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– Nie będę ubiegał się o ponowne wójtowanie i swojej decyzji nie zmienię – kategorycznie twierdzi 
wójt gminy Kobierzyce RYSZARD PACHOLIK. – Uważam, że z powodzeniem dalej zarządzać gminą 
może mój dotychczasowy zastępca PIOTR KOPEĆ (na zdjęciu z prawej). – Ale decyzja jeszcze nie 
zapadła i na razie robię co do mnie należy – dodaje PIOTR KOPEĆ. – Pracuję na rzecz całej naszej 
społeczności, znam dobrze i od wielu już lat gminę Kobierzyce i jej mieszkańców, których mam  
w swoim sercu, i doskonale wiem, co robić, aby polepszać komfort ich życia. A co do decyzji 
startu w wyborach, to przyjdzie ona w odpowiednim czasie i automatycznie.

– Tegoroczny budżet wynosi po stronie dochodów 200 mln zł i 240 mln zł po stronie wydatków.  
Do najważniejszych tegorocznych działań Powiatu Wrocławskiego zaliczam kontynuację przebudowy 
dróg powiatowych, których mamy ponad 560 km – mówi starosta wrocławski ROMAN POTOCKI.  
– Ponadto będziemy budować chodniki i realizować nasz wieloletni autorski program  
„Bezpieczna droga”, wspólnie z gminami należącymi do powiatu wrocławskiego, dzieląc się  
po połowie kosztami jego realizacji. To także finansowanie i wzmocnienie naszych jednostek 
oświatowych. Będzie też niemało programów prozdrowotnych.

Drogi, oświata  
i programy prozdrowotne

Postawili  
na wysoki standard
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W trosce o bezpieczeństwo

Szansą zewnętrzne dotacje

– Cały czas realizujemy program związany z odnawianiem bazy 
samochodowej w naszych OSP – podkreśla wójt gminy Krośnice 
ANDRZEJ BIAŁY. – Niedawno kupiliśmy średni samochód strażacki 
dla OSP Łazy, a z Państwowej Straży Pożarnej pozyskaliśmy  
ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Zatem flota naszych  
wozów strażackich została mocno odnowiona. I dzisiaj  
już się nie martwimy, że nie będzie czym wyjechać do akcji.

– Nasz samorząd oszczędnie gospodaruje funduszami,  
ograniczono nam bowiem dochody budżetowe, zmniejszając 
wpływy z podatku PIT – zauważa burmistrz Olszyny LESZEK LEŚKO. 
– Do tego inflacja, podwyżki cen, także materiałów budowlanych 
i nośników energii. W tak trudnej sytuacji trzeba doceniać każdy 
sukces i – jako gmina popegeerowska – pozyskaliśmy promesę  
opiewającą na 4,9 mln zł na modernizację stadionu miejskiego.
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Kolejny inwestycyjny rok
W Dobromierzu na tegoroczne inwestycje zaplanowano blisko  
15 mln zł – 34 proc. ogólnej sumy wydatków budżetowych. – Przed 
nami kolejny rok proinwestycyjny – ocenia wójt JERZY ULBIN. – A co 
do wyborów samorządowych, to już wcześniej zdecydowałem się  
na ponowne ubieganie się o stanowisko wójta gminy Dobromierz.  
Mam sporo pomysłów na rozwój gminy, wiele życiowej energii 
i jest we mnie duża ochota do działania na rzecz ogółu.
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Mity, fakty, opowiastki
Powiatom przydałaby się zmiana  
w organizacji dochodów. Odpis  
z podatku PIT stanowi główny dochód 
powiatów, a po obniżce tego podatku 
wpływy do budżetów powiatów 
znacznie zmalały. Inwestycje w służbę 
zdrowia, optymalizacja kosztów 
ponoszonych na oświatę oraz budowa 
dróg – to od lat najważniejsze 
wyzwania powiatów, a w roku 
ubiegłym ich źródłem problemów  
była także gospodarka odpadami  
i zmiany prawne jej dotyczące. 
Niestety, jednorazowa subwencja 
wyrównawcza na poczet  
utraconych dochodów – zdaniem  
wielu starostów – nie pokryła strat.

• • •
Aż 195 mln zł zamierzają w tym roku 
przeznaczyć na inwestycje Żory  
na Śląsku – i jest to rekordowa kwota 
w historii miasta. Tegoroczny budżet 
miasta jest rekordowy nie tylko ze 
względu na poziom inwestycji,  
ale również – co jest mniej 
optymistyczne – z powodu 77 mln zł 
deficytu. Dochody miasta zaplanowano 
na prawie 524 mln zł, natomiast wydatki 
oszacowano na 601 mln zł. Wskaźnik 
zadłużenia miasta wyniesie 8,52 proc., 
przy dopuszczalnym poziomie  
15,51 proc. – i samorząd szuka 
oszczędności. Zrezygnowano 
z zewnętrznego podświetlenia 
niektórych budynków, obniżono 

temperaturę w budynkach użyteczności 
publicznej, a w miejskich jednostkach 
nie powstają dodatkowe etaty. Ponadto 
planowana jest wymiana oświetlenia 
na energooszczędne i budowa dużej 
farmy fotowoltaicznej. Najwięcej 
środków finansowych w roku 2023 
zostanie przeznaczonych w Żorach 
na budowę i remonty dróg – łącznie 
aż 76 mln zł. Ponad 41 mln zł będzie 
kosztowała budowa otwartego basenu 
w Żorach-Roju. Ponadto w budżecie 
zabezpieczono również 10,3 mln zł 
na dokończenie renowacji Zespołu 
Parkowo-Pałacowego w Baranowicach 
oraz budowę przylegającego do niego 
parku rekreacyjno-sportowego.

• • •
Samorząd Rzeszowa przygotował 
specjalny słownik, który ma pomóc 
mieszkańcom w poprawnej segregacji 
śmieci. W słowniku na liście rodzajów 
odpadów komunalnych znajduje się 
ponad tysiąc pozycji, jest też wskazane, 
do których pojemników powinny trafić. 
Słownik jest już dystrybuowany 
w przedszkolach, szkołach oraz  
na osiedlach m.in. z pomocą spółdzielni 
mieszkaniowych. Ponadto słownik 
zawiera opis symboli na opakowaniach, 
tak aby można było dokonywać 
świadomych zakupów produktów, 
które nadają się do recyklingu. Poza 
tym zawarto w nim informacje o tym, co 
warto samodzielnie kompostować, 

i które odpady zaliczamy do frakcji bio,  
jak również, dlaczego palenie odpadów 
szkodzi. W Rzeszowie corocznie 
powstaje ponad 70 tys. ton  
odpadów komunalnych, a miasto 
przeznacza na gospodarkę odpadami 
około 62 mln zł rocznie. Zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, 
samorządy z każdym rokiem mają 
obowiązek wyselekcjonować  
i przetworzyć ich coraz więcej. W roku 
2023 ma to być 35 proc. z ogólnej 
masy wszystkich odebranych od 
mieszkańców odpadów, w kolejnych 
latach limit wzrośnie do 70 proc.

• • •
Jest tajemnicą poliszynela, że  
– używając kolokwializmu – regiony 
napędzają polską gospodarkę, lecz 
oczywiście nie wszystkie jednakowo.  
W roku 2021 region warszawski, 
stołeczny, generował 17,5 proc. 
polskiego PKB, a najszybciej 
rozwijającym się regionem w kraju było 
województwo pomorskie (pomorski PKB 
wzrósł w ciągu roku o 15,8 proc.  
– ze 136 mld zł w roku 2020 do 157 mld zł  
w roku 2021). Na drugim miejscu 
uplasował się Śląsk (wzrost o 14,9 proc.), 
a na trzecim woj. opolskie. Najwolniej 
rozwijały się województwa łódzkie  
i podlaskie.

• • •
Położona w Słupsku (woj. pomorskie) 
między ulicami Hanki Ordonówny  

i Marka Grechuty droga gruntowa, która 
przeznaczona jest pod drogę publiczną, 
decyzją radnych miejskich zyskała 
nazwę Johna Lennona. Inicjatorem 
tego był radny Kazimierz Czyż, ale 
jego wniosek nie spełniał wymogów 
formalnych i inicjatywę uchwałodawczą 
przejęła prezydent Słupska. Wskazana 
ulica znajduje się w okolicy, gdzie 
upamiętniani są znani muzycy. Projekt 
zyskał pozytywną opinię komisji spraw 
społecznych rady miejskiej i został 
poddany konsultacjom, w których 
udział wzięło 13 osób. Osiem z nich 
poparło projekt.

• • •
Rozszczelnienie betonowej nawierzchni, 
zazielenienie oraz retencję wód 
deszczowych zakłada koncepcja  
nowego zagospodarowania  
placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej, 
pełniącego w tym mieście funkcję rynku. 
Dzisiaj brak cienia i duże nasłonecznienie 
sprawiają, że miejsce to jest wyspą 
ciepła. Dodatkową wadę stanowi brak 
zieleni i ograniczenia w funkcjonowaniu 
ogródków gastronomicznych. 
Rozwiązaniem ma być demontaż  
jednej czwartej nawierzchni rynku  
z płyt i kostek betonowych, a następnie 
nasadzenie zieleni: niskiej, czyli bylin 
i krzewów, oraz wysokiej – drzew 
odpornych na suszę i dostosowanych 
do warunków miejskich, jak platan 
klonolistny, klon polny, klon czerwony 
czy lipa srebrzysta. Elementem nowego 
zagospodarowania rynku ma być 
wykorzystanie retencji wód opadowych. 
W tym celu zasugerowano budowę 

zbiornika retencyjnego z systemem 
podlewania roślinności. Dodatkowo 
przewiduje się likwidację nieczynnej, 
centralnie usytuowanej fontanny oraz 
utworzenie miejsc do siedzenia, pergoli  
i ogródków gastronomicznych. 
Koncepcja proponuje umieszczenie 
dwóch pawilonów gastronomicznych  
w południowo-wschodnim  
i południowo-zachodnim narożniku 
placu, przy jego fragmencie 
przeznaczonym pod ogródki 
gastronomiczne. Pozostała część placu 
ma dzielić się na strefy: zieleni, rekreacji 
i wypoczynku oraz umożliwiającą 
organizację małych wydarzeń  
w zachodniej części, w pobliżu kościoła. 

• • •
Do burmistrza Czerniejewa  
(woj. wielkopolskie) miały napływać 
niepokojące sygnały o tajemniczej 
kobiecie, która pojawiła się na terenie 
gminy, rozpytując ludzi m.in. o gryzonie 
i koty. W związku z tym burmistrz 
Tadeusz Szymanek wydał oficjalny 
komunikat, zalecając mieszkańcom 
ostrożność. Sprawa wyjaśniła się po 
kilku dniach dzięki radzie sołectwa 
Szczytniki Czerniejewskie, bowiem 
radni opublikowali w mediach 
społecznościowych pismo Państwowej 
Akademii Nauk. Wynika z niego, że 
ową tajemniczą kobietą jest dr Sylwia 
Pustkowiak prowadząca badania 
na terenie Czerniejewa. Zbiera ona 
informacje o zwierzętach  
w gospodarstwach rolnych, na zlecenie 
Instytutu Biologii Ssaków PAN.

Podglądacz samorządowy
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W województwie opolskim 
zostanie w najbliższym czasie  
zamontowanych 71 urządzeń  
monitorujących powietrze. 
To jeden z elementów 
projektu LIFE, 
którego celem jest 
minimalizowanie 
zanieczyszczenia 
powietrza. 

Już w najbliższym czasie 
w gminach, które uczestniczą 
w projekcie LIFE zostaną za-
instalowane mierniki zanie-
czyszczenia powietrza. Dostęp 
do danych będzie miał każdy 
mieszkaniec.

– Weryfikujemy miejsca, gdzie 
już działają takie urządzenia. Dane  
z nich wszystkich trafią do jednego 
systemu. Czujniki będą mierzyć wie-

le danych – m.in. pyłu zawieszonego  
PM 2,5 i PM 10 oraz poziomu ben-
zopirenu – mówi Tomasz Krystosek, 
koordynator programu LIFE.

W styczniu, w trakcie posiedze-
nia 9. Komitetu Sterującego Projek-
tem LIFE, podsumowano dotych-
czasowe działania. Jak informuje 
Antoni Konopka, członek Zarządu 

Województwa Opolskiego, podpi-
sano umowę z Narodowym Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. 

– W związku z tym mamy 
czas do końca roku, żeby zrea-
lizować i zakończyć nasz pro-
gram – mówi Antoni Konopka.  

