zwiększenie przychodów do budże-
tu, umożliwiając skuteczniejszą niż 
dotychczas ściągalność opłat. Roz-
wiązania BI umożliwiają np. prze-
prowadzenie analizy lokalnych de-
klaracji śmieciowych z rzeczywistą 
liczbą osób zamieszkujących daną 
lokalizację.

– Business Intelligence i Location 
Intelligence to już nie przyszłość,  
a w zasadzie kierunek bieżącego roz-
woju JST w 2022 roku. W bizne-
sie narzędzia raportujące w oparciu  
o analizy danych funkcjonują już  
15-20 lat. Dotychczas samorządy nie 
musiały tego robić, ale teraz przyszła 
na nie kolej. Rozwiązania BI już te-
raz posiada m.in. Warszawa, a po-

stępowania w sprawie przygotowa-
nia takich narzędzi prowadzą Kielce 
oraz Poznań. Znalezienie metody na 
odpowiednie przekształcanie danych 
i zarządzanie nimi to klucz do sukce-
su finansowego JST. Tego typu wie-
dza pozwoli znaleźć oszczędności  

i efektywnie zarządzać zasobami sa-
morządu, w taki sposób, aby groma-
dzić środki na inwestycje. Te, jak 
wiadomo, oznaczają rozwój i wzrost 
jakości życia mieszkańców. Dodam, 
że branża IT naturalnie zauważyła 
ten trend i w tej chwili powstają kon-
cepcje na kokpity menedżerskie dla 
systemów GIS z przeznaczeniem dla 
władz samorządowych. To narzę-
dzia raportujące, które będą działać 
w oparciu o już istniejące w urzędzie 
oprogramowanie – dodaje Michał 
Pałka, dyrektor działu IT w GIAP.

Wyzwaniem
synchronizacja

Aby efektywnie korzystać z gro-
madzonych danych, JST muszą roz-
wiązać jeszcze jeden problem – brak 

Business Intelligence – proces przetwarzania danych gromadzonych  
w przedsiębiorstwie lub instytucji, które następnie przekształca się na infor-
macje i wiedzę. W ten sposób menedżerowie i specjaliści otrzymują narzędzia 
do tworzenia strategii biznesowej przedsiębiorstwa oraz niezbędną wiedzę 
potrzebną do podejmowania decyzji. W celu gromadzenia i przetwarzania 
danych wykorzystuje się narzędzia analityczne oraz kokpity menedżerskie, 
służące do prezentacji danych i raportów z przeprowadzonych analiz.

Location Intelligence – element 
Business Intelligence, polegają-
cy na gromadzeniu i przetwa-
rzaniu danych, zdobywanych 
za pomocą analiz przestrzen-
nych z użyciem map i narzędzi 
geoinformatycznych.

Znalezienie metody na odpowiednie przekształcanie danych i zarządzanie nimi to klucz do sukcesu finansowego JST 
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Zyskają te samorządy, 
które nauczą się przekuwać 
informacje w wiedzę.
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Starostwo Powiatowe w Oławie

Starostwo Powiatowe w Oławie
ul. 3 Maja 1

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

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

Bez żadnej przesady można 
powiedzieć o Powiecie 
Oławskim, że działa jak 
dobrze naoliwiona maszyna, 
sprawnie, szybko i bez 
większych awarii. Wszystko 
dzięki dobrze zaplanowanej 
pracy, pozyskiwanym sporym 
zewnętrznym finansowym 
środkom i konsekwencji 
w realizacji wytyczonych 
zadań. A za tym wszystkim 
stoją kompetentni ludzie, 
Zarząd Powiatu, pracownicy 
oławskiego starostwa i radni.

Budżet Powiatu Oławskiego zo-
stał uchwalony większością głosów, 
bez głosów przeciwnych, przy kil-
ku radnych, którzy wstrzymali się 
od głosowania.

Rekordowy i elastyczny budżet
– Po raz pierwszy przekroczyli-

śmy, w sposób planowany, 100 mi-
lionów złotych – uśmiecha się sta-
rosta Zdzisław Brezdeń – i, jak na 
średniej wielkości powiat, sądzę, że 
jest to wynik przyzwoity. Budżet na-
szego Powiatu nazwałbym budżetem 
elastycznym, bowiem staraliśmy się 
stworzyć sobie możliwości działania 
w wielu kierunkach, pokazując róż-
nego rodzaju zadania inwestycyjne, 
i zarazem licząc na to, że w ciągu 
roku uda nam się pozyskać pienią-
dze na to, aby je zrealizować, czy to 
ze współpracy z gminami, czy też  
z programów rządowych lub unij-
nych. Mam też nadzieję, że wresz-
cie zostanie zaakceptowany Krajo-
wy Plan Odbudowy, co zaowocuje  
dostępnymi dla nas środkami fi-
nansowymi. Pragnę podkreślić, że  
Powiat Oławski jest szeroko otwar-
ty na wszelkie możliwości inwesty-
cyjne, które pojawią się w ciągu tego 
roku. A w naszym budżecie – oprócz 
zadań drogowych, których jest sporo –  
jest dokończenie budowy warsztatów 
szkolnych przy Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Oła-
wie. Wiąże się to także z wyposa-
żeniem tychże warsztatów, lecz naj-
prawdopodobniej skorzystamy tutaj  
z możliwości, jakie daje nam pro-
gram Polski Ład. Dzisiaj nie wiem, 
czy to się nam uda, lecz mocno na to 
liczę. Ponadto mamy też trochę za-
dań remontowych i spore przedsię-
wzięcie, które będzie oparte o Polski 
Ład – modernizację i zagospoda-
rowanie budynków Domu Pomocy 
Społecznej w Oławie oraz jednego 
z budynków pomocniczych liceum 
ogólnokształcącego. Jeśli uda nam 
się to zrobić, to w zasadzie – uży-
wając kolokwializmu – całą infra-
strukturę szkolną będziemy mieli 
załatwioną. Pozostaną nam do prze-
prowadzenia modernizacja i remonty 
sal gimnastycznych.

Polski Ład, współpraca z gminami
i RFRD

Z programu Polski Ład Powiat  
Oławski ma do wykorzystania  
15 mln zł, dzięki którym dofinan-
sowane zostaną dwa istotnie i kosz-
tochłonne zadania – modernizacja  
budynku pomocniczego w ogólniaku  
i modernizacja budynków DPS. 

– Co do drugiej transzy Polskiego  
Ładu, to jeszcze nie zdecydowali-
śmy, o jakie dofinansowania będzie-
my wnioskować – mówi starosta 
Brezdeń. – Zarząd skonsultuje to  
z Radą Powiatu Oławskiego, aby 
dobrze wykorzystać te niebagatel-
ne pieniądze. Oczywiście jeśli uda 
nam się je pozyskać. Na razie są to 
jednak tylko możliwości, bowiem 
nic nie jest zagwarantowane. Jeśli 
zaś chodzi o współpracę z gmina-
mi, to opiera się ona na wspólnej re-
alizacji zadań drogowych, czyli jest 
to praca przy drogach powiatowych.  
W tej sferze opieramy się też na 
Rządowym Funduszu Rozwoju 
Dróg, z którego już korzystaliśmy, 
i mam nadzieję skwapliwie skorzy-
stamy w roku 2022.

Kredyty i obligacje
Dzisiaj zadłużenie Powiatu 

Oławskiego wynosi około 30 mln zł,  
zatem nie jest zbyt duże, aczkolwiek 
nie jest też małe. 

– Ale jeśli chcemy się dynamicz-
nie rozwijać i inwestować, to mu-
simy korzystać umiejętnie z poży-
czek i kredytów – wyjaśnia starosta  
Zdzisław Brezdeń. – Powiat, zgod-
nie z ustawą o samorządach, nie ma 
możliwości pozyskania dodatko-
wych funduszy. Nie mamy również 
swojego majątku i nieruchomości do 
zbycia, aby pozyskać środki finan-

sowe na inwestycje. Zatem możemy 
się podpierać kredytem, ale my teraz 
wspieramy się głównie obligacjami, 
lecz jak to będzie w związku z infla-
cją, to dzisiaj trudno mi przesądzić.

Imprezy z zaciągniętym hamulcem
Pandemia oraz związane z nią 

obostrzenia w roku 2021 zdemolo-
wały plany organizacji wielu imprez 
w kraju, także na terenie powiatu 
oławskiego. 

– Trudno mi naprawdę po-
wiedzieć, jak to się będzie działo  
w tej sferze w tym roku – zastana-
wia się starosta Zdzisław Brezdeń. 
– Spotkania, imprezy, różne dzia-
łania prospołeczne oraz kulturalno-
-sportowo-rekreacyjne – to wszyst-
ko wyhamowało. Także te, szeroko 
rozumiane, edukacyjne. Myślę, że 
samo życie przyniesie w najbliższej 
przyszłości jakieś ciekawe podpo-
wiedzi. Dzisiaj naprawdę trudno jest 
coś dodatkowo zaplanować, poza re-
alizowanymi przez nas niektórymi 
cyklicznymi zadaniami. Począwszy 
od poloneza, którego chcemy zatań-
czyć po rocznej przerwie, po uro-
czyste i doniosłe świętowanie od-
zyskania niepodległości. Nie wiem 
jeszcze, co będzie z organizacją  
powiatowych dożynek.

Omikron, przewidywania i obawy
Nikt dzisiaj, w tym naukowcy  

i lekarze, nie może ze stuprocento-
wą pewnością określić, jak następna 
fala pandemii dotknie nasz kraj, sa-
morządy i oczywiście mieszkańców 
gmin. Tak naprawdę to Omikron 
jeszcze nas nie zaatakował, choć jest 
już w kilkunastu województwach. 
Inaczej niż w Polsce, jest w krajach 
Europy Zachodniej – Francji, Portu-

galii, Włoszech i Niemczech. Tam 
codzienne liczby zakażeń sięgają 
setek tysięcy. Warto podkreślić, iż 
niektóre prognozy dotyczące licz-
by zakażeń w Polsce są dramatycz-
ne, choć podobno ten wariant koro-
nawirusa jest mniej śmiertelny niż  
jego wcześniejsze odmiany. 

– Szpital Powiatowy w Oławie 
pracuje dzisiaj na pełnych obrotach 
i, zgodnie z poleceniem wojewody 
dolnośląskiego, mamy w nim łóżka 
covidowe, których jest teraz oko-
ło trzydziestu – podkreśla staro-
sta Brezdeń. – W zasadzie cały od-
dział intensywnej opieki medycznej 
podporządkowany jest opiece osób 
cierpiących na COVID-19, ale boję 
się przede wszystkim tego, że ka-
dra szpitalna w jakimś momencie 
nie będzie w stanie funkcjonować 
na tych wysokich obrotach. Naj-
prawdopodobniej ludzie nie będą  
w stanie tego obciążenia wytrzy-
mać, a normalne ludzkie zmęcze-
nie i fizyczne wyczerpanie weźmie 
górę nad obowiązkiem i poświę-
ceniem. Sądzę też, że w tym trud-
nym czasie większą aktywność  
i zaangażowanie w walce z pan-
demią powinny wykazać placów-
ki podstawowego poziomu opieki 
zdrowotnej. Ale w tym kontekście 
nie mówię o leczeniu szpitalnym.  
Dzisiaj po prostu boję się, że jeśli 
pandemia będzie trwać tak długo 
i nie będzie nawet chwili przerwy, 
oddechu, to – biorąc pod uwagę kło-
poty kadrowe, z którymi borykają 
się szpitale, szczególnie powiato-
we – ludzie nie będą w stanie te-
go fizycznie wytrzymać. A co bę-
dzie z Omikronem? Cóż, nie jestem 
wirusologiem ani lekarzem, lecz 
nie jestem też wielkim sceptykiem  

Działając w wielu kierunkach

i nie sądzę, aby przewaliło się przez 
nas jakieś straszliwe tsunami za-
chorowań i zgonów. Będziemy jed-
nak musieli przez to przejść, a jak 
to kiedyś powiedział jeden z po-
lityków, „co nas nie zabije, to nas 
wzmocni”. Oczywiście martwię się 
tym, że część naszego społeczeń-
stwa nastawiona jest negatywnie 
do szczepień. Większość pacjen-
tów będących pod respiratorami  
i ci, którzy umierają na COVID-19, 
to zazwyczaj osoby niezaszczepione.  
Dziwię się tym ludzkim decyzjom, 
ale przecież żyjemy w wolnym kra-
ju i każdy z obywateli ma prawo 
podjąć decyzję taką, jaką chce.  
Dzisiaj, na progu 2022 roku, życzył-
bym wszystkim optymizmu, cierp-
liwości i roztropności, a Powiatowi 
Oławskiemu, abyśmy w normal-
ny sposób mogli realizować budżet  
i wszystkie zaplanowane w nim  
zadania.

S.G. (TS)

Starosta Zdzisław Brezdeń
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Długołęka

Urząd Gminy Długołęka
55-095 Mirków

Długołęka, ul. Robotnicza 12
tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04

gmina@gmina.dlugoleka.pl
www.gmina.dlugoleka.pl

INWESTYCJE DROGOWE
Wybudowano: 
Drogi – 17 820,72 mb 
Chodniki – 3620,83 mb 
Ciągi pieszo-rowerowe – 1937,54 mb 
Wartość inwestycji: 59 549 004,91 zł

Równanie dróg – 149 000,34 mb 
Naprawa dróg – 100 000,42 mb  
Naprawa poboczy dróg – 23 639,98 mb 
Wartość inwestycji: 1 798 482,66 zł 

INWESTYCJE OŚWIETLENIOWE
Oświetlono: 23 136,5 mb; 637 punktów
Wartość inwestycji: 3 800 000 zł

INWESTYCJE KUBATUROWE
• 5 nowych obiektów o powierzchni użytko-

wej 6945,88 m2

• Obecnie budowane są 3 inwestycje o łącz-
nej powierzchni użytkowej 2707,30 m2

• Remonty (zróżnicowany zakres) wykonano 
w 25 istniejących obiektach gminnych. Obecnie 
prowadzone są remonty w 3 obiektach należą-
cych do Gminy Długołęka

• Zamontowano instalacje fotowoltaiczne  
na 5 obiektach. Obecnie wykonywany jest mon-
taż kolejnych instalacji fotowoltaicznych na ko-
lejnych 7 obiektach.

