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W Węgrach w gminie Żórawina 12 lipca odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Walki  
i Męczeństwa Wsi Polskiej. – Wieś polska na przestrzeni wieków zawsze broniła i żywiła ojczyznę, 
płacąc za to często najwyższą cenę – mówił prof. STANISŁAW UŁASZEWSKI, prezes dolnośląskiego 
okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK. Następnie prof. Ułaszewski uhonorował wójta gminy 
Żórawina JANA ŻUKOWSKIEGO medalem Wierni Akowskiej Przysiędze – za pielęgnowanie  
etosu AK i BCH, a także tradycji ludowej i za działalność patriotyczną oraz dobre serce  
okazane uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Na drodze do 100 mln zł

Rekordowe pieniądze 
na inwestycje

– Nie koncentrujemy się na problemach, ale przemy  
do przodu – uśmiecha się burmistrz IGOR BANDROWICZ.  
– Dobrze pamiętam, że gdy rozpoczynałem burmistrzowanie  
w Prusicach, zaczynaliśmy z budżetem 25 mln zł. W tym roku  
nasz budżet przekroczył 63 mln zł i nie ukrywam, że jednym  
z moich strategicznych celów jest doprowadzenie do tego, 
abyśmy w niedalekiej przyszłości przekroczyli 100 mln zł.

– Nie wiem, co nas czeka w najbliższej przyszłości, ale rok 2022 
jest dla gminy Kłodzko rokiem rekordowym pod względem 
inwestycyjnym oraz uzyskanych zewnętrznych środków 
finansowych – mówi wójt ZBIGNIEW TUR. – W poprzednich latach 
na inwestycje przeznaczaliśmy rocznie po 13 lub 14 mln zł, w tym 
roku już mamy na inwestycje 28 mln zł, a wiem, że dostaniemy 
następne pieniądze na modernizację oświetlenia ulicznego.

– Mam kilka marzeń związanych z zarządzaniem Powiatem Wrocławskim. Na pewno chciałbym poprawić 
warunki i komfort pracy w starostwie, i to się niedługo ziści – mówi starosta ROMAN POTOCKI.  
– Trzeba polepszyć warunki nauczania w podlegających nam placówkach oświatowych i zbudować 
zgodny ze standardami specjalny ośrodek edukacyjny dla dzieci z niepełnosprawnościami. Kolejnym 
marzeniem jest ukończenie inwestycji na wszystkich drogach, wybudowanie ścieżek rowerowych  
i odnowienie jak największej liczby zabytków zlokalizowanych na terenie powiatu wrocławskiego.

Sukcesy, trudności 
i marzenia
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W hołdzie ofiarom 
i bohaterom

Na inwestycyjnym froncie
Rok 2022, obarczony pandemią, rosyjską agresją na Ukrainę, 
inflacją i galopadą cen jest – jak dla wszystkich polskich 
samorządów – czasem trudnym, czasem wielu wyzwań dla 
Powiatu Oławskiego. – Ale rozpędzamy się, ponieważ wchodzimy 
w obszar związany z inwestycjami dofinansowywanymi z drugiego 
rozdania rządowego programu Polski Ład – podkreśla 
starosta powiatu oławskiego ZDZISŁAW BREZDEŃ. 
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Mity, fakty, opowiastki
Świnoujście (6935 zł), Szczecin  
(6356 zł) i Wałbrzych (6243 zł) są 
najbardziej zadłużonymi miastami 
na prawach powiatu w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca. Warto też 
podkreślić, że powiaty grodzkie 
stanowią najbardziej zadłużoną grupę 
samorządów. W ciągu siedmiu ostatnich 
lat zadłużenie powiatów grodzkich 
– liczone na jednego mieszkańca – 
zwiększyło się o 1166 zł. Natomiast 
najmniej zadłużonymi miastami w roku 
2021 były ponownie: Jastrzębie-Zdrój 
(206 zł), Biała Podlaska (643 zł) i Nowy Sącz 
(931 zł). Największy wzrost zadłużenia 
odnotowały miasta: Świnoujście  
(1263 zł), Kraków (913 zł) i Opole (896 zł),  
a największe redukcje długów wystąpiły 
w Żorach (1891 zł), Krośnie (422 zł)  
i Sopocie (356 zł). Spośród 65 miast  
niższe wydatki per capita niż w roku 
poprzednim miało siedem miast:  
Konin (o 728 zł), Łomża (o 575 zł), 
Wałbrzych (o 182 zł), Krosno (o 147 zł), 
Białystok (o 103 zł), Gdynia (o 84 zł)  
i Toruń (o 23 zł). Największy wzrost 
wydatków w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca odnotowały miasta na 
prawach powiatu woj. małopolskiego 
(883 zł), lubelskiego (814 zł)  
i wielkopolskiego (792 zł).  
Najmniejszy wzrost charakteryzował 
miasta woj. świętokrzyskiego (3 zł),  
podlaskiego (128 zł), kujawsko- 
-pomorskiego (195 zł) i łódzkiego (251 zł).

• • •
Za niesłuszne aresztowanie sąd 
zasądził 2,3 mln zł na rzecz byłego 
prezydenta Olsztyna Czesława Jerzego 
Małkowskiego, który od 2008 roku 
był oskarżany o gwałt na ciężarnej 
urzędniczce. W pierwszym procesie,  
który toczył się przed sądem  
w Ostródzie, został skazany na pięć lat 
pozbawienia wolności, lecz wyrok ten 
uchylił Sąd Okręgowy w Elblągu. Kolejny 
proces Małkowskiego toczył się przed 
Sądem Rejonowym w Olsztynie i sąd 
ten oskarżonego uniewinnił. Wyrok 
uniewinniający w grudniu 2019 utrzymał 
w mocy Sąd Okręgowy w Olsztynie,  
ale od tego wyroku wniesiono kasacje, 
które zostały oddalone. Zatem  
po 14 latach były prezydent Olsztyna 
Czesław Jerzy Małkowski został 
ostatecznie uniewinniony.

• • •
Poznański sąd zdecydował przedłużyć 
areszt burmistrzowi podpoznańskiej 
Murowanej Gośliny – Dariuszowi U. 
W styczniu tego roku na polecenie 
prokuratury funkcjonariusze Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 
burmistrza Dariusza U. i sześć innych 
osób, w tym dwóch przedsiębiorców, 
córkę burmistrza i pracowników 
samorządowych z Murowanej Gośliny. 
Sprawa dotyczy nieprawidłowości,  
do których miało dojść w latach 
2019-2021 w Urzędzie Miasta i Gminy 

Murowana Goślina, a burmistrzowi 
przedstawiono łącznie 12 zarzutów. 
Śledczy zarzucili Dariuszowi U. m.in. 
przyjmowanie łapówek za realizowane 
kontrakty. Ponadto samorządowiec 
miał od swoich podwładnych żądać 
przekazania części przyznanych im 
nagród. Zarzuty dotyczą również 
nadużycia uprawnień poprzez 
własnoręczne wysłanie oraz zlecenie 
wysłania ze służbowych telefonów  
SMS-ów premium wartych 8 tys. zł  
na plebiscyt prasowy. Burmistrz miał 
także polecić poświadczenie nieprawdy 
w dokumencie, przekazać pytania 
konkursowe i odpowiedzi  
osobie ubiegającej się o pracę  
w ośrodku pomocy społecznej, naruszyć 
tajemnicę postępowania karnego 
oraz zataić w swoim oświadczeniu 
majątkowym za 2020 rok przychody  
z firmy ochroniarskiej, którą wcześniej 
prowadził. W maju prokuratura 
poinformowała, że w związku  
z zachowaniem samorządowca  
w trakcie zatrzymania i przeszukania 
jego mieszkania, Dariuszowi U. 
przedstawiono zarzuty dotyczące 
znieważenia i naruszenia nietykalności 
funkcjonariusza CBA oraz zmuszanie go  
do odstąpienia od czynności służbowych 
poprzez groźby i stosowanie przemocy. 
Dariusz U. jest burmistrzem Murowanej 
Gośliny od roku 2014. W wyborach 
samorządowych w 2018 roku zdobył 

prawie 57 proc. głosów, a jego komitet 
wyborczy do Rady Miasta Murowana 
Goślina poparło ponad 46 proc. 
głosujących. Kandydaci startujący  
z komitetu burmistrza uzyskali  
12 z 15 mandatów w radzie.  
Burmistrzowi grozi 10 lat więzienia.

• • •
Województwo opolskie jest najsłabiej 
zaludnionym regionem w kraju, a sytuacja 
demograficzna na Opolszczyźnie jest 
najgorsza w Polsce i można ją określić 
mianem katastrofy demograficznej. 
Cechą charakterystyczną dla  
woj. opolskiego są nasilające się procesy 
starzenia się społeczeństwa, spadek  
liczby osób aktywnych zawodowo  
i nasilające się migracje. W ciągu  
ostatniej dekady w regionie ubyło  
60 tys. osób, a województwo – liczące 
poniżej miliona mieszkańców – jest 
najsłabiej zaludnionym regionem  
w kraju. Według danych z 2020 roku 
ubytek liczby ludności na tysiąc 
mieszkańców w regionie wynosił minus 
sześć i był dwa razy wyższy niż średnia 
krajowa. Zdaniem naukowców sytuacja 
demograficzna w regionie ulegnie  
w najbliższych latach dalszemu 
pogorszeniu ze względu na trwałość 
i nieodwracalność procesów 
demograficznych. Nastąpi też dalsza 
deformacja struktur demograficznych 
ze względu na zwiększający się udział 
osób starszych. Nadal będzie utrzymywał 
się odpływ z regionu osób najlepiej 
wykształconych, zarówno poza granice 
Polski, jak i do ościennych województw  
z dużymi ośrodkami akademickimi  

i chłonnymi rynkami pracy. Nie widać 
przejawów przekształceń w regionie 
mogących wywołać zapotrzebowanie 
na osoby z wykształceniem wyższym, 
zatem rynek pracy pozostanie rynkiem 
pracownika pomocniczego.  
Co więcej, wykształcenie na poziomie 
zawodowym pozostaje atrakcyjne dla 
znacznej części osób, które podobnie 
jak ich rodzice, szukają pracy w innych 
państwach Unii Europejskiej, co wynika 
zarówno z pewnego rodzaju tradycji, jak 
i atrakcyjniejszych warunków płacowych 
w takich państwach jak Niemcy czy 
Holandia. Problemem jest także struktura 
społeczeństwa. W 2020 roku  
na sto osób w wieku produkcyjnym  
w regonie opolskim przypadało 38  
w wieku poprodukcyjnym. Według 
prognoz demografów w 2030 roku będzie 
to 50 osób, przy prognozowanej średniej 
krajowej na poziomie 45.

• • •
W październiku 2021 roku radny 
Powiatu Puławskiego Zbigniew A. 
został skazany za kradzież prądu na 
pięć miesięcy więzienia w zawieszeniu 
oraz grzywnę. Samorządowiec mimo 
wyroku skazującego pobierał dietę, ale 
w lutym tego roku odpis wyroku trafił 
do komisarza wyborczego, który wygasił 
jego mandat. Wtedy też Zbigniewa A. 
skreślono z listy radnych, choć oficjalnie 
jego mandat wygasł w dniu skazania. 
Starostwo uznało, iż były radny musi 
zwrócić diety, które pobierał za pracę  
w radzie w miesiącach, w których  
nie miał już do tego uprawnień.

Podglądacz samorządowy 

Odszedł Kazimierz Janik, 
który przez 28 lat zarządzał 
wiejską gminą Zgorzelec. 

Urodził się 4 września 1947 
roku w Starym Lesie. Od 1971 
do 1977 roku był pracownikiem 
PGR w Pisarzowicach, w latach 
1977-1980 dyrektorem SKR, 
później naczelnikiem UMiG  
w Leśnej, i wreszcie wójtem 
gminy Zgorzelec. W latach 2014- 
-2018 był radnym sejmiku woje-
wództwa dolnośląskiego. 

Z niejednego pieca chleb jadł 
i był wieloletnim samorządow-
cem, człowiekiem doświadczo-

nym, którego szanowali i doce-
niali mieszkańcy gminy, a także 
lubili współpracownicy oraz ko-
ledzy burmistrzowie i wójtowie. 
Pan Kazimierz znał wszystkich 
i Jego wszyscy znali. Ludzie ce-
nili Go za pracowitość, poczucie 
humoru i wrażliwość na krzyw-
dę. Jak miał zadziałać, to za-
działał, a jak miał powiedzieć, 
to powiedział, nie owijając  
w bawełnę. 

Za jego wójtowania gmina 
Zgorzelec rozwijała się niezwy-
kle dynamicznie pod względem 
infrastrukturalnym, osiągając  

również spore sukcesy ran-
kingowe. To m.in. Dolnoślą-
ski Klucz Sukcesu, Filantrop 
Roku, III miejsce w konkursie 
na najlepiej oświetloną gminę  
w Polsce, dwukrotny certyfikat  
Gminy Fair Play, a w roku 2007  
w rankingu „Rzeczpospolitej” 
III miejsce na najlepiej zarządza-
ną polską gminę wiejską. 

O sobie mówił, że urodził się 
optymistą. Podkreślał także, że 
nie wolno stać w miejscu, tylko 
trzeba iść do przodu. Ironizo-
wał, mówiąc, że nie warto zaj-
mować się polityką szkodzącą 
na rozum i międzyludzkie rela-
cje. Zaznaczał, że najważniejsza 
jest budowa społeczeństwa oby-
watelskiego. „A ja to u siebie 
nazywam atmosferą pracy. Tak 
jest w naszym Urzędzie Gminy  
Zgorzelec, gdzie dobrze się 
wszyscy znamy i gdzie sobie po-
magamy, a mieszkaniec gminy 
musi czuć i wiedzieć, że pracu-
ją tutaj ludzie, którzy chcą i po-
trafią mu pomóc, i załatwić jak 
najlepiej jego sprawę” – powie-
dział kiedyś w udzielonym nam 
wywiadzie.

Pana Kazimierza już nie ma, 
ale zostały efekty Jego pracy i Jego  
współpracownicy kontynuujący 
tę dobrą, gospodarską robotę.

Redakcja „Gminy Polskiej” 

Kazimierz Janik

Od 24 lutego do 27 lipca br. 
ponad 358 tys. uchodźców  
z Ukrainy dostało etat w Polsce. 
Większość stanowiły kobiety.

Od 24 lutego do 27 lipca granicę 
polsko-ukraińską przekroczyło po-
nad 5 mln uchodźców. Głównie ko-
biety i dzieci. W analogicznym okre-
sie do Ukrainy z Polski wyjechało 
ponad 3,17 mln osób. Co oznacza, że 
na terenie naszego kraju przebywa 
ok. 2 mln Ukraińców. Wielu z nich 
zaczęło szukać pracy. 

Od wybuchu wojny zatrudnienie 
w Polsce znalazło ponad 358 tys. na-
szych wschodnich sąsiadów. Najwię-
cej osób rozpoczęło pracę w woje-
wództwach: mazowieckim (79 tys.), 
dolnośląskim (37,9 tys.) i łódzkim 
(35,2 tys.). Pracują głównie w prze-
twórstwie przemysłowym, trans-
porcie, gospodarce magazynowej 
oraz w działalności związanej z za-
kwaterowaniem i usługami gastro-
nomicznymi, a także w rolnictwie  
i budownictwie. Wzrost aktywnych 
zawodowo Ukraińców potwierdzają 
też dane Grupy Progres – od wybu-
chu wojny do końca czerwca liczba 
Ukraińców pracujących tymczasowo 
wzrosła o ponad 16 proc. W pierw-
szej połowie bieżącego roku liczba 
naszych wschodnich sąsiadów pra-
cujących tymczasowo nad Wisłą była 

wyższa niż w analogicznym okresie 
roku ubiegłego.

– Aktywizacja zawodowa 
uchodźców z Ukrainy przebiega 
pomyślnie, aczkolwiek wymaga 
wsparcia ze strony władz i instytu-
cji powiązanych z rynkiem pracy.  
Dużym problemem jest nieznajo-
mość języka polskiego w dostatecz-
nym stopniu, także specjalistycz-
nego, dostosowanego do potrzeb 
pracodawców – mówi Andrzej 
Drozd, wiceprezes Polsko-Ukraiń-
skiej Izby Gospodarczej. – Znaczna  
część uchodźców i uchodźczyń pra-
cuje poniżej swoich kwalifikacji za-
wodowych, co jest marnowaniem 
ich potencjału. 

– Większość uchodźców wojen-
nych zamierza wrócić do Ukrainy,  
ale dopiero, gdy będzie to bez-
pieczne. Z raportu ONZ wynika, że  
80 proc. przebywających w Polsce 
Ukraińców spodziewa się, że zosta-
nie tu jeszcze długo. Dlatego już nie-
bawem może nastąpić kolejny wi-
doczny wzrost liczby uchodźców 
ze Wschodu pracujących tymcza-
sowo w Polsce – podkreśla Magda  
Dąbrowska, wiceprezes Grupy Pro-
gres. To również dalsze wyzwanie 
dla samorządów, które od początku 
bardzo aktywnie działają, pomaga-
jąc ukraińskim uchodźcom. 

