
ISSN 2300-5106                           NR 3 (106) | MARZEC 2022                           miesięcznik bezpłatny                           www.gminapolska.com

– Ochrona środowiska, czystość powietrza i wody są niezmiernie ważne dla naszego samorządu 
– mówi wójt gminy Długołęka WOJCIECH BŁOŃSKI – i dlatego prawie we wszystkich naszych 
nowych inwestycjach montowana jest fotowoltaika. (Na zdjęciu – świetlica wiejska w Oleśniczce). 
Już na początku mojego wójtowania weszliśmy do programu dotyczącego wymiany źródeł ciepła 
na ekologiczne. Ponadto zmodernizowaliśmy dwa ujęcia wodne, w Śliwicach i Łosicach,  
i dzięki temu dostarczana jest większa ilość czystej wody na teren naszej gminy. 

Działać w trudnym czasie 

Nadzieje i obawy

– W Ukrainie trwa wojna, toczą się ciężkie i krwawe boje, giną 
ludzie. Uchodźcy gremialnie przekraczają naszą wschodnią 
granicę, pojawiają się już w Kątach Wrocławskich, a my staramy się 
im pomagać jak tylko umiemy najlepiej – mówi burmistrz Kątów 
Wrocławskich JULIAN ŻYGADŁO. – Od wielu lat Ukraińcy pracują 
w firmach działających na terenie naszej gminy, a teraz 
docierają do nas także członkowie ich rodzin.

– Rok 2022 będzie dla samorządu okresem wytężonej pracy 
i niezłej gimnastyki finansowej – mówi wójt Wiszni Małej 
JAKUB BRONOWICKI. – Mam nadzieję, że z wieloma sprawami 
i problemami damy sobie radę. Brakuje mi jedynie stabilności 
przepisów prawa. Przepisy zmieniają się jak w kalejdoskopie, 
co jest ogromną przeszkodą w dobrym planowaniu. Naruszona 
została również stabilność finansowa samorządów,  
a do tego wysoka inflacja i sufitowe ceny. 

Wojna w Ukrainie dotknęła nas wszystkich. Samorządy starają się wspomagać obywateli Ukrainy 
na wielu płaszczyznach. Nie tylko organizują pomoc wysyłaną na teren bezpośrednio objęty 
konfliktem, ale również działają tu, na miejscu, organizując pomoc dla uchodźców. W tę akcję 
włączyły się z ogromnym zaangażowaniem wszystkie gminy z Powiatu Wrocławskiego, pozostając 
w stałym kontakcie z władzami Powiatu, by łączyć siły i skoncentrować się na wspólnym działaniu 
i rozwiązywaniu problemów. Codziennie odbywają się spotkania w ramach działania sztabu 
kryzysowego koordynującego pomoc Ukrainie, nadzorowane przez starostę ROMANA POTOCKIEGO 
(pierwszy z prawej). Na zdjęciu – posiedzenie sztabu kryzysowego oraz wideokonferencja  
z Powiatem Borken w sprawie pomocy Ukrainie.

Powiat Wrocławski 
w solidarności z Ukrainą
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Ekologiczna, 
gospodarna i piękna

Zgodna praca dająca owoce
Dla Powiatu Dzierżoniowskiego rok 2021 był pod wieloma 
względami czasem niepowtarzalnym. – Działo się tak wiele, że 
starczyłoby na kilka kadencji – zaznacza starosta GRZEGORZ 
KOSOWSKI. – Podejmowaliśmy dużo trudnych decyzji, m.in. 
dotyczących szpitala, inwestycji oraz dotykających nas anomalii 
pogodowych. Ale nasz Powiatowy Zespół Antykryzysowy radzi 
sobie wspaniale, przede wszystkim dzięki dobrej i ciągłej 
komunikacji. 
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Mity, fakty, opowiastki
W niewielkiej gminie Brenna (tylko trzy 
wsie), położonej w południowo- 
-wschodniej części powiatu 
cieszyńskiego (woj. śląskie), zostanie 
zbudowany jeden z największych 
i najnowocześniejszych w Polsce 
kompleksów rekreacyjno-sportowych. 
Samorządowi w realizacji zadań 
wzbogacających infrastrukturę 
turystyczną pomogło wsparcie 
finansowe dla miejscowości górskich, 
dzięki czemu niedawno otwarto 
4,5-kilometrową ścieżkę rowerową. 
Powstała też tężnia solankowa i wiele 
innych obiektów pozwalających 
wypoczywać zarówno grupom  
i turystom indywidualnym, jak również 
rodzinom z dziećmi. Dzisiaj turysta 
szuka m.in. aktywnego wypoczynku, 
w modzie są rowery oraz edukacja 
dzieci i młodzieży, co jest realizowane 
w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulia”. 
Niesłabnącym powodzeniem cieszy 
się również obserwatorium nietoperzy. 
Gmina Brenna chce przyciągnąć na swoje 
tereny jeszcze większą liczbę turystów, 
stąd pomysł zbudowania Kotarz Areny 
– Krajowego Centrum Aktywnego 
Wypoczynku, które powstanie na 180 ha  
(z czego 120 ha zostanie przekazane 
inwestorowi). Realizacja budowy Kotarz 
Areny przewidziana jest na rok 2023.

• • •
Gdańsk będzie Europejską Stolicą 
Wolontariatu, a symboliczne 

przekazanie tytułu od 
ubiegłorocznego gospodarza odbyło 
się 5 grudnia w Berlinie w Czerwonym 
Ratuszu, podczas obchodów 
Międzynarodowego Dnia Wolontariatu. 
Warto podkreślić, że Gdańsk  
wspiera wolontariuszy  
i inicjatywy obywatelskie, zapewniając 
stałe finansowanie aktywności 
wolontariackich i prowadzenie 
Regionalnego Centrum Wolontariatu. 
Corocznie odbywa się  
Gdański Tydzień Wolontariatu i właśnie  
w Gdańsku powstała pierwsza w Polsce 
aplikacja mobilna do pośrednictwa 
wolontariatu WolontariApp. Według 
badań satysfakcji życia mieszkańców 
Gdańska, ponad 60 proc. mieszkańców 
deklaruje swój udział w wolontariacie.

• • •
Legnicka prokuratura oskarżyła 
burmistrza Jawora Emiliana B.  
o przekroczenie uprawnień, naruszenie 
praw pracowniczych oraz żądanie 
wręczenia korzyści majątkowych  
i przyjmowanie takowych korzyści  
w związku z pełnieniem funkcji 
publicznej. Na ławie oskarżonych 
zasiądą również była zastępczyni 
burmistrza Jawora Agnieszka R.  
oraz kierowca w urzędzie miejskim 
Mariusz D. Akt oskarżenia obejmuje lata 
2016-2019. Emilian B. wygrał wybory 
na burmistrza Jawora w roku 2014, 
i – według prokuratury – rozpoczął 

wtedy zmiany kadrowe na stanowiskach 
kierowniczych w jaworskim magistracie 
oraz w jednostkach organizacyjnych  
i zakładach budżetowych gminy Jawor. 
Ponadto zdaniem prokuratury oboje 
oskarżeni – Emilian B. i Agnieszka R. –  
postanowili m.in. dokonać zmiany 
na stanowisku sekretarza gminy 
i faktycznie zwolnić pracownicę 
zajmującą to stanowisko. W marcu 2016 
roku mieli poprosić sekretarz gminy do 
gabinetu burmistrza Jawora, w którym 
– w celu zmuszenia jej do rezygnacji 
z pełnionej funkcji – zamknięto 
pokrzywdzoną wraz z oskarżonymi  
do czasu, aż zgodziła się zrezygnować  
z dotychczas zajmowanego stanowiska. 
Drzwi gabinetu burmistrza miał 
zamknąć od zewnątrz – na polecenie 
Agnieszki R. – kierowca Mariusz D. 
Prokurator twierdzi, że pokrzywdzona 
wraz z burmistrzem i jego zastępczynią 
byli zamknięci w gabinecie przez 
godzinę. Później sekretarz gminy miała 
podpisać oświadczenie o rezygnacji 
z zajmowanego stanowiska i objąć 
zaproponowaną jej funkcję naczelnika 
wydziału windykacji należności. 
Kobieta przepracowała kilka miesięcy, 
po czym – według ustaleń śledztwa – 
Emilian B. zwolnił ją z pracy. W styczniu 
2018 roku Sąd Rejonowy w Legnicy 
nakazał przywrócenie pokrzywdzonej 
do pracy na poprzednio zajmowane 
stanowisko naczelnika, ale oskarżeni 

Emilian B. i Agnieszka R. nie byli tym 
zainteresowani, znosząc wcześniej 
w strukturach urzędu to stanowisko. 
Prokuratura podnosi, iż – pomimo 
zgłoszenia przez pokrzywdzoną 
gotowości podjęcia pracy – oskarżeni 
odmawiali jej ponownego przyjęcia 
do pracy zgodnie z treścią wyroku 
sądowego, proponowali zatrudnienie 
na innym stanowisku, nie przygotowali 
pokrzywdzonej stanowiska pracy 
i nie zgłosili jej niezwłocznie jako 
zatrudnionego pracownika do ZUS-u. 
Kobietę po kilku dniach ponownie 
zwolniono z urzędu, a sprawa znowu 
trafiła do sądu pracy. Sąd ocenił,  
że wypowiedzenie jej pracy zostało 
złożone z naruszeniem prawa, ponieważ 
burmistrz Emilian B. nie dopuścił do 
faktycznej realizacji prawomocnie 
orzeczonej przez sąd restytucji 
stosunku pracy tej pokrzywdzonej 
w Urzędzie Miejskim w Jaworze na 
poprzednio zajmowanym stanowisku. 
Burmistrz Jawora został też oskarżony 
o przyjmowanie korzyści majątkowych 
od prezesa gminnej spółki w Jaworze, 
w zamian za możliwość dalszego 
pełnienia przez niego funkcji 
prezesa zarządu tej spółki oraz za 
podwyższenie jego uposażenia. 
Emilian B. – w okresie od 2016 do 
2017 roku – miał podobno przyjąć 
łapówkę w łącznej kwocie 6 tys. zł. 
Żądał od prezesa comiesięcznego 
przekazywania mu po 500 zł, co ten 
czynił, lecz kiedy prezes zaprzestał 
przekazywania burmistrzowi tych 
kwot, na podstawie uchwały rady 

nadzorczej spółki odwołano go  
ze stanowiska.
W sumie śledczy oskarżyli Emiliana B. 
o trzy przestępstwa: przekroczenie 
uprawnień i pozbawienie wolności 
podległej mu służbowo pracownicy  
w celu zmuszenia jej do rezygnacji  
z pełnionej funkcji sekretarza  
miasta Jawora, przekroczenie 
uprawnień, niedopełnienie 
obowiązków i złośliwe naruszanie  
praw pracowniczych pokrzywdzonej,  
w tym przez odmowę przyjęcia jej  
do pracy, co postanowił sąd,  
oraz o przyjmowanie korzyści 
majątkowych. Agnieszkę R. prokurator 
oskarżył o dwa przestępstwa: 
przekroczenie uprawnień  
i pozbawienie wolności podległej 
służbowo pracownicy oraz o złośliwe 
naruszanie praw pracowniczych. 
Mariusza D. oskarżono o pozbawienie 
wolności. Emilianowi B. grozi do ośmiu 
lat więzienia, zaś Agnieszce R.  
i Mariuszowi D. do pięciu lat 
pozbawienia wolności. Oskarżeni nie 
przyznali się w śledztwie do zarzutów. 
Burmistrz oświadczył, że swym 
działaniem nie złamał prawa  
i udowodni to przed sądem. Twierdzi, 
że cała sprawa jest zemstą dwóch 
zwolnionych pracowników. „Nie 
umiano mnie wyeliminować i pokonać 
w uczciwej walce, więc posunięto się 
do manipulacji i prowokacji, bo każdy 
cel uświęca środki” – oświadczył m.in. 
Emilian B. Akt oskarżenia trafił już  
do Sądu Rejonowego w Jaworze.

Podglądacz samorządowy
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Zmarł STEFAN DĘBSKI 
– społecznik, nauczyciel,  
a przede wszystkim wielo-
letni wójt gminy Czernica, 
którego praca odcisnęła 
pozytywne piętno na roz-
woju gminy i podniesieniu 
komfortu życia jej miesz-
kańców. 

Rodzice Stefana – Wik-
toria i Jan – byli góralami 
spod Limanowej, a na Zie-
mie Zachodnie przyjecha-
li za chlebem, a On sam 
urodził się w roku 1949  
w Jemielnej leżącej w gra-
nicach gminy Bierutów. 
Rodzice na początku mie-
li ośmiohektarowe go-
spodarstwo rolne, a ojciec 
dodatkowo dorabiał w leś-
nictwie i budownictwie. Nieła-
two było utrzymać liczną rodzi-
nę (miał czterech braci i siostrę),  
w której matka trzymała wszyst-
kich krótko, a ojciec był nadzwy-
czaj łagodny. 

Stefan ukończył ogólniak  
w Oleśnicy, później Studium  
Nauczycielskie we Wrocławiu  
i zaczął pracować w podstawów-
ce w Czernicy. Następnie ukoń-
czył studia wyższe na Uniwer-
sytecie Wrocławskim (Wydział  
Nauk Politycznych), a wresz-
cie dwa kierunki studiów pody-
plomowych na Wydziale Prawa  
i Administracji UW i studia admi-
nistracyjne w Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie. 

Wielką miłością Stefana – i naj- 
ważniejszym człowiekiem w ży-

ciu – była Jego żona Grażyna,  
z którą był do ostatnich chwil 
jej życia. Był świetnym samorzą-
dowcem, a społeczność gminy  
Czernica aż pięciokrotnie wybie-
rała go na wójta. Lubił swoją pra-
cę, szanował ludzi i był dumny 
z tego, że gmina się zmieniała, 
wzbogacała się jej infrastruktura 
oraz przybywało mieszkańców. 

