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Powiat Wrocławski oferuje ciekawą ofertę szkół ponadpodstawowych dla młodzieży kończącej 
szkołę podstawową – w Krzyżowicach (na zdjęciu) oraz w Sobótce. Wolne miejsca czekają w liceach 
ogólnokształcących, technikach oraz branżowej szkole I stopnia. – Sfera edukacyjna jest jednym  
z najważniejszych kierunków działań powiatu. W ciągu ostatnich lat doposażyliśmy szkoły  
w nowoczesne materiały i sprzęt dydaktyczny. Niezaprzeczalnym atutem naszych szkół są niszowe 
kierunki nauczania, nowoczesna baza dydaktyczna oraz niepowtarzalny klimat do nauki  
w bezpośrednim kontakcie z naturą – mówi starosta wrocławski ROMAN POTOCKI. 

Nie jesteśmy enklawą

Bez kompleksów  
patrzeć w przyszłość 

Mamy ten dodatkowy atut, że Kąty Wrocławskie są gminą,  
w której mieszkańcy nie chcą jedynie się osiedlać – z czego 
zresztą się cieszymy – uśmiecha się burmistrz JULIAN ŻYGADŁO. 
– Nasza gmina to również świetne miejsce, w którym lokuje się 
biznes i powstają nowe firmy. To wszystko rzutuje pozytywnie 
na wpływy do naszego budżetu. Oceniam, że w dłuższej 
perspektywie sytuacja naszej gminy będzie dobra, 
ponieważ coraz lepiej będą wykonywane dochody gminy.

 – Na pewno zrobiliśmy już kilka istotnych kroków dla rozwoju,  
aby bez kompleksów patrzeć w przyszłość – podkreśla 
wiceburmistrz Bierutowa RAFAŁ NOWOWIEJSKI. – W kontekście 
oferty terenów inwestycyjnych dbamy m.in. o to, aby mieć dobrych 
partnerów i w rozwoju gminy pomagają nam dobre relacje  
z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Polską Agencją 
Inwestycji i Handlu. To może tylko nam pomóc.

W krosnowickiej „Podhalance” 27 maja samorząd gminy Kłodzko uhonorował ludzi wyróżniających się 
ponadprzeciętnym zaangażowaniem w działania związane z życiem gminy, a także nagrodził świetnie 
prowadzących swoje gospodarstwa agroturystyczne. Na uroczystej gali wręczono Podkowy Biznesu Wójta 
Gminy Kłodzko oraz Nagrody Roku Gminy Kłodzko „Ranunculus Penicillatus”, czyli popularne i prestiżowe 
Jaskry. – Tym, którzy zasłużyli się w działalności gminy warto podziękować szczególnie – podkreślił wójt 
ZBIGNIEW TUR (drugi z prawej). Na zdjęciu przewodniczący Rady Gminy RYSZARD JASTRZĘBSKI (trzeci  
z lewej) z przedstawicielkami laureatek, Sióstr Franciszkanek Szpitalnych z Ołdrzychowic Kłodzkich,  
i nominowanymi do Jaskrów w kategorii Społecznik – Wolontariusz Roku.

Jaskry i Podkowy
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Ósmoklasisto, zostań uczniem 
naszej wyjątkowej szkoły 

Aby mieszkańcy żyli jak najlepiej
– Chcemy, aby gmina się rozwijała, by naszej społeczności żyło się 
na coraz to wyższym poziomie – mówi burmistrz Prochowic  
ALICJA SIELICKA. – Bazujemy na strategii gminy i z ogromną 
satysfakcją oceniam, że większość zadań w niej ujętych jest już 
zrealizowana. Warto podkreślić, że w tym roku wydatkujemy 
pozyskane już fundusze i realizujemy spore inwestycje. 
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Mity, fakty, opowiastki
Szóstego maja 2022 roku zmarł  
Dariusz Pawliszczy (60 lat),  
były wójt gminy Gromadka  
(woj. dolnośląskie, powiat 
bolesławiecki). Zarządzał gminą od 
roku 2006 roku i był doświadczonym 
oraz cenionym samorządowcem.  
Miał poważne problemy kardiologiczne 
i od dłuższego czasu czekał  
na przeszczep serca. W końcu operację 
przeprowadzono, lecz kilkadziesiąt 
godzin po zabiegu stan zdrowia wójta 
dramatycznie się pogorszył. 
W ostatnich kilku latach odeszło 
kilku włodarzy gmin, z którymi 
współpracowała redakcja „Gminy 
Polskiej. Krajowego Przeglądu 
Samorządowego”. Przypomnijmy 
Ich – to była wójt gminy Lubin Irena 
Rogowska, były burmistrz Sobótki 
Eugeniusz Cieleń, były wójt gminy 
Mietków Stanisław Susło, były wójt 
gminy Czernica Stanisław Dębski, 
były burmistrz Ścinawy Andrzej 
Holdenmajer, były wójt gminy Lubań 
Zbigniew Hercuń i były burmistrz 
Gorzowa Śląskiego Artur Tomala. 
Jeszcze wcześniej pożegnaliśmy 
byłą wójt gminy Polska Cerekiew 
Krystynę Helbin, byłego wójta gminy 
Komprachcice Pawła Smolarka, byłego 
wójta gminy Kunice Janusza Mikulicza, 
byłego burmistrza Boguszowa-Gorców 
Mariana Nogasia, byłego wójta gminy 
Jemielno Czesława Połczyka  

oraz byłego wójta gminy Bierawa 
Ryszarda Gołębowskiego.

• • •
Na początku maja poważnemu 
wypadkowi na rowerze uległ prezydent 
Kielc Bogdan Wenta. Samorządowiec 
jechał rowerem do pracy. Po wypadku 
trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy 
ze złamaniem łopatki i żebra  
oraz stłuczeniami i otarciami.  
Przeszedł operację w Wojewódzkim  
Szpitalu Zespolonym w Kielcach,  
a od większych urazów głowy 
uratował go kask. W przeszłości Wenta 
był wybitnym piłkarzem ręcznym, 
wielokrotnym kadrowiczem i świetnym 
selekcjonerem reprezentacji Polski  
w szczypiorniaka.

• • •
Ponad 240 mln zł ma trafić do 
gmin uzdrowiskowych w ramach 
przeznaczonej dla nich edycji Programu 
Inwestycji Strategicznych, co 14 maja 
w Ustce ogłosił wiceminister spraw 
wewnętrznych i administracji Paweł 
Szefernaker. Dofinansowanie otrzyma 
49 gmin, które wnioskowały o takie 
wsparcie. W edycji „Polskie Uzdrowiska” 
samorządy mogły zgłosić dwa wnioski 
– jeden do 2 mln zł i jeden do 5 mln zł. 
Dofinansowanie może wynieść  
do 98 proc. wartości inwestycji,  
a wymagany wkład własny gminy to 
2 proc. Wiceszef MSWiA, tłumacząc 
konieczność wsparcia tych gmin, 

wskazywał na ich straty spowodowane 
pandemią COVID-19. Ponadto 
Szefernaker zapowiedział,  
że kolejną edycję Programu Inwestycji 
Strategicznych, przeznaczoną 
dla wszystkich samorządów, rząd 
planuje rozstrzygnąć na przełomie 
maja i czerwca, a edycję gmin 
popegeerowskich – w drugiej połowie 
czerwca. Wiceminister podkreślił 
również, iż konkretne inwestycje są 
możliwe dzięki dobrej współpracy 
rządu i samorządów, dodając, że wkład 
rządu wynosi do 95 proc. środków 
finansowych.

• • •
Na łączną karę siedmiu lat pozbawienia 
wolności zostali skazani: Wacław M., 
wójt zlikwidowanej gminy Ostrowice, 
i jej skarbniczka Krystyna K. Proces 
wójta zniesionej gminy Ostrowice  
i jej skarbniczki toczył się przed  
Sądem Okręgowym w Koszalinie  
od grudnia 2018 roku. Oboje zasiedli  
na ławie oskarżonych za nadużycia  
i przekroczenia uprawnień, nierzetelne 
prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
zadłużenie gminy, doprowadzenie  
do stałej utraty jej płynności 
finansowej, utraty możliwości spłaty 
zobowiązań i realizacji zadań własnych, 
a w konsekwencji do wytworzenia 
szkody majątkowej wielkich rozmiarów. 
W trakcie procesu – w związku  
z ustaleniami biegłej rewident – szkoda 

została ustalona na ponad 13 mln zł 
i wynikała jedynie z kosztów obsługi 
rolowanego długu. Cały dług był 
wielokrotnie wyższy. Przestępstwa, 
za które przed sądem odpowiadali 
Wacław M. i Krystyna K., oboje 
popełnili wspólnie i w porozumieniu 
od września 2008 do 25 października 
2016 roku. Sędzia Jacek Matejko 
uznał oboje oskarżonych za winnych 
zarzucanych im czynów, skazując ich 
na karę łączną siedmiu lat pozbawienia 
wolności. Ponadto oboje przez 10 lat 
mają zakaz zajmowania stanowisk  
w instytucjach państwowych  
i samorządu terytorialnego związanych 
z prowadzeniem spraw majątkowych 
tych jednostek. Zostali także obciążeni 
kosztami sądowymi w równych 
częściach i opłatą po 600 zł. Sąd nie 
orzekał o karze grzywny, ponieważ 
proces nie dostarczył dowodów na to, 
by oskarżeni działali w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej. Sąd nie znalazł 
również podstaw do orzekania  
o obowiązku naprawy szkody na rzecz 
pokrzywdzonych gmin Złocieniec  
i Drawsko Pomorskie. 
Warto zaznaczyć, że prokuratura 
wnosiła o kary dziewięciu lat 
pozbawienia wolności dla obojga 
oskarżonych, którzy przed sądem 
bronili się sami, rezygnując z pomocy 
prawnej, i chcieli uniewinnienia.  
W postępowaniu przygotowawczym 
i sądowym nie przyznawali się do 
winy. Ze względu na zadłużenie 
gmina Ostrowice została zniesiona 
na mocy specustawy 1 stycznia 

2019 roku, a jej teren podzielono 
między gminy Złocieniec i Drawsko 
Pomorskie. To pierwszy taki przypadek 
w Polsce. Długi zniesionej gminy 
przejął Skarb Państwa. Do wojewody 
zachodniopomorskiego zgłosiło 
wierzytelności 47 wierzycieli  
na łączną kwotę ponad 52 mln zł,  
z czego ponad 39 mln zł stanowiły 
należności główne, a ponad 12 mln zł 
to odsetki. Wojewoda za bezsporne 
uznał wierzytelności na łączną kwotę 
nieco ponad 4 mln zł, a dochodzenie 
pozostałych roszczeń skierowano na 
drogę sądową. Dla części wierzycieli 
zapadły już wyroki na ich korzyść. 
Gmina Ostrowice przed likwidacją 
liczyła około 2,5 tys. mieszkańców, 
a jej roczne dochody budżetowe 
oscylowały wokół kilku milionów 
złotych.

• • •
Pierwszą od ponad dziewięciu lat 
podwyżkę stawki diety przysługującej 
m.in. pracownikom samorządowym  
z tytułu podróży służbowej przewiduje 
projekt Rozporządzenia Ministra Rodziny 
i Polityki Społecznej opublikowany 
na stronach Rządowego Centrum 
Legislacji. Z tytułu podróży służbowej 
przewidziano zwiększenie stawki diety  
z 30 zł do 38 zł. Zmieni się również ryczałt 
na pokrycie kosztów dojazdu środkami 
komunikacji miejscowej – po zmianie 
wyniesie on 7,60 zł (obecnie 6 zł).  
Wzrośnie też ryczałt za nocleg, 
stanowiący 150 proc. diety. Teraz wynosi 
on 45 zł – po zmianie 57 zł.

Podglądacz samorządowy 
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Sekretarz stanu  
STANISŁAW SZWED wziął 
udział w panelu dyskusyjnym 
„Ukraińcy w Polsce”, który 
odbył się drugiego dnia  
XIV Europejskiego  
Kongresu Gospodarczego  
w Katowicach. 

– Zdajemy egzamin z pomocy  
– ocenił wiceminister nasze za-
angażowanie we wspieranie oby-
wateli Ukrainy, którzy uciekają  
do Polski przed wojną.

Powszechne zaangażowanie
– Od początku wojny w Ukrainie  

granicę z Polską 
przekroczyło ponad 
3,8 mln uchodźców.  
Bez mocnego zaan-
gażowania instytu-
cji rządowych, sa-
morządowych, osób 
fizycznych, wolon-
tariatu, NGO nie 
bylibyśmy w stanie  
pomóc w takim zakresie, jak poma-
gamy – mówił wiceminister Szwed. 

Przypomniał zaangażowanie nie 
tylko rządu, który szybko wprowa-
dził specustawę, ale także Straży 
Granicznej, Wojsk Obrony Teryto-
rialnej, Państwowej Straży Pożar-
nej, Polskich Kolei Państwowych 
czy licznych organizacji pozarzą-
dowych. 

Kobiety zastąpiły mężczyzn
– Dzięki przyjętej specusta-

wie umożliwiliśmy obywatelom  
Ukrainy dostęp do rynku pracy.  
Jedyny wymóg formalny leży po 
stronie pracodawcy, który jest zo-
bowiązany powiadomić w cią-
gu 14 dni powiatowy urząd pracy  

o zatrudnieniu da-
nej osoby – mówił  
wiceminister. Do-
dał, że wyzwaniem 
dla rynku pracy 
jest zmieniająca 
się struktura osób: 
– Przed 24 lutego 
w Polsce legalnie 
pracowało 2 mln 

Ukraińców. Dziś w ZUS jest ich 
zarejestrowanych 700 tysięcy. 

Dzięki rozwiązaniom  
przyjętym w rządowej 
specustawie pracę  
w Polsce znalazło już  
102 tys. obywateli Ukrainy. 
Zdecydowana większość 
zatrudnionych – 75 proc. – to 
kobiety. 

Obywatele Ukrainy, którzy przy-
byli do Polski po 24 lutego, mogą 
podejmować pracę bez konieczności 
uzyskania specjalnego zezwolenia. 
Takie rozwiązanie, znacznie ogra-
niczające biurokrację i dające tym 
osobom pełen dostęp do rynku pra-
cy w Polsce, wprowadzono na mocy 

rządowej specustawy. Z da-
nych Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej wy-
nika, że dotychczas dzię-
ki tym rozwiązaniom za-
trudnienie znalazło 102 tys. 
obywateli Ukrainy. Zdecy-
dowana większość z nich  
– 75 proc. – to kobiety.

– Każdego dnia zatrud-
nienie znajduje kolejne kilka 
tysięcy obywateli Ukrainy, 
którzy dzięki temu zysku-
ją źródło utrzymania i mają 
szansę na samodzielne ży-
cie w naszym kraju. Osoby 
te wykonują głownie proste 
prace w branżach, w któ-
rych pracodawcy zgłaszają 
braki kadrowe. Najwięcej 
obywateli Ukrainy znala-

zło pracę w województwach mazo-
wieckim, dolnośląskim i wielko-
polskim. Sytuacja na rynku pracy  
w Polsce jest dobra,  
a pracodawcy cały 
czas szukają nowych 
pracowników – mó-
wi minister rodziny 
i polityki społecznej  
Marlena Maląg.

Połowa spośród 
102 tys. osób zatrud-
nionych na mocy 
rządowej specusta-
wy pracuje jako osoby wykonujące 
proste prace (49,4 tys.). Obywatele 
Ukrainy często są również zatrud-
niani jako robotnicy przemysłowi  

Egzamin 
z pomocy

Wcześniej większość pracowni-
ków stanowili mężczyźni. Obecnie 
wśród przybywających dominują 
kobiety z dziećmi. 

