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Ostatnia niedziela września była w Wierzchowicach nie tylko słoneczna. Była też kolorowa 
barwami miejscowych sadów. Święto Sadów odbyło się w tym roku już po raz dwudziesty 
czwarty. Wójt Krośnic ANDRZEJ BIAŁY (drugi z lewej) przywitał wszystkich mieszkańców gminy 
i gości, a kosze z plonami sadów, jakie starostowie święta wręczyli wójtowi, przewodniczącemu 
Rady Gminy PIOTROWI MORAWKOWI (pierwszy z prawej) oraz parlamentarzystom, którzy 
przyjechali do Wierzchowic – MIROSŁAWIE STACHOWIAK-RÓŻECKIEJ i PAWŁOWI HRENIAKOWI 
(drugi z prawej), były pięknym dowodem na to, iż sady to prawdziwe skarby Doliny Baryczy.

Rok 2022 dla samorządów łatwy nie jest, ale dla Powiatu Wrocławskiego to rok sukcesów  
– po raz trzeci z rzędu Powiat Wrocławski wygrał w swojej kategorii Ranking Finansowy  
Samorządu Terytorialnego w Polsce (na zdjęciu – członkowie Zarządu Powiatu Wrocławskiego 
odbierają statuetkę za zajęcie pierwszego miejsca w tym rankingu), a do tego został laureatem 
Rankingu Spójności ogłoszonego przez „Puls Biznesu” i przygotowanego przez ośrodek analityczny 
SpotData. – Zajęliśmy pierwsze miejsce w kraju, doceniono nas przede wszystkim jako powiat,  
który pozyskał najwięcej finansowych środków zewnętrznych i dokonał największego postępu 
gospodarczego w ostatnich latach – podsumowuje starosta ROMAN POTOCKI. 

Ogólnopolski lider 
spójności

Zdrowo, bo owocowo
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Zawsze jestem optymistą

Ambitne plany na trudny czas

– Co dzisiaj można powiedzieć optymistycznego o pracy  
w samorządzie i zarządzaniu gminą – zastanawia się wójt gminy 
Wisznia Mała JAKUB BRONOWICKI. – Na pewno to, że mimo 
wszystko konsekwentnie realizujemy inwestycje i zadania,  
na które wcześniej pozyskaliśmy dofinansowania. Nie poddaliśmy 
się żadnym przeciwnościom, a przecież zmuszeni byliśmy 
renegocjować umowy z wykonawcami tychże przedsięwzięć.

Rok 2022 był dla Lewina Brzeskiego czasem realizacji wielu 
przedsięwzięć infrastrukturalnych. – Wybudowaliśmy m.in. 10 km  
ścieżki rowerowej z Lewina Brzeskiego do Popielowa przez 
Skorogoszcz, jesteśmy w trakcie rewitalizacji parków w Lewinie 
Brzeskim i Skorogoszczy oraz odbudowujemy pięć świetlic 
– wylicza burmistrz ARTUR KOTARA. – Ukończyliśmy remont 
kapitalny Domu Kultury w Łosiowie, zaadaptowaliśmy byłą szkołę 
w Skorogoszczy na świetlicę wiejską i zakończyliśmy 
remonty kapitalne świetlic w Przeczy oraz w Mikolinie. 
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To był trudny i dziwny rok…
– Na pewno zamknęliśmy wszystkie nasze najważniejsze sprawy, 
ale przyszłoroczny budżet ułożyć będzie trudno – uważa starosta 
oławski ZDZISŁAW BREZDEŃ. – Dobrze, że klaruje się jego strona 
dochodowa, lecz dzisiaj niełatwo jest wróżyć z fusów. Mam 
nadzieję, że sytuacja gospodarcza się ustabilizuje, ale dzisiaj  
nie możemy nic konkretnego powiedzieć, ponieważ jest zbyt 
dużo niewiadomych. 
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Mity, fakty, opowiastki
27 sierpnia po długiej chorobie zmarł  
w szpitalu Tadeusz Ferenc, były 
prezydent Rzeszowa (+82 l.), który 
był jednym z najdłużej urzędujących 
prezydentów miast w Polsce. Mieszkańcy 
zawdzięczają mu rozwój swojego 
miasta, które w ciągu 18 lat zmieniło 
się nie do poznania. Ludzie doceniali 
go za to, że dbał o dynamiczny rozwój 
miasta, a rezygnując ze stanowiska, 
zostawiał Rzeszów powiększony 
prawie trzykrotnie, z rekordowo 
wysokim budżetem. Był prawdziwym 
gospodarzem, a czystość i estetyka była 
u niego na pierwszym miejscu. Sam 
lubił wszystkiego doglądać i często 
wzywał strażników miejskich, widząc 
nieporządek, czy np. przechylony znak. 
Tadeusz Ferenc urodził się 10 lutego  
1940 roku. Od 1956 do 1963 był 
robotnikiem w Wytwórni Sprzętu 
Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów”. 
Następnie kierownikiem magazynu 
do roku 1972. W latach 1972-1981 był 
zastępcą dyrektora Transbudu Rzeszów. 
W 1975 ukończył studia na Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie. Od 1981  
do 1984 był kierownikiem w Budimeksie. 
Później, do 1985 roku, był zastępcą 
dyrektora Rzeszowskich Zakładów 
Naprawy Samochodów. W latach  
1985-1991 kierował Miejskimi Zakładami 
Budownictwa Mieszkaniowego, a w roku  
1993 został prezesem Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Nowe Miasto”.  

W 1994 i 1998 był wybrany na radnego 
Rzeszowa. W latach 2001-2002 
sprawował mandat posła na Sejm  
IV kadencji z ramienia SLD – UP.  
Po raz pierwszy prezydentem Rzeszowa 
został w roku 2002, a zwyciężając  
w kolejnych wyborach, kierował miastem 
do 10 lutego 2021 roku. Odznaczony 
m.in. Krzyżem Komandorskim  
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski  
(za wybitne zasługi w działalności  
na rzecz społeczności lokalnej  
i za osiągnięcia w pracy na rzecz 
samorządu terytorialnego w Polsce)  
i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski (za wybitne zasługi w działalności 
samorządowej i społecznej). 

• • •
Samorządowcy z gminy Kurzętnik 
(woj. warmińsko-mazurskie, 
powiat nowomiejski) są oskarżeni 
o przekroczenie uprawnień w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych. 
Zarzuty prokuratorskie przedstawiono 
m.in. wójtowi, jego zastępcy  
i byłemu przewodniczącemu Rady 
Gminy Kurzętnik. Samorządowcy są 
oskarżeni o wykorzystywanie sprzętu 
i pracowników spółki komunalnej do 
celów prywatnych. Według śledczych 
wójt Wojciech D. osobiście lub za 
pośrednictwem pracowników gminy 
kierował ich do pracy na swojej posesji, 
posesji osoby najbliższej i posesjach 
należących do spółki, w której miał 

udziały. Były to prace związane  
z budową domu oraz porządkowaniem 
posesji po pracach budowlanych. 
Wójtowi Wojciechowi D. przedstawiono 
w sumie pięć zarzutów, zastępcy 
wójta Adamowi Z. – cztery, a byłemu 
przewodniczącemu gminnej rady 
Zbigniewowi L. – trzy zarzuty. Aktem 
oskarżenia objęto także dwie osoby 
z kierownictwa jednej z gminnych 
spółek, którym prokuratura zarzuciła, 
że przedstawiały w dokumentacji 
niezgodne z prawdą rozliczenia 
wykorzystywania sprzętu, który był 
używany na prywatnych posesjach. 
W trakcie śledztwa samorządowcy 
nie przyznali się do winy i odmówili 
składania wyjaśnień. Natomiast dwie 
osoby ze spółki komunalnej złożyły 
wyjaśnienia, kwestionując zarzucane 
im czyny. 

• • •
Władze powiatowe w Wołowie  
(woj. dolnośląskie) z determinacją 
szukają oszczędności, co doprowadziło 
do absurdów. Otóż w budynku starostwa 
na drzwiach toalet zawisły kartki, 
które z powodzeniem mogłyby zostać 
użyte w komedii Stanisława Barei. 
Poinformowano na nich pracowników, 
że wizyty w toalecie mogą odbywać się 
tylko za zgodą przełożonego, a ponadto 
zaapelowano, żeby przed przyjściem  
do pracy urzędnicy skorzystali  
z domowych toalet. 

• • •
Funkcjonariusze szczecińskiej 
delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego zatrzymali  
Jarosława H., zastępcę burmistrza 
Nowogardu (woj. zachodniopomorskie). 
Zdaniem śledczych samorządowiec 
miał od dwóch kobiet żądać seksu lub 
pieniędzy w zamian za odpuszczenie im 
wykonywania prac społecznych  
na rzecz miasta. Prokuratura wniosła  
do sądu o trzymiesięczny areszt  
dla wiceburmistrza. 

• • •
Kary porządkowe dla kierownika 
działu zieleni i zastępcy dyrektora 
ds. przestrzeni publicznej 
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni są 
konsekwencją kontroli po ujawnieniu 
nieprawidłowości przy projekcie 
wypasu owiec na Opływie Motławy. 
Sprawę wynajmu owiec za 150 tys. zł  
nagłośnili politycy, a projekt 
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
miał m.in. promować ekologiczne 
metody strzyżenia trawy. Opozycyjni 
gdańscy radni podali w wątpliwość 
przejrzystość postępowania ofertowego 
w tej sprawie, a prezydent Gdańska 
zapowiedziała kontrolę w GZDiZ.  
Urzędnikiem odpowiedzialnym za 
zapytania ofertowe w sprawie projektu 
„Opływ na Wypasie” był Jerzy Burdyński 
z GZDiZ, który jest jednocześnie 
wspólnikiem w firmie HB Soda 
Pomorze zajmującej się oczyszczaniem 
powierzchni. Ponadto okazało się,  
że wypożyczone owce należą  
do wspólnika Burdyńskiego.  

W rezultacie złożono zawiadomienie do 
prokuratury o możliwości popełnienia 
przestępstwa przekroczenia uprawnień 
przez urzędnika GZDiZ. 

• • •
Główny Urząd Statystyczny zapowiada, 
że w najbliższych dziesięciu latach 
populacja naszego kraju zmniejszy się  
o około milion osób, więc – zgodnie  
z tą statystyką – za 80 lat Polaków ma być 
o 10 mln mniej. Ubywa najmłodszych 
mieszkańców Polski, a co więcej 
drastycznie maleje liczba osób w wieku 
produkcyjnym. Znacząco zaś zwiększyła 
się liczba ludności w wieku 60-65 lat 
i więcej (w ostatnim dziesięcioleciu 
przybyło blisko dwa miliony osób  
w tej grupie). Najszybciej wyludniające 
się duże miasta w okresie od roku 2002 
do 2021 to: Łódź (spadek o 117 221 
mieszkańców), Poznań (46 653), 
Katowice (35 883), Sosnowiec (35 563), 
Częstochowa (34 957), Bydgoszcz 
(30 412), Bytom (30 347), Gliwice (26 596), 
Zabrze (24 807), Radom (20 990), 
Wałbrzych (20 780), Lublin (20 566), 
Kielce (19 342), Szczecin (18 645)  
i Dąbrowa Górnicza (14 347). Powodem 
spadku liczby mieszkańców w miastach 
jest mała liczba dzieci przychodzących 
na świat, w stosunku do większej liczby 
zgonów. W roku 2019 Polska odnotowała 
najniższy przyrost naturalny od czasu  
II wojny światowej. Urodziło się  
375 tys. dzieci, zaś zmarło w tym samym 
czasie około 410 tys. osób. Przyczyną 
jest także migracja ludności na obszary 
podmiejskie oraz emigracja.

Podglądacz samorządowy

Jesień to świetny czas 
na szukanie spokoju 
w muzealnych salach. 
Szczególnie jak na zewnątrz 
szaruga. Ale i w pogodne 
październikowe dni warto 
spotkać się z tym, co choć 
trochę czyni nas lepszymi 
(muzea mają taką moc).