INWESTYCJE W EKOLOGIĘ
Wymiana starych pieców – 107 urządzeń 
Wartość inwestycji: 1 453 754,80 zł

INWESTYCJE WODOCIĄGOWE
Modernizacja SUW Śliwice: 
• Zwiększenie wydajności układu technolo-

gicznego z 85 m3/h do 130 m3/h
• Zwiększenie retencji wody w zbiornikach 

wody czystej z 450 m3 do ok. 600 m3

Modernizacja SUW Łosice: 
• Zwiększenie wydajności układu technolo-

gicznego z 50 m3/h do 120 m3/h
• Zwiększenie retencji wody w zbiornikach 

wody czystej z 350 m3 do ok. 600 m3

Wartość łączna realizacji obydwu zadań: 
9 707 160,02 zł 

SIECI WODOCIĄGOWE
• Sieć wodociągowa ∅225 Siedlec – Bukowina 

(2,8 km) – 692 618 zł
• Sieć wodociągowa 315 mm PEHD Śliwice  

– 282 717 zł
• Sieć wodociągowa 160 Kiełczów – Mirków 

(2,4 km) – 386 843 zł 
• Sieć wodociągowa ∅160 mm Januszkowice 

– Jaksonowice – 255 943 zł
Wartość łączna realizacji: 1 618 121 zł 

INWESTYCJE KANALIZACYJNE
Podłączonych gospodarstw 1130 
Łącznie 28 690 mb
Łączna wartość: 49 089 489 zł

Witajcie w naszej małej ojczyźnie!
Ostatnie trzy lata to szereg 
zmian, w które angażowaliśmy 
się wszyscy, i które teraz cieszą 
każdego mieszkańca naszej 
gminy. To okres intensywnej 
pracy, której plony zbieramy 
każdego dnia. Dużo udało się 
nam zrobić, ale jeszcze wiele 
przed nami.

Jedna z najbardziej oczekiwa-
nych inwestycji to modernizacja uli-
cy Wiejskiej – najczęściej uczęszcza-
nej i newralgicznej arterii Długołęki. 
Teraz możemy bez obaw korzystać  
z niej czy to samochodem, czy pieszo 
dzięki nowej, szerokiej nawierzchni  
i obustronnym chodnikom. Właścicie-
le okolicznych posesji mogą czuć się 
bezpieczniej dzięki nowej kanalizacji 

burzowej i rowom melioracyjnym sku-
tecznie odprowadzającym wody opa-
dowe w ciągu ulicy Wiejskiej.

Inwestycje komunikacyjne to nie 
tylko ukłon w stronę zmotoryzowa-
nych, to również troska o pieszych 
i rowerzystów. Dla nich za ponad  
2 mln zł zmodernizowaliśmy ścieżkę 
pieszo-rowerową Kamień – Długołęka.  
Teraz pokonywanie tego odcinka jest 

bezpieczne, ekologiczne i służy zdro-
wiu oraz rekreacji.

Pozostając przy ekologii i rekre-
acji – zrobiliśmy pierwszy, ale mi-
lowy krok do rewitalizacji parku  
w Szczodrem. Urokliwe ścieżki, trasy 
edukacyjne, przestronny plac zabaw, 
pomosty dla kajakarzy i wędkarzy, 
oświetlenie i monitoring. To miejsce 
nabiera nowego blasku, by stać się 
prawdziwą perełką naszej gminy!

Dzieci są dumą każdego rodzica. 
Naszą dumą jest to, że byliśmy w sta-
nie zadbać o najmłodszych miesz-
kańców gminy, stawiając w ekspre-
sowym tempie żłobek i przedszkole 
w Kiełczowie. To pierwsza na Dol-
nym Śląsku i największa konstruk-
cja typu modułowego w Polsce, za 
którą zostaliśmy uhonorowani pre-

stiżowym tytułem „Budowy XXI w.”  
w ogólnopolskim konkursie. To dla 
nas zaszczyt, ale większą radość da-
je poczucie realizacji jednej z kluczo-
wych potrzeb mieszkańców – opieki 
nad dziećmi.

Również nasi najmłodsi w Borowej 
zyskali komfortowe, nowoczesne i ko-
lorowe warunki nauki przedszkolnej 
w nowym obiekcie oddanym do użyt-

kowania w pierwszym kwartale 2020 
roku. To przedszkole to miejsce prze-
stronne, przyjazne dzieciom, z pięk-
nym placem zabaw, monitorowane  
i w całości przystosowane do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami.

Pozostając w Borowej, warto sko-
rzystać z nowego ciągu pieszo-rowe-
rowego, jaki zyskała ta malownicza 
miejscowość. Mieszkańcy, a w szcze-
gólności dzieci, mogą się teraz bez-
piecznie przemieszczać wzdłuż ru-
chliwej, a jednocześnie uczęszczanej 
przez pieszych i rowerzystów ulicy 
Lipowej.

Kiełczów jest kolejnym beneficjen-
tem starań o poprawę warunków ży-
cia w gminie. Tu zrealizowano dłu-
go oczekiwane inwestycje drogowe, 
jak na przykład modernizację ulicy  
Modrzewiowej. Teraz jest ona wypo-
sażona w nową nawierzchnię z kostki 
betonowej, szerokie pobocza utwar-
dzone kruszywem, kanalizację desz-
czową, odwodnienia i oświetlenie. 
Komfort i bezpieczeństwo w euro-
pejskim wydaniu! Podobny zakres 
prac został zrealizowany także na uli-
cy Lipowej. Ulica Rzeczna i część 
ulicy Platynowej natomiast zyskały 
tak kluczową w dzisiejszych czasach 
kanalizację sanitarną, która zaspokaja  
w sposób komfortowy i ekologiczny 
potrzeby mieszkańców.

Zieleń to aspekt, który jest bliski 
duszy każdego z nas. Dlatego objęli-
śmy specjalną troską park w Siedlcu, 
w którym wykonano kompleksowe za-
biegi regeneracyjne blisko 120 drzew. 
By efekty można było podziwiać wy-
godnie – powstała nowa nawierzchnia 
parkowych ścieżek i świetlica, która 
zgodnie z duchem czasów zasilana 
jest zieloną energią z paneli fotowol-
taicznych.

Zmiany to nie tylko nowe obiekty, 
to również naprawa tych istniejących, 

a wymagających właściwych decy-
zji. Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Długołęce doczekał się fachowego 
remontu sal, szatni i toalet oraz syste-
mu wentylacji i monitoringu. Zyskał 
bezpieczną i przystosowaną do po-
trzeb osób z niepełnosprawnościami 

windę oraz schludne i kolorowe wy-
kończenie wszystkich pomieszczeń. 
W toku prac jest jeszcze budowa no-
wej sali gimnastycznej, ale na pew-
no warto być cierpliwym, by potem 
cieszyć się mistrzowskimi efektami.

Poczucie bezpieczeństwa to świa-
domość, że w razie potrzeby pomoc 
nadejdzie natychmiast. Dbają o nie 
strażacy z OSP, a my dbamy o nich! 
W Brzeziej Łące przy ulicy Młyń-
skiej powstała nowa, komfortowa  
i funkcjonalna remiza z garażem na 
dwa wozy. Taki obiekt zasługuje na 
nowoczesne wyposażenie, więc do 
dyspozycji strażaków został oddany 
zupełnie nowy wóz ratowniczo-gaś-
niczy, który będzie świetnym wspar-
ciem ich pracy. Nowe pojazdy zasiliły 
również OSP w Szczodrem, Stępinie, 
Długołęce i Pasikurowicach, a wyso-
kiej jakości sprzęt – wszystkie gminne  
jednostki.

Mieszkańcy Kątnej od dawna bo-
rykali się z poruszaniem się wzdłuż 
trasy, którą wielu kierowców podró-
żuje z Oleśnicy do Wrocławia. Teraz 
mogą przemieszczać się wygodnie  
i bezpiecznie dzięki nowemu chodni-
kowi, który powstał w ciągu tej drogi.  

W trakcie prac pozostaje fragment, 
który powstanie dzięki porozumie-
niu z powiatem wrocławskim razem 
z przebudową mostu.

Efektem dobrej współpracy na linii 
Długołęka – Wrocław jest również no-
wy chodnik w Wilczycach, który łą-
czy nas bezpośrednio ze stolicą Dol-
nego Śląska, a zrealizowany został  
w części ze środków magistratu.

Każda gwiazda futbolu gdzieś 
zaczynała, kto wie kogo wychowa  
Godzieszowa… Na pewno doczekała 
się kompleksowej rewitalizacji boi-
ska, która objęła nowe studnie głę-
binowe, profesjonalne nawodnienie, 
murawę, ławki i trybuny. W realizacji 
pozostają szatnie kontenerowe z peł-
nym węzłem sanitarnym – i to pewnie 
nie jest ostatni gwizdek.

Odjechaną atrakcją gminy, która 
jest w zaawansowanym stadium pla-
nowania, jest skatepark w Kiełczo-
wie. Tu deskorolkarze, rolkarze i fani 
hulajnóg zyskają nowoczesną i trwa-
łą infrastrukturę do trenowania popi-
sowych ewolucji i doskonałej zaba-
wy, a także oświetlenie i komfortową,  
małą architekturę.

(TS) 

Wszystkie inwestycje od początku kadencji w liczbach

Zmodernizowana ulica Wiejska – najbardziej uczęszczana arteria Długołęki
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Godzieszowa doczekała się kompleksowej rewitalizacji boiska
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Kobierzyce

Urząd Gminy Kobierzyce
al. Pałacowa 1

55-040 Kobierzyce
tel. 71 369 81 30, 71 369 81 06

fax 71 311 12 52
info@ugk.pl 
www.ugk.pl

 Nierzadko słychać opinie, że 
„Kobierzyce to mogą sobie na 
to czy na tamto pozwolić, bo są 
gminą bogatą”. Jednak czy ci, 
którzy tak mówią zastanawiają 
się, dlaczego gmina ta stała 
się jedną z najzamożniejszych 
gmin wiejskich w kraju  
i jednym z najlepszych miejsc 
do życia w Polsce? Zapewne 
w Kobierzycach nie zadziało 
się tak, jak w popularnej bajce 
„Stoliczku nakryj się!”, i za 
pstryknięciem palców gmina ta 
nie stała się bogatą i świetnie 
się rozwijającą. Trzeba było 
wymyślić jej drogę rozwojową, 
wyznaczyć odpowiednią 
strategię i cele, do których 
miejscowy samorząd dążył 
przez wiele lat. Właśnie tak się 
stało i nic też dziwnego,  
że w tej gminie mieszkańcy 
żyją teraz na bardzo dobrym 
poziomie, korzystając  
z wielu niezbędnych zdobyczy 
cywilizacji. Warto też 
podkreślić, że Kobierzyce  
nie powiedziały jeszcze 
ostatniego słowa.

Samorząd Kobierzyc to oczywi-
ście ludzie działający od lat na rzecz 
miejscowej społeczności. To właś-
nie ich praca i wielkie doświadcze-
nie przyniosły tej gminie sukcesy  
i uznanie – czego przykładem są 
wysokie miejsca w krajowych, ogól-
nopolskich rankingach.

Zarządzanie z COVIDEM w tle
– Rok 2021 był niestety kolej-

nym rokiem, w którym zarządza-
liśmy naszą gminą w specyficz-
nych warunkach podyktowanych 
pandemią i obostrzeniami z nią 
związanymi – mówi wójt Ryszard  
Pacholik. – Było to związane z izo-
lacjami, czego nie lubię, ceniąc sobie 
bezpośredni kontakt z mieszkańca-
mi. COVID-19 jednak nie odpuszcza 
i dzisiaj przyszłość jawi się niepew-
na. Fala goni falę i zapewne będzie-
my zmuszeni z tym żyć, choć to 
bardzo utrudnia nam samorządową 
pracę. Oczywiście jest to sytuacja 
daleka od normalności.

– Szczęśliwie w naszej gminie od 
początku pandemii nie mieliśmy sy-
tuacji absolutnie krytycznej – dodaje  
zastępca wójta Piotr Kopeć – ale  
w związku z tym, że na naszym te-
renie występuje duża wymiana ludzi, 
to i zachorowań jest całkiem sporo.  
Z drugiej jednak strony jesteśmy jed-
ną z najlepiej zaszczepionych gmin  
w regionie. Na Dolnym Śląsku upla-
sowaliśmy się pod tym względem na 
drugim miejscu, a w kraju – na 31. 
Pragnę też zaznaczyć, że w związku 
z tym, iż mieszkańcy gminy Kobie-
rzyce gremialnie się szczepili, doce-

niono nas w dwóch ogólnopolskich 
konkursach i w każdym z nich otrzy-
maliśmy po milion złotych. Pienią-
dze te możemy przeznaczyć na wal-
kę z koronawirusem i jego skutkami. 
Nasze pierwsze pomysły dotyczą 
m.in. tego, aby w szkołach, przed-
szkolach i żłobkach zamontować np. 
oczyszczacze powietrza. Rozważa-

my również możliwość wdrożenia 
programu zdrowotnego dla miesz-
kańców, którzy byli zaszczepieni, ale 
jednak zachorowali. To jednak wy-
maga poszerzonych analiz prawnych 
i ciężko już mówić o szczegółach.

100 mln zł na kanalizację 
i nowa szkoła

Mimo wszystkich przeszkód zwią-
zanych z pandemią, gmina Kobie-
rzyce w roku 2021 rozwijała się jak 
zwykle dynamicznie, a budżet reali-
zowany był zgodnie z planem. 

– Wiele zaplanowanych, istot-
nych i kosztochłonnych zadań z po-
wodzeniem wykonaliśmy, a część 
tylko rozpoczęliśmy i będziemy je 
realizować w roku 2022 – podkreśla  
wójt Ryszard Pacholik. – Ważne jest 
to, że zakończyliśmy budowę kana-
lizacji w jedenastu miejscowościach 
naszej gminy i jest to największa 
inwestycja infrastrukturalna w na-
szej historii. Do wykonania są jesz-
cze tylko odcinki sieci kanalizacyj-
nej, które nie były ujęte w projekcie  
podstawowym. Wraz z budową 
oczyszczalni jest to wielkie zadanie  
opiewające na prawie 100 mln zł  
i w tych jedenastu miejscowościach 
mieszkańcy już mogą się przyłączać 
do sieci kanalizacji sanitarnej. Na to 
właśnie ludzie liczyli, to im obieca-
liśmy i dotrzymaliśmy danego sło-
wa. Warto też podkreślić, że choć 
różnie to wygląda w różnych miej-

scowościach, to tempo przyłączania 
się domostw do sieci jest naprawdę 
duże. Dzisiaj, na 33 miejscowości 
w gminie Kobierzyce, tylko czte-
ry nie mają kanalizacji, ale składa-
my wnioski – także do Polskiego 
Ładu – o dofinansowanie budowy 
kanalizacji w tych wioskach. Poza  
tym kończymy, przeprowadzane są 

odbiory techniczne i jest już dopusz-
czana do użytkowania – wielka, no-
wa szkoła w Bielanach Wrocław-
skich, która znakomicie poprawi 
bazę oświatową w północnej części 
naszej gminy. Rozpoczęliśmy także 
rozbudowę szkoły w Wysokiej, koń-
czymy kapitalny remont szkoły pod-
stawowej w Kobierzycach i planu-
jemy kolejne inwestycje oświatowe 
– w tym rozbudowy szkół w Tyńcu  
Małym i Pustkowie Żurawskim, jak 
również generalny remont Szkoły 
Podstawowej w Pustkowie Wil-
czkowskim. Ponadto projektujemy 
już budowę nowego przedszkola  
na 200 dzieci w Domasławiu.

Z Polskim Ładem na minusie 
Do pierwszej transzy programu 

Polski Ład gmina Kobierzyce zło-
żyła trzy wnioski o dofinansowanie 
inwestycji. Liczba złożonych wnio-
sków wynikała bezpośrednio z za-
sad konkursu. 

