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– Flagowym i priorytetowym naszym przedsięwzięciem jest budowa Szkoły Podstawowej  
im. Lecha i Marii Kaczyńskich w Skokowej, której wartość wraz z halą sportową wynosi blisko 40 mln zł  
– mówi burmistrz Prusic IGOR BANDROWICZ. – Dzisiaj przygotowani jesteśmy do zrealizowania 
pierwszej części tego zadania, czyli budowy samego budynku szkoły, co pochłonie około 36 mln zł. 
Pozyskaliśmy na ten cel prawie 20 mln zł, a tę inwestycję zamierzamy przeprowadzić w czterech 
etapach (na zdjęciu – wizualizacja szkoły im. Lecha i Marii Kaczyńskich).

Za nami II Forum Seniorów Powiatu Wrocławskiego. – Te dni nie odbyłyby się, gdyby nie nasi seniorzy. 
Możemy organizować różne wydarzenia, ale mają one sens tylko wtedy, kiedy integrują, angażują, 
dają poczucie przynależności do wspólnoty. Dlatego cieszy mnie widok tak wielu osób,  
które dziś przybyły na to uroczyste spotkanie, bo te październikowe dni są właśnie dla Was,  
drodzy seniorzy – podsumował Forum starosta ROMAN POTOCKI (na zdjęciu piąty od lewej).

Aktywni seniorzy 
to aktywny powiat!

Celem nadrzędnym 
dobro mieszkańców
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Oszczędzać na wszystkim

Dobry, lecz niełatwy rok

– Rok 2022 jest dla nas czasem dobrym ze względów finansowych, 
ponieważ trafiło do nas 35 mln zł zewnętrznych funduszy  
– uśmiecha się burmistrz Międzyborza JAROSŁAW GŁOWACKI.  
– Oczywiście, te pieniądze pociągnęły za sobą problemy związane 
ze znalezieniem finansowych środków własnych, ale tak ogromnych 
kwot, jakie dostaliśmy w postaci dotacji, byśmy nie odłożyli  
i te zadania musielibyśmy przesunąć w daleką przyszłość.

W roku 2022 samorząd gminy Oleśnica pozyskał niebagatelne 
zewnętrzne fundusze z różnych źródeł, które są przeznaczone  
na kluczowe zadania infrastrukturalne. – To dobry rok, mamy 
bowiem już sfinalizowane umowy z wykonawcami na zaplanowane 
przez nas inwestycje, choć lwia część płatności przypada  
na rok 2023 – mówi wójt gminy Oleśnica MARCIN KASINA. 
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Rekordowy budżet, rekordowe 
wsparcie
20 529 500 zł – tyle pozyskał Powiat Oleśnicki w obu edycjach Programu 
Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład. Dzięki tym  
funduszom ukończono ważne inwestycje drogowe, a obecnie trwa 
przebudowa ulic Łukanowskiej i Stawowej w Oleśnicy.  
Na zdjęciu: starosta SŁAWOMIR KAPICA oceniający postęp prac.
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Mity, fakty, opowiastki
Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie 
zakładające, że od 1 stycznia 2023 roku  
będzie o 15 miast więcej niż do tej pory. 
Status miasta otrzymają: Miękinia  
(woj. dolnośląskie), Jeżów (woj. łódzkie), 
Dąbrowice (woj. łódzkie), Rozprza 
(woj. łódzkie), Ujazd (woj. łódzkie), 
Książ Wielki (woj. małopolskie), Czarny 
Dunajec (woj. małopolskie), Latowicz 
(woj. mazowieckie), Bodzanów  
(woj. mazowieckie), Jastrząb  
(woj. mazowieckie), Włodowice  
(woj. śląskie), Łopuszno  
(woj. świętokrzyskie), Piekoszów  
(woj. świętokrzyskie) i Miasteczko 
Krajeńskie (woj. wielkopolskie).  
Tego samego dnia zmienią się granice: 
gmin Domaniów i Wiązów  
(woj. dolnośląskie), miasta Sanok  
i gminy Sanok (woj. podkarpackie), 
miasta Słupsk i gminy Słupsk  
(woj. pomorskie), miasta Koszalin  
(woj. zachodniopomorskie),  
gminy Biesiekierz  
(woj. zachodniopomorskie), gminy 
Manowo (woj. zachodniopomorskie), 
gmin Sianów i Mielno  
(woj. zachodniopomorskie). Natomiast 
od stycznia 2024: miast Rybnik  
i Rydułtowy (woj. śląskie) oraz gmin  
Ińsko i Kalisz Pomorski  
(woj. zachodniopomorskie). Zmianie 
ulegną także granice miast: Brzeg Dolny 
(woj. dolnośląskie), Małomice  
(woj. lubuskie), Góra Kalwaria  

(woj. mazowieckie), Jarocin  
(woj. wielkopolskie), Cedynia  
(woj. zachodniopomorskie)  
i Chojna (woj. zachodniopomorskie).

• • •
W Polsce średni miesięczny koszt życia 
dla jednej osoby wynosi 2487,10 zł  
(bez czynszu] – szacuje portal 
Numbeo.com, a w podstawowych 
wyliczeniach uwzględniono m.in. 
ceny standardowych produktów 
spożywczych, transportu publicznego  
i opłat czynszowych. Osobno 
porównano koszt najmu mieszkania, 
który w zależności od lokalizacji wyniósł 
średnio 2097,29-2470,73 zł (kawalerka), 
przy pensji netto 4479,69 zł. 
Trzeciego września 2022 roku  
w tych polskich miastach koszty życia 
były najwyższe: Warszawa (2735 zł 
miesięcznie), Wrocław (2609), Kraków 
(2603), Katowice (2598), Gdańsk (2539), 
Gdynia (2531), Szczecin (2436), Poznań 
(2415), Łódź (2406) i Lublin (2234).

• • •
Na przestrzeni dziesięciu lat liczba 
ludności na Dolnym Śląsku spadła  
o 10,3 tys. (0,4 proc). W 2011 roku 
mieszkało tutaj 2 904 900 osób, a teraz 
2 894 600 osób. W 43 spośród 169 gmin 
woj. dolnośląskiego – w stosunku do 
wyników spisu z 2011 roku – odnotowano 
wzrost liczby ludności. W 16 gminach 
(wyłącznie miejskich) gęstość zaludnienia 
była wyższa niż tysiąc osób na kilometr 

kwadratowy – w tym najwyższą 
zanotowano w: Chojnowie (2554), 
Świdnicy (2491) i Wrocławiu (2297). 
Równo lub mniej niż 50 osób na kilometr 
kwadratowy było w 45 gminach,  
w tym najmniej w: Osiecznicy (17),  
Gromadce (19) i Jemielnie (21). 
Tutaj ludzie chcą mieszkać:  
• Głogów (gmina wiejska). Liczba ludności 
w 2011 roku – 6223. Wzrost na przestrzeni 
10 lat – 11,7 proc. Liczba ludności w 2021 
roku – 6951. 
• Miłkowice (gmina wiejska). Liczba 
ludności w 2011 roku – 6290. Wzrost  
12,5 proc. Liczba ludności w 2021 roku  
– 7076. 
• Jeżów Sudecki (gmina wiejska). Liczba 
ludności w 2011 roku – 6777. Wzrost  
13,7 proc. Liczba ludności w 2021 roku  
– 7705. 
• Oleśnica (gmina wiejska). Liczba ludności 
w 2011 roku – 12 342. Wzrost 24 proc. 
Liczba ludności w 2021 roku – 15 304. 
• Kunice (gmina wiejska). Liczba ludności 
w 2011 roku – 5903. Wzrost 24,4 proc. 
Liczba ludności w 2021 roku – 7343. 
• Wisznia Mała (gmina wiejska). Liczba 
ludności w 2011 roku – 9319. Wzrost  
24,6 proc. Liczba ludności w 2021 roku  
– 11 611. 
• Lubin (gmina wiejska). Liczba ludności 
w 2011 roku – 13 448. Wzrost 29,6 proc. 
Liczba ludności w 2021 roku – 17 429. 
• Jerzmanowa (gmina wiejska). Liczba 
ludności w 2011 roku – 4185. Wzrost  

31,3 proc. Liczba ludności w 2021 roku  
– 5495. 
• Kąty Wrocławskie (gmina miejsko- 
-wiejska). Liczba ludności w 2011 roku  
– 21 144. Wzrost 36 proc. Liczba ludności 
w 2021 roku – 28 756. 
• Żórawina (gmina wiejska). Liczba 
ludności w 2011 roku – 9267. Wzrost  
39 proc. Liczba ludności w 2021 roku  
– 12 881. 
• Kobierzyce (gmina wiejska). Liczba 
ludności w 2011 roku – 16 912. Wzrost  
40,8 proc. Liczba ludności w 2021 roku  
– 23 812. 
• Miękinia (gmina wiejska). Liczba ludności 
w 2011 roku – 13 338. Wzrost 48,6 proc. 
Liczba ludności w 2021 roku – 19 820. 
•  Siechnice (gmina miejsko-wiejska). 
Liczba ludności w 2011 roku – 16 391. 
Wzrost 70 proc. Liczba ludności w 2021 
roku – 27 865. 
• Długołęka (gmina wiejska). Liczba 
ludności w 2011 roku – 24 152. Wzrost  
70 proc. Liczba ludności w 2021 roku  
– 41 058. 
• Czernica (gmina wiejska). Liczba ludności 
w 2011 roku – 11 820. Wzrost 79,1 proc. 
Liczba ludności w 2021roku – 21 170.

• • •
Na 2477 polskich gmin, w końcu 
roku 2020 co najmniej jeden plan 
zagospodarowania przestrzennego 
miało 2338 (94,4 proc.) W stu 
procentach pokryte planami jest  
317 gmin, w tym pięć miast na prawach 
powiatu, a ponad 90-procentowy 
wskaźnik dotyczy kolejnych 339 gmin. 
Na drugim końcu jest 139 samorządów, 
które nie mają ani jednego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
i w tej grupie dominują gminy 
wiejskie – 128. Największym udziałem 
powierzchni objętej miejscowymi 
planami zagospodarowania 
przestrzennego legitymują się gminy  
z województw południowych  
– śląskiego, małopolskiego  
i dolnośląskiego (powyżej 65 proc.), 
najmniejszym zaś z kujawsko- 
-pomorskiego, podkarpackiego  
i lubuskiego (poniżej 10 proc.).  
Warto też podkreślić, że żadne  
z miast wojewódzkich nie jest w pełni 
pokryte planami zagospodarowania 
przestrzennego, co więcej – w żadnym 
nie obejmują one nawet 70 proc. 
powierzchni. Najwyżej plasują się 
Gdańsk i Kraków, które jako jedyne 
przekroczyły 60 proc. Dalej jest 
Wrocław, Szczecin, Toruń i Gorzów. 
Warszawa zajmuje 11. miejsce  
z wynikiem 40 proc. Natomiast  
na szarym końcu znajdują się: Rzeszów, 
Kielce i Zielona Góra, które nie dobiły 
nawet do 20 proc.

• • •
Województwo opolskie jest najsłabiej 
zaludnionym regionem w Polsce, 
a sytuację demograficzną na jego 
terenie można nazwać katastrofą 
demograficzną. Niestety, w najbliższych 
latach będzie jeszcze gorzej, a cechą 
charakterystyczną dla Opolszczyzny 
są: nasilające się procesy starzenia się 
społeczeństwa, spadek liczby osób 
aktywnych zawodowo i nasilające się 
migracje.

Podglądacz samorządowy

Warto się wzajemnie wspierać 
– to oczywista oczywistość. 
Pomagać sobie, tłumaczyć 
drugiemu to, co dlań niejasne… 
Po prostu być obok wtedy,  
gdy ktoś potrzebuje pomocy  
w znalezieniu odpowiedzi  
na trudne życiowe pytania.

Oto do uroczego domu pod Lon-
dynem wprowadza się młoda para 
– Mary i Simon… Mary, ciepła, ko-
chająca swego męża dziewczyna, jest 
w ciąży. Simon, też bardzo Mary ko-
chający, to początkujący pisarz powie-
ści kryminalnych… Tak zaczynają się 
Przyjazne dusze Pam Valentine, które 
pojawią się na scenie Wrocławskiego  
Teatru Komedia 24 i 25 listopada. 
Ale dom nie jest pusty… Poprzedni-

mi jego właścicielami byli tragicznie 
zmarli Jack, wzięty pisarz krymina-
łów, który dla Simona stanowi wzór, 
i Suzie. Ich dusze wciąż w tym domu  
są, a widząc, jak 
wiele kłopotów 
ma młoda para,  
p o s t a n a w i a j ą  
Mary i Simonowi 
pomóc. Dla du-
chów to jednak zadanie zbyt trud-
ne, proszą więc o wsparcie Anioła  
Stróża… Tym Aniołem jest w spekta-
klu Emilia Krakowska. – Po tym, jak 
zdecydowałam się przyjąć tę propozy-
cję – wspomina aktorka – pojechałam 
do Brazylii i chodząc po brazylijskich 
plażach myślałam, co z tym Aniołem 
zrobić. Jakie ma mieć skrzydła na 
przykład? Jaki ma być? 