Dodaje, że wprowadzone 
przez rząd przyzwolenie do pa-
lenia węglem gorszej jakości 
prawdopodobnie będzie miało 
wpływ na analizy związane ze 
zwalczaniem smogu. 

– Można powiedzieć, że 
przez działania rządowe nasza 
uchwała o ochronie powietrza 

jest do kwietnia zawieszona. Obec-
nie nadal trwa inwentaryzacja źró-
deł ciepła w domach prywatnych. 
Przygotowana jest baza danych  
z inwentaryzacją źródeł niskiej emi-

sji i wydanymi decyzjami – mówi 
Antoni Konopka.

Dodajmy, że – w ramach tego 
programu – do tej pory gminy na 
Opolszczyźnie otrzymały m.in. ka-
mery termowizyjne, zorganizowano 
spotkania i szko-
lenia dla gmin-
nych koordyna-
torów,  k tórzy  
w zeszłym roku 
zakończyli studia 
podyplomowe.

• • •
Program LIFE 

to projekt unij-
ny. To narzędzie do skuteczniejszej 
dbałości o czyste powietrze. Decy-
zja Komisji Europejskiej o przyzna-
niu dofinansowania na realizację 
opolskiego projektu w ramach pro-
gramu LIFE zapadła w 2020 roku. 

Partnerem w programie jest m.in. 
Politechnika Opolska.

Samorządy razem z naukowca-
mi i urzędem marszałkowskim re-
alizują projekt, zapewniający lep-
sze zarządzanie jakością powietrza 

w regionie. To 
dzia łan ia sku-
pione wokół edu-
kacji,  budowa-
nia świadomości, 
p r z ygo towa n ia 
specjalistów, uzu-
pełniające projek-
ty infrastruktu-
ralne. Założeniem 

było m.in. stworzenie platformy 
współpracy i jednolity system in-
formacyjny wspierający realiza-
cję programu ochrony powietrza  
w regionie. 

(umwo)

Tegoroczne Targi EKOTECH 
odbędą się od 8 do 9 marca 
w Kielcach. Samorządowcy, 
przedsiębiorcy oraz wszystkie 
osoby zainteresowane 
kwestiami gospodarowania 
odpadami komunalnymi  
będą mogli wziąć udział  
w branżowych spotkaniach  
– konferencjach, wykładach  
i warsztatach. 

Co roku w Kielcach spotyka-
ją się producenci i dystrybutorzy 
maszyn oraz najnowocześniejszych 

rozwiązań służących ochronie śro-
dowiska i gospodarce odpadami. 
Tak samo będzie i w tym roku. 
Przy czym oczywiście każda edy-
cja kieleckich targów to prezentacja 
nowych, coraz bardziej nowocze-
snych rozwiązań. 

Jak zawsze, będzie okazja do 
poznania najnowszych rozwiązań 
branżowych i nawiąza-
nia kontaktów z poten-
cjalnymi klientami oraz 
relacji biznesowych, któ-
re procentują w przy-
szłości. Szeroka oferta 
produktów i usług bran-
ży komunalnej prezento-
wana w jednym miejscu  
i czasie może stanowić in-
spirację dla biznesu, ale również 
kierunki poszukiwań najnowszych 
rozwiązań dla jednostek samorządu  
terytorialnego.

Poczujmy, jak jest naprawdę

Celem ogólnym programu LIFE 
jest wspieranie przejścia  
na zrównoważoną, 
energooszczędną, opartą  
na odnawialnych źródłach energii,  
neutralną dla klimatu i odporną  
na zmiany klimatu gospodarkę  
o obiegu zamkniętym. 

Kielce to miejsce 
dla ekosamorządów

W Targach EKOTECH biorą 
udział specjaliści z branży komu-
nalnej, najlepsi producenci maszyn 
i urządzeń wykorzystywanych w go-
spodarce odpadami oraz producen-
ci rozwiązań transportu odpadów 

czy usług związanych z segrego-
waniem śmieci. Wśród wystawców, 
którzy zapowiedzieli swoją obec-
ność w tegorocznej edycji nie braku-
je firm oferujących nowoczesne roz-
wiązania technologiczne w zakresie  
gospodarowania odpadami.

Targom towarzyszy szereg im-
prez dodatkowych. Seminaria, wy-

kłady, szkolenia to niero-
zerwalna część kieleckich 
spotkań. Między innymi 
branżowe, wyspecjalizo-
wane seminaria przygoto-
wały firmy Katalizator (re-
dukcja lotnych związków 
organicznych) i Ekolog 
(pozwolenia zintegrowa-
ne i wodnoprawne, rapor-

ty oceny oddziaływania na środo-
wisko, analiza akustyczna i pomiar 
emisji). Będzie też okazja do spotka-
nia z przedstawicielami NFOŚiGW. 

Warto zaznaczyć, że prawie 12 mi-
liardów złotych Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej przeznaczy w 2023 roku 
na projekty środowiskowe. W puli 
środków zabezpieczono prawie mi-
liard złotych na gospodarkę wodno-
-kanalizacyjną oraz 670 milionów 
na gospodarkę odpadami. Natomiast 
ponad 8 miliardów trafi do benefi-
cjentów w formie dotacji. 

W trakcie Targów EKOTECH 
samorządowcy, przedsiębiorcy oraz 
wszystkie osoby zainteresowane 
kwestiami gospodarowania odpada-
mi komunalnymi będą mogli wziąć 
udział w branżowych spotkaniach: 
konferencjach, wykładach i warszta-
tach. W programie przyszłorocz-

nego spotkania branży komunalnej 
oprócz cyklicznie organizowanych 
wydarzeń towarzyszących nie bra-
kuje spotkań, które odbędą się po raz 
pierwszy. W ostatnich latach w bran-
ży komunalnej w Polsce wprowa-
dzane są liczne zmiany w przepisach 
poświęconych gospodarowaniu odpa-
dami. Wdrożenie nowych systemów  
i regulacji wymaga zastosowania od-
powiednich rozwiązań, które w pew-
nym stopniu determinują dynamiczny 
rozwój branży komunalnej. Zacho-
dzące zmiany w sektorze gospodarki 
odpadami to jedno z wielu zagadnień, 
jakie poruszone zostaną podczas  
23. edycji Targów Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Odpadami. Zmiany 
te są także ważne dla samorządow-

ców, którzy na co dzień mają do czy-
nienia z tymi problemami. Chodzi tu 
tak o wdrożenie nowoczesnych roz-
wiązań, jak i optymalizację kosztów, 
co w ostatnich latach ma szczególne 
znaczenie dla wójtów, burmistrzów  
i prezydentów.

Targom Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Odpadami EKOTECH 
towarzyszyć będą jubileuszowe 
Międzynarodowe Targi Energetyki 
i Elektrotechniki oraz Odnawial-
nych Źródeł Energii ENEX. 

(olo)
Więcej informacji o tegorocznej 

edycji Targów Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Odpadami EKOTECH 
znaleźć można na stronie: 

www.targikielce.pl/ekotech

Targi EKOTECH corocznie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów 
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Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Rozmowa ze starostą powiatu 
wrocławskiego ROMANEM 
POTOCKIM

– Nowa siedziba Powiatu Wroc-
ławskiego została oddana do użyt-
ku i trzeba się chyba do niej przy-
zwyczaić.

– Rzeczywiście jest nowa siedziba, 
nowe pomieszczenia i bardzo się cie-
szę, że mieszkańcy powiatu wrocław-
skiego są obsługiwani przez pracow-
ników naszego starostwa w lepszych 
warunkach. Jako pierwszy otworzyli-
śmy w niej wydział komunikacji, trak-
tując to priorytetowo…

– …pewnie dlatego, że jest naj-
częściej odwiedzanym przez klien-
tów wydziałem starostwa…

– …i używając kolokwializmu  
– najbardziej obciążonym, gdzie ku-
mulowały się zazwyczaj kolejki. Dla-
tego też w ubiegłym roku zdecydowa-
liśmy się na otwarcie kilku oddziałów 
zamiejscowych tegoż wydziału. 
Chciałbym podkreślić, że dzisiaj ten 
wydział jest nowoczesny, z wdrożo-
nym systemem kolejkowym, i monito-
rując jego funkcjonowanie, nie zauwa-
żyłem tam większych kolejek. Ludzie 
obsługiwani są sprawnie, nie ma zato-
rów i właśnie o to nam chodziło.

– Pewnie także o to, aby pracow-
nicy starostwa funkcjonowali w bar-
dziej komfortowych warunkach, co 
przecież przekłada się na jakość 
świadczonych usług.

– To jasne, bowiem nie jest tak, jak 
niektórzy mówili – że to starosta i za-
rząd wybudowali sobie fajną siedzi-
bę. Naszym nadrzędnym i jedynym 
celem było stworzenie miejsca, które 
polepszyłoby obsługę mieszkańców 
powiatu wrocławskiego i stworzyło 
lepsze warunki pracy dla urzędników. 
Drugim ważnym wydziałem, o któ-
rym powinienem wspomnieć, jest wy-
dział budownictwa. Powiat wrocław-
ski rozwija się bardzo dynamicznie 
i na naszym terenie mieszka dzisiaj 
około 250 tys. osób. Gdy przed laty 

przenosiliśmy się z Podwala do sie-
dziby przy ul. Tadeusza Kościuszki, 
mieszkańców powiatu wrocławskiego 
było około 130 tys. Teraz jest ich pra-
wie dwa razy więcej, a co za tym idzie  
– w naszej siedzibie obsługujemy dwa 
razy więcej klientów niż kiedyś. Aby 
temu sprostać, dobudowaliśmy do na-
szej siedziby skrzydło C o powierzch-
ni 3600 metrów kwadratowych.

– Trochę to trwało…
– Dwa lata, lecz najważniejsze jest 

to, że zdążyliśmy wybudować ten bu-
dynek, korzystając jeszcze ze starych 
cen materiałów. Koszt wybudowania 
takiego obiektu w centrum Wrocławia 
okazał się relatywnie niski.

– Zatem dobrze było zaryzyko-
wać, i to w dobrym momencie…

– …bowiem gdybyśmy nie pod-
jęli wtedy tej decyzji o budowie, to 
po pierwsze teraz borykalibyśmy się  
z o wiele wyższymi cenami materia-
łów budowlanych, a po drugie za pół 
roku mielibyśmy ogromne problemy  
z obsługą klientów, którzy tłoczyliby 
się na korytarzach starostwa. To był 

ostateczny czas na podjęcie decyzji 
o rozbudowie siedziby starostwa po-
wiatu wrocławskiego, z czego jestem 
bardzo zadowolony i usatysfakcjono-
wany, i serdecznie dziękuje wszyst-
kim tym, którzy przyczynili się do 
sprawnego dobudowania skrzydła C. 
Także radnym, którzy stanęli przed 
trudną decyzją, będąc pod presją ata-
ków opozycji. Krytykowano nas za to, 
że w czasach kryzysu budujemy sobie 
pałace, lecz – w mojej ocenie – było to 
niesprawiedliwe i zupełnie chybione. 
Ta budowa była po prostu koniecznoś-
cią wypływającą z szacunku do ludzi.

– Czym w roku 2023 będzie zaj-
mował się przede wszystkim Powiat 
Wrocławski? Jakie będą priorytety?

– Tegoroczny budżet wyno-
si po stronie dochodów 200 mln zł  
i 240 mln zł po stronie wydatków. Do 
najważniejszych tegorocznych dzia-
łań Powiatu Wrocławskiego zaliczam 
kontynuację przebudowy dróg powia-
towych, których mamy ponad 560 km. 
Ponadto będziemy budować chodniki 
i realizować nasz wieloletni autorski 
program „Bezpieczna droga”, wspól-
nie z gminami należącymi do po-
wiatu wrocławskiego, dzieląc się po 
połowie kosztami jego realizacji. To 
także finansowanie i wzmocnienie 
naszych jednostek oświatowych. Na 
terenie powiatu wrocławskiego mamy 
dwie szkoły średnie, PZS 1 w Krzy-
żowicach i PZS 3 w Sobótce, które 
dzisiaj w pełni są zapełnione przez 
uczniów, także dzięki wyżowi demo-
graficznemu. Ten wyż najprawdopo-
dobniej zniknie za dwa lata, lecz wi-
dząc rozwój osadnictwa i liczbę osób 
zasiedlających nasze tereny, jestem 
przekonany, że nasze szkoły nadal 
będą zapełnione. Poza tym podczas 
ostatniej dyskusji dotyczącej strategii 

rozwoju oświaty w powiecie debato-
waliśmy nad potrzebą wybudowania  
w przyszłości trzeciej szkoły śred-
niej. Ta placówka mogłaby powstać  
w jednej z czterech gmin – Żórawinie, 
Siechnicach, Czernicy lub Długołęce. 
Poza tym rozważamy budowę ośrod-
ka specjalnego dla dzieci z niepełno-
sprawnościami. Dzisiaj te dzieci uczą 
się i pracują w ośrodku w Wierzbi-
cach, który jest prowadzony przez Po-
wiat Wrocławski wspólnie z siostrami 
zakonnymi. W ubiegłym roku dosta-
liśmy 1,5 mln zł z Polskiego Ładu na 
opracowanie koncepcji i projektu bu-
dowy nowej placówki. Koncepcja jest 
już zrobiona i przyjęta przez Zarząd 
Powiatu Wrocławskiego, teraz zajmie-
my się przygotowaniem przetargu wy-
łaniającego wykonawcę projektu tej 
placówki, która zajmie obszar około 
sześciu tysięcy metrów kwadratowych 
– wraz z garażami, patio, salkami ko-
rekcyjnymi i halą sportową.

