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– Najbardziej cieszą nas wydatki majątkowe związane z przygotowanymi przez nas dużymi 
zadaniami infrastrukturalnymi – uśmiecha się burmistrz Ziębic MARIUSZ SZPILAREWICZ  
(na zdjęciu – na wieży zrewitalizowanego kościoła poewanegelickiego, który służy dziś jako sala 
do wydarzeń kulturalnych i społecznych). – To 38 mln zł przewidziane na tegoroczne inwestycje  
– budowy, modernizacje i przebudowy. Zadania te będą służyły mieszkańcom jeszcze 
przez wiele lat. Sądzę, że w tym budżecie jest wszystko, czego oczekiwali mieszkańcy. 

U nas wypoczniesz najlepiej

Burmistrz najlepszy w kraju, 
zaś samorząd – dziewiąty

– Z pięciu największych polskich stacji narciarskich aż dwie 
zlokalizowane są na terenie powiatu kłodzkiego – Czarna Góra  
(na zdjęciu) i Zieleniec, gdzie mamy przepiękne zjazdowe trasy  
– mówi starosta kłodzki MACIEJ AWIŻEŃ. – To także fajne hotele, 
pensjonaty oraz obiekty agroturystyczne. Powiat kłodzki jest 
największym dolnośląskim powiatem i każdy może tutaj 
znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce do wypoczynku. 

– Niemało już za nami i jeszcze dużo inwestycji oraz wyzwań 
przed nami – ocenia burmistrz Prusic IGOR BANDROWICZ – ale 
najważniejszy jest dla mnie, moich współpracowników i radnych 
dalszy dynamiczny rozwój gminy Prusice, dla dobra i poprawy 
jakości życia wszystkich mieszkańców w naszej gminie. 
Tylko wtedy ta robota daje satysfakcję i ma sens.

Końcówka roku ubiegłego była ze względów prestiżowych niezmiernie miła dla władz  
Powiatu Wrocławskiego, bowiem w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego, wśród  
314 powiatów ziemskich w Polsce, uplasował się on po raz kolejny na pierwszym miejscu w kraju.  
Szóstego grudnia na Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach reprezentowany był  
– jako lider – przez starostę Powiatu Wrocławskiego ROMANA POTOCKIEGO (na zdjęciu  
ze statuetką najlepszego powiatu w Polsce). 

Dobro mieszkańców 
celem nadrzędnym
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Sukcesów sporo, 
niewiadomych nie mniej

Zgoda determinuje dobre 
działania
W tym roku priorytetem inwestycyjnym w gminie Lewin Brzeski  
będzie wykonanie asfaltowych dojazdów do posesji – tam, 
gdzie tego jeszcze nie ma. – Zapowiadałem to w moim 
programie wyborczym i słowa dotrzymam – podkreśla 
burmistrz ARTUR KOTARA. – Będziemy to robić w tym roku,  
a na to przedsięwzięcie otrzymaliśmy ponad 10 mln zł  
z pierwszej transzy Polskiego Ładu. 
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Mity, fakty, opowiastki
W Aleksandrowie Łódzkim miejscowy 
samorząd traktuje opiekę nad 
zwierzętami jako jeden z priorytetów,  
a psiaki zamiast przebywać  
w schronisku, okupują salki magistratu 
i są rozpieszczane przez urzędników 
i klientów. Szybko znajdują też nowe 
domy i w zasadzie w gminie nie ma 
bezdomnych zwierząt.

• • •
Na początku grudnia ubiegłego roku 
przedstawiciele Rady Miasta Krakowa 
spotkali się z członkami delegacji ze 
Lwowa. W uroczystej kolacji uczestniczył 
m.in. ukraiński konsul, a radę miasta 
reprezentował jej wiceprzewodniczący  
i radny klubu prezydenckiego „Przyjazny 
Kraków” Sławomir Pietrzyk, który 
miał insynuować, że krakowska radna 
Alicja Szczepańska płaci w naturze za 
usługi i wypowiadał się dwuznacznie 
na temat jej ciała. Ponadto zachęcał 
kobietę do nierządu z lwowskim 
deputowanym. Sprawa trafiła do komisji 
dyscyplinarnej rady miasta, a ta po 
przesłuchaniu świadków potwierdziła, 
że opowieść radnej jest autentyczna. 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Krakowa Sławomir Pietrzyk został 
odwołany ze stanowiska. Za jego 
odwołaniem głosowało 28 radnych,  
a przeciw były 3 osoby.

• • •
Dwóch lat więzienia bez zawieszenia 
zażądała prokuratura dla oskarżonego 

o korupcję byłego wiceprezydenta 
Wrocławia Michała Janickiego, 
który przed laty został w tej sprawie 
uniewinniony. W latach 2010-2011 
zainteresowany kontraktami z miastem 
biznesmen zorganizował ówczesnemu 
wiceprezydentowi dwie wycieczki  
– na Zanzibar i na Barbados. Prokuratura 
twierdzi, że oskarżony zapłacił 
za wakacje mniej niż kosztowały, 
oskarżony i obrona utrzymują, iż oba 
wyjazdy sfinansował w całości z własnej 
kieszeni. Michał Janicki został już 
prawomocnie uniewinniony, ale w roku 
2019 Sąd Najwyższy uwzględnił kasację 
prokuratury i nakazał powtórzenie 
procesu, który zakończył się 12 stycznia 
tego roku. Na zakończenie procesu 
prokuratura – oprócz wniosku  
o karę – domagała się dodatkowo, aby 
oskarżony zwrócił sumę obliczoną jako 
łapówkę. Miałby też zapłacić 3600 zł 
grzywny, a ponadto oskarżenie chce 
także zasądzenia pięcioletniego zakazu 
pracy w jednostkach administracji 
państwowej i samorządu.

• • •
Gminie wiejskiej Bełchatów przyznano 
kawałek gminy Kleszczów wraz  
z położoną na tym terenie Elektrownią 
Bełchatów i odprowadzanymi z tego 
tytułu podatkami przez jej właściciela  
– Polską Grupę Energetyczną.  
Gmina Kleszczów straci nieco ponad 
2000 ha, dziesięciu mieszkańców  

i miliony złotych odprowadzane  
do gminnej kasy przez PGE.

• • •
Dwanaście zarzutów, dotyczących 
głównie przestępstw korupcyjnych, 
przedstawiła prokuratura burmistrzowi 
podpoznańskiej Murowanej Gośliny 
Dariuszowi U., który został aresztowany 
na okres trzech miesięcy.  
Zarzuty usłyszało w sumie  
siedem osób, w tym pracownicy  
instytucji samorządowych.  
Z ustaleń postępowania wynika,  
że „burmistrz w trakcie negocjacji  
z właścicielem jednej z firm 
budowlanych Bogdanem D. domagał 
się przekazania mu w formie łapówki  
20 proc. wartości kontraktów 
dotyczących remontów szkoły, 
biblioteki publicznej, remizy OSP  
i świetlicy, które to korzyści zostały mu 
następnie wręczone”. Ponadto śledczy 
ustalili, że Dariusz U. przyjął korzyść 
majątkową w postaci utwardzenia drogi 
przed jego domem, w zamian za wybór 
firmy Janusza R. do zbudowania  
ścieżki pieszo-rowerowej. 
W tym przestępstwie burmistrzowi 
miała pomóc jego córka, która po 
otrzymaniu od Janusza R. pieniędzy  
– będących de facto łapówką – 
przelała je z powrotem na konto firmy 
budowlanej jako rzekomą zapłatę 
za utwardzenie drogi. Poza tym 
Dariusz U. miał także żądać od swoich 

podwładnych przekazania mu części 
przyznanych przez burmistrza nagród. 
Zarzuty dotyczą również nadużycia 
przez niego uprawnień poprzez 
własnoręczne wysłanie oraz zlecenie 
wysłania ze służbowych telefonów 
ponad dwóch tysięcy SMS-ów Premium.  
Wiadomości miały pomóc  
w wygraniu przez osobę wspieraną 
przez samorządowca konkursu 
medialnego „100 wpływowych kobiet 
Wielkopolski”. Łączny koszt przesłania 
SMS-ów wyniósł około 8 tys. zł. 
Dariusz U. miał także polecić 
poświadczenie nieprawdy  
w dokumencie wystawionym dla 
zatrudnionej w gminie Weroniki G., 
dzięki czemu mogła ona wprowadzić 
w błąd bank przy uzyskiwaniu kredytu. 
„Nadto podjął nielegalne działania m.in. 
w celu wygrania przez Weronikę G.  
konkursu na zatrudnienie w Ośrodku 
Pomocy Społecznej, polegające m.in. 
na przekazaniu jej konkursowych pytań 
i odpowiedzi” – zaznaczył prokurator. 
Samorządowcowi zarzucono także 
naruszenie tajemnicy toczącego się 
postępowania karnego oraz to,  
że w swoim oświadczeniu majątkowym 
za 2020 rok zataił, iż uzyskiwał 13 tys. zł  
miesięcznie z firmy ochroniarskiej,  
którą wcześniej prowadził.  
Burmistrz nie przyznał się do 
zarzucanych mu przestępstw i odmówił 
składania wyjaśnień. Oprócz Dariusza 
U. zatrzymano jego córkę, dwóch 
przedsiębiorców, kierowniczkę OPS 
Monikę Sz., dyrektorkę Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Murowana 

Goślina Małgorzatę S. oraz Weronikę G., 
obecnie pracownicę OPS, a wcześniej 
podwładną burmistrza.

• • •
Prezydent Inowrocławia Ryszard 
Brejza usłyszał zarzuty przekroczenia 
uprawnień w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej i osobistej. Śledczy ustalili, 
że prezydent Inowrocławia stworzył 
w urzędzie miasta wydział kultury, 
promocji i komunikacji społecznej, 
obejmując go bezpośrednim nadzorem 
i wykorzystując zatrudnionych  
w nim pracowników do podejmowania 
szeregu działań niezwiązanych  
z wykonywaniem zadań służbowych, 
lecz mających na celu budowanie 
w opinii publicznej pozytywnych 
wizerunków Ryszarda Brejzy i jego syna 
senatora Krzysztofa Brejzy  
oraz deprecjonowanie ich przeciwników 
politycznych na internetowych 
forach dyskusyjnych oraz portalach 
internetowych. Zdaniem prokuratury 
doszło także do sfinansowania ze 
środków urzędu miasta publikacji 
w lokalnych mediach artykułu 
wymierzonego w przeciwnika 
politycznego prezydenta Inowrocławia, 
a także druku ulotek dla kandydatki 
do Rady Miejskiej Inowrocławia. 
Za popełnienie zarzuconego 
podejrzanemu przestępstwa grozi kara 
pozbawienia wolności do lat dziesięciu. 
Ryszard Brejza twierdzi, że śledztwo  
i zarzuty wobec niego są skutkiem 
intrygi politycznej, w której głównym 
celem jest jego syn Krzysztof.

Podglądacz samorządowy

Od początków 2020 roku 
żyjemy w trudnych i dziwnych 
czasach, trochę pod dyktando 
wirusa „z koroną”. Czas pokaże, 
czy związane z tym decyzje 
podejmowane na świecie były  
i są słuszne i racjonalne. Póki co 
jednak jest jak jest. Ma to także 
wpływ na świat wystawienniczy, 
w tym działalność Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu.

Jak poinformowali przedstawiciele 
kierownictwa Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu, w 2021 roku cztery je-
go oddziały odwiedziło ponad 254 tys. 
osób. Uznano to za sukces, bo z jednej 

strony lockdowny, z drugiej Panorama 
Racławicka – po wielomiesięcznej mo-
dernizacji budynku, w którym pokazy-
wany jest potężny obraz namalowany 
pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha 
Kossaka – została otwarta dla publicz-
ności dopiero latem. Poza tym ubiegły 
rok to także kilka ciekawych wystaw. 
No i sporo nagród.

Wystawa „Willmann. Opus ma-
gnum” otrzymała Sybillę 2020, muze-
alnego Oscara za najlepszą ekspozycję 
roku (pisaliśmy już o tym). Książka 
Barbary Banaś „Eryka i Jan Drosto-
wie. Mistrzowie szkła ze zbiorów Mu-
zeum Narodowego we Wrocławiu” 
wyróżniona została podczas Wrocław-

skich Targów Dobrych Książek. Nato-
miast Olga Budzan i Marta Derejczyk, 
kuratorki z Muzeum Etnograficznego, 
otrzymały tytuł Wrocławianki Roku 
2021. Gratulujemy.

Nie wiem, jak w tym roku będzie 
z nagrodami dla wrocławskich muze-
alników, ale na pewno ciekawych wy-
staw nie zabraknie. Pisaliśmy przed 
miesiącem o pracach Abakanowicz 
pokazywanych w Pawilonie 
Czterech Kopuł we Wroc-
ławiu. Można im się przy-
glądać do końca sierpnia. 
W Gmachu Głównym Mu-
zeum Narodowego jeszcze 
do końca lutego pokazywa-
ny jest „Wrocław według  
Bacha” (moim zdaniem bar-
dzo ciekawa wystawa, dla 
wrocławian prawie obowiązkowa). 
Muzeum Etnograficzne zaprasza na 
wystawę stałą „Dolnoślązacy. Pamięć, 
kultura, tożsamość”. Natomiast już  
22 marca „Pisanki i palmy wielka-
nocne”, a później – mam nadzieję, że 
w tym roku bez przeszkód – kiermasz 
wielkanocny. U etnografów trwają też 
przygotowania do czasowej wysta-
wy „Nie-zabawki”. Pokazane zostaną 
prace Piotra Rogalińskiego – współ-
czesnego artysty, rzeźbiarza, muzyka 
i autora scenografii teatralnych, który 
inspiruje się dawną twórczością ludo-

wą. Start zaplanowany jest na połowę 
maja. Warto zaznaczyć w kalendarzu.

W połowie marca w Gmachu 
Głównym wrocławskiego Muzeum 
Narodowego otwarta zostanie wysta-
wa „Madonna i książę. Sobiescy na 
Śląsku”. Latem ubiegłego roku, w 320. 
rocznicę urodzin, Oława postanowiła 
przywołać pamięć urodzonej w tym 
mieście Marii Klementyny Sobieskiej. 

Ród Sobieskich, z którego 
wywodził się król Polski  
– Jan III Sobieski, jest zwią-
zany z Oławą poprzez sy-
na monarchy, księcia oław-
skiego, królewicza Jakuba 
oraz jego najmłodszą córkę,  
królewską wnuczkę Marię 
Klementynę. Czasy pano-
wania na ziemi oławskiej 

Jakuba Sobieskiego to okres najwięk-
szej świetności tego regionu. Trudno 
się więc dziwić, że Starostwo Powia-
towe w Oławie we współpracy z Urzę-
dem Miasta oraz Związkiem Szlachty 
Rzeczypospolitej (swoją siedzibę ma 
na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu) 
postanowiło uczcić 320. rocznicę uro-
dzin królewskiej wnuczki Marii Kle-
mentyny Sobieskiej. Kobiety niezwy-
kłej, która przez lata pomagała ubogim 
i chorym mieszkańcom Rzymu. Maria 
Klementyna była też tytularną królową 
Wielkiej Brytanii, Szkocji i Irlandii.  

Sukcesy w trudnych czasach

Jest ona także jedną z czterech ko-
biet, obok 148 papieży, które po 
śmierci dostąpiły zaszczytu pochów-
ku w Bazylice św. Piotra na Waty-
kanie. Teraz z Sobieskimi spotka-
my się w Muzeum Narodowym.  
Do zobaczenia.  (tmt)„Wrocław według Bacha” w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu 
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W Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu 
potężna wystawa prac Magdaleny Abakanowicz 
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Barbarze Wierzchowskiej-Bekasiewicz
która jest z nami od początku istnienia naszego miesięcznika
i wspiera nas na trudnych ścieżkach finansowych rozliczeń

składamy wyrazy najgłębszego żalu i współczucia

z powodu śmierci

Męża
zespół „Gminy Polskiej.

Krajowego Przeglądu Samorządowego”

– Przede wszystkim stawiamy  
na aktywizację mieszkańców,  
ale mamy też konkretne, niemałe 
pieniądze, które pozwalają  
na poprawę warunków życia 
na obszarach wiejskich – mówił 
członek Zarządu Województwa 
Opolskiego ANTONI KONOPKA. 
Na konferencji prasowej 
zaprezentował to, na co w tym 
roku mogą liczyć opolskie wsie.

W ubiegłym roku 98 organizacji 
pozarządowych działających na rzecz 
mieszkańców wsi otrzymało w sumie 
782 tys. zł na rozwój i realizację swo-
ich inicjatyw. Pieniądze zostały prze-
kazane m.in. na wykonanie remontów 
w siedzibach organizacji, doposaże-
nie w sprzęt, zagospodarowanie te-
renów wspólnych wsi, organizację 

imprez, konkursów kulinarnych i im-
prez, podczas których prezentowano 
dziedzictwo kulinarne mieszkańców.

– W tym roku mamy 400 tys. zł 
na wsparcie rozwoju instytucjonalne-
go tych organizacji, 250 tys. zł na ini-
cjatywy związane z 25-leciem pro-
gramu Odnowy Wsi, 150 tys. zł na 
inicjatywy kulinarne oraz – nowość –  
100 tys. zł na wsparcie projektów zwią-
zanych z pszczelarstwem – informował  
Antoni Konopka. – Będą też corocz-
ne konkursy, w tym konkurs „Pięk-
na Wieś Opolska” z motywem prze-
wodnim 25-lecia programu Odnowy 
Wsi, stawiamy także na dalszy rozwój 
aktywności kół gospodyń wiejskich  
i wspieranie dziedzictwa kulinarnego 
regionu – dodał.