Był (i jest!) rewelacyjny. Recenzent 
„Gazety Wrocławskiej” pisał, że „bo-
ska Krakowska” wciela się w Anioła  
Stróża i emanuje ciepłem, optymi-

zmem, rado -
ścią… Po prostu 
– jest Aniołem 
Stróżem.

Ale nie zawsze 
trafia się człowie-

kowi anioł, gdy życie zaczyna sta-
wiać mu trudne pytania... I tak jest  
w Edukacji Rity (27 listopada)  
Willy’ego Russella – opowieści o lu-
dziach, których dzieli niemal wszystko. 
On – uniwersytecki profesor, znako-
mity uczony, ale alkoholik. 
Ona – żądna wiedzy, ambit-
na fryzjerka, która zapisuje 
się na Wolną Wszechnicę, 
by poprzez studia nad lite-
raturą nadać sens swojemu 
życiu i wejść w zamkniętą 
dla niej krainę wartości i lu-
dzi, którzy do tej krainy na-
leżą. Pierwsze skojarzenie  
to Pigmalion G.B. Shawa, ale Russell  
wokół tego skojarzenia oplata inną  
nieco historię. Mocno popijający Frank 
okazuje się znakomitym nauczycielem, 
pełnym pasji i zrozumienia dla swej 
uczennicy. Rita czyni stałe postępy, 
ale też przecho dzi swoistą ewolucję, 
wtapiając się coraz bardziej w obce jej 
jeszcze niedawno śro dowisko. Czy nie 

Z pomocą spieszyć trzeba…

traci przy tym prawdziwej siebie? Na 
początku między Frankiem-mistrzem 
a Ritą-uczennicą rodzi się konflikt, ale 

okazuje się, że w sumie mają 
sobie wiele do dania, że ich 
relacja wzbogaca obie stro-
ny, że on pomaga jej, a ona 
jemu. Rodzi się przyjaźń, 
może nawet coś od przy-
jaźni gorętszego? Wyreży-
serowana przez Wojciecha 
Dąbrowskiego Edukacja... 
pokazuje wszystkie sub-

telności relacji dwojga jakże różnych  
– i jakże podobnych! – ludzi… 

Przyjazne dusze i Edukcja Rity to 
dwie bardzo różne historie pomagania 
i wspierania, ale jest coś, co je łączy  
– znakomita teatralna jakość. 

Warto świetnym spektaklem roz-
jaśnić listopadowy wieczór… I war-
to ze świetnym spektaklem wkroczyć  

w nowy rok. WTK daje taką szansę  
– w Sylwestra na scenie pojawią się  
Rubinowe gody Krzysztofa Kędzio-
ry, których bohaterowie, Grażyna  
i Marian, są małżeństwem od lat czter-
dziestu. Córka w prezencie na owe rubi-
nowe właśnie gody funduje im weekend  
w luksusowym hotelu, lecz te super-
technologiczne luksusy stanowią prob-
lem… Oboje nie wiedzą, jak włączyć  
światło, otworzyć drzwi... Ale to dro-
biazg – najważniejsza jest miłość, któ-
ra się nie starzeje. Jednak nie sama 
miłość spektakl tworzy, bo gdy spod 
łóżka (!) jubilatów wypełza pewien 
polityk, jego pojawienie się jest otwar-
ciem kolejnej opowieści, opowieści  
o polityce i politykach. Opowieści kpią-
cej, nieco złośliwej, ale jakże ludzkiej!

Koniec listopada w Komedii,  
Sylwester w Komedii – to dobry plan 
na nadchodzący czas… AtaPam Valentine „Przyjazne dusze” 

Willy Russell „Edukacja Rity”
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Poważna choroba członka 
rodziny, a w przypadku 
przedsiębiorców problemy 
finansowe firmy grożące 
zwolnieniami pracowników 
– to okoliczności, w których 
władze gminy powinny 
odstąpić od egzekwowania 
zaległych opłat od dłużników. 
W innych sytuacjach powinny 
jednak podejmować skuteczne 
działania windykacyjne  
– uważa większość uczestników 
badania Krajowego Rejestru 
Długów „Polacy wobec 
dłużników gminnych”.

Samorządy lokalne od wielu lat 
mają kłopoty z odzyskiwaniem za-
ległych płatności od mieszkańców 
i przedsiębiorców (pisaliśmy o tym 
w poprzednich wydaniach „Gmi-
ny Polskiej”), przez co dysponują 
mniejszą pulą pieniędzy na zaspo-
kajanie wielu potrzeb obywateli. 
Te zobowiązania cywilnoprawne 
wobec gmin – czyli m.in.: zaległy 
czynsz, opłaty za wynajęcie lokalu, 
dzierżawy, opłaty przekształcenio-

we, opłaty za wodę i ścieki itp. –  
wynoszą już 12,4 mld zł.

Receptą na kłopoty finansowe 
jednostek samorządu terytorialne-
go mogłyby być skuteczne działa-
nia windykacyjne. Jak podaje raport 
„Polacy wobec dłużników gmin-
nych”, przygotowany przez Krajo-
wy Rejestr Długów Biuro Informa-
cji Gospodarczej pod patronatem 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej im. Jerzego Regulskiego, 
takie działania popierają też sami 
mieszkańcy.

Wspólnota, czyli wspólna
troska

Większość respondentów biorą-
cych udział w badaniu (69,4 proc.) 
jest zdania, że władze gminy po-
winny podejmować skuteczne dzia-
łania mające na celu odzyskanie 
zaległych opłat od gminnych dłuż-

ników. Przeciwnego zdania jest tyl-
ko 4,2 proc. badanych, a co czwar-
ty ankietowany nie potrafił zająć 
jednoznacznego stanowiska w tej 
sprawie. 

Poparcie dla tego typu działań 
rośnie wraz z wiekiem i poziomem 
wykształcenia Polaków. Statystycz-
nie częściej aprobują również takie 
działania mężczyźni niż kobiety 
oraz mieszkańcy większych miast. 
Skuteczne działania nastawione na 
egzekwowanie zaległych należno-
ści od gminnych dłużników popie-
rają także aktywni wyborcy, czyli 
osoby, które zadeklarowały uczest-
nictwo w trzech ostatnich wybo-
rach samorządowych (wójtów, bur-
mistrzów, rad gminy lub powiatu).  
W tej grupie poparcie wynosi aż 
81,1 proc. Dla porównania, w przy-
padku osób, które nie uczestniczy-
ły w żadnych z trzech ostatnich 
wyborów samorządowych, takie 
poparcie kształtuje się na poziomie  
53,8 proc.

– Wspólnota lokalna to również 
wspólna troska o stan finansów 
gminy warunkujący np. późniejsze 

koszty usług komunalnych czy moż-
liwości inwestycji. Wysiłek włożo-
ny w profesjonalne monitorowanie 
oraz egzekwowanie zaległości z ty-
tułu podatków i opłat lokalnych, 
szybkie i z wykorzystaniem zróż-

nicowanych narzędzi praw-
nych i technicznych, pomaga 
w kreowaniu sprawiedliwe-
go środowiska lokalnego roz-
woju, w którym partycypują 
wszyscy mieszkańcy i przed-
siębiorcy. Ta świadomość, jak 
pokazują niniejsze badania, 
jest większa u osób aktyw-
nych, np. uczestniczących 
w wyborach samorządnych  
– mówi Marcin Smala, wice-
prezes zarządu Fundacji Roz-
woju Demokracji Lokalnej  
im. Jerzego Regulskiego.

Windykować, 
ale nie zawsze

Większość osób biorących 
udział w badaniu (77,7 proc.)  
uważa, że w niektórych sy-
tuacjach władze gminy po-
winny odstąpić od egzekwo-
wania zaległych opłat od 
mieszkańców. Przeciwnego 
zdania jest 22,3 proc. Badani wy-
kazali natomiast znacznie mniejszą 
wyrozumiałość wobec zadłużonych 
przedsiębiorców – 58,3 proc. ankie-

towanych zadeklarowało, 
że istnieją sytuacje, w któ-
rych zasadne jest zrezygno-
wanie z prób odzyskania od 
nich niezapłaconych środ-
ków, ale już blisko 1/3 ba-
danych uważa inaczej.

Najczęściej wskazy-
wanym powodem ulgi dla 
mieszkańców jest poważ-
na choroba członka rodziny 
skutkująca brakiem środ-
ków finansowych na zapła-
tę rachunków (79,4 proc.). 
Dla ponad połowy bada-
nych z tej grupy wystarcza-
jącym powodem do umo-
rzenia zaległych opłat jest 

także utrata pracy przez jedynego 
żywiciela rodziny (56,2 proc.).

Z kolei w przypadku przedsię-
biorców są to głównie problemy fi-
nansowe firmy grożące zwolnienia-
mi pracowników. Dla co czwartego 

badanego z tej grupy wystarczają-
cym powodem do umorzenia dłu-
gu jest także realizacja przez firmę 
projektów na rzecz gminy lub pro-
dukcja towarów będących lokalną 
specjalnością (25,1 proc.).

Wśród argumentów za tym, że 
nie należy umarzać długów, badani 
wskazywali najczęściej możliwość 
rozłożenia zobowiązań na raty oraz 
wykonywanie prac na rzecz gminy.

Złotówka na wagę złota
Polaków zapytano też, jakiego 

rodzaju działania powinna podej-
mować gmina celem odzyskania 
zaległych opłat od mieszkańców 
i przedsiębiorców. W przypadku 
obu grup dłużników najczęściej 
wskazywano dwa te same sposo-
by – udostępnienie możliwości 
spłaty w ratach lub umorzenie od-
setek oraz udostępnienie możli-
wości odrobienia długu pracami 
na rzecz gminy. Na trzecim miej-
scu pod względem częstotliwości 
wskazań znalazło się natomiast 
dopisanie dłużników do Krajowe-

go Rejestru Długów  
– 22 proc. Polaków 
uważa takie działa-
nie za odpowiednie 
względem zadłużo-
nych wobec gminy 
mieszkańców, nato-
miast 26,8 proc. za 
odpowiednie wobec 
zadłużonych przed-
siębiorstw. Jest to 
działanie bardziej ak-
ceptowalne niż prze-
kazanie sprawy do 
sądu czy firmy win-
dykacyjnej. Z taką 
opinią zgadzają się 

zarówno osoby regularnie biorą-
ce udział w wyborach, jak i po-
zostałe. 

– Mieszkańcy mają świado-
mość konieczności ochrony finan-
sów gminy, wyrażają poparcie dla 
egzekwowania przeterminowanych 
należności i dobrze oceniają ak-
tywną postawę władz w tym zakre-
sie. Z różnych względów samorzą-
dy nie sięgają po takie rozwiązania 
lub robią to w bardzo ograniczo-
nym stopniu. Tymczasem dłużnicy 
wpisani do KRD mają utrudnio-
ny dostęp do usług finansowych, 
abonamentów, zakupów na raty. 
Chcą szybko zniknąć z rejestru, 
wiedząc, z czym wiąże się wpis, 
więc regulują zobowiązanie. War-
to, by gminy miały to na wzglę-
dzie, planując przyszłoroczne bu-
dżety. Wszystko wskazuje bowiem 
na to, że już najbliższa zima i zwią-
zane z nią ogromne wydatki mogą 
bardzo mocno uszczuplić finanse 
samorządów. W tej sytuacji każ-
da odzyskana złotówka będzie dla 
nich na wagę złota – podsumowuje 
Katarzyna Mikołajczyk, kierownik 
zespołu wsparcia i obsługi klienta 
strategicznego Krajowego Rejestru 
Długów Biura Informacji Gospo-
darczej SA.

• • •
Badanie „Polacy wobec dłuż-

ników gminnych” przeprowadzone  
w połowie roku przez IMAS Interna-
tional na zlecenie Krajowego Reje-
stru Długów Biura Informacji Gospo-
darczej na reprezentatywnej grupie 
dorosłych Polaków (N=1011, wiek:  
18-74 lata) metodą CAWI. Pełen ra-
port dostępny na: https://krd.pl/cen-
trum-prasowe/raporty/2022/polacy-
-wobec-dluznikow-gminnych. 