Oczywiście nie przeceniam mu-
zealnych mocy, ale zachęcam na 
przykład do odwiedzenia wrocław-
skiego Muzeum Etnograficznego 
(oddział Muzeum Narodowego), 
gdzie do połowy listopada możemy 

obejrzeć wystawę „Dożynki. Spra-
wa społeczna” (kurator Agnieszka 
Szepetiuk-Barańska).

W ostatnich tygodniach brałem 
udział w kilku dożynkowych uro-
czystościach i ogromnie się cie-
szę, że ta tradycja żyje. Dla miesz-
kańców wsi jest czymś naprawdę 
ważnym. Docenia pracę. Pozwa-
la cieszyć się z jej efektów. Umac-
nia lokalne więzi. Celem wysta-
wy w Muzeum Etnograficznym  
we Wrocławiu jest pokazanie współ-
czesnego charakteru święta plonów 
oraz zmian w obyczajach i obrzę-

dach dożynkowych, jakie dokonały 
się na przestrzeni dziejów. Jak piszą 
organizatorzy tej wystawy: „Waż-
nym aspektem ekspozycji 
jest też wielowymiarowe 
przedstawienie losów na-
szych chłopskich przod-
ków. Stąd poza sielanko-
wym obrazem polskiej 
wsi w ludycznych rytua-
łach święta plonów, poja-
wia się również odwołanie 
do popularnego obecnie 
nurtu mrocznej antropologii, pol-
skiego feudalizmu i pańszczyzny  

Jesienne odkrycia – skomplikowanego i często po-
mijanego fragmentu historii ludo-
wej”. Osobiście mam wątpliwości 
co do tego wątku (tak modnego dziś  
w lewicowym nurcie), ale pójdźcie  
i sami oceńcie.

W Muzeum Etnograficznym 
jest też wystawa stała „Dolno-
ślązacy. Pamięć, kultura, tożsa-
mość”. Nie można jej przegapić. 
Natomiast w gmachu głównym  
Muzeum Narodowego we Wroc-
ławiu – poza wystawami stałymi 
– cały czas czeka na odwiedzają-
cych ciekawa (na swój sposób nieco-
dzienna) wystawa „Żelazny świat” 
(kurator Tadeusz Fercowicz). Za-
prezentowane na niej zostały za-
mki, klucze, kłódki, okucia takie 
jak kołatki, zawiasy oraz skrzy-
nie powstałe od IX do XX wie-
ku. Po raz pierwszy zwiedzający 
mogą obejrzeć niezwykłe żelazne 
skarbce, a wśród nich będącą dużą 
rzadkością żelazną beczkę na żołd  
z XVII wieku.

Inna z czasowych wy-
staw w gmachu głównym 
to przygotowana przez ku-
rator Jolantę Sozańską „No-
woczesna ceramika. Wy-
roby fabryki  R.M. Krause  
w Świdnicy (1882-1932)”. 

– Urokliwe, kruche, 
zaskakujące – tak moż-
na w trzech słowach po-

wiedzieć o wyrobach działającej 
równo pół wieku w Świdnicy fa-

bryce R.M. Krause – mówi Piotr  
Oszczanowski, dyrektor MNWr. 

Ten terakotowy, majolikowy,  
a wreszcie i fajansowy świat, pełen 
niespodzianek i popisu rzemieśl-
niczego kunsztu, tylko z pozoru 
utracił swoją atrakcyjność. Chociaż 
dzisiaj nie przyozdabiamy stołów 
elementami figuralnych i ornamen-
talnych dekoracji, inne wazony i fla-
kony wypełniamy kwiatami, owoce 
już nie znajdują swojego miejsca 
przechowania w ceramicznych pa-
terach – to patrzymy na te niegdy-
siejsze wyroby z zainteresowaniem 
graniczącym często z podziwem. 

 (mm)
Wazony, 1. ćwierć XX w.; Muzeum Narodowe  
we Wrocławiu 

Dożynki parafialne w Smardzowicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Maszycach, 2021 
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Według danych Ministerstwa 
Finansów, w I połowie 2022 r.  
zadłużenie wszystkich 
samorządów w Polsce wyniosło 
87,4 mld zł. Dużą dziurę  
w budżecie powodują braki 
wpłat od mieszkańców. Problem 
tkwi także w skuteczności 
odzyskiwania pieniędzy przez 
samorządy. Nie korzystają one  
z pełni możliwości,  
a dla włodarzy dłużnik to 
również potencjalny wyborca. 
Tymczasem, jak pokazuje raport 
„Polacy wobec dłużników 
gminnych”, zdecydowana 
większość Polaków chce 
skuteczniejszych działań  
władz na rzecz odzyskiwania 
długów, w tym wpisywania  
nierzetelnych płatników  
do Krajowego Rejestru Długów 
(KRD). Na razie widnieje w nim 
630 tys. konsumentów i firm  
z zaległościami wobec gmin  
na 12,4 mld zł.

Jednostki samorządu terytorial-
nego (JST) mogą wpisywać zalegają-
cych im z opłatami do rejestru dłuż-
ników m.in. za: długi alimentacyjne, 
długi mieszkaniowe, mandaty za 
jazdę bez biletu komunikacją, długi 

związane z gospodarowaniem wod-
nym, długi wobec instytucji kultural-
nych czy opłaty parkingowe.

W KRD największą wartość (obok 
długów alimentacyjnych) mają długi 
administracyjne, których wysokość 
przekracza 1,1 mld zł. W skład tych 
zobowiązań wchodzą mandaty straży 
miejskiej, opłaty z tytułu użytkowania 
wieczystego (a od lutego 2019 r. opła-
ta przekształceniowa), opłaty z tytułu 
dzierżaw, renty planistyczne, wyko-
nania przyłącza kanalizacyjnego/wo-
dociągowego, opłaty za umieszczanie 
reklam itp.

Kto nie płaci gminom?
Jak podaje raport „Polacy wobec 

dłużników gminnych”, przygotowany 
przez Krajowy Rejestr Długów Biuro 

Dziewiątego września, w wieku 
75 lat, zmarł Krzysztof Kucharski. Ci, 
którzy znali Krzysztofa są zgodni, 
że bez Niego wrocław-
skie ulice będą bledsze, 
mniej kolorowe, a na-
wet mniej smaczne.

Krzysztof od wczes-
nych lat siedemdzie-
siątych związany był  
z prasą, chociaż ma-
rzył o zostaniu reżyse-
rem filmowym. Nigdy chyba jed-
nak nie żałował, że tak a nie inaczej 
potoczyły się Jego losy. Przez kil-
kadziesiąt lat zajmował się kulturą, 
w tym przede wszystkim teatrem 
(chociaż i klasyczna reporterka nie 
była mu obca). Należał do najbar-
dziej rozpoznawalnych krytyków 
teatralnych nie tylko na Dolnym 
Śląsku, ale w całej Polsce. Zresztą 
nie tylko pisał o teatrze…

Na studiach wsiąkł w teatr stu-
dencki, pisał scenariusze, robił sce-
nografię, reżyserował. Teatr oka-
zał się Jego miłością. Organizował 
też festiwale, zasiadał w ich jury. 
Na stronie sekcji polskiej Między-
narodowego Stowarzyszenia Kry-
tyków Teatralnych wspominają-
cy Krzysztofa zwracają uwagę, że 
szczególnie bliski był Mu ruch te-
atrów jednego aktora, któremu 
towarzyszył od samego począt-
ku, od pierwszego przeglądu we 

wrocławskiej Piwnicy Świdnickiej 
(1966), po ostatni w roku 2017. Słu-
żył swoją radą, doświadczeniem  

– redagował festiwa-
lowe gazety, prowa-
dził spotkania z akto-
rami i wielogodzinne 
debaty, brał udział  
w powołaniu do istnie-
nia serii wydawniczej 
„Czarna książeczka  
z Hamletem” poświę-

conej fenomenowi teatru jedno-
osobowego. Sam był autorem jed-
nej z książek tej serii – „Burzyński 
na tropach teatru jednego aktora”.

Teatr bez wątpienia zdomino-
wał jego dziennikarskie życie, ale 
Krzysztof dał się poznać również 
jako autor „Kucharskich brulionów 
Kucharskiego”, bo gotowanie to 
też sztuka, na której znał się lepiej 
od wielu innych osób. Warto też 
przypomnieć jego zdjęcia, a przede 
wszystkim znakomite prace, w któ-
rych łączył fotografie z rysunkiem.

Był Krzysztof kolorowym pta-
kiem stolicy Dolnego Śląska. Cza-
sami mogło to być dla niektórych 
problemem, ale On po prostu taki 
był. Godziny spędzone z Nim na 
rozmowach, redagowaniu gazety, 
biesiadach, sporach o tym, co waż-
ne, zostaną w naszej pamięci.

Bliskim Krzysztofa składamy 
wyrazy współczucia.

Krzysztof Kucharski

Długi i nieskuteczne samorządy?
Informacji Gospodarczej pod patro-
natem Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, 
większość kwoty długu wobec gmin 
stanowią zobowiązania konsumen-
tów (12,3 mld zł). Tylko 64,5 mln zł 
to długi przedsiębiorstw. Również pod 
względem liczby dłużników najwięk-
szą grupę stanowią osoby fizyczne  
– 628 925 (wobec 1968 firm).

75 proc. zadłużonych wobec gmin 
konsumentów to mężczyźni – 470 101 
osób (względem 158 824 kobiet). Mają  
oni 11 razy większe zadłużenie niż 
kobiety (11,3 mld zł wobec 1 mld zł). 

Najliczniejszą grupę dłużników re-
prezentują osoby w wieku 36-45 lat. 
Największe łączne zadłużenie nale-
ży jednak do osób w wieku 46-55 lat 
(4,4 mld zł). Pod względem wielko-
ści miejsca zamieszkania najmniej 
liczną grupę zalegającą z płatnościa-
mi stanowią mieszkańcy wsi i ma-
łych miejscowości (do 5000 osób)  
– 20 211 dłużników. Najliczniejsza 
grupa to mieszkańcy największych 
aglomeracji (pow. 300 tys. mieszkań-
ców) – 119 624 dłużników.

Najwięcej dłużników gminnych 
zamieszkuje województwa: śląskie 
– 115 417, mazowieckie – 90 322  
i łódzkie – 77 726. Śląsk i Mazowsze 
wypadają też najgorzej pod względem 
wartości zaległości. Mieszkańcy tych 
województw mają łącznie do odda-
nia gminom odpowiednio 1,7 mld zł  
i 1,5 mld zł. Na trzecim miejscu upla-
sował się pod tym kątem Dolny Śląsk 
(1,2 mld zł). 

Najmniejsze kwoty do uregulowa-
nia mają konsumenci z województw: 
świętokrzyskiego – 272 mln zł, opol-
skiego – 323 mln zł i podlaskiego  
– 351 mln zł.

Przedsiębiorstwa też nie płacą
Według danych KRD, w budże-

tach gmin brakuje 64,5 mln zł, które 
powinien uregulować wobec nich lo-
kalny biznes. Większość tej sumy, bo 
52,8 mln zł, to zaległości spółek pra-
wa handlowego. Najliczniejszą grupę 
zadłużonych stanowią jednoosobowe 
działalności gospodarcze (1016 pod-
miotów winnych 11 mln zł). 

Pod względem branż niechlubnie 
wyróżnia się handel i budownictwo. 
W pierwszej z nich działa najwięcej 
gminnych dłużników, a druga ma 
najwyższą kwotę do uregulowania 
(12,8 mln zł). Najwięcej niepłacących 

przedsiębiorców działa w wojewódz-
twach: mazowieckim, dolnośląskim 
i śląskim. Najmniej w podlaskim, 
świętokrzyskim i warmińsko-mazur-
skim.

W kwestii wartości zadłużenia, 
dominują województwa: łódzkie  
(24 mln zł), mazowieckie (12 mln zł) 
oraz śląskie (10,6 mln zł). Najmniej 
problemów z regulowaniem zobowią-
zań finansowych wobec gmin mają 
przedsiębiorcy z województw: świę-
tokrzyskiego (64 tys. zł), podlaskiego 
(82,5 tys. zł) i opolskiego (127 tys. zł).

