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Gwyneth Pedler z córką

Iwona Pawłowska: Kiedy po raz pierwszy przy-
jechała Pani do Polski?

Gwyneth Pedler: W sierpniu 1993 roku, siedem-
naście lat temu.

I. P: Jakie wrażenia Pani towarzyszyły podczas 
tego pierwszego pobytu?

G.P: Przeżyłam szok. Widziałam same bloko-
wiska. Miałam wrażenie, że tu jest bardzo smut-
no, pusto. W sklepach na półkach stało niewiele 
towaru, tylko pierwsze rzędy były zapełnione, 
a z tyłu nic. Nikt ze znajomych nie mówił po an-
gielsku, nawet ówczesny dyrektor Liceum. Choć 
bardzo starał się pomagać.

I.P: Nie miała Pani ochoty na ucieczkę?

G.P: Oczywiście. I nawet wróciłam do Anglii, ale 
stało się to po kilku miesiącach, w lutym 1994 
roku. Wyjechałam, by przygotować dla klasy 2a, 
którą wówczas uczyłam, wymianę międzynaro-
dową. Wiązało się to z pozyskaniem funduszy 
oraz znalezieniem rodzin, które miałyby gościć 
u siebie młodych Polaków.

I.P: Łatwo to Pani przyszło? Nie było żadnych 
problemów z organizacją wymiany?

G.P: Niezwykle łatwo. Bez większych kłopotów 
zdobyłam pieniądze, zorganizowałam wyżywie-

nie i pozyskałam życzliwych ludzi, którzy z zainteresowa-
niem odnieśli się do mojego projektu. A kiedy to zrobiłam, 
wróciłam do Złotoryi.

I.P: Jakie były opinie Anglików po wizycie w ich kraju 
polskiej młodzieży?

G.P: Mówili, że nigdy wcześniej nie widzieli tyle młodzie-
ży tak dobrze się zachowującej. Było bardzo sympatycznie, 
pamiętam, że miasto zapłaciło za wycieczkę do muzeum, 
uniwersytetu, a burmistrz wydał przyjęcie dla gości z 
Polski. Po pierwszej wymianie zorganizowałam jeszcze 
jedną. I w moim mniemaniu też udała się wspaniale. Wraz 
z młodzieżą przyjechała wtedy panie Filimoniak i Siwiec. 
Mam nadzieję, że polska strona była równie zadowolona,

I. P: Co Pani wiedziała o Polsce, zanim zdecydowała się 
na przyjazd do pracy w naszym kraju?

G.P: Wiedziałam, że Warszawa jest stolicą Polski. I to 
wszystko.

I.P: Skąd wziął się u Pani pomysł, by pracować jako na-
uczyciel w Polsce

G.P: Na początku lat dziewięćdziesiątych powstał pomysł, 
by w szkołach dawnego bloku komunistycznego powoli 
odchodzić od nauczania języka rosyjskiego a w to miejsce 
wprowadzić angielski. Brakowało nauczycieli. Polskie mi-
nisterstwo, zajmujące się szkolnictwem wraz z konsulatem 
brytyjskim, nawiązało współpracę i zaprosiło do waszego 
kraju chętnych do pracy nauczycieli języka angielskiego.

Zbliża się ważny czas dla Rzeczypospolitej Polskiej, w 
tym także dla Złotoryi –  naszego wspólnego miasta, 
w którym znamy się prawie wszyscy, gdzie łączą 

nas rodzinne, koleżeńskie i przyjacielskie więzi, i gdzie 
wielokrotnie wybieraliśmy obecnych radnych, burmistrza 
i starostę.

Nasze piękne miasto, które w następnym roku będzie 
obchodzić uroczyście 800-lecie nadania Złotoryi praw 
miejskich magdeburskich i Ziemia Złotoryjska – bogata 
w naukę, oświatę, kulturę, gospodarkę, stowarzyszenia i 
organizacje samorządowe – to nasza mała ale najbliższa 
naszemu sercu ojczyzna, miejsce pod słońcem każdego z 
nas, naszych dzieci i wnuków.

Od dwudziestu lat dokonujemy okresowo w sposób 
demokratyczny wyboru osób, które życzymy sobie, aby 
reprezentowały nas możliwie najlepiej w Radzie Miejskiej i 
Starostwie, a na Ziemi Złotoryjskiej również we wszystkich 
gminach. By pełniły godnie i efektywnie role radnych, 
wójtów, burmistrza i starosty.

Od nas zależy, kogo wybierzemy i jak będą oni rozwią-
zywać codziennie problemy mieszkańców naszych gmin, 
miasta i powiatu. A to oznacza, jak zaspokajać będą nasze 
wspólne i indywidualne ludzkie potrzeby.

Wiemy już, że wielu spośród obecnie pełniących funk-
cje radnych, wójtów oraz burmistrza i starosty stanie się 
ponownie kandydatami w tegorocznych wyborach samorzą-
dowych. Powinniśmy spokojnie, rzeczowo i uczciwie ocenić 
dotychczasowe rezultaty ich działalności na rzecz naszej 
wspólnoty złotoryjskiej. Bo przecież taka jest właśnie idea 
okresowych wyborów w państwie demokratycznym. Jako 
wyborcy ocenimy, jak sprawowali się nasi przedstawicie-
le w czasie mijającej kadencji władz samorządowych, co 
dobrego zrobili, czy wywiązali się ze swoich zobowiązań 
przedwyborczych sprzed czterech lat, jak reagowali na na-
sze programowe a także konkretne propozycje i – co jest 
sprawą najważniejszą – czy traktowali w sposób przyzwoity 
środowiska wyborców.

W tegorocznych wyborach na listach kandydatów 
znajdzie się, jak zawsze, wiele nowych osób. Przyjrzyjmy 
się im uważnie – czym zajmowały się dotychczas, jakiego 
rodzaju działalność, zwłaszcza społeczną, prowadziły w 
ubiegłych latach i czym konkretnie zasłużyły się dla naszej 
społeczności oraz czego chciałyby dokonać po wyborze. 
Wielu spośród nich na pewno okaże się godnymi wyboru. 

W okresie kampanii przedwyborczej, która zakończy 
się 20 listopada 2010 r., będziemy weryfi kować rezultaty 
aktywności osób z ustępujących władz. Ale też na orga-
nizowanych spotkaniach zadamy wszystkim kandydatom 
dziesiątki różnych pytań w interesujących nas sprawach, 
ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej kwestii: jak 
zamierzają przyspieszyć zrównoważony rozwój złotoryj-
skich gmin, naszego miasta i powiatu, znacząco zmniejszyć 
poziom bezrobocia, a może nawet zlikwidować obszary 
nędzy i niedostatku w rodzinach biednych i wykluczonych 
społecznie.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej kolejny 
raz zgłosiło kandydatów do Rady Miejskiej w Złotoryi. 
Ponieważ nasi kandydaci – a jest ich jedenaścioro – zo-
bowiązują się realizować w sposób jak najlepszy interesy 
wszystkich mieszkańców, zwracamy się z prośbą o przesy-
łanie na  adres Redakcji „Echa Złotoryi” lub telefonicznie 
własnych propozycji (TMZZ, tel. 76-8788-137, w godz. 
900-1500). 

Prosimy więc: ODDAJCIE NA NICH SWÓJ GŁOS!
Pamiętajmy, że w wyborach – głosując na naszych 

kandydatów – chcemy równocześnie wybrać najlepszych. 
Spotkajmy się wszyscy przy urnach wyborczych i 

pamiętajmy, że prawo to uzyskaliśmy dzięki wieloletniej 
walce o demokrację w naszym kraju.

Prezes TMZZ
Aleksander Borys

I.P: W tym czasie była już Pani na emeryturze?

G.P: Tak, byłam już na emeryturze, ale na część 
etatu pracowałam na uniwersytecie.

I.P: I zostawiła Pani uniwersytet, by uczyć w złoto-
ryjskim ogólniaku? To chyba musiało się fi nansowo 
opłacać?

G.P: Oj nie! Przyjazd do Polski nie wiązał sie z żad-
nymi profi tami, była 

to raczej odpowiedź na zapotrzebowanie szkół w 
waszym kraju. Po prostu odczuwaliśmy potrzebę 
udzielenia wam pomocy. Zanim przyjechałam do 
Złotoryi, rozmawiałam z nauczycielami w innych 
szkołach: w Głogowie, 

w Bolesławcu, ale warunki zaoferowane przez złoto-
ryjskie liceum były najlepsze. I rzeczywiście tu było 
najładniejsze mieszkanie dla nauczyciela z Anglii 
i byli najmilsi ludzie. W ciągu dwóch - trzech dni 
od pierwszego spotkania już kłaniali się na ulicy i 
sympatycznie odnosili się do mnie.

I.P: Czym się różni polska szkoła od angielskiej?

G.P: Po pierwsze dyscypliną. Oczywiście na korzyść 
szkoły w Polsce. Uczenie w Polsce jest łatwiejsze. 
W Anglii uczniowie stwarzają większe problemy, 
nie chodzą na lekcje, nie chcą się uczyć, przeszka-
dzają w prowadzeniu zajęć. Dodam, że nauczyciel 
(podobnie jak ksiądz i lekarz) kiedyś w Anglii miał 
większy prestiż, teraz to się niestety zmieniło. Za 
dużo władzy oddano rodzicom, którzy podważają 
autorytet pedagogów. 

Dużym problemem jest też niechęć młodych ludzi do 
nauki języków obcych. Choć mogą wybierać np. ję-
zyk francuskiego, hiszpański, łacinę, nie robią tego. 
Nie czują oni takiej potrzeby, gdyż w świecie mówi 
się po angielsku. Druga różnica między uczniami 
w obydwu krajach wynika z innej organizacji dnia. 
W Anglii do szkoły idzie się na przykład na godzi-
nę dziewiątą i cały dzień uczniowie są w szkole. 
W Polsce pod tym względem jest chyba lepiej. Za-
uważyłam też, że w Polsce jest dużo szkół publicz-
nych z internatami, w Anglii naliczyłam zaledwie 
takie dwie. Na Wyspach szkoły są większe. Zwykle 
uczęszcza do nich ponad tysiąc uczniów.

Duże wrażenie zawsze robili na mnie polscy ucznio-
wie, którzy znali historię swego kraju, pisarzy, ich 
utwory. A to jest ważne. W Anglii młodzieży bra-
kuje tej wiedzy. Ona nie uczy się takich faktów. Jej 
ignorancja sprawia przykre wrażenie. 

I.P: A jak ocenia Pani warunki zatrudnienia na-
uczycieli w obu tych krajach? Gdzie nauczycielom 
żyje się lepiej?

G.P: W Anglii nauczyciele są bardziej swobodni w 
doborze programu nauczania. Szkoły też nie są tak 
ściśle zależne od organów państwowych. Placówka 
sama decyduje, jak ma wykorzystać środki fi nanso-
we, które dostaje, czy ma kupić więcej komputerów 
czy zbudować salę gimnastyczną…Decyzje zapadają 
w samej szkole, a nie poza nią. Dyrektor zbiera po-
mysły od nauczycieli i z tymi propozycjami idzie do 
władz po pieniądze. Poza tym szkoły mają swoich 
przedstawicieli w parlamencie i oni silnie działają 
na korzyść placówek. Można to nazwać szkolnym 
lobby.

Jeśli chodzi o zarobki w Anglii, to początkujący 
nauczyciel zarabia 25 tysięcy funtów rocznie. Nie-
którzy nauczyciele lub dyrektorzy zarabiają nawet 
ponad milion. To jednak zależy od wielkości szkoły 
i odpowiedzialności za nią.

I.P: W Polsce duże emocje budzi czas pracy na-
uczycieli, czyli te słynne 18 godzin. Jak wygląda 
ta kwestia na Wyspach? 

G.P: W Anglii nie ma ustalonego pensum. Nauczy-
ciel podpisuje ze szkołą kontrakt i w nim zawarta 
jest konkretna liczba godzin, którą w ciągu roku 
powinien wypracować. Dyrektor szkoły ma moż-
liwość swobodnej organizacji czasu pracy szkoły i 
nauczycieli. Dlatego w jednej szkole przerwa wiel-
kanocna może trwać od środy do wtorku a w innej 
od piątku do czwartku. Dyrektor również decyduje 
o godzinie rozpoczęcia lekcji. W różnych szkołach 
pierwsze w danym dniu zajęcia mogą odbywać się 
o innej porze. Podobnie długie przerwy robione są 
w innych godzinach. Kiedy przyjechałam do Polski 
w 1993 roku, zdziwiłam się, że o 10.35 nauczyciele 
biegną do telefonów, by skontaktować się z innymi 
nauczycielami, bo było pewne, że ci mają właśnie 
wolny czas. Wydawało mi się to komicznie, bo w 
Anglii podobne zjawisko byłoby niemożliwe.

I.P: Jak zareagowała rodzina na Pani decyzję o 
wyjeździe do Polski?

G.P: Powiedzieli, że jestem szalona. Kiedy byłam tu 
cztery tygodnie, młodsza córka z mężem przyjechali 
do mnie. Miałam wrażenie, że zrobili to po to, aby 
sprawdzić, czy nie dzieje mi sie krzywda. Inspekcja 
wypadła chyba pomyślnie, bo nie zabrali mnie ze 
sobą do Anglii. Za to bardzo nie podobało im się w 
złotoryjskim hotelu, gdzie zatrzymali się na nocleg. 
Ale teraz tu jest inaczej. Mam porównanie, ponieważ 
sama teraz zamieszkałam w tym hotelu i jestem bar-
dzo zadowolona z warunków, jakie mi zaoferowano. 
Dostałam pokój przeznaczony dla gości mających 
problemy z poruszaniem się.

I.P: Gdzie Pani mieszkała, gdy przyjechała praco-
wać w naszym liceum?

G.P: Zasada związana z pobytem nauczycieli z An-
glii była taka, że każdy musiał mieć zapewniony 
pokój z aneksem kuchennym i łazienkę oraz wyży-
wienie. Mieszkałam w bloku na Tuwima. To było 
bardzo, bardzo ładne mieszkanie, więc uważam, że 
miałam dużo szczęścia.

I.P: A miała Pani szczęście do uczniów?

G.P: Tak. Bardzo dobrze ich wspominam. To były 
miłe dzieci. Pamiętam dziewczynę, która wspania-
le się uczyła języka, a teraz sama uczy młodzież. 
Pamiętam też, jakie problemy sprawiało mi prze-
czytanie imion moich uczniów: Małgorzata, Prze-
mysław, Agnieszka…. Śmialiśmy się z tego wszyscy. 
Uczniowie chyba bardziej. Nazwisk już nawet nie 
próbowałam wymawiać. Uczniowie robili czasem 
mi żarty. Miałam taki zwyczaj, że obecność ucznia 
odnotowywałam  znaczkiem – ptaszkiem. Pod ko-
niec lekcji liczyłam ptaszki i okazywało się, że tych 
znaczków jest więcej niż uczniów, bo były osoby, 
które za kolegów zgłaszały obecność. Gdy odkry-
wałam oszustwo, bardzo się im nie podobało. Ale 
wiedzieli, że ze mną nie ma żartów. Z niektórymi 
moimi uczniami do dziś utrzymuje kontakt. W przy-
szłym roku przyjeżdżam na dwa śluby, rok temu też 
byłam na jednym. 

I.P: Słyszę, że próbuje Pani sobie radzić z językiem 
polskim. 

G.P: Przed śmiercią chciałabym nauczyć się wasze-
go języka. Najtrudniejsza jest fl eksja. Te przypadki 
strasznie komplikują życie. Poza tym język polski 
brzmi…jak by tu powiedzieć…trochę za szybko. Sta-
ram się wyłapywać pojedyncze słowa, ale nie jest to 
łatwe. Dziwne dla mnie jest to, że wyrazy polskie 
są prawie bez samogłosek. I na dodatek inaczej się 
pisze słowa a jeszcze inaczej czyta, szczególnie te 

głoski „rz” „cz”, „sz” „ch”…Jak się jedzie do Włoch 
czy Francji, choć się nie zna języka, to można z li-
terek rozszyfrować znaczenie słowa, a u was jest to 
bardzo trudne. Nie umiem też szybko przeczytać 
nazw miejscowości na tablicach przydrożnych. Kie-
dy przyjechałam tu pierwszy raz, nie mówiłam ani 
słowa po polsku, więc musiałam sobie wypracować 
sposoby przeżycia. W sklepie ludzie ciągle coś do 
mnie mówili, więc dla świętego spokoju nauczyłam 
się zdania: Ja tylko chcę pooglądać.

Kiedy chciałam gdzieś jechać autobusem, zapisy-
wałam sobie nazwę miejscowości i pokazywałam 
kierowcy, żeby sprzedał mi właściwy bilet.

I.P: Czyta pani literaturę w języku polskim?

G.P: Umiem przeczytać menu, wywieszki i ogło-
szenia. Książek pisanych przystępnym językiem pol-
skim jeszcze nie znalazłam. Ze wstydem przyznam, 
ze nie znam też polskich autorów. 

I.P: Czy dziś już umiałaby Pani samodzielnie w 
sklepie poprosić o bochenek chleba?

G.P: Dziś już tak. Najlepiej razowy. Takiego nie ma 
w Anglii. Polski chleb jest inny. Na Wyspach jest on 
bardziej miękki. Chociaż z racji tego, że do Anglii 
zjechało wielu Polaków, sklepy oferują już typowo 
polskie jedzenie.

I.P: Jest w Polsce taka potrawa, w której rozsma-
kowała się Pani najbardziej?

G.P: Pierogi! One się nazywają…ruskie. Nie bardzo 
umiem takie zrobić, choć próbowałam. Przygoto-
wałam ciasto, dałam farsz, posklejałam i wrzuci-
łam do wody, a potem wszystko pływało osobno: 
i ciasto i nadzienie…Lubię też wasze naleśniki z 
kapustą, one chyba nazywają się krokiety i podaję 
się je z barszczem. Pycha! Chętnie też jadłam placki 
ziemniaczane. Tak w ogóle wolę potrawy jarskie, a 
w Polsce kuchnia opiera się przede wszystkim na 
mięsie i to był dla mnie pewien kłopot.

I.P: Patrzy Pani na nasze miasto przez kolejne lata 
przy okazji corocznych wizyt. Co się u nas zmienia 
najbardziej?

G.P: Zacznę od mankamentów. Od kiedy pojawiły 
się u mnie problemy z poruszaniem, cierpię z powo-
du barier architektonicznych. Złotoryja, choć jest 
miastem rozwijającym się, to wciąż nieprzyjaznym 
dla osób na wózkach. Zjechanie z chodnika to duża 
uciążliwość dla takich ludzi jak ja. Gdyby któryś z 
gospodarzy miasta chciałby konsultacji w tej kwestii 
infrastruktury dla niepełnosprawnych, to chętnie 
udzielę porad. Poza tym wasze miasto jest piękne. 
Staje się też, dzięki ludziom, przyjazne dla obco-
krajowców. Obsługa w hotelu mówi dobrze po an-
gielsku, w wielu miejscach już mogę porozumieć się 
w moim języku. Na ulicach widać też coraz więcej 
nowoczesnych samochodów. Kiedyś jeździły same 
maluchy. Ludzie wydają się szczęśliwsi, roztaczają 
jakąś sympatyczną aurę, wydają się jaśniejsi. Wiele 
kamienic i bloków odnowiono. Na Kopaczu stoją 
nowe domy. A kiedyś nie było ich prawie wcale. Nie-
stety, w mieście wiele sklepów już zamknięto lub w 
ich miejsce powstały nowe. W sklepach teraz można 
już kupić praktycznie wszystko. Kiedy pierwszy raz 
tu przyjechałam, wzięłam ze sobą papier toaletowy, 
bo mówiono, że w Polsce go nie ma. Był co prawda, 
ale jakiś szary. Nowoczesność ma też swoje wady. 
W 1993 roku w Złotoryi nie widziałam na murze ani 
jednego graffi ti, teraz już tego nie mogę powiedzieć. 
To akurat jest smutne. Doganiamy Europę. Niestety.

I.P: Dziękuję za miłą rozmowę i liczę na kolejne 
odwiedziny w Złotoryi.

Rozmawiała Iwona Pawłowska
Tłumaczenie Katarzyna Pronkiewicz

N  ie miałam okazji poznać pani Gwyneth Pedler jako uczennica i nie wiem, jak 
wyglądały lekcje angielskiego w złotoryjskim liceum, gdy ona tu pracowała. Jej 
dawni uczniowie wspominają te zajęcia z entuzjazmem. A sama Angielka do tej 

pory kojarzy się im z oryginalnymi strojami i cudzoziemską nonszalancją w kwestii 
mody. Gwyneth poznałam dopiero kilka lat temu, gdy zaczęła dość regularnie odwiedzać 
złotoryjski ogólniak i zaprzyjaźnionych nauczycieli. Duże wrażenia na mnie zrobiła jej 
energia, której osoba niemal o połowę młodsza mogła jej tylko pozazdrościć. Pamiętam 
wycieczkę do Borowic, na którą zabrała się z nami zażywna emerytka, i podziw malujący 
się na twarzach całej ekipy, gdy widzieliśmy, z jaką swadą radzi sobie na górskich ścież-
kach Angielka. Dziś siedzi przede mną w hotelowej restauracji i wygląda tak samo, jak 
przed wieloma laty. Tylko wózek inwalidzki trochę mąci obraz ze wspomnień. Gwyneth 
ma problemy z poruszaniem się, ale to nie przeszkadzało jej po raz kolejny wybrać się 
do przyjaciół z Polski, do ulubionej Złotoryi. Tylko tym razem zaangażowała córkę jako 
kierowcę, bo sama już woli nie prowadzić auta. Tym bardziej po polskich drogach. Teraz, 
siedząc przy angielskiej herbatce, możemy porozmawiać o przeszłości i przyszłości, gdyż 
odnośnie tej drugiej Gwyneth też ma swoje plany.

Fot.: Iwona Pawłowska

Doganiamy EuropęDoganiamy EuropęDoganiamy Europę
Szanowni Szanowni Szanowni 
mieszkańcy Złotoryi mieszkańcy Złotoryi mieszkańcy Złotoryi 
i ziemi złotoryjskiej !i ziemi złotoryjskiej !i ziemi złotoryjskiej !
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Iwona Pawłowska: Dobiega koń-
ca Pana kadencja jako radnego i 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Złotoryi? Jak Pan ocenia ten 
czas?
Andrzej Zając: Obejmując funkcję w 
Radzie Miasta miałem jakieś plany, za-
miary…Czy udało mi się je zrealizować? 
Moim zadaniem było dbanie o sprawny 
przebieg obrad, z jednej strony dyscypli-
nowanie radnych, z drugiej zagwaran-
towanie im możliwości zabrania głosu. 
Starałem się tworzyć taką atmosferę, 
żeby nie dzielić ludzi, a raczej zachęcać 
do współpracy. Do moich obowiązków 
należało też przygotowanie sesji, przybli-
żenie radnym projektów uchwał i wnio-
sków tak, aby były czytelne i klarowne. 
I z tych zadań, mam nadzieję, właściwie 
się wywiązałem. A dodam, że wcześniej 
nie miałem żadnego doświadczenia w 
kierowaniu Radą.
Zdarzały się takie burzliwe sesje, pod-
czas których trudno było zapanować nad 
emocjami radnych?
Tak, oczywiście zdarzały się obrady, kie-
dy różnica zdań między dyskutującymi 
była bardzo duża. Na przykład na komi-
sjach radni omawiali projekty uchwał, 
a kiedy przychodziło do sesji, ci sami 
radni zmieniali zdanie i głosowali prze-
ciwko wcześniej popieranym przez siebie 
uchwałom. 
A które z tematów podejmowanych przez 
Radę Miejską budziły największe kon-
trowersje? 
Projekt wykupu mieszkań. Przygotował 
go jeden z najmłodszych radnych Iwo 
Matecki. Przekonał nas do słuszności ar-
gumentów mieszkańców. Oczekiwali oni 
od nas decyzji w sprawie bonifi katy, jaką 
miasto daje podczas wykupu mieszkań 
komunalnych. Jesteśmy jednym z nielicz-
nych w regionie miast, gdzie bonifi kata 
wynosi tylko 80%. W Jaworze, Jeleniej 
Górze czy w Chojnowie upust wynosi 
95%, w Świerzawie, w zależności od ka-
tegorii mieszkania 90% – 95%. Te dane 
skłoniły mnie do tego, by poprzeć ini-
cjatywę Iwa Mateckiego. Wielu radnych 
również przychyliło się do tego wniosku. 
Uznali, że nie można karać ludzi, poten-
cjalnych nabywców mieszkań, tak niską 
bonifi katą tylko dlatego, że żyją w Zło-
toryi. Wykup mieszkań, nawet po niższej 
cenie, tak naprawdę opłaca się miastu, 
ponieważ ludzie, czując się prawowity-
mi właścicielami nieruchomości, bardziej 
dbają o swe domy. Powstają wspólnoty, 
zaczynają się remonty…Idąc tym tropem 
uznaliśmy, że trzeba ludzi zachęcić do 
nabywania mieszkań. Nie oszukujmy się 
– najlepsze lokale już zostały sprzedane. 
Zostały te gorsze standardem, wymaga-
jące natychmiastowej interwencji budow-
lanej, a użytkujący je lokatorzy nie są już 
tak zamożni, by wydać krocie na wykup 
nieruchomości. 
Skoro argumenty są tak oczywiste, to 
nie powinny budzić niczyich zastrzeżeń? 
Komisja wydała pozytywna opinię, ale 
pan burmistrz miał odmienne zdanie – ar-
gumentował je tym, że zwiększenie boni-
fi katy skutkowałoby dużym uszczerbkiem 
dla budżetu miasta. Prawda jest taka, że 
nie wszystko da się przeliczyć na pienią-
dze. Dobro i samopoczucie mieszkańców 
czy wygląd Złotoryi mają przecież kolo-
salne znaczenie. Jednak kiedy przyszło 
do głosowania nad projektem uchwały 
(przypominam pozytywnie zaopiniowa-
nej przez komisję), znaczna część radnych 

zgodziła się z argumentacją burmistrza i głosowała, ku 
mojemu zdumieniu i przerażeniu, przeciwko wcześniej-
szym ustaleniom.
Dlaczego w takim razie radni głosują czasem wbrew 
sobie?
Bardzo trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Rozma-
wiałem z niektórymi z radnych i dowiedziałem się, że 
stosowane były wobec nich pewne formy nacisku, które 
wpłynęły na zmianę ich decyzji o głosowaniu. Nie mam 
jednak dowodów na takie działanie.
Wiem, że w ciągu czterech lat kadencji tej Rady doszło 
do jeszcze jednego dość ostrego sporu. Mam na myśli 
kwestię przeniesienia Gimnazjum nr 1.
O tej sprawie już kiedyś rozmawialiśmy. Dziś z perspek-
tywy czasu mogę powiedzieć, że była to słuszna decyzja. 
Nie kwestionowaliśmy idei przeniesienia gimnazjum, 
radni pozytywnie ocenili warunki, jakie stworzono mło-
dzieży w budynku przy ulicy Wilczej. Jednakże w mo-
mencie podejmowania decyzji przed dwoma laty niepo-
kojąca była forma załatwiania sprawy przez burmistrza, 
który samodzielnie, bez konsultacji z Radą podjął kroki 
zmierzające do urzeczywistnienia planu. O całej sprawie 
dowiedzieliśmy się dopiero wtedy, gdy rodzice zaczęli 
zgłaszać protesty, gdy zrobiło się nieprzyjemnie, gdy 
media poruszyły ten problem. A przecież decyzja o zmia-
nie lokalizacji szkoły formalnie należy do Rady a nie do 
burmistrza. Myślę, że gdyby pan burmistrz podszedł do 
tego inaczej i najpierw powiadomił rodziców i Radę o 
swoich planach, wszystko odbyłoby sie spokojniej. Nie 
byłoby konfl iktów, problemów i telewizja nie musiałaby 
pokazywać naszego miasta od tej nieprzyjemnej strony. 
Rada monitoruje sytuację w złotoryjskich placówkach 
oświatowych podlegających miastu? Ostatnio przecież 
głośno było o kilku niewytłumaczalnych, w moim rozu-
mieniu, zdarzeniach: dyrektorka przedszkola wyprowa-
dziła pokaźną sumę pieniędzy, szkoła społeczna z winy 
zarządzających ma ogromne problemy z płynnością 
fi nansową. Co na to radni?
Chcę powiedzieć głośno i jednoznacznie: radni nie są 
informowani o tych sprawach. O tych kłopotach, nad-
użyciach dowiadujemy się z prasy, telewizji, od miesz-
kańców…
Nie macie możliwości zaproszenia na obrady osoby 
odpowiedzialnej za oświatę w mieście, by wytłumaczyła 
wam te kwestie? Nie wierzę w to. 
Były takie sytuacje, kiedy zapraszaliśmy pana Wróblew-
skiego na nasze obrady. Jednak nigdy nie usłyszeliśmy o 
żadnych problemach. Nawet wtedy, gdy zasygnalizowali-
śmy o podwójnym przypisaniu dziecka do szkół. To było 
dla nas niezrozumiałe, bo przecież subwencje oświatowe  
„idą za dzieckiem”, a jeśli uczeń jest zgłoszony w dwóch 
placówkach, to znaczy, że któraś dostaje pieniądze nie-
słusznie. Poprosiliśmy pana Wróblewskiego o wyjaśnie-
nie tej sprawy i do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 
Inna sprawa, która podzieliła radnych, to problem Zie-
lonego Grzybka, a konkretnie jego lokalizacji.
Podczas ostatniej sesji zgłosiłem burmistrzowi na piśmie 
interpelację w sprawie udostępnienia Radzie umowy 
dzierżawy zawartej z właścicielem „Zielonego Grzyb-
ka”. Przedstawiłem uzasadnienie Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie (umowa dzierżawy jest 
informacją publiczną) i oparłem się na statucie Rady 
Miasta o dostępności obywateli do informacji. Czekam 
na odpowiedź. Najważniejszą sprawą podczas tej sesji 
było wystąpienie wiceprzewodniczącej Kingi Maciejak 
z wnioskiem formalnym, o to, aby rada wypowiedziała 
się w sprawie „grzybka”. Radni wyrazili swoje zdanie w 
głosowaniu. Stwierdzili, że chcą zachować historyczny 
charakter Rynku z ratuszem i kamieniczkami bez tego 
obiektu.   Innymi słowy chodziło o to, by „grzybek” 
już nie powrócił na poprzednie miejsce po zakończeniu 
rewitalizacji. Przeciwko wnioskowi głosowało tylko 
czterech radnych.
Mimo tych wszystkich różnic w Radzie i, nazwijmy 
to, niedomówień między radnymi a burmistrzem, były 
pewnie sesje bardziej konstruktywne, skutkujące w za-
dowalające większość radnych i mieszkańców uchwały?
Współpraca między Radą i burmistrzem układała się 
różnie. Mieliśmy też sukcesy. Konsensusem zakończyła 
się sprawa parkomatów. W pierwszej wersji burmistrz 
proponował stawkę za pierwszą godzinę parkowania dwa 

złote czy nawet więcej. Za sprawą mojej interwencji, a 
rozmawiałem z każdym radnym przedstawiając swoje 
argumenty, uchwaliliśmy niższe stawki. Samo wpro-
wadzenie opłaty za parkowanie uważam za słuszne. 
Proszę zobaczyć, że teraz jest łatwiej znaleźć miejsce 
na postawienie auta. Już nie zdarzają się sytuacje, że 
właściciel zostawia samochód na parkingu na kilka dni 
czy tygodni z wywieszką „sprzedam”. Nie traktuje ulicy 
jak komisu samochodowego. A takie przypadki zdarzały 
się wcześniej. Po wprowadzeniu parkomatów usprawnił 
się przepływ aut przez centrum.
Każdy kij ma dwa końce. Podejrzewam, że docierały do 
Pana głosy mieszkańców centrum niezadowolonych z 
decyzji Rady. Ich posesje były zastawione autami kie-
rowców, którzy w ten sposób oszczędzali na biletach.
Nie ma rozwiązań idealnych. Nie tylko w naszym mieście 
brakuje miejsc parkingowych. Samochodów przybywa, 
miejsce się kurczy, ulice nie są z gumy. Były propozycje 
zbudowania parkingu dwukondygnacyjnego przy ulicy 
Konopnickiej. Były zlecone badania gruntu, ale na tej 
fazie się skończyło. Myślę, że to jest sprawa przyszło-
ściowa. Trzeba pilnie powrócić do budowy parkingów 
w następnej kadencji.
Proszę podsumować, jak układała się przez te cztery 
lata współpraca Rady z burmistrzem?
Cóż mogę powiedzieć na temat współpracy?…Wiele za-
dań udało nam się wspólnie wykonać. To trzeba ocenić 
pozytywnie. Okres, w którym przyszło nam pełnić swoje 
funkcje, był bardzo szczęśliwy dla miasta. Pozyskaliśmy 
dużo funduszy, nigdy jeszcze kasa miasta nie była tak 
zasobna. Złotoryja się rozwija, pięknieje…
To zasługa burmistrza czy Rady?
Kampania wyborcza ma swoje prawa, więc burmistrz 
na pewno sobie przypisze sukcesy, ale nie jest to cała 
prawda. Wszyscy mają swój udział w rozwoju miasta.
Jak radni odnosili się do ostatnich doniesień o konfl ik-
cie burmistrza z panem Kolasińskim, z panem Solarzem, 
z panem Baranem?
Sprawa skarg wymienionych panów była rozpatrywana 
przez komisję rewizyjną. Przepisy w tej materii są bardzo 
nieścisłe. Nawet jeśli Rada uzna sprawy za zasadne, to 
ja jako przewodniczący nie mogę nic z tym dalej zrobić. 
Ale wie Pan, jak to wygląda z perspektywy zwykłego 
mieszkańca, który nie zna dokładnie kompetencji Rady? 
Złotoryjanin dziwi się, dlaczego radni nic nie robią, kie-
dy mieszkańcom z winy burmistrza dzieje się krzywda.
Niestety, mamy związane ręce. Poza satysfakcją skarżą-
cego, którego racje uznamy za słuszne, nic nie możemy 
zagwarantować.
Burmistrz tłumaczył się przed radnymi ze swoich kon-
trowersyjnych, niesłusznych czy uznanych za szkodliwe 
(jak uznał ostatnio sąd) decyzji?
Tak. Jego argumenty były oczywiście przeciwne do ar-
gumentów stron skarżących. A jeśli chodzi o osoby skła-
dające skargi, to niejednokrotnie postulowaliśmy, aby 
były one zapraszane na posiedzenia komisji rewizyjnej 
rozpatrującej dany problem. Jednak przewodniczący tej 
komisji, pan Antonowicz, nie uznał tego za konieczne. 
Przeglądając protokoły z sesji rady, zauważyłam, że 
podczas ostatnich obrad pan burmistrz był nieobecny? 
Skąd ta absencja?
Ta sytuacja jest dla mnie bardzo niezrozumiała i zaska-
kująca. Żeby ją wyjaśnić, trzeba chyba wrócić do sesji 
czerwcowej, kiedy zabrałem głos w sprawie 40 gara-
ży przy ulicy Zimowej. W okresie półtora roku udało 
się miastu sprzedać 4 czy 5 garaży, a reszta stoi pusta. 
Kilkakrotnie składałem interpelację w sprawie tych pu-
stostanów. Postulowałem, aby, jeśli nie można ich sprze-
dać, to wydzierżawić mieszkańcom, bo są chętni (około 
30 wniosków leży w urzędzie). Jedyne, co udało mi się 
uzyskać, to odpowiedź burmistrza: wezmę pana słowa 
pod uwagę. Uważam, że skoro miasto poniosło koszty 
wybudowania garaży, to zrobiło dla mieszkańców, więc 
dlaczego garaże stoją nieużywane? Jeśli udostępni się je 
mieszkańcom, to kilkadziesiąt aut zniknie z parkingów, a 
miasto będzie miało stały dopływ gotówki z dzierżawy. 
Kiedy po raz kolejny wspomniałem o tym burmistrzowi, 
stwierdził: Jeśli pan uważa, że to, co robię, jest niego-
spodarnością, to proszę zgłosić sprawę do prokuratury.
Inna sprawa, która rozgniewała burmistrza, to woda. 

Na początku kadencji Rady Miejskiej w „Echu 
Złotoryi” opublikowaliśmy rozmowę z „Burmi-
strzem Złotoryi jako Ireneuszem Żurawskim”. 