(GP)

Wojna i praca
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Dwa trwające kryzysy – związane 
z pandemią i wojną na Ukrainie – 
pokazały, że zarówno państwo, 
jak i samorządy oraz biznes 
muszą być przygotowane  
na różne zagrożenia.

– Po kilku miesiącach możemy już 
stwierdzić, że w Polsce te największe 
firmy, odpowiedzialne za krytyczne 
funkcje państwa, przygotowały się 
na sytuację kryzysową i nie zanoto-
waliśmy żadnych po-
ważnych incydentów. 
Wręcz przeciwnie, wi-
dzimy, że niektórzy 
przedsiębiorcy wspie-
rają ukraińskie firmy  
w odtworzeniu ich 
zdolności do funkcjo-
nowania w trakcie wojny. To pokazu-
je, że mamy, po pierwsze, zdolność 
zabezpieczenia tego, co jest na tere-
nie Polski, ale też mamy możliwo-
ści związane ze wsparciem naszych 
sąsiadów – mówi agencji Newseria  
Biznes Janusz Cieszyński, pełnomoc-
nik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, 
sekretarz stanu w KPRM.

Tryb kryzysowy
Pandemia, a potem wybuch woj-

ny w Ukrainie sprawiły, że polskie 
firmy od ponad dwóch lat działają w 
ciągłym trybie kryzysowym. Mimo to  
w pierwszych dniach obu kryzysów, 
jak i na późniejszych etapach, tworzy-
ły rozwiązania będące de facto usłu-
gami bezpieczeństwa – wskazywali 
eksperci podczas Forum Bezpieczeń-

stwa w Łodzi – Miasta i biznes w try-
bie kryzysowym.

– To bardzo ważne, żeby biznes 
był bezpieczny. Jeżeli nie działa ja-
kieś przedsiębiorstwo, to oddziału-
je na klientów, gospodarstwa domo-
we i innych przedsiębiorców – mówi 
pełnomocnik rządu ds. cyberbezpie-
czeństwa. – Widzimy też, jak ważne 
jest zachowanie ciągłości łańcuchów 
dostaw. Wydarzenia, które zaburza-
ją te łańcuchy – takie jak pandemia 

czy wybuch wojny – 
mogą prowadzić do 
negatywnych zjawisk 
ekonomicznych, jak 
np. inflacja, wywoła-
na tym, że zniknęła 
podaż niektórych su-
rowców. To pokazuje, 

że jeżeli myślimy o bezpieczeństwie, 
nie możemy zatrzymać się w grani-
cach tego, co jest w sferze państwo-
wej. Musimy dbać o to, żeby te same 
wymogi bezpieczeństwa spełniali też 
przedsiębiorcy – dodaje.

– Dzisiaj żyjemy w permanentnym 
kryzysie. Trudno jest przewidzieć, 
co jeszcze może nam się wydarzyć. 
Mamy wojnę przy naszej granicy, 
mamy także trochę przykrytą tymi 
wiadomościami wojennymi nieusta-
jącą wojnę cyfrową, dezinformacyjną.  
W tych przestrzeniach musi istnieć 
duża czujność i gotowość do działa-
nia – mówi Maciej Witucki, prezydent 
Konfederacji Lewiatan.

Pełnomocnik rządu ds. cyberbez-
pieczeństwa wskazuje, że na grun-
cie krajowym tę kwestię reguluje 

m.in. ustawa o Krajowym Systemie  
Cyberbezpieczeństwa z 2018 roku, 
która obejmuje nie tylko podmio-
ty publiczne. Wyznacza ona też tzw. 
operatorów usług kluczowych (OUK), 
czyli firmy i instytucje świadczące 
usługi niezbędne dla funkcjonowania 
gospodarki i państwa, w sektorach 
takich jak właśnie energetyka czy 
telekomunikacja, ale również trans-
port, bankowość, ochrona zdrowia, 
zaopatrzenie w wodę pitną i usługi 
cyfrowe. Do obowiązków OUK na-
leży m.in. szacowanie ryzyka i wdro-
żenie proporcjonalnych do niego środ-
ków technicznych i organizacyjnych, 
które zapewnią odpowiedni poziom  
cyberbezpieczeństwa.

Dzisiaj trucht, ale…
– Jeżeli chodzi o działania na po-

ziomie rządu, tutaj od samego po-
czątku w trybie pełnej koordynacji 
pomiędzy wszystki-
mi służbami monito-
rujemy sytuację. Jeżeli  
pojawiają się jakieś za-
grożenia, dbamy o to,  
żeby natychmiast je 
mitygować i wpro-
wadzać odpowiednie 
środki zaradcze. Na ten 
moment możemy po-
zytywnie ocenić sytuację, ale ona nie 
uspokaja nas na tyle, żebyśmy stracili 
czujność – mówi Janusz Cieszyński.

– Trzeba podchodzić do organi-
zacji publicznej tak, żeby na co dzień 
obsługując swoich mieszkańców, była  
w stanie truchtu, żeby miała pewną 

Gdzie pojechać? Co zobaczyć? 
Jak spędzić tegoroczny 
urlop? Pomysłów jest wiele. 
Już w ubiegłym miesiącu 
przedstawiliśmy kilka 
propozycji. Dzisiaj kolejna. 
Przebogata w różne atrakcje.

Jura Krakowsko-Częstochow-
ska, bo tam tym razem chcieliby-
śmy zaprosić naszych czytelników, to 

miejsce dla tych, którzy lubią piesze 
wędrówki, rowerowe eskapady, skał-
kowe szaleństwa, leniwy wypoczy-
nek, poszukiwanie runa leśnego… 
Jednym słowem chyba każdy znaj-
dzie tam coś dla siebie (bez względu 
na zainteresowania, wiek, możliwo-
ści kondycyjne). Istota tylko w odpo-
wiednim zaplanowaniu pobytu.

Z geograficznego punktu wi-
dzenia Jura stanowi część Wyżyny  

Śląsko-Krakowskiej. Zwykło się 
uważać, że ciągnie się ona od Czę-
stochowy do Krakowa, a mówiąc do-
kładniej do Ojcowskiego Parku Na-
rodowego. Bez wątpienia walorem 
tego regionu jest niepowtarzalność 
krajobrazu kulturowego. Tworzą go 
relikty dawnego osadnictwa, zabyt-
ki architektury i sztuki, zabytkowe 
zespoły zieleni. Jednak perłą w ko-
ronie są na terenie Jury dzieła sztuki 
obronnej, osadzone na skałach zamki 
i strażnice, zwane obrazowo „orli-
mi gniazdami”. Jak podają history-
cy, „większość z nich to królewskie 
warownie zakładane w XIV wieku  
przez Kazimierza Wielkiego; inne 
to obronne rezydencje szlacheckie, 
jak np. Korzkiew, Tęczyn, Smoleń, 
Mirów, czy biskupie, jak Lipowiec 
czy później Siewierz”. Nie braku-
je również dworów i pałaców, jak 
chociażby Dworek Krasińskiego  
w Złotym Potoku.

Jura Krakowsko-Częstochow-
ska to oczywiście również jedyny  
w swoim rodzaju krajobraz. Uni-

Wakacyjne wybory

katowe zjawiska krasowe związane 
przede wszystkim z występowaniem 
wapieni górnej jury spowodowały, 
że natkniemy się tu na ponad 1700  
jaskiń. Oczywiście to zinwentary-
zowane miejsca, w większości nie-
dostępne dla turystów, ale… Miłoś-
nikom tego co pod ziemią polecam 
koniecznie Jaskinię Głęboką w rejo-
nie rezerwatu Góra Zborów w Podle-
sicach (spotkamy tam m.in. nietope-
rze oraz sieciarza jaskiniowego, który 
potrafi ugryźć nie gorzej od pszczoły).  
A nad ziemią w wielu miejscach na-
tkniemy się na cudowne skałki, bez 
których nie wyobrażają sobie życia 

miłośnicy wspinaczek. A ta w ostat-
nich latach stała się wyjątkowo mod-
na wśród młodych (i nie tylko) osób.

Tereny Jury to również dwie pu-
stynie: Błędowska i Siedlecka. Wyty-
czono również dziesiątki kilometrów 
szlaków rowerowych, konnych i pie-
szych o różnym stopniu trudności (tak 
naprawdę to trudnych tu nie ma, co 
najwyżej długie). Znajdziemy też po-
le golfowe i korty tenisowe. A wszyst-
ko to zanurzone w cudownej przyro-
dzie (lasy, łąki). No i kuchnia. Smaki  
Śląska, kuchni beskidzkiej, zagłę-
biowskiej… Niezapomniane miejsca.

tmt

Gotowi na sprint wydolność operacyjną, która pozwo-
li w sytuacji kryzysowej na sprint. 
Ponieważ właśnie sytuacja kryzy-
sowa jest momentem, kiedy organi-
zacja publiczna przeskakuje z trybu  
truchtu do sprintu. Samorządy, jak się 
obserwuje okres i pandemii, i obec-
nego kryzysu uchodźczego, miały tę 
wydolność operacyjną – mówi Adam 
Wieczorek, wiceprezydent Łodzi.

Być odpornym
Jak zaznacza Adam Wieczorek, 

na przestrzeni ostatnich dwóch lat, 
kiedy przeszliśmy w tryb kryzyso-
wy, zmieniła się definicja bezpie-
czeństwa. 

– Wcześniej mówiliśmy o bez-
pieczeństwie jako o braku zagrożeń.  
Po dwóch zdarzeniach kryzysowych, 
czyli po pandemii COVID-19 oraz 
po kryzysie uchodźczym i zdarze-
niach wojennych na terenie Ukrainy, 
można powiedzieć jasno, że bezpie-
czeństwo to odporność na zagrożenia.  
I taką drogę jako samorządy, jako sfe-
ra publiczna przeszliśmy. Zarówno 
pierwsze zdarzenie, jak i drugie było  

testem naszej odporno-
ści i wydolności jako 
organizacji, które mają 
na co dzień obsługiwać 
mieszkańców swoich lo-
kalnych społeczności, 
swoich miast – podkre-
śla wiceprezydent Łodzi.

Jak wskazuje, trwa-
jące kryzysy pokazały 

również to, jak ważna jest współpra-
ca instytucji samorządowych i bi-
znesu. Funkcjonowanie w kryzyso-
wych warunkach było kluczowym 
tematem pierwszego Forum Bezpie-
czeństwa, które odbyło się w Łodzi  
w dniach 21-22 czerwca. W przyszło-

ści Forum ma się stać stałą platformą 
współpracy, networkingu i transferu 
wiedzy.

– W najbliższych latach może-
my spodziewać się nieustającej serii  
zagrożeń, ataków z różnych stron. 
Mówiliśmy dużo o cyberprzestrzeni, 
ale przecież dzisiaj zagrożenia mają 
wręcz wymiar fizyczny. Dzisiaj firmy 
i samorządy muszą być przygotowane 
na potencjalne fizyczne zagrożenia  
w przypadku rozlania się ukraiń-
skiego konfliktu – zauważa Maciej  
Witucki. – Dlatego też tak ważne jest, 
aby fachowcy z różnych obszarów, 
biznesu, samorządów, instytucji pań-
stwowych, wspólnie przygotowywali 
scenariusze kryzysowe. Wszystkich 
kryzysów nie da się przewidzieć, ale 
taka współpraca powoduje, że w przy-
padku pojawienia się któregoś z nich 
szanse na sukces będą większe. 

(newseria, mtm)

Z ostatniego „Barometru cyber-
bezpieczeństwa”, opracowane-
go przez firmę doradczą KPMG, 
wynika, że 69 proc. polskich firm 
w 2021 roku odnotowało przy-
najmniej jeden incydent naru-
szenia cyberbezpieczeństwa. To 
o 5 pkt proc. więcej niż w 2020 
roku. Aż 92 proc. firm wskazu-
je cyberprzestępczość jako jed-
no z kluczowych zagrożeń dla 
swojej działalności. W porów-
naniu z poprzednią edycją tego 
badania wyraźnie wzrosło też 
poczucie zagrożenia ze strony 
grup wspieranych przez obce 
państwa.

Coraz więcej ataków

Dzisiaj firmy i samorządy 
muszą być przygotowane 
na potencjalne fizyczne 
zagrożenia w przypadku 
rozlania się ukraińskiego 
konfliktu.

W łagodzeniu ryzyka 
potrzeba ścisłej 
współpracy, wymiany 
doświadczeń i transferu 
wiedzy między 
biznesem, instytucjami 
państwowymi  
i samorządami.

Ruiny zamku Ogrodzieniec z XIV wieku we wsi Podzamcze to chyba sztandarowy obiekt na trasie 
Szlaku Orlich Gniazd 

Brama Twardowskiego, urocze miejsce w okolicach Janowa. To ponoć stąd odleciał na Księżyc  
Mistrz Twardowski, rozpoczynając trwający do dziś podbój kosmosu 
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9.09.2022   piątek, 19.00, Środa Śląska
kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
ul. Tadeusza Kościuszki 51  

Oblicza Wenus 
L. Sow, Chór NFM   
Program: 
B. Holten, J. Sibelius, J.Y. Daniel-Lesur  

Wstęp wolny 

Mecenas Centrum 
Edukacyjnego NFM:

Sponsorzy NFM:

10.09.2022   sobota, 19.00, Nysa 
kościół pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła 
ul. Bracka 12  

Oblicza Wenus 
L. Sow, Chór NFM   
Program: 
B. Holten, J. Sibelius, J.Y. Daniel-Lesur  

N 25 zł / U 15 zł

12.09.2022   poniedziałek, 19.00, Duszniki-Zdrój 
Teatr Zdrojowy im. Fryderyka Chopina
ul. Zielona 7

 
Wyśnione miłości  

C. Lefilliâtre, Overtone 
Program: 
J.-B. Morin, N. Bernier, E. Jacquet, J. Duphly, M. Marais 

Bilety: N 25 zł / U 15 zł

13.09.2022   wtorek, 19.00, Żórawina
kościół pw. Świętej Trójcy 
al. Niepodległości 43

Wyśnione miłości 
C. Lefilliâtre, Overtone 
Program: 
J.-B. Morin, N. Bernier, E. Jacquet, J. Duphly, M. Marais 

Wstęp wolny

13.09.2022   wtorek, 19.00, Bolesławiec
bazylika mniejsza Wniebowzięcia NMP 
i św. Mikołaja 
ul. Kościelna 3

Kings in the North  
J. Thiel, T. Král, Wrocławska Orkiestra Barokowa  
Program: 
T. Arne, G.F. Händel, J.H. Roman, G.Ph. Telemann, 
J.D. Heinichen, R. Keiser, G.C. Schürmann, A. Ariosti

Wstęp wolny

10.09.2022   sobota, 19.00, Legnica 
ewangelicko-augsburski kościół Marii Panny 
ul. Biskupia 12

Władza i namiętność 
A. Kosendiak, P. Olech, A. Amo, T. Král, B. Bujnicka, K.A. Krzeszowiak, 
A. Bartnik, A. Turalska, M. Gocman, Wrocław Baroque Ensemble 
Program: 
A. Stradella 

Bilety: N 25 zł / U 15 zł

11.09.2022   niedziela, 19.00, Głogów
kolegiata Wniebowzięcia NMP 
pl. Kolegiacki 10

Władza i namiętność 
A. Kosendiak, P. Olech, A. Amo, T. Král, B. Bujnicka, K.A. Krzeszowiak, 
A. Bartnik, A. Turalska, M. Gocman, Wrocław Baroque Ensemble 
Program: 
A. Stradella 

Wstęp wolny

12.09.2022   niedziela, 19.30, Kłodzko 
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
pl. Kościelny 9

 

Ukraińska dusza 
J. Sawczuk, Narodowy Chór Ukrainy „Dumka”  
Program: 
K. Stecenko, M. Łeontowycz, O. Koszyć, K. Penderecki, 
D. Bortniański, W. Zubycki, M. Łysenko, 
H. Hładki, D. Kryżaniwski, J. Stankowycz

Bilety: N 25 zł / U 15 zł

13.09.2022   niedziela, 19.00, Bielawa
kościół pw. Bożego Ciała 
pl. Kościelny 58

Ukraińska dusza 
J. Sawczuk, Narodowy Chór Ukrainy „Dumka”  
Program: 
K. Stecenko, M. Łeontowycz, O. Koszyć, K. Penderecki, 
D. Bortniański, W. Zubycki, M. Łysenko, 
H. Hładki, D. Kryżaniwski, J. Stankowycz

Bilety: N 25 zł / U 15 zł

12.09.2022   poniedziałek, 19.00, Oleśnica
bazylika mniejsza św. Jana Apostoła i Ewangelisty
ul. Łużycka 4

 

Il viaggio dei Bassano 
Il Giardino Armonico 
Program: 
J. des Prez, H. Isaac, Anonim, H. van Ghizeghem, 
A. Roelkin (R. Agricola?), A. Agricola, W. Cornish, 
G. Guami, W. Brade, A. Bassano, A. Holborne, J. Baldwin, 
J. van Eyck, T. Merula, G. Bassano, S. Scheidt 

Wstęp wolny

16.09.2022   piątek, 19.00, Szczawno-Zdrój 
Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego 
ul. Kościuszki 19

Apollo in cielo  
M. Niedźwiecka, soliści – uczestnicy 46. Kursu Interpretacji 
Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej, zespół festiwalowy 
Program: 
A. Caldara 

współorganizator: 

Bilety: N 25 zł / U 15 zł

17.09.2022   sobota, 19.30, Krotoszyn
kościół pw. św. Jana Chrzciciela 
ul. Farna 10

Apollo in cielo  
M. Niedźwiecka, soliści – uczestnicy 46. Kursu Interpretacji 
Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej, zespół festiwalowy 
Program: 
A. Caldara 

współorganizator: 

Wstęp wolny

Festiwal jest członkiem: Festiwal został 
objęty programem:

9–18.09.2022  

Koncerty 
na Dolnym Śląsku

57_MFWC_Gmina_Polska_Koncerty terenowe_260x350_Do_Druku.indd   1 24.06.2022   15:47:18
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Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Starostwo Powiatowe  
we Wrocławiu

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

starostwo@powiatwroclawski.pl
www.powiatwroclawski.pl

Rozmowa ze starostą  
Powiatu Wrocławskiego 
ROMANEM POTOCKIM

– Jak pan ocenia pierwsze pół-
rocze roku 2022? Jakie było ono 
dla Powiatu Wrocławskiego?