Dłużnik bez taryfy ulgowej
Brakujące miliardy złotych z ty-

tułu nieuregulowanych opłat w bu-
dżetach gmin to spory problem.  
Mają one mniej pieniędzy na niezbęd-
ne wydatki i inwestycje. W konse-
kwencji traci na tym cała społeczność. 
Raport „Polacy wobec dłużników 
gminnych” zwraca uwagę na to, że 
gminy mogłyby zwiększyć skutecz-
ność swoich działań w kwestii odzy-
skiwania należności.

– W sytuacji uszczuplenia docho-
dów własnych jednostek samorządu 
terytorialnego w związku ze zmia-
nami podatkowymi oraz trudniejszą 
sytuacją gospodarczą, czyli okolicz-
nościami niezależnymi od decyzji po-
szczególnych gmin, warto skierować 
uwagę także na działania, na które 
samorządy mają większą możliwość 
oddziaływania. Wspólnota lokalna to 
również wspólna troska o stan finan-
sów gminy warunkujący np. później-
sze koszty usług komunalnych czy 
możliwości inwestycji – wskazuje 
Marcin Smala, wiceprezes Zarządu 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokal-
nej im. Jerzego Regulskiego.

Długi w rękach gmin
Nie bez znaczenie jest też po-

dejście władz lokalnych do działań 
na rzecz ściągania zaległych opłat. 
Wśród przyszłych wyborców będą bo-
wiem dłużnicy. Jednak, jak pokazuje 
wspomniany raport i przeprowadzone 
w jego ramach badanie, takie dzia-
łania mają duże poparcie społeczne.  
Zdecydowana większość Polaków 

(69,4 proc.) jest zdania, że samorzą-
dy powinny podejmować skuteczne 
działania mające na celu odzyskanie 
zaległych opłat od gminnych dłużni-
ków. Przeciwną opinię wyraziło je-
dynie 4,2 proc. badanych, natomiast 
co czwarty ankietowany nie potra-
fił zająć jednoznacznego stanowiska  
w tej sprawie. 

– Odpowiedzi jasno wskazują, że 
mieszkańcy mają świadomość ko-
nieczności ochrony finansów gminy, 
wyrażają poparcie dla egzekwowa-
nia przeterminowanych należności 

i dobrze oce-
niają aktywną 
postawę władz  
w tym zakresie. 
Z naszych obser-
wacji wynika, 
że wiele prob-
lemów finanso-
wych gmin moż-
na by rozwiązać 
w prosty sposób, 
przy wykorzy-
staniu dostęp-
nych na rynku 
szybkich i nie-
drogich narzędzi 
prewencyjnych 
i windykacyj-
nych. Jednym 
z najprostszych 
jest korzystanie 

z rejestru dłużników i dopisywanie 
do niego przeterminowanych płatno-
ści. Widniejący w KRD mają utrud-
niony dostęp do usług finansowych, 
abonamentów, zakupów na raty. Chcą 
szybko zniknąć z rejestru, wiedząc, 
z czym wiąże się wpis, więc regu-
lują zobowiązanie. Rejestr dłużni-
ków to też źródło informacji o sy-
tuacji finansowej konsumentów czy 
firm. Dzięki nim decyzje finansowe 
mogą być podejmowane na podsta-
wie rzetelnych informacji i raportów.  
Z różnych względów samorządy nie 
sięgają po takie rozwiązania lub ro-
bią to w bardzo ograniczonym stop-
niu. W ubiegłym roku gminy pobra-
ły tylko 9,9 tys. raportów na temat 
konsumentów i firm. To wskazuje, 
że mają jeszcze wiele do zrobienia 
w zakresie lepszego monitorowa-
nia i odzyskiwania swoich należno-
ści. A jak pokazało nasze badanie, 
tego też oczekują od nich miesz-
kańcy – podsumowuje Katarzyna  
Mikołajczyk, kierownik zespołu 
wsparcia i obsługi klienta strategicz-
nego Krajowego Rejestru Długów 
Biura Informacji Gospodarczej SA. 

(inf)

Metodologia badania: 
Badanie „Polacy wobec dłuż-

ników gminnych” przeprowadzono  
w połowie 2022 r. przez IMAS Inter-
national na zlecenie Krajowego Reje-
stru Długów Biura Informacji Gospo-
darczej na reprezentatywnej grupie 
dorosłych Polaków (N=1011, wiek: 
18-74 lata) metodą CAWI.

Obszar, którego dotyczą zobowiązania dłużników gmin Zadłużenie w KRD

Zadłużenie alimentacyjne wpisywane do KRD przez gminy 
i ośrodki pieczy zastępczej w ramach obowiązku ustawowego

10,5 mld zł

Miasta, gminy, powiaty, jednostki wojewódzkie 1,1 mld zł

Transport pasażerski 513 mln zł

Mieszkaniowy/nieruchomości 250 mln zł

Gospodarka wodna, wodociągi 6,1 mln zł

Instytucje kulturalne 2,8 mln zł
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Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
ul. Rynek 1 

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

sekretariat@radkowklodzki.pl
www.radkowklodzki.pl

Radków

Radków, jedna z perełek Ziemi 
Kłodzkiej, może pochwalić 
wspaniałymi terenami 
turystyczno-wypoczynkowymi. 
Ponadto siłą tej gminy jest 
jej samorząd pozyskujący 
spore zewnętrzne fundusze 
przeznaczane przede wszystkim 
na infrastrukturalne inwestycje. 
W tym roku sporo się tutaj  
pod tym względem dzieje,  
a 75-milionowy budżet może 
zaimponować nawet większym 
gminom. Warto także dodać, 
że miejscowy samorząd 
od lat hołduje zasadzie 
zrównoważonego rozwoju gminy. 

Radków dużo skorzystał z rządo-
wych programów wsparcia inwestycji, 
choć cieniem kładą się rosnące ceny  
i wszystko to, co dzieje się na rynku 
wykonawców. 

– Łącznie z wszystkich programów 
pomocowych pozyskaliśmy dwadzieś-
cia kilka milionów złotych, które będą 
przeznaczone na kluczowe przedsię-
wzięcia – mówi burmistrz Radkowa 
Jan Bednarczyk. – Czyli m.in. na bu-
dowę kanalizacji i dodatkowych ujęć 
wody, choć nasza sieć wodociągowa 
obejmuje 98,5 proc. terenów naszej 

gminy. Ale zabezpieczając się przed 
suszą i podwyższając rezerwę wody, 
zamierzamy wybudować trzy głębi-
nowe ujęcia: Ścinawka – Tłumaczów, 
Karłów – Pasterka i w Ratnie. Niestety,  
przy tej inwestycji nie mieścimy się  
w zeszłorocznych kosztorysach, bo-
wiem wzrost cen wynosi ponad 30 proc.  
W zasadzie wszystkie nasze inwestycje 
obarczone są podobnymi problemami, 
a przykładowo budowa hali sporto-
wej podrożała – od listopada ubiegłego  
roku – o prawie 5 mln zł.

Samorząd Radkowa świetnie daje 
sobie radę z pozyskiwaniem środków 
finansowych z różnych programów 
zewnętrznych. Z programu wspierają-
cego obszary popegeerowskie gmina 
otrzymała dofinansowanie do wypo-

sażenia w sprzęt informatyczny oraz 
łącznie 5 mln zł na budowę kanalizacji 
w Ścinawkach Średniej i Górnej. 

Konsekwencja rodząca dobre owoce
– Nasza gmina jest skanalizowa-

na w 86 proc. i jest to bardzo wyso-
ki wskaźnik – dodaje burmistrz Jan  
Bednarczyk – lecz są jeszcze zaniedba-
ne tereny popegeerowskie, gdzie trzeba 
wybudować sieć. Musimy znaleźć na 
to fundusze, bowiem chroniąc środo-
wisko naturalne oraz wody podziemne 
i powierzchniowe, od lat prowadzimy 
kompleksową i konsekwentną gospo-
darkę wodociągowo-kanalizacyjną 
oraz odpadami i tutaj nie wolno cze-
goś pominąć. Nie możemy narzekać na 
uzyskane przez nas finansowe środki 
wsparcia, w czym m.in. pomagali nam 
przedstawiciele rządu i parlamentu, za 
co serdecznie im dziękuję! Otrzyma-
ne dotacje finansowe przeznaczyliśmy 
na kluczowe dla nas projekty związa-

ne przede wszystkim z ochroną środo-
wiska i rozwojem bazy edukacyjno-
-sportowej. A o wszystkim – sukcesach 
i sprawach najtrudniejszych – informu-
ję dokładnie radnych, ponieważ bez ot-
wartości nie ma mowy o rozwoju gmi-
ny. Owszem, można ściemniać, ale to 
zawsze się obróci przeciw.

Sytuacja finansowa w gminie  
Radków jest dobra. Mimo wielolet-
niej polityki proinwestycyjnej wskaź-
nik zadłużenia gminy nie przekracza  
30 proc., budżet po stronie dochodów 
wynosi ok. 75 mln zł, a wydatki prze-
kroczyły 80 mln zł. Gmina z roku na 
rok zmienia się na lepsze i rośnie kom-
fort życia jej mieszkańców. 

S.G. (TS)

• Budowa trasy rowerowej ze 
Ścinawki Średniej, przez Wambie-
rzyce, do Radkowa. • Montaż ener-
gooszczędnego oświetlenia ulicz-
nego i drogowego. • Budowa ujęć 
wody, budowa i remont sieci wo-
dociągowej, budowa oczyszczalni 
ścieków i sieci kanalizacji sanitar-

nej. • Budowa kanalizacji sanitar-
nej na ul. Wojska Polskiego w Ści-
nawce Średniej. • Przebudowa  
ul. Kolonii Leśnej w Radkowie. • Bu-
dowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w Ścinawce Średniej w kie- 
runku Zagórza. • Remont kąpieli-
ska przy zalewie radkowskim. • Za-

kup komputerów dla członków ro-
dzin pracowników byłych PGR-ów. 
• Kompleksowa termomoderniza-
cja budynków edukacyjnych. • Re-
mont Domu Sportowca oraz zago-
spodarowanie terenu przy boisku 
w Wambierzycach. • Budowa hali 
sportowej w Radkowie.

Inwestycje infrastrukturalne realizowane obecnie w gminie Radków 

Burmistrz Jan Bednarczyk
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Polskie samorządy od wielu 
lat nie były w tak trudnej 
sytuacji materialnej. 
Wszystko przez pandemię, 
wojnę u sąsiada, inflację 
i związane z nią zwyżki 
cen w wielu segmentach 
gospodarki i sektorach 
samorządowej działalności. 
Tym bardziej odnotowania 
warte jest to, że – mimo tych 
wielu negatywów – Powiat 
Wrocławski z konsekwencją 
i powodzeniem realizuje 
tegoroczny budżet, a jego 
modyfikacje i przesunięcia 
są niewielkie. Warto także 
zaznaczyć, że w tym roku 
odniósł również  
sukcesy wizerunkowe,  
wygrywając w prestiżowych 
ogólnopolskich rankingach.

Niedługo będzie oddana do użyt-
ku dobudowana część Starostwa 
Powiatowego we Wrocławiu. Na 
ukończenie tej istotnej inwestycji  
z niecierpliwością czekają nie tylko 
urzędnicy, lecz również mieszkańcy. 

– Terminy przesunęły nam się tyl-
ko o dwa tygodnie – mówi staro-
sta Powiatu Wrocławskiego Roman  
Potocki – i liczymy na to, że wy-

konawca z końcem październi-
ka odda nam gotowy obiekt, roz-
poczniemy końcowe odbiory i na  
początku grudnia lub w stycz-
niu zawitają w nim już klienci.  

Niejednokrotnie przypominam  
o tym, że liczba mieszkańców po-
wiatu w ostatnich latach zwiększyła 
się o 100 proc. – wcześniej było ich  
120 tys., a teraz zgodnie ze spisem 
ludności to nawet 240 tys. Rozbudo-
wa naszej siedziby była logiczną kon-
sekwencją. Odwiedza nas znacznie 
więcej interesantów, których trzeba 
przyjmować w godnych warunkach, 

nie mówiąc już o tym, że urzędnicy 
również powinni mieć zapewniony 
minimalny komfort pracy.

