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– Cały czas prowadzimy inwestycje na terenie naszej gminy, staramy się m.in. rozwijać infrastrukturę, 
zarówno tę drogową, jak i kanalizacyjną – podkreśla wójt Długołęki WOJCIECH BŁOŃSKI. – To tylko 
część z prac, które są obecnie prowadzone w naszej gminie. Nie byłyby one możliwe, gdyby nie 
wpływy do budżetu z rozliczenia deklaracji PIT naszych mieszkańców, dlatego gorąco zachęcam  
i apeluję do mieszkańców, by we wspomnianej deklaracji wpisali miejsce swojego zamieszkania  
w gminie Długołęka. To pozwoli nam się dalej rozwijać i myśleć o kolejnych inwestycjach,  
które wpłyną na komfort życia mieszkańców.

Dobrze wygląda współpraca władz gminy Świerczów z jej radą. – Dialog między nami jest zazwyczaj  
merytoryczny, a radni znają gminę i rozumieją potrzeby całej społeczności – ocenia wójt  
BARBARA BEDNARZ. – Sądzę, że dobrze się wzajemnie rozumiemy i statek z napisem „Świerczów” 
płynie jednym kursem, nie napotykając na większe sztormy. A dzisiaj w samorządowej pracy 
najbardziej przeszkadza mi niepewność związana z gospodarką w kraju, na co nie mamy 
wpływu. Oczywiście również inflacja i wzrost cen w zasadzie wszystkiego.

Budując lepszą przyszłość

U nas dobrze się dzieje

F
O

T
. U

R
Z

Ą
D

 G
M

IN
Y

 D
Ł

U
G

O
Ł

Ę
K

A
F

O
T

. S
Ł

A
W

O
M

IR
 G

R
Y

M
IN

6

5

Walcząc o wodę

Pod znakiem ambitnych inwestycji

Zarządzanie gminą to jak prowadzenie firmy. Jest budżet, dochody 
i wydatki, a także planowanie. – Jak to robić, skoro w samorządzie 
trudno dzisiaj coś zaplanować, ponieważ nie ma zasad – pyta 
burmistrz Radkowa JAN BEDNARCZYK. – Nagle, w imię państwa, 
mamy zająć się dystrybucją węgla, a za chwilę może każą mi 
rozprowadzać ziemniaki lub pisklęta. 

Oddanie do użytku Wschodniej Obwodnicy Wrocławia uatrakcyjniło 
gminę Czernica. – To impuls rozwojowy, kolejne działki przemysłowo- 
-usługowe są sprzedawane, a inwestorzy już się wprowadzają  
– uśmiecha się wójt WŁODZIMIERZ CHLEBOSZ. – Najprawdopodobniej 
w maju wykonamy ok. 200 m łącznika – wpięcia do WOW z terenu 
przemysłowo-usługowego w Dobrzykowicach i powstanie 
okno na świat z prawdziwego zdarzenia.
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Budżet trudny, 
lecz proinwestycyjny
– A co do mojego programu wyborczego, sprawa jest prosta, bowiem 
pokrywa się on z tym, czego chcą mieszkańcy, z którymi się spotykam  
– na zebraniach wiejskich i strażackich oraz w rozmowach z paniami  
z kół gospodyń wiejskich – mówi wójt Pielgrzymki TOMASZ SYBIS.  
– Ludzie mówią mi, czego pragną, co jest im najbardziej 
potrzebne do życia – i wtedy staram się realizować ich potrzeby.
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Mity, fakty, opowiastki
Prezydenci polskich miast są aktywni 
w mediach społecznościowych  
i – poprzez oficjalny profil – na 
Facebooku  jest ich 99 (na 107).  
Jeśli zaś chodzi o Twitter,  
to aktywnych jest już tylko  
63 włodarzy, przy czym spora część 
z nich korzysta z tego medium 
sporadycznie. Najpopularniejszym 
polskim prezydentem – także po 
uwzględnieniu liczby mieszkańców 
zarządzanego miasta – jest prezydent 
Warszawy Rafał Trzaskowski, a na 
drugie miejsce przesunął się Marek 
Materek, prezydent Starachowic. 
Na podium wskoczył także Jacek 
Karnowski, prezydent Sopotu,  
a tuż za nim uplasowali się:  
prezydent Ciechanowa Krzysztof 
Kosiński i prezydent Siemianowic 
Śląskich Rafał Piech. Za to niemal 
zerową aktywność wykazują: 
prezydent Bełchatowa Mariola 
Czechowska, prezydent Inowrocławia 
Ryszard Brejza, prezydent Kutna 
Zbigniew Burzyński, prezydent 
Oświęcimia Janusz Chwierut  
i prezydent Starogardu Gdańskiego 
Janusz Stachowiak. 

• • •
Prokuratura Okręgowa w Gliwicach 
skierowała do Sądu Okręgowego  
w Katowicach akt oskarżenia 
przeciwko byłemu prezydentowi 
Świętochłowic Dawidowi K.  

(był prezydentem w latach  
2010-2018), siedmiu podległym mu 
urzędnikom i trzem innym osobom. 
Oskarżonym zarzucono  
36 przestępstw, w tym przekroczenia 
uprawnień, fałszerstwa  
w dokumentacji urzędowej  
i oszustwa. Jeden z wątków aktu 
oskarżenia dotyczy nadużyć przy 
przyznawaniu nagród uznaniowych 
w Urzędzie Miasta Świętochłowice.  
Ustalono, że w okresie od 2011 
do 2018 roku apanaże te były 
przyznawane bez zachowania 
wymaganej przepisami procedury,  
w wysokości rażąco przekraczającej 
ich celowość i zasadność. 
Przykładowo zastępca Dawida K.  
– Bartosz K. – otrzymał nagrody  
za kilkuletni okres pracy w łącznej 
wysokości ponad 880 tys. zł. 
Działanie to stanowiło przekroczenie 
uprawnień wynikających z ustawy 
o pracownikach samorządowych, 
ustawy o finansach publicznych  
i ustawy kominowej. Kolejny wątek 
dotyczył poświadczenie nieprawdy  
w 2011 roku w dokumentach 
kadrowych i finansowych, w związku 
z fikcyjnym zatrudnieniem dwóch 
kobiet w jednostkach samorządu. 
Kobiety te oficjalnie pracowały  
na rzecz urzędu miasta, podczas gdy  
w rzeczywistości wykonywały 
prywatne zlecenia na rzecz Dawida K.  

i jego żony w Katowicach.  
W akcie oskarżenia zarzucono także 
nieprawidłowości w użytkowaniu 
samochodów służbowych 
oraz wykorzystanie publicznej 
infrastruktury do drukowania 
materiałów wyborczych, a także 
pokrycie kosztów druku z pieniędzy 
publicznych. Sam Dawid K. został 
oskarżony o naruszenia dokonane 
przy przeprowadzaniu wyborów do 
Rady Miejskiej w Świętochłowicach. 
Jak wykazało śledztwo, swoim 
podstępnym działaniem doprowadził 
do wpisania go na listę wyborczą do 
rady miejskiej, pomimo tego, że nie 
miał uprawnień, by skorzystać  
z biernego prawa wyborczego  
w tych wyborach. Uzyskał fikcyjne 
zameldowanie, a następnie złożył 
oświadczenie o zamieszkiwaniu na 
terenie Świętochłowic. W ten sposób  
– wbrew przepisom prawa – znalazł 
się na liście wyborczej w 2014  
i 2018 roku. Zarzuty aktu oskarżenia 
objęły także działania podjęte przez 
nieuczciwych samorządowców wobec 
wezwanej do budynku Urzędu Miasta 
Świętochłowice policji. Osoby te 
ukrywały się przed policjantami  
w jednym z pomieszczeń. Dawidowi K.  
przedstawiono łącznie jedenaście 
zarzutów, jego zastępcy Bartoszowi K. 
pięć zarzutów, także pięć zarzutów 
usłyszała Eva G. (poprzednio Ewa J.) 

– pełniąca funkcję sekretarza miasta. 
Oskarżonym grozi – w zależności 
od przedstawionych zarzutów – od 
trzech miesięcy do dziesięciu lat 
pozbawienia wolności.

• • •
Drugiego lutego komisarz wyborczy 
wydał postanowienie  
o wygaszeniu mandatu burmistrza 
Murowanej Gośliny Dariusza U.,  
który sam zrezygnował ze 
stanowiska. Przebywający w areszcie 
były włodarz miasta pod koniec 
stycznia usłyszał wyrok skazujący 
za znieważenie funkcjonariusza 
publicznego, a na rozpatrzenie 
czeka jeszcze niemal 20 zarzutów. 
Problemy Dariusza U. rozpoczęły 
się przed ponad rokiem. W styczniu 
2022 funkcjonariusze Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 
jego oraz sześć innych osób. Wśród 
nich było dwóch przedsiębiorców, 
córka burmistrza i pracownicy 
samorządowi z Murowanej Gośliny. 
Sprawa dotyczy nieprawidłowości, 
do których miało dojść w latach 
2019-2021 w Urzędzie Miasta 
Murowana Goślina. Śledczy zarzucili 
Dariuszowi U. m.in. przyjmowanie 
łapówek za realizowane kontrakty. 
Ponadto burmistrz miał od swoich 
podwładnych żądać przekazania 
części przyznanych im nagród. 
Zarzuty dotyczą także nadużycia 
uprawnień poprzez własnoręczne 
wysłanie oraz zlecenie wysłania 
ze służbowych telefonów SMS-ów 
premium o wartości około 8 tys. zł  

na plebiscyt prasowy. Dariusz U. 
zwrócił blisko 7,7 tys. zł za SMS-y 
wysłane na plebiscyt prasowy.  
Za zarzucane byłemu burmistrzowi 
przestępstwa grozi mu kara do 
dziesięciu lat pozbawienia wolności.

• • •
W gminie Mosina (woj. wielkopolskie) 
mieszkańcy wybrali Dominika 
Michalaka na nowego burmistrza. 
Poprzedni został odwołany  
w ubiegłym roku w listopadowym 
referendum. Michalak był jedynym 
kandydatem, który startował  
w wyborach. By je wygrać, musiał 
otrzymać więcej niż połowę ważnych 
oddanych głosów. W trakcie 
głosowania oddano 4585 ważnych 
głosów, na Dominika Michalaka 
zagłosowało 4217 mieszkańców 
gminy. Głosów przeciwnych było 368. 
Uprawnionych do głosowania było  
25 356 osób. Dominik Michalak  
ma 32 lata, od roku jest 
przewodniczącym Rady Miejskiej  
w Mosinie. Wcześniej był 
jej wiceprzewodniczącym. 
Ubiegłoroczne referendum w sprawie 
odwołania Przemysława Mielocha  
z funkcji burmistrza było 
następstwem nieudzielenia mu  
w kolejnych latach wotum zaufania. 
Inicjatorzy referendum zarzucili 
byłemu burmistrzowi m.in. brak 
realizacji zaplanowanych inwestycji, 
brak dialogu z mieszkańcami,  
zły nadzór nad spółkami gminnymi  
i chaos w urzędzie miejskim.

Podglądacz samorządowy 

Za oknem – pierwsza niedziela 
marca – szaro, zimno i jakoś 
tak niewesoło… Marzec nas 
na razie nie rozpieszcza, więc 
porozpieszczajmy się sami, bo 
śmiech i radosne zastanowienie 
się nad tym, jak świat i jaki świat 
nas otacza, to u progu wiosny  
jest zajęcie obowiązkowe.  
A uśmiech i śmiech radosny 
najłatwiej znaleźć  
we Wrocławskim Teatrze Komedia.