Marszałek wyrażał także nadzieję, 
że w tym roku, po dwuletniej prze-

rwie związanej z pandemią, uda się 
zorganizować dożynki wojewódzkie, 
które zawsze są wielkim świętem rol-
ników i mieszkańców wsi. Tegorocz-
ne Święto Plonów zostało zaplanowa-
ne na 4 września w Branicach.

W tym roku mieszkańcy obszarów 
wiejskich mogą liczyć także na kolej-
ne pieniądze unijne. 

– Ogłosimy niebawem nabory 
na działania związane z gospodarką 
wodno-ściekową, gdzie mamy do wy-
dania jeszcze 14,3 mln euro, na budo-
wę i modernizację dróg lokalnych, na 
co jest jeszcze 8,8 mln euro. Lokal-
ne Grupy Działania dysponują kwotą  
6,5 mln euro dla mieszkańców wsi  
i także powoli ogłaszają nabory pro-
jektów na zagospodarowanie tych pie-
niędzy – mówił marszałek Konopka. 

(umwo)

Pod koniec ubiegłego roku 
w stolicy Dolnego Śląska 
powołana została Wrocławska 
Organizacja Turystyczna.

Nowy twór organizacyjny – jak 
poinformowano – ma „koordyno-
wać i uspójnić działania promo-
cyjne miasta, instytucji i biznesu”. 
Trzymamy kciuki, bo na pewno 
przyda się to Wrocławiowi. Jest tu 
bowiem kilka świetnych instytucji, 
które są wiodącymi w Polsce jeże-
li chodzi o przyciąganie turystów. 
Niemniej jednak brakuje tego cze-

goś, co trzeba odnaleźć. Znakomita 
idea miasta spotkań chyba w ostat-
nich latach została roztrwoniona. 

Jakub Mazur, wiceprezydent 
Wrocławia, podczas spotkania za-
łożycielskiego powiedział między 
innymi: – Znalezienie się Wrocła-
wia w prestiżowym gronie najwięk-
szych miast Polski, które takimi 
stowarzyszeniami już dysponu-
ją, to przede wszystkim okazja do 
rozszerzenia działań i intensyfi-
kacji międzymiastowej współpra-
cy. Zgodnie z tym, co w ubiegłym 
roku zapisaliśmy we Wrocławskiej 

Deklaracji Turystycznej, dążymy 
do synergii poszczególnych gałęzi 
branży turystycznej. 

Założycielami Wrocławskiej 
Organizacji Turystycznej zostali:  
Hala Stulecia, Convention Bureau,  
Centrum Historii Zajezdnia, AWF, 
Hydropolis, Lotnisko Wrocław,  
Kolejkowo, Hotel Monopol, Cen-
trum Informacji Turystycznej,  
Muzeum Narodowe, MPK Wrocław, 
ZOO Wrocław, Stadion Wrocław, 
Urząd Miejski, Dolnośląska Izba  
Turystyki, Browar 100 Mostów. 

(ir)

Od dziesiątków lat budujemy 
tu, na Dolnym Śląsku,  
nasze małe ojczyzny.
Już kilka pokoleń wrosło 
w te ziemie, tworzy nowe 
wartości, nowe światy…
Ale skąd się tu wzięliśmy? 
Skąd przybyli tu nasi 
przodkowie? Na te pytania 
odpowiadamy sobie  
od lat, słuchamy opowieści 
dziadków, rodziców, 
czytamy dzieła historyków.

Historycy bowiem na to py-
tanie odpowiadają też od lat, ale 
przedmiotem ich zainteresowania 
były do niedawna przede wszyst-
kim miejscowości 
większe – Lwów, 
Tarnopol, Stani-
sławów… A prze-
cież Kresy Połu-
dniowo-Wschodnie  
– ojczyzna bardzo 
wielu powojen-
nych Dolnośląza-
ków – to także ma-
łe wioski i osady, 
małe, ale z wiel-
ką historią. I o ta-
kiej historycznej Małej Ojczyź-
nie pisze w swej książce historyk 
Dariusz Zielonka. Jego „Dawi-
dów koło Lwowa. Dzieje wsi od 
najdawniejszych czasów do 1946 
roku” to naprawdę fascynująca 
opowieść o miejscu i ludziach.  
Sam autor pochodzi z rodziny, 
która w 1946 roku opuściła Da-
widów, nie chcąc pozostać w ów-
czesnym ZSRR, i znalazła się 
na Dolnym Śląsku. „Mój tato  
Józef Zielonka – pisze Dawid  
Zielonka we Wstępie – urodził 
się 2 VI 1946 roku w Krzyżowej 
jako jedno z pierwszych dzieci 
dawidowskich na tzw. Ziemiach  
Odzyskanych”. 

Tak więc opowieść history-
ka jest nie tylko wynikiem nie-
zwykle starannej i przenikli-
wej analizy naukowej bogactwa 
materiałów, jakie uczony zgro-
madził, ale także osobistym  
przypomnieniem.

Przypomnieniem dla bardzo 
wielu z nas – kresową przeszłość 
ma bardzo wielu Dolnoślązaków, 
jesteśmy potomkami tych, któ-
rzy dzieje takich miejscowości 
jak Dawidów budowali… To bu-
dowanie Zielonka pokazuje zna-
komicie, kreśląc przy tym nie-
zwykle interesujący obraz życia 
codziennego dawidowian na 
przestrzeni kilku wieków. Do-
wiadujemy się na przykład, jakie 
przez stulecia profesje wykony-
wali dawidowianie, jakie klęski 
żywiołowe dotknęły to miejsce, 
jak wyglądało życie religijne  
i kulturalne… Poznajemy kry-
minalne dzieje Dawidowa i je-

go losy wojenne, 
bo niejedna wojna 
na losach Dawido-
wa się odbiła. To 
podróż przez stu-
lecia zbadane pod 
historycznym mi-
kroskopem, praw-
dziwie fascynująca 
i czasem – mocno 
zaskakująca. 

Potomkowie bo-
haterów owej opo-

wieści – wskazują na to indeksy 
nazwisk – mieszkają dziś choć-
by w Bierutowie czy w Procho-
wicach, więc nic dziwnego, że sa-
morządy tych gmin znalazły się 
wśród patronów, którzy wsparli 
wydanie pracy Dariusza Zielonki.  
Pracy, która wzbogaca nie tylko 
naszą wiedzę o Kresach, ale budu-
je dumę z naszej kresowej tożsa-
mości, jakże wciąż żywej tu, gdzie 
mieszkańcy wielu takich miejsco-
wości jak właśnie Dawidów zna-
leźli swoją nową ojczyznę. 

Ata

Dariusz Zielonka 
„Dawidów koło Lwowa. 

Dzieje wsi i jej mieszkańców 
od najdawniejszych czasów 

do 1946 roku” 
 APOSTOLICUM 

Wydawnictwo Księży 
Pallotynów Prowincji  
Chrystusa Króla 2021

Pamiętajmy, 
skąd nasz ród

Opolskie plany

WOT i będzie lepiej?

Odszedł 2 lutego tak jak 
żył – cicho i spokojnie… 

Urodził się 26 października 
1951 roku w Oleśnicy. Ukoń-
czył polonistykę na Uniwersy-
tecie Wrocławskim, a później 
było już tylko dziennikarstwo. 
Zaczynał w „Wieczorze Wroc-
ławia”, potem „Słowo Polskie”, 
był również redaktorem na-
czelnym tygodnika „Ziemia 
Gorzowska” (w latach 1987- 
-1991), pracował także w re-
dakcji „Gazety Wrocławskiej” .

Kiedyś Maciek wspominał, 
że o własnej gazecie marzył 
jeszcze w czasach, gdy było 
to mrzonką nie do zrealizo-
wania, lecz w 2004 roku ma-
rzenia stały się faktem – został 
właścicielem miesięcznika 
„Wrocławianin”, który ukazy-

Maciej 
Woźny 

wał się do roku 2013. Później już 
nie pracował, opiekując się chorą  
mamą. 

Był wybitnym żurnalistą, miał 
świetne pióro, dobrze znał ludzką 
naturę i nigdy nie mówił i nie pisał 
o ludziach źle. Maciek był dżentel-
menem w każdym calu, potrafił 
wybaczać i nie obrażał się. Wie-
dział, że ludzie nie są idealni i sam 
nie był idealny – palił jak smok.  
Pamiętamy, jak mówił, że chce, 
aby w redakcji Jego gazety, wszy-
scy pracownicy czuli się jak najle-

piej. Nie potrafił być srogim sze-
fem i niektórzy bezrefleksyjnie 
korzystali z tej łagodności. Jak to 
ludzie… 

Stworzył „Wrocławianina”, naj-
ważniejszą gazetę samorządo-
wą w regionie, i to był Jego wielki 
sukces. Można było na Niego za-
wsze liczyć. To dobry Człowiek był,  
ten nasz Przyjaciel Maciek Woźny. 

Szczere wyrazy współczucia 
składa żonie Ewie i całej rodzinie 
redakcja „Gminy Polskiej. Krajowe-
go Przeglądu Samorządowego”.
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Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Starostwo Powiatowe  
we Wrocławiu

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

starostwo@powiatwroclawski.pl
www.powiatwroclawski.pl

Końcówka roku ubiegłego była 
ze względów prestiżowych 
niezmiernie miła dla władz 
Powiatu Wrocławskiego, 
bowiem w Rankingu 
Finansowym Samorządu 
Terytorialnego, wśród 314 
powiatów ziemskich w Polsce, 
uplasował się on po raz 
kolejny na pierwszym miejscu 
w kraju. Szóstego grudnia 
na Europejskim Kongresie 
Samorządów w Mikołajkach 
reprezentowany był  
– jako lider – przez starostę  
Powiatu Wrocławskiego  
ROMANA POTOCKIEGO. Można 
przytaczać sporo osiągnięć 
Powiatu Wrocławskiego, które 
wpłynęły na uhonorowanie 
tego właśnie samorządu.

Na rankingowym podium
Powiat Wrocławski już od kilku 

lat jest w czołówce ogólnopolskie-
go Rankingu Finansowego Samo-
rządu Terytorialnego, promujące-
go najlepiej zarządzane samorządy.  
W roku 2019 zajął II miejsce w Pol-
sce, ale w latach 2020 oraz 2021 był 
już dwukrotnie najlepszy. 

– Oczywiście, dalej chcielibyśmy 
przewodzić w tym prestiżowym ran-
kingu, ale wszystko zależy od naszej 
dalszej pracy i wyników finanso-
wych, które w mojej ocenie w roku 
2022 będą bardzo dobre – prognozuje  
starosta Roman Potocki.

Rekord goni rekord
Rada Powiatu Wrocławskiego 

uchwaliła na sesji 20 grudnia rekor-
dowy budżet na rok 2022. Zaplano-
wano w nim wydatki na poziomie 
205 mln zł, zaś dochody, w dużej 
mierze dzięki sprzedaży mienia, 
wyniosą prawie 195 mln zł. 

– Corocznie z tego tytułu za-
kładaliśmy wpływy w wysokości 
od 15 do 25 mln zł, na ten rok za-
planowaliśmy rekordową kwotę ze 
sprzedaży nieruchomości, wyno-
szącą 40 mln zł – wyjaśnia starosta  
Roman Potocki. – W marcu zostanie 
podpisany akt notarialny sprzedaży 
nieruchomości, w wyniku którego 
do budżetu powiatu wpłynie blisko  
69 mln zł. Wszystko dlatego, że  
w grudniu ubiegłego roku udało się 
rozstrzygnąć przetarg na sprzedaż 
ponad 30-hektarowej nieruchomo-
ści przeznaczonej pod inwestycję na 
terenie gminy Kobierzyce. Należy 
podkreślić, że Powiat Wrocławski 
posiada więcej atrakcyjnych grun-
tów inwestycyjnych.

Siedziba dobra dla klientów
i urzędników

Ważnym przedsięwzięciem dla 
Powiatu Wrocławskiego będzie  
w tym roku rozbudowa siedziby, 

która przebiega terminowo i bez 
specjalnych zakłóceń. Warto zazna-
czyć, że kiedy budynek Starostwa 
Powiatowego we Wrocławiu przy  
ul. Kościuszki był oddawany do 
użytku, liczba mieszkańców powia-
tu wrocławskiego oscylowała w gra-
nicach 110-120 tys. Dzisiaj według 
GUS jest to ponad 160 tys., ale z wy-
liczeń naukowców z Uniwersytetu 
Wrocławskiego podanych w Stra-
tegii Rozwoju Powiatu Wrocław-
skiego wynika, że na terenie powia-
tu wrocławskiego mieszka ponad  
250 tys. mieszkańców (nie licząc  
cudzoziemców). 

– Dlatego też liczba interesantów 
odwiedzających nasze wydziały tak-
że zwiększyła się znacznie i w związ-
ku z tym, chcąc sprawnie obsługiwać 
petentów, musieliśmy także dosto-
sować kadrę starostwa – informuje 
starosta Roman Potocki. – Łączny  
koszt rozbudowy naszej siedziby 
wynosi ponad 27 mln zł, a połowę 

tej kwoty będziemy 
starali się pozyskać  
z funduszy zewnętrz-
nych. Otrzymaliśmy 
już 3 mln zł grantów, 
ale w planach mamy 
jeszcze skorzystanie 
z programu „Pusz-
czyk – Niskoemisyj-
ne budynki użytecz-
ności publicznej”, 
ogłoszonego przez 
Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wod-
nej. Budowany przez 
nas obiekt spełnia 
wszystkie wymogi 
tego programu, za-
tem liczymy na pozy-
skanie dofinansowa-

nia w wysokości od 5 do 10 mln zł.  
Nowy budynek szybko pnie się do 
góry, na sierpień planowany jest ter-
min oddania go do użytku i sądzę, 
że już we wrześniu rozpoczniemy  
w pełni obsługę interesantów w no-
wej siedzibie Starostwa Powiatowego 
we Wrocławiu. 

Drogi zawsze ważne dla władz 
Powiatu Wrocławskiego

W roku 2022 będzie realizowa-
ny nadal cykliczny program „Bez-
pieczna droga” bowiem jak co roku  
Powiat Wrocławski dużą część środ-
ków inwestycyjnych postanowił 
przeznaczyć właśnie na inwestycje 
drogowe.

– Dzisiaj budżet na te zadania 
jest na poziomie ok. 35 mln zł, ale 
na najbliższej sesji Rady Powiatu 
Wrocławskiego prawdopodobnie 
powiększy się o 23 mln zł – dodaje  
starosta Roman Potocki. – W ra-
mach tych funduszy będą moder-
nizowane drogi i chodniki, dzięki 
czemu poprawi się bezpieczeństwo 
naszych mieszkańców. Zadania in-
westycyjne są możliwe w głównej 
mierze dzięki naszej dobrej współ-
pracy z gminami powiatu wroc-
ławskiego. Warto przypomnieć, że 
podczas grudniowej sesji przyjęty 
został program dotyczący ochro-
ny zabytków, w ramach którego 
będziemy wspierać ich renowację 
– w tym przede wszystkim obiek-
tów sakralnych. Dodatkowo został 
przez radnych jednomyślnie przy-
jęty „Program działań Powiatu 
Wrocławskiego w zakresie promo-
cji i ochrony zdrowia na lata 2021- 
-2025” zwiększający zakres i możli-
wości działań powiatu w tej sferze. 
Zadania z zakresu promocji i ochro-
ny zdrowia są zadaniami powiatu na 

Dobro mieszkańców 
celem nadrzędnym

mocy przepisów prawa, w szczegól-
ności ustawy o samorządzie powia-
towym, ustawy o zdrowiu publicz-
nym oraz ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych, w której 
wskazuje się na zadania powiatu  
w zakresie zapewnienia równego 
dostępu do świadczeń opieki zdro-
wotnej, m.in. poprzez opracowy-
wanie i realizację programów po-
lityki zdrowotnej wynikających  
z rozpoznanych potrzeb i stanu 
zdrowia mieszkańców powiatu.  
W bieżącym roku będziemy konty-
nuować organizację kolejnych akcji 
medycznych pn. „Biała Niedziela 
w Powiecie Wrocławskim”, z któ-
rych korzysta coraz większa liczba 
mieszkańców, ale nasze działania  
w zakresie promocji i ochrony zdro-
wia będą znacznie szersze. 

Kolejnym ważnym działaniem, 
które Zarząd Powiatu Wrocław-
skiego wskazał, jest budowa ście-
żek rowerowych. W związku z tym 
powstał w starostwie zespół, któ-
ry zajmie się opracowaniem kon-
cepcji budowy ścieżek rowerowych 
oraz całej infrastruktury temu to-
warzyszącej. W styczniu zakończo-
no prace nad koncepcją dotyczą-
cą komunikacji zbiorowej powiatu  
wrocławskiego. 

– Wspólnie z gminami staramy 
się, aby jak najwięcej osób mogło 
korzystać z przewozów kolejowych 
i autobusów, niebawem spotkamy 
się z przedstawicielami gmin po-
wiatu wrocławskiego, aby uzgodnić 
wysokość funduszy przeznaczoną 
poszczególnym gminom na komu-
nikację – mówi starosta Roman 
Potocki. – Widać zatem wyraźnie, 
że rok 2022 będzie dla Zarządu  
Powiatu Wrocławskiego rokiem 
wytężonej pracy dla dobra całej 
społeczności powiatu wrocław-
skiego – dobra wszystkich miesz-
kańców, które jest naszym celem 
nadrzędnym. Chcielibyśmy, aby 
pandemia stała się jedynie złym 
snem, i aby przeszła jak grypa  
w stan endemii. Życzyłbym sobie 
także tego, abyśmy dobrze mogli 
odnaleźć się w gąszczu zmian prze-
pisów oraz żeby inflacja nie dreno-
wała więcej naszych portfeli.