Gminni dłużnicy 
Ograniczone prawo łaski

3% 1%

34%

35%

26% Zdecydowanie tak

Tak

Trudno powiedzieć

Nie 

Zdecydowanie nie

71,0%
67,5%

61,4%

50,4%

22,0%

26,8%

20,4%

25,4%

17,8%

24,0%

0,5%
0,4%

79,4%

75,8%

56,2%

45,8%

1,7%

Czy Pana/i zdaniem władze gminy powinny podejmować skuteczne działania mające na celu odzyskanie/egzekwowanie 
zaległych opłat od gminnych dłużników? [Ogółem, N=1011]

Jakie działania mające na celu odzyskanie/wyegzekwowanie zaległych opłat powinny podejmowac gminy? 
[Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, N=1011]

Udostępnić możliwość spłaty zadłużenia w ratach  

lub umorzyć odsetki

Udostępnić możliwość odrobienia długu pracami 

na rzecz gminy

Dopisać dłużników do Krajowego Rejestru 

Długów Biura Informacji Gospodarczej (KRD BIG)

Przekazać sprawę do sądu

Przekazać sprawy do windykacji profesjonalnej 

firmie windykacyjnej

Inne

Wobec mieszkańców gminy Wobec przedsiębiorstw działających na terenie gminy

W jakich sytuacjach Pana/i zdaniem władze gminy powinny odstąpić od egzekwowania zaległych opłat od mieszkańców gminy?  
[Pytanie skierowano tylko do osób, które zadeklarowały istnienie sytuacji, w których władze gminy powinny odstąpić od egzekwowania 
zaległych opłat od mieszkańców. Wyniki nie sumują się do 100 %, ponieważ badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, N=786]

Poważna choroba członka rodziny generująca wysokie koszty 
leczenia, przez co brakuje pieniędzy na regulację rachunków i opłat

Przypadki losowe – śmierć/kalectwo członka rodziny

Utrata pracy przez jedynego żywiciela rodziny

Wielodzietność rodziny, jeśli jej dochód jest zbyt niski, żeby 
regulowac wszystkie opłaty i rachunki

Inne
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Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Urząd Miasta i Gminy Międzybórz
ul. Kolejowa 13

56-513 Międzybórz
tel. 62 785 62 66

tel./fax 62 785 60 19
umig@miedzyborz.pl
www.miedzyborz.pl

Międzybórz

Tę miejsko-wiejską gminę 
znamy przede wszystkim ze 
spokojnej pracy miejscowego 
samorządu, lecz myliłby 
się bardzo ten, który ten 
spokój skojarzyłby z jakimś 
zastojem. Ten spokój to 
przede wszystkim zgodna 
praca całego międzyborskiego 
samorządu. Mimo wszystkich 
kłopotów dotykających 
dzisiaj polskie samorządy, 
w Międzyborzu dobrze 
realizowany jest budżet, 
świetnie pozyskiwane 
finansowe środki zewnętrzne, 
dzięki którym wzbogacana jest 
infrastruktura gminy. Krótko 
mówiąc, lokalny samorząd 
dobrze zdaje trudny egzamin 
czasów inflacji i szybujących 
cen wszystkiego.

– Na pewno rok 2022 jest dla nas 
czasem ciekawym – mówi burmistrz 
Jarosław Głowacki. – Zapewne do-
brym ze względów finansowych, 
ponieważ trafiło do nas 35 mln zł 
zewnętrznych funduszy z różnych 
źródeł. Oczywiście, te pieniądze po-
ciągnęły za sobą problemy zwią-
zane ze znalezieniem finansowych 

środków własnych. Trzeba jednak 
wyraźnie zaznaczyć, że tak ogrom-
nych kwot, jakie dostaliśmy w po-
staci dotacji do inwestycji, przez lata 

byśmy sami nie odłożyli i te zada-
nia musielibyśmy przesunąć w da-
leką przyszłość. A chodzi przecież 
o kluczowe przedsięwzięcia – m.in. 
budowę przedszkoli, termomoderni-
zację placówek oświatowych, budo-
wę dróg, punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych i zakończe-
nie ostatniego etapu budowy kana-

lizacji miasta, co przez ostanie parę 
lat pochłonęło kilkadziesiąt milio-
nów złotych. Większość tych inwe-
stycji ruszy jeszcze w tym roku, ale 

ich ukończenie przewiduję w latach 
2023-2024. To ważne, strategiczne 
dla naszej społeczności zadania i je-
śli uda nam się – w co nie wątpię –  
je zrealizować, to wzbogacą nas pod 
względem cywilizacyjnym i polep-
szą poziom życia mieszkańców na-
szej gminy. Rok ten jest również 
okresem niesamowitych podwyżek 

Oszczędzać na wszystkim
kosztów realizacji przedsięwzięć 
infrastrukturalnych i niekontro-
lowanych podwyżek cen. Trudno 
wyrokować, co jest tego powodem 
– zapewne wojna w Ukrainie, re-
cesja popandemiczna i niewłaściwe 
działania decydentów. Gigantyczna 
inflacja i podwyżki cen nośników 
energii dotykają dzisiaj nas wszyst-
kich i już martwimy się, co przynie-
sie ze sobą zima.

Przy dzisiejszych skokach cen sa-
morządy mają problemy z opraco-
waniem przyszłorocznych budżetów. 

– W drugim półroczu czterokrot-
nie zmieniały się stawki cen energii 
oświetlenia ulicznego – zżyma się 
burmistrz Jarosław Głowacki. – Koń-
czą nam się kontrakty dotyczące do-
staw energii, a słyszymy, że sąsied-
nie samorządy mają płacić za energię 
elektryczną o kilkaset procent wię-
cej niż to było wcześniej, i nie na-
pawa nas to radością. Tym bardziej, 
że nie jesteśmy w stanie wszystkie-
go przewidzieć. Owszem, pojawi-
ły się rządowe mechanizmy mające 
zmniejszyć ryzyko energetyczne, lecz 
jest to zmniejszenie, a nie niwelacja,  
i nie znosi to problemu finansowania 
zwyżek opłat za energię. Krótko mó-
wiąc – biorąc to wszystko pod uwagę –  
będziemy oszczędzać na czym tylko 
się da, choć nie będziemy chcieli pod-
dać dzieci nauce zdalnej. Nauczanie 
zdalne podczas pandemii cofnęło nas 
w rozwoju społecznym i intelektual-
nym gdzieś o kilka lat i teraz nie moż-

na po prostu na to pozwolić. Nie ma 
to nic wspólnego z jakąkolwiek poli-
tyką, tylko z ochroną młodych ludzi. 
Warto też wiedzieć, że w ubiegłym 
roku zabezpieczenie opału w naszych 
jednostkach – głównie w szkołach –  
kosztowało niespełna 200 tys. zł,  
a w tym roku jest to blisko milion zło-
tych. Na szczęście – przy tych wszyst-
kich problemach – nadal dobrze ukła-
da mi się współpraca z radą, która 
bardzo pomaga mi w zarządzaniu 
gminą. A co do wyborów samorządo-
wych – wszystko jedno w jakim ter-
minie się odbędą – bardzo poważnie 
rozważam ponowne kandydowanie 
na burmistrza Międzyborza.

S.G. (TS)

Burmistrz Jarosław Głowacki
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Za nami II Forum Seniorów 
Powiatu Wrocławskiego. 
„Październik – Miesiąc Seniora” 
już na dobre wpisał się  
w kalendarz wydarzeń powiatu 
wrocławskiego. Jak co roku 
organizowane są wydarzenia 
dedykowane seniorom, które 
realizowane są z inicjatywy  
m.in. organizacji pozarządowych  
czy instytucji, które mają  
zachęcać seniorów do wyjścia  
z domu, uczestnictwa  
w życiu publicznym i korzystania  
z różnych form aktywności. 

Na początku października w siedzi-
bie Starostwa Powiatowego we Wrocła-
wiu miało miejsce II posiedzenie Rady  
Seniorów Powiatu Wrocławskiego, 
powołanej w celu zapewnienia senio-
rom z terenu powiatu wrocławskiego 
wpływu na sprawy dotyczące społecz-
ności lokalnej i stworzenia reprezen-
tacji środowiska osób starszych. Na 
zakończenie spotkania przedstawio-
no dotychczasowy przebieg projektu 
„Seniorzy radzą” współfinansowanego  
z budżetu Powiatu Wrocławskiego. 
Rada zajęła się ustaleniem założeń 
organizacyjnych II Forum Seniorów  
Powiatu Wrocławskiego, które odbyło 
się 28 października br.

Spotkanie zostało zorganizowane 
w Hotelu Ibis Styles we Wrocławiu 
przy współpracy Stowarzyszenia Ani-
macji i Rozwoju Lokalnego. Do udzia-
łu w nim zostało zaproszonych 85 se-
niorów, reprezentujących wszystkie 
gminy powiatu wrocławskiego. Uro-
czystego otwarcia II Forum Seniorów 
Powiatu Wrocławskiego dokonał sta-
rosta Powiatu Wrocławskiego Roman 
Potocki. 

– Cieszę się, że spotykamy się 
dziś w tak licznym gronie – mówił 
starosta Roman Potocki – Niezmier-
nie nam miło, że na stałe nasi senio-
rzy wpisują się w politykę partycypa-
cji […], również chciałbym dodać, iż  
w przyszłym roku planujemy spotka-
nie naszych trzech Rad – oczywiście  
Rady Seniorów Powiatu Wrocławskie-
go, Rady Młodzieży Powiatu Wroc-
ławskiego i Rady Biznesu Powiatu 
Wrocławskiego.

Pierwszym tematem poruszanym 
na Forum była „Działalność Zarządu 
Powiatu Wrocławskiego w 2022 r.” za-
prezentowana przez starostę Powiatu 
Wrocławskiego Romana Potockiego. 
Program pilotażowy – „Powiat wroc-
ławski promuje e-zdrowie” omówio-
ny przez dyrektor Wydziału Promocji 
i Wsparcia Społecznego Aleksandrę 
Podgórską zaznajomił zebranych z za-

łożeniami projektu i sprzętem medycz-
nym, który zostanie przekazany do 
grupy seniorów oraz kobiet w ciąży: 
walizka telemedyczna (system wspar-
cia seniorów oparty na telemedycz-

nych pomiarach parametrów życio-
wych) oraz zdalne KTG dla kobiet od 
34. tygodnia ciąży (bezpłatne wsparcie 
kobiet w trzecim trymestrze ciąży, po-
przez zdalny całodobowy monitoring 
płodu za pomocą urządzenia KTG). 
Następnie uczestnicy wysłuchali zapo-
wiedzi serii podkastów „Twój Lekarz 
radzi” Fundacji Promocji Zdrowia  
– Twój Lekarz, którą zaprezentował 
gość II Forum Seniorów Powiatu 

Wrocławskiego Dariusz Litera, oraz 
prelekcji „Przeciwdziałanie nowym 
metodom oszustw skierowanych prze-
ciw Seniorom” wygłoszonej przez 
przedstawiciela Miejskiej Komendy 

Policji we Wrocławiu asp. Michała  
Kawalca.

„Założenia Strategii Rozwo-
ju Oświaty Powiatu Wrocławskie-
go” przedstawiła dyrektor Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu Agnieszka 
Kosztyło-Pałys oraz przedstawicielki 
Uniwersytetu Wrocławskiego Hanna 
Achremowicz i Karolina Patrzałek. 

Ostatnim, a za razem najbardziej 
żywiołowym i barwnym elementem 

Aktywni seniorzy to aktywny powiat! 
spotkania były prezentacje seniorów  
z gmin powiatu wrocławskiego, pod-
czas których seniorzy przedstawiali 
swoje talenty artystyczne, m.in. śpie-
wy, tańce, skecze kabaretowe oraz 
relacje fotograficzne z działalności 
Klubów Seniora i stowarzyszeń, do 
których przynależą. Szczególnie du-
że wrażenie na gościach zrobił występ 
Klubu Seniora „Złota Jesień” z gmi-
ny Czernica oraz Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
z gminy Kobierzyce.

II Forum Seniorów Powiatu Wro-
cławskiego było elementem projektu 
pn. „Seniorzy radzą” współfinansowa-
nego z budżetu Powiatu Wrocławskie-
go, realizowanego przez Stowarzysze-
nie Animacji i Rozwoju Lokalnego.

– Te dni nie odbyłyby się, gdyby 
nie nasi seniorzy. Możemy organizo-
wać różne wydarzenia, ale mają one 
sens tylko wtedy, kiedy integrują, an-
gażują, dają poczucie przynależności 
do wspólnoty. Dlatego cieszy mnie 
widok tak wielu osób, które dziś przy-
były na to uroczyste spotkanie, bo te 
październikowe dni są właśnie dla 
Was, drodzy seniorzy – podsumował 
starosta Roman Potocki.

