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FOT. TOMASZ MIARECKI

Niedziela szczególnej radości
FOT. TOMASZ MIARECKI

Mieszkańcy gminy Wisznia Mała to ludzie wielkiego serca, którzy
chcą i potrafią pomagać. W trzecią niedzielę Adwentu w świątyni
pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Wysokim
Kościele odbył się koncert charytatywny. Zebrane podczas niego
pieniądze zostały przeznaczone na pomoc 5-osobowej
15
rodzinie z Kryniczna, poszkodowanej w wyniku pożaru.

Artystyczny poziom tenisa
FOT. TOMASZ MIARECKI

Już po raz drugi w podwrocławskiej Ślęzie odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski Artystów
w Tenisie Ziemnym. Ich pomysłodawcą jest RADOSŁAW BIELECKI z kabaretu Neo-Nówka.
W tym roku zwycięstwo w grze pojedynczej wywalczył ŁUKASZ PIETSCH z kabaretu Hrabi, któremu
sukcesu pogratulował patron honorowy zawodów – RYSZARD PACHOLIK, wójt gminy Kobierzyce.
Podobnie jak rok temu, sportowym zmaganiom towarzyszyła zbiórka pieniędzy
13
na rzecz Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

Ożeż ty, ale…
Moi znajomi pojechali na zimowy wypoczynek do Kudowy-Zdroju
i podjęli wyzwanie – zimowe wejście na Szczeliniec (na zdjęciu),
najwyższy szczyt Gór Stołowych. Łatwo nie było, a oni z niespełna
czteroletnim Mateuszem. Kiedy jednak cała trójka znalazła się
na szczycie, przed schroniskiem, i ukazał im się bajkowy widok,
mały Mateusz zrobił wielkie oczy i powiedział: „Ożeż ty, ale…”.
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Razem w nowy rok

Wąsosz i jego okolice to miejsce, w którym natura spleciona
jest z historią. Wiele tu cudów przyrody i wiele wspaniałych
zabytków. Na pewno nie można przegapić urokliwego kościoła
pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sułowie Wielkim, dawnego
ewangelickiego kościoła z 1617 roku, odrestaurowanego
7
w XIX wieku, wpisanego do rejestru zabytków w roku 1961.

Biznesowe Spotkania Noworoczne na stałe wpisały się w terminarz imprez w gminie Kłodzko
i są ważnym akcentem związanym ze współpracą miejscowego samorządu z lokalnymi przedsiębiorcami.
Tegoroczne Spotkanie odbyło się 8 stycznia i tak, jak co roku, wręczono Podkowy Biznesu,
będące podziękowaniem za wkład w rozwój gminy i wspomaganie istotnych inicjatyw społecznych.
Podkowy Biznesu wręczali nagrodzonym wójt STANISŁAW LONGAWA (pierwszy z lewej)
16
i przewodniczący Rady Gminy ZBIGNIEW TUR (pierwszy z prawej).

FOT. SŁAWOMIR GRYMIN

FOT. URZĄD MIEJSKI WĄSOSZA

Kajaki i ślady historii
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Impreza wśród zapachu prawdziwego chleba i wigilijnych opowieści

Produkty lokalne, czyli najlepsze
IX Festiwal Rzemiosł,
Rękodzieła i Produktu
Lokalnego zorganizowany
17 grudnia w obiektach
Szkoły Podstawowej nr 1
w Sobótce przez
Stowarzyszenie „Ślężanie
– Lokalna Grupa
Działania” był swoistą
odpowiedzią i obroną
przed wszechobecną
komercjalizacją
cudownych świąt
Bożego Narodzenia.
Było to prawdziwie radosne
spotkanie, na które przybyli nie
tylko mieszkańcy gminy Sobótka.
Organizatorom udało się wyśmienicie stworzyć świąteczną atmosfe-

rę powrotu do świata dzieciństwa,
gdy najważniejsze były stajenka,
pasterka, opłatek i rodzinne ciepło. Kiedy w grudniowe dni nasze domy pachniały choinką, pastą do podłogi, domowym ciastem,
z trudem zdobytymi cytrusami,
a z choinek zerkały na nas papierowe anioły, jabłuszka
i orzeszki w sreberkach…
Na Fe st iwa lu moż na
było pod ziwiać m.i n.
ręcznie robione ozdoby,
smakować wyśmienite produkty i słuchać wspomnień
gości o ich rodzinnych tradycjach
i domowych obrzędach.
– Przez cały rok kreujemy
i promujemy nasz Ślęża ńsk i
Produkt Lokalny – mówi Elżbieta

Pasławska, prezes Stowarzyszenia
„Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”. – Chcemy bowiem, abyśmy
się żywili wyprodukowaną u nas,
zdrową i smaczną żywnością, a po-

nadto zachwalamy nasze wyroby
artystyczne i rzemieślnicze. Kiedyś
promowaliśmy te produkty, mówiąc, że „cudze chwalimy, swego

nie znamy, sami nie wiemy, co posiadamy”. Ale dzisiaj mówimy już,
że co lokalne, to najlepsze. Wiemy
dobrze, co posiadamy, a tego lokalnego produktu jest dużo i jest
różnorodny. Chcę podkreślić, iż
w tym roku jedziemy do
Berlina na międzynarodowe
targi Grüne Woche, gdzie
będziemy chwalić się
n a sz y m Ślęż a ń sk i m
Produktem Lokalnym.
A na festiwalowych
ślężańskich stołach królowały wspaniałe chleby, sery
i wędliny, dzieła lokalnych producentów, które nie tylko można było oglądać, ale oczywiście
także kupić, aby wylądowały
na domowych stołach.

– Sery nasze są rewelacyjne,
a do tego miejscowe wina, soki
i miody oraz piękne glicerynowe
mydła i inne naturalne kosmetyki,
które przeważają często nad produktami wielkich firm – zachwala
Elżbieta Pasławska.
Festiwal był także świetnym
miejscem do zaprezentowania
świątecznych ozdób, potraw wigilijnych, wspomnień dotyczących
wieczerzy wigilijnych oraz wręczenia certyfikatów Ślężańskiego Produktu Lokalnego. Wreszcie
wspólnego kolędowania, dzielenia się opłatkiem i składania sobie najcieplejszych świątecznych
życzeń w bardzo fajnej rodzinnej
atmosferze.

ds. Przestępczości Gospodarczej
wspólnie z funkcjonariuszami CBA
w Białymstoku.
•••
Damian Bartyla pozostanie
prezydentem Bytomia, bowiem
referendum w sprawie jego odwołania
jest nieważne. Do urn poszło 19 826
mieszkańców Bytomia, ale jednak za
mało, aby uznać referendum za ważne.
Inicjatorzy referendum zarzucają
prezydentowi m.in., że nie radzi sobie
z problemem odpadów, rewitalizacją
miasta i wyprowadza pieniądze
z miejskich spółek. Obarczają go
także winą za złą sytuację finansową
Bytomia. Damian Bartyla po raz
pierwszy został wybrany na prezydenta
Bytomia w październiku 2012 roku
w przedterminowych wyborach.
Wcześniej, w czerwcu tegoż roku,
ponad 28 tys. bytomian opowiedziało
się w referendum za odwołaniem
ze stanowiska prezydenta Piotra Koja
oraz Rady Miasta Bytomia.
Bartyla działał na rzecz referendum,
w którym odwołano Koja. W wyborach
samorządowych w roku 2014
Damian Bartyla zwyciężył w pierwszej
turze, ponownie obejmując stanowisko
prezydenta miasta.
•••
Ochotnicze straże pożarne
z województwa opolskiego otrzymały
15 nowych samochodów, które będą
służyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych. To największe w historii
doposażenie strażaków ochotników

w regionie, a zakup był możliwy
dzięki Regionalnemu Programowi
Operacyjnemu Województwa
Opolskiego. Samochody otrzymały
OSP z Gorzowa Śląskiego,
Grobnik, Dąbrowy, Leśnicy, Bogacicy,
Głogówka, Jarnołtówka, Łanów,
Większyc, Tarnowa Opolskiego,
Opola-Gosławic, Osowca, Lewina
Brzeskiego, Lipek i Łowkowic.
•••
Ministerstwo Finansów opublikowało
wskaźniki dochodów podatkowych
w przeliczeniu na jednego mieszkańca
dla województw na rok 2018. Pierwsze
miejsce zajmuje woj. mazowieckie,
gdzie dochód podatkowy per capita
wynosi 325 zł. Na drugim miejscu wśród
najzamożniejszych województw znalazło
się woj. wielkopolskie,
w którym wpływy z podatków na
jednego mieszkańca wyniosły 189 zł.
W pierwszej trójce znalazł się Dolny Śląsk,
gdzie wskaźnik dochodów podatkowych
na jednego mieszkańca wyniósł 186 zł.
Dalej uplasowały się województwa:
pomorskie (154 zł), śląskie (147 zł),
łódzkie (139 zł) i małopolskie (139 zł).
Wartości powyżej 100 zł
odnotowano jeszcze
w woj. kujawsko-pomorskim (125 zł),
opolskim (115 zł), lubuskim (115 zł)
i zachodniopomorskim (109 zł).
Pozostałym pięciu województwom
nie udało się przekroczyć trzycyfrowego
progu. Najbiedniejszym województwem
okazało się świętokrzyskie (75 zł).
Podglądacz samorządowy

S.G. (TS)

ZDJĘCIA: SŁAWOMIR GRYMIN

Mity, fakty, opowiastki
Dużo się ostatnio dzieje wokół prawa
wyborczego i wszelkich zasad z nim
związanych. Według ostatnich projektów
to minister spraw wewnętrznych ma
przedstawiać Państwowej Komisji
Wyborczej trzy kandydatury na szefa
Krajowego Biura Wyborczego, po
uzyskaniu niewiążących opinii szefów
Kancelarii – Sejmu, Senatu i Prezydenta.
Ponadto nowy projekt zakłada m.in.
wygaszenie kadencji PKW po wyborach
parlamentarnych w roku 2019 i zmianę
sposobu wyboru Komisji. Siedmiu
na dziewięciu jej członków ma być
powoływanych przez Sejm, a do tej pory
wskazywali ich: Trybunał Konstytucyjny,
Naczelny Sąd Administracyjny
i Sąd Najwyższy. Pozostawiono
jednomandatowe okręgi wyborcze
w gminach do 20 tysięcy mieszkańców
i zniesiono możliwość głosowania
korespondencyjnego. Wprowadzono
dwukadencyjność wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, z tym, że od
wyborów samorządowych w roku 2018
ich kadencja będzie trwała pięć zamiast
czterech lat. Poza tym w samorządach
wprowadzona zostanie inicjatywa
uchwałodawcza i obowiązek utworzenia
w miastach na prawach powiatu budżetu
obywatelskiego o wysokości co najmniej
0,5 proc. wydatków gminy. A co do znaku
X w kratce przy nazwisku kandydata,
to według nowej definicji mają to być co

najmniej dwie przecinające się linie. Ma
to zmniejszyć liczbę głosów nieważnych.
Uważam, że w konsekwencji już
niebawem do samorządów przyjdą
ludzie mniej zdolni i mniej pracowici,
bowiem kto po studiach
będzie chciał się wiązać z pracą
w samorządzie, jeśli będzie to
perspektywa tylko dziesięcioletnia.
Po dekadzie inżynierowi, lekarzowi,
prawnikowi czy ekonomiście trudno
będzie już wrócić do wyuczonego
zawodu, a na terenie gminy (raz, że
z mocy prawa samorządowcy nie mogą
pracować w firmach, wobec których
wydawali jakieś decyzje), nie mówiąc
o tym, iż generalnie rzadko kto będzie
chciał zatrudnić w swoim zakładzie
człowieka przyzwyczajonego do
rządzenia i wydawania poleceń.
Zatem po tych dziesięciu latach
zarządzania gminami ich włodarze przez
jakiś czas powinni mieć płacone jakieś
godne wynagrodzenie, zanim ponownie
ułożą sobie sprawy zawodowe.
Tak byłoby uczciwie.
•••
Funkcjonariusze Delegatury
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
w Białymstoku zatrzymali na gorącym
uczynku Mirosława D., byłego
wójta dolnośląskiej gminy Krośnice
(powiat milicki), a obecnie radnego
Powiatu Milickiego, i Jana J., byłego

samorządowca (były starosta jaworski),
zajmującego się dzisiaj doradztwem
i konsultingiem. Do zatrzymania
dwóch mężczyzn doszło we Wrocławiu
w Hotelu Monopol, tuż po przyjęciu
przez nich 20 tys. zł łapówki. Sąd na
wniosek prokuratury zastosował wobec
podejrzanych środek zapobiegawczy
w postaci aresztu tymczasowego.
Kwota 20 tys. zł miała być pierwszą ratą
z łapówki w wysokości 185 tys. zł,
jakiej Mirosław D. i Jan J. mieli
zażądać od potencjalnego kupca
za doprowadzenie do sprzedaży po
zaniżonej cenie budynku dawnej
psychiatrii dziecięcej, tzw. ósemki,
w Krośnicach. Jednocześnie obaj
zatrzymani mieli uniemożliwić
sprzedaż obiektu innym potencjalnym
oferentom. Prokurator przedstawił obu
podejrzanym zarzut powoływania się
na wpływy w Starostwie Powiatowym
w Miliczu i podjęcia się pośrednictwa
w załatwieniu sprawy w postaci
korzystnego rozstrzygnięcia procedury
przetargowej dotyczącej sprzedaży
nieruchomości, w zamian za udzielenie
korzyści majątkowej w kwocie
185 tys. zł. Podejrzani przebywają
w areszcie we Wrocławiu, a za przyjęcie
łapówki grozi im kara pozbawienia
wolności od sześciu miesięcy do lat
ośmiu. Śledztwo prowadzi Prokuratura
Okręgowa we Wrocławiu, Wydział II
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Kolejna „zielona awantura”?
tzw. jednolitych części
wód w dorzeczu Wisły.
Organ nie może wydać pozytywnej decyzji
w sytuacji, gdy istnieją
warianty alternatywne,
znacząco mniej szkodliwe dla tych obszarów.
A te istnieją.
Ekologiczne organizacje pozarządowe
uczestniczące w postępowaniu zapowiadają
Koalicja Ratujmy Rzeki alarmuje,
złożenie odwołania od
że ta decyzja rozpoczyna kolejny, po Od niemal 20 lat lobbyści powtarzają, że trzeba ratować stopień Włocławek przed katastrofą budowlaną
wydanej decyzji. Nie zasporze o Dolinę Rospudy i Puszczę poprzez budowę nowej zapory
wahają się też przed złoBiałowieską, konflikt dotyczący
żeniem skargi do Komiłamania przez Polskę
– Od kilkunastu sadnieniu tamtej decyzji czytamy, że sji Europejskiej. Zdaniem Koalicji jest
prawa ochrony śro- Zieloni aktywiści
lat słyszę, że stopień „w świetle obowiązującego prawa to ostatni moment, żeby wyciągnąć
dowiska. Koalicja, budzą czasami
Włocławek zaraz organ nie mógł uzgodnić inwestycji”. wnioski z batalii o Rospudę. W tamkrytykując wydaną niezdrowe emocje.
się zawali – mówi Dzień po wydaniu tej negatywnej de- tym przypadku, po przesłaniu skargi
przez Komisję Europejską do Trybu29 grudnia decyzję, Nie zawsze ich
Przemysław Nawrocki cyzji dyrektor został zdymisjonowany.
nału Sprawiedliwości, wycofano się
wskazuje dwa kluczo- argumenty są
z Fundacji WWF Polze szkodliwego środowiskowo warianwe argumenty prze- rzeczowe. Bywa,
ska, członka Koalicji. Niezgodne z prawem?
mawiające przeciw tej że są wykorzystywani – Tymczasem w ostatWedług Koalicji Ratujmy Rzeki, tu – zmieniono przebieg obwodnicy
inwestycji: brak dowo- przez lobbystów
nich latach rząd na re- decyzja środowiskowa dla budowy no- Augustowa, tak by nie zniszczyć obdów potwierdzających i polityków. Czasami
mont stopnia wydał wego stopnia jest sprzeczna z unijną szaru Natura 2000. I to pomimo znaczpotrzebę jej realiza- jednak mają rację.
ponad 120 mln zł. Jeśli dyrektywą siedliskową i ramową dy- nego zaawansowania budowy.
cji oraz sprzeczność Jak jest tym razem?
prace te nie poprawi- rektywą wodną oraz
Alternatywne
z polskim i unijnym
ły istotnie stateczności polskimi ustawami Czy potrzebny
rozwiązania
prawem środowiskowym.
stopnia, oznaczałoby to, że wydane na – o ochronie przyrody jest nam kolejny
nie pieniądze, w większości pochodzą- i prawem wodnym.
Od lat znane są wakonflikt z przyrodą
Katastrofa czy ściema?
ce z Unii Europejskiej, zostały zmarnoJacek Engel z Fun- w tle? Może
rianty alternatywne
dacji Greenmind, zamiast napinania
w stosunku do budowy
Od niemal 20 lat lobbyści powta- wane – dodaje Nawrocki.
Poprzedni Regionalny Dyrektor członka KRR, wyjaś- bicepsów warto
nowego stopnia na dolrzają, że trzeba ratować stopień Włocnej Wiśle. Były wskaławek przed katastrofą budowlaną po- Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, nia: – Prawo polskie usiąść i rozpocząć
zywane m.in. w opraprzez budowę nowej zapory, około wydając w styczniu 2016 r. negatyw- i unijne jest w tej spra- merytoryczną
cowaniach zlecanych
30 km poniżej istniejącej. Tyle że za- ną decyzję w sprawie budowy nowego wie jednoznaczne. dyskusję…
przez rząd, w opiniach
grożenia stopnia Włocławek nie udo- stopnia na dolnej Wiśle, powołał się na Mamy do czynienia
wodniono w raporcie o oddziaływaniu znaczące negatywne oddziaływanie z inwestycją o znaczących nieodwracal- Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziana środowisko – dokumencie stano- inwestycji na wody powierzchniowe nych negatywnych skutkach dla kilku- ływania na Środowisko i Państwowej
oraz na obszary Natura 2000. W uza- nastu obszarów Natura 2000 oraz kilku Rady Ochrony Przyrody.
wiącym podstawę decyzji RDOŚ.
FOT. INFOWIRE, TOMASZ AUGUSTYNEK

W ostatni piątek starego roku
Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy wydał
decyzję uzgadniającą budowę
nowego stopnia wodnego na
Wiśle poniżej Włocławka. Rok
temu, dla bliźniaczej inwestycji
o takich samych skutkach
środowiskowych, ten sam organ
odmówił uzgodnienia, powołując
się na jej niezgodność
z polskim i unijnym prawem.

Jak twierdzi Jacek Bożek, prezes
Klubu Gaja: – Na stole leżą co najmniej trzy alternatywy: budowa niskiego progu piętrzącego kilka kilometrów poniżej istniejącego stopnia
Włocławek, pełna modernizacja stopnia lub stopniowa likwidacja piętrzenia, które należy rzetelnie i obiektywnie rozważyć, wyłączając emocje,
a włączając aparat naukowy.
Jak mówi Ewa Leś, koordynatorka Koalicji: – Kolejny konflikt nie
opłaci się ani rządowi, ani społeczeństwu. Rząd powinien niezwłocznie przystąpić do szczegółowej analizy prośrodowiskowych wariantów
rozwiązania rzeczywistych problemów stopnia i zbiornika Włocławek.
Może w tym liczyć na merytoryczne
wsparcie Koalicji.
(IPR)

Rzeczna
koalicja
Koalicja Ratujmy Rzeki działa
na rzecz systemowej ochrony
walorów przyrodniczych i naturalnej retencji, szerokiej skali
renaturyzacji cieków, ochrony
i przywracania ciągłości ekologicznej, dostosowania planów rozwoju żeglugi do rzek
oraz planów rozwoju sektorów
gospodarki do rzek. W skład
Koalicji aktualnie wchodzi ponad 30 organizacji pozarządowych, a także osoby indywidualne i przedstawiciele nauki.