Stefan Dębski był też człowie-
kiem niezwykle skromnym, ni-
gdy nie brylował w towarzystwie  
i sprawiał wrażenie, że woli, aby  
inni się wypowiadali. Nasza re-
dakcja wspomina Go bardzo cie-
pło, bowiem kilkanaście lat naszej 
współpracy z wójtem Stefanem 
Dębskim było dla nas wielką przy-
jemnością i satysfakcją.

Redakcja „Gminy Polskiej. Krajowego 
Przeglądu Samorządowego”

Stefan Dębski

W czwartek, 24 lutego,  
doszło do zmasowanego  
ataku wojsk rosyjskich  
na niepodległą Ukrainę.  
Tekst ten powstał  
w dziesiątym dniu 
bandyckiego napadu armii 
Federacji Rosyjskiej.  
Polska stała się głównym 
krajem przyjmującym 
uchodźców, w znakomitej 
większości kobiet i dzieci.

Trudno powiedzieć, jak bę-
dzie wyglądała sytuacja, kiedy 
nasza gazeta dotrze do Czytelni-
ków. Jedno jest pewne – uchodźcy 
z Ukrainy jeszcze przez długi czas 
będą potrzebowali wsparcia 
i pomocy. Kiedyś zapew-
ne przyjdzie czas na rozli-
czenie Putina i związanych  
z nim zbrodniarzy. Teraz jed-
nak musimy wszyscy wyka-
zać maksimum dobrej woli,  
by pomagać potrzebującym.

Tuż po zbrodniczym 
ataku postsowieckiej Ro-
sji, Związek Miast Polskich 
opublikował komunikat  
w sprawie powoływania 
struktur koordynujących po-
moc dla uchodźców. ZMP re-
komendował: „Gminy i mia-
sta, które nie mają jeszcze 
struktur odpowiedzialnych za po-
moc uchodźcom z Ukrainy, powin-
ny to zrobić”. W komunikacie ZMP 
można było przeczytać: „W związ-
ku z eskalacją działań wojennych 
na Ukrainie możliwy jest znaczny 
wzrost fali uchodźców z tego kra-
ju. Polskie miasta i gminy muszą się 
przygotować na tę 
wciąż niepewną sy-
tuację. Zakładamy, 
że wszystkie wła-
dze i służby samo-
rządowe, zgodnie 
ze swoimi kompe-
tencjami, przygoto-
wują się na zwięk-
szony zakres zadań 
i potrzeb oraz pojawiające się sytua-
cje kryzysowe” 

Niestety, stało się tak, jak przy-
puszczali przedstawiciele ZMP.  
W dniu, kiedy powstaje ten tekst, 
władze Polski szacują, że na terenie 
naszego kraju jest już ponad 1,1  mln 

uchodźców z Ukrainy, którzy ucie-
kli ze swojej ojczyzny przed morder-
czymi oddziałami wojsk rosyjskich. 
Władze samorządowe polskich ma-
łych, średnich i dużych ośrodków 
zmobilizowały się błyskawicznie. 
Na ogromną skalę włączyły się  
w pomoc Ukraińcom – tak tym, któ-
rym udało się dotrzeć do Polski, jak 
również tym, którzy cały czas są 
w swoich rodzinnych domach na 
wschodzie. ZMP zaapelował też bo-
wiem do miast o utrzymywanie bie-
żących kontaktów z partnerskimi 
gminami (hromadami) na Ukrainie 
i gromadzenie oraz przekazywanie 
informacji o zgłaszanych przez nich 
potrzebach. 

W czwartek, 3 marca, z samo-
rządowcami spotkał się Andrzej 
Duda, prezydent RP. „Mamy z jed-
nej strony wojnę na Ukrainie, a więc 
konflikt zbrojny, rosyjską agresję 
tuż za naszymi granicami, bezpo-
średnio u naszego wielkiego sąsia-
da, ale wojna ta wywołała także  

i kryzys bezpośrednio 
u nas, tutaj, na miejscu. 
Bo trudno inaczej na-
zwać sytuację, z któ-
rą – co bardzo mocno 
chcę podkreślić – ra-
dzimy sobie znako-
micie, także właśnie 
dzięki państwa pracy, 
panów pracy, ale któ-

ra w gruncie rzeczy jest sytuacją 
zupełnie nietypową i kompletnie 
niestandardową, a mianowicie kry-
zys uchodźczy” – powiedział prezy-
dent. Podziękował samorządowcom 
za działania humanitarne na rzecz 
uchodźców. Jednocześnie Andrzej 

Duda zaznaczył, że „jesteśmy do-
piero na początku tej trudnej drogi, 
która nas czeka; rosyjska inwazja na 
Ukrainie rozlewa się”.

Pomoc dla uchodźców z Ukrai-
ny i dla Ukraińców, którzy pozostali  
w swoich domach atakowanych 
przez rosyjskiego najeźdźcę to 
wspólne działanie setek tysięcy 
osób w całej Polsce. Niezmiernie 
ważna jest koordynacja wszystkich 
działań. Pomocą w niemałym stop-
niu służą tu właśnie samorządy oraz 
wojewodowie. Nic by się jednak nie 
dało zrobić, gdyby nie armia wo-
lontariuszy. Są na przejściach gra-
nicznych, na dworcach kolejowych 
i autobusowych, organizują trans-

port, żywność, opiekę medyczną. 
Znakomicie sprawdzają się też rady 
osiedli (na przykład na wrocławskim 
Oporowie), parafie, harcerze, wiele  
NGOsów… Chcemy pomagać.  
Nie chcemy zabijać. 

 Tomasz Miarecki

W Roku Romantyzmu Polskiego 
w Muzeum Narodowym  
w Krakowie niezwykła 
wystawa.

Ponad 150 prac Jacka Malczew-
skiego w jednym miejscu to wy-
darzenie szczególne. Dzisiaj część 
tych obrazów (chociażby te inspiro-
wane „Anhellim”) przemawia wy-
jątkowo. Miejsca kaźni i duchowe-

go upadku. Wędrówka po piekle.  
Pytanie o człowieczeństwo…

Romantyzm w twórczości Mal-
czewskiego, bo taka to ekspozy-
cja, łączy w sobie metafizykę, sym-
bolikę, swoistą poetykę epoki, dla 
której problemy ojczyzny, życia  
i śmierci są istotą. Nie brakuje rów-
nież fascynacji folklorem i baśnią. 
Niecodzienne spotkanie z wielkim  
malarzem.  (tom)

Ból i uroda
Pokazywane prace Malczewskiego pochodzą ze zbiorów muzealnych i kolekcji prywatnych 
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Pomagać, nie zabijać

Nie ma usprawiedliwienia dla 
wszczynania wojen. Śmierć, znisz-
czenie i cierpienie niewinnych 
musi spotkać się ze sprzeciwem  
i konkretną odpowiedzią wszyst-
kich ludzi dobrej woli. Apelujemy  
o wspieranie zbiórki na rzecz po-
trzebujących Ukraińców. 

WPŁAT DOKONAĆ MOŻNA 
NA STRONACH: 

www.caritas.pl/ukraina
Numer konta:

77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 
z dopiskiem UKRAINA

www.pah.org.pl
Numer konta:

80 2490 0005 0000 4600 5226 1519
z dopiskiem UKRAINA

Caritas i PAH
dla Ukrainy

Środki z rezerwy  
na zarządzanie kryzysowe 
samorządy mogą 
rozdysponować  
na wydatki związane  
z kryzysem uchodźczym  
– poinformowała  
Krajowa Rada RIO.

Na Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu jednym z głównych miejsc wsparcia dla uchodźców  
z Ukrainy jest Stacja Dialog – biuro organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie 
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Każdego dnia na przejściu w Medyce odprawianych było w pierwszych dniach agresji Rosji na Ukrainę 
kilkadziesiąt tysięcy osób 
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Rozmowa z ANDRZEJEM 
KOSENDIAKIEM, dyrektorem 
Narodowego Forum Muzyki 
we Wrocławiu

– Pamięta pan, jak wiele, wiele 
lat temu wiele, wiele razy siedzie-
liśmy na schodach sali ówczesnej 
filharmonii…?

– Oczywiście, że pamiętam  
– wtedy funkcjonowały tzw. wej-
ściówki, więc gdy wszystkie miej-
sca były wyprzedane, można by-
ło siąść na schodkach i słuchać  
muzyki.

– To były piękne czasy naszej 
młodości…

– Piękne, bo właśnie młodo-
ści… Ale niedawno byłem w sta-
rym budynku filharmonii i nie wy-
gląda on wcale pięknie. Gdyby ktoś 
powiedział, że mamy tam wrócić, 
to – mimo tych muzycznych pięk-
nych wspomnień – powiedziałbym: 
nigdy! Chociaż może nie „nigdy”, 
bo mam taki zamysł, żeby dopro-
wadzić ten budynek do stanu uży-
walności, zmieniając troszkę jego 
funkcję. Przygotowujemy aplika-
cję do środków unijnych i mam 
nadzieję, że pod koniec tego roku  
zostanie otwarty kon-
kurs w ramach progra-
mu Infrastruktura i Śro-
dowisko i zdobędziemy  
z niego środki na mo-
dernizację budynku, aby 
mógł służyć celom kul-
turalnym i edukacyjnym.  
W tej chwili bowiem stoi 
on i niszczeje. Mam na-
dzieję, że pieniądze zdobędziemy, 
plan się powiedzie i kiedyś znów 
spotkamy się…

– …na schodach? Najlepiej 
było słychać po lewej stronie na 
ostatnich stopniach od góry.

– Może niekoniecznie na scho-
dach, bo te unijne środki to będzie 
szansa na to, że stara filharmonia 

będzie inaczej wyglądała, będzie 
przyjazna i będzie służyć kolejnym 
pokoleniom melomanów.

– W tej chwili jesteśmy we 
wspaniałym budynku o feno-
menalnej akustyce wszystkich 
sal, bardzo przyjaznym dla wi-
dzów. Budynku, którego sła-
wa ogarnia muzyczny  
– i nie tylko muzyczny –  
świat. Został pan nie-
dawno jurorem bardzo 
prestiżowego konkursu 
architektonicznego na 
budowę nowej filharmo-
nii w Belgradzie. Tym, 
który NFM wskazał ja-
ko wzór, był wielki dy-
rygent, Zubin Metha.

– Zubin Metha wraz 
z Israel Philharmonic 
Orchestra występował 
w NFM dwukrotnie:  
w 2015 i w 2019 roku, 
podczas Międzynaro-
dowego Festiwalu Wra-
tislavia Cantans, i jest 
zachwycony naszym bu-
dynkiem. Nie on jeden 
zresztą – niedawno koncertował  
u nas amerykański organista, Paul 

Jacobs, wykładowca  
Juilliard School of Music, 
jedyny organista, który 
zdobył nagrodę Grammy, 
i po koncercie powie-
dział, że taki instrument 
jak nasze organy chciał-
by mieć w Nowym Jorku,  
a najlepiej – razem z salą. 
Zubin Metha, który ka-

rierę dyrygencką rozpoczynał na 
Bałkanach, po niedawnym kon-
cercie w Belgradzie powiedział:  
„Powinniście nową salę koncertową 
zbudować, a jeśli chcecie mieć coś 
znakomitego, zapytajcie Wrocław, 
jak to zrobić”. I tak to się zaczęło… 
Potem minister z Serbii zadzwo-
nił do naszego akustyka, zatrud-

nił jego i jego firmę do projektu, 
a ja zostałem zaproszony do jury 
konkursu architektonicznego. Ten 
konkurs organizuje ONZ, a dokład-
niej – UNDP, czyli Program Naro-
dów Zjednoczonych ds. Rozwoju.  
O tak wysoki patronat też postarał 
się Zubin Metha. UNDP to agenda 

ONZ, która będzie patronować pro-
cesowi przygotowań i budowy sali 
koncertowej. Konkurs już się zakoń-
czył, wybraliśmy najlepszą pracę  
i mam nadzieję, że zostanie ona 
zrealizowana. Niestety, jest też tra-
giczna informacja – dyrektor fil-
harmonii w Belgradzie, który był 
też motorem tego całego przedsię-
wzięcia, zmarł… Ale w sumie ta 
historia pokazuje znaczenie miej-
sca, obiektu. My we Wrocławiu już 
się zżyliśmy z tym, że jest NFM, 
przychodzimy na koncerty, NFM 
jest nasz, ale w świecie ten projekt 
inspiruje wiele osób do podejmowa-
nia podobnych działań. Jestem z te-
go dumny! Można promować swoją 
działalność, stosując różne techniki 
promocyjne, to działania wpisane 
we współczesny świat, gdzie się pro-

muje produkty, miejsca, 
marki... Nie da się nato-
miast wykupić promo-
cji, która polega na tym, 
że Zubin Metha mówi, 
iż Wrocław jest wzorem. 
To dla nas wartość bez-
cenna!

– Zapytajcie Wroc-
ław?

– Tak radził Belgra-
dowi Metha… Powin-
niśmy być dumni z te-
go, że NFM powstał 
we Wrocławiu. Mam 
też jednak nadzieję, że 
zmodernizujemy sta-
rą filharmonię i może 
rzeczywiście się tam na 
schodkach spotkamy?

– Wiernie (tak naprawdę to od 
dzieciństwa…) chodzę na koncer-
ty, teraz siedzę grzecznie w ma-
seczce, bo – płytoteka płytoteką –  
nie wyobrażam sobie swojego 
świata bez muzyki na żywo. I jest 
chyba wielu takich muzycznych 
pożeraczy, bo sala na koncertach 

jest – oczywiście w sposób pan-
demicznie ograniczony – pełna. 

