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Trzeciego września w Urazie odbyły się dolnośląskie dożynki wojewódzkie. Gości, posłów, europosłów, 
senatorów, samorządowców, przedstawicieli duchowieństwa, szefów instytucji okołorolniczych, a przede 
wszystkim rolników i mieszkańców dolnośląskich gmin witali marszałek dolnośląski CEZARY PRZYBYLSKI 
(z lewej) i burmistrz Obornik Śląskich ARKADIUSZ POPRAWA. – Dożynki to tradycyjnie czas podziękowań za 
plony, za ciężką pracę i dzisiaj wszystkim dolnośląskim rolnikom mówię: dziękuję! – powiedział marszałek.

Czas radości i podziękowań

Granty, konwent i stypendia

Śląski Grunwald

Tradycyjnie na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Domaszowicach, 9 września zorganizowano dożynki gminne 
rozpoczęte mszą dziękczynną, po której sprawujący intencję 
dziękczynną ks. MACIEJ GROCHOTA, nowy proboszcz parafii  
z Wierzbicy Górnej, poświęcił piękne wieńce dożynkowe.

Dwudziestego siódmego września przewodniczący Konwentu 
Powiatów Województwa Dolnośląskiego starosta wrocławski ROMAN 
POTOCKI zwołał konwent, w którym uczestniczyła dolnośląska 
wicemarszałek EWA MAŃKOWSKA, a zaprezentowano na nim m.in. 
możliwości pozyskania – w ramach RPO WD – dofinansowania szkół  
i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe.

Miejsce, które zmieniło historię naszego kraju – tak bez wątpienia 
trzeba mówić o Niemczy, a dokładnie o obronie tego grodu latem 
1017 roku. Drugi weekend września był ukoronowaniem Milenium 
Wielkiej Obrony Niemczy. Pokazy grup rekonstrukcyjnych, 
historyczne widowiska, średniowieczni wojowie na ulicach  
– tak wyglądała Niemcza w połowie września.

– W poprzedniej kadencji sejmiku przyjęliśmy regionalną strategię ochrony zdrowia, którą poparła także 
opozycja, uznając ją za dobrą i perspektywiczną. Dlatego uważam, że właśnie regionalne inicjatywy, 
będące najbliżej ludzi, powinny mieć szanse wdrażania i powodzenia – mówi wicemarszałek województwa 
opolskiego ROMAN KOLEK. – Jestem przeciwnikiem centralistycznego zarządzania ochroną zdrowia, bowiem 
doprowadza to do wielu nieprawidłowości i oddala miejsce podejmowania decyzji od pacjenta.

Ważny każdy mieszkaniec 
Opolszczyzny
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Dolny Śląsk  
dziękował rolnikom
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Mity, fakty, opowiastki
Gminą, w której w najbliższych 

czternastu latach najbardziej 

zmniejszy się liczba ludności, jest Hel 

(powiat pucki). W latach 2017-2030  

ubędzie w niej niemal jedna trzecia 

mieszkańców. Przez lata Hel był 

miastem „wojskowym” i główne 

źródło utrzymania zapewniało 

właśnie wojsko. Hel liczy 3,5 tys. 

mieszkańców, wcześniej stacjonował 

tutaj garnizon Marynarki Wojennej, 

a miasto pełniło funkcję portu 

wojennego. Do promocji miasta 

przyczynił się także były prezydent 

Aleksander Kwaśniewski spędzający 

tu wakacje, bowiem w Helu znajduje 

się rezydencja prezydenta RP.  

Dzisiaj wojska już nie ma i to 

powoduje odpływ sporej grupy 

mieszkańców, którzy byli związani 

z wojskiem. Generowali oni popyt 

na różnego rodzaju usługi – wojsko 

płaciło, ludzie zarabiali i wydawali 

pieniądze. Część mieszkańców Helu 

przeżyje oczywiście z turystyki,  

ale nie wszyscy będą w stanie przez 

dwa letnie miesiące zarobić na 

życie na resztę roku. Główny Urząd 

Statystyczny prognozuje, że do roku 

2030 w ponad połowie polskich gmin 

liczba mieszkańców zmniejszy się 

o kilka procent. Najwięcej ludności 

odpłynie z województw: podlaskiego, 

lubelskiego i opolskiego. Najmniej  

z Małopolski i Wielkopolski. Dziewięć 

z dziesięciu gmin, które najbardziej 

się wyludnią, leży w dwóch 

województwach ściany wschodniej 

– podlaskim i lubelskim. Palmę 

pierwszeństwa w wyludnieniu dzierży 

Hel, ale tuż za nim plasują się: Dubicze 

Cerkiewne (powiat hajnowski, mniej 

mieszkańców o 25,1 proc.), Milejczyce 

(powiat siemiatycki; 24,3 proc.),  

Orla (powiat bielski; 22,8 proc.), 

Dołhobyczów (powiat hrubieszowski; 

21,8 proc.), Czyże (powiat hajnowski; 

21,2 proc.), Telatyn (powiat 

tomaszowski; 20,5 proc.), Nurzec- 

-Stacja (powiat siemiatycki; 19,1 proc.), 

Trzeszczany (powiat hrubieszowski; 

18,9 proc.) i Grodzisk (powiat 

siemiatycki; 18,2 proc.). Najwięcej 

nowych mieszkańców pojawi się  

w gminie Komorniki (woj. 

wielkopolskie), bowiem przybędzie 

ich drugie tyle (50,9 proc.).  

Pod względem przyrostu liczby ludności 

w pierwszej dziesiątce znajduje się aż 

dziewięć gmin wiejskich i tylko jedna 

miejsko-wiejska – Siechnice  

(woj. dolnośląskie, powiat wrocławski).

• • •

Unijny urząd statystyczny Eurostat 

zbierający dane ze wszystkich 

krajów i regionów Unii Europejskiej 

opublikował raport dotyczący 

polskiego ruchu turystycznego. 

Wynika z niego, że w tym roku 

najwięcej turystów odwiedziło  

w Polsce województwa: mazowieckie 

(4 737 844), małopolskie (4 577 298), 

dolnośląskie (3 071 407), pomorskie 

(2 672 714), zachodniopomorskie 

(2 564 702), wielkopolskie (1 999 961), 

śląskie (1 999 961), warmińsko- 

-mazurskie (1 280 564), łódzkie 

(1 264 278), kujawsko-pomorskie 

(1 193 183), podkarpackie (1 110 605), 

lubelskie (916 452), podlaskie 

(664 192), lubuskie (641 323), 

świętokrzyskie (595 722)  

i opolskie (408 919).

• • •

Na sesji Rady Miejskiej Kędzierzyna- 

-Koźla radny Ryszard Masalski wydalił 

z siebie wyśmienitą receptę na walkę 

z ulicznymi pijusami, proponując 

stworzenie altanek, które nazwał 

„azylem dla spożywających alkohol”. 

Idąc za tokiem rozumowania radnego, 

myślę sobie, że w niedalekiej 

przyszłości mogą powstać inne 

estetyczne altanki, w których poza 

wzrokiem praworządnych obywateli 

mogliby grupować się amatorzy 

mniej popularnych w społeczności 

Kędzierzyna-Koźla działań  

– np. brania dopalaczy i narkotyków, 

stosowania przemocy i używania 

słów wulgarnych w miejscach 

publicznych, niesprzątania po 

swoich czworonogach i nagminnego 

plucia na miejskie trotuary. 

Radny zaproponował jeszcze, aby 

mieszkańcy – w imię gospodarczego 

patriotyzmu – kupowali tylko 

produkty powstające na terenie gminy 

Kędzierzyn-Koźle i było to miażdżące 

uderzenie m.in. w kawoszy i lubiących 

orientalne przyprawy. Niestety, 

prezydent miasta Sabina Nowosielska 

zupełnie nie podzieliła nowatorskich 

rozwiązań pomysłowego radnego, 

uważając, że inicjatywa Ryszarda 

Masalskiego nie jest godna jej 

komentarza, a Jarosław Ostrycharz, 

zastępca komendanta straży miejskiej, 

stwierdził, iż spożywanie alkoholu  

w miejscach niedozwolonych  

nie odbiega w mieście od średniej 

krajowej. I tego Kędzierzynowi-Koźlu 

serdecznie gratulujemy.