W tym roku dwa jubileusze
„Polska – Samorząd – Wspólnota”
– to hasło, które
będzie towarzyszyć
tegorocznym obchodom
100-lecia niepodległości Polski
i 20-lecia samorządności
województwa i powiatów
na Opolszczyźnie.
W grudniu w Kamieniu Śląskim
marszałek województwa opolskiego
Andrzej Buła spotkał się z Komitetem
Honorowym obchodów. Profesorowie Dorota Simonides, Stanisław
Sławomir Nicieja, Marek Masnyk,
aktywni obrońcy regionu sprzed
dwudziestu lat – Janusz Wójcik,
Ryszard Wilczyński, Ryszard
Zembaczyński, Henryk Kroll oraz
samorządowcy – Józef Swaczyna,
Norbert Krajczy i Hubert Kołodziej
dyskutowali o tym, co powinno się
wydarzyć w ramach tego jubileuszowego roku. Będzie to okazja do hi-

storycznej edukacji, będą wydarzenia kulturalne, będzie także szansa
dla wielu lokalnych aktywności.
Marszałek, zwracając się do
członków komitetu, mówił, że liczy, iż osoby z takim doświadczeniem, wywodzące się z różnych
środowisk, będą budować przekaz,
ważny dla mieszkańców regionu
w przyszłości.
O konieczności kształtowania
i umacniania świadomości regionalnej mówili m.in. prof. Dorota
Simonides i przewodniczący sejmikowej komisji nauki, edukacji,
kultury i sportu Hubert Kołodziej,
który powiedział: – W świadomości społecznej muszą się wzmacniać
idee samorządności. Sejmik czy powiat powinny być w niej obecne.
Rektor Uniwersytetu Opolskiego
prof. Marek Masnyk mówił, że połączenie rocznic 100-lecia niepodległości i 20-lecia samorządności

województwa i powiatów powin- rząd – mówił marszałek. – Zachęcano wyznaczać działania publiczne my wszystkie środowiska do tego,
w 2018 roku. – Trzeba wyjść do aby pokazały, że cieszą się z niepodspołeczności lokalnych, do mło- ległości oraz z tego, że przetrwało
dzieży, należy umiejętnie połączyć i rozwija się nasze województwo.
Wspólnie z Uniwersytetem Opolwartości dużej i małej ojczyzny
skim samorząd województwa zorga– apelował prof. Masnyk.
Marszałek Andrzej Buła chciał- nizuje cykl spotkań historycznych
by, aby komitet organizacyjny nie w wielu szkołach regionu. Jak podtylko patronował wydarzeniom, ale kreśla Andrzej Buła, formuła spotkań i debat historyczrównież inicjował niektóre działania. Do tego Należy umiejętnie nych jest otwa r ta.
gremium zostali zapro- połączyć wartości Dodatkowo mają powstać wioski samoszeni przedstawiciele dużej i małej
rządowe, a w trakcie
wielu środowisk, nieza- ojczyzny.
dni miast ma być przyleżnie od przynależności politycznej. Są w nim więc m.in. pominana idea samorządowości.
studenci i młodzież, seniorzy, straża- – Chcemy uaktywnić samorządy,
cy, harcerze, działacze lokalni i spo- ale też nieformalne grupy, które nie
łecznicy. – Chcemy, aby te jubileusze mają szans sięgać po pieniądze, tak
nie były związane jedynie z apelami jak to jest w przypadku organizacji
i składaniem wiązanek, ale żeby był i fundacji – dodał marszałek.
Grzegorz Krzyśków z opolskiej
to czas codziennej radości i przypominania sobie, jak ważny jest samo- chorągwi ZHP przypomniał, że

harcerstwo także obchodzi stulecie swojego istnienia i wpisuje się
w Niepodległość: – W trakcie każdego naszego spotkania jest wątek
patriotyczny. Taką zasadę mamy od
stu lat. Chcemy godnie przeżyć te
dwa jubileusze zarówno związane
z niepodległością, jak i 20-leciem
obrony województwa opolskiego.
Danuta Bajak, prezes Opolskiego Związku Rolników i Organizacji
Społecznych w Opolu zaznaczyła,
że jej środowisko jest bardzo aktywne i z chęcią będzie uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach
związanych z 2018 rokiem: – Nasze
koła gospodyń wiejskich wpisały
się już w odnowę wsi, a to oznacza,
że chcą promować województwo.
Chcemy zaangażować w rocznicowe wydarzenia zarówno mieszkańców wiosek, jak i integrować się
z mieszkańcami miast.
(VR)
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Fenomenalny Vivaldi

FOT. ŁUKASZ RAJCHERT

innych cech. Przystosowanie
Fenomenalny skrzypek
pomysłów i figuracji przei niezwykle płodny i innoznaczonych dla skrzypiec,
wacyjny kompozytor. Imlecz nienadających się dla
presario i przedsiębiorca
instrumentu klawiszowego,
operowy. Ekstrawagancki
nauczyło go ponadto myśleksiądz oskarżany o obyczania kategoriami muzycznyjowe skandale i wychowawmi, tak że po zakończeniu
ca dziewcząt w weneckim
tej pracy nie potrzebował już
sierocińcu. Autor być może
wykorzystywać pomysłów,
najpowszechniej rozpoznajakie podsuwały mu palce,
wanego utworu w dziejach
lecz mógł kierować palcamuzyki i zarazem ponad
mi, posługując się własną
czterystu do niedawna całwyobraźnią”.
kowicie zapomnianych konAutor pierwszej wypocertów instrumentalnych
wiedzi to słynny muzykolog
– choć złośliwi uważają, że
Joseph Wilhelm von Wasieto jeden koncert w czterylewski. Drugi cytat to opostu opracowaniach. Na jego Jarosław Thiel, dyrektor artystyczny
wieść o Johannie Sebastianie
twórczość możemy spojrzeć Wrocławskiej Orkiestry Barokowej
Bachu zaczerpnięta z jetak, jak widzieli ją niektórzy
muzykolodzy, zwłaszcza w dziewiętnastowiecz- go pierwszej biografii pióra Johanna
nych Niemczech – „w istocie jego kompozycje je- Nikolausa Forkela. Paradoksalnie:
dynie bardzo rzadko cechuje głębsze uczucie, god- do zupełnie zapomnianej spuścizny
na uwagi potęga myśli i prawdziwe oddanie sztuce. Antonia Vivaldiego dotarliśmy właśIm mniej wyobraźni i głębi przejawia on w swych nie dzięki badaniu twórczości Bacha,
kompozycjach, tym więcej u niego wszelkiego ro- dla którego był on jedną z najważniejdzaju powierzchownej pomysłowości”. Ale może- szych inspiracji w procesie kształtomy i zupełnie inaczej, podążając za taką oto relacją wania osobistego stylu kompozytoro pewnym kompozytorze: „Tak często słyszał, jak skiego i który szereg jego koncertów
chwalono te świetne utwory muzyczne, że wpadł skrzypcowych zaaranżował na własna szczęśliwy pomysł opracowania ich wszystkich ne potrzeby klawesynisty i organisty. Komu
na fortepian. Studiował sposób traktowania tema- bardziej wierzymy? I jak postrzegamy dzisiaj
tów, ich wzajemną relację, wzory modulacji i wiele Rudego Księdza?

1 marca 2018 (czwartek), godz. 19.00

2 marca 2018 (piątek), godz. 19.00

NFM, Sala Główna,
estrada w odwróceniu

NFM, Sala Główna

Vivaldi – Carmignola
Wykonawcy:
Giuliano Carmignola – skrzypce, prowadzenie
Wrocławska Orkiestra Barokowa
Jarosław Thiel – kierownictwo artystyczne
Maciej Prochaska – słowo wstępne
Program:
A. Vivaldi
Sonata a 4 Es-dur „Al Santo Sepolcro” RV 130
Koncert F-dur na skrzypce „Per la solennità
di San Lorenzo” RV 286
Koncert d-moll na smyczki „Madrigalesco”
RV 129
Koncert C-dur na skrzypce i dwie orkiestry
„Per la SS Assontione di Maria Vergine”
RV 581
•••
Symfonia h-moll na smyczki „Al Santo
Sepolcro” RV 169
Koncert E-dur na smyczki „Il riposo per
il Santissimo Natale” RV 270
Koncert D-dur na smyczki „Per la solennità
della S. Lingua di S. Antonio” RV 212

Cztery pory roku
Wykonawcy:
Christian Danowicz – skrzypce
Marzena Michałowska – sopran
NFM Orkiestra Leopoldinum
Maciej Prochaska – słowo wstępne
Program:
K. Brochocka Le quattro sonetti
– prawykonanie utworu zamówionego
przez NFM
•••
A. Vivaldi Cztery pory roku op. 8

3 marca 2018 (sobota), godz. 18.00

NFM, Sala Kameralna
Młodzi wirtuozi – 4 Times Baroque
Wykonawcy:
4 Times Baroque:
Jan Nigges – flet podłużny
Jonas Zschenderlein – skrzypce
Karl Simko – wiolonczela
Alexander von Heissen – klawesyn
Maciej Prochaska – słowo wstępne

Genialny Giuliano Carmignola
zagra dla Państwa
jego koncer ty
skrzypcowe. NFM Orkiestra Leopoldinum pod
kierunkiem Christiana Danowicza pokaże, że
Cztery pory roku nie są tylko domeną zespołów
grających na instrumentach historycznych, a ponadto za sprawą prezentacji zamówionej przez
Narodowe Forum Muzyki nowej kompozycji
Katarzyny Brochockiej postawi nam pytanie
o to, czy współczesność ma jeszcze o czym
z Vivaldim dyskutować. Młody zespół 4 Times
Baroque, wspierany przez międzynarodowy program stypendialny Eeemerging, którego partnerem jest także Narodowe Forum Muzyki, zgłębi
idiom włoskiej wirtuozerii. Na koniec zaś kolejny
gigant – Rinaldo Alessandrini – zaprezentuje nam
swoją interpretację L’Olimpiade, mistrzowskiej
opowieści o miłosnych zawodach, dla których
te sportowe są jedynie dalekim tłem.
•••
Proszę zarezerwować sobie pierwsze
cztery dni marca na kolejną Akademię
Muzyki Dawnej w Narodowym Forum
Muzyki. Zapraszamy zwłaszcza tych
z Państwa, którzy wciąż uważają, że
Vivaldi jest autorem jednego koncertu w czterystu wariantach. Nawet jeśli
nie uda nam się Państwa przekonać do
zmiany poglądów, to argumenty, których użyjemy
w festiwalowej dyskusji, warte będą na pewno wysłuchania.
Jarosław Thiel

Program:
G.F. Händel Uwertura do opery Rinaldo HWV 7
P. Prowo Sonata triowa d-moll na flet
podłużny, skrzypce i b.c.
A. Vivaldi Concerto da camera F-dur
na flet podłużny, skrzypce, wiolonczelę
i b.c. RV 100
A. Corelli Sonata d-moll na skrzypce i b.c.
op. 5 nr 7, Sonata g-moll na flet podłużny
i b.c. „La folia” op. 5 nr 12 (opracowanie
Sonaty d-moll na skrzypce i b.c.)
G. Sammartini Sonata a due F-dur na flet
podłużny, skrzypce i b.c.
A. Vivaldi Koncert g-moll na flet podłużny,
skrzypce, wiolonczelę i klawesyn
„La notte“ RV 439 (opracowanie: 4 Times
Baroque)
T. Merula Ciaccona na flet podłużny,
skrzypce i b.c.
4 Times Baroque jest uczestnikiem
międzynarodowego programu
stypendialnego eeemerging
(Emerging European Ensembles)

4 marca 2018 (niedziela), godz. 18.00

NFM, Sala Główna
Vivaldi – L’Olimpiade
Wykonawcy:
Rinaldo Alessandrini – dyrygent
Isabel Schicketanz – sopran
Joanna Radziszewska – sopran
Markéta Cukrová – mezzosopran
Sophie Rennert – alt
Wanda Franek – alt
Tomáš Král – baryton
Rafał Pawnuk – bas
Wrocławska Orkiestra Barokowa
Jarosław Thiel – kierownictwo artystyczne
Uczestnicy kursu orkiestrowego
Maciej Prochaska – słowo wstępne
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Dwa
razy
cztery
Dwa razy cztery to dwa zespoły
Narodowego Forum Muzyki,
dwa kwartety, których nagrane
przez NFM płyty sprawią radość
każdemu melomanowi.
Pierwsza czwórka to Lutosławski Quartet, którego album „2016”
znalazł się wśród dziesięciu najlepszych płyt 2017 roku z muzyką klasyczną w rankingu „Gazety
Wyborczej”. W skład jury weszło
czterdziestu cenionych dziennikarzy muzycznych.
„Lutosławski Quartet to najlepszy obok Kwartetu Śląskiego wykonawca współczesnej kameralistyki.
Grają drapieżnie, dosadnie i precyzyjnie, połączeni w jeden organizm. Co więcej, jeden z członków,
skrzypek Marcin Markowicz, sam
jest kompozytorem. Jego niepokojący Kwartet smyczkowy nr 4 zestawiony jest na tej płycie z przewrotnym żar tem muz yc znym
– [P|PE(s)] Andrzeja Kwiecińskiego,
w którym nawet szelest przewracanej strony potraktowany jest jako zjawisko dźwiękowe. W tym zestawieniu Kwartet smyczkowy nr 3
najstarszego w tym gronie Pawła
Mykietyna brzmi prawie sentymentalnie”– tak swoją decyzję wyróżnienia płyty wrocławskiego kwartetu,
który w roku 2017 obchodził dziesięciolecie powstania motywują jurorzy Wielkiej Płytowej Dziesiątki,
a jest ona zaiste wielka – wrocławianie znaleźli się w towarzystwie
płyt takich muzycznych potęg jak
Krystian Zimerman, Anne-Sophie
Mutter i Cecilia Bartoli, a jakość
nagrań NFM równa się z jakością
Deutsche Grammophon i DECCA...
Druga czwórka muzyczna NFM to
Polish Cello Quartet, zespół założony
w roku 2011, który regularnie występuje podczas międzynarodowych
festiwali muzycznych i współpracuje
z wybitnymi muzykami klasycznymi
i jazzowymi. Zadaniem Polish Cello
Quartet jest – jak twierdzą artyści –
pokazanie szerszej publiczności
oryginalnego brzmienia kwartetu
wiolonczelowego. A wiolonczela
to instrument wyjątkowy – najbardziej męski ze smyczkowego kwintetu. Zdaniem wielkiego Mścisława
Rostropowicza wiolonczela przemawia głosem trybuna, oratora, prawdziwego herosa…
Warto ten głos usłyszeć, a nagranie dziel Prospera van Eechaute,
Rudolfa Matza, Kazimierza Wiłkomirskiego i Alfredo Piattiego, które
znalazły się na płycie Polish Cello
Quartet, pozwalają cudem wiolonczelowego brzmienia naprawdę
się zachwycić.
Ata
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Starostwo Powiatowe w Oławie

promocyjne oraz na „Modernizację
i zwiększenie odporności na klęski
żywiołowe systemu małej retencji na
obszarze powiatu oławskiego”. Poza
tym zaplanowano także pieniądze
gą krajową nr 94, poprzez przebu- rach, opracowanie dokumentacji na obsługę długu publicznego, spładowę drogi powiatowej nr 1972D”, projektowej obwodnicy w Chwa- tę odsetek od zaciągniętych kredy„Usprawnienie połączenia tranzy- libożycach, przebudowę chodnika tów i wyemitowanych obligacji oraz
towego od WSSE (podstrefa Jelcz- w Piskorzowie oraz wykonanie do- na koszty emisji samorządowych pa-Laskowice) do Oleśnicy i drogi S8, kumentacji projektowej przebudowy pierów wartościowych. Warto podpoprzez przebudowę skrzyżowania dwóch dróg w Piskorzówku.
kreślić, że dochody z opłat i kar za
Ponadto znalazły się również korzystanie ze środowiska przeznadróg 1535D, 1545D i 1539D w Miłoszycach”, przebudowę wiaduktu środki finansowe na m.in.: moder- czy się m.in. na zakup średniego saw Minkowicach Oławskich, remont nizację budynku przy ul. Warszaw- mochodu ratowniczo-gaśniczego dla
Komendy Powiatowej PSP
w Oławie oraz na zakup
i montaż instalacji zaliczonych do odnawialnych źródeł energii – w tym ograniczenie niskiej emisji.
Powiat przeznaczy 50 tys. zł
na projekt budowlany komisariatu policji w Jelczu-Laskowicach i sporo ponad milion złotych
na inwestycje oświatowe.
Natomiast zadania związane z funkcjonowaniem
rodzin zastępczych pochłoną niemal 5,2 mln zł.
– Zarządowi Powiatu
28 grudnia Rada Powiatu w Oławie uchwaliła najważniejszy dokument finansowy samorządu – budżet na rok 2018
zależy na wzroście wydatparkingu przy starostwie, kontynua- skiej w Oławie, z przeznaczeniem ków inwestycyjnych, bowiem to one
cję budowy ciągu pieszo-rowerowe- na archiwum i magazyn przeciwpo- są przede wszystkim miarą rozwoju
go przy ul. Kilińskiego w Oławie, wodziowy, na zadania realizowane naszego powiatu, natomiast wydatki
budowę chodników przy ul. Lipowej przez Wydział Geodezji i Kartogra- bieżące staramy się trzymać w ryw Oławie, w Jelczu-Laskowicach fii, modernizację systemów infor- zach – wyjaśnia starosta Zdzisław
przy ul. Chwałowickiej i w Owcza- matycznych starostwa, na działania Brezdeń. – Przyszłoroczny budżet

Budżet pełen wyzwań
Dochody przekraczające
67 mln zł i 70-milionowe
wydatki kształtują tegoroczny
budżet Powiatu Oławskiego
uchwalony na sesji 28 grudnia.
– Tegoroczny budżet pełen jest
wielu wyzwań inwestycyjnych
i przedsięwzięć ważnych przede
wszystkim dla mieszkańców
powiatu – podkreśla starosta
ZDZISŁAW BREZDEŃ.

HS (TS)

FOT. JAROSŁAW KILNAR

Budżet Powiatu Oławskiego na
rok 2018 jest zarówno proinwestycyjny, jak i prospołeczny. – A najważniejsze jest to, że w kształcie
zaproponowanym przez Zarząd Powiatu i przyjęty przez Radę Powiatu
w Oławie będzie spełniał oczekiwania mieszkańców – ocenia starosta
oławski Zdzisław Brezdeń. – Istotne
jest także to, że plan dochodów
i wydatków skonstruowano tak, aby
zabezpieczyć środki finansowe na
wkład własny i dzięki temu móc
ubiegać się o zewnętrzne dofinansowania zadań oraz rozszerzyć zakres realizowanych przedsięwzięć.
Niemało nakładów Powiat zaplanował przeznaczyć na inwestycje
drogowe, w tym na takie projekty
jak: „Rehabilitacja łącznika autostrady A4 (węzeł Krajków) z dro-

Powiatu Oławskiego jest bezpieczny, rozsądny i rozwojowy. Dziękuję członkom Zarządu Powiatu za
wsparcie umożliwiające jego przygotowanie i realizację działań mających ogromne znaczenia dla rozwoju naszego powiatu, a zwłaszcza
dla jego mieszkańców. Szczególnie
pragnę podziękować pani skarbnik,
pracownikom jednostek organizacyjnych starostwa i wszystkim osobom,
które były zaangażowane w przygotowanie projektu budżetu i przyczyniły się do jego uchwalenia – przede
wszystkim radnym za to, że przyjęli
jego założenia mające dla rozwoju
powiatu ogromne znaczenie.

Niemcza

Najważniejsze, że byliśmy razem
samowite! Byliśmy
razem i to jest wartość
nie do przecenienia.
A poza tym dopisali goście, mieszkańcy,
– Rok 2017 był dla Niemczy
także goście z gmin
rokiem bardzo ważnym…
sąsiednich. Oceniam,
– …i dobrym, w którym nieże było to wydarzenie,
zmiernie ważne były uroczystości
które będzie wspomimilenijne.
nane przez wiele lat.
– W pewnym sensie był rokiem
– Jaki był rok
zdominowanym przez obchody
2017 pod względem
tysiąclecia Niemczy.
inwestycyjnym?
– To prawda, ale warto podkre– Zazwyczaj roślić, że nie jest łatwo zorganizować
bimy tyle, na ile nas
wspaniałą uroczystość, dysponując
stać, ile pozyskamy
niewielką ilością środków finanzewnętrznych piesowych.
niędzy i na ile mamy
– Słyszałem jednak, że było
własnych środków
to możliwe, wszystko świetnie się Burmistrz Grzegorz Kosowski
finansowych. W roku
udało i mnóstwo ludzi odwiedziło
spektakl milenijny, stroje do niego ubiegłym naszym priorytetem były
Niemczę w ubiegłym roku.
– Rzeczywiście, wielu ludzi do i generalnie aktywnie uczestniczy- drogi, których jeszcze do zrobienas przyjechało i obchody nam się li we wszystkich ważnych wydarze- nia niemało zostało, ale pan do nas
udały, przede wszystkim dlatego, że niach. Starsi i młodsi – i było to nie- przyjeżdża i zapewne pan widzi, że
z drogami z roku na
nasza społeczność zarok jest u nas lepiej.
angażowała się w orZdrowego, pełnego słońca, sukcesów i uśmiechu roku 2018 W roku 2018 także
ganizację uroczystości
Mieszkańcom miasta i gminy Niemcza
będziemy zajmować
i ludzie utożsamili się
i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej”
się drogami i niez tym wydarzeniem,
życzą
dawno zostaliśmy
wykonując wielką praburmistrz Grzegorz Kosowski
i przewodnicząca Rady Miejskiej Monika Szymańska-Śledź
z a k wa l i f i kowa n i
cę. Mieszkańcy przydo dofinansowania
gotowali wspaniały

Rozmowa
z GRZEGORZEM KOSOWSKIM,
burmistrzem Niemczy

FOT. SŁAWOMIR GRYMIN

remontu ulicy, która teraz nazywa się Kolejowa, a wcześniej była
Świerczewskiego. Żartujemy teraz
sobie, że trzeba było zmienić nazwę
tej ulicy, aby dofinansowanie na jej
remont dostać. Niestety, nie udało
się nam dostać dofinansowania do
budowy przedszkola i budowy kolektora ściekowego i teraz szukamy możliwości dofinansowania tych
dwóch ważnych dla nas inwestycji.
– Co poza remontem ul. Kolejowej będzie waszym priorytetem
inwestycyjnym w roku 2018?
– Budżet jest – moim zdaniem –
dobrze skrojony. Przewidujemy
w nim ponad 2 mln zł na inwestycje i jest to ponad 10 proc. całego
naszego budżetu. Najważniejsze
w nim będą inwestycje drogowe
i wspólny projekt polsko-czeski dotyczący budowy centrum turystycznego, z parkingiem, punktem informacji turystycznej i toaletami. Poza
tym zajmiemy się termomodernizacją i rozpoczniemy budowę remizy
w Przerzeczynie.
– Jak pan ocenia nowe projekty dotyczące prawa wyborczego?
– Ze swoją oceną zaczekam,
dopóki nie poznam wszystkich
szczegółów dotyczących noweliza-

Starostwo Powiatowe w Oławie
ul. 3 Maja 1
55-200 Oława
tel. 71 301 15 22
fax 71 301 15 62
info@starostwo.olawa.pl
www.starostwo.olawa.pl

cji ordynacji wyborczej. Do momentu, gdy projekty przejdą przez Senat,
a pan prezydent RP je podpisze lub
zawetuje. Projekty zmieniają się jak
w kalejdoskopie, wniesiono ponad
150 poprawek i dzisiaj doprawdy
nie wiem, jakie to poprawki i czego
dotyczą. Jak będę znał te szczegóły,
to dopiero wtedy będę mógł wyrazić
swoją opinię.
– Czy będzie pan także czekał
z podjęciem decyzji o kandydowaniu na burmistrza Niemczy?
A może już pan zdecydował?
– Decyzji jeszcze nie podjąłem
i wiąże się to także z tym, co powiedziałem wcześniej.
Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Urząd Miasta i Gminy Niemcza
ul. Rynek 10
58-230 Niemcza
tel. 74 837 62 65, 74 837 61 07
fax 74 837 62 80
www.um.niemcza.pl
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Pielgrzymka

w nim najważniejsze? Jakie będą
priorytety?
– Projekt budżetu jest złożony
i jest już – kolokwialnie mówiąc – po
posiedzeniach komisji rady gminy.
Jest to – moim zdaniem – budżet
bardzo fajny, który opiewa na ponad
23 mln zł, z czego 5 mln zł przeznaczymy na inwestycje.
– Zatem będzie to budżet proinwestycyjny…
– …w którym, jak już wspomniałem, najważniejsze zadania
dotyczyć będą termomodernizacji, ścieżek rowerowych, pracowni komputerowych, a ponadto rozpoczniemy z własnych środków
finansowych wieloletnie dopłaty
do wymiany pieców węglowych.
– Czyli ekologia…
– …bowiem trzeba iść z duchem
czasu i wspierać mieszkańców
w pożytecznych działaniach. Ponadto tegorocznym priorytetem będą
także inwestycje drogowe oraz rozbudowa i modernizacja oświetlenia
ulicznego.
– Jak pan ocenia zmiany
w ordynacji wyborczej?
– Cieszę się, że w gminach do
20 tys. mieszkańców pozostawiono jednomandatowe okręgi wyborcze i dobrze też, iż do rady może
kandydować tylko mieszkaniec danej gminy. Natomiast mój niepokój
budzą wszelkie zmiany dotyczące
Państwowej Komisji Wyborczej.
– A dwukadencyjność?