HS (TS)

Starosta Roman Potocki ze statuetką najlepszego powiatu w Polsce
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Budowa nowej siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu 
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Bardo

Strzegom

Urząd Miejski w Strzegomiu
Rynek 38

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

strzegom@strzegom.pl
www.strzegom.pl

Urząd Miasta i Gminy Bardo
Rynek 2 

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

Gmina ta skwapliwie korzysta 
z wielu zewnętrznych dotacji 
i programów, toteż nadzwyczaj 
dynamicznie rozwija się pod 
względem infrastrukturalnym. 
W roku ubiegłym zrealizowano 
sporo inwestycji, i to nie tylko 
w stolicy gminy, mieście 
Strzegomiu, ale także na 
terenach wiejskich. Dlatego 
też strategia zrównoważonego 
rozwoju nie jest tutaj zwykłym 
pustosłowiem, lecz realnym 
działaniem na rzecz 
całej społeczności.

W roku 2022 na inwestycje w gmi-
nie Strzegom miejscowy samorząd 
przeznaczy aż 45 mln zł i jest to pod 
względem wysokości nakładów inwe-
stycyjnych drugi wynik w ostatnich 
dwunastu latach. 

– Część inwestycji, używając ko-
lokwializmu, przeszła z roku ubiegłe-
go, ale mamy też niemało nowych za-
dań – wyjaśnia burmistrz Zbigniew 
Suchyta. – Najważniejsze przedsię-
wzięcie związane jest z kanaliza-
cją wsi Skarżyce i Grochotów, na 
co z naszego budżetu damy jedynie 
ponad 300 tys. zł, natomiast resztę 
– 7,7 mln zł – dostaliśmy z pierw-

szej transzy programu Polski Ład. 
Niedawno wróciłem z Warszawy, 
gdzie dowiedziałem się, że na 4 tys. 
wniosków o dofinansowania zadań 
podpisanych było 17 umów, w tym 

nasza. Byliśmy do tego przygotowa-
ni projektowo, ogłosiliśmy przetarg, 
stanęło na 2 mln zł mniej niż to było 
w kosztorysie, a wygrała firma z te-
renu gminy Strzegom. Zaś najważ-
niejsze jest to, że po zakończeniu 
tego zadania, na 22 nasze wsie zo-
stanie nam do skanalizowania tylko 
jedna – Stawiska, zamieszkana przez 

98 osób. Zapewne do końca tej ka-
dencji cała gmina będzie skanali-
zowana.

W roku 2022 będzie kończonych 
sporo zadań drogowych przeniesio-

nych z roku ubiegłego. W mieście to 
m.in. przebudowy ul. Dąbrowskiego, 
ul. Wodnej i al. Wojska Polskiego. 

– A ponadto zmodernizujemy 
świetlicę wiejską w Rogoźnicy, na co 
już podpisaliśmy umowę – dodaje bur-
mistrz Suchyta. – Poza tym wyłoży-
my środki finansowe na poprawę in-
frastruktury cmentarza komunalnego, 

Gospodarczo jest OK
na co otrzymaliśmy dotacje finansowe 
z Ministerstwa Kultury oraz Eurore-
gionu Glacensis. Do pierwszej tran-
szy Polskiego Ładu złożyliśmy dwa 
wnioski o dofinansowania budowy 
kanalizacji i termomodernizacji oraz 
przebudowy przedszkola „Zielony Za-
kątek”. A do drugiej transzy złożymy 
wniosek o dofinansowanie budowy 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. Drugi wniosek będzie 
dotyczył budowy sali gimnastycznej 
w jednej ze szkół – albo w Olszanach, 
albo w Stanowicach. Natomiast trzeci 
– opiewający na 11 mln zł – będzie 
dotyczył dofinansowania budowy no-
wej, gazowej kotłowni, a o te nieba-
gatelne pieniądze będziemy się chyba 
starać z Polskiego Ładu. Jest też pro-
gram wspomagający gminy popegee-
rowskie, do którego złożymy wnioski 
na budowę dwóch świetlic – w Barto-
szówku i Granicznej. A drugi projekt 
będzie dotyczył stworzenia terenów 
rekreacyjnych w kilku wsiach.

Na progu 2022 roku wypada ży-
czyć samorządowi Strzegomia przede 
wszystkim tego, aby pandemia stała 
się tylko przykrym i dramatycznym 
wspomnieniem. Z innymi sprawa-
mi burmistrz Zbigniew Suchyta, jego 
współpracownicy i strzegomscy radni 
dają sobie świetnie radę. Najlepiej po-
kazał to rok 2021, który zakończono 
nadwyżką budżetową, i już drugi rok 
z rzędu nie są emitowane obligacje. 

– Pod względem gospodarczym 
jest naprawdę OK – uśmiecha się bur-

mistrz Suchyta. – Pomocowe progra-
my rządowe są łatwe do realizacji, 
a jeśli nawet coś nie wychodzi, to wy-
starczy powiadomić o tym decydentów 
i nie ma żadnych problemów z przesu-
nięciem środków finansowych na inne 
zadanie. W programach unijnych było 
to niemożliwe. Za to teraz jest prościej 
i rzeczowo. Przypomnę tylko jeszcze 
o budowie 79 mieszkań komunalnych 
i socjalnych, które – dzięki 10 mln zł 
dotacji finansowej – oddamy do użyt-
ku w tym roku. Pieniądze na te fajne 
zadania są w Banku Gospodarki Kra-
jowej, tylko trzeba mieć odpowiedni 
projekt i złożyć wniosek o 80 proc. 
dofinansowania. 

 S.G. (TS)

Burmistrz Zbigniew Suchyta
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Za tegorocznym budżetem 
podnieśli w grudniu do góry ręce 
wszyscy bardzcy radni. 
To nie powinno nikogo dziwić 
– jak mówi burmistrz KRZYSZTOF 
ŻEGAŃSKI – skoro to po prostu 
dobry budżet na rok 2022. 
Samorząd będzie miał pełne 
ręce roboty, jest pozyskanych 
niemało zewnętrznych środków 
finansowych i sporo inwestycji 
do zrealizowania.

– Trudno jest mówić o zadowo-
leniu z budżetu, gdyż zawsze mo-
głoby być lepiej – ocenia burmistrz 
Krzysztof Żegański – lecz jeśli budżet 
tak małej gminy jak nasza przekracza 
już 40 mln zł, z czego wiele środków 
finansowych przeznaczonych jest na 
inwestycje, to nie warto narzekać.

W tegorocznym budżecie Barda 
zaplanowanych jest co najmniej 
55 inwestycji, w tym dużo dokumen-
tacji. Zatem na widoku dużo środków 
finansowych do uzyskania – z progra-
mu Polski Ład, z programu przezna-
czonego dla gmin popegeerowskich, 
a także z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolno-
śląskiego oraz, dla byłego wojewódz-
twa wałbrzyskiego – z Funduszu na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji. 

– Zawsze chętnie korzystaliśmy 
z zewnętrznych grantów – uśmie-
cha się burmistrz Żegański – pro-
wadząc od wielu lat gospodarkę 
oszczędnościową, reali-
zując przedsięwzięcia in-
frastrukturalne z pomocą 
pozyskanych dotacji fi-
nansowych. Tylko że dzi-
siaj trzeba przygotować 
znacznie więcej doku-
mentacji zadań, bowiem 
nie wiadomo jeszcze 
dobrze, z której strony 
– używając kolokwiali-
zmu – przyjdą do nas te 
zewnętrzne fundusze.

Na początek roku 
na inwestycje w gmi-
nie Bardo przewidziano 
17 mln zł, ale całkiem 
możliwe, że ta kwota 
zbliży się nawet do około 30 mln zł, 
czyli do wysokości prawie 70 proc. 
całego budżetu. 

– To będzie wielkie wyzwanie dla 
naszego samorządu i ogromna szansa 
związana z dobrym wykorzystaniem 
tych zewnętrznych pieniędzy, które 
w przyszłości zaprocentują, dając na-
szej gminie profity – przewiduje bur-
mistrz Krzysztof Żegański. – Właś-
nie na to będą przeznaczone te środki 

finansowe – na wykonanie skrzyżo-
wania z krajowej trasy nr 8 do na-
szej strefy ekonomicznej, a ponadto 
na Centrum Turystyki Aktywnej.

Do drugiej transzy rządowego pro-
gramu Polski Ład gmina Bardo złoży 
dwa wnioski o dofinansowanie zadań. 

– Pierwszy wniosek będzie właś-
nie kontynuacją zadania związane-
go z Centrum Turystyki Aktywnej 
– podkreśla burmistrz Krzysztof 
Żegański. – Całkowitą wartość 
tego przedsięwzięcia szacujemy na 
40 mln zł, zabezpieczyliśmy już pra-
wie 9 mln zł i czekamy skwapliwie 

na możliwość wystąpienia o kolej-
ne dofinansowania. Natomiast dru-
gie zadanie związane jest z budową 
skateparku i jest to inwestycja z nie-
cierpliwością oczekiwana szczegól-
nie przez młodzież. Jest też bardzo 
fajny program dotyczący wsparcia 
finansowego gmin popegeerowskich 
i przypomnę tylko, że w lutym ubie-
głego roku nie byliśmy jeszcze taką 
gminą. Nie poddaliśmy się jednak, 
dostarczyliśmy odpowiednie doku-
menty i okazało się, że Bardo jednak 
jest gminą popegeerowską. Dlatego 
też składamy wnioski o dofinanso-
wanie dwóch zadań – modernizacji 
drogi powiatowej w Brzeźnicy, gdzie 
będziemy inwestorem zastępczym, 
oraz budowy świetlicy z zapleczem 
w Grochowej. Oczywiście będziemy 
kontynuować również inwestycje roz-
poczęte w roku 2021 – wodociągo-
wanie wsi Opolnica i Janowiec oraz 
dokończenie budowy i modernizacji 
Centrum Seniora w Bardzie, w któ-
rym znajdą się także gabinety reha-
bilitacyjne. Chcę też zaznaczyć, że 
w ubiegłym roku wygraliśmy milion 
złotych w konkursie profilaktyki co-
vidowej, a pieniądze te przeznaczymy 
na organizację turnusów rehabilita-
cyjnych i zakup sprzętu do tworzą-
cego się gabinetu rehabilitacyjnego. 

Dobrze jest, a może być lepiej
Do Barda przyjeżdża coraz wię-

cej turystów, i to nie tylko Dolnoślą-
zaków. 

– Dynamicznie i wielopłaszczy-
znowo rozwija się zarówno turystyka 
pielgrzymkowa, jak i turystyczno-re-
kreacyjno-sportowa – wymienia bur-
mistrz Krzysztof Żegański. – A jak 
zrealizujemy inwestycje, o których 
wcześniej już wspomniałem, to ten 
dynamizm będzie zwielokrotnio-
ny. Zatem teraz jest dobry czas dla 
gminy Bardo i wiele wskazuje na to, 
że będzie jeszcze lepiej. Przed na-
mi wiele istotnych i strategicznych 
przedsięwzięć, a najbardziej potrzeba 
nam spokoju i zrozumienia.

S.G. (TS)

Burmistrz Krzysztof Żegański
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Pielgrzymka

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

tel. 76 877 50 13, 76 877 50 26 
fax 76 743 70 00, 76 877 50 13 w. 29

sekretariat@pielgrzymka.biz
www.pielgrzymka.biz

W gminie tej od wielu lat 
dzieje się całkiem sporo 
zgodnie ze strategią 
zrównoważonego rozwoju. 
Dużo inwestycji zrealizowano, 
niemało zadań jest 
wykonywanych, a sporo 
przedsięwzięć zaplanowanych 
i opracowywanych. Warto 
również podkreślić, że kurz 
bitewny sprzed kilku lat dawno 
już opadł i dobrze wygląda 
współpraca wójta z radą gminy, 
dlatego też samorząd 
pracuje zgodnie, 
bez szkodliwego politykierstwa, 
bezproduktywnych kłótni 
i forsowania partykularnych 
interesów. Tutaj, w Pielgrzymce, 
najwyższą wartością jest 
jak najlepsza robota 
na rzecz całej społeczności.

Do 15 lutego samorządy powinny 
złożyć wnioski o dofinansowanie 
zadań do drugiej transzy rządowego 
programu Polski Ład. 

– Oczywiście nasza gmina przy-
gotowuje się skwapliwie do złożenia 
tych wniosków, a najbardziej zależy 
nam na pozyskaniu pieniędzy ze-
wnętrznych na inwestycje drogowe, 
oświetlenie uliczne i ewentualnie 
na adaptację pomieszczeń na targo-
wisko, czyli Centrum Produktu Lo-
kalnego – mówi wójt Tomasz Sybis. 

– Natomiast z programu wsparcia 
gmin popegeerowskich jeden wnio-
sek złożymy na drogi, a drugi doty-
czyć będzie wsparcia finansowego 
budowy remizy i szatni w Nowej 
Wsi Grodziskiej. Za to z programu 
dotyczącego gmin górskich buduje-
my miejsca parkingowe i drogi do-
jazdowe do naszych miejsc atrakcyj-
nych turystycznie.

W roku 2022 samorząd gminy 
Pielgrzymka przeznaczy na inwe-
stycje ponad 5 mln zł. 

– Priorytetami inwestycyjny-
mi będą: budowa szatni, remizy 
i świetlicy wiejskiej w Wojcieszy-
nie, remont kanalizacji wraz z od-
tworzeniem chodników i budową 
oświetlenia na osiedlu w Probosz-
czowie, a ponadto termomoderni-
zacja Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Pielgrzymce – wymienia 
wójt Sybis. – Ponadto przed nami 
zadania drogowe i rewitalizacja par-
ku w Pielgrzymce. Czekamy też na 
ogłoszenie naborów z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich dla 
województwa dolnośląskiego, szy-
kując wniosek dotyczący budowy 
kanalizacji osiedla w Wojcieszynie. 
Chcę też podkreślić, że dostaliśmy 
niedawno środki finansowe na za-
jęcia dodatkowe dla dzieci – prawie 
400 tys. zł.

Samorządowi gminy Pielgrzym-
ka w zarządzaniu gminą najbardziej 
przeszkadza pandemia. 

– Robimy co możemy, promując 
zasadność szczepień i zachęcając do 
nich mieszkańców gminy, ale po-
ziom wyszczepienia na naszym tere-
nie przestał już wzrastać – podkre-
śla wójt Tomasz Sybis. – Teraz to już 
tylko rząd może wpłynąć na zwięk-
szenie liczby szczepień, i to rząd ma 
do tego odpowiednie instrumenty. 
Druga sprawa, która mnie niepokoi, 
to wysoka inflacja, wzrost cen noś-
ników energrtycznych oraz usług 
i materiałów budowlanych. Przełoży 
się to na wzrost kosztów inwestycyj-
nych, a robione przez nas przed kil-
koma miesiącami szacunki i kosz-
torysy nie są już aktualne i trzeba 
będzie dołożyć pieniędzy do zapla-
nowanych zadań infrastruktural-
nych. A dzisiaj, na progu tego roku, 
to przede wszystkim życzyłbym nam 
wszystkim jedynie zdrowia i spoko-
ju, bowiem z resztą dobrze poradzi-
my sobie sami. HS (TS)

Inwestycje i zewnętrzne dotacje

W roku 2021 wyremontowano pomieszczenia 
świetlicy wiejskiej w Twardocicach i wybudo-
wano szatnię sportową w Proboszczowie. Roz-
budowano sieć wodociągową rozdzielczą ze 
zbiornika wyrównawczego Nowa Wieś Grodzi-
ska – Polanka w kierunku Nowa Wieś Grodziska 
– stacja. Zbudowano także wolnostojącą altanę 
„Chata pod Ostrzycą” i ponad 1,3 mln zł prze-
znaczono na budowę infrastruktury turystycz-
nej – m.in. w Proboszczowie, Ostrzycy Probosz-
czowickiej, Twardocicach i Czaplach. Ponadto 
wykonano drogę dojazdową, podłoże pod 

altanę i postawiono altanę z bali na placu 
OSP w Czaplach. Odtworzono także rowy 
na działce nr 579 (obręb Proboszczów). 
Poza tym w trakcie realizacji jest wyposażanie 
szkół w pracownie przedmiotowe oraz inno-
wacyjne zajęcia z programowania (Raspberry, 
Minecraft, modele RC i rakiety). Organizowane 
będą także zajęcia dla dzieci z matematyki, fizy-
ki i języka polskiego. Negocjowane jest również 
wsparcie 322 uczniów szkół podstawowych 
w Pielgrzymce i Proboszczowie – w zakresie roz-
woju kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych, także dotyczące pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej, a w szczególności 
w celu zniwelowania negatywnych skutków 
wywołanych epidemią COVID-19, w tym de-
ficytów spowodowanych długotrwałą nauką 
zdalną, do grudnia 2022. 
W trakcie podpisywania umowy jest realizacja 
zadania w ramach programu Cyfrowa Gmina. 
Wyremontowano drogi w Proboszczowie, Twar-
docicach, Pielgrzymce i Nowej Wsi Grodziskiej. 
Utwardzono drogi w Wojcieszynie, Twardoci-
cach, Proboszczowie i Jastrzębniku.