Jednorazowe świadczenie
i pomoc w znalezieniu pracy

W znalezieniu pracy pomaga im 
prowadzony przez Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej pro-
gram „Razem Możemy Więcej”. 
Jest on skierowany do samorzą-
dów, organizacji pozarządowych 
oraz instytucji rynku pracy. Poma-
ga m.in. w nauce języka polskiego, 
koniecznego do podjęcia zatrud-
nienia. W jego ramach wpłynęło 
już ponad 900 wniosków na pro-

jekty aktywizujące cudzoziemców. 
Przeznaczono na niego 100 mln zł.

Wiceminister Stanisław Szwed 
podkreślił także, że z wprowadzo-

nego specustawą jednorazowego 
świadczenia skorzystało już blisko 
600 tys. obywateli Ukrainy. 

(mrps)

W ostatnia niedzielę maja ulicami Warszawy przeszedł Marsz Wdzięczności dla Polaków 

Bez mocnego zaangażowania 
instytucji rządowych, 
samorządowych, osób 
fizycznych, wolontariatu,  
NGO nie bylibyśmy w stanie 
pomóc w takim zakresie,  
jak pomagamy uchodźcom  
z Ukrainy.

Już w lutym Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs 
ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyj-
nego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”, który był pierwszą odsłoną 
Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców przewi-
dzianego na lata 2022-2025. W ramach konkursu samorządy, organiza-
cje pozarządowe i instytucje rynku pracy mogły ubiegać się o środki  
z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców 
legalnie przebywających w Polsce. W pierwszej edycji programu pomoc 
skupiona jest na obywatelach Ukrainy i Afganistanu. 

Tam wojna
Tu praca

i rzemieślnicy (14,2 tys.), pracow-
nicy usług i sprzedawcy (10,7 tys.), 
a także jako operatorzy i monterzy 

maszyn (10 tys.).  
Po kilka tysięcy 
osób zosta ło za-
trudnionych jako 
pracownicy biu-
rowi, specjaliści, 
technicy i  inny 
średni personel.

Najwięcej z tych 
osób pracuje w woj.  
m a z o w i e c k i m  

(18,1 tys.), dolnośląskim (12,3 tys.), 
wielkopolskim (11,6 tys.) i śląskim 
(10 tys.). Najmniej obywateli Ukra-
iny zatrudniono w woj. świętokrzy-

skim (972), podlaskim (1,5 tys.)  
i podkarpackim (1,6 tys.).

Obywatele Ukrainy powinni pa-
miętać, aby nie zgadzać się na pod-
jęcie pracy bez zawarcia umowy na 
piśmie. Przed podpisaniem należy 
zapoznać się z warunkami umowy, 
ewentualnie poprosić o wyjaśnienie 
jej zapisów.

Osoby, które z różnych powo-
dów nie potrafią samodzielnie zna-
leźć pracy, mogą zarejestrować się  
w powiatowym urzędzie pracy. 
Dzięki temu będą mogły skorzystać 
z pośrednictwa pracy, poradnictwa 
zawodowego i szkoleń (również  
z języka polskiego). 

(mrps)

Obywatele Ukrainy powinni 
pamiętać, aby nie zgadzać 
się na podjęcie pracy bez 
zawarcia umowy na piśmie. 
Przed podpisaniem należy 
zapoznać się z warunkami 
umowy, ewentualnie 
poprosić o wyjaśnienie  
jej zapisów.

Razem Możemy Więcej

Nie ma usprawiedliwienia dla wszczynania 
wojen. Śmierć, zniszczenia i cierpienie nie-
winnych muszą spotkać się ze sprzeciwem  
i konkretną odpowiedzią wszystkich  
ludzi dobrej woli. Apelujemy o wspie-
ranie zbiórki na rzecz potrzebujących  
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
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szanse we wspólnej Europie” – pro-
jekt realizowany na zasadach wy-
miany międzynarodowej młodzieży,  
w tym z terenu Niemiec. 

– Sfera edukacyjna jest jednym  
z najważniejszych kierunków działań 
Powiatu. W ciągu ostatnich lat doposa-
żyliśmy szkoły w nowoczesne materia-
ły i sprzęt dydaktyczny. Niezaprzeczal-
nym atutem naszych szkół są niszowe 
kierunki nauczania, nowoczesna baza 
dydaktyczna oraz niepowtarzalny kli-
mat do nauki w bezpośrednim kon-
takcie z naturą – podsumował starosta 
wrocławski Roman Potocki. 

Serdecznie zapraszamy do na-
szych szkół!  (TS)

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

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Powiat Wrocławski oferuje 
ciekawą ofertę szkół 
ponadpodstawowych  
dla młodzieży kończącej  
szkołę podstawową  
– w Krzyżowicach  
oraz w Sobótce. Wolne 
miejsca czekają w liceach 
ogólnokształcących, technikach 
oraz branżowej szkole I stopnia. 

W skład Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 1 w Krzyżowicach wcho-
dzą technikum, branżowa szkoła  
I stopnia, internat dla 140 uczniów,  
a od nowego roku szkolnego tak-
że liceum ogólnokształcące. Wi-
zytówką szkoły jest bardzo dobrze 
rozbudowane zaplecze dydaktyczne  
w postaci m.in. stajni dla koni (obec-
nie szkoła posiada 11 koni), nowo-
czesnego padoku, krytej ujeżdżalni, 
laboratorium i gabinetu zabiegowe-
go dla małych zwierząt, bogatego 
parku maszynowego, bazy hotelar-
sko-restauracyjnej oraz wielu in-
nych. Do dyspozycji uczniów są no-
woczesne pracownie komputerowe, 

przestronna sala gimnastyczna, wie-
lofunkcyjne boisko, biblioteka oraz 
internat z wydzieloną strefą relaksu.

Jednym z atutów szkoły jest 
udział w projektach unijnych umoż-
liwiających zdobywanie nowych 
kwalifikacji oraz praktyki zawodo-
we realizowane w ramach mobilno-
ści zagranicznych.

Praktyki te zwiększają szanse  
uczniów na rynku pracy, uczą 
współpracy i umiejętnego poru-
szania się po rynku międzynarodo-
wym. Dzięki projektom w ramach 
programu Erasmus+ uczniowie 
mogli szlifować umiejętności za-
wodowe we Włoszech i w Hiszpa-
nii podczas 4-tygodniowego stażu. 
W 2021 roku realizowane były rów-
nież projekty „Krzyżowice – szkoła  

zawodowców” oraz „Wsparcie 
kształcenia zawodowego – poprawa 
efektów”, mające na celu podniesie-

nie kwalifikacji i kompetencji zawo-
dowych uczniów i nauczycieli.

Szkoła kształci w zawodach: 
technik – weterynarii, hodowca ko-
ni, logistyk, hotelarz, rolnik geode-

ta, architektury krajobrazu, 
a w branżowej szkole I stop-
nia w zawodach: mechanik 
pojazdów samochodowych, 
kierowca-mechanik, sprze-
dawca, fryzjer, kucharz, pie-
karz oraz magazynier-logi-
styk (zawód realizowany we 
współpracy z Leroy Merlin). 
Z początkiem września ucz-
niowie będą mieli również 
możliwość kształcenia się  
w klasie ogólnej liceum ogól-
nokształcącego.

Powiatowy Zespół Szkół 
nr 3 w Sobótce położony 
jest w sąsiedztwie Ślężań-
skiego Parku Krajobrazowe-
go. Atutem szkoły są mało 
liczne klasy, co przekłada się  

na indywidualne podejście do ucz-
nia. Szkoła prowadzi rekrutację  

do liceum ogólnokształcącego  
(klasa krajoznawczo-lingwistyczna) 
i technikum (technik informatyk). 

Do sukcesu placówki oprócz dobre-
go przygotowania uczniów w zakresie 
dydaktycznym przyczynia się profe-
sjonalna organizacja praktyk zawodo-
wych, współpraca naukowa z wroc-
ławskimi uczelniami – Uniwersytetem 
Ekonomicznym i Wyższą Szkołą Han-
dlową oraz z Politechniką Łódzką.

Co roku magnesem przyciągają-
cym uczniów do szkoły jest możli-
wość udziału w zagranicznych projek-
tach edukacyjnych. Dzięki nim mogą 
stale poszerzać horyzonty myślowe, 
uczyć się tolerancji i poszanowania 
odmienności kultur oraz w praktyce 
rozwijać swoje umiejętności komuni-
kacyjne (w językach: angielskim, nie-
mieckim i rosyjskim). Wśród projek-
tów wymienić można m.in.: „Równe 

Ósmoklasisto, zostań uczniem
naszej wyjątkowej szkoły 

Więcej informacji na stronach: 
www.powiatwroclawski.pl 

www.pzs-krzyzowice.wroc.pl 
(PZS nr 1 w Krzyżowicach 

tel. 71 311 84 79) 
www.pzs3.pl  

(PZS nr 3 w Sobótce 
tel. 71 316 23 00) 

Szkoła w Krzyżowicach posiada 11 koni

Traktor to część bogatego parku maszynowego w PZS nr 1 w Krzyżowicach

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach
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Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie
Rynek 17

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

urzad@scinawa.pl
www.scinawa.pl

Głubczyce

Ścinawa

Urząd Miejski w Głubczycach
ul. Niepodległości 14 

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

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

Przykładem gminy przez 
długi czas rozwijającej się 
dynamicznie i inwestującej 
na wysokim poziomie jest 
dolnośląska Ścinawa. Tutaj nie 
tylko się mówi o planach, ale 
w rzeczywistości wzbogacana 
jest infrastruktura miasta 
i sołectw. Warto też podkreślić, 
że miejscowy samorząd – mimo 
sporych trudności wynikających 
z inflacji i zwyżki cen materiałów 
budowlanych – nie zamierza 
rezygnować z wcześniejszych 
zamierzeń. W Ścinawie 
dzieje się dobrze – nawet lepiej 
niż dobrze – choć zdarzają się 
malkontenci, których 
w miarę zbliżania się wyborów 
w polskich samorządach 
będzie coraz więcej.

Wojna w Ukrainie oraz wzrost 
cen wszystkich artykułów, także bu-
dowlanych, spowodowały, że pierw-
sze półrocze było trudne dla samo-
rządu miasta i gminy Ścinawa. 

– Mimo wszystko udaje nam się 
bez większych trudności kontynuo-
wać zaplanowane inwestycje – mówi 
burmistrz Krystian Kosztyła. – Zaj-
mujemy się teraz rewitalizacją ziele-

ni w Ścinawie, kanalizacją terenów 
wiejskich oraz zakończyliśmy pro-
jekt dotyczący rewitalizacji centrum 
naszego miasta. Trwało to dłużej niż 
zakładaliśmy w umowie, ponieważ 
podczas robót natknęliśmy się na 
nieprzewidziane problemy związa-
ne m.in. ze starymi fundamentami 
i fragmentami sieci kanalizacyjnej, 
których nie było na mapach projek-
towych. Najważniejsze, że zadanie 
jest ukończone i zostały tylko drob-
ne poprawki.

Wcześniej przed ścinawskim ra-
tuszem był wielki asfaltowy par-
king. Dzisiaj rynek wcale nie jest 
zabetonowany, lecz pokryty głów-
nie nawierzchnią granitową. Ponad-
to jest więcej drzew, które niebawem 
okrzepną, rozwiną się i będą dawały 
ożywczy cień. 

– Chcę też zaznaczyć, iż wybra-
liśmy wykonawców skanalizowa-
nia ostatnich naszych trzech wsi: 
Krzyżowej, Turowa oraz Dąbrowy 
Środkowej i Dolnej, a zadanie to re-
alizujemy dzięki dofinansowaniu 
z Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko – wymienia 
burmistrz Krystian Kosztyła. – Waż-
ne jest także to, że z zadaniami kana-
lizacyjnymi musimy rozliczyć się de-

finitywnie do końca przyszłego roku 
i niedługo kończyć się będą wszel-
kie związane z nimi uciążliwości. 

W większości miejscowości wyla-
ne są już pierwsze warstwy asfaltu, 
jeździ się lepiej, a wykonawca pla-
nuje zrobienie następnych fragmen-
tów dróg. Poza tym podpisaliśmy 
dwa kontrakty związane z oświet-
leniem ulicznym. Pierwszy dotyczy 
Ścinawy i sołectw wcześniej skana-
lizowanych, a drugi – wsi teraz ka-
nalizowanych. Tam budujemy nowe, 
ledowe, energooszczędne oświetlenie 

i stawiamy niekorodujące słupy alu-
miniowe. Na tych lampach zamonto-
wane są moduły w systemie SAGA, 
co umożliwia sterowanie natężeniem 
światła w odpowiednich porach dnia 
i w zależności od nasłonecznienia 
oraz szybkie wykrywanie awarii. In-
westycja ta wsparta jest grantami 
unijnymi w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, a realizowana 
jest wspólnie z liderem projektu Po-
lanicą-Zdrojem, Lubinem i Chocia-
nowem. Pozyskaliśmy na to blisko 
9 mln zł dofinansowania, a nowe 
słupy stoją już w Dziesławiu oraz 
Krzyżowej i rozpoczyna się mon-
taż latarni.

Samorząd miasta i gminy Ścina-
wa szykuje się na kolejne inwestycje, 
złożono kilka wniosków o dofinan-
sowania zadań do drugiej transzy 
Polskiego Ładu, ale stara się też po-
zyskiwać środki finansowe z innych 
źródeł. 

– Niedawno złożyliśmy wniosek 
do Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich o dofinansowanie skanali-
zowania wsi nieujętych w realizowa-
nym teraz projekcie – wyjaśnia bur-
mistrz Krystian Kosztyła. – Dotyczy 
to wsi Redlice i Jurcz. Warto również 

Co zaplanowane, będzie wykonane
przypomnieć, że przy pierwszym roz-
daniu Polskiego Ładu otrzymaliśmy 
niebagatelne wsparcie finansowe na 
remont i modernizację sieci wodocią-
gowej w stolicy naszej gminy – Ści-
nawie. Dzięki temu tylko w samym 
rewitalizowanym rynku wymienili-
śmy blisko kilometr rur wodociągo-
wych i planujemy jeszcze wymienić 
w mieście około pięciu kilometrów 
starej, często przedwojennej sie-
ci i modernizację stacji uzdatniania 
wody w Ścinawie. Ponadto w miej-
scowości Wielowieś zamierzamy wy-
budować stację uzdatniania wody, 
co zabezpieczy tamtą część gmi-
ny w alternatywne źródło zasilania 
w wodę.  S.G. (TS)

Burmistrz Krystian Kosztyła
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Rozmowa z burmistrzem 
Głubczyc ADAMEM KRUPĄ

– Jakie było pierwsze półrocze 
dla samorządu Głubczyc?

– Oceniam je dobrze, chociaż 
martwimy się o to, czy uda nam 
się zrównoważyć bieżące dochody 
z wydatkami, na które mają wpływ 
wysokie ceny węgla, energii elek-
trycznej, gazu oraz wody.

– W Głubczycach na koniec roku 
zawsze były superaty finansowe…

– Po uchwaleniu tegorocznego 
budżetu mieliśmy niewielką, kil-
kusettysięczną nadwyżkę finanso-
wą planowaną przez nas w oparciu 

o rządowe prognozy finansowe i na-
rodowy bank. Była mowa o inflacji, 
ale w granicach pięciu, a nie czter-
nastu procent! Dla naszej gminy na-
wet więcej, ponieważ zwyżki cen 
– w przypadku samorządów – do-
tyczą konkretnych mediów i wy-
datków. Najniższa płaca została 
zwiększona, ale dotknęły nas przede 
wszystkim znaczne podwyżki cen 
energii elektrycznej. Zaplanowali-
śmy wydać 800 tys. zł na oświet-
lenie, a po czterech miesiącach już 
wydaliśmy 660 tys. zł. Poza tym 
z podległych gminie jednostek do-
cierają do mnie informacje, że po 
zimie pieniądze, które miały być 

na cały rok, w zasadzie zostały już 
wykorzystane. Zatem czekają nas 
dodatkowe wydatki, choć mamy 
w zanadrzu zaskór-
niaki z poprzednich 
lat, dzięki czemu 
– według naszych 
prognoz – prawdo-
podobnie nie bę-
dziemy się zadłu-
żać. Z drugiej strony 
– według mnie – 
wydatk i bieżące 
przekroczą docho-
dy bieżące. Ponad-
to firma odbierają-
ca od nas śmieci na 
Regionalnej Instala-
cji Odbioru Odpa-
dów zafundowała nam 10-procen-
tową podwyżkę, co prawdopodobnie 
spowoduje, że gdzieś w połowie 
roku będziemy zmuszeni podnieść 
u nas ceny wywozu śmieci.