Front jest zapewniony
Gminny Ośrodek Kultury
w Pielgrzymce. We wszystkich tych obiektach zostanie
przeprowadzona termomodernizacja wraz z wymianą
– Większość włodarzy gmin
ogrzewania.
dobrze ocenia rok 2017…
– Są już na to pieniądze?
– …i ja też nie będę oryginal– Jest już podpisana umony, ponieważ ubiegły rok oceniam
wa o dofinansowanie zadania
bardzo pozytywnie. To było pracoi niebawem rozpoczynamy
witych i intensywnych dwanaście
postępowanie przetargowe.
miesięcy, w których zanotowaliśmy
Kolejny bardzo fajny projekt,
sukcesy związane z realizacją zadań
który również sfinalizowazaplanowanych w budżecie. Była to
ny jest już umową, dotyczy
budowa dróg, realizacja szerokiepracowni komputerowych
go programu informatyzacji gminy,
w naszych szkołach podstaa także opracowywanie dokumen- Wójt Tomasz Sybis
wowych. Na tapecie jest też
tów, podpisywanie umów oraz aplikowanie i składanie wniosków tężną inwestycję, czyli termomoder- projekt partnerski, w którym uczesto dofinansowanie inwestycji. Dzięki nizację obiektów użyteczności pub- niczą Nadleśnictwo Złotoryja oraz
temu mamy zapewniony front dzia- licznej – szkół, świetlic wiejskich gminy Świerzawa, Wojcieszów i Pielgrzymka – i jest to budowa ścieżek rowerowych.
Wielu sukcesów, wiele szczęścia, zdrowia, spełnionych marzeń,
Projekt jest wspólny, ale
wiele pogody ducha i z radością podejmowanych wyzwań u progu Nowego Roku 2018 każdy indywidualnie będzie budował ścieżki na
Mieszkańcom gminy Pielgrzymka i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej”
życzą
swoim terenie, w oparcie
wójt Tomasz Sybis i przewodniczący Rady Gminy Jarosław Pisarski
o walory krajobrazowe
swojej gminy. To zadałań na rok 2018, wiemy, jakie gran- i ośrodka kultury, co pochłonie ponad nie będzie kosztowało naszą gminę
ty prawdopodobnie otrzymamy i co 5 mln zł. A zadanie obejmie szkoły ponad milion złotych, ale zobaczymy
przede wszystkim pochłonie nasze w Nowej Wsi Grodziskiej, Twardoci- jeszcze, jak to wyjdzie w przetargu.
– Jaki jest tegoroczny budżet
siły i środki finansowe. Chcę także cach i Proboszczowie, świetlice wiejdodać, że będziemy realizować po- skie w Czaplach i Sędzimirowie oraz gminy Pielgrzymka? Co jest

Rozmowa
z TOMASZEM SYBISEM,
wójtem gminy Pielgrzymka
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FOT. SŁAWOMIR GRYMIN

– Moim zdaniem pomysł byłby
niezły, gdyby dotyczył także posłów
i senatorów, czyli wszechstronnej
wymiany kadr. A tak jest to eksperyment na włodarzach gmin, ludziach doświadczonych, mających
zaufanie mieszkańców, bo oni nie
będą mogli w pełni się realizować.
– Czy będzie pan kandydował
w wyborach na wójta gminy
Pielgrzymka?
– Oczywiście, że tak. Mam jeszcze
sporo planów i sił, aby pracować na
rzecz naszej społeczności. Zaproponuję naszym mieszkańcom swoje rozwiązania, pomysły i swoich radnych
– i poproszę ich o głosy i wsparcie.
Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Urząd Gminy w Pielgrzymce
Pielgrzymka 109a/1
59-524 Pielgrzymka
tel. 76 877 50 13, 76 877 50 26
fax 76 743 70 00, 76 877 50 13 w. 116
sekretariat@pielgrzymka.biz
www.pielgrzymka.biz

FOT. GMINNE CENTRUM KULTURY W ŻÓRAWINIE

Żórawina

Muzyczne ambasadorki
Prężnie działa Gminne Centrum
Kultury w Żórawinie, a świadczy
o tym niezbicie liczba festiwali, na których występują zespoły przy nim działające oraz zdobyte przez nie nagrody
i wyróżnienia.
– W maju ubiegłego roku
w Młodzieżowym Centrum Kultury
w Legnicy odbył się XXII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej
EKOPIOSENKA, a naszą placówkę

FOT. GMINNE CENTRUM KULTURY W ŻÓRAWINIE

O gminie Żórawina można
sporo usłyszeć także dzięki
wielu występom i sukcesom
odnoszonym przez dzieci
i młodzież z zespołów wokalnych
działających przy żórawińskim
Gminnym Centrum Kultury.

Ósemka
reprezentowały dwa zespoły wokalne,
Majule i Ósemka, które awansowały
do przesłuchań finałowych – wspomina Marta Mickiewicz, instruktorka
ds. muzyki. – A Majule w kategorii
zespół wywalczyły drugie miejsce.
FOT. GMINNE CENTRUM KULTURY W ŻÓRAWINIE

Majule

Natomiast w październiku ubiegłego
roku młodsze dzieci z klasy czwartej
z zespołu Pikolo brały udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Zuchowej i Dziecięcej we Wrocławiu, po
raz drugi zajmując drugie miejsce.
Ponadto w grudniu dwie nasze solistki,
Magdalena Lip i Małgorzata Wieczorkiewicz, wraz z zespołem Ósemka
uczestniczyły w XXV Festiwalu Poezji
Śpiewanej MIMOZA 2017 we Wrocławiu, gdzie zespół uplasował się na drugim miejscu, a Małgosia Wieczorkiewicz wyśpiewała wyróżnienie.
Także ubiegłoroczny listopad był
bardzo owocny dla młodych żórawińskich artystek, bowiem zespół Majule
otrzymał wyróżnienie na pierwszym Festiwalu Piosenki Poetyckiej

Pikolo (w drugim rzędzie) i Ósemka
RADOSTKI I SMUTECZKI zorganizowanym przez Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży
we Wrocławiu. Ale jak to w życiu bywa,
nie zawsze wszystko udaje się najlepiej
i czasami trzeba poznać smak porażki. Na początku grudnia w MDK
Śródmieście we Wrocławiu odbyły
się przesłuchania do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek
w Będzinie, na którym GCK w Żórawinie reprezentowały zespoły Pikolo,
Ósemka i Majule, lecz żaden z nich
nie zakwalifikował się do finału.
– Chcę jednak podkreślić – mówi Marta Mickiewicz – że Majule
już czterokrotnie przystąpiły do finałowych przesłuchań w Będzinie,
w których udział bierze wiele zespołów zza wschodniej granicy i o czołowe lokaty jest niezmiernie trudno,
ale nasze dziewczyny bardzo godnie
reprezentowały naszą gminę. A co
do najbliższej przyszłości, to w stycz-

niu będziemy występować na trzech
festiwalach kolędowych – w Legnicy,
Brzegu i Wrocławiu.
HS (TS)

Urząd Gminy Żórawina
ul. Kolejowa 6
55-020 Żórawina
tel. 71 316 51 05, 71 316 51 57
fax 71 723 49 00
urzad@zorawina.pl
www.zorawina.pl
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Wąsosz

Miejsce to jest być może
nie do końca przez wszystkich
rozpoznane, ale ma już sporą
grupę wielbicieli. Wszystko
zresztą wskazuje na to, że
ich liczba z roku na rok rośnie.
I w zasadzie nie ma się czemu
dziwić.
Wąsosz, bo o nim mowa, to miejsce, w którym – jak już kiedyś pisaliśmy na łamach naszego miesięcznika –
natura spleciona jest z historią. Tym
samym są to tereny, których odwiedzenie na pewno nie rozczaruje. Coś
dla siebie znajdą poszukiwacze śladów z przeszłości (tak materialnych,
jak i niematerialnych), jak również
miłośnicy przyrody. To jednak nie
wszystko. Kulturalny tygiel tej ziemi
(podobnie zresztą jak całego Dolnego
Śląska) to również niezapomniane spotkania z mieszkającymi tutaj
ludźmi, którzy potrafią zadziwić nas
opowieściami o losach swoich rodzin.
Ta cudowna ludzka mieszanka to także niezapomniana kuchnia tych terenów. Mieszają się tutaj smaki kresowe
i żydowskie, wielkopolskie i małopolskie. No a do tego dochodzą miejscowi producenci żywności tradycyjnej,
która jest więcej niż dobra i smaczna
– to smaki nieba, dolnośląskiego nieba.

najstarszy znany ośrodek kasztelański
w okolicy. I chociażby z tego powodu
warto go umieścić na mapie wędrówek, kiedy pojawimy się w Wąsoszu
i okolicy. Dzisiaj warto obejrzeć tam
kościół pw. Matki Bożej Królowej
Świata, z drugiej połowy XIX wieku.
Warte uwagi są też dwa grodziska zlokalizowane na przeciwległych brzegach Baryczy oraz domy szachulcowe
stanowiące zabudowę wsi.

O atrakcyjności kajakowych wypraw Baryczą przesądza różnorodny, wciąż zmieniający się krajobraz. To także okazja do obserwacji ptaków

Początek u zbiegu dwóch rzek
Nazwa Wąsosz znana jest od średniowiecza i pochodzi od staropolskiego wyrazu „wąsosze”, oznaczającego miejsce, gdzie coś się schodzi,
zbiega lub łączy. W tym wypadku
chodzi o zbieg dwóch rzek: Baryczy
i Orli. To właśnie takie położenie
sprawiło, że pierwsze ślady osadnictwa na tych terenach (Pobiel, Gola
Wąsoska) datowane są na okres mezolitu. Są to pozostałości obozowisk
wędrownych grup zbieracko-łowiecko-rybackich. Więcej znalezisk o podobnym charakterze pochodzi z epoki
neolitu, która rozpoczyna się od połowy VI tysiąclecia p.n.e. Stałe osadnictwo pojawiło się w środkowym okresie epoki brązu, w drugiej połowie
I tysiąclecia p.n.e.
Jak z tego widać, człowiek dostrzegał plusy tych ziem. I tak zostało do
dzisiaj, chociaż w międzyczasie działo się tutaj bardzo dużo. Jak słusznie zauważają obecni włodarze tych
ziem, dzieje Wąsosza są tak samo
skomplikowane, burzliwe oraz pełne
dramatycznych momentów jak i historia całego Dolnego Śląska. Więcej
o tym zainteresowani mogą przeczytać chociażby na stronie internetowej
gminy Wąsosz, a także w licznych
publikacjach. To historia wielu władców, wojen, upadków i zwycięstw.
Poszukiwanie śladów tego wszystkiego to ciekawe wyzwanie dla tych, którzy postanowią spędzić chociaż kilka
dni na wąsoskiej ziemi.

FOT. SŁAWOMIR GRYMIN

Rynek w Wąsoszu to fragment historycznego układu architektonicznego wpisanego do rejestru
Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Kościelne wieże
i tajemnice przeszłości
Jak już wspomniałem na początku, wędrówki po Wąsoszu i okolicach
to możliwość zobaczenia licznych zabytków. W samym mieście do rejestru
Narodowego Instytutu Dziedzictwa
wpisany jest historyczny układ architektoniczny (zabudowa z XIII-XIX
wieku, m.in. kamienice w rynku),
kościół parafialny pw. św. Józefa
Oblubieńca NMP z XIX wieku (neogotycka budowla z wysoką, strzelistą
wieżą; świątynia została wybudowana w latach 1892-94 przez zamieszkujących tutaj wówczas polskich
i niemieckich katolików), gotycki kościół pomocniczy pw. Niepokalanego
Serca NMP (budowla korzeniami sięga
XIII wieku, a w 1580 roku została rozbudowana; mimo późniejszych prac
budowlanych i remontowych nie zatraciła do dziś cech gotyckich; na fasadzie budowli widoczne są epitafia
tworzące lapidarium), zamek książęcy w XVIII wieku przekształcony
w pałac barokowy, willa przy ulicy
Krzywej, kolejowa wieża ciśnień
z początku ubiegłego stulecia.
W okolicy Wąsosza na pewno
warto zobaczyć kościół pw. św. Stanisława Biskupa w Czeladzi Wielkiej wybudowany w XV wieku
– gotycki, przebudowany w XVII
wieku, restaurowany w drugiej połowie XX wieku. Na pewno nie można przegapić urokliwego kościoła
pw. Świętych Apostołów Piotra
i Pawła w Sułowie Wielkim. Ten
dawny ewangelicki kościół z 1617
roku został odrestaurowany w XIX
stuleciu. To świątynia zbudowana
na planie krzyża greckiego, o konstrukcji szkieletowej z cegłą i gliną
tynkowaną. Trzeba też przystanąć
przy kościołach w Ługach i Sądowelu, gdzie – jak już wspominałem
– mieścił się jeden z pierwszych grodów kasztelańskich należących do
biskupstwa wrocławskiego. Tam też
warty zobaczenia jest park dworski
z uznanym za pomnik przyrody
pięknym, okazałym platanem.
Osoby zainteresowane zabytkami techniki powinny obejrzeć
w Wąsoszu poniemieckie mosty
kolejowe z XIX wieku, przerzucone ponad rzekami Barycz i Orla,
w widłach których ulokowało się
miasto. Coś znajdzie się też dla
miłośników militarnych budowli.

Przy wjeździe do Wąsosza od strony Ścinawy odnaleźć jeszcze można pozostałości poniemieckiej
betonowej zapory przeciwpancernej
z 1944 roku.
Odlotowe trasy.
Niezapomniane smaki
Jednak Wąsosz i okolice to nie
tylko historyczne budowle, ale
także (a może przede wszystkim)
cudowna przyroda. Spacerowicze
będą usatysfakcjonowani. Rowerzyści wniebowzięci. A kajakarze…

w Ameryce Północnej), mewę orlicę
(zamieszkuje rejon Morza Kaspijskiego) oraz szczudłaka (pochodzi z południowej Europy).
Turystyczne wędrówki, kajakowe wyprawy czy ptasie obserwacje warto zakończyć, poznając
smaki miejscowej kuchni (poszukajcie na przykład warianki, czyli
zupy gotowanej z kwasu po kiszonej
kapuście, albo tartianek – to uboga, ale wyjątkowo smaczna wersja
placków ziemniaczanych). A jako
pamiątki warto wywieźć stąd cho-

FOT. URZĄD MIEJSKI WĄSOSZA

Dawno, dawno temu
Zacznijmy jednak od historii.
Pierwsze wzmianki o Wąsoszu pochodzą z początków XII wieku.
Czas powstania Wąsosza jest prawie
tożsamy z powstaniem Góry, drugiego miasta na obszarze kasztelanii sądowelskiej. Lokacja obydwu
miast dokonana została przez księcia
Henryka III Głogowskiego, gdyż obie
miejscowości znajdowały się na terytorium księstwa głogowskiego.
Wąsosz otrzymał prawa miejskie
w 1290 roku. Czas powstawania miast
jest równoległy do podupadania na
znaczeniu grodu Sądowel. To chyba

FOT. URZĄD MIEJSKI WĄSOSZA

Kajaki
i ślady historii

Gotycki kościół pw. Niepokalanego Serca NMP w Wąsoszu. Na fasadzie budowli widoczne są epitafia
tworzące lapidarium
Słów brakuje. Z tym, że oczywiście
trzeba przeczekać zimę.
O atrakcyjności kajakowych wypraw Baryczą przesądza różnorodny,
wciąż zmieniający się krajobraz: kolorowe łąki i pola, piękne lasy, niesamowite pomniki przyrody. Spokojnym
nurtem rzeki żeglują łabędzie nieme,
liczne kaczki, a także perkozy i rybitwy. W koronach drzew i na wyspach
stawów budują swe gniazda czaple siwe i kormorany. O czystości środowiska świadczy choćby to, że właśnie
w tamtej okolicy można spotkać aż
13 gatunków chronionych płazów. Niezbyt głęboka i leniwie płynąca przez
większość dni w roku rzeka zapewnia bezpieczny wypoczynek w kajaku.
Rzeki ściągają tutaj także miłośników ptaków. Czasem w Dolinie Baryczy spotkać możemy gatunki, które
nie występują tu regularnie. Są to goście z dalekich części Polski i Europy,
a nawet przybysze z innych kontynentów. Zaobserwowano tutaj m.in. czerniczkę (gatunek kaczki występujący

ciażby słoiki pełne miodu z Doliny
Baryczy, butelki miejscowego syropu malinowego, marynaty z leśnych
grzybów czy bochny chleba gogołowickiego i ślubowskie sery.
(mnm) (TS)

Urząd Miejski Wąsosza
pl. Wolności 17
56-210 Wąsosz
tel. 65 543 78 50, 65 543 78 80
fax 65 543 77 08
wasosz@dolnyslask.pl
www.wasosz.eu

8

Łagiewniki

Gmina Polska
już promesa, jesteśmy po przetargu i na początku roku zacznie się ta
przebudowa, co jest dużym wyzwaniem dla naszego Zakładu Usług
Komunalnych i jego
prezesa Stanisława
Baranowskiego, pon iewa ż w jęz yk u
medycznym jest to
operacja na żywym
organizmie. Ale najważniejsze – i cieszę
się z tego bardzo –
że wreszcie ta stacja będzie spełniała współczesne standardy i jakość wody
się polepszy. Ponadto
dostaniemy dofinansowanie do budowy
kanalizacji w miejs c owo ś c i Sł upic e
i choć mamy wiele
wiosek do skanalizowania, to przecież od
czegoś trzeba zacząć.
Wójt Janusz Szpot
Mamy już podpisaną
sze połączenie ze stolicą gminy, liśmy dwa wnioski o dofinansowa- umowę, a prawdopodobnie w styczz Łagiewnikami, a ponadto tą asfal- nia zadań. Jeden dotyczy przebudo- niu będzie przetarg wyłaniający
tową drogą teraz lepiej i bezpiecz- wy stacji uzdatniania wody – jest wykonawcę.
niej przemiesz– Jaki jest budżet
czają się pojazdy
gminy Łagiewnik i
Z okazji Nowego Roku 2018 Mieszkańcom gminy Łagiewniki
transportu rolnena rok 2018?
i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej” spokoju, zdrowia,
go. Udało się rów– Szaleństw w tym
rodzinnego szczęścia, pogody ducha, wielu sukcesów w pracy
nież przebudobudżecie nie ma, ten
wać ul. Sportową
rok jest bowiem dla nas
i powodzenia w budowaniu naszych małych ojczyzn
życzą
w Łagiewnikach,
okresem spłacania krewójt Janusz Szpot i przewodniczący Rady Gminy Paweł Kondrakiewicz
a ponadto złożydytów zaciągniętych

przez nas na budowę sali gimnastycznej, która była bardzo potrzebna. Zobowiązania trzeba spłacać,
lecz z tego powodu pod względem
inwestycyjnym łatwo nie będzie.
Z drugiej strony będzie niemało zadań realizowanych z funduszu sołeckiego. A naszym największym
problemem są drogi, których jest
niemało do zrobienia.
– Co pan sądzi o projektach
zmian w ordynacji wyborczej?
– Byłem i jestem zwolennikiem
kadencyjności w samorządzie, dlatego ta kadencja jest moją ostatnią
i nie będę kandydował w tegorocznych wyborach samorządowych.

