
Mierzy� siły na zamiary 

 

- Panie Wójcie, wchodzi pan w now� kadencj�. W drugiej turze 

wyborów uzyskał pan poparcie przeszło 60% mieszka�ców gminy. 

Czy „wyborcza dogrywka” stanowiła dla pana jakie� szczególne 

prze�ycie? 

- Zawsze udział w wyborach jest jakim� prze�yciem. Kampania 

wyborcza w naszej gminie nale�ała do niezbyt przyjemnych, wi�c 

to w jaki� sposób si� odbija na samopoczuciu. W tej chwili 

emocje ju� opadły. Znamy wyniki. Jestem z nich zadowolony.  

- Pa�ski program wyborczy był bogaty w zało�enia i plany. Z 

pewno�ci� wszystkie s� wa�ne, prosimy jednak o przybli�enie 

tych priorytetowych, bez których Cisek w latach 2006-2010 nie 

mo�e si� obej��. 

- Do priorytetowych zada� nale�y zaliczy� modernizacj� naszych 

dróg gminnych. Wa�ne jest równie� rozpocz�cie budowy 

kanalizacji w gminie. Mamy ju� opracowan� koncepcj� tej 

inwestycji. Jest te� wybudowany kolektor pod rzek� Odr�, który 

mo�e odprowadza� �cieki z terenu całej gminy do oczyszczalni w 

K�dzierzynie-Ko�lu. Niezwykle istotna jest budowa o�rodka 

zdrowia w Łanach. Planuje si� tam tak�e stworzenie kompleksu 

budynków, remizy OSP i biblioteki. Inwestycja bardzo wa�na dla 

południowego terenu gminy ze wzgl�du na fakt, i� obecnie 

tamtejszy o�rodek zdrowia jest w budynku nie spełniaj�cym 

�adnych wymogów unijnych. Istniej�cy o�rodek jest dopuszczony 

do funkcjonowania pod warunkiem podj�cia przez gmin� działa� 



zmierzaj�cych wła�nie ku budowie nowego obiektu. Budowa nowego 

o�rodka jest ju� przygotowana od strony dokumentacji 

projektowej i pozwole� na budow�. W tej chwili czekamy na 

uruchomienie �rodków finansowych w regionalnym programie 

operacyjnym województwa. Nie mniej wa�na jest baza o�wiatowa. 

Nasze placówki s� wyremontowane i doposa�ane. W planach jest 

wybudowanie kolejnej małej sali sportowej (o wymiarach około 

25 na 12 metrów) przy szkole podstawowej w Łanach. My�limy te� 

o ewentualnym powstaniu przy tej sali małego basenu. W tej 

chwili jest opracowywana koncepcja w Niemczech.  

Przy inwestycjach musimy wzi�� pod uwag� stan finansów gminy. 

Nie jeste�my gmin� najbogatsz� w powiecie i musimy mierzy� 

siły na zamiary – te inwestycje, które chcemy realizowa� 

musimy tak poukłada�, �eby nie natrafi� w przyszło�ci na 

problemy. Je�eli chcemy np. skorzysta� ze �rodków unijnych 

wa�ne jest to, �e najpierw musimy kwot� wyło�y� w cało�ci, 

dopiero po okre�lonym czasie otrzymujemy refundacj�. Ten 

warunek jest istotny przy planowaniu inwestycji. 

Nie zapominamy oczywi�cie o innych wa�nych kwestiach 

zwi�zanych z bezpiecze�stwem mieszka�ców gminy, kultur�, 

promocj�. S� to zadania nie wymagaj�ce wielkich nakładów 

finansowych, mog� by� realizowane bez wi�kszych problemów. 

Du�e inwestycje zmuszaj� do wi�kszych nakładów pieni��nych, 

pracy i przemy�lanych decyzji. My�l�, �e uda si� wspólnie z 

Rad� Gminy  zrealizowa� wszystkie wymienione zadania. Jestem 



zawsze optymist� i ta wiara pozwala na to, �e zaplanowane 

zadania udaje si� wykona�.  

- Zapewne w zwi�zku z wymienionymi inwestycjami zwi�kszy si� 

wykorzystanie �rodków z Unii Europejskiej. 

- �rodki unijne wykorzystujemy w miar� naszych mo�liwo�ci 

finansowych. Postaramy si� wykorzysta� jak najwi�cej mo�liwych 

funduszy z Unii. Zarzuca si� nam, �e dot�d skorzystali�my z 

niewielkiej ilo�ci tych pieni�dzy, ale przecie� pozyskane 

�rodki zostały wykorzystane na te projekty, na które Rada 

Gminy wyraziła aprobat�. Wszystko odbyło si� zgodnie z 

zało�eniami. Prawie wszystkie  planowane projekty 

dofinansowywane ze �rodków unijnych zostały zrealizowane. Nie 

udało si� wybudowa� tylko kanalizacji sanitarnej i 

wyremontowa� jednej drogi. Wierz�, �e zrealizujemy jak 

najwi�ksz� ilo�� inwestycji współfinansowanych z funduszy 

unijnych. 

- W urz�dzie gminy Cisek pracuje pan ju� 32 lata. Na 

stanowisku wójta 14.  Czy pa�ski sposób zarz�dzania gmin� 

zmieni si� w najbli�szej przyszło�ci? 

- Gmin� Cisek znam od dziecka, znam ka�dy skrawek tej ziemi i 

jest mi łatwiej dzi�ki temu ni� kierowa�. Kierowanie gmin� 

musi ulega� zmianom. Trzeba i�� za post�pem. Cały czas 

nast�puj� zmiany w ró�nych sferach, wi�c nale�y by� stale na 

bie��co w przepisach i umie� dostosowywa� si� do zmieniaj�cych 

si� sytuacji, które nie s� na tyle stabilne, by mo�na było 



wci�� realizowa� te same standardowe działania. Trzeba si� 

zmienia� i dostosowywa� do nowych warunków.  

- Jak wygl�da dzi� struktura organizacyjna Urz�du Gminy? Czy 

planowane s� tu jakie� zmiany? 

- Struktura organizacyjna urz�du w swej formie sprawdziła si� 

w realizacji. Wi�kszych zmian nie planujemy. Cho� nie mo�na 

wykluczy� jakich� małych roszad. Prawdopodobnie trzeba b�dzie 

podzieli� ksi�gowo��, zatrudni� głównego ksi�gowego dla 

Gminnego O�rodka Pomocy Społecznej. Prawdopodobnie tylko w tym 

zakresie nast�pi� niewielkie zmiany. 

- �eby gmina dobrze prosperowała i przynosiła zyski, niezb�dna  

jest jej efektywna promocja. Jakie działania w tej sferze 

planuje pan podj��?   

- Zamierzamy wprowadzi�, po j�zyku polskim i niemieckim, 

wersj� angielsk� gminnej strony internetowej. My�limy o nowym 

folderze promuj�cym gmin�, filmie promocyjnym. Bardzo 

chcieliby�my wydawa� kwartaln� gazetk� gminn� w formie 

biuletynu informacyjnego. 

- Czego mo�na �yczy� Panu Wójtowi na najbli�sze cztery lata? 

- Zdrowia i wytrwało�ci. 

- Tego zatem �ycz�c dzi�kujemy za rozmow�. 

- A ja pragn� z całego serca podzi�kowa� wszystkim mieszka�com 

gminy, którzy zaufali mi oddaj�c na mnie swój głos w wyborach. 

Postaram si� nie zawie�� Pa�stwa oczekiwa�. 