W roku 2022 zaplanowano 
m.in. budowę świetlicy wiej-
skiej z zapleczem szatniowym 
i garażem OSP w Wojcieszy-
nie (w tym w.c. dla niepełno-
sprawnych, kuchnia, maga-
zyn, zmywalnia, szatnia dla 
drużyny Orzeł Wojcieszyn, 
garaż dla wozu strażackiego 
OSP, plac zabaw dla dzieci, 
siłownia zewnętrzna, boisko 
do siatkówki, drewniane alta-
ny i stoliki, scena, nasadzenia 
zieleni oraz utworzenie cią-
gów pieszych wzbogaconych 
w motywy wsi tematycznej 
– Don Kichot). 
Zaplanowano także (zlecono 
wykonie dokumentacji pro-
jektowej) budowę kanalizacji, 
oświetlenia oraz chodnika na 
osiedlu w Proboszczowie (ro-
zebranie betonowych płyt, 
budowa kanalizacji osiedlo-
wej z przyłączeniem sąsiadu-
jących gospodarstw, montaż 
przykanalików, oświetlenie 
uliczne i chodnik). 
Niezmiernie ważna będzie 
też termomodernizacja bu-
dynku Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Pielgrzym-
ce (wymiana stolarki okien-
nej i drzwiowej, remont kot-
łowni, wymiana źródeł ciepła 
i montaż paneli fotowoltaicz-
nych). 
Ważnym przedsięwzięciem 
będzie również zagospoda-
rowanie zabytkowego parku 
w Pielgrzymce (budowa ście-
żek o nawierzchni mineralnej 
stabilizowanej ekologicznym 
lepiszczem mineralnym, za-
montowanie siedmiu latarni 
parkowych, zakup i nasadze-
nia szaty roślinnej, zakup ła-
wek, altanki, stojaka na rowe-
ry, pojemników na odpady, 
ogrodowego grilla i wykona-
nie nawierzchni sceny).

Wójt Tomasz Sybis (pierwszy z lewej) spotkał się z sołtyskami i sołtysami

Niezmiernie ważna będzie zaplanowana na rok 2022 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pielgrzymce
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Olszyna

Dobromierz

Urząd Gminy Dobromierz
pl. Wolności 24

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

fax 74 858 64 60
ug@dobromierz.pl

www.dobromierz.pl

Urząd Miejski w Olszynie
ul. Wolności 20
59-830 Olszyna

tel. 75 721 20 50,  75 721 23 68
fax 75 723 10 15

poczta@olszyna.pl
www.olszyna.pl

Na mapie Polski znajdują się 
miejsca, gdzie od wieków 
ludzie tam żyjący borykali się 
często z niezależnymi 
od nich przeciwnościami losu. 
Takim właśnie miejscem jest 
Olszyna w powiecie lubańskim, 
pustoszona w XV wieku 
podczas wojen husyckich, 
której mieszkańcy dodatkowo 
cierpieli wówczas wskutek 
epidemii. Setki lat później 
też nie było łatwo, bowiem 
powodzie nie oszczędzały 
gminy, ale Olszyna zawsze się 
podnosiła i – o dziwo! – 
była coraz piękniejsza 
i gospodarniejsza. Wszystko 
dlatego, że ludzie tutaj żyjący 
dobrze wiedzą, iż dla dobra 
tej ziemi warto sumiennie 
pracować, i nigdy się nie 
poddali wyrokom czasami 
niezbyt sprzyjającego im losu.

Pod względem inwestycyjnym 
rok 2021, mimo pandemii, był dla 
gminy Olszyna – biorąc pod uwa-
gę inwestycje – okresem ze wszech 
miar owocnym. Do dyspozycji sa-
morządu i mieszkańców oddano 
nowoczesny budynek urzędu miej-
skiego mieszczący także urząd sta-

nu cywilnego, salę ślubów, gminny 
ośrodek pomocy społecznej, straż 
miejską i posterunek policji. 

– W ubiegłym roku otworzyliśmy 
również ośrodek gminnej służ-
by zdrowia, w którym przyj-
mują lekarze podstawowej 
opieki zdrowotnej, także leka-
rze specjaliści, a od jesieni jest 
tam gabinet rehabilitacji rucho-
wej – dodaje burmistrz Leszek 
Leśko. – Zakończyliśmy rów-
nież modernizację „półpiętra”, 
nadając mu nazwę Placu Ste-
fana Kardynała Wyszyńskie-
go. Ponadto zrealizowaliśmy 
sporo mniejszych zadań, po-
zyskując niebagatelne finan-
sowe środki na kolejne przed-
sięwzięcia infrastrukturalne.

To między innymi 1,7 mln zł 
na modernizację Gminnego 
Przedszkola Publicznego w Olszy-
nie (program Polski Ład) i 500 tys. zł 
– także na modernizację przed-
szkola – (Fundusz Przeciwdziałania 
COVID-19) oraz 2,5 mln zł na moder-
nizację stadionu w Olszynie (program 
Sportowa Polska). 

– Pozyskaliśmy również 3,5 mln zł 
na budowę Centrum Opiekuńczo-
-Mieszkalnego w Olszynie – podkre-
śla burmistrz Leśko. – Przeprowa-

dziliśmy też kolejny etap usuwania 
azbestu i dzięki temu pozbyliśmy się 
ponad 104 ton tego niebezpieczne-
go produktu ze 112 posesji i gospo-

darstw. Zamontowaliśmy nowe urzą-
dzenia na placu zabaw w Olszynie 
i rozpoczęliśmy budowę placu zabaw 
w Biedrzychowicach. Pragnę również 
podkreślić, iż przystąpiliśmy do po-
wiatowego programu Izerskiej Komu-
nikacji Autobusowej, dzięki czemu na 
terenie naszej gminy reaktywowano 
połączenia autobusowe.

Budżet gminy Olszyna na rok 
2022 wynosi 28 mln zł. 

Warto ich wspierać
– Jest to niewiele, jeśli weźmie-

my pod uwagę nasze potrzeby i tego-
roczne plany inwestycyjne – ocenia 
burmistrz Leszek Leśko. – Oczy-
wiście złożymy wnioski o dofinan-
sowanie zadań z drugiej transzy 
Polskiego Ładu, a priorytetem bę-
dzie rozbudowa i modernizacja 
Gminnego Przedszkola Publicznego 

w Olszynie, gdzie chcemy 
dobudować dwie sale lek-
cyjne, zmodernizować kot-
łownię, sanitariaty, kuchnię 
i przedszkolną stołówkę, 
a także wyposażyć w nowe 
urządzenia plac zabaw. Po-
nadto po raz kolejny wystą-
pimy o pieniądze na budo-
wę i modernizację stadionu 
w Olszynie. Poza tym zale-
ży nam na pozyskaniu środ-
ków finansowych na budo-
wę sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych w naszych 
dwóch sołectwach – Krze-
wie Małe i Nowa Świdnica. 
Zabiegaliśmy już o 12 mln zł 

dofinansowania na to zadanie, ale 
tych pieniędzy nie otrzymaliśmy, 
a z budżetu gminy nie jesteśmy 
w stanie przeprowadzić tego ważne-
go dla nas przedsięwzięcia. Także 
dlatego, że na utrzymanie oświaty 
w tym roku potrzebujemy ponad 
9,34 mln zł, a subwencja oświatowa 
wynosi 5 mln 134 tys. zł.

Samorządowi Olszyny życzy-
my przede wszystkim tego, aby lu-

dzie decydujący o przyznawaniu ze-
wnętrznych dotacji finansowych nie 
zapominali o takich gminach jak 
Olszyna, gminach niewielkich i nie-
zamożnych, w których żyją gospo-
darni, konsekwentni i mądrzy lu-
dzie. Gminach, gdzie nie przejada 
się pieniędzy, ale inwestuje je dla 
dobra całej społeczności. W których 
samorządy działają zgodnie, bez po-
litykierstwa i partykularnych intere-
sów. Gdzie radni doskonale współ-
działają z włodarzami gmin. Dzięki 
tym funduszom miejscowe społecz-
ności będą żyć na odpowiednim po-
ziomie – i nie ma żadnych argumen-
tów, aby było inaczej.

S.G. (TS)

Burmistrz Leszek Leśko
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Pod koniec ubiegłego roku 
rozstrzygnięto ogólnopolski, 
niezmiernie miarodajny 
Ranking Samorządów dziennika 
„Rzeczpospolita”, w którym 
– na 1576 gmin wiejskich – 
Dobromierz zajął 15. lokatę 
w kraju, i zarazem najlepszą 
pozycję na Dolnym Śląsku, 
wyprzedzając m.in. inne 
dolnośląskie gminy: Kobierzyce 
(29. miejsce), Zgorzelec (47.), 
Czernicę (51.), Grębocice (75.) 
i Rudną (91.). Warto zaznaczyć, 
iż w rankingu tym oceniane są 
efekty działań miast i gmin 
w zakresie dbałości o jakość życia 
mieszkańców, stanu środowiska 
i rozwoju ekonomicznego przy 
zachowaniu stabilności finansów 
i wysokiej jakości zarządzania. 

Nie tylko trzeba dobrze zapla-
nować przedsięwzięcie, lecz jesz-
cze znaleźć na nie środki finansowe 
i wykazać dużo konsekwencji, aby 
je zakończyć i rozliczyć. Tak właś-
nie dzieje się w gminie Dobromierz, 
w której samorząd wykonał gigan-
tyczną pracę, budując sieć kanaliza-
cyjną. Tym bardziej jest to cenne, że 
gmina ta nie należy do najzamożniej-

szych. Jej budżet na rok 2022 zapla-
nowano na 32 031 776 zł (dochody) 
i 32 884 797 zł (wydatki), zaś na in-
westycje przeznaczonych będzie 
7,5 mln zł. 

– Gmina Dobromierz w latach 
2018-2021 wybudowała od pod-
staw aglomerację ściekową Gniew-
ków, obejmującą siecią około 3 tysią-
ce mieszkańców – mówi wójt Jerzy 
Ulbin. – Przedsięwzięcie to, korzysta-
jąc ze środków finansowych z Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych 
Aglomeracji Wałbrzyskich, wykonali-
śmy w dwóch etapach. W pierwszym 
etapie, w roku 2018, powstała sieć ka-

nalizacyjna w Czernicy, Gniewkowie 
i Dzierzkowie, co pochłonęło ponad 
8 mln zł, przy ponad pięciomiliono-
wej dotacji finansowej. Chcę też pod-
kreślić, że zadanie to wykonaliśmy 
w formule zaprojektuj – wybuduj, 
czego na początku się obawiałem, ale 
dzisiaj sądzę, że jeśli jest dobrze przy-
gotowana koncepcja, to się spraw-
dza. W latach 2018-2019 wybudowa-
liśmy pierwszą część oczyszczalni 
ścieków w Czernicy oraz przyłącza 
w tych trzech pierwszych miejscowoś-
ciach, co kosztowało prawie 1,3 mln zł 
– przy dofinansowaniu dla miesz-
kańców z budżetu gminy. W latach 

Na rankingowym topie
2019-2021 rozbudowaliśmy oczysz-
czalnię ścieków, aby mogła obsługi-
wać całą gniewkowską aglomerację. 
Kosztowało to około 5 mln zł brutto, 
z czego dofinansowanie wyniosło 
blisko 3,5 mln zł.

Kolejna część tego ogromnego za-
dania przypadła na lata 2020-2021. 
Wtedy to została zbudowana sieć 
główna kanalizacji w kolejnych miej-
scowościach – Borów, Roztoka i Ju-
gowa, co kosztowało ponad 20 mln zł, 
z czego ponad 11 mln zł to dofinanso-
wanie z RPO. 

– Jestem naprawdę dumny z te-
go, że stworzyliśmy od podstaw 
w pięć lat całą aglomerację kanaliza-
cyjną – uśmiecha się wójt Jerzy Ulbin. 
– Całkowite wydatki na sieć i oczysz-
czalnię ścieków wyniosły blisko 
34 mln zł, a dotacja finansowa ponad 
19 mln zł. Dzisiaj projektujemy jesz-
cze ostatnie przyłącza gospodarstw 
i domostw do sieci kanalizacyjnej. Do 
września mamy rozliczyć się z Aglo-
meracją Wałbrzyską ze wskaźników 
osiągnięcia efektu środowiskowego, 
czyli – używając kolokwializmu – 
przyłączenia około 2 tys. mieszkań-
ców do sieci kanalizacyjnej.

Realizacja tego ogromnego 
przedsięwzięcia jest bez wątpienia 
dla samorządu Dobromierza oraz 
dla mieszkańców gminy sprawą klu-
czową. Z jednej strony skanalizowa-
nie gminy polepszy poziom życia 
ludzi, a z drugiej uatrakcyjni tereny 
pod zabudowę mieszkaniową. 

– To zdecydowanie ułatwia po-
zytywne decyzje ludzi dotyczące 
kupna działek budowlanych i bu-
dowy domów – ocenia wójt Jerzy 
Ulbin. – A także załatwia spra-
wę środowiskową oraz oddala od 
nas widmo przyszłych kar finan-
sowych, jakie prawdopodobnie, 
zgodnie z nowym prawem wod-
nym, będą nanoszone na gminy 
niewypełniające dyrektywy unij-
nej o skanalizowaniu aglomeracji  
ściekowych. Kary będą wynosiły 
pewnie 200 zł rocznie od jedne-
go mieszkańca gminy, lecz opłaty 
te mają obowiązywać dopiero 
od roku 2028.

S.G. (TS)

Wójt Jerzy Ulbin
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Kłodzko – gmina

Urząd Gminy Kłodzko
ul. Okrzei 8a

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

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

Choć nie jest gminą zdrojową, 
jest bez wątpienia jedną  
z najbardziej dynamicznie 
rozwijających się gmin  
w powiecie kłodzkim. Duża 
to zasługa miejscowego 
samorządu, pracowitości 
żyjących tutaj ludzi, dobrego 
planowania i zgodnej 
współpracy władz gminy  
z jej radą. W gminie Kłodzko 
pieniędzy się nie przejada, 
ale się je inwestuje. Tutaj 
najważniejsza jest konkretna, 
dająca owoce robota, a nie 
politykierstwo, kłótnie  
i forsowanie partykularnych 
interesów. Dlatego 
mieszkańcom – mimo pandemii 
i problemów dotykających 
wszystkich Polaków – żyje się 
całkiem nieźle.

Dla samorządu gminy Kłodzko  
kolejna fala pandemii stanowi jed-
nak niemały problem związany 
między innymi z niepewnością, jak 
dalej będzie, z czego trzeba rezyg-
nować i co uda się zrealizować. To 
również obawy ludzi o ich zdrowie 
i przyszłość, i jakie będzie to dalsze 
życie w cieniu koronawirusa.

Pandemia nie pomaga
 – Wszystko to powoduje, iż nieła-

two się pracuje, również z tego powo-
du, że zaburzone są relacje między-
ludzkie, także aktywność naszych 
mieszkańców, aktywizacja senio-
rów i zajęcia prowadzone w świet-
licach dla ludzi starszych i dzieci 
– mówi wójt Zbigniew Tur. – Uży-
wając kolokwializmu, można powie-
dzieć, że wszystko zeszło na dużo 
niższy poziom i po prostu zwolni-
ło. Po trzeciej fali pandemii – gdy 
trochę się uspokoiło – dobrze wi-
dzieliśmy, jak trudno jest ludzi po-
nownie zaktywizować do działania. 

Udało nam się to zrobić, ale było to 
bardzo trudne. Dzisiaj mocno oba-
wiam się, że po ustąpieniu czwartej 
fali może to być jeszcze trudniejsze.  
Z drugiej strony jeszcze nie skończy-
ła się czwarta fala, a rozpędza się już 
piąta i na razie pozytywnego koń-
ca nie widać. Omikron 
namnaża się i rozprze-
strzenia bardzo szybko  
i to może być dla nas du-
ży problem. Niemałym 
kłopotem jest również 
to, że zarażają się osoby  
zaszczepione.

Budżet uchwalony
 jednogłośnie

Mimo tych wszyst-
kich problemów sa-
morząd zobligowany 
jest do działania, rea-
lizacji budżetu i zapla-
nowanych zadań in-
westycyjnych. Budżet 
gminy Kłodzko rada 
uchwaliła jednogłośnie  
22 grudnia. 

– Z jednej strony 
bardzo się cieszę z jed-
nomyślności radnych, 
ale z drugiej strony 
jest to dla mnie niema-
łe zobowiązanie i jed-
nocześnie spore wy-
zwanie – uśmiecha się  
wójt Tur. – Tegoroczny 
budżet jest na wysokim 
poziomie, wydatki wy-
noszą ponad 95 mln zł, a dochody 
83 mln zł.

Więcej na inwestycje 
Warto zaznaczyć, iż w roku 2021 

inwestycje w gminie Kłodzko za-
mknęły się na poziomie 10 mln zł, 
a w roku 2022 miejscowy samorząd 
zaplanował nakłady inwestycyjne  
w wysokości około 25 mln zł. 