Umówiliśmy się wówczas, że pod koniec kadencji 
przedstawimy „Ireneusza Żurawskiego jako burmi-
strza Złotoryi”. Te cztery lata, nie wiadomo kiedy, ale 
właśnie upłynęły. Mniej więcej wiemy, jak upłynęły 
i co przyniosły. Polacy, to naród „wielepów”, każdy 
„wie lepiej” i ma swoją niewzruszoną wiedzę i jedyną 
prawdę. A jak widzi niektóre problemy burmistrz?
Alfred Michler: W kadencji 2006-2010 miastu udało się po-
zyskać zewnętrzne środki fi nansowe na różne zadania. Jaka 
była ich wielkość i w jakich działach zostały one wykorzy-
stane?
Ireneusz Żurawski: Uważam, że pozyskiwanie środków 
zewnętrznych na realizację wykonywanych zadań, jest obo-
wiązkiem każdego samorządu. I nie jest ważna ich globalna 
kwota. Przecież to zależy od wartości fi nansowych realizo-
wanych zadań. Ważniejszym wydaje się, aby jak najwięcej 
realizowanych zadań miało dofi nansowanie.  Nie jest również 
istotne, z jakich źródeł gmina pozyskuje dofi nansowanie -  z 
krajowych, czy z zagranicznych. Najważniejsze jest, aby reali-
zacja określonego zadania mogła być dofi nansowana środkami 
pozabudżetowymi. Wówczas z punktu widzenia fi nansowego 
realizowanie takiego zadania jest dla miasta najbardziej opty-
malne. Są również zadania, które miasto musi realizować, a do 
których ze względu na zakres prowadzonych prac niestety nie 
ma możliwości otrzymania dofi nansowania. Wówczas znale-
zienie najbardziej optymalnego, z punktu widzenia możliwości 
miasta, sposobu fi nansowania wykonywanych zadań, jest waż-
ną  kategorią pozyskiwania zewnętrznych źródeł fi nansowa-
nia.  Nasze miasto pozyskuje dofi nansowanie do wielu zadań. 
Wymienię kilka największych z punktu widzenie fi nansowe-
go. Rewitalizacja obszaru Starego Miasta, renowacja Baszty 
Kowalskiej, budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Lubel-
skiej, modernizacja ogrodów jordanowskich przy wszystkich 
przedszkolach, informatyzacja urzędu miasta, budowa sieci 
deszczowej na terenie podstrefy LSSE, budowa ul. Lubelskiej, 
modernizacja ul. Broniewskiego, rewitalizacja ternu między ul. 
Basztową a Aleją Miłą i wiele innych. Przez okres 8 lat miasto 
pozyskało dofi nansowanie na wykonywane zadania w łącznej 
wysokości ok. 19,5 mln złotych, z czego w latach 2003 – 2006, 
gdy jeszcze nie funkcjonowały środki unijne, kwotę ponad 2,6 
mln złotych, a w latach 2007 – 2010 kwotę ponad 16,8 mln 
złotych.  Statystycznie przeliczając pozyskane dofi nansowanie 
na jednego mieszkańca miasta stanowi kwotę ok. 1.200 złotych. 
Pozyskiwanie środków zewnętrznych jest procesem wieloeta-
powym, przez co okres oczekiwania na decyzje o dofi nanso-
waniu trwa nawet  2 lata. Obecnie w rozpatrzeniu są wnioski 
miasta na dofi nansowanie kilku kolejnych zadań.
Czego, jakich sytuacji, chciałby Pan uniknąć w przyszłej 
kadencji?
Chciałbym, ażeby moi współpartnerzy nie skupiali się na 
problemach „okołoproblemowych”, a jedynie na tym, co jest 
sednem sprawy i jej dominantą. 
Czy silna pozycja burmistrza, pochodząca z wyborów bezpo-
średnich, ciąży lub pomaga?
Taka sytuacja nie ciąży mi, lecz wyzwala samodyscyplinę. 
Nie boję się podejmowania decyzji i odpowiedzialności za nie. 
Mimo, iż podejmuję je bardzo często jednoosobowo, nie są one 
na tak zwanej granicy prawa.
W trakcie czterech lat stanęło przed Panem wiele problemów 
do rozwiązania. Który z nich był najtrudniejszy?
Nie potrafi ę wskazać takowego, gdyż problemów do rozwiąza-
nia nie traktuję nigdy oceniająco, w takim aspekcie, że jeśli jest 
trudny, to się wycofuję. Wszystkie sprawy,  które podejmują 
radni lub obywatele, są dla mnie ważne i nigdy nie były łatwe 
do zrealizowania. Jako jeden z trudniejszych mogę jednak 

wskazać problem oświaty. W ciągu ośmiu lat miasto przekazało 
na cele oświatowe ponad 11 milionów złotych. „Po drodze” ro-
dziły się trudne problemy, na przykład płacowe. Jednak dzięki 
dobrej i konstruktywnej postawie obu oświatowych związków 
zawodowych, np. w sprawach płacowych, te skomplikowane 
problemy udało się rozwiązać. 
To dla odmiany zapytam o najprzyjemniejszy moment ostat-
niej kadencji.
Tu nie mam żadnych wątpliwości: najprzyjemniejszym mo-
mentem było odebranie w roku ubiegłym „Klucza Sukcesu za 
rok 2008 na najbardziej gospodarną gminę miejską i miejsko-
wiejską na Dolnym Śląsku”. To ogromnie wysokie wyróżnienie 
dla całej gminy, tym cenniejsze, iż stanowi to jakby bardzo 
obiektywny audyt zewnętrzny.
Sam namawiałem Pana do współpracy ze wszystkimi siłami 
politycznymi. Jako burmistrz zdecydował się Pan na taką 
współpracę – czy żałuje Pan tego?
Podjętej współpracy nie żałuję. Nie interesowało mnie i nie 
interesuje, skąd kto przychodzi. Jeśli wykazuje gotowość i 
skłonność do współpracy na rzecz miasta, może być moim 
partnerem. Przez osiem lat sprawowania urzędu nikt nie wy-
szedł z mojego gabinetu, jeśli zaoferował współpracę, która z 
punktu widzenia miasta była możliwa. Nigdy nie analizowałem 
zapatrywań politycznych mojego partnera. Czy zaproszenie 
na otwarcie hali „Tęcza” Jerzego Kluza, lub do śpiewów wi-
gilijnych Ryszarda Raszkiewicza – było błędem? Aktualnie 
burmistrz i urząd współpracują z około 40. stowarzyszeniami i 
instytucjami. Oczywiście, nigdy nie jest tak, że współpracując, 
obydwie strony osiągną maksimum. 
Kiedy jako młody człowiek przejmowałem dyrektorowanie LO, 
doświadczony dyrektor radził mi „Niech kolega nie boi się 
pracy, lecz współpracy”. Sprawność administracji miejskiej 
zależy m.in. od współpracy z Radą Miejską ( i odwrotnie ).
Najlepszym wskaźnikiem współpracy jest skuteczność realiza-
cji zamierzeń. Bez współpracy najlepsze cele, najbardziej waż-
ne zadania, najlepiej przygotowane pomysły, nie mają szans 
realizacji. We współpracy burmistrza i radnych tworzone są 
najlepsze rozwiązania dla lokalnej społeczności. W mijającej 
kadencji zaproponowałem Radzie 227 projektów uchwał w 
sprawach dotyczących naszego miasta. Nad każdym projek-
tem była prowadzona dyskusja na komisjach i sesjach. To jest 
właśnie obszar współpracy burmistrza i radnych. A wynikiem 
tej współpracy jest akceptacja bądź odrzucenie przez radnych 
proponowanych rozwiązań. Ani razu w kadencji, która dobiega 
końca,  nie zdarzyło się, aby przedstawiony przeze mnie projekt 
uchwały był przez radnych odrzucony. Uważam, że współpraca 
z Radą Miejską była rzeczowa i właściwa. W tym miejscu 
pragnę podziękować radnym za dotychczasową współpracę. 
Bez niej nasze miasto wyglądałoby zapewne inaczej. 
Ogromnie cieszy mnie ruch Straży Miejskiej we właściwym 
kierunku to znaczy „do Ratusza”. Wierzę, że będzie ciąg 
dalszy i również Burmistrz Złotoryi przywróci piastowską 
tradycję i zasiądzie w Ratuszu, w Rynku miasta. 
Wielokrotnie przeniesienie siedziby władz miasta do Rynku 
była mi przedstawiana przez mieszkańców, a także środowiska 
zajmujące się historią naszego miasta, np. TMZZ. Tak jest w 
większości miast, że władze każdego miasta powinny mieć 
siedzibę w centralnym miejscu miasta, w Rynku, jeżeli taki 
istnieje. W naszym mieście na szczęście Rynek istnieje, a także 
budynek o wielowiekowej tradycji, związanej z siedzibą władz 
miasta. Mam tu na myśli budynek Rynku 42. Jeszcze dzisiaj 
w budynku tym swoje siedziby mają Urząd Skarbowy i Bank 
Spółdzielczy. Jednak sytuacja ta ulegnie zmianie. Najpóźniej 
do końca 2011 roku instytucje te zmienią swoje siedziby. Bar-
dzo mnie to cieszy, tym bardziej, że proces ten wymagał prawie 
3. lat starań i merytorycznej pracy po obu stronach tzn. miasta 
i instytucji zajmujących ten budynek. Jakikolwiek pośpiech 
nie był w tych uzgodnieniach wskazany. Liczyło się dobre 
rozwiązanie. Dziękuję szefom tych instytucji za współpracę, 
zrozumienie i doprowadzenie do dobrych rozwiązań zarówno 
dla miasta jak i dla samych instytucji. Dzisiaj mogę zapewnić 
wszystkich mieszkańców, że budynek Rynku 42  wróci dla 
potrzeb miasta i mam nadzieję, że burmistrz  kolejnej kadencji 
zgodnie z piastowską tradycją, przeniesie władze miasta do 
tej historycznie uzasadnionej siedziby w centralnym miejscu 
Rynku.  W moim przekonaniu jest to symboliczny wymiar 
roku 2011 - jubileuszu miasta.
Rozmawiał Alfred Michler

Kiedy robiono remont zalewu, odcięto dopływ wody na 
ogródki działkowe. Było lato, gorąco, sucho, a działkow-
cy nie mieli czym podlewać ogródków. Zgłosiłem to bur-
mistrzowi podczas sesji. Mówiłem o skargach składanych 
do mnie przez starszych ludzi, dla których działka jest 
wszystkim. Pan burmistrz całkowicie zignorował moje 
prośby, bo stwierdził, że koszty podłączenia wody byłyby 
za wysokie. Moje interwencje poskutkowały dopiero po 
tygodniu, kiedy o sprawie zrobiło się głośno. Mówiąc 
burmistrzowi o garażach czy wodzie na działkach robi-
łem to w imieniu mieszkańców, a burmistrz się obraził. 
Wstał i wyszedł z sesji bez słowa. Na kolejnych obradach 
już się nie pojawiał, choć był w ratuszu. A przecież te 
sesje są istotne, bo kończą i podsumowują kadencję. O 
wielu sprawach, szczególnie niedokończonych, z burmi-
strzem chcielibyśmy jeszcze porozmawiać. A nie mamy 
okazji.
Dlaczego w protokole nie zanotowano wówczas, że bur-
mistrz opuścił sesję?
Nie ma tego zapisu? Być może mi to umknęło. To była 
sesja czerwcowa, potem były wakacje ….Faktycznie to 
powinno być w protokole.
Jak Pan myśli, burmistrz obraził się na Pana czy na 
Radę?
Trudno mi to komentować i oceniać. Nie poruszałem 
spraw prywatnych tylko problemy, które zgłaszali mi 
mieszkańcy.
Pana gabinet jest naprzeciwko gabinetu burmistrza. 
Przez ostatnie trzy miesiące panowie ze sobą nie roz-
mawiali?
Nie. Musimy pamiętać, że stroną inicjatywną w naszych 
relacjach jest burmistrz. A ja odczuwam wyraźną niechęć 
ze strony pana burmistrza. Wszelkie sprawy służbowe 
załatwiam z burmistrzem przez biuro.
Z protokołów wynika, że ostatnia sesja Rady obfi towała 
w interpelacje i wnioski radnych. Nigdy chyba wcześniej 
podczas czterech lat nie było takiej aktywności z ich 
strony. To efekt zbliżającej się kampanii wyborczej?
Nie sadzę. Wiążę to raczej z nieobecnością burmistrza 
na sesji. Radni czuli się po prostu swobodniej.
Skoro burmistrz tak ogranicza działanie Rady, to war-
to by pomyśleć o przywróceniu radzie kompetencji  i 
powrócić do tego, co było przed kadencją pana Żuraw-
skiego?
Liczę, że uda się to następnej Radzie. 
Nawet wówczas będzie Pan temu sprzyjał, kiedy burmi-
strzem zostanie osoba przez Pana popierana?
Tak. Radę stanowią przedstawiciele wybrani przez 
mieszkańców. I każdy burmistrz powinien ją szanować 
i traktować nie jako wroga, a partnera w sprawach do-
tyczących miasta.

Rozmowa z przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Złotoryi - Andrzejem Zającem

tyczących miasta.

Trudne  relacjeTrudne  relacjeTrudne  relacjeIreneusz Ireneusz Ireneusz 
Żurawski Żurawski Żurawski 
jako Burmistrzjako Burmistrzjako Burmistrz
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Robert Pawłowski: Pamięta pan tytuł wy-
wiadu, który przeprowadziłem z panem czte-
ry lata temu? Czy „Orzeł z Wojcieszowa” w 
pełni rozwinął skrzydła przez czas swojej ka-
dencji? Jak wyglądało zetkniecie się pana 
oczekiwań z realiami?
Sławomir Maciejczyk: Nie było większych niespo-
dzianek, ponieważ współpracowałem z samorządami 
różnego szczebla już kilka lat wcześniej. Wiadomo, 
że na początku pewne sprawy trzeba poukładać po 
swojemu, ale szybko wszystkie sprawy poszły w 
dobrym kierunku. Można powiedzieć, że „Orzeł z 
Wojcieszowa” rozwinął swoje skrzydła i efekty tych 
czterech lat są już widoczne. 
Przejeżdżając przez Wojcieszów nie widzi się więk-
szych zmian. Te same – nieodnowione elewacje, ta 
sama dziurawa droga... Z drugiej jednak strony jako 
jeden z nielicznych kandydatów wyciągnął pan z 
szufl ady swoją ulotkę wyborczą sprzed czterech lat...
Po pierwsze - Wojcieszów to nie tylko ulica Bolesława 
Chrobrego, która poza tym jest drogą wojewódzką. Po 
drugie- w latach 2011-2012 przeprowadzać będziemy 
rewitalizację miasta Wojcieszów, która obejmie mo-
dernizację 13 budynków w tym 7 wspólnotowych i 
6 będących własnością miasta.  Po trzecie - kwestia 
dziurawych dróg: w roku 2011 będzie na drogach 
lepiej. 
Po części rozpoczęliśmy już modernizację naszych 
dróg i będziemy ją kontynuować w następnych latach. 
Niestety jest tak, że najpierw musimy poradzić sobie 
z  wymianą i budową nowej infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej. W roku 2010 zmodernizowaliśmy 
główny wodociąg o długości 6,2km, a w roku 2011 
wybudujemy 9 km nowej kanalizacji.   Mamy pod-
pisane już umowy na dofi nansowanie tych prac, tak 
więc efekty będą widoczne na koniec następnego 
roku. Co do ulotek wyborczych, to należy je po czte-
rech latach wyciągać i rozliczać z ich wykonania, bo 
inaczej ich pisanie nie ma sensu. 
Wojcieszów wymieniany jest jako jedna z miejsco-
wości, gdzie pozyskano najwięcej funduszy unijnych 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Znajduje 
się chyba na piątym miejscu wśród gmin Dolnego 
Śląska, pozostawiając daleko w tyle Złotoryję. Jak 
to się udało i na co zostały wydane te pieniądze?
Główne wydatki związane są z modernizacją in-
frastruktury wodno-kanalizacyjnej i z budową hali 
sportowej.  Muszę   powiedzieć, że kosztowało to 
wiele pracy, ale się opłacało. Jesteśmy w wielu ran-
kingach na czołowych miejscach w województwie i 
całym kraju. O ile się nie mylę,  jesteśmy na drugim 
miejscu  w województwie i na dziesiątym w Polsce 
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych wśród gmin 
miejskich. 
Co sprawiło panu najwięcej satysfakcji w mijającej 
kadencji?

Największą radość sprawiła mi budowa hali sporto-
wej przy Zespole Szkół w Wojcieszowie. Jest to inwe-
stycja, którą zaczynałem od zera i nie spodziewałem 
się, że już za kilkadziesiąt dni  będzie ona służyła 
mieszkańcom naszego miasta. Włożyłem wiele pracy 
w opracowanie koncepcji, programu funkcjonalno-
użytkowego oraz napisałem studium wykonalności.  
Wiele starań kosztowało  uzyskanie dofi nansowania 
w ramach RPO, ale dzięki temu już dziś widać piękny 
budynek hali. 
Czy jest coś, co spędza panu sen z powiek. Coś, co 
się nie udało zrealizować?
Udało się zrealizować naprawdę więcej niż przypusz-
czałem, ale zawsze apetyt rośnie w miarę jedzenia.  
Jest więc wiele spraw, które wymagają dalszej pracy, 
ale nie są to takie problemy, które nie pozwalają spać. 
U progu swojej kadencji wyraził pan opinię, że po-
wiat do tej pory zaniedbywał fi nansowo Wojcieszów, 
czy udało się panu to zmienić?
Wojcieszów jest specyfi czny pod względem swoich 
więzi ze starostwem. Mamy tylko 2 km dróg powiato-
wych i niewiele majątku należącego do powiatu. Jest 
jedna rzecz, którą rozpoczęliśmy realizować  - wy-
konano projekt  i którą na pewno w drugiej kadencji 
chciałbym sfi nalizować. Jest to budowa ogólnodo-
stępnego boiska przy Domu Dziecka „Sobieradzik”. 
Dużą wagę przywiązywał pan do aktywizacji lokal-
nej społeczności. Jak wygląda to po czterech latach?
Od trzech lat wspieramy fi nansowo nasze stowarzy-
szenia głównie przy realizacji imprez cyklicznych. 
Myślę, że pomaga to w spokoju planować i co roku 
poprawiać organizację naszych wojcieszowskich 
świąt.    
Wojcieszów organizuje kilka dosyć atrakcyjnych 
imprez jak zawody w technikach jaskiniowych, 
korowód radości, czy ostatnio zlot starych samo-
chodów. Odnoszę jednak wrażenie, że bardzo małą 
wagę przywiązuje się do promocji tych imprez na ze-
wnątrz. Są to imprezy bardzo hermetyczne i lokalne.
Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych nie 
są imprezą lokalną, ale ze względu na swój charakter 
rzeczywiście hermetyczną. Wspomniałem wcześniej 
o zapewnieniu stabilności fi nansowej tych przedsię-
wzięć. Myślę, że to się udało, a  kolejnym etapem 
rozwoju tych imprez będzie zwiększenie ilości ich 
uczestników poprzez wzmożone działania promo-
cyjne. 
Jednym z pana planów było stworzenie z Wojcie-
szowa małego centrum turystyki. Szczerze mówiąc 
jakoś nie widzę osobiście postępów w tej dziedzinie. 
Zapraszam więc w okolice naszego basenu miejskie-
go. Prawdą jest, że przez pierwsze lata tej kadencji 
walczyłem o utrzymanie istniejącej infrastruktury, 
która była w opłakanym stanie. Na dziś złożyliśmy 
wniosek do programu LEADER i do końca maja 2011 
będziemy realizować modernizację basenu miejskie-
go: szatnie, toalety, natryski, przebieralnie.

Najpilniejsze zadnia stojące przed burmistrzem w 
następnej kadencji?
Wszystkie zadania ująłem w swojej ulotce wyborczej, 
a można je podsumować krótko jako dokończenie 
rozpoczętych prac w praktycznie wszystkich dziedzi-
nach życia mieszkańców miasta Wojcieszów. 
W Wojcieszowie pojawił się niedawno nowy in-
westor, czy może pan coś bliżej powiedzieć na ten 
temat?
W Wojcieszowie mile widziany jest każdy inwestor, 
który zapewnia miejsca pracy oraz wpływy podat-
kowe do budżetu miasta, bez których przecież nie 
zrealizowalibyśmy tyle inwestycji. Ja wychodzę z 
założenia, że przedsiębiorcom przede wszystkim nie 
należy przeszkadzać. Oni sami wiedzą jak prowadzić 
swój biznes. Mam nadzieję, że niedługo marka wody 
Wojcieszowianka powróci do lat swojej świetności, 
bo to po prostu jest najlepsza woda mineralna w Pol-
sce. 
Jak układała się panu współpraca z radą miasta?
Współpraca z radą miasta poprawia się z roku na 
rok. Myślę, że każdy widzi efekty tych czterech lat 
i w związku z tym jest coraz mniej sporów, a górę 
wzięła praca na rzecz naszego miasta. 
Dużo się mówi, zwłaszcza w odniesieniu do naszego 
powiatu o przejrzystości sprawowania władzy. Jak 
ocenia pan pod tym względem swój magistrat?
Gmina to nie jest miejsce do ukrywania czegokolwiek 
przed kimkolwiek. Jestem też przeciwnikiem tworze-
nia spiskowych teorii dziejów.  Wszystko powinno 
być jasne i przejrzyste i tego staram się trzymać. 
W lecie zatrzymano starostę złotoryjskiego. Jak pan 
to odebrał?
Takie zdarzenia nie są czymś przyjemnym, ale na 
szczęście mamy jeszcze niezawisłe sądy, które po-
winny w miarę szybko wyjaśnić wszystkie kwestie i 
rozwiać wszelkie wątpliwości. A co do wpływu tych 
zdarzeń na funkcjonowanie innych jednostek samo-
rządowych, moim zdaniem jest znikomy. Samorząd w 
Polsce jest instytucjonalnie bardzo dobrze umocowa-
ny i tego typu zawirowania nie mają prawa zakłócać 
pracy i prowadzonych spraw na terenie powiatu. 
W wyborach prezydenckich frekwencja w Wojcie-
szowie była dużo niższa niż średnia w Kraju. Nie 
obawia się pan, że podczas wyborów samorządowych 
zainteresowanie lokalnego społeczeństwa będzie 
jeszcze mniejsze? Jeżeli mieszkańcy są zadowoleni, 
to tym bardziej nie będzie się chciało im iść do lokali 
wyborczych.
Wybory samorządowe są całkiem inne od wyborów 
ogólnokrajowych. Tutaj głosuje się na ludzi znanych, 
a że ilość kandydatów na każdym szczeblu wyborów 
samorządowych jest duża, wiele osób pójdzie oddać 
swój głos. Ze swojej strony zachęcam wszystkich 
do uczestniczenia w głosowaniu i w ten sposób do 
brania odpowiedzialności  za przyszłość Naszej Małej 
Ojczyzny Wojcieszowa.  
Nadal z optymizmem spogląda pan w przyszłość 
Wojcieszowa?
Wojcieszów jest na dobrej drodze, aby za kilka lat stać 
się całkiem innym bardziej przyjaznym miejscem dla 
wszystkich mieszkańców. Zakończenie podjętych 
inwestycji pozwoli na całkowitą zmianę wizerunku 
miasta i spowoduje odwrócenie negatywnych tren-
dów demografi cznych, które notowaliśmy od kilku 
lat. Rok 2010 powinien zakończyć się wzrostem ilości 
mieszkańców Wojcieszowa i jestem przekonany, że 
kolejne lata przyniosą dalszy wzrost ludności miasta. 
Jest pan w dalszym ciągu podporą na boisku „Orła 
Wojcieszów”?
Tak, oczywiście staram się uczestniczyć w treningach 
oraz meczach drużyny Orła. Gramy w  klasie okręgo-
wej z takimi miastami jak między innymi: Zgorzelec, 
Bogatynia, Lwówek Śląski. Lubań, Kamienna Góra, 
więc poziom rozgrywek jest dość wysoki. Cieszę 
się, że mogę jeszcze pomóc na boisku i myślę, że nie 
będzie to mój ostatni sezon. 

Robert Pawłowski: Czy występowanie w 
wyborach samorządowych pod szyldem 
partii ma sens? Głosujemy przecież na 
konkretnych ludzi, których znamy osobi-
ście, a nie na to, co pokazuje nam tele-
wizja?
Rafał Miara: Tak to już jest w utrwalonych demo-
kracjach, że każde wybory, w tym również do samo-
rządu terytorialnego, mają charakter polityczny. Nie 
głosujemy na ludzi tylko dlatego, że mają ładne twa-
rze bądź też elokwentnie się wypowiadają. Wybór 
świadomy, to głos oddany również dlatego, że kan-
dydat niesie za sobą pewne wartości, światopogląd, 
w tym również poglądy polityczne. Oprócz tego wy-
bory samorządowe to również wybór kierunku, w 
jakim społeczeństwo lokalne ma się rozwijać, a więc 
wybór konkretnego programu. Po trzecie, głosowa-
nie na kandydata, który nie ukrywa swoich poglądów 
politycznych i przynależności partyjnej, jest jednym 
z przywilejów państwa demokratycznego. 
Kiedy tak naprawdę zdecydował się pan na kan-
dydowanie na urząd burmistrza? Odnoszę bowiem 
wrażenie, że stało się to bardzo niedawno. 
W mojej ocenie pańskie subiektywne wrażenie nie 
odzwierciedla rzeczywistości. Przed podjęciem tej 
bardzo odpowiedzialnej decyzji dokonałem rzetelnej 
analizy argumentów za i przeciw, konsultowałem ją 
w gronie przyjaciół, współpracowników oraz naj-
bliższych mi osób i postanowiłem, że będę ubiegał 
się o ten urząd. A więc nie była to decyzja podjęta z 
dnia na dzień, natomiast czym innym jest moment 
ogłoszenia jej publicznie. 
Co ostatecznie o zadecydowało o zgłoszeniu pana 
kandydatury na burmistrza?
Przede wszystkim sam podjąłem decyzję o kandydo-
waniu na burmistrza. Jeśli natomiast pyta pan o prze-
słanki mojej decyzji, to naczelną jest głęboka wiara, 
że pełnienie funkcji burmistrza to przede wszystkim 
służba publiczna, a nie jedynie  zaszczyty. Odnoszę 
wrażenie, że obecnie proporcje te zostały dość moc-
no zachwiane. 
W nieodległym Wojcieszowie burmistrzem i to bar-
dzo sprawnym jest pana rówieśnik, więc chyba nie 
wiek tak naprawdę odgrywa rolę. Jakie więc atuty 
predystynują Rafała Miarę do tego, żeby zostać 
burmistrzem?
Nie do końca mogę się zgodzić z tezą, że wiek kan-
dydata nie odgrywa żadnej roli. Sądzę, że wiek jest 
atutem, ponieważ w dzisiejszych czasach najspraw-
niejsi menedżerowie to ludzie pomiędzy 30 a 40 
rokiem życia. Oprócz tego,  uważam że posiadam 
znaczne doświadczenie samorządowe. Dzięki po-
parciu mieszkańców naszego miasta w wyborach 
samorządowych w 2002 roku uzyskałem mandat 
radnego Rady Powiatu Złotoryjskiego. Ponowne za-
ufanie wyborców uzyskałem w kolejnych wyborach 
w 2006 roku, podwajając swój wynik wyborczy. W 
trakcie aktualnej kadencji uzyskując rekomendacje 
większości radnych pełniłem funkcję przewodni-
czącego Komisji Rewizyjnej, a następnie objąłem 
funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Nie 
bez znaczenia jest fakt, że z wykształcenia jestem 

ekonomistą, co bez wątpienia ułatwia 
mi ocenę aktualnego sposobu zarzą-
dzania miastem. Osobiście uważam, 
że można robić to znacznie efektyw-
niej i skuteczniej. 

W wywiadzie dla Tygodnika Złoto-
ryjskiego powiedział pan, że jest przekonany, że od 
kilku lat konsumpcja środków publicznych przez 
obecną władzę przerosła nasze możliwości.  Czy 
mógłby pan to rozwinąć? Może dysponuje pan ja-
kimiś danymi, które by potwierdziły tę tezę?
Oczywiście. Dane potwierdzające tę tezę publiko-
wane są corocznie w załączniku do budżetu miasta 
pod nazwą „prognoza spłaty zadłużenia”. Niech pan 
sobie wyobrazi, że w przypadku Złotoryi progno-
za ta wybiega poza lata 20 naszego stulecia. Tak 
więc obecny  uczeń złotoryjskiej szkoły podstawo-
wej jeszcze będzie ponosił konsekwencje decyzji 
obecnych władz miasta. W bieżącym roku wartość 
zaciągniętych kredytów i pożyczek przez miasto 
przekroczyła kwotę 20 milionów złotych. Ponadto 
uważam, że sposób, w jaki od kilku lat tworzone są 
budżety, to bardzo niebezpieczna inżynieria fi nan-
sowa polegająca na przeszacowywaniu dochodów, 
co skutkuje brakiem pokrycia zaplanowanych wy-
datków, a w konsekwencji konieczność zaciągania 
kolejnych kredytów. Moja ocena ma odzwierciedle-
nie chociażby w informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Miejskiej za I półrocze 2010 roku. 
Trochę zdziwiło mnie pana zaproszenie do wspól-
nego tworzenia programu wyborczego. Sądziłem, 
że tak ważny dokument opracowuje się na długo 
przedtem, zanim wybory zostaną ogłoszone.
Nie do końca. Główne założenia programowe są 
oczywiście opracowaniem autorskim, natomiast 
uważam za bardzo wartościowe, wręcz nie do prze-
cenienia,  uwagi i opinie mieszkańców. Stąd moje za-
proszenie skierowane nie tylko do pana, ale również 
do wszystkich zainteresowanych, w celu wzbogaca-
nia mojego programu wyborczego. Uważam takie 
podejście za bardzo racjonalne, natomiast  program 
wyborczy, wypracowany w ten sposób stanowił 
będzie  odzwierciedlenie realnych i rzeczywistych 
potrzeb mieszkańców. 
Jakie najważniejsze wyzwania staną przed Złotory-
ją w ciągu najbliższego roku, w ciągu najbliższych 
czterech lat?
Swego czasu pewien polityk zasłynął z faktu, iż na 
jego biurku prezydenckim widniało oprawione w 
ramki hasło o treści „Po pierwsze ekonomia, głup-
cze…”. Sądzę że wie Pan o kogo chodzi. Parafrazując 
te słowa uważam, że najpoważniejszym wyzwaniem, 
przed jakim stoi nasze miasto, jest restrukturyzacja 
ogromnego zadłużenia i niestety jest to wyzwanie 
wieloletnie. Jeśli chodzi natomiast o pozostałe wy-
zwanie na najbliższą kadencję, to pozwoli Pan że 
wymienię tylko kilka z nich: 
- przygotowanie i przeprowadzenie godnego jubi-
leuszu 800-lecia nadania praw miejskich Złotoryi, 
- przeniesienie ciężaru inwestycji komunalnych na 
tereny poza centrum miasta, 
- ułatwienie Wspólnotom Mieszkaniowym pozyski-
wania środków europejskich na remonty substancji 
mieszkaniowej (wzorem Świerzawy), 
- lepszą organizację czasu wolnego dla dzieci i mło-
dzieży zarówno w szkołach jak i poza nimi, 
- wdrożenie programu E-Urząd, dzięki któremu każ-

da osoba mająca dostęp do internetu będzie mogła 
załatwić większość podstawowych spraw, 
- podniesienie poziomu sportowego w złotoryjskich 
klubach – np. uważam, że ZKS „Górnik” posiada 
potencjał umożliwiający grę w  wyższych ligach, 
- budowa pływalni rekreacyjno-sportowej w oparciu 
o partnerstwo publiczno- prywatne (szczegóły w 
programie wyborczym), 
- wprowadzenie stałych konsultacji z organizacjami 
i stowarzyszeniami złotoryjskimi w sprawach klu-
czowych dla naszego miasta, 
- wprowadzenie profi laktyki lekarskiej w każdej 
szkole.
Są to jedynie nieliczne pomysły i propozycje z mo-
jego programu wyborczego, który zostanie przedsta-
wiony mieszkańcom w niedługim czasie. 
Kiedyś rajcy miejscy musieli planować nawet z kil-
kudziesięcioletnim wyprzedzeniem. Teraz jest to 
cezura wyznaczona przez jednoroczny budżet lub 
przez kadencję. Czy nie uważa pan, że wskazane 
byłoby opracować dla Złotoryi taką wieloletnią 
strategię rozwoju? Jakby miała ona wyglądać?
Niech Pan sobie wyobrazi, że taki dokument po-
wstał w kadencji Rady Miejskiej w latach 1998-
2002, kiedy miastem współrządził Sojusz Lewicy 
Demokratycznej i Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej. A więc przede wszystkim należałoby 
zweryfi kować założenia zawarte w tym dokumencie 
i dopiero wówczas postawić takie pytanie. 
Jako swój atut podaje pan pracę w samorządzie 
powiatu. Jak ocenia pan swoją pracę w radzie po-
wiatu?
Najlepszą cezurą w demokracji, również tej lokal-
nej,  jest ocena wyborcy. Cztery lata temu zdałem 
taki sprawdzian, o czym wspominałem na wstępie, 
a więc praca w pierwszej kadencji rady powiatu zo-
stała oceniona pozytywnie. Jeśli chodzi o bieżącą 
kadencję uważam, że udało mi się uzyskać więk-
szą samodzielność i niezależność w podejmowaniu 
kluczowych decyzji dla mieszkańców powiatu zło-
toryjskiego. 
Czytając protokoły z posiedzeń rady powiatu można 
odnieść wrażenie, że pan w nich wręcz nie uczestni-
czył. Nigdzie nie ma wymienionego pana nazwiska 
wśród zabierających głos radnych.
A ja odnoszę wrażenie, że nie przejrzał Pan wszyst-
kich protokołów. Wspomnę jedynie dość głośną 
sprawę moich wystąpień dotyczących uposażenia 
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.  Ciężar 
pracy w samorządzie powiatowym przeniesiony jest 
do komisji stałych rady powiatu, a więc tam należa-
łoby szukać śladów mojej aktywności jako radnego. 
Kiedy studiowałem listy kandydatów, zaskoczyła 
mnie obecność na waszej liście osoby z zarzutami 
prokuratorskimi? Nie obawia się pan, że może to 
negatywnie wpłynąć na opinię o całej liście?
Według mojej wiedzy niezawisły sąd, po pierwszej 
weryfi kacji wspomnianych przez pana zarzutów, 
zwolnił kandydata z sankcji nałożonych przez proku-
raturę i przywrócił go do obowiązków służbowych. 
Jak wiadomo w polskim prawodawstwie istnieje po-
jęcie domniemania niewinności, a więc pozostałą 
część pytania pozostawię bez komentarza.

Fot. Bartosz Jeziorski

będzie to mój ostatni sezon. 

Burmistrz Wojcieszowa - Sławomir Maciejczyk o swojej kadencji

Rozmowa z kandydatem na urząd Burmistrza Miasta Złotoryi
- Rafałem Miarą
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Kandydatki na radne z Okręgu nr 1: 
Barbara Listwan, Małgorzata Pokrywka, 
Janina Ostapiuk

Echo Złotoryi: TMZZ planuje zbudowanie ścieżki ro-
werowej łączącej Wilczą Górę, Grodziec i Ostrzycę. Czy 
miasto powinno włączyć się w ten projekt? W jakim 
zakresie?  

Barbara Listwan: Jest mi przykro z tego powodu, że do 
tej pory nie mamy ani metra ścieżki rowerowej z prawdzi-
wego zdarzenia. Te nasze polne drogi oznakowane jako 
ścieżki rowerowe są namiastką tego, o czym marzymy. 
Zbudowanie ścieżek wśród wygasłych wulkanów  to 
wspaniały pomysł, ale i ogromna inwestycja. Zwłaszcza, 
że trasa przebiega na terenie obszarów gminnych. Ale 
miasto na wniosek radnych i po pozytywnym zaopinio-
waniu przez Radę Miasta może współfi nansować ten 
projekt. Jestem pasjonatką jazdy rowerem i marzą mi 
się takie ścieżki rowerowe, jakie ma Trójmiasto wzdłuż 
całego nabrzeża.

Walczyła pani o likwidację barier architektonicznych 
dla niepełnosprawnych w naszym mieście - z jakim 
skutkiem?

Nasze władze miasta nie widzą problemu niepełno-
sprawnych. Podczas minionej kadencji  na posiedze-
niach Komisji Spraw Społecznych, której przewodziłam,  
trzykrotnie wracała sprawa barier architektonicznych 
dla niepełnosprawnych.W styczniu 2010 r. zaprosiłam 
na komisję niepełnosprawną złotoryjankę - na wózku 
inwalidzkim.  Justyna została zaproszona do pomiesz-
czenia na I piętrze UM. Okazało się, że na budynku 

UM jest biały przycisk dzwonka, który jest niewidoczny, 
nieoznakowany, umieszczony wysoko, a do tego między 
dzwonkiem a chodnikiem stoi kosz na odpady. Prak-
tycznie jest nieosiągalny dla osoby na wózku. Poza tym 
brak jest podjazdu na schodach, czy windy wewnątrz 
budynku. Ostatecznie radni wnieśli dziewczynę z wóz-
kiem na piętro. A co ma zrobić osoba na wózku, gdy nie 
będzie tam radnych?  Justyna wypunktowała wszystkie 
bariery w mieście, z jakimi borykają się niepełnosprawni, 
wystosowano odpowiednie wnioski do władz  i nic od 
tego czasu się nie zmieniło. Wszystkie najważniejsze 
urzędy w mieście jak UM, US, Poczta Polska są dla nich 
niedostępne. Nikt ze  sprawujących władzę nie myśli  o 
tym, że nikt nie wie, kiedy może zasilić szeregi niepeł-
nosprawnych.

 Czy miasto powinno w większym stopniu zainteresować 
się profi laktyką zdrowotną dzieci i młodzieży?

Dotychczasowe działania profi laktyczne wobec dzie-
ci i młodzieży to głównie  szczepienia, zapobieganie 
próchnicy. Czytamy i słyszymy w mediach o nie-
których samorządach, które fi nansują szerszą gamę 

szczepień. Są wspaniałe nowe szczepionki np. prze-
ciw wirusowi, który jest przyczyną raka szyjki ma-
cicy. Koszty leczenia raka są ogromne, koszt szcze-
pionki to ok 500 zł. Wyrzucamy ogromne pieniądze 
na tzw programy walki z narkotykami, alkoholi-
zmem  itp. Kogo te programy na papierze wyleczyły ?  
Złotoryjanie muszą w nocy jeździć po lekarstwa do Le-
gnicy - czy naprawdę nic nie da się z tym zrobić? 

 W minionej kadencji pierwsze posiedzenie komisji po-
święcone było załatwieniu nocnych dyżurów aptek w 
mieście. Zorganizowałam wspólne posiedzenie Rady 
Miasta i Rady Powiatu, na które zaprosiłam kierowników 
aptek..Wnioskowałam o to, aby każda apteka w mieście 
pełniła 1 nocny dyżur w tygodniu.Spotkało się to z abso-
lutną odmową ze strony kierowników aptek. Zapropono-
wałam więc, aby te dyżury były pełnione przynajmniej 
do północy. Posiedzenie  zakończyło się wnioskiem, 
aby starosta, któremu podlega ZOZ i apteki, zobowiązał 
właścicieli  aptek do pełnienia dyżurów naprzemiennie 
do godz. 24.00. W lutym 2007 r. otrzymaliśmy pismo 
podpisane przez kierowników aptek, że nie wyrażają 

zgody na nocne dyżury, gdyż 
jest to dla nich dodatkowym 
obciążeniem  fi nansowym. 
Od tej pory przybyły jeszcze 
2 apteki w mieście, a po leki 
potrzebujący jeżdżą nocą na-
dal do Legnicy.

Wielu radnych skarży się, że 
Gazeta Złotoryjska w ogóle 
nie zauważa ich pracy. Pani 
jako jedna z nielicznych po-
ruszała tę kwestię na sesjach 
rady miejskiej. 

Echo Złotoryi: Po wielu la-
tach wróciła Pani w rodzinne 
strony. Co takiego szczegól-
nego jest w Złotoryi? 
Janina Ostapiuk: Złotory-
ja ma „duszę”. Urzekającą 
atmosferę i urodę starego, 
coraz bardziej zadbanego 
miasteczka. Tu wszystko jest 
mniejsze – wąskie uliczki, 
zaułki, sklepy, cudowne ka-
mieniczki, odległości, ludzkie 

aspiracje. I równocześnie większe – ludzka serdeczność, 
bliskość, zainteresowanie, integracja, bezinteresowność. 
Mieszkając tu czujemy się częścią przeszłości i przyszło-
ści.  Urodziłam się i wychowałam w Złotoryi, w skromnej 
materialnie rodzinie, ale za to bardzo bogatej w pozy-
tywne i ciepłe uczucia – i moc tych uczuć do dziś otula 
„moją Złotoryję”. 
Z zapartym tchem słucham opowieśc,i jak wyglądała 
Górka Mieszczańska zaraz po wojnie. Czy sądzi Pani, 
że jest możliwa jej rewitalizacja?
Nie tylko możliwa, ale i wskazana. Byłoby to drugie 
płuco Złotoryi. Zdrowe i rozległe dla szukających czyn-
nego relaksu, kuszące dla inwestorów chcących urucho-
mić coś własnego i wygodne na masowe imprezy dla 
zawiadujących miastem. Tam powinien stanąć „zielony 
grzybek” albo i pięć, plackarnie, lodziarnie, kawiarenki 
z ogródkami. Wokół góry może ktoś zainwestowałby w 
parkingi. Strzelnicę i istniejący letni basen można by 
włączyć do tego kompleksu.
Górka Mieszczańska nie znajduje się w polu zaintereso-
wania władz miejskich, więc trudno będzie o fundusze. 
Czy Pani zdaniem jest możliwe, aby sami mieszkańcy 
zaczęli zagospodarowywać to miejsce?
Mam nadzieję, że wśród złotoryjskich przedsiębiorców 
znaleźliby się sponsorzy, a i mieszkańcy Złotoryi nie 
poskąpiliby grosza i własnej pracy. A jak by się tak wszy-
scy spięli, to i Rajcy Miasta uniesieni honorem coś by 
dorzucili. 
Słyszałem, że chciałaby Pani uruchomić punkt medycz-
ny w centrum miasta? Czy rzeczywiście jest to takie 
potrzebne?
Bardzo potrzebne. Wiem to z autopsji, narzekań i złorze-
czeń mieszkańców „dołu” Złotoryi. Najsprawiedliwiej 
byłoby przenieść przychodnię do centrum miasta. Do 

przychodni nie chodzą ludzie 
zdrowi, tylko chorzy, sła-
bi, starzy i dzieci. Nie 
wszyscy mają sa-
mochód albo do-
stęp do niego o 
każdej porze 
dnia. Nie 
w s z y s t -
kich stać 
na taxi. 
M o ż e 
moż l iwe 
jest uru-
chomienie 
fi lii przychod-
ni w dolnej 
części miasta lub 
przynajmniej gabinetu zabiegowego, gdzie można by 
wziąć zastrzyk, zmierzyć ciśnienie, poziom cukru itp.
Jakie cechy charakteru powinien posiadać dobry rad-
ny?
Radny powinien kochać ludzi. Być niezależny, bezinte-
resowny, uparty, odważny cywilnie, kontaktowy, kon-
sekwentny, tolerancyjny i nade wszystko dobro wspólne 
przedkładać nad własne. 
Jeżeli nie zostanie Pani radną, czy jest jakaś sfera życia 
społecznego, którą się Pani zajmie?  
Mam ochotę zostać członkiem TMZZ. Poznawać i pro-
pagować przeszłość Złotoryi i jej mieszkańców. Uzmy-
sławiać złotoryjanom, w jak pięknym i ciekawym miej-
scu żyją. Jestem zapiekłym piechurem i rowerzystką i 
chciałabym mobilizować do czynnego poznawania całej 
Ziemi Złotoryjskiej. Bo kocham życie prawdziwe, a nie 
wirtualne. Człowiek z natury jest stworzeniem stadnym. 
Trzeba te stworzenia „zgarniać” do kupki i przypomnieć 
im, że „kupą mości panowie, kupą” możemy ciekawiej i 
skuteczniej. Ktoś powie, że to marzenia, to się nie opłaca, 
kto za to zapłaci. A ja powiem: po pierwsze: marzenia 
są doskonałym zaczynem, na którym wyrasta działanie. 
Po drugie: „nikt jeszcze nie zebrał, jeżeli nie zasiał” i na 
plon trzeba cierpliwie poczekać. Po trzecie: zwykliśmy 
mówić „jesteśmy tylko ludźmi” a powinniśmy „jesteśmy 
aż ludźmi”, bo zostaliśmy przez Boga, naturę postawieni 
w tym świecie najwyżej i dlatego nie mamy moralnego 
prawa kierować się w życiu tylko opłacalnością. Pewne 
sfery musi ogarnąć mądre człowieczeństwo.

głównej Urzędu Miasta oraz Gimnazjum nr 1 w Złotoryi.  
Niestety, jak na razie zabrakło funduszy na wydanie fol-
deru, chociaż jest opracowany. Może uda się to zrobić w 
najbliższej przyszłości.  Nauczyciele i uczniowie chętnie 
korzystają ze szlaku. Ja sama przynajmniej kilka razy w 
roku udaję się  z młodzieżą na zajęcia na szlaku. 