(TS)

Wielkie wrażenie zrobił występ seniorów z Kobierzyc

www.powiatwroclawski.pl
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Urząd Miasta i Gminy Prochowice
59-230 Prochowice

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

fax 76 753 87 49
prochowice@prochowice.com

www.prochowice.com

Prochowice

Realizacja przedsięwzięć 
infrastrukturalnych jest 
niezmiernie istotna w rozwoju 
gmin, lecz nie mniej ważna jest 
szeroko rozumiana działalność 
kulturalna samorządów. 
Bycie ze sobą cementuje 
społeczności, rodzi lokalne 
talenty, wzmacnia więzy 
międzyludzkie i buduje dumę 
mieszkańców utożsamiających 
się ze swoimi miejscami  
do życia. Tak właśnie  
dzieje się już od wielu lat  
w mieście i gminie Prochowice.

Polska rozwija się w samorzą-
dach, w których inwestycje idą w pa-
rze z ciekawymi imprezami kultural-
nymi oraz sportowo-rekreacyjnymi. 

– Rzeczywiście, inwestycje są 
miernikiem samorządowego sukce-
su i rozwoju gmin, ale nasza działal-
ność jest wielotorowa i dotyczy tak-
że kultury – mówi burmistrz Alicja 
Sielicka. – Mottem mego działania 
jest to, że mieszkańcy naszej gminy 
muszą mieć wszystko, co ich wspie-
ra, i mimo kryzysu gospodarczego 
staram się od tego nie odstępować. 
Mogłoby się wydawać, że kultura 
jest sferą życia, bez której można 
by się obejść, lecz nic bardziej myl-
nego! W naturze człowieka jest bo-
wiem to, że musi mieć jakąś strawę 
dla swej duszy, chwilę na refleksję 
i możliwość spotkania się w więk-
szym gronie.

Prochowice dysponują bogatym 
kalendarzem różnorodnych imprez 
kulturalno-integracyjnych, nad któ-
rymi pieczę ma Prochowicki Ośro-
dek Kultury i Sportu, który pozyski-
wał w tym roku fundusze na niektóre 
zadania – m.in. ze starostwa powia-
tu legnickiego i Fundacji KGHM  
Polska Miedź. 

– Otrzymaliśmy wsparcie finan-
sowe na zorganizowanie jubileu-
szowej Dolnośląskiej Rewii Akor-
deonowej, ale tegoroczną wiosnę 

zaczęliśmy od spraw typowo inte-
gracyjnych, a w połowie maja był 
pierwszy spływ kajakowy i bieg po-
święcony jednemu z naszych na-
uczycieli, który odszedł niespo-
dziewanie – wspomina burmistrz 
Alicja Sielicka. – A latem zorgani-
zowaliśmy 35. Integracyjny Plener 
Plastyczny, który jak zawsze zgro-
madził krajowych i zagranicznych 

artystów tworzących różnotema-
tyczne przepiękne prace, których 
motywem przewodnim są zawsze 
Prochowice. To m.in. rzeźby i obra-
zy, a tegoroczny plener zaowoco-
wał fajnymi i wartościowymi pra-
cami. Był również wernisaż, a część 
prac wykorzystujemy jako materiały  
promujące naszą gminę. Jest to,  
moim zdaniem, bardzo fajne przed-
sięwzięcie, w którym biorą udział 
także nasi uzdolnieni mieszkańcy. 
Bardzo mnie to cieszy, a wśród na-
szej prochowickiej społeczności są 

także absolwenci akademii sztuk 
pięknych. Zatem mieszkańcy włą-
czają się w to pożyteczne przedsię-
wzięcie i jest to niezmiernie istotne. 
Pomysł zorganizowania pleneru zro-
dził się przed 35 laty i jest z powo-
dzeniem kontynuowany.

W lipcu w Prochowicach sporo 
działo się wokół miejscowego ba-
senu, ale wiele zajęć zorganizowa-

no dla dzieci i młodzieży również 
przy świetlicach środowiskowych  
– a w bibliotece cykl spektakli tea-
tralnych dla najmłodszych. Natomiast  
w sierpniu był Dzień Prochowic. 

– Zmieniliśmy konwencję tej 
imprezy, którą zorganizowaliśmy  
w miejskim parku, i połączyliśmy 
to święto ze spływem kajakowym  
– uśmiecha się burmistrz Alicja  
Sielicka. – A ponadto zaprosiliśmy 
więcej zespołów, aby każdy znalazł 
coś dla siebie, były też rzemieślni-
cze prezentacje i różne inne atrakcje. 

Zaś dla mnie najwięk-
szą radością było to, że 
w prochowickim parku 
zebrało się wielu gości.

Później gminne do-
żynki – zorganizowa-
ne zgodnie z tradycją  
i wszelkimi standarda-
mi, w których udział 
wzięło wielu miesz-
kańców – i wsparte fi-
nansowo przez rzesze 
hojnych sponsorów. 

– Wrzesień był bar-
dzo bogaty w różne 
uroczystości – podkre-
śla burmistrz Alicja  
Sielicka. – Odbyła się 
5. Dolnośląska Rewia 
Akordeonowa pod pa-
tronatem starosty leg-

nickiego Adama Babuśki. Inicjato-
rem tego przedsięwzięcia był przed 
laty ówczesny wicemarszałek dol-
nośląski Tadeusz Samborski. Kon-
tynuujemy tę inicjatywę, zaprasza-
jąc corocznie do Prochowic różnych 
wykonawców, zarówno profesjona-
listów, jak i amatorów. To święto 
akordeonu, imprezie tej towarzy-
szy wystawa starych instrumen-

tów, a akordeon – piękny instru-
ment ze znakomitą tradycją – może 
wiele zaoferować pod względem 
artystycznym, choć wymaga wie-
dzy i kunsztu. Zatem poza wystawą 
zorganizowaliśmy także warszta-
ty dla dzieci i młodzieży w szko-
łach, którym towarzyszyły mini-
koncerty. Chcemy bowiem utworzyć 
szkółkę akordeonową i dziecięco-
-młodzieżowy zespół akordeono-
wy. Na razie idzie to dość opornie, 
przede wszystkim dlatego, że jest 
to instrument dość wymagający, ale 
są jednak pierwsze optymistyczne 
zwiastuny, ponieważ mamy już tro-
je dorosłych i dwoje dzieci chętnych 
do uczestnictwa w tym przedsię-
wzięciu. Jest szansa, że to się uda, 
chciałabym, aby w przyszłości właś-
nie akordeon kojarzył się z Procho-
wicami, tak jak kiedyś był to pasz-
tet prochowicki. Dolnośląska Rewia 
Akordeonowa była dniem pięknej, 
rzewnej i coraz bardziej popular-
nej muzyki, i wcale nie tylko lu-
dowej, ponieważ wykorzystywanej 
w różnych gatunkach muzycznych. 
Akordeon już wkroczył na salony 
i pielęgnowanie tego instrumentu  
– jako naszego znaku jakości – może  
z czasem dać dobre efekty. W tym 
roku jak zawsze przyjechał do 
nas ze swoim zespołem Tomasz  
Drabina i mieliśmy również muzy-

Najważniejsze być razem
ków z Warszawy. Oczywiście była 
również zabawa i tańce.

Jesienią zorganizowano także  
X Prochowicką Galę Romansu, bę-
dącą świętem wspaniałej muzyki, 
klasyki i wirtuozerii. Impreza ta ma 
już swoich odbiorców, a w tym ro-
ku przybyło na nią sporo gości z ze-
wnątrz – m.in. z Legnicy, Brzegu 
Dolnego i Wołowa. 

– A we wrześniu już po raz ós-
my zorganizowaliśmy Święto Pie-
czonego Ziemniaka – Prochowickie 
Smaki Ziemniaka 2022 – przypo-
mina burmistrz Alicja Sielicka  
– podczas którego robiliśmy różne 
potrawy z ziemniaków, m.in. go-
łąbki, placki ziemniaczane, fryt-
ki i ciasta. A przy okazji występy 
i tańce, ale najważniejsze że byli-
śmy razem.

Później był Dzień Nauczyciela 
zwieńczony wspaniałym koncer-
tem będącym podziękowaniem dla 
wszystkich pracowników oświaty, 
na który przyjechali artyści aż ze 
Szczecina oraz wrocławska sopra-
nistka Iga Tamara Zagórska. 

– Wprawdzie jesteśmy gminą nie-
dużą, lecz samorząd nasz stara się 
realizować wszystkie statutowe za-
dania i mieć inicjatywę także w sfe-
rze kultury – ocenia burmistrz Alicja 
Sielicka. – A będąc razem, można 
działać piękniej, szybciej i mądrzej 
dla dobra całej naszej społeczności.

Sławomir Grymin (TS)

20 listopada odbędzie się  
w Prochowicach 22. Ogólno-
polski Integracyjny Turniej 
Tańca Towarzyskiego. Do koń-
ca przyjmowane są zapisy par 
tanecznych. Imprezę o Puchar 
Burmistrza Prochowic organi-
zuje Prochowicki Ośrodek Kul-
tury i Sportu oraz Klub Spor-
towego Tańca Towarzyskiego 
„Impuls” Prochowice.

21. Ogólnopolski Integracyjny Turniej Tańca Towarzyskiego – burmistrz Alicja Sielicka z nagrodzonymi tancerzami

Gminne dożynki były tradycyjne i radosne… 
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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

Nie od dziś wiadomo, że Polska 
rozwija się w gminach, i to 
właśnie dzięki pracy tysięcy 
samorządowców realizowane są 
inwestycje infrastrukturalne 
– m.in. budowane 
i modernizowane drogi oraz 
chodniki, wykonywane zadania 
wodociągowo-kanalizacyjne, 
budowane obiekty sportowo-
-rekreacyjne oraz szkoły, 
przedszkola i żłobki, 
rewitalizowane parki, 
budowane ścieżki 
pieszo-rowerowe 
i termomodernizowane obiekty 
użyteczności publicznej. 
Niewiele jest gmin, w których 
panuje marazm i błogie 
lenistwo, a zasada „siedzisz 
w kącie, nie znajdą cię” 
stanowi w nich podstawowy 
priorytet. Nie jest taką zapewne 
dolnośląska miejsko-wiejska 
gmina Prusice, w której 
przez kilka ostatnich 
kadencji realizacja planów 
inwestycyjnych jest strategiczną 
zasadą działania miejscowego 
samorządu. Dlatego gmina 
ta rozwija się niezwykle 
dynamicznie, pozyskując 
niebagatelne zewnętrzne 
fundusze z różnych źródeł 
i działając przede wszystkim 
dla polepszenia 
poziomu życia mieszkańców.

Oczywiście Prusice nie znajdu-
ją się na jakiejś wyizolowanej, ide-
alnej wyspie, na którą nie docierają 
problemy współczesne świata. Wojna 
w Ukrainie, pomoc uchodźcom wo-
jennym, pandemia, a także galopu-
jąca inflacja i zwyżki cen w zasa-
dzie wszystkiego dotarły także tutaj. 
Owszem, dotarły, a nawet są w dal-
szym ciągu, lecz podstawy i priorytety 
działania prusickiego samorządu nie 
zostały zdemolowane. W Prusicach 

dobrze realizowany jest ambitny bu-
dżet gminy, wykonywane są inwe-
stycje i pozyskiwane zewnętrzne 
środki finansowe, a co więcej – sa-
morząd podpisuje już umowy zwią-
zane z przyszłościowymi przedsię-
wzięciami, które będą miały wpływ 
na wizerunek gminy i komfort ży-
cia mieszkańców. Warto też pod-
kreślić, że niektóre z tych inwestycji 
– przykładem niechaj będzie Park 
Dinozaura – są nie tylko świetnym 
pomysłem na spędzanie wolnego 
czasu, ale niezbicie świadczą o wy-
obraźni samorządowców. 