Spektakli, które w Komedii warto 
zobaczyć, jest naprawdę wiele, więc 
wybrać coś i zaproponować na po-
czątek cieszenia się wiosną nie jest ła-
two… Zacznijmy od Pam Valentine  
i Przyjaznych dusz (23, 24 marca),  

bo to spektakl pełen ciepła i – co tym 
bardziej bezcenne! – z wielką gwiaz-
dą i wielką aktorką, czyli z Emilią  
Krakowską w roli… Anioła Stróża. 
Przyjazne dusze to opowieść o tym, jak 
do urokliwego domu pod Londynem 
wprowadza się 
młoda para, Mary  
i Simon. Ona  
– ciepła, dobra, 
kochająca swego 
męża dziewczyna. 
Jest w ciąży. On – początkujący pisarz 
powieści kryminalnych. Poprzedni-
mi właścicielami domu byli tragicznie 
zmarli Jack i Suzie. W spektaklu ob-
serwujemy ewolucję stosunku duchów 
– Jacka i Suzie – do młodych: Mary 
i Simona. Z czasem duchy orientują 

się, że młoda para reprezentuje sobą 
to, czego im, którzy ze świata odeszli, 
nie udało się na ziemi zrealizować. 
Postanawiają im pomóc, przy wspar-
ciu Anioła Stróża. W sumie Przyjazne  
dusze to wzruszająca komedia roman-

tyczna, która po-
budza do refleksji  
nad przemija- 
niem, ale czyni to  
w sposób jasny, 
radosny i bardzo  

szlachetny – tyle zwięzłe streszcze-
nie, ale już z niego widać, że wiele się 
tu dzieje i to bardzo romantycznie się 
dzieje. To także mądra refleksja nad 
tym, jak wzajemnie trzeba się trakto-
wać – ze zrozumieniem, uśmiechem, 
poczuciem więzi i poczuciem humoru.

Pierwszy miesiąc wiosny za-
kończy – 31 marca – Edukacja Rity 
Willy’ego Russella, historia rodze-
nia się więzi między ludźmi, których 
dzieli niemal wszystko. On – profesor 
szacownego uniwersytetu, alkoholik. 
Ona – dziewczyna ambitna, ale tylko 
fryzjerka. To „tylko” to dla dziewczy-
ny problem, więc zapisuje się na Wol-
ną Wszechnicę, by poprzez studia nad 
literaturą nadać sens życiu, a prze-
de wszystkim – wejść w zamkniętą 
dla niej krainę wartości. Oczywiście, 
pierwsze skojarzenie to Pigmalion 
G.B. Shawa, ale Russell wokół tego 
skojarzenia oplata inną nieco historię. 

Uśmiechnięta wiosna

Otóż mocno popijający Frank oka-
zuje się znakomitym nauczycielem, 
Rita czyni stałe postępy, ale też prze-
chodzi swoistą ewolucję, wtapiając się 
coraz bardziej w nowe środowisko. 
Czy nie traci przy tym prawdziwej 
siebie? I to jest bardzo ważna w Edu-
kacji Rity opowieść o tym, 
jak nawzajem ludzie potra-
fią się zmieniać, choć nie są 
to proste sprawy… Na po-
czątku między Frankiem-
-mistrzem a Ritą-uczennicą 
rodzi się konflikt, ale oka-
zuje się, że w sumie mają 
sobie wiele do dania. Kon-
flikt zmienia się w porozu-
mienie, porozumienie – w przyjaźń, 
a może nawet coś od przyjaźni goręt-
szego? Proces edukowania Rity nie 
jest łatwy, ale duet Wojciech Dąbrow-
ski (Frank) i Magdalena Margulewicz 

(Rita) czuje tę trudną drogę ku nowe-
mu światu Rity znakomicie.

Ale gdy powędrujemy do WTK  
w marcu, miejmy wciąż w tzw. ty-
le głowy, że wielkimi krokami zbli-
ża się maj, a w ostatnią niedzielę maja  
– kolejna premiera WTK. 

– Przygotowujemy  
Pascala Rochera Oui, po 
polsku to „Tak” – mó-
wi Wojciech Dąbrowski, 
współdyrektor WTK i reży-
ser Oui. – Valerie i Stephane 
żyją ze sobą od ośmiu lat na 
kocią łapkę, a teraz postano-
wili oficjalnie i uroczyście 
przysiąc sobie, że nie opusz-

czą się aż do śmierci… Chcą powie-
dzieć sobie uroczyste „tak”, ale przygo-
towania do ślubu z wedding plannerem 
w roli głównej to nieprosta – łagodnie 
mówiąc! – sprawa… AtaPam Valentine „Przyjazne dusze”

Willy Russell „Edukacja Rity”
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Mimo kumulacji kryzysów 
samorządy nie rezygnują  
z inwestycji. Największe środki 
przeznaczają na drogi.

W 2021 roku projekty drogo-
we miały ponad 33-proc. udział 
we wszystkich inwestycjach reali-
zowanych przez samorządy, a ich 
wartość sięgnęła blisko 16 mld zł. 
Mimo to aż 77 proc. jednostek sa-
morządu terytorialnego (JST) uwa-
ża, że ich inwestycje drogowe wciąż 
są na niedostatecznym poziomie  
i planuje zwiększać wydatki na ten 
cel. Szansy na pozyskanie finanso-
wania upatrują m.in. w Programie  
Inwestycji Strategicznych – pokazu-
je ubiegłoroczny raport BGK „Zrów-
noważony rozwój na tle wyzwań 
inwestycyjnych i sytuacji finanso-
wej polskich samorządów”. Wynika  
z niego, że pomimo kumulacji kryzy-
sów polskie samorządy nie zrezyg-
nowały z aktywności inwestycyjnej  
– aż 93 proc. z nich zapowiedziało 
przyspieszenie dynamiki wydatków 
inwestycyjnych. 

– Zderzamy się w tej chwili  
z kryzysem, jakiego nie doświad-
czyliśmy chyba nigdy wcześniej  
– mówiła agencji Newseria Biznes  
Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes  

zarządu Banku Gospodarstwa Kra-
jowego. – Ten kryzys, który roz-
począł się w 2020 roku wybuchem 
pandemii COVID-19, trwa właści-
wie nieprzerwanie.

Ostatnie trzy lata były okresem, 
w którym kolejne kryzysy nakłada-
ły się na siebie, tworząc niesprzyja-
jące warunki gospodarcze – kryzys 
pandemiczny i inflacja, która była 
jego następstwem, zostały wzmoc-
nione przez kryzys energetyczny  
związany z rosyjską agresją na 
Ukrainę. W tym trudnym otocze-
niu samorządy musiały na dodatek 
zmierzyć się ze zmianami regula-

cyjnymi i podatkowymi, które bez-
pośrednio wpłynęły na ich sytuację 
finansową. Mimo to – jak pokazuje 
nowy raport BGK – nie zrezygno-
wały z aktywności inwestycyjnej. 
Pomimo trudnego otoczenia gospo-
darczego, w pierwszej połowie ubie-
głego roku dynamika wydatków in-
westycyjnych samorządów wzrosła 
o 26,3 proc. rok do roku.

– W 2021 roku samorządy finan-
sowały przede wszystkim budowę 
infrastruktury drogowej. Aż jedna 
trzecia inwestycji samorządowych 
była skierowana właśnie na drogi.  
Kolejne miejsca zajmowała infra-

struktura wodno-kanalizacyjna, 
kulturalno-sportowa oraz transport 
zbiorowy – mówi Mateusz Walewski,  
główny ekonomista 
Banku Gospodar-
stwa Krajowego.

Z raportu przy-
gotowanego z okazji 
konferencji „BGK 
dla JST” wynika, że 
w 2021 roku war-
tość inwestycji dro-
gowych zreal izo-
wanych przez polskie samorządy 
wyniosła sumarycznie 15,9 mld zł 
i okazała się wyższa niż suma wy-

datków na infrastrukturę wodno-ka-
nalizacyjną (5,8 mld zł), turystykę, 
sport i kulturę (5,7 mld zł) oraz na 

transport zbiorowy 
(3,9 mld zł). Inwe-
stycje ubiegłoroczne 
również są znaczące, 
chociaż cały czas nie 
są w stanie zaspoko-
ić potrzeb.

W badaniu prze-
p r o w a d z o n y m  
w drugiej połowie 

ubiegłego roku 77 proc. samorzą-
dów zadeklarowało, że ich inwe-
stycje drogowe wciąż są na niedo-
statecznym poziomie. Mniejsze 
potrzeby deklarowały natomiast  
w takich obszarach jak gospodar-
ka odpadami (45 proc.), ciepłowni-
ctwo (40 proc.) i transport zbiorowy 
(39 proc.). Raport opracowany przez 
bank pokazuje również, że polskie 
samorządy „zazieleniają” się dzię-
ki prowadzonym przez siebie inwe-
stycjom, traktując je jako element 
polityki zrównoważonego rozwoju. 
Jednocześnie samorządy oczekują 
wyraźnego wzrostu znaczenia do-
tacji z budżetu państwa w struktu-
rze finansowania swoich wydatków 
inwestycyjnych. 

(news)

Kryzys potrzebuje finansowego antidotum

Drogi to inwestycje potrzebne wszystkim 
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Inwestycje publiczne  
i samorządowe odgrywają 
bardzo ważną rolę  
nie tylko w podnoszeniu  
jakości życia mieszkańców,  
ale i w przeciwdziałaniu 
skutkom kryzysu 
gospodarczego.

Wiem, że mamy dopiero 
połowę marca i planowanie 
jakichś urlopowych wypadów 
może się niektórym wydawać 
przedwczesne. Moim zdaniem 
jednak dobre i wczesne 
planowanie to już połowa 
sukcesu. Dlatego…

Tak, zachęcam do zastanowienia 
się już dzisiaj, gdzie spędzić okres 
zbliżających się Świąt Wielkanoc-
nych, majowy weekend, letni urlop, 
jesienny wyjazd… Im wcześniej za-
czniemy planować, tym szansa na 
coś ciekawego się zwiększa. Trze-
ba pogrzebać, poszukać. A jest  
w czym. Nie trzeba bardzo dalekich 
eskapad, by spotkać się z czymś nie-
zwykłym, wyjątkowym.

Na naszych łamach już wielo-
krotnie polecaliśmy wyjazd na 
wschód Polski. Oczywiście to bar-
dzo szeroki i nie do końca uszczegó-
łowiony kierunek, ale… Tym razem 
proponujemy przyjrzeć się Podlasiu, 
a mówiąc dokładniej Supraślowi, 
który może stać się świetnym miej-
scem wypadowym w okolice. Oczy-
wiście nie przez przypadek wska-
zujemy Supraśl, bo już on sam jest 
perłą w koronie wschodniej Polski.