– Nikt nie lubi podwyżek…
– …a Głubczyce są gminą bar-

dzo rozległą i 50-procentowa pod-
wyżka cen paliwa generuje dodatko-
we koszty przy zbiórce odpadów, co 
spółka zmuszona jest uwzględnić.

– Wiele polskich samorządów 
martwi się o wykonanie tegorocz-
nych budżetów.

Sukcesy i zmartwienia
– Wszystko z powodu ogromnych 

podwyżek cen, a wszystkie opraco-
wywane w ubiegłym roku kosztory-
sy są do wyrzucenia. Poza tym coraz 
mniejsze możliwości wygenerowa-
nia dodatkowych funduszy powo-
dują, że samorządom często brakuje 
na wkłady własne. Na szczęście nas 

to nie dotyczy, bo-
wiem mamy pew-
ne rezerwy finan-
sowe, które teraz 
uruchamiamy. Też 
mieliśmy niekom-
fortową sytuację, 
gdyż otrzymali-
śmy z pierwszej 
transzy Polskiego 
Ładu 4,75 mln zł 
dof inansowania 
na przebudowę 
ul. Wrocławskiej 
w Głubczycach 
i planowaliśmy do-

łożyć do tej inwestycji 250 tys. zł. 
Ale po przetargu wyszła kwota tro-
chę wyższa niż 5 mln zł i nadwyż-
kę dołożyliśmy z budżetu gminy. 
Zawarliśmy też umowę i dzisiaj 
trwają już roboty. To samo było 
przy realizacji zadania z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Otrzymali-
śmy dotację do przebudowy ulicy 
św. Jana w Grobnikach, gdzie do 
planowanego kosztorysu i do tego 
dofinansowania trzeba było dołożyć 
500 tys. zł, co uczyniliśmy. Mieli-
śmy też dofinansowanie z FDS prze-

budowy ul. Stromej w Głubczycach 
– nasz wniosek był na pierwszym 
miejscu listy rezerwowej – ale oka-
zało się, że jedna z gmin zrezyg-
nowała z dotacji i dzięki temu zre-
alizujemy to zadanie, dokładając 
400 tys. zł.

– Czy kapnęło coś z drugiej 
transzy Polskiego Ładu?

– Kapnęło całkiem nieźle, czy-
li prawie 12 mln zł na rewitaliza-
cję Zamku w Grobnikach. Cieszę 
się z tych dodatkowych funduszy, 
ale tegoroczne montaże finanso-
we do łatwych nie należą, choć 
jak zawsze mam nadzieję, że damy 
sobie radę. 

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Gmina Głubczyce dysponuje atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi 
zlokalizowanymi nieopodal obwodnicy miasta, które przeznaczone są 
pod działalność przemysłową i usługową – rzemiosło, usługi publicz-
ne i techniczne, handel, gastronomię, sport i kulturę. Warto podkreślić, 
że dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej związanej z prowa-
dzoną działalnością usługową, obiekty zaplecza technicznego, garaże, 
budynki gospodarcze i magazyny. Możliwa jest zabudowa produkcyj-
no-usługowa przy jednoczesnym zakazie lokalizacji zakładów stwa-
rzających zagrożenie dla życia ludzi, zakładów o zwiększonym ryzyku 
występowania poważnych awarii, składowisk odpadów, przeładunku 
i dystrybucji materiałów ropopochodnych.

UWAGA INWESTORZY!!! 

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

bierutow@bierutow.pl
www.bierutow.pl

Bierutów

Rozmowa z zastępcą  
burmistrza Bierutowa  
RAFAŁEM NOWOWIEJSKIM

– Jak pan ocenia pierwsze 
półrocze samorządowej pracy  
w Bierutowie?

– Ubiegły rok i pierwsze półro-
cze tego roku to dla na okres trudny. 
Pandemia i wojna w Ukrainie spo-
wodowały różne problemy, z któ-
rymi samorząd musiał się uporać. 
Dzisiaj rozwój infrastruktury jest 
utrudniony również dlatego, że ceny  
są wyższe. Wcześniej ceny robót bu-
dowlanych na przetargach były dużo 
niższe od wartości kosztorysowej,  
a w ostatnich kilku miesiącach po-
szybowały nawet do 160 proc. war-
tości kosztorysowej.

– Czyli galopująca inflacja.
– Rzeczywiście, spora inflacja 

oraz problemy wykonawców zwią-
zane z dostępem do materiałów i ze 
znalezieniem pracowników. Dzisiaj 
spora część kadry pracowniczej na 
polskim rynku budowlanym pocho-
dzi z Ukrainy, a przecież ci ludzie 
wrócili do swojego kraju walczyć  
z rosyjskim agresorem. Powoduje to 
na naszym rynku budowlanym spo-
ro trudności ze znalezieniem wy-
kwalifikowanej kadry. Poza tym 
nastąpił ogromny wzrost cen ma-
teriałów budowlanych, który jest 
następstwem zerwania łańcuchów 
dostaw. Tych materiałów po prostu 
na rynku brakuje i są one znacznie 
droższe, co powoduje wzrost cen za 
wykonanie robót. Ponadto materia-
ły są trudno dostępne i są problemy  
z zapewnieniem ciągłości ich do-
staw. Rzutuje to bardzo na szanse re-
alizacji kontraktów, z których wiele  
– wiem to od kolegów samorządow-
ców – zagrożonych jest zerwaniem. 
Część wykonawców w ogóle nie 
przystępuje do przetargów. Czekają 
i obserwują to, co dzieje się na ryn-
ku, i w zasadzie chcą dzisiaj tylko 
przetrwać ten niepewny czas. Zatem 
dla nas to trudny okres, ale przewi-
dywaliśmy, że tak może się stać i na 
początku tego roku podjęliśmy do-
bre, strategiczne decyzje.

– Czego dotyczyły?
– Postanowiliśmy jak najszyb-

ciej przygotować przetargi dotyczą-
ce priorytetowych inwestycji.

– Czyli założyliście, że im dalej 
w las, tym gorzej.

– Właśnie tak – i to się spraw-
dziło. Pierwszy etap budowy przed-
szkola w Bierutowie rozpoczęliśmy 
z dużymi problemami z poprzednim 
wykonawcą w ubiegłym roku, zmie-
niliśmy jednak tego wykonawcę, 

wyłaniając dobrą firmę, która dys-
ponowała odpowiednim potencja-
łem, doświadczeniem, dostępem do 
materiałów i dobrą kadrą. Firma ta 
mogła sprostać problemom i zreali-
zować niełatwy projekt.

– Wnioskuję, że prace przebie-
gają teraz w sposób zadowalający.

– Zarówno terminowo, jak i ja-
kościowo – pod tym względem nie 

mamy żadnych uwag. Firma ta wy-
startowała w drugim przetargu, pro-
ponując nam wyższe ceny niż za-
kładaliśmy, ale negocjowaliśmy  
i doszło do konsensusu – i teraz 
realizują drugi etap istotnego dla 
nas przedsięwzięcia. Na tę kluczo-
wą inwestycję pozyskaliśmy ponad  
6,5 mln zł dofinansowania z Pol-
skiego Ładu, z którego otrzymali-
śmy również dotację finansową na 
modernizację czterech odcinków 
dróg znajdujących się na terenach 
wiejskich – w Zawidowicach, Kijo-
wicach, Solnikach Wielkich i Wa-
bienicach. Ten wniosek opiewa na 
ponad 3 mln zł i wybraliśmy już 
dwóch wykonawców. Warto pod-

kreślić, że przetargi rozstrzygnięte 
w marcu i kwietniu dały nam szan-
se negocjowania cen. W zasadzie 
wszystkie priorytetowe przetargi już 
rozstrzygnęliśmy, podpisaliśmy już 
umowy z wykonawcami i pozosta-
ły nam mniejsze zadania, z którymi 
prawdopodobnie nie będziemy mie-
li większych problemów. Te nasze  
– nazwijmy wyprzedzające posunię-

cia – były kluczowe dla rozwiązania 
problemów w tym roku, tak trudne-
go dla budżetu gminy Bierutów.

– Zatem trzeba było mądrze 
przewidywać i umiejętnie nego-
cjować ceny…

– …i dobrze zarządzać pracą 
całego naszego zespołu, a mamy 
przyjemność pracować z profesjo-
nalistami i specjalistami w swoich 
dziedzinach, dobrze wyszkolony-
mi i odpowiadającymi merytorycz-
nie za swoją robotę. Do nas należy 
zarządzanie całym procesem inwe-
stycyjnym, aby odbył się sprawnie 
i efektywnie. Na pewno w przy-
szłości trzeba stosować taki spo-
sób działania, który sprawdzi się 

tu i teraz, w zależności od sytua-
cji na rynku. Niestety, wiele innych 
samorządów nie radzi sobie łatwo  
z tegorocznymi problemami, z wy-
konaniem budżetu i z realizacją za-
planowanych zadań.

– A co z drugą transzą rządo-
wego projektu Polski Ład?

– Wszystkie nasze trzy wnioski 
uzyskały aprobatę – pozyskaliśmy 
ponad 4,3 mln zł na moderniza-
cję oczyszczalni ścieków w Bie-
rutowie, 2,2 mln zł na przebudo-
wę dróg w Gorzesławiu, Karwińcu  
i ul. Spacerowej w Bierutowie oraz 
900 tys. zł na montaż oświetlenia 
drogowego. To nas cieszy i aktu-
alnie liczymy na rozstrzygnięcie 
konkursów dotyczących programu 
wspierającego gminy popegeerow-
skie, do którego złożyliśmy także 
trzy wnioski o dofinansowania za-
dań na terenach zarówno miejskich, 
jak i wiejskich. Nie ukrywam, że 
liczymy na wysokie dofinansowa-
nie zadań, na tyle wysokie, aby da-
ły nam szansę na zrealizowanie 
tych inwestycji. Cóż, dzisiaj wyko-
nanie przedsięwzięć infrastruktu-
ralnych – w związku z wysokimi 
cenami – jest coraz droższe i dla-
tego nasze zadanie jest trudniej-
sze, ponieważ samorząd musi za-
dbać o wkład własny, co wcale nie 
jest łatwe. Może się zatem zdarzyć,  
że – przy wysokich cenach prze-
targów – inwestycje staną się nie 
do zrealizowania, a to byłoby szko-
dą dla infrastrukturalnego rozwo-
ju gminy.

– Czy dzisiaj zakłada pan, że 
będziecie musieli zrezygnować  
z jakichś zadań?

– Inwestycje, na które składamy 
wnioski o dofinansowanie z róż-
nych programów, traktujemy prio-
rytetowo. Oczywiście patrzymy tak-
że na nasze możliwości budżetowe, 
bowiem – używając kolokwiali-
zmu – kołdra finansowa jest zawsze 
przykrótka, choć w tym roku na in-
westycje przeznaczymy rekordową 
kwotę ponad 18 mln zł. To naprawdę 
niemałe wyzwanie wymagające od 
nas wytężonej pracy, właściwie całe-
go Urzędu Miejskiego w Bierutowie,  
a w szczególności Referatu Inwe-
stycji i Rozwoju, Referatu Finanso-
wego i specjalisty od pozyskiwania 
środków zewnętrznych.

– Co dzisiaj najbardziej prze-
szkadza wam w zarządzaniu  
gminą? Co jest – jak mówią Wło-
si – przysłowiowym kamykiem  
w bucie?

– Na pewno niestabilna sytuacja 
na rynku budowlanym i mniejsze 

Bez kompleksów 
patrzeć w przyszłość 

wpływy do budżetu gminy zwią-
zane m.in. ze zmianami podatko-
wymi.

– Macie przecież sporo atrak-
cyjnych terenów inwestycyjnych.

– Mamy około 45 ha terenów  
inwestycyjnych gotowych do sprze-
daży. Tymi nieruchomościami 
próbujemy zainteresować inwe-
storów, chcemy ich do nas spro-
wadzić, aby tworzyć nowe miejsca 
pracy i zwiększać nasze wpływy  
budżetowe.

– Inwestorzy najchętniej inwe-
stują na terenach przyautostra-
dowych…

– …ale odległość Bierutowa od 
trasy S8 już jest mniejsza. Dzisiaj 
to zaledwie 13 km od obwodnicy  
Oleśnicy prowadzącej bezpośrednio 
do trasy szybkiego ruchu. Trzeba 
powiedzieć, że ludzie są tam, gdzie 
jest praca. Jeśli będzie więcej firm 
na naszym terenie, to będzie wię-
cej ludzi, co oznacza również więk-
sze wpływy budżetowe, większy 
potencjał gminy i większy rozwój. 
To długotrwały proces, jednak wie-
my, że Bierutów to atrakcyjne miej-
sce na ulokowanie swojego biznesu  
i równie dobre do zamieszkania bli-
sko Wrocławia. Dbamy o rozwój 
infrastruktury, aby niczego nam nie 
zabrakło.

– Ale, jak wszędzie, czegoś 
wam potrzeba?

– Z pewnością zawsze nam trze-
ba dobrego planu i konsekwen-
cji w działaniu, stabilnej sytuacji, 
dobrego prawa i, hmmm…, po-
wiem metaforycznie – pomyślnych  
wiatrów.

– Filozof chiński Konfucjusz po-
wiedział kiedyś, że „każda, nawet 
najdłuższa droga rozpoczyna się od 
pierwszego kroku”. Czy taki krok 
zrobił już samorząd Bierutowa?

– Na pewno zrobiliśmy już kilka 
istotnych kroków dla rozwoju, aby 
bez kompleksów patrzeć w przy-
szłość. W kontekście oferty tere-
nów inwestycyjnych dbamy m.in.  
o to, aby mieć dobrych partnerów,  
i w rozwoju gminy pomagają nam 
dobre relacje z Wałbrzyską Spe-
cjalną Strefą Ekonomiczną i Pol-
ską Agencją Inwestycji i Handlu.  
To może tylko nam pomóc.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)
Zastępca burmistrza Rafał Nowowiejski
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 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

Kąty Wrocławskie

Mimo wszelkich niedogodności, 
inflacji, szalejących  
podwyżek cen – także cen 
artykułów budowlanych –  
oraz napływu sporej liczby 
uchodźców wojennych  
z Ukrainy, kącki samorząd 
realizuje z powodzeniem 
tegoroczny budżet i na razie 
nie ma zamiaru rezygnować 
z zaplanowanych zadań 
infrastrukturalnych. Warto 
podkreślić także to, że władze 
gminy szanują radnych, dlatego 
też – mimo różnic w niektórych 
sprawach – w Kątach 
Wrocławskich jest miejsce na 
dialog, merytoryczną dysputę 
i rozwiązywanie problemów 
dla dobra ogółu. Gmina nadal 
rozwija się całkiem nieźle, 
także dlatego, że nadrzędnym 
hasłem jest jak najlepsza 
praca na rzecz miejscowej 
społeczności.