– Na pewno na zdynamizowa-
nie rozwoju naszej gminy kapital-
ny wpływ miało wybudowanie trasy 
szybkiego ruchu S5 – mówi burmistrz 
Igor Bandrowicz. – Dzięki temu właś-
nie nastąpił mocny rozwój stref go-
spodarczych i lokowanie się na nich 
nowych firm. Chcę również za-
znaczyć, iż naszemu samorządowi 
w ostatnich dwóch latach udało się 
przygotować i uruchomić kilka istot-

nych projektów, które łącznie opie-
wają na ponad 40 mln zł. Flagowym 
i priorytetowym naszym przedsię-
wzięciem jest budowa Szkoły Pod-
stawowej im. Lecha i Marii Kaczyń-
skich w Skokowej, której wartość 
wraz z halą sportową wynosi blisko 
40 mln zł. Dzisiaj przygotowani je-
steśmy do zrealizowania pierwszej 
części tego zadania, czyli budowy sa-
mego budynku szkoły, co pochłonie 
około 36 mln zł. Pozyskaliśmy na ten 
cel prawie 20 mln zł, a tę inwe-
stycję zamierzamy 
przeprowadzić 
w czterech eta-
pach – stan suro-
wy zamknięty, wy-
kończenie, zagospodarowanie terenu 
oraz wyposażenie placówki. Reali-
zujemy także w stolicy naszej gminy, 
w Prusicach, jedną z największych 
miejskich inwestycji i jest to park roz-
rywki, a dokładniej rzecz biorąc Park 
Dinozaura. Zadanie to będzie kosz-
tować prawie 7 mln zł, lecz otrzyma-

liśmy na nie dofinan-
sowanie w wysokości 
5 mln zł z rządowego 
programu Polski Ład. 
Mamy też rozstrzyg-
nięty przetarg wyła-
niający wykonaw-
ców czterech świetlic 
w miejscowościach 
Świerzów, Pietro-
wice Małe, Pększyn 
i Chodlewko, a nie-
bawem r uszymy 
z kolejnymi dwoma 
infrastrukturalnymi 
projektami. Jeden do-
tyczy samego cen-
trum naszego miasta 

i będzie realizowany w ramach du-
żego projektu „Prusice na Nowo 
– AKCJA REWITALIZACJA” i do-
tyczy zadania „Kolorowe Kamieni-
ce”. Chcemy, by prusicki rynek od-
zyskał dawny blask i mamy na to 
przedsięwzięcie pozyskane ponad 
6 mln zł z Polskiego Ładu, a projekt 
ten niebawem będziemy realizować 
wraz ze wspólnotami mieszkanio-

wymi oraz właścicielami 
kamienic. Kolejnym 
dużym zadaniem, 

które zamierza-
my przepro-
wadzić w roku 

2023 jest prze-
budowa, rozbudowa 

i remont mniejszych dróg gminnych, 
na które nie byliśmy w stanie pozy-
skać dofinansowania z Funduszu 
Dróg Samorządowych i z Terenowe-
go Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych. Znaleźliśmy jednak rozwiąza-
nie – uzyskaliśmy pięciomilionową 
dotację i powołaliśmy spółkę celową 
Prusickie Drogi do realizacji tej in-
westycji. Dzięki temu przebudujemy 
około 7 km stricte gminnych dróg 
dojazdowych do posesji mieszkań-
ców. Oddaliśmy też do użytku żło-
bek, co kosztowało prawie 3 mln zł, 
a w najbliższych tygodniach odda-
my nowe pomieszczenia dla Cen-
trum Usług Społecznych, dawniej 
GOPS, który zostanie przeniesiony 
z ul. Powstańców Śląskich na ul. Żmi-
grodzką. Koszt inwestycji to ponad 
700 tys. zł. Realizowane są także za-
dania mniejsze, z funduszu sołeckie-
go, jednak bardzo istotne dla społecz-
ności naszych sołectw.

Wprawdzie wybory samorządo-
we odbędą się dopiero 30 kwietnia 

Celem nadrzędnym
dobro mieszkańców

roku 2024, lecz znakomita większość 
prezydentów, burmistrzów i wójtów 
doskonale wie, czy będą ponownie 
ubiegać się o stanowiska szefów za-
rządzających gminami. 

– Będę miał zaszczyt ubiegać się 
o ponowne burmistrzowanie w Prusi-
cach, lecz dzisiaj za wcześnie jest mó-
wić o szczegółach mojego przyszłego 
programu wyborczego – uśmiecha się 
burmistrz Igor Bandrowicz. – Dosko-
nale wiem, na czym nam najbardziej 
zależy, mam też pomysły dotyczące 
rozwoju gminy i nie dotknie nas stag-
nacja. W przyszłości będziemy chcie-
li zgodnie pracować na rzecz ogółu, 
a priorytetem mojego programu wy-
borczego będzie przede wszystkim 
mieszkaniec gminy Prusice oraz dobro 
i komfort jego życia. S.G. (TS)

Tr z e c i e g o  p a ź d z i e r n i k a 
burmistrz Igor Bandrowicz 
i skarbnik Jacek Ryński pod-
pisali umowę z wykonawcą 
Parku Dinozaura w Prusicach. 
Niebawem ruszą prace bu-
dowlane przy ul. Młynarskiej, 
a w niedalekiej przyszłości pru-
sicki Park Dinozaura stanie się 
terenem rekreacyjnym o uni-
kalnym charakterze i wyposa-
żeniu. Na terenie kompleksu 
powstaną: główna aleja par-
kowa, plac zabaw, wodny plac 
zabaw, siłownia zewnętrzna 
do street workout, pumptrack, 
skatepark, boisko do siatkówki 
plażowej, niski park linowy, to-
aleta publiczna, punkty czer-
pania wody, tablice informacyj-
ne, stojaki na rowery, poidełka, 
leżaki jedno- i dwuosobowe 
oraz terenowa przebieralnia. 
Wykonawca, którym jest Grupa 
POS-BET Sp. z o.o. z Wrocławia, 
zgodnie z umową ma trzyna-
ście miesięcy na wykonanie 
prac. Park Dinozaura w Pru-
sicach został dofinansowany 
w ramach Programu Rządowe-
go Funduszu Polski Ład Pro-
gram Inwestycji Strategicznych 
w kwocie 4 410 000 zł. Gmina 
Prusice wyłoży na tę inwestycję 
ze swoich środków budżeto-
wych 2 459 381 zł. Łączny koszt 
zadania opiewa na 6 869 381 zł.

Burmistrz Igor Bandrowicz (w środku) wspólnie ze skarbnikiem Jackiem Ryńskim (z lewej) i prezesem firmy TOM-Instal Sp z o.o. Michałem Gałką podpisali 
umowę na I etap budowy szkoły w Skokowej na prawie 14 mln zł

Park Dinozaura – wizualizacja
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Starostwo Powiatowe w Oleśnicy 
ul. J. Słowackiego 10

56-400 Oleśnica
tel. 71 314 01 14, 71 314 01 11

fax 71 314 01 10
biuropodawcze@powiat-olesnicki.pl

www.powiat-olesnicki.pl

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

20 529 500 zł – tyle pozyskał 
Powiat Oleśnicki w obu 
edycjach Programu Inwestycji 
Strategicznych – Rządowego 
Funduszu Polski Ład. W I edycji 
zostały dofinansowane trzy 
inwestycje kwotą 11 979 500 zł,  
zaś w II edycji wsparcie 
uzyskały dwie inwestycje  
na kwotę 8 550 000 zł. 

Te inwestycje drogowe już 
ukończono. To chodnik o łącz-
nej długości około 200 m przy 
skrzyżowaniu powiatowych dróg 
1464D i 1496D oraz przejście dla 
pieszych nieopodal – to efekt za-
kończonej inwestycji w Wyszogro-
dzie, w gminie Oleśnica. Zadania, 
w imieniu Powiatu, zrealizo-
wał Zarząd Dróg Powiatowych. 
Całkowita wartość obu inwesty-
cji to 310 416 zł. Dofinansowa-
nie ze środków Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg wyniosło  
178 371,04 zł. Odbioru końcowe-
go doczekał się również chodnik 
łączący Stradomię Wierzchnią ze 
Stradomią Dolną. Obie inwestycje, 
zrealizowane przez Powiat Ole-
śnicki z dofinansowaniem gminy 
Syców i Dziadowej Kłody pochło-
nęły ponad 800 000 zł. W maju za-
kończył się remont odcinka o dłu-
gości 1,2 km od węzła Szczodrów 

w kierunku Stradomi Wierzchniej. 
Inwestorem był Powiat Oleśnicki, 
a wykonawcą Berger Bau Polska. 
Koszt inwestycji to 639 017,53 zł. 

Inwestycje w trakcie realizacji
Obecnie trwa przebudowa ul. Łu-

kanowskiej i Stawowej w Oleśnicy 
– etap 2. i 3. – obejmująca wykona-
nie około 1210 m nowej konstrukcji 
jezdni. Zadanie uzyskało wsparcie 
w ramach I edycji Polskiego Ładu, 
w wysokości 5 795 000 zł. Dofi-
nansowanie miasta Oleśnicy wynosi 

100 000 zł. Całkowity koszt to około 
7 150 000 zł. 

Kolejną inwestycją jest przebu-
dowa drogi powiatowej 1500D na 
6-kilometrowym odcinku Dziado-
wa Kłoda – Dalborowice, dofinan-
sowana kwotą 2 850 000 zł z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Wsparcie gminy Dziadowa Kłoda to 
200 000 zł. Całkowita wartość za-
dania realizowanego wynosi około 
4 200 000 zł. 

Trwają prace przy budowie 
chodnika na drodze powiatowej 
1500D wraz z kanalizacją deszczo-
wą w Dziadowej Kłodzie. Całość 
pochłonie około 820 000 zł, przy 
wsparciu miejscowego samorzą-
du kwotą 400 000 zł. Wykonawca 
ma za zadanie wybudować 762 m  
chodnika i 280 m kanalizacji. 
Wszystkie te inwestycje doczeka-
ją się końca jeszcze w tym roku.  
W sumie w 2022 roku Powiat Oleś-
nicki planuje wyremontować i prze-
budować około 20 km dróg. 

Zadania, które uzyskały wsparcie
z I edycji Polskiego Ładu

Przebudowa drogi nr 1459D po-
przez wykonanie nakładki na od-
cinku wynoszącym około 4,5 km od 
Posadowic do Sątoka. Koszt zadania 
to 3 103 468,49 zł, a zyskane wspar-
cie wynosi 2 493 750 zł. 

Drugim przedsięwzięciem jest 
przebudowa drogi 1469D poprzez 
wykonanie nakładki bitumicznej na 
odcinku Cieśle, Wyszogród, Nowo-
szyce, Gręboszyce, Smolna. Dłu-
gość drogi wynosi 6,4 km. Inwesty-
cja pochłonie 4 758 497,90 zł, zaś 
dofinansowanie to 3 690 750 zł. 

Rozmach imponuje
Powiat pozyskał również dofi-

nansowanie z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych o łącznej 
kwocie 800 000 zł na komplekso-
wą termomodernizację obiektów 
domu dziecka w Bierutowie. In-
westycji o takiej skali w historii 
tej placówki jeszcze nie było – za-
równo pod względem finansowym, 
jak i rozmachu prac, które zostaną 
wykonane. Realizacja tego projek-
tu znacząco przyczyni się do ogra-
niczenia emisji zanieczyszczeń, co 
pozytywnie wpłynie na poprawę 
stanu zdrowia mieszkańców powia-
tu oraz ogólnego stanu środowiska 
naturalnego. 

29 września powiatowi radni zaak-
ceptowali zmiany w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej na lata 2022-2031 
oraz uchwały budżetowej na 2022 
rok. W wyniku dokonanych zmian,  
dochody wyniosły 151 086 344,39 zł, 
a wydatki 169 122 400,79 zł (bieżące  
– 135 469 344,13 zł, majątkowe  
– 33 626 056,66 zł). Takiego budże-
tu na inwestycje nie było jeszcze  

nigdy w historii powiatu – to budżet  
rekordowy! 

Współpraca z samorządami
Wszystkie środki dzielone są tak, 

aby rozwój powiatu był zrównoważo-
ny. Powiat Oleśnicki stawia na współ-
pracę z samorządami, bo, jak do tej 
pory, takie rozwiązanie się sprawdza. 
Za przykład może posłużyć nakładka 
bitumiczna z ciągiem pieszo-rowero-
wym w Twardogórze. 2 września miał 
miejsce uroczysty odbiór tej inwesty-
cji, do której samorząd twardogórski 
dołożył 800 000 zł. Całkowita war-
tość inwestycji to ponad 1 780 000 zł.  
Przebudowana droga powiatowa 
1480D przy ul. Wrocławskiej ma dłu-
gość 1190 m, zaś sam ciąg pieszo-ro-
werowy – 998 m. 

Z kolei 480 000 zł ma wynieść 
dofinansowanie gminy Dobroszyce, 
gdzie za 910 541 zł remontowane są 
drogi powiatowe 1480D i 1477D. 

Na bezpieczeństwo i cyfryzację
Kolejne dwie dotacje na łączną 

kwotę ponad 420 000 zł pozyskał 
w ostatnim czasie Powiat Oleśnicki. 

Rekordowy budżet, 
rekordowe wsparcie

Środki zostaną przeznaczone na po-
prawę bezpieczeństwa pieszych oraz 
na cyfryzację starostwa.