– Było to dla nas bardzo dobre 
półrocze, także dlatego, że z powo-
dzeniem kończymy rozbudowę sta-
rostwa i jest to bardzo ważne przed-
sięwzięcie dla mieszkańców powiatu 
wrocławskiego. Przypomnę jedynie, 
że gdy budowaliśmy siedzibę, w któ-
rej teraz się mieścimy – a budowę 
ukończyliśmy w roku 2010 – powiat 
wrocławski zamieszkiwało około  
110 tys. osób. Teraz jest ich prawdo-
podobnie nawet 240 tys. W związku 
z tym nie jesteśmy w stanie – w tych 
pomieszczeniach, którymi dysponu-
jemy dzisiaj – zapewnić mieszkań-
com dobrej obsługi urzędniczej.

– Które wydziały starostwa są 
najbardziej obciążone?

– Przede wszystkim wydziały: 
budownictwa, komunikacji, ochrony 
środowiska oraz geodezji, które co-
dziennie odwiedzane są przez wielu  
mieszkańców. Dlatego klientom 
oraz pracownikom starostwa chce-
my zapewnić odpowiedni komfort 
załatwiania spraw i pracy. Decyzja 
o rozbudowie siedziby starostwa by-
ła według mnie po prostu koniecz-
na. Całkowity koszt tej inwestycji 
zamknie się w granicach 30 mln zł, 
a patrząc na szalejące podwyżki, to 
myślę, że jest to cena, którą jesteśmy 
w stanie zaakceptować. 

Warto zaznaczyć, że Powiat Wroc-
ławski otrzymał dwa dofinansowa-
nia z rządowego funduszu Polski Ład, 
na łączną kwotę ponad 32 mln zł.  
Z pierwszej transzy programu dosta-
liśmy dofinansowania do dwóch dróg 
i tak samo stało się przy drugiej tran-
szy, czyli w sumie zostaną zrealizowa-
ne cztery drogi w ramach Polskiego  

Ładu. Poza tym złożyliśmy dwa wnio-
ski o dofinansowanie inwestycji w ra-
mach programu wspierającego obszary 
popegeerowskie. Jeden z nich doty-
czył wsparcia finansowego budowy 
Zespołu Szkół Specjalnych w Wierz-
bicach lub na innym terenie. W Wierz-
bicach mamy problemy lokalowe, bo-
wiem siostry zakonne wypowiedziały 

nam umowę najmu i korzystać z tych 
obiektów możemy jedynie do 2024 
roku. W związku z tym, w roku ubie-
głym podjęliśmy działania dotyczące 
pozyskania odpowiednich gruntów, 
na których ewentualnie zbudujemy  
w systemie modułowym ośrodek dla 
niepełnosprawnych dzieci z terenu po-
wiatu wrocławskiego. Kolejne inwe-
stycje dotyczą kilkudziesięciu różnych 
zadań drogowych prowadzonych te-
raz na terenie naszego powiatu – do-
tyczą one m.in. oznakowania i przebu-
dowy dróg, koszenia rowów, budowy 
chodników i odwodnienia ulic. Dzi-
siaj Powiat Wrocławski jest liderem  

na Dolnym Śląsku – a może nawet  
w kraju – właśnie jeśli chodzi o inwe-
stycje dotyczące wydatków na infra-
strukturę drogową. A z naszego te-
gorocznego budżetu, wynoszącego 
ponad 200 mln zł, aż około 50 mln zł 
jest inwestowanych w drogi.

– W co jeszcze mocno Powiat 
inwestuje?

– Duże nakłady finansowe prze-
znaczamy na oświatę. Teraz są wa-
kacje i jest to czas remontów pla-
cówek oświatowych, obiekty 
przygotowywane są do rozpoczę-
cia nowego roku szkolnego. Nabo-
ry do szkół w tym roku wyszły do-
brze, ruszyły też stypendia starosty 
Powiatu Wrocławskiego. Poza tym 
jesteśmy w trakcie opracowywania 
strategii rozwoju oświaty w powie-
cie wrocławskim oraz przygotowu-
jemy się do powstania Młodzieżo-
wej Rady Powiatu Wrocławskiego, 
która ma być doradczym ciałem  
i wsparciem dla Zarządu i Rady  

Powiatu Wrocławskiego. Przed kil-
koma tygodniami ukonstytuowała 
się Rada Seniorów Powiatu Wroc-
ławskiego z Leopoldem Wituszyń-
skim na czele i liczę na to, że RSPW 
będzie wspierać Zarząd i mu poma-
gać, przygotowując ciekawe impre-
zy i atrakcje dla naszych seniorów. 
Warto przecież, by jesień ich życia 

była radosna, nietuzinkowa i intere-
sująca, aby osoby starsze nie nudzi-
ły się w swoich domach, tylko były 
aktywizowane oraz czuły się szano-
wane i potrzebne.

– W czerwcu była sesja absolu-
toryjna…

– …która wiązała się z jednej 
strony z przyjęciem raportu, a z dru-
giej oceną pracy starosty i Zarządu 
Powiatu Wrocławskiego oraz udzie-
leniem absolutorium. Na 25 radnych 
za udzieleniem absolutorium było 
20, przeciwnych było 5 osób. Za to 
głosowanie i wsparcie bardzo rad-
nym dziękuję.

– Z pierwszym półroczem wią-
że się również sukces rankingowy 
Powiatu Wrocławskiego. Po raz 
trzeci z kolei zostaliście najlepiej 
zarządzanym powiatem w Polsce.

– Rzeczywiście tak się stało i na  
Europejskim Kongresie Samorzą-
dów w Mikołajkach z satysfakcją 
odebrałem statuetkę najlepiej za-
rządzanego powiatu w kraju. To 
już trzecie zwycięstwo, a ranking 
ten cenny jest tym bardziej, że je-
go wyniki są miarodajne – oparte 
są na wskaźnikach ekonomicznych, 
m.in. na wykonaniu budżetu, zadłu-
żeniu, wielkości funduszy inwesty-
cyjnych i wysokości pozyskiwanych 
zewnętrznych dotacji finansowych. 
Według siedmiu wag – inaczej kry-
teriów ocennych – liczone są war-
tości dla wszystkich polskich gmin, 
miast i powiatów. A kto wie – pa-
trząc na poziom sprzedaży naszego 

Sukcesy, trudności i marzenia
mienia – może uda nam się powtó-
rzyć po raz czwarty ten rankingo-
wy sukces? Skoro jesteśmy już przy 
rankingach, to od ubiegłego roku 
zaczęliśmy przesyłać informacje do 
kapituły rankingu prowadzonego 
przez Związek Powiatów Polskich 
i liczymy tutaj także na zajęcie eks-
ponowanego miejsca w przyszłym 
roku.

– Co dzisiaj jest najtrudniejsze 
w zarządzaniu Powiatem Wro-
cławskim?

– Z jednej strony przetargi doty-
czące inwestycji drogowych – w za-
sadzie za każdym razem nie miesz-
czą się w kosztorysach, ponieważ 
ceny zmieniają się z dnia na dzień 
i trudno jest coś oszacować i zapla-
nować. Z drugiej strony fundusze, 
które zaplanowaliśmy i zabezpie-
czyliśmy na realizację inwestycji 
okazują się w dużej mierze niewy-
starczające. Na szczęście sytuacja 
finansowa Powiatu Wrocławskiego 
jest dzisiaj dobra i jesteśmy w stanie 
zdobyć brakujące środki finansowe, 
aby przetargi mogły się odbyć i roz-
strzygnąć. Gorzej jest z nadmiernie 
zadłużonymi samorządami. Czasy 
– pod względem finansowym – są 
naprawdę ciężkie.

– Jakie jest pana największe 
marzenie, związane z zarządza-
niem Powiatem Wrocławskim?

– Jest ich kilka. Na pewno chciał-
bym poprawić warunki i komfort 
pracy w starostwie wrocławskim 
– i to się niedługo ziści. Poza tym 
trzeba polepszyć warunki naucza-
nia w podlegających nam placów-
kach oświatowych i zbudować zgod-
ny ze standardami specjalny ośrodek 
edukacyjny dla dzieci z niepełno-
sprawnościami. Kolejnym moim ma-
rzeniem jest ukończenie inwestycji 
na wszystkich drogach, wybudowa-
nie ścieżek rowerowych i odnowie-
nie jak największej liczby zabytków 
zlokalizowanych na terenie powiatu  
wrocławskiego.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

Starosta Roman Potocki
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Wojewoda dolnośląski JAROSŁAW OBREMSKI, wójt 
gminy Żórawina JAN ŻUKOWSKI oraz wrocławski 
oddział Instytutu Pamięci Narodowej byli 12 lipca 
w Węgrach w gminie Żórawina organizatorami 
wojewódzkich obchodów Dnia Walki i Męczeństwa 
Wsi Polskiej. Święto to obchodzone jest w rocznicę 
niemieckiej pacyfikacji Michniowa w roku 1943 i jest 
hołdem złożonym mieszkańcom polskich wsi za ich 
patriotyczną postawę podczas II wojny światowej, 
za wspieranie partyzantki, działalność konspiracyjną 
oraz pomoc, jakiej polska wieś udzielała 
ukrywającym się przed prześladowaniami.

Uroczystości – w asyście kompanii honorowej Wojska 
Polskiego oraz wrocławskiej Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk 
Lądowych – rozpoczęły się o godz. 11 w centrum Węgier nie-
opodal pomnika Wincentego Witosa. Stawiły się poczty sztan-
darowe reprezentujące okoliczne szkoły oraz instytucje i stowa-
rzyszenia – Kłodzkie Stowarzyszenie Społeczno-Historyczne 
z Polanicy-Zdroju, okręg dolnośląski Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, Towarzystwo Miłośników Kultu-
ry Kresowej, Ochotniczą Straż Pożarną w Węgrach. Obcho-
dy uświetnili swoją obecnością posłowie, radni wojewódzcy, 
samorządowcy, przedstawiciele Kościoła, a także oficerowie 
wojska i policji. 

– Kiedy przyszedł rok 1939 i ciemne karty okupacji niemie-
ckiej i sowieckiej, znów mogliśmy liczyć na mieszkańców pol-
skiej wsi, którzy masowo zasilali szeregi AK oraz Batalionów 
Chłopskich i wspierali ruch partyzancki, płacąc za to ogromną 
cenę – mówił poseł na Sejm RP Paweł Hreniak. – Dzisiaj polska 
wieś jest nadal wielkim zasobem patriotyzmu.

– Siedemdziesiąt dziewięć lat temu w świętokrzyskim Mich-
niowie niemieccy żołnierze dopuścili się wielkiej zbrodni – do-
dał wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa. – Przypomina-
my tamten dzień i ofiary, ale podobnych miejsc i zbrodni było 
w Polsce znacznie więcej. Mieszkańcy polskich wsi byli jednymi 
z tych, którzy płacili wysoką cenę za lojalność wobec swojego 
państwa. Niestety, dzisiaj też są narody uważające, że są lepsze 
od innych i że mogą narzucać innym swoją wolę, że mogą zabi-
jać i rabować. 

– Losy wsi polskiej zawsze były związane bezpośrednio z lo-
sem całego narodu – podkreślił radny sejmiku dolnośląskiego 
Tytus Czartoryski. – Właściwie można powiedzieć, że wieś to 
żywicielka narodu, w którą uderzają najpierw wszelkie zagroże-
nia. A Wincenty Witos mówił, że wieś polska w najtrudniejszych 
czasach naszej historii zachowała trzy elementy, które pozwoliły 
odbudować nam niepodległość – wiarę, ziemię i język.

– Wieś polska na przestrzeni wieków zawsze broniła i ży-
wiła ojczyznę, płacąc za to często najwyższą cenę – zaznaczył 
prof. Stanisław Ułaszewski, prezes dolnośląskiego okręgu Świa-
towego Związku Żołnierzy AK. – Taką tragiczną cenę zapłacili 
w roku 1943 mieszkańcy wsi Michniów, spacyfikowanej, spalo-
nej i wymordowanej przez niemiecką żandarmerię.

Następnie prof. Ułaszewski uhonorował wójta gminy Żóra-
wina Jana Żukowskiego medalem Wierni Akowskiej Przysiędze 
– za pielęgnowanie etosu AK i BCH, a także tradycji ludowej 
i działalność patriotyczną oraz dobre serce okazane uchodźcom 
wojennym z Ukrainy.

– Dzisiaj dziękujemy ludziom wsi, którzy w trudnym wojen-
nym okresie bronili naszej ojczyzny, oddając życie – zaznaczył 
wójt Jan Żukowski. – Nie wolno o tym zapomnieć. Dziękuję rów-
nież mieszkańcom wsi i miast za to, że otworzyli swoje serca, po-
magając uchodźcom z Ukrainy.

Na koniec delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod 
pomnikiem Wincentego Witosa.

S.G. (TS) 

W hołdzie 
ofiarom
i bohaterom

Urząd Gminy Żórawina
ul. Kolejowa 6

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

fax 71 723 49 00
urzad@zorawina.pl 
www.zorawina.pl
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Starostwo Powiatowe w Oławie

Starostwo Powiatowe w Oławie
ul. 3 Maja 1

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

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

Choć nie jest najzamożniejszy 
w regonie, to niewątpliwie 
Powiat Oławski jest jednym 
z najlepiej zarządzanych 
powiatów na Dolnym Śląsku. 
Wszystko m.in. dzięki bardzo 
skutecznemu pozyskiwaniu 
funduszy zewnętrznych  
i wykorzystywaniu ich na 
przedsięwzięcia inwestycyjne, 
które są bardzo oczekiwane 
przez mieszkańców  
powiatu. Samorząd Powiatu 
Oławskiego zrealizował m.in. 
zadania świadczące o dużej 
wrażliwości na los człowieka,  
a najlepszym tego przykładem 
jest wybudowanie  
Centrum Rewalidacyjnego  
z Zespołem Szkół Specjalnych 
w Oławie, w którym młodzi 
ludzie dotknięci różnymi 
niepełnosprawnościami uczą 
się zawodu i dzięki temu mają 
ułatwiony start w dorosłe 
życie. Warto także podkreślić, 
że w starostwie powiatu 
oławskiego petenci traktowani 
są profesjonalnie, uprzejmie  
i z należytym szacunkiem. 

Rok 2022, obarczony na począt-
ku pandemią, później rosyjską agre-
sją na Ukrainę, a także inflacją i ga-
lopadą cen – tak jak dla wszystkich 
polskich samorządów – jest czasem 
trudnym i zarazem czasem wielu 
wyzwań dla Powiatu Oławskiego. 
Z drugiej jednak strony to również 
czas związany z realizacją istotnych 
przedsięwzięć inwestycyjnych, bar-
dzo potrzebnych całej powiatowej 
społeczności.