Małgorzata Kowalewicz na ła-
mach swojego turystycznego bloga 
tak napisała o tym miejscu: „Supraśl 
jest niezwykle ciekawym miejscem 

na mapie Podlasia i zapada w serce 
każdemu, kto go odwiedzi. Czyste 
powietrze, status uzdrowiska, cisza 
i toczące się powolnym rytmem ży-
cie zachęca, by odwiedzić tę niewiel-
ką miejscowość. Supraśl to jednak 
znacznie więcej i zdecydowanie jest 
tutaj co zobaczyć. Atrakcje miasta 
zadowolą nawet najbardziej wybred-
ne gusta, a miejscowa kuchnia za-
dowoli nawet najbardziej wybredne 
podniebienia. Poza tym, miasto było 
miejscem wydarzeń słynnej trylogii 
Jacka Bromskiego „U Pana Boga…” 
(to właśnie w Supraślu znajduje się 
filmowy komisariat w Królowym 
Moście, dom komendanta czy ko-
min, z którego skakał zdesperowany 
ojciec komendanta)”. 

Symbolem miasta, które leży nie-
spełna dwadzieścia kilometrów od 
Białegostoku, jest duchowość miej-
sca. Bo jak twierdzą historycy, 
najważniejszym wydarzeniem 
było dla Supraśla osiedlenie się 
zakonników Świętego Bazylego 
Wielkiego, których prawosław-
ny monaster został przeniesiony  
z Gródka. Legenda głosi, że mnisi 
poszukujący ustronnego miejsca 
na klasztor przygotowali krzyż 
z relikwiami i puścili go na rze-
kę. Krzyż zatrzymał się w miej-
scu nazywanym Suchy Hrud i to 
właśnie tutaj prawosławni mnisi 
założyli swój monaster. 

Dzisiaj Monaster Męski Zwia-
stowania Najświętszej Marii 

Panny góruje nad miastecz-
kiem. To, co oglądamy dzi-
siaj, to odbudowana świątynia 
po zniszczeniach dokonanych 
przez Rosjan i Niemców. Pre-
zentuje się cudownie. Podob-
nie nie możemy nie wejść do 
Muzeum Ikon. W zbiorach mu-
zeum znajduje się około 1200 
ikon, które w większości po-
chodzą z zatrzymań dokona-
nych przez celników w czasie 
prób przemytu ich do Polski. 
Mamy tam zbiór niezwykło-
ści w niezwykłej aranżacji.  
Ciekawym miejscem jest też 
Muzeum Sztuki Drukarskiej  

i Papiernictwa.
Oczywiście Supraśl, jak zresz-

tą cała wschodnia ściana Polski, 

Wschód warty zachodu to także świat niezwykłych sma-
ków. No i oczywiście teatr. Bo Su-
praśl to Teatr Wierszalin. Po tych 
wszystkich miejskich doznaniach 
nie wolno zapomnieć o Puszczy 
Knyszyńskiej. Ten ogromny kom-
pleks leśny na Nizinie Podlaskiej 
ustępuje wielkością jedynie Puszczy  
Białowieskiej.

Wschód czeka. Warto się skusić na 
przygodę w Supraślu. Tym bardziej, 
że i samorząd tutaj działa spraw-
nie. Ostatnio m.in. burmistrz Supra-
śla Radosław Dobrowolski razem 
z merem Druskiennik Ricardasem  
Malinauskasem spotkali się, by 
omówić inwestycje, na które gminy  
Supraśl i Druskienniki mogą wspól-
nie przygotowywać wnioski do pro-
gramu UE Polska – Litwa. 

– Po około piętnastu latach odno-
wiliśmy wzajemne kontakty – pod-
sumował wizytę włodarz Supraśla. 

(mnm)

Ikonostas w monasterze w Supraślu 

Muzeum Ikon w Supraślu 
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Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Starostwo Powiatowe 
we Wrocławiu

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

starostwo@powiatwroclawski.pl
www.powiatwroclawski.pl

Urząd Gminy w Świerczowie
ul. Brzeska 48

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

fax 77 419 61 84
ug@swierczow.pl

www.swierczow.pl

Świerczów

Gminy wiejskie zazwyczaj nie 
opływają w zbyt wiele środków 
finansowych i taki jest również 
Świerczów, będący częścią 
powiatu namysłowskiego. 
Z drugiej jednak strony tam, 
gdzie kasy mniej, samorząd 
funkcjonuje oszczędniej, 
oglądając każdą wydawaną 
złotówkę i nie przejadając 
skromnych funduszy. Tak dzieje 
się właśnie w gminie Świerczów, 
gdzie swoistą wartością dodaną 
jest konsekwencja w działaniu, 
niezła współpraca władz 
z radnymi oraz pracowitość 
i mądrość żyjących tutaj ludzi.

Budżet gminy jest mapą funkcjo-
nowania każdego polskiego samorzą-
du. Na rok 2023 w gminie Świerczów 
zaplanowano dochody w wysokości 
23 231 950 zł, wydatki 27 875 050 zł 
i inwestycje na poziomie 8 043 500 zł. 

– W tym roku nie będziemy rea-
lizować zbyt wielu inwestycji, ale te, 
które będą wykonywane, są koszto-
chłonne i dużego rozmiaru – mówi 
wójt Barbara Bednarz. – W Mioda-
rach będziemy budować, a w zasadzie 
jesteśmy już w trakcie budowy sieci 
kanalizacyjnej, co pochłonie ponad 
5 mln zł, a poza tym przed nami kil-
ka mniejszych zadań. Poza tym jeste-
śmy w trakcie opracowywania doku-

mentacji i zakładam, że w tym roku 
– także dzięki współpracy z na-
szą spółką Ekowod – zakończymy 
budowę kanalizacji 
w Miejscu. Przekaza-
liśmy do spółki aport 
na budowę tranzytu, 
który połączy Świer-
czów z gminą Pokój, 
co stworzy warunki 
przyłączenia Miejsca 
do sieci kanalizacyj-
nej. Zajmiemy się tak-
że przebudową i mo-
dernizacją naszych 
niektórych dróg. Po-
nadto zamierzamy aplikować o środ-
ki finansowe na ochronę zabytków.

Na inwestycje w infrastruktu-
rę drogową świerczowski samorząd 
składał wiele dobrze opracowanych 
wniosków o dofinansowania, lecz nie-
stety bezskutecznie. Gmina Świer-
czów ubiegała się także o fundusze 
z programu Polski Ład, wspierającego 
obszary popegeerowskie, i tu również 
bez powodzenia. 

– Złożyliśmy trzy duże projekty, 
ale niestety i tutaj szczęście nam nie 
dopisało, ale mam nadzieję, że to się 
zmieni – uśmiecha się wójt Barbara 
Bednarz. – Chcę podkreślić, że jeste-

Budując lepszą przyszłość
Dobrze wygląda współpraca władz 

gminy z jej radą. Radni nie zajmują 
się politykierstwem i forsowaniem 
partykularnych interesów. 

– Dialog między nami jest za-
zwyczaj merytoryczny, a radni zna-
ją gminę i rozumieją potrzeby całej 
społeczności – ocenia wójt Barbara 
Bednarz. – Sądzę, że dobrze się wza-
jemnie rozumiemy i statek z napisem 
„Świerczów” płynie jednym kursem, 
nie napotykając na większe sztormy. 
A dzisiaj w samorządowej pracy naj-
bardziej przeszkadza mi niepewność 
związana z gospodarką w kraju, na co 
nie mamy wpływu. Oczywiście rów-
nież inflacja i wzrost cen w zasadzie 
wszystkiego. S.G. (TS)

śmy już po remoncie i przebudowie 
budynku Urzędu Gminy w Świerczo-
wie, co udało się zrealizować dzię-
ki dofinansowaniu z Polskiego Ładu, 
i może szczęście zacznie nam sprzyjać. 
Przebudowany został stary budynek 
z wieloma barierami architektoniczny-
mi, będący niedostępnym dla petentów 
z niepełnosprawnościami. Teraz budy-

nek ten jest dostosowa-
ny do wymogów prawa 
budowlanego i pozbyli-
śmy się wszelkich ba-
rier architektonicznych. 
Jest odpowiedni pod-
jazd i winda, więc bez 
fałszywej skromności 
można założyć, iż jest 
to najbardziej funk-
cjonalny urząd gmi-
ny w powiecie namy-
słowskim. Niezmiernie 

istotne jest także to, że jesteśmy sa-
mowystarczalni pod względem ener-
getycznym, bowiem mamy tutaj fo-
towoltaikę i gruntowe pompy ciepła. 
W budynku mamy również inteligentne 
oświetlenia i toalety na miarę obecnych 
czasów. Dzięki temu znacznie poprawił 
się komfort pracy urzędników i warun-
ki, w jakich przyjmowani są przez nich 
mieszkańcy naszej gminy. Krótko mó-
wiąc – zyskali wszyscy, a warto pod-
kreślić, że jest to kolejny obiekt tak no-
wocześnie zmodernizowany. Przedtem 
przebudowaliśmy budynek Gminnego 
Ośrodka Kultury w Świerczowie, który  
obecnie jest podobnego standardu.

Wójt Barbara Bednarz

Urząd Gminy w Świerczowie 
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Jeśli pomysł na aktywne 
spędzenie urlopu czy wolnego 
czasu jest Państwu bliski, to 
zapraszamy do zapoznania się 
z opracowaniem przewodnika 
,,POWIAT WROCŁAWSKI na 
dwóch kółkach”. Zwiedzanie 
świata na rowerze to przygoda, 
o której myśli i marzy wiele 
osób. Nic w tym dziwnego, 
bowiem podróże rowerowe są 
w zasięgu każdego, kto tylko 
ma na to ochotę i wystarczający 
zapał. Czas zacząć od tras 
rowerowych w powiecie 
wrocławskim!

Nic prostszego, tym bardziej, że 
Zarząd Powiatu Wrocławskiego roz-
począł właśnie promocję przewodni-
ka rowerowego ,,POWIAT WROC-
ŁAWSKI na dwóch kółkach”. Walory 
krajobrazowo-turystyczne opisane 
w przewodniku pozwolą na wyzna-
czenie kierunków przyszłych podróży. 
Wyprawy rowerowe do najpiękniej-
szych zakątków powiatu wrocław-
skiego, które łączą wysiłek fizyczny 
z przeżywaniem piękna pokonywa-
nych tras i odwiedzanych miejsc, to 

ciekawy pomysł na rodzin-
ne wypady – w weekendy 
czy podczas wakacji. To po-
łączenie radości z jazdy na 
rowerze z przemyślanym 
programem zwiedzania.

– Obszar powiatu wroc-
ławskiego wyróżnia się po-
większającą się z roku na rok 
zabudową terenu i rosnącą 
liczbą mieszkańców. Jest ob-
szarem wypoczynku zarów-
no dla mieszkańców powiatu, 
jak i mieszkańców Wrocła-
wia oraz dla odwiedzających 
powiat wrocławski. Zielony, 
tajemniczy, piękny stał się 
bardzo atrakcyjnym miej-
scem również dla rowerzy-
stów – mówi etatowy członek 
Zarządu Powiatu Wrocław-
skiego Wiesław Zając.

Nowe trasy rowerowe, któ-
re powstały w ostatnich la-
tach, zbliżyły standard upra-
wiania turystyki rowerowej 
w powiecie wrocławskim 
do takiego, jakim od lat 
mogą cieszyć się mieszkańcy 
innych europejskich krajów. 