– To wspaniałe słyszeć, że są 
osoby, które nie wyobrażają sobie 
życia bez kontaktu ze sztuką, z mu-
zyką na żywo… Chcemy – i po to  
są różne programy edukacyjne –  
aby takie potrzeby budziły się  
w młodych ludziach, w dzieciach... 
Spowodowanie, że dziecko na naj-
wcześniejszym nawet etapie swoje-
go rozwoju jest aktywne, daje więk-
szą szansę rozwoju emocjonalnego, 
a co za tym idzie – ułatwia wyraża-
nie emocji. To bardzo istotne, żeby 
człowiek miał potrzebę obcowa-
nia ze sztuką – muzyką, teatrem, 
z czytaniem książek. Powinniśmy 
niezwykle mocno o budowę takiej 
więzi zabiegać, bo choć wzorce 
wychowania się zmieniają, bardzo 
istotne jest to, aby takiej potrzeby 
nie utracić, aby ją wciąż budować. 
Bo jeśli tej potrzeby się nie ma, 
umyka niezwykle ważna sfera ży-
cia, co powoduje, że człowiek staje 
się duchowo uboższy. Cóż, jesteśmy 
wychowywani w pewnej kulturze 
i sądzę, że w tym modelu wycho-
wywania koniecznie powinno się 
znaleźć budowanie właśnie potrzeb 
kontaktu ze sztuką. Żywą sztuką… 
Owszem, nagrania, filmy – to bar-
dzo dużo znaczy i jest bardzo cen-
ne, dziś nawet nie trzeba kupować 
płyt. Siedzimy w domu i słuchamy 
– różne kanały, Spotify – możemy 
po muzykę sięgnąć w każdym mo-
mencie. Ale muzyka na żywo jest 
czymś nie do zastąpienia. Wiele 
osób to czuje, przychodzi do nas  

i bardzo nas to cieszy, ale obserwu-
jemy też zjawisko, które bardzo nas 
niepokoi, choć rozumiemy je – otóż 
ludzie nie kupują biletów z wyprze-
dzeniem, co do tej pandemicznej 
pory było regułą. Na te najbardziej 
atrakcyjne wydarzenia w sezo-
nie bilety dawniej rozchodziły się 
błyskawicznie, nie było problemu  
z zapełnieniem sal, teraz ludzie cze-
kają do ostatniego momentu, oba-
wiając się, że koncert zostanie od-
wołany. Przyzwyczajenia naszych 
melomanów zmieniają się i sądzę, 
że trudno nam będzie powrócić do 
tego, co było. I tych zmian się oba-
wiamy. Cóż, tak się teraz wokół nas 
dzieje… Dziś miał się odbyć kon-
cert muzyki Beethovena, ale nie 
może się odbyć z powodu choroby 
jednego z kluczowych wykonaw-
ców. Ta sytuacja covidowa zmienia 
i plany koncertowe, i zwyczaje me-
lomanów. Cóż, żyjemy w świecie, 
w którym tak często spotykamy się 
z niepewnością jutra. A teraz jesz-
cze sytuacja polityczna – nie wie-
my, co się wydarzy…

– Ale tak czy inaczej – muzyka 
pozostanie.

– Muzyka pozostanie i jeśli ktoś 
za nią tęskni, to bardzo wiele zna-
czy. Muzyka to przestrzeń wolności, 
ma też to do siebie, że jest aseman-
tyczna, nie jest uwikłana w bieżące  
spory i polityczne gry. To przestrzeń, 
gdzie wciąż można się spotykać  
– to bardzo ważne, mimo że na-
stępuje coraz większa izolacja lu-
dzi – covid, maski, teraz wojna na 
Ukrainie. Parę miesięcy temu gra-
liśmy w Kijowie, umawialiśmy się 
na kolejne koncerty, miał się odbyć 
we Lwowie festiwal Leo… Coraz 
więcej ograniczeń, co wzmaga od-
czucie tego, iż potrzebujemy miej-
sca, gdzie jesteśmy wolni. Takim 
miejscem jest miejsce, gdzie wy-
konywana jest muzyka. Jestem do-
brej myśli, sądzę, że ludzie będą 
potrzebowali takich miejsc, żeby 
słuchać muzyki i być z innymi ludź-
mi. To pomoże też niepoddawaniu 
się presji dzielenia ludzi, tak mocno 
obecnej w działaniach socjalnych 
inżynierów, dzielenia na dobrych  
i złych, mądrych i niemądrych… 
A my skanujemy wyłącznie kod na 
biletach, nie ludzkie przekonania, 
i dlatego chętnie gościmy wszyst-
kich. Nie raz widzę, jak na koncercie 
siedzą obok siebie ludzie o bardzo 
różnych poglądach i razem słuchają 
muzyki. I niech tak będzie! Niech 
będą miejsca, gdzie ludzie zawsze 
są razem.

– Niech tak będzie zawsze!
Rozmawiała Anita Tyszkowska

Muzyka
to przestrzeń wolności

Dyrektor Andrzej Kosendiak

Sala główna Narodowego Forum Muzyki
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Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
ul. Rynek 1 

57-420 Radków Kłodzki 
tel. 74 873 50 00 
fax 74 873 50 15

sekretariat@radkowklodzki.pl
www.radkowklodzki.pl

Radków

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

Ludzie żyjący od średniowiecza 
na tej ziemi nigdy nie mieli łatwo, 
bowiem los nie szczędził im 
udręk. Najazdy husyckie, wojna 
trzydziestoletnia, splądrowanie 
miasta przez wojska węgierskie 
i szwedzkie oraz zarazy, 
pożary, a nawet trzęsienie 
ziemi wykształciły przez wieki 
pokolenia ludzi nie poddających 
się żadnym przeciwnościom.  
Tacy są dzisiejsi mieszkańcy 
miasta i gminy Radków, 
wyróżniającej się pracowitością 
i konsekwencją samorządu, 
który nie tylko dobrze planuje, 
ale również z powodzeniem 
pozyskuje finansowe środki 
zewnętrzne z różnych 
programów oraz realizuje  
istotne dla ogółu inwestycje.

Radków ma naprawdę niezły te-
goroczny budżet. Warto też podkre-
ślić, że tutaj pieniędzy się nie przeja-
da, tylko wydaje na zadania służące 
całej społeczności, a zasada zrów-
noważonego rozwoju nie jest jakimś 
czczym frazesem. Także rok ubiegły 
był dla gminy Radków czasem owoc-
nego inwestowania i realizacji wielu 
zadań infrastrukturalnych.

Subwencja raczej połowiczna
 – Samorząd jest taką instytucją, 

która potrafi przezwyciężyć wszyst-
kie trudności – mówi burmistrz  
Jan Bednarczyk. – Z problemami  
w roku 2021 nie-
źle sobie poradzili-
śmy, choć spadały 
dochody i wzrasta-
ły koszty, a sektor 
oświaty wymyka 
się nam wręcz spod 
finansowego pano-
wania. Otrzymu-
jemy subwencję 
oświatową w wy-
sokości 7,9 mln zł, 
a nasz udział włas-
ny w wydatkach 
na oświatę wynosi  
7,5 mln zł. Podobnych trudności fi-
nansowych jest sporo, co powoduje, 
że musimy ciąć koszty i cierpią na tym 
również inwestycje. A jeśli inwestycje 
są ograniczane, to nie tylko ucierpi na 
tym infrastruktura – m.in. drogi, mo-
sty, przepusty i kanalizacja oraz wodo-
ciągi, lecz także sektor kultury. Mam 
takie wrażenie, że od kilku lat decy-
dentom nie zależy na szeroko rozumia-
nej kulturze. A to przecież m.in. szkol-
nictwo i edukacja, na które zawsze było 

za mało pieniędzy, ale w ostatnich la-
tach jest niedobrze i zmuszeni jesteśmy 
zabierać środki finansowe z innych 
sfer, by utrzymać oświatę na odpo-
wiednim poziomie. To samo dotyczy 

rozwoju turystyki. 
Dzisiaj obiekty tu-
rystyczne należy bu-
dować już w innym 
stylu i na to potrzeb-
ne są spore fundusze. 
A brakuje nam dróg, 
parkingów i odpo-
wiedniego poziomu 
komunikacji. O eko-
logii prawi się nie-
mało, ale i tak trze-
ba budować zaplecze 
– związane między 
innymi z paliwami 

ekologicznymi i stacjami ładowania 
elektrycznych pojazdów.

Budżet rekordowy
Budżet Radkowa na rok 2022 

uchwalono jednogłośnie. Jest to bu-
dżet rekordowy i wynosi trochę po-
nad 72 mln zł. Natomiast na inwesty-
cje samorząd zamierza przeznaczyć 
od 16 do 18 mln zł, a priorytetem 
będzie dalsza budowa i moderniza-
cja dróg. 

– Na to przeznaczymy 6-8 mln zł, 
kontynuując też działania dotyczące 
ochrony środowiska, i zakończymy 
dwa obszary kanalizacji i wodocią-
gowania, w Tłumaczowie i Radkowie  
– wylicza burmistrz Jan Bednarczyk. 
– Dysponujemy ogromnymi zasoba-
mi wody, a gmina zwodociągowana 
jest w niemal stu procentach. Nato-
miast zamieszkane obszary są skana-
lizowane na poziomie 86 proc. W tym 
roku kończymy budowę głębinowych 
ujęć wody w Tłumaczowie i przystę-
pujemy do budowy głębokiego odwier-
tu w Pasterce i Karłowie – do ujęcia  
wody w Ratnie Górnym. Te trzy ujęcia 
wody zabezpieczą nam około sześć-
dziesiąt metrów sześciennych wody 
na godzinę, co pozwoli nam spokoj-
nie patrzeć na dość trudną sytuację  
w Górach Stołowych, gdzie mamy 
przede wszystkim wambierzyckie  
i radkowskie ujęcia wody. Przed dwo-
ma laty obliczyliśmy, że poziom wód  
w Górach Stołowych obniżył się  
w studniach, z których czerpaliśmy 
wodę, o około 30 m. To niedobra za-
powiedź przy niskich opadach i mało 
śnieżnych zimach. Zmuszeni byliśmy 
działać, aby za kilka czy kilkanaście 
lat mieć możliwość przepompowa-
nia wody do wyższych partii – takich 

Teraźniejsze inwestycje w przyszłość
jak np. Górne Wambierzyce, Pasterka 
czy Karłów. Ta inwestycja pochłonie 
gdzieś 5,5 mln zł. Ponadto zajmiemy 
się wymianą oświetlenia na ekologicz-
no-oszczędnościowe i ten projekt prze-
kracza 3 mln zł. Poza tym chcemy 
osiągnąć pełną pasywność w naszych 
czterech zespołach szkolno-przed-
szkolnych, gdzie mamy zainstalowane 
już pompy ciepła i termoizolacje oraz 
zakończone termomodernizacje. Teraz 
będziemy tam montować panele foto-
woltaiczne. Będziemy też realizować 
pierwszy etap odnowy i modernizacji 
Zalewu Radkowskiego, na co otrzy-
maliśmy duże wsparcie finansowe  
z pierwszej transzy Polskiego Ładu.

HS (TS)

Burmistrz Jan Bednarczyk
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Wojna w Ukrainie dotknęła nas 
wszystkich. Samorządy starają się 
wspomagać obywateli Ukrainy 
na wielu płaszczyznach. Nie tylko 
organizują pomoc wysyłaną 
na teren bezpośrednio objęty 
konfliktem, ale również działają 
tu, na miejscu, organizując 
pomoc dla uchodźców. W tę 
akcję włączyły się z ogromnym 
zaangażowaniem wszystkie 
gminy z Powiatu Wrocławskiego, 
pozostając w stałym kontakcie  
z władzami Powiatu.

Codziennie odbywają się spotka-
nia w ramach działania sztabu kry-
zysowego koordynującego pomoc 
Ukrainie, nadzorowane przez sta-
rostę Romana Potockiego. Refero-
wane są najważniejsze ustalenia, 
przekazywane m.in. przez wojewo-
dę dolnośląskiego czy kuratora, do-

tyczące takich kwestii jak: organi-
zacja i sposób finansowania miejsc 
pobytu uchodźców, edukacji dzieci 
i młodzieży ukraińskiej, 
objęcie rodzin opieką 
zdrowotną i pomocą spo-
łeczną, a także organiza-
cji zbiórek charytatyw-
nych i transportu darów 
na Ukrainę.

W celu lepszej koor-
dynacji pomocy, w Sta-
rostwie Powiatowym we 
Wrocławiu powstał Po-
wiatowy Punkt Informa-
cyjny – Pomoc dla osób  
z Ukrainy, oferujący 
wsparcie w języku ukra-
ińskim oraz pomoc w uzyskaniu za-
kwaterowania, oferty pracy i zbiórki 
artykułów pierwszej potrzeby. Arty-
kuły można przekazywać do czterech 
punktów zbiorczych zlokalizowa-

nych na terenie powiatu wrocław-
skiego: Warsztatu Terapii Zajęciowej 
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej 

w Dobroszowie Oleśnickim, Powia-
towego Centrum Usług Społecz-
nych im. św. Jana Pawła II w Kątach 
Wrocławskich, Powiatowego Zespo-
łu Szkół nr 1 w Krzyżowicach oraz 

W solidarności z Ukrainą
Powiatowego Zespołu Szkół nr 3  
w Sobótce. 

Powiatowy Punkt Informacyjny 
– Pomoc dla osób z Ukrainy mieści 
się w Starostwie Powiatowym we 
Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, I pię-
tro, pokój 117. Jest czynny od ponie-
działku do piątku w godz. 7.45-15.45,  

tel. 71 722 18 95, tel. ca-
łodobowy 509 842 285. 
Adresy mailowe: ukrai-
na@powiatwroclawski.pl 
oraz porada.ukraina@po-
wiatwroclawski.pl.