– Pierwszy wniosek dotyczył bu-
dowy świetlicy w Nowinach, drugi 
budowy szkoły w Pustkowie Żu-
rawskim, natomiast trzeci związany 
był z budową kanalizacji – wylicza 
zastępca wójta Piotr Kopeć. – Ale  
środki finansowe w wysokości  
2,4 mln zł dostaliśmy jedynie na bu-
dowę świetlicy w Nowinach. Teraz 
zastanawiamy się, jakie wnioski bę-
dziemy składać do drugiej transzy 
Polskiego Ładu i sądzę, że pewnie 

na jakieś przedsięwzięcia eduka-
cyjne i kanalizacyjne. Warto zazna-
czyć, że jeśli chodzi o ten rządo-
wy program, to środki finansowe  
z niego pozyskane nie rekompensują 
niestety pomniejszonych wpływów 
podatkowych do budżetu gminy  
Kobierzyce, jakie są z nim zwią-
zane. 

Janosikowe jak niejeden budżet
 W gminie Kobierzyce miesz-

kają tacy sami ludzie jak w innych 
polskich gminach, a nawet w za-
możnej gminie samorząd potrzebu-
je pieniędzy na rozwój i polepsza-
nie poziomu życia mieszkańców.  
Kobierzycki samorząd będzie płacić 
28 mln zł janosikowego, czyli swo-
istego haraczu na rzecz samorzą-
dów – z powodu różnych przyczyn –  
mniej zamożnych. 

– Oceniam to jako wielką krzyw-
dę dla naszej gminy – zżyma się 
wójt Ryszard Pacholik – bowiem 
płacimy prawdopodobnie jedno  
z najwyższych, w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca, janosikowe 
w Polsce. Osobiście odczuwam to 
jako karę za przedsiębiorczość, do-
brą pracę i za to, że nie przejada-
my pieniędzy, tylko przez wiele 
lat z powodzeniem inwestujemy, 
wzbogacając infrastrukturę gminy. 
Jeśli rozwijamy osadnictwo oraz 
powstają na naszym terenie no-
we firmy, to musimy budować też 
potrzebną ludziom infrastrukturę,  
a to niemało kosztuje. Przykłado-
wo, doprowadzenie wody z Wroc-
ławia do Biskupic Podgórnych 
pochłonęło około 30 mln zł, a roz-
budowa naszych wszystkich szkół 
to kolejne dziesiątki milionów. Ro-
zumiem, że trzeba pomagać gmi-
nom biednym, lecz ta bieda wyni-
ka z różnych powodów. Przecież na 

Samorząd obiecał i wykonał
samorządowej mapie są gminy, któ-
re miały podobne do nas warunki, 
lecz nie wykorzystały swoich szans 
rozwojowych… A teraz gmina  
Kobierzyce płaci wiele milionów 
gminom, w których jest stagnacja,  
i gdzie od kilkudziesięciu lat nie ma 
prawidłowego rozwoju. Przecież te 
28 mln zł wypracowali w różnej for-
mie nasi mieszkańcy – i właśnie im 
zabierane są środki finansowe.

Na rankingowym topie
W niektórych ogólnopolskich 

rankingach – np. „Gmina dobra do 
życia” – dotyczących komfortu ży-
cia mieszkańców, gmina Kobierzy-
ce lokuje się w krajowej czołówce 
(czwarte miejsce). 

– Uczestniczyłem ostatnio  
w wielu zebraniach wiejskich i choć 
mieszkańcy mają oczywiście swoje 
problemy, to generalnie dostrzegają 
i doceniają dobre sprawy dziejące 
się w ich otoczeniu. Wygląda to zu-
pełnie inaczej niż przed kilkunastu 
laty – ocenia zastępca wójta Piotr 
Kopeć. – Sądzę, że trzeba dużo złej 
woli, aby nie dostrzec dynamiczne-
go rozwoju i cywilizacyjnego po-
stępu, który u nas nastąpił. To także 
pokazują regionalne i ogólnopol-
skie rankingi samorządowe. Warto 
też podkreślić, że nasi mieszkańcy 
informują nas o swoich życzeniach  
i oczekiwaniach, które m.in. dotyczą 
budowy ścieżek rowerowych, dróg 
czy chodników. 

– Naszą gminę czekają wiel-
kie inwestycje drogowe. Już roz-
poczęła się przebudowa ronda  
w Magnicach – dodaje wójt Ryszard  
Pacholik. – To skrzyżowanie drogi 
nr 8 z obwodnicą Wrocławia. Przed 
nami także budowa – w nowym ko-
rytarzu – trasy S8, a w przyszłości 
prawdopodobnie rozbudowa auto-
strady A4. To wszystko będzie za-
pewne wiązało się z dyskomfortem 
życia mieszkańców, ale finalnie 
zmieni się na lepsze obraz gminy. 

S.G. (TS)

Od lewej: wójt Ryszard Pacholik i jego zastępca Piotr Kopeć
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Wisznia Mała

Urząd Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9

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

ug@wiszniamala.pl
www.wiszniamala.pl

Rozmowa z wójtem 
gminy Wisznia Mała 
JAKUBEM BRONOWICKIM

– Początek roku 2022 niesie 
dla polskich samorządów wiele 
niewiadomych, także tych zwią-
zanych z wysoką inflacją, dro-
żyzną przede wszystkim energii 
elektrycznej i gazu oraz z nie-
przewidywalną pandemią. Czego 
zatem obawia się pan w tym roku 
najbardziej?

– Tego wszystkiego, co pan przed 
chwilą wymienił. Wyzwań w tym 
roku nie zabraknie i trudno ukryć, 
że jest niełatwo, lecz mimo wszyst-
ko staram się myśleć optymistycz-
nie, wiedząc, że w życiu – tak jak 
na sinusoidzie – raz się jest na górze, 
a drugim razem na dole.

– Tak też sądził pisarz Leopold 
Tyrmand, mówiąc, że „życie to jak 
g...no na kole, raz na górze, raz 
na dole”.

– Właśnie tak to bywa – także 
w życiu samorządowym. Chciał-
bym jednak podkreślić, że my tu-

taj, w gminie Wisznia Mała, nie 
boimy się tych wszystkich wy-
zwań, bowiem musimy dać sobie 

z nimi radę, chcemy im dać ra-
dę i wiemy dobrze, jak to zrobić. 
Przede wszystkim skupimy się 

w roku 2022 na tych zadaniach in-
frastrukturalnych, na które już po-
zyskaliśmy dofinansowania. Są to 
przede wszystkim pieniądze unij-
ne i zależy nam 
wielce na jak 
najlepszym wy-
korzystaniu tych 
środków finan-
sowych dla do-
bra całej naszej społeczności. 
A właśnie rok 2022 jest tym ro-
kiem, w którym będziemy już koń-
czyć wszystkie przedsięwzięcia 
wsparte pozyskanymi przez nas 
zewnętrznymi dotacjami.

– Najlepiej się realizuje zada-
nia inwestycyjne dzięki zewnętrz-
nym grantom finansowym. A na 
tapecie jest teraz program rzą-
dowy Polski Ład, niosący ze sobą 
wiele nadziei i nie mniej znaków 
zapytania.

– Rzeczywiście, jeszcze do koń-
ca nie wiemy, jak to będzie wy-
glądało – patrząc choćby na nasze 
przyszłe dochody gminy. Dochody 
z podatku PIT zmalały nam dość 

Dobro mieszkańców najważniejsze

Mieszkańcy Pawłowic, Zakrzowa i Ramiszowa 
od miesięcy protestują przeciwko budowie spalarni 
Fortum pod Wrocławiem. Wójt gminy Wisznia Ma-
ła Jakub Bronowicki dotrzymał obietnicy, jaką złożył 
protestującym przeciwko tej inwestycji i wydał decy-
zję o odmowie ustalenia środowiskowych uwarun-
kowań dla planowanej spalarni odpadów przy pół-
nocno-wschodniej granicy Wrocławia. Bez tej zgody 
koncern nie może przystąpić do budowy spalarni, ale 
może się odwołać od decyzji wójta do Samorządo-
wego Kolegium Odwoławczego. Wójt swoją decy-
zję argumentuje niezgodnością projektu z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Jak czytamy w piśmie opublikowanym na stronie 
urzędu gminy: „Planowane przedsięwzięcie w rze-
czywistości nie należy do przedsięwzięć związanych 
z działalnością przemysłową, a z gospodarowaniem 

odpadami, tzn. jest obiektem i instalacją do termicz-
nego przekształcania odpadów”, a tymczasem – jak 
argumentuje wójt gminy Wisznia Mała – planowane 
przedsięwzięcie właśnie zakłada uruchomienie in-
stalacji polegającej na termicznym przekształcaniu 
odpadów. Odmowa jest spełnieniem deklaracji zło-
żonej przez wójta Jakuba Bronowickiego w czerw-
cu. Przypomnijmy, wójt podczas spotkania z prote-
stującymi przeciwko spalarni oświadczył: „Nigdy nie 
godziłem się na budowę elektrociepłowni spalającej 
odpady i zrobię wszystko, co mogę w ramach prawa, 
by uniemożliwić realizację tej inwestycji”.

Po tym, jak w maju Fortum ogłosiło, że przymie-
rza się do budowy tuż przy granicy Wrocławia elek-
trociepłowni wykorzystującej paliwo z odpadów 
nienadających się do ponownego wykorzystania, 
rozpętał się spór z mieszkańcami osiedli usytuowa-

nych ledwie kilkaset metrów od planowanej inwe-
stycji. Mieszkańcy Pawłowic i Zakrzowa oraz pod-
wrocławskiego Ramiszowa oskarżyli przedstawicieli 
koncernu o to, że nie mówią całej prawdy o możli-
wym negatywnym wpływie inwestycji na środowi-
sko, a co za tym idzie na ich zdrowie. Przekonują, że 
spalarnia i ciężarówki, które będą dowoziły odpady 
staną się źródłem toksycznych substancji, którymi 
oni będą musieli oddychać. Przedstawiciele For-
tum powoływali się z kolei na ekspertyzę Politech-
niki Wrocławskiej i przekonywali, że instalacja bę-
dzie czysta ekologicznie. W odpowiedzi czterdziestu 
naukowców z kilku wrocławskich uczelni we wspól-
nym liście potępiło nieprzejrzysty sposób działania 
koncernu w tej sprawie. Mieszkańcy zażądali też od 
prezydenta Wrocławia, by zadeklarował, że miasto 
nie przyjmie ciepła ze spalanych odpadów.

drastycznie i powinny być zastą-
pione przez dopływ innych środ-
ków finansowych. Jest jednak 
problem, ponieważ dochody włas-
ne pozwalały realizować nam 
bieżące sprawy związane m.in. 
z budową gminnej infrastruktu-
ry. Przykładowo wybudowanie 
dróg wymaga później ich corocz-
nego utrzymania, a zbudowanie 
przedszkola pociąga za sobą nie-
małe koszty związane chociażby 
z utrzymaniem jego kadry. Na 
przyszłość tych pieniędzy może 
nam zabraknąć i musimy ciągle 
myśleć o powiększaniu dochodów 
własnych gminy.

– Nie można obrażać się na 
Polski Ład, na rząd i na pienią-
dze z tego programu…

– …i my się nie obrażamy ani 
przez chwilę, ale mogłoby to być 
wszystko bardziej przejrzyście 
i wtedy samorządowcy mieliby 
więcej zaufania do tegoż progra-
mu. Wtedy można by było lepiej 
planować kolejne nasze działania.

– Pod koniec roku przedsta-
wił pan swoje stanowisko w spra-

wie spalarni 
odpadów.

– Podstawą 
decyzji jest plan 
zagospodarowa-
nia przestrzen-

nego, nieprzewidujący tego typu 
działalności na tym terenie.

– Ale koncern może się odwo-
łać od tej decyzji…

– …i czekamy na to odwołanie.
– Czym się pan kierował, wy-

dając tę decyzję?
– Oczywiście dobrem mieszkań-

ców, które jest dla mnie i całego 
naszego samorządu najważniejsze.

– Czego możemy panu życzyć 
na progu nowego roku, poza tra-
dycyjnymi życzeniami dobrego 
zdrowia, optymizmu i cierpli-
wości?

– Aby ustąpiła pandemia i żeby 
nie męczyła nas już inflacja.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)
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Wójt Jakub Bronowicki

Dla samorządu Wiszni Małej ochrona środowiska jest bardzo ważna – lampka w ekosłupku przed Urzędem Gminy świeci na zielono, gdy jakość powietrza jest dobra…
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Międzybórz

Łagiewniki

Urząd Gminy Łagiewniki 
ul. Jedności Narodowej 21 

58-210 Łagiewniki
tel. 74 663 34 00
fax 74 894 01 30

gmina@lagiewniki.pl
www.lagiewniki.pl

Urząd Miasta i Gminy Międzybórz
ul. Kolejowa 13

56-513 Międzybórz
tel. 62 785 62 66

tel./fax 62 785 60 19
umig@miedzyborz.pl
www.miedzyborz.pl

W nienormalnych czasach 
spowodowanych pandemią 
samorządy muszą pracować 
normalnie, a w zasadzie lepiej 
niż normalnie, aby podołać 
wyzwaniom. Trzeba przecież 
dobrze planować, realizować 
wszelkie zamierzenia 
infrastrukturalne, pozyskiwać 
zewnętrzne środki finansowe, 
organizować imprezy 
kulturalno-sportowe i wreszcie 
rozliczać inwestycje. Wszystko 
po to, by gminy rozwijały się 
prawidłowo i dynamicznie, 
i aby mieszkańcom żyło się na 
lepszym poziomie. Dzieje się tak 
właśnie w gminie Łagiewniki.

– Z powodu koronawirusa i wszel-
kich ograniczeń związanych z pande-
mią rok 2021 był dla nas bardzo trud-
nym okresem – mówi wójt Jarosław 
Tyniec. – Z drugiej jednak strony, bio-
rąc pod uwagę założenia, plany i cele, 
jakie sobie postawił przed sobą nasz 
samorząd, zrealizowaliśmy je w stu 
procentach. Oczywiście także inwe-
stycje infrastrukturalne, które już wy-
konaliśmy, ale także te będące w trak-
cie realizacji. Zatem plany nie były na 
wyrost, chociażby te dotyczące budo-

wy przedszkola. To przedsięwzięcie, 
istotne dla naszej społeczności, roz-
poczęliśmy w roku 2021 i będzie ono 
kontynuowane w roku 2022.

Jest już budżet gminy Łagiewniki 
na ten rok, a priorytetem będą właś-
nie budowa nowego przedszkola oraz 
rozbudowa Gminnego Ośrodka Kul-

tury, Bibliotek i Sportu 
w Łagiewnikach. 