– Zapewne będziecie musieli po-
szukać na to funduszy zewnętrz-
nych.

– Niedawno rozmawiałem o tym 
z prezesem Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Nowa placów-
ka pochłonie wstępnie około 40 mln zł,  
ale mamy szansę pozyskać na jej bu-
dowę dofinansowanie z NFOŚiGW  
w wysokości 30 proc., tj. ok. 12 mln zł.  
A ponieważ zamierzamy zbudować 
halę sportową, to w grę wchodzą także 
dotacje z Ministerstwa Sportu i Totali-
zatora Sportowego, a może pojawi się 
też szansa na fundusze unijne. Zatem 
liczę na to, że większość kosztów zwią-
zanych z budową ośrodka specjalnego 
dla dzieci z niepełnosprawnościami 
będzie pokryta funduszami zewnętrz-
nymi i jeśli wszystko pójdzie dobrze, 

Drogi, oświata
i programy prozdrowotne

to ruszymy z tym przedsięwzięciem, 
rozkładając jego realizację na trzy lata. 
Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze 
w tym roku ogłosić przetarg na wyło-
nienie wykonawcy projektu, a w przy-
szłym roku przetarg wyłaniający wy-
konawcę zadania.

– W tym roku będą też działać 
pod waszymi auspicjami powiatowe 
rady seniorów i młodzieży.

– Są to nowe powołane przez nas ra-
dy i o ile rada seniorów jest już ukon-
stytuowana i działa, to młodzieżowa 
rada powiatu wrocławskiego miała do-
tychczas jedynie spotkania organiza-
cyjne. Na sesji Rady Powiatu Wrocław-
skiego przyjęto uchwałę o powołaniu 
młodzieżowej rady i o tym, jak się bę-
dzie ona konstytuować. Zapewne nie-
bawem odbędą się wybory do tej rady, 
która będzie wspierać starostę i Zarząd 
Powiatu Wrocławskiego w działalno-
ści skierowanej do młodzieży.

– A programy zdrowotne?
– Będzie ich niemało. Od kilku lat 

organizujemy Białe Niedziele, które  
z roku na rok cieszą się coraz większą 
popularnością mieszkańców powiatu 
wrocławskiego, także dlatego, że od 
ubiegłego roku zwiększyliśmy liczbę 
lekarzy specjalistów biorących w nich 
udział. W ubiegłym roku zorganizo-
waliśmy pilotażowo dwa programy 
zdrowotne – „Walizka telemedyczna” 
dla seniora i zdalny monitoring KTG 
dla kobiet będących powyżej 34. ty-
godnia ciąży. Programy tego typu bę-
dą przez nas kontynuowane w roku 
2023. Zamierzamy także realizować 
program profilaktyki zdrowotnej, do-
tyczący chorób odkleszczowych, czyli 
badań w kierunku boreliozy, oraz zająć 
się rehabilitacją seniorów z wykorzy-
staniem najnowszych osiągnięć tele-
medycznych. Zaplanowane jest rów-
nież przeprowadzenie pilotażowego 
programu walki z nadwagą i otyłoś-
cią, wśród uczniów klas 1-3 podsta-
wówek, i będziemy prawdopodobnie 
pierwszym powiatem w Polsce, który 
się tym zajmie. Drugim pilotażowym 
programem przez nas realizowanym 
będzie program wsparcia psycholo-
gicznego młodzieży w wieku 15-18 lat 
– wsparcie w sytuacjach kryzysowych 
za pomocą platformy online, oferują-
cych spotkania z psychologiem, peda-
gogiem czy dietetykiem.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

– Jest nowa siedziba, nowe pomieszczenia i bardzo się cieszę, że mieszkańcy powiatu wrocławskiego są obsługiwani przez pracowników naszego 
starostwa w lepszych warunkach – podkreśla starosta Roman Potocki

Rozbudowany budynek starostwa – dobudowane skrzydło C o powierzchni 3600 metrow kwadratowych
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Starostwo Powiatowe  
we Wrocławiu

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

starostwo@powiatwroclawski.pl
www.powiatwroclawski.pl
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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

Rozmowa z wójtem gminy 
Krośnice ANDRZEJEM BIAŁYM

– Jedną z ważnych sfer sa-
morządowego życia są działania 
podnoszące poziom bezpieczeń-
stwa mieszkańców. To nakłady na 
drogi oraz chodniki, lecz także 
na policję i straże pożarne, także 
ochotnicze. Jest tajemnicą poliszy-
nela, że właśnie ochotnicze straże 
pożarne odgrywają niebagatelną 
rolę w zapewnieniu bezpieczeń-
stwa w gminach.

– Poczucie bezpieczeństwa jest 
naturalną potrzebą każdego czło-
wieka, choć – jeśli nic złego się nie 
dzieje – to na co dzień nie zaprzą-
tamy sobie tym głowy. Dobrze jest, 
aby o to bezpieczeństwo dbały rów-
nież władze gminne. Dotknął nas 
COVID-19, który przecież zupełnie 
nie zniknął i nie wiemy, co z tym 
dalej będzie, a za naszą wschod-
nią granicą od roku toczy się wojna 
w Ukrainie. To wszystko pokazu-
je, że warto inwestować w szeroko 
rozumiane bezpieczeństwo, a jed-
nym z segmentów tej działalności 
jest wspieranie ochotniczych straży 
pożarnych.

– Ile OSP jest na terenie gminy 
Krośnice?

– Mamy sześć jednostek OSP 
– Wierzchowice, Bukowice, Łazy, 
Brzostowa, Grabownica i Kuźnica 
Czeszycka. Z tego dwie jednostki – 
Wierzchowice i Bukowice – są ujęte 
w Krajowym Systemie Ratowniczo-
-Gaśniczym. Nasz samorząd przez 
ostatnie lata dość mocno wspierał 
naszych strażaków ochotników. Gdy 
zostałem wójtem i zacząłem zarzą-
dzać gminą Krośnice, wybrano mnie 
także na prezesa zarządu Oddziału 
Gminnego OSP i szybko zoriento-
wałem się wtedy, w jakiej sytuacji 
są nasze jednostki…

– …i w jakiej były?
– Stan techniczny samochodów 

był raczej średni lub zły, i to nie 
z powodu ich wieku. Strażackie sa-

mochody generalnie nie należą do 
zbyt intensywnie eksploatowanych, 
jeśli weźmiemy pod uwagę długość 
przejazdów. Ważniejszy jest ich stan 
techniczny, który w naszych OSP 
pozostawiał wiele do życzenia. Nie-
stety, zbyt często niektóre samocho-
dy wyjeżdżały na akcje i nie wraca-
ły o własnych siłach do remiz. Były 
to starsze pojazdy w złym stanie 
technicznym i trzeba było coś z tym 
zrobić. Nie było to proste, bowiem 
średni samochód ratowniczo-gaśni-
czy kosztuje około miliona złotych, 
co jest niesamowitym wydatkiem 
dla takiej gminy jak Krośnice. Ale 
szukaliśmy różnych sposobów, aby 
unowocześnić zasoby samochodowe 
naszych strażaków i od roku 2016 
rozpoczęliśmy wymianę tych po-
jazdów.

– Od czego zaczęliście?
– Właśnie w roku 2016 kupiliśmy 

pierwszy samochód dla OSP Wierz-
chowice, które wtedy były jedyną 

jednostką na terenie naszej gminy, 
działającą w ramach KSRG. Od nich 
zaczęliśmy, także dlatego, że mieli 
najwięcej wyjazdów, i tak jest do 
dzisiaj.

– Kto szefuje w tej jednostce?
– Pani prezes Joanna Niśkiewicz. 

Stało się to po raz pierwszy w hi-
storii naszej gminy, że kobieta obję-
ła takie stanowisko, ale została ona 
także prezesem oddziału gminne-
go, a ja zrezygnowałem już o ubie-
ganie się o tę zaszczytną funkcję. 
Pani Joanna jest również pracowni-
kiem gminy i w zasadzie od samego 
początku zajmowała się sprawami 
jednostek OSP. Po Wierzchowi-
cach wymienialiśmy samochody
w innych jednostkach, m.in. w OSP 
Bukowice, które w międzyczasie 
weszły do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego, co jest nie-
małym sukcesem, bowiem jednost-
ka ta musiała spełnić odpowiednie 
wymogi. Następnie kupiliśmy uży-

wany samochód 
dla OSP Kuźnica 
Czeszycka. Chcę 
też podkreślić, że 
przełomowy był 
rok 2020, w którym 
po raz pierwszy od 
kilkudziesięciu lat 
udało nam się pozy-
skać dofinansowa-
nie i nabyć fabrycz-
nie nowy średni 
samochód strażacki
na podwoziu MAN-a.
Było to wielk ie 
święto i radosne wy-
darzenie dla naszej 
braci strażackiej, 
która takimi wyda-
rzeniami po prostu 
żyje. Cóż, strażacy 

potrafią cieszyć się z drobnych suk-
cesów, ale jeśli trafia do nich zu-
pełnie nowy wóz, to radość i duma 
są ogromne.

– W jakich zdarzeniach uczest-
niczą wasze jednostki OSP?

– Wcześniej nasi strażacy wyjeż-
dżali przede wszystkim do pożarów, 
lecz dzisiaj ciężar ich działań prze-
nosi się na zdarzenia drogowe. Po-
nadto niejednokrotnie pomagali na 
przykład przy zasłabnięciach ludzi, 
a podczas pandemii rozwozili żyw-
ność osobom będącym na kwaran-
tannie. Poza tym nierzadko usuwali 
skutki kataklizmów pogodowych, 
choćby wichur. Dobrze pamiętam, 
jak w roku 2017 orkan Ksawery dał 
nam – używając kolokwializmu – 
nieźle popalić, niszcząc drzewostan 
w naszej gminie. Nasi strażacy mieli 
wtedy pełne ręce roboty, a działali 
pod presja zagrożenia życia.

– Jak jeszcze chcecie pomóc 
waszym druhnom i druhom?

– Cały czas realizujemy program 
związany z odnawianiem bazy sa-
mochodowej w naszych OSP. Cał-
kiem niedawno kupiliśmy średni 
samochód strażacki na podwoziu 
MAN-a dla OSP Łazy, a w między-
czasie z Państwowej Straży Pożar-
nej pozyskaliśmy ciężki samochód 
ratowniczo-gaśniczy. Zatem flota 
naszych wozów strażackich została 
mocno odnowiona. To nas niezmier-
nie cieszy, ponieważ dzisiaj już się 
nie martwimy, że nie będzie czym 
wyjechać do akcji.

– Czy to jedyne problemy?
– Zderzyliśmy się też z kłopota-

mi związanymi z brakiem kierow-
ców dysponujących odpowiedni-
mi uprawnieniami do prowadzenia 
uprzywilejowanych ciężarowych sa-
mochodów. Przepisy są bardzo ry-

W trosce o bezpieczeństwo
gorystyczne i nie każdy może usiąść 
za kierownicą takiego samochodu 
i sobie pojechać na akcję. Dlate-
go nasz samorząd starał się pomóc 
strażakom, tworząc możliwość do-
finansowania zrobienia prawa jaz-
dy odpowiedniej kategorii. Ale na 
szczęście weszła w życie ustawa 
o ochotniczych strażach pożar-
nych, w której uwzględniono do-
finansowanie dla druhów, którzy 
będą chcieli zdobyć takie prawo 
jazdy. Bardzo cieszę się, że to zosta-
ło wprowadzone tym aktem praw-
nym, ponieważ dla strażaków ma 
to niebagatelne znaczenie. Chcę też 
podkreślić, że strażacy ochotnicy są 
wyszkoleni niemal tak samo jak ich 
koledzy z Państwowej Straży Po-
żarnej – na dobrą sprawę większych 
różnic nie widać. Druhowie prze-
szkoleni są z udzielania pierwszej 
pomocy i potrafią sprostać wszel-
kim trudnym zadaniom.