• • •

Wprowadzenia bezpłatnych 

przejazdów pojazdami komunikacji 

miejskiej dla uczniów szkół 

podstawowych chcą radni klubu 

„Wspólny Lublin”, co spotkało się 

poparciem prezydenta Krzysztofa 

Żuka. Przed rokiem na podobny krok 

zdecydowały się władze Krakowa, 

gdzie do szkół podstawowych chodzi 

42 tys. dzieci. Od 1 września  

z bezpłatnych przejazdów korzystają 

również uczniowie podstawówek  

w Warszawie.

• • •

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej skazał 

na karę grzywny wiceprezydenta 

Bielska-Białej Lubomira Zawieruchę 

odpowiedzialnego m.in. za inwestycje. 

Kłopoty 63-letniego samorządowca 

zaczęły się jeszcze w roku ubiegłym, 

gdy prokuratura zarzuciła mu, że  

w latach 2010-2015 składał fałszywe 

oświadczenia majątkowe, w których 

nie uwzględnił, iż posiada 25 proc. 

udziałów w odziedziczonych po 

rodzicach czterech nieruchomościach 

o powierzchni około 1,2 tys. metrów 

kwadratowych. Sprawa wyszła na jaw, 

kiedy prezydent złożył wniosek  

o wydanie pozwoleń na budowę,  

o czym napisał lokalny portal. 

Zawierucha tłumaczył wówczas,  

że nie uwzględnił tych nieruchomości  

w oświadczeniu majątkowym, ponieważ 

nigdy nie rościł sobie do nich żadnych 

pretensji. Sąd skazał wiceprezydenta 

Zawieruchę na łączna grzywnę  

w wysokości 3,6 tys. zł i obciążył go 

kosztami postępowania w kwocie 674 zł. 

Wyrok nie jest prawomocny.

• • •

Pełen skład orzekający Białostockiej 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 

jednogłośnie stwierdził nieważność 

dwóch uchwał – dotyczącej 

niezatwierdzenia sprawozdania 

finansowego prezydenta Białegostoku 

Tadeusza Truskolaskiego za rok 

ubiegły oraz uchwały, zgodnie  

z którą nie zostało mu udzielone 

absolutorium. Tym samym RIO 

uznała za nieważne decyzje radnych 

opozycyjnych wobec prezydenta.

Podglądacz samorządowy

Trzeciego września w Urazie 
w kościele pw. św. Michała 
Archanioła mszą dziękczynną, 
której przewodniczył metropolita 
wrocławski, arcybiskup 
Józef Kupny, rozpoczęły 
się dolnośląskie dożynki 
wojewódzkie. – Kiedy dziękujemy 
za plony, uświadamiamy sobie, 
że codzienny chleb łączy ze sobą 
Boże błogosławieństwo i ludzką 
pracę i wy wszyscy pracujący na 
roli doskonale wiecie, iż bez tego 
zjednoczenia i ludzkiego wysiłku 
trudno mówić o dobrych zbiorach 
– mówił m.in. ksiądz arcybiskup. 

Podczas mszy zostały poświęcone 
wieńce dożynkowe, a przedstawiciele 
Kościoła podziękowali i pobłogosła-

wili rolników za ich trud. Po ceremonii 
barwny korowód z wieńcami dożyn-

kowymi i sztan-

darami wielu 
organizacji i sto-

warzyszeń przy 
dźwiękach orkie-

stry dętej przema-

szerował w pobliże świetli-
cy wiejskiej, gdzie pod sceną 
ustawiono wszystkie wieńce.

Gospodarzami tego-

rocznych dolnośląskich 
dożynek byli: 
samorząd woje-

wództwa dolnośląskie-

go – reprezentowany 
m.in. przez marszałka  
Cezarego Przybylskiego,  
wicemarsza łek Ewę 
Mańkowską, przewod-

niczącego sejmiku woje-

wództwa dolnośląskiego 
Pawła Wróblewskiego – 
oraz burmistrz Obornik  
Śląsk ich Arkadiusz  
Poprawa i sołectwo Uraz. 
Starostami dożynek byli:  
Ba rba ra Kon ieczna  
– sołtys Kotowic, radna 
gminy Oborniki Śląskie  
i Bronisław Kasiniak  

– wyróżniający się rolnik z Golę-

dzinowa.
Zaproszonych na dożynki gości,  

posłów, europosłów, senatorów,  
samorządowców, przedstawicieli  

duchowieństwa, 
szefów instytucji 
okołorolniczych,  
a przede wszyst-
kim rolników  
i mieszkańców 

dolnośląskich gmin przywitał 
marszałek Cezary Przybylski:  
– Mamy wiele powodów do 
radości, bowiem ten rok był 
dla dolnośląskich rolników 
łaskawy. Szczęśliwie ominęły 
nas nawałnice, nasze uprawy 

przetrzymały zimowe mrozy, a plony 
udało się zebrać na czas. Nie wszyst-
kie regiony miały tyle szczęścia, wielu 
mieszkańców północnej Polski, tak-

że rolników, ucierpiało w czasie ostat-
nich kataklizmów. My, Dolnoślązacy, 
jesteśmy w takich chwilach solidarni, 
pomoc poszkodowanym zaoferowali 
mieszkańcy, lokalne samorządy i nasz 
sejmik wojewódzki. Dożynki to trady-

cyjnie czas podziękowań za plony, za 
ciężką pracę i dzisiaj wszystkim dol-
nośląskim rolnikom mówię: dziękuję!

Później gości przywitał burmistrz 
Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa, 
który za pomoc w organizacji Święta 
Plonów podziękował sołectwu Uraz, 

miejscowym strażakom i twórcom 
wieńców dożynkowych. Przeczytano 
list wystosowany przez prezydenta RP 
Andrzeja Dudę, w którym prezydent 
podkreślił m.in., iż wysiłek rolników 
był, jest i pozostanie niezastąpiony,  
a rodzime produkty rolno-spożywcze 
z powodzeniem budują dobrą markę 
Polski w świecie.

Prezes Dolnośląskiej Izby Rol-
niczej Leszek Grala podziękował 
mieszkańcom wsi za wsparcie i po-

moc w żniwach, a kobietom wiejskim  
za przygotowanie pięknych wieńców.

Po części oficjalnej Zespół Śpiewa-

czy „Malwy” z Kuraszkowa przedstawił 
Misterium Chleba, poświęcono boch-

ny, a starostowie obdarowali chlebem 
gospodarzy dożynek. Miłym akcen-

tem było odznaczenie przez marszałka  

Cezarego Przybylskiego i przewodni-
czącego Pawła Wróblewskiego Romany 
Obrockiej Złotym Medalem Zasłużo-

nych, za pracę na rzecz Dolnego Śląska  
i kultywowanie tradycji ormiańskiej.

Następnie wicemarszałek Ewa 
Mańkowska nagrodziła dyplomami  
i upominkami uczestników konkursu 
na najpiękniejszy tradycyjny wieniec 
dożynkowy. Laureatem konkursu zo-

stał wieniec z powiatu bolesławieckie-

go, z Nowej Wsi Kraśnickiej, który 
reprezentował województwo dolno-

śląskie na dożynkach prezydenckich  
w Spale, zajmując czwartą lokatę.

A później przyszedł czas na świet-
ną zabawę, zespoły ludowe, kabaret 
Kopydłów, Sheylę Bonnick – Sound 
of Boney M, fajerwerki i tańce. 