Warto podkreślić, że w tym roku 
Powiat Wrocławski – po raz trzeci 

z rzędu – wygrał w swojej katego-
rii Ranking Finansowy Samorządu 
Terytorialnego w Polsce, a do tego 
został laureatem Rankingu Spójno-
ści ogłoszonego przez „Puls Bizne-
su” i przygotowanego przez ośrodek 
analityczny SpotData. 

– W Rankingu Spójności za-
jęliśmy pierwsze miejsce w kraju  
i doceniono przede wszystkim nas, 

jako powiat, który pozyskał naj-
więcej finansowych środków ze-
wnętrznych w Polsce i dokonał naj-
większego postępu gospodarczego 
w ostatnich latach – podsumowuje 
starosta Roman Potocki. – A poza  
Powiatem Wrocławskim w czołówce 
uplasowały się Powiaty Krakowski  
i Bydgoski.

Trzeba również zaznaczyć, iż 
planowo realizowany jest tegorocz-
ny budżet Powiatu Wrocławskiego. 

– Niebawem sesja dotycząca 
wykonania budżetu za pierwsze 
półrocze, i oceniam, że wszyst-
ko idzie zgodnie z założenia-
mi – informuje starosta Roman  
Potocki. – Tradycyjnie większość 
funduszy przeznaczaliśmy na budo-
wę i modernizację dróg. W poszcze-
gólnych przypadkach są niewielkie 
terminowe przesunięcia związane  
z problemami wykonawców. W tym 
roku wykonaliśmy kilka istotnych 
zadań – w tym przebudowy dro-
gi w Radomierzycach i ukończyli-
śmy most na rzece Granicznej, na 
który mieszkańcy czekali ponad  
50 lat. Na to przedsięwzięcie Po-
wiat Wrocławski pozyskał dofinan-
sowanie m.in. z Polskiego Ładu.  
Z tego programu otrzymaliśmy tak-
że 3 mln zł na budowę Dziennego 

Ogólnopolski lider spójności

Klubu Seniora oraz na opracowanie 
projektu Ośrodka dla Dzieci z Nie-
pełnosprawnościami w Wierzbi-
cach, który teraz prowadzimy z sio-
strami zakonnymi, ale zamierzamy 
zbudować własną placówkę. Myśli-
my również o rozbudowie szkoły  
w Krzyżowicach, w której przyda-
łaby się hala sportowa.

S.G. (TS)

Starosta Roman Potocki (w środku) w trakcie debaty w studiu „Pulsu Biznesu” po zajęciu przez Powiat 
Wrocławski pierwszego miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Spójności 

Ranking Spójności opar-
to na wielu wskaźnikach do-
tyczących obszarów uważa-
nych przez Unię Europejską 
za najważniejsze dla polityki 
spójności. Przy jego tworze-
niu największą wagę uzyskał 
wskaźnik zmiany średniego 
miesięcznego wynagrodzenia 
brutto, wyrażonego stosun-
kiem do średniego krajowego 
wynagrodzenia brutto. Anali-
zie poddano także: liczbę lud-
ności, przyrost naturalny, sto-
pę bezrobocia, liczbę lekarzy 
przypadającą na 10 tys. miesz-
kańców, miejsca w żłobkach na 
1000 dzieci w wieku do trzech 
lat, liczbę spółek handlowych, 
liczbę organizacji i stowarzy-
szeń oraz udział kobiet w orga-
nach stanowiących samorządu 
terytorialnego.
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www.powiatwroclawski.pl
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Ostatnia niedziela września była w Wierzchowicach nie 
tylko słoneczna. Była też kolorowa barwami miejscowych 
sadów. Pachnąca jabłkami, śliwkami, gruszkami… 
Nie brakowało też smaków miejscowych miodów, 
domowego chleba, regionalnych wypieków, olejów, 
przetworów owocowych…

Święto Sadów odbyło się w tym roku już po raz dwudziesty 
czwarty. Tradycyjnie – organizowane przez sadowników z gmi-
ny Krośnice przy aktywnej pomocy Gminy Krośnice i Centrum 
Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach – rozpoczęła 
je dziękczynna msza święta.

W uroczym drewnianym kościele pw. Narodzenia NMP 
w Wierzchowicach wszystkich zebranych powitał ks. Henryk 
Matuszak. W słowie do wiernych mówił o trudnej pracy sadowni-
ków, ogrodników, pszczelarzy. O szacunku do ziemi. O koniecz-
ności pomagania i umiejętności radowania się z efektów pracy.

– Dzisiaj dziękujemy Bogu za opiekę. Za to, że daje nam siłę 
i moc, byśmy w życiu przetrwali wszystko, co nas spotyka. 
Utrwaliło się w naszej wspólnocie parafialnej, w naszej gmi-
nie piękne święto – Święto Sadów. Dlatego dzisiejszą mszę 
świętą sprawujemy w intencji wszystkich sadowników, również 
w intencji tych, których już nie ma z nami. Módlmy się również 
za to, byśmy umieli świętować, ale i dziękować Bogu – mówił 
ks. Henryk Matuszak. Po zakończonej Eucharystii proboszcz 
wierzchowickiej parafii poświęcił kosze z owocami.

Po mszy świętej spod kościoła na zielone tereny przy remizie 
OSP wyruszył kolorowy pochód. Na czele, podobnie jak w prze-
szłości, grając i śpiewając szedł zespół Pierstniczanie. Dalej sa-
downicy z rodzinami, dzieci, bardzo liczni goście.

Na scenie pełnej owoców odbyła się uroczystość otwarcia 
Święta Sadów. Wójt Andrzej Biały przywitał wszystkich miesz-
kańców gminy Krośnice i gości, którzy przyjechali nawet z bar-
dzo odległych miejscowości.

– Nie tak dawno obchodziliśmy gminne dożynki, gdzie 
dziękowaliśmy za plony razem z naszymi rolnikami. Dzisiaj 
mamy kolejne święto grupy ludzi, która żyje z uprawy ziemi. 
Są to sadownicy. Ale warto też wspomnieć o ogrodnikach, 
o pszczelarzach i o winiarzach, bo mamy na naszym terenie 
także uprawy winorośli. Dzisiaj spotkaliśmy się, żeby cieszyć 
się owocami pracy sadowników. Dolina Baryczy znana jest 
przede wszystkim ze stawów. Warto jednak i trzeba mówić, 
że mamy tu jeszcze jeden skarb, nasze sady wierzchowickie 
prowadzone od kilkudziesięciu lat przez rodzinne gospodar-
stwa – mówił wójt gminy Krośnice.

Bohaterom sadowniczego święta dziękowali też zaprosze-
ni goście. Natomiast punktem centralnym ceremonii otwarcia 
Święta Sadów było uroczyste przekazanie przez starostów święta 
– Martynę Bortkun i Igora Bortkuna – koszy z plonami sa-
dów wójtowi Krośnic Andrzejowi Białemu, przewodniczącemu 
Rady Gminy Piotrowi Morawkowi oraz parlamentarzystom, którzy 
przyjechali do Wierzchowic: Mirosławie Stachowiak-Różeckiej 
i Pawłowi Hreniakowi.

Na scenie przez kolejne godziny występowały zespoły arty-
styczne. Było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Owoce 
słodkie jak miód”. Wieczorem nie zabrakło tańców. No i cały czas 
można było smakować i kupować jabłka, gruszki, śliwki, orzechy, 
winogrona… Nie zabrakło przeróżnych przetworów owocowych. 
Naprawdę było wesoło, smakowicie i zdrowo. 

T.M. (TS)

Zdrowo,
bo owocowo
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Krośnice

Urząd Gminy w Krośnicach 
ul. Sportowa 4 

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

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



7 Gmina Polska    nr 10 (113) | październik 2022

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

Rozmowa ze starostą  
powiatu oławskiego 
ZDZISŁAWEM BREZDENIEM

– Czas jest prawdziwym sprin-
terem. Już październik, samorzą-
dy opracowują przyszłoroczne 
budżety i można powoli podsu-
mowywać rok 2022. Jaki on był 
pańskim zdaniem dla Powiatu 
Oławskiego?

– Trochę trudno oceniać cały rok 
po trzech kwartałach, ale zacytu-
ję początek „Ogniem i mieczem”  
Henryka Sienkiewicza: „Był to 
dziwny rok”.

– Dlaczego dziwny?
– Ponieważ przyniósł wiele wy-

darzeń, które w jakiej mierze rzutu-
ją – i będą rzutować przez wiele lat –  
na sytuację gospodarczo-politycz-
ną w naszym kraju. Wydarzeń ze 
wszech miar dramatycznych, czyli 
koniec pandemii i wojna w Ukra-
inie, wtedy gdy już wydawało się, 
że wychodzimy na prostą – i naraz 
nagły skok inflacyjny. Doszły do te-
go wszystkie turbulencje związane  
z zaopatrzeniem, wysokie ceny gazu 
i generalnie nośników energetycz-
nych, a do tego trudności związane 
z wyłanianiem wykonawców inwe-
stycji, potężny skok cen wszelkich 
robót oraz ekologiczna katastrofa na 
Odrze. Dużo tych niełatwych spraw 
się skumulowało. To wszystko moc-
no nas dotknęło i z jednej strony 
połączyło, lecz z drugiej – podzie-
liło. To był trudny i dziwny rok, ale 
wracając do jego podsumowania, 
przede wszystkim chciałbym pod-
kreślić, że udało nam się zakończyć 
i oddać do użytku obiekt, na który 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego czekało od wielu lat. 
To nowe warsztaty szkolne, w któ-
rych teraz odbywa się już część za-
jęć. Do Polskiego Ładu złożyliśmy 
wniosek o doposażenie tego obiektu 
w nowoczesny sprzęt służący do na-
uki różnych zawodów i dostaliśmy 
na to spore dofinansowanie. Teraz 
ogłosimy przetarg, zakładając, iż  
w najbliższych miesiącach będzie-
my wyposażać warsztaty, które 
posłużą do nauki m.in. zawodów 
mechanicznych i gastronomiczno-
-hotelarskich. Zatem przyszły rok 
szkolny będzie swoistym podsumo-
waniem i zamknięciem wieloletnie-
go cyklu, który doprowadził do rea-
lizacji tego przedsięwzięcia. Dzięki 
temu warsztaty szkolne zaczną  
na nowo funkcjonować w godziwych  
warunkach. Jest to dla Powiatu 
Oławskiego wielki sukces.

– Mówi pan, że udało się to zro-
bić, lecz to „udało się” to, mówiąc 
inaczej, niemało pracy i konse-
kwencji w działaniu.

– Oczywiście jest to wieloletnie 
działanie na wielu frontach i trze-

ba też wyraźnie podkreślić, że bez 
ogromnego wsparcia rządu oraz 
możliwości skorzystania ze środ-
ków finansowych z Polskiego Ładu 
naszemu powiatowemu samorządo-
wi byłoby niezmiernie trudno zrea-
lizować to istotne zadanie. Przecież 
około 70 proc. funduszy, które po-
chłonęło to przedsięwzięcie, pocho-
dziło z budżetu państwa – to łącznie 
około 10 mln zł. Poza tym z powo-
dzeniem modernizujemy budynek 
pomocniczy liceum ogólnokształ-
cącego w Oławie i jest to po wojnie  
w zasadzie pierwszy kapitalny re-
mont tego obiektu. Jest to obiekt 
zabytkowy, co wiąże się z ko-
niecznością zachowania pewnych re-
żimów budowlano-technologicznych  
i uzgodnień z konserwatorem za-
bytków. Liceum mieści się w histo-
rycznym centrum miasta, przy pa-
łacu księżnej Luizy, blisko urzędu 
miejskiego i wieży ciśnień. To serce 
Oławy. Należy także zaznaczyć, że 
inwestycję tę realizujemy także dzię-
ki środkom finansowym z Polskie-
go Ładu i po 15 września uczniowie 
wejdą do odrestaurowanych, zmo-
dernizowanych i unowocześnionych 
licealnych klas. Ponadto jak zawsze 
modernizujemy drogi, a w roku 2022 
zlikwidowaliśmy na nich szereg 
miejsc niebezpiecznych i doświetli-
liśmy przejścia dla pieszych. Trzeba 
też zaznaczyć, że zadania te realizu-
jemy wspólnie z gminami powiatu 
oławskiego. W zasadzie wszystkie 
inwestycje drogowe wykonywane 

są dzięki dofinansowaniom z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg  
i przy współpracy z gminami, z któ-
rej – moim zdaniem – wszyscy są za-
dowoleni i daj Boże, aby trwała ona 
jak najdłużej.