tego projektu aż sto poprawek i widać z tego niezbicie, iż był on przygotowywany w pośpiechu, na kolanie. Pozytywne jest jedynie to, że
projektodawcy wycofują się z niektórych pomysłów, ale generalRegionalnej Izby Obrachunkonie mam poważne zastrzeżewej i mam nadzieję, że zostania dotyczące tego, iż będą
nie przyklepany w przyszłym
zlikwidowane jednomandatotygodniu. Ostatnio wszystwe okręgi wyborcze w takich
kie nasze budżety nastawiogminach jak np. Głubczyce.
ne są na inwestycje i tak jest
Wracamy zatem do wcześniejprzez całą kadencję. Budżet
szych rozwiązań sprzed domamy blisko stumilionowy,
brych kilku lat, gdy JOW-y
a w roku 2017 był podobny.
były tylko w gminach liczących
– Ile pieniędzy przeznado 20 tys. mieszkańców. Późczycie na inwestycje?
niej ustawodawca wprowadził
– W granicach kilkunastu
JOW-y w gminach mających
milionów złotych, które będą
ponad 20 tys. mieszkańców
przeznaczone na główne Burmistrz Adam Krupa
i w ten sposób została wybraroboty inwestycyjne. W sumie
na aktualnie pracująca rada
– Do tych wszystkich zmieniają- w Głubczycach. Sądzę, że tak powinna inwestycje wydamy około 20 proc.
cych się jak w kalejdoskopie projektów no zostać, bowiem mieszkańcy gminy
środków finansowych.
– Które zadanie jest priorytetem? dotyczących prawa wyborczego pod- powinni mieć możliwość głosowania
– Remont ulic Warszawskiej, chodzę ze stoickim spokojem. Ocenić bezpośredniego na konkretną osobę,
Krętej i Kozielskiej, ostatnich przezna- zmiany w ordynacji wyborczej będę a nie oddawać swoje głosy na komitety lub partie polityczne.
To przecież zdało egzamin
Zdrowia, radości, słońca, sukcesów w realizowaniu najśmielszych nawet marzeń – radnymi zostali ludzie
i radości z marzeń nowych w roku 2018 Mieszkańcom miasta i gminy Głubczyce mający jakiś życiowy dorobek, znani i szanowani
i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej”
życzą
przez lokalne społeczności.
burmistrz Adam Krupa i przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk
Dzisiaj wracamy do starego systemu i niezrozumiaczonych do rewitalizacji ulic w ścisłym mógł dopiero wtedy gdy – używając łych dla wyborców rozwiązań, dzięki
kolokwializmu – projekt noweliza- którym – i tak było również w naszej
centrum Głubczyc.
– Jak pan ocenia projekty doty- cji wyjdzie z Sejmu i prezydent RP gminie – ktoś, kto zdobył kilkaset głoczące zmian w ordynacji wyborczej? go podpisze. Niedawno wniesiono do sów nie zostawał radnym, lecz zosta-

wał nim ktoś inny, na którego listę
oddano głosów więcej, ale na niego
samego zagłosowało tylko kilkadziesiąt osób. Oceniam też, że dwukadencyjność to jest odbieranie mieszkańcom prawa do decydowania, kogo chcą
mieć jako swego wójta, burmistrza
czy prezydenta. A to właśnie mieszkańcy najlepiej i najrzetelniej potrafią
ocenić, kto będzie dobrze pracować
na ich rzecz i komu można zaufać.
– A czy pan stanie w szranki
wyborcze?
– Oczywiście, że będą się starał
o ponowny wybór na burmistrza Głubczyc i ze spokojem i pokorą poddam
się werdyktowi naszych mieszkańców.

Kandydować już nie będę
Rozmowa
z JANUSZEM SZPOTEM,
wójtem gminy Łagiewniki

Głubczyce

Po prostu robimy swoje

Rozmowa z ADAMEM KRUPĄ,
burmistrzem Głubczyc

FOT. SŁAWOMIR GRYMIN

– Jaki był rok 2017 dla samorządu Głubczyc?
– Był rokiem na pewno dobrym,
ponieważ założyliśmy sobie do realizacji duży plan inwestycyjny, który został
wykonany, choć nie w takim terminie
i w takim tempie, w jakim byśmy sobie
tego życzyli. Szybko ogłosiliśmy przetargi i dzięki temu znaleźliśmy wykonawców naszych inwestycji, a zadania
wykonaliśmy w miarę tanio. Największym przedsięwzięciem był remont
dawnej drogi wojewódzkiej – ulic
Sobieskiego, Jana Pawła II, Plebiscytowej i Moniuszki. Niestety, wykonawca
nie przyspieszył realizacji tej inwestycji tak jak obiecywał, ale najważniejsze, że zmienił się wygląd sporej części miasta, a do tego zbudowaliśmy
nowy parking przy ul. Sienkiewicza
i zrewitalizowaliśmy miejski park.
– Polepszyła się estetyka Głubczyc…
– …i to zdecydowanie – mówią mi
o tym mieszkańcy.
– Jaki jest budżet gminy
Głubczyce na rok 2018?
– Budżet jeszcze nie jest uchwalony, kolokwialnie mówiąc poszedł do

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

FOT. SŁAWOMIR GRYMIN

– Jaki pańskim zdaniem był
dla samorządu gminy Łagiewniki rok 2017?
– Oceniam go bardzo dobrze
przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, Łagiewniki
są gminą rolniczą, a rok 2017 był
w Polsce okresem często niesprzyjającej aury i wielu anomalii pogodowych i patrząc przez ten pryzmat
uważam, iż nasza gmina miała dużo szczęścia i opieki Bożej, ponieważ nie dotknęły nas jakieś poważne kataklizmy, choć pod koniec
roku silne wiatry uszkodziły kilka
dachów. Jednak patrząc z punktu widzenia gminy rolniczej, to
w tym roku nie było tak źle, chociażby dlatego, że nie trzeba było
powoływać komisji specjalnych do
szacowania strat, a żniwa przebiegły spokojnie. A po drugie, udało się nam ukończyć bardzo ważną dla nas inwestycję – budowę
drogi z Przystronia do Łagiewnik,
na którą otrzymaliśmy dofinansowanie. Sprawiło to wiele radości
przede wszystkim mieszkańcom
Przystronia, mającym teraz lep-

nr 1 (56) | styczeń 2018

Urząd Gminy Łagiewniki
ul. Jedności Narodowej 21
58-210 Łagiewniki
tel. 74 893 94 55, 74 893 93 16
fax 74 894 01 30
gmina@lagiewniki.pl
www.lagiewniki.pl

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Urząd Miejski w Głubczycach
ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce
tel. 77 485 30 21 do 24
fax 77 486 24 16
um@glubczyce.pl
www.glubczyce.pl
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Kąty Wrocławskie

Solidarność podatkowa
jest ważna
Rozmowa
z burmistrzem Kątów Wrocławskich
ANTONIM KOPCIEM

– Jaki był cel zorganizowania loterii
meldunkowej w Kątach Wrocławskich?
– Różnymi sposobami próbujemy zachęcić tych, którzy są częścią naszej samorządowej rodziny, naszej kąckiej społeczności – którzy tutaj żyją i mieszkają – aby
właśnie tutaj płacili podatki. Przecież ludzie mieszkający na terenie miasta i gminy
Kąty Wrocławskie czerpią określone pożytki, m.in. korzystając z dróg, oświetlenia,
bazy oświatowej, a gmina tworzy i utrzymuje te wszystkie dobrodziejstwa cywilizacji
z podatków i zależy nam na tym, aby wszyscy solidarnie się na to składali.
– Jakie są efekty loterii? Czy zdała
swój egzamin?
– Uważam, że trzeba robić wszystko, aby ludzi zachęcić do meldowania się
i każdy ze sposobów jest dobry – także loteria meldunkowa. Oczywiście, loteria bu-

– Podczas naszej ostatniej rozmowy
nie był pan zdecydowany, czy będzie się
pan ubiegał o ponowne burmistrzowanie.
Czy od tej pory coś się zmieniło?
– Nasza gmina liczy sobie 22 tys. mieszkańców, nie będzie zatem u nas jednomandatowych okręgów wyborczych. Moim zdaniem jest to ograniczenie zasad demokracji.
– Co zatem z pańskim startem
w wyborach?
– Naprawdę jeszcze nie wiem. Przy podjęciu decyzji o ponownym kandydowaniu
na burmistrza niezmiernie ważne jest dla
mnie to, czy – używając kolokwializmu –
będzie chciała pójść ze mną większa grupa
ludzi, którzy zechcą kandydować do rady
miejskiej. To musi być zespół, który będzie
akceptował kierunek zmian wytyczonych
przez nas przed dwudziestu laty. Ale jeżeli zdecyduję się na ubieganie się o stanowisko burmistrza Kątów Wrocławskich i wygram te wybory, to na pewno będzie to moja
ostatnia kadencja.

dzi wśród mieszkańców kontrowersje, bowiem jest przepis regulujący to, w jakim
okresie w przypadku rozpoczęcia pobytu
na danym terenie należy się zameldować.
Wśród ludzi przybywających do naszej
gminy są również tacy, którzy czynią to
bez żadnych zachęt i nagród pochodzących
z loterii meldunkowej i to oni podnoszą,
że nagradzamy tych, którzy nie respektują
przepisów prawa i nie wykonują swojego
obywatelskiego obowiązku, bo nie płacą
podatków w gminie, w której mieszkają.
Uważam, że tym ludziom, którzy zameldowali się bez materialnych zachęt należy
serdecznie podziękować, ale moim zdaniem warto zachęcać różnymi sposobami
do meldunku wszystkich tych, którzy tego
obowiązku nie spełnili.
– Przecież wszystkie środki finansowe gminy przeznaczane są na rzecz całej
społeczności gminy.
– Najważniejsze, że dodatkowe 300 osób
się zameldowało, zgłaszając się do loterii
meldunkowej.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

W loterii wzięło udział 318 mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie

Powitanie na kąckim pokładzie
W auli Hali Widowiskowo-Sportowej
w Kątach Wrocławskich
podsumowano i rozdano uroczyście
nagrody laureatom loterii „Mieszkam,
melduję, wygrywam”. Każdy
uczestnik loterii musiał pochwalić się
zameldowaniem na terenie gminy
Kąty Wrocławskie i wypełnić stosowny
formularz, a zwycięzców wyłoniono
poprzez losowanie.

Loterię meldunkową zorganizowaną
przez kącką gminę przeprowadzono od
3 sierpnia do 31 października 2017 roku
i była ona swoistą zachętą skierowaną do części mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie
do dopełnienia formalności meldunkowych
w gminie, co wiąże się także z płaceniem
podatków na rzecz gminy, w której zamieszkują. W loterii wzięło udział 318 osób,
wśród których rozlosowano 20 ciekawych i wartościowych nagród – konsole PlayStation, kamery GoPro, laptopy
Lenovo, ekspresy do kawy DeLonghi, tablety
Samsung Galaxy, telewizory Samsung, multiroboty kuchenne Kenwood, rowery Kross

ukończyły czterdziestego roku życia. Podczas trwania loterii meldunkowej odnotowano wzrost zameldowań w poszczególnych
miejscowościach: Smolec (138), Kąty Wrocławskie (80), Krzeptów (40), Sadków (18),
Mokronos Górny (17), Bogdaszowice (15),
Zachowice (11) i Małkowice (10).
Wśród owacji rozdano wspaniałe nagrody laureatom loterii, a na koniec miłego
spotkania burmistrz Antoni Kopeć pożegnał wszystkich uczestników zabawy: – Zachęcajcie państwo sąsiadów do meldowania
się i niech nas będzie coraz więcej, a wtedy
będzie rósł budżet gminy i co za tym idzie
samorządowi łatwiej będzie zaspokajać
wasze potrzeby.
HS (TS)

Trans, zestawy kina domowego Samsung
i myjki ciśnieniowe Karcher.
– Szanowni państwo, jestem bardzo uradowany tym, że większość z was będących
tutaj w sali już oficjalnie zawitała w naszej
rodzinie mieszkańców miasta i gminy Kąty
Wrocławskie – powiedział, otwierając uroczystość, burmistrz Kątów Wrocławskich
Antoni Kopeć. – Od wielu już lat obserwujemy u nas migrację do naszej gminy i cieszymy się z radnymi także z tego powodu,
że nie musimy zamykać szkół ani zwalniać
z pracy nauczycieli, a wprost przeciwnie
– szkoły musimy budować. A nasi nauczyciele mają pracę w naszych placówkach oświatowych także dlatego, że właśnie
państwo wraz ze swoimi dziećmi osiedlacie się na terenie naszej gminy, wiążecie
z gminą Kąty Wrocławskie swoją przyszłość
i tutaj zainwestowaliście własne pieniądze
w zakup mieszkań lub budowę domów.
Witam was bardzo serdecznie i gorąco.
Witamy na pokładzie!
Warto podkreślić, że w loterii wzięło
udział więcej kobiet (171) niż mężczyzn (147),
a najwięcej meldowało się osób, które nie

ZDJĘCIA: SŁAWOMIR GRYMIN

Urząd Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie
Rynek-Ratusz 1
55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 71 390 72 00, 71 390 72 06
fax 71 390 72 01
urzad@katywroclawskie.pl
www.katywroclawskie.pl
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Krośnice

Priorytetem – zrównoważony rozwój

Rozmowa z wójtem gminy
Krośnice ANDRZEJEM BIAŁYM

Zdrowego, pogodnego, pełnego miłości, spokoju,
satysfakcji z podejmowanych zadań
i radości ze spełnionych marzeń Nowego Roku 2018
Mieszkańcom gminy Krośnice i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej”
życzą
wójt Andrzej Biały i przewodniczący Rady Gminy Piotr Morawek

cje, a nie to, co było dziełem innych.
Chcę jednak wyraźnie podkreślić, iż
uważam, że najważniejsze jest to, aby
każde przedsięwzięcie było wykona-

wą i wykonano odwodnienie i oświetlenie oraz trzy odcinki gminnych dróg
w Świebodowie. Chcę podkreślić, że
obie inwestycje zostały przeprowa-

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Ożeż ty, ale…

Kilka lat temu moi znajomi pojechali na zimowy wypoczynek do
Kudowy-Zdroju. Śniegu nie brakowało. Postanowili pojechać do pobliskiego Karłowa i podjąć wyzwanie
– zimowe wejście na Szczeliniec, naj-

wyższy szczyt Gór Stołowych. Łatwo
nie było, droga oblodzona, a oni z niespełna czteroletnim Mateuszem. Kiedy
jednak cała trójka znalazła się na
szczycie, przed schroniskiem, i ukazał im się bajkowy widok, mały Mateusz zrobił wielkie oczy i powiedział:
„Ożeż ty, ale…”.
I taka właśnie jest cała Ziemia
Kłodzka. Wiele miejsc jest tak urokliwych i niezwykłych, że nie pozostanie nam nic innego, jak powiedzieć
za wspomnianym już Mateuszkiem
„Ożeż ty, ale…”. Na odwiedzających
czekają liczne uzdrowiska z najzdrowszymi napitkami w Unii Europejskiej. Można się o tym przekonać

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Urząd Gminy w Krośnicach
ul. Sportowa 4
56-320 Krośnice
tel. 71 384 60 00
fax 71 384 60 15
sekretariat@ug.krosnice.pl
www.krosnice.pl

Torfowiska w okolicy Zieleńca – miejsce niezwykłe
niuszką. W Polanicy – z muzyką
organową i kameralną… Jednym
słowem: „Ożeż ty, ale…” przez
cały rok.
(tom) (TS)

tego miejsca. Rzecz jasna wszystko odbywa się pod opieką członków sekcji
speleologicznej. Podwyższony poziom
adrenaliny gwarantowany.
Ziemia Kłodzka to również spotkania z muzyką. W Dusznikach
– z Chopinem. W Kudowie – z Mo-

FOT. TOMASZ MIARECKI

FOT. TOMASZ MIARECKI

Park Zdrojowy w Kudowie-Zdroju

a ponadto mamy pół miliona złotych
na fundusz sołecki.
– A jak pan ocenia projekty dotyczące prawa wyborczego?
– Czekam na ostateczną wersję nowelizacji prawa wyborczego i dzisiaj
trudno mi cokolwiek komentować.
– Czy będzie się pan ubiegał
o ponowne wójtowanie w gminie
Krośnice?
– Jest za wcześnie, abym składał
jakieś deklaracje.

FOT. TOMASZ MIARECKI

To jedna z cudowniejszych krain
w Polsce. Miłośnicy zdrowych
napitków znajdą tu ich pod
dostatkiem. Potrzebujący
adrenaliny też nie będą narzekać.
Miłośnicy górskich wędrówek lub
narciarskich szaleństw również
będą usatysfakcjonowani.
Melomani nie zapomną
tych miejsc…

w Kudowie, Polanicy, Dusznikach,
Lądku, Długopolu. Tu także są coraz
liczniejsze trasy narciarskie. Zieleniec
i Czarna Góra to prawdziwe zimowe
perełki, ale… No właśnie, warto tam
przyjechać nie tylko zimą. Przez Czarną Górę (1205 m n.p.m., leży w Masywie Śnieżnika – najwyższym paśmie
górskim w polskiej części Sudetów
Wschodnich) prowadzą liczne piesze
szlaki turystyczne. W okolicach Czarnej Góry znajduje się wiele tras rowerowych o różnym poziomie trudności,
w tym trasy do kolarstwa zjazdowego.
Jedna z nich zaliczana jest do najtrudniejszych w Polsce. Również Zieleniec poza zimą potrafi być niezwykły.
Kto raz wybrał się na położone w jego okolicy torfowisko (ponad 270 ha),
na pewno będzie tam wracał.
Na terenie powiatu kłodzkiego
znajduje się również część Szlaku
Tajemniczych Podziemi, które na Dolny Śląsk ściągają poszukiwaczy tajemnic nie tylko z Polski. Coś dla siebie
znajdą również miłośnicy zabytków
militarnych (np. Fort Wilhelma koło
Zalesia, zniszczony fort pruski z XVIII
wieku). Na swój sposób niezwykła jest
też Kaplica Czaszek w Kudowie. Kto
jeszcze nie był, musi odwiedzić Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie. Tam, poza
klasyczną trasą turystyczną, znajduje się też jedyna w Polsce ekstremalna trasa w starych dolnych partiach
jaskini. To oferta dla osób chcących na
chwilę wcielić się w rolę grotołaza i podążyć śladami pierwszych odkrywców

– Tak jak już wspomniałem, będziemy chcieli ukończyć inwestycję
związaną z wodociągami i rozbudową SUW-u i dalej
będziemy inwestować w nasze drogi,
ale również myślimy o drogach powiatowych, których
w naszej gminie jest
najwięcej. Niestety, Powiat Milicki
jest w słabej kondycji finansowej
i dla bezpieczeństwa mieszkańców
naszej gminy wyłożymy środki finansowe na wykonanie niektórych
odcinków dróg, oczywiście pod warunkiem, że radni to zaakceptują.
Z drogami związane jest oświetlenie uliczne, na co w projekcie budżetu na ten rok mamy zagwarantowane około 300 tys. zł. Generalnie,
będziemy realizować te inwestycje,
które dostaną dofinansowanie – także termomodernizację Domu Kultury
w Bukowicach i świetlicy w Wierzchowicach, która powstanie w budynku po byłej szkole podstawowej.
Planujemy również termomodernizację Zakładu Usług Komunalnych,
FOT. SŁAWOMIR GRYMIN

– W pierwszym miesiącu roku
2018 warto ocenić rok ubiegły…
– …który – moim zdaniem – był
dla naszego samorządu rokiem bardzo
dobrym. Ważne było dla mnie także to, że wreszcie – po dwóch latach
kończenia inwestycji zainicjowanych
przez moich poprzedników – można
było realizować w roku 2017 te inwestycje, które sam mogłem zaplanować,
co oczywiście było podyktowane potrzebami mieszkańców naszej gminy.
Decyzje podejmowałem wraz z moimi
współpracownikami i radnymi i chyba wszyscy mieliśmy z tego niemałą
satysfakcję i przyjemność, że wreszcie możemy realizować swoje koncep-

dzone dzięki pomocy zewnętrznego
dofinansowania. Ważnym zadaniem,
które rozpoczęliśmy w ubiegłym roku
i które zamierzamy
dokończyć w tym
roku, są inwestycje
wodociągowe, czyli przebudowa Stacji
Uzdatniania Wody
w Kuźnicy i budowa wodociągu tranzytowego Kuźnica
– Grabownica. Ta
inwestycja ma przede wszystkim zabezpieczyć – na kolejne kilkadziesiąt lat Wójt Andrzej Biały
– bezpieczeństwo
w zaopatrzeniu mieszkańców w wodę,
co jest dla nas priorytetem. To są inwestycje najważniejsze, ale oczywiście
nie jedyne, ponieważ było dużo zadań
związanych bezpośrednio z poszczególnymi naszymi sołectwami. Sądzę,
że w roku 2017 można było zaobserwować w naszej gminie równomierny rozwój, bowiem staraliśmy się, aby
w każdej miejscowości coś fajnego i pożytecznego powstało – czy to
oświetlenie uliczne, czy to place zabaw
lub remonty świetlic.
– Co jest najważniejsze w tegorocznym budżecie gminy Krośnice?

