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GMINA KRAPKOWICE

KRAPKOWICE • Wielo-
krotnie na konkretnych 
przykładach „Nowiny” 
wskazywały, że gmina 
Krapkowice ma wiele do 
nadrobienia, jeśli chodzi o 
tworzenie przyjaznego kli-
matu dla biznesu i promo-
wanie naszych terenów, 
jako świetnego miejsca 
do inwestowania. Tym-
czasem do naszej redakcji 
dotarł kolejny sygnał, tym 
razem o małostkowym 
traktowaniu firmy reali-
zującej zlecenia na terenie 
całego kraju, która przy 
ulicy Transportowej wy-
budowała w ubiegłym 
roku halę magazynową, z 
której firma obsługuje ob-
szar części województwa 
śląskiego, Opolszczyznę i 
Dolny Śląsk.

 
W trakcie budowy hali, kiedy 
nie były jeszcze gotowe wjazdy 
na ulicę Transportową, oraz 
nie było stosownych pozwoleń, 
ciężarówki dojeżdżały na teren 

budowy drogą szutrową, która 
stanowi gruntowy dojazd do 
stawu nazywanego „Goldem”. 
Po kilku miesiącach od oddania 
hali do użytku radny miejski Jó-
zef Brzozowski złożył wniosek w 
krapkowickim magistracie o do-
prowadzenie wspomnianej dro-
gi do stanu sprzed budowy hali. 

Radny wnioskował
- Zbliża się sezon letni, coraz 
więcej wędkarzy i mieszkańców 
krapkowickich osiedli będzie się 
tędy przemieszczać na „Gold”. 
Na posiedzeniu komisji gospo-
darki i finansów krapkowickiej 

Rady Miejskiej zgłosiłem, że są 
tam duże dziury powstałe po 
przejazdach ciężarówek i ocze-
kuję od urzędu miejskiego, że 
droga zostanie przywrócona 
do stanu poprzedniego - powie-
dział nam radny Brzozowski. 
Naczelnik Wydziału Gospodar-
ki Komunalnej i Inwestycji Ka-
tarzyna Kubacka potwierdziła, 
że urząd podjął negocjacje z fir-
mą, która wybudowała halę ma-
gazynową. – Jesteśmy na etapie 
uzgadniania podziału kosztów 
potrzebnych do wyrównania 
powstałych nierówności – po-
informowała nas naczelnik.

Tu zawsze były dziury 
Skąd kwestia podziału tych 
kosztów pomiędzy gminę i pry-
watnego inwestora? Otóż, jak 
nas poinformował opisujący tę 
sprawę mieszkaniec Krapko-
wic (imię i nazwisko zastrzegł 
do wiadomości redakcji), trud-
no jest ustalić skalę odpowie-
dzialności firmy za powstałe 
nierówności. – Rozmawiałem 
z przedstawicielem tej firmy, 
który przy okazji innych spraw 
napomknął mi o tej niezręcznej 
sytuacji. Po kilku miesiącach 
od oddania budynku radny i 
gmina szarpią się o kilka tysię-
cy złotych z inwestorem, który 
już zainwestował tutaj niemały 
kapitał i po kilku miesiącach 
funkcjonowania magazynu wi-
dać, że przedsięwzięcie może 
się rozwijać. Nie tylko część z 
zarobionych środków zostanie 
w różnej postaci na terenie gmi-
ny, ale zwiększy się zatrudnie-
nie miejscowych pracowników.  
A droga, o ile w ogóle ten prze-
jazd gruntowy można nazwać 
drogą, już wcześniej była pełna 
dziur. Wygląda to na to, jakby 
gmina chciała wyciągnąć pie-
niądze od firmy nie bacząc, że 
jest to drobiazg w stosunku do 
tego, co zyskujemy, kiedy takie 
firmy lokują u nas swój kapitał. 
Nie odniosłem wrażenia z tej 
rozmowy, że problemem są pie-
niądze, ale samo podejście do 
przedsiębiorcy. Moja refleksja z 
tej rozmowy oraz z dotychczaso-
wych obserwacji tego, jak nasz 
samorząd dba o rozwój przed-
siębiorczości, sprowadza się 
do tego, że szczytem osiągnięć 
gminy są ławki montowane dla 
seniorów, zresztą też potrzebne. 
Jednak gdzie tu patrzenie me-
nedżerskie? W jaki sposób jest 
promowana gmina na zewnątrz, 
aby to przyniosło rezultaty w 
postaci nowych inwestycji? Chy-
ba tylko przy piwku na „Dniach 
Krapkowic” i dożynkach – mó-
wił nasz Czytelnik.

(GREG)

- Tu zawsze była dziura na dziurze, ale teraz jest pretekst, żeby wyciągać kasę z 
przedsiębiorcy, który dał zarobić naszym lokalnym firmom przy budowie hali 
prawie milion złotych. Czy to jest sposób na tworzenie dobrego wizerunku na-
szej gminy wśród przedsiębiorców i przyciągnięcie do nas biznesu z zewnątrz? 
– pyta retorycznie nasz Czytelnik.

KÓRNICA • Wystawa starych 
fotografii, prelekcje historyczne 
oraz przedstawienie działalności 
Komisji Historycznej Powiatu 
Prudnickiego i jej najnowszej pu-
blikacji. To wszystko miało miej-
sce w czwartek (26.05), podczas 
„Historycznego popołudnia” w 
sali sportowej Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Kórnicy. 