Kilka lat temu doszło do przeniesienia gimnazjum z ul. 
Kolejowej na ul. Wilczą. W jednym budynku istnieją 
obecnie dwa gimnazja! Czy jest sens utrzymywać dwie 
szkoły?

Wydawałoby się, że logiczne są plany połączenia gimna-
zjów, skoro z roku na rok zmniejsza się liczba uczniów i 
oddziałów w tych placówkach. Należy jednak być bardzo 
ostrożnym w podejmowaniu takich decyzji  i przeanali-
zować demografi ę na przestrzeni następnych kilku lat. 
Już w tym roku w szkołach podstawowych przyjęto o 
jedną grupę zerówki więcej. Dodam jeszcze, że grupy te 
są bardzo liczne - 26 - 28  uczniów. Poza tym tworzenie 
gimnazjum z dużą liczbą uczniów w trudnym wieku do-
rastania może skutkować zwiększoną liczbą problemów 
wychowawczych .

Jaki jest stan oświaty w naszym mieście? Co radni mogą 
zrobić, żeby poprawić  sytuację szkolnictwa w Złotoryi?

Niestety, niewiele. Obowiązują nas rozporządzenia 
ministerialne, do których musimy się stosować. Orga-
ny prowadzące starają się jednak o lepsze zaplecze dla 
szkolnictwa. Zabezpieczają środki na funkcjonowanie 
placówek. Wiele korzystają placówki, które biorą udział 
w programach i projektach  dofi nansowanych  z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Młodzież ma moż-
liwość poszerzania swoich wiadomości i umiejętności 
na dodatkowych  bezpłatnych zajęciach, wycieczkach 
, konkursach. Szkoły pozyskują pomoce dydaktyczne i 
multimedialne wyposażenia pracowni.

Echo Złotoryi: Z centrum Złotoryi znikają drze-
wa, czy radni miejscy powinni zająć się tą
sprawą?

Małgorzata Pokrywka: Nie znam szczegółów wycinki 
drzew, ale sądzę, że w niektórych przypadkach, cho-
ciażby ze względów bezpieczeństwa jest ona konieczna. 
Należy jednak pomyśleć o ponownym odpowiednim 
zadrzewianiu terenu. Myślę, że wycinka jest konsul-
towana z architektem krajobrazu i drzewa nie znikają 
bezpodstawnie. Jeżeli nie - radni powinni interweniować 
w tej sprawie.

Złotoryja jest generalnie czystym miastem, ale posiada 
również wiele zaniedbanych zakątków, gdzie piętrzą się 
śmieci: strumień za Sanepidem, obrzeża miasta. W jaki 
sposób można rozwiązać ten problem?

Przecież tereny mają swoich właścicieli. Należy egze-
kwować od właścicieli porządkowanie terenów, nawet, 
jeżeli są to tereny miejskie, a nie przypominać sobie o 
nich tylko w dniach Sprzątania Świata. Może należałoby 
zmienić umowę z fi rmami sprzątającymi i wprowadzić 
dodatkowe terminy porządkowania  zaniedbanych za-
kątków. Pewnie niektóre z nich udałoby odpowiednio 
zagospodarować i udostępnić turystom i mieszkańcom.

W Złotoryi powstało w ostatnim czasie wiele obiektów 
sportowych. Ale same obiekty to nie wszystko. Co po-
winno zrobić miasto, żeby obiekty te żyły cały czas?

Bardzo cieszy mnie  duża liczba obiektów sportowych w 
mieście. Konieczna jest jednak ich promocja. Wcześniej 
należy pomyśleć o zapleczu socjalnym dla niektórych z 
nich. Martwi mnie brak toalet, przebieralni, ławeczek, 
czy parasoli lub wiat chroniących latem przed słońcem na 
otwartych boiskach  sportowych. Można pomyśleć rów-
nież o punkach małej gastronomii. Myślę, że to doskonałe 
miejsce dla kontrowersyjnego „Grzybka”.

Złotoryjski szlak pomników przyrody, dla przeciętnego 
złotoryjanina jest praktycznie nieznany. Co leżało u 
podstaw jego powstania? Czy jest on należycie wypro-
mowany?

Szlak powstał w ramach projektu  „Szkoły dla ekoro-
zwoju na Dolnym Śląsku” . Był jednym z pierwszych 
projektów realizowanych przez szkoły w naszym mie-
ście, na które otrzymaliśmy dofi nansowanie Funduszu 
„Partnerstwo dla Środowiska”. Dzięki temu możliwe 
było wykonanie i postawienie tablic informacyjno - dy-
daktycznych. Informacja o szlaku znajduje się na stronie 

Apelowałam wielokrotnie,  aby społeczeństwo dowia-
dywało się o pracy radnych, gdyż spotykałam się czę-
sto z zarzutami, że jako radni nie robimy nic w tej czy 
innej kwestii.W rzeczywistości walczyliśmy w wielu 
drażliwych problemach, stawaliśmy w obronie słabych, 
krzywdzonych obywateli, krytykowaliśmy  władzę za 
niewłaściwe zachowania wobec obywateli. Ale nasze 
wnioski albo przepadały w głosowaniu, a i tak nikt o 
nich nie słyszał.Prawie zawsze na sesji był przedstawiciel 
GZ, ale ukazywało się tylko to, co służyło pomnażaniu 
chwały burmistrzowi. Byliśmy z komisją w redakcji GZ 
i p. redaktor naczelna na naszą ostrą krytykę odpowie-
działa, że jest to gazeta burmistrzowska i burmistrz jest 
jej pracodawcą , więc będzie pisać to, co burmistrz uzna. 
Jedyne co nam się udało wywalczyć, to to, że od pewnego 
czasu protokoły z sesji są publikowane na stronach BIP.

Złotoryja żyje sportem. Ostatnia moda to biegi i nordic 
walking. Startowała pani nawet w mistrzostwach Polski 
w nordic walking -  co takiego pociągającego jest w 
tych kijkach?

Cieszę się, że rośnie moda na Nordic walking, bo to wspa-
niały sport dla wszystkich. nw jest  dyscypliną sportu, 
gdzie obowiązują ścisłe zasady marszu i używania  kij-
ków.Przy właściwe technice pracują wszystkie mięśnie 
kończyn i tułowia.Aż o 60% zwiększa się spalanie ener-
gii, niż w zwykłym marszu.Kijki wymuszają tempo i 
rytm, a przede wszystkim odciążają stawy kolanowe i 
skokowe. Ale mnie ogromnie cieszy widok  starszych 
złotoryjan z kijkami, których coraz liczniej widuję na 
trasie. Technika nw jest ważna, ale jeśli kijki służą nawet 
utrzymaniu równowagi to też już ogromna korzyść dla 
zdrowia, że poruszają się na powietrzu. Jestem pasjonat-
ką nordic walking i cieszę sie,że zaraziłam tą pasją wiele 
swoich pacjentek.

Echo Złotoryi: Będąc 
ławnikiem w Sądzie 
Okręgowym w Legnicy 
ma pani z pewnością 
doskonały przegląd sy-
tuacji,  jeśli chodzi o 
przestrzeganie prawa w 
naszym regionie. 

Elżbieta Atamańczuk: 
Jestem ławnikiem d/s 

cywilnych już dru-
gą kadencję. Brak 
pracy i mieszkań 
powoduje powsta-
wanie problemów 
w rodzinach. Mło-

de małżeństwa nie 
są samodzielne pod 

względem fi nansowym, 
często pomagają im ro-

dzice i dziadkowie. Rozwód 
nie rozwiązuje problemu, a przepisy 

tego nie ułatwiają, po rozwodzie matka z 
dziećmi nie ma pomocy z zewnątrz, a wręcz przeciwnie 
- traktowana jest jako intruz. Nasila się przemoc psy-
chiczna a ochrona matki i dzieci jest tylko na papierze, 
mogą liczyć tylko na wsparcie rodziny. Policja i wymiar 
sprawiedliwości nie spieszą się z pomocą, która kończy 
się przeważnie na rozmowie i udzielaniu dobrych rad, 
przypuszczam, że tak jest w całym kraju. Dlatego gdy 
dojdzie do tragedii dopiero wtedy jest zainteresowanie 
poszczególnych służb i mediów.

W jakich komisjach rady miejskiej chciałaby pani pra-
cować. Większość radnych pracuje w trzech czy czterech 

komisjach, czy uważa pani, że jest to dobre rozwiązanie?

Moim zdaniem zleży to od dyspozycyjności radnego. 
Chciałabym brać udział w pracach komisji i wykonywać 
rzetelnie swoje obowiązki. Moja wiedza powinna być 
przydatna i pomocna. Interesuje mnie bezpieczeństwo, 
zdrowie mieszkańców oraz budżet i rozwój miasta.

W poprzedniej kadencji 40% rady stanowiły kobiety. W 
tej kadencji TMZZ chce zaproponować wręcz odwró-
cenie tej tendencji. Czy uważa pani, że jest to krok w 
dobrym kierunku?

Jestem za zmianą i większym parytetem dla kobiet. My-
ślę, że kobiety mają dużo do zaoferowania, mają dobre 
pomysły i są dobrymi gospodarzami.

Po zakończeniu rewitalizacji centrum, co powinno stać 
się priorytetem dla władz samorządowych?

Należy skupić się na obrzeżach, bo też przecież należą 
do miasta. Mieszkańcy tych ulic też pragną chodzić po 
równych chodnikach, a widoki z ich okien powinny cie-
szyć oko a nie straszyć odrapanymi i brudnymi murami. 
Należy budować mieszkania komunalne, które będą na 
kieszeń przeciętnego mieszkańca. Zwiększenie ilości 
żłobków i przedszkoli no i w końcu wybudowanie basenu 
krytego, o którym tylko się mówi od kilkudziesięciu lat.

Coraz więcej młodych, przedsiębiorczych ludzi opusz-
cza nasze miasto. Czy widzi pani jakąś możliwość, żeby 
powstrzymać ten exodus?

Jest to bardzo trudny temat, ale możliwy do zrealizowa-
nia w dłuższym okresie. Należałoby bardziej intensywnie 
korzystać ze środków unijnych w zakresie inwestowania 
w osoby przedsiębiorcze oraz nie ustawać w wysiłkach 
w ściąganiu inwestorów zewnętrznych.

Okręg wyborczy nr 1
1. Elżbieta Atamańczuk

Emerytka. Pracowała w UM w Złotoryi oraz NBP a 
następnie w Banku Zachodnim WBK SA. Obecnie 
pełni funkcję ławnika przy Sądzie Okręgowym w 
Legnicy. Startuje do wyborów samorządowych pierw-
szy raz z wiarą w lepsze jutro naszych mieszkańców.

2. Barbara Listwan
Lekarz pediatra i lekarz rodzinny. W bieżącej ka-
dencji przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych 
w Radzie Miejskiej w Złotoryi. Jako radna walczyła 
m.in. o likwidację barier architektonicznych dla osób 
niepełnosprawnych.

3. Janina Ostapiuk
Specjalistka od fi nansów fi rm, również była pracow-
nica domu kultury w Złotoryi. Przed 10 laty powró-
ciła do ukochanego miasta. Leży jej na sercu rozwój 
turystyki w naszym mieście.

4. Małgorzata Pokrywka
Nauczyciel biologii w Gimnazjum nr 1 w Złotoryi. 
Aktywny członek ZNP. Koordynator i realizator wielu 
projektów z zakresu biologii. Propaguje zdrowy styl 
życia, zdrowe odżywianie, zachowania proekologicz-
ne.

Okręg wyborczy nr 2
1. Józef Banaszek

Pasjonat historii. Rencista. Od wielu lat jeden z naj-
aktywniejszych członków TMZZ - obecnie w zarzą-
dzie Towarzystwa. Jako radny tej kadencji  walczył 
o zachowanie rezerwatu „Wilcza Góra”.

2. Ewa Miara
Społecznik od wielu lat. Komendantka złotoryjskie-
go Hufca ZHP i podpora tej organizacji w Złotoryi. 
Kocha młodzież i na nią stawia.

3. Krzysztof Zamojski
Były dyrektor Złotoryjskich Zakładów Obuwia. 
Obecnie na emeryturze. Sekretarz TMZZ. Radny 
Rady Miejskiej sprzed 10 lat. Jest przyzwyczajony 
do ciężkiej społecznej pracy.

Okręg wyborczy nr 3
1. Barbara Andrysiak

Księgowa z wieloletnim doświadczeniem w wielu 
dużych fi rmach. Obecnie prowadzi biuro rachunko-
we. Od 15 lat działą społecznie w Stowarzyszeniu 
Księgowych - Członek Prezydium Zarządu okręgu 
legnickiego. 

2. Tadeusz Oleksów
Mgr rehabilitacji z 40-letnim stażem. Kierownik 
Działu Rehabilitacji w Szpitalu w Złotoryi. Członek 
Rady Programowej TMZZ. Współpracuje z Polskim 
Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz z 
Fundacją „Złotoryja” z Holandii. W bieżącej kadencji 
Rady Miejskiej przewodniczący Komisji Gospodar-
czej.

3. Andrzej Piekut
Pracuje w KSS SA w Złotoryi oraz prowadzi warsztat 
samochodowy. Jest za usprawnieniem ciągów komu-
nikacyjnych w Złotoryi. Z zamiłowania numizmatyk. 
Fotografi cznie dokumentuje historię miasta.

Okręg wyborczy nr 4
1. Roman Gorzkowski

Nauczyciel historii, na emeryturze. Współzałożyciel 
i aktywny działacz TMZZ. Przewodniczący Rady 
Programowej TMZZ, redaktor „Echa Złotoryi”. Je-
den z najaktywniejszych radnych Rady Miejskiej w 
bieżącej kadencji - przewodniczący Komisji Oświaty. 
Kronikarz miasta.

go Hufca ZHP i podpora tej organizacji w Złotoryi. 
Kocha młodzież i na nią stawia. Kronikarz miasta.

Kandydatki na radne przepytał Robert Pawłowski

TM
ZZ

 R
EK

OM
EN

DU
JE

 D
O 

RA
DY

 M
IE

JS
KI

EJ
TM

ZZ
 R

EK
OM

EN
DU

JE
 D

O 
RA

DY
 M

IE
JS

KI
EJ

TM
ZZ

 R
EK

OM
EN

DU
JE

 D
O 

RA
DY

 M
IE

JS
KI

EJ
TM

ZZ
 R

EK
OM

EN
DU

JE
 D

O 
RA

DY
 M

IE
JS

KI
EJ

TM
ZZ

 R
EK

OM
EN

DU
JE

 D
O 

RA
DY

 M
IE

JS
KI

EJ
TM

ZZ
 R

EK
OM

EN
DU

JE
 D

O 
RA

DY
 M

IE
JS

KI
EJ Przełamać Przełamać Przełamać 

barierybarierybariery
Lista kandydatów do Rady MiejskiejLista kandydatów do Rady MiejskiejLista kandydatów do Rady Miejskiej
w Złotoryi z ramienia w Złotoryi z ramienia w Złotoryi z ramienia TMZZTMZZTMZZ
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ZłotoryjaZłotoryjaZłotoryja
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Marzenia to Marzenia to Marzenia to 
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sobie sprawę, że nasz system nauczania miasto – powiat 
nie jest spójny. Widać to było na przykładzie likwidacji 
gimnazjum przy ul. Kolejowej, gdy miasto ze starostwem 
przerzucały między sobą gorący kartofel, a na dodatek 
decyzji nie konsultowano z rodzicami i zapomniano o 
nich poinformować radnych. Trzeba znaleźć nowy model 
funkcjonowania oświaty w mieście i powiecie. To jest 
system naczyń połączonych.
Co miałeś na myśli mówiąc, że chciałbyś, aby młodzież 
naszego miasta miała większy dostęp do opieki medycz-
nej i profi laktycznej?
Chciałbym postawić większy nacisk na profi laktykę i 
edukację zdrowotną – nie tylko w oparciu o kontrakty 
z NFZ, ale także o środki z budżetu miasta. Wielu zło-
toryjan nie stać na zapewnienie właściwej opieki swym 
dzieciom. Warto pomyśleć o dodatkowych badaniach, 
konsultacjach i szczepieniach. Podobne działania pro-
wadzi wiele samorządów w Polsce. Może zróbmy mniej 
fajerwerków, a uratujmy komuś zdrowie, albo nawet życie. 
Należy również poważnie zastanowić się nad udziałem 
miasta w zabezpieczeniu bytu szpitala – jako lecznicy i 
największego w mieście pracodawcy.
Niedługo skończy się możliwość pozyskiwania środków 
unijnych w takich rozmiarach jak obecnie. Czy należy 
jeszcze zadłużać Złotoryję, aby uzyskiwać dotacje, czy 
też pomyśleć o jakimś programie oszczędnościowym?
Kolejny okres programowania i transzy unijnych środków 
to lata 2014-2020. Dostęp do nowych usług na terenie 
miasta i powiatu poprzez nowe małe i średnie inwestycje 
na niewiele się zda, jeśli ludzie nie będą mieli pieniędzy 
(pracy), aby z nich korzystać. Mam nadzieję, że nowe 
fundusze uwzględnią konkretne projekty na walkę z bez-
robociem i realne programy ożywienia tak zmarginalizo-
wanych obszarów, jak powiat złotoryjski czy lwówecki. 
Czy się dalej zadłużać? Powiat właściwie „poleciał po 
bandzie” i decyzje o ogromnym zadłużeniu mogą odbić 
mu się niedługo czkawką. W Złotoryi należy zweryfi ko-
wać kierunki wydatków i zacząć zaciskać pasa – jak w 
domowym budżecie. Chciałbym realizować te zadania, 
których oczekują złotoryjanie i które będą miały bezpo-
średni wpływ na jakość i poziom ich życia, a nie te, które 
uważa władza, że są słuszne. Priorytety to analiza cen 
usług komunalnych, przebudowa, budowa i remonty dróg, 
parkingów (niekoniecznie z parkomatami), upowszech-
nienie i dostęp do stref wolnego - bezpłatnego Internetu i 
boisk sportowych. Ale i w tym przypadku warto zapytać 
o ich lokalizację młodzież.
Mówisz o aktywizacji społeczeństwa. Jak chcesz tego 
dokonać? Czy jest to w ogóle możliwe?
Od pewnego czasu hasłem burmistrza jest: Ireneusz Żu-
rawski - dobry gospodarz. Czy na pewno Złotoryja potrze-
buje tylko jednego dobrego gospodarza, który zna się na 
wszystkim i wie wszystko lepiej od innych? Uważam że 
nie. Złotoryja od lat ma wielu gospodarzy, którzy bardzo 
dobrze gospodarują w tym mieście – to są mieszkańcy, 
wspólnoty mieszkaniowe, organizacje społeczne, kluby 
sportowe, przedsiębiorcy. Tych wszystkich ludzi już daw-
no należało zaprosić do współpracy i rozwijać miasto w 
kierunku, w którym chcą jego mieszkańcy. Nie można 
dzielić ludzi na lepszych i gorszych. Nie można dzielić 
środowisk złotoryjskich na takie, z którymi się współpra-
cuje i takie, które się ignoruje.
Czy jest jakieś pytanie, które zadałby ci dziennikarz, po 
którym byś go wyprosił, lub nie chciałbyś z nim dalej 
rozmawiać?
Sam przez wiele lat byłem dziennikarzem i nigdy nikt 
mnie nie wypraszał, zwłaszcza osoby pełniące funkcje 
publiczne. Poza tym nie jest ujmą powiedzieć, że cze-
goś się np. nie wie. Trzeba szanować każdego człowieka 
wykonującego swój zawód. Bez względu na to, czy jest 
prezesem, żurnalistą czy sprzątaczką. 
Stale porównujesz zarobki naszego burmistrza z włoda-
rzami innych miast, starasz się udowodnić, że burmistrz 
złotoryjski zarabia zdecydowanie za dużo. Czy w związku 
z tym, jeżeli zostaniesz burmistrzem, zredukujesz swoje 
pobory?
Stale? Nieprawda. I nic nie udowadniam. Zarobki samo-
rządowców każdy może obejrzeć w biuletynach informa-
cji publicznej w Internecie i samemu je przeanalizować. 
Pytasz czy za dużo? Oczywiście. Chyba coś jest nie tak, 
gdy burmistrz 16-tysięcznego miasteczka w powiecie 
o najwyższym bezrobociu na Dolnym Śląsku zarabia 
rocznie więcej niż prezydent Legnicy czy Wrocławia. 
Przecież budżety tych miast są wielokrotnie wyższe od 
złotoryjskiego. Czy będę zarabiał mniej jako burmistrz? 
Oczywiście. 

Robert Pawłowski: Co takiego pociągają-
cego jest w funkcji burmistrza?
Krzysztof Maciejak: Zdaję sobie sprawę z tego, że 
kandydowanie na burmistrza Złotoryi to wielkie wy-
zwanie, zwłaszcza, że tu się urodziłem, chodziłem do 
szkoły (dwójka i ogólniak), tu pracowali moi rodzice, 
tu wychowały się moje dzieci. To niewątpliwy atut – od 
dziecka znam problemy moich sąsiadów, znajomych, 
złotoryjan. Oni także mnie znają – moje zalety, ale także  
wady. Kandyduję, ponieważ mam inną, nową wizję roz-
woju miasta i pracy burmistrza. Uważam, że powinien 
on służyć mieszkańcom, uważnie wsłuchiwać się w ich 
problemy, konsultować z nimi swe działania. Powinien 
ich łączyć, a nie dzielić. Uważam, że potrafi ę być takim 
burmistrzem. 
Zajmujesz kierownicze stanowisko w starostwie lubiń-
skim, uważasz, że masz wystarczające doświadczenie.
Tak uważam. Inaczej nie podjąłbym decyzji o stracie w 
wyborach. Samorządowi przyglądałem się od przełomu 
1989 r. Z uwagą analizowałem pracę – jako mieszkaniec, 
dziennikarz, urzędnik, radny powiatu – działania i doko-
nania burmistrzów Gawrońskiego, Czasławskiego, Zwie-
rzyńskiego, Kluza i Żurawskiego, a także ich poprzed-
ników. Każdy z nich wniósł cegiełkę w rozwój miasta. 
Przez lata spotykałem się i rozmawiałem z senatorami, 
posłami, marszałkami województwa, członkami rządu 
RP z różnych opcji politycznych. To bogate doświad-
czenie. Równolegle staram się poszerzać swoją wiedzę 
przez kolejne studia podyplomowe, kursy, konferencje, 
szkolenia. Od kilku lat jestem stałym zastępcą Starosty 
Lubińskiego w Komitecie Monitorującym Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2007-2013…
Burmistrz musi jednak zarządzać ludźmi, podejmować 
decyzje, czasami trudne. Poza tym musi być osobą kre-
atywną, patrzeć w przyszłość.
Oczywiście, zdaję sobie sprawę z powagi urzędu oraz 
decyzji, które podejmuje burmistrz. Z jednej strony nie-
wątpliwie trzeba mieć predyspozycje do planowania i 
zarządzania, a z drugiej trzeba umieć współpracować z 
ludźmi, uważnie ich słuchać oraz korzystać z doświad-
czeń i zgłaszanych pomysłów. 
Bardzo ostro piętnujesz wszelkie przejawy „kolesio-
stwa” w życiu publicznym. Jestem ciekaw, jak dostałeś 
pracę w Lubinie.
Po uzyskaniu mandatu radnego powiatu prawo zakazy-
wało mi pracy na kierowniczym stanowisku w złotoryj-
skim starostwie. Wziąłem urlop bezpłatny, ale nikt mnie 
nie zwolnił z utrzymania domu i rodziny. Startowałem w 
kilku konkursach. Wszędzie szukano człowieka do cięż-
kiej i odpowiedzialnej pracy. Wygrałem dwa konkursy, 
ale ostatecznie wybór padł na Lubin. Nie jestem vipem, 
mam bardzo wymagających szefów, ale na szczęście pra-
cuję w zgranym zespole ludzi… 
Często krytykujesz burmistrza, ostatnio nawet wysta-
wiłeś mu ocenę dostateczną za to, co zrobił w czasie 
ostatniej kadencji. Nie jest to jednak zbyt niska ocena? 
Czasy, gdy władza „wiedziała lepiej” wiązały się z minio-
nym systemem. Dziś każdy ma prawo oceniać efekty pra-
cy władzy publicznej. To jeden z przejawów demokracji. 
Krytyka jest pozytywnym elementem, ale jej tłumienie 
już nie. Czy zbyt niska ocena? Na jej całość składa się 
kilka elementów. Najważniejsze to dbanie o rozwój mia-
sta, ale także – o czym nie możemy zapominać – dbanie 
przede wszystkim o mieszkańców. Burmistrz powinien 
być gwarantem współpracy i przestrzegania praw oby-
wateli. Powinien wznosić się ponad układy i uprzedzenia. 
Bilans w moim rozrachunku wyszedł na „trzy”, ale to 
przecież nie jest zła ocena. Jak już wyżej wspominałem, 
mam świeżo w pamięci pracę poprzednich burmistrzów. 
Każdy z nich pełnił swoją funkcje w określonych wa-
runkach społeczno-ekonomicznych. Mimo często nie-
sprzyjających uwarunkowań zewnętrznych, upadków 
zakładów pracy, lawinowego wzrostu bezrobocia i braku 
środków unijnych, budowali przedszkola, oczyszczalnie 

ścieków, rozpoczęli rewitali-
zację starówki, budowę hali, 
pałacyku nad zalewem oraz 
doprowadzili do utworzenia 
Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, ściągali przed-
siębiorców z zewnątrz. 
Jak twoim zdaniem wypada 
Złotoryja w porównaniu np. 
z Jaworem czy Lwówkiem 
Śląskim?
We wszystkich miastach i 

miasteczkach Dolnego Śląska trwa bum inwestycyjny 
związany z unijnymi pieniędzmi. Każdy z samorządów 
kładzie  nacisk na odmienne elementy rozwoju. Chojnów 
wybudował basen, przebudowuje główne drogi, wybudo-
wał boiska i rozpoczął rewitalizację. Wojcieszów znalazł 
się na 9 miejscu w Polsce pod względem pozyskania pie-
niędzy unijnych na jednego mieszkańca. W Pielgrzymce 
powstała hala sportowa, przychodnia zdrowia, Orlik. 
Jednak to Złotoryja wyrasta na perełkę architektonicz-
ną.
Zawsze nią była. To zasługa nie jednego a wielu gospo-
darzy, wszystkich mieszkańców, stowarzyszeń, radnych, 
przedsiębiorców, naczelników i burmistrzów. Z szarości 
lat 80-tych Złotoryję wyrwała prywatyzacja zapoczątko-
wana przez poprzednie samorządy. Wówczas dzierżawcy 
sklepów stali się ich właścicielami – zainwestowali w od-
nowę wnętrz, elewacje i witryny. Chojnów z Lwówkiem 
i Jaworem przespały ten czas. Na decyzje poprzedników 
nałożyły się nowe unijne inwestycje. 
Cały czas podkreślasz, że Wojcieszów ma znacznie 
lepszy wskaźnik wykorzystania środków unijnych od 
Złotoryi. Nie uważasz, że jest w tym trochę demagogii, 
porównywanie dwóch miejscowości z zupełnie różnych 
„kategorii wagowych”?
Takie są wskaźniki i nie ja je ustalałem. Można jednak na 
ten problem spojrzeć inaczej. Inwestycje, które powstały 
w Wojcieszowie czy Pielgrzymce: hala sportowa, przy-
chodnia, kanalizacja – to dla tych ośrodków wielki skok 
cywilizacyjny. W Złotoryi żadna z ostatnich inwestycji 
do tego miana nie może pretendować. 
Dotacje unijne wymagają jednak wkładu środków wła-
snych. Burmistrz swego czasu kładł duży nacisk na to, 
że nie zadłuża nadmiernie miasta. Może stąd ta ostroż-
ność, żeby za dużo jednak nie wydawać.
Ale to również zasługa poprzednich włodarzy i samo-
rządu, że nie zadłużyli po uszy naszego miasta. Inną 
też sprawą jest zadłużenie w stosunku do wielkości 
budżetu jak i przestrzeni kolejnych lat. Złotoryja ma 
jeszcze możliwości rozwojowe - w przeciwieństwie do 
powiatu. Chciałbym, żeby mnie dobrze zrozumiano: nie 
neguję tego, co zrobiono, warto jednak postawić pytanie, 
czy wszystkie możliwości zostały wykorzystane i czy 
w takiej kolejności należało prowadzić inwestycje. Co 
ważniejsze jest dla mieszkańców – modernizacja zalewu, 
układanie chodników czy przebudowa ulic w mieście? 
Co konkretnie przeszkadza ci jako mieszkańcowi Zło-
toryi?
Fatalny stan głównych dróg, przez który skraca się ży-
wotność samochodów i opróżniane są portfele złotoryjan. 
Do tego drogi są brudne, a ich stan zimowego utrzy-
mania pozostawia czasem wiele do życzenia. Uważam 
też, że trzeba przebudować Plac Reymonta. Nie jestem 
pewien, czy wprowadzenie opłat za parkowanie rozwią-
zało problem nadmiernej ilości aut w mieście. Niezbędna 
jest budowa nowych parkingów od rejonu cmentarza po 
Osiedle Nad Zalewem… 
Patrząc tak zupełnie z boku, odnoszę wrażenie, że to-
czysz z panem burmistrzem jakąś prywatną wojnę. A 
przecież kiedyś razem działaliście w Polskim Bractwie 
Kopaczy Złota.
Absurd. Trzeba patrzeć w przyszłość. Dodam tylko, że 
po wyborach w 2006 roku byłem u pana burmistrza, 
złożyłem mu gratulacje, wyciągnąłem rękę i zapropono-
wałem współpracę dla rozwoju miasta, dla mieszkańców, 
pomijając wszystko, co nas mogło wcześniej prywatnie 
dzielić – chyba ta oferta nie została przyjęta. 
Niedawno użyłeś sformułowania, że radny nie jest po 
to, aby pucować buty staroście…
I burmistrzowi. Tak powiedziałem na półmetku kadencji.
Nie uważasz, że radnym jest po prostu wygodniej wy-
stępować w roli pucybuta?
Podtrzymuję te słowa, za które byłem krytykowany. 
Radny jest od tego, żeby reprezentować interesy miesz-
kańców, a z drugiej strony powinien sprawować funkcje 

kontrolne w stosunku do wykonawczej władzy samorzą-
dowej, jaką jest burmistrz czy zarząd powiatu. Dzisiaj, gdy 
kadencja dobiegła końca, to ocena pracy radnych należy 
już nie do mnie, a do wyborców.
Sądzę jednak, że sami wyborcy nie wywierają presji na 
radnych. Wygodnie jest nam wybrać i zapomnieć.
Złotoryja jest małym miastem i ze względu na struktu-
rę zatrudnienia, te nasze rady działają tak, jak działają. 
Duża część radnych to bardzo zaangażowani i światli 
ludzie, ale często wywodzą się z jednostek podległych 
urzędom. Często podchodzili do mnie i mówili: chciałbym 
poprzeć twoje zdanie, ale wiesz, rozumiesz: praca mojej 
córki, żony… Nie mam prawa oczekiwać, że taki radny 
będzie krytykował swojego pracodawcę. Może gdyby 
więcej było radnych niezależnych fi nansowo i zawodowo, 
to rady byłyby inne…
Jesteś pewien?
Tak, może… Ale mogę tylko odpowiadać za siebie. To 
ważne, aby wstawać rano i ze spokojem spoglądać w 
lustro. 
Tu już wchodzimy w sferę zachowań etycznych. Powiedz 
mi więc, jaka była Twoja pierwsza myśl, gdy dowiedziałeś 
się, że pan starosta został zatrzymany?
Byłem zaskoczony, chociaż wiedziałem, że kiedyś pewne 
sprawy eksplodują. Od dawna wiedzieliśmy, że nasza 
władza czuję się zbyt pewna i zaczyna urywać się społecz-
nej kontroli m.in. przez wieloletnie nieformalne układy. 
Wciąż uważam, że władzę publiczną powinna cechować 
przejrzystość działań. Martwią mnie jednak nie tylko 
czyny, jakie zarzuca się pracownikom powiatu, ale to, że 
ich otoczenie nie reagowało, gdy zapalały się już pierwsze 
pomarańczowe światła. Te środowiska powinny wziąć 
na siebie odpowiedzialność za akceptację negatywnych 
zachowań w życiu publicznym.
Ale ty też byłeś w tym środowisku. Ty też byłeś radnym. 
Spytam  wprost: gdzie wy - radni byliście przez całą ka-
dencję?
Byłem tu, gdzie miałem być. Nie kieruj tego pytania tylko 
do mnie, ale i do innych radnych. Na tyle, na ile pozwalała 
mi moja wiedza i możliwości - starałem się reagować. 
Nigdy nie bałem się pytać. Długa lista moich zapytań, 
interpelacji itp. jest na mojej stronie: maciejak.pl.
To chyba nie tylko kwestia przestrzegania prawa. Dla-
czego jeżeli rozmawiam z niektórymi ludźmi o etyce, 
patrzą na mnie jak na dziwoląga? Jeżeli coś jest zgodne 
z prawem, to czego się czepiam?
To jest niestety ułomność polskiej młodej demokracji. W 
tej dojrzałej, zachodniej, tacy ludzie zostaliby wyelimino-
wani z życia publicznego. U nas coraz częściej naganne 
zachowania władzy zaczęły być standardem. 
Słyszałem, że w starostwie, już nikt nie chce z Toba roz-
mawiać. 
Jesteś pewien? Mam inne odczucia. Pracowałem w sta-
rostwie cztery lata. Spotykam się z wielką życzliwością 
wielu kolegów i koleżanek. Wiem, że ciężko pracują za 
niewielkie pieniądze. Niewątpliwie jednak moja - radnego 
- dociekliwość sprawiła, że kilku urzędnikom wyższego 
szczebla mogłem nadepnąć na odcisk. 
W swojej kampanii będziesz straszyć złotoryjan perspek-
tywą kolejnej kadencji pana burmistrza Żurawskiego?
Wciąż słyszę, że się mną kogoś straszy. W urzędzie 
miejskim straszy się urzędników, że jak przyjdę, to po-
zwalniam. Straszy się w RPK, w starostwie, straszy się 
przedsiębiorców... 
Dajmy ludziom spokojnie żyć i pracować. Nikt nie chce 
nikogo wyrzucać. Próbowano już kilka razy udowadniać, 
że nie potrafi ę współpracować itp. To jakiś nonsens. W 
radzie powiatu doskonale dogadywaliśmy się z koleżanką 
z PISu, z Rafałem Miarą z SLD, który został zastępca 
przewodniczącego rady przy moim udziale, i z radnymi 
starosty. Jestem zawsze życzliwy i otwarty na współpra-
cę. Nie toleruje jednak krętactwa, obłudy i zwyczajnego 
chamstwa. I nie będę milczał, jeżeli spotykam się z nimi 
w życiu publicznym. Jaka będzie kampania? Mamy inną 
wizję rozwoju Złotoryi i oczywiście pozytywny program.
Brzmi to ładnie, ale chciałbym cię spytać o konkrety. 
Ze Złotoryi po gimnazjum ucieka coraz więcej młodych 
ludzi. Czy jako burmistrz widziałbyś jakąś rolę władz 
miejskich w rozwiązaniu tego problemu, czy też, tak jak 
do tej pory zepchnąłbyś to całkiem na barki starostwa?
Jeżeli dyrektorzy naszych placówek oświatowych sami 
posyłają dzieci do szkół w Legnicy, to o czym to świad-
czy? Problem ucieczki często najzdolniejszej młodzieży 
poruszałem na forum samorządu kilkakrotnie. Zawsze 
był bagatelizowany i udowadniano mi, że wszystko jest 
w najlepszym porządku, a wyjazdy to taka moda. Zdaję 

- Mamy oczywiście świadomość, iż wielu młodych otrzy-
muje stypendia czy też dobrze zarabia, potrzebuje więc 
pełnoprawnego konta. A takim jest właśnie e-Konto<30. 
Oferujemy im możliwość oszczędzania na lokatach, naby-
wania jednostek funduszy inwestycyjnych Arka, a uczniom 
i studentom w wieku od 18 do 26 lat szczególnie żądnym 
wrażeń i zysków, zapewniamy preferencyjną propozycję 
Domu Maklerskiego BZ WBK – darmowy rachunek Młody 
Rekin z niskimi prowizjami i wsparciem profesjonalnych 
brokerów.
- Czy e-Konto<30 pozwala również zaciągać kredyty?
- Tak, studenci od dawna poszukiwali łatwo dostępnej karty 
kredytowej, która pozwoli zaspokajać ich bieżące potrzeby 
i to właśnie do nich kierowana jest nasza oferta. Karta Ma-
sterCard<30 jest wręcz idealną propozycją dla studentów, 
którzy ukończyli pierwszy semestr studiów. Limit może 
sięgać nawet 1500 zł, a sama karta wydawana jest za darmo 
pod warunkiem dokonania trzech transakcji w ciągu trzech 
pierwszych miesięcy jej posiadania. Nie jest to trudny do 
spełnienia wymóg.  
- Jeśli zaś chodzi o nieco dalszą perspektywę dysponowa-
nia swoimi fi nansami?
- Klientów traktujemy poważnie, więc mamy też dla nich 
poważne propozycje - mogą oni zadbać o swoje emerytury, 
co umożliwia im Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ 
WBK. Nie chcemy, by  młodzi klienci dali się rozlosować 
między przypadkowe fundusze, narażając swoje przyszłe 
świadczenia.
- Czy założenie e-Konta<30 jest równie proste jak korzy-
stanie z niego?
- Oczywiście. Pomijając tradycyjne sposoby, związane z 
odwiedzinami dowolnego oddziału Banku Zachodniego 
WBK lub placówki partnerskiej Banku Zachodniego WBK, 
udostępniliśmy możliwości nie wymagające opuszczania 
własnego fotela. Wniosek można złożyć na stronie www.
bzwbk.pl lub zadzwonić do doradcy pod numer 1 9999. 
Dane placówki: BZWBK S.A. 1O/Złotoryja
ul. Rynek 5, 59-500 Złotoryja, tel. 076-878 84 40 do 55
e-mail: oddzial1zlotoryja@bzwbk.pl
Godziny otwarcia : 8.00-16.30

Swoją karierę związaną z bankowością 
rozpo-częła w momencie zakończenia stu-
diów we Wrocławiu na Akademii Rolniczej. 
Już piętnaście lat satysfakcjonuje ją bezpośrednia i 
codzienna praca z ludźmi, chociaż jak twierdzi, kon-
takt z klientami nie zawsze przychodzi jej z łatwością. 
Przyznaje, że czasami trzeba uzbroić się w cierpliwość... 
Jednakże każde odpowiednio wykonane wyzwanie owo-
cuje zadowoleniem ludzi, a to świetna mobilizacja do 
pracy. Pani Marzena jest doradcą klienta indywidu-
alnego, czyli zakłada konta, lokaty, udziela kredytów. 
Oczywiście nie tylko to pochłania jej czas. Uwielbia 
spacerować, obcować z przyrodą, zaś wycieczki w góry 
wraz z mężem i synami sprawiają jej ogromną przy-
jemność i radość, którą, jak można łatwo zauważyć, 
potwierdza uśmiechem.