– Jaki jest udział pań w wa-
szych OSP?

– Panie stanowią mniej niż dzie-
sięć procent obsady kadrowej na-
szych ochotniczych jednostek, 
w których jest po kilka kobiet.

– A jak wygląda stan technicz-
ny remiz?

– Udało nam się zrobić niemało, 
aby doprowadzić je do odpowied-
nich standardów. Wcześniej nie wy-
glądały zbyt ciekawie, lecz zaczę-
ło się to zmieniać, co było raczej 
wynikiem oddolnej inicjatywy stra-
żaków. Później dokonaliśmy nie-
zbędnej inwentaryzacji, skasowa-
liśmy bezużyteczny sprzęt i wtedy 
zaczęliśmy mocno i konsekwentnie 
działać. Dzisiaj wszystkie remizy są 
wyremontowane i ocieplone, i tylko 
w jednej z nich nie wymieniliśmy 
bramy na podnoszoną i ocieploną. 
Poza tym do tej pory udało nam się 
rozbudować dwie remizy – w Wierz-
chowicach i Łazach, za co chcę po-
dziękować przewodniczącemu rady 
gminy i wszystkim radnym stojącym 
zawsze murem za strażakami.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Andrzej Biały 

Remiza w Wierzchowicach 
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Kobierzyce

Urząd Gminy Kobierzyce
al. Pałacowa 1

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

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

We wszystkich ogólnopolskich 
rankingach gmina Kobierzyce 
zajmuje od wielu już lat 
czołowe lokaty. Nic jednak nie 
przyszło łatwo, jak w bajce 
o „stoliczku nakryj się”, i nie 
ziściło się dzięki czarodziejskiej 
różdżce. Za poczesnym 
miejscem, które dzisiaj zajmują 
dolnośląskie Kobierzyce na 
samorządowej mapie Polski, 
stoi wiele lat ciężkiej  
i trudnej pracy, konsekwencja 
działania i mądrość ludzi.  
To oczywiście niektóre aspekty 
budowania sukcesu tej gminy. 
W dzisiejszych trudnych  
dla samorządności czasach, 
rzucisz hasło: „Kobierzyce”  
i zaraz usłyszysz: „A, to bogata 
gmina!”. Ale mało kto zdaje 
sobie sprawę z tego, że ta jedna 
z najzamożniejszych  
gmin wiejskich w kraju  
ma takie same problemy  
jak gminy mające od niej  
kilkakrotnie mniejsze budżety.

Jak w każdej polskiej gminie  
– także w Kobierzycach – nowy rok 
to nowy budżet gminy, nowe plany, 
marzenia i niestety także obawy. 

– Budżet na rok 2023 nie było 
nam łatwo skonstruować, ze względu 
na nieprzewidywalność tego, co mo-
że nas w tym roku spotkać – mówi  
wójt Ryszard Pacholik. – Mar-
twią nas zwyżkujące ceny nośni-
ków energii oraz ceny windowane 
podczas przetargów wyłaniających 
wykonawców inwestycji. Z drugiej 
strony mamy uchwalony spory bu-
dżet i jest to 280 mln zł po stronie 
dochodów i 360 mln zł wydatków.

– Mamy też trochę superaty  
z ubiegłego roku wynikającej z te-
go, że nie wykonaliśmy niektórych 
inwestycji, przenosząc je na później 
– dodaje zastępca wójta Piotr Kopeć.

– Część inwestycji jest już roz-
poczęta, a część to oczywiście no-
we zadania, gdzie największy nacisk 
kładziemy na oświatę – podkreśla 
wójt Ryszard Pacholik. – Niedaw-
no zakończyliśmy budowę w za-
sadzie nowej szkoły w Bielanach 
Wrocławskich, kończymy w tym 
roku rozbudowę szkoły w Wysokiej,  
a ponadto rozstrzygnęliśmy przetarg 
dotyczący rozbudowy szkoły – łącz-
nie z halą sportową – w Pustkowie 
Żurawskim. Jest także ogłoszony 
przetarg dotyczący budowy szkoły  
w Tyńcu Małym. W roku ubiegłym 
ukończyliśmy remont kapitalny 
szkoły w Kobierzycach, a w tym 
roku zajmiemy się infrastrukturą 
wokół tej placówki. Rozpoczęliśmy 
również remont szkoły podstawowej 
w Pustkowie Wilczkowskim oraz 
projektujemy przedszkole w Doma-
sławiu. Zatem, jak widać, jesteśmy 
w trakcie realizacji ogromnego za-

kresu przedsięwzięć wzbogacają-
cych i udoskonalających naszą bazę 
oświatową.

W gminie Kobierzyce właśnie 
oświata jest jednym z priorytetów, 
lecz subwencja oświatowa nie po-
krywa w znacznym stopniu nakła-
dów gminy na tę sferę. 

– Generalnie udział subwencji 
oświatowej w budżetach gmin jest 
coraz niższy, w przyszłości powin-
no się to zmienić, bowiem gminy nie 

dają sobie już rady z tą obciążającą 
ich budżety sytuacją – ocenia za-
stępca wójta Piotr Kopeć. – Gminy 
w naszym kraju pokrywają mniej 
więcej połowę kosztów przezna-
czanych przez nie na oświatę. My 
mamy pięć szkół i w naszej oświa-
cie niczego nie robimy nadmiernie  
i na wyrost. Oczywiście w naszych 
szkołach muszą być zajęcia na do-
brym poziomie, ale to jest przecież 
normalne i tego właśnie oczekują 
nasze dzieci i młodzież oraz ich ro-
dzice. Ale koszty tego są olbrzymie.

Gmina Kobierzyce nie jest sa-
motną wyspą dobrobytu na samo-
rządowej mapie Polski i dotykają 
ją takie same problemy jak gmin 
znacznie uboższych. 

– Takie same problemy, a czasa-
mi nawet większe, ponieważ oczeki-
wania mieszkańców w stosunku do 
naszego samorządu są bardzo wy-
sokie – podsumowuje wójt Ryszard 
Pacholik. – Postawiliśmy na wysoki 
standard usług i rozwoju gminy, wca-
le się z tego nie wycofujemy, choć 
utrzymać taką dynamikę rozwoju 
wcale nie jest łatwo. Czasami sły-
szę, że Kobierzyce to bogata gmina 
i może wszystko. Oczywiście, może  

wszystko, lecz tylko w zakresie bu-
dżetu, którym dysponujemy. Budżet 
ten wygląda w liczbach imponują-
co, ale jest obciążony, choćby jano-
sikowym, które w tym roku w na-
szym wypadku wynosi 35 mln zł. 
Jest to frustrujące i niesprawiedliwe 
dla naszej gminy, która z jednej stro-
ny płaci dziesiątki milionów złotych 
za to, że jest dobrze zarządzana i wy-
pracowała sobie odpowiedni poziom 
zamożności, a z drugiej jest zmu-

szona do brania kredytu na budowę 
sieci kanalizacyjnej, czy też na inne  
zadania.

Niestety, tak się dzieje, że de-
cydenci mniej chętnie przyznają 
dotacje finansowe zamożniejszym 
gminom. Dotyczy to także gminy 
Kobierzyce. 

– Nie rozpieszczają nas w tej ma-
terii, choć jakieś środki finanso-
we dostaliśmy z Polskiego Ładu, co 
jednak tylko w minimalnym stopniu 
rekompensuje płacone przez nas ja-
nosikowe – zaznacza zastępca wójta 
Piotr Kopeć. – Trudna to sytuacja, 
bowiem janosikowe płacimy z wy-
datków bieżących, które są coraz 
większe.

W roku 2023, poza oświatą,  
w gminie Kobierzyce samorząd po-
stawił na wiele innych zadań infra-
strukturalnych. 

– W tym roku ukończymy bu-
dowę nowej remizy w Kobierzy-
cach, co zakończy porządkowanie 
działań skierowanych do naszych 
gminnych straży – wylicza wójt  
Ryszard Pacholik. – Budujemy ko-
lejne dwie świetlice wiejskie i wy-
budujemy kilka dróg – ruszyła prze-
budowa trudnej drogi przez Bąki. 

Ponadto rozstrzygnęliśmy przetarg 
na przebudowę ciągu drogowego, 
łącznie ze ścieżką rowerową, z Ko-
bierzyc do Chrzanowa. Została też 
ukończona przebudowa wielkiego 
ronda w Magnicach, które kapital-
nie usprawniło ruch pojazdów na 
wjeździe na Autostradową Obwod-
nicę Wrocławia. Poza tym liczymy 
na to, że ruszy budowa drogi S8, są 
podjęte decyzje, jest opracowana 
dokumentacja i w zasadzie moż-

na już budować pierwszy odcinek  
od Magnic do Radzikowa.

– Pragnę też dodać, że dla miesz-
kańców naszej gminy niezmiernie 
istotne są inwestycje dotyczące bu-
dowy ścieżek rowerowych – uważa 
zastępca wójta Piotr Kopeć. – To 
wspomniana już nasza droga rowe-
rowa Kobierzyce – Chrzanów i pro-
jektujemy sporo innych tego rodzaju 
dróg, czego oczekują od samorządu 
nasi mieszkańcy. To m.in. ścieżki 
rowerowe na północy naszej gminy, 
łączące Wysoką z Wrocławiem, po-
za tym rozważamy połączenie – nie 
tylko chodnikiem, lecz także ścież-
ką rowerową – Wysokiej ze Ślęzą. 
Ponadto pracujemy nad projektem 
połączenia rowerowego Tyńca Ma-
łego z Żernikami, a także przyszłoś-
ciowego – Krzyżowic z Małuszo-
wem. Poza tym projektujemy ważne 
połączenie rowerowe Domasław  
– Księginice, a także połączenia 
naszych miejscowości ze stacjami  
kolejowymi.

Czas biegnie w gminach nie-
zmiernie szybko i choć wybory sa-
morządowe przesunięto na wios-
nę roku 2024, to nie jest to wcale 
daleko. 

Postawili na wysoki standard
– Nie będę ubiegał się o ponow-

ne wójtowanie i swojej decyzji nie 
zmienię – kategorycznie twierdzi 
wójt Ryszard Pacholik. – Uważam, 
że z powodzeniem dalej zarządzać 
gminą Kobierzyce może mój do-
tychczasowy zastępca Piotr Kopeć.

– Ale decyzja jeszcze nie zapad-
ła i na razie robię co do mnie nale-
ży – dodaje Piotr Kopeć. – Pracuję 
na rzecz naszej całej społeczności, 
znam dobrze i od wielu już lat gmi-

nę Kobierzyce i jej 
mieszkańców, których 
mam w swoim sercu, 
i doskonale wiem, co 
robić, aby polepszać 
komfort ich życia.  
A co do decyzji startu 
w wyborach, to przyj-
dzie ona w odpowied-
nim czasie i automa-
tycznie.

– Uważam, że 
Piotr jest najbardziej 
kompetentny do za-
stąpienia mnie i kon-
tynuowania wypra-
cowanej przez nas 
śc ież k i  rozwojo -
wej gminy – uśmie-
cha się wójt Ryszard  
Pacholik. – Trudno 
zbudować coś dobre-
go, a zburzyć jest ła-
two. Zapewne – je-
śli przekonam Piotra 
do startu w wybo-
rach – to jeśli wygra, 
nie zmarnuje nasze-
go wspólnego dorob-
ku. Ale mieszkają  

w naszej gminie mądrzy i pracowi-
ci ludzie, którzy będą najlepiej wie-
dzieć na kogo zagłosować.

W jednym z ostatnich rankingów 
oceniających, gdzie ludziom miesz-
ka się najlepiej – gmina Kobierzyce 
zajęła pierwsze miejsce na Dolnym 
Śląsku i czwarte miejsce w Polsce. 
W rankingu tym głosowali także 
mieszkańcy gmin.