– Dzięki temu podróże rowerowe 
w naszym regionie powoli przesta-
ją być rozrywką z pogranicza spor-
tów ekstremalnych i stają się łatwiej 
dostępne dla osób ceniących aktyw-
ny wypoczynek. Bo europejski styl 
uprawiania turystyki rowerowej to od-
dzielone od ruchu samochodowego 
drogi rowerowe, biegnące w natural-
nym środowisku, bezpieczne dla osób 
w każdym wieku, dla rodziców 
z dziećmi, seniorów i osób niepełno-
sprawnych. Wykorzystanie naturalne-
go potencjału powiatu wrocławskiego 
jest w zasięgu ręki – wystarczy rower 
i w drogę – rekomenduje starosta 
wrocławski Roman Potocki.

Przewodnik ,,POWIAT WROC-
ŁAWSKI na dwóch kółkach” to 
w pigułce dwadzieścia dwie trasy ro-
werowe, pełne tajemniczych miejsc 
i ciekawych zabytków. Wystarczy tyl-
ko wsiąść na rower i ruszyć w świat, 
którego jeszcze Państwo nie znają, 
a jeśli nawet, to z pewnością w prze-
wodniku znajdą Państwo coś, co 
może jeszcze zaskoczyć. Do dzieła! 
Bo nic nie może się równać z pro-
stą przyjemnością jazdy na rowerze, 
jak uważał John F. Kennedy.

,,POWIAT WROCŁAWSKI na dwóch kółkach”
– przewodnik rowerowy po powiecie wrocławskim

Uzupełnieniem opracowania bę-
dzie, dostępny już wkrótce w Syste-
mie Informacji Przestrzennej Powiatu 
Wrocławskiego wroSIP, moduł z mapą 
„Drogi dla rowerów”. Dzięki mapie bę-
dzie można przeanalizować przebieg 
istniejących dróg dla rowerów, a także 
sprawdzić, w których miejscowościach 
inwestycje z zakresu infrastruktury ro-
werowej są w trakcie realizacji. (TS)
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Długołęka

Urząd Gminy Długołęka
55-095 Mirków

Długołęka, ul. Robotnicza 12
tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04

gmina@gmina.dlugoleka.pl
www.gmina.dlugoleka.pl

Rozmowa z wójtem  
gminy Długołęka  
WOJCIECHEM BŁOŃSKIM

 
– Dzień dobry panie wójcie, za 

nami dwa miesiące nowego roku, 
w których wróciły Bale Seniora  
w gminie Długołęka.

– Cieszę się, że po przerwie spo-
wodowanej pandemią mogliśmy 
wrócić do tej przemiłej tradycji, ja-
ką są Bale Seniora. Na przestrzeni 
trzech tygodni odbyło się 9 balów, 
na których pojawiało się zwykle 
około 100 uczestników. Uśmiech 
seniorów, rozmowa z nimi udowad-
nia mi, że jest to dla nich wyjątko-
we wydarzenie, na które wielu czeka 
cały rok. Wspólne spotkanie, zaba-
wa taneczna, rozmowy przy stole 
bardzo sprzyjają integracji i wzmac-
nianiu więzi pomiędzy mieszkańca-
mi, na czym bardzo mi zależy. Po-
dziękowania składam dyrektorom, 
pracownikom szkół oraz wszyst-
kim, którzy zaangażowali się w or-
ganizację tegorocznych balów. Mam 
nadzieję, że w równie dobrym zdro-
wiu i formie spotkamy się wspólnie  
w przyszłym roku.

– Jeżeli mówimy o zdrowiu, to 
nie sposób nie wspomnieć o ak-
cjach oddawania krwi na terenie 
pańskiej gminy.

– Zdaję sobie sprawę z tego, jak 
bardzo potrzebna jest krew i cie-
szę się, że na terenie naszej gminy 
prężnie działa Klub Honorowych 
Dawców Krwi PCK przy Urzędzie 
Gminy w Długołęce, który regu-
larnie organizuje akcje oddawa-
nia krwi. Ostatnia miała miejsce  
w Brzeziej Łące i okazała się re-
kordową zbiórką, bowiem dzię-
ki mobilizacji mieszkańców udało 

się zebrać niemal 25 litrów krwi  
i mam nadzieję, że nie inaczej będzie 
na kolejnej akcji, która odbędzie 
się już 22 marca na parkingu przy  
Leroy Merlin w Mirkowie. Serdecz-
nie zapraszam do wspólnego rato-
wania ludzkiego życia!

– Przejdźmy może do kwestii 
dotacji i inwestycji. Co na tym po-
lu dzieje się w gminie Długołęka? 

– Jako gmina Długołęka znaleź-
liśmy się na liście wniosków wstęp-
nie zakwalifikowanych do dofi-
nansowania z Ministerstwa Sportu  
i Turystyki, w ramach Programu In-
westycji o Szczególnym Znaczeniu 
dla Sportu. Kwota dofinansowania 
to ponad 11,4 mln zł. Projekt hali  
sportowej jest zgodny z wymaga-

niami World Athletics i Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki, który 
pozytywnie go zaopiniował. Mam 
nadzieję, że za kilka lat ta hala po-
wstanie i będzie kuźnią talentów, 
których w naszej gminie nie braku-
je. Mamy medalistów Mistrzostw 
Polski w kategoriach juniorskich  
i takie miejsce pozwoli im się roz-
wijać i zdobywać podobne miejsca 
w seniorskich zawodach. 

Cały czas prowadzimy inwesty-
cje na terenie naszej gminy, staramy 
się rozwijać infrastrukturę, zarów-
no tę drogową, jak i kanalizacyj-
ną. W ostatnim czasie podpisaliśmy 
umowę na rozbudowę oczyszczalni 
ścieków w Borowej. Jeżeli chodzi  
o remonty i budowę nowych dróg, to 

mogę wymienić chociażby trwają-
cą rozbudowę drogi i skrzyżowania 
przy Gminnym Żłobku i Przedszko-
lu w Kiełczowie, która już od przy-
szłego roku szkolnego ma zapew-
nić bezpieczeństwo przy placówce. 
Nowe drogi powstały ostatnio m.in. 
w Długołęce (ul. Słowackiego) 
czy Domaszczynie i Szczodrem  
(ul. Wierzbowa), a oświetlenie cho-
ciażby w Brzeziej Łące i Pasikuro-
wicach. Warto również wspomnieć, 
że ul. Bławatna w Mirkowie, którą  
przecina Wschodnia Obwodnica 
Wrocławia, zostanie gruntownie 
przebudowana. 

Możemy się również pochwalić 
nową salą gimnastyczną w szkole  
w Długołęce. Liczba dzieci uczęsz-
czających do Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Długołęce wymagała 
dodatkowej sali, w której dzieci bę-
dą mogły uczestniczyć w zajęciach 
WF-u w komfortowych warunkach. 

Odświeżonym budynkiem cie-
szą się również strażacy z OSP  
w Stępiniu, których remiza prze-
szła remont, co z pewnością wpły-
nie na jakość ich służby. Również 
strażacy z Brzeziej Łąki mają do 
dyspozycji nowy sprzęt – kamerę 
termowizyjną, która jest efektem 
wspólnych starań z mieszkańcami. 
Bezpieczeństwo naszych mieszkań-
ców jest dla mnie priorytetem i cie-
szę się, że dzięki takim sprzętom 
rośnie to poczucie bezpieczeństwa 
w gminie Długołęka.

– Sporo tych inwestycji.
– To tylko część z prac, które są 

obecnie prowadzone w naszej gmi-
nie. Nie byłyby one możliwe, gdyby 
nie wpływy do budżetu z rozliczenia 
deklaracji PIT naszych mieszkań-
ców, dlatego gorąco zachęcam i ape-
luję do mieszkańców, by we wspo-
mnianej deklaracji wpisali miejsce 
swojego zamieszkania w gminie 
Długołęka. To pozwoli nam się dalej 
rozwijać i myśleć o kolejnych inwe-
stycjach, które wpłyną na komfort 
życia mieszkańców.

– Za nami Dzień Kobiet… 
– Składam raz jeszcze wszystkim 

Paniom najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej 

pomyślności i miłości, i cieszę się, 
że w to piękne święto spotkać się 
mogliśmy na koncertach z okazji 
Dnia Kobiet.

(TS)

U nas dobrze się dzieje

Na terenie gminy prężnie działa Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy  
w Długołęce, który regularnie organizuje akcje oddawania krwi. Ostatnia miała miejsce w Brzeziej 
Łące i okazała się rekordową zbiórką – udało się zebrać niemal 25 litrów krwi

Wójt Wojciech Błoński

Bal Seniora to od wielu lat piękna tradycja gminy Długołęka, która powróciła po pandemicznej przerwie. Na zdjęciu – Bal Seniora w Siedlcu
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Czernica

Urząd Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica
tel. 71 726 57 00
fax 71 726 57 00

czernica@czernica.pl
www.czernica.pl

Gmina ta jest na 
ogólnopolskim topie 
osadnictwa. Co to oznacza? 
Tylko – a może przede 
wszystkim – aż to, że ludzie 
chcą mieszkać i żyć 
na terenie gminy Czernica. 
Dlaczego? Ponieważ gmina 
rozwija się świetnie w myśl 
zasady zrównoważonego 
rozwoju, jest znakomicie 
skomunikowana z Wrocławiem 
i zbudowała doskonałą bazę 
oświatową i sportowo-
-rekreacyjną. Czernica jest 
dzisiaj jedną z najdynamiczniej 
rozwijających się gmin, 
i to nie tylko w regionie. 

Pomagając uchodźcom
 – Rok 2022 był dla nas kolejnym 

rokiem niepewności – mówi wójt 
Włodzimierz Chlebosz. – Mieliśmy 
nadzieję, że kończy się już pande-
mia, tęskniliśmy za otwartością 
i szerszą współpracą, pragnęli-
śmy powrotu do normalności. Ale 
24 lutego Rosja napadła na Ukrainę 
i wybuchła wojna, co oczywiście do-
tknęło także polskie gminy. Z dnia 

na dzień stanęły przed nami poza-
statutowe zadania, których się nigdy 
nie spodziewaliśmy. Nasz samorząd 
pomagał uchodźcom, znajdując dla 
nich miejsca pobytowe u naszych 
mieszkańców, którzy okazali nie-
prawdopodobną pomoc i ofiarność. 

A GOPS dokonywał wręcz cudów, 
pomagając Ukraińcom, oferując im 
strawę i rozlokowując ich w różnych 
miejscach. Minął rok i dzisiaj jest 
już inaczej, lecz wojna odbiła się 
na globalnej i lokalnej gospodarce 
i przez to wiele firm działających na 
terenie naszej gminy wycofało się 
lub ograniczyło swoją działalność. 
Rok 2022 był dla naszego samorzą-
du czasem bardzo trudnych decyzji.

Na osadniczym topie
W roku 2023 budżet gminy Czer-

nica uchwalono bez większych prob-
lemów i ponownie jest budżetem 
rekordowym, w którym dochody 
zaplanowano na ponad 120 mln zł, 
a wydatki przekroczyły 150 mln zł. 