 HS (TS)

Dolny Śląsk dziękował rolnikom

Mszy dziękczynnej przewodniczył metropolita wrocławski, arcybiskup Józef Kupny

Starostowie dożynek: Barbara Konieczna – sołtys Kotowic,  
radna gminy Oborniki Śląskie i Bronisław Kasiniak  
– wyróżniający się rolnik z Golędzinowa
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Rozmowa  
z wicemarszałkiem 
województwa opolskiego 
ROMANEM KOLKIEM

– W samorządzie województwa 
opolskiego zajmuje się pan polityką 
zdrowotną i służbą zdrowia, dział-
ką niełatwą także dlatego, że kolej-
ne ekipy rządzące w naszym kraju 
zawsze zmieniają zasady funkcjono-
wania służby zdrowia i zazwyczaj 
wygląda to jak operacje na żywym 
pacjencie bez znieczulenia.

– I choć jestem anestezjologiem, to 
muszę uczestniczyć w tych swoistych 
operacjach, bowiem naszą rolą jest 
bezpieczne wprowadzanie tych zmian 
do systemu, aby nawet radykalne zmia-

ny go nie zawaliły. Jak na razie do ta-

kich dramatów nie doszło, i to nie tylko 
dzięki zaangażowaniu samorządu wo-

jewództwa, ale również dzięki dzia-

łalności właścicieli odpowiedzialnych 
ze strony samorządów powiatowych  
i właścicieli prywatnych placówek 
służby zdrowia, którzy potrafią zna-

leźć się w ciągle zmieniającym się oto-

czeniu. Dlatego system ochrony zdro-

wia u nas jeszcze nie upadł. Warto 
jednak podkreślić, że w wielu krajach, 
w których podejmuje się reorganizację 
służby zdrowia, przeprowadza się to  
z większą rozwagą…

– …a w Polsce to raczej dzia-
łania spontanicznie na zasadzie 
skoku na główkę bez znajomości 
ukształtowania dna i przewidywa-
nia konsekwencji.

– Wprowadzane są zmiany natych-

miastowe, bez odpowiedniego przy-

gotowania i z podziwem patrzę na 
to, że mimo wielu radykalnych posu-

nięć nasz system ochrony zdrowia się 
nie zawalił. Świadczy 
to – moim zdaniem –  
o wielkiej elastyczności 
zarządzających tym sy-

stemem. Chcę też pod-

kreślić, że w poprzed-

niej kadencji sejmiku 
przyjęliśmy regionalną 
strategię ochrony zdro-

wia, którą poparła tak-

że opozycja, uznając ją 
za dobrą i perspektywiczną. Dlatego 
uważam, że właśnie regionalne inicja-

tywy, będące najbliżej ludzi, powinny 
mieć szanse wdrażania i powodzenia. 
Jestem przeciwnikiem centralistycz-

nego zarządzania ochroną zdrowia, 
bowiem doprowadza to do wielu nie-

prawidłowości i oddala miejsce podej-
mowania decyzji od pacjenta.

– W jaki sposób Zarząd Woje-
wództwa Opolskiego wpływa na 
poziom ochrony zdrowia na Opol-
szczyźnie i jakie są priorytety  
tej ochrony?

– Wspieramy rozwój szpitalnictwa, 
lecznictwa ambulatoryjnego i opiekę 
środowiskową i nie możemy siloso-

wo traktować, że zdrowie to jedno,  
a polityka społeczna – to zupełnie in-

na bajka! Niestety, w Polsce za jedno 
odpowiada Ministerstwo Zdrowia, za 
drugie Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, a na dole są pacjenci i ich 
rodziny, którzy wymagają wsparcia 
jednych i drugich. Osobiście uważam, 
iż właśnie na dole komplementarne 
działanie jest najistotniejsze, tym bar-
dziej że czasami inicjatywy tych re-

sortów, nierzadko rywalizujących  
ze sobą, całkowicie się rozmijają.

– Jakie są podstawowe cele  
waszej opolskiej strategii?

– To przede wszyst-
kim wsparcie uczelni, 
rozwój kierunku lekar-
skiego i współpraca 
szpitali województwa 
opolskiego z uczelnia-

mi kształcącymi na 
kierunkach lekarskich. 
Wszystko po to, aby le-

piej kształcić lekarską 
kadrę i w większej licz-

bie dla potrzeb naszego regionu, uzu-

pełniać niedobory w poszczególnych 
specjalnościach i rozwijać dyscypliny 
związane z przeciwdziałaniem wyso-

kiej umieralności w województwie 
opolskim – na przykład postępowa-

nie przy udarach mózgu – i doprowa-

dzić do takich efektów, jakie mamy 
choćby w szpitalu przy ul. Wodocią-

gowej w Opolu. Jest to dla mnie re-

gionalne centrum leczenia udarów 
mózgu, pomimo tego, iż jeszcze  
w dwóch szpitalach, w Kędzierzy-

nie-Koźlu i Nysie, stosuje się także 

nowoczesne techniki trombolitycz-

ne rozpuszczania skrzepów. Bardzo 
ważna jest także kompleksowość po-

stępowania z pacjentem, zatem wspie-

ram pomysł Ministerstwa Zdrowia 
związany z tą komplek-

sowością, ale nie może-

my zapominać o tych, 
którzy dzisiaj realizu-

ją usługi medyczne, bo-

wiem nie możemy sobie 
pozwolić na to, aby eli-
minować z rynku usług 
medycznych nawet po-

jedynczych usługo-

dawców. Nie możemy, 
ponieważ dysponujemy małym me-

dycznym ludzkim potencjałem. Nie 
możemy pozbawiać się szansy zorga-

nizowanej opieki.
– Co zatem jest najbardziej 

potrzebne systemowi ochrony  
zdrowia?

– Moim zdaniem ciągle jest za ma-

ło pieniędzy, a mówienie o tym, że ten 
system najpierw trzeba uszczelnić,  
a potem dofinansować, jest po prostu 
absurdem, gdyż udział wydatków na 
świadczenia zdrowotne w Produkcie 
Krajowym Brutto jest dzisiaj w Polsce  
najniższy w Europie. Chcemy być 
dobrze leczeni, a na Opolszczyźnie  
ludzie mają wielkie ambicje i aspiracje  
i chcielibyśmy im to zapewnić, ale nie 
zdołamy tego zrobić niskimi nakła-

dami finansowymi i o tym wszyscy  
naokoło wiedzą.

– Czy poza zbyt małymi środ-
kami finansowymi jest jeszcze ja-
kiś kamyk w bucie służby zdrowia?

– Przede wszystkim trzeba 
usprawnić współpracę między szpi-
talami różnych właścicieli. Dzisiaj 

niejednokrotnie spotykamy się z sy-

tuacjami niepotrzebnego wydziera-

nia sobie nawzajem pieniędzy. Sta-

wiamy na szpitale powiatowe, które 
w tej edycji rozdania finansowych 

środków europejskich 
otrzymały pulę po-

nad 60 proc. pieniędzy  
z Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego 
Województwa Opol-
skiego przeznaczo-

nych na infrastruktu-

rę w ochronie zdrowia. 
Chcę też podkreślić, że 
w tym konkursie jed-

nostki samorządu województwa nie 
były potraktowane preferencyjnie, 
ale zadbaliśmy o to, aby równomier-
nie rozłożyć dostępność do ważnych 
leczniczych usług – m.in. intensyw-

nej terapii, neonatologii, położni-
ctwa, poprawy warunków leczenia  
i onkologii. Uznaliśmy, że trzeba roz-

proszyć te usługi, a wszystko po to, 
aby były one bliżej pacjenta. Wtedy 
dopiero usługi te będą miały szan-

se, aby być dobrej jakości i będzie 
z nich mogła korzystać duża liczba 
pacjentów. Tak na ochronę zdrowia 
patrzymy z perspektywy samorządu 
województwa opolskiego, być mo-

że inaczej niż w innych regionach 
kraju. Ale dla nas ważny jest każdy 
mieszkaniec Opolszczyzny, a nie tyl-
ko pacjent naszych jednostek specja-

listycznych.
– Czy zrobi pan doktorat i wró-

ci do lekarskiej braci?
– Z doktoratem będzie trudno, 

ale o powrocie do zawodu myślę  
co najmniej dwa razy dziennie.