 S.G. (TS)

Wójt Ryszard Pacholik (z lewej) ze swoim zastępcą Piotrem Kopciem 
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Dobromierz

Urząd Gminy Dobromierz
pl. Wolności 24

58-170 Dobromierz 
tel. 74 858 62 17, 74 858 62 06

fax 74 858 64 60
ug@dobromierz.pl

www.dobromierz.pl

Urząd Miejski w Olszynie
ul. Wolności 20
59-830 Olszyna

tel. 75 721 20 50,  75 721 23 68
fax 75 723 10 15

poczta@olszyna.pl
www.olszyna.pl

Olszyna

Jest częścią powiatu 
lubańskiego i nie należy do 
zamożnych gmin dolnośląskich. 
Dlatego rozwijając gminę, 
samorząd Olszyny korzysta 
z prostej aczkolwiek skutecznej 
strategii. Na kluczowe 
i kosztochłonne inwestycje 
pozyskuje zewnętrzne fundusze 
oraz wsłuchuje się w potrzeby 
mieszkańców gminy, realizując 
w pierwszej kolejności te 
zadania, które są dla ludzi 
najistotniejsze. Warto też 
podkreślić, że swoistą wartością 
dodaną tego samorządu jest 
dobra współpraca burmistrza 
z radnymi, przejawiająca się 
najlepiej podczas głosowań 
na sesjach absolutoryjnej 
i budżetowej.

– Rok bieżący nie rysuje się dla 
nas zbyt różowo, bowiem nasze po-
trzeby są przeogromne – mówi bur-
mistrz Leszek Leśko. – Z drugiej 
strony media rządowe bombardują 
ludzi propagandą sukcesu – grzmią 
o tym, jak jest wspaniale w Polsce, 
i że będzie jeszcze lepiej. I na tę so-
cjotechnikę niektórzy dają się na-
bierać. Oczywiście w tej sytuacji 

trudno zakładać, że praca i starania 
naszego samorządu będą akcepto-
wane przez całą społeczność gminy 
Olszyna.

Budżet Olszyny na rok 2023 został 
przez radnych przyjęty jednogłośnie 
i kształtuje się na poziomie 38 mln zł, 
z czego sama oświata pochłonie oko-
ło 11 mln zł. Z subwencji oświatowej 
gmina otrzymać ma 6,3 mln zł, zatem 
samorząd musi dołożyć z budżetu na 
oświatę 4,7 mln zł. 

– To ogromna kwota, która przy-
dałaby się na dofinansowanie nie-

których istotnych zadań przez nas 
realizowanych – podkreśla burmistrz 
Leszek Leśko. – Mam jednak na-
dzieję, że pojawi się szansa ubiega-

nia się o nowe środki 
zewnętrze z różnych 
źródeł, że będą nowe 
granty i konkursy, i że 
uda nam się pozyskać 
dofinansowania do in-
westycji. Warto też 
zaznaczyć, że gmina 
Olszyna nie może dzi-
siaj pozwolić sobie na 
zbyt duże wydatki in-
westycyjne, pomimo 
tego, że nasze zadłu-
żenie na koniec roku 
2022 wyniosło niezbyt 
dużo, bo 5,6 mln zł. 
Ale nasz samorząd 
oszczędnie gospodaru-

je funduszami, bowiem m.in. ogra-
niczono nam dochody budżetowe, 
zmniejszając wpływy wynikające 
z podatku PIT. Do tego inflacja, pod-
wyżki cen w zasadzie wszystkiego, 
także cen materiałów budowlanych 
i nośników energii. W tak trudnej sy-
tuacji trzeba doceniać każdy sukces 
i – jako gmina popegeerowska – po-
zyskaliśmy promesę opiewającą na 

4,9 mln zł na modernizację stadio-
nu miejskiego. Na to zadanie ma-
my też otrzymać ponad 2,4 mln zł 
w ramach programu „Sportowa 
Polska”. Jednak te wszystkie pozy-
skane przez nas zewnętrzne pieniądze 
są kroplą w morzu potrzeb, bowiem 
przy trzecim przetargu warszawska 
firma wywindowała swoją ofertę 
do 25,8 mln zł – przy kosztorysie 
wynoszącym 7,9 mln zł. To jest 
– używając kolokwializmu – jakiś 
nie do przyjęcia cenowy sufit.

Dzisiaj jednym z priorytetów in-
westycyjnych olszyńskiego samo-
rządu jest kontynuacja rozpoczętej 
w lipcu ubiegłego roku rozbudowy 
i modernizacja gminnego przed-
szkola publicznego w Olszynie. 
Koszt realizacji tego przedsięwzię-
cia wyniesie 3,3 mln zł, z czego 
1,7 mln zł gmina otrzyma z Polskie-
go Ładu. 

– Od ubiegłego roku budujemy 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne 
w Olszynie i zadanie to realizowane 
jest w ramach Resortowego Progra-
mu Ministra Rodziny i Opieki Spo-
łecznej „Centra Opiekuńczo-Miesz-
kalne” i wsparte z budżetu państwa 
kwotą 3 mln zł – dodaje burmistrz 
Leszek Leśko. – Na Centrum z bu-

Szansą zewnętrzne dotacje
dżetu gminy będziemy musieli do-
datkowo wyasygnować 1,9 mln zł. 
Wybory samorządowe odbędą się 
prawdopodobnie wiosną roku 2024 
i dzisiaj nie przewiduję tego, że będę 
się ubiegał o ponowne burmistrzo-
wanie w Olszynie. Dobrze byłoby 
przekazać zarządzanie naszą gmi-
ną komuś młodszemu, pracowitemu, 
osobie potrafiącej zgodnie współpra-
cować z ludźmi. Jednak nic nie jest 
kategorycznie wykluczone i klamka 
jeszcze nie zapadła. Olszyna zawsze 
była dla mnie drugim kochanym do-
mem, moją rodziną, i szkoda by było, 
aby nasza wspólna praca została za-
przepaszczona przez kogoś nieodpo-
wiedniego. S.G. (TS)

Burmistrz Leszek Leśko 
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Nie jest łatwo zarządzać 
polską gminą, nie ulegając 
zewnętrznym naciskom 
politycznym i działać 
po prostu zgodnie 
z samorządowymi prawidłami. 
Jednak w dolnośląskiej gminie 
Dobromierz do dzisiaj nikomu 
nie udało się złamać kręgosłupa 
moralnego ani włodarzowi tej 
gminy, ani jego najbliższym 
współpracownikom i radnym. 
Tutaj samorząd to po prostu 
samorząd, a nie jakaś partyjna 
przybudówka. Warto też 
podkreślić, że gmina ta 
rozwija się dynamicznie, mądrze 
i w myśl starej rzymskiej zasady 
„gdzie zgoda, tam zwycięstwo”.

W roku 2022 samorząd gminy 
Dobromierz odczuwał jeszcze skut-
ki pandemii i obostrzeń z nią zwią-
zanych. 

– Był to także rok, który 24 lutego 
bardzo nas zaskoczył – wspomina 
wójt Jerzy Ulbin. – Napaść Rosji na 
Ukrainę i okrutna wojna pociąg-
nęły za sobą solidarność oraz po-
moc uchodźcom wojennym, której 
udzielili przede wszystkim miesz-
kańcy polskich gmin, także naszej 
gminy – poprzez dary i przyjęcie 

Ukraińców do swoich mieszkań. 
Oczywiście samorząd też włączył się 
do tych działań, zajmując się logistyką 

i koordynacją tejże pomocy. Nie 
spodziewaliśmy się wojny, tak bli-
sko naszych granic, wojny, któ-
ra dołożyła się do wysokiej inflacji 
i zwyżek cen w zasadzie wszystkiego, 
także nośników energii i materiałów 
budowlanych.

Mimo makroregionalnych prob-
lemów i wewnętrznych przeciwno-
ści samorząd gminy Dobromierz 
w ubiegłym roku zrealizował to, co 
było możliwe do zrealizowania, a wy-

niki budżetowe nawet zdecydowanie 
się poprawiły, ponieważ w ostatnim 
kwartale samorządom wypłacono do-

datkowe środki finan-
sowe z PIT-u – prawie 
2,9 mln zł. 

– Nie jest jednak 
prawdą, że te pienią-
dze dostaliśmy jakoś 
ekstra, bowiem gmi-
na Dobromierz mia-
ła zagwarantowane 
2 350 000 zł subwencji 
rozwojowej na rok 2023 
– uśmiecha się wójt 
Jerzy Ulbin. – Ustawa 
o subwencji rozwojo-
wej została uchwalona, 
lecz nigdy nie weszła 
w życie i zmieniono ją 
na ustawę o zwiększo-

nych dochodach z PIT-u, czyli per sal-
do zyskaliśmy jakieś 600 tys. zł.

Dzisiaj polskie samorządy są 
w okresie przejściowym – między 
finansowymi środkami unijnymi 
z programowania 2014-2020 i no-
wym unijnym budżetem 2021-2027. 

– Na ten nowy unijny budżet 
z niecierpliwością czekamy, a w tym 
okresie przejściowym korzystamy 
z dotacji krajowych, głównie z tran-
szy Polskiego Ładu, w tym także 

Kolejny inwestycyjny rok
z programu wspierającego obsza-
ry popegeerowskie – wyjaśnia wójt 
Jerzy Ulbin. – To również pienią-
dze na zadania wodno-kanalizacyjne 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, gdzie nasza gmina czeka na 
podpisanie umowy z marszałkiem 
dolnośląskim na kwotę 3 mln zł, dzię-
ki którym będziemy mogli kontynu-
ować budowę kanalizacji w Szyma-
nowie oraz zmodernizować stację 
uzdatniania wody. Z Polskiego Ładu 
dostaliśmy również fundusze na m.in. 
częściowe uzbrojenie terenów nale-
żących do Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej oraz na wybu-
dowanie sieci do nowej siedziby Lo-
kalnej Grupy Działania „Szlakiem 
granitu”, promującej turystykę i pro-
dukty lokalne (szczególnie granit), 
w której jest siedem gmin – także 
Dobromierz.

Tegorocznym priorytetem inwe-
stycyjnym gminy Dobromierz jest 
rozbudowa sieci wodno-kanalizacyj-
nej i uzbrajanie terenów wcześniej 
nieobjętych projektami unijnymi. 

– Tam, gdzie wybudowana jest ka-
nalizacja, tam lepiej rozwija się osad-
nictwo i tereny te są atrakcyjniejsze 
dla ludzi chcących wybudować swoje 
domy – uważa wójt Jerzy Ulbin.

W tej gminie władze zgodnie 
współpracują z radą na rzecz całej 
społeczności. Nie ma politykierstwa, 
bezsensownych kłótni i forsowania 
partykularnych interesów. W Dobro-
mierzu zgodne współdziałanie na-

prawdę buduje dużo dobrych rzeczy, 
a na tegoroczne inwestycje zaplano-
wano blisko 15 mln zł, co stanowi po-
nad 34 proc. ogólnej sumy wydatków 
budżetowych [całość budżetu to: do-
chody 40,5 mln zł, wydatki 43 mln zł 
– przyp. autora]. 

– Zatem przed nami kolejny 
rok proinwestycyjny – ocenia wójt 
Jerzy Ulbin. – A co do wyborów sa-
morządowych, to już wcześniej zde-
cydowałem się na ponowne ubiega-
nie się o stanowisko wójta gminy 
Dobromierz. Mam sporo pomysłów 
na rozwój gminy, wiele życiowej 
energii i jest we mnie duża ochota 
do działania na rzecz ogółu.

S.G (TS)

Wójt Jerzy Ulbin
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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

Urząd Miejski w Ziębicach 
ul. Przemysłowa 10 

57-220 Ziębice 
tel. 74 816 38 70 
fax 74 819 12 12 

urzad@ziebice.pl 
www.ziebice.pl

Ziębice

Jest takie bardzo znane 
powiedzenie: „Myślenie ma 
przed sobą przyszłość”… 
Tak, ale przyszłość ma 
tylko myślenie mądre, co 
dobrze widać w niewielkiej 
dolnośląskiej miejskiej gminie 
Chojnów, zamieszkanej przez 
kilkanaście tysięcy osób. 
Tutaj właśnie od wielu już 
lat samorząd działa dobrze, 
pozyskując z powodzeniem 
zewnętrzne fundusze, 
oglądając dwa razy każdą 
złotówkę przed jej wydaniem, 
zgodnie działając we 
wszystkich sferach i bacznie 
wsłuchując się w potrzeby 
mieszkańców. W Chojnowie 
nie ma politycznych wojenek 
i forsowania partykularnych 
interesów, jest za to dużo 
szacunku dla ludzi i sporo 
konsekwentnej samorządowej 
roboty na rzecz ogółu.

Za budżetem Chojnowa na rok 
2023 zagłosowali zgodnie wszyscy 
radni. 