– Zatem dalej jesteśmy gmi-
ną dynamicznie się rozwijającą, 
choć martwi mnie poziom wydat-
ków inwestycyjnych oscylujących 
wokół 40 mln zł – zaznacza wójt 
Włodzimierz Chlebosz. – Warto 

też podkreślić, że – według 
Głównego Urzędu Statystycz-
nego – gmina Czernica jest 
pierwszą gminą na Dolnym 
Śląsku i trzecią w Polsce, do 
której w ostatnim dziesięciole-
ciu wprowadziło się najwięcej 
osób, a wskaźnik liczby nieru-
chomości się podwoił. Dzisiaj 
nie dysponujemy wystarczają-
cymi środkami finansowymi 
na budowę dróg i chodników 
oraz oświetlenia na tych no-
wych zamieszkanych terenach 
i stąd moja frustracja. A przed 
nami budowa zespołu szkol-
no-przedszkolnego na tysiąc 
uczniów i dwustu przedszko-
laków w Nadolicach Wielkich 
– pozyskaliśmy odpowiedni te-
ren, lecz musimy znaleźć na to 
około 100 mln zł.

WOW – rozwojowy impuls
Oddanie do użytku Wschodniej 

Obwodnicy Wrocławia uatrakcyjni-
ło gminę Czernica w oczach zarów-
no nowych osadników, jak i właści-
cieli firm. 

– Dało to impuls rozwojowy 
i kolejne działki przemysłowo-usłu-
gowe są sprzedawane, a inwesto-
rzy już się wprowadzają – uśmie-
cha się wójt Włodzimierz Chlebosz. 
– Najprawdopodobniej w maju wy-
konamy około 200 m łącznika, czyli 
wpięcia do WOW z terenu przemy-
słowo-usługowego w Dobrzyko-
wicach i powstanie okno na świat 
z prawdziwego zdarzenia.

Tegoroczne priorytety 
inwestycyjne

W tym roku najważniejszymi in-
westycjami będzie m.in. kontynuacja 
kanalizowania Chrząstawy Małej. 

– Poza tym dodatkowo oświetli-
my osiem ulic i wybudujemy chod-

Pod znakiem ambitnych inwestycji
nik w Wojnowicach – wylicza wójt 
Włodzimierz Chlebosz. – Ważna 
inwestycja to również budowa dro-
gi w Kamieńcu Wrocławskim. Po-
nadto od roku 2008 trwa rozbu-
dowa Urzędu Gminy w Czernicy. 
W obecnym budynku już się nie 
mieścimy i pomimo tego, że ma-
my wspaniałych pracowników, to 
jakość świadczonych usług jest 
zagrożona, bowiem liczba spraw 
przypadających na jednego pra-
cownika jest nieporównywalnie 
większa niż w innych gminach. 
Krótko mówiąc – ta rozbudo-
wa jest niezbędna i otrzymaliśmy 
na nią 10 mln zł rządowej dota-
cji. A co do wyborów samorządo-
wych, to zdecydowałem się ubiegać 
o ponowne wójtowanie w gminie 
Czernica. Mam jeszcze sporo ener-
gii życiowej, pomysłów dotyczą-
cych rozwoju gminy i ochoty do 
roboty na rzecz całej naszej spo-
łeczności. Ale – jak zawsze – zde-
cydują ludzie, bowiem oni wiedzą 
najlepiej. 

S.G. (TS)

 na komputerze 
 smartfonie
 lub tablecie

MOŻNA NAS PRZECZYTAĆ

Wójt Włodzimierz Chlebosz 
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Pielgrzymka

Urząd Gminy w Pielgrzymce
Pielgrzymka 109a/1
59-524 Pielgrzymka

tel. 76 877 50 13, 76 877 50 26 
fax 76 743 70 00, 76 877 50 13 w. 116

sekretariat@pielgrzymka.biz
www.pielgrzymka.biz

W pięknej Krainie Wygasłych 
Wulkanów Pogórza 
Kaczawskiego wulkany 
nie sypią już popiołami 
i nie zioną płomieniami, 
nie toczy się też lawa, 
a ich wygaśnięcie stało się 
nieodwracalnym faktem. 
Nie wygasła za to ani na jotę 
ochota samorządu gminy 
Pielgrzymka – tak mocno 
związanego z tą cudowną 
krainą – do rozwijania 
swojej gminy, wzbogacania 
jej infrastruktury i, krótko 
mówiąc, wszelkiego 
dobrego działania na rzecz 
miejscowej społeczności. 
Zresztą nic w tym dziwnego, 
bowiem od wieków tereny te 
zamieszkiwali ludzie mądrzy, 
pracowici i waleczni. 
Dzieje się tak do dziś.

Tegoroczny budżet Pielgrzymki 
– jak na tę wiejską gminę będącą 
częścią powiatu złotoryjskiego – 
jest rekordowy i wynosi ponad 
40 mln zł. Ponieważ aż 22 mln zł, 
czyli ponad połowa, będzie przezna-
czona na zadania inwestycyjne – jest 
budżetem proinwestycyjnym.

Oświetleniowa rewolucja
– Część tych zadań rozpoczęli-

śmy już w roku ubiegłym, ale nie-
bawem ogłosimy następne prze-
targi, które mam nadzieję wyłonią 
wykonawców kolejnych przedsię-
wzięć – mówi wójt Tomasz Sybis. 
– Kontynuujemy termomoderni-
zację szkoły podstawowej w Piel-
grzymce oraz budowę kanalizacji, 
oświetlenia i chodnika w Probosz-
czowie. Pierwsze z tych zadań po-
chłonie ponad 6 mln zł, a drugie 
ponad 2 mln zł. Kolejna konty-
nuacja związana jest z budową 
świetlicy wiejskiej, szatni i remizy 
OSP w Wojcieszynie, co kosztuje 
4 mln zł. Przed nami zaś postę-
powania przetargowe związane 
z budową kanalizacji dla osiedla 
mieszkaniowego w Wojcieszynie, 
a także remonty dróg gminnych, 
na które wydamy ponad 5 mln zł, 
oraz rozbudowa oświetlenia ulicz-
nego za ponad 2 mln zł. Prowadzi-
my również prace przygotowaw-
cze dotyczące budowy własnego 
oświetlenia w gminie i odcięcia się 
od spółki Tauron, której płacimy 
spory haracz za konserwację tegoż 
oświetlenia. Chcemy mieć włas-
ne oświetlenie, ogłosimy przetarg 
na jego serwisowanie i corocznie 
zostanie nam w budżecie gminy 

około 250 tys. zł. Jest to trochę 
rewolucyjne działanie, lecz nie 
może być tak, że za wymianę ża-
rówki lub umycie kloszy płaci się 
tyle pieniędzy.

Każda złotówka jest ważna
W gminie Pielgrzymka nie 

przejada się środków finansowych, 
których pozyskanie nie jest łatwą 
sprawą. 

– Oglądamy każdą złotówkę 
i choć pozyskaliśmy sporo fundu-
szy zewnętrznych, to musieliśmy 

zabezpieczyć wkład własny na po-
ziomie 5 mln zł – wyjaśnia wójt 
Tomasz Sybis. – Zaplanowaliśmy, 
że 3 mln zł będą z kredytu, a 2 mln zł 
to nasze pieniądze budżetowe. Za-
tem gospodarnie i racjonalnie, 
i każda złotówka jest dla nas waż-
na, tym bardziej, że koszty inwesty-
cji są niezmiernie wysokie. Krótko 
mówiąc, tegoroczny budżet gminy 
Pielgrzymka jest trudny, lecz boga-
ty pod względem inwestycyjnym. 
W marcu będziemy mieli dwa duże 
przetargi na oświetlenie i drogi, 
ale oceniam, że rynek wykonaw-
ców trochę się ustabilizował i nie 
są windowane już tak wysokie ceny 
usług, jak to było wcześniej. Uwa-
żam, że ma na to wpływ stagnacja 
w budownictwie indywidualnym 
oraz deweloperskim, co związane 
jest m.in. z dostępnością kredy-
tów bankowych. Z tego powodu fir-
my mają wolne moce przerobowe 
i oferty mogą być dla nas korzyst-
niejsze niż w roku ubiegłym.

Zabytki, single tracki i ścieżka
rowerowa

Polskie samorządy czekają nie-
cierpliwie na pieniądze z rządo-
wego Polskiego Ładu, ale również 
na fundusze z Unii Europejskiej. 

– Czekamy na uruchomienie 
programu z Polskiego Ładu doty-
czącego ochrony zabytków i ma-
my już przygotowany wniosek 
o dofinansowanie – podkreśla 
wójt Tomasz Sybis. – Mamy na-
dzieję na wyremontowanie heł-
mu wieży w Twardocicach, ale 

za pośrednictwem gminy wnioski 
o dotacje finansowe mogą skła-
dać osoby prywatne i parafie. 
Takie wnioski także przyjmujemy 
i będziemy składać je do Polskie-
go Ładu. A co do finansowych 
środków unijnych, to prawdopo-
dobnie będzie można się o nie 
ubiegać w drugim kwartale te-
go roku, co sugerował marsza-
łek województwa dolnośląskiego 
Cezary Przybylski. Mam nadzie-
ję na to, że uda się nam pozy-
skać europejskie fundusze prze-
de wszystkim na wymianę źródeł 
ogrzewania i na single tracki oraz 
chcemy zrealizować duże powia-
towo-gminne zadanie – budo-
wę ścieżki rowerowej w ramach 
Cyklostrady Dolnośląskiej. Bę-
dziemy również aplikować o środ-
ki finansowe z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego – na bu-
dowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków.

Dopłaty do wymiany 
nośników ciepła

Wzrost cen nośników energii za-
hamował wymianę starych źródeł 
ciepła w wielu miejscach w kraju. 

– Rzeczywiście narobiło to tro-
chę zamieszania i ludzie często nie 
wiedzieli, co robić i czy inwestować 
w wymianę kopciuchów na nowo-
czesne źródła ciepła – zaznacza wójt 
Tomasz Sybis. – W naszej gminie 
już od wielu lat realizowany jest 
program dopłat do wymiany pie-
ców. Corocznie przeznaczamy na to 

około 300 tys. zł i w ubiegłym roku 
w zasadzie ta pula została wyczer-
pana. Najwięcej wniosków o dopła-
ty dotyczy pomp ciepła, a nie pie-
ców na ekogroszek i pelet. Chcę też 
podkreślić, że gmina nadal ma środ-
ki finansowe na te dopłaty i zachę-
camy mieszkańców do korzystania 
z tych udogodnień.

Co utrudnia zarządzanie gminą?
– Uważam, że w tym roku naj-

trudniejszy dla nas będzie montaż 
finansowy oraz realizacja docho-
dów własnych gminy – zakłada wójt 
Tomasz Sybis. – Przy tej inflacji 
i wysokich kosztach funkcjonowa-
nia mieszkańcy naszej gminy dys-
ponują mniejszymi funduszami 
w swoich budżetach, co przełoży 
się zapewne na trudności związane 
z pozyskaniem podatków i realiza-
cją dochodów gminy. Niepokoją-
ce są również wysokie koszty noś-
ników energii, mające negatywny 
wpływ na nasz budżet. Na szczęście 

Budżet trudny,
lecz proinwestycyjny

– z wykorzystaniem unijnych środ-
ków finansowych – konsekwen-
tnie realizowaliśmy program ter-
momodernizacji, którym objęliśmy 
wszystkie świetlice wiejskie i szkoły.

Storpedowane wiatraki
Przed laty władze gminy Piel-

grzymka starały się o zamonto-
wanie wiatraków na jej terenie, co 
spotkało się ze zdecydowanym opo-
rem niektórych ludzi i szkodliwe-
go stowarzyszenia. Wójt Tomasz 
Sybis był brutalnie atakowany, 
i w rezultacie wiatraków nie ma. 