Gmina Kąty Wrocławskie roz-
wija się dość intensywnie, stwarza-
jąc mieszkańcom dobre warunki do 
życia. Na tym jednak nie poprze-
stajemy i działamy w myśl zasady:  
jeśli jest dobrze, to zróbmy wszyst-
ko, aby było jeszcze lepiej. W tym 
roku, pełnym trudnych wydarzeń, 
niestety nie będzie to łatwe. Doło-
żymy jednak wszelkich starań, aby 
jak najwięcej założeń zrealizować. 

Trudne pierwsze półrocze
 – Pierwsze półrocze tego ro-

ku było dla nas bardzo pracowi-
te – przyznaje burmistrz Julian  
Żygadło – także dlatego, że po-
za naszymi statutowymi działa-
niami doszły nam takie, których 
nie mogliśmy przewidzieć – wojna  
w Ukrainie zaatakowanej przez ro-
syjskich najeźdźców. Kąty Wroc-
ławskie są pod wieloma względami 
gminą atrakcyjną i wielu obywateli 
Ukrainy już wcześniej przyjeżdżało 
do nas w celach zarobkowych. Teraz 
staliśmy się również schronieniem 
dla uchodźców wojennych. Pierw-
sze tygodnie po wybuchu wojny to 
czas, który stanowił dla nas wszyst-
kich ogromne wyzwanie logistycz-
no-finansowe, nie tylko dla miesz-
kańców, lecz także dla samorządu, 
urzędu gminy i organizacji pozarzą-
dowych. W sumie na teren naszej 
gminy dotarło około 3 tys. uchodź-
ców wojennych z Ukrainy, co sta-
nowi gdzieś ponad 10 proc. ogółu 
mieszkańców. Zatem organizacja 
podstawowej opieki stanowiła nie-
małe przedsięwzięcie. Obecnie sy-
tuacja trochę się stabilizuje i radzi-
my sobie z kwestami dotyczącymi 
uchodźców całkiem nieźle.

W Kątach Wrocławskich dużym 
wyzwaniem było przede wszystkim 

rozwiązanie problemów oświato-
wych. W kąckich szkołach uczy się 
obecnie około 250 uczniów z Ukra-
iny – zarówno w klasach stricte pol-
skich, do których dołączono dzieci  
i młodzież uchodźców, jak i w kilku 
klasach przygotowawczych. 

– To spore utrudnienie, spowodo-
wane także barierą językową i róż-
nicami programowymi – podkreśla 
burmistrz Julian Żygadło. – Przy-
znaję, że próbujemy nadążyć za po-
trzebami inwestycyjnymi w naszych 
placówkach oświatowych, ale wy-
zwaniem są także braki w kadrze 
nauczycielskiej. Napływ obywate-
li ukraińskich jeszcze bardziej to 
uwidocznił. 

Wojna w Ukrainie dobitnie poka-
zała, że świat, ludzkie problemy to 
naczynia połączone. Dotkliwie od-
czuły to polskie samorządy, inflacja 
galopuje, ceny energii i paliw poszy-
bowały, a ceny artykułów budowla-
nych od dawna nie były tak wysokie. 
To wszystko spowodowało, że wie-
le samorządów ma spore trudności  
w realizacji tegorocznych budżetów 
i zaplanowanych inwestycji.

Warto czasem zaryzykować
 – Nasza gmina nie jest żadną en-

klawą i działają na nią wszystkie te 
czynniki, które spotykamy na sze-
roko rozumianym rynku gospodar-
czym – zaznacza burmistrz Julian 
Żygadło. – Zatem to, co się dzieje 
na rynku zewnętrznym, dotknęło 
nas bardzo, zwłaszcza jeśli chodzi 
o nasze najważniejsze i kluczowe 
przedsięwzięcie oświatowe – budo-
wę Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Krzeptowie. Zadanie to nieba-

wem rozpoczynamy, podpisaliśmy 
już umowę, mamy też plac pod bu-
dowę, i po 23 miesiącach od podpi-
sania umowy ta szkoła ma być odda-
na do użytku. Warto podkreślić, że 
zdecydowałem się na powtórzenie 
przetargu, bowiem wyniki pierw-

szego postępowania przetargowego 
pokazały, że na realizację tego za-
dania nie dysponowaliśmy wystar-
czającymi środkami finansowymi 
w budżecie oraz w wieloletniej pro-
gnozie finansowej. Zaryzykowałem 
i dzisiaj oceniam, że była to dobra 
decyzja, bowiem kosztorysowo wy-
szło mniej i w rezultacie przyjęli-
śmy tańszą ofertę. Jest zatem taniej 
i cieszymy się bardzo z tego powo-
du. Jesteśmy przekonani o tym, że 
szkoła szybko powstanie. Z drugiej 
strony zdajemy sobie sprawę z tego, 
że czeka nas niełatwy czas, ponie-
waż przed nami kolejne inwestycje. 
Niedawno otworzyliśmy pierwszy 
przetarg z Polskiego Ładu na dokoń-
czenie rewitalizacji rynku w Kątach 
Wrocławskich. To bardzo ważne za-
dania dotyczące poprawy estetyki  
i wizerunku naszego miasta. Pierw-
sza część tej inwestycji została wy-
konana przed kilkoma laty, a teraz 
udało się pozyskać dodatkowe fun-
dusze z programu Polski Ład. Nie-
stety, mamy promesę opiewającą na 
12,3 mln zł, a najniższą ofertę w po-
stępowaniu przetargowym złożyło 
konsorcjum dwóch firm, na kwotę 
blisko 21 mln zł. Zatem przed nami 
trudne czasy związane m.in. z szu-
kaniem dodatkowych pieniędzy na 
kluczowe przedsięwzięcia. Oczywi-
ście, musimy też zdecydować, które 
inwestycje przyjmiemy za priory-

tetowe. W związku z tym sądzę, że 
najbliższe kilkanaście miesięcy bę-
dzie dla naszego samorządu nieła-
twym okresem.

W niektórych polskich gminach 
zaplanowane budżety nie zostaną  
w tym roku zrealizowane. Samo-

rządy rezygnują z kosztochłonnych 
zadań infrastrukturalnych, oddają 
pozyskane dofinansowania, także 
dlatego, że nie dysponują odpowied-
nimi wkładami własnymi.

Czas jest bezcenny
 – Zastanawiamy się nad tym, czy 

z jakichś zadań inwestycyjnych nie 
będziemy zmuszeni zrezygnować  
i takie dyskusje pojawiają się zwłasz-
cza na komisji budżetu i rozwoju 
Rady Miejskiej w Kątach Wroc-
ławskich – podkreśla burmistrz  
Julian Żygadło. Oczywiście może 
nas to czekać, ale na razie będziemy 
obserwować kolejne przetargi oraz 
pojawiające się w nich ceny. Nie 
chciałbym rezygnować z inwesty-
cji, bowiem uważam, że najcenniej-
szy czas – z punktu widzenia gminy 
i społeczności lokalnej – związa-
ny jest z realizowanymi zadaniami 
infrastrukturalnymi. A straconego 
czasu nikt nam nie wyceni i nie od-
da. Mechanizmy rynkowe rzutują na 
kondycję finansową gmin i na reali-
zowane zadania, a galopujące pod-
wyżki cen wpływają na wysokość 
zadłużenia. Niemniej jednak trzeba 
wyważyć, co jest istotniejsze – nie-
realizowanie kluczowych i koszto-
chłonnych zadań i niezadłużanie 
gminy, czy też realizowanie tych in-
westycji i zarazem czasowe zwięk-
szenie zadłużenia. Cały czas mam 

Nie jesteśmy enklawą
na uwadze przede wszystkim bu-
dowę Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Krzeptowie. Poza tym uwa-
żam, że to, co mamy zaplanowane 
w tegorocznym budżecie i w wie-
loletniej prognozie finansowej na 
najbliższe lata, nie przekracza na-
szych możliwości finansowych. Na-
sze zadłużenie jest bezpieczne, nato-
miast wiele gmin wokół Wrocławia 
jest w o wiele trudniejszej sytuacji 
niż my, a mimo wszystko inwesty-
cje realizuje. Mamy ten dodatkowy 
atut, że Kąty Wrocławskie są gminą, 
w której mieszkańcy nie chcą jedy-
nie się osiedlać – z czego zresztą się 
cieszymy. Nasza gmina to również 
świetne miejsce, w którym lokuje 
się biznes i powstają nowe firmy. 
To wszystko rzutuje pozytywnie na 
wpływy do naszego budżetu. Oce-
niam, że w dłużej perspektywie sy-
tuacja naszej gminy będzie dobra, 
ponieważ coraz lepiej będą wyko-
nywane dochody gminy.

Jak w każdej gminie – poza za-
daniami inwestycyjnymi – nie mniej 
istotna jest współpraca władz gmi-
ny z radnymi. Nie jest bowiem ta-
jemnicą, że gdy jest ona dobra i me-
rytoryczna, to gminy rozwijają się 
lepiej, szybciej i bez zaciągniętego 
hamulca.

Niedługo sesja absolutoryjna
– Chwalę sobie współpracę  

z Radą Miejską w Kątach Wroc-
ławskich – dodaje burmistrz Julian 
Żygadło. – Potrafimy ze sobą roz-
mawiać i przekonywać się, używa-
jąc merytorycznych argumentów,  
a papierkiem lakmusowym poziomu 
tej współpracy stanie się zapewne 
sesja absolutoryjna, na której będzie 
dyskutowany także raport o stanie 
gminy, głosowane wotum zaufania 
dla burmistrza oraz absolutorium 
z wykonania budżetu. Ważne bę-
dzie nie tylko to, jak radni zagłosu-
ją, ale także to, co powiedzą przed 
głosowaniem. Na pewno padnie du-
żo ważnych zdań. Dzisiaj mogę po-
wiedzieć, że jestem zadowolony ze 
współpracy z radnymi, choć czasa-
mi bywa ona niełatwa. Ostatecznie 
kluczowe sprawy są przez gminę re-
alizowane i nie mam co do tego żad-
nych wątpliwości.

S.G. (TS)

Burmistrz Julian Żygadło
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jesteśmy jakimś wyjątkiem na sa-
morządowej mapie Polski – wszyscy 
mają podobne problemy – z inflacją, 
cenami energii i paliw oraz obsłu-
gą kredytów. Szczególnie niewielkie 
gminy – takie jak Prochowice – mają  
sporo problemów z dochodami. 
Bieżące wydatki są bardzo duże,  
a przychód środków finansowych jest 
mniejszy. Krótko mówiąc, musimy 
oszczędzać i każdą złotówkę oglą-
dać dwa razy. Mam nadzieję, że rząd 
nam pomoże przezwyciężać te kło-
poty, mimo wszystko staram się być 
optymistką, i sądzę, że tegoroczny 
budżet gminy zrealizujemy. A dzi-
siejsze moje marznie jest prozaiczne 
– firmy rozpoczynają realizację za-
dań, na które pozyskaliśmy dofinan-
sowania. Już widzę, że jadę rondem  
i wjeżdżam do zrewitalizowanego 
rynku w Prochowicach. Nie będzie 
też u nas betonozy, niczego nie wy-
cinamy, a wręcz nasadzamy drze-
wa, bowiem bez przyrody żyć trudno. 
Opracowujemy też koncepcję prze-
budowy basenu. A bez marzeń nie 
ma nic, mam ich dużo i dochodzę 
do wniosku, że jest ich coraz więcej.  

Powoduje to stres, ponieważ człowiek 
chce jak najlepiej działać na rzecz 
naszej całej społeczności. Marzę  
o tym, aby mieszkańcy naszej gminy 
żyli jak najlepiej, i byli z tego życia  
zadowoleni.  S.G. (TS)

Urząd Miasta i Gminy Prochowice
59-230 Prochowice

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

fax 76 753 87 49
prochowice@prochowice.com

www.prochowice.com

Prochowice

Sprawne pozyskiwanie 
zewnętrznych źródeł z różnych 
programów, działanie w myśl 
zasady zrównoważonego 
rozwoju, konsekwencja 
w realizacji zamierzonych 
celów oraz owocna i zgodna 
współpraca władz z radnymi 
– to tylko niektóre atuty tego 
samorządu. Wystarczy jednak 
zupełnie, aby miasto i gmina 
Prochowice rozwijały się 
dynamicznie, i aby ludziom  
żyło się tutaj coraz lepiej.

Mimo wielu problemów dotykają-
cych polskie samorządy, pierwsza po-
łowa tego roku była dobra dla gminy 
Prochowice.

Najważniejsze są konkrety
– Dlatego, że była to połowa twór-

cza, a nasze działania przez cały czas 
nakierowane są na pozyskiwanie  
finansowych środków zewnętrznych 
oraz odpowiednie przygotowywa-
nie zadań inwestycyjnych, bowiem 
nic tak nie przemawia do ludzi jak 
konkrety – mówi burmistrz Procho-
wic, Alicja Sielicka. – Jak coś po-
wstanie, to przez chwilę cieszy, ale 
później powszednieje i m.in. dlatego 
realizujemy coraz to nowe przedsię-
wzięcia infrastrukturalne, a potrzeb 
jest naprawdę dużo. Przecież chce-
my, aby gmina się rozwijała, by na-
szej społeczności żyło się na coraz 
to wyższym poziomie. Bazujemy na 
strategii gminy i z ogromną satys-
fakcją oceniam, że większość zadań 
w niej ujętych jest już zrealizowana. 
Warto też podkreślić, że w tym ro-
ku wydatkujemy pozyskane już fun-
dusze i realizujemy spore inwesty-
cje, które wymagają czasu i dużego 
zaangażowania sił. Z drugiej stro-
ny tempo prac mogłoby być szybsze,  

ale borykamy się nieustan-
nie z tym, co dzieje się 
na rynku wykonawców, 
którym – używając kolo-
kwializmu – spadła moc 
przerobowa. Brak ludzi  
w budownictwie oraz kło-
poty z dostawami i wyso-
kie ceny materiałów bu-
dowlanych dotknęły ten 
resort boleśnie, a samorząd 
nie ma na to żadnego wpły-
wu. Oczywiście wcześ-
niej rozstrzygnięte prze-
targi realizujemy zgodnie 
z ustaleniami, ale nie bez  
utrudnień.

Rondo, rynek
i przychodnia

Z pierwszej edycji rzą-
dowego programu Polski 
Ład gmina Prochowice po-
zyskała dofinansowania do 
dwóch dużych inwestycji. 

– To budowa ronda, która upo-
rządkowuje ruch w mieście, wjazd 
do rynku i połączenie drogi powia-
towej w kierunku Lubina – wyjaśnia 
burmistrz Alicja Sielicka – a ponadto 
ostatnio podpisaliśmy umowę z nową 
firmą na rewitalizację płyty rynku. 
Zmuszeni byliśmy dołożyć 700 tys. zł  
do tego zadania, bowiem przetarg wy-
szedł dla nas mniej korzystnie – po-
wyżej dofinansowania i kosztorysu. 
Poza tym robimy w Prochowicach  
ul. Kościuszki – przebudowę, wymia-
nę sieci i tunele technologiczne. Jest 
to droga strategiczna do Agencji Re-
zerw Rządowych, występuje tam du-
że natężenie ruchu, wykonawca nie 
może sobie z tym poradzić, a nie ma 
alternatywnej drogi. A do tego przy 
tej drodze powstał posterunek policji. 
Ale najważniejsze, że powstanie pięk-
na ulica – prowadząca również do za-

kładów przemysłowych – która stanie 
się jedną z naszych wizytówek. Po-
nadto zostały rozbudowane pomiesz-
czenia przychodni w Prochowicach. 
Utworzono cztery nowe gabinety 
specjalistyczne, w tym rehabilitacji, 
i zaczęliśmy wyposażać te gabinety  
– w pierwszej kolejności kariologicz-
ny. Kupiliśmy już trochę sprzętu do 
rehabilitacji oraz medycyny estetycz-
nej, a dodatkowe pieniądze na przy-
chodnię pozyskaliśmy z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Centrum, oczyszczalnia 
i przebudowa drogi

Z drugiej transzy Polskiego Ładu 
Prochowice uzyskały dofinansowa-
nia do wszystkich wnioskowanych 
zadań inwestycyjnych, na które są już 
pozwolenia na budowy. 