Przebudowy i modernizacje 
 – Ale rozpędzamy się, ponie-

waż wchodzimy w obszar związany 
z inwestycjami dofinansowywany-
mi z drugiego rozdania rządowego 
programu Polski Ład – mówi sta-
rosta powiatu oławskiego Zdzisław 
Brezdeń. – Teraz przede wszystkim 

rozpoczynamy i realizujemy przed-
sięwzięcia, na które pozyskaliśmy 
dotacje finansowe z pierwszej tran-
szy Polskiego Ładu. W trakcie re-
alizacji jest termomodernizacja  
i przebudowa obiektu pomocnicze-
go przy Liceum Ogólnokształcącym  
w Oławie. Jest to dla nas ważna in-
westycja ze względu na nadchodzący 
rok szkolny, ale również na następne 
lata. W naszych szkołach po prostu 
jest zbyt tłoczno. Dlatego też dosto-
sowanie tego budynku do szkolnych 
potrzeb było dla nas od lat sprawą 
niezmiernie istotną, a najważniej-
sze, że uda nam się to zrealizować. 
Tym bardziej, że budynek ten, będą-
cy pod ochroną konserwatora zabyt-
ków, jest zlokalizowany w ścisłym 
centrum miasta. Poza tym do tej  
pory ów obiekt – delikatnie mówiąc –  
nie był zbyt estetyczny, ale teraz 
wszystko się zmieni, bowiem bu-

dynek będzie znakomicie wyglądał  
i stanie się jedną z wizytówek cen-
trum Oławy. Przed nami też moder-
nizacja, przebudowa i dostosowanie 
do potrzeb budynku w Domu Pomo-
cy Społecznej i ta kosztochłonna in-
westycja opiewa na prawie 15 mln zł. 
Udało nam się rozstrzygnąć przetarg 
i wyłonić wykonawcę tego zadania, 
co w dzisiejszych czasach nie jest ła-
twe – i wszystko jest w rozsądnych 
granicach finansowych. Zadanie to 
będzie realizowane przez trzy lata  
w formule „zaprojektuj i wybuduj”, 
jesteśmy już przed podpisaniem 
umowy i mamy na to zabezpieczo-
ne środki w budżecie Powiatu Oław-
skiego. Ta budowa już rusza i trzeba 
się z tego cieszyć.

Druga transza Polskiego Ładu
Z drugiej transzy rządowego pro-

gramu Polski Ład, Powiat Oławski 
pozyskał także spo-
re dofinansowania 
na zadania infra-
strukturalne. 

– Są to dla nas 
spore wyzwania, 
bowiem z rea l i-
zujemy dwa duże 
przedsięwzięcia 
– jedno związa-
ne z modernizacją 
dwóch obiektów 
sportowych przy 
naszych szkołach 
ponadpodstawo-
wych w Oławie  
i Jelczu-Laskowi-
cach – podkreśla 
starosta Zdzisław 
Brezdeń. – Szcze-

gólnie w Oławie czeka nas kom-
pleksowa modernizacja i przebudo-
wa zwiększająca dodatkowo bazę 
dydaktyczną tej placówki. Przez 
najbliższe kilka lat w szkole będzie 
zbyt ciasno i jeśli uda nam się te-
mu zaradzić i wykonać to zadanie, 
będzie ono dobre dla szkoły i całej 
uczniowskiej społeczności. Drugie 
zadanie związane jest z inwestycją 
będącą w zasadzie na ukończeniu 
– to budowa warsztatów szkolnych 
przy Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Oławie. 
Budynek już stoi, a teraz go wy-
posażamy w podstawowy sprzęt. 
Natomiast w ramach drugiego za-
dania zamierzamy pozyskać wypo-
sażenie do pracowni specjalistycz-
nych i właśnie na to dostaliśmy  
7 mln zł. Za te właśnie środki fi-
nansowe wyposażymy pracownie 
związane z wieloma kierunkami 
szkoleń i nauki, które będą tam 
realizowane i m.in. związane są 
z branżami: hotelarską, gastrono-
miczną, turystyczną, a także me-
chaniczną, elektroenergetyczną, 
mechatroniczną i informatyczną. 
A trzecie zadanie – na które rów-
nież otrzymaliśmy pieniądze – do-
tyczy budowy nowego domu dzie-
cka w Oławie dla 14 dzieci. Dzisiaj 
nasz dom dziecka zlokalizowany 
jest w centrum miasta, w starej ka-
mienicy wymagającej kapitalnego 
remontu, którego koszt jest wprost 
horrendalny! Dlatego doszliśmy 
do wniosku, że lepiej wybudować 
nowy dom, tym bardziej, że po-
zyskaliśmy na to dofinansowanie. 
Zatem powstanie nowy, rodzinny 
dom dziecka.

Na inwestycyjnym froncie
Współpraca rodząca dobre 
owoce

Oławskie starostwo całkiem 
nieźle współpracuje z gminami 
wchodzącymi w skład powiatu  
oławskiego. 

– Na tym polu mamy dużo do-
brych doświadczeń – ocenia staro-
sta Zdzisław Brezdeń – i w tym roku 
dzieje się sporo dobrego w tej sferze. 
Wspólnie z miastem i gminą Jelcz-
-Laskowice zrealizowaliśmy w tym 
roku dwa zadania dotyczące popra-
wy bezpieczeństwa na drogach po-
wiatowych i m.in. dzięki temu od 
kilku tygodni działa sygnalizacja 
świetlna w Jelczu-Laskowicach przy 
jednym z głównych skrzyżowań  
w pobliżu urzędu miejskiego, co po-
prawiło płynność ruchu pojazdów. 
Ponadto modernizujemy niebez-
pieczne miejsca, a wraz z miastem 
Oława będziemy przebudowywać 
odcinek miejskiej drogi. Poza tym 
pojawiła się szansa, choć nie jest 
to jeszcze rozstrzygnięte, na prze-
budowę wspólnie z miastem Oława  
– ale przede wszystkim z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Auto-
strad – skrzyżowana drogi krajowej 
nr 94 z ul. Lipową w Oławie, będą-
cą drogą powiatową. To newralgicz-
ne miejsce w mieście, ale może nam 
się uda to zmienić. Mamy na to tro-
chę pieniędzy, lecz czekamy teraz  
na ostateczną decyzję GDDKiA.  
Poza tym razem z gminą wiejską 
Oława także realizujemy wspól-
nie różne zadania, a z gminą Do-
maniów podpisaliśmy porozumie-
nie dotyczące drobnych inwestycji  
– m.in. poprawy bezpieczeństwa  
i budowy chodników. Generalnie 
w tym roku przed Powiatem Oław-
skim sporo inwestycji i wyzwań. 
Oceniam, że dobrze sobie z nimi 
radzimy, choć dzisiaj planowanie 
czegokolwiek wcale nie jest łatwe. 
Zatem przed nami moc pracy, a tak-
że swoistej gimnastyki logistyczno-
-finansowej.

S.G. (TS)

To było wielkie święto – 21 marca 2017 roku otwarte zostało Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie.  
Paweł Hreniak (z lewej), ówczesny wojewoda dolnośląski, obecnie poseł na Sejm RP, serdecznie gratulował skuteczności staroście oławskiemu  
Zdzisławowi Brezdeniowi i wszystkim zaangażowanym w powstanie placówki

Starostwo Powiatowe w Oławie

F
O

T
. A

R
C

H
IW

U
M

 G
P.K

P
S

F
O

T
. S

Ł
A

W
O

M
IR

 G
R

Y
M

IN



8  Gmina Polska    nr 8 (111) | sierpień 2022

Kłodzko – gmina

Urząd Gminy Kłodzko
ul. Okrzei 8a

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

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

Z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020  
na „Termomodernizację obiektów użytecz-
ności publicznej w gminie Kłodzko – II etap 
(wartość projektu 9 235 201 zł, dofinansowa-
nie 7 729 428 zł). Projekt obejmuje budynki: 
Przedszkola Gminnego oraz Żłobka w Ołdrzy-
chowicach Kłodzkich, Przedszkola Gminne-
go z Oddziałami Integracyjnymi w Bierkowi-
cach, Przedszkola Gminnego w Szalejowie 
Dolnym, SP im. Wł. Reymonta w Kłodzku,  
SP w Wojborzu i niepublicznej SP w Żelaźnie. 
Ponadto na „Podnoszenie kompetencji kluczo-
wych uczniów szkół podstawowych w Gminie 
Wiejskiej Kłodzko” – i zapewnienie równego 
dostępu do wysokiej jakości edukacji pod-
stawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 
(wartość projektu 309 932 zł, dofinansowanie  
263 432 zł). Na realizację partnerskiego pro-
jektu „Czysta energia – budowa infrastruk-
tury do wytworzenia energii ze źródeł od-
nawialnych na potrzeby uczestników klastra 
energii ARES” (całkowite wydatki dotyczące 
gminy Kłodzko 321 527 zł, dotacja 256 559 zł,  
a wydatki dotyczące Biblioteki Publicznej 
Gminy Kłodzko to 718 645 zł, dofinansowa-
nie 597 349 zł). 

Z Programu Operacyjnego Polska Cyfro-
wa na lata 2014-2020 na wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty  
PPGR” (dofinansowanie 530 tys. zł na zakup  
212 laptopów). Na program Cyfrowa Gmina (war-
tość projektu 509 580 zł, kwota dofinansowania 
509 580 zł). 

Z Rządowego Funduszu Polski Ład Pro-
gram Inwestycji Strategicznych na zadanie 
„Budowa budynku przedszkola i żłobka w Kro-
snowicach” – wartość inwestycji 11 mln zł, dofi-
nansowanie 9 350 000 zł). 

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 
realizację projektu „Przebudowa drogi gmin-
nej nr 118897D we wsi Krosnowice, odcinek do 
cmentarza” – wartość zadania 1 137 639 zł, do-
finansowanie 796 347 zł. Ponadto na „Remont 
odcinka drogi gminnej nr 118897D we wsi Kro-
snowice” – wartość 1 489 113 zł, dofinansowanie 
1 042 379 zł. 

Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego 55 tys. zł na „Przygotowanie doku-
mentacji technicznej niezbędnej do moderni-
zacji Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy 
Kłodzko. 

Z Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo-
łecznej w ramach programu kompleksowego 

wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rok 2022  
– na utworzenie mieszkania chronionego  
w Gminie Kłodzko (wartość zadania 170 999 zł, 
dotacja 136 799 zł). 

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Usu-
wanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Kłodzko w roku 2022” – wartość zadania  
35 tys. zł, dotacja 35 tys. zł. 

Z Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej na „Usuwanie  
folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  
z działalności rolniczej z terenu Gminy Kłodzko 
w 2022 roku” – wartość zadania 28 980 zł, dofi-
nansowanie 20 tys. zł. 

Z Budżetu Województwa Dolnośląskiego 
w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy 
Rozwojowej 2022 na zadanie: „Remont dwóch 
obiektów mostowych pieszo-jezdnych na rzeką 
Biała Lądecka we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie” 
– wartość zadania 150 tys. zł, dofinansowanie 
120 tys. zł. Poza tym z Odnowy Dolnośląskiej Wsi 
na projekt „Budowa ogólnodostępnego placu 
zabaw przy szkole podstawowej w Krosnowi-
cach wraz z zagospodarowaniem terenu” – koszt 
79 934 zł, dofinansowanie 39 968 zł. 

Łącznie pozyskano 21 481 883 zł dotacji.

Rekordowe pieniądze
na inwestycje
Choć gminę Kłodzko dotykają 
podobne problemy, jakie 
gnębią inne polskie samorządy 
– inflacja, trudny rynek 
wykonawców i niebotyczne 
zwyżki cen, to warto podkreślić, 
że miejscowy samorząd zgodnie 
z planem realizuje tegoroczny 
budżet. Trzeba też zaznaczyć,  
że pozyskano niemałe 
zewnętrzne środki finansowe, 
które są przeznaczone  
na realizację ważnych zadań 
infrastrukturalnych. Trzeba 
również zaznaczyć, iż swoistą 
wartością dodaną w tej gminie 
jest bardzo zgodna współpraca 
jej władz z radnymi, czego 
skutkiem jest to, że wójt już po 
raz czwarty z kolei otrzymał 
jednogłośne absolutorium.

– Po ustąpieniu pandemii złapa-
liśmy – używając kolokwializmu – 
dodatkowy oddech i mogliśmy wró-
cić do normalnego samorządowego 
funkcjonowania, choć już słyszymy, 
że następna fala COVID-19 przed 
nami – mówi wójt Zbigniew Tur.  
– Nie wiem, co nasz czeka w najbliż-
szej przyszłości, ale niewątpliwie 
rok 2022 jest dla gminy Kłodzko 
rokiem wyjątkowym i rekordowym 
pod względem inwestycyjnym oraz 

uzyskanych zewnętrznych środków 
finansowych. W poprzednich latach 
na inwestycje przeznaczaliśmy rocz-
nie po 13 lub 14 mln zł, a w tym roku 
już mamy na inwestycje 28 mln zł, 
i już wiem, że dostaniemy następne 
pieniądze na modernizację oświetle-
nia ulicznego. To ponad 3,1 mln zł  
z rządowego programu wsparcia dla 
gmin popegeerowskich, a moderni-
zację oświetlenia będziemy prze-
prowadzać przez dwa lata. Nic też 

dziwnego, że mamy ogromnie du-
żo pracy związanej z przetargami, 
przygotowaniem dokumentacji i re-
alizacją tych zadań, co powoduje 
obciążenie naszych pracowników. 
Dlatego staram się ich wspomóc, 
i zatrudniamy ostatnio dodatkowe 
osoby. A przecież dopiero minęło 
pierwsze półrocze i przed nami jesz-
cze niemało pracy i wyzwań.

Z pierwszej transzy programu 
Polski Ład gmina Kłodzko otrzyma-

ła dofinansowania na 
dwa zadania inwesty-
cyjne – ponad 5 mln zł  
na budowę dróg i ponad 
3 mln zł na doświetle-
nie miejscowości. Nato-
miast z drugiej transzy 
Polskiego Ładu otrzy-
mała ponad 9 mln zł 
na budowę przedszko-
la i żłobka w Krosno-
wicach. 

– Dzisiaj najwięk-
szym naszym proble-
mem w zarządzaniu  
gminą jest przede 
wszystk im inf lacja  
i wzrost cen, które po-
wodują, że zaplanowa-
ne w budżecie fundusze 
stają się niewystarcza-
jące dla realizacji ce-

lów – podkreśla wójt Zbigniew Tur.  
– Zatem bez przerwy zmuszani je-
steśmy do finansowej gimnastyki, 
aby sprostać wszystkim wyzwa-
niom. A co do marzeń związanych 
z zarządzaniem gminą, to na pewno 
chciałbym zrealizować wszystko to, 
co obiecałem w ostatniej kampanii 
wyborczej. Chciałbym też zazna-
czyć, że większość swoich obietnic 
już zrealizowałem.

S.G. (TS)

Z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych:  „Po-
rządkowanie gospodarki wod-
no-ściekowej, budowa sieci wo-
dociągowej w Żelaźnie z ujęcia 
wody w Ołdrzychowicach oraz 
odcinków sieci kanalizacyjnej 
– IV etap” – wartość zadania 
3 370 000 zł, dofinansowanie 
2 500 000 zł.  „Rozbudowa sie-
ci wodno-kanalizacyjnej w aglo-
meracji Krosnowice w stronę 
Starkowa i Łysej Góry” – wartość 
zadania 3 959 000 zł.  „Termo-
modernizacja i remont siedziby 
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekre-
acji Gminy Kłodzko” – wartość 
zadania 1 419 730 zł, dotacja  
500 tys. zł.  „Budowa sieci wod-
no-kanalizacyjnej w miejscowo-
ści Boguszyn” – kwota zadania 
6 249 999 zł, dofinansowanie 
4 906 277 zł.  „Budowa miej-
sca odpoczynku turystyczne-
go przy boisku sportowym,  
z oświetleniem, stacją ładowa-
nia rowerów” – szacowany koszt 
zadania 60 212 zł, dofinansowa-
nie 26 574 zł. 

Z Rządowego Funduszu 
Polski Ład Programu Inwe-
stycji Strategicznych:  Prze-
budowa 12 dróg będących 
własnością gminy Kłodzko we 
wsiach: Piszkowice, Jaszkowa 
Górna, Jaszkowa Dolna, Kros-
nowice, Wojbórz, Żelazno, Oł-
drzychowice Kłodzkie i Święcko  
– wartość zadania 5 208 113 zł, 
dofinansowanie 4 947 707 zł. 
 Budowa nowych punktów 
świetlnych w ciągach dróg we 
wsiach: Bierkowice, Boguszyn, 
Gorzuchów, Jaszkowa Dolna, 
Jaszkowa Górna, Jaszkówka, Ka-
mieniec, Korytów, Ławica, Mi-
kowice, Morzyszów, Podtynie, 
Ruszowice, Stary Wielisław, Sza-
lejów Dolny, Święcko i Żelazno 
(łącznie 192 słupy i 196 opraw) 
– wartość zadania 5 208 113 zł, 
dofinansowanie 2 902 338 zł.