– Będziemy korzystać z dotacji 
finansowych z różnych programów 
pomocowych, ale przede wszyst-
kim z Polskiego Ładu, z którego 
otrzymaliśmy 5,7 mln zł na zada-
nia drogowe oraz 3,3 mln zł na bu-
dowę oświetlenia ulic – wyjaśnia 

wójt Zbigniew Tur. – Zatem z tego 
rządowego programu pozyskaliśmy 
ponad 9 mln zł dofinansowania, 
które będzie rozłożone na dwa lata. 
Mamy również pieniądze – około 
7,7 mln zł dofinansowania – z Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Dolnośląskiego, 
które przeznaczymy na termomo-
dernizację obiektów użyteczności 

publicznej – trzech szkół i trzech 
przedszkoli. Ponadto pozyskaliśmy 
pieniądze z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, będące dofi-
nansowaniem budowy kanalizacji  
i wodociągów w Boguszynie.

Druga transza
Polskiego Ładu 

Do drugiej transzy 
programu rządowego 
Polski Ład, do 15 lu-
tego każdy polski sa-
morząd będzie mógł 
złożyć trzy wnioski  
o dofinansowania in-
westycji. 

– Oczywiście gmi-
na Kłodzko także zło-
ży trzy wnioski o dofi-
nansowania inwestycji,  
a do tego jeszcze dwa do 
programu obejmujące-
go gminy popegeerow-
skie, jaką jest przecież 
nasza gmina – doda-
je wójt Zbigniew Tur. 
– Zatem złożymy pięć 
wniosków o dofinanso-
wania, przede wszyst-
kim budowy dróg, do-
świetlenia dróg i ulic 
oraz wymiany wszyst-
kich lamp sodowych na 
energooszczędne ledo-
we, mając na uwadze 
znaczny wzrost cen 
energii elektrycznej 
– aż o 87 proc. w sto-

sunku do roku ubiegłego. Ponadto 
zawnioskujemy o finansowe środ-
ki zewnętrzne na budowę przed-
szkola wraz ze żłobkiem w Kros-
nowicach. Będzie to przedszkole 
dla setki dzieci, a żłobek pomieści  
32 maluchów i właśnie kończymy 
dokumentację dotyczącą tego przed-
sięwzięcia. Poza tym czekamy teraz 
na program funkcjonalno-użytkowy 
dotyczący kanalizacji Starego Wie-
lisławia, gdzie zamierzamy przyłą-
czyć sieć do oczyszczalni ścieków 
w Polanicy-Zdroju. Nie wiem jesz-
cze, czy będziemy mogli skorzystać 
z zewnętrznego dofinansowania bu-
dowy remizy w Szalejowie Górnym.

Uzasadnione obawy
– Chcę wyraźnie podkreślić, 

że w gminie Kłodzko nigdy nie 
opuszczaliśmy rąk i potrafimy roz-
wiązywać najtrudniejsze problemy 
i walczyć ze wszelkimi przeciw-
nościami – mówi wójt Tur – ale 
dzisiaj, na początku 2022 roku, 
poza nieprzewidywalną pande-
mią obawiamy się inflacji i zbyt-
niego wzrostu cen. Nie wiem, czy 
nasz tegoroczny budżet uda nam 
się spokojnie zrealizować i mam 
obawy, że ten rok będzie niełatwy 
dla naszego samorządu i całej spo-
łeczności gminy Kłodzko. Mimo 

Ambitne plany na trudne czasy
sporych możliwości dotyczących 
pozyskania finansowych środków 
zewnętrznych, czeka nas niełatwa 
gimnastyka finansowa związa-
na m.in. z zabezpieczeniem wkła-
du własnego i z niepewnym ryn-
kiem wykonawców. Choć muszę 
przyznać, że w ramach pierwszej 
transzy Polskiego Ładu niedawno 
otworzyliśmy przetarg na budowy 
i przebudowy dwunastu dróg. Sza-
cowaliśmy, że pochłonie to około 
6 mln zł, a najtańsza oferta wynio-
sła 5,2 mln zł. Natomiast w ramach 
Polskiego Ładu mamy niebawem 
przetarg na budowę oświetlenia 
drogowego i ulicznego, gdzie sza-
cowana wartość zadania wynosi 
3,8 mln zł i mam nadzieję, że tutaj 
także będzie taniej.

Imprezy wielką niewiadomą
War tością dodaną do te -

go wszystkiego, co reprezentuje  
samorząd gminy Kłodzko, były  
od lat organizowane przez niego 
imprezy. 

– Cyklicznie w styczniu organi-
zowaliśmy Podkowy Biznesu, czy-
li noworoczne spotkanie z przed-
siębiorcami z naszego terenu, ale  
z powodu pandemii byliśmy zmu-
szeni to odwołać – informuje wójt 
Zbigniew Tur. – Nie wiem też dzi-
siaj, czy w lutym, w ostatnią sobotę 
karnawału, uda nam się zorganizo-
wać Biesiadę Kół Gospodyń Wiej-
skich, a ponadto odwołane zostało 
kolędowanie kół gospodyń wiej-
skich w Wojciechowicach. A czy 
uda nam się zorganizować Lato na 
Ludowo, dożynki gminne i biegi 
górskie dla dzieci? To wszystko 
jest dzisiaj jedną wielką niewiado-
mą. Zastanawiam się także, czego 
można by nam życzyć na początku 
tego roku, i sądzę, że chyba trady-
cyjnie – jak najlepszego zdrowia, 
co dzisiaj ma wymiar nie tylko kur-
tuazyjny. Poza tym właściwej rea-
lizacji budżetu gminy, bez żadnych 
zbędnych zakłóceń.

HS (TS)

Nie wiadomo, czy w lutym, w ostatnią sobotę karnawału, uda się zorganizować Biesiadę Kół Gospodyń Wiejskich. Na zdjęciu – Biesiada Ostatkowa 2020

Wójt Zbigniew Tur 
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Prusice

Urząd Miejski w Prusicach
Rynek 1 

55-110 Prusice
tel. 71 312 62 24, 71 312 62 31

fax 71 312 62 29
prusice@prusice.pl

www.prusice.pl

Trzeba jasno sobie powiedzieć, 
że obecnej ekipie zarządzającej 
Prusicami zawsze najbardziej 
zależało na inwestowaniu, 
a co za tym idzie – wzbogacaniu 
infrastruktury miasta 
i gminy i pozyskiwaniu 
zewnętrznych funduszy 
na ambitne przedsięwzięcia 
infrastrukturalne. 
To się udawało, to się udaje 
i zapewne będzie się udawać, 
bowiem samorząd prusicki jest 
profesjonalną machiną prącą 
do przodu mimo pandemii 
i innych przeszkód, które 
zazwyczaj pojawiają się 
w polskich gminach. Prusice 
mają jednak wiele atutów, do 
których należą m.in.: energia 
władz gminy, innowacyjność, 
dobrze przygotowana kadra 
urzędu oraz świetna współpraca 
włodarza gminy z radnymi, 
będąca wartością dodaną.

Prusice zmieniły się w ciągu ostat-
nich kadencji na korzyść i z zapuszczo-
nej pod względem infrastrukturalnym 
i estetycznym gminy stały się jedną 
z najszybciej rozwijających się gmin 
miejsko-wiejskich na Dolnym Śląsku. 
W gminie tej z żelazną konsekwen-
cją realizowana jest strategia zrów-
noważonego rozwoju i realizowane 
są zadania inwestycyjne nie tylko 
w mieście, w Prusicach, 
ale również na 
terenach rusty-
kalnych. Z po-
wodzeniem pozy-
skiwano zewnętrzne środki finansowe 
z różnorodnych programów i inwesto-
wano, inwestowano, inwestowano… 
Z roku na rok gmina się zmieniała 
i tych zmian nie zaprzestała, prze-
znaczając duże pieniądze na zada-
nia stricte infrastrukturalne. Zmiany 
te dostrzegały różnorodne gremia ze-
wnętrzne, zatem nic dziwnego, że 
Prusice często lokowały się w czubie 
najpoważniejszych, ogólnopolskich 

rankingów samorządowych. W roku 
2021 burmistrz Igor Bandrowicz zajął 
pierwsze miejsce – jako najlepszy wło-
darz w Polsce, w kategorii gmin miej-
sko-wiejskich w Rankingu Perły Sa-
morządu 2021 – zaś prusicki samorząd 
uplasował się na miejscu dziewiątym.

Dobry rok 2021
Był to rok obciążony pracą w nie-

normalnym czasie pandemii, ale pru-
sicki samorząd zdał egzamin celują-
co. Pozyskano 22 mln zł finansowych 
środków unijnych i krajowych, a trzeba 
zdać sobie sprawę z tego, że tyle wy-
noszą całoroczne budżety niektórych 
gmin! Te środki finansowe przezna-
czono na wiele istotnych zadań, w tym 
na budowę szkoły w Skokowej.

 – Zrealizowaliśmy wiele inwe-
stycji poprawiających jakość ży-
cia mieszkańców naszej gminy, od 
najmłodszych po najstarszych – mówi 
burmistrz Igor Bandrowicz. – Zakoń-
czyliśmy budowę Centrum Inicjatyw 
i Produktów Lokalnych w Skokowej, 
zamontowaliśmy 168 przydomowych 
oczyszczalni ścieków, a mieszkańcy 
– i chwała im za to – zamontowali 
na swoich domach wiele paneli foto-
woltaicznych i wymienili stare piece 
na nowoczesne źródła ciepła.

Powstały nowe place zabaw 
w Dębnicy, Krościnie Wiel-

kiej i Pększynie i po-
wstało 31 hotspotów, 

dzięki którym 
można będzie 
korzystać z bez-

przewodowej sieci 
WiFi. W wielu miej-

scowościach zamontowano nowe 
oświetlenie drogowe, zaś mieszkańcy 
Krościny Wielkiej i korzystający ze 
strefy ekonomicznej we Wszemirowie 
zyskali nowe drogi. Ponadto strażacy 
z OSP w Pawłowie Trzebnickim do-
stali wóz strażacki – przy wsparciu fi-
nansowym z MSWiA i NFOŚiGW – 
i zostali wpisani do Krajowego Syste-
mu Ratownictwa Gaśniczego. W roku 
2021 do Prusic zawitała światowej 

rangi firma – fabryka GTHR, która 
będzie produkowała wkłady do bate-
rii litowych. 

– Chcę także zaznaczyć, że w ro-
ku 2021 rozpoczęły się w Prusicach 
kluczowe dla naszych mieszkańców 
inwestycje – budowy Gminnego Żłob-
ka pod Trzema Wieżami, Prusickie-
go Centrum Medycznego oraz Lo-
kalnych Centrów Kultury w Borowie 

i Krościnie Małej – wymienia bur-
mistrz Bandrowicz. – Nie do przece-
nienia jest również to, że przy dobrej 
współpracy z Powiatem Trzebnickim 
i wicestarostą Grzegorzem Terebunem 
zrealizowaliśmy sporo drogowych 
i chodnikowych inwestycji powiato-
wych. Trzeba też wyraźnie podkreślić, 
że wszystkie nasze sukcesy i działania 
są wynikiem doskonałej współpracy 
z Radą Miejską w Prusicach, która jest 
radą mądrą i merytoryczną, i nie ma 
w niej politykierstwa i forsowania par-
tykularnych interesów. Dzięki temu 
możemy wspólnie jak najlepiej praco-
wać na rzecz polepszenia życia całej 
naszej społeczności.

Obiecujący rok 2022
Budżet gminy Prusice na ten rok 

jest doprawdy więcej niż przyzwoi-
ty – zaplanowano go na 63,3 mln zł, 
a najważniejsze, że jest to budżet proin-
westycyjny, bowiem aż 21 mln zł prze-
znaczonych jest na inwestycje, z czego 
ponad 16 mln zł stanowią środki finan-
sowe pozyskane z różnych dotacji. Zaś 
tegorocznymi priorytetami infrastruk-
turalnymi będą: rozpoczęcie budowy 
nowoczesnej Szkoły Podstawowej 
w Skokowej, kontynuacja prac zwią-
zanych ze Żłobkiem pod Trzema Wie-
żami w Prusicach, dalsza budowa 
Prusickiego Centrum Medyczne-

go oraz Lokalnych Centrów Kultury 
w Borowie i Krościnie Małej, a także 
rozpoczęcie prac nad Parkiem Dino-
zaura w Prusicach i czterema świet-
licami – w Świerzowie, Pększynie, 
Pietrowicach Małych i Chodlewku. 
Powstanie Centrum Usług Społecz-
nych w Prusicach [przekształcenie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej przy 100-procentowym unijnym 

dofinansowaniu – przyp. autora], i za-
cznie się budowa przejścia dla pieszych 
w Skokowej za 140 tys. zł [dotacja 
62 400 zł – przyp. autora] z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg, budowa 
oświetlenia drogowego i moderniza-
cja oświetlenia ulicznego. W Brzeź-
nie wybudowana zostanie oczysz-
czalnia ścieków za około 2 mln zł, 
z czego milion złotych stanowi dotację 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich dla województwa dolnośląskiego 
dla spółki PROEKO. Powstaną także 
nowe place zabaw. 

– Zatem czeka naszą gminę praco-
wity rok – uśmiecha się burmistrz Igor 
Bandrowicz – tym bardziej, że już dzi-
siaj wiadomo, że w ciągu roku budżet 
Prusic najprawdopodobniej powiększy 
się, bowiem czekamy na wyniki kolej-
nych konkursów i naborów, do których 
złożyliśmy sporo wniosków o dofinan-
sowanie różnych przedsięwzięć inwe-
stycyjnych. A co za tym idzie – zosta-
ną wprowadzone do budżetu kolejne 
działania na rzecz poprawy jakości ży-
cia mieszkańców. Ważne jest dla nich 
także to, że sporo zadań kulturalnych, 
sportowych i rekreacyjnych będzie re-
alizowanych w każdej z miejscowości 
z funduszu sołeckiego, który w tym 
roku opiewa na ponad 668 tys. zł.

Na tegorocznej prusickiej tapecie 
prospołecznej będą również działania 

Burmistrz najlepszy w kraju, 
zaś samorząd – dziewiąty

aktywizacyjne w ramach projektów 
„Aktywnie razem w Gminie Prusice” 
i „Gmina Prusice działa na rzecz inte-
gracji społeczno-zawodowej Aktyw-
nych Prusiczan”, na które pozyskano 
2,8 mln zł z funduszy unijnych. Na-
tomiast na uczniów już od września 
tego roku czeka mnóstwo ciekawych 
zajęć, warsztatów i wyjazdów w ra-
mach projektu „Edukacyjnie, twórczo 

i kreatywnie w Szkołach Gminy Pru-
sice”, na który pozyskano 433 tys. zł 
unijnych pieniędzy. 

– Niemało już za nami i jesz-
cze dużo inwestycji oraz wyzwań 
przed nami – ocenia burmistrz Igor 
Bandrowicz – ale najważniejszy jest 
dla mnie, moich współpracowników 
i radnych dalszy dynamiczny rozwój 
gminy Prusice, dla dobra i poprawy 
jakości życia wszystkich mieszkań-
ców w naszej gminie – tylko wtedy 
ta robota daje satysfakcję i ma sens.

S.G. (TS) 

Postęp prac nad Gminnym Żłobkiem pod Trzema Wieżami oceniali wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski (drugi z lewej), który przekazał dotację 
w ramach programu „Maluch+ 2020”, starosta Powiatu Trzebnickiego Małgorzata Matusiak, wicestarosta Grzegorz Terebun (pierwszy z lewej) 
oraz burmistrz Igor Bandrowicz (trzeci z lewej) 

Wizualizacja szkoły w Skokowej
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Żórawina

Urząd Gminy Żórawina
ul. Kolejowa 6

55-020 Żórawina
tel. 71 316 51 05, 71 316 51 57

fax 71 723 49 00
urzad@zorawina.pl 
www.zorawina.pl

Chiński filozof Konfucjusz 
powiedział przed wieloma 
wiekami: „Każda, nawet 
najdłuższa droga rozpoczyna 
się od pierwszego kroku”. Taki 
cywilizacyjny krok – a nawet 
wiele kroków – zrobiła przez 
kilkanaście lat gmina Żórawina 
będąca częścią powiatu 
wrocławskiego. Przez ten okres 
konsekwentnie wzbogacano 
tutaj infrastrukturę, skwapliwie 
korzystając z wielomilionowych 
finansowych środków 
zewnętrznych, stworzono 
świetne warunki dla rozwoju 
nowych firm oraz – co ma także 
ogromne znaczenie – scalano 
miejscową społeczność. Dzisiaj 
mieszkańcy tej gminy, mimo 
pandemii, żyją na znacznie 
wyższym poziomie niż przed 
laty, a miejscowy samorząd 
zbiera owoce swej świetnej 
roboty, plasując się w czubie 
prestiżowych, ogólnopolskich 
rankingów.

Rok 2021 był dobrym rokiem dla 
Żórawiny, a to, że jest ona świetnym 
miejscem do życia i zarazem do inwe-
stowania, dostrzegły nadzwyczaj sza-
cowne gremia zewnętrzne. Ma to swój 
konkretny wymiar w krajowych ran-
kingach, w których gmina Żórawina 
plasuje się na czołowych miejscach.