– Warto podkre-
ślić, że pozyskaliśmy 
pieniądze na zagospo-
darowanie przestrzeni 
wokół naszego przed-
szkola, i jest to prawie 
2,7 mln zł, a przed na-
mi zagospodarowa-
nie stawu trzcinowego 
w Sieniawce – wy-
mienia wójt Tyniec. 
– Wiele osób, także 
spoza naszej gminy, 
jest zainteresowanych 
tym przedsięwzięciem 
i cieszy się z tego, że 
zostanie przywrócona 
świetność tego stawu. 
Powstanie ustronny za-
kątek, w którym będzie 
można odpocząć i są-
dzę, że przywrócenie 

atrakcyjności tego miejsca przyciągnie 
do naszej gminy turystów kochających 
przyrodę.

Gmina Łagiewniki jest beneficjen-
tem programu Polski Ład, który ma 
zrekompensować straty finansowe sa-
morządów wynikające z mniejszych 
wpływów podatkowych. 

Skuteczni w stu procentach
Nic też dziwnego, że inwestorzy coraz 
bardziej interesują się naszą gminą, 
która będzie w przyszłości świetnie 
skomunikowana.

Z dużym prawdopodobieństwem 
można przewidzieć, że gmina Łagiew-
niki będzie rozwijać się prawidłowo 
i dynamicznie. Wszystko dlatego, że 
w łagiewnickim samorządzie ludzie 
pracują mądrze i zgodnie. Zaś na pro-
gu roku 2022 sternikowi – a w zasadzie 
pierwszemu pilotowi – tegoż samorzą-
du wójtowi Jarosławowi Tyńcowi oraz 
jego współpracownikom trzeba życzyć 
realizacji niezbędnych miejscowej spo-
łeczności inwestycji, spadku inflacji, 
optymizmu oraz zminimalizowania 
pandemii. S.G. (TS)

– Mamy wiele pomysłów wynika-
jących z naszych ogromnych potrzeb 
w sferze infrastrukturalnej – wyjaś-
nia wójt Jarosław Tyniec. – Chcemy 
też skorzystać z programu wsparcia 
gmin popegeerowskich, a w planach 
mamy m.in. budowę świetlicy, szatni 
i remizy w Olesznej. Poza tym zamie-
rzamy zmodernizować budynek Urzę-
du Gminy w Łagiewnikach, przepro-
wadzając w nim termomodernizację. 
Ponadto modernizacji wymaga nasza 
ponad 20-letnia oczyszczalnia ście-
ków, którą trzeba przebudować, uno-
wocześnić i wprowadzić w niej nowe 
rozwiązania technologiczne. A nasze 
dwie miejscowości – Radzików i Sie-
nice – zamierzamy podłączyć do sieci 
kanalizacyjnej.

Najprawdopodobniej w roku 2023 
rozpocznie się budowa trasy S8, któ-
rej pierwszy odcinek to Magnice – Ła-
giewniki. 

– Cieszymy się z tego ogromnego 
rządowego przedsięwzięcia komunika-
cyjnego, jednocześnie mając nadzieję, 
że trasa ta zachęci ludzi nie tylko do 
inwestowania, ale również do zamiesz-
kania w naszej gminie – uśmiecha się 
wójt Jarosław Tyniec. – Chcę też za-
znaczyć, że już zauważyliśmy wzrost 
cen nieruchomości na naszym terenie. 

Wójt Jarosław Tyniec
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Do pracy w nienormalnych, 
pandemicznych czasach 
przyzwyczaić się trudno, 
a przecież mieszkańcy 
polskich gmin chcą, aby ich 
reprezentanci w samorządach 
pracowali dobrze, a nawet 
lepiej niż to było wcześniej. 
Dzieje się tak w Międzyborzu, 
w którym wieloletnie zgodne 
współdziałanie daje dobre 
efekty, a wszystko to dla dobra 
ogółu, na rzecz którego działają 
miejscowi samorządowcy. 
Warto podkreślić, że choć 
gmina Międzybórz nie należy 
do zbyt zamożnych, to jest 
na pewno w grupie tych 
jednostek samorządu 
terytorialnego, w których 
konsekwencja i brak 
politykierstwa zbierają dobre 
plony. Dzisiaj wydaje się, 
że nic nie może zatrzymać 
rozwoju tej gminy.

Nie wiadomo oczywiście, co jesz-
cze złego przyniesie ze sobą pande-
mia koronawirusa, ale w Międzybo-
rzu COVID-19 nie jest przeszkodą 
rozwojową nie do pokonania. 

– Notujemy dość dużą liczbę 
zakażeń na terenie naszej gminy, 

większą niż w poprzednich falach, 
ale nauczyliśmy się już z tym żyć 
i w zasadzie funkcjonujemy nor-
malnie – mówi burmistrz Jarosław 
Głowacki. – Choć po kolei 
zamykają się nasze placów-
ki oświatowe i to jest spory 
mankament. Z drugiej jed-
nak strony rok 2022 – pod 
względem inwestycyjnym 
– będzie wyglądał mega-
optymistycznie, bowiem 
budżet w tym roku będzie 
chyba największy od czasu 
rozpoczęcia mojego burmi-
strzowania w Międzyborzu. 
Z pierwszej transzy Pol-
skiego Ładu pozyskaliśmy 
10,5 mln zł, z czego około 
7 mln zł jest dotacją do bu-
dowy nowego, sześciood-
działowego przedszkola. Poza tym 
otrzymaliśmy ponad 3,6 mln zł na 
modyfikację sytemu gospodarki 
odpadami – czyli budowę nowego 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych, kupno śmieciar-
ki i wprowadzenie systemu segrega-
cji odpadów. Niestety, przepadł nam 
trzeci wniosek dotyczący dofinanso-
wania budowy sieci wodociągowej 
z ujęcia głównego do Międzyborza. 
Ale na pewno się nie poddamy i zło-

żymy ten wniosek do drugiej tran-
szy Polskiego Ładu. Mam nadzieję, 
że uda nam się pozyskać dofinan-
sowanie tej istotnej dla nas inwe-

stycji, tym bardziej, że odchudzili-
śmy finansowo ten wniosek o ponad 
2 mln zł, które pozyskaliśmy z puli 
premiera RP, przeznaczonej właśnie 
na dofinansowanie modyfikacji ka-
nalizacji i wszystkiego, co jest z tym 
związane. Finansowe środki z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego z no-
wego rozdania są niesprecyzowaną 
piosnką przyszłości – nie ma bowiem 
kontraktów regionalnych i nawet kra-

jowych, ale na szczęście pozyskane 
przez nas pieniądze pozwolą nam 
realizować niezbędne dla naszej spo-
łeczności przedsięwzięcia. Dzięki 

tym środkom finansowym 
nie musimy czekać kilka lat 
na RPO-wskie pieniądze. 
Udało nam się pozyskać 
także niemal siedmiomi-
lionowe dofinansowanie do 
termomodernizacji przed-
szkola i szkoły podstawo-
wej w Międzyborzu, którą 
ukończymy w roku 2023.

W drugiej transzy Pol-
skiego Ładu będzie nabór 
wniosków dotyczący inwe-
stycji w gminach popege-
erowskich, z dofinansowa-
niem na poziomie 98 proc. 

– Złożymy wniosek o do-
finansowanie wykonania nawierzch-
ni drogowych tam, gdzie w mieście 
budowana była kanalizacja sanitar-
na, drugi będzie powtórką tego, któ-
ry przepadł przy pierwszej transzy, 
a trzeci dotyczy terenu rekreacyj-
nego znajdującego się naprzeciwko 
miejskiego basenu – wylicza bur-
mistrz Jarosław Głowacki. – A 15 lu-
tego złożymy wniosek – i mamy już 
opracowaną dokumentację – do Mi-
nisterstwa Sportu o dofinansowanie 

Dobrze wykorzystują szanse
budowy dużej sali sportowej przy 
szkole podstawowej w Międzybo-
rzu. Taki obiekt jest potrzebny na-
szej społeczności i mamy sporą 
szansę pozyskać zewnętrzne środ-
ki finansowe na to przedsięwzię-
cie. Chcę też podkreślić, że doszli-
śmy do wniosku, iż teraz jest dobry 
czas na inwestowanie, ponieważ ko-
lejne perspektywy unijne nie będą 
prawdopodobnie już tak korzystne 
dla Polski i naszego regionu. Na ra-
zie dofinansowania do inwestycji 
są jednak bardzo wysokie i takie 
niezbyt zamożne gminy jak nasza 
powinny wykorzystać szansę i po 
prostu inwestować. Innego wyjścia 
nie mamy. S.G. (TS)
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Burmistrz Jarosław Głowacki
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Krośnice

Urząd Gminy w Krośnicach 
ul. Sportowa 4 

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

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

Tak jak dla wielu polskich 
samorządów, rok 2021 nie był 
łatwym okresem również dla 
dolnośląskiej gminy Krośnice. 
Pandemia i związane z nią 
obostrzenia, niepewność jutra 
oraz pomniejszone wpływy 
podatkowe trafiające do 
budżetu stanowią niemały 
problem i nie napawają 
optymizmem. A jakby tego było 
mało, miejscowy samorząd 
zmuszony jest do niełatwego 
i stresującego oddłużania 
gminy. Tylko to wystarczy, 
by niezbyt optymistycznie 
patrzeć w przyszłość… 
Jednak trzeba podkreślić, 
że krośniccy samorządowcy się 
nie poddają i z powodzeniem 
rozwijają swoją małą ojczyznę, 
realizując zaplanowane 
zadania infrastrukturalne. 
Właśnie konsekwentna praca 
tych ludzi daje sporo sił, 
aby patrzeć w przyszłość 
z nadzieją na jeszcze lepsze 
jutro. Zaś główną dewizą jest 
realizacja zadań zgodnie 
z najważniejszymi potrzebami 
mieszkańców gminy.

Ze szczepieniami nie najlepiej
W ubiegłym roku pandemia nie 

ominęła gminy Krośnice. 
– Ubolewam nad tym, że poziom 

wyszczepienia w naszej gminie jest 
słaby i w powiecie milickim jeste-
śmy na szarym końcu, co jest bardzo 
niepokojące – mówi wójt Andrzej 
Biały. – A najbardziej martwię się 
o dzieci i młodzież, najmocniej do-
tkniętych przez ostatnią falę korona-
wirusa. Tego wcześniej uniknęliśmy 
dzięki zdalnej nauce w roku szkol-
nym 2020/21, w którym izolacja była 
bardzo skuteczna i nie słyszeli-
śmy o wielu przypadkach zakażeń 
wśród dzieci i młodzieży. Niestety, 
w ostatnich miesiącach nastąpiła 
zmiana i pandemia wzięła na cel lu-
dzi młodych, co widać w naszych 
trzech szkołach, które różnie funk-
cjonują, w zależności od liczby 
zarażonych osób.

Zima w pracy nie przeszkadza
Budżet gminy Krośnice związa-

ny będzie z kontynuacją rozpoczę-
tych już zadań infrastrukturalnych, 
a niezbyt mroźna zima na razie nie 
wpływa negatywnie na tempo przede 
wszystkim prac budowlanych. 

– Rzeczywiście ostatnie zimy nie 
są zbyt srogie, a są wręcz łagodne, 
co w zasadzie pozwala na realiza-
cję różnych inwestycji, także w bu-
downictwie – podkreśla wójt Biały. 
– Kontynuujemy kilka bardzo dla 
nas ważnych inwestycji, w tym bu-
dowę świetlicy wiejskiej w Kuźnicy 
Czeszyckiej, rozbudowujemy remi-

zę w Łazach, a na inwestycyjnej ta-
pecie jest też budowa w roku 2022 
zbiorników wodnych, które będą sta-
nowić zapas wody w razie jakichś 
awarii. Niestety, remonty gminnych 
dróg zrealizowaliśmy w ubiegłym 
roku tylko w 50 procentach. Mieli-
śmy na to pieniądze, lecz firma, któ-
ra miała to wykonać była nadmiernie 
przeciążona zadaniami i po prostu 
nie wyrobiła się w czasie. Ta sprawa 
nie została zamknięta, a wykonawca 
zadeklarował, że dokończy jak naj-
szybciej tę inwestycję, oczywiście 
jeśli pozwoli mu na to pogoda. Pod 
koniec roku 2021 pojawiło się sporo 
możliwości przeprowadzenia inwe-
stycji drogowych, ale samorządy ma-
ją niemałe problemy. Jeśli pozyskały 
dofinansowania zadań, to z drugiej 
strony miały niewiele czasu do koń-
ca roku budżetowego, do kiedy za-
danie należy zakończyć i rozliczyć 
pod względem finansowym. Dosko-
nale wiem, jak to funkcjonuje, gdy 
stoi się pod ścianą, mając dofinan-
sowanie zadania, a inwestycję trze-
ba zrealizować i ją rozliczyć. Wtedy 
wręcz prosi się wykonawców, aby 
stanęli do przetargów i zrealizowali 
zadanie. Dobrze pamiętam rok 2018, 
który pod względem inwestycyjnym 
był dla samorządów bardzo trudnym 
okresem. Teraz dzieje się podobnie, 
a może jest nawet trudniej.

Budżet uchwalony jednogłośnie
Budżet na rok 2022 Rada Gminy 

Krośnice uchwaliła jednogłośnie, co 
dobrze świadczy o wcześniejszych 
pracach w poszczególnych komi-
sjach gminnych i odpowiedzialno-
ści radnych. 

– Staram się być ostrożnym 
optymistą – uśmiecha się wójt 
Andrzej Biały – bowiem, używając 
kolokwializmu, udało się spiąć pro-
jekt budżetu i go uchwalić. Budżet 
naszej gminy jest zdeterminowany 
inwestycjami, o których wcześniej 
mówiłem, czyli przede wszystkim 
kontynuacją przedsięwzięć. Oczy-
wiście, jeśli pozwoli nam na to sy-
tuacja finansowa i dofinansowania 
zadań z programu Polski Ład, to 
w naszym budżecie znajdą się nowe 
inwestycje.

Różnie z Polskim Ładem
Do pierwszej transzy Polskiego 

Ładu gmina Krośnice składała trzy 
wnioski o dofinansowania zadań. 
Jednak zaakceptowano tylko jeden 
– o dofinansowanie budowy kana-
lizacji w części Krośnic – i jest to 
ponad 3,6 mln zł. Przepadł wniosek 
dotyczący dofinansowania wykona-
nia pomieszczenia znajdującego się 
między basenem, a halą sportową. 
Drugi, który nie znalazł uznania 
u oceniających go, dotyczył termo-
modernizacji i przebudowy szkoły 
w Kuźnicy. 