Gminie Kłodzko przyznano dofinansowania rządowe i unijne

Przedsięwzięcia 
w trakcie
realizacji 

Wójt Zbigniew Tur
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Kobierzyce

Urząd Gminy Kobierzyce
al. Pałacowa 1

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

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

Wpływy podatkowe i z opłat 
oraz udziały w PIT i CIT  
są jedynie częścią dochodów 
gmin – dochodzą do tego 
dochody ze sprzedaży 
majątku, subwencje, dotacje 
celowe z budżetu państwa, 
a także finansowe środki 
unijne. A jak się to wszystko 
podliczy i podzieli przez 
liczbę mieszkańców,  
to będzie wiadomo, 
które gminy w Polsce 
są najbogatsze, a które 
najbiedniejsze. Ministerstwo 
Finansów niedawno 
opublikowało wskaźniki 
dochodów podatkowych 
dla gmin – w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca – 
na rok 2022, i krajowym 
liderem jest wiejska gmina 
Kleszczów w województwie 
łódzkim, a drugą lokatę 
zajmuje dolnośląska gmina 
Kobierzyce.

Gmina Kobierzyce od wielu już 
lat jest na szczycie samorządowe-
go, krajowego topu rozwojowego, 
a wszystko nie wzięło się z powie-
trza, ani nie stało się za przyczyną 
czarodziejskiej różdżki, czy za po-
wiedzeniem „stoliczku nakryj się”, 
tylko jest wynikiem ludzkiej mą-
drości, pracowitości i konsekwen-
cji. A przecież sytuacja gospodarcza  
w Polsce nie jest łatwa i problemy 
boleśnie dotykają samorządy.

Drudzy w Polsce 
 – Też trochę narzekam i jest 

tego kilka powodów – mówi wójt  
Ryszard Pacholik. – Budowaliśmy 
tegoroczny budżet gminy wtedy, 
gdy była inna sytuacja polityczno-
-gospodarcza, gdy nie było wojny  
w Ukrainie i reperkusji z nią zwią-
zanych. Ale nie zmienia to faktu, że 
jeśli chodzi o wysokość dochodów 
– w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca – to jesteśmy drugą gminą  
w Polsce, wyprzedza nas tylko 
gmina Kleszczów, która ma olbrzy-
mie wpływy finansowe z kopalni 
Bełchatów i z tej wielkiej dziury 
poeksploatacyjnej. Natomiast roz-
wój gminy Kobierzyce w dużej 
mierze opiera się na dochodach 
własnych, w znacznym stopniu zdy-
wersyfikowanych i jest to wielka za-
sługa naszych firm i mieszkańców.

Na trudnym przetargowym 
froncie

W gminie Kobierzyce samorząd 
nie przejada pieniędzy. Tutaj za-

wsze budżety były proinwestycyjne 
i jest tak do dziś. 

– Niestety, koszty związane  
z szalejącą inflacją są tak ogromne, 
że zmuszeni jesteśmy odwlec część 
zaplanowanych inwestycji – mówi 
wójt Ryszard Pacholik. – Wszyst-
ko dlatego, że często ceny podczas 
przetargów okazują się nawet o po-
nad sto procent wyższe niż te za-
kładane w kosztorysach. Mimo to 
realizujemy wiele inwestycji. Za-
kończyliśmy budowę dużej szkoły 
w Bielanach Wrocławskich i rozbu-

dowujemy szkołę w Wysokiej, gdzie 
musieliśmy zmienić warunki finan-
sowe, bowiem wykonawca oznaj-
mił, że nie jest w stanie dotrzymać 
umowy, ponieważ podwyżki cen mu 
to uniemożliwiły. Mieliśmy też pie-
niądze z Polskiego Ładu na budowę 
świetlicy w Nowinach, ale do pierw-
szych dwóch przetargów nikt się nie 
zgłosił. Dopiero za trzecim razem 
zgłosiła się jedna firma, z którą pod-
pisaliśmy umowę. A ostatnio ogło-
siliśmy przetarg na remont szkoły  
w Pustkowie Wilczkowskim, ale  
była tylko jedna oferta, droższa  
o sto procent, i musieliśmy przetarg 
odwołać. Nie poddajemy się jed-
nak i to zadanie będziemy realizo-
wać etapami – na pierwszy ogień 
pójdzie m.in. wymiana okien, ele-
wacja, ocieplanie itd. Za to w prze-
targu dotyczącym budowy szkoły 
w Pustkowie Żurawskim pojawiła 
się jedna oferta znacznie przewyż-
szająca kosztorys. Niebawem zaś 
chcemy ogłosić przetarg na budowę 
szkoły w Tyńcu Małym i już boję 
się, co z tego wyniknie i czy wpły-
nie jakakolwiek oferta. Oczywiście 

kilka przetargów zostało rozstrzyg-
niętych, w tym na budowę chodnika 
Żerniki – Racławice, na dwa prze-
pusty na drodze Chrzanów – Ko-
bierzyce, a także na budowę i prze-
budowę drogi w Tyńcu nad Ślęzą. 
A przed nami także przebudowa 
kompleksowa drogi w Bąkach. Po-
nadto instalujemy nowe oświetlenie 
w wielu naszych miejscowościach.

Janosik by się obłowił
Decydenci dobrze wiedzą o za-

możności Kobierzyc i delikatnie 

mówiąc, gmina nie jest rozpiesz-
czana przy przyznawaniu zewnętrz-
nych dotacji finansowych.

– Z trzeciej transzy, dotyczącej 
wsparcia gmin popegeerowskich, 
niestety nic nie dostaliśmy – posęp-
nieje wójt Ryszard Pacholik. – Do-
tychczas otrzymaliśmy 2,4 mln zł  
na budowę świetlicy w Bąkach,  
a z drugiej transzy Polskiego Ładu  
10 mln zł na budowę szkoły  
w Tyńcu Małym. Chcę przypomnieć, 
że rocznie płacimy największe  
– w przeliczeniu na mieszkańca 
– janosikowe w kraju i jest to aż  
25 mln zł. To ogromna kwota, 
która gdyby była skonsumowana  
w naszej gminie, to bardzo by nam 
pomogła w realizacji wielu zadań. 
To nas boli, bowiem uważamy, że 
te środki finansowe powinny być 
przeznaczone na rozwój naszej  
gminy. Ale i tak złożyliśmy niedaw-
no wiele wniosków w celu pozyska-
nia zewnętrznych funduszy, w tym 
do programu wspierającego przebu-
dowę infrastruktury związanej ze 
specjalnymi strefami gospodarczy-
mi. Jeden wniosek – używając ko-

lokwializmu – idzie przez starostwo 
powiatu wrocławskiego i dotyczy 
przebudowy ronda w Tyńcu Ma-
łym oraz budowy ul. Logistycznej 
ze strefy bielańskiej właśnie do tego 
ronda. Zależy nam, aby ruch pojaz-
dów ominął Bielany Wrocławskie  
i został skierowany na tę nową uli-
cę i na tynieckie rondo. To sprawa 
pilna ze względu na korki i uciążli-
wa dla mieszkańców Tyńca Małego, 
którzy wystosowali petycję o rychłe 
rozwiązanie tego problemu. Ponad-
to składamy jeszcze dwa wnioski 

o dofinansowania dotyczące prze-
budowy stref i czekamy na ich roz-
strzygnięcie.

Wielkie sportowe sukcesy
Samorząd gminy Kobierzyce 

przeznacza środki finansowe nie 
tylko na wzbogacanie infrastruktu-
ry, ale spore fundusze pochłaniają 
organizacje pozarządowe i stowa-
rzyszenia, w tym kluby sportowe. 
Nie tak dawno piłkarki ręczne KPR 
Kobierzyce zdobyły Puchar Polski, 
wygrywając z Zagłębiem Lubin. 

– Warto generalnie wspierać 
sport, który ma także wielki wa-
lor promocyjny – uśmiecha się wójt  
Ryszard Pacholik. – W ciągu roku 
TVP Sport transmitowała 15 me-
czów naszej drużyny, która przez 
trzy lata gry w ekstraklasie zdo-
była aż trzy medale – dwa brązo-
we i srebrny. A w tym roku nasze 
szczypiornistki wywalczyły Pu-
char Polski i dzięki temu zagrają  
o europejskie laury. Dzisiaj Kobie-
rzyce kojarzą się bardziej nie z in-
westycjami, lecz ze sportem wy-
czynowym na wysokim poziomie. 

Sukcesy, problemy 
i najważniejsza zmiana

Dodam jeszcze, że nasze juniorki 
zdobyły w mistrzostwach Polski 
trzecie miejsce w plażowej piłce 
ręcznej.

Zmiana na najważniejszym 
urzędzie

Gminę Kobierzyce dotykają te sa-
me problemy, jakie są dzisiejszą bo-
lączką innych polskich samorządów. 

– Odczuwamy brak stabilności  
i na dobrą sprawę to nie wiemy, jak 
będzie dalej – ocenia wójt Ryszard  
Pacholik. – Jakie będą koszty bie-
żące związane z zarządzaniem gmi-
ną, o ile wzrosną ceny nośników 
energii. W związku z tym budowa-
nie przyszłorocznego budżetu gmi-
ny będzie naprawdę trudne. Zoba-
czymy, jak będzie wyglądała zima, 
ale to wszystko jest jak przysłowio-
we wróżenie z fusów. Chciałbym 
jednak, aby gmina Kobierzyce da-
lej rozwijała się dynamicznie i że-
by jej mieszkańcy żyli na coraz to 
lepszym poziomie. Nie ukrywam 
tego, że w najbliższych wyborach 
nie będę już kandydował na wójta  
i w zasadzie klamka zapadła. 
Wprawdzie mam propozycje star-
tu w innych gremiach samorzą-
dowych, ale nie podjąłem jeszcze 
żadnych decyzji. Natomiast moja 
22-letnia misja w Kobierzycach do-
biega końca, lecz – bez fałszywej 
skromności – mogę dzisiaj powie-
dzieć, że moja praca związana by-
ła z olbrzymim sukcesem rozwo-
jowym naszej gminy. Dołożyłem 
do tego znaczącą cegiełkę i mam 
prawo być dumny z tego, co razem, 
dzięki wspólnej pracy, dzisiaj osiąg-
nęliśmy. Teraz ważne jest, aby nasi 
mieszkańcy wybrali mojego następ-
cę, który będzie jak najlepiej działał 
na rzecz całej naszej społeczności. 
Ze stuprocentowym przekona-
niem stawiam na mojego zastępcę  
Piotra Kopcia, który jest znako-
mitym fachowcem, a w naszym 
urzędzie pracuje dłużej ode mnie.  
Ponadto mieszka w naszej gminie, 
zna dobrze ludzi i wie świetnie,  
co ich boli i czego im potrzeba. 
Według mnie Piotr jest najlepszym 
gwarantem rozwoju gminy Kobie-
rzyce i jej mądrego zarządzania,  
co wcale nie jest sprawą prostą.

S.G. (TS)

Wójt Ryszard Pacholik podczas wojewódzkich obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Węgrach w gminie Żórawina
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Prusice

Urząd Miejski w Prusicach
Rynek 1 

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

fax 71 312 62 29
prusice@prusice.pl

www.prusice.pl

Kto zna gminę Prusice 
i obeznany jest z działaniami 
miejscowego samorządu, 
na pewno nie zdziwił się, 
że gmina ta pod względem 
gospodarności zajęła 
w ubiegłym roku w Rankingu 
Perły Samorządu 2021 
dziewiąte miejsce w kraju, 
a jej burmistrza IGORA 
BANDROWICZA uznano za 
najlepszego włodarza w Polsce. 
Trzeba również zdać sobie 
sprawę z tego, że choć Prusice 
dotyka inflacja i galopujące 
zwyżki cen oraz inne problemy, 
które są bolączką wszystkich 
polskich samorządów, to gmina 
ta konsekwentnie – i jak zawsze 
od wielu już lat – bardzo dużo 
inwestuje, pozyskując spore 
zewnętrzne środki finansowe 
z różnorodnych programów 
rządowych i unijnych. 
Właśnie tutaj, w dolnośląskich 
Prusicach – zgodnie ze strategią 
zrównoważonego rozwoju – 
przeznacza się zawsze 
niebagatelne środki budżetowe 
na różnorodne inwestycje i nic 
dziwnego, że gmina rozwija się 
na wskroś innowacyjnie 
i dynamicznie pod względem 
infrastrukturalnym.

Pierwsze sześć miesięcy roku 2022 
były dla samorządu miasta i gminy 
Prusice czasem wytężonej pracy oraz 
nadziei, że dotrą zewnętrzne środki fi-
nansowe, które pozwolą na realizację 
kluczowych inwestycji.

Teraz priorytety
 – Jest to dla nas także rok pe-

łen wyzwań, zwłaszcza że to rów-
nież rok przedwyborczy, choć mamy 
jeszcze trochę czasu, by zrealizo-
wać wszystko to, co umieściliśmy 
w naszym planie wyborczym – mówi 
burmistrz Igor Bandrowicz. – Teraz 
przede wszystkim koncentrujemy się 

na uruchomieniu priorytetowych in-
westycji, czyli m.in. budowie Szko-
ły Podstawowej im. Lecha i Marii 
Kaczyńskich w Skokowej, ale rów-
nież kontynuacji prac związanych 
ze Żłobkiem pod Trzema Wieżami 
w Prusicach, dalszej budowie Pru-
sickiego Centrum Medycznego oraz 
Lokalnych Centrów Kultury w Bo-
rowie i Krościnie Małej. Ponad-
to na naszej inwestycyjnej tapecie 
jest rozpoczęcie prac nad Parkiem 
Dinozaura w Prusicach oraz bu-
dowa czterech świetlic – w Świe-
rzowie, Pększynie, Pietrowi-
cach Małych i Chodlewku. 
Powstanie też 
Centrum Usług 
S p o ł e c z nyc h 
w Prusicach i zaj-
miemy się budową przejścia dla pie-
szych w Skokowej. Będziemy też 
modernizować uliczne oświetle-
nie, powstaną nowe place zabaw, 
a w Brzeźnie za około 2 mln zł 
– przy milionowej dotacji z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
dla województwa dolnośląskiego 

dla spółki PROEKO – będzie wybu-
dowana oczyszczalnia ścieków.

Celem stumilionowy budżet
Budżet gminy Prusice na rok 

2022 zaplanowano w wysokości 
63,3 mln zł i nie ma większych prob-
lemów z jego realizacją. 

– Lubię dowiadywać się o kłopo-
tach jakieś dwie minuty po ich roz-
wiązaniu, ale mówiąc serio, to nie 
koncentrujemy się na problemach, 

tylko przemy do przodu 
– uśmiecha się bur-
mistrz Igor Bandro-

wicz. – Dobrze 
pamiętam, gdy 
rozpoczynałem 

burmistrzowanie 
w Prusicach i za-

czynaliśmy z budżetem wysokości 
25 mln zł. W tym roku nasz budżet 
przekroczył 63 mln zł i nie ukry-
wam wcale, że jednym z moich stra-
tegicznych celów jest doprowadze-
nie do tego, abyśmy w niedalekiej 
przyszłości przekroczyli 100 mln zł. 
Chcę zaznaczyć, że dla naszego sa-

morządu ten rok nie jest 
rokiem bardzo ciężkim, 
na co wpływ ma m.in. 
nasza sytuacja geopo-
lityczna, i to, że udało 
nam się pozyskać inwe-
storów lokujących swo-
je firmy na terenie gmi-
ny Prusice. Dzięki temu 
mamy dodatkowy za-
strzyk środków finan-
sowych. Warto też pod-
kreślić, że podniesienie 
atrakcyjności naszych 
prusickich terenów spo-
wodowała budowa dro-
gi krajowej S5. Dzisiaj 
z Prusic do Wrocła-
wia i Poznania, i dalej 
– na wybrzeże Bałtyku 
– wiedzie trasa szybka 
i komfortowa. Ale nie 

osiadamy na laurach i rozmawiamy 
z Agencją Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści o nowych terenach, które chcemy 
zagospodarować w ramach strefy 
aktywności gospodarczej – właś-
nie w tym upatrujemy dodatkowe 
szanse rozwojowe.

Najważniejsze – dobro 
mieszkańców

Dla prusickiego samorządu nad-
rzędnym zadaniem jest zapewnienie 
miejscowej społeczności odpowied-
niego komfortu i poziomu życia. 

– Przecież pracujemy wszy-
scy na rzecz naszej społeczności 
i dobro ogółu jest dla nas najistot-
niejsze – podkreśla burmistrz Igor 
Bandrowicz. – Dlatego inwestuje-
my mocno w te sfery cywilizacyjne, 
które wpływają na polepszenie po-
ziomu życia naszych mieszkańców. 
To m.in. bezpieczeństwo ludzi, 
oświata, oświetlenie dróg i ulic, dro-
gi, chodniki, ścieżki rowerowe, wo-
dociągi i kanalizacja, a także przy-
domowe oczyszczalnie ścieków. 
Właśnie to są dzisiejsze priorytety 
i najpoważniejsze wyzwania nasze-
go samorządu.