Na rankingowym topie
Według prestiżowego dwutygo-

dnika „Forbes” gmina Żórawina 
– w kategorii miast i gmin do 49 tysię-
cy mieszkańców – zajęła drugie miej-
sce w Polsce, otrzymując zaszczytny 
tytuł „Miasta przyjaznego dla biznesu 
2021”. Ranking ten wyróżnia samorzą-
dy za efekty inwestycyjne przekłada-
jące się na liczbę nowych podmiotów 
gospodarczych. Warto również pod-

kreślić, iż jest to lepsza pozycja gmi-
ny niż w roku ubiegłym, w którym 
Żórawina – w tym samym rankingu – 
zajęła piątą pozycję. Ponadto Serwis 
Samorządowy Polskiej Agencji Pra-
sowej po raz pierwszy ogłosił wyni-
ki rankingu „Gmina dobra do życia”, 

badającego jakość życia w polskich 
gminach. W rankingu tym gmina 
Żórawina zajęła 38. lokatę spośród 
2479 wszystkich gmin wiejskich, miej-
skich i miejsko-wiejskich w kraju. Za 
to w kategorii gmin wiejskich upla-
sowała się na 22. miejscu w Polsce. 
Trzeba zaznaczyć, że ranking ów jest 
przede wszystkim próbą oceny zaspo-
kojenia potrzeb społecznych w kra-
ju, na możliwie niskim stopniu deza-
gregacji [podziału na części, rozbiciu 
– przyp. autora] przestrzennej gmin. 

Niezależnie od większych teryto-
rialnie procesów gospodarczych, w za-
sadzie to samorządy w znacznym stop-
niu odpowiadają za stan zaspokojenia 
usług publicznych. Zatem ranking 
„Gmina dobra do życia” jest też wy-
padkową trendów regionalnych, czę-
sto zawartej w tym geograficznej renty 
lokalizacyjnej oraz polityki społecznej 
lokalnych władz i samych mieszkań-
ców gmin. 

Także kapituła Rankingu Finan-
sowego Samorządu Terytorialnego 
w Polsce 2020 – przygotowanego 
przez Katedrę Finansów Uniwersyte-
tu Ekonomicznego we Wrocławiu – 
oceniła, iż gmina Żórawina zajmuje 
49. miejsce na 1533 gminy wiejskie, 

i jest to piąta lokata na Dolnym Ślą-
sku. Eksperci wzięli w tym rankingu 
pod uwagę: udział dochodów własnych 
w dochodach ogółem, relację nad-
wyżki operacyjnej do dochodów ogó-
łem, udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach ogółem, obciążenie wy-
datków bieżących wydatkami na wy-
nagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, 
udział finansowych środków europej-
skich w wydatkach ogółem, relacje zo-
bowiązań do dochodów ogółem oraz 
udział podatku dochodowego od osób 
fizycznych w dochodach bieżących. 
Ranking uwzględnił także wydatki 
poniesione przez gminy w celu reali-
zacji zadań związanych z przeciwdzia-
łaniem pandemii.

Na przeciwpandemicznym froncie
Koronawirus nie odpuszcza – mutu-

je i zaraża, więc tym bardziej warto się 
zaszczepić, by nie zachorować, przeżyć 
i nie zarazić innych. W tych dalekich od 
normalności czasach wszelkie inicjaty-
wy samorządu są warte dostrzeżenia 
i wyróżnienia. Pod koniec ubiegłego 
roku wojewoda dolnośląski Jarosław 
Obremski wręczył pamiątkowe czeki 
przedstawicielom samorządów w ra-
mach konkursu „Rosnąca odporność”, 
wyróżniającego gminy, które osiąg-
nęły najwyższy wzrost zaszczepienia 
w okresie od początku sierpnia do koń-
ca października 2021 roku. W Pol-
sce wyróżniono 907 gmin, na Dol-
nym Śląsku aż 70, w tym Żórawinę, 
która zajęła drugą lokatę w powiecie 
wrocławskim, otrzymując nagrodę 
w wysokości 500 tys. zł. Wyróżnie-
nie to jest przede wszystkim zasługą 
mieszkańców gminy, którzy postano-
wili się zaszczepić, jak również spek-
takularnych akcji – udostępnieniu auto-
busu jako mobilnego punktu szczepień, 
co było owocem współpracy urzędu 
gminy z dyr. Marią Puchacz z Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Żórawinie. 

Warto także podkreślić, że zabez-
pieczeniem logistycznym objazdo-
wych szczepień zajęli się druhowie 
z OSP Węgry, OSP Żórawina i OSP 
Rzeplin pod dowództwem radnego 
Michała Duszyńskiego. Ta pożytecz-
na akcja była zabezpieczana przez po-

licję – w tym aspiranta sztabowego 
Adriana Ćwieka. Ponadto w przedsię-
wzięciu ofiarnie uczestniczyli: pielęg-
niarka Dorota Gałązka, lekarz Bartosz 
Kurzelewski oraz Erwin Monastyrski, 
prezes zarządu PKS w Oławie SA, 
który udostępnił klimatyzowany au-
tobus na potrzeby szczepień. Bezcen-
nym zaangażowaniem wykazały się 
sołectwa, radni i pracownicy żórawiń-
skiego urzędu.

Skatepark, siłownie, drogi, 
oświetlenie uliczne i boiska

Zakończyła się budowa boisk 
wielofunkcyjnych przy szkołach 
w Polakowicach i Wilczkowie. Dzięki 
temu powstały dwa obiekty sportowe 
o nawierzchni poliuretanowej – boi-
ska do piłki ręcznej, koszykówki i siat-
kówki. Cały teren ogrodzono siatką 
i wyposażono w ławki i kosze na śmie-
ci. Pod koniec ubiegłego roku rozpo-
częto montaż siłowni zewnętrznych 

w Mędłowie, Jaksonowie, Suchym 
Dworze, Turowie i Bratowicach. 
Gmina Żórawina otrzyma 3 150 000 zł 
dofinansowania z programu Polski 
Ład na budowę nowoczesnego i ener-
gooszczędnego oświetlenia ledowe-
go na terenie całej gminy. Ruszyła 
też budowa skateparku, będąca częś-
cią programu „Rozwój infrastruktury 
rekreacji na terenie sześciu miejsco-
wości Gminy Żórawina”. Będzie też 
przebudowywana droga w Mędłowie, 
a zadanie to jest dofinansowane w po-
łowie w ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych – koszt całkowity wynosi 
849 677 zł.

Budżet na rok 2022
To zupełnie niezły budżet, w któ-

rym dochody zaplanowano na po-
nad 71 mln zł, a wydatki na blisko 
77 mln zł. Warto również podkreślić, 
że fundusz sołecki wyniesie w tym 
roku 819 560 zł. 

– Na pewno będziemy mieli nie-
mało roboty i gimnastyki finansowej, 
ale jeśli otrzymamy dofinansowania 
do inwestycji, o które będziemy za-
biegać, to nasza gmina będzie się do-
brze rozwijać dla dobra całej społecz-
ności – podkreślił wójt Jan Żukowski. 

– A ponadto potrzeba nam zgody, 
aby pandemia odpuściła, optymi-
zmu, cierpliwości, i żeby inflacja tak 
nie szalała. S.G. (TS)

Budżet ambitnych wyzwań

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski wręczył wójtowi gminy Żórawina Janowi Żukowskiemu czek – nagrodę za drugą lokatę w powiecie wrocławskim w konkursie 
„Rosnąca odporność ”, wyróżniającym gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost zaszczepienia w okresie od początku sierpnia do końca października 2021 roku 

Tak pięknie dziękowali żórawińskiemu samorządowi za nowe boisko uczniowie szkoły w Polakowicach

Gmina Żórawina otrzyma 3 150 000 zł dofinansowania z programu Polski Ład na budowę 
nowoczesnego i energooszczędnego oświetlenia ledowego na terenie całej gminy
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Ziębice

Urząd Miejski w Ziębicach 
ul. Przemysłowa 10 

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

urzad@ziebice.pl 
www.ziebice.pl

Dzieje się tutaj całkiem 
sporo także w sferze 
wzbogacania infrastruktury 
gminy, i jest to zasługa 
miejscowego samorządu, 
dobrej organizacji pracy oraz 
poczucia odpowiedzialności 
za budowanie powodzenia 
ziębickiej społeczności. Warto 
podkreślić, iż po raz pierwszy 
od wielu lat, właśnie w tej 
kadencji udało się pogodzić 
działania władz Ziębic 
z zapatrywaniem radnych 
na wiele istotnych problemów. 
Teraz współpraca burmistrza 
z radą oparta jest na 
wzajemnym szacunku, nie ma 
politykierstwa i forsowania 
partykularnych interesów, 
a najważniejszym dobrem 
jest wspólna i jak najlepsza 
praca dla dobra ogółu. Zatem 
rzymska zasada: „Gdzie zgoda, 
tam zwycięstwo”, stała się 
faktem.

Budżet gminy Ziębice na rok 
2022 jest rekordowy – w historii 
gminy jeszcze takiego nie było – 
i wynosi 106 mln zł. W roku 2018 
– gdy kończyła się poprzednia ka-
dencja – wynosił 67 mln zł.

Miliony na inwestycje
 – Najbardziej cieszą nas wydat-

ki majątkowe związane z przygoto-
wanymi przez nas dużymi zadania-
mi infrastrukturalnymi – uśmiecha 
się burmistrz Mariusz Szpilarewicz. 
– To 38 mln zł przewidziane na te-
goroczne inwestycje – budowy, mo-
dernizacje i przebudowy, i zadania 
te będą służyły mieszkańcom jesz-
cze przez wiele lat. Sądzę, że w tym 
budżecie jest wszystko, czego ocze-
kiwali mieszkańcy, a co wymagało 
trzech lat przygotowań i negocjacji.

Do najważniejszych przedsię-
wzięć należy budowa hali sporto-
wej, która będzie służyła przede 
wszystkim dzieciom i młodzieży. 

– Powstanie tego obiektu jest ar-
gumentem pojawiającym się od lat 
przy dyskusjach dotyczących przy-
szłości szkoły średniej w Ziębicach 
– wyjaśnia burmistrz Szpilarewicz. 
– Zawsze podnoszono, że ta szkoła 
nie ma odpowiedniej bazy i dobrej 
infrastruktury. A przecież likwida-
cja zespołu szkół byłaby w jakimś 
sensie upadkiem naszego miasta. Od 
II wojny światowej w Ziębicach za-
wsze były jakieś szkoły – w tym 
przyzakładowe i liceum – do których 
uczęszczało wiele pokoleń miesz-
kańców gminy, a od wielu lat mó-
wiło się, iż hala sportowa będzie 
potrzebna, aby tę szkołę utrzymać. 
Ponadto dzisiaj mamy sporo roz-
wijających się dynamicznie klubów 
sportowych, które cierpią na brak 
bazy. Zatem ludzie pragną rozwijać 
swoje pasje i dbać o zdrowie, ale nie 
mają gdzie tego robić. Hala wypełni 
tę lukę oraz da asumpt do rozwoju 
miasta i scalenia naszej społeczno-
ści, stając się centrum aktywności 
sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej 
i spotkaniowej. Bardzo zależy nam 
na powodzeniu tej inwestycji, prze-

targ jest już ogłoszony, i mam na-
dzieję na jego rozstrzygnięcie już 
przy pierwszym podejściu.

Drogi i chodniki
Nie tylko hala sportowo-widowi-

skowa jest na ziębickiej tegorocz-
nej inwestycyjnej tapecie. Będą też 
– realizowane wspólnie z Dolnoślą-
ską Służbą Dróg i Kolei – dwie duże 
inwestycje. 

– To przebudowa drogi woje-
wódzkiej w Henrykowie, która 
rozpocznie się pod koniec lutego, 
a ponadto ogłoszono przetarg na 
przebudowę ul. Wojska Polskiego 
w Ziębicach, co pochłonie prawie 
9 mln zł – wymienia burmistrz 
Mariusz Szpilarewicz. – Chcemy 
również remontować nasze drogi. 
Przejęliśmy od Powiatu Ząbkowi-
ckiego ul. Kolejową, na remont któ-
rej postaramy się pozyskać pienią-
dze. Ponadto ogłosiliśmy przetarg na 
budowę chodnika przy drodze wo-
jewódzkiej – to ul. Wałowa w Zię-
bicach – i też czekamy na jego roz-
strzygnięcie. Poza tym przed nami 
przebudowy dróg transportu rolnego 
w Głębokiej i Krzelkowie, przebudo-
wa łącznika ul. Podmiejskiej i Pustej 
oraz ul. Pocztowej w Ziębicach. Za-
mierzamy także przejąć od DSDiK 
budowy chodników, szczególnie 
w miejscowościach, w których ruch 
będzie prowadzony do zmodernizo-
wanych dróg krajowych – i m.in. dla-
tego zależy nam bardzo na budowie 
chodnika w Niedźwiedniku. Mamy 
także opracowany projekt moderni-
zacji oświetlenia ulicznego w naszej 
gminie, co pociągnie za sobą wymia-
nę wszystkich lamp ulicznych na le-
dowe, nowoczesne i energooszczędne. 
Będzie to kosztować prawie 6 mln zł, 

a na to zadanie pozyskaliśmy środki 
finansowe z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolno-
śląskiego.

Samorząd Ziębic złoży do dru-
giej transzy Polskiego Ładu wnioski 
o dofinansowania przede wszyst-
kim zadań drogowych, także z Po-
wiatem Ząbkowickim na przebudo-

wę ul. Gliwickiej, gdzie gmina chce 
przejąć to zadanie jako inwestor za-
stępczy. 

– Będziemy też wnioskować 
o dofinansowanie budowy świetlicy 
wiejskiej w Kalinowicach Górnych 
– dodaje burmistrz Szpilarewicz.

Dobra współpraca z radą
Dopiero w tej kadencji udało 

się w Ziębicach wypracować zgod-
ną współpracę burmistrza z radą. 
Wcześniej było to pole wzajem-
nych zarzutów, kłótni, politykier-
stwa i forsowania partykularnych 
interesów. Owoce tego współdzia-
łania widoczne są dzisiaj gołym 
okiem – świetny budżet, spore na-

Sukcesów sporo, 
niewiadomych nie mniej

kłady inwestycyjne, realizowanie 
dużych zadań infrastrukturalnych 
oraz strategia zrównoważonego 
rozwoju gminy. 

– Rzeczywiście dobrze się z tą 
radą współpracuje – ocenia burmistrz 
Mariusz Szpilarewicz – i sądzę, że 
radni doceniają także duże zaanga-
żowanie pracowników gminy w re-
alizację wielu zadań. Uważam, że 
nasza współpraca powinna polegać 
przede wszystkim na zapewnieniu 
radnym wszechstronnej informacji. 
Krótko mówiąc, radni powinni wie-
dzieć wszystko, nawet o najtrudniej-
szych sprawach i problemach. Prze-
cież nie wszystko nam się udaje, ale 
na pewno trzeba rozmawiać i szano-
wać inne punkty widzenia.

Samorząd gminy Ziębice – mimo 
pandemii i sporej liczby niełatwych 
spraw do rozwiązania – dobrze da-
je sobie radę w rzeczywistości tak 
dalekiej od normalnej. Dzisiaj, na 
progu nowego roku, warto życzyć 
mu przejrzystej perspektywy co do 
zapewnienia właściwego poziomu 
wydatków bieżących. Wysoka infla-
cja, ceny gazu i energii elektrycznej 
straszą nie tylko w Ziębicach, ale we 
wszystkich polskich samorządach.

HS (TS) 

Sesja budżetowa Rady Miejskiej w Ziębicach odbyła się 29 grudnia 2021 roku. Drugi z prawej – burmistrz Mariusz Szpilarewicz 
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Wizualizacja hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach – aktualnie trwa procedura przetargowa 
na wyłonienie wykonawcy
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Projektowana świetlica wiejska w Kalinowicach Górnych będzie służyła mieszkańcom dwóch 
miejscowości – Kalinowic Górnych i Dolnych 
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Lewin Brzeski

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim
ul. Rynek 1 

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

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

Są sprawy, na które samorząd 
nie ma w zasadzie żadnego 
wpływu. Dzisiaj to przede 
wszystkim covidowa pandemia, 
znaczna inflacja, a co za tym 
idzie ogromna podwyżka cen 
gazu, energii elektrycznej 
i węgla – w zasadzie 
wszystkiego, z czym spotykają 
się mieszkańcy gmin. Z innymi 
problemami samorządowcy  
z Lewina Brzeskiego 
dają sobie świetnie radę, 
współdziałając od wielu lat 
nadzwyczaj zgodnie, mądrze 
planując, sprawnie pozyskując 
zewnętrzne środki finansowe 
z unijnych i rządowych 
programów oraz sukcesywnie 
realizując zamierzenia. Dzisiaj 
– w trudnych i dalekich od 
normalności czasach – gmina 
Lewin Brzeski rozwija się 
dynamicznie i trzeba dużo złej 
woli, aby tego nie dostrzegać.

Prawie połowa Polaków uważa, 
że w ogóle nie ma żadnej pande-
mii koronawirusa, a połowa sądzi, 
że szczepienia szkodzą zdrowiu. 
Samorządowcy mogą tylko apelo-
wać do mieszkańców o poddanie 
się szczepieniom, lecz ich sytuacja 
nie jest łatwa.

Znowu zdalnie w szkołach
 – Na naszym terenie niektóre 

szkoły się zamykały, a wczoraj mi-
nister zdrowia przekazał, że tylko 
uczniowie klas 1-4 szkół podstawo-
wych będą normalnie uczęszczać 
do szkół, a pozostali przechodzą na 
nauczanie zdalne. Mam nadzieję, 
że rozprzestrzenianie się warian-
tu Omikron osłabnie, i że wreszcie 
nabierzemy masowej odporności,  
a pandemia przejdzie w stan ende-
mii, czyli będzie tak jak z grypą  
– mówi burmistrz Artur Kotara.

Budżet spory, wydatków moc
Budżet gminy Lewin Brzeski 

uchwalono w grudniu ubiegłego  
roku i wynosi on 69 mln zł. 