Młodzi ludzie stawiają niezwykle wysokie wymaga-
nia produktom bankowym. Szukają ofert elastycznych, 
wszechstronnych, łatwych w obsłudze oraz maksymalnie 
darmowych. Dodatkowo, wykorzystanie Internetu powinno 
najlepiej całkowicie wyeliminować konieczność odwiedza-
nia oddziałów. Jak spełnić te oczekiwania? O produkcie 
tworzonym przez młodych dla młodych rozmawiamy z P. 
Marzeną Hajdun z 1Oddziału BZWBK S.A. w Złotoryi.
- Czy pracownicy Banku są w stanie trafnie zidentyfi kować 
potrzeby i oczekiwania młodych ludzi?
- Potrzeby naszych Klientów w wieku „mniej 30” znają 
najlepiej oczywiście osoby młode, zaś wielu naszych pra-
cowników niedawno ukończyło studia. Wiedzą, co było 
wtedy dla nich najważniejsze, czego oczekiwali od banków. 
Zdecydowali, iż nasza oferta opierać się będzie na dwóch 
fundamentach: internetowości i niskich kosztach. Wszyst-
kie nasze propozycje spełniają te założenia.
- Ale czy niskie koszty okażą się wystarczająco niskie? 
Portfel pełen pieniędzy, jak sądzę, nie jest domeną mło-
dych.
- Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze nowe e-
Konto<30, zgodnie ze sloganem reklamowym faktycznie 
„robi za darmo” i to o wiele więcej niż poprzednie oferty. 
Poza brakiem opłat za samo prowadzenie konta i dostęp 
do usług bankowości elektronicznej, zrezygnowaliśmy 
również z opłaty za przelewy dokonywane przez Internet. 
Chcemy dać młodym ludziom niespotykaną wcześniej swo-
bodę dysponowania swoimi pieniędzmi.
- W przypadku zakupów w konwencjonalnych sklepach 
młodzi chcą mieć pod ręką kartę płatniczą. Na co mogą 
liczyć posiadacze e-Konta<30?
- Można powiedzieć, iż karta staniała jak tylko to możliwe. 
Do e-Konta<30 wydajemy bowiem całkowicie za darmo 
kartę płatniczą Visa Electron<30. 
- Czy wspiera ona robiące ostatnio furorę wśród młodych 
płatności zbliżeniowe? 
- Ależ nie moglibyśmy zapomnieć o tej technologii! Karta 
płatnicza Visa Electron <30 jest kartą zbliżeniową – można 
płacić nią za drobne zakupy bez uciążliwego wpisywania 
PIN-u czy składania podpisu. Cała płatność trwa kilka se-
kund, zaś liczba punktów obsługujących płatności zbliże-
niowe w naszym kraju gwałtownie rośnie. Drobne zakupy 
nigdy wcześniej nie były tak łatwe.
- Jakie jeszcze usługi oferowane są za darmo?
- Myślę, że warto tu wspomnieć o możliwości doładowa-
nia telefonów. Wiele młodych osób, szczególnie uczniów i 
studentów, korzysta w swoich komórkach z kart pre-paid. 
Często potrzebne jest szybkie doładowanie konta. Dziś 
nie muszą już wybierać się do sklepu – mogą zrobić to w 
każdym bankomacie Banku Zachodniego WBK lub przez 
Internet.
Kolejną z korzyści są liczne zniżki, np. 15% zniżki na kurs 
w British School przy płatności kartą BZ WBK lub Prze-
lewem24.
- Zakupy w sieci to oczywista rzecz dla młodych. W jaki 
sposób Bank dba o bezpieczeństwo klientów?
- By zapobiec niepowołanemu dostępowi do środków na 
koncie, wprowadzona została usługa 3D Secure oparta o 
mechanizm dodatkowej autoryzacji podczas transakcji w 
Internecie. Dzięki niej zakupy w polskich i zagranicznych 
sklepach zyskują nowy wymiar bezpieczeństwa. Użycie 3D 
Secure jest całkowicie bezpłatne. Korzystanie z tej usługi 
możliwe jest tylko dla użytkowników usług elektronicz-
nych.
Skoro jesteśmy już w temacie zakupów przez Internet to 
wygodną propozycją może okazać się walutowe Konto24, 
wraz z wydawaną do niego kartą MasterCard. Konto i karta 
umożliwiają zapłatę za zagraniczne transakcje bezpośred-
nio w obcej walucie, bez konieczności przeliczania waluty 
na złote. W przypadku podróży, studiów czy pracy zagra-
nicą to ogromna wygoda.
- Czy oprócz usług internetowych posiadacze e-Konta<30 
mogą liczyć na dostęp do bankomatów i wsparcie doradcy 
w oddziale?
- Naturalnie, do ich dyspozycji oddajemy jedną z najbardziej 
rozbudowanych sieci placówek bankowych w Polsce – jest 
ich ponad 600. Do tego mamy jedną z największych sieci 
bankomatów – ponad 1040 urządzeń - z których młodzi 
mogą wypłacać gotówkę bez prowizji. Można więc śmiało 
powiedzieć, że jesteśmy zawsze pod ręką.
- Poza wydawaniem swoich pieniędzy, młodzi ludzie chcą 
też efektywnie inwestować oszczędności. Co można im 
zaproponować?

Rozmowa z kandydatem na urząd 
Burmistrza Miasta Złotoryi - 
Krzysztofem Maciejakiem

Nowe e-Konto<30Nowe e-Konto<30Nowe e-Konto<30
robi jeszcze więcej za darmorobi jeszcze więcej za darmorobi jeszcze więcej za darmo

Kto się boi Kto się boi Kto się boi Kto się boi Kto się boi Kto się boi 
Maciejaka?Maciejaka?Maciejaka?Maciejaka?Maciejaka?Maciejaka?
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Mikołaj Nieczyporowski wśród trofeów

Jeden z ulicznych turniejów szachowych w Venlo 
(Holandia)

Kandydaci do Rady Miejskiej w 
Złotoryi, z Okręgu nr 2: 
Krzysztof Zamojski, Ewa Miara, 
Józef Banaszek

Echo Złotoryi: Byłeś radnym 10 lat temu – sądzisz, że 
dzisiaj łatwiej jest pełnić tę funkcję?
Krzysztof Zamojski: Łatwiej, bo jest duże wspomaga-
nie fi nansowe z Unii Europejskiej. Trudniej, bo władza 
wykonawcza – burmistrz ma decydujące kompetencje, 
stąd konieczność wypracowania zasad współdziałania.
Przy okazji wszystkich wyborów podnoszą się głosy, że 
do rad należy wybierać ludzi młodych, bo myślą no-
wocześnie, nie mają złych naleciałości z przeszłości. 
64 lata to nie za dużo, by brać się za lokalną politykę?
Młodzi radni są niezbędni do dynamicznego rozwoju 
miasta, z którym zwiążą swoją przyszłość – tak jak my, 
starsi kiedyś zrobiliśmy. Mają jednak mało czasu. Sto-
sunkowo młodzi emeryci mają czas i doświadczenie oraz 
pomysły i konsekwencję w działaniu. Chcieliby jeszcze 
pozostawić jakiś ślad po sobie. Optymiści wierzą, że uda 
im się dokonać rzeczy, które kiedyś były niemożliwe do 
zrobienia. 
Znany jesteś z dosyć wyraźnych, nie zawsze populi-
stycznych poglądów – nie sądzisz, że możesz nimi nie 
zjednać sobie wyborców.
Kiedyś, znacznie młodszy ode mnie technik ekonomista 
powiedział mi, że politykom obiecującym gruszki na 
wierzbie nie wierzy, jeśli nie wiedzą skąd wezmą środki. 
Kto wszystko obiecuje, niczego nie da i nie szanuje swo-
ich wyborców – kłamie. Ja najpierw ocenię stan miejskiej 
kasy i możliwości, a potem z całych sił będę realizował 
ambitne plany wyborców.
To, że „Echo Złotoryi” tak długo się ukazuje, jest w 
dużej mierze zasługą twojego chodzenia po sponsorach 
i proszenia o pieniądze.  Nie każdy potrafi  prosić o pie-
niądze i to nie dla siebie.
21 lat byłem naczelnym dyrektorem Złotoryjskich Zakła-
dów Obuwia, jednego z największych złotoryjskich spon-
sorów. Teraz to ja chodzę do innych sponsorów, z którymi 
utrzymuję kontakty i wiem, jak z nimi rozmawiać.
Od wielu lat jesteś w zarządzie TMZZ, myślisz, że praca 
w radzie miejskiej może dostarczyć ci więcej satysfakcji?

mojego życia. W bezpośrednim 
kontakcie można poznać opi-

nie ludzi na różne tematy. Można 
również wymieniać poglądy nawet z 

ludźmi którzy inaczej niż ja postrzegają 
naszą rzeczywistość, i tłumaczyć swój pogląd 

na sprawę a nierzadko uwzględniać postawy i 
argumentacje innych ludzi. 
Parę lat temu włączyłeś się w walkę o obronę Wilczej 
Góry. Jak dzisiaj oceniasz efekt tej batalii?
Tu muszę sprostować, iż nie włączyłem się w tę batalię, 
ale byłem tym, który ujawnił próby   rozebrania tej 
resztki góry, która jest rezerwatem przyrody. Ponad-
to byłem osobą kierującą tą batalią na terenie miasta. 
Na koniec dodam, iż nieszczęściem tego miejsca jest 
to, iż położona jest  na terenie gminy wiejskiej a nie 
miasta. Jak dotychczas władze gminy nie do końca 
zainteresowane są zagospodarowaniem tego miejsca 
po zakończeniu eksploatacji kamieniołomu. A władze 
miasta nie mają wpływu na ten obszar, gdyż leży on 
poza terenem administrowanym przez miasto.
Czy rada miejska powinna przywrócić sobie prawo do 
zarządzania mieniem miasta? Dlaczego?
Tak - powinna, pamiętajmy też o tym, że jest to prawo 
zapisane w ustawie o samorządzie terytorialnym, dla-
tego powinna mieć wpływ i wiedzę o tym, co dzieje 
się z tym mieniem społecznym.

W TMZZ grupa pasjonatów robi to, co uzna za potrzebne 
dla naszej społeczności. Nie obiecujemy, tylko działamy. 
W Radzie Miejskiej będzie tak samo, tylko szersze pole 
działania i możliwości.
Co radni mogą uczynić dla przedsiębiorców w naszym 
mieście?
Co czwarty, piąty złotoryjanin nie ma pracy. Problemu 
zatrudnienia nie załatwi w naszym mieście sfera budże-
towa i jednostki samorządowe, potrzebne jest aktywne 
wspieranie nowych przedsiębiorstw oraz pomoc już ist-
niejącym, żeby mogły zatrudniać więcej pracowników. 
Mogą temu służyć ulgi w podatkach od nieruchomości, 
wspieranie funduszy poręczeń kredytowych czy organi-
zowanie szkoleń dla przedsiębiorców. Należy wykorzy-
stać 800-lecie na wielką promocję naszego miasta, nie 
wiem, czy nie jest już za późno, ale należałoby zaprosić 
prezydentów Polski, Niemiec i Czech. Niech przywiozą 
ze sobą potencjalnych inwestorów!

Echo Złotoryi: Od blisko dwudziestu lat działasz aktyw-
nie w TMZZ. Nie znudziło ci się to jeszcze?
Józef Banaszek: Taka praca nie może się znudzić, po-
nieważ ciągle są nowe zadania i  trudne momenty, 
których pokonywanie daje dużo satysfakcji i 
zadowolenia wielu osobom. Bo zazwyczaj są 
to przedsięwzięcia realizowane wspólnie 
z innymi.
Niejeden historyk mógłby się od cie-
bie uczyć swojego zawodu. Czy tak 
dobra znajomość dziejów nasze-
go miasta przydaje się w pracy 
radnego?
Tu muszę dodać, że ja jestem tyl-
ko „przyuczonym historykiem”. 
Z zawodu jestem elektronikiem. 
Jestem pasjonatem historii i to 
historii naszej „Małej Ojczyzny”, i 
byłem nim zawsze. Jest ona niezmiernie 
ciekawa i bogata. Wiedza ta, jak i wiedza z wielu innych 
dziedzin np. umiejętność projektowania (przez wiele 
lat projektowałem i kierowałem biurem projektowym) 
są  niezmiernie przydatnymi umiejętnościami w pracy 
radnego.
Po latach uległości radnych wobec burmistrza przy 
końcu kadencji zaczęło wyraźnie iskrzyć. Jaki może 
być tego powód?
Jest to nieprawdziwa opinia. Jeżeli ktoś prześledzi pro-
tokoły z posiedzeń  Sesji Rady Miejskiej, oraz posiedzeń 
komisji, to przekona się że wielokrotnie podejmowałem 
wraz z innymi radnymi, trudne dla włodarzy miasta te-
maty. Wielokrotnie sytuacja była tak dynamiczną że nie 
można było czekać na posiedzenie komisji czy sesję i 
interweniowałem u odpowiednich służb miejskich. 
Często widywany jesteś jak „biegasz” po mieście odwie-
dzając różne fi rmy, sklepy instytucje – czy to jest twój 
sposób sprawowania mandatu radnego?
Kontakt z ludźmi jest niezmiernie istotnym elementem 

Echo Złotoryi: Nie jest pani złotoryjanką z urodzenia, 
lecz z wyboru. Trudno było przekonać się do naszego 
miasta?
Ewa Miara: Kiedy 35 lat temu jechałam do Złotoryi, 
całą drogę płakałam. Nie znałam tu nikogo. Dzisiaj nie 
zamieniłabym tego miasta na żadne inne. Mam wrażenie, 
że spędziłam tu całe życie. Cieszą mnie zmiany, jakie 
zachodzą, i cieszy mnie stwierdzenie innych, którzy tu 
od czasu do czasu przyjeżdżają, że miasto pięknieje z 
roku na rok. Nie tylko jednak wygląd zewnętrzny ma 
wpływ na moje uczucia do Złotoryi. Ludzie są tu bardzo 
życzliwi, chętni do pomocy w każdej sytuacji.
Harcerstwu wieści się upadek, ale w Złotoryi wygląda 
to całkiem nieźle. W czym  tkwi tajemnica?
Czy harcerstwu grozi upadek? Mam często wrażenie, że 
tak. Głównie z powodu problemów fi nansowych, z jakimi 
się wszystkie hufce borykają. U nas nie ma nikogo na 
etacie, więc jest trochę łatwiej niż w innych hufcach. Za 

to mamy ogromny budynek, utrzymanie któ-
rego sporo kosztuje. Nie wyobrażam sobie 
jednak siedziby hufca jako biura. Po co mi 
biuro, skoro harcerze nie będą mieli się gdzie 
spotkać, pośpiewać, pomarzyć, poplanować, 
zorganizować zbiórki. Dużym wsparciem 
jest dla nas przekazywanie 1% od rodziców 
dzieci, które systematycznie uczestniczą w 
zajęciach lub w akcjach zimowych i letnich. 
Nim kończy się lato padają pytania o zimę. 
To cieszy. Moi harcerze to  wybrańcy. Nie 
idziemy na ilość lecz na jakość. Zawsze po-
wtarzam, że jeżeli macie coś zrobić, niech 
to będzie dobrze przygotowane i przeprowa-
dzone. Jeżeli ma to być byle co, lepiej tego 
nie robić wcale.  
Zostając radną, będzie pani musiała ukraść 
swoim harcerzom dość dużo czasu, który 
im dzisiaj pani poświęca. Nie będzie pani 
tego żal?
I tak większość spraw załatwiam z moimi 
harcerzami w godzinach popołudniowych, 
gdy są po lekcjach. Do południa dzięki po-
mocy Powiatowego Urzędu Pracy wszelkie 
sprawy załatwia stażysta. Moja dyspozycyj-
ność czasowa zależy od potrzeb. Jeżeli trze-
ba, siedzę w hufcu do późnych godzin wie-
czornych lub od wczesnych godzin rannych.
Domyślam się, że młodzież będzie pani 
oczkiem w głowie, jeśli chodzi o pracę w 
radzie miejskiej. Jak pani w jaki sposób 
radni mogą zadbać o złotoryjskie dzieci?
Rada Miejska dba o złotoryjskie dzieci na 
tyle na ile może. Nie zawsze podział środków 
fi nansowych jest według mnie sprawiedliwy, 
ale z czegoś on wynika? Będę walczyła o to, 
by nagradzać tych, którzy coś robią dla mia-
sta i innych, a nie tylko na zasadzie, bo im 
potrzeba. Harcerzom też potrzeba. Być może 
spadająca liczba członków ZHP wynika mię-
dzy innymi z tego, że widzą dysproporcje w 

działaniu i w docenianiu tego działania chociażby po-
przez nagradzanie ich.
Większość radnych nie jest znana  nawet w okręgach, 
które reprezentują, jak pani myśli, dlaczego tak się 
dzieje?
Sama jestem zszokowana faktem, że większości startują-
cych do Rady Miejskiej nie znam. To nie moje środowi-
sko, ale gdyby cokolwiek robili dla miasta, to z pewnością 
ich nazwiska by mi się „obiły” o uszy. Dlaczego chcą 
by radnymi? Naprawdę nie wiem. W środowisku krąży 
plotka,  że rajcuje ich kasa. Chyba nie jest ona jednak tak 
wielka, żeby mogła być motywacją do działań na rzecz 
miasta. A może ktoś kogoś namówił, bo jak przejdzie 
to mu …
Jakich zmian oczekiwałaby pani w Złotoryi w najbliż-
szym czasie?
Trudno powiedzieć. Młodzi chcieliby jakiejś ogólnej 
świetlicy typu kręgielnia, zajęć w szkole, za które nie 
trzeba płacić, zimą lodowiska i tym podobnych obiek-
tów . Słowem: miejsca, w którym mogłaby się spotykać 
młodzież jeszcze niedorosła, a już nie dzieci.

Mikołaj oprócz swego ojczystego języka 
polskiego mówi biegle po holender-
sku i angielsku, potrafi  porozumieć 

się po hiszpańsku. Z kolegą swojego dziadka 
Mieczysławem Żakowskim gra w szachy i czę-
sto wygrywa. Zresztą szachy to pasja Mikołaja. 
I matematyka. Od czterech lat mieszka z ro-
dzicami i czteroletnim bratem w Holandii. Ma 
dziewięć i pół roku.

Mikołaj Nieczyporowski jak na swój wiek jest 
wysoki, jednak pod względem wzrostu zajmuje do-
piero czwarte miejsce w swojej klasie. Ma typowo 
słowiańską urodę, niebieskie oczy i włosy koloru 
dojrzałej pszenicy. Od roku nosi okulary, bo okazało 
się, że jest krótkowidzem. Dziadek twierdzi, że to 
od czytania zbyt dużej ilości książek. Jednak Mi-
kołaj dobrze wie, że to tylko część prawdy. Lekarz 
okulista mu wyjaśnił, że jeśli ma się słabe oczy, to 
podczas czytania należy przestrzegać zasad higieny, 
to znaczy zadbać o dobre oświetlenie i odległość 
czytanego tekstu od oczu. 

Mikołaj uwielbia grać w piłkę nożną. W swoim 
mieście Venlo w Holandii należy do międzyszkolne-
go klubu, gdzie trenuje dwa razy w tygodniu. Mecze 
są rozgrywane raz na tydzień. Jego pozycja na bo-
isku to obrońca. Mama, widząc jego zaangażowanie, 
kiedyś opłaciła synowi kilkutygodniowy trening w 
prestiżowej szkole futbolowej aż w Turcji. Oprócz 
tego chłopiec gra w tenisa, dobrze pływa kraulem 
i żabką. W zajęciach bierze udział bardzo chętnie, 
bo jak twierdzi, sprawia mu to czystą przyjemność. 
Jednak najważniejszą pasją Mikołaja są szachy. Na-
leży do klubu szachowego Koninklijk Erkende Ven-
lose Schaakvereniging (Królewski Venlowski Klub 
Szachowy), który bierze udział w wielu turniejach.             

–  Mój pierwszy szachowy turniej? Rozegrałem 
go, gdy miałem siedem lat, tak dziadku? – upewnia 
się Mikołaj. – Wtedy mieszkałem jeszcze w Złotoryi. 

–  Oczywiście, Miki, przecież wtedy szedłeś 
do szkoły – podpowiada Stefan Rabęda, dziadek 
chłopca.

–  W tym turnieju brało udział chyba z sześćdzie-
siąt osób – opowiada Miki. – Ale w mojej kategorii 
wiekowej było tylko nas trzech. Byłem najlepszy z 
nas trzech. 

Mikołaja nauczył grać w szachy dziadek Stefan.
– Och, nie – prostuje dziadek – nauczyłem cię 

tylko podstawowych ruchów, nie pamiętasz? 
Grę w szachy Mikołaj doskonalił w sekcji sza-

chowej Złotoryjskiego Ośrodka Kultury. Mieli do-
brego trenera z Legnicy, drużyna osiągała sukcesy. 
Chłopcy w wieku siedmiu lat zwykle nie potrafi ą sie-
dzieć w jednym miejscu dłużej niż piętnaście minut. 

Miki takie miał 
zacięcie, że grał 
w szachy i sie-
dział bez ruchu 
nawet dwie go-
dziny. 

– Szachy są 
po prostu cieka-
we, dlatego je 
lubię – stwier-
dza prostoli-
nijnie Mikołaj. 
– A dziadek 
Stefan nawet 
nie potrafi  dać 
mi mata. Stale 
z nim wygry-
wam. Przyznam 
się, że nie lubię 
przegrywać, bo 
wtedy jestem 
wściekły. Wiem 

jednak, że tego muszę się jeszcze nauczyć. 
W Holandii Mikołaj brał udział w turniejach sza-

chowych regionalnych, w których zdobył mnóstwo 
pucharów. Jest nadzieja, że kiedyś weźmie udział w 
ogólnoholenderskich a nawet europejskich mistrzo-
stwach. Przed nim wiele lat treningów.   

Holenderska szkoła Mikołaja różni się od pol-
skiej. Nauka zaczyna się o ósmej czterdzieści pięć, 
a kończy wpół do czwartej po południu. O dwu-
nastej piętnaście jest godzinna przerwa na obiad. 
Wtedy można iść do domu. Zadań domowych nie 
ma. Zamiast tego po obiedzie wszyscy przychodzą 
do szkoły na dwie godziny i tu pod okiem nauczycieli 
utrwalają wiedzę nabytą na zajęciach przedpołudnio-
wych. Nikt nie nosi ciężkich plecaków z podręcz-
nikami, bo w szkole każdy ma swoją szafkę, gdzie 
przechowuje przybory szkolne. Ciekawym przed-
miotem lubianym przez uczniów jest zachowanie 
w ruchu ulicznym, o czym nie mówi się wcale w 
polskich szkołach. 

– Do tego przedmiotu mamy podręcznik. W nim 
są przedstawione różne sytuacje, a my uczymy się, 
jak się zachować i stosować odpowiednie zasady. 
Ruch uliczny mamy raz na dwa tygodnie – opowiada 
Miki. 

Ponieważ szkoła oddalona jest od domu kilkaset 
metrów, na tym samym osiedlu, Mikołaj chodzi tam 
piechotą. Typowych lekcji nie ma, jest jeden nauczy-
ciel, zajęcia trwają cały czas. Dzieci nie mogą stale 
siedzieć w ławce z tymi samymi osobami. Raz na 
miesiąc jest zmiana i każdy siedzi z kim innym, niż 
przedtem. Wypada, że chłopcy muszą siedzieć na 
przykład z dziewczynkami, których w tym wieku 
jeszcze nie lubią. Ale muszą się przełamywać i po 
miesiącu przyzwyczajają się do siebie. Takie są zało-
żenia oświatowe w Holandii. Ma być pełna integra-
cja. Zadania kontrolne też mają, jak w Polsce. Bardzo 
duży nacisk położony jest na rozwijanie manualnych 
umiejętności. Zadaniem uczniów jest 
samodzielne tworzenie różnych przed-
miotów, ważne są zajęcia artystyczne. 
Chodzi o to, aby wyciągnąć z dziecka 
zdolności, które posiada. 

Mimo, że szkoła Mikołaja jest kato-
licka, to religię mają tylko raz w tygo-
dniu, a uczniowie są różnych wyznań. 
Nikt się tym nie przejmuje. Nauka religii 
sprowadza się do czytania Biblii dzie-
cięcej. Przedmiot ten prowadzą świec-
cy nauczyciele. Do Pierwszej Komunii 
dzieci były przygotowywane również 
przez świeckich nauczycieli.

Sport jako przedmiot w szkole jest 
tylko raz w tygodniu. Może dlatego w 
Holandii tak bardzo rozbudowane są 
pozaszkolne struktury klubowe. 

Od września Mikołaj pójdzie do 
innej szkoły. To słynne „Leonardo” w 

Blerick. W tej szkole mogą się uczyć jedynie dzieci 
z wysokim ilorazem inteligencji. Aby się do niej 
dostać, trzeba zdać trudne testy. Chłopiec je zdał bez 
trudu, nawet się do nich nie przygotowywał. Nie wie 
jednak, ile uzyskał punktów.

– Mama nie chciała mi tego powiedzieć, żeby mi 
się w głowie nie przewróciło – z przeraźliwą szcze-
rością wyjaśnia Miki.

Zresztą Mikołaj zdaje sobie sprawę, że to ogrom-
ne wyróżnienie i jest dumny, że będzie uczniem tak 
prestiżowej szkoły. Już wie, że stosuje się w niej 
indywidualny tok nauczania, klasy są najwyżej szes-
nastoosobowe, będzie można rozwijać swoje zdolno-
ści. Dojdzie nauka kolejnego języka, hiszpańskiego. 
Trochę się boi tej nowej szkoły, ale jest dobrej myśli.     

 Po przyjeździe z rodzicami do Holandii Miko-
łaj nauczył się języka holenderskiego w ciągu pół 
roku. Mama nie bardzo zna ten język, bo w swojej 
pracy używa angielskiego, dlatego z tatą Mikiego, 
który jest Holendrem, rozmawia po angielsku. W 
domu rozbrzmiewa więc język polski, holenderski 
i angielski. Koledzy Mikiego to sami Holendrzy, 
tylko jeden jest Turkiem. Chłopiec nie ma problemu 
z językiem ojczystym, bo mama go pilnuje i wy-
maga, aby z nią mówił wyłącznie w tym języku, i 
przynosi mu do czytania bardzo dużo polskich ksią-
żek. Zresztą rodzina Mikołaja często przyjeżdża do 
Złotoryi. Mikołaj z młodszym braciszkiem spędza 
tu miesiąc letnich wakacji i każde Boże Narodzenie. 
Teraz Mikołaj jest na wakacjach u dziadków w Zło-
toryi, więc mówi wyłącznie po polsku. Gdy wróci 
do Holandii, będzie musiał – jak mówi – z godzinkę 
przypomnieć sobie ten język, a potem będzie mógł 
już nim się swobodnie posługiwać.   

Wigilia w Holandii właściwie nie istnieje. Przy-
najmniej w takiej formie jak w Polsce. Zresztą wtedy 
rodzina Mikołaja jest zawsze w Złotoryi, bo polskie 
święta dzieciaki uwielbiają.

– W Holandii szóstego grudnia Święty Mikołaj 
przynosi prezenty i tradycyjne przysmaki. My te 
prezenty rozpakowujemy, cieszymy się juhu, juhu… 
no i to koniec świąt – zwięźle ujmuje chłopiec. 

W Polsce Mikołajowi nie podobają się pijani 
mężczyźni na ulicach i to, że piją publicznie alko-
hol. I to w biały dzień. W Holandii nie ma takich 
scen. Poza tym w Złotoryi nie ma żadnych ścieżek 
rowerowych, a w Holandii jest ich mnóstwo, więc 
wszystkie dzieci jeżdżą rowerami.

– Kim jestem? Na pewno Polakiem, przecież 
urodziłem się w Polsce. Ale za parę lat chyba już 
będę Holendrem – mówi z namysłem Mikołaj. 
IK GROET ALLE LEZERS VAN „ECHO ZŁOTO-
RYI” MIKI NIECZYPOROWSKI  (Pozdrawiam 
czytelników „Echa Złotoryi” – Miki Nieczyporowski) 
Zdjęcia z archiwum rodzinnego Mikołaja Nieczy-
porowskiego.

Z kandydatami na radnych miejskich rozmawiał 
Robert Pawłowski

Nie obiecujęNie obiecujęNie obiecuję
gruszek na wierzbiegruszek na wierzbiegruszek na wierzbiegruszek na wierzbiegruszek na wierzbiegruszek na wierzbie

Historia to moja pasjaHistoria to moja pasjaHistoria to moja pasja

Moi harcerze Moi harcerze Moi harcerze 
to wybrańcyto wybrańcyto wybrańcy

Szachy są po Szachy są po Szachy są po Szachy są po Szachy są po Szachy są po 
prostu  ciekaweprostu  ciekaweprostu  ciekaweprostu  ciekaweprostu  ciekaweprostu  ciekawe
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Złotoryjanie w maratonie
.Historia złotoryjskiego maratonu rozpoczyna się 29. 

września 1979 roku podczas rozgrywanego w Warsza-
wie I Maratonu Pokoju. W maratonie tym wystartowały 
trzy młode mieszkanki naszego grodu: Krystyna Kuc, 
Katarzyna Pietroszek i Anna Rożek, które jako pierwsze 
złotoryjanki ukończyły bieg maratoński (bieg ukończyło 
1861 uczestników). Rok później 14. września 1980 roku w 
II Maratonie Pokoju wystartowało już 11 reprezentantów 
naszego miasta, czterech mężczyzn (Ryszard Gratkow-
ski, Tadeusz Mochocki, Bogdan Gradkowski i Henryk 
Florczak) i sześć kobiet (Anna Rożek i Krystyna Kuc 
jako nauczycielki, Agata Majchrowska, Marzena Dy-
duch, Iza Pawłowska, Iwona Kozicka i Małgorzata Piekut 
jako uczennice). Ciekawostką tego maratonu był fakt, 
że 5 uczennic ze Złotoryi w trakcie ukończenia biegu 
miały dopiero niespełna 12 lat. Marzena Dyduch, która 
w trakcie biegu miała 11 lat i 3 miesiące, została uznana 
za najmłodszą uczestniczkę maratonu. Jak wspomina 
pani Marzena, która obecnie mieszka w USA: „podczas 
całego biegu obok mnie jechał oddelegowany przez or-
ganizatorów motocyklista, który co jakiś czas podawał 
mi kostki czekolady. Była to dla mnie duża niespodzian-
ka, ponieważ w tych czasach bardzo rzadko można było 
dostać czekoladę. Na mecie dostałam kwiaty i udzieliłam 
wywiadu prasie”. Podczas tego samego maratonu roz-
poczęła się wspaniała przygoda z bieganiem Ryszarda 
Gratkowskiego, który przez następne 8 lat zaliczył ok. 
10 maratonów, zdominował w tym okresie złotoryjskich 
biegaczy i do dziś z czasem 3:12:08 zajmuje czołowe 
szóste miejsce w lokalnej klasyfi kacji. Po 9 aktywnych la-
tach (1979-1988) nastąpił 16 letni okres zastoju, a na pal-
cach jednej ręki można by policzyć sporadyczny udział 
naszych biegaczy w maratonie (Paulina Ruta, Andrzej 
Wojciechowski, Maciej Dawidziuk, Mariusz Chodor i 
Damian Kroczak). W latach 2004–2006 grupa zawodni-
ków z klubu sportowego OLAWS Złotoryja postanowiła 
rozpropagować bieganie wśród społeczności lokalnej. 
Zaliczyli wtedy dwa półmaratony w czeskiej Pradze i 
trzy w kraju. Prawdziwy renesans Złotoryjskiego bie-
gania długodystansowego rozpoczął się jednak w 2007 
roku podczas 34 Maratonu w Berlinie (Robert Kuriata, 
Tomasz Szpiter, Robert Ostręga i Piotr Kocyła). Po tym 

maratonie grupa biegaczy zaczęła lawinowo wzrastać, 
tworząc kilkunastoosobową grupę, która regularnie zali-
czała biegi długie w całym kraju. Widząc coraz większe 
zainteresowanie tą formą sportu, zarząd Klubu OLAWS 
wyszedł z inicjatywą „Bieganie i Zwiedzanie”. Dzięki tej 
idei rozpoczął się podbój światowych maratonów przez 
złotoryjskich biegaczy, którzy w latach 2007-2010 pobie-
gli w: Berlinie, Pradze, Budapeszcie, Rzymie, Kopenha-
dze, Sztokholmie, Gerlitz, Lizbonie, Detroit, Barcelonie 
i Sydney. Do najbardziej aktywnych maratończyków 
ostatniej dekady zaliczyć można: Mariusza Chodora 
(13 maratonów), Roberta Kuriatę (12), Adama Skórkę 
(12), Tomasza Szpitera (11) i Damiana Kroczaka (10). 
Najszybszym złotoryjskim maratończykiem jest Marcin 
Rabenda, który 26 września 2010 roku w Berlinie uzyskał 
2 godziny, 57 minut i 48 sekund. Najstarszym jest Stefan 
Rabenda, który w wieku 63 lat uzyskał 3:44:08 i zdobył 
tytuł Mistrza Polski Nauczycieli w swojej kategorii wie-
kowej. Dystans 42,195 km jak do tej pory pokonało 49 
mieszkańców naszego miasta. 

Symbolicznym 50 złotoryjskim maratończykiem, 
może zostaniesz właśnie Ty – zapraszamy.

Od mitu do faktu
Maraton to miasto w starożytnej Grecji, miejsce 

znanej bitwy, Maraton to także poemat Kornela Ulej-
skiego, ale Maraton to przede wszystkim bieg na dy-
stansie 42,195 km. Historia biegu ma swój początek w 
starożytnej Grecji. Według Herodota w V wieku p.n.e. 
odbyła się zwycięska dla Greków bitwa pod Maratonem 
z Persami. Po niej Persowie udali się z odsieczą do Aten 
pozbawionych jakiejkolwiek obrony. Historia głosi, iż 
wtedy właśnie Grecy wysłali swego posłańca Fillipidesa 
(490 r.p.n.e.), by pobiegł do Aten ogłosić zwycięstwo w 
bitwie i to, że Persowie płyną z odsieczą. Rzekomo po 
przekazaniu tej informacji posłaniec padł martwy z wy-
cieńczenia. Na kanwie tej właśnie historii znany brytyjski 
poeta Robert Browning w 1879 roku napisał znany wiersz 
„Filippides”. Michel Bréal, francuski fi lolog, zainspiro-
wany tą historią zasugerował Pierrowi de Coubertin, by 
włączył bieg na dystansie odpowiadającym odległości 
z Maratonu do Aten do programu pierwszych nowo-
żytnych igrzysk olimpijskich w Atenach. Pomysł ten 
zyskał ogólną aprobatę i został entuzjastycznie przyjęty 
przez organizatorów a zwłaszcza Greków. W pierwszych 
igrzyskach w Atenach (06-15.04.1896r.) bieg maratoński 
był rozgrywany na dystansie 40 km. W rzeczywistości 
dystans między Maratonem a Atenami wynosił 37 km, 
jednak postanowiono tę liczbę „zaokrąglić”. Na igrzy-
skach w Londynie dystans zwiększono o 2195 metrów 
(przesuwając metę w pobliże miejsca, gdzie na trybunach 
siedziała królowa brytyjska). Maraton kobiet został włą-
czony do programu igrzysk olimpijskich dopiero w 1984 
roku w Los Angeles.
Z bieżni na asfalt

Pomysł biegu na dystansie maratońskim był strzałem 
w dziesiątkę, Jednak perspektywa startu w nim tylko 
wyselekcjonowanych zawodowców i tylko co cztery lata, 
stało się faktem nie do zaakceptowania. Dlatego posta-
nowiono zorganizować bieg maratoński dla wszystkich 
chętnych, zawodowców i amatorów, kobiet i mężczyzn, 
wszystkich tych, którzy tylko zechcą się zmierzyć z 
dystansem i własnymi słabościami. Pierwszy taki ma-
sowy bieg uliczny zorganizowano w Bostonie już rok 
po olimpiadzie 19. kwietnia 1897 roku. Inicjatywa ta 
stała się trafi onym pomysłem, efektem czego jest, że w 
największych imprezach (Londyn, Nowy Jork, Boston, 
Chicago, Wiedeń, Berlin) uczestniczy przeszło 35 tys. 
biegaczy. Obecnie maratony rozgrywane są praktycznie 
na całym świecie nawet w miejscach tak ekstremalnych 
jak pustynia (Sahara-Marathon w Tunezji) czy biegun 
(Antarktika-Marathon). Są też Ice-Maraton (po jezio-
rze Bajkał przy temp. -30 st. C) czy Wall-Marathon (po 
Wielkim Murze Chińskim).
Made in Poland

Ze względu na historyczne perypetie Polski dopiero 
w 1967 po raz pierwszy rozegrany został maraton na 
trasie Cedynia – Siekierki, który stał się Mistrzostwa-
mi Polski w tej dyscyplinie. Mała liczba kibiców oraz 
trudności organizacyjne sprawiły, że w 1973 maraton 
został przeniesiony do Dębna i rozgrywany na trasie 
Dębno – Barnówko, gdzie startowało już ponad 100 za-
wodników. Były to jednak zawody, gdzie startowali tylko 
zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych. Polska hi-
storia masowego biegania ulicznego na dystansie 42,195 
km gdzie mogli wystartować wszyscy, rozpoczęła się w 
1979 roku podczas Maratonu Pokoju (obecnie Maraton 
Warszawski). Od tego czasu organizuje się coraz więcej 
podobnych imprez w naszym kraju, do największych 
możemy zaliczyć Maraton w Poznaniu, Warszawie, 
Krakowie, Wrocławiu, Dębnie, Gdańsku, Łodzi, Byd-
goszczy-Toruniu i Katowicach, w których startuje ok. 
5000 uczestników.