– Ta szkoła jest dla nas priory-
tetem – podkreśla wójt Biały. – To 
skomplikowane oraz bardzo koszto-
chłonne zadanie, które po podwyż-
kach cen materiałów budowlanych 
pochłonie około 10 mln zł. Ponadto 
dzisiaj jest już niemały problem ze 
znalezieniem wykonawców inwe-
stycji, a ci startujący w przetargach 
podbijają ceny. Nie wiem jeszcze 
dokładnie, jakie wnioski o dofinan-
sowania złożymy do drugiej transzy 
Polskiego Ładu. Może dotyczyć będą 

przebudowy i termomodernizacji 
kuźnickiej szkoły, może postara-
my się o pieniądze na przedszkole, 
ale ważna jest również moderniza-
cja stacji uzdatniania wody w Ła-
zach. Chcę wyraźnie zaznaczyć, że 
występując o finansowe dotacje do 
różnych zadań, kierujemy się przede 
wszystkim potrzebami mieszkań-
ców naszej gminy. To co ludzie pra-
gną, to czego im trzeba i to co ich 
boli jest dla mnie najważniejsze. 
Nawet jeśli są możliwości uzyskania 
finansowych dotacji, to nie chcę wy-
dawać naszych wspólnych pieniędzy 
na jakieś spektakularne fajerwerki 
infrastrukturalne. Nie chcemy bo-
wiem robić czegoś i marnotrawić 
naszych sił i środków finansowych 
tylko ze względu na to, że jest taka 
możliwość, i że coś otrzymamy z ze-
wnątrz. Dobrze wiemy, jakie mamy 
potrzeby i na tym chcemy się skupić.

Zadłużenie jak kula u nogi
W roku 2022 gmina Krośnice 

może przeznaczyć na inwestycje na-
wet 8 mln zł, ale wszystko zależy od 
wysokości pozyskanych zewnętrz-
nych grantów. Trzeba też przypo-
mnieć, że samorząd spłaca niemałe 
zobowiązania finansowe. 

– Nasze zadłużenie jest trochę 
mniejsze, ale i tak mocno nas ob-
ciąża – wyjaśnia wójt Andrzej Biały. 
– Ale zadłużenie to jedno, a drugie 
to utrzymanie całej infrastruktury 
wybudowanej za moich poprzed-
ników. Przecież nie każda gmina, 
także nie nasza, musi mieć olbrzy-
mi basen, szkolne schronisko mło-
dzieżowe i kolejkę z parowozem. 
Łącznie te obiekty to skarbonka. 

Nie trzeba fajerwerków…

Corocznie musimy spłacać niespeł-
na 4 mln zł kredytu i obligacji, a do 
tego około 800 tys. zł to tylko obsłu-
ga zadłużenia. Do funkcjonowania 
basenu, schroniska i kolejki dokła-
damy corocznie około 3 mln zł, co 
jest dla nas bardziej uciążliwe niż 
samo zadłużenie gminy.

Samorząd gminy Krośnice pra-
cuje dobrze, choć zadłużenie gmi-
ny i finansowe obciążenia nie są 
komfortowe. Nieźle też układa 
się współpraca wójta z radnymi. 
Taką gminę warto wspierać i trzy-
mać za nią kciuki, a samorządowi 
życzyć stabilizacji i mniejszej in-
flacji, i tego, aby pandemia stała się 
tylko złym wspomnieniem, a także 
zrealizowania wszelkich planów 
inwestycyjnych. A przede wszyst-
kim – szybkiego powrotu do nor-
malnych czasów…

S.G. (TS)

Wójt Andrzej Biały
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Ścinawa

Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie
Rynek 17

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

urzad@scinawa.pl
www.scinawa.pl

Gmina zmienia swój 
wizerunek. Pięknieje miasto 
i realizowanych jest niemało 
inwestycji na terenach 
wiejskich. Tak to zazwyczaj 
wygląda, gdy do głosu 
w samorządzie dochodzą 
ludzie mający nie tylko wielkie 
ambicje, ale także mnóstwo 
energii i dobrych pomysłów, 
aby przekształcać świat 
na lepszy i przyjaźniejszy. 
Dobrze to wiedzą 
samorządowcy w Ścinawie, 
w gminie, w której poziom 
inwestycji – w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca – jest 
wyższy niż np. w znacznie 
większym i zamożniejszym 
Lubinie. O tak wysokich 
nakładach na zadania 
infrastrukturalne wiele 
polskich samorządów 
może jedynie pomarzyć.

Rok 2021 był dla wielu samorzą-
dów okresem niezmiernie trudnym 
i stresującym. Inflacja, podwyżki 
cen energii elektrycznej i gazu oraz 
niezbyt transparentne przyznawanie 
dotacji finansowych z niektórych 
programów na realizację inwestycji 
– mówiąc delikatnie – nie napawa-
ły optymizmem. Ale ten niełatwy 
okres samorząd Ścinawy zaliczył 
na szóstkę.

60 mln zł na kanalizację
 – Generalnie, to zaplanowane 

przedsięwzięcia były i są realizo-
wane terminowo – mówi burmistrz 
Krystian Kosztyła. – Inwestycje wy-
konywane były w miarę sprawnie 
i żadna firma, mimo wzrostu pozio-
mu cen materiałów, nie zeszła nam 
z placu budowy, choć do najwięk-
szych zadań wybieraliśmy wyko-
nawców jeszcze w minionym roku. 
A te najpoważniejsze przedsięwzię-
cia to oczywiście kanalizacja gmi-
ny i przebudowa dróg – w tym 
drogi wojewódzkiej przebiegają-

cej przez cztery wsie. Pod koniec 
roku 2021 ogłosiliśmy przetarg na 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
w kolejnych czterech wsiach i sukce-
sywnie realizujemy projekt wspar-
ty rekordowymi finansowymi 
środkami unijnymi z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie. To blisko 
60 mln zł dotacji, którą otrzy-
maliśmy na rozbudowę sieci 
kanalizacji sanitarnej i – jeśli 
wyłonimy wykonawcę na po-
czątku tego roku – to oprócz 
dziesięciu wsi, w których 
trwają już prace budowlane, 
wiosną rozpoczną się roboty 
w kolejnych czterech miejsco-
wościach – Krzyżowej, Tu-
rowie, Dąbrowie Środkowej 
oraz Dąbrowie Dolnej.

Rewitalizacja rynku i zieleni
oraz zagospodarowanie 
nabrzeża Odry

Finalizowana jest rewi-
talizacja rynku Ścinawy, 
a w ramach tego projektu 
– dofinansowanego z Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolno-
śląskiego kwotą 11,5 mln zł – 
ukończono już rewitalizację 
jednej z zabytkowych kamie-
nic, gdzie planuje się urucho-
mienie centrum dla organizacji poza-
rządowych. Podpisano także umowę 
z renomowaną firmą Park-M ze Sta-
rego Sącza dotyczącą rewitalizacji 
terenów zielonych w mieście i już 
zaczęły się, w ramach prac przygo-
towawczych, wycinki suchych drzew. 

– Ponadto jesteśmy też benefi-
cjentem projektu, którego liderem 
jest Stowarzyszenie „Rzeczpospo-
lita Samorządna” – dodaje bur-
mistrz Krystian Kosztyła. – Nie-
dawno ogłoszono wyniki naboru 
do konkursu w ramach RPO i sto-
warzyszeniu temu, którego nasza 
gmina jest członkiem założycie-

lem, przyznano środki m.in. na za-
gospodarowanie nabrzeża Odry 
w Ścinawie i budowę ścinawskiego 
portu oraz na zbudowanie niewiel-
kiej przystani w Dziewinie. Projekt 

ten obejmuje również przystanie 
wodniackie w Lubiążu w gminie 
Wołów i w Brzegu Dolnym, a tak-
że budowę fragmentów ścieżek ro-
werowych, które będą wiodły do 
tych portów i przystani. Na ten ca-
ły projekt Stowarzyszenie „Rzecz-
pospolita Samorządna” otrzymało 
z dolnośląskiego RPO aż 32 mln zł. 
Jest to projekt ambitny, bardzo zło-
żony, składający się z wielu przed-
sięwzięć inwestycyjnych. Dlatego 
w stowarzyszeniu koncentrujemy 
się teraz na tym, aby jak najszybciej 
przystąpić do ogłoszenia przetar-
gów wyłaniających wykonawców, 

wiedząc doskonale o tym, 
że rynek jest trudny. Na 
zrealizowanie tego zadania 
mamy czas do jesieni roku 
2023, dlatego też zwieramy 
szyki – chcąc, aby zasadni-
cze prace rozpoczęły się już 
w roku 2022.

Dotacja z Polskiego Ładu
Ścinawa otrzymała także 

wsparcie z rządowego pro-
gramu Polski Ład, a dota-
cja finansowa związana jest 
z modernizacją stacji uzdat-
niania wody i samej sieci 
wodociągowej, która jest 
mocno przestarzała i gdzie-
niegdzie pochodzi nawet 
z roku 1935. 

– Takie starocie były właśnie 
w rewitalizowanym rynku, ale 
wszystkie rury wodociągowe w cen-
trum miasta już wymieniliśmy, choć 
w innych częściach Ścinawy jest 

jeszcze trochę do zrobienia, choćby 
w obrębie ul. Wołoskiej – podkreśla 
burmistrz Kosztyła. – Dlatego też 
w ramach tego zadania chcemy wy-
mienić stare i zużyte sieci wodocią-
gowe, a dodatkowo zautomatyzować 
i zmodernizować stację uzdatniania 
wody w Ścinawie. Na to dostaliśmy 
ponad 8,5 mln zł i już szykujemy 
się do ogłoszenia przetargu. Dodam 
jeszcze, iż w tym wniosku o dofi-
nansowanie uwzględniona jest rów-
nież budowa kanalizacji w części 
ul. Wrocławskiej.

75 mln zł na inwestycje
W roku 2022 gmina Ścinawa wy-

da na inwestycje podobną kwotę jak 
w roku 2021, czyli około 75 mln zł. 
Porównując poziom dochodów włas-
nych – w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca – ścinawski samorząd 
ma mniej pieniędzy niż inne bo-
gatsze gminy powiatu lubińskiego, 
a mimo tego jest liderem pod wzglę-
dem wydatków inwestycyjnych, czyli 
tych, które determinują rozwój. 

– Cieszę się, że możemy tak dużo 
inwestować i niwelować zanie-
dbania infrastrukturalne sprzed 
dziesięcioleci, a to przede wszyst-
kim dzięki sporemu finansowe-
mu wsparciu zewnętrznemu i po-
zyskiwanym przez nas dotacjom 
– komentuje burmistrz Krystian 
Kosztyła. – Staramy się też przy-

Tutaj naprawdę się inwestuje
ciągać na nasze tereny nowych in-
westorów i zmierzać do tego, że-
by dochody z podatków PIT i CIT 
systematycznie rosły. Niedaw-
no sprzedaliśmy kolejną działkę 

w Strefie Aktywności Gospo-
darczej w Ścinawie, za którą 
otrzymaliśmy ponad 3 mln zł. 
To rekordowa transakcja w hi-
storii gminy, przedsiębiorca za-
mierza przenieść tam siedzi-
bę swojej firmy, która zajmuje 
się m.in. rewitalizacją torów 
kolejowych, zapowiada też, 
że będzie potrzebował ludzi 
do pracy. Ponadto jeden z in-
westorów z Wołowa kupił te-
ren, gdzie niegdyś funkcjono-
wał POM, później firma Delta, 
i tworzy tam obecnie niedużą 
stocznię, która produkować bę-
dzie łodzie motorowodne oraz 
tzw. pływające domy. Powsta-
nie tam także salon sprzedaży 
motorówek. Wcześniej firma 
ta działała na terenie Niderlan-
dów i Włoch.

Dzisiaj samorząd ścinawski 
imponuje zgodnością działania, 
skutecznością oraz impetem, 
z jakim realizuje zadania in-
frastrukturalne. Na progu no-
wego roku warto zatem życzyć 
mieszkańcom gminy – poza 
tradycyjnymi życzeniami zdro-
wia, szczęścia i optymizmu – 

przede wszystkim cierpliwości 
w oczekiwaniu na zakończenie wie-
lu trwających obecnie inwestycji 
– przede wszystkim kanalizacyj-
nych – których realizacja zapewne 
jest dla komfortu ich życia kłopot-
liwa i powoduje utrudnienia komu-
nikacyjne, jednak wszystko dzieje 
się przecież dla dobra mieszkań-
ców, więc warto trochę poczekać. 
Samorządowi życzymy dalej takiej 
ambicji, dynamiki pracy i konse-
kwencji w realizacji budżetowych 
planów oraz pozyskania następ-
nego worka zewnętrznych dotacji 
finansowych. S.G. (TS)

Rewitalizowany ścinawski rynek
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Burmistrz Krystian Kosztyła
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Radłów – Radlau

Urząd Gminy Radłów
ul. Oleska 3

46-331 Radłów 
tel. 34 359 90 04, 05, 23 

fax 34 359 90 04, 05
ug@radlow.pl

www.radlow.pl

Chojnów – miasto

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 oświetle-
niowe 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 
Ekonomiczną – 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. 

Muzeum Regionalne w Chojnowie
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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

 Temu samorządowi 
od wielu już lat nie brakuje 
konsekwencji i kompetencji, 
dlatego gmina wiejska 
Radłów rozwija się w sposób 
zaplanowany i przemyślany. 
Jej niezaprzeczalnym atutem 
jest dobra wieloletnia 
współpraca władz gminy 
z radnymi, co jest wartością 
dodaną. Warto też podkreślić, 
że mimo tego, iż samorząd 
radłowski dobrze pracuje, 
to wsparcie jego działań 
przez decydentów, w gestii 
których jest przekazywanie 
dotacji finansowych, jest 
niewystarczające, żeby nie 
powiedzieć – symboliczne. 
To niezrozumiałe, tym bardziej, 
że właśnie takim niezbyt 
zamożnym gminom jak Radłów 
powinno się pomagać 
w prawidłowym rozwoju 
i pokonywaniu trudności.

Rok 2021 był dla samorządu 
gminy Radłów czasem nie najgor-
szym, choć był to oczywiście rok 
przesłonięty pandemią. 

– W zasadzie na początku roku 
mieliśmy całkowity lockdown – mówi 
wójt Włodzimierz Kierat. – Pozamy-

kane firmy, szkoły i praca zdalna, tak-
że w urzędzie gminy. Wiązało się to 
z zarządzaniem gminą w nienormal-
nych czasach. Pierwsza połowa roku 
była trudna, ale później trochę się 
uspokoiło. Także dzięki szczepionce, 
która do nas dotarła, lecz niestety od-
setek wyszczepialności mamy jeden 
z niższych na Opolszczyźnie.

Najważniejsze, że niezbędne inwe-
stycje zaplanowane w roku 2021 udało 
się w Radłowie przeprowadzić. 

– Także przy wsparciu zewnętrz-
nych dotacji – podkreśla wójt 
Kierat. – To m.in. prawie 400 tys. zł 
z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg Lokalnych, które przeznaczy-

my na przebudowę drogi gminnej 
Radłów – Biskupskie Drogi. Ponad-
to otrzymaliśmy wsparcie finanso-
we w wysokości około 230 tys. zł 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich dla województwa opol-
skiego, na przebudowę drogi gmin-
nej w Kolonii Biskupskiej. Otrzy-
maliśmy także dotację na krótki 
odcinek drogi z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. Zrobiliśmy też 
drogi wewnętrzne – w Sternalicach 
i Wichrowie – które sfinansowali-
śmy z budżetu naszej gminy. Jeśli 
zaś chodzi o miękkie zadania, to 
uczestniczyliśmy w projekcie „Nasze 
przedszkola”, który pomógł nam 

Granty niezbędne jak tlen
w finansowaniu zajęć dodatkowych 
skierowanych do przedszkolaków.