„Poprawa bezpieczeństwa pieszych 
w rejonie przejść dla pieszych zloka-
lizowanych na drogach powiatowych  
– ul. Komorowskiej i Daszyńskiego  
w Sycowie” to nazwa zadania, na któ-
re zostało pozyskane z Rządowego 
programu ograniczania przestępczości  
i aspołecznych zachowań „Razem bez-
pieczniej” im. Władysława Stasiaka 
na lata 2022-2024. Dotacja wyniosła  
100 000 zł, przy środkach własnych  
w wysokości 74 192,58 zł.

Powiat skutecznie ubiegał się rów-
nież o unijny grant na „Cyfryzację 
Starostwa Powiatowego w Oleśni-
cy, w ramach Konkursu Grantowego 
„Cyfrowy Powiat”, w ramach umowy 
o powierzenie grantu w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfro-
wa na lata 2014-2020”. Kwota stupro-
centowego dofinansowania wyniosła 
321 803,68 zł. Pozyskane środki po-
zwolą na sfinansowanie zakupu mo-
nitorów komputerowych, serwerów, 
przełączników sieci LAN oraz cen-
tralnego UPS. 

Bokserska gala
Oprócz wielu różnych zadań in-

westycyjnych, dla Powiatu Oleśni-
ckiego ważne jest również wspieranie  
i rozwój sportu. Przykładem niech bę-
dzie gala Suzuki Boxing Night, która 
odbyła się w Oleśnicy 21 październi-
ka. Wydarzenie, współorganizowa-
ne przez Powiat Oleśnicki, uświetniło 
30. rocznicę zdobycia brązowego me-
dalu przez oleśniczanina Wojciecha 
Bartnika na Igrzyskach Olimpijskich  
w Barcelonie.  (TS)

W ogólnopolskim Rankingu 
Spójności ogłoszonym przez 
Puls Biznesu i przygotowanym 
przez ośrodek analityczny Spot-
Data, Powiat Oleśnicki, wiceli-
der województwa dolnośląskie-
go, w rankingu powiatów zajął 
piąte miejsce, szczególnie do-
brze wypadając pod względem 
wzrostu płac (16. miejsce w kra-
ju) oraz wzrostu liczby miejsc 
w żłobkach (3. miejsce w kraju,  
za Suwałkami i Lesznem).

Inwestycje, które uzyskały 
wsparcie w ramach II nabo-
ru Polskiego Ładu: • Wymia-
na nawierzchni na drodze po-
wiatowej nr 1497D na odcinku 
Biskupice – Działosza oraz na 
drodze 1496D Biskupice – Droł-
towice. Pozyskana kwota: 5 700 
000 zł. • Wymiana nawierzchni 
na drodze powiatowej nr 1461D, 
odcinek Kijowice – Kruszowice.  
Pozyskana kwota: 2 850 000 zł. 
Obie inwestycje będą realizo-
wane w roku przyszłym.

Starosta Sławomir Kapica osobiście weryfikuje postęp prac na ul. Łukanowskiej w Oleśnicy

– Jako powiat, stawiamy na współpracę z samorządami – podkreśla wicestarosta Stanisław Stępień 
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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

Rozmowa z burmistrzem 
Głubczyc ADAMEM KRUPĄ

– Samorządy opracowują przy-
szłoroczne budżety gmin. Jaki za-
tem będzie budżet Głubczyc i co 
będzie w nim najważniejsze?

– Budżet będzie najtrudniejszy od 
czasu, gdy z przerwą na posłowanie 
pełnię funkcję burmistrza, i jest to 
już dziesięć lat. Jest budżetem bardzo 
napiętym, choć zbliżonym do tego-
rocznego, i jest to ponad 100 mln zł.  
Z zewnątrz – patrząc jedynie na licz-
by – nasz budżet na rok 2023 wyglą-
da całkiem nieźle, bowiem na inwe-
stycje przeznaczymy łącznie około  
15 mln zł. Jednak w zasadzie bę-
dzie to tylko jedna inwestycja z wiel-
kim dofinansowaniem, kosztująca  
14 mln zł i dotycząca renowacji  
zamku w Grobnikach. Na inne in-
westycje i większe remonty może 
wydamy z milion złotych, a resztę 
funduszy pochłoną wydatki bieżące. 
Właśnie to martwi mnie najbardziej. 
Planując budżet, ograniczyliśmy 
ogromną ilość wydatków – oczywi-
ście to, co mogliśmy – ale nie wiemy, 
czy to wystarczy. Wprawdzie wzrost 
cen energii elektrycznej ma zostać 
zatrzymany, mają obowiązywać ceny 
gwarantowane i wtedy będzie można 
jakoś funkcjonować, lecz z drugiej 
strony – jeśli znikną tarcze antyinfla-
cyjne – to może być niewesoło.

– Były już zapowiedzi odwoła-
nia tych tarcz…

– …a do tego dochodzi nalicza-
nie podatków i wszelkie zmiany  
z tym związane. W związku z tym 

dzisiaj trudno coś nam realnie plano-
wać. Przez dziesięć lat mojego bur-
mistrzowania zawsze wypracowy-
waliśmy pewne rezerwy finansowe. 
Dzisiaj już takich zaskórniaków nie 
mamy, choć pocieszam się, że Głub-
czyce nie są zbytnio zadłużone.

– Ile wynosi zadłużenie?
– Mamy 13 mln zł zadłużenia 

i w porównaniu do innych gmin  
o podobnej wielkości i budżetach, 
wypadamy znacznie lepiej. Gminy  
te mają często nawet 60 mln zł za-
dłużenia. Trzeba jednak zdać so-
bie sprawę z tego, że wcześniej za 
obsługę naszego długu płaciliśmy 
rocznie maksymalnie do 400 tys. zł,  
a teraz będzie to 1,1 mln zł. A prze-
cież nie wiemy, co zrobi bank cen-
tralny i jakie będą stopy procen-
towe.

– Czyli dużo niewiadomych pod 
koniec roku 2022…

– …ale w takiej sytuacji działa-
my już od trzech lat, ponieważ za-
częło się od pandemii. Powoli się do 
tego przyzwyczailiśmy.

– Mówi się, że człowiek przy-
zwyczaja się do dobrego…

– …ale i do  złego też. Trzeba 
podejmować kroki wyprzedzające, 
licząc się z tym, że może być jesz-
cze gorzej. Zawsze hołdowałem za-
sadzie, że nawet gdy było dobrze, to 
starałem się zachować jakieś rezerwy 
finansowe na wypadek, gdyby stało 
się coś trudnego i nieprzewidywalne-
go – zgodnie z biblijną zasadą o sied-
miu latach chudych i siedmiu latach 
tłustych. Dzisiaj nie ma już co ukry-
wać, że tłuste lata odeszły w niebyt  
i teraz nadciągnęły lata chude.

– Dlaczego?
– Dlatego, że gospodarka praw-

dopodobnie nie będzie się rozwi-
jać tak dynamicznie, a dodatkowo 
dochodzą inflacja i ceny nośników 
energii, na które nie mamy wpływu. 
Poza tym dotyka nas problem płac, 

ponieważ przy tej inflacji wypada-
łoby, abym jako pracodawca zacho-
wał pracownikom ich realne płace. 
Konieczne są zatem podwyżki płac, 
i to nie tylko tych najniższych.

– A podatki?
– Na poprzedniej sesji podnie-

śliśmy wszystkie nasze podatki, na 
które mamy wpływ – czyli przede 
wszystkim podatek od nieruchomo-
ści, dla osób fizycznych i dla firm. 
Podatek ten podnieśliśmy o poziom 
inflacji, czyli o 17 proc. i ta podwyż-
ka da nam gdzieś 1,5 mln zł wzrostu 
dochodów, ale podwyżka najniższej 
płacy tylko w oświacie pochłonie 
1,4 mln zł. Jeśli do tego dodamy 
podwyżki płac w pozostałych jed-
nostkach podległych gminie, to pod-
wyżka podatków nie zrekompensu-
je nam podwyżki najniższej płacy.

– W przyszły roku – a w zasa-
dzie jeszcze w tym – dojdzie sa-
morządom obowiązek handlu wę-
glem. Dla samorządów to novum 
i nie wszystkie są do tego przygo-
towane.

– Jest to próba zrzucenia przez 
rząd swojego bałaganu na samorzą-
dy, a wszystko można było ogarnąć, 
gdyby rząd wcześniej zareagował 
na braki węgla w kraju. W kwiet-
niu premier Mateusz Morawiecki 
zapewne wiedział, że brakuje nam 
kilkanaście milionów ton, i wtedy 

trzeba było szybko za granicą kupić 
węgiel, który dotarłby do Polski la-
tem. W tym czasie rządzący mogli 
przyznać się do tego, że nie ma ko-
mu tego węgla dystrybuować i w tej 
kwestii mogli spróbować dogadać 
się z samorządami, które mogłyby 

się do tego przygotować przez lato  
i zająć się sprzedażą.

– Ale działania rządu były 
spóźnione…

– …i – moim zdaniem – to jest 
największy błąd rządu. Przecież 
wcześniej można było przygoto-
wać stosowne ustawy, abyśmy mo-
gli tym węglem handlować. Ow-
szem, to stało się dopiero pod koniec 
października, a prezydent Andrzej 
Duda podpisał ustawę dotyczącą 
możliwości handlu węglem przez 
samorządy na początku listopada, 
czyli bardzo późno. Warto podkre-
ślić, że Głubczyce są pierwszą gmi-
ną w województwie opolskim, któ-
ra spełniła wszystkie obowiązujące 
wymogi dotyczące handlu węglem. 
Jesteśmy zapisani w odpowiednim 
rejestrze, ale to nic nie daje, ponie-
waż rozmawiam z panem 9 listo-
pada, a węgla jak nie było, tak nie 
ma. Mamy swoją spółkę  komunal-
ną, wyposażoną w samochody i ła-
dowarkę, i wynajęliśmy potrzebny 
do tego odpowiedni plac, który jest 
ogrodzony i utwardzony. Wszystko 
jest oświetlone, jest pomieszczenie 
dla wagowego i monitoring. Dzi-
siaj, gdybyśmy dostali sygnał, skąd 
ten węgiel brać, to byśmy go już ła-
dowali na wynajęte samochody. Ale 
dzisiaj, 9 listopada, węgla na razie 
nie ma.

– A zima za pasem…
– …a my nie mamy jeszcze umo-

wy z dystrybutorem węgla, którym 
ma być podobno Polska Grupa Gór-
nicza. Pracownicy wojewody odpo-
wiadają na nasze pytania, że ma-
my czekać na umowę. Jeśli nawet 
umowa ta dotrze wreszcie do nas  
i dostaniemy ten węgiel, to jest ma-
ło czasu, by rozwieźć opał do koń-
ca roku. Dzisiaj w naszej gminie 
zapotrzebowanie na węgiel wynosi 
około 700 ton i ciężko będzie rozła-
dować je do końca roku. W telewi-

zji oglądamy optymistyczne 
obrazki pokazujące wagony 
z węglem i jego sprzedaż, 
ale nasz samorząd nie jest  
w stanie doprosić się o umo-
wę dotycząca sprzedaży 
opału. Krótko mówiąc – pa-
nuje ogromny bałagan.

– Za półtora roku wy-
bory samorządowe. Czy 
już zdecydował pan o ubie-
ganiu się o ponowne bur-
mistrzowanie w Głubczy-
cach?

– Na to jest za wcześ-
nie. Zobaczę najpierw, jak 
będą traktowane samorzą-
dy. Dzisiaj samorządność 
jest ograniczana coraz bar-
dziej i może być tak, że  
w końcu zostanie po sa-
morządzie jedynie szyld.  
W ostatnich latach ograni-
czane są dochody samorzą-
dów i w podatku dochodo-
wym – w porównaniu do 
roku 2020 – nasz samorząd 
stracił 4 mln zł. Ponadto sa-
morząd jest coraz bardziej 
uzależniany od środków fi-

nansowych pochodzących z budże-
tu państwa. Dobrze, że rząd chce 
pomóc i zrekompensować straty 
finansowe samorządów w podat-
kach, lecz to samorządowcy, a nie 
urzędnicy w Warszawie, wiedzą 
najlepiej, na co potrzebne są im 
dotacje.

– Czego możemy życzyć wa-
szemu samorządowi na rok 2023?