Oprócz skorzystania  
z pomocy w Powiatowym 
Punkcie Informacyjnym 
istnieje możliwość uzyska-
nia wsparcia w funkcjo-
nującej na terenie powiatu 
sieci punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej, również 
w zakresie usankcjonowa-

nia pobytu w Polsce osób przybyłych 
z Ukrainy.

Dyżury radców prawnych w Po-
wiatowym Punkcie Informacyjnym: 
• wtorki w godz. 10-12 radca prawny 
Agnieszka Sieńko, tel. 508 313 108, 
• piątki w godz. 10-12 radca prawny 
Beata Kotula, tel. 501 148 528. 

Dodatkowo w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy we Wrocławiu został uru-
chomiony punkt informacyjny dla 
uchodźców z Ukrainy, w którym 
przekazywane są informacje na te-
mat podjęcia legalnego zatrudnienia 
w Polsce, wolnych ofert pracy oraz 

porady zawodowe. Numery telefo-
nów kontaktowych do pośredników 
pracy: 694 340 718, 694 340 616.

Powiat Borken, niemiecki part-
ner Powiatu Wrocławskiego, któ-
ry zwrócił się z inicjatywą wspar-
cia działań naszego samorządu  
w zakresie pomocy Ukrainie, rów-
nież przystąpił do działań. Wszel-
kie ustalenia dotyczące pomocy 
zapadły podczas kilku wideokonfe-
rencji z udziałem starosty Romana  
Potockiego i Kaia Zwickera, staro-
sty Borken oraz współpracowników. 

Kiedy powstaje ten tekst, wysy-
łana jest dostawa sprzętu i leków dla 
szpitala w ukraińskim mieście Sarny.

(TS)

Drodzy przyjaciele z Ukrainy, nie jesteście sami. Możecie liczyć na naszą pomoc i zrozumienie!
Powiatowy Punkt Informacyjny – допомога для осіб з України

Контактні дані: Starostwo Powiatowe у Вроцлаві, ul. Kościuszki 131, 2 поверх, 117 кабінет. Кабінет працює 
від понеділку до п’ятниці з 7.45-15.45, тел. 71 722 18 95. Tелефон для цілодобового контакту: 509 842 285,  
e-mail: ukraina@powiatwroclawski.pl. Контактні номери до консультантів посередниківз працевлаштування: 
694 340 718, 694 340 616.

Дорогі друзі з України, Ви не самотні. Ви можете розраховувати на нашу допомогу та розуміння!

Posiedzenie sztabu kryzysowego w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu 
oraz wideokonferencja z Powiatem Borken w sprawie pomocy Ukrainie 
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Kąty Wrocławskie

 Urząd Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie

Rynek-Ratusz 1
55-080 Kąty Wrocławskie

tel. 71 390 72 00, 71 390 72 06
fax 71 390 72 01

urzad@katywroclawskie.pl
www.katywroclawskie.pl

Choć jest jedną z najlepiej 
rozwijających się gmin miejsko- 
-wiejskich nie tylko na Dolnym 
Śląsku, ale w całym kraju 
(najlepsza gmina w Polsce  
w roku 2007 według rankingu 
„Rzeczpospolitej”) – dotykają 
ją te same problemy, które 
przezwyciężają dzisiaj gminy 
znacznie słabsze ekonomicznie. 
Pandemia oraz duża inflacja  
i spowodowany nią wzrost cen 
nośników energetycznych  
i wszelkich artykułów – także 
budowlanych – to tylko 
niektóre przeciwności, którym 
przeciwstawia się samorząd 
Kątów Wrocławskich. A do 
tego doszły sprawy i problemy, 
które nie są zadaniem własnym 
samorządu. To rosyjska napaść 
na Ukrainę, a co za tym idzie 
pomoc kąckiego samorządu 
ludziom, którzy uciekają  
z terenów ogarniętych wojną.

Polski rząd zajął jednoznaczne 
potępiające stanowisko wobec ro-
syjskiej agresji na naszego sąsiada, 
na Ukrainę. Polacy pomagają Ukra-
ińcom jak tylko mogą i nasze samo-
rządy też włączyły się w te działa-
nia. Ogromnym zaangażowaniem 
wykazali się nie tylko samorządow-
cy, ale przede wszystkim mieszkań-
cy gminy Kąty Wrocławskie, którzy 
od razu ruszyli z pomocą i bardzo 
ciepło przyjmują każdą przyjeżdża-
jącą osobę.

Uchodźców trzeba wesprzeć
– Gmina jako jednostka samo-

rządu terytorialnego ma określone 
ustawami zadania, ale działa prze-
cież w rzeczywistości geopolitycz-
nej i nie może się hermetycznie za-
mykać na to, co się wokół niej dzieje 
– mówi burmistrz Kątów Wrocław-
skich Julian Żygadło. – Dzisiejszy 
świat to swoisty terytorialny i infor-

macyjny konglomerat naczyń połą-
czonych i my również, tak jak nasz 
kraj, funkcjonujemy przecież w oto-
czeniu międzynarodowym, które się 
dramatycznie zmienia. U naszego 
wschodniego sąsiada, w Ukrainie, 
trwa wojna spowodowana napaś-
cią Rosji, toczą się ciężkie i krwawe 
boje, giną ludzie. Część mieszkań-
ców Ukrainy – przede wszystkim 
kobiety i dzieci – uciekają przed 
wojną. Uchodźcy gremialnie prze-
kraczają naszą wschodnią granicę, 
pojawiają się już w Kątach Wroc-
ławskich, a my staramy się im po-
magać jak tylko umiemy najlepiej. 
Od wielu lat Ukraińcy pracują w fir-
mach działających na terenie gminy 
Kąty Wrocławskie, a teraz docierają 
do nas także członkowie ich rodzin. 
Oczywiście nie wiem, ilu uchodź-
ców będzie chciało się schronić na 
terenie naszej gminy, ale musimy 
się przygotować na napływ ludzi. 

Oprócz pomocy na miejscu powin-
niśmy również wspierać osoby tam, 
w Ukrainie. Warto bowiem zdać so-
bie sprawę z tego, że w dużej mie-
rze przybywają do nas uchodźcy, 
których stać na ucieczkę, a przecież 
wsparcia potrzebują też ludzie z te-
renów ogarniętych pożogą wojenną, 
którzy po prostu są zbyt biedni na 
sfinalizowanie takiej eskapady lub 
z innych powodów na taką ucieczkę 
nie mogą się zdecydować.

W gminie Kąty Wrocławskie zor-
ganizowano na rzecz ukraińskich 
uchodźców szeroką akcję zbierania 
artykułów pierwszej potrzeby i nie-
zbędnych do życia. To m.in. środki 
higieny osobistej, śpiwory i koce, 
ale również żywność. Ponadto na 
potrzeby Ukraińców przygotowano 
świetlice wiejskie oraz pomieszcze-
nia remiz OSP. W trudnych czasach 
sprawdza się też kącka społeczność 
i mieszkańcy deklarują chęć przyj-

mowania uchodź-
ców do swoich  
domów.

Szkoła 
i obwodnica

Pomoc ukra-
ińskim uchodź-
com to jedno, ale 
samorząd Kątów 
Wrocławskich mu-
si realizować za-
planowany budżet, 
którego prioryteta-
mi są oświata i ko-
munikacja. 

– Teraz najpo-
ważniejszym na-
szym zadaniem 
oświatowym jest 
budowa Zespo-
łu Szkolno-Przed-

szkolnego w Krzeptowie – ocenia 
burmistrz Julian Żygadło. – To bar-
dzo istotne przedsięwzięcie, dlatego 
też dokładamy wszelkich starań, by 
jak najszybciej ruszyć z budową, któ-
ra zapewne rozpocznie się jeszcze 
w tym roku. W najbliższych dniach 
postaramy się rozstrzygnąć przetarg 
wyłaniający wykonawcę i podpisze-
my umowę. Ponadto na inwestycyj-
nej tapecie jest budowa obwodnicy 
Kątów Wrocławskich, przy której 
współpracujemy w ramach samo-
rządu województwa dolnośląskiego  
z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei 
oraz z gminą Miękinia, której także 
zależy na tym zadaniu. Teraz przy-
gotowywana jest dokumentacja do 
przetargu na pierwszy niespełna ki-
lometrowy odcinek obwodnicy i już 
są zabezpieczone na to środki finan-
sowe. Mamy też pieniądze na opra-
cowanie koncepcji kolejnego odcinka 
tej drogi od ul. Popiełuszki w Kątach 
Wrocławskich do wpięcia do drogi  
nr 94 w Błoniach na terenie gmi-
ny Miękinia. Dzisiaj rozwój oświaty  
i komunikacji są dla nas prioryteta-
mi, bowiem w dynamicznie rozwija-
jącej się gminie przybywa mieszkań-
ców, a co za tym idzie dzieci, które 
muszą mieć możliwość korzysta-
nia z odpowiedniej bazy oświatowej  
– przedszkoli i szkół. Z drugiej strony 
osadnictwo i rozwój gospodarczy po-
ciągają za sobą nakłady na zorganizo-
wanie sprawnej komunikacji i jest to 
przysłowiowa studnia bez dna.

Druga transza Polskiego Ładu
Gmina Kąty Wrocławskie zło-

żyła do drugiej edycji Polskiego 
Ładu wnioski przede wszystkim  
o dofinansowanie budowy kanaliza-
cji, czyli o dokończenie kanalizacji  
Wschód. 

– Drugi wniosek dotyczy budo-
wy drogi przy zaplanowanej szkole 
w Krzeptowie – wylicza burmistrz 
Julian Żygadło. – Chcę też podkre-
ślić, że w tym roku nie jest łatwo 
realizować budżet gminy, ponieważ 
zmieniają się przepisy prawa i zasa-
dy finansowe. Dotyka nas też boleś-
nie inflacja, brak rąk do pracy oraz 
skokowy wzrost cen materiałów bu-
dowlanych. To uderza dzisiaj mocno 
w polskie samorządy, w tym oczy-
wiście w gminę Kąty Wrocławskie. 
Z tym właśnie się borykamy i sta-
wiamy temu czoła, korzystając z róż-
nych finansowych środków zewnętrz-
nych, w tym z rządowego programu 
wspierającego gminy popegeerow-
skie. Dzięki temu będziemy kupować 
dla dzieci – których członkowie ro-
dzin pracowali kiedyś w pegeerach – 
sprzęt komputerowy i informatyczny.

Współpraca z radą kluczem
do sukcesu

Tam, gdzie radni wspierają wło-
darzy gmin, samorząd pracuje lepiej, 
szybciej i bez niepotrzebnej nerwo-
wości. Najgorzej gdy radni zajmują 
się polityką i forsowaniem partyku-
larnych interesów, a nie działaniem 
na rzecz ogółu. 

– Współpraca z radą miejską 
układa się poprawnie. Dotychcza-
sowe relacje pozwalają na wykony-
wanie zadań gminy przewidzianych 
prawem – zaznacza burmistrz Julian 
Żygadło. – Zatem cały czas rozma-
wiamy, a ostatnie miesiące są dowo-
dem na to, że możemy współpraco-
wać, razem coś dobrego zbudować 
na rzecz naszej społeczności, a tak-
że wspólnie uchwalić budżet gminy.  
A przecież w tej kadencji, w radzie  
– używając kolokwializmu – nie 
mam radnych z mojego komitetu wy-
borczego. Sądzę, że na razie, mimo 
sporów, w sumie dochodzimy często 
do konsensusu i to jest najważniejsze. 
Krótko mówiąc, moja współpraca  
z radą miejską układa się coraz  
lepiej.  S.G. (TS)

Działać w trudnym czasie 

Burmistrz Julian Żygadło 

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
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Długołęka

Urząd Gminy Długołęka
55-095 Mirków

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

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

Dynamiczny rozwój gminy, 
wielomilionowe nakłady 
na inwestycje i wzbogacanie 
infrastruktury zgodnie 
ze strategią zrównoważonego 
rozwoju – to jednak nie 
wystarcza w XXI wieku. 
Dzisiejszy postęp cywilizacyjny 
pociąga za sobą także 
konieczność ochrony 
środowiska naturalnego. 
Wszystko to charakteryzuje 
dzisiejszą gminę Długołęka, 
gdzie montowanie instalacji 
fotowoltaicznych, wymiana 
źródeł ogrzewania na 
nowoczesne, wykorzystanie 
wód opadowych, monitoring 
lasów i ochrona drzew to 
nie jest czcza gadanina, lecz 
konkretne działania i trzeba 
dużo złej woli, by tego 
nie dostrzegać.

Ostatnia kadencja jest dla samo-
rządu gminy Długołęka czasem ze 
wszech miar udanym. Dzięki inno-
wacyjnej pracy opartej na świetnych 
pomysłach, pracowitości i zgodnej 
współpracy władz gminy z jej radą 
rozwój gminy jest wszechstronny, 
a poziom życia mieszkańców wzra-
sta. Wzbogacana jest infrastruktu-

ra gminy i polepszane rozwiązania 
komunikacyjne. Wystarczy zerk-
nąć na tegoroczny budżet Długo-
łęki, w którym dochody zaplano-
wano na 224 013 840 zł, wydatki 
to 278 495 823 zł, a na inwestycje 
przeznaczonych jest 71 849 009 zł, 
czyli tyle, ile wiele polskich gmin 
chciałoby mieć jako swój całkowi-
ty budżet. Ważne jest również to, że 
– mimo wszystkich sukcesów i in-
westycyjnego boomu – miejscowy 
samorząd nie zapomina o ochro-
nie środowiska naturalnego i dzia-
łalności proekologicznej, co wpły-
wa bezpośrednio na komfort życia 
mieszkańców.