– Otrzymaliśmy dotację finan-
sową na budowę Centrum Kultury, 

Edukacji i Sportu Kwiat-
kowice – będzie to duża 
świetlica ze sporą salą,  
w której będzie można 
urządzać wesela, także 
szatnia dla Klubu Spor-
towego „Krokus”, a po-
nadto parkingi i weranda. 
Tam właśnie znajdą swo-
je miejsce stowarzyszenia 
działające na terenie na-
szej gminy. Oceniam, że 
to jest bardzo fajne przed-
sięwzięcie i mam nadzie-
je, iż uda się je zrealizo-
wać w ramach środków 
finansowych, którymi 
dysponujemy – a jest na 
to 5 mln zł. Drugim za-
daniem jest pierwszy etap 
przebudowy i moderniza-
cji oczyszczalni ścieków, 
co pochłonie 5 mln zł,  
a całość zadania szaco-

wana jest na około 17 mln zł. Trze-
cia inwestycja dotyczy przebudowy  
ul. Pocztowej, a w zasadzie jej od-
nogi – drogi prowadzącej do osiedla 
mieszkaniowego i zarazem skrótu do 

kościoła w Prochowicach. Powsta-
ną też nowe chodniki i parkingi. 
Cieszymy się z pozyskania 90 proc.  
i 95 proc. dofinansowań do tych in-
westycji, lecz zdajemy sobie dobrze 
sprawę z tego, że tak kosztochłonne 
i zarazem skomplikowane zadania 
wymagają od nas niezłej gimnastyki 
logistyczno-finansowej. Są też mniej-
sze zadania, choćby remont pomiesz-
czeń sanitarnych i kuchni w świetlicy 
w Golance Górnej, na co pozyskali-
śmy dotację z Dolnośląskiej Odno-
wy Wsi, a poza tym robimy przystań 
kajakową w parku w Prochowicach. 
Chcę też zaznaczyć, że z programu 
wsparcia gmin popegeerowskich  
w ubiegłym roku zrobiliśmy dwie 
drogi – w Dąbiu i w Lisowicach. Na-
tomiast w tym roku do tego progra-
mu złożyliśmy dwa wnioski o dofi-
nansowanie zadań – na infrastrukturę 
sportową, m.in. ogrodzenie boiska  
i szatnię, oraz na przebudowę drogi 
w Szczedrzychowicach, która będzie 
prowadziła do świetlicy i boiska. Nie 

Aby mieszkańcy żyli jak najlepiej

Piękny prochowicki rynek zostanie zrewitalizowany

Rozbudowane zostały pomieszczenia przychodni w Prochowicach

Burmistrz Alicja Sielicka
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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

Radwanice

Ziębice

Urząd Gminy Radwanice
ul. Przemysłowa 17
59-160 Radwanice

tel. 76 831 14 78 
fax 76 831 13 61

sekretariat@radwanice.pl
www.radwanice.pl

W połowie maja odbyła się 
pierwsza edycja Duathlonu 
Radwanice. Było tak świetnie, 
że już zaplanowano kolejną 
za rok. Wstępna data 
to 7 maja 2023 roku.

Tegoroczny Duathlon Radwanice 
przeszedł do historii. Nie brakowa-
ło emocji. Było ściganie, wzrusze-
nia, radość. Dopisała pogoda. Nale-
żą się gratulacje Tomaszowi Sakucie 
z wrocławskiego KS TMTeam, 
głównemu organizatorowi zawodów. 
Wsparcia udzielili też sportowi am-
basadorowie imprezy: Jerzy Górski, 
Magdalena Gorzkowska, Krzysztof 
Augustyniak i Daniel Jakimiuk. Prze-
de wszystkim jednak gratulacje nale-
żą się 318 osobom, które ukończyły 
wyścig. A łatwo nie było.

Duathlon to dyscyplina będąca 
jedną z odmian triathlonu. Duathlon 
składa się z biegu i jazdy na rowerze. 
Najczęściej w formacie: bieg – jazda 
na rowerze – bieg. W Radwanicach 
zawody odbyły się na dystansie classic 

(10 km  – 40 km 
– 5 km) i sprint 
(5 km – 20 km – 
2,5 km). Były też 
specjalne zawo-
dy dla najmłod-
szych w grupach 
wiekowych od 
6 do 13 lat. Przed 
rozpoczęc iem 
zawodów Jerzy 
Górski, polski 

triathlonista i mistrz 
świata w podwójnym 
Ironmanie z 3 września 
1990 roku, przeprowa-
dził rozgrzewkę. A po-
tem… Oj, działo się.

W kategorii clas-
sic na podium stanę-
li: Daniel Jakimiuk 
ze Szklarskiej Poręby 
(1 godz. 44 min. 32 sek.), 
Konrad Imianowski 
z Sierakowa i Krzysztof 
Augustyniak z Polko-
wic. Wśród pań najlep-

sze były: Klaudia Petters z Pro Rowe-
ry Racin Team (2 godz. 1 min. 14 sek.) 
oraz Małgorzata Ryczko i Daria Trza-
ska z klubu Ania Halska Coaching. 
Wśród mieszkańców gminy Rad-
wanice najlepsi w kategorii classic 
byli: Dawid Katulski, Adam Nyk 
i Wojciech Piwko.

W sprincie najlepszymi okaza-
li się: Kacper Kistowski z Poznania 
(51 min. 14 sek.), Dominik Dańkow-
ski z Wrocławia i Michał Nawracaj 
z Jawora. Wśród pań pierwszeństwo 
należało się: Zofii Kuriacie (1 godz. 
31 sek.), Dorocie Andrzejewskiej 
i Milenie Sikorze.

Warto też wymienić najmłodszych 
uczestników. Tutaj dystans był dużo 

Duathlon na medal

krótszy, ale emocje… Wśród zawod-
ników w wieku 6-8 lat najlepsi byli: 
Adam Kotas, Krzysztof Jacewicz, Ja-
kub Dymek, Zuzanna Zub, Wikto-
ria Malewicz i Helena Szulczyńska. 
W grupie wiekowej 9-11 lat: Kryspin 
Błaszczak, Szymon Gajda, Szymon 
Sobiło, Natasza Szulczyńska, Zu-
zanna Hałkiewicz i Alicja Rychlik. 
Natomiast wśród mających 12-13 lat 
najszybsi okazali się: Filip Andrze-
jewski, Emilia Kozaczkiewicz, Adam 
Depta, Gabriela Szombierska i Korne-
lia Szylko.

– Pomysł na tę imprezę zrodził 
się już jakiś czas temu. Przygotowa-
nia rozpoczęły się w ubiegłym roku. 
A ponieważ bieganie i jazda na ro-
werze to popularne dyscypliny, to 
postawiliśmy właśnie na duathlon 
– mówi Paweł Piwko, wójt gminy 
Radwanice. – Jeśli chodzi o mnie, to 
bliższy jest mi rower. Postaram się 
jednak troszkę potrenować również 

bieganie i może w przyszłym roku 
też stanę na starcie drugiej edycji 
naszego duathlonu – dodaje.

mit (TS)Paweł Piwko, wójt Radwanic, i Jerzy Górski – polski triathlonista, 
mistrz świata w podwójnym Ironmanie z 1990 roku 

Duathlon to dyscyplina będąca jedną z odmian triathlonu. Składa się z biegu i jazdy na rowerze 

Pierwsza edycja Duathlonu Radwanice już za nami 
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Tegoroczne Dni Ziębic 
wypełniło szereg atrakcji 
sportowych i kulturalnych. 
Odbyła się też wyjątkowa sesja 
Rady Miejskiej z udziałem gości 
z amerykańskiego Brighton.

Pierwsze atrakcje związane ze 
świętem miasta odbyły się kilka dni 
przed oficjalnym otwarciem Dni 
Ziębic. Między innymi zorganizo-
wana została kolejna edycja spor-
towej imprezy „Cała Polska Biega”. 
Było 16 konkurencji lekkoatletycz-
nych, w których wzięło udział ponad 
130 uczestników. 

Sportowo i rekreacyjnie było rów-
nież w pierwszą niedzielę czerwca. 
Tego dnia wyruszył 21. Rekreacyj-
ny Rajd Rowerowy śladem Księstwa 
Ziębickiego i cysterskich zabytków. 
Trasa prowadziła przez Skalice, Ja-
sienicę, Bożnowice i Nowinę. Dłuż-
szy odpoczynek był przy opactwie 
cysterskim w Henrykowie. Quiz wie-
dzy o obecności cystersów przygoto-
wał dyrektor Muzeum Sprzętu Go-
spodarstwa Domowego w Ziębicach, 
Jarosław Żurawski. Warto dodać, że 
podczas Dni Ziębic wstęp do jedyne-
go tego rodzaju muzeum w naszym 
kraju był bezpłatny.

W tym roku na Dni Ziębic – na 
zaproszenie władz miasta oraz Ziębi-
ckiego Stowarzyszenia Janine – przy-
jechała również liczna reprezentacja 
mieszkańców siostrzanego miasta 
Brighton w amerykańskim stanie Ko-
lorado, reprezentujących organizację 
Brighton Sister Cities. Główne uro-
czystości związane z pobytem ame-
rykańskich gości odbyły się podczas 
uroczystej sesji Rady Miejskiej.

Rozpoczynając sesję Mariusz 
Szpilarewicz, burmistrz Ziębic, przy-
pomniał historię współpracy pomię-
dzy Brighton i Ziębicami, która roz-
poczęła się w 1995 roku. 

– Już dwa lata temu umawiali-
śmy się na obchody 25-lecia naszej 
współpracy z siostrzanym Brighton. 
Niestety, pandemia wiele rzeczy po-
krzyżowała. Na szczęście spotykamy 

Anioły z Kolorado

się dzisiaj i bardzo się z tego cieszę 
– mówił burmistrz Ziębic. 

Przypominając historię wzajem-
nych relacji z organizacją Brighton 
Sister Cities, włodarz Ziębic mówił 
między innymi o wieloletniej wy-
mianie młodzieży i pomocy, jakiej 
w ostatnich miesiącach mieszkań-
cy Brighton udzielają uchodźcom 
z Ukrainy, którzy trafili do Ziębic 
i okolicznych miejscowości. Rów-
nież podczas uroczystej sesji goście 
z USA przekazali kolejne pieniądze 
na wsparcie uchodźców.

Podczas uroczystej sesji Bonnie 
i Steve Simcox z Brighton Sister 
Cities otrzymali tytuł Honorowego 
Obywatela Ziębic. 

– To podziękowanie za pracę, 
którą te osoby wkładają szczególnie 
w pomoc w wymianie młodzieży. 

To działanie nie do przecenienia 
– mówił Mariusz Szpilarewicz. 

Agata Sobków, przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Ziębicach, powie-
działa – odwołując się do słów Jose 
Saramago – że wszyscy przyjaciele 
z Brighton to „anioły bez skrzydeł”. 

– Ludzie bowiem to anioły bez 
skrzydeł, i to jest właśnie takie pięk-
ne, urodzić się bez skrzydeł i wyhodo-
wać je sobie, nasz umysł już to potra-
fi, a jeśli on potrafi, to i my potrafimy 
– cytowała portugalskiego pisarza 
Agata Sobków.

Dni Ziębic to oczywiście rów-
nież szereg koncertów, towarzy-
skich spotkań, imprez dla dzieci. 
Było znakomicie.  mnm (TS)

Podczas Dni Ziębic można było bezpłatnie odwiedzić niezwykłe Muzeum Sprzętu Gospodarstwa 
Domowego. Zainteresowanych oprowadzał m.in. Przemysław Talik 

Bonnie i Steve Simcox z Brighton Sister Cities otrzymali tytuły Honorowych Obywateli Ziębic. 
Gratulacje przyjaciołom z Ameryki przekazali m.in. Mariusz Szpilarewicz, burmistrz Ziębic, 
i Agata Sobków, przewodnicząca Rady Miejskiej 
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Lubawka

Urząd Miasta Lubawka
pl. Wolności 1 

58-420 Lubawka
tel. 75 741 15 88 
fax 75 741 12 62

lubawka@lubawka.eu
www.lubawka.eu

– Lubawka jest moją pasją, 
gmina staje się coraz bardziej 
atrakcyjna dla turystów, 
a przede wszystkim dla 
mieszkańców – mówi burmistrz 
EWA KOCEMBA. – Malejące 
wsparcie rządowych środków 
nie ogranicza naszych wizji, 
mimo wszystko, dzięki 
naszej operatywności, 
nie przestajemy się rozwijać. 
Przyciągamy turystów, 
dbamy o naszych 
mieszkańców. Budowana S3 
zdecydowanie ożywi 
przygraniczny teren.

Lubawka i ościenne sołectwa od 
lat są atrakcyjne: zielone, czyste, 
przyjazne, z wieloma zabytkami, 
skrywające tajemnice… W ostat-
nich latach coraz częściej są odwie-
dzane przez turystów. Spacerują, 
zostają na dłużej. Wielu znalazło 
tu swoje miejsce do mieszkania, 
odkrywania, realizowania pasji. Tu 
znajdują zatrudnienie, tworzą wła-
sne miejsca pracy. Lubawka kusi 
swoim klimatem i spokojem, przy-
ciąga sąsiedztwem z Czechami.

Wkrótce pojedziemy S3
Buldożery, dźwigi, ciężki dro-

gowy sprzęt wbijają się w malow-
niczy krajobraz. Droga przecina 
pola, jednak ostatecznie nie burzy 
harmonii spokojnej okolicy. Jest 
jakby z boku.

– Dużą nadzieję pokładam 
w drodze ekspresowej S3, która 
wkrótce będzie już ukończona. 

Tempo prac, także w naszej gmi-
nie, jest imponujące. Aktualnie 
pracujemy nad uruchomieniem 
centrum logistycznego na przygra-
nicznym terenie. Będą atrakcyjne 
miejsca pracy – podkreśla bur-
mistrz Lubawki, Ewa Kocemba. 

Centrum logistyczne to także 
okno na świat. Centra, skąd roz-
prowadzane są towary, produkty, 
są lokalizowane przy ważnych ar-
teriach komunikacyjnych, do któ-
rych dołączy Lubawka. Powstają 
w takich miejscach nowoczesne 

powierzchnie magazynowe, plat-
formy przeładunkowe, biura, syste-
my zaopatrzenia w paliwo i ener-
gię, punkty technicznej obsługi 
i napraw środków transportu, infra-
struktura informatyczna. Tereny 
przyległe do S3 są atrakcyjne, dla-
tego wzdłuż dróg budowane są ho-
tele, obiekty gastronomiczne.

Wypocznij nad zalewem 
Bukówka

Każdy, kto był tu choć raz, jest 
zachwycony. Zbiornik wodny po-
łożony jest w cieniu gór, z dala od 
codziennego tempa. Doceniają to 
nie tylko turyści, ale i miejscowi. 
Lada moment będzie jeszcze bar-
dziej atrakcyjnie. Tereny wokół 
zbiornika są sukcesywnie zago-
spodarowywane.

– To kolejna inwestycja, która 
rozwinie nasz region, podkreśli 
walory krajoznawczo-turystycz-
ne, odkryje nasze urokliwe miej-
sca. Zdecydowanie ożyją wsie: Bu-
kówka, Szczepanów, Miszkowice 
i Paprotki. Inwestycję realizujemy 
dzięki pomocy Iwony Krawczyk, 
byłej wicemarszałek województwa 
dolnośląskiego – podkreśla bur-
mistrz Ewa Kocemba.