Poniżej przedstawiam Państwu listę wszystkich zło-
toryjskich maratończyków.
Miejsce – Nazwisko i Imię – Rocznik – Klub – Data i 
Miejscowość – Czas
1. Rabenda Marcin – 1975 – OLAWS Złotoryja – 
26.09.2010 r. Berlin – 2:57:48
2. Kopiński Mirosław – 1976 – Aurum Złotoryja – 
13.09.2009 r. Wrocław – 2:57:59
3. Kuriata Robert – 1966 – OLAWS Złotoryja – 07.03.2010 
r. Barcelona – 3:00:34
4. Dawidziuk Maciej – 1979 – Aurum Złotoryja – 
25.04.2004 r. Wrocław – 3:01:48
5. Jagielski Marcin – 1991 – OLAWS Złotoryja – 
07.03.2010 r. Barcelona – 3:06:16
6. Gratkowski Ryszard – 1939 – Złotoryja – 17.05.1987 
r. Wrocław – 3:12:08
7. Mochocki Tadeusz – 1950 – Złotoryja – 14.09.1980 r. 
Warszawa – 3:15:20
8. Kozłowski Krystian – 1985 – OLAWS Złotoryja – 
12.09.2010 r. Wrocław – 3:15:44
9. Skórka Adam – 1974 – OLAWS Złotoryja – 07.03.2010 
r. Barcelona – 3:17:06
10. Gradkowski Bogdan – 1963 – Złotoryja – 14.09.1980 
r. Warszawa – 3:18:24
11. Chodor Mariusz – 1979 – Złotoryja – 25.04.2004 
r. Wrocław – 3:21:29; 12. Rabenda Mateusz – 1983 – 
OLAWS Złotoryja – 19.09.2010 r. Sydney – 3:24:03; 
13. Widziewicz Mirosław – 1962 – Aurum Złotoryja 
– 13.09.2009 r. Wrocław – 3:25:29; 14. Kroczak Da-
mian – 1973 – OLAWS Złotoryja – 27.09.2009 r. War-
szawa – 3:26:59; 15. Tyc Grzegorz – 1968 – Złotoryja 
– 14.06.2008 r. Wrocław – 3:27:04; 16. Ostręga Robert 
– 1971 – OLAWS Złotoryja – 13.09.2009 r. Wrocław – 
3:28:23; 17. Szpiter Tomasz – 1969 – OLAWS Złotoryja 
– 07.03.2010 r. Barcelona – 3:29:45; 18. Biegaj Katarzyna 
– 1969 – Złotoryja – 14.09.1980 r. Warszawa – 3:29:59; 
19. Bartków Kazimierz – 1973 – OLAWS Złotoryja – 
25.04.2010 r. Kraków – 3:32:51

Lecheński Krzysztof – 1968 – Złotoryja – 18.05.1986 
r. Wrocław – 3:40:47; 21. Rabenda Stefan – 1947 – 
OLAWS Złotoryja – 12.09.2010 r. Wrocław – 3:44:08; 22. 
Piędel Szymon – 1978 – OLAWS Złotoryja – 26.04.2009 
r. Kraków – 3:44:17; 23. Ruta Paulina – 1980 – Złotoryja 
– 10.05.2003 r. Kraków – 3:45:23; 24. Antosiak Tomasz 
– 1981 – Złotoryja – 13.09.2009 r. Wrocław – 3:52:28; 
25. Gębacka Ewelina – 1987 – OLAWS Złotoryja – 
07.03.2010 r. Barcelona – 3:54:21; 26. Rabenda Maciej 
– 1974 – OLAWS Złotoryja – 19.09.2010 r. Sydney – 
3:54:56; 27. Pękała Piotr – 1983 – OLAWS Złotoryja 
– 07.03.2010 r. Barcelona – 3:55:56; 28. Macuga Paweł 
– 1972 – Złotoryja – 12.09.2010 Wrocław – 4:07:13; 29. 
Seberger Rafał – 1975 – OLAWS Złotoryja – 12.09.2010 
r. Wrocław – 4:11:48; 30. Śliwowski Andrzej – 1975 – 
Aurum Złotoryja – 13.09.2009 r. Wrocław – 4:14:08; 31. 
Jóźwiak Piotr – 1975 – OLAWS Złotoryja – 22.03.2009 r. 
Rzym – 4:19:04; 32. Grocki Mieczysław – 1973 – OLAWS 
Złotoryja – 12.09.2010 Wrocław – 4:24:46; 33. Florczak 
Henryk – 1953 – OLAWS Złotoryja – 14.09.1980 r. War-
szawa – 4:26:29; 34. Roleczek Piotr – 1969 – OLAWS 
Złotoryja – 14.06.2008 r. Wrocław – 4:28:31; 35. Rogulski 
Krzysztof – 1979 – Złotoryja – 23.04.2006 r. Wrocław 
– 4:31:50; 36. Janiszewski Mirosław – 1972 – Złotory-
ja – 12.09.2010 Wrocław – 4:37:14; 37. Kocyła Teresa 
– 1973 – OLAWS Złotoryja – 07.03.2010 r. Barcelona – 
4:38:45; 38. Rożek Anna – 1954 – Złotoryja – 29.09.1979 
r. Warszawa – 4:41:16; 39. Pietroszek Katarzyna – 1967 
– Złotoryja – 29.09.1979 r. Warszawa – 4:41:20; 40. Kuc 
Krystyna – 1960 – Złotoryja – 29.09.1979 r. Warszawa – 
4:41:57; 41. Wojciechowski Andrzej – 1964 – Złotoryja – 
30.04.1995 r. Wrocław – 4:46:12; 42. Kocyła Piotr – 1973 
– OLAWS Złotoryja – 07.03.2010 r. Barcelona – 4:52:18; 
43. Dyduch Marzena – 1969 – Złotoryja – 20.09.1981 r. 
Warszawa – 5:05:24; 44. Pawłowska Iza – 1969 – Złotory-
ja – 20.09.1981 r. Warszawa – 5:05:24; 45. Kozicka Iwona 
– 1969 – Złotoryja – 14.09.1980 r. Warszawa – 5:25:14; 
46. Majchrowska Agata – 1969 – Złotoryja – 14.09.1980 
r. Warszawa – 5:25:15; 47. Korzystko Piotr – 1980 – Zło-
toryja – 24.04.2005 r. Wrocław – 5:28:50; 48. Poszwiń-
ski Marcin – 1973 – OLAWS Złotoryja – 24.05.2009 
r. Kopenhaga – 5:33:03; 49. Piekut Małgorzata – 1969 
– Złotoryja – 14.09.1980 r. Warszawa – 5:39:02

 Gdyby znalazły się osoby, które przebiegły 
maraton a nie są na liście, proszę o wysłanie na email 
kocyla@kocyla.pl: imię i nazwisko, datę i miejsce ma-
ratonu, a także czas. Po zweryfi kowaniu informacji do-
piszemy do listy. Tabele maratonu, półmaratonu i 10 km 
znajdują się na stronie www.olaws.pl.

Piotr Kocyła

Pan Mieczysław Słonina jest wie-
loletnim gospodarzem Gminy Za-
grodno. Cała jego praca w Urzę-

dzie Gminy to okres obowiązywania 
nowej ustawy o samorządach. W krótkiej 
rozmowie spróbujemy ocenić zmiany, ja-
kie zaszły na przestrzeni ostatnich 20 lat.
Echo Złotoryi: Mija 20 lat obowiązującej ustawy o 
samorządności. Zdaniem Pana Wójta jakie są naj-
większe dokonania 20-lecia samorządności gminy?
Mieczysław Słonina: Gmina Zagrodno roku 2010 
to nie jest ta sama gmina, jaką znamy z roku 1990. 
Na przestrzeni 20-tu lat zmieniła się zasadniczo. 
W tym okresie likwidowaliśmy zapóźnienie cywi-
lizacyjne. Zwodociągowaliśmy wsie: Uniejowice, 
część Zagrodna, Radziechów, Jadwisin, Modliko-
wice, Wojciechów, Łukaszów i część Brochocina. 
Przeprowadziliśmy telefonizację wszystkich miej-
scowości w gminie. Wybudowaliśmy oczyszczal-
nię ścieków w Brochocinie i podłączyliśmy do niej 
wsie Brochocin, Łukaszów i Wojciechów. Jadwisin, 
jako ostatnia wieś w gminie, w roku 2009 otrzymała 
oświetlenie uliczne. 
W programie gminy uwzględniono wiele zadań 
gospodarczych. Które z nich było najtrudniej zre-
alizować?
Jeżeli chodzi o inwestycje, to bardzo ważną sprawą 
było uporządkowanie dostaw wody i uniezależnienie 
się od wody z Bolesławca. Po katastrofi e ekologicznej 
przy kopalni miedzi ZG Konrad w roku 1967, kom-
binat KGHM podjął decyzję o dostarczaniu wody 
do ZG Konrad właśnie z Bolesławca. Woda ta nie 
jest zbyt dobrej jakości i nie jest również tania, stąd 
podjęcie decyzji o budowie ujęcia wody z Olszanicy; 
w tej chwili jesteśmy na etapie kończenia budowy 
stacji uzdatniania wody. Od tego roku 4 wsie podłą-
czone są do ujęcia, a w niedalekiej przyszłości dostęp 
otrzyma również Olszanica i Grodziec. Ważną in-
westycją jest modernizacja stacji uzdatniania wody 
w Brochocinie. 
Od podstaw zorganizowaliśmy bazę Zakładu Usług 
Komunalnych. Na terenie po lotnisku w Łukaszowie 
utworzyliśmy Gminną Strefę Ekonomiczną. Nieba-
wem powstanie tam duża fabryka emulsji, w pełni 
ekologiczna. Będzie jedną z najnowocześniejszych 
tego typu fabryk w Europie. Mieszkańcy gminy znaj-
dą w niej zatrudnienie, a gmina - dodatkowy dochód. 
Wykonano 16 km dróg asfaltowych; korzystaliśmy 
z pomocy płynącej z funduszu ochrony gruntów 
rolnych, planowane jest wybudowanie 3 km odcinka 
drogi Łukaszów – Zagrodno. Dużym i różnorodnym 
zadaniem były prace na zamku w Grodźcu. Gmina 
Zagrodno tworzy klimat do powstawania nowych, 
bardzo istotnych inwestycji – powstała kopalnia 
żwiru  w Radziechowie. Stworzyliśmy warunki do 
powstania na terenie gminy elektrowni wiatrowych; 
łącznie stanie tu 29 wiatraków. Zgodnie z harmono-
gramem i zaangażowaniem robót, pod koniec przy-
szłego roku powinien popłynąć pierwszy prąd z tych 
elektrowni. Do gminy wpłynie podatek w wysokości 
ok. 1.200,00 tysięcy złotych. Proces podejmowania 
decyzji dot. wiatrowni był szeroko konsultowany ze 
środowiskiem. Radni naszej gminy wyjechali nawet 
na Wolin, aby podpatrzeć pracującą tam elektrow-
nię. Zaostrzyliśmy rygory, zmniejszając zagrożenia 
dla otoczenia (zwiększono obowiązującą minimalną 
odległość). 
Skąd pochodziły środki na realizację zadań?
Około 20-30% rocznego budżetu gmina przeznacza 
na inwestycje. Pozostała część środków, ok. 75%,  

pochodzi m.in. z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych, 
z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowe-
go. Korzystamy również z 
różnego rodzaju funduszy 
europejskich, które mają 
wspomagać rozwój wsi. 
Właśnie przy udziale ta-
kich funduszy została wy-
budowana m.in. świetlico 
– remiza w Brochocinie, 
łącznie z zakupem lekkiego 
samochodu gaśniczego dla 
OSP Brochocin. Przy oka-
zji chciałbym zaznaczyć, że 
zmodernizowaliśmy wszyst-
kie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.
Czy realizacja zadań nie stworzyła zagrożeń w po-
staci nadmiernego zadłużenia gminy?
Gmina Zagrodno do tej pory nie była zadłużona. 
Dopiero w tym roku zaciągnęliśmy pożyczkę z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 
1.200,00 tysięcy złotych. Są to środki, które będą 
przeznaczone m.in. na: modernizację stacji prze-
syłowej wody w Uniejowicach, na budowę drogi do 
wiejskiej świetlico – remizy, a także na adaptację 
pomieszczeń dla przedszkola, które będzie miało 2 
oddziały. Uważamy, że będzie to duża pomoc dla 
młodych mam, które będą chciały wrócić do pracy, 
a nie mają z kim zostawić w domu swojej pociechy.
Czy równą uwagę przykłada się do realizacji za-
dań służby zdrowia, oświaty, kultury co do zadań 
gospodarczych?
Jeśli chodzi o służbę zdrowia, to nastąpiło rozdziele-
nie praktyki prywatnej od gminnego ośrodka zdro-
wia. Jak zwykle przy podziale, powstały problemy. 
Ale obie placówki mają się dobrze, udział pacjentów 
kształtuje się mniej więcej po połowie. W ośrodku 
zdrowia funkcjonują gabinety stomatologa (gabinet 
prywatny) oraz lekarza rodzinnego i ginekologa. 
Przy obu punktach medycznych funkcjonują apteki.

Zrealizowaliśmy program poprawy bazy oświa-
towej. Oświata w Gminie Zagrodno to 5 szkół pod-
stawowych i 1 gimnazjum. Przy każdej szkole funk-
cjonuje boisko sportowe oraz fi lia Gminnej Biblioteki 
Publicznej. Poprawiliśmy stan techniczny obiektów 
oświatowych. Posiadamy coraz lepiej wyposażone i 
urządzone obiekty sportowe. Stworzyliśmy również 
bogatą bazę sportowo – rekreacyjną i kulturalną. 

W roku 2008 wydaliśmy monografi ę gminy Za-
grodno. Po każdej sesji wydawane jest czasopismo 
gminne pod nazwą „Wójtowe Wieści” w ilości 500 
egzemplarzy. Mamy dwa zespoły ludowe: „Macie-
rzanka” z Wojciechowa i „Swojacy” z Zagrodna. 
Oba zespoły utrzymywane są przez urząd gminy 
– pomagamy im jak tylko i ile tylko możemy. Na 
terenie gminy funkcjonuje 5 klubów sportowych 
piłki nożnej. Na boiskach w Olszanicy i Zagrod-
nie wybudowano trybuny sportowe, korzystając ze 
środków z Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto w 
szkołach funkcjonują szkolne kluby sportowe. 
Co stwarza większe problemy w gminie: bezrobocie 
czy zagrożenie powodziowe?
Bezrobotnym pomagamy organizując prace inter-
wencyjne. To duża pomoc dla ludzi znajdujących 
się bez pracy. Nie wszyscy jednak doceniają pomoc 
gminy. Nie każdy zachowuje się w sposób odpowie-
dzialny i kompetentny. Często zamiast pracować, 
wolą przyjść do opieki społecznej po zapomogę. W 
tym roku zostało przyjętych ok. 15 osób                   – 
byli to wszyscy chętni, którzy wyrazili swoje zain-

teresowanie. 
Temat powodzi jest bardzo trudny. Skora to rzeka 

górska, która jest bardzo nieprzewidywalna, jeśli 
chodzi o występowanie ze swojego koryta. W tym 
roku naszą gminę nawiedziły 4 powodzie. Straty 
oszacowano na 1.500 tysięcy złotych. Uważam, że 
dopóki nie zostanie zrealizowany program Odra 
2006 i nie będzie zbudowany zbiornik retencyjny 
w Jastrzębniku, takie sytuacje będą miały miejsce.
Jak Pan Wójt ocenia stan bezpieczeństwa gminy: 
jakie są pozytywy i jakie zagrożenia?
Zadbaliśmy o poprawę bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego, budując drogi gminne o nawierzchni as-
faltowej a także współuczestniczyliśmy w budowie 
dróg powiatowych, chodników i zatok autobusowych 
wzdłuż dróg wojewódzkich i powiatowych. Odbudo-
waliśmy gruntownie wszystkie kładki dla pieszych. 
Przyczyniliśmy się też do przebudowy i moderniza-
cji koryta rzeki Skora. Ogólnie rzecz biorąc Gmina 
Zagrodno należy do bezpiecznych. Niestety, zaczyna 
pojawiać się zjawisko narkomanii i to budzi duży 
niepokój. Poza oddziaływaniem poprzez komisję ds. 
przeciwdziałania narkomanii niewiele można zrobić. 
Prowadzony jest monitoring  tego zjawiska, a dane 
podawane są do wiadomości Rady Gminy. Duży 
nacisk kładziemy na rozwój kultury i sportu wśród 
młodzieży, do użytku oddawane są nowe obiekty, 
które mają służyć młodzieży w wolnym czasie, tak 
aby nie sięgali po używki. Przy kościele parafi alnym 
w klubie Emaus dla zainteresowanych istnieje moż-
liwość spotkań i rozmów. 
Gmina posiada perełkę historyczno – architekto-
niczną w postaci zamku w Grodźcu. Jak wygląda 
dzień dzisiejszy i perspektywy zamku?
Zamek z roku na rok rozszerza swoją działalność kul-
turalno – turystyczną i przyciąga coraz więcej gości 
z całej Polski. Organizacja imprez jest coraz bardziej 
profesjonalna. Np. Święto Wina i Miodu aktualnie 
jest o wiele bardziej atrakcyjne niż organizowane 
kilka lat temu. Wszyscy mamy satysfakcję. Rów-
nocześnie trwają prace remontowe. Przy pomocy 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz fi nansów Gminy Zagrodno udało się dokonać 
remontu dachów na zamku (poza częścią hotelową), 
wybudowano drogę asfaltową biegnącą od kościoła 
do zamku. Sprawny jest system odwadniający dro-
gę. Uzupełniono kostką bazaltową odcinki dróg na 
terenie zamku.  

Obecnie Zakład Usług Turystycznych „Zamek 
Grodziec” znajduje się w stanie likwidacji. Od 1. 
stycznia 2011 roku zostanie przekształcony w Zamek 
Grodziec Sp. z o.o. Jest to spowodowane zmianami 
w ustawie o fi nansach publicznych, które wchodzą 
w życie właśnie od przyszłego roku. 
Rozmowę przeprowadzili: 
Magdalena Przydryga i Aleksander Borys
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Chodziarze przed wyjazdem do Bolesławca

Reprezentacja Złotoryi w chodzie sportowym

Okolicznościowy kasownik

Dyplom Mieczysława Kiwki

W środku Eugeniusz Pach, 
po lewej Michał Kujawiakowski

Śpiewa chór nauczycielski

Tandemy

wiec-Złotoryja, przyznany w 
Złotoryi 20. lipca 1969 r., co 
uznaliśmy za nie lada sensa-
cję. Ku naszemu zaskoczeniu 
i radości udało się w maju 2010 
r. nawiązać kontakt z Maria-
nem Marzyńskim, głów-
nym autorem i realizatorem 
Turniejów Miast,  od 40 lat 

mieszkającym w Bostonie w USA (Internet nie 
zna granic!). Dziękujemy również Zofi i Karab-
czyńskiej, Wandzie Worsztynowicz, Elżbiecie 
Łukjańczuk, Alfredowi Michlerowi, Józefo-
wi Banaszkowi, Leszkowi Plebankiewiczowi, 
Adamowi  Pałce, Jerzemu Grochowskiemu, 
Edwardowi Sosnowskiemu i Władysławowi 
Grockiemu. Bez wymienionych osób powstanie 
niniejszego tekstu nie byłoby możliwe.

Premierowy turniej miast odbył się w kwiet-
niu 1964 r., zmierzyły się Pułtusk i Ciechanów. 
W sumie odbyło się siedemnaście takich imprez, 
z udziałem 34 miast. Jeden turniej miał cha-
rakter międzynarodowy (Zakopane-Smokovec), 
w ostatnim wystąpiły Złotoryja i Bolesławiec. 
„Wybrańcy”, czyli „prowincjonalne miastecz-
ka”, przygotowywali się miesiącami, transmisje 
skupiały tłumy telewidzów. Tak o idei i jej zna-
czeniu pisze Marian Marzyński: Sam pomysł był 
adaptacją francuskiego INTERVILLE (”Między 
miastami”), ale w warunkach polskich był to 
zupełnie inny program, o treściach społecznych 
i aluzjach politycznych, cenzura partyjna nie 
wiedziała, co z tym zrobić, z jednej strony były 
to „igrzyska” pokazujące aktywność ludzi na prowincji, 
a z drugiej był  to program przeniesiony z cywilizacji 
zachodniej, propagujący prywatną inicjatywę ludzi i 
pomijający „osiągnięcia” socjalizmu. Turniej Miast 
pokazywał Polskę wolnej konkurencji, igrzyska ludzi, 
którzy ujawniali swoje talenty w imieniu własnym, a 
nie skompromitowanej „socjalistycznej  wspólnoty”. 
Miejscowi sekretarze partii udawali, że były to ich dru-
żyny, ale obraz telewizyjny mówił co innego: to jest ta 
Polska, która mogłaby być, gdyby zrzuciła sobie z karku 
polityków, kraj inicjatywy jednostek. Po zorganizowa-
niu „złotoryjskiego” turnieju, Marian Marzyński, w 
ramach emigracji związanej ze skutkami Marca 1968 
r., wyjechał z Polski i nikt potem jego dzieła nie mógł 
kontynuować. 

Nieprzypadkowo doszło właśnie do takiej for-
my rywalizacji z Bolesławcem. 29. stycznia 1966 r. 
przedstawiciele władz miejskich Bolesławca, Złotoryi 
i Oleśnicy podpisali umowę w sprawie rywalizacji mię-
dzymiastowej w zakresie lepszego zaspokojenia potrzeb 
ludności tych miast. Złotoryję reprezentowali Przewod-
niczący Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu 
Franciszek Górzański oraz Przewodniczący Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej Władysław Sinek. Uzgod-
niono, że przedmiotem rywalizacji będzie działalność 
rad narodowych, rozwój usług dla ludności, poprawa 
stanu ulic i chodników, podnoszenie stanu sanitarnego 
i estetycznego miast, opieka i oświata sanitarna nad 
młodzieżą szkolną, rozwój spółdzielczego budownic-
twa mieszkaniowego, rozwój oświaty, kultury i spor-
tu, udział ludności w czynach społecznych (punktację 
określał załącznik). Rywalizacja trwać miała przez 
okres kadencji (kończyła się właśnie w 1969 r.) z moż-
liwością przedłużenia na następne lata. Przedstawiciele 

złotoryjan pamięta ów turniej, lecz sporny okazał się 
z początku choćby wynik rywalizacji oraz ilość kon-
kurencji. Nasze nadzieje rozwiała zarówno Telewizja 
Polska oraz Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fa-
bularnych w Warszawie, gdzie nie zachowały się taśmy 
z nagraniami naszego turnieju. Zawiodły nas zasoby 
Archiwum Państwowego w Legnicy, w których nie 
znaleziono np. sprawozdań z turnieju (tak, jak gdyby nie 
zainteresował on władz miasta ani i np. odpowiednich 
komisji Miejskiej Rady Narodowej). Nie pozostało nam 

nic innego, jak żmud-
ne odnalezienie żyją-
cych jeszcze uczestni-
ków tamtych zmagań 
i zebranie ich relacji a 
także odszukanie np. 
artykułów prasowych 
i fotografi i. 

W takich oko-
licznościach w sie-
dzibie TMZZ doszło 
do kilku spotkań, w 
których uczestniczy-
li przede wszystkim 
zawodnicy, broniący 
barw Złotoryi w cho-
dzie sportowym: Mi-
chał Kujawiakowski 
(podówczas Sroka), 
Tadeusz Gliński, 
Andrzej Zdaniuk,  
Tadeusz Kuczyński, 
Marian Gratkowski, 
Mieczysław Kiwka i 
Mirosław Sarna. Ta-
deusz Gliński zacho-
wał nawet oryginalną 
koszulkę uczestnika 
z napisem „Turniej 
Miast” i numerem, a 
Mieczysław Kiwka 
dyplom za uczest-
nictwo w zwycięskiej 
sztafecie marszów 
ulicznych przed te-
lewizyjnym turnie-
jem miast Bolesła-

W Kronikach „Echa Złotoryi” staramy się po-
ruszać nieopisane jeszcze tematy z dziejów 
miasta i okolic. Gdzieś na początku 2009 r. 

uświadomiliśmy sobie, że mija czterdzieści lat od jedy-
nego w swoim rodzaju wydarzenia w historii Złotoryi, 
jakim był Telewizyjny Turniej Miast z Bolesławcem. 
Mieliśmy nadzieję, że jeszcze w ubiegłym roku uda 
się odtworzyć jego przebieg, znaleźć zdjęcia, pamiąt-
ki, relacje itp. Okazało się szybko, że nie jest to taka 
prosta sprawa. Z jednej strony wielu starszych wiekiem 

trzech miast podpisali  jeszcze w dniu 20. maja 1967 t. 
protokół dodatkowy, który nieco zmienił zakres rywali-
zacji. Co łączyło te miasta? Dwa pierwsze z pewnością 
górnictwo miedzi a dwa ostatnie przemysł obuwniczy. 
Rywalizacja z Oleśnicą dość szybko się wypaliła, na-
tomiast z Bolesławcem rozszerzyła nawet na obszar 
powiatów. Corocznie podsumowywano rywalizację, 
znamy jej wyrywkowe rezultaty: w informacji przy-
gotowanej w marcu 1969 r. na sesję Powiatowej Rady 
Narodowej, czytamy, że pierwsze dwa lata rywalizacji 
tj. 1966 i 1967 przyniosły zdecydowane zwycięstwo 
powiatu złotoryjskiego, wyniki roku ubiegłego [1968 
– RG] tylko w nieznacznym stopniu przychyliły szalę 
zwycięstwa na stronę powiatu bolesławieckiego… 41 
: 39 na korzyść Bolesławca. Złotoryja była lepsza w 
rolnictwie i leśnic-
twie oraz ochronie 
przeciwpożarowej, 
Bolesławiec w go-
spodarce komunal-
nej, pomocy spo-
łecznej i czynach 
społecznych, remis 
zanotowały: sport i 
turystyka, przemysł 
i handel, oświata i 
kultura oraz budow-
nictwo i utrzymanie 
dróg. Przy ustalaniu 
szczegółów telewi-
zyjnego Turnieju 
Miast obie strony 
mogły być optymi-
stami.

W Złotoryi 
ogólny nadzór nad 

t u r -
niejowymi przygotowaniami powierzo-
no najprawdopodobniej Stanisławowi 
Millerowi, ówczesnemu dyrektorowi 
Powiatowego Domu Kultury, oraz Ada-
mowi Kukli, a reprezentację pięćdzie-
sięciu chodziarzy trenował od maja 
1969 r. Michał Kujawiakowski (Sroka). 
Miasto przystroiły stosowne napisy i 
drewniane postumenty. Poczta Polska 
stosowała okolicznościowy kasownik 
z wizerunkiem Baszty Kowalskiej (lub 
herbem Bolesławca) i napisem: „TV 
Turniej Miast Bolesławiec-Złotoryja 
27-07-69”.

Turniej prowadzili najbardziej chy-
ba znani wówczas prezenterzy telewi-
zyjni – w Złotoryi Jan Suzin, w Bole-
sławcu Eugeniusz Pach. Warszawska 
ekipa mieszkała w świeżo oddanym do 

użytku hotelu „Pod Basztą”. 
Punktację podawano na specjal-

nej tablicy umieszczonej na wieży 
widokowej kościoła NNMP. Ducha 
walki podtrzymywała orkiestra gór-
nicza pod batutą Jana Werbowego. 
Zapamiętano hasło skandowane 
przez Bolesławiec: „Chociaż złoto 
w nazwie macie z Bolesławcem nie 
wygracie”. Turniej zakończył się 
zwycięstwem Bolesławca 9 : 7. 

Udało się stworzyć listę wszyst-
kich szesnastu konkurencji, lecz na-
dal znaki zapytania dotyczą miejsca 
ich rozegrania oraz zwycięzców 
(bardzo liczymy na uzupełnienia 
czytelników): 

1. kucie przez kowali przedmio-
tów stalowych (spawanie?) – Zło-
toryja, zwyc. Bolesławca
2. chód sportowy – Bolesławiec, zwyc. jak wyżej
3. rozpoznawanie „na węch” specyfi ków przez apte-
karzy – Bolesławiec, zwyc. j.w.
4. potyczki muzyczne (występy chóru lub zespołu 
muzycznego)  – Złotoryja, zwyc. Bolesławca
5. najgłośniejszy krzyk – oba miasta, zwyc. ?
6. tandemy (rowery pięcioosobowe) – Złotoryja, 
zwyc. Złotoryi
7. paczkowanie (ważenie?) cukru – Złotoryja, zwyc. 
Bolesławca
8. wysyłanie paczek na wagę – Złotoryja, zwyc. Bo-
lesławiec
9. pytania o mieście – Złotoryja, zwyc. ?
10. układanie kostek przy pomocy wózków akumu-
latorowych – ?, ?
11. opowiadanie wnuczek o dziadkach – Złotoryja, 
zwyc. Złotoryi
12. wrzucanie kuli do komina przez kominiarzy – ?, ?
13. krawiectwo (przyszywanie guzików) – ?, zwyc. 
Złotoryi
14. 1orkiestry dęte – ?, ?
15. rywalizacja drwali – ?, ?

16. przeciąganie liny – ?, zwyc. Bolesławca

Spróbujmy wymienić ustalonych złotoryjskich 
uczestników poszczególnych konkurencji:

1. Drudzic
2. Tadeusz Kiciński, Mieczysław Kiwka, Michał Ku-
jawiakowski (Sroka), Zbigniew Królikowski, Stefan 
Mokszanowski, Edward Gębacki, Antoni Kolmer, 
Bolesław Surowiecki, Karol Pluta, Edward Lubański, 
Stefan Sroka, Jan Sobczak, Włodzimierz Koczański, 
Andrzej Zdaniuk, Edward Szklarz, Józef Rosiński, 
Mirosław Sarna, Tadeusz Wilk, Marian Gratkow-
ski, Tadeusz Kuczyński, Tadeusz Gliński, Stanisław 
Merunowicz, Lorkowski, Józef Mielczarek, Longin 
Stefanowicz 
3. Władysław Staronka
4. Chór Związku Nauczycielstwa Polskiego przy 

PDK (nazwiska panieńskie): Krystyna Nowotna, 
Urszula Bartkiewicz, Mirosława Nawrocka, Maria 
Francuz, Zenobia Chołoniewski, Elżbieta Miller, Ma-
ria Pawłowska, Mieczysława Słowińska, Zdzisław 
Francuz (dyrygent), Elżbieta Fijałkiewicz, Genowefa 
Laszkiewicz, Teresa Styczeń, Stanisława Chaim, Ja-
nina Kirpan, Krystyna Masiuk, Krystyna Klewko, 

Piwowarczyk, Ewa Kuklińska, Helena Kraśnicka, 
Bogdana Chrzanowska, Listwan, Teresa Abrahamo-
wicz, Stefania Mojszczak, Jadwiga Kaliciak, Stani-
sława Janiszewska, Krystyna Czajkowska, Alfred 
Michler, Paskal Szopowski, Janowski (?), Henryk 
Hanebach, Stanisław Kukliński, Augustyn Pakul-
ski, Czesław Skorupski, Edward Kopczak, Tadeusz 
Klonowski, Stefan Lacher, Jerzy Grochowski, Jerzy 
Chmielewski, Bolesław Listwan, Michał Łesiuk, Jan 
Szczypel, Marian Listwan, Leopold Chmielowski, 
Lucjan Woźniak, Piotr Klonowski, Jerzy Pydzik, 
Stanisław Miller (prezes chóru). 
6. rodzina Nowodyłów, 7. Siemińska, 8. Barbara 
Dwojak, Krystyna Woch, Helena Lis, 11.Mikołaj 
Parchimowicz z wnuczką Jolantą Pawlikowską.

 „Gazeta Robotnicza” donosiła nazajutrz po tur-
nieju: Mieszkańcy obu miast walczyli ambitnie w cie-
kawych konkurencjach…Większych nieporozumień nie 
było, choć pomiary hałasu trzeba było powtarzać, bo 

Ostatni Turniej MiastOstatni Turniej MiastOstatni Turniej Miast

Złotoryja - Bolesławiec 1969Złotoryja - Bolesławiec 1969Złotoryja - Bolesławiec 1969
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Zmagania farmaceutów

Publiczność także na dachach

Uczestnicy Turnieju - 2009 r. Od lewej: Jerzy Grochowski, An-
drzej Zdaniuk, Marian Gratkowski, Tadeusz Gliński (w oryginal-
nej koszulce), Michał Kujawiakowski, Tadeusz Kuczyński

Otwarcie punktu przedszkolnego przy SP w Wilkowie-Osiedlu

A.M.: Oświetlenie ulic też do łatwych nie należy - 
podnoszono ten problem na sesjach RG.
M.L.: Instalacje oświetlenia ulicznego rozbudowujemy 
sukcesywnie. Obecnie wszystkie miejscowości, chociaż 
nie w 100%, posiadają oświetlenie. W ciągu ostatnich 
18 lat gmina zainstalowała nowe oświetlenie w: Łaź-
nikach, Lubiatowie, Wysocku, Rzymówce, Kopaczu, 
Wyskoku, Wilkowie, Jerzmanicach-Zdroju, Sępowie, 
Brenniku, Kwiatowie oraz rozbudowano istniejące 
oświetlenia w wielu innych miejscowościach. Łącz-
nie zainstalowano 593 lampy. Rozwijające się ostatnio 
budownictwo mieszkaniowe rodzi konieczność uzupeł-
nienia oświetlenia przy nowych osiedlach.
A.M.: To sprawy wymierne. Przejdźmy do tych, któ-
rych żadną jednostką zmierzyć się nie da: kultura, 
oświata, zdrowie. Na początek kultura.
M.L.: Gruntowne remonty przeszły wszystkie świetli-
ce, niektóre nawet kilka razy. Miejscowości, które ta-
kich obiektów wcześniej nie posiadały, w chwili obecnej 
mogą się poszczycić nowymi świetlicami. Tak się stało 
w Gierałtowcu, Prusicach, Ernestynowie, Wilkowie - 
Wsi i Kopaczu. W nowych lokalach powstały świetlice:  
w Lubiatowie i Leszczynie. Aktualnie w budowie jest 
świetlica w Nowej Wsi Złotoryjskiej. Wszystkie świe-
tlice zyskały nowe wyposażenie, prawie wszystkie zo-
stały wyposażone w węzły sanitarne. W gminie obecnie 
funkcjonuje 19 świetlic; każda ma swojego gospodarza 
organizującego pracę świetlicy, w szczególności zajęcia 
dla dzieci.
A.M.: Kto i w jakim trybie  nadzoruje realizację zadań 
gospodarzy świetlic, np. prowadzenie kronik miej-
scowości?
M.L.: Świetlice i ich gospodarze są w strukturze gmin-
nej instytucji kultury jaką pełni Biblioteka Publiczna 
Gminy Złotoryja. Pracę świetlic nadzoruje  dyrektor 
biblioteki. W przypadku małych świetlic zatrudnie-
nie  jest w niewielkim wymiarze: ¼ lub 1|5 etatu. W 
większości świetlic rola gospodarza ogranicza się do 
udostępnienia świetlicy, utrzymania porządku i czy-
stości w świetlicy i wokół niej. Dobrze byłoby, gdyby 
każda świetlica prowadziła kronikę. Niestety nie udało 
nam się wprowadzić tego jako obowiązek gospodarza 
świetlicy. Jest kilka świetlic, gdzie z własnej inicjatywy 
gospodarze dokumentują działalność. Zależy to głów-
nie od inwencji gospodarza i w moim przekonaniu tak 
to powinno się odbywać.
A.M.: A biblioteki?
M.L.: Organizacyjnie świetlice podlegają gminnej 
instytucji kultury, a rolę tę pełni Biblioteka Publiczna 
Gminy Złotoryja, która nadzoruje też pracę czterech 
bibliotek: w Rokitnicy, Gierałtowcu, Wilkowie-Osiedlu 
i Jerzmanicach-Zdroju. Zarówno księgozbiór bibliotek, 
jak i wyposażenie świetlic  są sukcesywnie uzupełnia-
ne. Od kilkunastu lat biblioteki wspólnie ze świetli-
cami, oprócz codziennej pracy, organizują zajęcia  w 
czasie ferii szkolnych dla dzieci, które nie wyjeżdżają 
na wypoczynek. W każdej bibliotece od kilku lat jest 
bezpłatny dostęp do Internetu. W Wilkowie- Osiedlu w 
budynku świetlicy funkcjonuje od 2003 roku Gminne 
Centrum Informacji.
A.M.: Czy organizacja oświaty jest „dopasowana” do 
potrzeb roku 2010?
M.L.: Od 1996 roku gmina jest organem prowadzącym 
dla szkół. Przejmowaliśmy szkoły w okresie głębokie-
go kryzysu fi nansowego  w oświacie, gdy brakowało 
środków na przysłowiową kredę. Znaczące środki z 
budżetu rokrocznie uzupełniają subwencję oświatową 
otrzymaną przez gminę z budżetu państwa. Oprócz 
środków, kierowanych na bieżące utrzymanie szkół, 
realizowane są remonty i inwestycje. Kapitalny remont 
przeszły budynki gimnazjum w Lubiatowie i Wilkowie- 
Osiedlu. Wymienione zostały wszystkie okna w Szkole 
Podstawowej w Wilkowie-Osiedlu, Gierałtowcu, czę-
ściowo w Rokitnicy oraz w gimnazjum w Lubiatowie. 
Nowy dach otrzymał jeden z budynków szkolnych w 
Rokitnicy i gmach główny oraz sala gimnastyczna SP 
w Wilkowie- Osiedlu. Tradycyjne kotłownie węglowe 
w budynkach szkół w Wilkowie-Osiedlu i Gierałtowcu 
zamieniono na kotłownie gazowe. Gimnazjum w Lu-
biatowie ogrzewane jest z kotłowni olejowej.

Rokrocznie prowadzone są bieżące remonty we-
wnątrz budynków. W chwili obecnej na ukończeniu 
jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu 

Na początku obecnej kadencji 
„Echo Złotoryi” opublikowało 
wywiad z wójtem Gminy Złoto-

ryja Marią Leśną, przedstawiając jej 
„prywatną” sylwetkę. Umówiliśmy się, 
że pod koniec kadencji przedstawimy 
drugą stronę medalu, czyli Marię Le-
śną jako szefową gminy. Cztery lata 
minęły w oka mgnieniu. Tak samo 
niepostrzeżenie sama gmina osiągnę-
ła pełnoletniość. Dzisiejszy wywiad 
musi więc być przysłowiowym „2 w 
1”: kadencja i „18”.
Alfred Michler:  Powojenne polskie samorządy obcho-
dzą XX -lecie działalności. Wiejska Gmina Złotoryja 
jest nieco młodszą, ale pełnoletnia też już jest.
Maria Leśna: Nowe prawo zastało naszą gminę we 
wspólnej jednostce z miastem Złotoryja. Bardzo szybko 
okazało się, że w dobie samorządności interesy gminy 
wiejskiej i miejskiej są bardzo zróżnicowane i radni z 
terenu gminy w porozumieniu z mieszkańcami dopro-
wadzili do podziału wspólnej jednostki administracyj-
nej na dwie odrębne gminy. Od 1. kwietnia 1992 roku 
gmina rozpoczęła swoją działalność. Nowe prawo dało 
wiele możliwości. Urząd Gminy przestał otrzymywać,  
jak do tej pory,  znaczone pieniądze, a zyskał określone 
źródła dochodów, które samorząd może przeznaczyć na 
zadania własne, określając je  we wspólnie opracowa-
nym budżecie.  Od lat systematycznie realizowany jest 
program, który ma na celu przede wszystkim poprawę 
jakości życia mieszkańców gminy.
A.M.: Jakie priorytety wyznaczyły sobie nowe władze?
M.L.: Najważniejsze sprawy, jakie sobie wyznaczy-
liśmy do realizacji, to: zaopatrzenie mieszkańców w 
wodę, poprawę jakości dróg, budowę sieci kanaliza-
cyjnych, budowę oświetlenia drogowego i wiele jesz-
cze spraw dotyczących remontów świetlic, odbudowy 
ogniw LZS, a także poprawy bazy szkolnej, chociaż 
oświata nie była wtedy zadaniem własnym gminy.
A.M.: Przyjrzyjmy się bliżej konkretnym problemom 
– bolączką wszystkich społeczeństw  i środowisk wiej-
skich jest standard infrastruktury technicznej.
M.L.: Postaram się w dużym skrócie przedstawić 
zmiany, jakie zaszły w infrastrukturze technicznej w 
gminie.  Wybudowano 97 km sieci wodociągowych w 
15. miejscowościach i przyłączono do tych sieci 811 
posesji.  Wybudowano nowe ujęcia wody w Podolanach 
i Gierałtowcu. Wybudowano  124 km sieci kanalizacyj-
nych i skanalizowano 18 miejscowości, przyłączając 
do sieci kanalizacyjnej 881 posesji. Wybudowano sieci 
gazowe dla miejscowości Wilków, Wilków – Osiedle, 
Gierałtowiec i Brennik- łącznie ponad 20 km gazocią-
gu. Zlikwidowano stare, nie spełniające wymogów, 
oczyszczalnie w Wilkowie - Osiedlu i Ernestynowie, 
włączając te osiedla do nowych sieci. Wybudowano 
nową oczyszczalnię ścieków w Lubiatowie.
A. M. : To duży wysiłek organizacyjny i fi nansowy- 
skąd pochodziły środki?
M.L.:  Na wszystkie z tych inwestycji pozyskano do-
fi nansowanie ze źródeł zewnętrznych tj. z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, a także z funduszy Unii Europejskiej, gdzie 
skorzystaliśmy z Funduszu SAPARD, ZPORR, RPO, 
INTERREG. Dzięki wymienionym wyżej inwestycjom 
100% mieszkańców gminy ma dostęp do wody z sieci 
wodociągowej, 96%  mieszkańców ma dostęp do sieci 
kanalizacji sanitarnej, blisko 30% korzystać może z 
gazu ziemnego. 
A.M.: Radnych bardzo absorbował stan dróg.
M.L.: Bardzo wiele zmieniło się w sieci dróg. Nowe 
asfaltowe nawierzchnie otrzymały drogi gminne w 10. 
miejscowościach. Nowe drogi asfaltowe połączyły 18 
miejscowości. Łącznie powstało na terenie gminy 25,5 
km nowych dróg. Niezależnie od tego szereg dróg grun-
towych zostało utwardzonych materiałem kamiennym, 
pozyskanym z naszych kopalni bazaltu. 23 przystanki 
autobusowe zostały wyposażone w nowe wiaty przy-
stankowe. 

o salę gimnastyczną i 
blok żywieniowy. W 
nowym obiekcie znaj-
dzie też swoje miejsce 
fi lia biblioteki gmin-
nej. W wyniku reformy 
oświatowej oraz wsku-
tek zmian demografi cz-
nych w 2001r. miała 
miejsce reorganizacja 
sieci szkolnej w gminie. 
Aktualnie funkcjonują 
4 szkoły podstawowe i 
2 gimnazja. Stowarzy-
szenie, które zawiązało 
się w tym roku w Ro-
kitnicy od września br. 
prowadzi  Gimnazjum 
w Rokitnicy.
A.M.: Byłbym nierze-
telny wobec samego 
siebie, gdybym nie za-
pytał o przypadek Pru-
sic: czy tak duża i na-
bierająca rozpędu wieś nie ma szans na własną szkołę?
M.L.: W chwili obecnej takiej możliwości nie widzę. 
Niestety liczba dzieci systematycznie spada. Ponadto 
teren byłej szkoły jest już zagospodarowany na inne 
cele, brak też miejsca na boisko przyszkolne. Musieliby-
śmy zaczynać zupełnie od nowa. Aktualnie w Prusicach 
jest 47 dzieci w wieku szkoły podstawowej (łącznie z 
6-latkami). Ale dbamy o dzieci i młodzież z Prusic. W 
miejscu dawnej szkoły mają przepiękną świetlicę, jesz-
cze w tym roku przy świetlicy powstanie plac zabaw, a 
na boisku sportowym szatnia.
A.M.: Jak samorząd gminy radzi sobie z opieką przed-
szkolną?
M.L.: Od kilku lat gmina prowadzi przy szkołach pod-
stawowych edukację przedszkolną dla dzieci pięciolet-
nich, a od września br. przy każdej ze szkół stworzone 
zostały warunki do przyjęcia dzieci młodszych. W 
oparciu o środki unijne EFS uruchomiliśmy 3 punkty 
przedszkolne dla 55 dzieci. 