ne dobrze, bez względu na to, kto był
jego autorem. Ważne, aby robota była
zrobiona po prostu dobrze.
– Co zatem było najistotniejsze
w ubiegłym roku?
– Do największych realizowanych
przez nas inwestycji można zaliczyć
remont starego budynku szkoły w Bukowicach, gdzie rok wcześniej oddano
nowy blok dydaktyczny. W związku
z tym trzeba było wyremontować stary obiekt i świetnie, że przez wakacje
udało nam się to zadanie wykonać. To
jest sukces, bowiem dzieci można było wprowadzić do szkoły z początkiem
roku, tak jak zaplanowaliśmy. Ponadto
w ubiegłym roku zrealizowaliśmy
również bardzo ważne inwestycje drogowe – w Bukowicach ul. Topolową,
gdzie położono nawierzchnię asfalto-

W Górach Stołowych wędrowanie wymaga
poświęcenia

Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 1
57-300 Kłodzko
tel. 74 865 75 23
fax 74 867 32 32
powiat@powiat.klodzko.pl
www.powiat.klodzko.pl
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Żmigród

Czekamy na inwestorów

Rozmowa
z burmistrzem Żmigrodu
ROBERTEM LEWANDOWSKIM

FOT. SŁAWOMIR GRYMIN

FOT. SŁAWOMIR GRYMIN

FOT. SŁAWOMIR GRYMIN

– Pierwszy raz rozmawialiśmy o żmigrodzkim rynku przed
kilku laty, a teraz zaczęła się już
jego przebudowa i rewitalizacja
i wkrótce zostanie oddany do
użytku.
– Plany związane z rynkiem
w Żmigrodzie i z innymi ważnym inwestycjami mieliśmy przygotowane od
lat, ale przede wszystkim czekaliśmy
na uruchomienie konkursów ogłaszanych przez urząd marszałkowski…
– …i na związane z nimi dofinansowania…
– …aby nie realizować kosztochłonnych inwestycji ze swojego budżetu. W zasadzie rynek w Żmigrodzie mogliśmy przebudować przed
trzema lub czterema laty, ale musielibyśmy wydać z własnej kasy oko- Burmistrz Robert Lewandowski
ło 2,5 mln zł. A tak uzyskaliśmy na
– Jaki jest budżet gminy
to zadanie dofinansowanie w wyso- inne zadania, jak chociażby zagokości 85 proc. i nasza gmina dołoży spodarowanie okolicy wokół rzeki Żmigród na rok 2018?
– Na inwestycje przeznaczymy
Sąsiecznicy – począwszy od budojedynie 15 proc.
– Dzięki realizacji tego zadania wy ścieżek pieszych, a skończywszy 23 mln zł, a cały budżet opiewa
poprawi się estetyka miasta i całej na nasadzeniach zieleni i budowie na ponad 73 mln zł.
– Co będzie w nim najważniejparkingów. Ponadto rozpoczęliśmy
gminy Żmigród.
– Zdecydowanie tak! Ale poprawi budowę Centrum Przesiadkowego sze?
– Oczywiście kontynuacja insię także bezpieczeństwo, komunika- oraz wybudowaliśmy pierwsze dziecja piesza i samochodowa. Ponadto więć kilometrów niezależnych, bez- westycji, o których wspomniałem,
dzisiaj nasz rynek jest już świetnym piecznych, rodzinnych ścieżek ro- a ponadto rozpoczęcie budowy żłobka,
miejscem na organizowanie wszel- werowych. To razem kilkadziesiąt budowy mieszkań komunalnych na
bazie obiektu pohotelokiego rodzaju imprez
wego oraz kolejne drogi
– takich jak np. Jarmark
Wiele zdrowia, wiele miłości i pogody ducha,
i chodniki. Poza tym rozBożonarodzeniowy lub
realizacji nawet najodważniejszych planów,
poczniemy budowę baseróżne wystawy i inne ponu przyszkolnego w ramysły plenerowe.
spełnienia najbardziej upragnionych marzeń
– Same plusy z tym
i pięknych marzeń nowych życzą w Nowym Roku 2018 mach projektu „Delfinek”.
Otrzymaliśmy dofinansorynkiem. Ale czy cały
Mieszkańcom miasta i gminy Żmigród
wanie na tę inwestycję
rok był taki dobry?
oraz wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej”
z urzędu marszałkowskie– Rok 2017 był przeburmistrz Robert Lewandowski
go, będziemy starali się
de wszystkim rokiem
i przewodniczący Rady Miejskiej Jan Czyżowicz
o dodat kowe środ k i
bardzo dla nas pracofinansowe z Ministerstwa
witym – rozpoczęliśmy
w nim bardzo dużo inwestycji. inwestycji, a wymieniam tylko te Sportu i Turystyki, a właśnie dzisiaj
Część z nich jest już zakończona, najważniejsze. Chcę też podkreślić, otworzyliśmy przetarg na wyłoniena przykład drogi czy rozbudowa że na początku roku 2017 mieli- nie projektanta. Zakładamy, że buOśrodka Sportu i Rekreacji w Żmi- śmy na inwestycje 3,3 mln zł, a pod dowa basenu rozpocznie się latem
w tym roku, a powinna być ukończona
grodzie. Ale rozpoczęliśmy także koniec roku było to już 15 mln zł.
we wrześniu roku 2019.
– Jaki to będzie
basen?
– Projekt „Delfinek”
w swojej podstawowej
wersji zakłada tylko
pływalnię, ale my chcemy ten obiekt urozmaicić – zatem będą
ta k że jacuzzi, brodzik dla dzieci, sauny
oraz centrum fitness
i trzy lub cztery sale
lekcyjne. Przy tej szkole mamy także inne
obiek t y sp or towe
– boisko wybudowane w ramach projektu
„Orlik” i ministadion
lekkoatletyczny.
Jeszcze w grudniu 2017 trwały prace na żmigrodzkim rynku

– Czy w związku z finalizacją budowy trasy S5
inwestorzy bardziej interesują się waszymi terenami
inwestycyjnymi?
– Pierwszy odcinek S5 został oddany do użytku w listopadzie i to właśnie gmina
Żmigród jest pierwszą gminą,
w której trasa została w całości
otwarta. A 21 grudnia 2017 oddano cały odcinek do Wrocławia i teraz Żmigród jest skomunikowany z Wrocławiem drogą
ekspresową; od nas jedziemy
do stolicy regionu około 20 minut! Zapraszam do nas wszystkich inwestorów – mamy tanie, uzbrojone tereny gotowe
pod inwestycje, a poza tym mogą oni liczyć na przychylność
gminy w załatwianiu wszelkich
formalności. Czyli czekamy na
inwestorów, a pierwsi już się
do nas zgłaszają.
– Jak pan ocenia projekty dotyczące ordynacji wyborczej?

– Chyba jednak nie tędy droga
i generalnie te wszystkie pomysły
mogą obniżyć w przyszłości jakość
samorządowych kadr, bowiem nie
będzie już atrakcyjne zostać wójtem
czy burmistrzem.
– Po dziesięciu latach włodarz gminy, z zawodu np. lekarz,
prawnik, ekonomista lub inżynier, nie ma raczej po co wracać
do swojego wyuczonego zawodu,
ponieważ przez ten czas dużo już
się zmieniło w tym, czego uczył
się na studiach. Krótko mówiąc,
taki ktoś wypadł już ze swojego
zawodu.
– Dlatego mało będzie ludzi dobrze wykształconych, którzy zdecydują się na wiązanie się z samorządem jedynie na dziesięć lat.
– Prawdopodobnie do samorządu przyjdzie gorszy sort.
– Właśnie tak! Zobaczymy, jak to
wszystko się skończy, ale nie jestem
optymistą.
– Czy zdecydował się pan ubiegać o ponowne burmistrzowanie
w Żmigrodzie?
– Wystartuję w tych wyborach,
bowiem wraz ze swoimi współpracownikami mamy wiele dobrych
– moim zdaniem – pomysłów dotyczących rozwoju naszej gminy.

To tylko część nagród i wyróżnień, jakie zdobył żmigrodzki samorząd
– Generalnie oceniam je negatywnie, choć nie mam nic przeciwko obecności kamer w lokalach
wyborczych i przejrzystym urnom.
Nie sądzę, aby potrzebne były aż
dwie komisje wyborcze, ale dobrze,
że w takich gminach jak nasza zachowano jednomandatowe okręgi
wyborcze. Sadzę, że ograniczenie
kadencyjności jest złym pomysłem,
ponieważ – moim zdaniem – to
mieszkańcy powinni bezpośrednio
decydować, kto dostanie mandat
wójta, burmistrza lub prezydenta.
Ale jeśli już ograniczać kadencyjność, to niech to również dotyczy posłów i senatorów. Wtedy będzie sprawiedliwiej. Ponadto proponuje się,
aby włodarz gminy po zakończeniu
pracy nawet przez trzy lata miał zakaz zatrudnienia na terenie zarządzanej przez siebie wcześniej gminy…
– Ale są przecież ośrodki
pomocy społecznej, które mogą wspierać już niepotrzebnych
byłych wójtów, burmistrzów
i prezydentów…

Sądzę, że mam dobry wiek jak na
menedżera, zatem zdecydowałem
się kandydować. Chcę ponownie
zostać burmistrzem Żmigrodu
i dalej pracować na rzecz całej naszej
społeczności.
Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Urząd Miejski w Żmigrodzie
pl. Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel. 71 385 30 57, 71 385 30 50
fax 71 385 30 50 w. 13
urzad@zmigrod.com.pl
www.zmigrod.com.pl
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Pieńsk

Zgoda dająca owoce
Rozmowa z JANEM MAGDĄ,
burmistrzem Pieńska
– Wsparcie edukacji, nowe place zabaw, przebudowa szkoły, odnowiony park i kanalizacja – to
tylko niektóre zadania zrealizowane w ubiegłym roku w gminie
Pieńsk.
– I dlatego rok 2017 oceniam bardzo dobrze, także dlatego, iż pozyskaliśmy niemało finansowych

środków zewnętrznych i świetnie
układa się współpraca między mną
a Radą Miejską w Pieńsku. Nie
ma żadnych zatargów, konfliktów
i niepotrzebnego napinania struny.
Cieszę się, że radni popierają działania władz gminy i współpracujemy
naprawdę zgodnie, realizując zaplanowany budżet.
– Zatem proszę przypomnieć,
co w ubiegłorocznym budżecie
było najważniejsze.

FOT. SŁAWOMIR GRYMIN

– Przede wszystkim kanalizacja – drugi etap sanitacji naszego
miasta i gminy, łącznie 31 km sieci
kanalizacji sanitarnej. W trzecim
przetargu wyłoniliśmy wykonawcę
tej inwestycji, która opiewa na prawie 16 mln zł. Na początku otrzymaliśmy prawie 9 mln zł dotacji,
a później jeszcze prawie 3 mln zł dołożył marszałek województwa dolnośląskiego. Ważne są też przedsięwzięcia termomodernizacyjne
dotyczące dwudziestu jeden
budynków wielorodzinnych
na terenie miasta i gminy
Pieńsk, szukamy wykonawców tego zadania i organizujemy już kolejny przetarg.
– A co z projektami
transgranicznymi?
– Były to głównie projekty miękkie i niezbyt
duże.
– Jaki jest budżet gminy Pieńsk w roku 2018
i co będzie w nim najważniejsze?
– Tak jak już wspomniałem, do głównych zadań
będzie należeć dokończenie sanitacji naszego miasta
i gminy. Ponadto planujemy uzyskać środki finan-

Burmistrz Jan Magda

bu r m i str z owa n ie
w Pieńsku?
– Jeszcze się nie
zdecydowałem i dzisiaj głęboko się zastanawiam nad tym,
czy ponownie kandydować. Z drugiej
strony szkoda mi zostawić tę pracę, którą
rozpocząłem i która
– moim zdaniem –
życzy
burmistrz Jan Magda wraz z Radą Miejską w Pieńsku
daje jakieś pozytywne
efekty.
– Kiedy pan zdesowe na założenie punktu informacji turystycznej na terenie byłej cyduje się ostatecznie?
– Bliżej połowy roku.
huty w Pieńsku. Mamy zamiar wyposażyć go w rowery i pontony,
Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)
a sprzęt ten oczywiście będzie można
wypożyczać.
– Jaki zatem będzie wasz
budżet?
– Bezpieczny…
– …czyli realny.
– Tak, to nie jakaś wydumana
lista marzeń.
– Jak pan ocenia zmiany w prawie wyborczym?
– Przede wszystkim to dobrze,
że w takich gminach jak nasza – do
20 tys. mieszkańców – zachowano
Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku
jednomandatowe okręgi wyborcze.
ul. Bolesławiecka 29
Z tego się naprawdę bardzo cieszę
59-930 Pieńsk
– dobrze, że nasi mieszkańcy będą
tel. 75 778 65 11, 12, 13, 15
mogli wybierać bezpośrednio tych
fax 75 778 64 05
ludzi, których znają i którym ufają.
piensk@piensk.com.pl
– Zdecydował już pan o tym,
www.piensk.com.pl
czy będzie się ubiegał o ponowne

Nowy rok to nowe wyzwania, nowe plany
i nowe marzenia – niech się spełnią.
Niech rok 2018 będzie pełen sukcesów,
radości, pełen słońca, uśmiechu, zdrowia
i rodzinnego ciepła, niech będzie czasem
dobrej pracy dla naszych małych ojczyzn
i czasem radosnego bycia razem
– Mieszkańcom miasta i gminy Pieńsk
i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej”

Radłów – Radlau

Najpierw zmiany, później decyzja
Rozmowa
z WŁODZIMIERZEM KIERATEM,
wójtem gminy Radłów

FOT. SŁAWOMIR GRYMIN

– Jakie najistotniejsze przedsięwzięcia realizował samorząd
Radłowa w roku 2017?
– Największą inwestycją była
przebudowa ul. Lipowej w Radłowie aż do Starych Karmonek, z dofinansowaniem z Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Nie wszystko jednak
szło jak po sznurku, ponieważ na
początku roku poinformowano nas
o braku dofinansowania tego zadania
i dopiero w lipcu sytuacja się zmieniła. Ogłosiliśmy przetarg i w trzy
miesiące inwestycja ta została zrealizowana. Dzięki temu odnowiono
2,2 km drogi w Radłowie wzdłuż
ul. Lipowej, z kanalizacją deszczową
i chodnikami, a zadanie pochłonęło
1,4 mln zł – z czego rządowa dotacja
opiewa na 620 tys. zł.
– A inne zadania?
– To przede wszystkim rozbudowa OSP Nowe Karmonki o boks
garażowy, a w Kościeliskach przebudowaliśmy podczas przerwy
wakacyjnej schody wejściowe do
przedszkola – są teraz estetyczne,

województwa opolskiego.
Następnie, po wyłonieniu
firmy w drodze przetargu,
przygotowaliśmy z panią
skarbnik gminy wieloletnią
prognozę finansową, w której skorygowaliśmy inwestycje na kolejne lata z uwzględnieniem budowy kanalizacji,
lecz Rada Gminy Radłów nie
zgodziła się na zmianę wieloletniej prognozy finansowej
i w związku z tym odstąpiliśmy od tej inwestycji.
– Jak uporaliście się
ze zmianami w oświacie?
– Łatwo nie było, zmuszeni byliśmy bowiem zlikwidować gimnazjum, ale po wielu
trudnych spotkaniach i dyskusjach przekształciliśmy je w szkołę podstawową. Dzisiaj mamy trzy
podstawówki, co przy mało licz-

Wójt Włodzimierz Kierat
funkcjonalne, a przede wszystkim
bezpieczne.
– Nie wszystko jednak udało się
wam zrealizować…
– To prawda. Niestety, na razie
nie będziemy budować kanalizacji sanitarnej w Ligocie Oleskiej
i Psurowie.
– Dlaczego?
– Otrzymaliśmy dofinansowanie do tej inwestycji z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich dla
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nych oddziałach może w przyszłości
generować problemy finansowe.
– Jakim budżetem będzie operować gmina Radłów w roku
2018?
– W tym budżecie będziemy
chcieli przebudować drogę do gruntów rolnych w Kościeliskach oraz
wybudować drogi w Wichrowie,
Psurowie i Biskupicach. Ponadto
– korzystając z zewnętrznego dofinansowania – przebudujemy szatnię
LZS-u Kościeliska. Ponadto zamierzamy m.in.: dofinansować budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków wspólnoty mieszkaniowej
w Biskupicach, zamontować pompy drugiego stopnia w hydroforni
w Biskupicach, wyremontować budynek OSP w Sternalicach, wykonać
projekt na termomodernizację starej części gimnazjum w Radłowie,
zamknąć i zmodernizować skła-

Nowy Rok 2018 już nadszedł… Z tej okazji wiele radości, wiele spokoju,
wiele zdrowia i miłości, wiele sukcesów w pracy i wiele sił
w budowaniu razem naszej wspólnej dobrej przyszłości
Mieszkańcom gminy Radłów i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej”

życzą
wójt Włodzimierz Kierat i przewodniczący Rady Gminy Wilhelm Walenty Wengel

dowisko odpadów komunalnych
w Radłowie oraz wykonać kilka innych remontów i napraw z wykorzystaniem środków finansowych
z funduszu sołeckiego.
– Jak pan ocenia zmiany w prawie wyborczym?
– Niełatwo je dzisiaj ocenić z powodu szybkości ich wprowadzania
i chaosu legislacyjnego z tym związanego.
– Ale czy będzie się pan ubiegał o ponowne kandydowanie na
stanowisko wójta gminy Radłów?
– Decyzję o kandydowaniu podejmę dopiero po zakończeniu prac nad
zmianami w ordynacji wyborczej.
Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Urząd Gminy Radłów
ul. Oleska 3
46-331 Radłów
tel. 34 359 90 04, 05, 23
fax 34 359 90 04, 05
ug@radlow.pl
www.radlow.pl
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Kobierzyce

Rok ogromnych wyzwań i przedsięwzięć
Rozmowa
z wójtem gminy Kobierzyce
RYSZARDEM PACHOLIKIEM
i jego zastępcą
PIOTREM KOPCIEM

Artystyczny poziom tenisa

Pierwszy weekend nowego roku
(przedłużony o piątek) był czasem tenisowego szaleństwa, na najwyższym
artystycznym poziomie. A wszystko
to za sprawą II Halowych Mistrzostw
Polski Artystów w Tenisie Ziemnym,
które odbyły się na kortach klubu
Match Point w podwrocławskiej Ślęzie.
Nie zabrakło sportowców-artystów,
emocji, kibiców i dobrego humoru.

gali się na kortach
na rzecz Fundacji
Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.
Na zakończenie
wszyscy uczestnicy
turnieju otrzymali piękne rysunki
o tematyce sportowej wykonane
przez podopiecznych hospicjum.
Pomysłodawcą turnieju jest
Radosław Bielecki
z wrocławskiego kabaretu NeoRadosław Bielecki z kabaretu Neo-Nówka jest nie tylko pomysłodawcą
-Nówka. Jeszcze
tenisowego turnieju. Jest też dobrym sportowcem. W tym roku w grze
przed rozpoczępojedynczej wywalczył trzecie miejsce
ciem tegorocznej
Było też wielkie serce, które cały czas imprezy mówił, że uczestników łączy
towarzyszyło imprezie – artyści, po- fascynacja tenisem, ale szczytny cel
dobnie jak w roku ubiegłym, zma- sportowych zmagań jest ważnym doFOT. TOMASZ MIARECKI

Już po raz drugi w Ślęzie odbyły
się Halowe Mistrzostwa Polski
Artystów w Tenisie Ziemnym.
Ich pomysłodawcą jest
RADOSŁAW BIELECKI z kabaretu
Neo-Nówka. Od początku
imprezie patronuje
RYSZARD PACHOLIK,
wójt gminy Kobierzyce.
W tym roku do grona
organizatorów dołączył też
Wrocławski Teatr Komedia.

P.K.: – Wachlarz działań mamy
szeroki. Jest to przede wszystkim
sport, a warto podkreślić, iż nasze
piłkarki ręczne występują z powodzeniem w superlidze. Na wsparcie
sportu wydajemy całkiem pokaźne
środki finansowe i nie jest to tylko
piłka ręczna, ale również futbol,
karate, koszykówka i szermierka.
R.P.: – Jeśli mówimy o sporcie, to warto wspomnieć również
o budowie dużego
kompleksu sportowego w Ślęzie, na który
składają się m.in. pełnowymiarowe boisko
do piłki nożnej, dwa
„orliki” i cała dodatkowa infrastruktura
związana z tymi obiektami. To duże zadanie
i już rozpoczęły się
prace ziemne związane
z tą inwestycją. Równocześnie przeprowadzamy pierwszy etap przebudowy
stadionu w Kobierzycach – boiska
ze sztuczną nawierzchnią. Pragnę
także zaznaczyć, że wszystkie wielofunkcyjne boiska przy naszych szkołach będą oświetlone, aby można było z nich korzystać także w porze
późniejszej.
– A straże pożarne?
P.K.: – Nasze straże pożarne już
od wielu lat funkcjonują dotowane
przez gminę i są to ochotnicze straże
pożarne będące – kolokwialnie
mówiąc – bardziej przy ludziach.
Mamy trzy oddziały, z czego dwa
działające w Krajowym Systemie
Ratowniczo-Gaśniczym. Nasi strażacy ochotnicy najczęściej niosą pomoc przy wypadkach drogowych,

bowiem przez teren gminy Kobierzyce przebiega droga krajowa nr 8,
a ponadto jest także autostrada A4.
R.P.: – Rozpoczniemy budowę
nowej remizy strażackiej w Pustkowie Żórawskim, a ponadto kupimy nowy samochód i generalnie
w okresie dwóch lat wszystkie nasze
straże będą nowocześnie wyposażone. Chcę też podkreślić, że nasi
strażacy ochotnicy mają takie same uprawnienia jak strażacy zawodowi, co pozwala im brać udział
w najtrudniejszych akcjach.
– Gmina Kobierzyce nie ma
jeszcze 20 tys. mieszkańców, czyli
zachowane w niej będą jednomandatowe okręgi wyborcze.
R.P.: – To dobrze, bowiem nie
została zamknięta droga do kandydowania do rady gminy tym, którzy
w wyborach samorządowych startowali z własnych komitetów.
– Pod koniec ubiegłego roku nie
był pan jeszcze pewien, czy weźmie
pan udział w tegorocznych wyborach samorządowych i czy będzie
się pan ubiegał o ponowne wójtowanie w gminie Kobierzyce. Czy na
początku tego roku coś się zmieniło
w tej materii?
R.P.: – Obecna ordynacja wyborcza pozwala na wybór wójta przez
mieszkańców gminy, jest to bardzo
mocny mandat społeczny i dlatego postanowiłem startować w tegorocznych wyborach samorządowych
i ubiegać się o stanowisko wójta gminy Kobierzyce. Najważniejsze są dla
mnie poparcie naszej społeczności
i współpraca z radą gminy, która do tej
pory układała się wzorowo. A tylko
dzięki takiej współpracy można razem
budować silną gminę.

pełnieniem całości. Podczas zakończenia tegorocznych zmagań podkreślił to również Ryszard Pacholik,
wójt gminy Kobierzyce, który objął patronat honorowy nad imprezą.
Ryszard Pacholik powiedział, że wierzy, iż również w przyszłym roku
artyści zjadą do gminy Kobierzyce.
W tym roku do grona organizatorów
włączył się też więcej niż aktywnie
Wrocławski Teatr Komedia.
Zawodnicy na kortach w Ślęzie
grali i w singlu, i w deblu. Finał
gry pojedynczej to walka pomiędzy
Wojciechem Dąbrowskim, aktorem i dyrektorem Teatru Komedia,
a Łukaszem Pietschem z kabaretu
Hrabi. Wojciech Dąbrowski przegrał to spotkanie 4:6, 4:6. Na trzecim miejscu uplasował się Radosław
Bielecki z kabaretu Neo-Nówka.
W turnieju deblowym laur pierwszeństwa należał się duetowi Dariusz
Juszczak i Bartosz Bomba, który pokonał Dariusza Kamysa i Marcina
Chmielewskiego 7:6, 6:4.