Rozmawiał Sławomir Grymin

ROMAN KOLEK urodził się 
w Tarnowskich Górach w ro-
ku 1962, a od 30 lat mieszka 
w Jemielnicy. Żona Stefania  
jest  lekar zem i  z arazem 
współwłaścicielem rodzin-
nej  pr z ycho dni  zdrowia  
w Jemielnicy. Jest ojcem córki  
– Aleksandry i dziadkiem 
dwójk i  wnuków. Ma w y-
kształcenie wyższe medycz-
ne, jest lekarzem, absolwen-
tem Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Zabrzu, spe-
cjalność anestezjologia i in-
tensywna terapia. Ponadto 
ukończył kursy doskonale-
nia zawodowego dotyczące 
zarządzania ochroną zdro-
wia i polityki zdrowotnej. 
Jest członkiem Mniejszości  
Niemieckiej, z ramienia któ-
rej od dwóch kadencji piastu-
je stanowisko wicemarszałka 
województwa opolskiego. 
Po studiach odbywał staż 
w szpitalu w Zawadzkiem,  
a następnie pracował w szpi-
talu w Strzelcach Opolskich, 
gdzie był zastępcą dyrektora 
ds. medycznych i równocześ-
nie zastępcą ordynatora od-
działu anestezjologii i inten-
sywnej terapii. Od roku 1999 
działa w samorządzie powia-
towym oraz wojewódzkim, 
będąc m.in. wicedyrekto-
rem Opolskiej Kasy Chorych 
i Oddziału NFZ. Od roku 2010 
jest wicemarszałkiem woje-
wództwa opolskiego, a w tej 
kadencji także radnym sej-
miku. Prywatnie przepada 
za siatkówką, tenisem stoło-
wym i ziemnym, a ostatnio 
amatorsko uprawia biegi.  
Nie jes t  zby t  w ybre dny  
w sprawach kul inarnych  
– aby tylko było smacznie –  
l u b i  c z a s e m  p o p i t r a s i ć  
w kuchni i najczęściej upiec 
jakieś fajne ciasto. Życiowe 
motto: „Primum non nocere”  
(Horatius: Po pierwsze, nie 
szkodzić – przyp. autora). 
Za największy własny suk-
ces uważa swoje zaanga-
żowanie w racjonalizację 
polit yki ant ybiot ykotera-
pii w województwie opol-
skim, choć ocenia, że jest to 
sukces połowiczny, ponie-
waż zaangażowanie w inne 
problemy bieżące uniemoż-
liwiły mu przeprowadzenie 
do końca badań naukowych  
i ukończenie doktoratu.

Ważny każdy mieszkaniec
Opolszczyzny

Wicemarszałek Roman Kolek
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W ubiegłym roku w pobliżu Naro-

dowego Forum Muzyki, Opery Wroc-

ławskiej, Muzeum Teatru oraz Pałacu  
Królewskiego została odsłonięta gło-

wa Orfeusza. Rzeźba – we-

dług projektu Theodora  
von Gosena z lat 40. ubie-

głego wieku – została wy-

konana przez Stanisława  
Wysockiego i Michała  
Wysockiego. Gipsowy mo-

del głowy Orfeusza stwo-

rzył von Gosen kilka mie-

sięcy przed śmiercią. Był 
przygotowany do odlewu, ale czas 
wojny artystycznym dokonaniom ra-

czej nie służył… I tak głowa Orfeu-

sza czekała na swój czas lat ponad sie-

demdziesiąt. Teraz zaś czeka na swoją 

Eurydykę – znający mitologię wiedzą 
doskonale, że opowieść o Orfeuszu, 
grającym na kitarze i lirze królu Tracji, 
byłaby niepełna i bardzo uboga, gdyby 

nie przepiękna Eurydyka…
W związku z tym za-

padła decyzja, by na wroc-

ławskim placu Wolności, 
w pobliżu głowy Orfeusza,  
pojawiła się także rzeźba 
Eurydyki. Inicjatorzy po-

wstania tej rzeźby usta-

lili, że powinna ona być 
w jakiejś mierze wrocła-

wianką. A zatem mitologiczna dria-

da może mieć właśnie Twoją twarz! 
Jeśli czujesz się wrocławianką i je-

steś pełnoletnia, zgłoś się do konkursu  
„Wrocławska Eurydyka”.

Wrocławska 
Eurydyka 

Orfeusz stoi sam,  
a chcielibyśmy, aby odnalazł 
swoją ukochaną  
we Wrocławiu… Owszem, 
wedle mitologii, winien jest 
swojej samotności,  
bo przecież nie wytrzymał, 
obejrzał się, skazując  
Eurydykę na pozostanie  
w Hadesie… Zrobił źle,  
ale pomyślmy o jego muzyce,  
o wielkiej niespełnionej miłości  
i postarajmy się  
Eurydykę odnaleźć. 

Chcemy, aby posag ją przedsta-

wiający, stanął tu, na placu Wol-
ności, blisko Na-

rodowego Forum 
Muzyki, w prze-

strzeni dla pięk-

na, w miejscu 
spotkania róż-

nych instytucji 
kultury. Jeste-

śmy szczęśliwi, 
że mieszkańcy 
miasta i goście 
chętnie przeby-

wają na odmie-

nionym, wypeł-
nionym sztuką 
placu, a Eurydyka przyciągnie na 
pewno kolejnych wrocławian i go-

ści miasta, przecież niedługo bę-

dą mogli spotkać najpiękniejszą  
z driad, Eurydykę o twarzy kobie-

ty, która identyfikuje się z Wroc-

ławiem. Do konkursu zapraszamy 
wszystkie panie czujące się wrocła-

wiankami, niezależnie od tego, czy 
urodziły się w naszym mieście, czy 

wybrały je na swój dom, studiują 
tu lub pracują. Dlaczego Eurydyka  
ma mieć twarz wrocławianki?  
To proste – Polki są najpiękniej-
sze, a z Polek – najpiękniejsze są  
właśnie wrocławianki!

Nie zapominajmy przy tym, że 
Orfeusz i Eurydyka to cudowne 
twarze muzyki – pierwsza w histo-

rii opera, napisana przez Claudia  
Monteverdiego i wystawiona w ro-

ku 1607 z okazji książęcego wese-

la w Mantui, jest muzyczną opo-

wieścią o Orfeuszu – warto o tym 
pamiętać w roku 2017, gdy świętu-

jemy 450. rocznicę urodzin Monte-

verdiego. Inną muzyczną opowieść 
o Orfeuszu i Eu-

rydyce – operę 
Christopha Willi- 
balda Glucka  
Orfeusz i Eurydy-

ka, którą przygo-

towujemy wspól-
nie z sąsiadami  
z placu Wolności 
– Operą Wroc-

ławską, usły-

szymy w grud-

niu (premiera  
– 15, 16 grud-

nia 2017). Reży-

serem będzie Mariusz Treliński, 
za pulpitem dyrygenckim stanie  
Jarosław Thiel, szef Wrocławskiej 
Orkiestry Barokowej, która zasią-

dzie w operowym orkiestronie.
Wtedy też jury ogłosi zwy-

ciężczynię konkursu i poznamy  
wrocławiankę-Eurydykę.

Andrzej Kosendiak

Dyrektor Narodowego Forum Muzyki 

Był Orfeusz synem trackiego 
boga rzecznego Ojagrosa i mu-

zy poezji Kalliope, najwyżej po-

stawionej w hierarchii dziewięciu 
muz. Boski śpiewak i kitarzysta, 
uważany za wynalazcę kitary, ba 
– wynalazcę muzyki w ogóle! Gdy 
grał, drzewa nachylały się, aby 
być blisko, a zwierzęta gromadzi-
ły się wokół, aby słuchać jego bo-

skiej muzyki. Skały ruszały w tany, 
a dzicy, groźni ludzie łagodnieli…

Jego żona, Eurydyka, była 
najpiękniejszą z driad… Lecz ich 
szczęście nie trwało długo: pew-

nego dnia, gdy Eurydyka prze-

chadzała się nad brzegiem rzeki 
w Tracji z towarzyszącymi jej na-

jadami, napadł na nią Aristajos, 
syn nimfy Kyrene. Zamiary miał 
jak najgorsze, Eurydyka rzuciła 
się więc do ucieczki. Biegła przez 
łąkę, przed siebie… Ale nie dane 
jej było uciec przed złym losem: 
nadepnęła ukrytą w trawie żmiję, 
ta ukąsiła ją i Eurydyka umarła. 