W ostatnich kilku latach dla młodszych i starszych 
dzieci instalujemy place zabaw. Są już w takie obiekty 
w 10 wsiach gminy.
A.M.: Sport to wychowanie i zdrowie- jedno i drugie 
kosztuje  …
M.L.: Działalność sportowa na terenie gminy opiera się 
głównie na zajęciach sportowych w szkołach i ogniwach 
Ludowych Zespołów Sportowych. W 1992 r., gdy gmina 
rozpoczęła swoją samodzielną działalność, istniał tylko 
jeden klub sportowy- „Iskra Jerzmanice”. Następnie 
kolejno wznawiały działalność LZS-y w Podolanach, 
Rokitnicy, Wilkowie-Osiedlu, Lubiatowie, Brenniku, 
Prusicach; powstały też nowe ogniwa w Nowej Wsi 
Złotoryjskiej i Ernestynowie. Obecnie z działalności 
wycofały się LZS Brennik i Podolany. Nowe szatnie 
otrzymały zespoły w Jerzmanicach- Zdroju, Rokitnicy,  
Ernestynowie, Prusicach i Nowej Wsi Złotoryjskiej.

Drużyny piłkarskie grają w zorganizowanych roz-
grywkach piłki nożnej klasy A i B. Oprócz zespołów 
trenujących piłkę nożną na terenie gminy aktywną dzia-
łalność od lat prowadzi Uczniowski Klub Sportowy 
„Żak” w Gierałtowcu, który osiąga znaczące sukcesy 
na szczeblu krajowym w tenisie stołowym. W Szkole 
Podstawowej i gimnazjum w Wilkowie-Osiedlu duże 
osiągnięcia mają młodzi siatkarze. W 2009r. w ramach 
rządowego programu „Moje boisko - Orlik 2012”, w 
Wilkowie-Osiedlu został wybudowany kompleks boisk 
wielofunkcyjnych. 
A.M.: Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie… Może 
się jednak dowiemy?
M.L.: Duże zmiany zaszły w organizacji opieki zdro-
wotnej. Reforma w tej dziedzinie spowodowała, że wiej-
skie ośrodki zdrowia zamiast podległości szpitalowi, 
zyskały samodzielność i bezpośrednie fi nansowanie 
z Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie znaczy to, że 
nie wspieramy tej działalności; pomagamy w remon-
tach oraz zakupie sprzętu specjalistycznego. Aktualnie 
funkcjonują  na terenie gminy 3 ośrodki zdrowia: w 
Gierałtowcu, Rokitnicy i Wilkowie-Osiedlu. Razem 
tworzą Gminny Zespół Opieki Podstawowej, w którym 
istnieją 3 gabinety lekarza rodzinnego oraz 2 gabinety 
stomatologiczne.
A.M.: To chyba  nie wszystkie zadania gminnego sa-
morządu.

M.L.: Wraz z samodzielnością, gminy zyskały wiele 
kompetencji i zadań. W okresie 20 lat, kompetencji 
znacznie przybyło. Część zadań,  gminy wykonują na 
zlecenie wojewody. Dotyczy to  np. opieki społecznej, 
gdzie GOPS przejął z czasem bardzo szeroki wachlarz 
spraw i oprócz zajmowania się podopiecznymi potrze-
bującymi opieki socjalnej wypłaca zasiłki rodzinne, 
zaliczki alimentacyjne, opiekuje się i pracuje z osobami 
dotkniętym uzależnieniem alkoholowym.
A.M.: Podobnie jest chyba z samym Urzędem Gminy?
M.L.: Urząd Gminy nie jest już dziś  tylko pracodawcą 
dla urzędników, ale rokrocznie organizuje pracę dla 
ok. 30 osób bezrobotnych i we współpracy z Powia-
towym Urzędem Pracy stara się chociaż w pewnym 
stopniu pomóc osobom poszukującym zatrudnienia. 
Dzięki systemowi prac publicznych i interwencyjnych 
udaje się rozwiązać wiele problemów z zakresu prac 
porządkowych, jak też przeprowadzić szereg bieżących 
remontów, zwłaszcza świetlic, bibliotek, chodników, 
utrzymania czystości na przystankach autobusowych, 
utrzymania drożności rowów melioracyjnych, przygo-
towania terenów imprez organizowanych przez gminę.
A.M.: Przez całe 18 (20) lat okresu przemian, tkwiła 
Pani Wójt w centrum wydarzeń - początkowo jako 
czynnik opiniodawczy, później realizacyjny, wreszcie 
decyzyjny. Zdecyduje się Pani Wójt na krótkie resum-
me?
M.L: Podsumowując , można z pewnością stwierdzić, 
że czas samorządu to dobry okres dla gminy. Cały 
katalog przemian, zwłaszcza idących w kierunku po-
prawy warunków życia mieszkańców, był możliwy 
dzięki wielu czynnikom. Dwa najważniejsze z nich to:  
określone dochody własne gmin  i ludzie. Możliwość 
swobodnego wyboru swoich przedstawicieli, radnych, a 
także kompetencje Rady Gminy, pozwalają na wspólne 
kształtowanie rozwoju gminy, wspólne poszukiwanie i 
wykorzystywanie możliwości pozyskiwania środków 
zewnętrznych. Duża liczba osób ma swój, mniejszy 
lub większy, wkład w przemiany jakie zaszły w ciągu 
ostatnich 20 lat oraz kończącej się kadencji. Serdecznie 
im za to dziękuję. Pracuję z piątą  kadencją radnych. U 
wszystkich znajdowałam zrozumienie i chęć wspólne-
go działania. Radni kolejnych kadencji konsekwentnie 
pomagali mnie i pracownikom urzędu.

W dowód wdzięczności za prace na rzecz gminy, 
i te bezpośrednie , jak też za wieloletnią  współpracę,  
uhonorowałam pamiątkowym medalem ponad 200 
osób, w tym radnych wszystkich kadencji, sołtysów, 
pracowników oświaty, kultury, służby zdrowia, przed-
stawicieli przedsiębiorstw, organizacji społecznych.

Uważam, że w nowej kadencji władze samorzą-
du gminy winny systematycznie wdrażać, nakreślone 
przed 18. laty założenia, nie zaniedbując tych, które 
przyniosą nowe czasy np. pozyskiwania nowych źródeł 
energii, dokończenie remontu kościoła w Rokitnicy, 
dalsza poprawa estetyki miejscowości, promocja gmi-
ny itp. i co najważniejsze - włączenie mieszkańców 
poszczególnych miejscowości w kształtowanie życia w 
swojej małej ojczyźnie. Ważne, w moim przekonaniu, 
jest, żeby mieszkańcy nie zamykali się w domach, ale 
spróbowali coś wspólnie dla siebie zrobić. W wielu 
wsiach naszej gminy ten proces już się dzieje i  mam 
nadzieję, że rozwinie się w całej gminie.
A.M.: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Alfred Michler

organizatorzy nie ustalili dokładnie zasad. Również 
książkowy poker nie dostarczył nam spodziewanych 
emocji z winy prowadzących rozgrywkę, którzy nie 
bardzo wiedzieli, o co w tej zabawie chodzi. Były to 
jednak prawie jedyne usterki widowiska. Dyskusyjna 
jednak była rywalizacja miast w nadawaniu przesy-
łek pocztowych, zwłaszcza że decydowała nie ilość, 
lecz ostateczna suma opłat. W celu zdobycia jednego 
punktu wysyłano paczki z cegłami, nieprawdopodob-
ne telegramy („wpadnij do mnie na kielicha”). Osta-
tecznie mieszkańcy Bolesławca wydali ponad 20 tys. 
złotych, Złotoryja tylko o połowę mniej….Końcowe 
przemówienia oj-
ców walczących 
miast były niemal 
szczytem elegan-
cji (podziękowa-
nia zwycięzców, 
gratulacje po-
k onanych).[…] 
Zdaniem Alfreda 
Michlera walka 
była wyrównana, 
lecz złotoryjscy 
uczestnicy róż-
nych konkurencji 
do dzisiaj są prze-
konani, że jurorzy 
byli „bardziej bo-
lesławieccy”… 
Gdyby m.in. jed-
nak naszych cho-
dziarzy sędziowie 
tak niemiłosiernie 
nie karali za rze-
kome podbiega-
nie, wynik mógł 
być dla Złotoryi 
korzystny… Suzin tak fl egmatycznie czytał pytania o 
mieście (konkurencja była na czas), że gołym okiem 
było widać przewagę Pacha nad nim, a w dodatku 
z trzech minut – jedną minutę drużyna straciła na 
źle sformułowane pytanie o Gimnazjum Łacińskim. 

Długo jeszcze komentowano 
nieobiektywność Ireny Dzie-
dzic, która w warszawskim 
studiu „wyciągnęła” remis 
dla Bolesławca w rywaliza-
cji chórów (wbrew stanowi-
sku wybitniejszego muzyka 
Stefana Rachonia). Opinię o 
stronniczości sędziów, oce-
niających chód sportowy w 
Bolesławcu, podtrzymują 
wszyscy zawodnicy tej kon-
kurencji. 

Za drugie miejsce Zło-
toryja otrzymała nagrodę w 
wysokości 500 tys. złotych. 
Próbowano przeznaczyć ją 
na budowę amfi teatru przy 
ul. T. Kościuszki. Niestety 
nie wiemy, jaki był jej osta-
teczny cel, skoro, jak wia-
domo, amfi teatr nigdy nie 
powstał.

Okazało się „przy oka-
zji”, że impreza w lipcu 1969 
r. nie była jedynym turniejem 
pomiędzy tymi miastami! 
Przed lipcem 1969 r. ukazał 
się w „Słowie Polskim” arty-
kuł Kto odniesie ostateczne 
zwycięstwo w turnieju miast? 
autorstwa Lesława Millera 
(zachowany w unikalnym ar-
chiwum domowym Edwarda 
Sosnowskiego). W artykule 
czytamy m.in.: Telewidzo-
wie z całego województwa 
mogli w ostatnią niedzielę 
emocjonować się turniejem 
miast rozegranym między 
Bolesławcem i Złotoryją. Nie 
był to turniej, jakie organi-
zuje warszawska telewizja…
rozegrał się bowiem w studio 
telewizji wrocławskiej. Przed 

kamerami wystąpili ojcowie obu miast, Stanisław 
Kalak i Władysław Sinek [ci sami Przewodniczący 
Prezydiów MRN podpisali umowę w 1966 r. – RG], 
pokazano amatorskie fi lmy, występy zespołów arty-
stycznych, zaprezentowano historię miast i wyekspo-
nowano zdjęcia ciekawszych obiektów historycznych 
i współczesnych. Przedstawiono także osiągnięcia 
młodzieży szkolnej. Historię miasta lepiej niż bole-
sławiecki rywal omówił złotoryjanin Jan Przybylski, 
wygraliśmy również w kategorii fi lmu amatorskiego, 
remis przyniosła prezentacja fotografi i, w sumie mecz 
zakończył się zwycięstwem Złotoryi 11 : 7. Autor 
artykułu zaznaczał, że rozstrzygnięcie ostateczne na-

stąpi za miesiąc, gdy podsumowane zostanie jeszcze 
oszczędzanie na książeczkach PKO i walka z „papier-
komanią” w urzędach.komanią” w urzędach.

Gmina ZłotoryjaGmina ZłotoryjaGmina Złotoryja
Poprawiamy jakość życia mieszkańcówPoprawiamy jakość życia mieszkańcówPoprawiamy jakość życia mieszkańców
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Agnieszka Radziejewska 
z redaktor naczelną Magazynu ONA

Kandydaci do Rady Miejskiej w Złotoryi z Okręgu nr 3:
Andrzej Piekut, Tadeusz Oleksów, Barbara Andrysiak

Echo Złotoryi: Pracuje pan w KSSD a oprócz tego 
prowadzi działalność gospodarczą, jak zamierza pan 
znaleźć czas na sprawowanie mandatu radnego?
Andrzej Piekut: Pracując blisko 20 lat na przysłowiowe 
dwa etaty można wypracować sobie metody na znalezie-
nie wolnego czasu.
Miasto zainwestowało w utworzenie strefy gospodar-
czej, z pewnością jest to potrzebna inwestycja, ale czy 
prywatni przedsiębiorcy nie powinni także liczyć na 
jakieś wsparcie ze strony miasta? 

Patrząc na powstającą strefę ekonomiczna, na nowy 
prywatny zakład, widzę bardzo duże różnice w trak-
towaniu. Prywatny zakład (mówię na bazie swoich do-
świadczeń) nie ma żadnych przywilejów, bądź pomocy 
ze strony urzędów. Należałoby pomóc młodym w tych 
pierwszych krokach, poprzez np. zmniejszenie podatków 
od nieruchomości, udzielenie kredytów nisko lub wcale 
nieoprocentowanych.
Złotoryja w coraz większym stopniu się korkuje. Praw-
dopodobnie powstanie obwodnica, ale to nie popra-
wi znacząco przepustowości ul. Staszica w godzinach 
szczytu. 
Problem motoryzacji, to problem całej Polski, nie tylko 
naszego miasta. Patrząc na Złotoryję (zanim zostanie 
zbudowana długo oczekiwana obwodnica) widzę czaso-
we rozwiązanie – należałoby ograniczyć ruch samocho-
dów ciężarowych, skierować na ul. Grunwaldzką i 3-go 
Maja. Problem jest we wiadukcie, który od blisko 20 lat 
stoi nieużywany, a skutecznie blokuje przejazd samocho-
dów ciężarowych  ze względu na swoje 3,5 m wysokości.
Dużo pan podróżuje po kraju. Czy zauważył pan jakieś 
rozwiązania, które można by było przenieść na nasze 
podwórko?
Podróżuję po wielu polskich i nie tylko polskich mia-
stach,  zobaczyłem, ile się robi w celu wypromowania 
miejscowości i ściągnięcia turysty. My w Złotoryi mamy 
co promować i jest wiele możliwości. Brakuje nam pa-
miątek, numizmatów promujących miasto i okolice. Brak 
nam miejsc parkingowych dla autobusów turystycznych.
Górnik Złotoryja ma aspirację gry w IV lidze, ale czy 
jest sens dofi nansowywania tego klubu, gdy inne dys-
cypliny sportu mają większe osiągnięcia i to mniejszym 
nakładem środków?
Jeśli chodzi o klub sportowy „Górnik” tu nie mam wąt-
pliwości, on musi istnieć. Co to za miasto, czy wieś, co 
nie ma swojej drużyny piłkarskiej. Nieważne, w jakiej 
gra lidze, oby jak najwyżej! Inne dyscypliny też trzeba 
wspierać,  bo kiedy zdobywają sukcesy, wszyscy jeste-
śmy z tego dumni.

Echo Złotoryi: Jak ocenia pani tegoroczny budżet? Coś 
zwróciło pani szczególną uwagę?
Barbara Andrysiak: Czytając treść dostępnej uchwały, 
widzimy, że w budżecie tym przewidywane przychody 
są niższe od przewidywanych kosztów. Pozwala to na 
osiągnięcie założonych celów bez wysiłku. Jest to tzw. 
budżet „luźny:. Jest on sprzeczny z podstawowym ce-
lem budżetu optymalnego, który powinien być planem 
realistycznie napiętym, stawiać ambitne, ale osiągalne 
cele, motywujące do zaangażowania się w pracę. Nie 
mam dostępu do prognozowanego rachunku zysków i 
strat, który w połączeniu z planem wydatków inwesty-
cyjnych i harmonogramem spłat zadłużenia daje obraz 
dostępności środków pieniężnych i pokazuje niezbędny  
stopień dźwigni.
W dotychczasowych radach miejskich rzadko zasiadali 
księgowi, a przecież główną rolą radnego jest zatwier-

dzanie budżetu miasta. Jak 
szczegółowo po-
w i n n i 

radni 
zagłębiać się 

w zagadnienia budżetowe?
Z treścią budżetu miasta, 
przed jego zatwierdzeniem, 
radni powinni szczegóło-
wo być zapoznani. Są to 
procesy skomplikowane i 
wymagają od radnego nale-

Echo Złotoryi: Czy radny powinien zajmować się 
dziurami w chodnikach?
Tadeusz Oleksów: Może nie jest to zadanie medial-
nie nośne, ale ważne dla mieszkańców, którym np. 
dziura w chodniku utrudnia codzienne funkcjono-
wanie. Radny jako przedstawiciel lokalnej społecz-
ności nie tylko ją reprezentuje, ale przede wszystkim 
ma obowiązek niesienia pomocy w rozwiązywaniu 
różnorakich problemów. Dla jednych problemem bę-
dzie brak obwodnicy, a dla innych właśnie dziura w 
chodniku. Dla przykładu podam, że chodnik z taką 
straszącą od miesięcy dziurą na ul. Złotej na moją 
interwencję został w ciągu kilku dni naprawiony.
Jest pan radnym już drugą kadencję, nie czuje się 
pan wypalony?
Absolutnie nie, a wręcz przeciwnie. Każdy nowy rok 
pracy to dodatkowe doświadczenie, nowe sprawy, 
wyzwania, nowe rozwiązania, obserwacje i podejmo-
wanie decyzji. Ciągłość kadencji to też zaleta – nie 
traci się czasu na poznawanie specyfi ki pracy radne-
go. To także większa możliwość realizacji dobrych 
projektów do końca. Tak samo jest z doświadcze-
niem w pracy zawodowej, im go więcej, tym lepiej. 
Najważniejsze to lubić ludzi i nie popaść w rutynę.
Oczekuje pan większej liczby cyklicznych imprez 
nad zalewem, a tym czasem centrum miasta pod tym 
względem wydaje się całkowicie martwe.
Ma pan rację. Nie wspomniałem o centrum, ponieważ 
trwa tam od dłuższego czasu remont i nawet pieszo 
trudno się poruszać. Uważam, że tzw. głośne impre-
zy powinny odbywać się nad zalewem, natomiast 
centrum powinno tętnić życiem bez szczególnego 
zakłócania spokoju okolicznym mieszkańcom i bez 
zamykania ruchu kołowego. Mogłyby tam odbywać 
się np.: różnego rodzaju jarmarki i wystawy. Sam 

żytej wiedzy i doświadczenia. Radny powinien być w 
stanie poświęcić dużo czasu na wykonywanie swoich 
obowiązków.
Już niedługo kurek z unijnymi dotacjami zostanie moc-
no przykręcony. Jak pani uważa, w jakim momencie 
miasto powinno zacząć oszczędzać?
Na dzień dzisiejszy „ kurek z unijnymi dotacjami zostanie  
mocno przykręcony” po 2013 roku. W tym czasie mia-
sto powinno jeszcze jak najwięcej złożyć odpowiednich 
wniosków inwestycyjnych do UE i uzyskać pozytywną 
akceptację. Co nie oznacza, że nie można poszukiwać 
innych źródeł fi nansowania, takich między innymi jak 
fundusze celowe czy przygraniczne związki partnerskie.
Czy uważa pani, że nasze miasto stać na wybudowanie 
i utrzymanie krytego basenu?
Sprawa wybudowania i utrzymania w mieście kryte-
go basenu kąpielowego jest dość kontrowersyjna wśród 
mieszkańców miasta. Ja osobiście uważam, że na wy-

budowanie takiego basenu w połączeniu z bazą re-
habilitacyjną naszego szpitala miasto jest stać. 

Natomiast  sprawa zwrotu poniesionych nakła-
dów inwestycyjnych i bieżących kosztów jego 
utrzymania uzależniona będzie od przyjętej 
strategii działania ewentualnego przyszłego 
menedżera tego obiektu.
Skoro stać nas było na budowę i bieżące 

utrzymanie hali sportowej, uważam że powie-
dzie się również inwestycja w budowę basenu 

kąpielowego.
Kultura w naszym mieście to głównie występy ze-

społów muzycznych podczas Dni Złotoryi połączone z 
ponadprzeciętnym spożyciem piwa. Czy pani zdaniem 
możliwe jest zaproponowanie mieszkańcom bardziej 
ambitnego programu obchodów święta  miasta?
Chcemy, aby nasze miasto było przyjazne dla mieszkań-
ców, bezpieczne w dzień i w nocy, bez pijanej młodzieży. 
Musimy pamiętać, że do sprawnego działania każdej 
organizacji najważniejsi są ludzie, a umiejętne zarządza-
nie nimi i sposób komunikacji wewnętrznej to podstawa 
sukcesu. W pamięci zachowują się jedynie burze, cisza 
naszej uwagi nie przyciąga.

chętnie odwiedzam inne miasta podczas takich im-
prez.
Co to jest program „Miasto przyjazne mieszkań-
com”?
W programie tym zawarte jest wszystko to, co uprzy-
jemni i ułatwi życie w naszym mieście. To m.in. ofer-
ta kulturalna i edukacyjna, infrastruktura drogowa, 
czystość i porządek, możliwości zawodowego roz-
woju, wygląd miasta, atrakcyjność turystyczna itp.
Zdrowa konkurencja wśród miast w tym zakresie 
zmusza i mobilizuje władze samorządowe do więk-
szej dbałości o najefektywniejsze zaspokajanie po-
trzeb mieszkańców.
Co można uczynić, by władza samorządowa była 
bardziej przejrzysta?
Czytać w ich myślach, patrzeć na ręce i zdobywać ich 
serca. A tak na poważnie, to władza samorządowa 
powinna mówić, co chce zrobić, pokazać co zrobiła i 
nie zapomitnać, że wszystko co robi, to robi dla mia-
sta i jej mieszkańców. Przede wszystkim mieszkańcy 
powinni być informowani o kluczowych decyzjach 
dla miasta, a ich opinia winna być brana pod uwagę. 
To przecież oni nam zaufali i dali władzę. Powinni 
więc uzyskiwać pełne informacje o decyzjach pod-
jętych na sesjach, znać tematykę i jej realizację na 
komisjach problemowych oraz zapoznawać się z in-
formacjami burmistrza z wydarzeń między sesjami. 
Informacje te mogłyby ukazywać się np. w lokalnej 
prasie. Ta wiedza być może bardziej mobilizowałaby 
mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu i 
rozwoju miasta.

Pani Agnieszka to wysoka, szczupła młoda 
kobieta. Ma poczucie humoru i ambitne 
plany na przyszłość. Pracuje w biurze 

ekologicznym w Złotoryi. W wolnych chwi-
lach zajmuje się tym, co kocha najbardziej, czyli 
projektowaniem biżuterii. 
Milena i Majka Słodownik: Co Panią skłoniło, aby 
tworzyć biżuterię? 
Agnieszka Radziejewska: Hmm… Tak na-
prawdę, to zwykły zbieg okoliczności. Nigdy 
nie lubiłam robić, a tym bardziej nosić 
biżuterii. Przypadkiem kiedyś, gdy 
surfowałam w Internecie, weszłam 
na stronę osoby, która akurat zaj-
mowała się biżuterią. Mnie zawsze 
ciągnęło do ręcznych robótek. Lecz 
haftowanie i szydełkowanie krzywo 
mi wychodziło, więc pomyślałam, że 
może spróbuję zrobić coś w kierunku bi-
żuterii. Założyłam własną działalność i tak zaczęła 
się moja „ przygoda ”. 
M. i M. Od jakiego czasu zajmuje się Pani biżu-
terią?
A.R. Tak około od 3 lat. Przyznam szczerze, że po-
czątki nie były łatwe. Ale w każdym razie, bardzo się 
cieszę, że właśnie w ten sposób mogę się rozwijać. 
Uwielbiam to wręcz.
M. i M. Utrzymuje się Pani tylko z wykonywania 
biżuterii?
A.R. Ależ skąd. To tylko moje wspaniałe hobby. Na 
co dzień pracuję w biurze w Złotoryi, choć mało osób 
wie, że taka działalność u nas istnieje.
M. i M. Skąd czerpie Pani pomysły na nowe ko-
lekcje? 
A.R. Oj, ze wszystkiego. To są ludzie, przyroda, na-
strój jak również sytuacja. Przeważnie wszystko wy-
konuję z minerałów szlachetnych i półszlachetnych, 
lecz bywa, że wpadnie mi w oko jakiś kamyczek i 
kupuję go. Następnie kładę go na półkę i czeka na 
swoje przeznaczenie. Czasem zerknę na niego i nagle 
wpada mi jakiś pomysł na nowy wisiorek. 
M. i M. W jaki sposób reklamuje Pani swoje wy-
roby? 
A.R. Tak naprawdę, to sama dostaję propozycje od 
projektantów i fotografów. Również polecają mnie 

moi klienci. 
M. i M. Ma Pani swoich stałych 
klientów? 
A.R.Tak, mam. Jak najbardziej. 
Jest część klientów, którzy wra-
cają do mnie, a są tacy, którzy 
zamawiają tylko na jakieś oka-
zje. Są osoby, które już mają swój 

pomysł i potrzebują osoby, 
która to wykona. Nie 

jest tak łatwo spro-
stać wymaganiom 
klientów. Muszę 
się kierować ich 
gustem, wyglą-
dem, stylem. 
Raz będzie to 

strzał w dziesiąt-
kę, a raz... szukanie 
dalej. 
M. i M. Wysoko ceni Pani swoją pracę? 

A.R. Tak i to bardzo. Szanuję swój czas, zaan-
gażowanie i skrupulatność. Wszystko, co robię, to 
z wielką precyzją i dokładnością. Dlatego nie wy-
obrażam sobie sprzedać jakiś wisiorek wyłącznie za 
cenę samego materiału. 
M. i M. Sporo czasu zajmuje Pani w y -
konanie biżuterii?
A.R. To zależy od skomplikowania 
wzoru. Są kolczyki, które zrobię w 
pół godziny, a także takie, które zajmą mi 
3 dni. Raz zdarzyło mi się robić wisiorek 3 
miesiące. Ale na szczęście, szybciej go sprzedałam 
niż robiłam. To jest drogie hobby i zdaję sobie z tego 
sprawę. Gdy handel stoi, wtedy nie mam okazji do 
rozwijania się, a moje ambicje są ogromne.
M. i M. Co sądzi rodzina o Pani hobby?
A.R.Na początku myśleli, że oszalałam. Nie wierzy-
li, że naprawdę fascynuję się biżuterią. Raz mówią, 
że bardzo ładny wisiorek, a czasem, że się nie po-
doba. Ja kocham moje hobby i nie wyobrażam sobie 
teraz robić coś innego. 
M. i M. Bierze Pani udziały w konkursach, wy-
stawach?
A.R. Akurat teraz biorę udział w konkursie na brosz-
kę. Rzadko to robię, ale ostatnio znalazłam właśnie 

takiego typu strony w Internecie i postanowiłam 
spróbować. Muszę jeszcze wykonać dwa projekty. 
Na tej stronie skupieni są różni projektanci, arty-
ści, którzy posiadają dużą wyobraźnię i nie boją się 
wyzwań. Dla nas to jest pewnego rodzaju zabawa. 
M. i M. Ma Pani jakieś osiągnięcia na swoim kon-
cie? 
A. R. Niedawno zostałam zaproszona na wystawę w 
Warszawie. Byli tam jubilerzy z 30- letnim doświad-

czeniem. Bardzo mi się tam podobało, ponieważ 
poznałam tam mnóstwo fantastycznych ludzi. 
Dla mnie osiągnięciem jest już fakt, że wy-
trwałam i że nadal pragnę iść do przodu. 

Mam nadzieję, że kiedyś w Le-
gnicy ukaże się moja kolekcja. 
Co roku odbywa się tam impre-

za, a ludzie zjeżdżają się z całego 
świata, aby pokazać swoje prace. 
M. i M. Czy uważa się Pani za ar-

tystkę? 
A.R. Zdecydowanie nie. Gdy ktoś nazywa mnie 
artystką, to się krępuję. Czasem mogę się nazwać 
projektantką, lecz na pewno nie artystką. To, co ro-
bię, jest moją pasją, kocham to i zawsze będę tylko 
zwykłym człowiekiem z wielkimi ambicjami. Star-
cza mi zupełnie, że spełniam własną pasję.
Maja i Milena Słodownik

Z kandydatami na radnych rozmawiał 
Robert Pawłowski

Z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa To-
warzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej 
zorganizowało konkurs „Od pomysłu do prze-

mysłu”. 
Patronat honorowy nad konkursem  objęli: Bur-

mistrz Miasta Złotoryja Ireneusz Żurawski oraz Wójt 
Gminy Złotoryja Maria Leśna. 

W I etapie wzięło udział 102 uczniów. Do fi nału, 
który odbył się 11 października 2010 r.,  przeszło 18 
uczestników. Wyniki przedstawiają się następująco:

Kategoria Szkół Podstawowych:
I miejsce:   Mateusz  Kityk - SP nr 1 w Złotoryi
II miejsce:  Filip Buczek - SP nr 1 w Złotoryi
III miejsce: Kamila Litwin - SP nr 1 w Złotoryi
Kategoria Szkół Gimnazjalnych:
I miejsce:   Anna Karst - Gimnazjum nr 1 w Zło-

toryi
II miejsce:  Katarzyna Pazera - Gimnazjum nr 

1 w Złotoryi

III miejsce: Nikola Batek - Gimnazjum nr 1 w 
Złotoryi

III miejsce: Agata Niemczycka - Gimnazjum nr 
1 w Złotoryi

Kategoria Szkół Ponadgimnazjalnych:
I miejsce:   Maria Cukrowska  - Zespół Szkół 

Zawodowych w Złotoryi
II miejsce:  Anna Matuszewska - Zespół Szkół 

Zawodowych w Złotoryi
III miejsce: Judyta Chmie-

lowska - Zespół Szkół Za-
wodowych w Złotoryi

W uroczystości wręczenia 
nagród udział wzięli m.in.: 
Burmistrz Złotoryi Ireneusz 
Żurawski, Wójt Gminy Złoto-
ryja Maria Leśna, Prezes TMZZ 
Aleksander Borys oraz Prze-
wodniczący Rady Programowej 
ODiODZZ Roman Gorzkowski.

Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy wyników i zapra-
szamy do udziału w kolejnych 
konkursach organizowanych 
przez TMZZ.

Zarząd TMZZ

Fot. Anna Kojro

Fot. Cezary Skała

Kreatywna pasjaKreatywna pasjaKreatywna pasja
przeciw masowej tandecieprzeciw masowej tandecieprzeciw masowej tandecie

Konkurs rozstrzygniętyKonkurs rozstrzygniętyKonkurs rozstrzygnięty

Pomagajmy Pomagajmy Pomagajmy 
młodym młodym młodym 
przedsiębiorcomprzedsiębiorcomprzedsiębiorcom

Ciągłość kadencji to zaletaCiągłość kadencji to zaletaCiągłość kadencji to zaleta

„Luzy” w budżecie„Luzy” w budżecie„Luzy” w budżecie



222222 Październik 2010 232323

Z
A

B
A

W
Y

 Z
 H

IS
TO

R
IĄ

Z
A

B
A

W
Y

 Z
 H

IS
TO

R
IĄ

Z
A

B
A

W
Y

 Z
 H

IS
TO

R
IĄ

Z
 Ż

Y
C

IA
 T

M
Z

Z
Z

 Ż
Y

C
IA

 T
M

Z
Z

Z
 Ż

Y
C

IA
 T

M
Z

Z

Święta  Jadwiga urodziła się między 1178 a 1180. 
W wieku 12 lat została wydana za mąż za księ-
cia śląskiego Henryka I Brodatego. Urodziła 

siedmioro dzieci. Była fundatorką 
kościołów i klasztorów, prowadziła 
religijne życie. Starała się o pomoc 
chorym i ubogim. W Środzie Ślą-
skiej i Trzebnicy otworzyła szpital 
dla trędowatych. Była osobą nie-
zwykle skromną. Zaangażowała 
się w ożywienie życia religijnego 
Śląska. Zmarła 15. października 
1243 roku.

To już trzynasty raz, z pewno-
ścią nie pechowy, zmagaliśmy się na 
trasie ścieżki św. Jadwigi, by zdobyć 
Wzgórze Zamkowe w Rokitnicy. 
W tegorocznej edycji wzięła udział 
rekordowa liczba Rajdowiczów, co 
świadczy o dużym zainteresowaniu 
historią św. Jadwigi wśród dzieci i 
młodzieży. Na trasę biegnącą trady-
cyjnie Ścieżką Św. Jadwigi, wyru-
szyło blisko 350 uczniów z 13 szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z 
terenu miasta, gminy i powiatu.

Pogoda nie była łaskawa, ale też nie popsuła za-
bawy na trasie. Rajd rozpoczął się już w kościele św. 
Jadwigi.  Wszystkich zebranych przywitał ksiądz 
Jacek, który poprowadził mszę świętą i  przybli-
żył uczniom postać patronki kościoła. W imieniu 
organizatorów historię imprezy przedstawił prezes 
TMZZ  Aleksander Borys. Oczywiście nie mogło 
się obejść bez omówienia spraw organizacyjnych, a 
także co ważne, bezpieczeństwa na trasie. Uroczy-
stość uświetnił swoim występem zespół „Diakonia” 

pod kierunkiem Marka Terembuły. 
Po krótkiej modlitwie, przy niezbyt sprzyjającej 

początkowo pogodzie, w zwartej grupie wyruszy-

liśmy na trasę. Zatrzymując się przy tzw. kamie-
niach medytacji, wyznaczających przebieg ścieżki, 
uczniowie z poszczególnych szkół podstawowych 
odczytywali wybrane fragmenty życiorysu Św. Ja-
dwigi. Prowadzący rajd p. Alfred Michler rozszerzał 
je i uzupełniał. Opowiedział uczniom o historii po-
wstania i tworzenia ścieżki, rosnących przy niej 28 
drzewkach „przyjaźni i pojednania” oraz wkładzie 
w jej utworzenie uczniów złotoryjskich szkół. Przy 
piątym kamieniu i drzewku poświęconemu Papieżo-
wi Janowi Pawłowi II wspólnie odśpiewaliśmy Jego 

Wszystko zaczęło się parę miesięcy temu, 
gdy przy stoisku TMZZ podczas jednej z 
imprez nad zalewem przystanął Marek Mi-

krut, członek zarządu Stowarzyszenia Miłośników 
Kowar. Spytał o interesujące go wydawnictwa oraz 
złotoryjskie zamierzenia i działające tutaj organiza-
cje a następnie zaprosił na imprezy organizowane 
przez SMK. Zapowiedział wizytę jego przedsta-
wicieli a my zobowiązaliśmy się wystąpić w roli 
gospodarzy.

7 sierpnia odwiedzili nasze miasto członkowie 
SMK: Bogumiła Donhefner, Janina Janota, Marek 
Mikrut, Jan Wojdan (jednocześnie przewodniczący 
zespołu konsultacyjnego ds. organizacji pozarządo-
wych przy burmistrzu Kowar), Franciszek Gawor, 
Grażyna Rodziewicz i Michał Drak. Zakończeniem 
spaceru po złotoryjskiej Starówce była wizyta w 
Domu Nauczyciela „Bacalarus”. Reprezentanci 
TMZZ, Kazimiera Tuchowska, Józef Banaszek 
oraz niżej podpisany, już wtedy z podziwem słuchali 
relacji o bardzo różnorodnych pomysłach i przed-
sięwzięciach SMK, nie tylko dotyczących tradycji 
górniczych. Zauważyliśmy, że wśród gości są nie 

tylko prawdziwi zapaleńcy ale i osoby w młodym 
wieku (ze smutkiem pomyśleliśmy wtedy o średniej 
wieku działaczy TMZZ). Staraliśmy się przedstawić 
i nasz dorobek, z dumą prezentując sale Ośrodka, 
wręczyliśmy nieco złotoryjskich wydawnictw.

Do Kowar pojechaliśmy 11 września, gdy odby-
wały się Dni Kowar (do wyżej wymienio-
nych dołączył Cezary Skała z nieodłącz-
nym aparatem fotografi cznym). Foldery 
zapowiadały, że ich głównym hasłem 
będzie wieczorny Zlot Duchów Podziemi, 
połączony z przemarszem straszydeł po 
kowarskiej Starówce (jednak musieliśmy 
wrócić do domu wcześniej). Dni Kowar 
organizują władze miasta wspólnie ze 
stowarzyszeniami, ośrodkiem kultury i 
miastami partnerskimi. Występują miej-
scowe kapele i zespoły, artyści, towarzy-

szą jarmarki, odczyty itp. Wzięliśmy przeto udział 
w sesji zorganizowanej w Ratuszu, podczas której 
prelegenci opowiadali o historii, legendach, zabyt-
kach i bogactwach naturalnych Ziemi Kowarskiej a 
następnie znaleźliśmy się w siedzibie SMK. Mieści 
się ona w malowniczej starej kamieniczce niedaleko 
Rynku, na parterze i piętrze ma kilka sal pełnych 
pamiątek i eksponatów. Jest to właściwie małe mu-
zeum a dzięki jego organizatorom ocalone zostały 
niezwykle cenne zabytki kowarskiego górnictwa. 
Członkowie SMK pełnią tutaj społeczne dyżury i 
dlatego muzeum czynne jest właściwie przez cały 
tydzień i odwiedzane przez licznych turystów, o 
czym mieliśmy okazję się przekonać. W planach 
Stowarzyszenia jest m.in. adaptacja ogrodu i po-
dwórza, wymagająca niemałych środków. Dyskusja 
dotyczyła oczywiście i dalszej współpracy – posta-
nowiliśmy zaangażować w nią Złotoryjskie Towa-
rzystwo Tradycji Górniczych oraz naszą górniczą 
orkiestrę. Następne spotkanie zaplanowaliśmy na 
grudzień 2010 r.

ulubioną „Barkę”. 
Wraz z poprawiającą się z każdą chwilą pogo-

dą, bezpiecznie dotarliśmy do Wzgórza Zamkowe-
go w Rokitnicy. Na miejscu czekało na wszystkich 
rozpalone ognisko i poczęstunek. Piekąc kiełbaski 
uczniowie odpoczywali po trudach wędrówki.  W 
tym samym czasie organizatorzy rajdu wybrali spo-
śród przygotowanych przez uczestników znaczków 
rajdowych ten najładniejszy. Trzeba przyznać, że 
nie wszyscy przyłożyli się do tego zadania, ale ten, 
kto poświęcił odrobinę czasu, wie, że było warto. 

Rywalizację wygrali uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Brochocinie. Ich znaczek stanie się logiem 
przyszłorocznego rajdu Jadwiżańskiego.

Każda grupa otrzymała dyplomy za udział w 
rajdzie. Wejście pod Wzgórze Zamkowe to nie lada 
wyczyn, więc podziękowanie jak najbardziej się 
należało. Kto był, ten wie, jak bardzo udany był te-
goroczny Rajd. Tych, których nie było, pozostaje 
jedynie zaprosić na kolejny, XIV Rajd ścieżką św. 
Jadwigi. 