– Kwotowo to jak dla nas cał-
kiem sporo, ale w tym budżecie za-
warte są pozycje stałe – takie jak 
np. utrzymanie szkół i przedszkoli, 
oświetlenia ulicznego oraz środki fi-
nansowe, którymi dysponuje Ośro-
dek Pomocy Społecznej – wyjaś-
nia burmistrz Kotara. – Wynika to  
z przepisów prawa i na te stałe zada-
nia dostajemy subwencje. W naszej 
gminie mamy trzy centra oświato-
we – w Lewinie Brzeskim, Łosiowie  
i Skorogoszczy. Szkoły powinien fi-
nansować Skarb Państwa, otrzymu-

jemy subwencję oświatową, lecz jest 
ona niewystarczająca i pomimo do-
brej siatki szkół, nasza gmina dopła-
ca do utrzymania placówek oświato-
wych ponad 4 mln zł rocznie, a za te 
pieniądze można by było coś fajne-
go zrobić dla naszych mieszkańców. 
Przedszkola są na naszym gmin-
nym garnuszku i coroczne ich utrzy-
manie pochłania około 5,5 mln zł.  
Mamy pięć przedszkoli – dwa  

w Lewinie Brzeskim, w Skorogosz-
czy, Łosiowie i Przeczy. Wprawdzie 
dużo za to płacimy, ale z drugiej 
strony przyjmujemy do przedszko-
li wszystkie dzieci i w naszej gmi-
nie nie trzeba stać w kolejce, aby 
zapisać dziecko do tych placówek. 
Warto podkreślić, że nie dążymy 
do tego, aby przedszkola były włas-
nością prywatną, co kłóciłoby się 
ze sprawiedliwością społeczną, bo 
wtedy bogatsi mieszkańcy mogli-
by zapłacić za przedszkole, a mniej 
zamożni mieliby z tym kłopot.  
Po prostu chcemy być sprawiedliwi 
dla wszystkich, niezależnie od ich 
statusu majątkowego.

Inwestycje – jak zawsze ważne
W tym roku priorytetem inwe-

stycyjnym w gminie Lewin Brzeski 
będzie wykonanie asfaltowych do-
jazdów do posesji – tam, gdzie tego 
jeszcze nie ma. 

– Zapowiadałem to w moim pro-
gramie wyborczym i słowa dotrzy-
mam – podkreśla burmistrz Artur  
Kotara. – Będziemy to robić w tym 
roku, a na to przedsięwzięcie otrzy-
maliśmy ponad 10 mln zł z pierw-

szej transzy Polskiego Ładu. Chciał-
bym, abyśmy w lutym dokonali 
wyboru wykonawcy tego zadania, 
a w zasadzie dwóch wykonawców, 
bowiem podzieliliśmy tę inwestycję 
na dwie części. Bank Gospodarstwa 
Krajowego wyraził na to zgodę, i są-
dzę, że to dobrze wpłynie na reali-
zację tego zadania, które ma zostać 
ukończone po trzynastu miesiącach 
od podpisania umowy. Ale jeśli wy-

konawca będzie mocny i sprawny, to 
jest w stanie zakończyć to przedsię-
wzięcie jeszcze w tym roku.

Druga transza Polskiego Ładu
tuż, tuż…

Do drugiej transzy rządowego 
programu Polski Ład gmina Lewin 
Brzeski złoży wniosek o dofinan-
sowanie wymiany rur azbestowych 
w Lewinie Brzeskim i na tranzycie 
do Łosiowa. 

– Niestety, te rury często się 
psują, często występują awarie, co  
w konsekwencji doprowadza do roz-
kopania dróg i nie jest to zbyt dobre 
dla komfortu życia mieszkańców 
– ocenia burmistrz Kotara. – Dla-
tego trzeba wymienić te rury, któ-
re niestety są tak ułożone, że w ich 
sąsiedztwie są kable energetyczne  
i telekomunikacyjne, kanalizacje 
burzowe i sanitarne. Zatem na wie-
lu odcinkach wszystkie te sieci trze-
ba będzie przełożyć, a później zro-
bić jeszcze nawierzchnię drogi. To 
nie tylko kosztochłonne, lecz rów-
nież pod względem technicznym 
trudne zadanie, ale musimy się za 
to prędzej czy później wziąć i po-

chłonie to ponad 6 mln zł. Drugi 
wniosek o dofinansowanie dotyczyć 
będzie przebudowy Domu Kultury 
w Lewinie Brzeskim, z biblioteką 
i budową windy. Natomiast trzeci 
związany jest z budową kanalizacji 
sanitarnej w Borkowicach, Niwie  
i Błażejowicach. Mamy nadzieję, 
że otrzymamy dofinansowania do 
wszystkich trzech zadań, ale jak bę-
dzie, to jak zwykle czas pokaże.  

 Muszę też zaznaczyć, że z pierwszej 
tury programu wsparcia dla gmin 
popegeerowskich otrzymaliśmy  
800 tys. zł na przebudowę remizy 
OSP w Łosiowie. Zrobiliśmy do-
kumentację i ogłosiliśmy przetarg,  
w którym wyszła cena 1,4 mln zł. Nie 
możemy z budżetu pokryć 600 tys. zł  
różnicy i w związku z tym przetarg 
unieważniłem. W Łosiowie ma być 
przebudowywana ul. Słowackiego 
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Opolu, który w tej sprawie działa 
na rzecz Ministerstwa Obrony Naro-
dowej. Jest to droga transportu woj-
skowego, a remiza jest zlokalizowa-
na na skrzyżowaniu ulic Głównej  
i Słowackiego i promień skrętu wy-
pada tak, że remiza może zostać wy-
burzona. Niebawem się to rozstrzyg-
nie. Remiza zostanie, jeśli ZDW  
w Opolu uzyska zgodę na odstęp-
stwa od warunków technicznych, 
które wydaje minister infrastruktu-
ry. Krótko mówiąc, jeśli remiza zo-
stanie, to będzie rozbudowywana,  
a jeśli nie, to znajdziemy dla niej 
nową lokalizację. Dlatego w dru-
gim wniosku wystąpimy praw-
dopodobnie o środki finansowe,  

które pokryją tę wspomnianą przeze 
mnie różnicę między dofinansowa-
niem przebudowy remizy a kwotą  
przetargową.

Dalej dobra współpraca
burmistrza z radą

„Ubi concordia, ibi victoria” 
(gdzie zgoda, tam zwycięstwo) – tak 
właśnie mówili starożytni Rzymia-
nie, doceniając zgodne współdzia-
łanie, i to nie tylko w czasach wojen  
i dramatycznych wydarzeń. Mądrzy 
byli przed wiekami Rzymianie, ale 
równie mądry jest samorząd Lewi-
na Brzeskiego na Opolszczyźnie, 
gdzie od wielu już lat radni wspiera-
ją burmistrza w zarządzaniu gminą 
i wspólnie z nim działają sprawnie 
na rzecz miejscowej społeczności. 

– Mądrzy i pracowici radni 
to przede wszystkim korzyść dla 

mieszkańców – uważa 
burmistrz Artur Kotara. 
– Można o wielu spra-
wach dyskutować i ni-
gdy nic nie zrealizować. 
Niedawno radni uchwali-
li jednogłośnie podwyż-
kę cen za wywóz śmieci, 
choć to bardzo niepopu-
larna decyzja. Z drugiej 
jednak strony mamy wy-
soki standard tej dzia-
łalności – wszyscy mają 
pod domami po pięć ku-
błów na odpady, śmieci 
zabieramy niezależnie od 
limitów, a ponadto ma-
my Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych, do którego 
trzy razy w tygodniu do-
starczyć można nadmiar 
śmieci lub odpady wiel-
kogabarytowe i za to nie 
trzeba płacić. Trzeba też 
zdać sobie sprawę z tego, 
że mamy daleko do wy-

sypisk śmieci, co wpływa na wy-
soki koszt transportu. Mamy też aż 
20 sołectw, które muszą obsłużyć 
śmieciarki. Niestety, podwyżka cen 
za wywóz śmieci była konieczna, 
bowiem w innym przypadku budżet 
gminy zostałby wprost zdruzgota-
ny, a do tego dopuścić nie możemy  
w żadnym razie.

HS (TS)

Zgoda determinuje 
dobre działania

Burmistrz Artur Kotara
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Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Starostwo Powiatowe w Kłodzku 
ul. Okrzei 1

57-300 Kłodzko 
tel. 74 865 75 23 
fax 74 867 32 32 

powiat@powiat.klodzko.pl
www.powiat.klodzko.pl

Rozmowa  
z MACIEJEM AWIŻENIEM, 
starostą kłodzkim

– Ziemia kłodzka przez cały  
rok jest atrakcyjna dla tury-
stów. Także zima jest świetnym 
okresem sprzyjającym spędza-
niu wolnego czasu na terenie  
powiatu kłodzkiego.

– Z pięciu największych pol-
skich stacji narciarskich aż dwie 
zlokalizowane są na terenie po-
wiatu kłodzkiego – Czarna Góra 
i Zieleniec, gdzie mamy przepięk-

ne zjazdowe trasy. To także fajne 
hotele, pensjonaty oraz obiekty 
agroturystyczne. Zresztą powiat 
kłodzki jest największym dolno-
śląskim powiatem i każdy może 
tutaj znaleźć dla siebie odpowied-
nie miejsce do wypoczynku. To 
również powiat nieprzeludniony, 
tak jak na przykład Tatry czy Kar-
konosze po jeleniogórskiej stro-
nie. Na narciarskich trasach zjaz-
dowych jest znacznie spokojniej, 
a przecież jest ich mnóstwo po 
polskiej, jak i po czeskiej stronie. 
Mamy także sporo atrakcyjnych 

ścieżek rowerowo-pieszych. Chcę 
też podkreślić, że choć nasze  
góry nie są zbyt wielkie, to trzeba 
podchodzić do nich z szacunkiem.  
Na te góry prawie każdy wdrapie 
się bez zbytnich trudności, a jak 
wypożyczy sobie rower elektrycz-
ny, to prawie na każdą z nich spo-
kojnie wjedzie.

– Atrakcją powiatu kłodzkie-
go są również uzdrowiska…

– …i jest ich pięć, najwięcej  
w Polsce – Polanica-Zdrój, Lądek-
-Zdrój, Długopole, Duszniki-Zdrój 
i Kudowa-Zdrój.

U nas wypoczniesz najlepiej
– A do tego Radków i Stronie 

Śląskie, które wprawdzie zdro-
jami nie są…

– …ale mają niezaprzeczalne 
walory turystyczne. Chcę też pod-
kreślić, że dla nielubiących zbyt ak-
tywnego wypoczynku, w naszych 
miejscowościach mamy warte odwie-
dzenia wyborne restauracje i ciast-
karnie. Można też napić się wody mi-
neralnej i poddać się różnego rodzaju 
zabiegom lekarsko-kosmetycznym. 
Krótko mówiąc, polecam wszystkim 
powiat kłodzki jako świetne miej-
sce zimowego, ale również wiosen-
nego i letniego wypoczynku. U nas  
naprawdę można odpocząć.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Ziemia kłodzka jest niezwykle malowniczym obszarem Dolnego Ślą-
ska, obejmującym swym zasięgiem Kotlinę Kłodzką, otoczoną pasma-
mi Sudetów Wschodnich i Środkowych. Teren ten przyciąga miłośników 
narciarstwa i jest bogaty w wiele ośrodków, w których przygotowane 
są świetnie stoki zjazdowe i szlaki narciarstwa biegowego. Zimą warto 
tutaj wybrać się na spotkanie z surowym górskim krajobrazem, a ma-
lownicze widoki można też podziwiać z piętnastu wież widokowych 
rozsianych po szczytach górskich pasm otaczających Kotlinę Kłodzką. 
Ponadto sieć krytych basenów umożliwia kąpiel i relaks, a na chcących 
popływać czekają pływalnie w Kudowie-Zdroju, Polanicy-Zdroju, Kłodz-
ku, Nowej Rudzie-Słupcu i Stroniu Śląskim. Na ziemi kłodzkiej jest także 
kilkanaście ośrodków odnowy biologicznej SPA, w których goście mogą 
skorzystać z basenu, sauny i jacuzzi. Poza tym można skorzystać z ich 
całościowej oferty komfortowego pobytu z zabiegami przywracający-
mi zdrowie i poprawiającymi urodę.

Starosta Maciej Awiżeń
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Zieleniec – zimowy raj
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Widownia pełna po brzegi, 
owacje na stojąco… Czyli 
premiera we Wrocławskim 
Teatrze Komedia. Dwudziestego 
siódmego marca spotkamy się  
na komedii Mayday 3  
– Bigamistka Raya Cooneya. 
To premiera w roku dla WTK 
bardzo świątecznym, roku 
jubileuszowym, bowiem  
w czerwcu upłynie 25 lat  
od chwili, gdy WTK zaczął nas 
bawić i uczyć, bo dobra komedia 
wiele uczy…

Ale po kolei – najpierw marzec… 
– Ten trzeci Mayday, bo pamiętaj-

my, że jest Mayday i Mayday 2 – mówi  
reżyserujący spektakl Wojciech  

Dąbrowski – to właściwie Mayday. 
Reaktywacja, niby to samo, ale bar-
dzo co innego. Otóż przypominam, 
że bohaterem pierwszego Mayday jest 
John Smith, lon-
dyński taksów-
karz, który ma 
dwie żony i dwa 
domy. Oczywi-
ście panie o sobie 
nie wiedzą, Smith zręcznie lawiruje 
między dwoma domowymi świata-
mi, ale w pewnym momencie sytuacja 
się bardzo komplikuje. A wszystko to 
jest tak znakomicie zabawne, że oba  
Maydaye dziś już stanowią prawdzi-
wą klasykę komedii.

Mayday 3 – Bigamistka ten sche-
mat podwójnego życia powtarza, ale 

jakby w lustrzanym odbiciu – boha-
terem Mayday – Bigamistki jest nie 
taksówkarz, ale taksówkarka. Tyle że 
w atmosferze lat 70., gdy Mayday no-

wy się dzieje, owe 
podziały damsko-
-męskie dopiero 
się powolutku ro-
dzą, feminitywy 
odnoszą się do 

niewielu zawodów. Więc Jackie Smith 
jest londyńskim taksówkarzem i – ko-
biecie też wolno! – jak bohater obu 
Maydayów, ma dwa domy. 

A stało się to tak: Jackie była już żo-
ną numeru jeden, gdy do jej taksówki 
wsiadł klient… 

– Jackie opowiada swojej przy-
jaciółce Stelli, jak to z owym klien-
tem spotkała się po raz pierwszy na 
randce i rozmawiali – mówi Wojciech  
Dąbrowski. – I po raz drugi… rozma-
wiali, i po raz trzeci rozmawiali… No 
i z tych nazwijmy to jak Jackie chcia-
ła, „rozmów” do męża numer jeden 
dołączył uroczyście poślubiony mąż 
numer dwa. Numer jeden to łagodny 
fajtłapa, numer dwa – płonący seksem 
supermen, obaj oczywiście o swoim 
istnieniu nie mają bladego pojęcia: do-
my są na dwóch niezbyt odległych lon-
dyńskich przedmieściach, Jackie pra-
cuje na dwie zmiany, nocną i dzienną  
– wszystko się więc układa znakomi-

Będzie się działo…

cie. A tu nagle – wypadek! Policja, 
śledztwo, nikt nic nie rozumie, absurd 
goni absurd, zamieszanie na kosmicz-
ną skalę. Jak się to całe zamieszanie 
skończy i czy tajemnica po-
dwójnego życia naszej boha-
terki przestanie być tajemni-
cą? Zobaczymy 27 marca.

A 4 czerwca spotkamy 
się na jubileuszu dwudzie-
stopięciolecia Wrocławskie-
go Teatru Komedia. 

– Zaczynaliśmy jako wę-
drowny zespół – uśmiecha 
się Wojciech Dąbrowski, współdyrek-
tor WTK – w maju 1997 roku. To były 
czasy, gdy jeździło się z artystami śpie-
wającymi, a nie z teatrem! Ale zreali-
zowaliśmy ten szalony pomysł i tak się 
wszystko zaczęło.

Jubileuszowo spotkamy się w Parku  
Staromiejskim, przy scenie na świeżym 
powietrzu. 

– To właściwie już tradycja – pod-
kreśla Wojciech Dąbrowski – bo ju-
bileusz dwudziestolecia naszego 
teatru świętowaliśmy właśnie na par-

kowej scenie.
Pamiętam to świę-

to dwudziestolecia WTK  
– park kipiał ludźmi, na sce-
nie Szalone nożyczki Paula  
Pörtnera, gromkie bra-
wa niosły się hen, daleko 
nad fosą. Kwiaty, gratula-
cje, wspólna radość z bycia 
ze sobą już dwadzieścia lat  

i bycia ze sobą właśnie wtedy, w piękny 
wieczór, radosny i pełen serdeczności. 

– W tym roku przygotujemy nie 
sztukę – mówi Wojciech Dąbrowski – 
ale specjalny program, taką aktorską 
składankę dla publiczności, która jest 
z nami już tyle lat!