Śmierć ukochanej złamała  
Orfeuszowi serce. Ale się nie pod-

dał – zstąpił do Hadesu, aby odna-

leźć tę, którą kochał nad wszystko 
na świecie. A gdy odnalazł ją wśród 
cieni umarłych, grą na lirze ocza-

rował całe Podziemie – erynie,  
Cerbera, bogów Podziemia…  
Hades i Persefona, uwiedzeni grą 
Orfeusza, zgodzili się zwrócić  

żonę mężowi, który dał taki dowód 
miłości. Postawili jednak waru-

nek – owszem, może wyprowadzić  
Eurydykę do świata żywych, ale 
nie wolno mu obejrzeć się na nią 
aż do chwili przekroczenia progu 
Erebu – najciemniejszej głębi pod-

ziemnego świata cieni, Hadesu. 
Orfeusz ruszył więc pierwszy,  

Eurydyka szła za nim w milcze-

niu. Ale gdy wreszcie zamaja-

czyło światło dnia, Orfeusza 
ogarnęły straszne wątpliwości:  
czy aby bogowie Podziemia  
z niego nie zakpili? Czy Eurydyka  
idzie za nim? I tęsknota wielka 
za widokiem ukochanej się ode-

zwała w Orfeuszowym sercu, 
i nie zdzierżył – obejrzał się…  
A Eurydyka natychmiast porwana 
została w głąb Hadesu, tym razem 
na zawsze.

Nigdy już Orfeusz na żadną 
kobietę nie spojrzał. Według sta-

rożytnych Greków śpiewak po 
stracie ukochanej został rozszar-

pany przez trackie menady (czci-
cielki Dionizosa), które obcięły 
mu głowę i wrzuciły wraz z je-

go lirą do rzeki, a resztę ciała 
rozszarpały. W ten sposób głowa 
Orfeusza i jego lira dopłynęły do 
morza i trafiły na wyspę Lesbos,  
gdzie mieszkańcy je pochowali.  
Mówiono, że z grobu czasem  
dobywały się dźwięki liry.

Dzieje wielkiej miłości
i wielkiej tragedii

Zwyciężczyni wybrana przez jury  
użyczy twarzy posągowi Eurydyki 

wykonanemu z brązu przez jednego 
z wrocławskich rzeźbiarzy. Mityczna 
piękność stanie w przyszłym roku przed 
budynkiem Narodowego Forum Muzy-

ki, w pobliżu rzeźby Orfeusza znajdują-

cej się przed Muzeum Teatru. Posąg bę-

dzie miał twarz kobiety, która czuje się 
związana z Wrocławiem – urodziła się 
w tym mieście lub wybrała je na swój 
dom, studiuje tu lub pracuje.

Uczestniczki konkursu czeka wiele 
ekscytujących przeżyć, takich jak m.in. 
sesja zdjęciowa w spektakularnych 
wnętrzach NFM. Fotografie finalistek 
będą podziwiane przez wrocławian 
podczas wystawy. Twarz zwyciężczyni 
zostanie uwieczniona w posągu, który 
oglądać będą setki tysięcy melomanów 
wchodzących do NFM oraz mieszkań-

cy miasta i turyści korzystający z od-

mienionej przestrzeni placu Wolności. 
Najpiękniejsza wrocławianka weźmie 
udział w procesie powstawania dzieła 
sztuki, a jej imię zapisze się na zawsze 
w historii miasta. 

Pierwszy etap konkursu – sesja  
zdjęciowa wszystkich uczestni-
czek – już w sobotę 14 października  
w gmachu NFM. 

Do konkursu „Wrocławska  
Eurydyka” można zgłaszać się do  
13 października, wypełniając formu-

larz na stronie: www.nfm.wroclaw.pl  
lub składając wypełniony formularz  
w siedzibie NFM 14 października.

• • • 

Organizatorem i pomysłodaw-

cą konkursu jest Narodowe Forum  
Muzyki im. Witolda Lutosławskiego 
we Wrocławiu. Inicjatywę wsparli pre-

zydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz  
oraz dyrektor Muzeum Miejskiego 
Wrocławia Maciej Łagiewski.

Przed NFM stanie rzeźba Eurydyki  
o twarzy wrocławianki – to może być  
Twoja twarz. Zgłoś się do konkursu.

Przestrzeń dla piękna

Dyrektor Andrzej Kosendiak

Orfeusz czeka na wrocławską Eurydykę
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Dzieje Orfeusza i Eurydyki 
opiewali wielcy poeci, muzycy, 
malarze… Oczywiście, różne to 
były wersje tej pięknej miłosnej 
tragedii, a jedną z nich jest gło-

wa Orfeusza na placu Wolności. 
Czasem spojrzenia na opowieść 
o historii trackiego śpiewaka  
i jego ukochanej są jednak bar-
dzo zaskakujące! Przekonamy się  

o tym w grudniu, gdy na sce-

nę wrocławskiej opery wejdzie  
Orfeusz i Eurydyka Christopha  
Willibalda Glucka, spektakl przy-

gotowywany wspólnie przez 
Wrocławską Orkiestrę Barokową  
i zespół Opery Wrocławskiej.  
W dziele Glucka bowiem Orfeusz 
odzyskuje Eurydykę. I żyją – moż-

na sądzić – długo i szczęśliwie…
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Ujazd

Urząd Miejski w Ujeździe
ul. Sławięcicka 19 

47-143 Ujazd 
tel. 77 404 87 50
fax 77 404 87 63
umig@ujazd.pl 
www.ujazd.pl

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Starostwo Powiatowe  
we Wrocławiu

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

starostwo@powiatwroclawski.pl
www.powiatwroclawski.pl

Przygotowania do gminnych 
dożynek w Ujeździe  
trwały od wielu tygodni.  
O tym, że nie był to zmarnowany 
czas można się było przekonać 
10 września.

Przed południem mszę dożynko-

wą w Ujeździe odprawił proboszcz, 
ks. Zygfryd Flak. Dziękczynne na-

bożeństwa odbyły się także w in-

nych parafiach gminy. Natomiast od 
południa ze wszystkich dziesięciu 
miejscowości gminy ruszyły w stro-

nę Ujazdu ustrojone platformy i po-

jazdy wiozące dożynkowe korony, 

by o godzinie 14 wyruszyć wspólnie 
w korowodzie dożynkowym.

Przed rokiem Ujazd był na 
Opolszczyźnie gospodarzem do-

żynek wojewódzkich. Tym razem 
było to gminne święto, ale równie 
kolorowe, radosne i gromadzące 
setki osób. Wystrojone platformy 
ze scenkami rodzajowymi (niektó-

re mistrzowskie) wzbudzały wiel-
kie zainteresowanie. Podobnie jak 
przepiękne korony żniwne. Tak jak 
przed rokiem, nie zabrakło również 
przedszkolaków i uczniów szkoły 
podstawowej.

Radosny żniwniok
Korowód dożynko-

wy szedł ulicami mia-

sta ponad godzinę, by 
dotrzeć do Parku Miej-
skiego. Tam, na scenie, 
odegrany został hymn 
dożynkowy oraz od-

był się tradycyjny cere-

moniał wręczenia chle-

ba. Burmistrz Ujazdu  
Tadeusz Kauch bochen 
chleba odebrał z rąk te-

gorocznych starostów 
dożynek – Kariny Ogazy z Nogow-

czyc i Janusza Gismana z Niezdrowic. 
Zwracając się do mieszkańców gminy 
i gości, powiedział: – Dziękuję, żeście 
się napracowali i chleb nam dali. Rol-
nicy, sadownicy, ogrodnicy, pszczela-

rze, działkowcy, winiarze – to wasze 
święto. To radosny czas odpoczynku 
po ciężkiej i mozolnej pracy. W pięk-

nych koronach dożynkowych kryje się 
nie tylko radość, ale też wdzięczność 
za udane zbiory. Szczęść Boże!