Woda, powietrze i drzewa
– Ochrona środowiska, czystość 

powietrza i wody są niezmiernie waż-
ne dla naszego samorządu – mówi 

wójt gminy Długołęka Wojciech 
Błoński – i dlatego prawie we wszyst-
kich naszych nowych inwestycjach 
montowana jest fotowoltaika. Po-
nadto zmodernizowaliśmy dwa uję-
cia wodne, w Śliwicach i Łosicach, 
i dzięki temu dostarczana jest więk-
sza ilość czystej wody na teren naszej 
gminy. Tych ekologicznych projek-
tów staramy się realizować znacznie 
więcej i, wykonując zadania infra-
strukturalne, chronimy drzewosta-
ny. Niestety, nasz samorząd – choć 
do wyborów jeszcze półtora roku – 
spotyka się z bezpodstawnymi ata-

kami i obarczaniem nas wycinką 
lasów, co jest niezgodne z prawdą, 
bowiem chronimy nawet pojedyncze 
drzewa. Przykładem niech będzie 
Domaszczyn, gdzie przy ścieżce ro-
werowej rośnie piękny dąb i dlatego 
zmieniliśmy całkowicie projekt, aby 
nie ucierpiało to wspaniałe drzewo 
i abyśmy dalej mogli cieszyć się je-
go wyglądem. Uratowaliśmy też in-
ne wspaniałe drzewo między Wil-
czycami a Zgorzeliskiem. Pokazuję 
konkretne jednostkowe działania, ale 
najważniejsze jest to, że generalnie 
chcemy chronić środowisko i przyro-
dę, i nie są to tylko deklaracje. Chcę 
podkreślić, iż od czasu gdy zostałem 
wójtem uchroniliśmy już mnóstwo 
cennych drzew, a ścieżki rowerowe 
– których w gminie Długołęka bra-
kuje – będziemy robić, i to nie tylko 
dlatego, że jest to modne, ale przede 

wszystkim po to, aby wychodzić na-
przeciw potrzebom mieszkańców.

Fakty są najważniejsze
– Jeśli realizujemy jakąś inwesty-

cję, np. drogę lub ścieżkę rowerową 
przechodzącą przez teren z drzewa-
mi, to część tych drzew siłą rzeczy 
musi zostać usuniętych – zaznacza 
Paweł Kościółek, kierownik długo-
łęckiego wydziału promocji gminy 
i współpracy z zagranicą. – Ale 
z drugiej strony, choć pierwotne pro-
jekty zakładały całkowite zmasa-
krowanie tych drzew, wiele z nich, 
prawie 300, udało nam się uratować. 
Nie jest tak, że jakiś urzędnik chce 
zrobić na złość mieszkańcom i lek-
ką ręką decyduje o wycince drzew. 
My również kochamy przyrodę, 
doceniamy jej wartość i potrzebę 
ochrony środowiska naturalnego. 
Pracownicy urzędu także oddychają, 
biegają, są aktywni sportowo i doce-
niają bogactwa natury. Sądzę, że lu-
dziom, którzy atakują władze gminy 
Długołęka zależy przede wszystkim 
na wygraniu przyszłorocznych wy-
borów i już teraz zaczyna się przed-
wyborcza kampania. Rzeczywisto-
ści nie da się jednak przysłonić ani 
zakrzyczeć. To, co się dzieje w na-
szej gminie – wiele istotnych inwe-
stycji – widoczne jest gołym okiem, 
a dynamiczne tempo rozwoju naszej 
gminy jest wartością nie do przece-
nienia. Jest to w zasadzie transfor-
macja.

Działanie ważniejsze
od krytykanctwa

– Budowane są wzdłuż Widawy 
wały przeciwpowodziowe i zebra-
ła się grupa moich sąsiadów, miesz-
kańców Wilczyc, którzy postanowili 
uchronić dęby – dodaje wójt Wojciech 
Błoński. – Wspólnie z nimi uchroni-
liśmy kilkanaście sędziwych drzew. 
Tym właśnie różni się krytykanctwo 
od prawdziwego działania ludzi, któ-
rzy zebrali się wokół jakiejś fajnej 
sprawy, mieli na to pomysł i odnieśli 
sukces. Krótko mówiąc, spodobała mi 
się ta fajna i piękna inicjatywa.

– Choć jesteśmy czasami atako-
wani, to i tak uważamy, że na ko-
niec obroni się prawda i dobra 
praca na rzecz całej naszej społecz-
ności – twierdzi Paweł Kościółek. 
– Niezaprzeczalnymi owocami tej 
pracy jest np. to, że w tej kadencji 
zrewitalizowaliśmy aż trzy parki 
– w Szczodrem, Godzieszowej 
i Siedlcu – a ponadto prowadzimy na-
sadzenia kompensacyjne przy więk-
szości naszych inwestycji. Poza tym 
przed kilkoma tygodniami odbył się 
pokaz autobusu napędzanego energią 
elektryczną, który rozpocznie pro-
ces wymiany środków komunikacji 
w naszej gminie. Ponadto w gminie 
Długołęka niedawno – przeciwdzia-
łając dzikim wysypiskom śmieci – 
wdrożono monitoring lasów. 

Górą czysta energia
– Od roku 2020 wykonaliśmy 

13 instalacji fotowoltaicznych o różnej 
mocy, ale razem to 142 kW – informu-
je Michał Komaiszko z wydziału re-
montów i inwestycji UG w Długołę-
ce. – Jest to czysta, zielona energia ze 
słońca. Ponadto wymienialiśmy źród-
ła ciepła z tzw. kopciuchów na ekolo-
giczne pompy ciepła, piece na pelet 
oraz piece gazowe. Także w szkole 
w Wilczycach zamontowano nowo-
czesną kotłownię i przyłącze gazowe, 
czego wcześniej przez osiem lat nie 
udało się przeprowadzić.

– Już na początku mojego wój-
towania weszliśmy do programu 
dotyczącego wymiany źródeł cie-
pła na ekologiczne, dzięki któremu 
na początek wymieniliśmy trochę 

Ekologiczna, gospodarna i piękna 

instalacji – wyjaśnia wójt Wojciech 
Błoński. – Nasza gmina rozwija się 
dzisiaj w sposób imponujący, a naj-
bardziej w jej zarządzaniu przeszka-
dza mi COVID-19, choć od 1 marca 
urząd jest całkowicie otwarty. Roz-
woju gminy nie da się zatrzymać. 
Nie życzę sobie i protestuję, aby kto-
kolwiek nazywał ją śmieciołęką. To 
nas wszystkich nie tylko obraża, lecz 
działa szkodliwie na rozwój osadni-
ctwa i nasz wizerunek. Chcę również 
podkreślić, że podczas mego trzylet-
niego wójtowania, na terenie gminy 
Długołęka nie ulokowała się żadna 
firma, która zagrażałaby środowisku 
naturalnemu. Jesteśmy piękną, go-
spodarną i ekologiczną gminą.

S.G. (TS)

Instalacje fotowoltaiczne: 
przedszkole w Borowej (rok 
2020), remiza OSP w Brzeziej 
Łące (2020), świetlica wiejska 
w Brzeziej Łące (2021), budy-
nek administracyjny w Dłu-
gołęce (2020), budynek GOK 
w Długołęce (2020), remiza OSP 
w Długołęce (2021), świetlica 
wiejska w Godzieszowej (2021), 
przedszkole i żłobek w Kiełczo-
wie (2020), świetlica wiejska 
w Oleśniczce (2021), remiza OSP 
w Pasikurowicach (2021), świet-
lica wiejska w Siedlcu (2021), 
świetlica wiejska w Stępinie 
(2021) i remiza OSP w Szczod-
rem (2021).
Zmiana źródeł ogrzewania: 
świetlica wiejska w Brzeziej Łą-
ce (2021, pompa ciepła), świet-
lica wiejska w Dobroszowie 
Oleśnickim (2019, piec na pe-
let), świetlica wiejska w Janusz-
kowicach (2020, piec na pelet) 
i szkoła podstawowa w Wilczy-
cach (2020, piec c.o., gaz).
Wykorzystanie wód opa-
dowych: szkoła podstawowa 
w Brzeziej Łące (projekt), szko-
ła podstawowa w Długołęce 
(budowa) i szkoła podstawowa 
w Wilczycach (projekt). 

Autobus jest doskonale przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

Prawie we wszystkich nowych inwestycjach montowana jest fotowoltaika – na zdjęciu gminne 
przedszkole i żłobek w Kiełczowie

Takimi bezpiecznymi dla środowiska autobusami jeździć będą mieszkańcy Długołęki 
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Wisznia Mała

Urząd Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9

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

ug@wiszniamala.pl
www.wiszniamala.pl

Jest wzorcem świetnie 
rozwijającej się gminy wiejskiej, 
gdzie stabilność władzy 
i zgodne współdziałanie dają 
znakomite efekty. W gminie 
Wisznia Mała samorząd dobrze 
planuje, nieźle pozyskuje 
zewnętrzne środki finansowe 
i sukcesywnie realizuje 
przedsięwzięcia zapisane 
w budżecie. Uważnie też 
wsłuchuje się w to, czego 
pragną mieszkańcy gminy 
i robi wszystko, co w jego 
mocy,  aby tym pragnieniom 
sprostać. Praca dla dobra całej 
społeczności oraz strategia 
zrównoważonego rozwoju 
nie są bowiem w gminie 
Wisznia Mała tylko pokazowym 
pustosłowiem. Tutaj naprawdę 
działa się dla dobra ogółu.

Żyjemy w czasach, w których 
tęsknimy za normalnością, choćby 
tą sprzed kilku lat. Niektórzy wy-
bitni lekarze mówią, że niebawem 
pandemia koronawirusa przejdzie 
w stan endemii i będzie tak jak 
z grypą. Ale zanim tak się stanie, 
trzeba starać się działać normalnie, 
także w samorządzie. 

– Zobaczymy, jak ta nasza nor-
malność będzie wyglądała, ale na 
razie chorych 
przybywa, za-
grożenie zdrowia 
nie maleje i jeste-
śmy sporo od niej 
oddaleni – mówi 
wójt Jakub Bronowicki. – A najwięk-
szą cenę zapłacą ci, którzy od nas 
jeszcze odejdą. Niestety, ingerując 
nierozważnie i bez wyobraźni w śro-
dowisko naturalne, sami sprowadza-

my na siebie różne problemy. Zapew-
ne wirus sam z nieba nam nie spadł.

Na celowniku druga transza
 Polskiego Ładu

Do drugiej transzy rządowego pro-
gramu Polski Ład samorząd gminy 
Wisznia Mała zamierza złożyć wnio-
ski dotyczące dofinansowania zadań 
związanych z infrastrukturą drogową 
i termomodernizacją budynków uży-
teczności publicznej. 

– Wysokie ceny nośników ener-
gii dotykają wszystkich, w szczegól-
ności samorządy, które muszą po-
dołać podwyżkom cen – martwi się 
wójt Bronowicki. –  Ponadto zależy 
nam bardzo na otrzymaniu dofinan-
sowania budowy kompleksu szkol-
no-przedszkolnego w Wiszni Małej. 
Oczywiście jestem jak zwykle opty-
mistą i chciałbym, abyśmy dostali 
całą pulę dofinansowań, ale przy-
szłość zweryfikuje wkrótce ten mój 
optymizm.

Tarcza za tarczą, 
a żyć jakoś trzeba

Rząd broni nas kolejnymi tar-
czami, ale bez zewnętrznych pie-
niędzy samorządom byłoby trudno 
coś zdziałać  i wszyscy zabiegają 
o środki finansowe z różnych progra-
mów. Ale kto dostanie coś z rządowej 

puli, tego nigdy 
nie wiadomo. 

– Uchwalili-
śmy już budżet 
gminy Wisznia 
Mała i wiemy 

już mniej więcej, jakimi środkami 
finansowymi będziemy dyspono-
wać w tym roku – podkreśla wójt 
Jakub Bronowicki. – Wpływy do bu-
dżetu z podatków PIT i CIT w roku 

2022 będziemy mieli o wiele niższe 
niż w roku ubiegłym. To 16 mln zł, 
a w roku ubiegłym było to prawie 
19 mln zł. A przecież nasz samorząd 

zorganizował konkurs, nagradzając 
naszych nowych mieszkańców za 
to, że się meldują właśnie w gminie 
Wisznia Mała, odprowadzając podat-
ki z PIT-u do budżetu gminy, ale jak 
dobrze widać, efekty naszych działań 
są niweczone.

Mniej na bieżące wydatki
Rząd ma rekompensować samo-

rządom pomniejszone wpływy do 
budżetów. 

– Ale rekompensuje tylko środ-
ki finansowe, jakie wydajemy na in-
westycje i tych funduszy nie może-
my przeznaczyć na potrzeby bieżące, 

Nadzieje i obawy
które w tym roku będą dominującą 
bolączką we wszystkich samorzą-
dowych budżetach – wyjaśnia wójt 
Jakub Bronowicki. – Oceniam, że 
mało która gmina będzie dyspono-
wała takimi funduszami, aby mo-
gła sobie poradzić z szybko rosną-
cymi bieżącymi wydatkami. Chcę 
też zaznaczyć, że subwencja oświa-
towa, którą otrzymuje gmina Wisz-
nia Mała, nie pokrywa nawet połowy 

kosztów utrzymania naszej oświaty 
– nawet wynagrodzeń samych na-
uczycieli. W tym roku wydamy na 
oświatę ponad 20 mln zł, a subwen-
cja wynosi trochę ponad 10 mln zł.