Nad urokliwym zbiornikiem po-
wstają: plaże, mola, siłownie, wia-
ty biwakowe, ścieżki dydaktycz-

ne, tablice informacyjne, punkty 
widokowe, parkingi i toalety. To 
wspólny, atrakcyjny polsko-czeski 
projekt, na który gmina Lubawka 
otrzymała unijne dofinansowanie. 
Wypoczniemy w lepszych warun-
kach już w zbliżającym się sezonie 
wakacyjnym. 

Bezpieczeństwo: OSP oczkiem 
w głowie samorządu

Ochotnicza straż pożarna, stale 
doposażana w nowoczesny sprzęt, 
służy mieszkańcom nie tylko gmi-
ny Lubawka. Gmina tylko w ostat-
nim czasie zakupiła narzędzia 
hydrauliczne do ratownictwa dro-
gowego, zmodernizowała remizy 
w Lubawce i Chełmsku Śląskim, 

Lubawka nabiera rozmachu
dofinansowała zakup dwóch no-
wych samochodów ratowniczo-
-gaśniczych.

– Zakupiony sprzęt ratowni-
czy pozwala na szybsze ratowanie 
życia i zdrowia poszkodowanych 
w katastrofach, wypadkach, po-
żarach, usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych, podtopień oraz 
uwalnianie zwierząt z potrzasku 
– mówią strażacy ochotnicy.

Gmina Lubawka – nie ma-
my wątpliwości – to atrakcyjne 
miejsce do mieszkania, inwesto-
wania, a także do wypoczynku. 
Doceniona przez f i lmowców. 
Chełmsko Śląskie było planem 
„Wizyty starszej pani”, w ob-
sadzie której znaleźli się m.in.: 
Krystyna Janda, Jerzy Stuhr 
i Marian Opania. Przyciąga: Do-
mami Tkaczy czy zabytkowym 
kościołem Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny.

(TS)
Burmistrz Ewa Kocemba

Zalew Bukówka – wspaniałe miejsce, aby odpocząć 
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 na komputerze    smartfonie    lub tablecie

MOŻNA NAS PRZECZYTAĆ
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Lubawka to także znakomite zabytki – oto malowniczy rynek z ratuszem i pięknymi kamieniczkami
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Urząd Gminy w Świerczowie
ul. Brzeska 48

46-112 Świerczów
tel. 77 419 61 70, 77 419 61 79

fax 77 419 61 84
ug@swierczow.pl

www.swierczow.pl

Świerczów

Społeczność tej gminy 
świetnie zdała trudny egzamin 
ze współczucia i pomocy 
uchodźcom wojennym 
z Ukrainy. W pomoc tę bardzo 
zaangażowany był także 
samorząd gminy Świerczów. 
Dla niezbyt zamożnej 
wiejskiej gminy nie było 
to łatwe, tym bardziej, że 
decydenci nie rozpieszczają 
jej przy przyznawaniu 
zewnętrznych środków 
finansowych, a wysoka inflacja 
przysparza dodatkowych 
problemów. Warto jednak 
podkreślić, że miejscowy 
samorząd nie załamuje rąk, 
konsekwentnie realizowane 
są zaplanowane inwestycje, 
a dodatkowym walorem jest 
to, że tutaj nie przejada się 
pieniędzy i wszelkie dostępne 
fundusze kierowane są na 
przedsięwzięcia, które służą 
rozwojowi gminy i podniesieniu 
poziomu życia jej mieszkańców.

Pierwsze półrocze tego roku nie 
było łatwe dla samorządu gminy 
Świerczów, na co wpływ miały m.in. 
pandemia oraz wojna w Ukrainie, 
a co za tym idzie – pomoc Ukrainie 
i uchodźcom wojennym. Do tego 
doszła szalejąca inflacja i olbrzy-
mi wzrost cen, w tym artykułów 
budowlanych.

Egzamin zdany celująco
 – Doszły nam dodatko-

we zadania oraz koszty, bowiem 
w pierwszym kwartale tego roku to 
w zasadzie mieszkańcy gmin i sa-
morządy wzięli na swoje barki po-
moc uchodźcom wojennym – mówi 
wójt Barbara Bednarz. – Dotarło 
do nas kilkudziesięciu uchodźców 
z Ukrainy i wspierając ich, żyliśmy 
– na dobrą sprawę – przez jakiś czas 
innymi torami niż jest to zazwyczaj. 
Zatem doszły do wykonania dodat-
kowe zadania i oceniam, że miesz-
kańcy wraz z samorządem gminy 
Świerczów zdali pozytywnie egza-

min z człowieczeństwa. Stanęliśmy 
na wysokości zadania, organizowa-
liśmy akcje charytatywne i pomoc 
humanitarną, naukę dla dzieci i pra-
cę, a pomoc była naprawdę spora.

Przebudowa trudna, 
lecz konieczna

Rok 2022 w Świerczowie to rów-
nież trudne do realizacji ze wzglę-
dów logistycznych zadanie – prze-
budowa budynku Urzędu Gminy 
w Świerczowie i związana z nim 
przeprowadzka urzędu do tymcza-
sowego lokum. 

– Stanęliśmy na wysokości za-
dania, bo już po tygodniu praco-
waliśmy w nowym miejscu i nie 
dopuściliśmy do przerwania funk-
cjonowania urzędu – uśmiecha się 
wójt Barbara Bednarz. – Przebu-
dowa jest sporym wyzwaniem, ze 
względu na przeniesienie urzędu 
i zakres prac, bowiem budynek jest 
stary, objęty ewidencją zabytków 
i pod ochroną konserwatorską. Był 
też budynkiem trudno dostępnym 
dla mieszkańców, klientów i osób 
niepełnosprawnych, niedostosowa-
nym pod względem wymogów bu-
dowlanych i bezpieczeństwa po-
żarowego. Ponadto – już podczas 
robót – okazało się, iż jego stan tech-
niczny groził katastrofą budowla-
ną. Teraz chcemy go dostosować do 
odpowiednich standardów, włącz-
nie z wymianą źródeł ciepła z wy-
korzystaniem OZE. Na to zadanie 
udało się nam pozyskać dofinanso-
wanie z Programu Inwestycji Strate-
gicznych w wysokości 2,43 mln zł, 
tj. 90 proc. wartości zadania.

Wykorzystać wszelkie możliwości
Mniej zamożne gminy – takie 

właśnie jak Świerczów – za swoją 
zaradność i zarazem pracowitość 
powinny być nagradzane przyzna-
waniem większych funduszy, aby 
wyrównywać dysproporcje. Z tym 
bywa jednak różnie. 

– Piszemy bardzo dużo projek-
tów i składamy mnóstwo wniosków 
o dofinansowanie. Musimy wykorzy-

stać wszelkie możliwości i wszystkie 
siły, aby zrealizować jakieś większe 
zadania infrastrukturalne, a potrzeb 
jest wiele – podkreśla wójt Barbara 
Bednarz. – Niebawem podpiszemy 
z wykonawcą umowę związaną 
z przebudową drogi Dąbrowa – Bie-
strzykowice. Trasa ta łączy w zasa-
dzie trzy gminy i jest skrótem do Na-
mysłowa również dla mieszkańców 
z gmin Pokój i Domaszowice. Zada-
nie to pochłonie prawie 2,8 mln zł, 
jesteśmy już po przetargu, na szczęś-

cie zmieściliśmy się w kosztorysie 
– dzisiaj przy tych cenach jest to suk-
ces – i do listopada br. będziemy mie-
li prawie trzy kilometry fajnej drogi. 
Na to zdanie również pozyskaliśmy 
dofinansowanie, 50 proc. wartości 
inwestycji. Ponadto pozyskaliśmy 
dofinansowanie w kwocie 4,75 mln zł 
z drugiej edycji Programu Inwesty-
cji Strategicznych do budowy ka-
nalizacji sanitarnej w miejscowości 
Miodary – 95 proc. wartości zada-
nia. Co prawda przygotowaliśmy 
i złożyliśmy trzy projekty do tego 
programu, a tylko jeden uzyskał ak-
ceptację, ale i tak cieszymy się, że 
chociaż ten jeden został zaaprobo-
wany, ponieważ każda złotówka po-
zyskana dodatkowo do budżetu jest 
wielką radością, a zwłaszcza na taką 
wartość. Otrzymane już dofinanso-
wania stanowią prawie jedną trze-
cią naszego tegorocznego budżetu 
ogółem – przeprowadzenie tych in-
westycji bez dofinansowana było-
by nierealne. Kolejna inwestycja to 
renaturyzacja zbiornika wodnego 
w zabytkowym parku w Dąbrowie, 
gdzie planuje się kompleksowe za-
gospodarowanie zbiornika i terenu 
wokół niego. Pozyskaliśmy dofinan-
sowanie w wysokości 70 proc. war-
tości zadania z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego. Powstanie fajne 
miejsce w zabytkowym parku, m.in. 
stanowiska obserwacyjno-eduka-
cyjno-przyrodnicze, altana, ławki, 
ekologiczny plac zabaw. Złożyliśmy 
też dwa wnioski o dofinansowanie 
zadań do programu wspierającego 
gminy popegeerowskie. Dotyczą one 
budowy kanalizacji w Miejscu i prze-

budowy dróg na terenie gminy – cze-
kamy na rozstrzygnięcie naboru… 
Aplikujemy również w naborach 
o dofinansowanie przedsięwzięć nie-
inwestycyjnych, które z jeszcze więk-
szym sukcesem się kończą.

Wszechstronnie atrakcyjna
Gmina Świerczów jest wszech-

stronnie atrakcyjna. Na tę atrak-
cyjność  wpływają  za równo 
uwarunkowania przyrodnicze, ko-
munikacyjne, jak i rezultaty działań 

na rzecz zintegrowanego rozwoju 
poszczególnych sfer życia w zakre-
sie mieszkalnictwa (innowacyjny 
program „Działki dla Młodych”), 
ochrony środowiska (program do-
tacyjny), dostępności komunika-
cji publicznej. Zresztą kreatyw-
ność, działania gminy na rzecz 
innowacyjności i osiągnięte rezul-
taty uznane zostały za nowatorskie 
w skali kraju w 2021 roku – gmina 
Świerczów otrzymała wyróżnienie 
jako jedyna gmina w wojewódz-
twie opolskim w konkursie „Inno-
wacyjny samorząd 2021”. Gmina 
Świerczów dysponuje działkami 
przeznaczonymi pod budownictwo 
jednorodzinne i nie słabnie zainte-
resowanie tymi nieruchomościami. 

– Wszystko dzięki naszemu in-
nowacyjnemu programowi „Działki 
dla Młodych” – uważa wójt Barbara 
Bednarz. – Mamy jeszcze działki 
do zbycia, powstają nowe domy, 
również na działkach prywatnych 
i jest zainteresowanie tymi nieru-
chomościami. Zapewne dlatego, 
że pod względem osadnictwa na-
sza gmina jest bardzo atrakcyjna 
z powodu niebagatelnych dóbr na-
tury, przyrody, czystości wody 
i powietrza, krajobrazu i spoko-
ju życia. Ponadto jesteśmy dobrze 
skomunikowani, ponieważ leżymy 
przy wyremontowanych drogach, 
w tym drodze wojewódzkiej, na 
odcinku Namysłów – Opole, która 
przebiega przez naszą gminę. Par-
tycypujemy w kosztach opracowa-
nia dokumentacji przebudowy od-
cinka drogi wojewódzkiej nr 454. 
Dzięki tej inwestycji przez naszą 

Dobre miejsce do życia
gminę będzie przebiegała ta droga 
w całości odremontowana, od Bie-
strzykowic aż po Krogulną, czyli 
do granicy gminy Pokój. Corocz-
nie staramy się przeprowadzać in-
westycje drogowe na terenie gmi-
ny. Zatem dzisiaj ktoś, kto mieszka 
na terenie fajnej gminy Świerczów 
i ma samochód, ma również bli-
sko do większych aglomeracji. 
Poza tym wielkimi krokami zbliża 
się ziszczenie mojego wieloletnie-
go marzenia – aby móc przejechać 
ścieżką rowerową z Namysłowa do 
Opola. Reasumując, z przekona-
niem twierdzę, że nasza gmina jest 
naprawdę atrakcyjnym i dobrym 
miejscem do życia.

Zgodnie, czyli lepiej i szybciej
Już przed wieloma wiekami 

Rzymianie mówili: „Gdzie zgoda, 
tam zwycięstwo”. Zgoda i zarazem 
owocna współpraca włodarzy gmin 
z radnymi niezbędna jest także 
w polskich samorządach. Tylko 
wtedy pracuje się szybciej i wydaj-
niej na rzecz ogółu. 

– Uważam, że moja współpraca 
z Radą Gminy Świerczów jest co-
raz lepsza i wszystko idzie nam 
sprawnie – zaznacza wójt Barbara 
Bednarz. – Przez ostanie dwa lata 
nie było w zasadzie żadnych prob-
lemów z procedowaniem uchwał. 
Bywa, że czasami radni mają od-
mienne opinie dotyczące różnych 
kwestii, ale najważniejsze, że za-
wsze dochodzimy do konsensusu 
i udaje się nam razem rozwijać 
gminę i wspólnie działać na rzecz 
całej naszej społeczności. Dzisiaj 
w zarządzaniu gminą przeszkadza 
mi najbardziej brak stabilizacji fi-
nansowej związany z inflacją, cho-
ciaż trzeba wykorzystywać wszel-
kie nadarzające się możliwości, 
a zarazem działać ostrożnie, bo-
wiem ceny zmieniają się z dnia 
na dzień. Natomiast największym 
marzeniem jest to, aby wszystkie 
nasze projekty i wnioski zostały 
zaakceptowane do dofinansowania. 
Te projekty jesteśmy w stanie zre-
alizować, posiadamy środki na 
wkład własny, a wpłyną one zna-
cząco na jeszcze lepszy poziom 
życia całej naszej społeczności.

S.G. (TS)

Wójt Barbara Bednarz
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Świerczów z lotu ptaka
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Kłodzko – gmina

W krosnowickiej „Podhalance”  
– po dwuletniej przerwie –  
27 maja samorząd gminy Kłodzko 
uhonorował ludzi, którzy 
wyróżniają się ponadprzeciętnym 
zaangażowaniem we wszelkie 
działania związane z szeroko 
rozumianym życiem gminy, 
a także nagrodził świetnie 
prowadzących swoje gospodarstwa 
agroturystyczne. Na uroczystej gali 
wręczono Podkowy Biznesu  
Wójta Gminy Kłodzko oraz  
Nagrody Roku Gminy Kłodzko  
„Ranunculus Penicillatus”  
– popularne i prestiżowe Jaskry. 

Gości – w tym m.in. posła Jacka Prota-
siewicza, członka Zarządu Powiatu Kłodz-
kiego Ryszarda Niebieszczańskiego,  
wójta gminy Stoszowice Pawła Ganca-
rza, radnych powiatowych i gminnych, 
sołtysów, dyrektorów jednostek gmin-

nych, przedstawicieli Wojska Polskiego 
i więziennictwa – witali przewodniczący  
Rady Gminy Kłodzko Ryszard Jastrzębski  
i wójt Zbigniew Tur. 

– Tym, którzy zasłużyli się w dzia-
łalności gminy warto szczególnie po-

dziękować – podkreślił wójt Zbigniew 
Tur – a ponieważ dzisiaj obchodzimy 
także Dzień Samorządu Terytorialnego, 
dziękuje serdecznie parlamentarzystom  
i przedstawicielom służb mundurowych 
za życzenia z okazji tego święta. 

Ponadto wójt zaprezentował doko-
nania inwestycyjne samorządu gminy  
Kłodzko w ostatnich dwóch latach  
i przedstawił tegoroczne priorytety bu-
dżetowe gminy, która rozwija się nie-
zwykle dynamicznie, wzbogacając kon-
sekwentnie i z powodzeniem od wielu lat 
swoją infrastrukturę.