Rolników i wszystkich mieszkań-

ców gminy pozdrowił także Józef 
Swaczyna, starosta strzelecki. Za-

uważył też, że gmina ma „przemysło-

wego rolnika” w osobie burmistrza, 
który plony zbiera także z rozwijanej 
strefy gospodarczej.

Po części oficjalnej przyszedł czas 
na zabawę i biesiadowanie, w których 
uczestniczyli także goście przybyli  
z zagranicy. W Ujeździe pojawili się 
bowiem przedstawiciele gmin part-
nerskich – z Břidličnej w Czechach  

oraz z Nusplingen i Lobenstein  
w Niemczech. Na wszystkich czekały 
miody, wina, mięsiwa, ale także zaba-

wy ruchowe i sporo muzyki.  
 (mmm) (TS)

Dzieci przekazały Tadeuszowi Kauchowi, burmistrzowi Ujazdu, chleby, które trafią  
do wszystkich sołectw w gminie

Korony dożynkowe to nierozerwalny element żniwnioków nie tylko na Opolszczyźnie

Tegoroczni starostowie dożynek – Karina Ogaza z Nogowczyc 
i Janusz Gisman z Niezdrowic
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Samorządy skwapliwie korzystają 
z unijnych grantów. Zewnętrzne 
środki finansowe pozyskuje 
również Powiat Wrocławski  
i robi to na niemałą skalę  
dzięki konsekwencji, dobrej 
strategii i przede wszystkim  
świetnej kadrze.

Niedawno, 27 września, w sie-

dzibie Starostwa Powiatowego we 
Wrocławiu przedstawiciele Powiatu 
Wrocławskiego – starosta wrocławski 
Roman Potocki, skarbnik Małgorzata  
Dreiseitel-Cieślik, członek zarządu 
Michał Trębacz i sekretarz Jan Bronś 
– oraz marszałek województwa dol-
nośląskiego Cezary Przybylski uro-

czyście podpisali umowę o dofinan-

sowanie projektu „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2000D od zjazdu z au-

tostrady A4 przez miejscowości Kilia-

nów, Piławę, Milin do Mietkowa, któ-

ra stanowi bezpośrednie połączenie  
z siecią TEN-T obszarów aktywności 
gospodarczej powiatu wrocławskiego 
i powiatu świdnickiego”. Na realizację 
tej istotnej inwestycji Powiat Wrocław-

ski pozyskał dofinansowanie w wyso-

kości prawie 16 mln zł z Europejskie-

go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolno-

śląskiego 2014-2020, a łączna wartość 
projektu to ponad 18 mln zł. Warto 
podkreślić, iż droga powiatowa 2000D 
odgrywa kluczową rolę w regional-
nym układzie komunikacyjnym, będąc 
łącznikiem obszarów działalności go-

spodarczej w powiecie wrocławskim  
z autostradą A4. Dzisiaj przebieg tej 
drogi i jej stan techniczny nie jest dosto-

sowany do wysokiego natężenia ruchu 
na tej arterii i właśnie dlatego – w tro-

sce o komfort i bezpieczeństwo użyt-
kowników ruchu drogowego – władze  
Powiatu Wrocławskiego zdecydowały 
się na przebudowę drogi. Inwestycja 
przewiduje roboty budowlane na odcin-

ku drogi o łącznej długości 11,25 km,  
a prace obejmą m.in. wzmocnienie 
konstrukcji nawierzchni, budowę chod-

ników, zatok autobusowych, przejść 

dla pieszych, zjaz-

dów do posesji i na 
pola. Ponadto zapla-

nowano poszerzenie 
jezdni, prace związa-

ne z odwodnieniem  
i zadrzewieniem pasa 
drogowego.

Podczas spot-
kania marszałek  
Cezary Przybylski  
i starosta Roman  
Potocki podpisali 

jeszcze jedną ważną umowę dotyczącą 
dofinansowania kwotą 3,3 mln zł pro-

jektu „Zwiększenie dostępu do usług 
społecznych poprzez przebudowę, re-

mont i wyposażenie Domu Dziecka  
w Kątach Wrocławskich”. Na reali-
zację tego projektu Powiat pozyskał 

dofinansowanie w wysokości ponad  
2,6 mln zł ze środków Europejskie-

go Funduszu Rozwoju Regionalne-

go w ramach RPO WD 2014-2020. 
Placówka zostanie wyposażona m.in.  
w komputery, meble, urządzenia AGD, 
materiały do zajęć socjotechnicznych  
i psychoedukacyjnych. Zagospodaro-

wany zostanie również teren wokół do-

mu dziecka oraz powstaną: wielofunk-

cyjne boisko futbolowe, do siatkówki, 
koszykówki i piłki ręcznej. – Do dzisiaj 
Powiat Wrocławski złożył dwanaście 
wniosków o dofinansowanie zadań  
z finansowych środków unijnych  
i aż jedenaście z nich zostało rozpa-

trzonych pozytywnie – podkreślił  
starosta Roman Potocki. – Łącznie 
otrzymaliśmy dofinansowania w wy-

sokości niemal 36 mln zł. 

Granty, konwent i stypendia
Tego samego dnia w starostwie 

wrocławskim zorganizowano tak-

że Konwent Powiatów Wojewódz-

twa Dolnośląskiego, w którym 
uczestniczyła wicemarszałek Ewa  
Mańkowska. Podczas Konwentu za-

prezentowano m.in. możliwości po-

zyskania – w ramach RPO WD – 
dofinansowania szkół i placówek 
oświatowych prowadzących kształ-
cenie zawodowe. 

Natomiast 29 września na uro-

czystej gali w starostwie wręczono 
najzdolniejszej młodzieży z terenu po-

wiatu wrocławskiego coroczne stypen-

dia Rady Powiatu. Wysokość stypen-

dium wynosi 250 zł miesięcznie. 
 S.G. (TS)

Marszałek Cezary Przybylski (z prawej) przekazuje podpisane umowy 
staroście Romanowi Potockiemu

F
O

T
. S

Ł
A

W
O

M
IR

 G
R

Y
M

IN
 

Piękną tradycją wręczania stypendiów Rady Powiatu Wrocławskiego jest wspólne zdjęcie 
stypendystów, gości gali i jej gospodarzy
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Żmigród

Rozmowa z ROBERTEM LEWANDOWSKIM,  
burmistrzem Żmigrodu

– Jak pan ocenia rok po pierwszych trzech kwartałach?
– Był to okres przede wszystkim bardzo pracowity. W pierw-

szym półroczu informowano nas, jakie środki finansowe otrzyma-

liśmy z poszczególnych wniosków o dofinansowania inwestycji,  
o które staraliśmy się w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskiego. Bez fałszywej skromności mo-

gę stwierdzić, że nasza gmina jest bardzo skuteczna w pozyskiwaniu 
zewnętrznych pieniędzy, mniej więcej 90 proc. naszych wniosków 
przeszło weryfikację i otrzymało dofinansowanie. Razem jest to oko-

ło 25 mln zł dotacji, są to olbrzymie i wprost historyczne pieniądze 
na zrealizowanie kilku ważnych zadań.

– Tak dużo pieniędzy chyba jeszcze nigdy w swej historii gmi-
na Żmigród nie otrzymała…

– Rzeczywiście, jeszcze nigdy nie pozyskaliśmy tak wielkich 
pieniędzy w tak krótkim czasie i warto podkreślić, że są to dotacje 
85-procentowe. To pozwoli nam zrealizować nasze marzenia i plany.