– To całkiem spory budżet, boga-
ty w inwestycje – ocenia burmistrz 
Jan Serkies. – Oczywiście z deficy-
tem, w którym to budżecie korzysta-

my ze środków finansowych z roku 
2022 – m.in. z naszych oszczędno-
ści i z rządowych 2,9 mln zł, które 
otrzymaliśmy w koń-
cu ubiegłego roku. 
A inwestycje będzie-
my realizować dzięki 
dof i n a n sowa n iom 
z Polskiego Ładu i in-
nym różnym progra-
mom. W tym roku 
jednym z priorytetów 
naszego samorządu 
będą przedsięwzię-
cia drogowe. Zapla-
nowaliśmy duży re-
mont ulic należących 
do najważniejszych w naszym mie-
ście – ul. Paderewskiego i ul. Woj-
ska Polskiego. Wybudujemy m.in. 
nowe chodniki i zmodernizujemy 

ciągi komunikacyjne, lecz wcześ-
niej wymienimy sieci wodociągową 
i kanalizacji sanitarnej.

W Chojnowie – tak 
jak we wszystkich pol-
skich samorządach – 
subwencja oświatowa 
pokrywa tylko część 
nakładów na tę ważną 
sferę, lecz miejscowy 
samorząd nie załamu-
je rąk. 

– Rzeczywiście, 
subwencja oświato-
wa jaką dostajemy nie 
załatwia naszych po-
trzeb, ale staramy się 

w różny sposób modernizować na-
szą bazę oświatową, w dużej mierze 
ograniczając koszty, co jednak nie 
dotyka dzieci i młodzieży – wyjaś-

nia burmistrz Jan Serkies. – Chcę 
także podkreślić, że jesteśmy jed-
nym z najmniej zadłużonych miast! 
A wynika to z tego, że jeśli już zde-
cydujemy się na jakiś kredyt lub po-
życzkę – np. bardzo preferencyjną 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie – to są to konieczne zo-
bowiązania finansowe, które pozwa-
lają nam na zrealizowanie inwesty-
cji dzięki pozyskanym zewnętrznym 
środkom finansowym. Nie stać nas 
na jakieś fanaberie, na przejadanie 
pieniędzy i nie chcemy wpaść w ja-
kąś pułapkę zadłużeniową. Tym bar-
dziej, że nasze dochody bieżące nie są 
zbyt wysokie. S.G. (TS)

Ostrożnie, oszczędnie, ale do przodu

Uchwała budżetowa Miasta Chojnowa na rok 2023 zakłada do-
chody budżetu w wysokości 70 109 171,50 zł: w tym dochody bieżące 
52 269 119,50 zł i dochody majątkowe 17 840 052 zł.

Jednym z głównych źródeł dochodów będą dochody własne: 
33 664 578 zł, co stanowi 48,02 proc. dochodów ogółem – w tym m.in. 
11 078 820 zł z podatków i opłat lokalnych oraz 11 767 362 zł z udziałów 
w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Drugim znaczą-
cym źródłem dochodów będą subwencje ogólne z budżetu państwa 
– 14 971 455 zł, co stanowi 21,36 proc. dochodów ogółem. 

Burmistrz Jan Serkies

Malownicze centrum Chojnowa
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Choć budżet gminy jest całkiem 
spory, burmistrz MARIUSZ 
SZPILAREWICZ ocenia go 
raczej ostrożnie. Trudne dla 
samorządów czasy związane 
m.in. z inflacją i zwyżkami cen 
nośników energii i materiałów 
budowlanych nie napawają 
zbytnim optymizmem. Nie 
znaczy to jednak, że miejscowy 
samorząd opuszcza ręce, a wręcz 
przeciwnie, zaplanowano sporo 
zadań infrastrukturalnych, 
a strategicznym celem będą 
przedsięwzięcia drogowe 
i budowa hali sportowo-
-widowiskowej w Ziębicach. Tutaj 
– mimo wszystkich przeciwności – 
będzie się działo całkiem sporo.

Budżet gminy Ziębice na rok 2023 
radni przyjęli jednogłośnie na sesji 
w grudniu ubiegłego roku. 

– Dochody budżetu zaplanowa-
liśmy na 90 mln zł, a wydatki na 
116 mln zł – mówi burmistrz 
Mariusz Szpilarewicz. – Najważniejszą 
inwestycją będzie budowa hali sporto-
wo-widowiskowej w Ziębicach oraz 
przebudowy dróg, realizowane dzięki 
dużym dofinansowaniem zewnętrz-
nym z różnych źródeł. Czekamy też 

na uruchomienie programów unijnych 
i mamy pomysły, jak najlepiej wyko-
rzystać te fundusze, oczywiście jeśli 
uda nam się je pozyskać. Wszystko dla-
tego, że chcemy jak najmniej obciążać 
budżet naszej gminy, co widać także 

po przebudowach dróg, na które udaje 
nam się pozyskiwać finansowe środki 
zewnętrzne.

W roku 2023, poza udziałem finan-
sowym w przebudowie ul. Wojska Pol-
skiego w Ziębicach, samorząd planuje 
przebudowę ul. Kolejowej. 

– Przejętej przez nas od Powiatu 
Ząbkowickiego, aby samodzielnie za-
dbać o stan techniczny jednej z bardziej 
znaczących ulic w Ziębicach – wyjaś-
nia burmistrz Mariusz Szpilarewicz. 

– Niestety, w tej materii nie mogliśmy 
liczyć na Powiat Ząbkowicki i dzię-
kuję naszym radnym za to, że poparli 
przejęcie tej drogi. Na jej przebudowę 
otrzymaliśmy z Polskiego Ładu dofi-
nansowanie w wysokości 3 325 000 zł, 

i za kilka dni ogłosimy przetarg. Mamy 
też kilka planów dotyczących przebu-
dowy dróg w sołectwach – w Pomia-
nowie Dolnym, Czerńczycach, ul. Sło-
necznej w Henrykowie, drogi Rososz-
nica – Niedźwiednik i przebudowa 
drogi gminnej na Osiedlu Koperni-
ka. Poza tym zamierzamy opracować 
kilka dokumentacji projektowych, aby 
być przygotowanym na kolejne lata. 
Niezmiernie istotną będzie termomo-
dernizacja budynku szkoły podstawo-

wej w Henrykowie (zadanie za prawie 
7 mln zł), z czego 6 mln zł pochodzi 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskiego. 
Budynek ten będzie poddany całko-
witej modernizacji, począwszy od 
dachów, poprzez wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, a skończywszy 
na nowych źródłach ogrzewania – fo-
towoltaice i pompach ciepła. Sądzę, 
że dzięki temu nowoczesność trafi do 
podstawówki w Henrykowie, bowiem 
jak już coś robić, to robić dobrze. Ter-
momodernizacji oczekują też inne 
obiekty użyteczności publicznej i z na-
dzieją patrzymy na tegoroczne progra-
my unijne, z których spróbujemy po-
zyskać dofinansowanie do tych zadań. 
Zatem przygotowujemy dokumentację 
dotyczącą termomodernizacji dwóch 
szkół – nr 2 i nr 4 w Ziębicach – oraz 
budynku urzędu miejskiego.

Do wyborów samorządowych jesz-
cze kilkanaście miesięcy, lecz czas 
płynie wartko i należy już powoli się 
do nich przygotowywać. 

– Ktoś, kto zarządza gminą, zawsze 
musi myśleć o przyszłości, tej bliskiej 
i tej dalszej – uśmiecha się burmistrz 
Mariusz Szpilarewicz. – Ja również 
myślę o przyszłościowych wyzwa-
niach, oczywiście jeśli mieszkańcy po-

Hala, drogi i termomodernizacje
nownie mi zaufają i wybiorą mnie na 
burmistrza. Przede wszystkim chciał-
bym postawić na polepszenie infra-
struktury drogowej w naszej gminie. 
Dobrze by też było usprawnić system 
komunikacji wewnętrznej, która dzi-
siaj funkcjonuje u nas tylko w podsta-
wowym wymiarze. To bezpłatne kursy 
busów, które będziemy chcieli zwielo-
krotnić, by mieszkańcy każdej miej-
scowości codziennie mieli możliwość 
– przynajmniej dwa razy – dojechać 
do siedziby gminy w Ziębicach. Poza 
tym postaramy się budować chodniki. 
Ponadto jednym z priorytetów będzie 
dla nas opieka senioralna i na przykład 
ułatwienie seniorom dostępu do usług 
rehabilitacyjnych. S.G. (TS)

Sesja budżetowa Rady Miejskiej w Ziębicach
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Pierwsza tegoroczna 
wystawa przygotowana przez 
wrocławskie Muzeum Narodowe 
to prezentacja „Otto Piene. 
Gwiazdy”, którą obejrzeć 
można w Pawilonie Czterech 
Kopuł, oddziale wrocławskiego 
muzeum.

Bez wątpienia pokaz dzieł nieżyją-
cego niemiecko-amerykańskiego arty-
sty jest „pozytywnie kolorowy i nieźle 
nadmuchany”. Niektórym może trochę 
przypominać dzisiejsze eventy, pod-
czas których w podobny sposób przed-
stawiają się bankowcy czy sprzedawcy 
aut. Podobny nie znaczy taki sam.

Trudno mi powiedzieć, ile jest ar-
tyzmu w „Długich gwiazdach” (Lan-
gen stars), czyli słynnych rzeźbach po-
wietrznych, ale bez wątpienia napicie 
się kawy czy herbaty w sąsiadującej 
z instalacją kawiarence w Pawilonie 
Czterech Kopuł będzie bardzo sym-
patyczne. W tym miejscu trzeba do-
dać, że Piene i założona m.in. przez 
niego pod koniec lat 50. XX wieku 
grupa ZERO to jednak ciekawe po-
szukiwania awangardowe. Jak mówi 
kuratorka wystawy Iwona K. Bigos: 
„Zredefiniowały one powojenny świat 
sztuki i otwarły go na niekonwencjo-
nalne techniki”.

Piene zrezygnował z tradycyjnego 
malarstwa, aby tworzyć swoje dzie-

ła ze światła, ognia i ruchu. Pracując 
jako profesor na uniwersytetach arty-
stycznych w Stanach Zjednoczonych, 
wielokrotnie, wykorzystując najnow-
sze osiągnięcia technologii, organizo-
wał we współpracy z innymi artystami  
i naukowcami wielkoskalowe, mul-
timedialne, plenerowe performanse.  
W ich trakcie ogromne rzeźby po-
wietrzne wypełniały niebo, a zgroma-
dzona publiczność, próbując uchwycić 
nadmuchiwane, częściowo wypełnio-
ne helem obiekty, stawała się integral-
ną i być może najważniejszą częścią 
tych prac.

We Wrocławiu poza „nadmucha-
nymi gwiazdami” obejrzeć możemy 

jeszcze „Praską przestrzeń światła” 
(Light Room Praque, 2002/2017) – efe-
meryczny balet świetlny poszerzający 
granicę klasycznej rzeźby. Ta instalacja 
jest jednak czymś zupełnie innym od 
„Długich gwiazd”. Przenosi nas (o ile 
tego chcemy) w świat kosmosu. Tajem-
niczy, niezbadany, pełen świetlistych 
punktów i kształtów. To prawdziwy 
spektakl. Może nie tak nadzwyczajny 
jak rozgwieżdżona noc w Bieszcza-
dach, ale na pewno interesujący… 

Poza kolorowymi gwiazdami po-
czątek roku w Muzeum Narodowym 
we Wrocławiu to także wyjątkowo cie-
kawa wystawa w gmachu głównym. 
Mowa tu o „Precjozach wrocław-

Kolorowy początek roku skich bractw strzeleckich”, prezenta-
cji przygotowanej przez Roberta Hesia  
i Jacka Witeckiego. Przez dwa lata, 
dzięki finansowemu wsparciu resor-
tu kultury, prowadzony był projekt ba-
dawczy związany z kolekcją precjozów 
wrocławskich konfraterni strzeleckich 
(w tym roku ukaże się opracowanie za-
bytkowej spuścizny wrocławskich orga-
nizacji strzeleckich, która może stać się 
prawdziwym bestsellerem). Niewielu 
wie, że zbiór o którym piszę, był to je-
den z najciekawszych i najcenniejszych 
zespołów zabytków, jaki przechowywa-
ny był do II wojny światowej we wroc-
ławskich zbiorach muzealnych. Liczył 
około 350-400 artefaktów, z których 
pozostało do dzisiaj bardzo niewiele. 
Niestety, okrucieństwo ostatniej wojny 
(zniszczenia, złodziejstwo) nie ominęło 
także tego imponującego zbioru.