Emocji nie zabrakło także wśród
kibiców i „przegranych” uczestników turnieju. Podczas finałowych
rozgrywek wszyscy dopingowali
wszystkich. I o to chodzi.
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– Rozmawiamy na początku roku
2018, roku bardzo ważnego dla polskiej samorządności i oczywiście
istotnego także dla gminy Kobierzyce
– również ze względu na inwestycje
w nim zaplanowane.
Ryszard Pacholik: – Będziemy dysponowali w tym roku rekordowym budżetem gminy wynoszącym po stronie wydatków prawie
300 mln zł. A priorytetem naszym
będzie największa inwestycja, która prawdopodobnie ruszy na wiosnę
– kanalizacja jedenastu miejscowości. Wartość tego zadania wraz z budowaną już oczyszczalnią ścieków
opiewa łącznie na niemal 100 mln zł.
Przedsięwzięcie to, realizowane
w cyklu dwuletnim, poprawi znacznie jakość życia mieszkańców, a po
jego zakończeniu do skanalizowania
pozostaną nam cztery ostatnie miejscowości. Ponadto rozpoczęliśmy
budowę świetlicy w Kuklicach, organizujemy przetargi dotyczące wyłonienia wykonawców budów kolejnych świetlic – w Księginicach
i Ślęzie – a już projektujemy trzy kolejne: w Żernikach, Krzyżowicach
i Nowinach. Jeszcze w tym roku zamierzamy rozpocząć ich budowę. Zatem sześć świetlic będzie sukcesywnie
budowanych, niektóre wyremontujemy, a do zakończenia całego programu
budowy świetlic w każdej miejscowości pozostanie nam wybudowanie tylko trzech świetlic. Przed nami jeszcze
dokończenie budowy ośrodka zdrowia w Kobierzycach, budowa przed-

szkola ze żłobkiem, budowa remizy A ponadto sprowadzają się do nas
w Pustkowie Żórawskim oraz wie- i osiedlają młode rodziny, i to dobrze dla
lu dróg i chodników, które poprawią rozwoju gminy Kobierzyce, ale musimy
estetykę i bezpieczeństwo w wielu z tego powodu mieć kolejne miejsca
w przedszkolach i żłobkach. Stąd pomiejscowościach.
– W ubiegłym roku włamywa- wstaje koncepcja rozbudowy szkół dla
cze upatrzyli sobie za cel zamożną Tyńca Małego i projekt dla Wysokiej.
Ponadto remontu wymagała wybugminę Kobierzyce…
R.P.: – Tak, ale fala włamań, tak- dowana w latach dziewięćdziesiątych
że dzięki naszym działaniom, została zastopowana i mam nadzieję, że
decydenci policyjni dotrzymają słowa i w Kobierzycach powstanie
komisariat policji. Na
szczęście zagrożenie
ustało, ale to nas nie
usypia i w zagrożonych
miejscach zamontujemy
monitoring – jest to kolejne stojące przed nami
przedsięwzięcie.
– A żeby coś zrobić,
najpierw trzeba zapla- Wójt Ryszard Pacholik (z lewej) i jego zastępca Piotr Kopeć
nować i zaprojektować.
Piotr Kopeć: – Dlatego niema- szkoła w Kobierzycach; wyremontoło projektujemy, w tym cały czas waliśmy połowę obiektu, ale wykonowe szkoły. Projektujemy szkołę nawca zszedł z budowy – niestety, tak
w Bielanach Wrocławskich, a tak na- się zdarza – i to zadanie musimy doprawdę to dublujemy już istniejącą kończyć podczas wakacji. Chcę też
placówkę. Powstanie większy obiekt podkreślić, że budując szkoły, wszęod tego, który został wybudowany dzie zamontowaliśmy węzły kuchenw roku bodajże 1996 i nie przystaje ne. Powstałe wcześniej placówki
już do dzisiejszych potrzeb. Niedaw- oświatowe budowane były bez tych
no oddaliśmy do użytku szkołę w Wy- węzłów, dlatego teraz chcemy je dosokiej, ale placówka już jest za mała stosować do wyższych standardów
i tak samo się dzieje w Tyńcu Małym. i doprojektowujemy węzeł kuchenny
Chcę też podkreślić, iż brak gimna- w kobierzyckiej szkole. Tak samo szkozjów – związany z wprowadzeniem ła i sala gimnastyczna w Pustkowie
reformy oświatowej – spowodował, że Żórawskim wymagają dobudowy
połowa gimnazjalistów szykujących i rozbudowy.
– Jak w waszej gminie wygląsię do kontynuacji swojej edukacji we
Wrocławiu została w gminie i musi- da wsparcie organizacji pozarząmy mieć dla nich miejsca w szkołach. dowych?

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

(mtm)

Urząd Gminy Kobierzyce
al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce
tel. 71 369 81 30, 71 369 81 06
fax 71 311 12 52
info@ugk.pl
www.ugk.pl
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Rudniki

Ważne dziś, ważne przed wiekami
niały nasze poczucie tożsamości
i więzi międzyludzkie.
– Jaki jest budżet gminy Rudniki
na rok 2018?
– Jest budżetem wyjątkowym,
ponieważ zamyka się kwotą ponad
38 mln zł, z czego, jak wspomniałem, 13 mln zł przeznaczonych
zostanie na inwestycje dofinansowane prawie w połowie z pieniędzy unijnych. Stąd ogromne słowa
uznania adresowane do zespołu
moich współpracowników przygotowujących projekty, które będziemy starali się realizować.
– Czy wystąpiły jakieś
problemy?
– Problemy związane są przede wszystkim z oświatą, bowiem
reforma nie jest taka wspaniała, jak zapowiadała minister Anna
Zalewska. Borykamy się z przydziałem
lekcji, podręczniki nie są dostarczane
na czas, są też problemy z pomieszczeniami. W niektórych wcześniejszych
szkołach ośmioklasowych utworzyliśmy oddziały przedszkolne i teraz zaczyna brakować pomieszczeń, z kolei
w gimnazjum mamy sporo miejsca.
Nie wiemy także, jak będzie finansowana oświata, a już teraz dokładamy 3 mln zł do bieżącego utrzymania
naszych szkół.
FOT. SŁAWOMIR GRYMIN

– Rzeczywiście, inwestycji nazbieciągu wraz z rozbudową kanalizacji
sanitarnej w Żytniowie, przebudową rało się całkiem niemało, na około
drogi gminnej Jaworzno – Most- 13 mln zł, czyli przeznaczymy na nie
ki – Polesie, przebudową i ter– Od kilku już lat spotykamy się momodernizacją przedszkola
pod koniec roku, aby oceniać ca- w Rudnikach, budową Centrum
łoroczne samorządowe dokonania Przesiadkowego w Rudnikach,
budową drogi dojazdowej do
w gminie Rudniki.
– Od strony samorządowej rok gruntów rolnych Jaworzno Ban2017 nie był rokiem złym, także dla- kowe – Cieciułów, przebudotego, że zaczęły już docierać do nas wą boiska w Mirowszczyźnie,
środki finansowe z programów unij- budową boiska wielofunkcyjnych, nad którymi wcześniej inten- nego w Cieciułowie, przebudosywnie pracowaliśmy. Ponadto udało wą budynków magazynowych
się zrealizować kilka ważnych dla na- w Rudnikach i adaptacją tych
szej społeczności inwestycji. To m.in. obiektów na Centrum Tradycji
przebudowa drogi krajowej Jaworz- Strażackiej i Historii Wsi, budono – Julianpol, gdzie nie nasza gmi- wą punktu selektywnego zbiena była inwestorem, ale o realizację rania odpadów komunalnych Wójt Andrzej Pyziak
tego zadania zabiegaliśmy kilkana- i wreszcie zagospodarowaniem
30 procent naszego budżetu. Chcę też
ście lat, ponieważ poprawia ono bez- parku w Rudnikach.
– Całkiem sporo tych zadań stoi podkreślić, że rok 2017 był dla nas
pieczeństwo naszych mieszkańców.
rokiem jubileuszowym, bowiem obPoza tym przebudowaliśmy drogi przed waszym samorządem.
chodziliśmy 620-lecie pow Rudnikach, a ponadwstania Rudnik, a ponadto
to podpisaliśmy umowy
Pogody ducha, zdrowia, sukcesów zawodowych,
200-lecie kościoła parafialo dofinansowanie w roku
zgodnej współpracy dla dobra naszych małych ojczyzn, nego w Żytniowie. Dlatego
2018 budowy zbiornika
też wydaliśmy kilka interesuw Jaworku oraz ochrowiele słońca i wiele radości w życiu rodzinnym
jących opracowań, a wszystnę i odtwarzanie siedlisk
w Nowym, 2018 Roku Mieszkańcom gminy Rudniki
ko po to, abyśmy pamiętali
wodno-błotnych na terei wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej”
o naszej historii i korzeniach.
nie tego użytku ekolożyczą
Aby ta pamięć i szacunek dla
gicznego. Zajmiemy się
wójt Andrzej Pyziak i przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz
historii naszej ziemi wzmactakże przebudową wodo-

Rozmowa
z wójtem gminy Rudniki
ANDRZEJEM PYZIAKIEM

Lewin Brzeski

Tegoroczny budżet – historyczny
waliśmy gminne drogi. W tych miejscowościach wyasfaltowano i wybudowano po jednej nowej drodze, ale
Nowa Wieś Mała i Wronów szczycą
się tym, że każdy z mieszkańców tych
wsi ma asfaltowy dojazd do swojego
domu. Poza tym w Skorogoszczy do
tej pory szkoła mieściła się w trzech
odrębnych budynkach o niskim standardzie, ale zaprojektowaliśmy nowy
obiekt, który będzie dobudowany do
głównego budynku placówki. Historyczny i objęty ochroną konserwatorską budynek po byłej powozowni udało się zaprojektować na dużą szkołę,
a z Aglomeracji Opolskiej dostaliśmy

FOT. SŁAWOMIR GRYMIN

uczyły się w jednym, przystającym szkoły będzie już ocieplony, wymienione zostaną lampy i zamontowana fotodo XXI wieku obiekcie.
– Jaki jest tegoroczny budżet gmi- woltaika. Niebawem będziemy także
otrzymywać pieniądze
ny Lewin Brzeski?
na mniejsze zadania
– Jest historyczny,
– Co pańskim zdaniem było naj– budowę zadaszenia
bowiem przekracza
ważniejsze dla samorządu Lewina
nad trybuną na sta51 mln zł, a najwiękBrzeskiego w roku 2017?
dionie Olimpii w Lesze jego zadania to
– Przede wszystkim zagospodawinie Brzeskim, rozwspomniana już przerowaliśmy starorzecze w Lewinie
poczęliśmy wymianę
ze mnie szkoła oraz
Brzeskim, robiąc nowe aleje, pomooświetlenia ulicznego
budowa centrum przesty, ławki, miejsca do grillowania
na ledowe, a w ramach
siadkowego w Lewii odpoczynku, wieżę widokową, a pobudowy centrum przenie Brzeskim – Park
nadto oskarpowując i ofaszynowusiadkowego zamontuand Drive. Przejęlijąc zbiornik i oświetlając ten teren,
jemy w mieście nowe
śmy w roku ubiegłym
aby mieszkańcy o każdej porze dnia
lampy. W tym roku
cały dworzec, teraz Burmistrz Artur Kotara
i przez okrągły rok mogli tam spa– i będzie to zadanie
gmina jest
cerować i odpoczywać. Na
właścicielem tego obiektu własne gminy – chcemy zamontować
to zadanie dostaliśmy prawie milion złotych z proZdrowego, pogodnego, pełnego sukcesów w pracy i w ramach tego zadania prze- nowe punkty oświetleniowe, szczeorganizujemy cały ruch, będą gólnie przy nowo powstałych ulicach.
gramu bioróżnorodności,
i rodzinnego ciepła Nowego 2018 Roku,
nowe wjazd i wyjazd z tych Ponadto wspólnie z Zarządem Dróg
a około 300 tys. zł pochoktóry spełni wszystkie marzenia
terenów, 80 miejsc parkingo- Wojewódzkich w Opolu chcielibyśmy
dziło z budżetu naszej gmii pozwoli rozwinąć się nowym
wych dla samochodów oso- zmodernizować ulice Mickiewicza
ny. Ponadto złożyliśmy
– Mieszkańcom miasta i gminy Lewin Brzeski
bowych, kilka wiat na rowery, i Sikorskiego, z Zarządem Dróg Powiawnioski na piętnaście dróg
alejki, ławki i kosze na śmieci towych w Brzegu budujemy w Przeczy
do Programu Rozwoju Obi wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej”
i wszystko w nowym anturażu. chodnik do stacji PKP, a ponadto musiszarów Wiejskich, z czego
życzą
burmistrz Artur Kotara
W ramach Aglomeracji Opol- my zaprojektować most na kanale ulgi
na siedem otrzymaliśmy doi przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek
skiej pozyskaliśmy prawie mi- w Lewinie Brzeskim.
finansowanie, i w siedmiu
– Czy ucieszył się pan, że jednolion złotych również na trzecie
naszych miejscowościach
– w Różynie, Wronowie, Nowej Wsi 2,5 mln zł dofinansowania na reali- zadanie – termomodernizację Szkoły mandatowe okręgi wyborcze będą
Małej, Skorogoszczy, Chróścinie, zację tego zadania. Najważniejsze, że Podstawowej w Łosiowie. Przed nami zachowane w gminach do 20 tys.
Przeczy i Buszycach – wyremonto- od września dzieci i młodzież będą przetarg, a w przyszłym roku budynek mieszkańców?

Rozmowa
z ARTUREM KOTARĄ,
burmistrzem Lewina Brzeskiego
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– A jak pan ocenia projekty
zmian w ordynacji wyborczej?
– Jestem tym wszystkim zdegustowany, bowiem z jednej strony informuje się społeczeństwo o zwiększaniu wpływu obywateli na rządzenie,
a de facto wprowadzane są ograniczenia, partykularyzm i upartyjnienie samorządów. To moim zdaniem
zakrawa na psucie samorządności.
– Czy będzie się pan ubiegał
o ponowne wójtowanie w gminie
Rudniki?
– Jeśli chodzi o mój stan psychiczny
i fizyczny, to wydaje mi się, że żadnych
barier nie ma, ale jeszcze nie zdecydowałem, czy będę kandydował.
Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Urząd Gminy w Rudnikach
ul. Wojska Polskiego 12a
46-325 Rudniki
tel. 34 359 50 72, 34 359 50 93
fax 34 359 50 13
gmina@rudniki.pl
www.rudniki.pl

– Oczywiście, bowiem nie zostanie ograniczone demokratyczne
prawo wyborców, a wcześniej nasi
mieszkańcy niepokoili się, jak będą
głosować.
– Czy będzie się pan ubiegał
o ponowne burmistrzowanie
w Lewinie Brzeskim?
– Jeżeli zdrowie pozwoli i w moim
życiu nie wydarzy się nic, co mogłoby przeszkodzić mi w samorządowej
pracy, to na pewno będę kandydował
w wyborach, proponując znowu ludziom swoje pomysły i rozwiązania.
Ale wcześniej rozliczę się przed mieszkańcami z wcześniejszych zobowiązań
i z tego, co do tej pory zrobiłem.
Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim
ul. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski
tel. 77 424 66 00
fax 77 424 66 38
lb@lewin-brzeski.pl
www.lewin-brzeski.pl
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Wisznia Mała

Niedziela szczególnej radości

niczył ks. Robert
Stachowicz. Jak
już wspomniałem,
wszystko działo
się w trzecią niedzielę Adwentu
nazywaną „nied zielą radości”
(Gaudete – to łaci ńska na zwa
W trzecią niedzielę Adwentu
trzeciej niedzieli
w świątyni pw. Niepokalanego
Adwentu, pochoSerca Najświętszej Maryi Panny
dząca od pierww Wysokim Kościele odbył się konszego
słowa
cert charytatywny. Zebrane podczas
antyfony rozponiego pieniądze zostały przeznaczoczynającej tego
ne na pomoc 5-osobowej rodzinie
dnia liturgię euz Kryniczna, poszkodowanej w wycharystyczną; słoniku pożaru. Ta inicjatywa to dzieło
wo to pochodzi od
lokalnego samorządu kierowanego
łacińskiego czaprzez wójta gminy Wisznia Mała
sownika „gaudere”
Jakuba Bronowickiego, Gminnego
i jest wezwaniem
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ewangelię należy głosić nie tylko słowem, ale także przykładem swojego życia – mówił ks. Robert Stachowicz
do radości). Przyznam, że to wyjątkowy i piękny
zbieg okoliczności, bo pomaganie, dzielenie się z potrzebującymi, pamięć o pokrzywdzonych to
wielkie składowe radości, przyOśrodka Kultury, Sportu i Rekre- najmniej w wymiarze chrześcijańacji w Wiszni Małej, parafii katolickiej z Wysokiego Kościoła kierowanej przez ks. proboszcza Józefa
Sadkiewicza, a także Orkiestry Dętej
z Wiszni Małej.
Charytatywny koncer t niesamowitych „dęciarzy”, którzy
znani są daleko poza granicami
gminy Wisznia Mała, poprzedziła msza święta, której przewodW mszy świętej i koncercie charytatywnym uczestniczył Jakub Bronowicki, wójt gminy Wisznia Mała
Mieszkańcy gminy Wisznia
Mała to ludzie wielkiego serca.
Duża część z nich dostrzega
potrzeby innych i potrafi
mądrze pomagać. Można się
o tym było przekonać między
innymi tuż przed świętami
Bożego Narodzenia.

FOT. TOMASZ MIARECKI

szyła również liturgii. Przypomnę
tylko, że zespół ten powstał w 2015
roku z inicjatywy artystów Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu oraz władz lokalnych. Obecnie
w skład orkiestry wchodzi kilkadziesiąt osób. Celem zespołu jest
kształcenie muzyczne od podstaw
wszystkich chętnych mieszkańców
gminy niezależnie od wieku. Orkiestrą kieruje Paweł Maliczowski,
a wspierają go w tym m.in. Mariola
Molczuk i Justyna Maliczowska.
Podczas koncertu w Wysokim Kościele mogliśmy usłyszeć
utwory patriotyczne, utwory muzyczne nawiązujące do Bożego
Narodzenia, no i oczywiście polskie kolędy. Wśród tych ostatnich
„Gdy się Chrystus rodzi”, „Wśród
nocnej ciszy” oraz „Tryumfy Króla
Niebieskiego”.
Boże Narodzenie to czas nadziei
i radości. W gminie Wisznia Mała
nie zapomnieli jednak i o tych, dla
których ta radość nie była tak oczywista. Zapewne ta adwentowa „niedziela radości” przekonała też wielu
uczestników spotkania w Wysokim

FOT. TOMASZ MIARECKI

FOT. TOMASZ MIARECKI

Bezcenne dary serc
Rozmowa
z wójtem gminy Wisznia Mała
JAKUBEM BRONOWICKIM
– Już dzisiaj wiadomo, że
w takich gminach jak Wisznia Mała – liczących do 20 tys.
mieszkańców – jednomandatowe okręgi wyborcze pozostaną.
– Zmiany w prawie wyborczym nie były, niestety, konsultowane z samorządowcami i dzisiaj
nie wiem do końca, jak będzie wyglądała ordynacja wyborcza, a nie
można opierać się jedynie na doniesieniach medialnych.
– Bardzo jest pan ostrożny…
– …bowiem już się nauczyłem,
że enuncjacje prasowe nie są najważniejsze.
– Ale jeśli założymy, że JOW-y
w takich gminach jak wasza zostaną zachowane…
– …to będę się z tego cieszył.
– I zdecyduje się pan wtedy
kandydować na wójta gminy
Wisznia Mała?