– Tylko tego, abyśmy mogli 
zrównoważyć dochody bieżące  
z bieżącymi wydatkami. Więcej mi 
nic nie trzeba.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Tłuste lata odeszły…

Gmina Głubczyce dysponuje 
atrakcyjnymi terenami inwe-
stycyjnymi zlokalizowanymi 
nieopodal obwodnicy mia-
sta, które przeznaczone są 
pod działalność przemysłową 
i usługową – rzemiosło, usługi 
publiczne i techniczne, handel, 
gastronomię, sport i kulturę. 
Warto podkreślić, że dopusz-
cza się lokalizację funkcji miesz-
kaniowej związanej z prowa-
dzoną działalnością usługową, 
obiekty zaplecza techniczne-
go, garaże, budynki gospodar-
cze i magazyny. Możliwa jest 
zabudowa produkcyjno-usłu-
gowa przy jednoczesnym za-
kazie lokalizacji zakładów stwa-
rzających zagrożenie dla życia 
ludzi, zakładów o zwiększonym 
ryzyku występowania poważ-
nych awarii, składowisk odpa-
dów, przeładunku i dystrybucji 
materiałów ropopochodnych.

UWAGA
INWESTORZY!!! 

– To samorządowcy, a nie urzędnicy w Warszawie, wiedzą najlepiej, na co potrzebne są im dotacje – mówi burmistrz Adam Krupa
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Jesień to taki piękny czas 
zadumy. Warto go wykorzystać 
również na odwiedzenie 
wrocławskiego Muzeum 
Narodowego z jego wszystkimi 
arcyciekawymi oddziałami. 
Tym bardziej, że czekają tam 
wystawy stałe i czasowe,  
a także bardzo dużo imprez 
jednorazowych adresowanych 
do osób w każdym wieku.

W Muzeum Etnograficznym 
od 11 listopada jest do obejrzenia 
czasowa wystawa poświęcona ko-
lekcji grafiki dewocyjnej stworzo-
nej i częściowo opracowanej przez 
o. Nikolausa von Lutterottiego ze 
zgromadzenia oo. benedyktynów  
w Krzeszowie. Kolekcja licząca pra-
wie 14 tys. druków zasiliła zbiory 
Muzeum Etnograficznego 
w 1955 roku. I reprezentu-
je różne techniki graficz-
ne – głównie miedzioryty 
i staloryty, niektóre ręcz-
nie kolorowane. Odbitki 
robiono nie tylko na pa-
pierze, ale też np. na je-
dwabiu. Równie cieka-
wą cząstką zbioru są tzw. 
prace klasztorne – ręcznie wyko-
nywane przez mniszki obrazki, do 
stworzenia których użyto papieru, 

tkanin oraz błyszczącej pasmante-
rii. „Święte obrazki” przygotowa-
ne przez kuratorów Joannę Kurbiel  
i Arkadiusza Dobrzynieckiego będą 

pokazywane do 29 stycz-
nia 2023 roku. 

W Pawilonie Czterech 
Kopuł zobaczymy m.in. 
najnowszy projekt arty-
styczny Piotra Skiby „Pa-
trząc w strop, czy ostrze 
gwiazdy już się wwierca”, 
który wart jest chwili nie 
tylko jesiennej zadumy. 

Wielka odwrócona latarnia w prze-
strzeni muzealnej nabrała metafo-
rycznego znaczenia. Trochę niepo-

koi. Niektórym coś przypomina, na 
przykład mało wesołą zimę genera-
ła Jaruzelskiego. Warto przystanąć 
przy tej instalacji i zdać sobie spra-
wę, że jasność jest względna. Zależy 
od czasu, miejsca…

W Pawilonie Czterech Kopuł po-
kazywana jest też czasowa wystawa 
„Collage – klejone światy”, przygoto-
wana przez Annę Chmielarz. Wysta-
wa jest próbą pokazania ewolucji oraz 
różnorodności kolażu (form, technik, 
materiałów), który przez lata był i na-
dal jest używany przez artystów do 
rozmaitych celów. Obejrzeć na niej 
można prace wybitnych polskich  
i zagranicznych artystów powstałe na 

przestrzeni ostatnich 150 lat, repre-
zentujące wszystkie dziedziny sztuki 
od malarstwa, rysunku przez rzeźbę, 
grafikę, fotografię, fotomontaż, cera-
mikę, szkło, tkaninę, po sztukę wideo.

Natomiast w Gmachu Głównym 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu 
czeka wystawa autorstwa aż 12 kura-
torów. „Wiwat Muzeum!” to zbioro-
wa praca edukatorów. Podzielona na 
siedem części tematycznych (m.in. 
„Uśmiechnij się”, „Skupienie”, „Ura-
tuj mnie”, „Poruszenie”) próbuje je 
interpretować artefaktami z różnych 
epok. Zestawienia są czasami dysku-
syjne, czasami intrygujące. Jedno jest 

Nie tylko jesienna zaduma

pewne – „wciągają” w świat sztuki  
i pojęć. Jak mówią organizatorzy, za-
mysłem kuratorów było takie przy-
stosowanie wystawy, by stała się ona 
jak najbardziej dostępna dla wszyst-
kich zwiedzających. Czy tak jest rze-
czywiście, przekonać się można do 
22 stycznia 2023 roku. 

(mm)
Iwona D. Bigos – kuratorka ekspozycji monumentalnej instalacji „Patrząc w strop…” i jej autor  
Piotr Skiba podczas prac instalacyjnych w Pawilonie Czterech Kopuł 

„Wiwat Muzeum!”. Wszyscy są zgodni, że takiej wystawy we wrocławskim Muzeum Narodowym 
jeszcze nie było 
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Oleśnica – gmina

Urząd Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24

56-400 Oleśnica
tel. 71 314 02 00, 71 314 02 01

fax 71 314 02 04 
urzad@olesnica.wroc.pl
www.olesnica.wroc.pl

Sporo ważnych inwestycji 
infrastrukturalnych 
realizowanych zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, 
sprawnie wykonywany  
budżet gminy i konsekwencja  
w działaniu – to tylko niektóre 
niezaprzeczalne atuty  
tego samorządu.  
Warto także wiedzieć, że gmina 
Oleśnica należy do piętnastki 
gmin na Dolnym Śląsku,  
w których przez ostatnie 
dziesięć lat przybyło  
najwięcej mieszkańców.

W roku 2022 samorząd gminy 
Oleśnica pozyskał niebagatelne ze-
wnętrzne fundusze z różnych źró-
deł, które są przeznaczone na klu-
czowe zadania infrastrukturalne. 

– To dobry rok, mamy bowiem 
już sfinalizowane umowy z wyko-
nawcami na zaplanowane przez nas 
inwestycje, choć lwia część płatno-
ści przypada na rok 2023 – mówi  
wójt Marcin Kasina. – Ale to tak-
że rok niełatwy, ponieważ poza sta-
tutowymi zadaniami pomagaliśmy 
ukraińskim uchodźcom wojennym, 
a do tego szalejąca inflacja i ga-

Dobry, lecz niełatwy rok
lopujące zwyżki cen powodujące 
problemy z realizacją inwestycji. 
Na szczęście – mimo tych wszyst-
kich niedogodności – udaje nam się 

wszystko finalizować.
W tak niełatwym cza-

sie trudno jest samorzą-
dom opracowywać przy-
szłoroczny budżet. 

– Największym na-
szym problemem są kosz-
ty bieżące, m.in. ogrze-
wanie szkół i generalnie 
rzecz biorąc koszty zwią-
zane z energią elektrycz-
ną – wyjaśnia wójt Marcin  
Kasina. – Ceny te są wyż-
sze od poziomu inflacji,  
a coraz wyższe wydatki 
bieżące utrudniają realiza-

cję inwestycji. Dzisiaj opracowy-
wanie przyszłorocznego budżetu to 
trochę takie wróżenie z fusów. Na-
tomiast pomysł przesunięcia wy-
borów samorządowych na wiosnę 
roku 2024 jest – moim zdaniem – 
dobry, bowiem nastąpi rozdzielenie 
wyborów parlamentarnych od sa-
morządowych i to ułatwi logistykę 
przeprowadzenia wyborów. Ponad-
to samorządowcy będą mieli pół ro-
ku więcej, aby ukończyć realizację 
istotnych zadań. Zdecydowałem, że 
będę ubiegał się o ponowne wój-
towanie w gminie Oleśnica, mając 
nadzieję, że nasza społeczność zaufa 
mi ponownie.

S.G. (TS)

Początek tego roku to trzy umowy drogo-
we – na remont drogi gminnej w Poniatowi-
cach, remont drogi gminnej w Nieciszowie 
i remont ul. Cisowej w Spalicach. W drugiej 
połowie lipca zakończono budowę chodnika 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 340, na odcin-
ku od Nowosiedlic do granicy z miastem Ole-
śnica. Ruszyła też przebudowa ul. Bukowej  
w Spalicach. Niebawem złożone zostanie za-
mówienie na przygotowanie dokumentacji 
projektowej przebudowy dróg wewnętrznych 
w Spalicach, Zarzysku, Cieślach, Piszkawie, 
Bogusławicach, Ligocie Małej i Ligocie Wiel-
kiej oraz na budowę chodnika w pasie dro-
gi gminnej w Świerznej (wraz z kanalizacją 

deszczową). Na bieżąco będą przeprowadza-
ne remonty dróg gminnych, wewnętrznych  
i gruntowych, a w lipcu podpisano umowę do-
tyczącą wykonania remontów dróg gminnych 
i wewnętrznych z kruszywa granitowego. 

Na ukończeniu jest modernizacja Stacji 
Uzdatniania Wody w Krzeczynie. Przebudo-
wana zostanie sieć wodociągowa w Brzezince  
i planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej  
w Jenkowicach oraz budowa kanalizacji desz-
czowej w Krzeczynie. 

Największą tegoroczną inwestycją oświa-
tową jest rozbudowa Szkoły Podstawowej  
w Ligocie Polskiej. Pod koniec roku 2021 ukoń-
czono dostosowanie pomieszczeń do prowa-

dzenia trzeciego oddziału żłobka gminnego  
przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy. 

Zakończono remont generalny świetlicy wiej-
skiej w Bogusławicach i podpisano umowę na 
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztory-
sowej na budowę świetlic wiejskich w Boguszy-
cach i Krzeczynie. Będzie realizowane zadanie 
„Budowa remizy strażackiej wraz z wyposaże-
niem w sprzęt bojowy w Ligocie Małej”. 

Dzięki funduszom z Polskiego Ładu zostaną 
przebudowane drogi w Brzezince, Dąbrowie, Bo-
guszycach, Bystrem, Ligocie Małej, Ligocie Polskiej, 
Nieciszowie, Ostrowinie, Sokołowicach i Smardzo-
wie. Podpisano dwie umowy w ramach projektu 
„Nowoczesny e-urząd w Gminie Oleśnica”.

Wójt Marcin Kasina
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Rynkowy 
bigos
»	Władze miejscowości 

Santa Croce Camerina na Sy-
cylii wprowadziły karę konfi-
skaty samochodu za nielegalne 
wyrzucenie śmieci. 
»	Akcjonariusze PGNiG 

podczas nadzwyczajnego wal-
nego zgromadzenia przegło-
sowali 10 października połą-
czenie PGNiG z PKN Orlen. 
Jeśli do finalizacji tej fuzji doj-
dzie, Orlen znajdzie się wśród  
150 największych firm świata.
»	Podjęta została decyzja  

o budowie tymczasowej zapory 
na granicy Polski z obwodem 
kaliningradzkim.
»	Ministerstwo skarbu 

USA poinformowało, że odpar-
ło w październiku cyberataki 
prorosyjskiej grupy hakerów. 
»	Elon Musk, nowy wła-

ściciel platformy Twitter, zapo-
wiedział wprowadzenie opłaty  
w wysokości 8 dolarów mie-
sięcznie za zweryfikowane 
konta na Twitterze. Musk sfi-
nalizował pod koniec paździer-
nika przejęcie Twittera. War-
tość transakcji wyniosła 44 mld 
dolarów. Jednym z jego pierw-
szych posunięć było zwolnienie 
czołowych menedżerów.
»	Serwis bankier.pl podał, 

że w pierwszych dziewięciu  
miesiącach roku Szwajcar-
ski Bank Narodowy zanoto-
wał stratę w wysokości ponad  
140 mld franków. To najgorszy 
wynik w przeszło stuletniej hi-
storii banku.
»	Planowane są zmiany  

w tzw. podatku Belki. Obecna 
propozycja resortu finansów za-
kłada, że z podatku od zysków 
kapitałowych będą zwolnione 
dochody z zysków kapitałowych 
do kwoty 10 tys. zł. Jednocześ-
nie stawka podatku wzrosłaby  
z 19 proc. do 20 proc. 
»	W sześciu największych 

polskich miastach do wymiany 
wciąż pozostało ponad 90 tys.  
pieców na paliwo stałe. W War-
szawie trzeba zastąpić od 7 do 
9,5 tys. tzw. kopciuchów. Prob-
lem jest tym bardziej palący, 
że Mazowsze będzie wkrót-
ce pierwszym województwem,  
w którym zakazane zostanie 
używanie pieców niespełniają-
cych żadnych norm.