– Mam dzisiaj satysfakcję, że po-
lityka wobec wiatraków i odnawial-
nych źródeł energii diametralnie się 
zmieniła. Ale co się stało, to się nie 
odstanie i nasza gmina straciła do-
bre kilka milionów złotych, które 
mogły być wydane na przykład na 
drogi, oświatę czy inne zadania in-
frastrukturalne. Dużo straciliśmy, 
a teraz ci sami ludzie, którzy wtedy 
forsowali niesprawdzone antywia-
trakowe teorie, przychodzą i posy-
pują głowy popiołem, mówią, że to 
ja miałem rację, i że dali się wtedy 
podpuścić. Krótko mówiąc, polity-
ka, populizm i partykularne intere-
sy doprowadziły do tego, że na tere-
nie gminy Pielgrzymka wiatraków 
nie ma. A co do mojego programu 
wyborczego, sprawa jest prosta, bo-
wiem pokrywa się on z tym, cze-
go chcą mieszkańcy, z którymi się 
spotykam – na zebraniach wiejskich 
i strażackich oraz w rozmowach 
z paniami z kół gospodyń wiejskich. 
Ludzie mówią mi, czego pragną, co 
jest im najbardziej potrzebne do ży-
cia – i wtedy staram się realizować 
ich potrzeby. Dzisiaj chyba najwięk-
szą bolączką jest to, że zostały nam 
do wyremontowania dwa odcinki 
dróg powiatowych: Nowa Wieś Gro-
dziska – Sędzimirów i Pielgrzymka 
– Jastrzębnik. Wkłady własne po-
kryje nasza gmina, bowiem Powiat 
Złotoryjski twierdzi, że nie ma pie-
niędzy na to swoje zadanie statuto-
we. To nie nasze drogi i nie nasze 
inwestycje, ale przeprowadzimy je 
dla bezpieczeństwa mieszkańców 
gminy Pielgrzymka. Druga pilna 
sprawa to wspomniane już przejęcie 
na własność oświetlenia.

S.G. (TS)

Wójt Tomasz Sybis 
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Wisznia Mała

Urząd Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9

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

ug@wiszniamala.pl
www.wiszniamala.pl

Rozmowa z wójtem gminy 
Wisznia Mała 
JAKUBEM BRONOWICKIM

– Początek roku…
– Jaki początek?! (śmiech) My-

ślę, że to już jedna szósta tego roku 
i niektórzy już chyba zapomnieli, 
że to jakiś początek.

– Zostańmy przy tym, że trwa 
na dobre pierwszy kwartał ro-
ku 2023. Budżet gminy Wisznia 
Mała został już dawno przyję-
ty znaczną większością głosów 
i jest z powodzeniem realizowany. 
Czy jest pan zadowolony z tego 
budżetu?

– Bez żadnej przesady powiem, 
że jest to bardzo trudny budżet, 
ale ten rok – pod tym względem – 
jest chyba niełatwy dla wszyst-
kich polskich samorządów. Przede 
wszystkim dlatego, że samorządom 
gwałtownie urosły wydatki bieżą-
ce, a zakresy inwestycji także są 
ogromne, ponieważ każdy samo-
rząd pozyskiwał zewnętrzne środki 
finansowe, a przecież trzeba mieć 
własne pieniądze, aby zrealizować 
dotowane zadania. Nasz samo-
rząd zaplanował w tym roku ponad 
30 mln zł na inwestycje, zatem 
wkład własny sięgnie kilku milio-
nów złotych, które trzeba wygo-
spodarować z budżetu gminy. Przy 
wzroście wydatków bieżących jest 
to ogromna trudność.

– Wydatki gmin wzrastają, 
a dochody maleją.

– Niestety, udział w podatku PIT 
gwałtownie zmalał i przez trzy la-
ta nasz samorząd otrzymał z tego 
tytułu o 4 mln zł mniej – mimo że 
w tym czasie wynagrodzenia w kra-
ju wzrosły o kilkadziesiąt procent.

– Czy to znaczy, że w tym roku 
będziecie dreptać powoli pod 
stromą góreczkę?

– Prawda jest taka, że wszyscy 
będą tak dreptać, a od połowy roku 
2023 w polskich samorządach roz-

pocznie się powszechne łapanie się 
za głowy. Najczęstszym pytaniem 
będzie: co dalej?!

– Niektóre samorządy ratunek 
upatrują w nowej perspektywie 
unijnej i dotacjach finansowych 
z europejskich programów…

– …lecz unijne fundusze opa-
trzone są takim samym problemem, 
o którym wcześ-
niej wspomnia-
łem. Raz, że na-
bory do tych 
programów nie 
są jeszcze uru-
chomione, a dwa, że dla wojewódz-
twa dolnośląskiego tylko 70 procent 
kosztów kwalifikowanych będzie 
można pokryć pieniędzmi z Unii 
Europejskiej. Pozostałe 30 procent 
trzeba będzie dołożyć z budżetów 
gmin. Udział własny – w stosunku 
do mijającej perspektywy unijnej – 
jest dwukrotnie większy i pojawią 

się ogromne problemy z wchłonię-
ciem tych niezmiernie potrzebnych 
samorządom środków finansowych. 
A przecież te pieniądze będą dużo 
mniejsze niż we wcześniejszej unij-
nej perspektywie finansowej.

– Ale samorząd musi inwesto-
wać. Zatem nasuwa się pytanie, 
czy warto – używając kolokwiali-

zmu – jechać po 
bandzie i starać 
się pozyskiwać 
jak najwięcej 
f i n a n s ow yc h 
dotacji, czy też 

działać oszczędniej, uważając na 
to, by nie wpaść w jakąś pułapkę 
zadłużeniową.

– Uważam – patrząc na to, że gmi-
na nie trwa tylko przez jeden rok – 
że lepiej funkcjonować oszczędniej 
i dochodzić do celu konsekwentnie 
mniejszymi krokami. Trzeba cały 
czas się rozwijać, a gmina zadłu-

żona ponad miarę będzie 
miała z tym niemały kło-
pot. Na pewno potrzeb-
ne są działania, aby gmi-
na miała dochody własne, 
a zgodnie ze starą praw-
dą – ile masz w kieszeni, 
tyle masz wolności i moż-
liwości.

– Jakie będą docho-
dy gminy Wisznia Mała 
w roku 2023?

– Nasze dochody 
własne – przede wszyst-
kim związane z podat-
kami od nieruchomości 
i prowadzeniem przez fir-
my działalności gospo-
darczej – oscylują wokół 
20 mln zł. Kolejne źród-
ło dochodów gminy to 

wspomniany już przeze mnie poda-
tek PIT, który sukcesywnie male-
je. A ogólne dochody zaplanowane 
są na prawie 80 mln zł. Nie sposób 
nie wspomnieć o oświacie wspiera-
nej rządową subwencją, która ewi-
dentnie odstaje od poziomu kosz-
tów funkcjonowania naszej oświaty. 
Niestety, dzieje się tak w każdej pol-
skiej gminie.

– Ile w tym roku wasz samo-
rząd dołoży do oświaty?

– Rekordowo, bowiem dołoży-
my wszystkie wpływy z PIT-u, aby 
utrzymać naszą oświatę na odpo-
wiednim poziomie. Będzie to pra-
wie 15 mln zł.

– A ile wyniosą wasze tegorocz-
ne wydatki?

– Trochę więcej niż dochody, po-
nieważ pozyskaliśmy niemałe ze-
wnętrzne środki finansowe na re-
alizację naszych inwestycji. Musimy 
zatem dołożyć własne gminne pie-
niądze, posiłkując się emisją obli-
gacji komunalnych bądź kredytem. 
Zobaczymy, co będzie dla nas tań-
sze, bo dzisiaj trudno wyrokować, 
co będzie za pół roku.

– Na ile zaplanowaliście wy-
datki?

– Wyniosą ponad 80 mln zł, aby-
śmy mogli osiągnąć w najbliższym 
czasie nasze wszystkie cele

– Na czym przede wszystkim 
będziecie oszczędzać?

– Głównie na wydatkach bieżą-
cych. Ponadto w ubiegłym roku wy-
mieniliśmy lampy sodowe na ledo-
we, co przyniesie nam corocznie 
oszczędności rzędu 150 tys. zł. Poza 
tym w tym roku będziemy inwesto-
wać w termomodernizację obiek-
tów użyteczności publicznej – szkół, 
świetlic i budynku naszego urzędu 

Przed nami niełatwy rok...
gminy. Wszystko po to, aby obni-
żyć wydatki na energię. Te działania 
zaprocentują pewnie w przyszłości.

– A kosztochłonna waloryzacja 
wynagrodzeń?

– Na to wpływu nie mamy.
– Macie jednak wpływ na ko-

rzystanie z odnawialnych źródeł 
energii…

– …i poszliśmy w kierunku fo-
towoltaiki. To jest bardzo pożą-
dane, abyśmy w przyszłości jako 
gmina mogli być samowystarczal-
ni pod względem energetycznym. 
W tym kierunku będziemy nadal 
działać, zawiązując klastry energe-
tyczne i spółdzielnie wespół z na-
szymi mieszkańcami. Dzisiaj za-
opatrzenie w energię – przykładem 
Ukraina – jest strategicznym prob-
lemem dla każdego państwa, ale 
również dla jednostek samorządu 
terytorialnego. Najlepiej, abyśmy 
w tym względzie nie byli od niko-
go zależni.

– Czy w tym roku będziecie 
wspierać organizacje pozarządowe?

– Oczywiście, że tak, bowiem 
bez nich nie ma społecznego życia, 
naszego zdrowia i wszystkiego, co 
się dzieje wokół nas. Cały czas in-
westujemy w rozwój infrastruktury 
sportowej, którą także unowocze-
śniamy z naszymi klubami sporto-
wymi i stowarzyszeniami. To dla 
nas jeden z priorytetów.

– Dalej jest pan optymistą?
– Oczywiście, bowiem inaczej 

nie byłbym w stanie funkcjonować.
– Do wyborów samorządowych 

zostało tylko kilkanaście miesięcy. 
Czy już pan myśli o swoim pro-
gramie wyborczym?

– Mam pomysły związane z roz-
wojem naszej gminy i jej przyszłością, 
które w dużej mierze dotyczą bez-
piecznego zaopatrzenia w energię, co 
– moim zdaniem – stanie się priory-
tetem najbliższych czasów. Mam też 
inne pomysły, lecz na ich ujawnienie 
przyjdzie odpowiedni czas.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Jakub Bronowicki 

– Do oświaty dołożymy wszystkie wpływy z PIT-u, aby utrzymać naszą oświatę na odpowiednim poziomie – mówi 
wójt Jakub Bronowicki. Na zdjęciu: Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Krynicznie
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Czuć już wiosnę w Muzeum 
Narodowym we Wrocławiu. 
Kolorowo dzięki pracom  
Ottona Piene w Pawilonie 
Czterech Kopuł.  
Od połowy marca również 
wielkanocny nastrój  
w Muzeum Etnograficznym.  
Oczywiście to nie wszystko,  
bo urodzinowych imprez  
we wrocławskiej placówce i jej 
oddziałach ciągle przybywa.