Uroczystości uświetniły: Dziewczęcy 
Zespół Wokalny Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I st. w Kłodzku, Kłodzki Chór 
Concerto Glacensis, Kwartet Kameralny 
Piu Mosso oraz zespół Marzenie.

S.G. (TS)

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
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Jaskry i Podkowy

INICJATYWA – PROJEKT – PRODUKT ROKU
Nagroda: Marek Kmiecik – Domy Słońca 
Nominacje: • Orszak Trzech Króli w Krosnowicach, • Świąteczna Wioska 
Jaszkowa Dolna, • Piekarnia Rzemieślnicza Ekochleb – Sudeckie Pieczywo 
wyrabiane na zakwasie żytnim
PRZEDSIĘBIORCA ROKU

Nagroda: Przedsiębiorstwo Piekarsko-Cukiernicze Machela Sp. z o.o. 
Nominacje: • Poliamid Plastics s.c., • Bartosz Jędorowicz – Tartak Bartosz
SPONSOR ROKU

Nagroda: Christel Kaven
Nominacje: • Paweł Marcak, • Arkadiusz Kwaśny
NAJLEPSZA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA – KULTURALNA – NGO

Nagroda: Jolanta i Edward Szymczakowie – Miodowa Pasieka od Pokoleń  
w Gorzuchowie
Nominacje: • Towarzystwo Miłośników Krosnowic, • Stowarzyszenie 
Inicjatywa Edukacyjna „Nasze Żelazno”
SPOŁECZNIK – WOLONTARIUSZ ROKU

Nagroda: Siostry Franciszkanki Szpitalne z Ołdrzychowic Kłodzkich
Nominacje: • Rafał Jurak, • Klaudia Cieślik, • Tadeusz Olejnik
OSOBOWOŚĆ ROKU

Nagroda: Oliwier Wcisło 
Nagroda: Natalia Grzegorzewska
ZŁOTY JASKIER ZA PROMOCJĘ

Nagroda: Joanna, Hubert i Ewa Krechowie
Nominacje: • Jerzy Skiba, • Marek Gałowski, • Magda Basińska
JASKRY SPECJALNE

Nagroda: Zdzisława Gębska
Nagroda: Dominik Jarocki
Nagroda: Franciszek Piszczek
Nagroda: Ochotnicza Straż Pożarna w Ołdrzychowicach Kłodzkich
Nagroda: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelaźnie

Podkowami Biznesu Wójta Gminy 
Kłodzko 2022 nagrodzono agrotury-
styki: • Sylwii i Jarosława Świniańskich 
„Agro-Rest” z Żelazna, • Barbary i Je-
rzego Kłonowskich „Apartament pod 
Lasem” w Marcinowie, • Małgorzaty Pa-
prockiej „Biała Paprotka” w Szalejowie 
Górnym, • Haliny Grabki „Dolina Wil-
czy” w Wilczej, • Arlety Kalinowskiej 
„Domek Gargamela” w Żelaźnie, • Ali-
cji Paliszkiewicz „Domek jak z Bajki”  
w Marcinowie, • Katarzyny Czuby-
-Kowal i Jarosława Czuby „Kowalowe 
Wzgórze” w Kamieńcu, • Mirosławy 
Kolasińskiej „La Colline” w Rogów-
ku, • Anny Kucharskiej „Nad Łąkami”  
w Ruszowicach, • Małgorzaty i Jarosła-
wa Szelbracikowskich „Pod Świerkami”  
w Starkowie, • Joanny Smolińskiej „Ro-
manówka” w Romanowie, • Grzegorza 
Kowalczyka „Szalejówka” w Szalejowie 
Górnym, • Anety Janoszek „U Janosika” 
w Święcku, • Adama Momota „U Kasi” 
w Roszycach, • Marii i Kazimierza Kan-
torów „U Kazka” w Ołdrzychowicach 
Kłodzkich, • Barbary i Marka Lechociń-
skich „U Macieja” w Ławicy, • Andrze-
ja Piwowara „Wezuwian” w Jaszkowej 
Górnej, • Arnolda Różewicza „Willa Wi-
dok” w Starym Wielisławiu oraz • Barto-
sza Błaszczaka „Wilcza” w Wilczej. 

Dzień kłodzkich Jaskrów i Podków Biznesu był bardzo radosny i dla nagradzanych, i dla nagradzających…

Zespół Marzenie zaśpiewał i zagrał jak zawsze – pięknie

RANUNCULUS PENICILLATUS 2022 PODKOWY BIZNESU 2022
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Wrocławskie Muzeum Narodowe 
i jego oddziały to miejsca bardzo 
wielu działań edukacyjnych  
dla dzieci i dorosłych.  
To również księgarnia z czasami 
wyjątkowymi publikacjami.  
No i oczywiście wystawy.  
Bywa, że szczególne…

Do szczególnych, wyjątkowych 
i na swój sposób obowiązkowych 
wystaw prezentowanych we wroc-
ławskim Muzeum Narodowym,  
a mówiąc dokładniej w jego oddziale 
– Muzeum Etnograficznym, zaliczam 
udostępnione w pierwszej połowie 

maja „Nie-zabawki” Piotra Rogaliń-
skiego. To wystawa czasowa, która 
będzie dostępna do połowy sierpnia. 
Jej wyjątkowość można próbować 
opisywać, ale chyba najlepiej wejść 
w świat niecodziennych, przemyśla-
nych, bardzo autorskich rzeźb.

„Nie-zabawki” Piotra Rogaliń-
skiego opowiadają o nas, ludzkim 
losie. Są zatrzymanymi w drewnie 
śladami dobra i zła, miłości i śmier-
ci, pracy i wypoczynku. W zasadzie 
wszystkimi pokazywanymi rzeź-
bami – instalacjami można by się 
bawić. Byłaby to zabawa w życie. 
Nie zawsze wesoła. Ale też nie za-

wsze smutna… Jak mówi kurator-
ka i inicjatorka tej wystawy Marta 
Derejczyk: „Swą formą i surowoś-
cią przypominają archaiczne przed-
mioty. Umieszczone w nowych kon-
tekstach, poruszają istotne ludzkie 
sprawy: trud życia codziennego, in-
tymny kontakt z drugą osobą, miłość,  
a także samotność i śmierć”.

Na co dzień oprócz rzeźb Piotr 
Rogaliński tworzy też akcesoria dla 
bębniarzy, takie jak pałeczki, druciki, 
trójkąty-stalki i brzękadła mosiężne. 
Jako aktor współtworzył przedsta-
wienia w Teatrze Studio Czyczkowy  
i Teatrze Węgajty. Prowadzi war-
sztaty teatralne dla młodzieży i osób  
z niepełnosprawnościami. Przygo-
towuje audycje dla dzieci o tematy-
ce nawiązującej do kultury ludowej. 
Od kilku lat gra w kapelach 
prezentujących muzykę tra-
dycyjną, ale nie tylko. Wie-
le z tych elementów znaj-
dziemy też na wystawie 
we wrocławskim Muzeum  
Etnograficznym. Sam  
autor o nie-zabawkach, któ-
re tworzy, mówi, że kontra-
stują one ze współczesnym 
światem pełnym koloru i szybkiego 
obrazu. W konsumpcyjnym, niereal-
nym, bajkowym świecie, kreowanym 
przez producentów, człowiek trakto-

Zabawa w życie

wany jest przedmiotowo, jest klien-
tem, a w wielu przypadkach produk-
tem. W nie-zabawkach zawarta jest 

niezgoda na takie trakto-
wanie człowieka, jego ciała  
i sfery duchowej. Nie-za-
bawki zawierają także ele-
ment niepełnosprawności: 
ludzie nie posiadają rysów 
twarzy, w postaciach zwie-
rzęcych trudno rozpoznać 
gatunek, pojazdy w rze-
czywistości nie mogłyby 

się poruszać. Stają w opozycji do dą-
żeń stworzenia „doskonałego czło-
wieka w doskonałym świecie”. Są 
także marzeniem o lepszym świecie. 

Warto pomarzyć wśród prac Piotra 
Rogalińskiego!

Natomiast w gmachu głównym 
Muzeum Narodowego we Wrocła-
wiu do 28 sierpnia czynna jest jeszcze 
„krucha” wystawa prezentująca do-
robek jednego z najciekawszych tan-
demów projektanckich w powojen-
nej historii wzornictwa szkła – Eryki  
i Jana Drostów. Moim zdaniem jest to 
o tyle ciekawa kolekcja, że znakomi-
ta większość pokazywanych prac to  
naczynia użytkowe. Nie sztuka dla 
sztuki, a sztuka dla człowieka. Bo rze-
czy piękne, niezwykłe powinny nam 
towarzyszyć jak najczęściej…

Tomasz Miarecki„Nie-zabawki” Piotra Rogalińskiego we wrocławskim Muzeum Etnograficznym to wystawa szczególna 

„Krucha” wystawa Eryki i Jana Drostów 
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Czas ma to do siebie,  
że płynie, a my razem z nim…  
Tak samo płynie czas 
teatralnych bohaterów: gdy 
spada kurtyna, czas się kończy. 
Ale na szczęście nie zawsze! 
Bywa bowiem i tak, że kurtyna 
się podnosi i mamy nowy czas 
dla znanych już bohaterów. Tak 
jest z bohaterami znakomitych 
dwóch komedii Raya Cooneya  
– Mayday i Mayday 2  
od trzydziestu lat goszczą  
na wrocławskich scenach… 

A w marcu dołączyła do nich te-
goż Cooneya Mayday Bigamistka. 
W pierwszych Maydayach bohate-
rem jest mężczyzna – taksówkarz,  
w Maydayu trzecim – mamy boha-

terkę, taksówkarkę. Johna Smitha  
i Jackie Smith łączy rzecz bar-
dzo szczególna – biga-
mia. John miał dwie żony,  
Jackie ma dwóch mężów. 
Zawód doskonale jej w ma-
newrowaniu między dwo-
ma domami w sąsiadują-
cych dzielnicach Londynu 
służy (podobnie jak słu-
żył Johnowi Smithowi), 
panowie pojęcia nie mają  
o swoim istnieniu, a każdy z nich do 
związku z Jackie wnosi coś innego: 

Mark Smith  
– mąż nr 1 – to 
łagodny fajt-
łapa ,  Ba r ry 
Smith – mąż  
nr 2 – to pło-
nący seksem 
s u p e r m a n . 
Wszystko gra! 
Ale cudów nie 
ma, coś się mu-
si popsuć. Wy-
padek. Wkra-
cza pol icja . 

Śledztwo. Absurd goni absurd, splą-
tanie plącze splątanie… Mayday  
Bigamistka to jednak nie tylko świet-
na zabawa, to także prawdziwie po-
ważne pytanie o to, co komu wolno, 
to krok w nową feministyczną rze-
czywistość, znakomicie wyreżyse-
rowany i zagrany – 30 czerwca oraz  

1, 2 i 3 lipca można będzie 
zobaczyć na scenie WTK, 
jak się losy bigamistki  
toczą…

A 24 i 25 czerwca na 
scenie szaleństwo. A do-
kładnie Szalone nożyczki  
Paula Pörtnera, rzecz  
o królestwie mistrza noży-
czek i grzebienia Antonie-

go Wziętego, który lokal wynajmuje 
od pianistki, Izabeli Richter. Wszyst-
ko gra do chwili, gdy mistrzyni for-
tepianu w mieszkaniu mieszczącym 
się nad salonem fryzjerskim pada 
ofiarą morderstwa. Podejrzany jest  
i Tonio, i personel zakładu, i przeby-
wający w nim klienci, a wśród nich 
dwaj policjanci, którzy natychmiast 
podejmują śledztwo. Kto jest mor-
dercą? O tym zdecyduje… publicz-
ność! W sumie – znakomita zabawa, 
a w niewesołym czasie, jaki nas gnę-
bi, to bardzo cenna rzecz.

Równie dobrze bawić się będzie-
my na Antonina Procházki Z twoją 

Ciąg dalszy następuje…

córką? Nigdy! (19, 23 i 24 czerw-
ca). To historia perypetii dwóch 
par małżeńskich (Szimandlowie  
i Koukolikowie), z których jedna, 
znużona nieco i znudzona małżeń-
skim życiem, postanawia ponownie 
wyjechać po la-
tach w podróż po-
ślubną, a druga, 
przykładne na oko 
stadło, ma w tym 
czasie zaopieko-
wać się ich córką. 
I rzeczywiście,  
w pewnym mo-
mencie do do-
mu Koukolików, 
gdzie została owa 
có rk a ,  w pa d a 
kontrola Sziman-

dlów… Co z tego wyniknie? Tym, 
którzy jeszcze przedstawienia nie 
widzieli, zdradzę, że wyniknie wie-
le, zabawnie i niegłupio, do tego  
z piosenkami Karela Gotta w tle.

Ata

Paul Pörtner „Szalone nożyczki” Ray Cooney „Mayday Bigamistka”

Antonin Procházka „Z twoją córką? Nigdy!”
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Rynkowy 
bigos
»	Prezes Zarządu Giełdy Pa-

pierów Wartościowych w Warsza-
wie zwrócił się do szefów giełd na 
świecie z apelem o przeznacze-
nie 0,25 proc. swoich przychodów 
za 2021 r. na pomoc uchodźcom 
z Ukrainy. GPW jako pierwsza 
podjęła taką decyzję, zaraz po ro-
syjskiej agresji na Ukrainę.
»	Nie w Warszawie, Gdań-

sku czy Krakowie, a w Chorzo-
wie, Wałbrzychu, Rudzie Śląskiej 
i Płocku średnie ceny ofertowe 
mieszkań rosły w ciągu ostat-
niego roku najmocniej – wynika  
z danych portalu Bankier.pl. 
»	W Rosji i poza jej granica-

mi zmarło w ostatnich miesiącach 
kilku menedżerów wysokiego 
szczebla związanych z koncerna-
mi energetycznymi. Takie przy-
padki rosyjskiego biznesu?
»	Pandemia COVID-19 była 

dobra dla portfeli bogatych. We-
dług analizy opublikowanej przez 
organizację humanitarną Oxfam, 
do grona miliarderów od 2020 ro-
ku dołączyło około 573 osób, co 
daje globalną liczbę 2668 osób. 
Szacunki te oznaczają, że pod-
czas pandemii średnio co 30 go-
dzin przybywał nowy miliarder. 
Raport, który opiera się na danych 
zebranych przez „Forbesa”, anali-
zuje wzrost nierówności w ciągu 
ostatnich dwóch lat.
»	Polscy przedsiębiorcy (i nie 

tylko oni) nie mogą zrozumieć, 
dlaczego podatek na służbę zdro-
wia zależy od osiąganego docho-
du. To jedna z tajemnic Polskiego 
Ładu.
»	Finowie rzucili się na mo-

del długopisu za 8 euro, któ-
rym szef MSZ Finlandii Pekka  
Haavisto podpisał wniosek o ak-
cesję kraju do NATO. Jednorazo-
wy cienkopis stał się przebojem  
i został wyprzedany z sieci han-
dlowej Stockmann – podał dzien-
nik „Helsingin Sanomat”. 
»	Między innymi Niemcy, 

Włochy i Holandia łamią ustale-
nia Unii Europejskiej dotyczące 
opłat za rosyjski gaz. Biznes waż-
niejszy od praworządności?
»	Jak podał „Puls Biznesu”, 

przedsiębiorcy zyskają możliwość 
samodzielnego badania trzeźwo-
ści pracowników w godzinach 
pracy. 

Do rynkowego garnka zaglądał
Damian Bukowiecki

Zmniejszenie wartości 
składanych zamówień, prośba 
o dłuższe terminy płatności 
na fakturach, rezygnacja 
z planowanych zleceń… 
Średnio co trzeci właściciel 
firmy doświadcza ze strony 
kontrahentów przeróżnych 
zachowań, które tamci 
tłumaczą… wojną w Ukrainie 
– wynika z badania Krajowego 
Rejestru Długów Biura 
Informacji Gospodarczej. 
Wiele z tych zjawisk nie ma 
podłoża ekonomicznego,  
a psychologiczne – zapewniają 
eksperci i przypominają,  
że podobne reakcje biznesu 
obserwowaliśmy  
na początku pandemii.