– Koszty zadań drogowych się 
rozkładają…

– …a przecież wszyscy pracuje-
my na rzecz mieszkańców i ta sy-
nergia jest bardzo dobra. Chcę też 
wspomnieć o tym, że toczą się pra-
ce dokumentacyjne związane z po-
łudniową obwodnicą Oławy, która 
ma być wybudowana w ramach rzą-
dowego Programu 100 Obwodnic 
oraz z północną obwodnicą mia-
sta w ramach Programu Mosty dla 
Regionów, do której dostaliśmy  
– a w zasadzie marszałek wojewódz-
twa dolnośląskiego – dofinansowa-
nie rządowe w wysokości prawie  
5 mln zł. To dla nas ważne i strate-
giczne trasy komunikacyjne, które 
pozwolą odciążyć centrum miasta  
i poprawią warunki życia mieszkań-
ców Oławy. Będzie też nowy, dodat-
kowy – oprócz stacji Oława – przy-
stanek kolejowy Oława Zachodnia, 
który poprawi komunikację z Wroc-
ławiem, szczególnie z nowymi, zur-
banizowanymi terenami. Poza tym 
modernizowana jest linia kolejowa 
Jelcz-Laskowice – Wrocław i właś-
nie te zadania mają dla nas wszyst-
kich znaczenie kluczowe.

– Czyli dzieje się sporo, ale sa-
morządy mają wiele problemów… 
Jak w tym trudnym okresie kon-

struować przyszłoroczny budżet 
Powiatu Oławskiego?

– Na pewno zamknęliśmy 
wszystkie nasze najważniejsze spra-
wy, ale przyszłoroczny budżet uło-
żyć będzie trudno. Dobrze, że kla-
ruje się jego strona dochodowa, lecz 
dzisiaj niełatwo jest wróżyć z fusów. 
Budżet na rok 2023 może być trudny 
do zaplanowania…

– …ale ułożyć go trzeba…
– …i sądzę, że będzie wielu roz-

czarowanych, bowiem trzeba bę-
dzie zaciskać pasa. Mam nadzieję, 
że sytuacja gospodarcza się usta-
bilizuje, ale dzisiaj nie możemy nic 
konkretnego powiedzieć, ponieważ 
jest zbyt dużo niewiadomych. Spo-
tykamy się z presją płacową, ponad-
to ludzie przyzwyczaili się i polubili 
wygodne życie i wszelkie ograni-
czenia przyjmowane są niechętnie. 
Poza tym nie wiemy, jak w najbliż-
szej przyszłości będzie wyglądała 
sytuacja w służbie zdrowia.

– Jak pan ocenia plany przeło-
żenia przyszłorocznych wyborów 
samorządowych na rok 2024?

– Sądzę, że ten pomysł nie jest 
zły i warto go rozważyć. Nakłada-
nie się na siebie dwóch ogromnych 
procesów wyborczych – parlamen-
tarnego i samorządowego – nie jest 
łatwe. Dwie kampanie wyborcze 
w tym samym czasie, ich rozlicze-
nie jest bardzo trudne i nie dziwię 
się, że ten pomysł się pojawił. Być 
może będzie to wyjście naprzeciw 
postulatom samorządowców, aby 

wybory nie odbywały się jesienią  
– szczególnie późną jesienią, gdy 
jest zimno i spada aktywność spo-
łeczna. Może lepiej, by przeprowa-
dzać je na wiosnę, tym bardziej, że 
wtedy nowo wybrani włodarze mo-
gą przygotowywać swoje budżety 
na następny rok. Warto przesunąć 
ten wyborczy środek ciężkości i raz 
na zawsze rozstrzygnąć problem na-
kładania się co jakiś czas na siebie 
wyborów.

– Jakie jest pana największe 
marzenie związane z pracą samo-
rządową w roku 2023?

– Chciałbym, aby unormowała 
się sytuacja gospodarcza w kraju  
i aby nic już nas nie zaskakiwało.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

To był trudny i dziwny rok…

– Chciałbym, aby unormowała się sytuacja gospodarcza w kraju i aby nic już nas nie zaskakiwało – mówi starosta Zdzisław Brezdeń
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Wisznia Mała

Urząd Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9

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

ug@wiszniamala.pl
www.wiszniamala.pl

Rozmowa z wójtem 
gminy Wisznia Mała 
JAKUBEM BRONOWICKIM

– Dzisiaj – rozmawiamy 16 wrześ-
nia – do Sejmu wpłynie projekt prze-
sunięcia wyborów samorządowych 
z jesieni roku 2023 na wiosnę 2024. 
Jak pan ocenia ten pomysł?

– Cóż, pewien kontrakt zawarty 
z wyborcami przewidywał, że wy-
bory samorządowe odbędą się 
w roku 2023 i zwykła uczciwość 
wymaga, by tak się właśnie stało. 
Nikt jednak nie pyta samorządow-
ców o zdanie w tej kwestii i cóż? 
Dura lex, sed lex [twarde prawo, lecz 
prawo (łac.) – przyp. autora]...

– Niektórzy argumentują, że 
warto przenieść wybory samorzą-
dowe na późniejszy termin, bo-
wiem nakładają się one na wybory 
parlamentarne, co stwarza wiele 
problemów logistycznych związa-
nych z kumulacją wyborczą.

– Prawdą jest, że ten zbieg dwóch 
procesów wyborczych może stwa-
rzać jakieś kłopoty organizacyjne 
i generalnie stanowić przeszkody. 
Ale z drugiej strony mamy teraz 
specjalną administrację wyborczą, 
jakiej nigdy nie mieliśmy, więc ar-
gumenty, że czegoś nie są w sta-
nie dobrze przeprowadzić po prostu 
mnie zaskakują. Przecież – jeszcze 
do niedawna – wybory samorządo-
we organizowały przede wszystkim 
samorządy, które były w zasadzie 
najbardziej obciążonym organiza-
torem wszelkich wydarzeń wybor-
czych. Teraz też tak pewnie będzie, 
choć wiele kompetencji wyborczych 
przeniesiono do tej specjalnej i wy-
łącznie państwowej administracji.

– Tak czy siak, wybory samo-
rządowe się zbliżają w szybkim 
tempie. Czy pan się już zdecydował 
co do ubiegania się o ponowną ka-
dencję wójta gminy Wisznia Mała?

– Chętnie skorzystam z takiej 
możliwości, ponieważ – poza sa-
morządową pracą dającą mi sporo 
satysfakcji – to 
również wielkie 
w y r ó ż n i e n i e 
i honor repre-
zentować naszą 
społeczność i za-
rządzać właśnie tą gminą.

– To jednak przyszłość, choć 
przyszłość nieodległa. Wróćmy do 
tego, co dzieje się teraz. Co pana 
najbardziej martwi w samorządo-
wej robocie?

– Najbardziej martwią mnie bie-
żące problemy i sprawy, które bę-
dą dotykać gminę w okresie jesien-
no-zimowym. Niestety, na rynku 
brakuje węgla i innych nośników 
energii, czyli generalnie wszystkie-
go tego, czym możemy ogrzewać 
nasze domy…

– …ale również sporą liczbę 
obiektów użyteczności publicznej 
– np. szkoły i przedszkola, który-
mi gmina zawiaduje.

– Ten problem będzie rozwiąza-
ny, ponieważ już minister edukacji 
zapowiedział, że jeśli będzie prob-
lem z ogrzaniem placówek oświato-
wych, to szkoły zostaną zamknięte 
i będzie wprowadzona nauka zdalna. 

Jest to jakieś rozwiązanie, lecz 
większy problem będzie z ogrze-
waniem domów mieszkalnych. Do-
brze by było, aby w naszych do-
mach również było ciepło, lecz 
dzisiaj takiej gwarancji nie ma 
i to nas wszystkich martwi. Mają 
być wypłacane ludziom dodatkowe 
środki finansowe na kupno opału, 
którego na rynku po prostu nie ma. 
Nie mówiąc już o tym, że dotacje 
nie pokryją kosztów kupna węgla 
lub innych rodzajów opału, bowiem 

przykładowo do 
ogrzania domu 
potrzeba około 
cz t e re ch  ton 
węgla kosztują-
cego dzisiaj po-

nad 3 tys. zł za tonę. Zatem ogrza-
nie jednego budynku mieszkalnego 
w sezonie jesienno-zimowym mo-
że dzisiaj pochłonąć nawet ponad 
10 tys. zł. Dlatego 3 tys. zł rządo-
wego wsparcia – przy tej skali zwy-
żek cen – nie rozwiązuje całkowi-
cie problemu.

– Samorządy miały otrzymać 
pieniądze, które mają rekompen-
sować mieszkańcom podwyżki cen 
opału. Czy te środki finansowe 
– a rozmawiamy, przypominam, 
16 września – są już wypłacane?

– Na razie nie możemy wypłacać 
tych pieniędzy, bowiem po prostu 
ich nie mamy.

– Czy mieszkańcy zgłaszają się 
już do gminy po te pieniądze?

– Zaczęli zgłaszać się po nie, gdy 
tylko ustawa o dodatku węglowym 
weszła w życie. Teraz doszła usta-
wa o dodatku energetycznym, która 
wymaga jeszcze podpisu prezydenta 

i opublikowania. Nakłada to na sa-
morząd dodatkowe obowiązki, lecz 
jeśli będą środki finansowe, to na 
pewno się z nich wywiążemy. Nie-
stety, w składach dzisiaj węgla nie 
ma, a jeśli nawet jest, to jego cena 
jest zaporowa dla niezbyt dobrze za-
rabiającego obywatela lub emeryta.

– Są jeszcze jakieś inne kłopoty 
w zarządzaniu gminą?

– Czekamy teraz na promesy 
związane z ostatnim naborem Pol-
skiego Ładu i jeśli one się pojawią, 
to rozpoczniemy kolejne postępowa-
nia przetargowe i wtedy przekonamy 
się, czy zaszły jakieś zmiany w ce-
nach i jak zachowuje się rynek. Nie-
pokoimy się bardzo, bowiem trudno 
nam bez przerwy dokładać do zadań 
inwestycyjnych. Trzeba mieć odpo-
wiednie własne dochody budżeto-
we, a przecież w tym roku zostały 
one dość drastycznie ograniczone 
– przede wszystkim jeśli chodzi 
o wpływy z podatku PIT. Z tego ty-
tułu nasza gmina straciła w tym ro-
ku około 5 mln zł. Wprawdzie rząd 
planuje dodawać gminom jakieś ry-
czałtowe kwoty z budżetu państwa, 
lecz one nie zrekompensują naszych 
strat. Z tego, co wiem, wszyscy ma-
ją dostać po równo, ale przecież nie-
które samorządy straciły więcej, inne 

mniej. Zatem na przyszły rok patrzy-
my z wielkim niepokojem, bowiem 
jesteśmy już po przetargu i nasze wy-
datki na energię elektryczną urosną 
o 250 procent, a boję się, że to jesz-
cze nie koniec podwyżek. Droższa 
też będzie obsługa naszych wszyst-
kich inwestycji, na które zaciągali-
śmy zobowiązania finansowe – po-
życzki, kredyty i emisje obligacji. 

To wszystko przełoży się na wydatki 
bieżące, a zwyżki cen energii i obsłu-
ga zadłużenia mogą nam zjeść wolne 
środki finansowe, które moglibyśmy 
przeznaczyć na inwestycje.

– Jak w takiej sytuacji, zwią-
zanej z ciągłymi zwyżkami cen, 
opracowywać przyszłoroczny bu-
dżet gminy?