Dofinansowania kluczowych
przedsięwzięć

Z drugiej transzy rządowego pro-
gramu Polski Ład gmina Prusice 
pozyskała niebagatelne dofinanso-
wania, które będą przeznaczone na 
realizację kosztochłonnych zadań 
infrastrukturalnych. 

– Udało nam się pozyskać bar-
dzo fajne dwie dotacje, za co ser-
decznie dziękujemy, bowiem dla nas 
jest to ogromne wsparcie – ocenia 
burmistrz Igor Bandrowicz. – Jest 
to 5 mln zł na inwestycje drogowe, 
które będą przeprowadzane na te-
renie całej gminy i z tego projektu 
zrealizujemy zadania niewpisujące 
się w żadne inne programy rządowe 
czy unijne. Natomiast drugi projekt 

Na drodze do 100 mln zł
dotyczy rewitalizacji stolicy naszej 
gminy, miasta Prusice, i w jego ra-
mach przeprowadzimy renowacje, 
remonty i przebudowy wszystkich 
kamienic w obrębie prusickiego 
rynku, a także ulic od niego od-
chodzących. Na to otrzymaliśmy 
ponad 6 mln zł. Ponadto do pro-
gramu wsparcia gmin popegeerow-
skich także złożyliśmy dwa wnioski 
o dofinansowania, koncentrując się 
przede wszystkim na przebudowie 
i rozbudowie oświetlenia ulicznego 
na terenie całej gminy.

Absolutorium prawie 
stuprocentowe

Jest tajemnicą poliszynela, że 
gminy, w których współpraca wło-
darzy, prezydentów, burmistrzów 
i wójtów z radnymi jest dobra, rozwi-
jają się dynamiczniej, bowiem praca 
tych samorządów skoncentrowana 
jest na rozwiązywaniu problemów 
i realizacji zadań, a nie na bezpro-
duktywnych kłótniach, politykier-
stwie i forsowaniu partykularnych 
interesów. Swoistym miernikiem tej 
współpracy jest sesja absolutoryjna. 

– Moja współpraca z radą zawsze 
była bardzo dobra i za to jestem rad-
nym naprawdę wdzięczny – dzięku-
je burmistrz Igor Bandrowicz. – Nie 
boimy się krytyki, a nawet, gdy tak 
trzeba, to jej oczekujemy, ponieważ 
merytoryczna krytyka jest twórcza. 
Zatem na krytykę się nie obrażamy, 
tylko wyciągamy z niej wnioski na 
przyszłość. Była już u nas sesja ab-
solutoryjna i tylko jeden radny był 
przeciwny udzieleniu absolutorium. 
Chcę również dodać, że w zarządza-
niu gminą dzisiaj najbardziej uwiera 
nas niestabilność rynku. Przykładem 
niechaj będzie kilkukrotnie otwie-
rane przetargi dotyczące realizacji 
największej chyba w historii gminy 
Prusice inwestycji – budowy Szkoły 
Podstawowej w Skokowej. Dwukrot-
nie zmuszeni byliśmy z tych przetar-
gów zrezygnować, ponieważ wyko-
nawcy bali się podpisywać umowy 
– draft projektu przez nich złożony 
był niedoszacowany, a nasze ocze-
kiwania zgoła inne. Natomiast moje 
największe marzenie związane z za-
rządzaniem dotyczą zrealizowania 
mojego programu wyborczego.

S.G. (TS)

Samorząd to gra zespołowa, praca wielu osób, więc absolutorium to sukces dla zespołu ludzi z doskonałym liderem i menedżerem – burmistrzem 
Igorem Bandrowiczem (czwarty z prawej) na czele 

Dotacje z drugiej transzy rządowego programu Polski Ład pozwolą na m.in. na renowacje, remonty i przebudowy 
wszystkich kamienic w obrębie prusickiego rynku, a także ulic od niego odchodzących
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Krotoszyce

Urząd  Gminy Krotoszyce
ul. Piastowska 46
59-223 Krotoszyce 

tel. 76 887 84 21, 76 887 84 22
fax 76 743 41 93

ug@krotoszyce.pl
www.krotoszyce.pl

Gmina ta jest przykładem 
takiej jednostki samorządu 
terytorialnego, gdzie nie 
trzeba wcale dysponować 
wielkimi funduszami, aby 
rozwijać się całkiem nieźle 
na zasadzie zrównoważonego 
rozwoju. Ale żeby tak było, 
potrzeba przede wszystkim 
konsekwencji w realizacji 
planów, pozyskiwania 
zewnętrznych dotacji 
i zgodnej współpracy 
władz gminy z jej radą. 
To wszystko znajdziemy 
właśnie w gminie Krotoszyce.

Pierwsze półrocze nie było ła-
twe dla krotoszyckiego samorządu. 
Pandemia i wybuch wojny w Ukrai-
nie także oddziaływały negatywnie. 

– Powstały nowe problemy 
i musieliśmy zmierzyć się także ze 
sprawami, które nie należą do sta-
tutowych obowiązków samorządu 
– mówi wójt Wojciech Woźniak. 
– Znaleźliśmy się w nowej rzeczy-
wistości i musieliśmy stawić czoła 
nowym zadaniom, także związanym 
z pomocą uchodźcom wojennym 

z Ukrainy. Dotarli do nas ludzie 
uciekający przed agresją wojsk ro-
syjskich i nie było tygodnia, aby-
śmy nie uczestniczyli w wideokon-
ferencji z wojewodą koordynującym 
pomoc Ukraińcom. Oczywiście 
musieliśmy przygotować miejsca 
noclegowe z pełnym wyposaże-
niem, kuchnią i sanitariatami, na 
co poszły środki finansowe, które 

nie były przewidziane wcześniej 
w naszym tegorocznym budżecie. 
Do gminy Krotoszyce przyjechało 
około 50 ukraińskich uchodźców 
wojennych, w tym 17 dzieci, któ-
rym trzeba było zapewnić naukę 
w szkole, a niektórym kilkumie-
sięcznym niemowlakom nawet mle-
ko Bebiko. Starszym dzieciom trze-
ba było zorganizować odpowiednie 
zajęcia, w co zaangażowali się radni 
i nauczyciele z naszej szkoły. Chcę 
też podkreślić, że nasi mieszkańcy 
zdali egzamin z człowieczeństwa na 
ocenę celującą i w dużej mierze to 
właśnie oni pomogli wystraszonym 
i zmęczonym ludziom. Pierwszy 
autokar z uchodźcami przyjechał 
do Krotoszyc 12 marca, w sobotę, 
a w niedzielę zaczęli przyjeżdżać 
mieszkańcy chcący ofiarować swoją 
pomoc – myślałem, że trzeba będzie 
postawić patrol policji, by kierował 
ruchem pojazdów.

Pomoc ludziom dotkniętym woj-
ną nie przeszkadza krotoszyckiemu 
samorządowi w realizacji budżetu 
i zaplanowanych zadań. 

Zgoda, która buduje

– Pod koniec ubiegłego roku 
z pierwszej edycji Polskiego Ładu 
otrzymaliśmy ponad 10 mln zł, 
a z naszych trzech wniosków o do-
finansowania dwa rozpatrzono po-
zytywnie – wyjaśnia wójt Wojciech 
Woźniak. – Pierwszy dotyczył roz-
budowy dróg gminnych, a drugi głę-
bokiej termomodernizacji trzech 
budynków użyteczności publicznej. 
Mieliśmy już dokumentacje tech-
niczne na te oba zadania, należało 
tylko zrobić przetarg i już od ma-
ja zadania te są realizowane. Nato-
miast do drugiej transzy Polskiego 
Ładu wystąpiliśmy z jednym wnio-
skiem – o dofinansowanie przebu-
dowy kanalizacji deszczowej wraz 
z przebudową przepustu dla dróg 
opadowych w Tyńczyku Legnickim 
i dostaliśmy na to 2 550 000 zł. Na 
tę inwestycję złożyliśmy też wnio-
sek o jej dofinansowanie do trze-
ciego naboru programu wspierają-
cego gminy popegeerowskie, gdzie 
można uzyskać lepsze, 98-procento-
we dofinansowanie. Czekamy teraz 
na rozstrzygnięcia, a inwestycja ta 

jest bardzo potrzebna i oczekiwa-
na przez mieszkańców od 30 lat. 
Cieszy mnie bardzo także to, że 
pod koniec ubiegłego roku założy-
łem sobie, że zrealizujemy konkret-
ne zadania infrastrukturalne – i na 
wszystkie otrzymaliśmy zewnętrz-
ne fundusze, co skutkuje tym, że 
wszystkie te przedsięwzięcia bę-
dziemy realizować w tym roku.

Nadal dobrze układa się współ-
praca władz gminy Krotoszyce 
z radnymi, a na ostatniej sesji wójt 
otrzymał absolutorium – przy jed-
nym radnym wstrzymującym się od 
głosu, co jest świetnym mandatem 
do dalszego zarządzania gminą. 

– Dzisiaj w zarządzaniu gminą 
najgorsza jest nieprzewidywalność 
– ocenia wójt Wojciech Woźniak. 
– Trudno jest coś zaplanować, ceny 
idą do góry z dnia na dzień, a wpły-
wy podatkowe do budżetu gminy 
też nie są satysfakcjonujące. Ponadto 
oczekiwania i potrzeby są ogromne, 
a w wielu przypadkach infrastruktu-
ra – np. wodno-kanalizacyjna – wy-
maga odnowy. Poza tym w gminie 
Krotoszyce rozwija się osadnictwo, 
przybywa mieszkańców i nowych 
domów, co też niesie za sobą ko-
lejne wyzwania, lecz optymistycz-
nie twierdzę, że jeśli będzie u nas 
zgoda, to z problemami damy sobie 
radę.  S.G. (TS)

Wójt Wojciech Woźniak
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 na komputerze 
 smartfonie
 lub tablecie

MOŻNA NAS PRZECZYTAĆ

Szkoła Podstawowa im. Jana Wyżykowskiego w Krotoszycach
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Głubczyce

Urząd Miejski w Głubczycach
ul. Niepodległości 14 

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

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

Nie tylko drogi, oświetlenie  
ulic, oświata, wodociągi  
i kanalizacja są ważne  
dla polskich samorządów.  
Widać to na przykładzie 
Głubczyc w woj. opolskim,  
gdzie nie mniej istotne jest 
dbanie o skarby przeszłości, 
historyczne artefakty  
– w tym budowle świadczące 
o rodowodzie, dawnej 
świetności i znaczeniu tych 
ziem. Niebawem będzie 
remontowany Zamek Joannitów 
w Grobnikach, a ponadto po 
wielu latach starań gmina 
odzyskała zabytkowy dworzec 
w Głubczycach – prawdziwą 
europejską perłę budownictwa 
kolejowego, o której powrót 
pod samorządowe władanie 
zabiegano z determinacją  
i godną podziwu konsekwencją. 

Z drugiej transzy rządowego pro-
gramu Polski Ład Głubczyce pozy-
skały ponad 11 mln zł, które będą 
przeznaczone na renowację Zamku 
Joannitów w Grobnikach.

Czy wystarczy na remont zamku?
 – W zasadzie jest to dawna kom-

turia joannitów – mówi burmistrz 
Adam Krupa – do remontu której 
dołożymy z budżetu 1,5 mln zł.  
Dzięki tej dotacji pojawiła się szan-
sa na to, że wreszcie po wielu latach 
obiekt ten zostanie przywrócony do 
dawnej świetności. Na terenie mia-
sta i gminy nie mamy zbyt wielu 
zabytków, bowiem wojna potrak-
towała okrutnie te tereny, a cen-

trum Głubczyc było doszczętnie 
zburzone i wypalone. Dlatego nie-
zmiernie cieszymy się z tych środ-
ków finansowych na zamek, ale  
z drugiej strony już martwię się, 
czy te fundusze wystarczą. Kosz-
torys dotyczący remontu w Grobni-
kach robiony był na początku roku, 
a ceny szaleją. Tego, że nie wy-
starczy pieniędzy, jestem pewien, 

lecz zastanawiamy się, ile będzie-
my musieli dołożyć z budżetu gmi-
ny. Niestety, jeśli chodzi o Polski 
Ład, to inwestycji dotowanej z te-
go programu nie można podzie-
lić na etapy. Wszyscy spotykamy 
się ze zjawiskiem szybujących cen  
i z tego powodu wiele gmin będzie 
rezygnować z dotacji finansowych, 
ponieważ nie będą mieli z czego 
dołożyć do realizacji dotowanych  
z Polskiego Ładu zadań. Chcę za-
znaczyć, że do pozyskanych przez 
nas funduszy z pierwszej edycji 
Polskiego Ładu i z Funduszu Dróg 
Samorządowych tylko w tym roku 
dołożyliśmy sporo ponad 3 mln zł  
– aby zrealizować dotowane zada-
nia. Ale dzisiaj nie mamy już nad-
wyżek finansowych, a zadłużanie 
gminy przy wysokich kosztach kre-
dytów jest niebezpieczne.

Nul z programu wsparcia 
gmin popegeerowskich

Jeśli rząd chce wspomagać sa-
morządy, to mógłby wspierać je 
środkami finansowymi, które wy-
dawane byłyby zgodnie z potrze-
bami wskazywanymi przez gminy. 

– Ewentualnie decydenci mogli-
by określić, na jakie sfery samorzą-
dowego życia miałyby być wyda-
wane te dotacje – ocenia burmistrz 
Adam Krupa. – Wtedy łatwiej by 

nam było realizować zadania i za-
spokajać potrzeby mieszkańców. 
Niestety, z programu wspierającego 
gminy popegeerowskie nie dostali-
śmy nic, choć złożyliśmy do niego 
dwa sensowne wnioski dotyczą-
ce dróg i przebudowy targowiska  
w Głubczycach. Warto jednak po-
kreślić, że od lat prowadziłem poli-
tykę zmierzającą do maksymalnego 

wykorzystania środków finanso-
wych na osiedla popegeerowskie 
– zanim ktokolwiek myślał o za-
gospodarowaniu takich terenów.  
Były na to pieniądze w Agencji 
Nieruchomości Rolnych Skarbu 
Państwa i myśmy to skrzętnie wy-
korzystali, m.in. remontując drogi 
i budując kanalizację. Przyznaję, 
że zależało mi na realizacji pro-
jektu dotyczącego drogi w Ber-
nacicach Górnych, ponieważ tam 
na osiedlu zostały dwa budynki  
– które dawniej budował PGR – 
lecz nie zostały ukończone. Przed 
kilkoma laty odkupił je prywat-
ny inwestor, który teraz robi tam 
mieszkania i gdybyśmy zrobili tam 
drogę, to byłoby w sam raz. Ludzie, 
którzy tam zamieszkają powinni 
mieć dobrą drogę i dojazd. Dla tej 
miejscowości jest to strategiczna 
inwestycja.

Od wielu już lat kryteria rozdzia-
łu zewnętrznych środków finanso-
wych z różnych zresztą programów 
– delikatnie mówiąc – nie są trans-
parentne. Są nasi, wasi, lepsi i gorsi, 
a przecież wszystkie samorządy po-
trzebują dotacji do inwestycji. 

– Najlepiej gdyby ustanowiono 
przejrzyste i mądre kryteria przy-
znawania zewnętrznych środków fi-
nansowych – sądzi burmistrz Adam 
Krupa. – Wtedy można by policzyć 

punkty za wnioski o dotacje i nikt 
nie miałby do nikogo pretensji.

Gdzie zgoda, tam zwycięstwo
Jest tajemnicą poliszynela, że do-

bra współpraca prezydentów miast, 
burmistrzów i wójtów z radnymi jest 
swoistą wartością dodaną w samo-
rządowej pracy i jednym z ważnych 
gwarantów dobrego rozwoju gmin. 

Tam, gdzie jest zgoda, pracuje się 
szybciej i wydajniej oraz mniej ner-
wowo. Jednym z mierników tako-
wej współpracy jest absolutorium 
udzielane włodarzom gmin. Takie 
absolutorium w tym roku zdecydo-
waną większością głosów otrzymał 
burmistrz Głubczyc Adam Krupa  
i daje mu to zdecydowany mandat 
do dalszego zarządzania gminą. 

– Także Regionalna Izba Ob-
rachunkowa w Opolu pozytywnie 
zaopiniowała wykonanie budżetu  
i to mnie cieszy – mówi burmistrz.  
– Najgorsza jest sytuacja w tych 
gminach, gdzie radni sobie, a wło-
darze sobie i władze nie potrafią 
dogadać się z radą. Tam, gdzie wy-
stępują sytuacje, w których rady są 
przeciwko burmistrzom i wójtom, 
do niczego dobrego – według mnie –  
to nie prowadzi i praca wyglą-
da jak z zaciągniętym hamulcem.  
A to wszystko odbywa się kosztem 
mieszkańców, bowiem energia skie-
rowana jest na wzajemne zwalcza-
nie się i nie ma czasu na to, aby my-
śleć, co by dobrego ludziom zrobić.