Nic nie wskazuje na to, by woj-
na za naszą wschodnią granicą 
miała szybko dobiec końca. Tym-
czasem przedłużający się konflikt 
w Ukrainie odciska coraz większe 
piętno nie tylko na polskiej gospo-
darce, ale również na polskich fir-
mach. I to niezależnie od tego, czy 
prowadzą one interesy na wscho-
dzie Europy, czy też nie.

Jak pokazuje badanie „Biznes 
a Ukraina” przeprowadzone pod 
koniec marca 2022 r. przez TGM 
Research na zlecenie KRD BIG, 
38 proc. właścicieli firm z sekto-
ra MSP uważa, że wojna rosyjsko-
-ukraińska ma lub będzie miała 
negatywny wpływ na ich działal-
ność. Skłania to przedsiębiorców 
do podejmowania decyzji mających 
na celu lepszą ochronę własnych 
interesów. Jednak, zdaniem eks-
pertów, to nieuzasadnione obawy  
– większość z nich nie ma pokrycia 
w rzeczywistości. W praktyce na-
tomiast takie działania przynoszą 
tylko szkodę mniejszym i słabszym 
partnerom biznesowym. 

A są to: 
• wstrzymywanie płatności za 
produkty lub usługi, 
• opóźnianie płatności za pro-
dukty lub usługi, 
• prośba o dłuższe terminy płat-
ności na fakturach, 
• rezygnacja z zaplanowanych 
projektów lub zleceń, 
• odraczanie zaplanowanych pro-
jektów lub zleceń, 
• zmniejszenie wartości składa-
nych zamówień.

Już średnio co trzeci przedsię-
biorca doświadczył ze strony kon-
trahenta każdego z tych zjawisk.

Zamrożona gotówka
i odwołane projekty

Najwięcej, bo 44 proc. bada-
nych przedsiębiorców, uskarża się 
na zmniejszenie wartości składa-
nych zamówień przez kontrahen-
tów. Tamci z kolei wstrzymują się 
z większymi wydatkami, argu-
mentując swoje decyzje niestabil-
ną sytuacją ekonomiczno-gospo-
darczą naszego kraju i związaną  
z tym rosnącą inflacją. 

– Z rozmów z naszymi klienta-
mi wynika, że firmy decydują się 
tylko na konieczne zakupy, akumu-

lując środki finansowe i czekając 
na lepsze warunki do inwestowa-
nia. Stanowi to poważny problem 
dla dostawców, którzy dotychczas 
zbywali większe ilości towarów,  
a teraz, na skutek decyzji kon-
trahentów, muszą je magazyno-
wać lub szukać nowych możliwo-
ści zbytu. Zmniejszenie wolumenu 
sprzedaży oznacza dla przedsię-
biorstwa również mniejszy zysk  
i gotówkę zamrożoną w niesprze-
danym towarze – tłumaczy Dariusz  
Szkaradek, prezes firmy faktorin-
gowej NFG, na co dzień obsługu-
jącej sektor MSP.

Największe wskazania w tym 
zakresie pochodzą od firm z branży 
handlowej – 57,4 proc. i budowlanej 
– 56,13 proc. Zjawisko to występu-
je najczęściej w firmach średnich  
– 47 proc. (zatrudniających od 50 
do 249 osób) i zlokalizowanych  
w regionie północnym (kujawsko-
-pomorskie, pomorskie, warmiń-
sko-mazurskie) – 78,7 proc.

Ale nie tylko mniejszy zysk jest 
problemem. Wielu przedsiębiorców 
uskarża się na utracone kontrak-
ty. Negatywną konsekwencją takiej 

sytuacji może być utrata płynności 
finansowej, a także brak dostępu do 
szybkiego finansowania.

– Według badania KRD, bli-
sko 30 proc. przedsiębiorców  
z sektora MSP spotkało się z odra-
czaniem zaplanowanych projektów 
lub zleceń przez kontrahentów,  
a 35 proc. z całkowitą rezygnacją 
z nich. W efekcie takie przedsię-
biorstwa znalazły się bez zleceń 
i bez pieniędzy. Zostały też nagle 
pozbawione możliwości szybkiego 
finansowania chociażby w posta-
ci faktoringu, bo nie mogą prze-

cież wystawić faktury za projekt, 
którego de facto nie zrobili. Płyn-
ność finansowa tych firm zawisła 
na włosku – komentuje Dariusz 
Szkaradek.

W największym stopniu prob-
lem ten dotyczy firm z branży han-
dlowej i zlokalizowanych w połu-
dniowo-zachodniej części kraju 
(woj. dolnośląskie i opolskie). Zde-
cydowanie częściej przedsiębiorcy 
skarżą się na całkowitą rezygnację 
z zaplanowanych wcześniej pro-
jektów, aniżeli na ich odraczanie.

Psychologiczne podłoże
zatorów

Kolejnym problemem przedsię-
biorców jest opóźnianie płatno-
ści bądź całkowite wstrzymywa-
nie zapłaty przez kontrahentów. 
Z tym pierwszym zjawiskiem mu-
si się mierzyć 33 proc. przedsię-
biorców, a z drugim – 30 proc. Są 
to przeważnie firmy budowlane  
i transportowe. Zdaniem eksper-
tów, takie zachowanie to nic in-
nego jak kredytowanie swojej 
działalności kosztem innych pod-
miotów na rynku.

– W pierwszych miesiącach 
pandemii mieliśmy do czynienia  
z podobną „reakcją obronną” firm, 
która w istocie nie miała podłoża 
ekonomicznego, a psychologicz-
ne. Spośród badanych przez nas 
wtedy przedsiębiorców 27 proc. 
przyznawało wprost, że choć ma 
pieniądze, to nie płaci, bo wo-
li je trzymać na czarną godzinę,  
a 65 proc. ankietowanych podej-
rzewało o to swoich kontrahentów. 
Dziś z podobnym problemem mie-
rzy się co trzeci badany. Oczywi-
ście trudno znaleźć wytłumacze-
nie dla tak nieetycznych zachowań, 
zwłaszcza że jak pokazała rzeczy-
wistość, wstrzymywanie płatności 
działa na niekorzyść całej gospo-
darki, nakręcając przy tym spiralę 
zatorów płatniczych i przyczynia-
jąc się do spadku poziomu zaufa-
nia wśród firm – tłumaczy Adam 
Łącki, prezes KRD.

Godzą się z obawy
o utratę kontraktów

Ale są też kontrahenci, któ-
rzy najpierw próbują się dogadać. 
Stąd 38,43 proc. właścicieli firm 
spotkało się z prośbą o wydłuże-
nie terminu płatności na fakturze  
„z powodu wojny w Ukrainie”. To 
głównie firmy średnie i z bran-
ży budowlanej. W tym wypadku 
przyczyny takich próśb mogą być 
zarówno ekonomiczne, jak i psy-
chologiczne. A z podobnymi zja-
wiskami mieliśmy do czynienia 
również w pandemii. 

– Wówczas przedsiębiorcy bar-
dzo często potrzebowali więcej 
czasu na zgromadzenie środków 
niezbędnych do uregulowania na-
leżności, bo ich kontrahenci mie-
li problem z wypłacalnością i sy-
gnalizowali opóźnienia. Dużym 
problemem były też zerwane łań-
cuchy dostaw, co wstrzymywało 
ich własne kontrakty. Dziś łańcu-
chy dostaw wciąż stanowią realny 
problem, a do tego doszły wysokie 
ceny materiałów, surowców, kom-
ponentów, podzespołów. Ponadto 
firmy chcą zyskać na czasie, aby 
dłużej obracać pieniędzmi i być 
fair w stosunku do swojego do-
stawcy – wyjaśnia Adam Łącki.

Firmy z sektora MSP najczęś-
ciej odraczają swoim klientom 
termin płatności o 14 i 30 dni, 
ale robią to niechętnie i nierzad-
ko kosztem własnej płynności  
finansowej. 

(IPR)

Wojna jak pandemia
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Radwanice – str. 10
Głubczyce – str. 6Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – str. 5

Ziębice – str. 10 Wrocław – NFM – str. 4
Ścinawa – str. 6

ZOO Wrocław wraz  
z Uniwersytetem Wrocławskim 
odtwarza dolnośląską populację 
niewielkiej, nurkującej kaczki 
– podgorzałki (Aythya nyroca). 
Dwadzieścia dwa ptaki zostały 
wypuszczone na Stawy Milickie 
(kompleksy Stawno i Ruda 
Sułowska). Zasilą one lokalną 
populację lęgową i jest szansa, 
że przystąpią do lęgów w Dolinie 
Baryczy jeszcze w tym roku. 

Według polskiej Czerwonej Księgi 
Zwierząt podgorzałka ma status „na-
rażona na wyginięcie”. Populację tych 
kaczek w Polsce w latach 2018-2020 
oszacowano jedynie na 100-130 par, 
czyli kilka razy mniej niż kilkadzie-
siąt lat temu. 

Ponad 90 proc. lęgowisk podgo-
rzałek to stawy rybne. Głównym za-
grożeniem dla tego gatunku jest utra-
ta siedlisk, niszczenie 
terenów podmokłych, 
przebudowa i regula-
cja zbiorników, susze, 
a także drapieżniki,  
w tym gatunki inwa-
zyjne takie jak norka amerykańska, 
szop pracz, jenot. Choć podgorzałka 
nie jest ptakiem łownym, istotnym za-
grożeniem dla niej są także polowania.  
Ze względu na niewielką liczbę podgo-
rzałek w Polsce i krajach ościennych, 
najlepszym sposobem na utrzymanie 
tego gatunku jest zasilenie populacji 
ptakami pochodzącymi z hodowli. 

– Dawniej w Polsce podgorzał-
ka była stosunkowo licznym gatun-
kiem lęgowym z populacją ocenia-
ną na około 400-500 par w latach  
80. XX wieku, z największą popula-
cją na Stawach Milickich. Pod koniec 

ubiegłego wieku jej liczebność spadła 
do zaledwie 40-45 par w całym kra-
ju. Od początku XXI wieku nastąpił 
niewielki wzrost populacji, a obec-
ny jej stan jest bardzo niski i wynosi 

100-130 par lęgowych 
w całej Polsce – mówi 
prof. dr hab. Tadeusz 
Stawarczyk, ornitolog 
z Uniwersytetu Wroc-
ławskiego. W Dolinie 

Baryczy zachowała się mniej więcej 
1/3 populacji polskich podgorzałek, 
licząca około 40 par lęgowych. 

„Projekt podgorzałka” 
z wielką szansą na sukces

ZOO Wrocław wraz z Uniwersy-
tetem Wrocławskim realizuje „Pro-
jekt podgorzałka”, którego celem jest 
zwiększenie liczebności tego gatun-
ku na Dolnym Śląsku. Chcemy, by 
kaczek było za kilka lat kilkukrotnie 
więcej niż obecnie. W maju zawieź-
liśmy do rezerwatu Stawy Milickie 
pierwsze dwa transporty podgorzałek 

w ramach naszego projektu. Łącznie 
przywróciliśmy naturze 22 kaczki: 
kilka z nich z hodowli ZOO Wroc-
ław, a pozostałe otrzymaliśmy od zoo  
w Bratysławie i Tierparku w Berlinie.

– Program wsiedlania podgorzałek 
pochodzących z ogrodów zoologicz-
nych trwał będzie pięć lat i w tym cza-
sie do rezerwatu Stawy Milickie może 
trafić nawet kilkaset podgorzałek – 
informuje Mirosław Piasecki, dyrek-
tor naczelny ZOO Wrocław. – Mamy 
nadzieję, że pewna ich grupa osiądzie 
tu i sama zacznie wyprowadzać lęgi  
w kolejnych latach. Podgorzałki otrzy-
mały obrączki identyfikacyjne i będą 
stale monitorowane przez naukowców 
ze stacji ornitologicznej Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

Przykład zza zachodniej grani-
cy pokazuje, że podobne programy 
wypuszczania podgorzałek do natu-
ry mają sens i kończą się sukcesem. 
Kilkanaście ogrodów zoologicznych 
i instytucji w Niemczech przekazy-
wało ptaki do wypuszczenia nad je-

ziorem Steinhuder 
Meer w pobliżu 
Hanoweru w Dol-
nej Saksonii. Tam 
były przyzwycza-
jane do życia na 
wolności. Pro-
gram ma bardzo 
dużą skuteczność: 
przez osiem lat je-
go trwania do na-
tury wróciło pra-
wie 800 kaczek. 
Naukowcy obser-
wowali je nad tym 
samym jeziorem 
jeszcze przez wie-
le lat od momen-

tu wypuszczenia. Mamy nadzieję, że 
nasz dolnośląski program będzie miał 
podobną skuteczność. 

– Projekt restytucji podgorzałki jest 
wymiernym efektem współpracy mię-
dzy wrocławskim zoo i Uniwersyte-
tem Wrocławskim. Filarem 
tej współpracy jest Wydział 
Nauk Biologicznych, któ-
ry aktywnie angażuje się 
w programy monitoringu  
i ochrony różnych gatunków 
– mówi dr hab. inż. Marcin 
Kadej, dziekan Wydziału 
Nauk Biologicznych Uni-
wersytetu Wrocławskiego. 

– Współpraca z naukowcami jest 
jednym z elementów misji współ-
czesnych ogrodów zoologicznych  
– podkreśla Marta Zając-Ossow-
ska, dyrektor Wydziału Edukacji we 
wrocławskim zoo, koordynatorka  
projektu. – „Projekt podgorzałka” 
obejmuje współpracę trzech ogro-
dów zoologicznych – we Wrocławiu, 
Bratysławie i Berlinie, a także Uni-

wersytetu Wrocławskiego oraz Sta-
wów Milickich S.A. Obecnie projekt 
ma zasięg regionalny, a jeśli się po-
wiedzie i wielkość populacji lęgowej  
w Dolinie Baryczy znacząco wzrośnie, 
może być ogólnokrajowy. 

Podgorzałki – co to za ptaki? 
Podgorzałka (Aythya nyroca) to nasz 

rodzimy gatunek, którego obszar wystę-
powania obejmuje środkową i wschod-
nią Europę, północną Afrykę oraz cen-
tralną Azję. To ptak migrujący – zimę 
spędza głównie poza Europą. Podgo-
rzałki żyją w płytkich zbiornikach bo-
gatych w roślinność i bezkręgowce, 
po które nurkują. Chociaż są wszyst-
kożerne, w ich diecie dominuje mate-
riał roślinny, taki jak nasiona, korzenie  
i rośliny wodne. Nie pogardzą mięcza-
kami (ślimakami), czy też owadami, 
płazami i małymi rybami. Podgorzał-
ki bardzo dobrze nurkują, podobnie 
jak inne grążyce (kaczki nurkujące) 

w odróżnieniu od pławic  
(kaczek pływających).

– W Polsce podgorzał-
ka jest objęta Monitorin-
giem Ptaków Polski, któ-
ry jest prowadzony przez 
Główny Inspektorat Ochro-
ny Środowiska, dzięki cze-
mu jej rozmieszczenie  
w kraju jest dobrze poznane. 

Regularnie występuje tylko w trzech 
rejonach kraju: na stawach rybnych  
w Budzie Stalowskiej, na szeregu sta-
nowisk na Lubelszczyźnie oraz na Sta-
wach Milickich w Dolinie Baryczy. 
Te kluczowe lęgowiska skupiają ok. 
95 proc. populacji krajowej – mówi  
prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk, orni-
tolog z Uniwersytetu Wrocławskiego.

 (Materiał zoo) 

Przywracamy podgorzałki naturze

Wypuszczanie podgorzałek
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