Bez zrozumienia w programie
 popegeerowskim

Gmina Wisznia Mała może starać 
się o granty z programu obejmujące-
go swym działaniem gminy pope-
geerowskie, ale w pierwszej transzy 
tego programu niestety nie uwzględ-
niono żadnych wniosków o dofi-
nansowania zadań istotnych dla tej 
społeczności. 

– Mam nadzieję, że teraz bę-
dzie inaczej – uśmiecha się wójt 
Jakub Bronowicki. – Wtedy składa-
liśmy trzy wnioski o dofinansowa-
nie przedsięwzięć w trzech naszych 
miejscowościach. Próbowaliśmy uzy-
skać fundusze do remontów naszych 
dróg i na realizację zadań sportowo-
-rekreacyjnych. Teraz skoncentrujemy 
się na realizacji tych samych celów. 
Może efekt będzie tym razem lepszy 
i jakieś pieniądze pozyskamy. Nieste-
ty, w naszym tegorocznym budżecie 
nie mamy środków finansowych na te 
inwestycje i jedynie zewnętrzne fun-
dusze mogą nam w tym pomóc.

Przepisy – jak w kalejdoskopie 
Nie można już aplikować do Re-

gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskie-
go, ale wcześniej gmina Wisznia 
Mała pozyskała z tego programu fun-
dusze na modernizację i rozbudowę 
oczyszczalni ścieków, co przeprowa-
dzi spółka gminna. 

– Natomiast gmina Wisznia Mała 
realizuje duży projekt budowy ście-
żek pieszo-rowerowych w Szewcach 
– informuje wójt Jakub Bronowicki. 
– Jeśli chodzi o Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, to słyszymy, 
że mają być jakieś nabory wnio-
sków o dofinansowanie inwestycji, 
które mają przede wszystkim do-
tyczyć infrastruktury kanalizacyj-
nej. Bardzo mnie to cieszy, bowiem 
potrzeb w tej sferze nasza gmina 
ma jeszcze całkiem sporo, mimo że 
teraz realizujemy jeden z najwięk-
szych programów budowy kanali-
zacji w naszej historii, czego efek-
tem będzie wybudowanie prawie 
40 km sieci. Rok 2022 będzie dla 
nas okresem wytężonej pracy i nie-
złej gimnastyki finansowej. Mam 
nadzieję, że z wieloma sprawami 
i problemami damy sobie radę. Bra-
kuje mi jedynie stabilności przepi-
sów prawa. Przepisy zmieniają się 
jak w kalejdoskopie, co jest ogrom-
ną przeszkodą w dobrym planowa-
niu. Naruszona została również sta-
bilność finansowa samorządów, a do 
tego wysoka inflacja i sufitowe ceny. 
Jeśli to wszystko pójdzie precz, 
to wszystkim samorządom będzie 
znacznie lepiej.

S.G. (TS)

10.03.2022 57. Wiszeńskie Spotkania ze Sztuką

10.04.2022 Jarmark Wielkanocny

21.04.2022 58. Wiszeńskie Spotkania ze Sztuką

23.04.2022 XI Wiszeńska (za)Dyszka

3.05.2022 Uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja

19.05.2022 59. Wiszeńskie Spotkania ze Sztuką

21.05.2022 Gminna Folkloriada

26.05.2022 Koncert z okazji Dnia Matki

28.05.2022 XIV MTB Cross Country
 o Puchar Wójta Gminy Wisznia Mała

29.05 lub 5.06.2022 Gminny Dzień Dziecka

12.06.2022 Rodzinny Rajd na Wiszniaka 
 połączony z Ostrym Kołem Radia Wrocław

23.06.2022 60. Wiszeńskie Spotkania ze Sztuką

2-3.07.2022 Festiwal Młodzieży „Powitanie wakacji, 
 od zachodu do wschodu”

9.07.2022 Śpiewające Wsie

24.07.2022 Piknik Historyczny – 700-lecie Szewc

30.07.2022 Kino plenerowe

7.08.2022 Puchar Wójta w Piłce Nożnej

20.08.2022 Dożynki Gminne

27.08.2022 Kino plenerowe

8.09.2022 61. Wiszeńskie Spotkania ze Sztuką

18.09.2022 Rodzinny Rajd na Wiszniaka

22.09.2022 Dzień bez  samochodu 
 – otwarcie ścieżek rowerowych

1.10.2022 XV MTB Cross Country 
 o Puchar Wójta Gminy Wisznia Mała

2.10.2022 XII Wiszeńska (za)Dyszka

Wrzesień/październik Koncerty w ramach 
 Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej

6.10.2022 62. Wiszeńskie Spotkania ze Sztuką

11.11.2022 Gminne obchody 
 Narodowego Święta Niepodległości

13 lub 14.11.2022 Gminny Dzień Seniora

17.11.2022 63. Wiszeńskie Spotkania ze Sztuką

11.12.2022 Jarmark Bożonarodzeniowy

15.11.2022 64. Wiszeńskie Spotkania ze Sztuką

Najważniejsze wydarzenia w 2022 roku w gminie Wisznia Mała

Wójt Jakub Bronowicki 
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Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
Rynek 27

58-200 Dzierżoniów
tel. 74 832 18 64
fax 74 832 18 60

powiat@pow.dzierzoniow.pl
www.pow.dzierzoniow.pl

Należy do tych powiatów,  
w których na narzekanie  
nie ma czasu. Jest za to dużo 
dobrej pracy, współdziałania 
z gminami i sporo optymizmu. 
Powiat Dzierżoniowski 
dysponuje sporym budżetem  
na rok 2022 i zapewne  
– w miarę możliwości –  
będzie realizował strategię 
rozwoju uchwaloną  
w ubiegłym roku.

Czas pandemii to czas niełatwy 
– odczuwają to bardzo powiaty, bę-
dące właścicielami szpitali.

Pomagali innym powiatom
 – Dobrze zarządzane placówki 

zdrowia podczas pandemii wcale 
nie muszą przynosić strat finanso-
wych – mówi starosta dzierżoniow-
ski Grzegorz Kosowski. – Takie pla-
cówki funkcjonują całkiem nieźle 
i w naszym szpitalu powiatowym 
mamy oddział covidowy dysponu-
jący w sumie 55 łóżkami. Niestety, 
nie mamy w tym czasie interny, czę-

ści chirurgii i części pediatrii, ale 
zawsze jest coś za coś, a warto też 
podkreślić, że nasz szpital pomaga 
kilku innym powiatom ościennym.

Ponadlokalna strategia 
Dla Powiatu Dzierżoniowskiego 

rok 2021 był pod wieloma względa-
mi czasem niepowtarzalnym. 

– Działo się tak wiele, że starczy-
łoby na kilka kadencji – zaznacza 
starosta Grzegorz Kosowski. – Po-
dejmowaliśmy dużo trudnych decy-
zji, m.in. dotyczących szpitala, inwe-
stycji oraz dotykających nas anomalii 
pogodowych. Ale nasz Powiatowy 
Zespół Antykryzysowy radzi sobie 
wspaniale, przede wszystkim dzię-
ki dobrej i ciągłej komunikacji. Czę-
sto się spotykamy w ramach szta-
bów kryzysowych, w których biorą 
udział włodarze gmin i pracownicy 
zajmujący się sytuacjami kryzyso-
wymi oraz przedstawiciele forma-
cji mundurowych. Dzięki temu, je-
śli dzieje się coś złego, to jesteśmy  
w stanie szybko reagować.

W ubiegłym roku Powiat Dzier-
żoniowski uchwalił ponadlokalną 
strategię rozwoju, na co zgodziły 
się wszystkie gminy wchodzące  
w skład tego powiatu. 

– Sądzę, że trzeba tworzyć 
strategie rozwoju ponadlokal-
ne, przyszłościowe i takie, aby 
uwzględniały szerokie spektra dzia-

łalności samorządu – ocenia starosta  
Grzegorz Kosowski. – Przecież wie-
le projektów Powiat Dzierżoniowski 
realizuje wspólnie z gminami. Taki 
sposób funkcjonowania w regionie 
wcale nie jest zbyt częsty, a nam się 
to udaje.

Podstawą zewnętrzne 
fundusze

Powiat Dzierżoniowski, będąc 
powiatem popegeerowskim, złoży 
niebawem pięć wniosków o dofinan-
sowania inwestycji, także do drugiej 
transzy Polskiego Ładu. 

– Większość z nich będzie doty-
czyć dróg, ale postaramy się również 
o dofinansowanie przebudowy i ter-
momodernizacji jednego z naszych 
obiektów szkolnych w Dzierżonio-
wie, w którym mieści się szkoła po-
nadpodstawowa – informuje staro-
sta Kosowski. – Poza tym złożymy 
wniosek, i jest to właśnie przykład 
na dobrą współpracę, w ramach pro-
jektu budowy kolejki gondolowej na 
Wielką Sowę oraz infrastruktury to-
warzyszącej. Jeden z wniosków, do-
tyczący infrastruktury towarzyszą-
cej, realizowany będzie na terenie 
gminy Pieszyce – droga dojazdowa 
oraz parkingi i Powiat Dzierżoniow-
ski złoży wniosek o dofinansowanie 
tego zadania. W naszej strategii roz-
woju zawarte są nie tylko zadania 
drogowe, ale także budowy ścieżek 
rowerowych, bowiem chcemy po-
stawić na wyeksponowanie walo-
rów turystycznych powiatu. Mamy 
tereny unikalne – od tzw. Jeziora 
Bielawskiego, poprzez Góry Sowie, 
część Masywu Ślęży, aż po arbore-
tum w Wojsławicach. Wszystko to 
chcemy połączyć fajnymi ścieżka-
mi rowerowymi, i jeśli otrzymamy 
na to dofinansowanie, to w ciągu 

Zgodna praca dająca owoce
dwóch lat będziemy mogli to wyko-
nać. Pragniemy też włączyć się do 
przyszłej dolnośląskiej cyklostrady, 
aby ścieżki rowerowe przyciągnę-
ły do nas turystów. Dysponujemy 
idealnymi, nieekstremalnymi tere-
nami, które są przyjazne zarówno 
dla dzieci, jak i dla osób starszych.  
Każdy znajdzie tu dla siebie coś 
fajnego i wartego zainteresowania. 
Mamy mnóstwo hoteli i pensjona-
tów, a różnorodne, malownicze kra-
jobrazy zatykają dech w piersiach.

Budżet całkiem przyzwoity
W roku 2022 budżet Powiatu 

Dzierżoniowskiego zaplanowano 
na blisko 120 mln zł i jest większy 
od ubiegłorocznego. Mniej więcej 
15 mln zł przeznaczonych jest na 
inwestycje. 

– Będziemy go w ciągu roku nie 
raz modernizować, także dlatego, 
że dzisiaj nie wiemy, jakie fundu-
sze zewnętrzne uda nam się pozy-
skać – podkreśla starosta Grzegorz  
Kosowski. – Życzyłbym sobie sta-
bilności finansowej, i żeby skończył 
się już zły czas pandemii, aby cała 
nasza społeczność była bezpieczna.

S.G. (TS)

 na komputerze 
 smartfonie
 lub tablecie

MOŻNA NAS PRZECZYTAĆ
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Nie jest łatwo. Wcześniej przez 
wiele miesięcy „chiński wirus”. 
Teraz bandyci ze wschodu. 
Wszystko to nie tylko poważnie 
przeszkadza w normalnym 
życiu, ale odbija się na naszej 
psychice. Nie wiem, czy to 
dobry pomysł, ale może mały 
reset w salach muzealnych…?

Muzeum Narodowe we Wroc-
ławiu to wystawy stałe i czasowe  
w Gmachu Głównym, ale nie tylko. 
To również oddziały tej placówki. 
A więc nie wymagająca rekomen-
dacji Panorama Racławicka, bar-
dzo ciekawe Muzeum Etnograficz-
ne i fascynujący nie tylko swoją 
architekturą i możliwościami wy-
stawienniczymi Pawilon Czterech 
Kopuł.

Dzieło Jana Styki i Wojciecha 
Kossaka pokazywane jest od jesieni  
ubiegłego roku w zmodernizowa-
nej Rotundzie. Tematyczne ścież-
ki zwiedzania i efekty specjalne  
w dużej rotundzie, mapping i pokaz 
multimedialny w małej rotundzie, 
techniczna możliwość zwiedzania 
dla osób niesłyszących, nowoczesna 
księgarnia… Na pewno nikt nie bę-
dzie rozczarowany. Wręcz przeciw-
nie. Do Rotundy się wraca. Takie to 
już jest miejsce.

Muzeum Etnograficzne jest je-
dyną placówką na Dolnym Śląsku 
specjalizującą się w etnograficznej 
dokumentacji regionu oraz opisie  
i interpretacji jego kulturowej 
zmienności. Tu poznamy skompli-
kowane dzieje regionu, na którego 
obraz składają się tradycja przed-
wojenna (miejscowa) i powojenna  
(ekspatriantów z terenów, które  
Polska utraciła po II wojnie, ale 
również grup, które dotarły tutaj 
z innych miejsc). Stała wystawa 
„Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, 

tożsamość”, to „muzealna księga” 
pokazująca skąd jesteśmy. Bez tej 
wiedzy trudno racjonalnie budo-
wać przyszłość. A wkrótce (mam 
taką nadzieję) u etnografów imprezy 
wielkanocne.

W Pawilonie Czterech Kopuł cały  
czas poza wystawą stałą czeka na 
zainteresowanych „Abakanowicz. 
Totalna”. To chyba jedna z najwięk-
szych prezentacji tego, co pozosta-
wiła po sobie ta artystka. Oprócz 
abakanów, rzeźb, grafik, obrazów 
obejrzeć można również materiały  

dokumentalne przedstawiające  
aktywność rzeźbiarki na przestrze-
ni kilku dekad w rozmaitych miej-
scach świata. Z tą wystawą, podob-
nie zresztą jak z pozostałymi we 
wszystkich oddziałach Muzeum  
Narodowego we Wrocławiu, idą  
w parze wydarzenia towarzyszące, 
takie jak oprowadzania po wysta-
wie, wykłady, warsztaty, spektakle.