– Jest to bardzo trudne przed-
sięwzięcie. Oczywiście budżet za-
planujemy i innego wyjście nie ma.

– Czy pan już wie, jaki on 
będzie jeśli chodzi na przykład 
o dochody?

– Nie wiem, bowiem nie mamy 
jeszcze żadnych informacji od głów-
nego gracza na rynku finansowym 
– Ministerstwa Finansów. Dopiero 
niebawem dowiemy się, jakie pie-
niądze w przyszłym roku będą nas 
zasilały – chodzi m.in. o udziały 
w podatkach PIT i CIT oraz wy-
sokość subwencji oświatowej. 
Sami nie jesteśmy w stanie osza-
cować, jakie to będą środki finan-
sowe. Ponadto nie podjęliśmy też 
żadnych uchwał dotyczących wy-
sokości naszych przyszłorocz-
nych lokalnych podatków, które 
mogą wzrosnąć najwyżej o około 
11 proc., a inflacja przekroczyła już 
16 proc. Zatem nasze dochody nie 

dogonią inflacji i nie sfinansują nam 
bieżących potrzeb. A poza zwyżka-
mi cen nośników energetycznych 
przed nami wzrost wynagrodzeń, 
na co państwo nie da nam środków 
finansowych. Pieniądze będzie-
my musieli sami wygospodarować 
z budżetu gminy.

– Czyli przed waszym samo-
rządem równanie z wieloma nie-

wiadomymi.
– Na razie na pew-

no tak.
– Co dzisiaj moż-

na powiedzieć opty-
mistycznego o pracy 
w samorządzie i za-
rządzaniu gminą?

– Na pewno to, że 
mimo wszystko kon-
sekwentnie realizuje-
my inwestycje i zada-
nia, na które wcześniej 
pozyska l iśmy do -
f inansowania. Nie 
poddaliśmy się żad-
nym przeciwnościom, 
a przecież zmuszeni 
byliśmy renegocjować 
umowy z wykonaw-
cami tychże przed-
sięwzięć. Rok 2022 
zmienił gwałtownie 
zasady funkcjonowa-
nia wykonawców na 
rynku i musieliśmy to 
uwzględnić, zdając so-
bie sprawę z kłopotów 
ludzi prowadzących 

działalność gospodarczą, którzy 
mogli splajtować. Dla naszego sa-
morządu ogromnym wyzwaniem 
było realizowanie tegorocznego bu-
dżetu, w obliczu zwyżkującej infla-
cji i galopady cen.

– Znany polski pisarz Leopold 
Tyrmand pisał m.in., że „życie jest 
jak g…na kole, raz na górze, raz 
na dole”. W samorządowej pracy 
też różnie bywa…

– Ale ja zawsze jestem optymistą.
Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Zawsze jestem optymistą

Wójt Jakub Bronowicki
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Chojnów – miasto

Urząd Miejski w Chojnowie 
pl. Zamkowy 1

59-225 Chojnów 
tel. 76 818 82 85 
fax 76 818 75 15

urzad.miejski@chojnow.eu
www.um.chojnow.eu

Rok 2022 jest dla Chojnowa 
czasem pozyskania sporych 
zewnętrznych funduszy z wielu 
programów, które miejscowy 
samorząd przeznaczy na 
kluczowe inwestycje. Planowo 
realizowany jest tegoroczny 
budżet, a współpraca 
burmistrza JANA SERKIESA 
z radnymi przebiega bez 
zarzutu. Nic więc dziwnego, 
że gmina ta rozwija się bardzo 
dobrze, hołdując strategicznej 
zasadzie zrównoważonego 
rozwoju.

Pozyskanie zewnętrznych środ-
ków finansowych jest dla polskich 
samorządów niezmiernie istotne, 
zatem warto podkreślić, że do Choj-
nowa – w ramach drugiej transzy 
Programu Inwestycji Strategicz-
nych Rządowego Funduszu Polski 
Ład – trafi 10,4 mln zł na reali-
zację drugiego etapu przebudowy 
oczyszczalni ścieków w Goliszo-
wie. Natomiast z trzeciej edycji Pol-
skiego Ładu, wspierającej obszary 
popegeerowskie, Chojnów otrzymał 
prawie 3 mln zł na wykonanie in-
stalacji elektrycznych i niskoprądo-
wych dla głównego budynku Szkoły 
Podstawowej nr 4 przy ul. Konar-
skiego, budowę sieci wodociągowej 
z pompownią wody oraz kanalizacji 
sanitarnej przy ul. Leśnej i Wrzoso-
wej. Poza tym blisko 4,4 mln zł po-

zyskano z Polskiego Ładu na prze-
budowę ulic Bohaterów Powstania 
Warszawskiego, Królowej Jadwi-
gi, Konarskiego, Andersa, Genera-
ła Maczka i budowę parkingu przy 
ul. Kilińskiego w Chojnowie. 

Kończą się prace związane z bu-
dową ul. Andersa oraz przebudo-
wywane są ulice Sikorskiego i Bo-
haterów Powstania 
Warszawskiego, gdzie 
powstaną nowe chod-
niki i sieć oświetle-
nia ulicznego oraz 
kilkadziesiąt miejsc 
parkingowych. Warto 
także wspomnieć, iż 
po zakończeniu roku 
szkolnego rozpoczę-
to budowę 30 miejsc 
parkingowych, prze-
budowę zjazdu na ul. 
Kilińskiego, budowę 
chodników, remont 
nawierzchni chodni-

ków, przebudowę 
kanalizacji desz-
czowej i wykonanie 
oświetlenia na tere-
nach szkolnych. 

Niedawno, dzię-
ki dotacji z Dol-
nośląskiego Fun-
duszu Pomocy 
Rozwojowej 2022, 
zakończono budo-
wę oświetlenia przy 
ul. Paderewskiego, 
a samorząd Chojno-
wa pozyskał prawie 
1,5 mln zł z Rzą-
dowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na 
rok 2022 – na prze-
budowę ul. Jerzma-
nowickiej. Ponadto 
z programu wspar-
cia rodzin z terenów 
popegeerowskich 
ponad 401,5 tys. zł 
przeznaczono na za-
kup sprzętu kompu-

terowego wraz z oprogramowaniem, 
który trafi do 166 uczniów. Kupio-
no 20 stacjonarnych komputerów, 
137 laptopów i 9 tabletów.

– Wszystko, co w tym roku uda-
ło nam się zrobić, wynika z dobrej 
pracy urzędników i kierowników 
gminnych jednostek, czyli skutecz-
nego działania całego naszego samo-

rządu – mówi burmistrz Chojnowa, 
Jan Serkies. – Jestem dumny z te-
gorocznego poziomu pozyskiwania 
zewnętrznych środków finansowych 
i z liczby inwestycji przez nas reali-
zowanych. Chcę też podkreślić, że je-
stem bardzo zadowolony ze współpra-
cy z radą, która wspiera mnie w wielu 
działaniach. Na szczęście 
nie ma u nas bezsensow-
nych sporów, politykier-
stwa i forsowania partyku-
larnych interesów. Wszyscy 
staramy się pracować jak 
najlepiej na rzecz miesz-
kańców Chojnowa. Dzisiaj 
najbardziej niepokoją nas 
przyszłe koszty utrzyma-
nia podległych nam jedno-
stek i oświetlenia uliczne-
go. Jesteśmy w lubińskiej 
grupie zakupowej, pod ko-
niec października będzie 
przeprowadzony przetarg 
na dostawę energii i wtedy 
będziemy wiedzieć więcej. 
A jeśli idzie o wybory sa-
morządowe, to będę ubie-
gał się o ponowne burmi-
strzowanie w Chojnowie. 
Uważam – bez fałszywej 
skromności – że udaje nam 
się wspólnie dużo fajnych 
rzeczy robić dla naszej społeczno-
ści, a mam jeszcze sporo pomy-
słów i wystarczająco dużo energii, 

Spore fundusze na kluczowe projekty
aby wprowadzić te pomysły w życie. 
Jestem spod znaku Bliźniąt i z jed-
nej strony lubię osiągać sukcesy, lecz 
z drugiej – dzisiejszy sukces już jest 
dla mnie nieważny, przechodzi do hi-
storii, a najważniejsze jest jutro oraz 
następne osiągnięcia.

S.G. (TS)

Miasto Chojnów dysponuje 
terenami przeznaczonymi 
pod działalność gospodar-
czą, produkcyjną, handlową 
lub usługową, o łącznej po-
wierzchni ponad trzech hek-
tarów – przy. ul. Łużyckiej. 
Działki są częścią Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej – podstrefa Chojnów. 
Zapraszamy do inwestowa-
nia w Chojnowie! 

Burmistrz Jan Serkies

W chojnowskim Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji każdy znajdzie coś dla siebie

Fontanna Tkacza na chojnowskim Rynku upamiętnia tradycje 
i historię tego niezwykle malowniczego miasta
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MOŻNA NAS  
PRZECZYTAĆ
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Lewin Brzeski

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim
ul. Rynek 1 

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

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

Każda sekunda życia niesie 
ze sobą jakieś zmiany, i tak 
dzieje się też w działalności 
samorządów. Corocznie 
planowane są budżety  
i inwestycje oraz inne zadania, 
i cały czas gminy się zmieniają. 
Ale pewne sprawy w niektórych 
miejscach są niezmienne.  
Tak jak od lat dzieje się  
w Lewinie Brzeskim, gdzie 
od wielu lat pozyskiwanych 
jest mnóstwo finansowych 
środków zewnętrznych z wielu 
programów, gdzie samorząd 
kieruje się przede wszystkim 
dobrem mieszkańców,  
a współpraca władz gminy  
z radnymi należy do wzorowych.

Rok 2022 był dla Lewina czasem 
realizacji wielu przedsięwzięć infra-
strukturalnych i pozyskiwania spo-
rych zewnętrznych funduszy. 

– Wybudowaliśmy m.in. 10 km 
ścieżki rowerowej z Lewina Brze-
skiego do Popielowa przez Skoro-
goszcz, jesteśmy w trakcie rewitali-
zacji parków w Lewinie Brzeskim 
i Skorogoszczy oraz odbudowuje-
my pięć świetlic – wylicza burmistrz 
Lewina Brzeskiego Artur Kotara.  
– Ukończyliśmy remont kapitalny 

Domu Kultury w Łosiowie, 
zaadaptowaliśmy byłą szkołę 
w Skorogoszczy na świetli-
cę wiejską i zakończyliśmy 
remonty kapitalne świetlic  
w Przeczy oraz w Mikolinie. 
Ponadto ogłosiliśmy przetarg 
na kapitalny remont świe-
tlicy w Nowej Wsi Małej.  
A jak to wszystko już zro-
bimy, to skoncentrujemy się 
na pozostałych mniejszych 
miejscowościach pozbawio-
nych większych dofinanso-
wań. Dysponują one jedynie 
funduszami sołeckimi, które 
są zbyt skromne na zreali-
zowanie większych zadań, 
choć mocno starają się zmie-
niać na lepsze swoje otocze-
nie. Przykładem są dwa sołectwa 
– Golczowice i Kantorowice, które  
pozyskały pięćdziesięciotysięczne  
dofinansowania do wyposażeń świe-
tlic, z Lokalnej Grupy Działania 
„Brzesko-Oławska Wieś Historycz-
na”. Chcę także podkreślić, że nasze 
sołectwa często remontują świetlice 
za własne sołeckie pieniądze.

W tym roku polskie samorządy 
otrzymały spore dofinansowania do 
kluczowych inwestycji z rządowych 
programów. 