Małgorzata Szcześniak, Monika Ziębora

Niestety mało jest in-
formacji o wyglądzie 
tych strojów, zwłasz-

cza w średniowieczu, bo w 
tamtych czasach przedstawia-
no na rysunkach i obrazach 
raczej warstwy rządzące. 
Mimo to daje się zauważyć, 
że stroje mieszczańskie róż-
niły się znacznie od strojów 
dworskich. Przede wszystkim 
ich wygląd nie zmieniał się 
tak często. 

Charakterystycznym ele-
mentem stroju mieszczki był 
czepek mający za zadanie 
zakrywać włosy. Tkaniny 
nie były bogate, miały mniej 
ozdób. Suknia nie mogła mieć 
trenu, bo przeszkadzałby w 
codziennej pracy. Mieszczka 
obowiązkowo nosiła mieszek 
(torebkę) na drobiazgi  i pie-
niądze, bo przecież chodziła 
na zakupy. Mieszek był przy-
troczony do paska sukienki.

W dzisiejszej odsło-
nie przedstawiamy typowy 
–  naszym zdaniem – strój 
mieszczki z przełomu  XIV 
/ XV wieku.

Zużycie mate-
riału:
długość materia-
łu 3,50 m (szer. 
tkaniny minim. 
150 cm)
Ozdobna 
pasmanteria 
na rękawy, dół 
spódnicy i na 
mieszek ok. 
25,00 m
Ozdobna 
pasmanteria 
na riuszkę do 
dekoltu 0,90 m 
(gotowa riuszka 
ok. 0,55 m)
Sznurek do 
boków bluzki 
2*1,50 m
Guziki obcią-
gnięte tą samą 
tkaniną co cały 
strój 7 sztuk + 2 
sztuki do ręka-
wów.
Sznurek (rze-
myk) do mieszka 
0,5 - 1,00 m

Wykrój dla rozmiaru 36-38
Bluzka „udaje” dwie rzeczy: 

wierzchni gorsecik i spodnią bluzkę.

Bluzka w wycięciu dekoltu ozdo-
biona białą bawełnianą riuszką. Guzi-
ki obciągnięte tkaniną. Na rękawach 
ozdobna taśma ułożona w ukośną krat-
kę zszyta osobno i jako całość naszyta 
na dolną cześć rękawa. Dopiero teraz 
można połączyć górną i dolną część 
rękawa. Pętelki po bokach wykona-
ne z tej samej taśmy co ozdoby przy 
rękawach. Sznurek ściągający bluzkę 
to może być zwykła sznurówka do 
butów. Pamiętajmy, że w stroju śre-
dniowiecznym nic nie może błyszczeć. 
Należy wybierać produkty zbliżone 
wyglądem do lnu.

Spódnica w dole ma mieć szero-
kość całej tkaniny. Może być w pasie 
zmarszczona lub ułożona w głębokie 
fałdy. Spódnica nie może mieć zamka 
błyskawicznego, jest zapięta w pasie 
na guzik na tzw. zakładkę. Na dole 
ozdobiona dwoma paskami taśmy tej 
samej, co przy rękawach. 

Czepek w otoku może być ozdo-
biony bawełnianą pasmanterią lub ko-
ronką (koniecznie bawełnianą). Kolor 
w zależności od upodobań. Czepek na-
leży tak przymarszczyć, aby wygodnie 
układał się na głowie oraz zakrywał 
całe włosy. W średniowieczu kobie-
ty zamężne nie pokazywały włosów  
publicznie. 

Torebkę (mieszek) można mieć 
skórzaną, można też uszyć z tej samej 
tkaniny co cała suknia. W bocznym 
pasku łączącym obie części mieszka 
można naszyć taką samą taśmę i w taki 
sam sposób, jak na rękawach.

Fot. Agnieszka Młyńczak

Fot. Cezary Skała

Fot. Cezary Skała

Fot. Cezary Skała

Fot. Agnieszka Młyńczak

pasku łączącym obie części mieszka 
można naszyć taką samą taśmę i w taki 
sam sposób, jak na rękawach.

grudzień 2010 r.
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Burmistrz Józef Kołcz w czasie konkur-
su podnoszenia beczki z piwem podczas 
„Wiankó” pod Wielisławką

A inne zadania?
Nie jest to może takie pilne, ale coś z tym trzeba będzie 
zrobić. Starostwo mieści się w budynku miasta. Gdy 
burmistrz powiedział nam, że czynsz roczny za budynek 
będzie wynosił 300 tys. zł rocznie, zaczęliśmy szukać 
jakiejś alternatywy. Po negocjacjach czynsz został ogra-
niczony, ale tylko do końca tego roku, czyli do końca 
kadencji do kwoty 100 tys zł + vat. Jeżeli ten czynsz 
wzrośnie, będziemy musieli pomyśleć o przeniesieniu 
się do innego budynku. Mamy pewne koncepcje, gdzie 
to zrobić i jak to zrobić.
Ulica Kolejowa?
Chyba tak. 
W informacjach o pracy zarządu powiatu od lipca do 
września nie znalazłem ani słowa odnośnie zatrzymania 
pana starosty oraz kierownika wydziału budownictwa. 
Czy to było na tyle nieistotne wydarzenie, że nie zostało 
poruszone na posiedzeniach zarządu?
Co może zarząd w tej sprawie zrobić? Zarząd nie ma 
żadnego tytułu, żeby się tym zajmować. 
Czyli była to sprawa nieistotna z punktu widzenia pracy 
zarządu, pracy starostwa powiatowego?
Organy starostwa są tak skonstruowane, że zarząd jest 
organem wieloosobowym, a starosta jest tylko przewod-
niczącym zarządu. Nie został odwołany zarząd – został 
wyjęty tylko jeden człowiek z zarządu. Pozostała część 
zarządu czyli cztery  osóby funkcjonują normalnie. Nie 
zmieniło to w żaden istotny sposób funkcjonowania za-
rządu jako organu rady powiatu. Nawet sobie nie wyobra-
żam, co by zarząd mógł w tej sprawie zrobić. 
Skądinąd wiem jednak, że rozmawialiście państwo na 
zarządzie o tej sprawie.
Rozmawialiśmy o strategii dotyczącej dalszego postę-
powania, gdy pojawił się ofi cjalny wniosek o odwołanie 
starosty. Było kilka wariantów. Można było przegłosować 
odwołanie starosty zgodnie z wnioskiem opozycji, co 
byłoby równoznaczne z odwołaniem całego zarządu i na 
bazie większości powołać nowy zarząd. Albo odwołać 
starostę i zostawić opozycji powołanie nowego zarządu, 
co byłoby chyba trudne, bo nie widziałem, żeby opozycja 
robiła w tym kierunku jakieś zabiegi. Po tych rozmowach 

Robert Pawłowski: Powiat sam w sobie jest trochę 
dziwnym tworem. Z jednej strony to namiestnik wła-
dzy państwowej, z drugiej zaś reprezentuje miesz-
kańców. Czy na tym tle nie ma konfl iktu interesów?
Józef Sudoł: Zakres sprawowania przez powiat funkcji 
władzy państwowej jest stosunkowo niewielki. Osobiście 
mam taką koncepcję, która będzie realizowana w tych 
wyborach: powiat powinien być organem samorządowym  
służącym gminom do realizacji zadań, przekraczających 
ich obszar lub zakres. Szkolnictwo ponadgimnazjalne, 
drogi powiatowe, opieka szpitalna, nowoczesna komuni-
kacja. W wyborach, które teraz idą , byłem inicjatorem 
powstania listy, wójtów i burmistrzów, którą nazwaliśmy 
Współpraca na rzecz powiatu. Jest to  lista konstruowana 
przez wójtów i burmistrzów, którzy mam nadzieję wpro-
wadzą do rady powiatu swoich przedstawicieli i będą 
dzięki temu mieli wpływ na funkcjonowanie powiatu. 
Nie jest to lista polityczna,  znaleźli się na niej ludzie 
od lewicy do umiarkowanej prawicy. Powiat generalnie 
powinien być gminny,  powinien służyć gminom – nie 
państwu. Idąc jeszcze dalej – powinien być przez gminy 
powoływany.  Myślę, że próba stworzenia reprezentacji 
gmin w radzie powiatu jest krokiem w dobrym kierunku. 
Tymczasem powiat staje się areną walki politycznej 
sterowanej od góry.
Uważam, że zmuszenie powiatów do stosowania ordy-
nacji proporcjonalnej, a nie większościowej, powoduje 
niepotrzebne jego upolitycznianie. Polityczny podział 
kończy się na etapie województwa. Ordynacja propor-
cjonalna na poziomie powiatów jest trochę sztuczna, 
ponieważ ludzie i tak głosują na konkretne osoby.
Tak, ale taka osoba może być lokomotywą wyborczą dla 
pozostałych ludzi z listy.
Zgadza się, były takie przypadki, że do rady wchodzili 
ludzie niekoniecznie z największą liczba uzyskanych 
głosów. Często nie wybiera się ludzi, którzy cieszą się 
największym poparciem społecznym, lecz znaleźli się 
na właściwej liście. 
W 2002 roku Starostwo uzyskało ISO 9001. Ilekroć 
jestem w wydziale komunikacji, zastanawiam się, jakie 
wymierne korzyści są z posiadania tego certyfi katu.
Coraz więcej instytucji wizerunkowo stara się o ISO. 
Nasz szpital powiatowy także otrzymał ISO i to pewnie 
też w niewielkim stopniu wpłynęło na zmianę opinii o 
szpitalu. Bo opinię o instytucji tworzą ludzie i nie pomo-
gą tu żadne systemy. Chociaż procedury ISO, które co 
roku są weryfi kowane, mają pewien wpływ na  tworzenie  
standardów postępowania. Wszystko jednak zależy od 
ludzi. Wiem, gdzie jest lepiej, a gdzie gorzej. Wydział 
komunikacji, to jest akurat wszędzie trudny temat. Są 
okresy w pracy tego wydziału, gdy ludzie sprowadzają 
więcej samochodów z zagranicy i wtedy robi się tam tłok, 
a to odbija się na jakości obsługi interesantów
Ale to nie jest tylko kwestia tłoku, tylko poszanowania 
klienta np. poprzez punktualne rozpoczęcie pracy.
Pracownicy o wyznaczonym czasie powinni być na sta-
nowisku pracy, muszą włączyć system, przygotować się 
do pracy. Wydział komunikacji jest najbardziej narażony 
na kontakt z klientem. Wymaga bardzo dużej dokład-
ności w przyjmowaniu i rejestracji dokumentów a w 
dodatku występują tam często sytuacje niestandardowe 
i to powoduje najwięcej skarg. 

Ciągle się mówi o bar-
dzo dużym zadłużeniu 
powiatu. Jak realne 
jest zagrożenie spowo-
dowane długami po-
wiatu złotoryjskiego?
Zadłużenie powiatu 
jest w granicach 50% i 
waha się w zależności 
od wielkości budżetu. 
W tej chwili nie ma 
zagrożenia, żebyśmy 
przekroczyli obecnie 

obowiązujące przepisy o poziomie zadłużenia. Zadłu-
żenie wynika z poziomu realizacji inwestycji. Gdybyśmy 
nie robili nic, to zredukowalibyśmy to zadłużenie. Za trzy 
lata zmienią się przepisy odnośnie zadłużenia samorzą-
dów, mam jednak nadzieję, że do tego czasu zmienimy 
na tyle konstrukcję budżetu, że spełnimy nowe kryteria. 
Na pewno nie przestaniemy inwestować, ale może być 
tak, że będziemy realizować tylko te inwestycje, których 
poziom dofi nansowania jest większy od przeciętnego. 
Nie ma niebezpieczeństwa, że powiat będzie realizował 
tylko takie inwestycje, na które będą pieniądze, a nie 
takie, które są najbardziej potrzebne?
Jest takie zagrożenie.. Czasem trzeba zrobić coś, co by 
mogło poczekać trzy lata, ale akurat teraz są na to pie-
niądze, kosztem rzeczy, która powinna być realizowana 
teraz, ale w całości za własne pieniądze. To sprawia wra-
żenie niegospodarności ale nią nie jest. 
Swego czasu marszałek Andrzej Łoś powiedział, że po-
wiatów w Polsce jest za dużo. Dzisiaj powiat boryka się 
z różnymi problemami: dalsze funkcjonowanie szpitala, 
możliwość zlikwidowania urzędu skarbowego, rosnące 
zadłużenie. Nie obawia się pan, że w pewnym momen-
cie istnienie powiatu może być przekreślone decyzją 
administracyjną?
Podzielam zdanie marszałka Łosia, że powiatów jest 
za dużo. Wprawdzie pracuję w powiecie, ale głoszę 
to wszem i wobec: nie ma racjonalnych przesłanek do 
tego, by utrzymywać małe powiaty. Są jednak przesłan-
ki emocjonalne. Powstał swego rodzaju mikroregion. 
Działają tu organizacje pozarządowe. Istnienie powiatu 
integruje naszą lokalną społeczność. Powiat złotoryjski 
współpracował z powiatem Kamenz w Niemczech, któ-
ry liczył 160 tys. mieszkańców. W zeszłym roku został 
zlikwidowany i włączony do powiatu Bautzen bo był 
za mały. Niemcy zrobili to ze względów racjonalnych. 
Nasze powiaty zostały odtworzone w starej strukturze 
– na dzień drogi furmanką z najdalszej części powiatu 
do centrum i powrotem. Furmanki dawno zniknęły a 
granice powiatów zostały. 
Z punktu widzenia ekonomii powinny być powiaty le-
gnicki, jeleniogórski wrocławski i wałbrzyski. Byłoby 
na pewno taniej, ale czy lepiej? Myślę, że po dwudziestu 
latach funkcjonowania powiatów, przyjdzie czas na nowe 
rozwiązania i wtedy możemy zniknąć, ale to nie będzie 
się wiązało z jakimś gorszym funkcjonowaniem powia-
tu. Na tle innych powiatów nasz powiat przedstawia się 
całkiem dobrze – jesteśmy w środku stawki. Nie na końcu 
i nie z przodu ale w środku.
Czyli dobrze by było, gdyby np. kiedyś powiat złotoryjski 
połączył się z jaworskim, może z lwóweckim?
Z powiatem jaworskim współpracujemy w ramach sub-
regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego przez całą  ostat-
nią kadencję. To był trochę karkołomny pomysł Piotra 
Borysa, który uparł się, aby budować subregiony, oso-
biście patrzyłem na to bardzo sceptycznie. Teraz jednak 
widzę, że to przyniosło dobre efekty, przynajmniej w 
organizacji gospodarki turystycznej, ponieważ opiera-
nie oferty turystycznej o granice administracyjne jest 
nieporozumieniem. 
Coraz więcej młodzieży po gimnazjach ucieka z powiatu 
albo do Legnicy albo do Jeleniej Góry…
Nie ucieka więcej. Prowadzimy takie analizy dokładnie. 
Co roku wręcz liczymy poszczególnych uczniów, którzy 

nam uciekają. Są pewne miejscowości, w których miesz-
kańcy tradycyjnie wybierają inne miasta. Z Lubiatowa 
rzadko który uczeń kontynuuje naukę w Złotoryi, bo ma 
blisko Legnicę. Z Wojcieszowa spora część uczniów wy-
biera Jelenią Górę z racji krótszego dojazdu i chociażby 
dlatego, że jest to większe miasto. Trudno wymagać od 
tej młodzieży, by była przywiązana jak chłop pańsz-
czyźniany do Złotoryi. Prowadzimy jednak intensywną  
kampanię na rzecz uatrakcyjnienia oferty naszych szkół 
i nie zwiększa nam się liczba uczniów, która ucieka nam 
co roku. 
Moje obserwacje nie potwierdzają pana opinii. Wiem, że 
sami nauczyciele złotoryjskich gimnazjum namawiają 
wręcz uczniów do wybierania szkół poza Złotoryją.
Mieliśmy taki okres, gdzie rzeczywiście relacje między 
nauczycielami gimnazjów a naszych szkół ponadgimna-
zjalnych były nienajlepsze. To się chyba już poprawiło. 
Zresztą przekonali się sami rodzice, że nasze szkoły, 
jeżeli porównać wyniki matur,  wcale nie są gorsze, nawet 
od tych dobrych szkół legnickich. 
Jednym z rozwiązań tego problemu mogłoby być powo-
łanie przy Liceum klasy czy klas gimnazjalnych.
Myśleliśmy o tym, gdy wyprowadziło się gimnazjum 
miejskie z Kolejowej. Próbowaliśmy zainteresować gmi-
nę wiejską Złotoryja, żeby przeniosło swoje gimnazjum 
w to miejsce, pani wójt była już jednak w trakcie realiza-
cji swoich inwestycji. Powiat niestety nie może prowadzić 
gimnazjum bez zgody burmistrza, na którą trudno liczyć, 
bo byłoby to zabranie miastu subwencji. 
Jest to jednak polityka krótkowzroczna.
W dużych miastach, gdzie powiat i miasto są w jednych 
rękach, takie kombajny funkcjonują, co wydaje się do-
brym rozwiązaniem. Moglibyśmy pomyśleć o gimna-
zjum niepublicznym. Niestety nie ma osób zaintereso-
wanych stworzeniem takiego gimnazjum.
Przez dosyć długi czas między starostwem a urzędem 
miasta iskrzyło. Kiedy nastąpiła poprawa i kto pierwszy 
wyciągnął rękę?
Osobiście nigdy nie miałem złych stosunków z miastem. 
Jestem człowiekiem trochę z zewnątrz – nie ze złoto-
ryjskiego środowiska i w okresie, kiedy stosunki rze-
czywiście były złe, byłem takim łącznikiem pomiędzy 
miastem a powiatem. To ocieplenie stosunków nastąpi-
ło po ostatnich wyborach. Kto wyciągnął rękę? Chyba 
obydwie strony: i  burmistrz i starosta, Pomimo różnic 
charakterologicznych i światopoglądowych dojrzeli do 
tego, że korzystniejsze dla miasta i dla regionu będzie 
współpraca niż wzajemne zwalczanie się. 
Jakie najważniejsze problemy staną przed starostwem 
w następnej kadencji?
Największym problemem będzie szpital. Jesteśmy przed 
jego restrukturyzacją. Ustawy, które czekają na uchwale-
nie w sejmie, wymuszą na nas pewne ruchy: albo będzie-
my musieli co roku pokrywać ujemny wynik fi nansowy 
szpitala, albo go przekształcimy w spółkę z ograniczona 
odpowiedzialnością. Obydwa rozwiązania są dla naszego 
szpitala nienajlepsze, ale powoli przygotowujemy się do 
nich. Gdyby szpital miał kontrakt sprzed dwóch lat, to 
teraz zamykałby się na zero. Spadły znacznie przychody, 
a trudno jest zredukować koszty w takim dużym gma-
chu. Nasz szpital jest stanowczo za duży jak na obecny 
kontrakt z NFZ. 
Szpital jest za duży jak na kontrakt, czy jak na potrzeby 
mieszkańców?
To zależy, jak te potrzeby kwalifi kować. Największe za-
potrzebowanie jest na oddziały, które są najtrudniejsze 
w zbilansowaniu. Społeczeństwo się starzeje. Oddział in-
terny jest oblężony, a jednocześnie przynosi straty. Kilka 
lat temu próbowałem przekonać fi rmę Euromedical, żeby 
przymierzyła się do kupienia szpitala. Przedstawiciel 
fi rmy przyjechał tutaj, długo chodziliśmy po szpitalu, 
obejrzeliśmy wszystkie możliwe zakątki, mankamenty 
i po tym wszystkim stwierdził, że taki  kontrakt można 
zrealizować na jednej trzeciej szpitala, bo każdy metr 
powierzchni kosztuje. 

doszliśmy do wniosku, większość zarządu i większość 
klubu była tego zdania, że jest tak krótki okres do wy-
borów, że nie ma sensu robić takiego zamieszania. Ale te 
kwestie omawialiśmy raczej na klubie niż na zarządzie. 
Może opozycji było na rękę, żeby ten wniosek nie prze-
szedł?
Takie miałem wrażenie, że wniosek był złożony w celach 
politycznych. Ale trudno, musieliśmy tę żabę przełknąć.
Myślę jednak, że to pan starosta postawił wszystkich 
państwa w dosyć niezręcznej sytuacji, nie rezygnując 
sam z zajmowanej funkcji. Nie myślał o dobru ogółu, 
o dobru ludzi, za których w jakiś sposób jest odpowie-
dzialny, a kierował się własnym interesem.
Każdy ma prawo do suwerennej decyzji we własnej 
sprawie, która niewątpliwie wpływa na kształtowanie 
wizerunku. Nie mnie to jednak oceniać.
Nie obawia się pan, że i pan i pana współpracownicy 
będziecie jednak oceniani przez pryzmat tej sprawy?
Zdaję sobie sprawę z tego, że wszyscy na własnej skó-
rze odczujemy to podczas wyborów, że byliśmy w tym 
samym klubie. Liczę się, że tak będzie, ale co byśmy nie 
zrobili, każde rozwiązanie byłoby złe. Gdybyśmy odwo-
łali starostę i powołali nowy zarząd, to przez część ludzi 
zostałoby to przyjęte: no proszę, jak tylko człowiekowi 
powinęła się noga, to go skopali i wyrzucili. Najzgrab-
niej byłoby, gdyby była to samodzielna decyzja starosty.
Na jednej z sesji rady powiatu powiedział pan, że nie bę-
dzie słuchał plotek, tego co mówi ulica. Chodziło wtedy 
o sprawę pana Woźniaka. Czy jednak nie warto czasem 
przyjrzeć się problemom poruszanym przez ulicę? To, 
że w wydziale budownictwa źle się dzieje, że ktoś tam 
robi projekty na własną rękę, było tajemnicą publiczną.
Należy rozróżnić, co jest naruszeniem etyki zawodowej 
a co działaniem niezgodnym z prawem. Zarzuty pro-
kuratorskie dotyczą żądania korzyści majątkowych. Są 
to twarde zarzuty, o których nie mieliśmy pojęcia.. Na 
pewno nie było tak, że pracownik starostwa podbijał 
pieczątką dokumentację, która następnie trafi ała do niego 
do zaakceptowania.
Nie sądzi pan, że takie zachowania nieetyczne urzęd-
nika, są pierwszym sygnałem, że może się dziać  coś 

niedobrego? Teraz pojawiła się sprawa kierownika 
wydziału oświaty, który jest zatrudniony w podległej 
sobie jednostce.
Mogą się rodzić wątpliwości, ale w kraju jest to dosyć po-
wszechna praktyka, wynikająca z tego, że kierownikami 
wydziałów oświaty są z reguły nauczyciele. Dla nich utra-
ta prawa wykonywania zawodu jest dużym problemem. 
Na pewno byłoby subtelniej, gdyby zatrudnił się np. w 
gimnazjum, które mu nie podlega. Mam tu jednak pismo, 
w którym nadzór wojewody wypowiada się dokładnie w 
takiej samej sprawie i stwierdza, że jednoczesne zatrud-
nienie w podległej sobie jednostce jest zgodne z prawem. 
To jest ofi cjalne stanowisko nadzoru. Wątpliwości natury 
etycznej pozostają, bo jest to jednostka podległa. Ale czy 
mam kogoś ukarać za to, że coś wydaje mi się nieetyczne?
Rozmawiał pan z kierownikiem wydziału oświaty na 
ten temat?
Zgodę na zatrudnienie w podległym sobie jednostce 
otrzymał kierownik wydziału oświaty kilka lat temu od 
starosty. Od roku nie jest zatrudniony w żadnej naszej 
jednostce. Myślę, że tu nie chodzi o zarobienie dodat-
kowych pieniędzy, bo są one niewielkie, ale o nieutra-
cenie kontaktu z zawodem . Na wszelkie takie sygnały  
powinniśmy reagować przede wszystkim pod kątem 
ich  zgodności  z prawem. Ile działań ludzi budzi nasze 
moralne opory,  ale czy za każdym razem trzeba lecieć 
do prokuratury? Do wszystkich działań  ludzi  należy 
podchodzić z pewną dozą tolerancji, dopóki nie narusza 
to prawa. 
Brakuje nam generalnie pewnych wzorców moralnych. 
Ludzie instynktownie szukają tych wzorów w najbliższej 
władzy, w policji, w sądzie.
Chyba pan przecenia rolę moralną organów samorzą-
dowych. Każdy ma własny moralny wzorzec. Jak tak 
z panem rozmawiam, to nie myślę, żeby nasze wzorce 
moralności były specjalnie różne, ale wnioski, jakie wy-
ciągamy z naruszeń tego wzorca, są jednak nieco różne. 
Dziękuję panu za rozmowę i życzę powodzenia w nad-
chodzących wyborach.

zacji kilkuna-
stu budynków 
w Świerzawie. 
P l a n u j e m y 
także szeroką 
aktywizację 
osób bezro-
botnych z 
terenu naszej 
gminy po-
przez różnego 
rodzaju szko-
lenia, orga-
nizację robót 
publicznych i 
pomoc z za-
kresu zakła-
dania własnej 
d z ia ła l ność 
g o s p o d a r -
czej oraz po-
z ysk iwa n ia 
środków ze-
w nęt rz nych 
na ten cel. 
Będziemy kontynuować realizację projektów w ramach 
„odnowy wsi”, modernizować placówki kultury oraz 
uzupełniać infrastrukturę turystyczną. Chcemy także 
utworzyć gminny żłobek i kontynuować prace, zmierza-
jące do modernizacji placówek oświatowych.
Aby zrealizować nasze zamierzenia sprzed czterech lat, 
podczas obecnej kadencji bardzo często sięgaliśmy po 
środki unijne i krajowe. Umiejętność ich pozyskiwania 
spowodowała, że co roku zajmowaliśmy wysokie miej-
sca w rankingach przygotowywanych przez instytucje 
publiczne i media.  Mam nadzieję, że ta tendencja się 
utrzyma. Mimo wielu przedsięwzięć wciąż jest jeszcze 
wiele do zrobienia.
Z Józefem Kołczem rozmawiał Roman Gorzkowski

tworząc m.in. miejsca biwakowe, montując wiaty, ławy 
i stoły dla potrzeb turystów odwiedzających nasz region. 
Na stadionie sportowym powstał kompleks boisk w ra-
mach rządowego programu „Moje boisko ORLIK 2012” 
wraz z nowoczesnym zapleczem sportowym. 
W ostatnim czasie zmodernizowaliśmy ponad 10 km 
nawierzchni dróg w miejscowościach: Gozdno, Nowy 
Kościół, Sędziszowa, Dobków, Podgórki, Stara Kraśnica 
i Lubiechowa. Wspomogło nas w tym MSWiA w ramach 
tzw. „schetynówki” oraz Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych związanych z usuwaniem skutków powodzi. 
Na bieżąco uzupełniamy  oświetlenie drogowe. Przebu-
dowaliśmy także dwa zniszczone mosty w Krzeniowie 
i Starej Kraśnicy.
W ostatnim roku zmodernizowano system obsługi miesz-
kańców w Urzędzie Miasta i Gminy w Świerzawie wpro-
wadzając m.in. system oceny urzędników oraz możliwość 
załatwiania spraw przez Internet. Wprowadziliśmy także 
system sms-owego informowania mieszkańców o za-
grożeniach i innych ważnych wydarzeniach dot. naszej 
gminy.
A jakie są cele na przyszłość?
Celów jest wiele, ale przede wszystkim chcemy kontynu-
ować porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej 
w gminie i oraz remontować kolejne drogi gminne oraz 
wspierać remonty dróg powiatowych i drogi wojewódz-
kiej przebiegającej przez Świerzawę.
Mamy w planie budowę mieszkań socjalnych w gminie. 
Zrobiliśmy już pierwszy krok w tym kierunku. Dzięki 
rządowemu wsparciu szkolimy obecnie 15 bezrobotnych 
z zakresu podstawowych prac budowlanych. Uczestnicy 
szkoleń będą zatrudnieni w roku 2011 w ramach robót 
publicznych i społeczno-użytecznych przy pracach bu-
dowlanych mających na celu adaptację nieużytkowanych 
pomieszczeń w Starej Kraśnicy na potrzeby mieszkań 
socjalnych. Jesteśmy także w trakcie realizacji wraz ze 
spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi moderni-

Roman Gorzkowski: Co się udało podczas mijającej 
kadencji?
Józef Kołcz: Tworząc cztery lata temu program inwe-
stycyjny aż trudno było uwierzyć niektórym mieszkań-
com w jego realność. Dziś z czystym sumieniem mogę 
stwierdzić, że zakładany program zrealizowaliśmy w 
95%! Liczne przedsięwzięcia zarówno inwestycyjne, 
jak i kulturalne i promocyjne na stałe zmieniły pejzaż 
naszego miasta i naszych wsi, a także przyczyniły się 
do tego, że nasza gmina jest coraz chętniej odwiedzana 
przez turystów, a także przyciąga nowych mieszkańców.
Z wielu zadań, które udało nam się zrealizować przez 
ostatnie cztery lata można wymienić m.in. budowę cie-
płowni na biomasę wraz z siecią dostarczającą ciepło do 
7 budynków użyteczności publicznej. W ostatnim czasie 
w trzech szkołach zainstalowano dodatkowe kotłownie 
na biomasę, co skutecznie obniży koszty ogrzewania 
tych placówek. 
Udało nam się zwodociągować wsie Dobków, Starą 
Kraśnicę i Rzeszówek, a w chwili obecnej trwa budo-
wa sieci kanalizacyjnej w Lubiechowej. Sukcesywnie 
przeprowadzamy projekty tzw. odnowy wsi w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udało nam 
się m.in. wyremontować i wyposażyć świetlicę wiejską 
w Biegoszowie budując dodatkowo miejsce imprez ple-
nerowych z boiskiem sportowym i amfi teatrem. Wyre-
montowano świetlicę wiejską w Dobkowie na potrzeby 
Centrum Kulturalno – Historycznego oraz stworzono 
Szlak Kapliczek połączony z modernizacją nawierzchni 
wiejskich ścieżek.
Nie można zapomnieć o jednej z ciekawszych naszych in-
westycji, a mianowicie nowoczesnym Centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki, które powstało na bazie byłego kina. 
Obiekt posiada salę konferencyjną, Punkt Informacji Tu-
rystycznej, 3 sale sekcji kulturalnych, trzy pokoje gościn-
ne z łazienkami oraz bibliotekę i czytelnię multimedialną. 
Wciąż udoskonalamy naszą infrastrukturę turystyczną 

Rozmowa z Wicestarostą Powiatu Złotoryjskiego 
- Józefem Sudołem

Burmistrz Świerzawy - Józef Kołcz podsumowuje swoją kadencję

Powiat powinienPowiat powinienPowiat powinien
być gminnybyć gminnybyć gminny

Świerzawa wychodzi z cieniaŚwierzawa wychodzi z cieniaŚwierzawa wychodzi z cienia
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Marek Sarna wybitny grzybiarz amator opowiada o swojej pasji

Świeże grzyby w bibliotece wzbudzały zdumienie i zachwyt

Prelekcji pana Marka słuchano z uwagą

Eksponaty na wystawę zbierała załoga złotoryj-
skiego Sanepidu

Echo Złotoryi: Od ilu lat jesteś radnym?
Roman Gorzkowski: Bez przerwy od 1994 r. 
(wcześniej jeszcze w latach 1988-1990). 
Jesteś radnym, przewodniczącym rady progra-
mowej TMZZ, redaktorem „Echa Złotoryi”. Co chwilę 
organizujesz coś: to jakiś rajd, to jakąś imprezę histo-
ryczną? A kiedy śpisz?
Prawdę mówiąc, sam się sobie czasem dziwię, że wszyst-
ko jakoś mi się udaje (co do jakości, można byłoby dysku-
tować…). Nie odbywa się to jednak kosztem snu, próbuję 
wykorzystywać czas najlepiej jak potrafi ę.
W ostatnich latach wyrosły w Rynku dwie koszmarne 
budowle, których powstania wstydzi się pewnie i kon-
serwator zabytków – jak radni miejscy mogli do tego 
dopuścić?
Chodzi z pewnością o zewnętrzne wejście do podziemne-

go lokalu przy Rynku 14 oraz „grzybek”. Zgadzam 
się z określeniem „koszmarne”. W wywiadzie dla 
„Echa” konserwator zabytków uznał swój błąd w 

pierwszym przypadku, o grzybek go 
nie pytaliśmy. Decyzje zapadały 

jednak (zgodnie z prawem) poza 
Radą Miejską, zezwoleń udziela-
no na podstawie wymaganych do-
kumentów. Niektórzy uważają, że 
wymienione „dzieła” a także budki 

telefoniczne pod kościołem Mariac-
kim, szpecą Starówkę, ale innym jest 

wszystko jedno.
Czytając protokoły z sesji rady miejskiej 

– twoje nazwisko występuje tam chyba naj-
częściej po panu przewodniczącym Zającu 

oraz panu burmistrzu. Czy ty jesteś nadaktywny, 
czy reszta radnych po prostu przysypia? 

Bez przesady, taki odważny to nie jestem. Wielu radnych 
porusza różne problemy na posiedzeniach komisji, zgod-
nie z zasadą, że sesja nie jest od np. jednego uschniętego 
drzewa. Mamy czasami do czynienia z tak oczywistymi 
uchwałami, że nie warto o nich dyskutować.
Wśród radnych obecnej kadencji popularne jest twier-
dzenie, że radny nic nie może – zgadzasz się z nim?
Nie do końca. Gdy interpelacja nie wybiega poza sesję 
czy komisję a radny przyjmuje  bez dyskusji odpowiedź 
zapytanego czy werdykt np. komisji rewizyjnej, to jest 
„bezradny”. Zbyt rzadko staramy się zgromadzić po-

ważne argumenty, nagłaśniać sprawy na łamach prasy, 
zebraniach organizacji itp. Nawet burmistrzowi zdarza 
się zmienić zdanie. 
W Złotoryi działa bardzo wiele organizacji, klubów 
sportowych – rzadko jednak dochodzi do jakiejkolwiek 
współpracy. Jak sądzisz dlaczego?
Nie zgodziłbym się tutaj z opinią, że główną przyczyna 
jest niechęć czy rywalizacja. Przecież każdy właściwie 
„robi swoje” i nie wchodzi drugiemu w paradę (niektórzy 
może grzeszą pychą, ale prędzej czy później  odczują jej 
skutki). Prawie wszystkie organizacje cierpią jednak na 
brak działaczy i czasu, jeśli starają się być aktywne (pra-
ca społeczna wyszła z  mody, a przyciąganie korzyścia-
mi w postaci miejsc pracy czy „kasą” jest  obrzydliwe). 
Trudno wówczas jeszcze o szczere chęci do współpracy. 
Czym innym jest natomiast pewna koordynacja terminów 
imprez. Tej brakuje, również z winy władz miasta, które 
(udając, że nie wiedzą o co chodzi) bronią się przed ich 
„narzucaniem”. Ani Urzędowi Miasta ani Starostwu nie 
zależy na wspólnym powiatowym kalendarzu imprez.
Które z miejskich zabytków wymagają natychmiastowej 
reanimacji?
Niewątpliwie stary młyn przy ulicy Kolejowej, wieża ci-
śnień na Górze Zamkowej, wewnętrzny fragment murów 
obronnych  w ogrodzie poniżej klasztoru franciszkanów 
oraz skłaniająca do refl eksji fi gura św. Jana Nepomuce-
na przed kościołem św. Jadwigi. Niedawno pisaliśmy 
również o katastrofalnym stanie portali kościoła NNMP.
Z kandydatem na radnego rozmawiał Robert Pawłowski

Grzybów było mnóstwo. Tu wysmukłe białe 
kanie, nieco dalej szlachetne prawdziwki 
kuszące brązowymi kapeluszami, sporo róż-

nej maści koźlaków, pomarańczowe kurki, brunat-
ne podgrzybki. Były też grzyby niejadalne: piękne, 
lecz trujące muchomory z czerwonymi kapeluszami 
w kropki, śmiertelnie groźne muchomory sromotni-
kowe i mnóstwo innych gatunków. Wszystkie grzyby 
zostały otoczone miękkim soczystozielonym mchem, 
gałązkami sosny, świerka, liśćmi dębu i brzozy. W 
powietrzu unosił się zapach grzybni, żywicy i in-
nych leśnych aromatów. 

„Jestem grzybnięty ja sam i cała moja rodzina”. 
Tymi słowami Marek Sarna, przyrodoznawca 

oraz wybitny grzybiarz amator rozpoczął prelekcję 
pod tytułem Grzybobranie -  najmilszą formą wypo-

czynku, ale tylko dla rozważnych w pewien paździer-
nikowy wieczór. Wraz z odczytem Biblioteka Miej-
ska i Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 
zorganizowały wystawę grzybów. Wyjątkowo, jak 
na tego typu imprezę, można było obejrzeć świeże 
grzyby ułożone pięknie na stolikach w głównym 
pomieszczeniu biblioteki. Eksponaty na wystawę 
dzień wcześniej ofi arnie zbierała załoga złotoryjskie-

go Sanepidu.
Marek Sarna 

zbierania grzybów 
uczył się już jako 
pięcioletni chłopiec 
od swojego dziad-
ka. Wiadomo, że 
podczas grzybo-
brania ćwiczy się 
rozciąganie (schy-
lanie po grzyby), 
mięśnie rąk (wy-
kręcanie grzybów 
z podłoża) oraz 
mięśnie nóg, czyli 
zwyczajne chodze-

nie kilometrami 
po lesie. Bonusem 
grzybobrania są 
aromaty lasu no i 
przede wszystkim 
grzyby. 

Pan Marek ze 
swadą opowia-
dał o swojej pasji 
przykuwając uwa-
gę wszystkich, na-
wet małych dzieci, 
które rozsiadłszy 
się wygodnie na 
bibliotecznym dy-
wanie, słuchały 
z uwagą. A war-
to było słuchać. 
Można się było 
na przykład do-
wiedzieć, że z lu-
dów europejskich 
Skandynawowie 
i Germanie nie 
zbierają i nie jedzą 
grzybów, jakby 

się ich bali. Natomiast Włosi i Francuzi, a przede 
wszystkim Polacy uwielbiają zbierać grzyby. Co do 
rodzajów przepisów kulinarnych z grzybami w roli 
głównej pisano już opasłe tomy. Natomiast dietetycy 
uparcie twierdzą, że grzyby nie mają żadnej wartości 
odżywczej, brak im witamin i w ogóle najlepiej ich 
nie jeść. Do tego niektóre są niebezpieczne. A poza 
tym grzyby stanowią fabrykę chemiczną lasu, bo 

przerabiają mate-
riał organiczny i 
wszelkie odpad-
ki. Jak stwierdził 
prelegent, gdyby 
nie one, las by 
się udusił. Z tego 
powodu niektóre 
grzyby wchłania-
ją nawet cząstki 
radioaktywne. No 
i wyszło jak za-
wsze: naukowcy 
sobie, życie sobie. 
Ludność od tysię-
cy lat jadła grzyby 
i dopóki będzie 
istniał las, będzie 
to robić nadal. 

Pan Marek 
wygłaszał swoją 
dynamiczną pre-
lekcję prezentując 
na dużym ekranie 
piękne zdjęcia 
grzybów. Wszyst-

ko odbywało się pod czujnym okiem dyplomowa-
nego grzyboznawcy złotoryjskiego Sanepidu pani 
Ewy Cwynar. 

Podczas spotkania zebrani dowiedzieli się po-
nadto, że każdy, kto nie jest pewien zebranych przez 
siebie (bądź kupionych) grzybów, może w każdy 
dzień powszedni w godzinach pracy Sanepidu 
przyjść do grzyboznawcy, aby ten wydał opinię, 
czy grzyby nadają się do spożycia. Poza tym oso-
ba sprzedająca grzyby na targowisku miejskim jest 
obowiązana posiadać certyfi kat właśnie od grzybo-
znawcy, że produkty te są jadalne. 

Po prelekcji rozgorzała gorąca dyskusja na temat 
grzybów, oczywiście. Padło mnóstwo sprzecznych 
ze sobą stwierdzeń, co spowodowało zadowolenie 

wszystkich. Słuchacze poddali organizatorom kilka 
pomysłów, które można by było wcielić w życie pod-
czas następnej wystawy grzybów. Między innymi 
padł pomysł zorganizowania warsztatów grzybo-
wych w lesie, aby na miejscu uczyć się rozpoznawać 
grzyby. 