Pisaliśmy już, że ten rok dla 
Muzeum Narodowego we Wroc-
ławiu to czas jubileuszu. Siedem-
dziesiąt pięć lat to całkiem spo-
ro, by było co wspominać. Jednak 
nie tylko o wspomnienia tutaj cho-
dzi. To również okazja, by przygo-
tować prezenty dla gości. Wysta-
wy szczególne. Chociaż z drugiej 
strony szczególna jest każda no-
wa prezentacja. Nie zawsze rzu-
ca na kolana, ale „szczególność”  
wcale nie na tym polega.

Nowość wystawiennicza wroc-
ławskiego muzeum, a mówiąc do-
kładniej Pawilonu Czterech Kopuł,  
gdzie pokazywana jest przede 
wszystkim sztuka współczesna, to 
ekspozycja „Twarzą w twarz / Face 
to Face”. Kuratorki Iwona D. Bigos 

i Małgorzata Micuła przygotowały  
wyjątkowo ciekawą prezentację 
(możliwość obejrzenia do 4 czerw-
ca). Jest to moim zdaniem z jednej 
strony opowieść o nas (bo twarze to 
my), z drugiej o tym, jak można na-
mi manipulować. Twarz jest tajem-
nicą, bo może, nie mówiąc, powie-

dzieć zbyt wiele. Dlatego 
ją skrywamy? A może 
chcemy jej prawdziwość 
zostawić wyłącznie dla 
siebie? A może nawet my 
nie znamy jej do końca  
i czasami z niedowie-
rzaniem przyglądamy 
się swojemu odbiciu  
w lustrze? Czy prawdzi-
we twarze to tylko maski 
pośmiertne?

„Twarzą w twarz” to 
spotkanie z prawie dwu-
dziestoma ar tystami  
z wielu krajów. Róż-
ne inspiracje. Wielość 
przekazu. Raz to czuje-
my. Innym razem poja-
wi się grymas (jak to na 
twarzy). Ciekawą częścią 
wystawy jest na pewno ta 
odwołująca się do współ-
czesności, nowych tech-
nologii i zagrożeń, jakie 

się z tym wiążą. Manipulacja wi-
zerunkiem, a przy okazji naszymi 
zachowaniami, jest ogromna. A po-
nieważ wielość głupców wokół jest 
równie wielka, to ogromna część  
z nas tego nie dostrzega. Może wi-
zyta w Pawilonie Czterech Kopuł 
coś zmieni?

Kolejna czasowa wystawa czeka 
na nas od połowy marca w Muzeum 
Etnograficznym we Wrocławiu, od-
dziale Muzeum Narodo-
wego. To już tradycyjna 
wielkanocna ekspozycja.  
Agnieszka Szepetiuk-
-Barańska zebrała prace 
współczesnych twórców  
z Dolnego Śląska i Opolsz-
czyzny. Kolorowe palmy, 
pisanki, stroiki, papiero-
we kwiaty, baranki z ciasta  
i gliny, ceramiczne ptaki, kartki świą-
teczne… Wszystko to, co w ludowym 
obyczaju towarzyszy najważniejszym 

W poszukiwaniu siebie
w roku dniom w tradycji 
chrześcijańskiej. Pisząc  
o tej wystawie, koniecznie 
trzeba dodać, że tradycyj-
nie w sobotę poprzedzająca  
Niedzielę Palmową (w tym 
roku to 1 kwietnia) odbę-
dzie się świąteczny kier-
masz. Zawsze jest tam 
tłoczno, kolorowo i wy-

jątkowo. Nie powinniśmy przegapić  
tego wydarzenia. 

(mnm)

„Twarzą w twarz”. Jacy jesteśmy? 

Palmy według wzorów wileńskich
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Radków

Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
ul. Rynek 1 

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

sekretariat@radkowklodzki.pl
www.radkowklodzki.pl

Tylko w ostatnim roku 
samorząd gminy Radków 
realizował kilkadziesiąt 
ważnych dla miejscowej 
społeczności inwestycji 
infrastrukturalnych. To m.in. 
zadania wodno-kanalizacyjne, 
budowy energooszczędnego 
oświetlenia uliczno-drogowego, 
termomodernizacje obiektów 
edukacyjnych, remonty  
oraz przebudowy ulic i budowy 
dróg, a także chodników. 
Determinacja, z jaką w tej 
gminie przeprowadzane są 
przedsięwzięcia polepszające 
komfort życia ludzi, godna jest 
podkreślenia. A dzieje się to 
wszystko w czasie, w którym 
samorząd – delikatnie mówiąc – 
nie ma łatwo.

W gminie Radków od wielu lat 
hasłem naczelnym miejscowego  
samorządu jest rozwój gospodarczy.

Obarczeni kosztami
 – Dobrze rozumie to nasza rada,  

zatem zajmujemy się przede wszyst-
kim sprawami gospodarczymi i in-
westycjami wpływającymi na roz-
wój naszej gminy – mówi burmistrz 
Jan Bednarczyk. – Nie interesuje 

nas zupełnie politykierstwo i me-
dialny szum z tym związany. Przez 
to właśnie samorząd w Polsce jest 

niezmiernie pokaleczony, pozba-
wiony odpowiednich źródeł docho-
du i obarczony przez państwo i na 
jego rzecz ogromnymi kosztami 
– poczynając od oświaty, poprzez 
udział samorządu w odbudowie in-
frastruktury drogowej oraz wodno-
-kanalizacyjnej. Dzisiaj niektórym 
nie podoba się współpraca z Unią 
Europejską, ale właśnie dzięki tym 
unijnym dofinansowaniom udało 

Walcząc o wodę
nam się wybudować ponad 180 km 
sieci kanalizacyjnej i zwodociągo-
wać całą gminę.

Zasad brak!
Zarządzanie gminą to jak prowa-

dzenie firmy. Jest budżet, dochody  
i wydatki, a także planowanie. 

– Jak to robić, skoro w samorzą-
dzie trudno dzisiaj coś zaplanować, 
ponieważ nie ma zasad – posępnieje 
burmistrz Jan Bednarczyk. – Nagle,  
w imię państwa, mamy zająć się 
dystrybucją węgla, a za chwilę mo-
że każą mi rozprowadzać ziemnia-
ki lub pisklęta. Przez to wszystko 
ponosimy koszty i często stajemy 
się ofiarą społecznego niezadowole-
nia. Tak samo wygląda nasz udział  

w budowie dróg transportu rolne-
go – państwo dopłaca 240 tys. zł do 
jednego kilometra, który kosztuje aż 
milion złotych. A do tego wszystkie-
go samorząd obrósł dramatycznie 
polityką. Nie mamy żadnych zabez-
pieczeń, brakuje nam pieniędzy na 
udział własny. To nie jest już samo-
rząd, tylko jakaś dziwna instytucja, 
wynajmowana przez rząd w każdej 
trudnej sytuacji.

Śmieszna subwencja
Jest tajemnicą poliszynela, że  

z polską samorządnością jest dra-
matycznie źle. 

– Polska zrujnowała się w gmi-
nach, lecz nie jest to wina samorzą-
dów, radnych i włodarzy gmin – zży-
ma się burmistrz Jan Bednarczyk. 
– W tym roku, w imię opieki nad 
edukacją i szkolnictwem, w gminie 
Radków będziemy musieli dopłacić  
ok. 8,5 mln zł, bowiem otrzymamy 
subwencję na poziomie 8 mln zł,  
a łączne koszty utrzymania oświa-
ty wyniosą ok. 16 mln zł. Co mamy 
zrobić? Zamknąć dwie szkoły? Nie 
wiem. Jeśli nauczyciele nie otrzyma-
ją podwyżek, to oni opuszczą szkoły, 
i kto w nich będzie uczył?

Priorytety infrastrukturalne
Dla samorządu gminy Radków  

priorytetem jest niezależność  
w dostępie do wody pitnej i budo-
wa trzech głębinowych ujęć wody. 
Gmina jest skanalizowana w ponad 

86 proc. i trzeba doprowadzić do 
całkowitego skanalizowania. Będą  
remontowane i przebudowywane 
drogi, a także ścieżki rowerowe. Bu-
dowana jest również hala sportowa, 
której koszt wynosi ponad 13 mln zł.  
Modernizowany jest Zalew Rad-
kowski, gdzie powstanie kąpielisko 
z prawdziwego zdarzenia. 

– A co do wyborów samorządo-
wych, to wysyłali mnie zawsze do 
tej roboty mieszkańcy naszej gmi-
ny – uśmiecha się burmistrz Jan  
Bednarczyk. – Jeśli zrobią to jesz-
cze raz, to będę ubiegał się o ponow-
ne burmistrzowanie w Radkowie,  
ale to już nie zależy ode mnie.

S.G. (TS)

Burmistrz Jan Bednarczyk
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Rynkowy 
bigos
»	Cały czas dużo się dzieje, 

ale polski przekaz medialny od 
kilku tygodni pełen jest infor-
macji o C40 Cities. A mówiąc 
dokładniej – o C40 Cities Cli-
mate Leadership Group. Oczy-
wiście prawie każdy bawiący się 
w politykę chciałby być w jakiejś 
„leadership group”. Szczególnie 
w jakiejś salonowo-postępowej.
»	O tym, że nasi politycy-

-samorządowcy są w czołówce 
poinformował „Dziennik Ga-
zeta Prawna”. Chodzi dokład-
nie o Warszawę, która podpisała 
agendę C40 Cities. Zrobiła to już 
jakiś czas temu. I chociaż wło-
darze stolicy nie kryli się z tym, 
to także raczej nie wdawali się 
w szczegóły tego porozumienia. 
DGP namieszał.
»	C40 Cities – jak poda-

ją źródła zachodnie – to grupa  
96 miast na świecie, które repre-
zentują jedną dwunastą światowej 
populacji i jedną czwartą świa-
towej gospodarki. C40 (jak sam 
twierdzi) koncentruje się na wal-
ce z kryzysem klimatycznym. 
Dba też o zdrowie mieszkańców  
i ich dobre samopoczucie.
»	Ujawniony raport C40 Ci-

ties mówi między innymi o obo-
wiązkowych planach redukcji 
spożycia nabiału i mięsa. Zakłada 
też drastyczne ograniczenie po-
dróży samolotami i autami spali-
nowymi. Przewiduje także ogra-
niczenie zakupów odzieży (limity 
Ziemianie otrzymają od „leader-
ship group”).
»	Polscy sygnatariusze po-

rozumienia po upublicznieniu ra-
portu próbują się od niego odciąć,  
a w każdym razie umniejszyć jego 
znaczenie w konfrontacji z cało-
ściowym programem redukcji ga-
zów cieplarnianych, który ich zda-
niem jest jak najbardziej słuszny.
»	Ci, którzy dokładnie za-

częli się przyglądać działaniom  
C40 Cities zauważyli, że są dobre 
i złe emisje CO2. Te złe to rol-
nictwo, budownictwo, tanie auta 
spalinowe, samolotowe podróże 
Kowalskich. CO2 do zaakcepto-
wania to ten wytwarzany przy ła-
dowaniu baterii do aut elektrycz-
nych, produkcji fotowoltaiki, 
wytwarzaniu wodoru (z węgla lub 
gazu), podróżach działaczy wal-
czących z ociepleniem klimatu…

Do rynkowego garnka zaglądał
Tomasz Miarecki

6 kwietnia zaczną obowiązywać 
nowe przepisy dotyczące 
pracy zdalnej, wskazujące 
m.in. na konieczność 
pokrycia przez pracodawcę 
kosztów energii czy usług 
telekomunikacyjnych. 
Ekwiwalent za tzw. home office 
to dodatkowy zastrzyk gotówki 
dla domowego budżetu.  
Jak wynika z analizy Krajowej 
Agencji Poszanowania Energii 
dla Polskiego Komitetu Energii 
Elektrycznej – pracując w domu 
jesteśmy w stanie dodatkowo 
obniżyć nasze rachunki  
za prąd nawet o 38 proc. dzięki 
zastosowaniu kilku prostych 
nawyków.