– Nasze wnioski o dofinansowa-
nie inwestycji w dużej mierze zyska-
ły aprobatę decydentów – uśmiecha 
się burmistrz Artur Kotara. – Dzięki 
funduszom z Polskiego Ładu już wy-
konywane są asfaltowe dojazdy do 
domów naszych mieszkańców oraz 
wymieniamy azbestowe wodociągo-
we rury na rury PCV. Mamy na to  
5,5 mln zł, przygotowujemy przetarg, 
i mam nadzieję, że w przyszłym roku 
uda nam się zrealizować to zadanie. 
Natomiast z programu wspierające-

go obszary popegeerowskie, z pierw-
szej edycji dostaliśmy 800 tys. zł na 
odbudowę remizy OSP w Łosiowie, 
a teraz złożymy wniosek o dodat-
kowy milion złotych na to zadanie. 
Chcę też zaznaczyć, że był także 
nabór wniosków o dofinansowania  
z Polskiego Ładu na uzbrojenie tere-
nów przemysłowych. Gmina Lewin 
Brzeski ma 33 ha w Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej  
„Invest-Park” [podstrefa Lewin 
Brzeski – przyp. autora] i złożyli-
śmy wniosek w wysokości 10 mln zł 
na uzbrojenie tych terenów – m.in. 
na budowę drogi i kanałów techno-
logicznych. Natomiast w maju prze-
znaczyliśmy 300 ha pod przemysł  
i przystąpimy do opracowania pla-
nów zagospodarowania przestrzen-
nego tych terenów. A jak już będzie-
my mieli te plany zagospodarowania, 
to pozwoli nam to ściągnąć duży  
przemysł, co stanie się wielkim  
kołem rozwojowym naszej gminy.

Lewin Brzeski nie ma jeszcze 
podpisanej umowy dotyczącej do-
stawy energii elektrycznej, lecz nie 
wynika to z jakiegoś zaniechania. 

– Przed kilkoma miesiącami 
wystąpiłem do Tauronu o poda-
nie technicznych warunków przy-
łączenia dla gminnej farmy fo-

Ambitne plany na trudny czas
towoltaicznej o mocy 1,2 MW, 
ale nie ma możliwości wpro-
wadzenia do sieci takiej ilości  
prądu – wyjaśnia burmistrz Artur  
Kotara. – Tauron zgodził się na  
0,5 MW i teraz niezależnie od te-
go, że robimy przetarg na zakup 
energii w Związku Gmin Śląska 
Opolskiego, to niebawem opracu-
jemy projekt na farmę fotowolta-
iczną. Później być może będziemy 
aplikować do Polskiego Ładu o do-
finansowanie farmy z magazynem 
energii, i jeśli wszystko się uda, to 
zabezpieczymy energię elektryczną 
na poziomie 50 proc. zapotrzebo-
wania naszej gminy.

S.G. (TS)

Burmistrz Artur Kotara

F
O

T
. S

Ł
A

W
O

M
IR

 G
R

Y
M

IN

Jesienne wieczory aż się 
proszą o wypełnienie ich 
teatrem, więc Wrocławski Teatr 
Komedia wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom widzów  
i proponuje mocno wypełniony 
teatralnie czas. Warto z tego 
skorzystać, tym bardziej, że 
pamiętamy jeszcze trudny czas 
pandemii, który dla widzów 
i teatrów był czasem pustych 
sal. Na szczęście zespół WTK się 
nie poddał – a skutkiem owego 
niepoddania były dwie premiery. 

Pierwsza z nich to Judy. Na końcu  
tęczy Petera Quiltera, która odby-
ła się 19 września 2021 roku, druga  
– Mayday Bigamistka Raya Cooneya,  
którą cieszyliśmy się  
27 marca tego roku. 
Oba spektakle znakomi-
te, warto więc na każdy  
z nich się wybrać. Taką  
szansę daje listopad  
– Mayday… zobaczy-
my 3, 5 i 7 listopada,  
Judy… – 14 listopada. 

Bohaterką Mayday  
Bigamistki jest Jackie 
Smith – londyńska tak-
sówkarka. Ma ona  
– jak taksówkarz, boha-
ter znanych nam dwóch 

Maydayów – dwa domy. Dwa domy  
i dwóch mężów – jeden to łagodny fajt-
łapa, drugi – płonący seksem super-
men. Panowie oczywiście o sobie nie 
wiedzą, ale cudów nie ma, coś się musi 
popsuć… Wypadek! Wkracza policja. 
Absurd goni absurd, splątanie plącze 
splątanie… Ta opowieść o kobiecie, 
która dwa razy powiedziała „tak” 
znakomicie do komediowej tradycji  
Komedii pasuje. Nieco inaczej jest  
z Judy. Na końcu tęczy. 

– To spektakl uniwersalny, dająca 
do myślenia, ponadczasowa opowieść 

Robią swoje…
o trudnej kondycji  
artysty. Bo my, ar-
tyści, nie mamy ła-
two – podsumowu-
je reżyser spektaklu  
Wojciech Dąbrowski. 
I podkreśla: – Ten 
spektakl to nowa dro-
ga Komedii. 

R z e cz y w i ś c i e  
– Judy… to nie kla-
syczna komedia, to 
opowieść tragiko-
miczna, pełna cudow-
nej muzyki, ale i przepełniona smut-
kiem. Opowieść o życiu Judy Garland 
– wielkiej artystki, której życie nie da-
ło ani szczęścia, ani spełnionej miło-
ści, choć dało wielki talent – na scenie  
Komedii i wzrusza, i daje do myślenia. 
A także – bawi.

Choć czas dla kultury łatwy nie 
jest, a każda premiera to wielki wysi-

łek, WTK się nie pod-
daje, lecz przygotowuje  
nowy spektakl. 

– Na Małej Sce-
nie przygotowujemy  
Pascala Rochera Oui, 
po polsku to „Tak”… 
– mówi Wojciech  
Dąbrowski, współ-
dyrektor WTK. – To 
„Tak” ma zabrzmieć  
w czasie ceremonii 
ślubnej, przygotowania 
do której są tematem 
komedii Rochera. 

Oto dwójka bohaterów – Valerie  
i Stephane. Siedzą sobie w skromnym 
mieszkanku na paryskim – jak okre-
ślają – wygwizdowie, i rozmawiają 
(nieco się sprzeczając) o przygotowa-
niach do ślubu… Suknia, fryzura, go-
ście, bukiet, welon… Nagle – telefon! 
Dzwoni matka Valerie i przedślubny 
świat zyskuje nowego bohatera. Mło-
dzi zatrudniają bowiem 
przedstawionego przez ma-
mę Valerie wedding plan-
nera. To Brayan, wybitny 
specjalista w swoim zawo-
dzie. Jest tylko jeden prob-
lem – Brayan jest gejem  
i specjalizuje się w ślubach 
gejowskich… Jednak podej-
muje się nowego wyzwania 
– może dlatego, że Stephane jest wyjąt-
kowo przystojny? 

Ruszają przygotowania. Z jed-
nej strony – niezamożni przyszli no-
wożeńcy, którzy zaprosili 146 gości, 

z drugiej – wizja wesela, 
jakiego nie powstydziła-
by się najsłynniejsza pa-
ra celebrytów. Nie jest ła-
two. Dziesięć tysięcy euro 
– za tyle, to wedle Brayana  
można urządzić wesele  
w sali parafialnej i każ-
dego gościa poczęstować 
kebabem. Dramat! A mie-
siące płyną… Stosunki 
między bohaterami plączą 
się, problemy ślubne rosną. 
Czy padnie sakramentalne 

TAK? Dowiemy się, gdy na Małej Sce-
nie WTK zagości trójka bohaterów Oui. 

– Chcemy przygotować premierę 
do końca roku 2022 – mówi Wojciech 
Dąbrowski. – I mamy nadzieję, że się 
to uda.

Cóż, sytuacja teatrów – jak powta-
rzaliśmy wiele razy – łatwa nie jest. 
Ale Komedia już w czasie pandemii 

pokazała, że daje radę, że 
dobro teatru – widzów, ze-
społu, szeroko rozumianej 
kultury wreszcie – jest bar-
dzo ważne i że zespół WTK 
potrafi – jak to się teraz 
modnie mówi – robić swoje.  
A świadczy o tym choćby 
owacja w jeleniogórskim 
Teatrze im. Norwida, gdzie 

w czasie Festiwalu Wrzesień Jelenio-
górski WTK zagrał Pomoc domową 
Marca Camolettiego, spektakl znako-
mity i po raz kolejny doceniony przez  
widzów.  AtaRay Cooney „Mayday Bigamistka”

Peter Quilter „Judy. Na końcu tęczy” 
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do stworzenia odpowiednich regula-
cji prawnych w zakresie opodatko-
wania przede wszystkim globalnych 
koncernów technologicznych, będzie 
także krokiem milowym w walce  
z tzw. rajami podatkowymi.

Globalny podatek dochodowy 
dotyczy jednak dużych firm. Nato-
miast gospodarki krajów wyszehradz-
kich opierają się jednak na małych 
i średnich przedsiębiorstwach. One 
nie mają takich możliwości jak duże 

koncerny działające  
w skali globalnej, któ-
rym łatwiej jest opty-
malizować obciążenia  
podatkowe.

Z tego powodu Węgry najpierw po-
parły globalny podatek minimalny,  
a następnie ogłosiły swój sprzeciw, ar-
gumentując, że zada on ogromny cios 
europejskiej konkurencyjności w cza-
sie, gdy gospodarki na całym świe-
cie cierpią z powodu wysokiej inflacji  
i kryzysu związanego z agresją Rosji 
przeciw Ukrainie.

Drogi węgierski „raj”
Obecnie na Węgrzech podatek do-

chodowy od osób prawnych wynosi 
9 proc. W Słowacji ten sam podatek 
to 21 proc., a dla małych podatników 
15 proc. W Czechach 19 proc., w Pol-
sce 19 proc., a dla małych podatników 
9 proc.

Na pierwszy rzut oka Węgry mo-
gą uchodzić za raj podatkowy. Ale 
należy pamiętać, że sama stawka nie 
przesądza o atrakcyjności systemu po-
datkowego danego kraju. Analizując 
przykład działalności w formie spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością na 
Węgrzech, poza podatkiem docho-
dowym od osób prawnych płaci się 
tam dodatkowo 2 proc. od przychodu,  
tzw. podatek od prowadzenia biznesu 
oraz inne dodatkowe podatki i opłaty, 
które raczej nie zachęcają do prowa-
dzenia działalności w tej formie.

Zsolt Ruszin, biegły rewident, do-
radca podatkowy i rzeczoznawca wy-
licza, że obciążenie podatkowe spółki 
z o.o. na Węgrzech w zasadzie wynosi 
32,3 proc. dochodu bez wypłaty dy-
widendy oraz ponad 52 proc. docho-
du, jeżeli nastąpi dodatkowo wypłata 
z zysku. 

W Słowacji płaci się 7 proc. podatku  
od dywidendy, a nie ma dodatkowych 
podatków poza CIT, więc obciążenie 
przy wypłacie dywidendy oznacza 
26,53 proc. dochodu (przy stawce CIT 
21 proc.). W Czechach podatek od dy-
widendy to 15 proc. i również nie ma 
dodatkowych danin. Łączne obciąże-

nie wynosi więc 31,15 proc. W Polsce 
przy 19 proc. stawki podatku od dywi-
dendy jest to 34,39 proc.

Nie tylko fiskus
Poza systemem podatkowym i spra-

wozdawczym raport ocenia też warun-
ki biurokratyczne zakładania i pro-
wadzenia biznesu, w tym czas, jaki 
zajmuje dokonanie wpisu do rejestru 
przedsiębiorców i łatwość otwierania 
rachunku bankowego z zagranicy, co 
w niektórych krajach bez fizycznej 
obecności jest niemożliwe. Polska jest 
jedynym krajem z czwórki wyszeh-
radzkiej, gdzie istnieje internetowy sy-
stem zakładania firm.

Trzecim najważniejszym aspektem 
prowadzenia biznesu jest system za-
trudniania i płac. W centrum uwagi 
inwestorów są zasady płatnego urlopu,  
wynagrodzenie minimalne oraz  
warunki świadczeń społecznych.

Punkty za cyfryzację
Co ocenia się najwyżej w raporcie 

„Global Business Complexity Index”, 
jakie czynniki są uważane za najbar-
dziej korzystne pod względem inwe-
stowania?