Miejmy nadzieję, że do następnej imprezy w 
przyszłym roku z grzybami w roli głównej dojdzie 
ponownie i przyciągnie ona więcej złotoryjan, niż 
za pierwszym razem. Bo wydaje się, że grzyby na 
to zasługują. Czyż nie?

zdjęcia: Mariusz Waleński

Towarzystwo przyjęło swoją nazwę w roku 1987, 
czyli w roku założenia. Jest z niej dumne i nie 
zmienia jej na inną, nie szuka też schronienia 

pod innymi „barwami ochronnymi” na okres wybo-
rów.

Miłośnicy naszego miasta działają społecznie w 
wielu organizacjach. Mają różne poglądy społeczno-
polityczne, ale łączy ich przywiązanie do małej ojczy-
zny oraz chęć uczynienia dla niej czegoś dobrego. Ta 
różnorodność w jedności to nasz największy atut, my 
nie chcemy z nikim walczyć! Dlatego wciąż poszuku-
jemy sprzymierzeńców a nie wyszukujemy wrogów.

Złotoryja jest skarbnicą zabytków. Szacunek dla 
przeszłości, dbałość o teraźniejszość i myślenie o 
przyszłości to sprawy, które są w kręgu zaintereso-
wania naszych kandydatów. Bezinteresownego zain-
teresowania.

Złotoryja jest urocza, lecz może być jeszcze pięk-
niejsza i bogatsza. To wymaga mądrego i uczciwego 
zawiadywania 
jej sprawami. 
Chcemy, aby 
miasto był silne 
i nic nie zagra-
żało  jego sta-
bilności.

Na rzecz 
Ziemi Złotoryj-
skiej działamy 
konsekwentnie, 
choć nie zawsze 
głośno i spekta-
kularnie. W dorobku mamy kilka ważnych publikacji 
(np. „Dzieje Złotoryi”, przewodniki po mieście i oko-
licach, biografi e Valentina Trozendorfa i rodu Helm-
richów, historię kościoła Mariackiego w Złotoryi, 
monografi ę Wilczej Góry, albumy i widokówki uka-
zujące piękno regionu dawniej i dziś oraz miesięcz-
nik „Echo Złotoryi”). Szczególną opieką otaczamy 
najcenniejszy zabytek Złotoryi – kościół Mariacki. Z 
inicjatywy naszych członków odrestaurowana została 
kapliczka słupowa w Złotoryi,  mamy swój udział 
w ratowaniu złotoryjskiego kościoła św. Mikołaja i 
zamku w Grodźcu. Odtworzyliśmy hejnał miejski. 
Osiągnięciem TMZZ jest Ośrodek Dokumentowania 
i Opracowywania Dziejów Ziemi Złotoryjskiej, dzia-

łający w odrestaurowanej naszym staraniem części 
strychowej Domu Nauczyciela „Bacalarus”. Szczy-
cimy się opieką nad Ścieżką św. Jadwigi, Drogą św. 
Jakuba, organizacją Dnia Regionalisty, Rajdów Jadwi-
żańskich, sesji, konkursów, i udziałem w Europejskich 
Dniach Dziedzictwa. W ostatnich kadencjach władz 
samorządowych inicjowaliśmy współpracę z naszymi 
sąsiadami: Niemcami, Czechami, Litwą i Ukrainą.

Od lat staramy się budować nasze lokalne spo-
łeczeństwo obywatelskie. W tym kontekście mamy 
argument, jakiego nie ma nikt w Polsce: 800-lecie. Bez 
wątpienia trzeba je wykorzystać  jako wielką promocję 
Złotoryi. Dlaczego np. nie można spróbować zaprosić 
w 2011 r. prezydentów Polski, Czech i Niemiec?  Już 
od dawna w „Echu Złotoryi” piszemy o inicjatywach 
TMZZ z okazji jubileuszu. Szkoda, że Burmistrz Mia-
sta odrzucił nasze propozycje powołania Komitetu 
Obchodów 800-lecia i choć niewielkiej koordynacji 
wielu planowanych przedsięwzięć. Złotoryjanie po-

winni mieć możliwość i satysfakcję ze wspólnego 
działania i poczucie poważnego traktowania ich pro-
pozycji! 

Istotną zaletą naszych kandydatów jest znajomość 
problemów małych i średnich przedsiębiorstw, służby 
zdrowia i profi laktyki zdrowotnej, tworzenia budże-
tu miasta i wykorzystywania fi nansów publicznych, 
funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Starać 
się więc będziemy o zwiększenie dostępności miesz-
kańców miasta do lekarzy specjalistów, o rozszerzenie 
programów w zakresie profi laktyki chorób i promocji 
zdrowia. Na konieczną poprawę stanu zdrowia wpły-
nąć może również np. wytyczenie ścieżek rowerowych 
i szlaków turystycznych. Poczynimy starania o po-

zyskanie środków unijnych na renowację budynków 
mieszkalnych, i wspólnot Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Związane to będzie z poprawą estetyki naszego mia-
sta. Większość swych działań TMZZ kieruje do dzieci 
i młodzieży. Rozumiemy jej potrzeby i konieczność 
ciągłych starań o należyte dofi nansowanie oświaty, 
coraz wyższy poziom i konkurencyjność naszych 
placówek oświatowych.  

Wśród naszych kandydatów jest lekarz, rehabili-
tant, ekonomista, bankowiec, nauczyciele, przedsię-
biorcy, działacz związkowy, propagatorzy turystyki i 
znawcy historii miasta, znający niejednokrotnie pracę 
samorządu lokalnego. Nie rozglądają się za innym niż 
Złotoryja miejscem swego pobytu, są odpowiedzialni  
i konsekwentni.  

Biorąc udział w wyborach samorządowych świa-
domie nie silimy się na obszerny program, powielający 
oczywiste hasła i projekty. Z całą pewnością kandy-
daci TMZZ zdają sobie sprawę z bolączek miasta. 

Bezpieczeństwo
Złotoryja bez narkotyków
Złotoryja bez pijanej młodzieży
Złotoryja bezpieczna w dzień i w nocy
Rozwój
Miasto pozyskujące fundusze unijne
Miasto ośrodkiem atrakcyjnych szkół
Miasto życzliwe dla przedsiębiorczości
Tożsamość
Miasto atrakcyjne dla mieszkańców i turystów 
Miasto poszanowania tradycji
Miasto z perspektywą dla młodych
Wszystkim wyborcom ku przestrodze, 

wszystkim kandydatom do sztambucha:
Książę: Powiedz Mistrzu, czy istnieje słowo, które 
może ocalić całe państwo i naród?
Konfucjusz: Nie, nie ma takiego słowa, ale gdy bę-
dziesz przestrzegał praw, nie nadużywał władzy i dbał 
o dobro narodu, będziesz coraz bliższy tego słowa.
Książę: A czy istnieje, Mistrzu, słowo, które może 
zniszczyć państwo i naród?
Konfucjusz: Nie, nie ma takiego słowa, ale gdy bę-
dziesz krzywdził naród, łamał prawa i dbał tylko o 
dobro swego rodu, będziesz bliższy tego słowa.

Komitet Wyborczy 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej

Szanowni Złotoryjanie!
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z kandydatami TMZZ na 
radnych Rady Miejskiej w Złotoryi  –  w dniu 15 listopada 2010 r.  
o godz. 17.00 w Domu Nauczyciela „Bacalarus” przy ul. Szkolnej 1.
Komitet Wyborczy TMZZ

Biblioteczne Biblioteczne Biblioteczne 
grzybobraniegrzybobraniegrzybobranie

Wybierz nasze Towarzystwo!Wybierz nasze Towarzystwo!Wybierz nasze Towarzystwo!

Wykorzystuję czas Wykorzystuję czas Wykorzystuję czas 
jak najlepiejjak najlepiejjak najlepiej
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Prace remontowe w szkole specjalnej

Na odczycie 
Tomasza Szymaniaka

Temu miał służyć zorganizowany przez Towarzy-
stwo Przyjaciół Gminy Krotoszyce i Powiat legnic-

ki Biwak Historyczny w Starym Młynie (Dunino). 
Oczywiście, ku mojemu zadowoleniu dostałem za-
proszenie do wzięcia udziału w Biwaku. Jako, że 
od pewnego czasu bawię się w swego rodzaju łowcę 
historii, którego orężem jest aparat fotografi czny, za-
brałem ze sobą dwa aparaty i pojechałem do Starego 
Młyna. Jakie było moje zdumienie i zachwyt, kiedy 
zwrócił się do mnie z uśmiechem pan Bossowski 
stawiając warunek, iż abym mógł „kręcić się” po 
obozie muszę przywdziać mundur. Niewiele myśląc 
zrobiłem to - leżał jak na mnie szyty. Nagle byłem 
jednym z nich, tylko broń inna. Dość powiedzieć 
miałem dostęp do miejsc w obozie i na polu bitwy, 
gdzie mogłem robić zdjęcia, które pokazałem panu 
Romanowi Gorzkowskiemu. Romek oglądając je w 
zadumie powiedział tylko jedno: „musisz to opisać w 
Echu”. Przyznaję, bardziej wolę robić zdjęcia, aniżeli 
pisać. Ale czego się nie robi dla sprawy? 

Cezary Skała

To był jeden z ciepłych wiosennych wieczorów 
roku 2004. Pewna rodzina, należąca do Ko-
ścioła Zielonoświątkowego w Jaworze, spę-

dzała go, jedząc kolację w złotoryjskiej restauracji i 
rozważając opcję przeprowadzki do tego miasta oraz 
otwarcia punktu misyjnego tej denominacji. Tym-
czasem w  budynku obok dwie młode przyjaciółki 
spotykały się i prosiły Boga o to, by taki właśnie 
punkt powstał. Drogi tych ludzi skrzyżowały się i 
wkrótce doszło do pierwszego spotkania wiernych.

Punkt misyjny zaczął się prężnie rozwijać. 
Pierwsze zgromadzenia odbywały się w prywat-
nych domach, później w wynajętej sali Gimnazjum 
nr 1, aż w końcu udało się zająć własny lokal przy 
ulicy Basztowej. 

Członkowie kościoła nie chcieli zachowywać 
Dobrej Nowiny tylko dla siebie. Dzięki współpracy 
z misjami zza granicy Złotoryję odwiedzili liczni 
goście.

Pierwszym donośnym wydarzeniem był dwu-
krotny przyjazd grupy młodzieży z Niemiec w roku 
2005 i 2006. Podczas kilkunastu wakacyjnych dni 
mieszkańcy mogli na własne oczy obserwować, jak 
miłość Jezusa popycha młodych ludzi do bezin-
teresownego działania. Wiele na tym skorzystały 
dzieci, ponieważ organizowano dla nich półkolo-
nie, podczas których mogły się bawić, brać udział 
w konkursach, przedstawieniach, szkolić 
obcy język oraz poznawać inną kulturę. 
Współpraca ze Spółdzielnią Mieszkanio-
wą oraz Burmistrzem umożliwiła grupie 
pomoc w postaci prac społecznych. Niemcy 
byli bardzo entuzjastycznie nastawieni do 
naszej polskiej młodzieży i chętnie spoty-
kali się, by rozgrywać mecze piłki siatko-
wej i koszykowej na osiedlowych boiskach 
i halach sportowych, a także zachęcali do 
spędzania wieczorów nad zalewem przy 
muzyce, ognisku i przygotowanych przez 
grupę występach. Oczywiście nie zabrakło 
atrakcji ze strony miasta dla samych gości. 
Czekało ich zwiedzanie najciekawszych za-
kątków Złotoryi i okolic, mogli wyjechać 
bogatsi nie tylko we wrażenia, ale także w 
małe kawałki złota, które własnoręcznie i 
według tradycji wypłukali. 

To nie była jedyna taka wizyta. Wkrót-
ce do Złotoryi zawitała kolejna grupa misyjna, tym 
razem z Ameryki, z miasta Littleton, położonego nie-
daleko Denver. Wśród gości znajdowali się chłopcy, 
uczęszczający do szkoły, w której w 1999 r. doszło do 
tragedii: w dniu urodzin Hitlera dwóch uzbrojonych 
nastolatków zraniło dwadzieścia pięć osób, zastrze-
liło dwunastu uczniów oraz jednego nauczyciela, po 
czym sami popełnili samobójstwo. Pierwszą ofi arą 
była dziewczyna, która zadeklarowała: „Tak, wie-
rzę w Boga”. Dlatego grupa przygotowała fi lm oraz 
kilka prezentacji mówiących o agresji i przemocy, 
które zostały przedstawione w gimnazjum, a także w 
Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach. Przyjemna 
niespodzianka w postaci wesołego przedstawienia i 
upominków czekała wychowanków z Domu Dziecka 
w Wilkowie. Misjonarze pragnęli ofi arować miastu 

nie tylko pomoc duchową, 
ale także pracę własnych rąk. 
Podjęli się wykonania drob-
nych prac remontowych w 
Szkole Specjalnej. Na zakoń-
czenie wizyty złożyli na ręce 
Burmistrza Ireneusza Żuraw-
skiego pamiątkową tabliczkę 
z życzeniami od Burmistrza 
Littleton. 

Ciekawe oderwanie od 
codzienności stanowiła wi-
zyta gości z Anglii. Choć w 
Złotoryi spędzili tylko jeden 
dzień, został on niemal w ca-
łości poświęcony dzieciom. 
Znów mogły wziąć udział w 
zabawach organizowanych 
na rynku, a wieczorem wraz 
z rodzicami przyjść na spotka-
nie, które odbyło się w Zło-
toryjskim Ośrodku Kultury i 
Rekreacji. 

 Kościół Zielonoświątko-
wy nie jest zamknięty na sztukę, przeciwnie, Bożą 
dobroć i miłość można pokazywać na wiele różnych 
sposobów. Z tego powodu w 2006 r.,w sali kinowej  
Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji odbył 
się koncert zagranicznego zespołu Jesus Revolution. 
Wysęp łączył w sobie nowoczesną muzykę, teatr, 
a także świadectwa dotkniętych ludzi. Przesłanie 
koncertu dotyczyło zbliżającego się wielkimi kro-
kami końca świata i potrzebie powierzenia serca 
Jezusowi w tych trudnych, pełnych niepokoju i tra-
gedii czasach.

Wedle ogólnych zapewnień w naszym kraju 
gospodarczo dzieje się coraz lepiej, jednak liczba 
osób potrzebujących pomocy i zainteresowania nie 
maleje. Kościół Zielonoświątkowy pragnie odpo-
wiadać na wezwania. Z tej okazji corocznie podczas 
świąt Bożego Narodzenia organizowana jest akcja 
„Gwiazdkowa Niespodzianka”, polegająca na roz-
dawaniu paczek dla dzieci, przygotowanych przez 
ofi arne rodziny mieszkające za granicą. Punkt mi-
syjny w Złotoryi także kilkakrotnie brał udział w 
tym przedsięwzięciu. Prezenty trafi ały do ubogich 
rodzin, do których dotarcie umożliwił Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Złotoryi. Chwile, gdy zaskoczo-
ne dzieci otrzymywały niespodziewane podarunki i 
z radością przyjmowały wiadomość, że ktoś jeszcze 

poza rodzicami się o nie troszczy, można z czystym 
sumieniem zaliczyć do bezcennych.

To krótka opowieść o najciekawszych działa-
niach punktu misyjnego w Złotoryi należącego do 
zboru FILADELFIA  Kościoła Zielonoświątkowe-
go w Jaworze. Naszym celem jest głosić Ewange-
lię Chrystusa w sposób praktyczny. Opowiadać i 
manifestować obecność Ducha Świętego w naszym 
życiu. Ostatnie polecenie Chrystusa traktujemy jako 
swoje pierwszorzędne zadanie: „Idźcie tedy i czyń-
cie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię 
Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać 
wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem 
z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”. 
(Mat. 28.19 – 20)

A. Bandyk

Historią okolic Złotoryi zainteresowałem 
się aktywnie w 2008 roku. Wtedy to 
pod wpływem opowiadań mieszkańców 

Wysocka o losach zniszczonego zabytkowego 
(sprzed I Wojny Światowej) zajazdu zbudowa-
łem stronę internetową poświęconą historii 
Gminy Złotoryja.

Wędrując po wsiach Gminy natrafi łem na ślady 
kampanii napoleońskiej 1813 roku. Pomimo starań 
ludzi takie ślady jednak zostały i w czasach kiedy 
okoliczne regiony dążą do ukazywania wydarzeń 
historycznych, które miały miejsce w ich okolicach, 

w naszym rejonie, jak by chciano o kampanii napo-
leońskiej 1813 roku nie pamiętać. Na szczęście pan 
Mariusz Olczak napisał książkę, którą przeczytałem 
trzy razy, wypełniając sobie lukę ze szkoły średniej, 
gdzie o tych wydarzeniach w ogóle nie było mowy.

Jakiż był mój zachwyt, kiedy dowiedziałem się o 
Grupie Rekonstrukcji Historycznej w Krotoszycach 
- mamy wspólną historię. Po nawiązaniu kontaktów z 
panem Józefem Cieślą (kapitan 2-go Pułku Piechoty 
Wojsk Polskich) zaczęła się moja z nimi przygoda. 
Przyjęli mnie serdecznie, ze zrozumieniem. Jest coś 
takiego w ludziach, którzy sobie obcy nagle stają 
się starymi, dobrymi znajomymi, którym błyszczą 
się oczy pod wpływem wspólnych zainteresowań. 

Zbliża się dwusetna rocznica tych wydarzeń, jest 
to doskonała okazja aby je przypomnieć i pokazać 
ludzi ogarniętych pasją do tej epoki wzbogacając 
wiedzę dzisiejszych mieszkańców Złotoryi i okolic. 

Dwa weekendy września to tradycyjnie czas Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa. Tegoroczna, już 
osiemnasta ich odsłona, przebiegała pod hasłem 

„Od pomysłu do przemysłu”. Organizatorzy rozmaitych 
imprez prezentowali lokalne zabytki techniki, ginące 
zawody, sławnych inżynierów, zakłady przemysłowe 
itp. w kontekście ich znaczenia dla narodowego dzie-
dzictwa.

W dniach 11. i 12. września z zaproszenia TMZZ 
skorzystali w tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 1, Gimnazjum nr 1, Liceum Ogólnokształcącego w 

Złotoryi oraz Gimnazjum w Pielgrzymce. Dla ponad 
czterdziestu słuchaczy, oraz ich opiekunów (Anety Ma-
zur, Kingi Maciejak, Joanny Pitury, Pauliny Chaim i 
Krystyny Michalczyk) nauczyciel historii w LO Tomasz 
Szymaniak wygłosił odczyt o złotoryjskim przemyśle 
i rzemiośle od XVIII w do XXI wieku, ilustrowany 
nieznanymi powszechnie fotografi ami i rysunkami. 
Zaraz po nim otwarta została wystawa, zorganizowana 
przez Tadeusza Oleksowa i Józefa Banaszka, prezentu-
jąca stare przyrządy zegarmistrzowskie. W następnym 
dniu kilkunastu uczniów SP 1 i G 1 pod opieką Pauli-
ny Chaim, Anety Mazur, Joanny Pitury oraz Romana 
Gorzkowskiego wybrało się najpierw do Muzeum Złota 

Dla wszystkich interesujących się historią naszego 
miasta a zwłaszcza tych, którzy wyczekują ju-
bileuszu 800-lecia, miejsce zorganizowania IX 

Powiatowego Dnia Regionalisty nie było zaskoczeniem. 
Przecież właśnie na Kopaczu powstała osada górników 
złota, która przyciągnęła kolejne ich rzesze i wielu in-
nych, którzy osiedlili się  potem na Górze Mikołaja oraz 
w centrum Złotoryi. Z Kopacza blisko już do Rokitni-
cy, gdzie zachowały się ruiny zamku księcia Henryka 
Brodatego, w którym najprawdopodobniej zdecydował 
o nadaniu praw miejskich osadzie zwanej Złoto. Z tego 
wszystkiego wynika jasno, że X Dzień Regionalisty w 
2011 r. musi odbyć się w Rokitnicy!

Przed południem 17. września ponad 150 uczniów ze 
szkół podstawowych w Złotoryi (z „jedynki”), Wilkowa 
i Rokitnicy oraz gimnazjów z Pielgrzymki, Rokitnicy i 
Złotoryi (nr 1) spotkało się najpierw w kościele św. Józefa 

Robotnika na Kopaczu. Tu powitał nas jego gospodarz 
– dzięki życzliwości ks. proboszcza Krzysztofa Czyża 
mieliśmy okazję zobaczyć postępy w wyposażaniu wnę-
trza budującej się świątyni. Byłoby wspaniale, gdyby 

aby „teoretycznie” przypomnieć sobie historię złotego 
górnictwa a następnie rowerami dojechać do Kopacza, 
słynnego właśnie z wydobycia złota. Tereny największej 
eksploatacji rozciągają się m.in. wokół zabytkowego 
mostu u wylotu ul. Legnickiej, przy którym zatrzymali 
się rowerzyści. Przy Kopalni Złota „Aurelia” czekali 
już na nas Kinga, Krzysztof i Marcin Maciejakowie, 
którzy przypomnieli okoliczności, w jakich rozpoczęło 
się w naszych okolicach wydobywanie złota, a następnie 
przeprowadzili zajęcia praktyczne – wszyscy ucznio-
wie, przeważnie pierwszy raz w życiu, mieli okazję 
znaleźć autentyczne drobinki złotego kruszcu. 

18. września Zbigniew Karwala poprowadził kil-
kunastu dorosłych rowerzystów doliną Kaczawy do 
wyrobisk nieczynnych już kamieniołomów bazaltu 
na Jeziornej i Czerwonym Kamieniu. W najbliższych 
okolicach Nowego Kościoła i Nowej Ziemi jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu tętnił przemysł wydobywczy, o 
czym świadczą ślady licznych sztolni, wyrobisk i hałd. 
W planach było również zwiedzenie fabryki tektury w 
Nowej Ziemi, ale z przyczyn niezależnych od nas oka-
zało się to niemożliwe. Rowerzyści dotarli następnie aż 
do Leszczyny, gdzie właśnie rozpoczęła się renowacja 
pieców hutniczych i budowa skansenu.

Roman Gorzkowski

Fot. Roman Gorzkowski

Fot. Tadeusz Oleksów

prace zakończyły się właśnie w 2011 r.! Odczyt o historii 
Kopacza, jego dniu dzisiejszym i znaczeniu w dziejach 
Ziemi Złotoryjskiej wygłosił Alfred Michler, najlepszy 
znawca zagadnienia. Na uczestników spotkania czekał 
następnie spacer fragmentem Ścieżki św. Jadwigi oraz 
ognisko, przygotowane dzięki uprzejmości Tomasza Du-
rachty ( i pomocy Tomasza Durysa). Niektórzy uczestni-
cy zwiedzili również przy okazji np. Górę Mieszczańską 
i zakłady przemysłowe na Kopaczu. Wszyscy otrzymali 
zestaw wydawnictw dotyczących naszej ziemi, przeka-
zanych przez Starostę, Urząd Miasta i TMZZ.

W imieniu Starosty, który tradycyjnie patronuje tej 
imprezie, obecni byli Wicestarosta Józef Sudoł i Jacek 
Grabowski, Urząd Miasta reprezentował Włodzimierz 
Bajoński a społeczność Kopacza jego sołtys Daniela 
Jaroszczak. Fotografi cznie dokumentował wszystko 
Cezary Skała.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, 
sponsorom upominków i nauczycielom szkół! Do zoba-
czenia za rok w Rokitnicy!czenia za rok w Rokitnicy!

Ewangelię głosić Ewangelię głosić Ewangelię głosić 
praktyczniepraktyczniepraktycznie

Biwak historycznyBiwak historycznyBiwak historyczny Od pomysłu do przemysłuOd pomysłu do przemysłuOd pomysłu do przemysłuOd pomysłu do przemysłuOd pomysłu do przemysłuOd pomysłu do przemysłu

Dzień regionalistyDzień regionalistyDzień regionalisty
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Urząd Miejski w 1970 r. 
Fot. J. Osuchowski

Złotoryjskie Nadleśnictwo nie ustaje w prezentowaniu i promowaniu walorów Zie-
mi Złotoryjskiej. W bogato ilustrowanym wydawnictwie „Oblicza złotoryjskiej 
krainy” o lasach i ich mieszkańcach, rezerwatach przyrody, ścieżkach przyrodni-

czych, szlakach turystycznych. Autorami zdjęć są laureaci konkursu, zorganizowanego 
przez wydawcę a wśród nich członkowie  TMZZ Janina Swat i Waldemar Dmitrowski. 
Gratulujemy!

Po zajęciu miasta przez Armię Radziecką w dniu 
13. lutego 1945 r. aż do połowy maja czekać 
musieliśmy na utworzenie polskiej admini-

stracji, której zalążek stanowiła kilkunastoosobowa 
grupa osiedleńcza przybyła z Kielc. Na czele miasta 
(zapewne w lipcu 1945 r.) stanął burmistrz, w paź-
dzierniku 1946 r. rozpoczęła kadencję Miejska Rada 
Narodowa w 24-osobowym składzie. 

Reforma administracyjna w 1950 r. zniosła 
stanowiska starostów i burmistrzów, przekazując 
władzę ustawodawczą powiatowym i miejskim ra-
dom narodowym a wykonawczą ich prezydiom. Za 
pracę prezydiów odpowiadali ich 
przewodniczący. Do rad kierowa-
ły bez wyborów powszechnych 
(aż do 1954 r.)  swoich przedsta-
wicieli rozmaite organizacje i 
przedsiębiorstwa. „Wybrańców” 
można było odwołać, np. za brak 
aktywności a na ich miejsce po-
wołać następnych radnych. Taki 
system utrzymał się do 1973 r., 
wówczas obok RN, którą od tej 
pory kierował Przewodniczący 
już bez Prezydium, pojawiła się 
funkcja Naczelnika Miasta jako 
władzy wykonawczej, a w powie-
cie Naczelnika Powiatu (to ostatnie 
stanowisko istniało do 1975 r., gdy 
rozwiązano powiaty). W mieście nato-
miast Naczelnika zastąpił w latach 1988-
1992 Naczelnik Miasta i Gminy (te obszary w 
tych latach były administracyjnie połączone, więc 
istniała również RN M i G), następnie Burmistrz 
Złotoryi (1992-1994), a potem Burmistrz Miasta. W 
1999 r. powstał ponownie Powiat Złotoryjski. 

Pierwsze wybory do rad w 1954 r. podsumowano 
w wyrazisty sposób na sesji MRN w grudniu 1956 
r.: Nie zmieniły sytuacji w sposób zasadniczy wybory 
1954 r. Poza częścią radnych rad gromadzkich, in-
nych z reguły podtypowali aparatczycy. Wyborcy nie 
mieli między kim wybierać – mogli tylko głosować 
lub skreślać. … Uchwały były przekreślane jednym 
pociągnięciem pióra na wyższym szczeblu … część 
radnych, którzy naprawdę chcieli tej sprawiedliwo-
ści społecznej, nie mogło się pogodzić z niektórymi 
zarządzeniami, które były sugerowane przez nasze 
Prezydium… zniechęconych w dalszej pracy tych 
radnych uważano za mało aktywnych…. Radni kry-

tykowali fakt, że np. komisja mieszkaniowa co lepsze 
mieszkanie przydziela dla pracowników Prezydium 
Powiatowej RN lub Komitetu PZPR. 

W październiku 1956 r. uchwała MRN zmieniła 
dotychczasową nazwę Placu Stalina, przywracając 
dotychczasową – Plac Wolności (Rynkiem stał się 
dopiero w 1991 r.) oraz wystosowała specjalną rezo-
lucję do KC PZPR popierającą Uchwały VIII Plenum 
i wybór Władysława Gomułki. W maju 1957 r. jeden 
z radnych MRN mówił, że MO nie w każdym wy-
padku należycie się odnosi do obywateli i nieraz bije 
osoby, które nie są winne. 

Zapowiedzią prawdziwie nad-
chodzących zmian była postawa 
pracowników Zakładów Górni-
czych „Lena”, którzy już w marcu 
1980 r. próbowali wybrać nieza-
leżne od dyrekcji władze związ-
ku zawodowego. Jeszcze jednak w 
lipcu 1980 r. na sesjach miejskich 
władz przewodniczący Miejskiego 
Komitetu Frontu Jedności Naro-
dowej wygłaszali długie i pełne 
sloganów przemówienia. 

Pierwsze struktury „Solidar-
ności” powstały  w złotoryjskich 
zakładach pracy, urzędach, szko-
łach i instytucjach w październiku 

1980 r. Powstała Międzyzakładowa 
Komisja Koordynacyjna „S”. W tym 

samym czasie wreszcie władze lokalne do-
strzegły szansę nadania Radzie Miejskiej poważnej 

i właściwej rangi. W pamięci działaczy NSZZ „S” 
pozostała wielka ówczesna wiara w możliwość zde-
mokratyzowania ustroju i uzyskania autentycznego 
wpływu na działalność swojego zakładu, miasta 
i  kraju. W kwietniu 1981 r. jeden z radnych Miej-
skiej Rady Miejskiej, reprezentujący „S”, wyrażał 
nadzieję, że władze miasta będą mogły wreszcie 
autentycznie zarządzać miastem. 

Podczas stanu wojennego, a konkretnie w 1982 
r., na posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa i 
Porządku Publicznego Miejskiej Rady Narodowej, 
Komisariat MO zameldował o prowadzeniu od stycz-
nia do kwietnia 1982 r. dwóch dochodzeń o posiada-
nie broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz 
w/s kolportażu antypaństwowych ulotek – sprawców 
skierowano przed sąd wojskowy. W kwietniu 1982 
r., po przerwie, zebrała się Miejska Rada. Warto 

przypomnieć, że w maju 1984 r. miasto stało się 
szerzej znane „dzięki” bandyckiej akcji funkcjona-
riuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy spalili auto 
ks. kardynała Henryka Gulbinowicza, wizytującego 
parafi ę ( 1984 r. sprawę umorzono, w latach 1991-
1992 wznowiono, ale z powodu amnestii ponownie 
umorzono i sprawcy nie ponieśli kary). 

Gdy w 1989 r. spełniły się solidarnościowe na-
dzieje, większość członków i działaczy tutejszej „S” 
zaangażowała się znowu w jej działalność i wzięła 
udział w czerwcowych wyborach 1989 r. oraz w 
wyborach samorządowych rok później.  11. listopa-
da 1990 r. w centrum miasta stanął nowy Pomnik 
Niepodległości.

Wybory samorządowe 1990 r. spowodowały 
skrócenie kadencji ostatniej, wybranej jeszcze „po 
staremu” i z nadania Patriotycznego Ruchu Odrodze-
nia Narodowego w 1988 r., 59-osobowej RN M i G. 
W nowej 28-osobowej radzie większość mandatów 
(24) zdobyli kandydaci Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność”. Od wyborów uzupełniających w 1992 
r. (po rozłączeniu miasta i gminy) do 2002 r. RM 
liczyła 24 członków, a następnie już 15 radnych. W 
latach 1994-2002 istniał jeszcze Zarząd Miasta, w 
skład którego wchodzili burmistrzowie wraz z za-
stępcami oraz czterech lub pięciu radnych. W 1997 
r. powstała Młodzieżowa Rada Miejska, działająca 
aktywnie do 2004 r. 

Wybory samorządowe 1998 r. poprzedziła 
niespotykana do tej pory kampania. O 24 miejsca 
walczyło 179 kandydatów, reprezentujących przede 
wszystkim Sojusz Lewicy Demokratycznej, Akcję 
Wyborczą „Solidarność” oraz lokalne komitety, np. 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej i Pol-
skiego Bractwa Kopaczy Złota. Pretendenci prześci-
gali się w sposobach agitacji, ukazywały się czaso-
pisma, druki ulotne, kalendarzyki, fotografowano 
się ze znanymi politykami itd. Frekwencja wyniosła 
49,38%. Piętnastu radnych wprowadziło SLD, po-
zostali wywodzili się z lokalnych ugrupowań. Jakiś 
czas utrzymywały się lewicowe nastroje. Aleksandra 
Kwaśniewskiego (który w ramach wyborczej kampa-
nii prezydenckiej, na zaproszenie miejscowego SLD, 
odwiedził miasto) poparło w październiku 2000 r. 
ponad 63% głosujących w mieście. Oprócz zwy-
cięzcy, wpadli wtedy  z wizytą także Lech Wałęsa, 
Jarosław Kalinowski i Andrzej Lepper – od tej pory 
członków w gminie a sympatyków w mieście zaczęła 
pozyskiwać Samoobrona. 

Przed wyborami samorządowymi 2002 r. w SLD 

Dzisiaj nad 
miastem la-
tają tylko sa-

moloty „Trawersu” 
lub motolotnia Grze-
gorza Barana ale kie-
dyś było zupełnie 
inaczej. Widokówkę 
z najlepszymi ży-
czeniami urodzi-
nowymi wysłało ze 
Złotoryi wujostwo 
Hoffmann do na-
uczyciela  Neuberta 
w Charlottenburgu 
dokładnie 13 listopa-
da 1914 r. Potężnego 
kształtu sterowiec 
(zwany też popu-
larnie zeppelinem) 
został uwieczniony 
przez jednego z tu-
tejszych fotografów, 
zapewne tego, któ-
ry miał zakład tam, 
gdzie po wojnie Jó-
zef Stryszowski (kto 
wie jeszcze, gdzie to 
było?). Nawet gdyby, 
jak chcą niektórzy, był to fotomontaż, pogratulujmy pomysłu 
autorowi zdjęcia. Zresztą widok zapowiadał sytacje podczas I 

Drodzy ucznio-
wie i nauczy-
ciele Szkoły 

Podstawowej nr 1! 
Czy wiecie, że w 
Waszej szkole zaraz 
po wojnie mieściła 
się siedziba Milicji 
Obywatelskiej, któ-
ra wszelkimi meto-
dami, stosując siłę 
swojego umysłu oraz 
mięśni, przekonywa-
ła, że socjalizm daje 
szczęście i zbawie-
nie? Przyjrzyjcie się 
więc fotografi i, na 
której trzej bohater-
scy milicjanci pozują 
na tle Waszej szkoły 
i napisu: Powiatowa 
Komenda Milicji w 
Złotej Górze.
Roman Gorzkowski 
(były uczeń „jedyn-
ki”)

panował optymizm, lecz mógł niepokoić rozłam, 
spowodowany przez niektórych działaczy, którzy 
utworzyli osobny komitet wyborczy. Na arenie po-
litycznej odrodziło się Stronnictwo Demokratycz-
ne, powołując również Klub Młodych Demokratów. 
Reforma samorządowa w 2002 r., jak już wiemy, 
zmniejszyła liczbę radnych RM do 15 i zlikwido-
wała Zarząd Miasta. Frekwencja (2002) wyniosła w 
mieście 45,14%. SLD obsadził tylko 5 mandatów (i 
przeszedł w Radzie do opozycji), pozostałe miejsca 
zajęli przedstawiciele komitetów lokalnych lub nie-
zależni. Burmistrza wybieraliśmy po raz pierwszy 
w wyborach powszechnych – w drugiej turze  (fre-
kwencja 30%)  przegrał kandydat SLD.

Od tej pory daje się zauważyć ciągły spadek po-
parcia dla ugrupowań lewicowych. W 2003 r. rozłam 
się pogłębił – część członków przejęła Demokratycz-
na Partia Lewicy (która jednak w 2004 r. zaprzestała 

Wszystkim potencjalnym uczestnikom konkursu na zło-
toryjską legendę,  przypominamy tym razem hasłowo 
ważne wydarzenia w historii XIV-wiecznej Złotoryi ( w 

nawiasach odpowiednie strony z „Dziejów Złotoryi”, gdzie zawarto 
szczegóły):

- w 1325 r. działała już rada miejska, złożona wówczas z czterech 
rajców i burmistrza (37)
- w 1327 r. książę legnicki Bolesław III Szczodry zezwolił zło-
toryjanom na budowę ratusza (37)
- w XIV w. na pieczęci miejskiej pojawia się orzeł dolnośląski, 
stojący na kilku wzgórzach (40)
- w 1329 r. książę Bolesław III Szczodry złożył hołd królowi 
czeskiemu i nasze miasto weszło w skład państwa czeskiego (43)
- w połowie tego stulecia zakończono budowę kamiennych 
murów obronnych otaczających miasto, powstała m.in. Baszta 
Kowalska, broniona w razie potrzeby przez ten cech (45)
- przebudowano wówczas kościół św. Mikołaja: z tego stulecia 
pochodzą jego kamienne portale (46)
- wielu złotoryjan wyjeżdżało do większych miast Śląska i tam 
obejmowało ważne posady kościelne i szkolne (49-50)
- powoli zmniejszało się górnictwo złota, ale istniało nadal wiele 
kopalń, cześć zysków trafi ało np. do Wrocławia, w 1342 r. ksią-
żęta legniccy Wacław i Ludwik nadali złotoryjanom  bardzo 
ważny dokument zwany Złotym Prawem (51-52)
- mieszczanie otrzymali w tym czasie ważne przywileje go-
spodarcze, rozwijały się rzemiosło, handel, rolnictwo i piwo-
warstwo(53-55)
- bogacili się mieszczanie, udzielali pożyczek książętom, pro-
wadzili z nimi spory (54)
- w 1393 r. miasto nabyło duży obszar lasu wokół Choińca koło 
wsi Czaple, zwany od tej pory Złotoryjskim Lasem (56)
- z tego stulecia pochodzą najstarsze wiadomości o szkole para-
fi alnej (oraz imionach jej nauczycieli), o łaźniach oraz szpitalach 
i przytułkach w okolicach miasta(62-63).

Prace na konkurs należy składać w siedzibie TMZZ lub w bi-
bliotece LO im. Jana Pawła II do 6 stycznia 2011 r. Regulamin na 
stronie internetowej: www.tmzz.pl.

Roman Gorzkowski

wojny światowej. A zeppeliny miały lotnisko 
pod Legnicą i zahaczać im o nasze miasto było 
bardzo łatwo.

Roman Gorzkowski

działalności). Nastroje w SLD uległy 
pewnej poprawie, gdy jego kandydat-
ka wygrała w 2004 r. wybory uzupeł-
niające do Rady Miejskiej (podczas 
krótkiej kampanii przedwyborczej 
zgłosiło się na jeden mandat jedenastu 
kandydatów, w okręgu wyborczym 
frekwencja wyniosła niewiele ponad 
10%).

W 2006 r. złotoryjanie wybrali 
nową Radę Miejską kadencji 2006-
2010. Zarejestrowało się 13 komite-
tów wyborczych, zgłaszając aż 101 
kandydatów. O jedno krzesło w Ra-
dzie Miejskiej rywalizowało więc 
prawie 7 osób. Z listami partyjnymi 
wystartowały Platforma Obywatel-
ska, Liga Polskich Rodzin oraz Prawo 
i Sprawiedliwość, oprócz nich To-
warzystwo Miłośników Ziemi Zło-
toryjskiej, Samorząd-Porozumienie 
Obywatelskie (tu „ukryło się” SLD), 
Wspólnota Samorządowa Ziemi Zło-
toryjskiej, Wspólnota Ziemi Złoto-
ryjskiej, Liga Gmin Kaczawskich 
oraz kilka komitetów pojedynczych 
kandydatów. Wyniki przyniosły klę-
skę zarówno PiS-u jak LPR i SLD, 
co oznaczało sukces PO. Z jej listy  
weszły do Rady Miejskiej 4 osoby, z 
TMZZ i WSZZ po trzy, WZZ, S-PO 
i PiS obsadziły po jednym manda-
cie. Frekwencja wyniosła 48%. W 
szrankach o fotel burmistrza stanę-
ło pięcioro konkurentów z WSZZ, 
WZZ, S-PO, PO i PiS. Podczas wy-
borów burmistrza miasta złotoryjanie 
docenili dotychczasowe osiągnięcia 
władz wykonawczych. W pierwszej 
turze burmistrz Ireneusz Żurawski 
pokonał swych konkurentów, uzy-
skując 53,17% głosów. Do Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego (jako 
pierwsza złotoryjanka) została wy-
brana Jadwiga Szeląg.     

Grażyna Gorzkowska
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NADLEŚNICTWO
ZŁOTORYJA

Włodzimierz Kowalczyk
www.inkobud.pl

e-mail: inkobud@pro.onet.pl

PRODUCENT
konstrukcji stalowych

aparatury i urzkanądzeń technologicznych
w tym dla ochrony środowiska

tymczasowych stacji paliw
elementów złącznych hydrauliki siłowej
sprzętu transportowego dla górnictwa

www.lena.com.pl, 
lenawilkow@lena.com.pl

tel. +48 76 8783 480, fax. +48 76 8783 212