Mimo możliwości powrotu  
do biur po zakończeniu pande-
mii, część pracowników doceni-
ła korzyści z pracy zdalnej, m.in. 
oszczędność czasu, który wcześniej 
poświęcali na dojazdy, czy możli-
wość większego skupienia w zaci-
szu własnego domu. Jednak praca 
w domu wiąże się też z dodatko-
wymi kosztami, w szczególności 
jeśli korzystamy z wielu urządzeń 
pobierających energię. Stosowanie 
się do kilku prostych i jednocześnie 
skutecznych zasad podczas pracy 
przed komputerem może znacząco 
zmniejszyć rachunki za prąd.

Komputer stacjonarny to urzą-
dzenie, które zużywa najwięcej ener-
gii podczas pracy zdalnej. Wynika  

to z faktu, że prąd pobierany jest nie 
tylko przez sam komputer, ale rów-
nież przez monitor. Rozwiązaniem 
tego problemu może być optymali-
zacja jasności monitora lub włącze-
nie trybu energooszczędnego. Warto 
również zrezygnować z wygasza-
cza ekranu. Co więcej, wyłączanie 
urządzenia zamiast pozostawiania 
go w trybie stand-by może zmniej-
szyć zużycie prądu nawet o 11 proc. 
Dodatkowym działaniem optyma-
lizującym pobór prądu jest również 
korzystanie z dysków typu SSD  
zamiast HDD.

Oszczędność prądu możliwa jest 
również podczas korzystania z dru-
karki laserowej. Najważniejszym 
elementem jest świadome planowa-

nie drukowania. Warto zebrać jak 
najwięcej dokumentów do wydru-
kowania w kolejce i drukować je 
jeden po drugim. Rozwiązanie to 
skraca czas pracy drukarki. Innym 
sposobem jest uruchomienie trybu 
niskiego poboru energii. 

– Obecnie coraz więcej firm 
umożliwia pracę w trybie zdalnym 
lub hybrydowym. Otwiera to moż-
liwość realizacji obowiązków w do-
wolnym miejscu, także w domu. 
Analiza przeprowadzona przez Kra-
jową Agencję Poszanowania Ener-
gii na zlecenie Polskiego Komitetu 
Energii Elektrycznej pokazuje, że 
możliwe jest zmniejszenie naszych 
rachunków za zużycie energii elek-
trycznej nawet o 38 procent. Wystar-

czy wdrożyć proste nawyki, które 
dostępne są na stronie internetowej 
liczysieenergia.pl. Dodatkowo, dzię-
ki rządowej Tarczy Solidarnościo-
wej zaoszczędzimy od około 2 do 
nawet 3 tys. zł w skali roku na ra-
chunkach za prąd – mówi Maciej 
Maciejowski z Polskiego Komitetu 
Energii Elektrycznej.

Wspomniana Tarcza Solidarnoś-
ciowa zakłada zamrożenie cen za 
energię przez cały 2023 rok na po-
ziomie stawek z 2022 roku. Pro-
jekt pozwala zaoszczędzić polskim 
gospodarstwom domowym mię-
dzy 2000 a 3000 zł rocznie w za-
leżności od rodzaju gospodarstwa  
domowego. 

(ms)

Ministerstwo Rozwoju  
i Technologii poinformowało, 
że kolejne samorządy i spółki 
miejskie otrzymują środki 
finansowe na stworzenie 
nowych mieszkań.  
W rozdysponowanej pod 
koniec lutego transzy  
do beneficjentów trafi  
ponad 157 mln zł.

Ze względu na sytuację kredy-
tową spora część społeczeństwa 
nie jest w stanie zapewnić sobie 
własnego lokalu, dlatego tak waż-
ne jest, by tanie w użytkowaniu 
mieszkania budowały gminy. Re-
sort zachęca samorządy do ko-
rzystania z rządowego programu 

wspierania budownictwa komu-
nalnego, dzięki któremu nawet  
80 proc. wartości inwestycji po-
krywa państwo, a pieniądze na bu-
dowę mogą być przekazane jeszcze 
przed jej rozpoczęciem – informu-
je minister rozwoju i technologii 
Waldemar Buda.

Bezzwrotne wsparcie budowni-
ctwa z Funduszu Dopłat to program, 
który zwiększa liczbę lokali miesz-
kalnych przeznaczonych dla osób  
o niskich i przeciętnych dochodach 
oraz zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Źródłem jego finanso-
wania są środki finansowe pocho-
dzące z budżetu państwa, których 
dysponentem jest minister rozwoju  
i technologii. Bezzwrotnych gran-

tów udziela Bank Gospodarstwa 
Krajowego.

Obecnie przyznawana tran-
sza wsparcia ma wartość ponad  
157 mln zł, dzięki czemu powstanie 
668 mieszkań, a także 100 miejsc  
w noclegowniach i 50 w schroniskach 
dla osób bezdomnych. Samorządy, 
które tym razem otrzymają bezzwrot-
ne dotacje to: Czeladź, Dąbrowa Gór-
nicza, Gdańsk, Racibórz, Warszawa  
i Zielona Góra. Na takich samych 
zasadach dotacja została przyzna-
na także Zarządowi Komunalnych  
Zasobów Lokalowych sp. z o.o.  
z Poznania. W sumie do instytucji  
z puli na ten rok (1,65 mld zł) zo-
stało rozdysponowanych już około  
285 mln zł.  (ms)

Pomysł na oszczędzanie?

W całym kraju samorządy, spół-
ki zależne i organizacje pożytku 
publicznego otrzymały w latach 
2021-2022 finansowe wsparcie 
na utworzenie 12,6 tys. miesz-
kań, z czego: 8664 stanowiły lo-
kale komunalne, 3790 to miesz-
kania społeczne czynszowe,  
114 mieszkania chronione. 
Utworzono również 154 miejsca 
w schroniskach dla osób bez-
domnych i 105 miejsc w noc-
legowniach i ogrzewalniach. 
Łączna kwota przyznanego 
dofinansowania z Funduszu  
Dopłat w latach 2021 i 2022 wy-
niosła 2,21 mld zł.

Bezzwrotne dopłaty
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Wrocławski ogród zoologiczny 
to największe zoo w Polsce. 
Nie będzie wielką przesadą, 
jeśli napiszemy, że dla 
odwiedzających stolicę Dolnego 
Śląska jest to żelazny punkt 
programu turystycznego. Dla 
wrocławian, osób mieszkających 
niedaleko, zoo to miejsce 
znakomitego relaksu, z którego 
wielu korzysta dość często.

Wielokrotnie pisaliśmy jednak  
o tym, że ogrody zoologiczne to nie 
tylko miejsca spacerów, relaksu, oglą-
dania zwierząt, których na co dzień nie 
zobaczymy. Cały czas przypomina-
my, że dzisiaj zoo to w dużej mierze, 
a może przede wszystkim, miejsce, 
którego zadaniem jest szeroko rozu-
miana edukacja oraz działania mają-
ce na celu ochronę gatunkową zwie-
rząt na całym świecie. 
Szerzej pisaliśmy o tym 
w poprzednim numerze 
„Gminy Polskiej”, kiedy 
przedstawiliśmy roczne 
podsumowanie działalno-
ści Fundacji ZOO Wrocław – DODO.  
To właśnie ta fundacja od lat prowadzi 
kilkadziesiąt projektów, których ce-
lem jest ochrona ginących 
gatunków zwierząt. 

W ubiegłym roku Fun-
dacja DODO wsparła ponad 
trzydzieści celów. W Afryce 
pieniądze dostały między 
innymi organizacje ratujące  
fenki, pingwiny, manaty  
i lemury. W Azji pomoc 
trafiła dla panter mglistych, 
śnieżnych, lori kukang, pangolinów, ty-
grysów, kanczyli, manuli czy orangu-

tanów. W Ameryce Południowej wroc-
ławska fundacja wsparła pekari chaco. 
Natomiast w Europie na pomoc mo-

gły liczyć m.in. nasze 
wilki i rysie. Ubiegły 
rok był też na swój 
smutny sposób wy-
jątkowy, bo do pro-
jektów pomoco-

wych trafiło też wsparcie dla Ukrainy.  
A mówiąc konkretnie – dla kijow-
skiego zoo, rezerwatu Askania Nova 

i Europejskiego Stowarzy-
szenia Ogrodów Zoologicz-
nych i Akwariów (EAZA) 
wspierającego ogrody zoo-
logiczne dotknięte wojną  
w Ukrainie.

Kiedy będziemy wę-
drować po wrocławskim 
ogrodzie, pamiętajmy  
o tym wszystkim. Między 

innymi przed wybiegiem dla tygry-
sów sumatrzańskich. Pod koniec lu-

Dżungla w mieście
tego odbyła się tam bowiem mała, 
sympatyczna uroczystość. Samiec 
tygrysa sumatrzańskiego o imieniu  
Tengah obchodził swoje 14. urodziny.  
Zapewne jednym  
z jego największych 
urodzinowych ma-
rzeń jest poprawa sy-
tuacji jego krewnych 
w naturze. Tygrysów 
tego podgatunku zo-
stało na świecie jedynie około 400,  
a ich populacja jest krytycznie zagro-
żona. Zoo od lat wspiera tygrysy suma-
trzańskie w naturalnym środowisku, 
Parku Narodowym Kerinci Seblat, 
właśnie poprzez działania Fundacji 
ZOO Wrocław – DODO.

O tygrysach sumatrzańskich i wielu 
innych zwierzętach dużo więcej moż-
na się dowiedzieć, kiedy zaplanuje-
my wizytę w zoo z przewodnikiem. 
Wrocławska placówka ma taką ofer-

tę dla swoich gości. Pod okiem eks-
pertów usłyszymy wiele ciekawostek 
na temat zwierząt, edukatorzy odpo-
wiedzą też na wszystkie pytania. Jest 

to propozycja dla 
osób indywidual-
nych i grup zorgani-
zowanych. Istnieje 
też możliwość wy-
brania specjalnych 
opcji oprowadza-

nia (mieszkańcy lasów tropikalnych, 
mieszkańcy wód, mieszkańcy lasów). 
Oddzielną propozycją jest wizyta  
w Afrykarium z edukatorem. Tutaj 
ekspert opowie o życiu rafy koralowej 
Morza Czerwonego, przybliży zwie-
rzęta Afryki Wschodniej (hipopotamy, 
dik diki), „zanurzymy się” w jeziorach 
Tanganika i Malawi, poznamy tajem-
nice Kanału Mozambickiego, poczuje-
my tętno kongijskiej dżungli...

(tmt)

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

Lori kukang zaliczany jest do gatunku zwierząt zanikających, dlatego zapisany został w czerwonej księdze gatunków zagrożonych 
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O tygrysach sumatrzańskich i wielu innych zwierzętach dużo więcej można się dowiedzieć,  
kiedy zaplanujemy wizytę w zoo z przewodnikiem 
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