– Kampania wyborcza ruszy
wtedy, gdy zostanie ogłoszony
termin wyborów, więc z decyzją
o kandydowaniu poczekam do tego momentu.
– Podobał się nam wzruszający koncert charytatywny
w świątyni pw. Niepokalanego
Serca NMP w Wysokim Kościele, byliśmy zbudowani atmosferą tego wyjątkowego spotkania zorganizowanego na rzecz
pogorzelców.
– Nieszczęście dotknęło jedną
z naszych rodzin zamieszkałych
w Krynicznie – spłonęło ich domostwo. Nie mogli już w nim
mieszkać i każda pomoc, jakiej
można udzielić tej rodzinie, jest
bezcenna. Oczywiście gmina od
razu wsparła poszkodowanych,
stworzyliśmy także konto, na które można było wpłacać pieniądze
dla tej rodziny i uruchomiliśmy
publiczną zbiórkę przy pomocy naszego Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Szkoła, do

której uczęszczają poszkodowane dzieciaki także zorganizowała
koncert charytatywny, w trakcie
którego zbierano środki finansowe. Tak było również podczas
naszego jarmarku bożonarodzeniowego, gdzie kolejna szkoła
włączyła się do pomocy tej rodzinie, której przekazano pieniądze pochodzące ze sprzedaży
m.in. ciasta, kawy i herbaty.
– Zatem mieszkańcy gminy
Wisznia Mała potrafią współczuć i pomagać.
– Na pewno! Akcja pomocowa
odbiła się szerokim echem w naszej społeczności i ludzie chcieli
pomóc. Za to bardzo serdecznie
dziękuję wszystkim tym, którzy
okazali serce i wsparli tę rodzinę w tak trudnym dla nich czasie.
A najważniejsze, iż spalony dach
jest już remontowany i krok po
kroku zbliża się dzień, w którym
pogorzelcy będą mogli wrócić
do swego domu.
Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Orkiestra Dęta z Wiszni Małej zagrała pięknie i głośno w szczytnym celu
skim. Kościół od tysiącleci uczy,
że nie tyle należy szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle
szukać zrozumienia, co rozumieć.
Nauka chrześcijan przekonuje, że
dając – otrzymujemy. Warto o tym
pamiętać.
Starał się to także uzmysłowić
wiernym w swojej homilii ks. Robert
Stachowicz. Mówiąc o św. Janie
Chrzcicielu, przypominał o konieczności bycia w prawdzie,
o prawdziwym nawróceniu. Przypomniał uczestniczącym w mszy
świętej, że swoje życie powinniśmy
uczynić świadectwem wobec drugiego człowieka. Ewangelię należy
głosić nie tylko słowem, ale także
przykładem swojego życia. Powinniśmy – w miarę swoich możliwości –
nieść pomoc duchową i materialną
tam, gdzie jest ona potrzebna.
Po zakończeniu mszy świętej
kościół „dostał się pod panowanie”
Orkiestry Dętej z Wiszni Małej,
której muzyka wcześniej towarzy-

Kościele, że wspólne radowanie się
jest pełne tylko wówczas, kiedy nie
brakuje wspólnego celu, czyli dobra wspólnego, bez którego nie ma
autentycznej radości.
Tomasz Miarecki (TS)

Urząd Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9
55-114 Wisznia Mała
tel. 71 308 48 00
fax 71 312 70 68
ug@wiszniamala.pl
www.wiszniamala.pl
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nia noworoczne i dziękował wszystkim
zaangażowanym w życie gminy, podkreślając, że przed gminą rok niełatwy,
ale dający szanse na jej dalszy rozwój.
Podkowy Biznesu wręczali razem
wodniczący Rady Powiatu Dariusz w roku 2018. Dziękując wszystkim, wójt Stanisław Longwa i przewodniKłonowski, przedstawiciele samorzą- którym gmina Kłodzko zawdzięcza tak czący Zbigniew Tur. Nagrodzeni nie
dów Ziemi Kłodzkiej, przedsiębiorcy, znakomity rozwój, wójt podkreślił, że kryli wzruszenia – Podkowa Biznesu
przedstawiciele służb munduto znak, że praca każdego
rowych i wiejskich społecznoz nich świetnie służy rozwości gminy Kłodzko. Wszystjowi małej ojczyzny.
kich witali wójt Stanisław
Biznesowe Spotkanie
Longawa i przewodniczący
Noworoczne to także okaRady Gminy Zbigniew Tur.
zja do zbierania środków
Stanisław Longawa zapoznał
na piękną inicjatywę, jaką
zebranych z najważniejszyjest Stypendium im. Grzemi zadaniami, inwestycjami
gorza Ciechowskiego, przyi planami gminy Kłodzko.
znawane zdolnej młodzie– Rok 2017 był inwestyży z gminy Kłodzko. Jak
cyjnie intensywny, a w robardzo zdolnej, mogliśmy
ku 2018 większość inwesty- Urszula Borkowska odbiera Podkowę Biznesu z rąk wójta Stanisława Longawy się przekonać, słuchając
cji zostanie zakończona. Na (z prawej) i przewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa Tura
świetnych występów styinwestycje w roku 2018 zapendystów – Oliwii Łuszplanowaliśmy rekordową sumę ponad wierzy, iż gminni liderzy, sołtysi, radni, czyńskiej i Tomasza Brusińskiego –
16 mln zł – powiedział wójt Longawa. będą w stanie postawić na kontynua- wokalistki i akordeonisty, studenta
Powiedział też, że podjął decyzję, cję sprawnego funkcjonowania samo- wrocławskiej Akademii Muzycznej.
iż nie będzie ubiegał się o stanowisko rządu i gminy. Potem przewodniczący O przekazywanie środków na Fundusz
wójta w wyborach samorządowych Zbigniew Tur złożył zebranym życze- Stypendialny im. Grzegorza Ciechow-

Razem w nowy rok
Biznesowe Spotkania
Noworoczne na stałe wpisały się
w terminarz najważniejszych
imprez organizowanych
przez gminę Kłodzko
i są istotnym akcentem
związanym ze współpracą
miejscowego samorządu
z lokalnymi przedsiębiorcami.

FOT. SŁAWOMIR GRYMIN

Tegoroczne Spotkanie odbyło się
8 stycznia i tak, jak co roku, wręczono Podkowy Biznesu, będące podziękowaniem za wkład w rozwój gminy
Kłodzko i wspomaganie wielu istotnych inicjatyw społecznych – m.in.
Funduszu Stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego, promocji przedsiębiorczości i wsi kłodzkiej.
Wśród wielu znamienitych gości tegorocznego Spotkania w hotelu Metro
byli m.in.: poseł Monika Wielichowska,
starosta kłodzki Maciej Awiżeń, prze-
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PODKOWY
BIZNESU 2018
Auto Blacha & Lakier KALINA
Krzysztof Kalina
POL-DREW Ewelina Żak
Auto-Komis Import-Export
Bożena Zalewska
KRO…KUS
Urszula Borkowska
PPHU „DOLPOL”
Maria Radawska
Sprzedaż Artykułów
Przemysłowych
i Ogólnospożywczych
Tadeusz Michalak
Sklep Wielobranżowy „SAM”
Aleksandra Walczak
DINO POLSKA S.A.

skiego apelował wójt Longawa, dziękując za wsparcie Funduszu w roku
poprzednim.
Biznesowe Spotkania Noworoczne to piękna tradycja i pełne radości
spotkanie ludzi, którym naprawdę
wiele się chce!
Ata (TS)

Rozwijać gminę wszechstronnie

OSP w Wojborzu

FOT. URZĄD GMINY KŁODZKO

FOT. URZĄD GMINY KŁODZKO

prawy jakości powietrza, estetyki
i bezpieczeństwa.
Jest tajemnicą poliszynela, iż
Termomodernizacja,
przyszłość każdej polskiej małej ojprzedszkole i żłobek
czyzny zależy w dużej mierze od jej
Nie od dzisiaj samorząd gmi- bazy oświatowej i poziomu edukany Kłodzko idzie z duchem czasu, cji – także tej dotyczącej najmłodstawiając na nowoczesne trendy szych mieszkańców. Dobrze wiedzą
o tym władze gminy
Kłodzko i jej radni, od
dawien dawna stawiając właśnie na rozwój
edukacji. Właśnie teraz trwa przebudowa
i rozbudowa przedszkola gminnego w Jaszkowej Dolnej; inwestycja
ta w całości finansowana jest z budżetu gminy
i warto podkreślić, że
Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Jaszkowej Dolnej
w czasie gdy powstaje
rozwojowe, m.in. termomoderni- nowe przedszkole, stare jest remonzując kolejne obiekty. Skorzystały towane i adaptowane na żłobek.
już na tym szkoły w Krosnowicach
i Ołdrzychowicach Kłodzkich, Wodociągi, kanalizacja i świetlica
a dzisiaj już widać pierwsze efekCzysta, smaczna i powszechnie
ty termomodernizacji remiz OSP dostępna woda jest jedną z podw Jaszkowej Dolnej, Ołdrzycho- stawowych zdobyczy cywilizacji.
wicach Kłodzkich i Wojborzu. Dzisiaj wodociągi i kanalizacja są
Prace przy remizie w Wojborzu przede wszystkim szansą na nowe
są już na ukończeniu, natomiast inwestycje, a ponadto zaspokojedwie pozostałe są jeszcze w trak- niem podstawowych potrzeb mieszcie renowacji, a wszystko dla po- kańców gminy. W gminie Kłodzko

Rowery, turystyka i drogi
Ambitny projekt „Singletrack
Glacensis” w ramach RPO WD na
lata 2014-2020 dotyczy przygotowania tras rowerowych przebiegających przede wszystkim leśnymi
duktami, o nawierzchni szutrowej
i mających charakter wyczynowy.
W sumie w gminie Kłodzko te specjalne ścieżki rowerowe będą miały
15 km długości i będą przebiegać
przez Wojciechowice, Podzamek,
Jaszkową Gór ną i Droszków.
Ponadto w ramach projektu powstaną rowerowe stacje naprawcze
dla rowerów i ładowania dla e-bike’ów.
A zadanie m.in. obejmuje stworzenie sieci tras turystycznych
dla siedmiu gmin
Z iem i K ło d z k iej:
Ba rd a , Byst r z ycy
Kłodzkiej, Kłodzka,
Lądka-Zdroju, Międ z yle sia , St r on ia
Śląskiego i Złotego
Stoku.
W gminie Kłodzko
corocznie realizuje się wiele przedsięwzięć drogowych. Niedawno
wyremontowano odcinek drogi przy szalejowskiej stacji paliw
Orlen (Szalejów Dolny – Mikowice),
a dzięki realizacji tego zadania powstała zatoczka dla tirów. Ważna
będzie także – współfinansowana
z PROW – generalna naprawa nawierzchni drogi łączącej Święcko
z Gorzuchowem, która rozpocznie
się już niebawem.
Dużo dobrego dzieje się w gminie Kłodzko, dzieje się gospodarnie,
oszczędnie i nowocześnie – dzięki
mądrości i pracowitości ludzi tutaj

Droga w Mikowicach
ma być budowana także w Jaszkowej
Dolnej i Krosnowicach. Warto również podkreślić, iż w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 sieć wodociągowa
powstanie w niedalekiej przyszłości także w Wojborzu, Podzamku
i Wilczej, a kanalizacja w Święcku.
Natomiast w Marcinowie, dzięki
pieniądzom z PROW i za pośrednictwem Stowarzyszenia „Kłodzka
Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa
Działania”, powstaje nowa świetlica
wraz z zagospodarowaniem terenu
wokół obiektu, siłownią zewnętrzną
i piramidką linową na placu zabaw.

FOT. URZĄD GMINY KŁODZKO

– dzięki środkom finansowym z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu – sieci
wodociągowo-kanalizacyjne dotrą do kilku
miejscowości. W lipcu
ubiegłego roku ruszył
pierwszy etap budowy
kanalizacji sanitarnej
w Szalejowie Górnym; ma być ukończona w roku 2018. Ponadto sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
FOT. URZĄD GMINY KŁODZKO

Dobre pomysły,
świetne planowanie
i konsekwencja
oraz niemałe zewnętrzne
środki finansowe pozyskane
m.in. z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego
i Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich corocznie
przyczyniają się
do zrównoważonego
i innowacyjnego rozwoju
gminy Kłodzko.

Trasy Enduro Srebrna Góra
żyjących, a przede wszystkim tych,
którzy pracują na rzecz całej społeczności gminy. Patrząc na te działania, warto przytoczyć maksymę:
„Jedni szukają pięknych miejsc
do życia, inni sprawiają, że miejsca,
w których żyją, stają się piękne”.
S.G. (TS)

Urząd Gminy Kłodzko
ul. Okrzei 8a
57-300 Kłodzko
tel. 74 647 41 00
fax 74 647 41 03
ug@gmina.klodzko.pl
www.gmina.klodzko.pl
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W obronie
malgaskiego
uśmiechu
Kilkanaście dni temu znakomita
większość z nas siedziała przy wigilijnych stołach. Dzieliliśmy się opłatkami. Życzyliśmy sobie zdrowia,

dobrych ludzi wokół, dostatku duchowego i materialnego. Cieszyliśmy
się naszym szczęściem. Nie wszędzie
jednak na świecie jest tak radośnie.
Są miejsca, gdzie nie brakuje dobrych ludzi i ich wielkich serc, ale
z przyczyn od nich zupełnie niezależnych każdy dzień jest pełen trudu
i przeszkód, których my tutaj nigdy
nie doświadczamy. Jednym z takich
miejsc jest Madagaskar.

FOT. GPKPS

Od początku istnienia naszego
miesięcznika wspieramy
działania polskich misjonarzy
na Madagaskarze. Namawiamy
też do tego innych. Dlaczego?
Bo warto pomagać.

FOT. GPKPS

Piękna wyspa położona w zachodniej części Oceanu Indyjskiego, u południowo-wschodnich wybrzeży Afryki,
potrafi zauroczyć. I chociaż przyroda
ulega tam ogromnej dewastacji, pleni się korupcja, wyspę co roku dosięgają niszczące cyklony i susze, to ma
to miejsce w sobie coś szczególnego.
Przekonaliśmy się o tym kilka lat temu, odwiedzając naszego przyjaciela,
księdza Marka Maszkowskiego, misjonarza ze Zgromadzenia Księży
Misjonarzy Wincentego a Paulo.
Dzięki niemu poznaliśmy południe
wyspy. Odwiedziliśmy dziesiątki osad.
Spędziliśmy wiele godzin na spotkaniach z Malgaszami. Przyglądaliśmy
się pracy misjonarzy i misjonarek.
Byliśmy w szkołach i lecznicach,
woziliśmy do wiosek w buszu żywność, lekarstwa, ubrania, zeszyty,
kredki… Wiele z tych darów pocho-

dziło od zaprzyjaźnionych z nami samorządów dolnośląskich i opolskich.
Dzisiaj księdza Marka już nie
ma. Zmarł nagle na Czerwonej Wyspie latem 2016 roku. Miał zaledwie
57 lat. Był najmłodszym z polskich
lazarystów pracujących na wyspie.
W tym roku obchodziłby 30. rocznicę
posługi wśród Malgaszy. Została
pamięć i liczne ślady jego pracy
na tej pięknej ziemi. Teraz chodzi
o to, by jego działania nie poszły na
marne. Na południu Madagaskaru,

m.in. w diecezji Fort-Dauphin, cały
czas są polscy misjonarze, którzy
swoje życie postanowili związać
z tym dalekim od Polski kawałkiem
świata. Pracują, pomagają, ale potrzebują naszego wsparcia – tego duchowego i tego materialnego.
Madagaskar – kraj lemurów, kameleonów, baobabów, zapierających dech
w piersiach widoków i uśmiechniętych ludzi. Zróbmy, co w naszej mocy,
by uśmiech Malgaszy towarzyszył im
każdego dnia.
Tomasz Miarecki

Darowiznę finansową na rzecz misji można przekazać na konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
nr rachunku: 31 1240 4533 1111 0000 5433 2487
Sekretariat Misyjny Zgromadzenia Księży Misjonarzy
ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków
W tytule przelewu proszę wpisać: „Na wsparcie misji na Madagaskarze”.

Zima to zimno. Po prostu. Marzną
nam dusze i ciała. Trzeba więc
zrobić wszystko, aby się ogrzać.
A najlepiej zmarzniętą zimowo
duszę ogrzejemy, oglądając to,
co przyjazne i dobre – takich
spektakli Wrocławski Teatr
Komedia w swoim repertuarze
ma wiele…
Zacznijmy od Pam Valentine
i Przyjaznych dusz (25, 26, 27 stycznia),
bo to spektakl pełen ciepła (w zimie
rzecz bezcenna) i – co tym bardziej
bezcenne! – z wielką gwiazdą i wielką aktorką zarazem, czyli z Emilią
Krakowską w roli… Anioła Stróża.
Przyjazne dusze to opowieść o tym, jak
do urokliwego domu pod Londynem,
będącego właśnie do wynajęcia, wpro-

wadza się młoda para, Mary i Simon.
Ona – ciepła, dobra, kochająca swego męża dziewczyna. Jest w ciąży. On
– początkujący pisarz powieści kryminalnych. Poprzednimi właścicielami domu byli tragicznie zmarli Jack
i Suzie. W spektaklu obserwujemy
ewolucję stosunku duchów
– Jacka i Suzie –
d o m ł o dych:
Mary i Simona.
Z czasem duchy
orientują się, że młoda para reprezentuje sobą to, czego im, którzy ze świata odeszli, nie udało się na ziemi zrealizować. Postanawiają im pomóc, przy
wsparciu Anioła Stróża. Wzruszająca
komedia romantyczna, która pobudza
do refleksji nad przemijaniem, ale czyFOT. ARCHIWUM WROCŁAWSKIEGO TEATRU KOMEDIA

„Kolacja na cztery ręce” Paul Bärz

ni to w sposób jasny, wesoły i bardzo
szlachetny.
Tyle zwięzłe streszczenie, ale już
z niego widać, że wiele się tu dzieje,
i to bardzo romantycznie się dzieje…
Ociepli nam dusze na pewno także Boeing Boeing, komedia Marca Camolettiego (20, 21,
22 stycznia). Sztuka opowiada historię Maksa i jego narzeczonych
– wszystkie damy
serca Maksa są stewardesami. Każda
z nich sądzi oczywiście, że to ona jest
tą jedną, jedyną. Dzięki precyzyjnej organizacji i pomocy niezawodnej – choć
niestroniącej od sarkastycznych uwag
– służącej Nadii, Maksowi zawsze udaje się skoordynować wizyty
kolejnych bogdanek. Co stanie się jednak, gdy z powodu
niewielkich zmian w ruchu
lotniczym wszystkie one zjawią się u Maksa niemal w tej
samej chwili? Oj, będzie się
działo! I będzie wiele śmiechu, a nic tak duszy nie ociepla, jak szczery śmiech!
Warto przy tym pamiętać, że Boeing,
Boeing na scenie WTK ma swój dalszy
ciąg, czyli Marca Camolettiego Pomoc
domową. Tłumacz Boeinga… Bartek
Wierzbięta sztukę Marca Camolettiego

FOT. ARCHIWUM WROCŁAWSKIEGO TEATRU KOMEDIA

Ocieplmy sobie zimę!
„Przyjazne dusze” Pam Valentine
przełożył i zaadaptował, dzięki czemu
Nadia trafia nie do obcych ludzi, ale
do Joli i Maksa. Bohaterowie są ci sami, ale sytuacja inna – Maks ożenił się
z Jolą, Nadia prowadzi ich dom. Małżonkowie jednak z dawnych – erotycznie swobodnych – nawyków wyjść nie
mogą i każde z nich chce mieć kochanka (kochankę). Więc Nadia, która tak
jak w Boeingu… potrafi
ogarnąć każde zamieszanie,
ma co robić. Przekonać się
o tym będą mogli 28 stycznia teatromani ze Świdnicy,
gdzie Pomoc domowa zaprezentuje się na scenie Świdnickiego Ośrodka Kultury.
I, także 28 stycznia, na Scenie Kameralnej jeszcze jeden ocieplający duszę spektakl, który pokazuje, jak wszechstronny jest
Wrocławski Teatr Komedia – Kolacja
na cztery ręce Paula Bärza. Oto na kolacji spotykają się Johann Sebastian Bach

i Georg Friedrich Händel. I rozmawiają sobie jak geniusz z geniuszem, choć
jako ludzie bardzo są od siebie różni.
Że Bach i Händel nigdy się nie spotkali? Rzeczywiście, nie spotkali się…
Ale Kolacja na cztery ręce, na której każe się im spotkać Paul Barz, ma
w sobie wielką wiarygodność. Znakomita znajomość sztuki baroku i wielka muzyczna wrażliwość pozwoliła autorowi stworzyć postaci żywe
i fascynujące, a Bach Pawła Okońskiego
to rola znakomita.
Wrocławski Teatr Komedia wkracza w swój dwudziesty pierwszy rok.
Za jego zespołem i widzami, którzy
wypełniają szczelnie widownię, rok jubileuszowy, rok dwudziestolecia. Przed
– rok kolejny, już dwudziesty pierwszy…
Niech będzie to dla WTK i jego widzów rok równie dobry jak poprzednie
dwadzieścia.
Anita Tyszkowska
www.teatrkomedia.com
www.gminapolska.com
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Dwanaście
udanych miesięcy

Obecnie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu
pokazywane są m.in. najwyższej klasy zabytki
pochodzące ze Stołecznego Muzeum Chin. Na
zdjęciu pojemnik z dekoracją przedstawiającą
Siedmiu Mędrców z Bambusowego Gaju,
dynastia Ming (1368-1644); bambus, rzeźbienie
do uważnego śledzenia (chociażby
na stronach internetowych muzeum,
czy na stronie „Gminy Polskiej”) zapowiedzi edukacyjnych wydarzeń.
Skoro jesteśmy już przy noworocznym chwaleniu, to dorzucamy
jeszcze jedno ciepłe słowo. Tym

razem adresowane przede wszystkim do Piotra Oszczanowskiego,
dyrektora Muzeum Narodowego
we Wrocławiu. Piotr Oszczanowski
został uhonorowany przez Fundację
Kościuszkowską w Nowym Jorku
za promocję Polski za granicą.
Wyróżnienie wręczono w Waszyngtonie podczas dorocznej gali Fundacji, która w tym roku poświęcona
była jubileuszowi dwusetnej rocznicy śmierci Tadeusza
Kościuszk i. Dyrektor
Piotr Oszczanowski wygłosił wykład na temat
Panoramy Racławickiej,
zaprezentował też wydany przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu komiks Szczepana Atroszki
„Yankee at Hea r t or
Thaddeus Kosciuszko in America”.
O tym wydawnictwie pisaliśmy szerzej jesienią na naszych łamach.
Miniony rok to także czas powiększania zbiorów wrocławskiej
placówki. Między innymi w grudniu do zbiorów Muzeum Narodowego trafił obraz pochodzący

Opowieść o utracie
Mechanizm ten sam, ale sposób
przerabiania go przez sztukę, przez
ludzką wrażliwość, ludzki umysł – zawsze różny. Oto mit o Orfeuszu i Eurydyce. Znamy go wszyscy – Eurydyka
umiera, Orfeusz zabiera ją z ostatecznej otchłani, ale łamie umowę z bogami i Eurydykę już na zawsze traci.
Choć nie zawsze – w operze Christopha Willibalda Glucka tragedia
zmienia się w happy end i Eurydyka
i Orfeusz żyją (jak należy sądzić) długo

przygotowuje kolację… I nagle
– a może nie nagle? – decyzja.