– Jakie to inwestycje?
– Przede wszystkim zabezpieczenie miejsca blisko centrum mia-

sta przy zabudowie wielorodzinnej – czyli parkingi, ciągi piesze i zie-

leń. Poza tym modernizacja przedszkola, zwiększenie liczby miejsc 
przedszkolnych o dwa kolejne oddziały, czyli o około 40 miejsc,  
a wnętrze budynku będzie zupełnie nowe. Zbudujemy rondo na stra-

tegicznym skrzyżowaniu dróg wojewódzkiej, powiatowej i gminnej 
przy 50-procentowym współfinansowaniu przez Dolnośląską Służ-

bę Dróg i Kolei, a następną ważna inwestycją jest zagospodarowanie 
terenu wzdłuż rzeki Sąsiecznicy. Zatem otwieramy się na tę rzekę, 
a przedsięwzięcie realizujemy w ramach programu bioróżnorodno-

ści. Powstaną ścieżki piesze, mostek nad rzeką, tereny zielone, par-
kingi oraz place zabaw dla czworonogów. Trwa też budowa rynku…

– …którą pan planował już przed kilkoma laty.
– Ale jesteśmy konsekwentni. Projekt budowy rynku mieliśmy 

od lat, ale cierpliwie czekaliśmy na to, aby pojawiła się możliwość 
pozyskania środków zewnętrznych na tę kosztochłonną inwestycję. 
Wreszcie udało się nam otrzymać dofinansowanie z Unii Europej-
skiej na to zadanie i inwestycja ruszyła z kopyta. Jeszcze w tym ro-

ku, w grudniu, budowa żmigrodzkiego rynku ma być ukończona. 
Zresztą 10 grudnia planujemy zorganizować na rynku w Żmigrodzie 
jarmark bożonarodzeniowy. Chcę też podkreślić, że dzisiaj podpi-
sujemy z wykonawcą umowę na budowę centrum przesiadkowego 
przy dworcu kolejowym w naszym mieście, gdzie powstaną m.in. 
parkingi, minidworzec autobusowy i miejsca dla rowerów. Wszyst-
ko po to, aby mieszkańcy naszej gminy mogli wygodnie dojechać, 
zostawić bezpiecznie swój środek lokomocji i przesiąść się na szyb-

ką kolej Wrocław – Poznań. Ponadto – wraz z innymi samorząda-

mi – będziemy budować ścieżki rowerowe, w dużej mierze po trasie 
byłej kolei wąskotorowej. Dzięki temu gdzieś za półtora roku połą-

czymy Dolinę Baryczy z Wrocławiem, a pierwszy etap tej inwestycji 
zostanie ukończony jeszcze w listopadzie tego roku. Wykonujemy 
również szereg mniejszych inwestycji – np. z budżetu obywatelskie-

go przeprowadzamy rozbudowę części socjalnej i administracyjnej 
oraz szatni w budynku w Ośrodku Sportu i Rekreacji obsługującym 
głównie MKS Piast Żmigród.

– Praca pracą, a zabawa zabawą…
– …i my też świętowaliśmy na dożynkach gminnych w Rudzie 

Żmigrodzkiej, nad stawami, na pięknym zielonym terenie. Dożynki  
udały się setnie, sprzyjała aura i było dużo ludzi, którzy potrafili się 
świetnie bawić.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS) 

Konsekwencja 
nagrodzona

Z
D

JĘ
C

IA
: U

R
Z

Ą
D

 M
IE

JSK
I W

 Ż
M

IG
R

O
D

Z
IE

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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Olesno

Urząd Miejski w Oleśnie
ul. Pieloka 21

46-300 Olesno
tel. 34 359 78 41 do 44

fax 34 359 72 83
gmina@olesno.pl

www.olesno.pl

Pawłowiczki

Urząd Gminy w Pawłowiczkach
pl. Jedności Narodu 1
47-280 Pawłowiczki

tel. 77 403 64 61 
fax 77 403 64 62 

ug@pawlowiczki.pl
www.pawlowiczki.pl

Druga niedziela września, nad 
Maciowakrzem niebo rozjaśnia 
słoneczny blask. Dożynki  
w gminie Pawłowiczki,  
dzień dziękczynienia za to,  
co dzięki rolniczemu trudowi  
urodziła ziemia. 

Rolnicze święto rozpoczyna 
msza dziękczynna w prawdziwej 
perle baroku – kościele św. Floriana  
w Maciowakrzu. Przybywających 
do świątyni wita wójt Jerzy Treffon.  
– Czym są dla pana dożynki? – py-

tam. – Dożynki to największe święto 
dla naszej gminy, to przecież gmina 
typowo rolnicza! – mówi wójt. I do-

daje: – To był dla nas 
dobry rok – plony są 
bardzo dobre, oszczę-

dziła nas pogoda, nie 
ma na co narzekać… 

Mszę dziękczynną 
odprawił ks. proboszcz 
Herman Mandok.  
– To święto uczy nas 
bycia dobrym, miło-

siernym i solidarnym 
– mówił ksiądz pro-

boszcz, a błogosła-

wiąc chleb i dożynko-

we korony, dziękował 
Panu Bogu i ludziom 
żniwnym. 

Po mszy barwnie 
udekorowanymi ulica-

mi Maciowakrza ruszył 
dożynkowy korowód 
– kolorowy, radosny, 
piękny… Na boisku 
przy szkole – miejscu 
dożynek – czekali do-

żynkowi goście i z mi-
nuty na minutę było ich 
coraz więcej. Gdy wje-

chały bogato przystro-

jone platformy, gdy po-

jawiły się przepiękne 
żniwne korony, oklaski 
były prawdziwie burz-

liwe. Po kolei prezento-

wały się sołectwa gminy 
Pawłowiczki – zgodnie z tradycją na 
platformach przedstawiano rodzajo-

we scenki, można było podziwiać za-

bytkowe maszyny rolnicze i ciągniki 
– prawdziwe ursusy i zetory! – i cie-

szyć oczy ludowymi strojami zespo-

łów artystycznych oraz koronczarek 
i koronczarzy, jak pięknie nazywa się 
tutaj tych, co korony żniwne tworzą…

Gdy korowód znalazł się na boisku, 
gdy ustawiono żniwne korony, na sce-

nie pojawili się starostowie dożynek 
– Agnieszka i Hubert Pędziołkowie,  
wójt Jerzy Treffon, przewodniczący 
Rady Gminy Przemysław Malinka  

To był dla nas dobry rok

i proboszcz, ks. Herman Mandok.  
Dożynkowych gości – wśród nich 
przybyłych z Ukrainy – przywitał 
przewodniczący Rady Gminy. Po po-

witaniu przyszedł czas na przekaza-

nie dożynkowego chleba gospoda-

rzowi święta. – Prosimy, aby nikomu  
z naszej gminy chleba nie zabrakło… 
– mówili starostowie. – Obiecuję, że 
będziemy bardzo sprawiedliwie chleb 
ten dzielić, aby wszyscy w gminie żyli 
szczęśliwie – odpowiedział wzruszony  
Jerzy Treffon. 

Ruszyła dożynkowa zabawa – wy-

stępy zespołów artystycznych, pysz-

ności oferowane przez liczne kramy, 
tańce i wiele atrakcji dla najmłod-

szych. Był też czas tradycyjnych 
dożynkowych konkursów – zwy-

cięzcą konkursu na koronę żniwną 
zostało sołectwo Ucieszków, za nim  
– Borzysławice oraz (ex aequo) 
Ostrożnica i Maciowakrze. Za najcie-

kawszy uznano udział w korowodzie 

sołectwa Borzysławice, za którym 
znalazły się Maciowakrze i Trawniki. 

To był piękny dzień… Pięknie 
przygotowany, pięknie przeżyty i bar-
dzo radosny. Wszyscy świetnie się 
bawili, nie zawiodła pogoda. Piękne  
dożynki w pięknym Maciowakrzu. 

 Ata (TS)

– Chleb ten będziemy dzielić 
sprawiedliwie – obiecał wójt  
Jerzy Treffon

Korony żniwne to prawdziwe dzieła sztuki

Mszę dziękczynną odprawił ks. proboszcz Herman Mandok
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Niewiele jest gmin na mapie 
województwa opolskiego, które 
w ciągu dziesięciu lat zwiększyły 
swój budżet o ponad dwa razy. 
Do takich należy gmina Olesno, 
która dobrze wie, jak korzystać  
z pojawiających się szans  
i z powodzeniem realizuje nawet 
najambitniejsze przedsięwzięcia. 
Do takich zadań należy 
obwodnica miasta.