Do rynkowego garnka zaglądał
Arek Wieczorek

Niepewność gospodarcza 
spowodowana inflacją, 
rosnącymi cenami prądu, gazu 
i paliw oraz wojną w Ukrainie 
sprawia, że zachowanie 
płynności finansowej staje się 
coraz większym wyzwaniem 
dla firm. Do tego z końcem roku 
mogą przepaść miliardy złotych 
z faktur wystawionych przez 
przedsiębiorców dwa lata temu 
– 31 grudnia 2022 r. przedawnią 
się bowiem faktury z roku 2020.  
Należności można jednak 
odzyskać, jeśli przedsiębiorcy 
już teraz zdecydują się  
na windykację polubowną.

Z danych GUS wynika, że  
w 2020 r. małe i średnie firmy wy-
stawiły faktury na 2,6 bln zł. 
W badaniu „Audyt windy-
kacyjny”, przeprowadzonym 
na początku 2022 r. przez 
IMAS International na zle-
cenie Kaczmarski Inkasso, 
przedstawiciele 58,5 proc.  
z nich deklarowali, że część 
faktur jest płacona przez 
klientów z opóźnieniem. 
Na szczęście w przypadku  
53 proc. MŚP wartość prze-
t e r m inowa nych fa k tu r 
nie przekraczała 10 proc. 
wszystkich wystawionych. 

– W gorszej sytuacji by-
ło 29 proc. firm, w których 
wartość nieopłaconych fak-
tur była wyższa niż jedna 
piąta całej sprzedaży. Z tego 
w przypadku 6 proc. przed-
siębiorstw nieuregulowa-
ne faktury stanowiły ponad 
40 proc. przychodów. Okres 
przeterminowania był bar-
dzo różny, ale aż co czwarta faktura 
to taka, której termin płatności mi-
nął co najmniej rok 
wcześniej. Tak du-
ża kwota przeter-
minowanych na-
leżności nie tylko 
szkodzi gospodar-
ce, ale też blokuje 
działalność firm. 
Badania ,  jak ie 
przeprowadziliśmy 
wśród przedsię-
biorców, pokaza-
ły, że opóźnienia  
w płatnościach 
un iemożl iwiają 
rozwój co drugie-
go przedsiębiorstwa w Polsce, a naj-
mocniej dotykają najmniejsze dzia-

łalności – mówi Adam Łącki, prezes 
zarządu Krajowego Rejestru Długów 
Biura Informacji Gospodarczej.

W świetle danych GUS i bada-
nia Kaczmarski Inkasso szacunko-
wa wartość faktur, które pozostaną 
nieopłacone, może wynieść od kil-
ku do nawet kilkunastu miliardów 
złotych. 

Przerwać bieg przedawnienia
Tymczasem już niedługo, bo  

31 grudnia 2022 r. przedawnią się 
niezapłacone faktury wystawione  
w roku 2020, dotyczące np. umów 
sprzedaży, świadczenia usług  
i o dzieło. Nowelizacja Kodeksu cy-
wilnego z lipca 2018 r. przesunę-
ła termin przedawnienia długów, 
związanych z działalnością gospo-

darczą na ostatni dzień roku ka-
lendarzowego, w którym przypa-

da to przedawnienie.  
Jeśli więc przedsię-
biorca sprzedał towar 
20 lipca 2020 r., termin 
wymagalności zapłaty 
przypadał 20 sierpnia.  
W przypadku gdy 
klient nie uregulował 
faktury, dług przedaw-
ni się z końcem 2022 r. 

Wyją t k iem jest 
m.in. branża transpor-
towa, gdzie okres prze-
dawnienia wynosi rok. 
Jeśli usługa obejmowa-
ła przewóz międzyna-

rodowy, czas nieco się wydłuża – do 
roku i trzech miesięcy. 

Dłużnik gra na zwłokę
Może się zdarzyć tak, że dłuż-

nik celowo dąży do przedawnie-
nia, ale w takim wypadku istnieją 
rozwiązania prawne, które poma-
gają wybrnąć z tej sytuacji zgod-
nie z interesem wierzyciela. Mu-
si on podjąć konkretne działanie, 
aby przerwać bieg przedawnie-
nia. Pierwsza opcja  
– tańsza i szybsza – 
to przekazanie nie-
zapłaconych faktur 
do firmy windyka-
cyjnej, w której ne-
gocjatorzy doprowadzą do za-
warcia ugody z dłużnikiem przed 
upływem terminu przedawnienia. 
Druga – trwająca dłużej – to skie-
rowanie sprawy do sądu. 

Dlatego, aby pieniądze nie prze-
padły, przedsiębiorcy mogą szyb-
ko zlecić windykację polubowną. 
Samo przekazanie faktur do firmy 
windykacyjnej nie spowoduje jed-
nak zablokowania 
przedawnienia. Ko-
nieczne jest jeszcze 
zawarcie do 31 grud-
nia tego roku ugody 
z dłużnikiem, w któ-
rej uzna on roszcze-
nia wierzyciela lub 
skierowanie sprawy do sądu. 

– Trzeba jednak pamiętać, że ne-
gocjatorzy muszą mieć trochę czasu 
na kontakt z dłużnikiem i nakłonie-
nie go do spłaty lub uznania długu. 
Nie warto więc zwlekać do ostatniej 
chwili z przekazaniem faktur do 

windykacji. W razie niepowodze-
nia mediacji możemy jeszcze skie-
rować sprawę do sądu, co wstrzy-
ma bieg przedawnienia. Czas, który 
pozostał do końca roku, warto po-
święcić na jak najszybszy przegląd 
niezapłaconych faktur i skierowanie 
ich do windykacji. W niestabilnych 
czasach, jakie dziś mamy, liczy się 

każda złotówka. Jeśli 
firma wykonała pra-
cę, powinna dostać za 
to zapłatę, aby mieć  
z czego pokrywać 
swoje zobowiązania. 

To naprawdę ostatni dzwonek, żeby 
odzyskać należne pieniądze za 2020 
rok – wyjaśnia Jakub Kostecki, pre-
zes zarządu firmy windykacyjnej 
Kaczmarski Inkasso. 

Przedawnienie 
to nie anulowanie

Należy pamiętać, że przedaw-
nienie nie oznacza anulowania dłu-
gu. Zobowiązanie nadal istnieje  

i wierzyciel ma pra-
wo go dochodzić  
– może to zrobić 
nie tylko w sądzie. 
Ma także możli-
wość wpisania nie-
solidnego płatnika 
do Krajowego Reje-

stru Długów. Utrudni to dłużnikowi 
funkcjonowanie na rynku, ponieważ 
bank bądź firma leasingowa może 
mu odmówić udzielenia kredytu czy 
sfinansowania zakupu samochodu 
lub maszyny. 

(krd)

Jak nie stracić miliardów

Z końcem roku 
przedsiębiorcom mogą 
przepaść miliardy złotych 
z faktur.

Aby pieniądze nie przepadły, 
przedsiębiorcy mogą 
szybko zlecić windykację 
polubowną. Samo 
przekazanie faktur do firmy 
windykacyjnej nie spowoduje 
jednak zablokowania 
przedawnienia. Konieczne 
jest jeszcze zawarcie  
do 31 grudnia tego roku 
ugody z dłużnikiem,  
w której uzna on roszczenia 
wierzyciela lub skierowanie 
sprawy do sądu.

31 grudnia 2022 r. przedawnią 
się niezapłacone faktury 
wystawione w roku 2020, 
dotyczące np. umów 
sprzedaży, świadczenia usług 
i o dzieło.
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Jak wygląda ogród 
zoologiczny jesienią? Trochę 
bardziej nostalgicznie niż 
wiosną i latem, ale również 
ciekawie. Mamy krótszy 
dzień, a więc i mniej czasu 
na spacery wśród zwierząt. 
Warto zatem wcześniej 
zaplanować naszą marszrutę 
po ogrodzie.

Naszym zdaniem warto w pla-
nach odwiedzenia wrocławskie-
go zoo zwrócić uwagę między in-
nymi na Miśka. Nie 
należy go jednak my-
lić z żadnymi niedź-
wiedziami (które też 
są w ogrodzie nad 
Odrą). Misiek, o któ-
rym wspominamy, to bardzo rzad-
ka afrykańska antylopa bongo. Ten 
konkretnie osobnik przyjechał do 
wrocławskiego zoo z Gdańska. Jak 

informują pracownicy ogrodu, do 
samca wkrótce dołączą dwie sa-
mice, z którymi stworzy stado. 
Mamy nadzieję, że w przyszłości 
doczekamy się potomstwa, gdyż 
jest to krytycznie zagrożony wy-
ginięciem gatunek. W naturze po-
zostało mniej niż 140 tych antylop.  
Co ciekawe, w ogrodach zoolo-
gicznych osobników tego konkret-
nego podgatunku jest ponad 400, 
a więc wielokrotnie więcej niż  
w naturze. Bongo leśne ma dwa 
podgatunki: nizinny (Tragelaphus  

eurycerus eurycerus)  
z populacją liczą-
cą 15-25 tysięcy 
osobników i górski  
(Tragelaphus eury-
cerus isaaci), które-

go w naturze zostało mniej niż  
140 osobników. Misiek jest przed-
stawicielem krytycznie zagrożone-
go bongo górskiego. 

Bongo leśne to du-
ży ssak, największa leś-
na antylopa afrykańska. 
Samiec potrafi osiągnąć 
masę 250 kg. Zarówno 
samica jak i samiec po-
siadają rogi. Na ciele 
bongo możemy zauwa-
żyć charakterystyczne 
cienkie białe pasy na 
brązowej sierści. Dzięki 
nim bongo trudno po-
mylić z jakimkolwiek 
innym zwierzęciem. Na-
prawdę warto się z nim 
spotkać.

Po dcz a s  w i z y t y  
w ogrodzie nie pomiń-
cie również ptaszarni. 
Ptaki zawsze wzbudza-
ją duże zainteresowa-
nie, ale teraz warto tam zajrzeć, bo 
być może uda się wam dostrzec ma-
łe puchoczuby, które nie tak daw-

no wykluły się we Wroc-
ławiu. Potrzebowały one 
nieco pomocy człowieka, 
bo rozwijały się w inkuba-
torze. Jak mówią ich opie-
kunowie, pisklęta dosłow-
nie rosną w oczach i mają 
wilczy apetyt, zyskując  
1,5 grama masy ciała 
dziennie. 

Puchoczuby to ptaki  
z rodziny kurowatych, które 
wykluły się we Wrocławiu 
po raz pierwszy od wielu 
lat. Dotychczasowe próby 
pozostawienia zapłodnio-
nych jaj puchoczubów  
w wolierze nie przyniosły 
piskląt. Matka nie zdążyła 

ich wysiedzieć, bo atakowały je inne 
ptaki z tej samej woliery, głównie ta-
cy oportuniści pokarmowi jak szpaki 
balijskie i słodniki. Puchoczuby dzie-
lą wybieg także z trerona-
mi różowopierśnymi, ko-
rońcami plamoczubymi, 
pstropiórami i sroczkiem 
białorzytnym. Puchoczu-
by swoją nazwę wzięły 
od charakterystycznego 
czuba na głowie, którego 
młode osobniki niestety 
nie mają. Mają za to szpo-
ny, więc nie do końca pasuje do nich 
ich druga nazwa –  bezszpony. Trze-
cia nazwa to kuropatwy koroniaste, 
bo rzeczywiście czub na ich głowie 
przypomina koronę. Jak dorosną, na 
pewno uda się ją zobaczyć…

Pisząc o wrocławskim zoo trze-
ba też wspomnieć o nagrodach, ja-

Dzień krótki. Atrakcji dużo

kie całkiem niedawno otrzymał 
Radosław Ratajszczak, szef wroc-
ławskiej placówki do lutego tego 
roku. Wieloletni dyrektor, a następ-

nie prezes wrocławskiego 
zoo, został uhonorowany 
nagrodą Heiniego Hedi-
gera przyznawaną przez 
WAZA (Światowe Stowa-
rzyszenie Ogrodów Zoo-
logicznych i Akwariów). 
Jest to najważniejsza na-
groda WAZA, porówny-
wana do biologicznego 

Nobla. Doceniono zaangażowanie 
Radosława Ratajszczaka w popra-
wę standardów światowych ogro-
dów zoologicznych. Podkreślono 
także zaangażowanie w programy 
ochrony gatunkowej w krajach Azji 
Południowo-Wschodniej. 

(ipr)Puchoczuby to ptaki z rodziny kurowatych, które wykluły się we Wrocławiu po raz pierwszy od wielu lat 

Bongo leśne to duży ssak, największa leśna antylopa afrykańska 
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