Dania znalazła się na 75. miejscu 
w rankingu – za przejrzyste i proste 
przepisy oraz za wysoki poziom cy-
fryzacji. Pod koniec 2020 roku Dania 
stworzyła tzw. cyfrowy punkt kom-
pleksowej obsługi. Oznacza to, że fir-
my potrzebują teraz tylko jednego lo-
ginu i jednego portalu, aby uzyskać 
dostęp do różnych usług. W przypad-
ku Norwegii raport wysoko ocenia 
również wysoki poziom cyfryzacji  
i automatyzacji. 

W krajach wyszehradzkich po-
ziom cyfryzacji, składania raportów 
podatkowych i sprawozdawczych oraz 
rozliczeń z urzędem skarbowym są 
porównywalne. W ostatnim czasie naj-
większe zmiany w przepisach nastąpi-
ły w Polsce i na Węgrzech. W obydwu 
krajach systemy podatkowe trudno 
określić jako stabilne, bo zmiany mo-
gą nastąpić nawet w ciągu kilku dni, 
wywracając wszystko do góry nogami 
w trakcie roku podatkowego.

Takie gwałtowne zmiany nie zda-
rzają się w Słowacji, ani w Czechach, 
dlatego są one popularnym kierunkiem 
migracji – do Czech przenosi się wielu 
przedsiębiorców z Polski, wśród wę-
gierskich biznesmenów bardziej popu-
larna jest natomiast Słowacja.

Gyöngyvér Takáts
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Rynkowy 
bigos
»	Jak napisał Euromaj-

dan Press, pomimo zachodnich 
sankcji niemieckie firmy Wal-
ter, Schunk i Kemmler działają  
w Rosji i dostarczają technolo-
gie, których Rosja potrzebuje do 
produkcji i serwisowania broni 
ofensywnej.
»	Jak pisze „Forbes”, w miarę 

bezpieczną przystanią w czasach 
inflacji stać się mogą inwestycje  
w luksusowe nieruchomości.
»	Polska ma największą 

gospodarkę cyfrową w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej.  
W ubiegłym roku jej wartość 
wyniosła 44 mld euro – wyni-
ka z opublikowanego w połowie 
września badania firmy dorad-
czej McKinsey. Polska ma też 
największy rynek e-commerce, 
który w ubiegłym roku był wart 
27 mld euro.
»	Opozycja w Polsce po 

czasie „nieskoordynowanych 
opinii i wypowiedzi” w znako-
mitej większości poparła parla-
mentarną uchwałę wnioskującą 
o reparacje od Niemiec, związa-
ne z szeroko rozumianymi stra-
tami poniesionymi przez Polskę 
w czasie II wojny światowej.
»	„Jako Unia Europejska 

musimy przyznać, że przyjęli-
śmy zbyt naiwną postawę wobec 
Rosji i oparliśmy nasze oczeki-
wania na błędnych pomysłach. 
Powinniśmy byli słuchać na-
szych polskich i bałtyckich przy-
jaciół, którzy żyli pod rządami 
sowieckimi” – przyznała pre-
mier Finlandii Sanna Marin 
»	Korea Południowa nałoży-

ła dziesiątki milionów dolarów 
grzywien na firmy Google i Meta 
(m.in. właściciel Facebooka) za 
naruszenie prawa prywatności.
»	Jak podało Ministerstwo 

Finansów, sprzedaż obliga-
cji skarbowych od stycznia do 
sierpnia była wyższa o 64 proc. 
od ubiegłorocznej. Jej wartość 
przekroczyła 47 mld zł.
»	Z danych ASM Sales  

Force Agency wynika, że  
w trzynastu badanych sieciach 
handlowych ceny w sierp-
niu były wyższe niż w lipcu. 
Średnia cena koszyka wzrosła  
o 2,2 proc. Największe podwyż-
ki odnotowano w sieci Makro  
Cash & Carry.

Do rynkowego garnka zaglądał
Arek Wieczorek

Polska po raz drugi z rzędu 
znalazła się na 10. miejscu 
na świecie wśród państw 
posiadających najbardziej 
złożone przepisy regulujące 
prowadzenie biznesu – wynika 
z raportu TMF Group „Global 
Business Complexity Index 2022”.

Otoczenie prawno-ekonomiczne 
oraz stabilność polityczna to najważ-
niejsze kryteria, które przedsiębiorcy 
biorą pod uwagę, podejmując decyzję 
o inwestowaniu w danym kraju. Chcą 
mieć pewność, że zainwestowane pie-
niądze będą bezpieczne i przyniosą  
założone korzyści.

Polska w regionie
Z raportu TMF Group za 2022 r. 

wynika, że najtrudniej na świecie na-
dal jest prowadzić biznes w Brazylii, 
w Europie – we Francji. Daleko za 
Polską, czyli na lepszych pozycjach, 
znajdują się inne kraje wyszehradzkie. 
Słowacja znalazła się na 29. miejscu, 
Węgry uplasowały się na 38. miejscu. 
W naszym regionie najłatwiej jest pro-
wadzić biznes w Czechach, które są  
na miejscu 63.

Nasza część Europy potrzebuje in-
westycji zagranicznych i dlatego wła-
dze powinny ułatwiać zagranicznym 
podmiotom wejście i funkcjonowa-
nie na swoim rynku. Covidowe zmia-

ny przepisów nie zachęcają inwesto-
rów ani na Słowacji, ani na Węgrzech,  
ale najgorzej wyszło jednak w Polsce.

Największym zarzutem wynika-
jącym z raportu jest to, że w ciągu 
ostatniego roku polski rząd wprowa-
dził wiele aktów prawnych, które zo-
stały uchwalone w krótkim czasie  
i nie zostały wprowadzone w przejrzy-
sty sposób. Chodzi przede wszystkim 
o zamieszanie związane z wdrażaniem 
Polskiego Ładu, który całkowicie prze-
budował system podat-
kowy. Zmienił nie tyl-
ko przepisy podatkowe 
dotyczące korporacji, 
przedsiębiorców i pra-
cowników, ale także sposób naliczania 
wynagrodzeń. Brak jasnych wytycz-
nych ze strony ustawodawcy powo-
dował (i nadal powoduje) problemy  
pracodawców i zatrudnionych.

Kluczowym czynnikiem prowa-
dzenia biznesu, napędzającym gospo-
darkę międzynarodową, jest stopnio-
we ujednolicanie zasad rachunkowości  
i podatków w skali globalnej. Najważ-
niejszy krok w kierunku standaryza-
cji w zakresie podatków to wprowa-
dzenie minimalnej, globalnej stawki 
podatku od osób prawnych. Wprowa-
dza się od 2023 r. stawkę 15 proc. dla 
największych korporacji światowych. 
Dochodowa danina na ujednolico-
nym poziomie ma stanowić podstawę  

Biznes lubi stabilność

Najtrudniej na świecie jest 
prowadzić biznes w Brazylii, 
w Europie – we Francji.

REKLAMA
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Wakacje dla wrocławskiego 
zoo były bardzo udane. 
Jesień zapowiada się również 
ciekawie. Jednym z pierwszych 
jesiennych akcentów  
w ogrodzie był niezwykły bieg.

Jak poinformowali przedstawi-
ciele wrocławskiego ogrodu zoolo-
gicznego, tegoroczna 
letnia przerwa przy-
ciągnęła do zoo tłu-
my, a najwięcej osób 
przeszło przez bramy 
15 sierpnia (14 990 
zwiedzających). To ten dzień wa-
kacyjny, kiedy można obstawiać  
w ciemno, że frekwencja będzie 
jedną z największych w całym ro-
ku (więcej osób przyszło jedynie 
w piątek po święcie Bożego Ciała  
i 1 maja). W sumie podczas waka-

cji (od 25 czerwca do końca sierp-
nia) wrocławski ogród zoologiczny 
odwiedziło 558 900 osób. Ze staty-
stycznych ciekawostek podam jesz-
cze, że podczas wakacji w ogrodzie 
odbyło się 5660 przejażdżek na ku-
cach. Wykupiono 80 tys. porcji gra-
nulatu dla zwierząt. A w półkolo-
niach wzięło udział 244 dzieci.

Lato za nami, ale 
i jesień zapowiada się 
równie atrakcyjnie. 
Kiedy ten numer na-
szego miesięcznika 
trafi do Czytelników, 

będzie już po tradycyjnym „Dzikim 
biegu” (odbył się 9 października). Po 
dwuletniej pandemicznej przerwie 
impreza powróciła. 

– Bardzo się cieszymy, że mo-
żemy wrócić do stacjonarnej wer-
sji biegu. Jesteśmy dumni, że tak 

wiele osób od lat włącza się w bieg 
Wild Run i wspiera nasze pro-
jekty ochroniarskie – komentuje  
Joanna Kasprzak, prezes zarządu 
ZOO Wrocław.

Spośród około czter-
d z ie s t u  p rojek tów 
ochroniarskich Fundacji  
Zoo Wrocław – DODO 
na całym świecie, naj-
więcej prowadzonych 
jest w Azji. To konty-
nent zamieszkany przez 
szczególnie nam bliskie 
zagrożone gatunki, któ-
rych bez naszej pomocy 
będzie coraz mniej. Za-
graża im przede wszyst-
kim człowiek: poprzez 
zabieranie naturalnych 
siedlisk i kłusownictwo. 
Problemem są także 

zmiany kli-
m at ycz ne .  
D l a t e g o 
Fundacja Zoo Wrocław 
– DODO na ambasa-
dorów Wild Run 2022 
wybrała trzy azjatyckie 
gatunki. Są to: dzioboro-
żec palawański, słoń in-
dyjski oraz lori kukang. 
Pieniądze trafią jednak 
na konta wszystkich or-
ganizacji wspieranych 
przez DODO w Azji.

W ostatnich tygo-
dniach w ogrodzie świę-
towano też Dzień Noso-
rożca. Marusia, Manas 
i ich córka Kiran dosta-
ły smakołyki. Natomiast 

Fundacja Zoo Wrocław – DODO 
zbierała pieniądze na program od-
nowy populacji nosorożców indyj-
skich w parku narodowym Manas 
w Indiach. Nosorożce indyjskie ży-
ją między innymi w północno-za-
chodniej części Indii na równinie 
Assam. Zamieszkują ją także słonie, 
tygrysy i krytycznie zagrożone wy-
ginięciem świneczki karłowate. Nie-

stety, już tylko 10 proc. trawiastych 
terenów Assamu jest dzikich i za-
mieszkanych przez zwierzęta, pozo-
stała część jest niszczona 
przez człowieka pod upra-
wy rolnicze i zabudowę.  
Z powodu kłusownictwa 
nosorożce indyjskie nie-
mal wymarły. Kiedyś ży-
ło ich zaledwie około 100,  
a dziś dzięki ścisłej ochro-
nie ich populacja jest szaco-
wana na 3600 osobników.

W ogrodzie latem świętowano 
też Międzynarodowy Dzień Pandy  
Małej. Pandy małe są jednymi  
z najchętniej oglądanych zwierząt 

we wrocławskim ogrodzie. Sami-
ca Mei-Li i samiec Rufus zamiesz-
kują wybieg w pobliżu Dziecińca  
i Odrarium.

Panda mała jest gatunkiem za-
grożonym wyginięciem. Spadek po-
pulacji pand małych w naturze spo-
wodowany jest rosnącą populacją 
ludzi w rejonie ich występowania. 
Prowadzona na szeroką skalę wy-

cinka lasów powoduje zmniejszenie 
i rozproszenie siedlisk pandy małej, 
przez co zwierzęta mają utrudnio-

ny kontakt i rozmnażanie 
się. Dlatego wrocławskie 
zoo wspiera Red Panda  
Network, organizację 
chroniącą pandy w Ne-
palu. W ostatnim czasie 
wrocławska placówka za-
siliła też konto organiza-
cji pieniędzmi pochodzą-
cymi ze złotówek, które 

można dobrowolnie dopłacić do bi-
letu wejściowego do zoo w ramach 
akcji „Zoo na ratunek”. 

(urgu)

Biegają i ratują

Panda mała jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem 

Lori kukang to niewielkie ssaki żyjące na Sumatrze. Często są ofiarami kłusownictwa. Cierpią, będąc wykorzystywane 
jako domowe zabawki 
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