Wystawa pokazuje to, co zostało, 
obudowane kilkoma innymi elementa-
mi (np. uzbrojenie). Istotna jest też war-

stwa dokumentacyjna opowiadająca  
o historii bractw strzeleckich, których 
początek nad Odrą sięga XV wieku. 

Oczywiście na zwiedzających cze-
ka tez świetne Muzeum Etnograficzne 
we Wrocławiu. Cały czas oglądać tam 
można „Obrazy do opowiadania” (ku-
ratorka Olga Budzan). Jak mówią or-
ganizatorzy tej prezentacji: „Widzowie 
mogą się tutaj otworzyć nie na artyzm 
prezentowanych prac czy sprawność 
techniczną twórców, ale na przekaz. 
Prezentowane prace mają wiele do po-
wiedzenia, trzeba tylko pozwolić im 
na siebie oddziaływać, ponieść się wy-
obraźni i wyruszyć w podróż, tworząc 
opowieść”.  (mnm)

Członkowie współczesnego Bractwa Kurkowego byli jednymi z pierwszych odwiedzających wystawę 
precjozów wrocławskich bractw strzeleckich 

Otto Piene. Gwiazdy 
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…aż do śmierci. To ślubne 
przyrzeczenie jakże jest częste 
w naszym życiu i jakże jest 
częste w teatrze i kinie. Bo 
małżeństwo to bardzo przecież 
ważny społeczny fundament, 
a zaczyna się ów fundament 
budować zwykle właśnie od 
przywołanego przyrzeczenia. 
A że sztuka jest – lub bywa? – 
odbiciem życia, ze sceny owe 
słowa też padają nierzadko.

Małżeństwo zaczyna się ślubem 
– rzecz oczywista. A potem trwa… 
Różnie trwa. Bardzo pięknie owo 
trwanie i jego świętowanie pokazu-
ją na scenie Wrocławskiego Teatru 
Komedia Rubinowe gody Krzyszto-
fa Kędziory – opowieść o małżeń-
stwie, o zmieniającym się świecie… 
Ale przede wszystkim – opowieść  
o miłości… 

Grażyna i Marian obchodzą 
czterdziestą rocznicę ślubu i cór-
ka w prezencie funduje im week-
end w luksusowym hotelu. A oni  
w tych luksusach nie są w stanie się 
zorientować – nie wiedzą, jak włą-
czyć światło, otworzyć drzwi, spuś-
cić wodę… Problemy z technologią 
para ma, ale poza tym są życzliwy-
mi, pogodnymi, dobrymi ludźmi, 
choć nieco różnymi. Ona jest cie-

kawa świata, on – przeciętny Polak, 
który woli gazetę, piwko, telewizor-
nię… Ale te różnice nie przeszkadza-
ją im w byciu szczęśliwie razem już 
czterdzieści lat. A zaczynali na pew-
no od słów małżeńskiej przysięgi.  

Tę czterdziestoletnią miłość bę-
dziemy mogli na scenie podziwiać  
8 i 26 marca. I będzie to jakby pe-
wien wstęp do kolejnej premiery 
WTK. 

– Przygotowujemy Pascala Ro-
chera Oui!, po polsku to „tak”  

– mówi Wojciech Dąbrowski, 
współdyrektor WTK i reżyser Oui!, 
który także reżysersko opiekował 
się Rubinowymi godami. – To „tak” 
ma zabrzmieć w czasie ceremonii 
ślubnej, przygotowania do której są 
tematem komedii Rochera. 

Oto dwójka bohaterów – Valerie 
i Stephane. Siedzą sobie w skrom-
nym mieszkanku na paryskim – jak 
określają – wygwizdowie, i rozma-
wiają (nieco się sprzeczając) o przy-
gotowaniach do ślubu. Suknia, fry-
zura, goście, bukiet, welon… Nagle 
– telefon! Dzwoni matka Valerie  
i przedślubny świat zyskuje nowego 
bohatera. Młodzi bowiem zatrud-
niają przedstawionego przez ma-
mę Valerie wedding plannera. To  
Brayan, wybitny specjalista w swo-
im zawodzie. Jest tylko jeden prob-
lem – Brayan jest gejem i specja-
lizuje się w ślubach gejowskich. 
Jednak podejmuje się nowego wy-
zwania – może dlatego, że Stephane  
jest wyjątkowo przystojny? 

Ruszają przygotowania. Z jednej 
strony – niezamożni przyszli nowo-
żeńcy, którzy zaprosili 146 gości, 
z drugiej – wizja wesela, jakiego 
nie powstydziłaby się najsłynniej-
sza para celebrytów. Nie jest ła-
two. Dziesięć tysięcy euro – za tyle, 
to wedle Brayana, można urządzić 

I że cię nie opuszczę… wesele w sali parafialnej i każde-
go gościa poczęstować kebabem.  
Dramat! A miesiące płyną… Sto-
sunki między bohaterami plączą 
się,  problemy 
ś lubne rosną. 
Czy padnie sa-
k r a m e n t a l n e 
TAK? Dowiemy 
się, gdy na sce-
nie WTK zagości trójka bohate-
rów Oui!. 

– Premiera Oui! odbędzie się 
w ostatnią niedzielę maja – mówi  
Wojciech Dąbrowski. – To opo-
wieść o ludziach młodych i młody 
też jest przygotowujący premierę ze-
spół. Karolina Szeptycka (Valerie),  
Stephane (Paweł Wydrzyński)  
i Brayan (Radosław Kasiukiewicz) 
to aktorzy młodzi, pełni ciepła,  
ale i wyraziści w swych osobowoś-
ciach – tak jak grani przez nich bo-
haterowie. Oui! będzie 
więc miało na komedio-
wej scenie wdzięk kome-
dii romantycznej – takiej 
klasycznej, pełnej uczucia, 
ale i niepozbawionej prob-
lemów. Bo przecież gdzie 
uczucia, tam problemy,  
a co dopiero przy przy-
gotowaniach do ślubu! 
Jak to się w młodym świecie dzie-
je, wiedzą też doskonale młodzi 
współtwórcy spektaklu – Gabriela  
Błaszyńska, zajmująca się scenogra-
fią i kostiumami, Bartosz Pernal,  

który Oui! oprawia muzycznie  
i Piotr Dąbrowski, asystent reżysera.

– Valerie i Stephane żyją ze sobą 
od ośmiu lat na kocią łapkę – uśmie-

cha się Wojciech  
D ą b r o w s k i .  
– A teraz posta-
nowili oficjal-
nie i uroczyście 
p r z ys i ą c  s o -

bie, że nie opuszczą siebie aż do 
śmierci… I mimo wszelkich splą-
tań, na koniec tańczą pięknego wal-
ca, a z offu odzywa się głos, który 
jakby nieco wędrował w czasie. 
A może – wędruje po przyszłości 
młodej pary? Może to zbitka rze-
czywistości i marzenia? Warto to  
zobaczyć. 

– Chcemy – podkreśla reży-
ser – aby to była sztuka po prostu 
sympatyczna. Radosna, pokazują-
ca ludzkie uczucia i ciepło… Ame-

rykańska komedia ro-
mantyczna z francuskim 
akordeonem w tle. A czy 
Valerie i Stephane za lat 
wiele świętować będą ru-
binowe gody? Tego im ży-
czymy, jak najbardziej. 

– Chcemy zrobić sztu-
kę, która z uśmiechem po-
każe zbitkę rzeczywisto-

ści z marzeniami – mówi Wojciech 
Dąbrowski. – Grać będziemy na 
obu scenach, premiera oczywiście 
na dużej scenie.

Anita Tyszkowska

Wojciech Dąbrowski jako reżyser odpowiada 
za dwie – różniące się stażem i nie tylko – 
małżeńskie pary, tę z „Rubinowych godów”,  
i tę z „Oui”…
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Rynkowy 
bigos
»	Grecja i British Museum 

prowadzą rozmowy na temat 
ewentualnej repatriacji Marmu-
rów Partenonu z Londynu do 
Aten. Te bezcenne rzeźby ar-
chitektoniczne zostały usunięte 
z Akropolu w 1801 roku przez 
Lorda Elgina, kiedy Grecja by-
ła dominium osmańskim, i wy-
stawione w British Museum  
od 1817 roku.
»	Ponad 92 procent respon-

dentów ogólnopolskiego bada-
nia zachowań społecznych osób 
dorosłych w Polsce uznało, że 
zasiadanie prezydentów miast, 
burmistrzów, wójtów i ich ro-
dzin w radach nadzorczych  
spółek samorządowych powin-
no być zakazane prawnie.
»	Złodziejstwo i łapówkar-

stwo wśród posłów i urzędników 
Parlamentu Europejskiego i in-
nych instytucji Unii Europejskiej 
określane jest przez światowe 
media jako gigantyczne. Obec-
nie prowadzone jest intensyw-
ne śledztwo w sprawie pienię-
dzy przekazywanych z Maroka  
i Kataru. Na odkrycie czekają ta-
jemnice związane z przepływem 
do Europy setek milionów euro 
z Rosji. Część z tej kwoty praw-
dopodobnie trafiła także do osób 
związanych ze strukturami de-
cyzyjnymi UE.
»	Crown Estate, agencja 

nadzorująca nieruchomości na-
leżące do monarchii brytyjskiej, 
pozwała właściciela Twittera za 
niepłacenie najmu biur położo-
nych w centrum Londynu. Jak 
podało BBC, przedstawiciele 
Twittera odmówili komentarza 
w tej sprawie.
»	Kanadyjski wywiad elek-

troniczny uznał chińską aplika-
cję TikTok za wyjątkowo nie-
bezpieczną. Próbuje ona uzyskać 
dostęp do przechowywanych 
prywatnych danych. W USA pra-
cownicy federalni mają zakaz 
korzystania z TikToka.
»	Najdroższa toaleta w Pol-

sce znajduje się w Zakopanem, 
na Krupówkach. Wizyta tam 
kosztuje 15 zł. Właściciel mó-
wi, że taniej się nie da.
»	Od połowy 2024 roku do 

centrum Warszawy nie wjadą 
stare auta (diesle powyżej 18 lat 
i benzyniaki starsze niż 27 lat).

Do rynkowego garnka zaglądał
Tomasz Miarecki

Zrozumienie mechanizmów 
rządzących pieniędzmi i zjawisk 
występujących w ekonomii  
ma nas uchronić przed 
negatywnymi skutkami recesji.

Unikanie sięgania po szybkie po-
życzki. Robienie zakupów w dys-
kontach. Oszczędzanie na „czarną 
godzinę”. Ograniczenie cyfrowych 
subskrypcji i innych niepotrzebnych 
wydatków. Bez wątpienia, są to dzia-
łania, które pozwolą nam przetrwać 
kolejny kryzys, tym razem wywoła-
ny wysoką inflacją i rekordowo wy-
sokimi stopami procentowymi. Jest 
jeszcze jedno rozwiązanie, po które 
sięgamy. Jak wynika z raportu In-
trum „European Consumer Payment 
Report 2022” i deklaracji prawie  
60 proc. ankietowanych konsumen-
tów, jest nim chęć pogłębienia wiedzy 
dotyczącej finansów. 

– To świetnie, że nas stać na ta-
ką refleksję, bo mamy w tym temacie 
wiele do nadrobienia – co trzeci konsu-
ment przyznaje, że nie otrzymał odpo-
wiedniej edukacji, która pozwoliłaby 
na swobodne i świadome zarządza-
nie finansami osobistymi – komentuje  
Jakub Baumgart, ekspert Intrum.

Niebezpieczne luki w wiedzy
Wysokie stopy procentowe oraz 

gwałtownie rosnąca inflacja, która 
przekłada się na wysokie koszty, wy-
muszają na konsumentach posiadanie 
odpowiedniego poziomu wiedzy na 
temat finansów. Dlaczego? Ona gwa-
rantuje, że jako konsumenci będzie-
my podejmować odpowiednie decyzje. 
Przepis na unikanie problemów finan-
sowych w recesji wydaje się więc pro-
sty, przynajmniej w teorii. A w prakty-

ce przyznajemy się do braków w naszej 
wiedzy dotyczącej finansów.