I oby tak dalej! 
Anita Tyszkowska

Dwadzieścia lat Komedii obejrzeć można było na Rynku, gdzie 1 sierpnia roku 2017 stanęła 
urodzinowa wystawa, prezentująca owych dwadzieścia lat

Dwudziestolecie Wrocławskiego Teatru Komedia świętowały w Parku Staromiejskim tłumy widzów
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Rynkowy 
bigos
»	Bankructwa w tym roku 

obawia się niemal co piąta pol-
ska firma. Tak przynajmniej wy-
nika z badań przeprowadzonych 
na zlecenie BIG InfoMonitor.
»	Niebo nad Europą peł-

ne jest pustych lub niemal pu-
stych samolotów. Przewoźni-
cy postępują jednak zgodnie  
z regulacjami Unii Europej-
skiej, starając się w ten sposób 
zachować sloty w najważniej-
szych portach lotniczych. Tylko  
Brussels Airlines będą zmu-
szone w sezonie zimowym do 
wykonania 3 tysięcy takich 
przynoszących straty operacji, 
natomiast Lufthansa aż 18 tysię-
cy. Wszystko po to, aby zacho-
wać prawa do startów i lądowań 
na niektórych lotniskach.
»	Jak podała „Rzeczpospo-

lita” (dane firmy Check Point), 
aktywność cyberprzestępców 
w Polsce wzrosła w styczniu  
o 37 proc.
»	Jak podała PAP, japońskie 

miasto Futaba, ewakuowane  
w 2011 roku po trzęsieniu zie-
mi i awarii elektrowni jądrowej 
w Fukushimie, po raz pierwszy 
zezwoliło części mieszkańców 
na nocowanie w opuszczonych 
domach, by mogli przygoto-
wać się do powrotu po ponad  
dziesięciu latach.
»	Według danych GUS, 

w 2021 r. oddano do użytko-
wania 234,7 tys. mieszkań,  
tj. o 6,3 proc. więcej niż przed 
rokiem i najwięcej od końca  
lat 70. ubiegłego wieku.
»	Nowelizacja ustawy o po-

datku od towarów i usług zakła-
da wprowadzenie od 1 lutego na 
okres sześciu miesięcy zerową 
stawkę VAT na żywność, ob-
niżkę VAT na paliwa do 8 proc. 
oraz zniesienie podatku na gaz. 
Jednocześnie obniżka VAT do  
5 proc. na prąd i na ciepło zosta-
nie przedłużona do końca lipca.
»	Czterodniowy tydzień 

pracy może stać się nowym 
benefitem w wielu branżach.  
W Polsce niektóre firmy po ci-
chu prowadzą badania nad taką 
możliwością.
»	Rosyjski bank centralny 

rozważa uchwalenie prawa za-
kazującego transakcji finanso-
wych z użyciem kryptowalut.

Do rynkowego garnka zaglądał
Arek Wieczorek

Odnawialne źródła energii  
i energetyka konwencjonalna 
oraz ekologia, recykling  
i gospodarka komunalna to 
główne obszary, które obejmują 
Targi Odnawialnych Źródeł 
Energii ENEX oraz Targi Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Odpadami EKOTECH.  
Spotkanie branży energetycznej  
i komunalnej odbędzie się od 23 
do 24 lutego w Targach Kielce.

Swoją obecność na tegorocznych 
targach ENEX zadeklarowali m.in. 
autoryzowani dystrybutorzy pro-
duktów OZE, producenci stacji do 
ładowania samochodów elektrycz-
nych, firmy oferujące nowoczesne 
technologie fotowoltaiczne i syste-
my magazynowania energii oraz 
kompletne systemy grzewcze, a tak-
że firmy trudniące się energetyką 
tradycyjną. W Targach EKOTECH 
biorą udział m.in. producenci ma-
szyn i urządzeń wykorzystywanych 
w gospodarce odpadami, producenci 
rozwiązań transportu odpadów czy 
usług związanych z segregowaniem 
śmieci, przedstawiciele samorządów  
oraz przedstawiciele świata nauki.

Merytoryczne spotkania
branżowe

Program Targów Odnawialnych 
Źródeł Energii oraz spotkania bran-

ży komunalnej jest bardzo 
bogaty. Najnowsze zmia-
ny prawne oraz aktualne 
systemy wsparcia finan-
sowego inwestycji ener-
getycznych – to główne 
zagadnienia poruszane 
podczas zaplanowanych 
w ramach targów ENEX 
konferencji Energia PL 
oraz HEAT not LOST. 
Forum Fotowoltaiczne  
Solar+ i Ogólnopolskie  
Forum Pomp Ciepła do-
tyczą nowości na rynku, 
problemów instalacyj-
nych czy nowatorskich 
sposobów wykorzy-
stania fotowoltaiki i pomp ciepła. 
Targom EKOTECH towarzyszą:  
Międzynarodowe Forum Gospodarki 
Odpadami organizowane przez firmę 
Ak Nova, wykład na temat wyzwań 
dla branży pojazdów wycofanych  
z eksploatacji przepro-
wadzony przez Stowa-
rzyszenie Eko Auto oraz 
spotkanie informacyjne 
dotyczące otwarcia sku-
pu złomu i stacji demon-
tażu pojazdów zorganizo-
wane przez firmę Ekolog.  
Po raz pierwszy zapla-
nowano także konferen-
cję „Razem Tworzymy EkoŚwięto-
krzyskie” skierowaną do samorządów, 
przedsiębiorców oraz wszystkich zain-
teresowanych kwestiami związanymi  
z ochroną środowiska.

Rozwiązania 
na trudne czasy

Pandemia koronawirusa pokazała, 
jak ważna jest gospodarka komunal-
na. Odpowiednia utylizacja odpadów 
medycznych, ale także bezpieczeń-
stwo pracowników firm zajmujący-
mi się odbiorem i segregacją śmieci 

to tematy, które w ostatnim roku były 
ważne nie tylko dla branży, ale także 
dla każdego z nas.

Zapewnienie odpowiedniego 
sprzętu do sterylizacji, ale także wy-
pracowanie procedur składowania od-

padów i bezpiecznej pracy to 
tematy, które pojawią się pod-
czas Targów Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Odpada-
mi EKOTECH.

Pokazy specjalne 
i atrakcje dodatkowe

Uzupełnieniem oferty tar-
gów są przygotowane przez 

organizatorów pokazy i wystawy. 
Podczas Targów ENEX dla wszyst-
kich zainteresowanych samochodami 
z napędem elektrycznym, ale także 
dla producentów infrastruktury – sta-
cji ładowania i baterii – powstanie 
Strefa Elektromobilności. Dodatkową 
atrakcją będą przejazdy samochodów 
elektrycznych na specjalnym torze  
pokazowym. 

Dzielenie się wiedzą to jedno  
z najważniejszych celów targów 
ochrony środowiska. Podczas Targów   
EKOTECH organizowanych jest 

szereg konferencji przezna-
czonych dla branżowych spe-
cjalistów, ale także samorzą-
dowców i osób, które decydują 
o kształcie polityki komunal-
nej w miastach i gminach.

Międzynarodowe Forum 
Gospodarki Odpadami to sta-
ły punkt w programie targów. 
Pracownicy administracji pu-
blicznej będą mogli uczestni-
czyć w spotkaniach dedykowa-
nych wydziałom gospodarki 
komunalnej. Tradycją Targów  
EKOTECH jest bogaty pro-
gram wydarzeń towarzyszą-
cych, w których uczestniczą 
branżowi goście.  (ipr)

Najnowsze rozwiązania 
i najlepsi producenci 

Targi ENEX to jedno z nie-
wielu wydarzeń w Polsce, 
które skupia jak w soczewce  
całą branżę energetyczną.  
Są tu producenci paneli fo-
towoltaicznych, instalatorzy 
pomp ciepła, dilerzy samocho-
dów elektrycznych, firmy zaj-
mujące się magazynowaniem 
energii, ale także te trudniące 
się energetyką tradycyjną. 

Dzięki współpracy z eksper-
tami – przedstawicielami świa-
ta nauki i przedsiębiorczości –  
Targi Odnawialnych Źródeł 
Energii nie są tylko platformą 
nawiązywania relacji bizneso-
wych, ale także wymiany do-
świadczeń, myśli i pomysłów. 

Nowy wymiar 
energetyki

To nowy salon w ramach 
Targów EKOTECH s t wo -
rzony specjalnie z myślą  
o postpandemicznej rzeczy-
wistości. Po raz pierwszy na 
targach zostaną zaprezento-
wane rozwiązania zwiększa-
jące bezpieczeństwo sanitar-
no-epidemiologiczne. Salon 
Versus Virus to odpowiedź 
na oczekiwania właścicie-
li, menedżerów, zaopatrze-
niowców, którzy stoją przed 
zadaniem zapewniania odpo-
wiedniego sprzętu, materia-
łów i środków zwiększających 
bezpieczeństwo ludzi prze-
bywających na terenie firm  
i instytucji. Ekspozycje zapeł-
nią więc producenci środków 
i urządzeń do dezynfekcji po-
wierzchni i przestrzeni. Zapre-
zentują się także firmy prze-
prowadzające ozonowanie, 
zamgławianie i opryskiwanie. 

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

– Może zaczniemy od początku?
– Mój tata Kazimierz był leśni-

kiem i gdy byłem dzieckiem, to czę-
sto przywoził z pracy jakiegoś chra-
bąszcza lub biegacza.

– Ale był też myśliwym…
– …lecz polował bardzo etycz-

nie. Z kolei mama była lingwistką  
i germanistką, pewnie także dlate-
go, że podczas II wojny światowej 
zesłano ją na przymusowe roboty 
do Rzeszy, gdzie nauczyła się nie-
mieckiego. Później skończyła wyż-
sze studia, zrobiła doktorat i praco-
wała na uczelni. Mama zaszczepiła 
we mnie przekonanie o konieczno-
ści poznania języków obcych. Mocno 
wziąłem to sobie do serca i muszę się 
pochwalić, że potrafię nawet czytać 
niemiecki gotyk, a wszystko dlatego, 
że mieliśmy w domu starą encyklo-
pedię zwierząt Brehma.

– Wiem, że jest pan samoukiem.
– Rzeczywiście, jeśli chodzi o ję-

zyki obce. Angielskiego się nauczy-
łem, bowiem cała literatura jest wła-
śnie w tym języku. Na początku mój 
angielski był ubogi i ograniczał się 
do fachowych określeń, lecz później 
pojechałem na wyspę Jersey – na 
szkolenie dotyczące hodowli gatun-
ków zagrożonych – i od tego czasu 
zacząłem przyswajać sobie potoczne 
wyrażenia.

– Trochę się zapędziliśmy…
– No właśnie. Wrócę do dzie-

cinnych czasów, w których każde 
wakacje spędzaliśmy w leśniczów-
ce w Puszczy Noteckiej. Był tam 
zarośnięty staw, gdzie 
gnieździły się żurawie, 
spotykaliśmy także dzi-
ki, sarny i jelenie. Pierw-
szy raz widziałem tam 
jastrzębia, który zaatako-
wał kurę. Będąc ośmio-
latkiem, chodziłem po le-
sie sam, zdarzyło się, że 
raz rodzice szukali mnie 
w nocy, bowiem przyszła burza,  
lało strasznie i siedziałem pod my-
śliwską amboną, bo tam nie padało, 
i czekałem aż przejdzie ulewa. Ma-
jąc siedem lat, zacząłem notorycznie  

chodzić do starego zoo w Pozna-
niu, a ponieważ nie było interne-
tu i programów edukacyjnych  
w telewizji, był to mój jedyny kon-
takt z egzotycznymi zwierzętami.  
A z mojego balkonu widziałem 
żyrafy na wybiegu. W zasadzie 
w poznańskim starym zoo byłem 
codziennie i mam po dziś dzień no-
tatki z tych moich dziecinnych wy-

praw – co się urodziło, co umarło, 
i co nowego zostało przywiezione.

– A później?
– Było liceum, które było zloka-

lizowane za zoo, więc przeskakiwa-
łem przez ogrodzenie, robiłem rund-
kę po ogrodzie, wychodziłem bramą 
główną i szedłem do domu.

– Czyli nielegalnie…
– …ale tak to było.  

W tym okresie zaangażo-
wałem się w pewne działa-
nia naukowe…

– …w liceum?
– Moją pierwszą publi-

kację miałem, gdy byłem  
w drugiej klasie ogólniaka 
i traktowała ona o jeleniu 

baweańskim, którego zresztą póź-
niej poszukiwałem i odnalazłem na 
wyspie indonezyjskiej Bawean w ro-
ku 2004. Później pisałem o hodow-
li antylop dik dików w poznańskim 

zoo, uczestniczyłem też w badaniach 
nad drobnymi ssakami w Białowieży  
i prowadziliśmy badania – znakowa-
nie jaszczurek i węży – nad Jeziorem 
Dębińskim. Wreszcie zaczęliśmy wy-
jeżdżać do Bułgarii i we współpracy 
z sofijskim uniwersytetem prowadzi-
liśmy badania nad gadami. Właś-
nie tam złapałem węża nieznanego  
do tamtej pory w Europie.

– Co to za wąż?
– Nazywa się coluber rubriceps, 

bardzo ciekawy, nieduży nadrzewny 
wąż, piękny, beżowy z fioletowymi 
plamami. Nigdy w życiu wcześniej 
takiego węża nie widziałem i do-
prawdy byłem zszokowany.

– Mógł być jadowity…
– Nie miał na to żadnych szans, 

ale najważniejsze, że to właśnie mo-
je znalezisko opisano jako nowy dla 
Europy gatunek węża. A to było już 
coś.

– Później pewnie studia…
– …na Wydziale Biologii Uni-

wersytetu Poznańskiego. Studia 
ukończyłem i chciałem napisać pra-
cę magisterską z ogrodów zoolo-
gicznych, ale żaden z profesorów  
– podnosząc, że się na tym nie znają –  
nie chciał być moim promotorem. 
Ale w końcu obroniłem się, a tema-
tem mojej pracy magisterskiej była 

„Zmienność wewnątrzpopulacyj-
na i międzypopulacyjna jaj szpaka 
w czterech populacjach polskich”. 
Zmierzyłem 1864 jaja, a z wykształ-
cenia jestem oologiem. Następnie 
chciałem zatrudnić się w poznań-
skim zoo. Byłem już członkiem Pol-
skiego Towarzystwa Zoologicznego, 
publikowałem także w „Przeglądzie 
Zoologicznym” i znano mnie rów-

nież z tego, że miałem niewypa-
rzoną gębę. Wiele rzeczy mi się nie 
podobało i nie potrafiłem się ugryźć  
w język. Gdy np. zwierzę było źle 
oznaczone – a wiedziałem, że nie 
jest to ten gatunek – to trafiał mnie 
szlag. W sprawie za-
trudnienia poszedłem 
wtedy do dyrektora, 
który powiedział mi, 
że kierownik działu 
hodowli ma coś prze-
ciwko mnie. Poszedłem wtedy do 
tego kierownika, który orzekł, że 
on to do mnie nic nie ma, ale dyrek-
torowi coś się we mnie nie podoba. 
Ponadto powiedział mi, że nie ma 
etatów dla stażystów. Powiedzia-
łem wtedy, że mogę być pielęgnia-
rzem, ale usłyszałem, że z wyższym 
wykształceniem jest to niemożliwe.

– Tak to jest, gdy z pokorą jest 
się na bakier.

– Nie poddałem się. Zoo zawsze 
szukało pracowników i w miejskim 
biurze zatrudnienia wisiały kartki, 
że potrzebują ludzi. Wziąłem taką 
kartkę, poszedłem do pani, która 
spytała mnie, czy mam wykształce-
nie podstawowe. Odpowiedziałem, 
że mam. Pani spytała mnie jesz-
cze, czy naprawdę tam chcę iść, bo  
w zoo marnie płacą. Później wypi-
sała mi nakaz pracy i wtedy musieli 
mnie przyjąć.

– Ale szybko pan awansował.
– Zacząłem jako opiekun zwie-

rząt, później byłem brygadzistą, na-
stępnie kierownikiem działu, kie-
rownikiem całego nowego terenu 
zoo i zarazem kierowałem także 
działem edukacji. Wreszcie – przez 
11 lat – pełniłem obowiązki zastęp-
cy dyrektora zoo w Poznaniu. Przy-
szedł czas, że uznałem, iż mogę już 
sam poprowadzić ogród zoologicz-
ny. W tym okresie miałem kilka 
propozycji, bowiem – bez fałszy-
wej skromności – mogę powiedzieć, 
że byłem już dość znaną postacią 
nie tylko w ogrodach europejskich.  
Dużo podróżowałem i w sumie 
zwiedziłem 636 ogrodów zoolo-
gicznych. Pokazały się dwie po-
ważne propozycje poprowadzenia 
ogrodów. Jedna dotyczyła Kataru, 
zamkniętej stacji hodowlanej dla 
bardzo rzadkich gatunków zwierząt  
i była to własność szejka.

– Czyli dobrze płacili?
– Nawet bardzo dobrze i byłem 

tam na wstępnej rozmowie. W tym 
czasie ogłoszono również konkurs 
na dyrektora wrocławskiego zoo. 

Mocno się przygląda-
łem temu konkursowi, 
ponieważ w Polsce ta-
kie konkursy wyglą-
dają różnie…

– …i dość często 
wygrywają w nich niekompeten-
tni, lecz bliżsi sercu królika.

– No właśnie! Ale w komisji kon-
kursowej znalazł się Gunter Nogge, 
ówczesny dyrektor zoo w Kolonii,  
i wtedy postanowiłem wystartować 
w tym konkursie.

Rozmawiał Sławomir Grymin 

(Ciąg dalszy rozmowy 
w marcowym wydaniu „Gminy Polskiej”) 

Od pielęgniarza do dyrektora

Prezes Radosław Ratajszczak z panterą mglistą
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