Warto też zaznaczyć, iż gmina 
Radłów otrzymała 600 tys. zł z pierw-
szej transzy wsparcia przeciwcovi-
dowego. 

– Niestety, z powodu pandemii 
nie zorganizowaliśmy po raz drugi 
przeglądu orkiestr dętych, który od 
lat cieszy się wielkim zainteresowa-
niem – wspomina wójt Włodzimierz 
Kierat – a ubiegłoroczne dożynki 
gminne były bardzo okrojone.

Tegoroczny budżet gminy Radłów 
został przez radnych uchwalony jed-
nogłośnie i złożone zostały również 
wnioski o dofinansowania inwestycji. 
W pierwszej transzy Polskiego Ładu, 
na trzy wnioski, zaakceptowano jedy-
nie jeden z nich, dotyczący remontu 
sal – jednej w Radłowie, znajdującej 
się nieopodal budynku urzędu gmi-
ny, oraz drugiej przy OSP w Nowych 
Karmonkach, na co dostaliśmy milion 
złotych. Natomiast nie uwzględniono 
naszych wniosków dotyczących dota-
cji na przebudowę oczyszczalni ście-
ków w Sternalicach i na przebudowę 
gminnych dróg. Zaś w połowie lutego 
złożymy wnioski o dofinansowania 
do drugiej transzy Polskiego Ładu, 
a ponadto liczymy na wsparcie finan-
sowe z programu dotyczącego gmin 
popegeerowskich, do którego w ubie-
głym roku złożyliśmy trzy wnioski, 
ale niestety nie otrzymaliśmy żad-
nego wsparcia finansowego. A prze-
cież gmina Radłów jest gminą typo-

wo wiejską i popegeerowską, i mamy 
ponad dwa tysiące hektarów użytków 
rolnych, kiedyś zarządzanych przez 
ówczesne Państwowe Gospodarstwa 
Rolne. Warto podkreślić, iż realizacja 
tegorocznego budżetu będzie uzależ-
niona od tego, czy pozyskamy środ-
ki zewnętrzne na inwestycje. To ze-
wnętrzne wsparcie finansowe jest nam 
niezbędne. Na początku roku najbar-
dziej obawiam się nowej, nieprzewi-
dywalnej fali koronawirusa, a także 
wysokiej inflacji i nadmiernych pod-
wyżek cen gazu, energii elektrycznej 
i węgla. Najbardziej potrzeba nam 
dużo dobrego zdrowia, optymizmu, 
troszkę szczęścia i realizacji zamie-
rzonych celów. S.G. (TS)

Wójt Włodzimierz Kierat
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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

Choć w budżecie na rok 2022  
jest sporo środków 
finansowych, z czego 20 procent  
będzie przeznaczonych  
na zadania inwestycyjne,  
to miejscowy samorząd  
ma wiele obaw związanych 
z inflacją i ponadnormalnym 
wzrostem cen gazu i energii 
elektrycznej. Nie wiadomo 
jeszcze, co przyniesie kolejna 
fala pandemii, dzisiaj można 
tylko powiedzieć z absolutną 
pewnością, że nic dobrego.  
Z drugiej jednak strony  
w Głubczycach samorząd 
realizuje zaplanowane zadania, 
pod młotek idą nieruchomości 
i mimo wszystko władze gminy 
patrzą w przyszłość  
z umiarkowanym optymizmem. 
Nie jest to jednak nic 
dziwnego, gdy spogląda się na 
wielowiekową historię Głubczyc 
– wojny, pożary i zarazy nigdy 
nie złamały żyjących tutaj ludzi.  
Z dużą pewnością można zatem 
orzec, że tak będzie działo się 
nadal.

Budżet na rok 2022 Rada Miej-
ska w Głubczycach uchwaliła znacz-
ną większością głosów 29 grudnia  
roku 2021, czyli przysłowiowym 
rzutem na taśmę.

Ponad 100-milionowy budżet
– Po raz pierwszy – od czasu, gdy 

pracuję w samorządzie – nie byłem 
przy głosowaniu, ponieważ musia-

łem pojechać do Opola, do wojewo-
dy, aby podpisać aneks do umowy  
i bardzo mi na tym zależało – mówi  
burmistrz Adam Krupa. – Przebu-
dowę ul. Karola Miarki wykonu-
jemy dzięki środkom finansowym  
z Funduszu Inwestycji Strategicz-
nych. Jest to zadanie z listy rezer-

wowej, a wykonawca późno zaczął 
realizację tego przedsięwzięcia i nie 
wyrobił się w terminie. Półtora mi-
liona złotych dotacji mogło prze-
paść, ale wojewoda poszedł nam 
na rękę, bowiem doszedł pewnie do 
wniosku, że zwłoka z wykonaniem 
przebudowy nastąpiła z przyczyn 
obiektywnych. Koszt tej inwestycji 
opiewa na 2,5 mln zł – i robiliśmy 
już większe – ale z drugiej strony 
ta okazała się jedną z najtrudniej-
szych jakie prowadziliśmy, bowiem 
przy jej realizacji napotkaliśmy pod 
ziemią wiele niezinwentaryzowa-
nych obiektów, nawet sprzed II woj-
ny światowej. Budżet naszej gmi-
ny na rok 2022 wynosi 115 mln zł,  
a część naszych wydatków sfinan-
sowaliśmy po raz pierwszy dość 
dużym kredytem wynoszącym  
3 mln zł. Warto jednak podkreślić,  
że – w porównaniu do innych samo-
rządów – jesteśmy zadłużeni mini-
malnie. Przyznam, że pożyczać nie 
lubię i nie chcę długu powiększać, 
bowiem zobowiązania finansowe 
zawsze trzeba spłacać.

Zaniedbania wychodzą bokiem
Wprawdzie budżet gminy Głub-

czyce jest imponujący, ale na po-
czątku tego roku nie wiadomo, jak 
będzie z jego wykonaniem. 

– Rządzący przestali panować 
nad cenami, a to, co się stało z ener-
gią elektryczną i gazem zakrawa na 
coś niebywałego – ocenia burmistrz  
Krupa. – Oczywiście na tę sytua-
cję w Polsce ma wpływ także to, co 
się dzieje na arenie międzynarodo-
wej, lecz obarczanie winą tylko Unii  

Europejskiej, Rosjan i Niemców jest 
po prostu nieuczciwe. Teraz właś-
nie wychodzą bokiem lata zaniedbań  
w energetyce i nietrafione kontrakty 
gazowe. Pamiętam euforię związaną  
z wybudowaniem Gazoportu. Skro-
plony gaz miał zapewnić dywersy-
fikację jego dostaw i właściwe ceny 
oraz niezależność od rosyjskich do-
staw. Dzisiaj okazało się to fikcją, ale 
nikt nie artykułuje, że ten gaz nie jest 
tani. Nieuczciwe jest także to, co usły-
szałem wczoraj w telewizji z ust jed-
nego z posłów partii rządzącej, że sa-
morząd jest winien podwyżkom cen 
gazu, ponieważ samorządowcy nie 
napisali jakichś pism. To niepraw-
da! Okazuje się, że część mieszkań-
ców dostało 54-procentową podwyż-
kę cen gazu – zgodnie z zaleceniem 
Urzędu Regulacji Energetyki –  
a inni mieszkańcy obarczeni zosta-
li podwyżką kilkusetprocentową, co 
jest ogromnym nadużyciem. Przykre 
jest także to, że rządzący nie potrafią 
się przyznać do błędu, który trzeba 
naprawić i można to zrobić szybko, 
przeprowadzając przez Sejm odpo-
wiednią poprawkę w ustawie. 

Ceny energii także w górę
Podwyżki w znaczący sposób 

uderzają w polskie samorządy, tak-
że w głubczycki. 

Nadzieje i obawy
– Mówiłem o tym przez dwa la-

ta – wspomina burmistrz Adam  
Krupa. – Nasze gminne budyn-
ki ogrzewane są gazem, a z ostat-
niej węglowej kotłowni w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Głubczycach 
zrezygnowaliśmy w ubiegłym ro-
ku. Koszty utrzymania rosną nam 
dramatycznie i jeśli chodzi o gaz, 
jest to dodatkowo kilkaset tysięcy 
złotych do wydania. A co do ener-
gii elektrycznej, to w październiku 
zgłosiła się jedna firma, która pod-
niosła nam cenę – w porównaniu 
do poprzedniego roku – o 82 proc.,  

lecz w grudniu wykonawca prze-
słał nam pismo, że odstępuje od 
umowy, bowiem nie jest w stanie 
dostarczyć nam energii w ramach 
ustalonego wzrostu cen. Wskutek 
tego przejdziemy na taryfę rezerwo-
wą i będziemy mieli 150-procento-
wy wzrost ceny energii. Na energię 
elektryczną wydajemy w roku oko-
ło milion złotych, a przy tej zwyżce 
będziemy musieli znaleźć następne 
1,5 mln zł. Nie mówiąc już o tym, 
że podwyżki cen gazu mogą znie-
chęcić mieszkańców do wymiany 
przestarzałych pieców. Będziemy 
musieli rozliczyć się z programu 
„Czyste powietrze”, ludzie zadekla-
rowali się w nim uczestniczyć, a już 
pod koniec ubiegłego roku niektó-
rzy z nich rezygnowali z programu. 
Apeluję, aby to przemyśleli, biorąc 
pod uwagę swoje własne zdrowie, 
że węgiel także podrożał oraz to, że 
sytuacja z gazem kiedyś się uspo-
koi. Pewnie tanio nie będzie, lecz 
nie będzie również kosmicznych  
podwyżek.

Omikron za progiem
W Europie Zachodniej Omikron 

już dominuje. W Polsce też już jest, 
ale jeszcze nie nabrał mocy. 

– Przeszedłem już COVID-19  
i zapewne jestem bardziej zabezpie-

czony, ale prognozy dotyczące licz-
by zachorowań nie są optymistycz-
ne – ocenia burmistrz Adam Krupa. 
– Warto też podkreślić, że gmina 
Głubczyce otrzymała 500 tys. zł  
nagrody za poziom zaszczepienia 
mieszkańców – trochę więcej od 
średniej krajowej – ale konkurencja 
była na niskim poziomie.

Przede wszystkim inwestować
Warto podkreślić, że tegoroczny 

budżet gminy Głubczyce jest pro-
inwestycyjny. Na inwestycje infra-
strukturalne samorząd przeznaczy 

20 mln zł. 
– To bardzo dobry 

wynik, którego do-
tąd nie było – podkre-
śla burmistrz Krupa –  
a zadania, które reali-
zujemy i będziemy re-
alizować są prorozwo-
jowe. Przykładem jest 
łącznik między ulica-
mi Wrocławską, Li-
pową i Żeromskiego  
w Głubczycach. Droga 
ta stanie się kiedyś uli-
cą, przy której będzie 
50 działek przezna-
czonych pod budow-
nictwo indywidualne. 
A w ubiegłym roku 
sprzedaliśmy za niezłą 
cenę trzy działki przy 
ul. Karola Miarki, co 
mnie niezmiernie cie-
szy. Mamy też pomysły 
co do innych bocznych 
ulic, w czym pomocny 
jest rządowy Program 
Inwestycji Strategicz-
nych, z którego dosta-

liśmy 5 mln zł. A na nowy rok ży-
czyłbym sobie przede wszystkim, 
aby uspokoiły się i wróciły do nor-
malnego poziomu ceny nośników 
energii, które będą do zaakcepto-
wania przez naszych mieszkańców 
i samorząd. Ponadto, aby udało 
nam się zrealizować zaplanowane 
zadania, w ramach uchwalonego 
budżetu gminy. A dziękując pra-
cownikom naszej służby zdrowia 
za ofiarność i ciężką pracę, życzę 
wszystkim, żeby pandemia stała się 
tylko złym snem z jakiegoś horroru.
 H.S. (TS)

Gmina Głubczyce dysponu-
je atrakcyjnymi terenami in-
westycyjnymi zlokalizowa-
nymi nieopodal obwodnicy 
miasta, które przeznaczone 
są pod działalność przemy-
słową i usługową – rzemiosło, 
usługi publiczne i techniczne, 
handel, gastronomię, sport  
i kulturę. Warto podkreślić, 
że dopuszcza się lokalizację 
funkcji mieszkaniowej zwią-
zanej z prowadzoną działal-
nością usługową, obiekty za-
plecza technicznego, garaże, 
budynki gospodarcze i maga-
zyny. Możliwa jest zabudowa 
produkcyjno-usługowa przy 
jednoczesnym zakazie lokali-
zacji zakładów stwarzających 
zagrożenie dla życia ludzi, za-
kładów o zwiększonym ryzy-
ku występowania poważnych 
awarii, składowisk odpadów, 
przeładunku i dystrybucji ma-
teriałów ropopochodnych.

Burmistrz Adam Krupa

F
O

T
. S

Ł
A

W
O

M
IR

 G
R

Y
M

IN

UWAGA
INWESTORZY!!! 



14  Gmina Polska    nr 1 (104) | styczeń 2022

Od dawna zapowiadana. 
Przez wielu oczekiwana. 
We wrocławskim Pawilonie 
Czterech Kopuł (oddział 
Muzeum Narodowego  
we Wrocławiu) od połowy 
grudnia pokazywana jest 
„Abakanowicz. Totalna”.

Magdalena Abakanowicz to ar-
tystka rozpoznawalna. Wysoko ce-
niona i równie wysoko wyceniana 
na aukcjach. Jej prace pokazują, że 

w znakomitej większości wytrzy-
mały próbę czasu. Zmuszają do re-
fleksji, czasami prowokują. Raczej 
nie pozostawiają obojętnymi tych, 
którzy z nimi się spotkają.

Jak mówią kuratorki tej wysta-
wy Barbara Banaś i Iwona Dorota  
Bigos, to pierwsza całościowa pre-

zentacja znajdującego się w zbio-
rach wrocławskiego muzeum do-
robku artystycznego Abakanowicz. 
Wrocławskie Muzeum Narodo-
we posiada największą i najbar-
dziej reprezentatywną kolekcję jej 
prac. Kolekcja jej dzieł liczy około  
400 obiektów. Jednak nie liczba, ale 
jakość oraz przekrojowy charak-
ter zgromadzonych prac świadczą  
o wyjątkowości wystawy. Współpraca 
Magdaleny Abakanowicz i Mariusza  
Hermansdorfera, wieloletniego ku-

ratora zbiorów i byłego dyrektora 
wrocławskiej placówki, zapoczątko-
wana w latach 70. XX wieku przero-
dziła się w pełną zrozumienia i wza-
jemnego szacunku przyjaźń.

„Abakanowicz. Totalna” jest na-
prawdę czymś wyjątkowym. Łą-
czy w sobie element wizualny i do-

kumentalny. Spotykamy się nie 
tylko z pracami artystki, ale również  
z dokumentacją procesu twórcze-
go. Ogrom tej prezentacji wymusił 
(w dobrym znaczeniu tego 
słowa) istotną reorganiza-
cję niezwykłej przestrzeni 
Pawilonu Czterech Kopuł. 
Chęć pokazania dorobku 
Abakanowicz w taki wła-
śnie sposób spowodował, 
że „totalna prezentacja” 
zawłaszczyła część prze-
strzeni wystawy stałej ko-
lekcji sztuki polskiej. Przez osiem 
miesięcy, do 28 sierpnia tego roku, 
to właśnie abakany i jutowe postaci 
rządzić będą tym miejscem. 