Na planszach rozstawionych 
wokół sali zaprezentowano kil-
kaset fotografii obrazujących 
wieś i jej mieszkańców od koń-

ca XIX wieku do lat 70. wieku 
XX. Autorzy wystawy: Andreas 
Smarzly i Andrea Marx, pogru-
powali je tematycznie, przed-
stawiając niemal każdy aspekt 
życia wiejskiej społeczności. 
Ralph Wrobel – przewodni-
czący Komisji Historycznej 
Powiatu Prudnickiego, przybli-
żył kórniczanom prowadzoną 
przez siebie organizację i jej do-
tychczasową działalność. Zaś 
Andreas Smarzly - wiceprze-
wodniczący KHPP przedstawił 
aktualny stan prac nad powsta-

jącą monografią Kórnicy.
Refleksje o swojej „podwójnej 
tożsamości” przedstawiła Anna 
Myszyńska - autorka licznych 
opowieści o Śląsku i Ślązakach. 
Zaś Ryszard Reszczyński przy-
bliżył zebranym historię kór-
nickiego proboszcza ks. Antona 
Sarnesa i wydawanej przez nie-
go w latach 1886-1888 gazety 
„Monika”. 

SZYMON KLISZEWSKI
NA STRONIE 15.  

ZAMIESZCZAMY ROZMOWĘ  
Z ANDREASEM SMARZLYM.

Małostkowa gmina?

Spotkanie z historią
• Oprócz serii ciekawych prelekcji, był czas na wspomnienia i żywe dyskusje przy kawie i kołaczu.

Informacja Burmistrza Krapkowic

W związku z prowadzoną weryfikacją danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi z danymi pochodzącymi z ewidencji ludności przy-
pominam mieszkańcom Gminy Krapkowice o obowiązku terminowego składnia deklaracji.  

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania  
na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w przypadku zmiany danych bę-
dących podstawą ustalenia należnej opłaty. 

Deklaracje należy składać w następujących sytuacjach: urodzenia się dziecka, zgonu oso-
by zamieszkującej nieruchomość, zamieszkania kolejnej osoby na nieruchomości lub 
wyprowadzenia się mieszkańca.

Niedopełnienie w/w obowiązku skutkować będzie wezwaniem do złożenia wyjaśnień  
w sprawie danych zawartych w deklaracji, a w uzasadnionych przypadkach naliczeniem opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wstecz, celem wyrównania zaległości.

       Burmistrz Krapkowic
                           Andrzej Kasiura

ODPOWIEDŹ • Krapko-
wicki bieg jest zadaniem 
własnym gminy, reali-
zowanym już od 34 lat,  
w większej mierze doto-
wanym z budżetu Mia-
sta i Gminy Krapkowice. 
W skład budżetu biegu 
wchodzą koszty stałe, mię-
dzy innymi przygotowa-
nie planu zabezpieczenia, 
oznakowania zamknięcia 
dróg, napoi i posiłków re-
generacyjnych dla biega-
czy, zakupu nagród, wy-
konania pamiątkowych 
koszulek, medali, wykona-
nia numerów startowych, 
pomiaru czasu etc. 

Są jeszcze koszty pośrednie, 
które co roku się nieznacznie 
zmieniają, są to środki pu-
bliczne i są one jawne. Prze-
chodząc do konkretów, tego-
roczny bieg, uwzględniając 
wpłaty sponsorów, dotacje, 
opłaty za reklamę oraz wpiso-
we jego uczestników, koszto-
wał niecałe 47 000 zł. W biegu 
w sumie, uwzględniając biegi 
dzieci i młodzieży, biegi szta-
fetowe zakładów pracy, marsz 
nordic walking oraz bieg głów-
ny, wzięło udział 1 382  zawod-
ników,  w przeliczeniu koszt na 
jednego zawodnika wychodzi 
34 złote, co patrząc obiektyw-
nie nie stanowi zbyt wygó-
rowanej kwoty  promocji nie 
tylko Gminy Krapkowice ale 
także zdrowego trybu życia. 

Wszystkich  mieszkańców 
chcących dowiedzieć się wię-

cej o organizacji opisywanego 
przedsięwzięcia zapraszamy 
do tutejszego Urzędu - do Wy-
działu Organizacyjnego Spor-
tu i Turystyki. Zapraszamy 
również do pomocy przy or-
ganizacji 35. Jubileuszowego 
Krapkowickiego Biegu Ulicz-
nego w przyszłym roku. 

Krapkowicki Bieg Uliczny to nie 
tylko bieg z najdłuższą historią 
w Polsce i na Opolszczyźnie, 
ale także jedno z największych 
wydarzeń sportowych w regio-
nie. Popularyzacja zdrowego 
trybu życia oraz biegania, jako 
najprostszej formy aktywności 
fizycznej, rywalizacja w duchu 
fair play, wspieranie i promo-
cja akcji charytatywnych, pro-
mocja miasta i regionu, atrak-
cyjne widowisko dla kibiców 
,a przede wszystkim impreza 
sportowo-rekreacyjna, przycią-
gająca co roku coraz to większą 
rzeszę mieszkańców. To tylko 
nieliczne atrybuty Krapkowic-
kiego Biegu Ulicznego. 

UMIG KRAPKOWICE

Bieg – coraz więcej 
pytań  

i wątpliwości

34. Krapkowicki Bieg 
Uliczny w liczbach
Koszt: 47 000 złotych
Liczba zawodników:
- biegi dzieci i młodzieży: 683 
zawodników,
- marsz NW: 28 zawodników,
- bieg główny: 619 zawodników,
- Charytatywny Bieg Sztafetowy - 
Zakładów Pracy: 75 zawodników
Liczba osób pomagających przy 
organizacji: około 240 (funkcjo-
nariusze Policji, Straży Miejskiej, 
druhowie OSP, druhowie ZHP, 
nauczyciele i uczniowie z lo-
kalnych szkół, wolontariusze ze 
stowarzyszeń organizacji poza-
rządowych i inni).