Tylko jedna czwarta responden-
tów Intrum przyznaje, że otrzymali 
świetne wykształcenie w dziedzinie 
finansów i pewnie zarządzają złożo-
nymi kwestiami dotyczącymi pienię-
dzy. 33 proc. konsumentów twierdzi, 
że otrzymali odpowiednią dawkę in-
formacji na temat zagadnień zwią-
zanych z pieniędzmi, która co praw-
da pozwala im zarządzać bieżącymi 
sprawami finansowymi, ale mimo 
to potrzebują wsparcia, gdy chodzi  
o bardziej złożone tematy, takie jak 
np. planowanie emerytury. Więc  
i w tym przypadku należy uznać, że ta 
wiedza nie jest pełna. Co trzeci pyta-
ny przyznaje wprost, że wyposażono 
go w niewystarczającą wiedzą finan-
sową i przez to musi korzystać z po-
rad innych osób lub czerpać wiedzę 
z dodatkowych źródeł, by zarządzać 
swoimi finansami na co dzień.

– Z naszego badania wynika, że 
jest też taka grupa konsumentów  
w Polsce, którzy posiadają podsta-
wową wiedzę dotyczącą finansów  
i w „normalnych” warunkach była-
by ona wystarczająca, ale nie pozwa-
la się odnaleźć w obecnej sytuacji, 
np. zrozumieć skutków inflacji. Po-
łowa respondentów nie potrafiła od-
powiedzieć poprawnie na pytanie na 
temat wpływu inflacji na ich rachunki 
za energię. Dlatego kryzys, z którym 
mamy obecnie do czynienia, aż dla 
prawie 60 proc. konsumentów stał się 
motywatorem do uzupełnienia wie-
dzy na temat finansów – zaznacza  
Jakub Baumgart.

Jest to potrzebne działanie, biorąc 
pod uwagę, że 58 proc. pytanych osób 
deklaruje, że są zmartwione wzro-
stem cen i stóp procentowych, ale nie 

mają pewności, jak te zmiany przeło-
żą się na ich sytuację finansową.

Wiedza a dobrobyt
Niewystarczająca wiedza finan-

sowa nie tylko nie pozwala na podej-
mowanie odpowiednich decyzji doty-
czących pieniędzy „tu i teraz”, ale jej 
konsekwencje sięgają znacznie głę-
biej. Badanie Intrum potwierdza ist-
nienie korelacji między brakiem właś-
ciwej edukacji a gorszym dobrobytem 
finansowym.

43 proc. konsumentów w naszym 
kraju, którzy nisko oceniają swój po-
ziom wiedzy fi-
nansowej, spo-
dziewa się, że w 
ciągu najbliższych 
dwunastu miesię-
cy przynajmniej 
raz nie uregulują 
rachunku za me-
dia, w porównaniu  
z 32 proc. osób, 
które uważają, że 
otrzymały dobrą edukację we wspo-
mnianym obszarze. 63 proc. ankie-
towanych w tej grupie uważa, że ich 
dobrobyt finansowy pogorszył się  
w ciągu z ostatniego roku. Wśród osób, 
które źle oceniają swoją wiedzę finan-
sową, ten odsetek wzrasta do 81 proc.

Edukacja finansowa od małego
W przypadku konsumentów, któ-

rzy mają 40 czy 50 lat, śmiało moż-
na powiedzieć, że nie jest to zapew-
ne pierwszy kryzys finansowy w ich 
życiu (pamiętają Balcerowicza czy 
lata 80.). Oznacza to, że nawet jeże-
li nie wynieśli odpowiedniej wiedzy 
finansowej z domu, to z własnego 
doświadczenia wiedzą, jakie konse-
kwencje może nieść wysoka inflacja 

czy zaciąganie kredytu przy wysokich 
stopach procentowych. Inaczej jest  
w przypadku dzisiejszych 20-latków, 
którzy dorastali w spokojniejszych 
ekonomicznie czasach, z wyjątkowo 
niskimi stopami procentowymi, ta-
nimi pożyczkami itp. W ich sytuacji 
brak posiadania odpowiednich infor-
macji pozwalających podejmować od-
powiedzialne decyzje finansowe mo-
że mieć zdecydowanie gorsze skutki. 
Jeden nieodpowiedzialny krok może 
spowodować, że wkroczą w dorosłość 
z długami lub przez najbliższą dekadę 
będą borykać się z problemami finan-

sowymi. To pokazuje, 
dlaczego edukacja fi-
nansowa powinna się 
rozpoczynać już od 
najmłodszych lat.

Rodzice ankieto-
wani przez Intrum 
chcą wziąć na siebie 
ten obowiązek, mo-
że właśnie dlatego, że 
sami w dzieciństwie 

nie otrzymali odpowiedniej eduka-
cji finansowej. 62 proc. konsumen-
tów deklaruje, że poświęci czas, by 
pomóc swojemu dziecku zrozumieć 
podstawowe terminy finansowe i za-
sady rządzące pieniędzmi, 65 proc. 
chce ostrzec swoje pociechy, by nie 
wpadały w długi, bo ma to konse-
kwencje.

A skąd sami czerpiemy wiedzę 
na temat finansów? Przede wszyst-
kim od pracowników banków  
(28 proc.), którzy doradzają nam, naj-
częściej w tematach związanych z się-
ganiem po zewnętrzne finansowa-
nie. Drugie miejsce zajmuje internet  
(26 proc.), a trzecie niezależni eksper-
ci finansowi (23 proc.). 

(nin_inf)

Wiesz, to przetrwasz

Raport „European Consumer 
Payment Report” pozwala uzy-
skać wgląd w codzienne życie 
europejskich konsumentów: 
ich wydatki i umiejętność za-
rządzania finansami domowy-
mi każdego miesiąca. Raport 
publikowany każdego roku 
opiera się na badaniu prze-
prowadzanym jednocześnie  
w 24 krajach w Europie, tak-
że w Polsce. W ostatniej edycji 
badania wzięło udział 24 011  
europejskich konsumentów.

Analiza doniesień medialnych 
dotycząca finansów, sytuacji 
na rynku, właściwych 
zachowań bardzo często 
budzi poważne zastrzeżenia. 
Świadczy to o nikłym poziomie 
wiedzy finansowej również 
wśród dziennikarzy nawet  
tzw. wiodących mediów.

O raporcie „European 
Consumer Payment 
Report 2022”

F
O

T
. N

.K
A

N
C

H
A

N
A

PA
R

T
 / P

IX
A

B
A

Y



12  Gmina Polska    nr 2 (117) | luty 2023

Chojnów – miasto – str. 9
Ziębice – str. 9

Kobierzyce – str. 7 Olszyna – str. 8
Dobromierz – str. 8

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – str. 5

Ogrody zoologiczne to  
dla setek tysięcy osób miejsca 
odpoczynku, spotkań  
z przyrodą, edukacji. Pamiętajmy 
jednak, że dzisiaj jednym  
z głównych zadań ogrodów jest 
ochrona gatunkowa zwierząt.

Działania w zakresie ochrony 
zwierząt prowadzi się bezpośrednio 
w ogrodach zoologicz-
nych, ale także poza 
nimi, w terenie wła-
ściwym dla danych 
gatunków. Część tych 
działań podejmuje się 
bezpośrednio (wyjazdy pracowników 
naukowych, wolontariuszy itp.), ale 
ogromne znaczenie ma też pomoc 
materialna. Dlatego też ogrody pro-
wadzą wiele działań dla pozyskania 
środków finansowych przeznacza-
nych na pomoc zagrożonym gatun-
kom zwierząt.

Dzięki hojności tysięcy osób od-
wiedzających wrocławskie zoo,  
zagrożone wyginięciem dzikie zwie-

rzęta żyjące na czterech kontynen-
tach otrzymają spore wsparcie.  
W ubiegłym roku wrocławski ogród 
i Fundacja DODO pozyskały prawie  
834 tys. zł. To rekordowa kwota.

Jak mówi Joanna Kasprzak, pre-
zes wrocławskiego ogrodu, dzię-
ki zebranym pieniądzom udało się 
wesprzeć ponad trzydzieści projek-
tów ochroniarskich na całym świecie  

i tym samym realnie 
pomóc między innymi 
tygrysom sumatrzań-
skim, nosorożcom in-
dyjskim, orangutanom 
borneańskim, lemurom 

katta czy pingwinom przylądkowym. 
– Tak wielka kwota jest zasługą 

wszystkich na-
szych darczyńców, 
których sercom 
bliska jest ochro-
na przyrody. Ser-
decznie dziękuje-
my każdemu, kto 
zdecydował się dołożyć 1 zł, kupu-
jąc bilet „ZOO na ratunek”, czy od-

dać swój procent podatku dochodo-
wego naszej Fundacji ZOO Wrocław  
– DODO lub wspomóc jej projekty  
w inny sposób. To tak wiele dla nas 
znaczy i przynosi realną pomoc zwie-
rzętom – mówi Joanna Kasprzak.

– Na rekordową kwotę złożyły 
się zarówno darowizny i wpłaty dla  
DODO, jak i złotówki dopłacane do-
browolnie do biletów do zoo w ra-
mach akcji „ZOO na ratunek”. Prawie 
400 tys. osób w 2022 roku zdecydo-
wało się na taką wpłatę. Środki te  
w całości są przekazywane na ochro-
nę zagrożonych gatunków zwierząt  
– mówi Marta Gondek, prezes zarzą-
du Fundacji DODO. – DODO już pla-
nuje kolejne działania, w tym jesienny 

dziki bieg alejkami 
zoo, czyli Wild Run, 
który w 2022 ro-
ku także przyniósł 
rekordowy zysk  
w wysokości ponad  
82 tys. zł. Duży  

udział miały też wpłaty z 1 proc. po-
datku – kolejne 82 tys. zł. W tym  
roku ze swojego zeznania podatkowe-
go można odpisać 1,5 proc. podatku, 
co pozwoli zwiększyć pomoc zagro-
żonym gatunkom zwierząt – dodaje 
szefowa fundacji.

Fundacja ZOO Wrocław – DODO  
od lat prowadzi kilkadziesiąt pro-
jektów, których celem jest ochro-
na ginących gatunków zwierząt.  
Każda złotówka jest 
rozliczana, a pomoc pły-
nie na konkretne cele. 
Przykładowo opłacenie 
pensji strażników przy-
rody chroniących okapi  
w Demokratycznej Re-

publice Konga to w przybliżeniu  
2300 zł miesięcznie, koszt odcho-
wu jednego pingwina, czym zajmu-
je się organizacja Sanccob z RPA,  

to 3000 zł. Za jedną fotopułapkę 
stawianą na trasach migracji zwie-
rząt na Borneo trzeba zapłacić około  
2000 zł. Z kolei dzienny koszt wy-
żywienia lemurów katta  
w ośrodku Reniala na Ma-
dagaskarze to około 70 zł. 
Przekazywane kwoty są 
różne, a DODO odpowia-
da w ramach potrzeb na 
prośby każdej organizacji, 
z którą współpracuje.

Od 2016 Fundacja ZOO 
Wrocław – DODO dzia-
ła pro bono i współpracuje ze spraw-

dzonymi organizacja-
mi. Środki finansowe 
są także przekazywa-
ne na badania naukowe  
i edukację. DODO po-
maga między innymi  
w monitorowaniu i pro-

Pomagamy razem z DODO
wadzeniu badań biologii np. dziobo-
rożców palawańskich. Wspiera też 
edukację mieszkańców środkowej 
Azji na temat panter śnieżnych i daje 
im alternatywne – inne niż kłusowni-
ctwo – źródło zarobku.

DODO wsparło w 2022 roku 
łącznie 31 celów: siedem w Afryce  
(pieniądze dostały między innymi  

organizacje ratujące fenki, pingwi-
ny, manaty i lemury), 19 w Azji 
(m.in. dla panter mglistych, śnież-
nych, lori kukang, pangolinów,  

tygrysów, kanczyli, manuli,  
czy orangutanów), jeden 
w Ameryce Południowej 
(pekari Chaco) oraz czte-
ry w Europie (m.in. pol-
skie wilki i rysie). Wśród 
tych ostatnich, europej-
skich, projektów znalazł się  
w ubiegłym roku tak-
że wyjątkowy cel. Było to 

wsparcie dla Ukrainy: łącznie ponad  
253 tys. zł dla kijowskiego zoo, rezer-
watu Askania Nova i Europejskiego 
Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicz-
nych i Akwariów (EAZA) wspierają-
cego ogrody zoologiczne dotknięte 
wojną w Ukrainie. 

(oif)

W tym roku ze swojego 
zeznania podatkowego 
można odpisać 1,5 proc. 
podatku. KRS Fundacji 
ZOO Wrocław – DODO: 
0000623492.

Manat z młodym 

Lemury katta
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W NUMERZE

Chojnów – miasto 9

Dobromierz 8

Kielce 3

Kobierzyce 7

Krośnice 6

Olszyna 8

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 5

Wrocław – Narodowe Forum Muzyki 4

Ziębice 9