Na zwiedzających czekają m.in. 
słynne wielkoformatowe kompo-
zycje przestrzenne – „Abakany”, 
„Tłum”, „Plecy”, „Postaci siedzące”, 
a także dzieła unikatowe – jak „War 
Games” czy „Koło z liną”. Dla mnie 
odkryciem stała się teka graficzna 
„Katarsis”. Została ona przygoto-
wana w latach 80. ubiegłego wieku 
z okazji powstania we Florencji wie-
lofigurowej kompozycji plenerowej. 
Warto zatrzymać się przy tych ry-
sunkach, które nie są tak do końca 
ilustracją form rzeźbiarskich. Gra-
ficzny komentarz do nich? Chyba 
coś więcej…

Totalna wystawa Spotkanie z Abakanowicz to tak-
że próba pokazania warsztatu ar-
tystki. Przy czym chodzi nie tylko  
o sposób wykonywania prac. Jak mó-
wią kuratorki wystawy, jest tam też 
próba (moim zdaniem udana) poka-
zania logistyczno-kreacyjnego za-
plecza związanego z przygotowy-

waniem kolejnych wystaw. 
Tego, co Abakanowicz ro-
biła, budując swoje miejsce 
na mapie światowej sztu-
ki. Mamy wgląd w listy, 
umowy, rachunki. Są fil-
my, zdjęcia… 

Niektórzy cały czas 
pamiętają Abakanowicz 
jej udział w 2002 roku  

w obronie poznańskiego arcybisku-
pa, razem z niemałą grupą wielkopol-
skich „elit”. To jednak epizod, który  
w żaden sposób nie może wpływać 

na wyjątkowość tej artystki. Kto  
z nas nie zrobił w życiu absurdalnych, 
głupich rzeczy? Tutaj – na wrocław-
skiej wystawie – liczy się swoiste wi-
zjonerstwo jednej z najwybitniejszych 
polskich artystek XX wieku. I to ono 
przechodzi do historii. Reszta to śla-
dy, które prowadzą każdego z nas po 
krętych ścieżkach życia. Magdalenę  
Abakanowicz doprowadziły na 
szczyt.  (tm)

Z teki graficznej „Katarsis” (1985 rok) 
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Dwadzieścia sześć figur składa się na instalację „Plecy” (1976 rok)
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Nowy rok – ma taki ładny 
numer: 2022! – to szansa na 
nowy uśmiech, który przywoła 
nam spotkanie z Wrocławskim 
Teatrem Komedia. Korzystajmy  
z tej szansy… Śmiech to zdrowie, 
a tak bardzo teraz jest nam ono 
potrzebne.

Nim jednak przejdziemy do te-
go, co się na scenie będzie działo 
na przełom ie 
stycznia i lutego, 
przypomnę, że  
– zdrowie jest naj-
ważniejsze! – od 
1 grudnia wejście  
do WTK jest możliwe tylko po oka-
zaniu certyfikatu o zaszczepieniu 
przeciwko COVID-19 lub po oka-
zaniu aktualnego wy-
niku testu RT-PCR lub 
wyniku testu antygeno-
wego na obecność wirusa 
SARS-CoV-2 z wynikiem  
negatywnym. 

– Każdy, kto kupuje bi-
let do WTK, akceptuje nasz 
regulamin. Sprawdziliśmy 
to od strony prawnej, nie 
ma ograniczeń jeśli idzie 
o sprawdzanie kodu QR  
– podkreśla współdyrektor 
WTK, Wojciech Dąbrowski.

Wybór spektaklu styczniowo-lu-
towego łatwy nie jest. Zacznijmy od  
23 stycznia – Edukacja Rity Willy’ego 
Russella to opowieść o ludziach, któ-
rych dzieli niemal wszystko. On – pro-
fesor szacownego uniwersytetu, al-
koholik. Ona – dziewczyna ambitna, 
ale tylko fryzjerka. To „tylko” to dla 
dziewczyny problem, więc zapisuje 
się na Wolną Wszechnicę, by poprzez 
studia nad literaturą nadać sens życiu, 

a przede wszyst-
kim – wejść w za-
mkniętą dla niej 
krainę warto-
ści. Oczywiście, 
pierwsze skoja-

rzenie to Pigmalion G.B. Shawa, ale 
Russell wokół tego skojarzenia opla-
ta inną nieco historię… Otóż mocno  

popijający Frank 
okazuje się znako-
mitym nauczycie-
lem, Rita czyni sta-
łe postępy, ale też 
przecho dzi swoistą 
ewolucję, wtapiając 
się coraz bardziej  
w nowe śro dowisko. 
Czy nie traci przy 
tym prawdziwej sie-
bie? I to jest bardzo ważne w Edukacji 
Rity – opowieść o tym, jak nawzajem 
ludzie potrafią się zmieniać, choć nie 
są to proste sprawy. Na początku mię-
dzy Frankiem-mistrzem a Ritą-uczen-
nicą rodzi się konflikt, ale okazuje się, 
że w sumie mają sobie wiele do da-
nia, że ich relacja wzbogaca obie stro-
ny… Konflikt zamienia się w porozu-

mienie, porozumienie 
– w przyjaźń, a może 
nawet coś od przyjaź-
ni gorętszego? Pro-
ces edukowania Rity 
nie jest łatwy, ale duet  
Wojciech Dąbrowski 
(Frank) i Magdalena 
Margulewicz (Rita)  
czuje tę trudną drogę  
ku nowemu światu  
Rity znakomicie.

A początek lutego? 
Oczywiście Judy – na 

Dobry początek

końcu tęczy Petera Quiltera (4, 5, 6 lute-
go), spektakl będący prawdziwie nową 
drogą znakomitego wrocławskiego te-
atru, drogą ciekawą i pełną zaskoczeń, 
bo Judy… to nie komedia, ale tragiko-
media, opowiadająca o ostatnich mie-
siącach życia Judy Garland… Londyn, 
hotel Ritz, kariera wspaniałej aktorki 
powoli gaśnie. Od dziecka 
faszerowana lekami, nie gar-
dzi alkoholem. Towarzyszą 
jej ostatni, piąty mąż, oraz 
przyjaciel – pianista. Justyna  
Szafran (Judy) mówi: – Nie 
chcę Judy naśladować, ale 
chcę oddać całą pasję jej ży-
cia! Najpierw widziałam to 
życie jako dramat, ale re-
żyser – Wojciech Dąbrowski popro-
wadził to inaczej, pokazując też jasną 
stronę bohaterki, jej radość śpiewania, 
jej miłości, mężczyzn, z którymi jej się 
nie zawsze układało, ale których ko-

chała i którzy ją kochali. 
Mariusz Ochociński, czyli 
ostatni mąż Judy, Mickey 
Deans, stworzył postać 
niejednoznaczną. Bo ow-
szem, zależy mu na wystę-
pach Judy z przyczyn czy-
sto materialnych… – Ale 
to nie wszystko – mówi.  
– Chcę pokazać, że Mi-
ckey naprawdę Judy ko-
chał. I to się aktorowi zna-
komicie udało.

Trzecia postać, akom-
paniator Judy, piani-

sta Anthony, to majstersztyk Pawła  
Okońskiego. – Chciałem, aby widzo-
wie zobaczyli, że to człowiek, wie-
lostronny człowiek – mówi Paweł  
Okoński skromnie. I jego Anthony to 
artysta, znakomity pianista, ale ze sła-
bościami, podobnymi do słabości Judy. 
Ale nie to jest najważniejsze – Anthony,  

gej, kocha Judy, stara się jej 
pomóc i robi to niezwykle 
przekonująco. Fantastyczna 
historia, świetne aktorstwo, 
a do tego – wielkie przebo-
je Judy Garland… W sumie 
oba spektakle – i Edukacja 
Rity, i Judy – na końcu tęczy  
to popis bardzo dobrej te-
atralnej roboty, a przede 

wszystkim znakomitego aktorstwa,  
a wszyscy wiemy, że żadne nagranie, 
żaden spektakl online nie ma takiej 
zdolności wchodzenia do naszej duszy 
jak spektakl żywy. AtaPeter Quilter „Judy – na końcu tęczy” – Justyna Szafran (Judy) i Paweł Okoński (Anthony)

Willy Russell „Edukacja Rity” – Magdalena Margulewicz (Rita) i Wojciech Dąbrowski (Frank)
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Rynkowy 
bigos
»	Paulo Sousa w mało ele-

gancki sposób porzucił pol-
ską reprezentację, by prowadzić  
Flamengo, najbogatszy klub pił-
karski Brazylii. Grubo ponad  
300 tys. zł miesięcznie okazało się 
niedostateczną płacą dla Sousy.  
I może dlatego nad Wisłą praco-
wał tak jak pracował…?
»	Już za trzy dekady co drugi 

mieszkaniec Polski – czyli rów-
nież potencjalnie co drugi polski 
konsument – będzie miał ponad 
50 lat.
»	Szacunkowa wartość towa-

rów i usług zakupionych w Polsce 
przez cudzoziemców w trzecim 
kwartale ubiegłego roku ukształ-
towała się na poziomie 8,5 mld zł,  
co oznacza wzrost o 22,4 proc.  
w porównaniu rok do roku, ale aż 
o 35 proc. mniej w porównaniu 
do 2019 r. 
»	W ostatnich dniach sprawo-

wania władzy rząd Angeli Mer-
kel zatwierdził sprzedaż broni do 
Egiptu i Singapuru o wartości pra-
wie 5 mld euro. Dzięki tym trans-
akcjom niemiecki eksport broni 
osiągnął w 2021 r. nowy rekord  
w wysokości 9,04 mld euro.
»	Od kilkunastu dni towa-

rzyszy nam Polski Ład. Ilu zy-
ska? Ilu straci? Niepokoją się 
głównie osoby prowadzące jed-
noosobową działalność gospo-
darczą oraz samorządowcy.  
Władza uspokaja.
»	Dziennik „Rzeczpospolita” 

podaje: „Kandydat zgłaszający się 
do pracy coraz częściej prowadzi 
wstępne rozmowy z chatbotem, 
zaś automatyczny system wyko-
rzystujący sztuczną inteligencję 
sprawdza jego umiejętności i to, 
czy będzie pasował na dane sta-
nowisko. Jeśli tak, to interneto-
wa platforma pomoże wdrożyć go 
do nowych obowiązków, a potem 
zautomatyzowany system ułatwi 
mu bieżący kontakt z działem 
kadr czy wybór benefitu”.
»	Alaksandr Łukaszenka 

zajął pierwsze miejsce w rankin-
gu łapówkarzy OCCRP – mię-
dzynarodowego konsorcjum ba-
daczy i dziennikarzy śledczych. 
Jurorzy byli jednomyślni, cho-
ciaż w tym antyrankingu o pal-
mę pierwszeństwa walczyło aż 
1167 korupcjonistów z całego 
świata. 

Do rynkowego garnka zaglądał
Tomasz Miarecki

Czy czeka nas nowa zimna 
wojna? Czy do łask powrócą 
paliwa kopalne? Czy młodzi 
odwrócą się od lewicującego 
Facebooka? Czy kobiety 
zachwieją rynkiem akcji?

Specjaliści duńskiego Saxo Banku 
po raz kolejny podzielili się progno-
zami na temat tego, jakie ważne wy-
darzenia czekają świat w 2022 roku. 
Chociaż nie są to oficjalne prognozy 
rynkowe Saxo na 2022 rok, specjali-
ści instytucji ostrzegają, że wielu inwe-
storów może być w błędzie, oceniając 
prawdopodobieństwo wielu zdarzeń 
jako znikome. 

A oto szokująca dziesiątka poważ-
nych „wrożbitów” z duńskiego banku. 

1. Zielona rewolucja nie teraz
Zdając sobie sprawę z zagrożenia 

inflacją wynikającego ze wzrostu cen 
surowców oraz z ryzyka katastrofy 
gospodarczej spowodowanej niere-
alistycznym harmonogramem zielo-
nej transformacji, politycy odłożą ce-
le klimatyczne na boczny tor. Poluzują 
biurokrację inwestycyjną na pięć lat 
w przypadku produkcji ropy naftowej 
i na dziesięć lat w przypadku wydo-
bycia gazu ziemnego, aby zachęcić 
producentów do zapewnienia odpo-
wiednich i rozsądnych cenowo dostaw, 
które wypełnią lukę pomiędzy obecną 
a przyszłą, niskoemisyjną energetyką.

2. Cios dla Facebooka
Facebook z tętniącego życiem me-

dium młodych ludzi stanie się platfor-
mą dla „boomerów”. Młodzi ludzie są 
coraz bardziej zniechęcani przez al-
gorytmy Facebooka, zamieniające ich 
doświadczenia z mediami społecznoś-
ciowymi w jednolitą pętlę sprzężenia 
zwrotnego z identycznymi treściami 
lub nawet gorzej – treściami niena-
wistnymi i szerzącymi dezinformację. 
Własne badania Facebooka sugerują, 
że nastolatki spędzają dwu- lub trzy-
krotnie więcej czasu na TikToku niż 
na Instagramie (który jest najmłod-
szym należącym do Facebooka por-
talem społecznościowym), a ich pre-
ferowanym sposobem komunikacji 
z przyjaciółmi jest Snapchat. Marze-
nia Zuckerberga o monopolu legną  
w gruzach.

3. Problemy za oceanem
Chaotyczne wybory prezydenckie 

w Stanach Zjednoczonych w 2020 r. 
stanowiły moment grozy dla wielu 
amerykańskich instytucji. Urzędujący 
prezydent Donald J. Trump początko-
wo odmówił przyznania się do poraż-
ki w wyborach i zarzekał się, że wy-
bory zostały sfałszowane. Spotkało się 
to z powszechną sympatią wśród jego 

Szokujący rok? 
elektoratu. To sprawi, że kilka klu-
czowych wyścigów do Senatu i Izby 
Reprezentantów w 2022 r. stanie pod 
znakiem zapytania, a jedna lub obie 
strony sprzeciwią się zatwierdzeniu 
wyników głosowania, co uniemoż-
liwi nowemu Kongresowi ukonsty-
tuowanie się i planowe rozpoczęcie 
obrad 3 stycznia 2023 r. Joe Biden 
będzie rządzić za pomocą dekretów,  
a amerykańska demokracja znajdzie 
się w zawieszeniu.

4. Inflacja w USA
Oficjalny amerykański odczyt CPI 

(wskaźnik cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych) osiągnął wartość szczy-
tową na poziomie 11,8 proc. w lutym 
1975 r. W 2022 r. po pandemii Covid  
gospodarka, a w szczególności rynek 
pracy, będą zmagać się z poważnie 
ograniczoną podażą pracowników  

– 10,4 mln wakatów na rynku pra-
cy nie zostanie w dużej części zli-
kwidowane. Wywoła to ogromną pre-
sję płacową. Do IV kwartału 2022 r. 
wynagrodzenia dolnej połowy zara-
biających Amerykanów będą rosnąć  
w tempie 15 proc. rocznie. W efekcie 
jeszcze przed początkiem 2023 r., po 
raz pierwszy od II wojny światowej, 
roczne tempo inflacji w Stanach Zjed-
noczonych przekroczy 15 proc.