Zabija się. Dlaczego? Może jest
w tym i wina Orfeusza? Eurydyka
odchodzi, prowadzona przez światło, a Orfeusz zostaje. Przejmujące
jest obserwowanie jego cierpienia
– nie miota się, nie szlocha. Jest
trochę jak zombie, zesztywniały
w swoim potwornym, śmiercią
przyniesionym bólu… Żyje, ale po
co? Dla kogo? Widzi pogrzeb, spalenie zwłok Eurydyki. I jest dom,
wciąż jej pełen – suknie w szafie,
butelka wina i kieliszek na stole.
I zwielokrotniona Eurydyka, wciąż
po wnętrzu się snująca.

Barokowa (zastępuje zespół opery
w ramach współpracy z NFM), której
dyrektor artystyczny Jarosław Thiel
muzycznie Orfeusza i Eurydykę
przygotował i spektakl poprowadził. WOB zabrzmiała w operze
pięknie – delikatnie, giętko, bardzo momentami emocjonalnie.
I do tego niezwykle interesująca wizualna strona Orfeusza… – wspólne
dzieło scenografa Borisa Kudlički,
reżysera świateł Marca Heinza
i autora projekcji multimedialnych
Bartka Maciasa.
Mariusz Treliński do dzieła
Glucka podszedł po raz kolejny
i za każdym razem było to podejście
artystycznie spełnione. Wrocławskiego
Orfeusza… nie tylko warto zobaczyć.
Wrocławskiego Orfeusza… zobaczyć
trzeba, bowiem jest to przedstawienie naprawdę świetne – prawdziwie
przejmująca opowieść o utracie, bólu,
o nadziei i braku nadziei.
Anita Tyszkowska
FOT. ARCHIWUM OPERY WROCŁAWSKIEJ MAREK GROTOWSKI

FOT. ARCHIWUM OPERY WROCŁAWSKIEJ MAREK GROTOWSKI

i szczęśliwie. Dlaczego? Bo widzowie czasów Glucka złych zakończeń
nie lubili…
Gdy po operę Glucka sięgnął
– po raz pierwszy
w roku 2008 –
Mariusz Treliński, przywrócił
jej tradycyjne mitologiczne zakończenie: Eurydyka
umiera… Orfeusz
zostaje – ze swoją rozpaczą, bólem utraty, której
nie wie, czy nie
jest winien. Czyli
tak, jak w klasycznej wersji mitu.
Tyle że Treliński – także w spektaklu przygotowa nym tera z
w Operze Wrocławskiej – przeniósł dzieje trag icz nej pa r y
w czasy współczesne: apartament, za oknami wieżowce,
na stole laptop.
Eurydyka czeka na męża ,

Jest też i pakt z siłami, które
raczej z diabłem niż z bogami
Hadesu się kojarzą: oto pojawia się
Amor, wystylizowany na punkową dziewczynę i, przynosząc urnę
z prochami Eurydyki, umawia się
z Orfeuszem, że
ten zejdzie do otchłani i wyprowadzi ukochaną, ale
jej życie wróci,
jeśli Orfeusz nie
obejrzy się na nią.
Orfeusz otwiera
urnę. Na ogromnym ekranie nad
sceną kłębią się
myśli i obrazy,
jakie go opanow ują. Schod zi
do otchłani…
Niestety, tu nie
ma happy endu.
Ale jest znakomity spektakl. Michał
Partyka jako Orfeusz świetnie pokazuje ból utraty,
a i śpiewa bardzo interesująco.
Ilona Krzywicka
– Eurydyka –
także nie zawodzi. I do tego świetny chór,
z balkonu komentujący ów
dramat utraty.
I do tego Wrocławska Orkiestra
FOT. ARCHIWUM OPERY WROCŁAWSKIEJ MAREK GROTOWSKI

Śmierć to koniec i początek
– koniec życia tych, którzy
umarli, początek cierpienia tych,
którzy wśród żywych pozostali.
Proste. Od nieogarnionego
czasu ten sam mechanizm,
o którym wiemy, który znamy
– także dzięki sztuce.

z warsztatu Jacopa Tintoretta (1518- utraconych zbiorów artystycznych.
-1594) „Narcyz”. Muzeum kupiło Obiekt po wojnie został uznany
dzieło od spadkobierców poprzed- za zaginiony, a dzieło zostało zarenich właścicieli. Niebawem obraz jestrowane w bazie strat wojennych
trafi do konserwacji, którą w peł- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
ni sfinansuje Fundacja Rodziny Narodowego jako strata Muzeum
von Wallenberg z Monachium. Narodowego we Wrocławiu.
Jesienią do Wrocławia trafił również
(MT)
zaginiony w czasie wojny obraz
Roberta Śliwińskiego „Ulica
wraz z ruiną zamku”. Został
on odzyskany dzięki
współpracy resortu
kultury i FBI. Obraz
został zakupiony do
zbiorów Śląskiego
Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu
w kwietniu 1939 roku
od rodziny Fischer-Dieskau z Berlina.
Na mocy przepisów prawa
międzynarodowego, po tym
jak Wrocław po zakończeniu
II wojny światowej znalazł
się w granicach Polski, strona polska stała się sukcesorem
spuścizny materialnej miasta, Obraz Roberta Śliwińskiego „Ulica wraz z ruiną zamku”
a co za tym idzie, również powrócił do Wrocławia

FOT. MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU

W minionym roku nie zabrakło
ciekawych wystaw, interesujących
prelekcji, konkursów oraz działań
o charakterze edukacyjnym. Szczególnie te ostatnie wydają się nam
czymś bardzo potrzebnym. Tym
bardziej, że edukacyjne zaniedbania
w zakresie szeroko rozumianej historii sztuki oraz wielkie niedostatki (mówiąc delikatnie) jeżeli chodzi
np. o wiedzę na temat dziedzictwa
kulturowego przez ostatnie kilkanaście lat zrobiły wielkie spustoszenie
w głowach dzieci i młodzieży. Tym
bardziej wrocławskiej placówce należą się słowa uznania. Natomiast
nauczycieli (i nie tylko) zachęcamy

FOT. MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU

Za nami kolejny, naszym
zdaniem udany rok w historii
wrocławskiego Muzeum
Narodowego. Tak w gmachu
głównym, jak i w oddziałach
muzeum – Panoramie
Racławickiej, Muzeum
Etnograficznym i Pawilonie
Czterech Kopuł Muzeum
Sztuki Współczesnej –
działo się bardzo dużo.
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Drony
pełne krwi

Rynkowy
bigos
FOT. RADOSŁAW DROŻDŻEWSKI

Trwają prace nad projektem wdrożenia systemu transportu
medycznego z wykorzystaniem platform latających, popularnie
zwanych dronami. Projekt Airvein ma być pierwszym na świecie
kompletnym systemem autonomicznego transportu krwi
bezzałogowymi platformami latającymi.
Jak portalowi rynekzdrowia.pl
mówił Dariusz Werschner, pomysłodawca projektu, idea jego powstania
pojawiła się w październiku 2015
roku. Wówczas pierwszy raz projekt
Airvein został oficjalnie zaprezentowany w Google Campus Warsaw.
Do tej pory projekt był konsultowany z Urzędem Lotnictwa Cywilnego,

Czy drony to przyszłość transportu medycznego?

– Przez te siedem lat współpracowałem z bankami krwi w całej
Polsce i znam od podszewki, jak wygląda transport i przechowywanie
produktów krwi – mówi Werschner.
– Moją pasją są też drony, a każdy,
kto je budował, próbował dla nich
wymyślić praktyczne zastosowanie. Dla mnie stało się oczywiste,

Twórca idei Airvein przyznaje,
że ustawił sobie poprzeczkę wysoko. Najwyżej jak się da. Transport
w miastach, tzw. urban space, to zupełnie nowa przestrzeń powietrzna.
Ona się dopiero tworzy. Do tej pory nigdy przecież samoloty nie wlatywały do miasta, i nigdy nie będą,
w takim zakresie jak to będą robić
bezzałogowce.

Nowe wyzwania

FOT. AIRVEIN

Dariusz Werschner – pomysłodawca idei Airvein
Polską Agencją Żeglugi Powietrznej,
a także z potencjalnymi odbiorcami
i użytkownikami systemu. Zawarto
także oficjalne porozumienie z Instytutem Kardiologii im. Prymasa
Tysiąclecia Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, który
jest ważnym ogniwem polskiej
struktury krwiodawstwa.

Skąd pomysł?
Dariusz Werschner, pomysłodawca idei Airvein, przez siedem lat pracował w strukturze krwiodawstwa,
w firmie zajmującej się dystrybucją
odczynników do badań grup krwi.

że świetnie się nadają do transportu „żywej tkanki”, jaką jest krew
Uważam, że transport bezzałogowymi systemami autonomicznymi to nieunikniona przyszłość.
To się po prostu energetycznie opłaca. Takie systemy są superwydajne
i w przyszłości będą oczywistością. Z kolei transport krwi mnie nie
przerażał, bo go znałem. Moim zdaniem transport medyczny jest najlepszym powodem, pretekstem, aby
pierwszy, kompletny system transportu dronami stworzyć. Krew jest
ważna, wymaga sprawnego transportu – podkreśla Werschner.

system nawigacji, koordynacji lotu,
jego autonomii, algorytmy szukania
najlepszej i najbezpieczniejszej drogi, bezpiecznego unikania przeszkód.
– Kolejnym problemem technicznym dla dronów jest ich źródło
energii. Rozważamy nie tylko napęd
eklektyczny, ale także hybrydowy.
Jest też w projekcie obszar do poszukiwań zastosowania ogniw paliwowych – mówi z przekonaniem
Werschner.

System Airvein to nieustannie nowe wyzwania. A każde z nich wyma- Optymalizacja to przyszłość
ga specjalistycznego podejścia. Na
System Airvein jeszcze nie istnieprzykład dzisiejsze systemy nawiga- je. Trudno jest go więc „sprzedać”, ale
cji satelitarnej, podatne na zakłócenia trzeba go zrealizować, aby pokazać,
sygnału, mogą w przyszłości nie wy- jak funkcjonuje, jakie przynosi korzystarczyć. Trzeba opracować nowe roz- ści. Dopiero kiedy będzie działał, bęwiązania, bo system musi
dzie możliwość optymabyć bezpieczny. Dlatego Podniebny
lizacji jego kosztów.
m.in. współpracujemy ratunek to także
– Mało kto zdaje soz jedną z polskich firm wyzwanie dla
bie sprawę, że drony są
sektora kosmicznego, któ- samorządów.
zaledwie małym, wcara pomaga nam opracole nie dominującym elewać multikonstelacyjny hybrydowy mentem tworzonego przez nas systesystem nawigacji nowego typu – de- mu. Wszystko, co na niego się składa
dykowany transportom w miastach.
– infrastruktura naziemna, infrastruk– Na razie muszę uspokajać in- tura serwisowa, nawigacyjna, lądowistytucje typu Regionalnych Centrów ska, platformy załadowcze, postojoKrwiodawstwa i Krwiolecznictwa, we, centralny hangar – stanowi o jego
które czasami myślą, że niedojrza- wartości. Trzeba sobie uzmysłowić,
łymi platformami, które są obec- że do tej pory realizacja jakieś misji
nie, będziemy transportować krew. z wykorzystaniem drona to 2-3 godziny.
Absolutnie nie. System musi dojrzeć, Kiedy mówimy o systemie, to ma on
musi być pewny, bezpieczny, mu- docelowo pracować 24 godziny na
szą też zostać opracowane dla niego dobę, w bardzo szerokim oknie poscenariusze awaryjne – podkreśla godowym. To będzie wyzwanie także
Werschner.
organizacyjne, bo jeśli drony nie polecą w niesprzyjającej pogodzie, trzeNajwiększe problemy
ba będzie system uzupełnić czymś
Jest sześć grup problemów sto- innym – mówi Werschner. – Proponojących przed realizatorami Airvein. wana przez nas technologia w obiekI wcale nie największe są te, jak mo- tywny sposób jest wydajna. Nie mógłoby się wydawać, natury technicz- wimy w niej o spalinowym pojeździe
nej. To także kwestie organizacyjne, dostawczym ważącym 2-3 tony, któprawne, infrastrukturalne, społeczne rego prowadzi kierowca. Mówimy
o 30-kilogramowym dronie, który
i biznesowe.
W największym skrócie wyzwa- transportuje 5-kilogramową paczkę
niem technicznym projektu jest pew- i jest napędzamy elektrycznie. Doceność i niezawodność platformy la- lowo system już za kilka lat będzie
tającej, a w konsekwencji całego nieporównywalnie tańszy niż obecne
systemu. Mówiąc bowiem „dron” – podsumowuje twórca idei Airvein.
– trzeba mieć na myśli także cały
Jacek Janik

www.gminapolska.com
Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych reklam, ogłoszeń i listów. Materiałów niezamówionych
nie zwraca. Zastrzega sobie prawo do skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz zmiany ich tytułów.
Tekst sponsorowany – (TS).

» Komisja Europejska zbada,
czy IKEA, największy na świecie
producent mebli, nie uchylała się
od płacenia podatków i czy dzięki temu nie uzyskała nieuczciwej
przewagi nad konkurencją.
» Jak poinformowało francuskie ministerstwo obrony,
75 proc. śmigłowców Caracal
znajdujących się na wyposażeniu
francuskiej armii nie lata, bo ich
naprawy są zbyt drogie.
» Pod koniec grudnia media
podały, że Ryszard Petru (polityk związany z partią Nowoczesna) pisze „Plan Petru”. Ma on
się stać przeciwwagą dla „Planu
Morawieckiego”. Opinie rynku?
Raczej radosne...
» Rząd przewiduje powołanie
rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. W myśl projektu rzecznik będzie stał na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych
i średnich przedsiębiorców.
» Unijna rzeczniczka praw
obywatelskich Emily O’Reilly
wezwała w połowie grudnia szefa
Rady Europejskiej Donalda Tuska
do publikowania informacji na temat jego spotkań z lobbystami.
» Z rankingu bezpieczeństwa
sieciowego przygotowanego przez
Check Point Software Technologies wynika, że Polska plasuje się
obecnie na 12. pozycji w Europie,
a jej wskaźnik zagrożeń zmalał
o przeszło 13 pkt.
» 4 mln 366 tys. zł zapłacono 14 grudnia za pracę Stanisława
Wyspiańskiego „Macierzyństwo”.
To obecnie najdrożej sprzedany
na aukcji polski obraz. Pobił rekord z czerwca tego roku, kiedy za
pracę Jana Matejki „Zabicie Wapowskiego” zapłacono 3,7 mln zł.
» Chińska spółka SDIC
Zhonglu Fruit Juice chce przejąć
100 proc. udziałów grupy Appol,
wiodącego producenta koncentratu jabłkowego w Polsce.
» W Polsce PKB liczone
według siły nabywczej w 2016 r.
to 68 proc. średniej UE.
» „Forbes” po raz drugi stworzył ranking stu największych
firm prywatnych w Polsce. Ich
wartość wzrosła w ciągu roku
o 22 procent, do 233 mld zł. Stawkę największych otwierają: Cyfrowy Polsat, LPP, CCC, CD Projekt,
Synthos, Polfarma.
Do rynkowego garnka zaglądał
Arek Wieczorek
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Staruszek trzyma formę
Kiedy w 1862 roku, gdy z inicjatywy nadburmistrza Breslau,
dra Juliusa Elwangera, powstał
komitet organizacyjny ds. budowy

akcyjne. Po roku zebrano potrzebne
na rozpoczęcie budowy pieniądze,
a 10 lipca 1865 otwarto ogród
dla zwiedzających.
Wystawiano wówczas 189 zwierząt.
Zobaczyć można było
między innymi: lwy,
daniele, lamy, niedźwiedzie, wielbłądy i jedną zebrę.
Były to przede wszystkim dary

FOT. SŁAWOMIR GRYMIN

zwierząt zginęła, a wiele budynków
na terenie ogrodu zostało zniszczonych. W polskim Wrocławiu zapadła jednak decyzja o odbudowie i reaktywacji
zoo. Pierwszych zwiedzających ogród przyjął ponownie 18 lipca
1948 roku. Potem było
różnie, ale w zasadzie coraz lepiej.
Nie brakowało maruderów, sceptyków i zazdrośników.
Na szczęście górę
wzięli ludzie aktywni,
chcący iść do przodu,
niebojący się wyzwań,
zdrowi entuzjaści,
optymiści i przede
wszystkim miłośnicy
przyrody. To wszystko
sprawiło, że obecnie
prawie 153-letni staruszek ściąga do stolicy Dolnego Śląska
setki tysięcy osób.
S wo i s t y p r z e łom nastąpił pewnie
jesienią 2014 roku,
kiedy otwarte zostało

Afrykarium to atrakcja przyciągająca ciekawych w każdym wieku
mieszkańców miasta i okolic.
Z czasem ogród stawał się coraz bardziej popularny. W ciągu dziesięciu
lat mieszkało w nim już ponad
800 zwierząt. Kryzys dotknął ogród
po I wojnie światowej. Od roku 1921
do maja roku 1927 z powodu zubożenia miasta i kraju teren zoo był
jedynie parkiem. Później jednak
ogród zoologiczny ponownie zaczął
rozkwitać, bawiąc i ucząc.
Niestety, II wojna światowa dla
ogrodu i zwierząt zakończyła się tragicznie. Wiosną 1945 roku większość

Pawilon dużych drapieżników (fot. 1912) był jedną z największych atrakcji dawnego zoo
Afrykarium. W dwa i pół roku od
jego otwarcia wrocławski ogród
odwiedziło 5 milionów osób.
Kiedy powstawała koncepcja Afrykarium zakładano, że roczna frekwencja we wrocławskim zoo
wyniesie około miliona
osób rocznie. Przerosła
ona jednak wszelkie oczekiwania, czyniąc zoo największą biletowaną atrakcją turystyczną kraju.
Ogród zoologiczny we Wrocławiu to także miejsce licznych dzia-

łań edukacyjnych. Pod koniec ubiegłego roku zoo znalazło się m.in.
na liście beneficjentów The Walt
Disney Company. Ta potężna korporacja mediowa
stworzyła fundusz wspierający rodzinne więzi poprzez kontakt z naturą.
Część grantów została
przydzielona Światowemu
Stowarzyszeniu Ogrodów
Zoologicznych i Akwariów w ramach projektu
„Kontakt z naturą”. Dofinansowany
projekt wrocławski ma za cel zaangażowanie dzieci i ich
rodzin w odkrywanie otaczającej ich
lokalnej przyrody,
a także pokazanie
możliwości spędzania czasu wolnego
na łonie natury. Założono realizację
cyklu pięciu wyjątkowych warsztatów edukacyjnych
dla dzieci w wieku
9-12 lat.
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zoo, nikt pewnie nie przypuszczał,
że w przyszłości obiekt ten stanie
się jedną z najważniejszych atrakcji
miasta. Tym bardziej, że początki
były dość trudne. Komitet powołany przez Elwangera nie otrzymał
bowiem ani dotacji państwowych,
ani miejskich. I gdyby nie zapał grupy osób i ich przekonanie, że ogród
zoologiczny przyda miastu uroku
(i nie tylko), pewnie nic by z pomysłu nie wyszło. A tak…
Komitet powołany przez Juliusa
Elwangera powołał towarzystwo
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Wrocławski ogród zoologiczny
ma już swoje lata. Tak się
jednak składa, że jeżeli chodzi
o nadodrzańskie zoo,
to z latami ma się coraz lepiej.
Tylko pozazdrościć.

Wybiegi niedźwiedzi, powstałe w latach 1936-37, uważane były za najlepsze na świecie

(mot)