Strapienia i marzenia
Za kilka miesięcy zacznie się zima  

i samorządowcy już martwią się  
o to, co przyniesie. 

– Ceny nośników energii poszły 
w górę, a ja już się obawiam o wy-

konanie budżetu przede wszystkim  
w zakresie wydatków bieżących, któ-
rych przekroczenia nie unikniemy  
– podkreśla burmistrz Adam Krupa.  
– Podwyżki są nie do ogarnięcia.  
W 2014 roku za jedną kilowatogodzi-
nę płaciliśmy dwadzieścia kilka gro-
szy, dzisiaj jest to złoty dwadzieścia 
parę groszy. Natomiast jesteśmy już 
po przetargu dotyczącego dostaw na 
lata 2023-2024, do którego zgłosi-
ły się tylko dwie spółki państwowe, 
a ta, która wygrała, zażyczyła so-
bie 2,02 zł za jedną kilowatogodzi-
nę. Zatem przez osiem lat zanotowa-
liśmy tysiącprocentową podwyżkę  
ceny energii elektrycznej. W tej sy-
tuacji jakiekolwiek planowanie nie 
ma sensu i jest przysłowiowym wró-
żeniem z fusów. Mamy dwie szkoły  
oraz przedszkole opalane węglem  
i dzisiaj trudno ocenić, czy to jest 
dobrze, czy też źle. Potrzebujemy  
80 ton węgla i mam nadzieję, że bę-
dzie on dostępny na rynku. W za-
rządzaniu gminą najbardziej prze-
szkadza mi brak przewidywalności  
i związane z nim trudności z pla-
nowaniem oraz olbrzymia inflacja. 
Samorząd łoży na węgiel, wodę, 
gaz, energię elektryczną oraz płace  
– gdzie zwyżki cen dochodzą do na-
wet stu procent. A największe moje 
marzenie związane jest z odzyska-
nym niedawno przez naszą gmi-
nę dawnym dworcem kolejowym  
w Głubczycach. W Europie takie 
dworce były jedynie dwa – jeden spło-
nął w Salonikach, a drugi w kształ-
cie lokomotywy jest w Głubczycach. 
Ten piękny obiekt został zdewasto-
wany przez prywatnego właściciela 
i musimy spróbować go odrestauro-
wać. Wraz z radnymi zdajemy sobie 
sprawę z tego, że to ogromny koszt, 
ale zarazem wielkie marzenie. Teraz 
trzeba znaleźć w przyszłorocznym 
budżecie pieniądze, aby dworzec za-
bezpieczyć przed dalszą dewasta-
cją, później w oparciu o zewnętrzne 
środki finansowe można spróbować 
pójść dalej i obiekt sukcesywnie  
remontować. S.G. (TS)

Strapienia i nietuzinkowe marzenia

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

Burmistrz Adam Krupa
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Każdy z nas wybiera  
jakąś drogę w życiu.  
Czasami świadomie,  
bywa że przez przypadek.  
Te drogi prowadzą w różne 
miejsca i różnie są oznaczone. 
Zostawiamy na nich ślady 
snobizmu, zła, zazdrości, 
zdrady… Ale również  
tropy dobra, miłości, 
szacunku, wsparcia, 
empatii…

Kiedy byłem małym 
chłopcem czy nawet nasto-
latkiem, Madagaskar koja-
rzył mi się z lemurami, czer-
woną ziemią, baobabami,  
wielką wyspą na końcu 
świata, kameleonami oraz 
Arkadym Fiedlerem (auto-
rem m.in. takich książek 
jak „Gorąca wieś Ambi-
nanitelo”, „Wyspa kocha-
jących lemurów” i „Jutro 
na Madagaskar”). Nieco 
później dowiedziałem się  
o zamorskich planach mię-
dzywojennej Polski, a tam 
jednym z miejsc do zago-
spodarowania był właśnie Madaga-
skar (Francja chciała sprzedać na-
leżącą do niej zamorską kolonię).  
W tym samym czasie (albo ciut 
później) poznałem historie Beniow-

skiego i Dzierżanowskiego zwią-
zane z daleką wyspą na południo-
wo-wschodnich krańcach Afryki. 
W czasie studiów, na spotkaniach 
w duszpasterstwie akademickim, 
zetknąłem się z postacią jezuity,  
ojca Jana Beyzyma, który na przeło-
mie XIX i XX wieku pracował wśród 
trędowatych na Madagaskarze. Naj-

pierw w leprozorium w Ambahiwu-
raka koło Antananarivo, a od 1902 
roku w Ambatuwuri koło Marany, 
w krainie Betsileo. Ojciec Beyzym 
stworzył pionierskie dzieło, które 

Ziarno dobra uczyniło go prekur-
sorem współczesnej 
opieki nad trędowaty-
mi. Natomiast mniej 
więcej przed dekadą 
dotknąłem Czerwonej 
Wyspy osobiście.

Na Madagaskar   
w yb r a l i ś my  s i ę  
w trójkę. Trzech fa-
cetów chciało poznać 
odległą, trochę tajem-
niczą krainę, jej ende-
miczną przyrodę, ży-
jących tam ludzi. Miał 
nam w tym pomóc  
Marek Maszkowski, 
misjonarz ze Zgro-
madzenia Księży Mi-
sjonarzy założonego 
w XVII wieku przez 
Wincentego a Paulo. 
Z Markiem znaliśmy 
się od lat, jeszcze ze szkoły śred-
niej. I rzeczywiście Marek pokazał 
nam swoją drugą ojczyznę od pod-
szewki. Razem z nim pieszo, samo-
chodem i łodzią odwiedziliśmy kil-
kanaście osad na południu wyspy. 
Zobaczyliśmy piękny, ale jednocze-
śnie pogrążony w ogromnej biedzie 
świat. Poznaliśmy uroczych Malga-
szy i ich ogromnie trudne życie, któ-
re jest dla nas nie do wyobrażenia. 
I właśnie misjonarze prowadzą tam 
szkoły, sierocińce, ośrodki zdrowia. 
Budują studnie. Organizują pomoc 
żywnościową. Rzecz jasna ich praca 
potrzebuje naszego wsparcia. 

Ksiądz Marek Maszkowski na 
południe Madagaskaru wyjechał  
w 1988 roku, ale latem 2016 roku  
jego ziemska droga nagle się zakoń-
czyła. Zmarł 9 sierpnia. Miał 57 lat. 
Został pochowany na swojej ukocha-

nej wyspie, na cmentarzu nieopodal 
katedry w Farafanganie. On i jego  
przyjaciele, misjonarze z Polski  
i Francji, pokazali nam, że można  
robić dobro. Takie bardzo konkretne.

Tomasz Miarecki

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

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

ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków
W tytule przelewu proszę wpisać: 

„Na wsparcie misji na Madagaskarze”.

Ksiądz Marek Maszkowski (1959-2016) 

Malgaska wioska na południu wyspy 
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„Słownik języka polskiego” 
hasło „zakręcony” wyjaśnia 
jako „mający spiralny 
lub półkolisty kształt”, 
„roztargniony” lub „szalony 
i niesamowity”. Tytuł tego 
tekstu odnosi się do ostatniego 
ze znaczeń.

Lato we wrocławskim Muzeum 
Narodowym jest bowiem na swój 
sposób szalone. Nie ma tu rozleni-
wienia. Wakacje są czasem bardzo 
aktywnym. Warto zaznaczyć też, 
że ta aktywność nie ogranicza się 
jedynie do murów muzealnych gma-
chów. I choć jest ich sporo (Gmach  
Główny Muzeum Narodowego,  

Muzeum Panorama Racławicka, 
Muzeum Etnograficzne i Muzeum 
Sztuki Współczesnej. Pawilon Czte-
rech Kopuł), to wrocławskich mu-
zealników możemy spotkać także  
w wielu innych miejscach.

Przedstawiciele Muzeum Narodo-
wego we Wrocławiu gościli m.in. na 
Slot Art Festivalu w Lubiążu. Jego  
uczestnicy mieli okazję posłuchać 
opowieści o Michaelu Willmannie. 
Piotr Oszczanowski, dyrektor MN, 
opowiadał m.in. o słynnym cyklu 
„męczeństwa apostołów” i wystawie 
„Ja tu jeszcze powrócę. Willmann”. 
Było też specjalne stoisko wrocław-
skiej placówki, które cieszyło się 
sporym zainteresowaniem.

Zakręcone lato

Wrocławscy muzealnicy pojawili  
się też w warszawskiej Kordegar-
dzie. Tam bowiem pokazywane 
są odzyskane przez resort kultury 
obrazy Jacoba Jordaensa, Abraha-
ma Bloemaerta, Lizinki de Mirbel, 
Roberta Śliwińskiego, Gotthardta 
Kuehla, Karla Kaysera-Eichberga… 
Wszystkie to dzieła, które zaginęły 
podczas II wojny światowej.

Po raz kolejny Wrocław zawitał 
również w Książu. W ramach za-
inicjowanej w 2015 roku wystawy 
„Metamorfozy Zamku Książ” tym 
razem udostępniono zwiedzającym 
salę Jana Henryka na trzecim pię-
trze zamku. Można tam obejrzeć ka-
binet – sekretarzyk z połowy XVIII 

wieku, bufet z 1681 roku, stół i czte-
ry zydle z XVII wieku, a także trzy 
szable kawaleryjskie z XIX wieku.

Oczywiście i we Wroc-
ławiu sporo się dzieje.  
W pierwszych dniach lip-
ca w Gmachu Głównym 
Muzeum Narodowego 
otwarta została wystawa 
„Żelazny świat”. To przy-
kład, jak rzemiosło mo-
że być sztuką. I to jaką. 
Kolejna wartość tej eks-
pozycji, po mistrzowsku przygo-
towanej przez kuratora Tadeusza  
Fercowicza, to artefakty, które 
możemy obejrzeć. Bardzo rzadko  
mamy bowiem okazję do pozna-

nia tajemnic zamków, skrzyń za-
mykanych na rygle, kłódek, okuć…  
W jednym spotykają się tutaj pięk-
no, myśl techniczna, użytecz-
ność pokazywanych przedmiotów.  
Ta wystawa to pochwała rzemio-
sła artystycznego i podziw dla ta-
lentu kowali, metaloplastyków,  
odlewników…

Jeszcze do połowy sierpnia  
w Muzeum Etnograficznym jest 
prezentowana znakomita wystawa  
Piotra Rogalińskiego „Nie-zabaw-

ki”. Pisaliśmy o niej już 
kilkakrotnie. Dzisiaj więc 
krótko: tego nie moż-
na przegapić. Podobnie 
zresztą jak monumental-
nej ekspozycji Magdaleny  
Abakanowicz w Pawilonie 
Czterech Kopuł (będzie 
pokazywana do 28 sierp-
nia). Ta wystawa może ni-

czym nie zaskakuje, ale robi wraże-
nie swoją wielkością. Abakanowicz 
zwielokrotniona. Wykorzystajmy 
okazję, by się z nią zapoznać.

Tomasz Miarecki

„Żelazny świat” to wystawa, która pokazuje, jak rzemiosło może stać się sztuką, a jednocześnie 
bardzo ciekawe spotkanie z myślą techniczną (np. kto i po co wymyślił trzecią zapadkę) 

Pawilon Czterech Kopuł to sam w sobie obiekt wyjątkowy, a do końca sierpnia można tam obejrzeć 
ogromną wystawę prac Magdaleny Abakanowicz 
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A jak bardzo nieprosta, można 
się przekonać, wybrawszy się 
na dwa ostatnie spektakle 
Sierpnia z Komedią… Sierpień 
to już solidna tradycja, 
spotykamy się po raz jedenasty 
i po raz jedenasty doskonale się 
bawimy.

I nie tylko bawimy, bowiem dwa 
ostatnie spektakle – 19-21 sierpnia 
Rubinowe gody Krzysztofa Kędziory 
i 26-28 sierpnia Mayday Bigamistka 
Raya Cooneya – mocno dają do my-
ślenia. Oba są opowieścią o małżeń-
stwach, ale opowieści te bardzo róż-
nie owe związki pokazują. 

Bohaterowie Rubinowych godów 
to małżeństwo Grażyny i Mariana,  
i nazwać by je można tradycyjnym,  
a obchodzą czterdziestą rocznicę 
ślubu. Czyli rubinowe gody. Córka  
w prezencie fun-
duje im weekend 
w luksusowym 
hotelu. A oni  
w tych luksusach 
nie są w stanie 
zorientować się w superrozwiniętej 
technologii – nie wiedzą, jak włą-
czyć światło, otworzyć drzwi, spuś-
cić wodę… Problemy z technologią 
para ma, ale poza tym są życzliwymi, 
pogodnymi, dobrymi ludźmi, choć 

nieco różnymi. Grażyna jest pełna 
werwy, pełna chęci zbadania owe-
go niezwykłego dla rubinowej pary 
świata. Marian wyciszony, nieco za-
mknięty w sobie, jakby tym wszyst-

kim zakłopota-
ny. Ale jedno ich 
łączy – są pełni 
miłości, bo to tak 
naprawdę opo-
wieść o miłości. 

Sztuka Kędziory to nader cie-
kawy eksperyment z codziennoś-
cią: zwyczajni ludzie, świat, jaki 
obserwujemy na co dzień, wyłącza-
jąc oczywiście weekend w luksu-
sowym hotelu, czwórka aktorów,  
jedno wnętrze… 

Mayday Bigamistka to też opo-
wieść o zwyczajnych ludziach. 
Małżeństwo, a właściwie dwa… 
Normalka? Nie, bo mał-
żeństwa dwa, a żona – jed-
na. Coś podobnego zna-
my – od 30 lat goszczą 
na wrocławskich scenach 
dwie znakomite komedie 
Raya Cooneya: Mayday  
i Mayday 2. 

Mayday Bigamistka to 
historia małżeńska, będą-
ca odbiciem pierwszego Maydaya, 
zadającym tak dziś ważne pytanie: 
czy kobiecie i mężczyźnie wolno 
to samo? 

W pierwszych Maydayach  
bohaterem jest taksówkarz, w May-
dayu trzecim – taksówkarka. Johna 
Smitha i Jackie Smith łączy rzecz 

bardzo szczególna – bigamia. John 
miał dwie żony, Jackie ma dwóch 

mężów. Zawód doskona-
le jej w manewrowaniu 
między dwoma domami 
w sąsiadujących dzielni-
cach Londynu służy, pa-
nowie pojęcia nie mają  
o swoim istnieniu, a każdy 
z nich do związku z Jackie 
wnosi coś innego: Mark 
Smith – mąż nr 1 – to ła-

godny fajtłapa, Barry Smith – mąż 
nr 2 – to płonący seksem superman. 
Ale cudów nie ma, coś się musi po-
psuć… Wypadek. Wkracza policja.  

Małżeństwo to sprawa nieprosta… Śledztwo. Absurd goni absurd,  
splątanie plącze splątanie… I z tym 
szaleństwem ekipa Maydaya Biga-
mistki fantastycznie sobie poradziła, 
co jest wielką zasługą reżyserującego 
spektakl Wojciecha Dąbrowskiego,  
który to zamieszanie teatralnie po-

trafił ogarnąć, i aktorów, którzy za-
grali rewelacyjnie. 