5. Unijny superfundusz
Aby przeciwdziałać wzrostowi 

populizmu, pogłębić zaangażowanie  
w spowolnienie zmian klimatycznych 
i bronić swoich granic w miarę wy-
cofywania amerykańskiego paraso-
la bezpieczeństwa, Unia Europejska 
ustanowi nowatorski superfundusz  
o wartości 3 bilionów dolarów, który 
zamiast z nowych podatków będzie fi-
nansowany ze składek emerytalnych. 

Tym samym, z czasem, młode poko-
lenie skorzysta na silniejszym ryn-
ku pracy i mniej niesprawiedliwych 
obciążeniach podatkowych. Nowy 
system sprawdzi się i doprowadzi to 
do stopniowego obniżania podatków  
dochodowych.

6. Zamiast błyskawic finanse
Zdaniem duńskich specjalistów 

kobiety nie będą już dłużej czekać.  
W 2022 r. rozpoczną masowe, oddolne 
działania, aby zmusić firmy łamiące 
prawa obywatelskie do zmiany dys-
kryminujących ze względu na wiek 
czy płeć praktyk. Choć kobiety osią-
gają niższe zarobki, mają lepsze wy-
niki w zakresie oszczędności niż męż-
czyźni. Oszczędności te przydadzą się 
teraz, gdy kobiety postanowią wziąć 
sprawy we własne ręce i wykorzystać 
swoje znaczące wpływy na rynkach 

finansowych. Swoimi oszczędnościa-
mi będą wspierać akcje firm z najlep-
szymi wskaźnikami reprezentacji ko-
biet na stanowiskach kierowniczych 
średniego szczebla i wśród kadry  
zarządzającej.

7. Nowe sojusze
Światowe sojusze geopolityczne 

wejdą w fazę drastycznej korekty ze 
względu na złowróżbny koktajl nowej 
deglobalizacyjnej geopolityki i znacz-
nie wyższych cen energii. Kraje za-
leżne od importu większości surow-
ców energetycznych w gwałtownie 
zmieniającym się świecie będą mu-
siały podjąć szybkie działania w ce-
lu reorientacji strategicznych sojuszy 
i zabezpieczenia długoterminowych 
dostaw energii. W ramach jednego  
z takich sojuszy Indie, dysponujące 
potężnym sektorem technologicznym, 
mogłyby dołączyć do Rady Współpra-

cy Zatoki Perskiej. Sojusz taki ograni-
czyłby niepewność energetyczną Indii.

8. Spotify w tarapatach
Muzycy są gotowi na zmiany, po-

nieważ obecnie wytwórnie i plat-
formy streamingowe przechwytują  
75-95 proc. przychodów ze słuchania 
muzyki. W 2022 r. nowa technologia 
oparta na blockchainie (systemie ma-
gazynowania informacji w formie sil-
nie zdecentralizowanej) umożliwi im 
odzyskanie należnej im części przy-
chodów z branży. Platforma oparta 
na NFT zaoferuje nie tylko nowy spo-
sób weryfikacji własności praw, ale 
również sposób ich dystrybucji – bez 
udziału pośredników. W 2022 r. usłu-
ga oparta na NFT nabierze rozpędu.

9. Nowa zimna wojna?
Technologia hipersoniczna i prze-

strzeń kosmiczna będą kluczowymi 
elementami nowej fazy pogłębiają-
cej się rywalizacji pomiędzy Stanami 
Zjednoczonymi a Chinami na wszyst-
kich frontach – zarówno gospodar-
czym, jak i wojskowym. Do rywali-
zacji dołączą inne mocarstwa. Broń 
hipersoniczna sprawi, że konwen-
cjonalna, a nawet nuklearna zaczną 
być przestarzałe. W 2022 roku może 
zacząć się masowy wyścig zbrojeń, 
w który zaangażują się Rosja, Stany 
Zjednoczone, Chiny, Unia Europej-
ska i Indie. Nowa broń może zachwiać 
wiarą w zasadę wzajemnego gwaran-
towanego zniszczenia w przypadku 
wojny jądrowej, ponieważ szybkość 
i manewrowość technologii hiperso-
nicznych sprawi, iż świetna obrona 
może całkowicie zapobiec atakowi, 
a nawet stworzyć nowe możliwości 
przeprowadzenia pierwszego ataku. 

10. Rewolucja w medycynie
W 2022 r. nastąpi przełom dzięki 

podejściu wieloczynnikowym, ponie-
waż powstanie koktajl leków, który 
usprawni procesy na poziomie komór-
kowym w celu przedłużenia ich życia,  
a tym samym życia organizmu składa-
jącego się z tych komórek. Nie będzie to 
tanie, ale będzie skuteczne i zostało już 
zademonstrowane na myszach labora-
toryjnych z ludzkim DNA, przedłu-
żając ich życie o co najmniej 30 proc.  
W 2022 r. przełom w biomedycynie za-
oferuje perspektywę wydłużenia wie-
ku produkcyjnego i średniej długoś-
ci życia nawet o 25 lat, co spowoduje 
kryzysy etyczne, ekologiczne i fiskalne  
na niespotykaną skalę.

(Opr. tm)
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Międzybórz – str. 9
Wisznia Mała – str. 8Krośnice – str. 10

 Rozmowa z RADOSŁAWEM 
RATAJSZCZAKIEM, prezesem 
zarządu ZOO Wrocław sp. z o.o.

– Jaki był rok 2021 dla wroc-
ławskiego ogrodu zoologicznego?

– Nie był to rok łatwy, bowiem 
zaczął się obciążeniami pande-
micznymi, w zasadzie padła tu-
rystyka krajowa i przez pierwsze 
miesiące osiągaliśmy bardzo słabe 
wyniki finansowe. Przychody zoo 
polegają przede wszystkim na od-
wiedzinach przyjezdnych, a miesz-
kańcy stanowią niespełna 30 pro-
cent odwiedzających zoo. Dopiero 
w czerwcu ludzie zawitali do nas 
gremialnie, co spowodowało nie-
prawdopodobnie dobre wyniki fi-
nansowe, najlepsze w historii zoo.

– Jak jest dzisiaj, na progu ro-
ku 2022?

– Zoo jest bardzo dobrze zabez-
pieczone pod wieloma względami  
i nie jest nam straszny nawet kolej-
ny lockdown.

– Jest pan zbyt skromny, bo-
wiem w tych nienormalnych cza-
sach zarządzane przez pana zoo da-
wało sobie świetnie radę, a Gmina  
Wrocław nie musiała dopłacać do 
funkcjonowania ogrodu. Krótko 
mówiąc, byliście finansowo samo-
wystarczalni, co jest niezaprze-
czalną wartością dodaną.

– Rzeczywiście jesteśmy w peł-
ni samowystarczalni. Teraz ruszy-
liśmy już z remontami, które by-
ły trochę zawieszone. Budujemy 
też woliery zewnętrzne, a w starej 
części ogrodu zaczynamy budowę 
obiektu dla dużych dzioborożców. 
Będziemy również robić nową  
weterynarię, a za chwilę 
ruszy przebudowa byłe-
go pawilonu krokodyli. 
Zatem dalej się rozwi-
jamy i zoo się zmieni,  
bowiem zmieniać się 
musi.

– W roku 2021 zmarł 
pana poprzednik, by-
ły wieloletni dyrek-
tor wrocławskiego zoo Antoni  
Gucwiński, który wraz z żoną 
Hanną szefował tutaj…

– …przez 44 lata. Państwo 
Gucwińscy przeżyli część ogrom-

nej ewolucji ogrodów zoologicz-
nych. Na początku pokazywano 
zwierzęta ku uciesze gawiedzi, 
później nastały czasy wojenne,  
w których wiele ogrodów znisz-
czono, a po wojnie odbudowano je 
raczej prowizorycznie. Natomiast  
w latach 80. nastąpiła totalna re-
wolucja w ogrodach! Pragnę pod-
kreślić, iż praca pana Antoniego 
Gucwińskiego i jego żony Hanny 
była niezmiernie istotna dla wroc-

ławskiego ogrodu zoo-
logicznego i dla miasta,  
i niesamowicie je rozpro-
pagowała. Także dzięki 
cyklicznemu programowi 
telewizyjnemu „Z kame-
rą wśród zwierząt”, który 
cieszył się ogromną popu-
larnością. Ten efekt trwa 
do dzisiaj, aczkolwiek 

młode pokolenie nie zna już tych 
zasłużonych postaci.

– Czasy się jednak zmieniły.
– W latach 70. i 80. wrocław-

skie zoo było w czołówce krajo-

wej, miało kontakty zagraniczne, 
a dyrektor Gucwiński był repre-
zentantem polskich ogrodów na 
forum międzynarodowym. Ale  
w końcówce lat 80. narodziło się 
nowe spojrzenie na ogrody zoolo-
giczne, związane m.in. z ochroną 
gatunków zagrożonych i środowi-
ska naturalnego. Ogrody zupełnie 
się zmieniły, lecz niestety, nie zoo 
we Wrocławiu.

– Później szefem zoo we Wroc-
ławiu został Radosław Rataj-
szczak, który wcześniej praco-
wał w poznańskim zoo. Człowiek 
młodszy, który inaczej postrzegał 
rozwój ogrodu.

– Ogrodami zoologiczny-
mi interesowałem się od dziecka,  
a w poznańskim zoo – od kiedy 
skończyłem siedem lat – byłem co-
dziennie. Później zacząłem trochę 
jeździć i zwiedziłem kilkadziesiąt 
zachodnich ogrodów, aż wreszcie 
dostałem się na kurs dotyczący ho-
dowli gatunków zagrożonych, pro-
wadzony na wyspie Jersey. To mnie 

ukształtowało, było swoistym ot-
warciem na inny pogląd, czym są 
i czym powinny być ogrody zoo-
logiczne. Była to także kuźnia ta-
lentów, bowiem z wieloma osoba-
mi, z którymi tam byłem, później 
spotykaliśmy się jako dyrektorzy 
różnych ogrodów zoologicznych.  
W roku 1987 dotarłem do wymarzo-
nego Wietnamu, gdzie spotkałem 
się ze zniszczeniem świata i potrze-
bą ochrony przyrody od zupełnie 
innej strony. Także to spowodowa-
ło moje inne spojrzenie na ogród.  
W latach 70. słynny dyrektor zoo  
w Zurychu Heini Hediger powie-
dział: „Wstyd mi, że ogrody zoolo-
giczne jeszcze muszą istnieć, ale mu-
szą i coraz bardziej muszą” – i jest 
to jeden z wielu problemów świata.

– We Wrocławiu przejdzie pan 
do historii jako twórca Afryka-
rium, co wyróżniło w Europie za-
równo zoo, jak i nasze miasto.

– Ten ogród, jak i każdy inny, 
potrzebował silnika. Ogrody zoo-
logiczne można rozwijać bardzo 
różnie – także małymi kroczkami 
i drobnymi inwestycjami. Daje to 
jakiś efekt, ale mniejszy i rozciąg-
nięty w czasie – trwa latami. Na-
tomiast wrocławskie zoo potrze-
bowało silnika, który je napędzi  
i uniezależni ogród od miejskiego 
budżetu. A przecież zoo nie będzie 
nigdy konkurowało z komunikacją, 
szkołami, szpitalami, bowiem nie 
ma na to żadnych szans, ale także 
nie ma potrzeby. Wielu ludzi uważa, 
iż Afrykarium było  
celem, ale ono było 
jedynie środkiem do 
osiągnięcia celu, czy-
li odpowiedniego roz-
woju ogrodu. To się 
sprawdziło. Nasz biznesplan za-
kładał 1 200 000 zwiedzających,  
a osiągnęliśmy 1 800 000.

– Wrocławskie zoo – po wybu-
dowaniu Afrykarium – stało się 
największą biletowaną imprezą 
w Polsce…

– …i na tej pierwszej pozycji 
utrzymujemy się już od wielu lat,  
a teraz czas na następny duży krok, 
ale to już nie ze mną.

– Dlaczego pan odchodzi  
z Wrocławia – i dokąd?

– Wyjeżdżam wkrótce do Wiet-
namu, gdzie będę dyrektorem sta-
cji, w której będziemy hodować  
i chronić najbardziej zagrożone ga-
tunki liściożernych małp. Będę też 
realizować dwa projekty w naturze 
– w rezerwacie Van Long i na wy-
spie Cat Ba, gdzie po raz pierwszy  
w światowej historii udało mi się 
sfotografować trzy gatunki małp. 
Nikt przede mną spoza Wietnamu 
ich nie fotografował, ponieważ nie 
widział ich żywych. Jednym z po-
wodów mojego odejścia z wroc-
ławskiego zoo jest to, że chciałbym 
jeszcze – póki mam siły – zrobić 
więcej na rzecz bardzo zagrożonych 
wyginięciem zwierząt. Miałem faj-
ne, ciekawe życie dzięki zwierzętom 
i przyszła pora im za to zapłacić.  
Ponadto dzisiaj wszystko jest po-
lityką, za którą nie przepadam,  
i we wrocławskim zoo potrzebna 
jest zmiana.

– W Wietnamie nie ma polityki?
– Oczywiście jest, ale nie do-

tyczy żyjących tam małp! Ośro-
dek jest prowadzony i finansowany 
przez zoo w Lipsku we współpracy 
z niemieckim ministerstwem śro-
dowiska, które się w nic nie wtrąca,  
i wietnamskim parkiem narodo-
wym cieszącym się z tego, że ma 
coś naprawdę dobrego.

– Czego pan życzy pracowni-
kom wrocławskiego zoo w 2022 
roku?

– Przede wszystkim dalszego 
rozwoju ogrodu, ponieważ to za-

pewni jego istnienie 
na dobrym poziomie. 
Aby dla zoo zdoby-
to nowy teren i wy-
budowano gorylarnię.  
Tego właśnie serdecz-

nie życzę!
– Nasza redakcja – która była  

z panem od początku – życzy panu 
wszelkiej pomyślności w Nowym 
Roku i realizacji wietnamskiej mi-
sji. Dziękujemy panu za wiele wy-
wiadów, których wymiar eduka-
cyjny jest nie do przecenienia. 

– Współpraca z „Gminą Polską” 
była również dla mnie wielką przy-
jemnością, a mnie proszę życzyć tyl-
ko zdrowia, bo reszta przyjdzie sama.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

W NUMERZE

Chojnów – miasto 12
Długołęka 6
Głubczyce 13
Kobierzyce 7
Krośnice 10
Łagiewniki 9
Międzybórz 9
Radłów – Radlau 12
Starostwo Powiatowe w Oławie 5
Ścinawa 11
Wisznia Mała 8

Pora odpłacić się zwierzętom

Prezes Radosław Ratajszczak
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