W Gmachu Głównym Muzeum  
Narodowego od połowy marca obej-
rzymy czasową ekspo-
zycję poświęconą Sobie-
skim na Śląsku. Jest też  
(do 24 kwietnia) wystawa 
„Utrwalone w metalu” (uni-
katowe zabytki związane  
z mennictwem). Są też jesz-
cze (do 14 kwietnia) „Drew-
niane skarbczyki dam. Hi-
storia kobiet w meblach 
zapisana”. Cały czas trwają oczywi-
ście prace nad kolejnymi okresowymi 
prezentacjami oraz działania wycho-
dzące poza muzealne sale.

W lutym na specjalnie zorgani-
zowanym spotkaniu zapowiedzia-
na została m.in. wystawa precjozów 
ze skarbca Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej we Wrocławiu. Współ-
organizatorem tego projektu jest 
właśnie Muzeum Narodowe. Zwie-
dzającym synagogę udostępnione 

Muzealny odstresowywacz

zostaną dzieła sztuki złotniczej, któ-
re dotychczas nigdy nie były pre-
zentowane szerszej publiczności, 
pozostają nieznane nawet gronu 
członków wspólnoty żydowskiej.

Jak powiedziała przewodnicząca 
zarządu Gminy Żydow-
skiej Klara Kołodziejska-
-Połtyn: „Dzięki uprzej-
mości i merytorycznemu 
wsparciu Muzeum Naro-
dowego we Wrocławiu bę-
dziemy mogli pokazać na 
wystawie, którą mamy za-
miar rozpocząć w listopa-
dzie 2022, kilka cennych 

eksponatów. Przedmioty te, od wielu 
lat przechowywane w skarbcu, to do-
bra kultury żydowskiej – nasze wspól-
ne dziedzictwo”.

Inicjatywa ma na celu przywró-
cenie istnienia Muzeum Żydowskie-
go we Wrocławiu, którego celem 
ponownie będzie gromadzenie i pre-
zentowanie obiektów związanych  
z historią, kulturą i sztuką żydow-
skiej społeczności Śląska.   
 (tom)

Nowym projektem, w które zaangażowane jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu,  
jest przygotowanie wystawy ze zbiorów Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu 
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Kolejna premiera we 
Wrocławskim Teatrze Komedia to 
i krok do przodu, i krok do tyłu… 
Opowieść o skomplikowanych 
ludzkich losach, jaką 27 marca 
zaprezentuje nam zespół 
WTK – Mayday Bigamistka – 
jest bowiem i odwołaniem do 
znakomicie znanych Maydayów 
Raya Cooneya, i krokiem w nową 
feministyczną rzeczywistość. 
Mayday Bigamistka pokazuje 
bowiem, że co wolno panom, 
wolno i paniom… W trudnym 
czasie, jaki nas ogarnął, winni 
jesteśmy sobie czas na powrót  
do normalności– czas uśmiechu  
i zastanowienia się nad tym,  
co ten śmiech znaczyć może…

– Mayday od 30 lat związany jest 
z Wrocławiem – uśmiecha się reży-
ser spektaklu Wojciech  
Dąbrowski. – I tę tradycję na-
leży podtrzymywać, co też 
Mayday Bigamistką czyni-
my. To inna historia w in-
nym czasie, ale dalej May-
day… Czyli opowieść o kimś 
– tym razem o kobiecie – kto 
stworzył sobie świat z dwóch  
rodzin i dwóch domów.

Przypominam, że bohaterem 
pierwszego i drugiego Maydaya jest 

John Smith, londyński taksówkarz, 
który ma dwie żony i dwa domy. Oczy-
wiście panie o sobie nie wiedzą, biga-
mista Smith zręcznie lawiruje między 
dwoma domowy-
mi światami, ale 
w pewnym mo-
mencie sytuacja 
się bardzo kompli-
kuje… A wszyst-
ko to jest tak znakomicie zabawne, że 
oba Maydaye dziś już stanowią praw-
dziwą klasykę komedii.

Mayday Bigamistka ten schemat 
podwójnego życia i podwójnej miłości 
powtarza, ale jakby w lustrzanym od-
biciu – bohaterem Mayday Bigamistki 
jest nie taksówkarz, ale – taksówkar-
ka. Tyle że w atmosferze lat 70., gdy 
Mayday nowy się dzieje, owe podzia-
ły damsko-męskie dopiero się powolut-
ku rodzą, feminitywy odnoszą się do 

niewielu zawodów… Więc  
Jackie Smith jest londyń-
skim taksówkarzem i – ko-
biecie też wolno! – jak bo-
hater obu Maydayów, ma 
dwa domy. A stało się to tak:  
Jackie była już żoną numer 
jeden, gdy do jej taksówki 
wsiadł klient… 

– Jackie opowiada swo-
jej przyjaciółce Stelli, jak to z owym 
klientem spotkała się po raz pierw-

szy na randce i rozmawiali – mówi  
Wojciech Dąbrowski. – I po raz drugi… 
rozmawiali, i po raz trzeci rozmawia-
li… No i z tych, nazwijmy to jak Jackie 

chciała, „rozmów” 
do męża numer je-
den dołączył uro-
czyście poślubio-
ny mąż numer 
dwa. Numer jeden 

to łagodny fajtłapa, numer dwa – płoną-
cy seksem supermen, obaj oczywiście  
o swoim istnieniu nie mają bladego po-
jęcia: domy są na dwóch niezbyt od-
ległych londyńskich przedmieściach,  
Jackie pracuje na dwie zmiany, nocną  
i dzienną – wszystko się więc układa 
znakomicie. A tu nagle – wypadek!  

Szczęście na dwa domy
Policja, śledztwo, nikt nic nie rozumie, 
absurd goni absurd, zamieszanie na kos-
miczną skalę. Jak się to całe zamiesza-
nie skończy i czy tajemnica podwój-
nego życia naszej bohaterki przestanie 
być tajemnicą? I czy kolejny Mayday 
przypomni nam, że czasem warto za-
pytać samego siebie, czym jest rodzina, 
czym są łączące nas więzi i czego owe  
więzi potrzebują, aby być ważne i moc-
ne? Bo Mayday Bigamistka jak każda 
dobra komedia nie tylko na śmiechu 
się opiera.

Sprawa wyjaśni się 27 marca, pod-
czas premiery Mayday Bigamistki 
(spektakle przedpremierowe – 24, 25, 26 
marca). Na scenie – znakomici aktorzy, 
wśród nich gwiazdy Mayday 2 (zdję-
cie przypomina nam ten świetny spek-
takl) – Małgorzata Szeptycka, Paweł  
Okoński czy Radosław Kasiukiewicz. 
 Anita Tyszkowska

Mayday
Bigamistka

Premiera: 27.03.2022
Spektakle przedpremierowe

24, 25, 26 marca

Autor: Ray Cooney
Adaptacja: Michael Barfoot
Przekład: Elżbieta Woźniak

Reżyseria: Wojciech Dąbrowski
Asystent reżysera: Piotr Dąbrowski

Muzyka: Bartosz Pernal
Scenografia: Paweł Motas
Kostiumy: Maria Tomczak

Czas trwania: 120 minut

JACKIE SMITH:
Małgorzata Szeptycka

Kinga Zabokrzycka

STELLA GARDNER: 
Dorota Wierzbicka-Matarrelli 

Renata Kościelniak

INSPEKTOR TROUGHTON:
Magdalena Margulewicz

Małgorzata Kałuzińska

MARK SMITH: 
Paweł Okoński

BARRY SMITH: 
Łukasz Płoszajski

INSPEKTOR PORTERHOUSE:
Krzysztof Grębski

BOBBY FRANKLYN:
Radosław Kasiukiewicz 

REPORTER: 
Mirosław Zarzycki

Bohaterowie „Mayday2” Raya Cooneya 
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Rynkowy 
bigos
»	Obecnie wstrzymano 

proces certyfikacji projektu 
Nord Stream 2. Coraz więcej 
polityków domaga się jednak 
nie tymczasowych rozwiązań, 
ale ostatecznych decyzji pole-
gających na rozbiórce części tej 
magistrali na terenie wód te-
rytorialnych, które należą do 
państw członkowskich UE.
»	ZUS poinformował, że  

w 2021 r. wystawiono 20,5 mln 
zwolnień lekarskich. W porów-
naniu z 2020 r. spadła zarów-
no absencja liczona w dniach  
– o 6,3 proc., jak i liczba za-
świadczeń – o 1,3 proc.
»	Parlament Europejski 

głosami EPL nie przyjął rezo-
lucji potępiającej pracę byłych 
wysokich polityków europej-
skich w „putinowskich spół-
kach”. Kilka dni później Putin  
rozpoczął bandycki atak na 
Ukrainę. 
»	PKN Orlen rozwiązał 

umowy ze stacjami sztucznie 
zawyżającymi ceny paliw.
»	W ubiegłym roku de-

weloperzy sprzedali na sześ-
ciu największych rynkach po-
nad 64,5 tys. lokali, prawie  
o 28 proc. więcej niż w 2020 r. 
– wynika z raportu redNet 24. 
Najwięcej mieszkań sprzedano 
w Warszawie, natomiast naj-
wyższy wzrost rok do roku od-
notowano w Krakowie. 
»	Szef rosyjskiej agencji 

kosmicznej straszy, że Mię-
dzynarodowa Stacja Kosmicz-
na może spaść na Europę lub 
Stany Zjednoczone, jeśli Rosja  
i USA zakończą współpracę 
przy tym przedsięwzięciu.
»	Polska Agencja Inwestycji 

i Handlu wstrzymała obsługę ro-
syjskich inwestycji i inwestorów 
działających na terenie Polski.
»	Tanieją najmniejsze dział-

ki budowlane. Przecena śred-
nich cen ofertowych działek do 
8 arów została w styczniu zano-
towana w zdecydowanej więk-
szości województw. Najmocniej 
– o ponad 20 proc. w relacji do 
grudnia – ich wycena obniżyła 
się w woj. podkarpackim. Ko-
rekta w relacji miesięcznej miała 
miejsce także w dwóch najdroż-
szych województwach: pomor-
skim oraz mazowieckim.

Do rynkowego garnka zaglądał
Arek Wieczorek

Druga połowa lutego  
to w Kielcach był czas 
wyjątkowych spotkań 
targowych. Równolegle 
odbywały się bowiem  
Ekotech, Enex  
oraz 4Insulation. Łącznie 
wszystkie wydarzenia 
przyciągnęły do Kielc  
ponad 170 wystawców oraz 
ponad 7600 zwiedzających.

Targi Enex/Enex Nowa Ener-
gia oraz Ekotech zgromadzi-
ły łącznie ponad 170 firm z 14 
krajów. Tegoroczne spotkanie 
branży energetycznej przyciąg-
nęło m.in. wiodących producen-
tów paneli fotowoltaicznych, in-
stalatorów pomp ciepła, dilerów 
samochodów elektrycznych oraz 
firmy zajmujące się magazyno-

waniem energii. Targi Enex to 
miejsce premier produktowych – 
spotkanie było okazją do zapre-
zentowania branżowych nowoś-
ci konkretnej grupie odbiorców. 
Najnowsze rozwiązania dronowe, 
nowoczesne systemy montażowe  
i fotowoltaiczne, najnowsze mo-
dele inwerterów i pomp ciepła, 
kompletne systemy grzewcze,  
a także stacje do ładowania samo-
chodów elektrycznych i osprzęt 
elektroinstalacyjny – to tylko ma-
ła część oferty, jaką zaoferowali 
tegoroczni wystawcy. 

Nagrody dla najlepszych
w branży

Podczas  pier wszego dn ia  
Targów Enex przyznano nagrody  
i wyróżnienia w następujących ka-
tegoriach: magazynowanie i zarzą-
dzanie energią, odnawialne źród-
ła energii, sprzęt eksploatacyjny  
i narzędzia oraz konstrukcje OZE. 
W kategorii magazynowanie i za-
rządzanie energią medal Targów 
Kielce otrzymała firma Fronius 

Targowe spotkania

Polska sp. z o.o. z Gliwic za funk-
cjonalność PV Point. Wyróżnie-
niem doceniono firmę MEB Tech-
nical sp. z o.o. z Opola za system 
microgrid „Zielonej Wyspy MEB” 
z magazynowaniem energii oraz 

GoodWe Europe GmbH z Mona-
chium za magazyn energii wyso-
kiego napięcia GoodWe – Seria 
Lynx Home F. Wśród laureatów 
medali Targów Kielce w katego-
rii odnawialne źródła energii zna-
lazły się firmy: NIBE-BIAWAR  
z Białegostoku za powietrzną pom-
pę ciepła NIBE SZ125 oraz Galmet 
z Głubczyc za AIRMAX3 – pom-
pę ciepła powietrze-woda do c.o.  
Firma Lewi Polska z Pabianic 
otrzymała medal Targów Kielce 
za QLEEN Profi Two w kategorii 
sprzęt eksploatacyjny i narzędzia, 
a firma Corab z Olsztyna zdobyła 
medal Targów Kielce w kategorii 
konstrukcje OZE za Corab Tracker 
WS T-001.

W trakcie targów wręczono 
także nagrody i wyróżnienia TOP 
DESIGN 2022 za aranżację sto-
iska targowego i sposób promocji. 
Rozstrzygnięto również konkurs 
„Dobre praktyki w dobrych rę-
kach”, w którym wyróżniono fir-
my za najlepsze realizacje ener-
getyczne i ekologiczne w Polsce. 