I to oba spektakle łączy – choć 
tak różnie o małżeństwie opowia-
dają, oba są znakomitym popisem 
aktorstwa i reżyserskich działań. 
Oba i bawią, i dają do myślenia. 
Warto za tę szansę sierpniowego 
uśmiechu – i nie tylko uśmiechu  –
podziękować i teatrowi, i władzom 
Wrocławia, bowiem to prezydent 
miasta Jacek Sutryk i przewod-
niczący Wydziału Kultury Urzę-
du Miejskiego Jerzy Pietraszek 
wsparli po raz kolejny Sierpień  
z Komedią.  AtaRay Cooney „Mayday Bigamistka”

Krzysztof Kędziora „Rubinowe gody” 
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Rynkowy 
bigos
	Według raportu nieza-

leżnego Centrum Badań nad 
Energią i Czystym Powietrzem 
(CREA) z siedzibą w Finlandii, 
w ciągu pierwszych stu dni woj-
ny na Ukrainie Rosja zarobiła 
około 100 mld euro z ekspor-
tu paliw kopalnych. Większość 
została wysłana do krajów UE, 
a na czele listy kupujących są 
Niemcy, które za rosyjską ener-
gię zapłaciły 12,1 mld euro. 
	Jak podał tygodnik „Do 

Rzeczy”, ZAiKS zatrudnia pra-
wie 500 osób (nieco więcej niż 
całe ministerstwo kultury), na 
wynagrodzenia których wyda-
je prawie 60 mln zł rocznie.
	Bill Gates był gościem 

konferencji zorganizowanej 
przez TechCrunch. Miliarder 
podkreślił, że wszystkie trendy 
dotyczące aktywów cyfrowych 
(m.in. kryptowaluty i NFT) są 
„w 100 proc. oparte na teorii 
większego głupca”. Jest to kon-
cepcja, która bazuje na założe-
niu, że dopóki na rynku znaj-
dzie się inwestor, który zakupi 
aktywa po wyższej cenie, warto 
je nabyć. Jego rzeczywista war-
tość nie ma znaczenia.
	Jak wynika z badania EY, 

Polacy podczas zakupów nadal 
bojkotują towary z Rosji i Bia-
łorusi  – 61 proc. klientów stara 
się unikać produktów pochodzą-
cych z państw rządzonych przez 
Putina i Łukaszenkę. Najbardziej 
stanowczy w bojkocie są klienci, 
którzy ukończyli 50 lat. 
	Totalna opozycja w Pol-

sce cały czas nie przedstawiła 
swojego programu, chociaż po-
dobno go ma. Jeden z niewielu 
wycieków obietnic to cztero-
dniowy tydzień pracy. Jednak 
specjaliści nie traktują tego po-
mysłu poważnie, twierdząc iro-
nicznie, że to, co się sprawdza 
w zawodzie polityka, nie jest ła-
twe do wprowadzenia w innych 
branżach.
	W niemieckich bankach 

żywności liczba obsługiwa-
nych osób wzrosła od począt-
ku roku o około połowę. Ponad 
dwa miliony osób dotkniętych 
ubóstwem szuka tam wsparcia 
– informuje organizacja Tafel 
Deutschland.

Do rynkowego garnka zaglądał
Arek Wieczorek

Nadchodzące zmiany  
w Kodeksie pracy to mała 
rewolucja. Jest ona wynikiem 
wdrożenia dwóch unijnych 
dyrektyw.

– Nowelizacja Kodeksu pracy 
będzie oznaczać dla pracodaw-
ców małą rewolucję. Firmy będą 
musiały się zastanowić nad nową 
organizacją pracy, ponieważ pra-
cownikom zostaną wydłużone ur-
lopy rodzicielskie i nadane nowe  
uprawnienia. Problem może się po-
jawić w dużych zakładach pracy,  
które muszą organizować pracę 
na wiele miesięcy z góry – mówi  

dr Katarzyna Kalata, wykładow-
czyni Wyższej Szkoły Banko-
wej w Łodzi. Jak ocenia, plano-
wane zmiany, które muszą zostać 
wdrożone najpóźniej na początku 
sierpnia, są jednak korzystne dla 
wszystkich pracowników, zwłasz-
cza tych, którzy mają dzieci.

Unijne dyrektywy
Rządowy projekt nowelizacji 

Kodeksu pracy oraz niektórych in-
nych ustaw trafił do Sejmu na po-
czątku czerwca i kiedy oddawa-
liśmy gazetę do 
druku, był w trak-
cie ścieżki legisla-
cyjnej. Jego celem 
jest m.in. wdroże-
nie do polskiego 
porządku prawne-
go dwóch unijnych 
dyrektyw (tzw. dy-
rektywa rodziciel-
ska oraz dyrektywa 
w sprawie przej-
rzystych i przewi-
dywalnych warun-
ków pracy w Unii 
Europejskiej).

– Z tych zmian 
wynika, że będzie-
my mieli prawo do 
dwóch nowych ur-
lopów, czyli urlopu opiekuńczego 
oraz urlopu z tytułu siły wyższej. 
Ten pierwszy będzie przysługi-
wać m.in. z tytułu choroby członka 

Nowe urlopy
najbliższej rodziny, z którym wspól-
nie zamieszkujemy, czyli np. męża 
czy dziecka. Będzie on przysługiwał 
w wymiarze aż pięciu dni, ale będzie 
niepłatny. Nie otrzymamy z tego ty-
tułu żadnego wynagrodzenia. Nato-
miast urlop z tytułu siły wyższej bę-
dzie nam przysługiwał w wymiarze 
dwóch dni w roku kalendarzowym  
i będzie płatny w 50 proc. – wyjaśnia  
w rozmowie z agencją Newseria  
Biznes dr Katarzyna Kalata.

Urlop rodzicielski
Oprócz dwóch nowych urlopów, 

w znowelizowanych przepisach po-
jawią się też duże ułatwienia dla  
rodziców.

– Przede wszystkim urlop rodzi-
cielski zostanie wydłużony o dzie-
więć tygodni. Rodzice będą mogli 
z niego korzystać niezależnie od te-
go, czy matka wykorzystała urlop 
macierzyński – mówi ekspertka z 
Wyższej Szkoły Bankowej w Łodzi.

W tej chwili urlop rodzicielski 
wynosi 32 tygodnie w przypadku 

urodzenia jednego 
dziecka i 34 tygo-
dnie w przypadku 
ciąży mnogiej. Po 
zmianach będzie to 
odpowiednio 41 i 43 
tygodnie. Nie trzeba 
będzie też wykorzy-
stywać go od razu, 
ale maksymalnie 
w pięciu częściach 
do zakończenia ro-
ku kalendarzowego, 
w którym dziecko 
ukończy szósty rok 
życia. Nowością bę-
dzie brak możliwo-
ści wykorzystania 
całości urlopu tylko 
przez jednego rodzi-

ca. Ojciec nie będzie mógł zrzec 
się swoich dziewięciu tygodni urlo-
pu rodzicielskiego na rzecz matki,  
ani matka na rzecz ojca.

– Matce będzie przysługiwać 
dziewięć tygodni urlopu i jedno-
cześnie ojcu też będzie przysługiwać 
dziewięć tygodni urlopu, niezależ-
nie od tego, czy drugi rodzic z nich 
skorzysta – mówi ekspertka WSB  
w Łodzi. – Ponadto rodzice do ósme-
go roku życia dziecka będą mogli też 
złożyć do pracodawcy wniosek, że 
nie chcą pracować w nadgodzinach,  
i pracodawca będzie musiał taki 
wniosek uwzględnić.

Zgodnie z nowymi 
przepisami pracownik 
opiekujący się dzie-
ckiem do ukończenia 
przez nie ósmego ro-
ku życia – bez wyra-
żenia swojej dobrowol-
nej zgody – nie będzie 
również zobowiązany 
do pracy w porze noc-
nej, w systemie prze-
rywanego czasu pracy 
czy delegowania po-
za stałe miejsce pracy. 

Kolejną nowością będą też zmiany 
w urlopach ojcow-
skich. W tej chwili 
ojcowie mogą wy-
korzystać ten dwu-
tygodniowy urlop 
do czasu ukończe-
nia przez dziecko 
24. miesiąca ży-
cia. Wskutek nowe-
lizacji będą mieć 
na to już tylko  
12 miesięcy.

Istotna zmiana  
ma dotyczyć rów-
nież wysokości zasiłku macie-
rzyńskiego za cały okres urlopu 
rodzicielskiego i ustalenia go na po-
ziomie 70 proc. podstawy wymiaru  
zasiłku.

Umowy po nowemu
– Kluczowe zmiany są też pla-

nowane w zakresie umów na okres 
próbny i umów na czas określony  
– mówi dr Katarzyna Kalata.  
– Przede wszystkim pracodaw-
ca będzie musiał uzasadniać przy-
czynę wypowiedzenia takiej umo-
wy, skonsultować się w tej sprawie 
ze związkami zawodowymi oraz  
– jeżeli pracownik wniesie powódz-
two do sądu – będzie musiał przy-
wrócić go do pracy.

Zgodnie z aktualnymi przepisa-
mi pracodawca nie ma obowiązku 
podawania przyczyny wypowie-
dzenia umowy na czas określony. 

Nie musi też konsultować się w tej 
sprawie z zakładową organizacją 
związkową. Takie wymogi obowią-
zują tylko przy umowach na czas 
nieokreślony. Z kolei w razie nie-
zgodnego z prawem rozwiązania 
umowy na czas określony do tej 
pory pracownik mógł żądać przed 
sądem jedynie odszkodowania,  
a nie przywrócenia do pracy. 

– Te planowane zmiany sprawią, 
że praktycznie znikną różnice mię-
dzy umowami na czas określony  
i nieokreślony – zauważa ekspertka 
łódzkiej WSB.

Ważne zmiany dotyczą też okre-
su, na jaki pracodawca i pracow-
nik będą mogli zawrzeć umowę na 
okres próbny. 

– Do tej pory taką umowę można 
było zawrzeć na trzy miesiące. Nato-
miast po zmianach okres próbny bę-
dzie zależny od czasu, na jaki będzie-
my chcieli zawrzeć kolejną umowę. 
Dla przykładu, jeżeli kolejną umowę 
będziemy chcieli zawrzeć na sześć 
miesięcy, to okres próbny będzie 

wynosił miesiąc.  
Jeżeli będzie to do  
12 miesięcy, to okres 
próbny będzie wy-
nosił do trzech mie-
sięcy. Kluczowe jest 
również to, że okres 
próbny będzie mógł 
być przedłużony, je-
żeli pracownik bę-
dzie np. chory – mó-
wi dr Katarzyna 
Kalata.

Zadanie dla pracodawców
Jak ocenia dr Kalata, zmiany 

procedowane przez Sejm będą re-
wolucją dla pracodawców, którzy 
będą musieli się zastanowić nad no-
wą organizacją pracy. Planowana 
nowelizacja jest jednak bardzo ko-
rzystna dla pracowników, zwłasz-
cza tych, którzy mają pod opieką  
dzieci. 

– Jedyna niekorzystna zmiana 
dotyczy urlopów opiekuńczych.  
Aktualnie pracownikom przysługu-
je zasiłek opiekuńczy z tytułu np. 
opieki nad chorym członkiem rodzi-
ny. Jeśli natomiast pracownik sko-
rzysta z nowego urlopu opiekuńcze-
go, nie będzie mieć żadnego prawa 
do wynagrodzenia. Dlatego warto  
w takiej sytuacji skorzystać z za-
siłku opiekuńczego – zauważa eks-
pertka Wyższej Szkoły Bankowej. 

(news, on)

Nowa postać Kodeksu pracy 
stanowi jeden z najszerzej 
komentowanych tematów 
ostatnich miesięcy. Jak 
wiadomo, zmiany mają 
objąć wiele obszarów, 
zarówno w kwestii formy 
samego stosunku pracy, 
jak i regulacji urlopowych 
czy sposobu wypowiadania 
umowy. Proponowane 
rozwiązania wydają się 
rewolucyjne, jednak twórcy 
projektu wskazują, że  
w obliczu dynamicznego 
rozwoju gospodarczego  
i społecznego proponowane 
modyfikacje są konieczne. 

Projekt przyjęty przez rząd 
przewiduje szereg regulacji 
dotyczących pracy zdalnej, 
która po ponad dwóch latach 
ma zostać uregulowana  
w Kodeksie pracy. Praca zdalna 
ma być oparta na porozumieniu 
między pracodawcą  
a pracownikiem. Pracodawca 
będzie zobowiązany  
do pokrycia kosztów internetu 
czy prądu.

F
O

T
. M

. PA
V

S
T

Y
U

K
 / U

N
SP

L
A

SH



16  Gmina Polska    nr 8 (111) | sierpień 2022

Krotoszyce – str. 11
Wrocław – NFM – str. 4Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – str. 5

Kobierzyce – str. 9 Głubczyce – str. 12
Prusice – str. 10

Kiedy myślimy o delfinach, 
wyobrażamy sobie wielkie 
oceany. Z wody wyskakują 
radosne butlonosy. Zachowują 
się tak, jakby zabawa była ich 
celem życia. Ale nie wszystkie 
delfiny są takie pluszowe  
z wyglądu. Nie wszystkie też 
żyją w oceanach. A w dodatku 
niektóre mogą być  
całkiem różowe.

O tym, że tak jest, można się 
przekonać od kilkunastu dni we 
wrocławskim zoo. W holu Afry-
karium otwarte zostało bowiem su-
che walarium. Obecnie możemy 
tam obejrzeć 28 modeli morświ-
nów i delfinów w skali 1:1 (w tym  
m.in. model wala dziobogłowe-
go Ramari, czyli gatunku odkry-
tego dopiero w 2021 roku; jest to 
pierwszy taki model na świecie).  

To jedna trzecia żyjących gatunków 
tych ssaków. Wszystko wskazuje na 
to, że kolekcja będzie się rozrastać. 
A dzięki temu my będziemy wie-
dzieć o nich coraz więcej. Ekspozy-
cja w Afrykarium to kolejna oferta 
edukacyjna ogrodu. 

– Wspieramy wiele akcji, któ-
re skupiają się na propagowaniu 
wiedzy, jak polep-
szyć stan wód i wpły-
nąć pozytywnie na 
liczebności zamiesz-
kujących je organi-
zmów – mówi Marta 
Zając-Ossowska, dyrektor Wydzia-
łu Edukacji wrocławskiego ogrodu. 
– Misją ogrodów zoologicznych jest 
ochrona naukowa, edukacja i bada-
nia naukowe. Łącząc siły z naukow-
cami i pasjonatami jesteśmy w sta-
nie tworzyć nowe projekty, a jednym 
z nich jest suche walarium – dodaje.

Pokazywana we Wrocławiu eks-
pozycja została wykonana przez sto-
warzyszenie edukacyjne Castellum 
Nostrum z Mieściska. Po raz pierw-
szy była pokazywana w Palmiar-
ni Poznańskiej. Tam spotkała się  
z ogromnym zainteresowaniem. 
Teraz na stałe trafiła nad Odrę.  
I jak mówi Jakub Kordas, kierow-

nik akwarium wroc-
ławskiego zoo, tutaj 
będzie miała jeszcze 
liczniejszą widownię. 
Bo delfiny warto po-
znać bliżej. Należą do 

waleni, których grupa skupia około 
80 gatunków zwierząt. Oprócz del-
finów, do tego samego rzędu należą 
również morświny i płetwale. Tym-
czasem samych gatunków delfinów 
jest kilkadziesiąt, a co ciekawe, są 
wśród nich także słodkowodne. Del-
finy oceaniczne, których natural-

Delfiny bez tajemnic

nym środowiskiem jest słona woda, 
przepływają w ciągu jednej doby na-
wet 100 kilometrów. Jednemu delfi-
nowi nie wystarczy do życia nawet 
obszar wielkości całego wojewódz-
twa dolnośląskiego.

Piotr Przyłucki ze Stowarzysze-
nia Castellum Nostrum to osoba, 
która o delfinach może opowiadać 
bez końca. Jest on przekonany, że 
istniejące delfinaria to kiepski po-
mysł dla zwierząt, które potrzebują 
przestrzeni. Natomiast suche wa-
laria pozwalają na bliższe pozna-
nie tych ssaków. Poza Wrocławiem 
istnieją już takie miej-
sca edukacyjne w Liz-
bonie i Stralsund. Piotr  
Przyłucki mówi też, że 
ma pomysł, by z ofertą  
edukacyjną dotyczącą  
pływających ssa ków 
wyjść na przykład do ma-
łych pacjentów w szpita-
lach. Ma nadzieję, że uda 
się takie działanie z jedną z wroc-
ławskich placówek. 

– Delfiny to niezwykle inteli-
gentne i stadne zwierzęta, tworzą-
ce silne więzi z członkami swojej 
rodziny. Warto je bliżej poznać.  
A gdy się dowiemy o nich więcej, 

to na pewno je pokochamy – mówi 
Piotr Przyłucki.

O delfinach i morświnach może 
też opowiadać bez końca prof. Piotr 
Tryjanowski z Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu. I chociaż 
sporo czasu poświęca obserwacji 
ptaków, to znajduje czas i na wa-
lenie. Dlatego włączył się w dzia-
łania związane z tworzeniem mo-
deli delfinów i morświnów. Tym 
bardziej, że są to odwzorowania  
bardzo dobre. 

– Na pewno pomogą w pozna-
waniu świata przyrody, z którym 

nie mamy kontaktu na co 
dzień, bo mieć nie mo-
żemy. Dzięki takim ini-
cjatywom możemy z bar-
dzo bliska zobaczyć, jak 
wyglądają ci mistrzowie 
pływania. Poznać gatun-
ki słonowodne, ale także 
te, które pływają w Gan-
gesie, Jangcy, Amazonce. 

Wśród modeli gatunków słonowod-
nych, znajduje się między innymi 
garbogrzbiet chiński, czyli przed-
stawiciel jednego z niewielu gatun-
ków różowych delfinów – mówi  
prof. Piotr Tryjanowski.

(tom)Prof. Piotr Tryjanowski (z lewej) z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Piotr Przyłucki ze Stowarzyszenia Castellum Nostrum 
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