Strefa MiastOZE z premierami
produktowymi

W trakcie Targów Enex powsta-
ła specjalna strefa wystawiennicza 
MiastOZE – miejsce branżowych 
spotkań oraz konsultacji inwesto-
rów z wykonawcami i praktykami. 
W strefie wystawowej znalazło się 
ponad 30 firm – wiodących produ-
centów i głównych dystrybutorów. 
Strefa MiastOZE było miejscem in-
spirujących spotkań ze specjalista-
mi, wykładów i pokazów.

Merytorycznie o branży
Tradycyjnie podczas Targów 

Enex miały miejsce branżowe fora:  
Forum Fotowoltaiczne Solar+  
i Ogólnopolskie Forum 
Pomp Ciepła zorgani-
zowane przez Redakcję 
GlobEnergia. Tematy po-
ruszane w trakcie obu wy-
darzeń dotyczyły nowości 
na rynku, problemów in-
stalacyjnych czy nowator-
skich sposobów wykorzy-
stania fotowoltaiki i pomp 
ciepła. Już po raz szósty podczas 
Targów Enex odbyła się konferen-
cja Energia PL poświęcona energe-
tyce w Polsce. Tematem wiodącym 
spotkania były kwestie związane  
z magazynowaniem energii. W pro-
gramie targów nie zabrakło spot-
kania skierowanego do zarządów, 
przedstawicieli przedsiębiorstw 
przemysłowych, naukowców oraz 
wszystkich zainteresowanych te-
matyką poprawy efektywności 
energetycznej oraz produkcji ener-
gii w rozproszeniu. Mogli się oni 
spotkać wspólnie podczas konfe-
rencji HEAT not LOST.

Strefa Elektromobilności 
z torem pokazowym

Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się Strefa Elektromobilności 
przygotowana przez Forum Elek-
tromobilności. Największą atrakcją 
były jazdy pokazowe samochodami 
elektrycznymi na specjalnie przygo-

towanym torze. Wśród zaprezento-
wanych aut pojawiło się aż 15 mode-
li samochodów elektrycznych.

Branża komunalna
Wśród wystawców tegorocznej 

edycji Targów Ekotech znaleźli się 
m.in. producenci maszyn i urzą-
dzeń wykorzystywanych w gospo-
darce odpadami oraz producenci 
rozwiązań transportu odpadów czy 
usług związanych z segregowaniem  
śmieci. Na ekspozycji zaprezento-
wane zostały innowacyjne maszy-
ny i urządzenia, m.in. elektryczne 
pojazdy platformowe, automaty do 
recyklingu oraz najnowsze modele 
maszyn wykorzystywanych w bran-

ży komunalnej. Wśród 
prezentowanych rozwią-
zań nie zabrakło tych do-
tyczących gospodarowa-
nia odpadami: aplikacji do 
segregacji odpadów, sy-
stemów informatycznych 
do zbierania i składowa-
nia śmieci oraz rozwiązań 
umożliwiających komplet-

ny monitoring nad realizacją usług 
odbioru odpadów.

Merytoryczne spotkania 
branżowe

Podczas Targów Ekotech zgro-
madzeni goście mieli okazję 
uczestniczyć w spotkaniach skie-
rowanych do samorządowców, 
przedsiębiorców oraz wszystkich 
zainteresowanych kwestią gospoda-
rowania odpadami. Było to Forum  
Zarządzania Odpadami oraz kon-
ferencja pt. „Razem Tworzymy 
EkoŚwiętokrzyskie”. W trakcie 
spotkania branży komunalnej zor-
ganizowano również blok prelekcji 
skierowany dla stacji demontażu 
pojazdów: wykład na temat wy-
zwań dla branży pojazdów wycofa-
nych z eksploatacji Stowarzyszenia 
Eko Auto oraz spotkanie informa-
cyjne dot. otwarcia skupu złomu  
i stacji demontażu pojazdów firmy 
Ekolog.  (TK)

Druga połowa lutego była w Kielcach miejscem licznych spotkań targowych 
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Długołęka – str. 7
Radków – str. 5Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – str. 5

Dalszy ciąg rozmowy 
z RADOSŁAWEM 
RATAJSZCZAKIEM,  
do marca 2022 roku  
prezesem zarządu  
ZOO Wrocław sp. z o.o.

– Przez 11 lat pełnił pan obo-
wiązki zastępcy dyrektora zoo  
w Poznaniu… Ale wreszcie przy-
szedł czas, kiedy uznał pan, że 
może już sam poprowadzić ogród 
zoologiczny.

– Wystartowałem w konkursie 
na dyrektora wrocławskiego zoo  
– w sumie było trzydziestu kilku kan-
dydatów z Europy i jeden z Austra-
lii – czyli spora konkurencja, którą 
udało mi się pokonać. Później przy-
szedłem na rozmowę z prezydentem 
Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem,  
który spojrzał na mnie i rzekł:  
„No to jak będzie, dyrektorze?”. 
Odpowiedziałem: „Będzie dobrze,  
bo musi być!”.

– Zatem uwierzył panu.
– Uwierzył i współpraca między 

nami układała się świetnie.
– Czy już na początku rozma-

wialiście panowie o strategii roz-
woju zoo, o tych najważniejszych 
sprawach, o Afrykarium?

– To wszystko ująłem w koncep-
cji rozwoju ogrodu, którą przygoto-

wałem na konkurs na dyrektora zoo. 
Koncepcja liczyła sobie 78 stron  
i obejmowała wszystkie aspekty 
działania zoo. Oczywiście streś-
ciłem to wszystko prezydentowi,  
a później przeszliśmy do szczegó-
łów. Rozmowa o Afrykarium była 
prosta, a wszystko stało się na ko-
legium prezydenta, gdzie wstępnie 
przedstawiłem szkice, co to ma być 
i co ma spowodować ta inwestycja. 
W końcu na sali zapadła cisza, któ-
rą przerwał prezydent Dutkiewicz,  
mówiąc: „Robić, ale pieniędzy  
nie masz”.

– To jak robić bez środków fi-
nansowych?

– Jak się okazało, tak też można, 
choć miasto nie było zaangażowane 
w finansowanie budowy Afryka-
rium. Owszem, wyłożyło fundusze 
na projekt, ale samo wykonawstwo 
było finansowane z kredytów, i to 
takich, które zaczęliśmy spłacać 
dopiero po zakończeniu budowy.  
To sprawdza się po dziś dzień.

– Z tego co pan mówi widać, 
że prezydent Rafał Dutkiewicz 
potrafił zaryzykować, zgodził się  
z pana koncepcją  
i wizją rozwoju zoo, 
a także na powstanie 
Afrykarium, więc to 
w dużej mierze także 
jego zasługa.

– Niewątpliwie, ale ja podkre-
śliłem w jakimś wywiadzie, że nie 
jestem szaleńcem. Wszystko było 
mocno i szczegółowo skalkulowa-
ne, a biznesplan zakładał znacznie 
mniejszą frekwencję. Można ocenić 
dzisiaj, że był wręcz pesymistyczny.

– A stało się tak, że wrocławski 
ogród zoologiczny, wraz z Afryka-
rium, został najlepiej biletowaną 
imprezą w Polsce. Corocznie za-
częło go odwiedzać ponad milion 
osób z kraju i zagranicy.

– W ubiegłym, pandemicznym 
roku – po sześciu latach działania 
– było to prawie 1,7 mln zwiedza-
jących. Jesteśmy wśród pięciu naj-
większych europejskich ogrodów 
zoologicznych i życzę każdej insty-
tucji Wrocławia, aby osiągnęła taką 
pozycję.

– Pamiętam dobrze, jak pan 
osobiście doglądał codziennie  

budowy Afrykarium i zastana-
wiałem się wtedy, jakim to sposo-
bem pan się na tym zna. Z drugiej 
strony wykraczało to poza pana 
obowiązki zawodowe. Dobrze to 
pamiętam, bowiem czasem cho-
dziliśmy razem po tej budowie  
i objaśniał mi pan sprawy, o których  
nie miałem zielonego pojęcia.

– Nie dało się inaczej, a ta bu-
dowla była niezmiernie skompli-
kowana, wymagała wtedy moich 
codziennych kilkakrotnych wizyt  
i pilnowania dosłownie wszystkie-
go. Najważniejsze, że ten wysiłek 
dał spodziewane owoce i po sześ-
ciu latach nie mieliśmy żadnej po-
ważnej awarii, a wszystko wygląda, 
jakby było nowe. Przez ten obiekt 
przeszło już 12 mln ludzi…

– …i zoo – a dokładnie ZOO 
Wrocław sp. z o.o. – jest samo-
wystarczalne, a gmina Wrocław  
do niego nie dokłada. 

– A mało kto wie, że w jednostce 
budżetowej bilety do zoo były bar-
dzo tanie i każdy, kto przyszedł do 
ogrodu, płacił za bilet tyle samo – za-
równo wrocławianin, jak i ktoś, kto 

przyleciał np. z Kiri-
bati. Bilety pokrywały  
od 20 do 40 proc. 
kosztów utrzymania 
zoo, czyli reszta była 
dopłacana. Czyli każ-

dy, kto płacił podatki we Wrocła-
wiu, fundował gościom spoza miasta, 
odwiedzającym ogród, do 80 proc. 
kosztów wizyty w zoo. To był i jest 
bezsens!

– Kierował pan wrocławskim 
zoo od 2007 roku do 2022. Z cze-
go – poza Afrykarium – jest pan 
najbardziej dumny? Czy wszystko 
się panu udało?

– Wszystko nie udaje się nigdy  
i pozostawiam sprawy, które powin-
ny być rozwiązane, ale to wyma-
ga zgody wszystkich. Te problemy 
wcześniej czy później będą musia-
ły zostać rozwiązane. Teraz się nie 
udało, ale w jakimś stopniu winna 
jest pandemia. Najbardziej dumny 
jestem z załogi naszego zoo i zmia-
ny jej mentalności oraz podejścia 
do zwierząt. Powstała zwarta ekipa, 
która może to zoo pociągnąć i do-
brze je rozwijać. Ostatnie dwa lata 

Miałem fajne życie

były dla nas niezwykle ciężkie, a to, 
że przetrwaliśmy bez drastycznych 
cięć i pomocy finansowej ze strony 
miasta, traktuję w kategoriach cudu.

– Miał pan jeszcze trochę inte-
resujących planów…

– …i te plany nadal istnieją,  
a niektóre niebawem będą realizo-
wane, ponieważ po nasilonej pan-
demii okrzepliśmy finansowo i dzi-
siaj wrocławskie zoo ponownie się 
rozbudowuje. Czytelnicy 
„Gminy Polskiej” znowu 
zastaną w zoo kilka no-
wych, ciekawych obiek-
tów. Niestety, nie będzie 
to gorylarnia, bowiem „do 
tanga trzeba dwojga”. Do-
brze przygotowaliśmy ten 
obiekt, jest opracowana 
hipernowoczesna, cudow-
na koncepcja architektoniczna i pro-
gram funkcjonalno-użytkowy, który 
już wymaga zmian. Są też opcje sfi-
nansowania tej inwestycji, ale tego 
już nie udało mi się zrealizować.

– Pana zawodowa przyszłość 
związana jest dzisiaj z Wietna-
mem.

– Nigdy nie zamykałem się  
w ścianach ogrodów zoologicznych 
i zawsze działałem w ochronie gi-
nących gatunków, szukając takich,  
jak choćby jelenie baweańskie, je-
dyne owocożerne warany (varanus 

olivaceus) na Filipinach, czy też za-
ginione małpy Wietnamu. Robiłem 
to kiedyś za swoje pieniądze, sta-
rając się o środki finansowe w róż-
nych fundacjach. A ta moja miłość 
do Wietnamu pochodzi z roku 1987, 
kiedy zacząłem tam pracę i w za-
sadzie nie było roku, abym nie był 
tam parę razy. W Wietnamie trzeba 
chronić ginącą faunę i każdy czło-
wiek, który może w tym pomóc, jest 

wprost bezcenny. Tworzy-
łem tam m.in. stację lan-
gurów, i mam trzy gatunki 
małp, których przede mną 
żaden naukowiec nie wi-
dział żywych i nie fotogra-
fował. Będę tam pracował 
dla ogrodu zoologicznego 
w Lipsku. Czuję dzisiaj 
presję i wielki obowiązek 

związany z tym wietnamskim wy-
zwaniem, bowiem chronimy gatun-
ki, których liczebność nie przekracza 
stu na całym świecie – zmieściłyby 
się w jednym wrocławskim tram-
waju. To ogromna odpowiedzial-
ność, ale też wielka i fajna sprawa 
na koniec mojej kariery zawodowej.  
Może to brzmi patetycznie, ale mia-
łem fajne życie. Ciekawe życie zwią-
zane w zasadzie z jedną pasją, i to 
dzięki zwierzętom, którym muszę 
za to odpłacić.

Rozmawiał Sławomir Grymin

RADOSŁAW RATAJSZCZAK 
(biolog, urodzony w roku 1957) 
jest w zarządzie Europejskiego 
Stowarzyszenia Ogrodów Zoo-
logicznych, w zarządzie Świa-
towego Stowarzyszenia Ogro-
dów Zoologicznych – członek 
trzech komisji (programów 
hodowlanych, ochrony gatun-
kowej zwierząt oraz pomocy 
technicznej). Jest też Mento-
rem dla ogrodu zoologiczne-
go w Sankt Petersburgu oraz 
członkiem Międzynarodowej 
Unii Ochrony Przyrody i jej 
Zasobów – trzech grup spe-
cjalistycznych (do spraw jele-
niowatych, dzikich świń i na-
czelnych). Zasiada w grupie 
roboczej do spraw ochrony 
zwierząt w Wietnamie. 

Radosław Ratajszczak w Laosie, z laotańskim szczurem skalnym, czyli Kha-nyou
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