Zgodnie z informacjami Gene-

ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad droga ekspresowa S11  
docelowo będzie miała 550 km 
długości. Korytarz drogi pro-

wadzi w większości śla-

dem obecnej drogi 
krajowej nr 11 przez 
województwa: za-

chodniopomorskie, wielkopolskie, 
opolskie i śląskie. Droga krajo-

wa nr 11 Kołobrzeg – Poznań 
– Bytom to jedna z pod-

stawowych tras ko-

munikacji drogowej 
łącząca środkowe i za-

chodnie wybrzeże Bałtyku poprzez 
tereny Wielkopolski ze Śląskiem,  
a poprzez autostradę A4 – z Małopol-
ską i Podkarpaciem.

Przedmiotem prowadzonych prac 
projektowych jest budowa drogi eks-
presowej S11 na odcinku od połącze-

nia z projektowaną obwodnicą Bąkowa  
w km 497+720 do granicy województw 
śląskiego i opolskiego. 

W ramach Studium Techniczno-

-Ekonomiczno-Środowiskowego ana-

lizowane są trzy warianty przebiegu 
drogi ekspresowej S11, a w kolejnym 
etapie prac projektowych zostanie wy-

konana Koncepcja Programowa dla 
wariantu preferowanego wraz z uzy-

skanie Decyzji o Środowiskowych 
Uwarunkowaniach.

Realizacja inwestycji odbywać się 
będzie w dwóch etapach: w pierwszym 
powstanie jedna jezdnia z dwoma pa-

sami ruchu (po jednym dla każdego 
kierunku), a w drugim etapie zosta-

nie dobudowana druga jezdnia tak, 
aby docelowo projektowana trasa po-

siadała dwie jezdnie z dwoma pasami  
dla każdego kierunku.

Droga do lepszego rozwoju
Wpisanie budowy obwodnicy  

Olesna do zaktualizowanego Progra-

mu Budowy Dróg Krajowych na lata 
2014-2023 gwarantuje środki finan-

sowe na realizację jednej z najwięk-

szych inwestycji na Opolszczyźnie 
i jest wielkim sukcesem samorządu 
Olesna. Warto też podkreślić, iż aktu-

alizacja Programu Budowy Dróg Kra-

jowych była możliwa dzięki zwięk-

szeniu przez rząd budżetu programu  
ze 107 mld zł do 135 mld zł. Dzięki 
realizacji tego zadania zostaną stwo-

rzone warunki do lepszego rozwoju 
gospodarczego gminy Olesno, gmin 
sąsiednich i całego regionu. (TS)

www.olesno.pl
obwodnica-olesna.pl

31 sierpnia br. Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych przy Generalnej  
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie podjęła ostateczną decyzję 
o zarekomendowaniu budowy obwodnicy Olesna w wariancie północnym.  
Oznacza to, że w 2018 roku rozpoczęta zostanie procedura przetargowa,  
a po wyborze wykonawcy ruszy budowa, na którą tak długo czekaliśmy. 
Obwodnica Olesna to jedna z największych i najważniejszych inwestycji na Opol-
szczyźnie. Bez wątpienia wzmocni pozycję naszej gminy w regionie, uatrakcyjni 
oleskie tereny inwestycyjne, w szczególności objęte Katowicką Specjalną Strefą  

Ekonomiczną, oraz wyprowadzi ruch z centrum miasta. Obwodnica Olesna  
licząca 24,6 km będzie odcinkiem drogi ekspresowej S11, która docelowo ma 
mieć ponad 550 kilometrów długości. Początek będzie na granicy Kolonii  
Ciarka i Bąkowa, a koniec za Łomnicą, na granicy województw opolskiego i ślą-
skiego. Przewidywany koszt tej inwestycji to kwota blisko 720 milionów złotych.
Wspólnym interesem nas wszystkich jest, by powstała jak najszybciej. 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki
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Urząd Gminy Zawonia
ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia
tel. 71 312 81 82 
fax 71 312 81 93 

urzad@zawonia.pl
www.zawonia.pl

Zawonia

Trzy pierwsze kwartały tego 
roku były dla samorządu 
gminy Zawonia czasem dobrej, 
wytężonej pracy i niemałych 
sukcesów związanych przede 
wszystkim z pozyskiwaniem 
środków finansowych z nowego 
unijnego programowania 
2014-2020. Sukcesy smakują 
tej niewielkiej gminie 
tym bardziej, że zostały 
wypracowane przy dobrej 
współpracy władz gminy 
z większością radnych. 
Krótko mówiąc, statek 
z napisem „Zawonia” płynie 
w najkorzystniejszym kierunku, 
planowo dociera do portów, 
omija niebezpieczne rafy, 
jak na razie niestraszne mu 
sztormy i nawałnice 
– i tylko tak dalej.

Do końca roku kilka 
miesięcy, ale już dzisiaj 
na pewno można ocenić, 
jaki ten rok był dla miej-
scowej społeczności, 
czy samorząd się spraw-
dził i co można uznać 
za największe sukcesy. 

– Rok 2017 jest dla 
nas bardzo pomyśl-
ny, już na jego po-
czątku otrzymaliśmy 
największe dofinanso-
wanie, o jakie się stara-
liśmy, czyli 2,5 mln zł 
na rozbudowę szkoły 
w Zawoni. Kolejne pie-
niądze dotyczyły prac 
termomodernizacyj-
nych w szkole w Cze-
szowie – uśmiecha się 
wójt gminy Zawonia 
Agnieszka Wersta. 
– Kwota 2,1 mln zł na re-
mont zabytkowego koś-
cioła poewangelickiego 
pozwoli nam na zmia-
nę siedziby Gminnego 

Ośrodka Kultury i ura-
towanie przed zniszcze-
niem tego pięknego sta-
rego obiektu. Ponadto 
w połowie roku otrzyma-
liśmy pierwsze środki fi-
nansowe na rozpoczęcie 
budowy kanalizacji sa-
nitarnej na terenie naszej 
gminy. Czy jest to dobry 
rok dla naszej gminy? 
Zdecydowanie mogę po-
wiedzieć, że tak. Cały ten 
rok jest dla samorządu 
gminy Zawonia rokiem 
korzystnym i nad wyraz 
pomyślnym – stanowczo 
odpowiada wójt gminy 
Zawonia. – Cieszymy 
się oczywiście z tych 
ogromnych grantów, ale 
nie mniej raduje nas po-
zyskanie znacznie mniej-
szych kwot, jak choćby 
30 tys. zł na rozbudowę 
i budowę placów zabaw 
w kolejnych miejscowoś-
ciach naszej gminy z pro-

gramu „Odnowy Wsi”. Jesteśmy tak-
że usatysfakcjonowani pozyskaniem 
dofinansowania na budowę nowej 
drogi – ulicy Wiosennej w Zawoni 
i jest to 140 tys. zł, 
które przekaza-
no nam z Urzędu 
Marszałkowskiego 
Wo j e w ó d z t w a 
Dolnośląskiego. 
Warto zaznaczyć, 
że wszystkie po-
zyskane przez nas 
ogromne i drobne 
kwoty są bardzo 
dla nas istotne, 
bowiem pozwala-
ją nam na sfinan-
sowanie wielu 
potrzebnych dla 
nas inwestycji, na 
które nie można 
pozyskać środków 
finansowych, czyli 
remont dróg gminnych czy rozbudo-
wa oświetlenia, a to ostatnie zadanie 
pochłonęło w tym roku 120 tys. zł.

Wygląda na to, że samorząd gmi-
ny Zawonia nie lekceważy żadnej 
z inwestycji i że ważne są dla nie-
go nie tylko te najbardziej koszto-
chłonne zadania, ale również drob-
ne przedsięwzięcia, o realizację 
których upominają się mieszkańcy. 

– Mnie osobiście cieszą inwesty-
cje związane z remontami i rozbu-
dową szkoły, bowiem są one skie-
rowane do naszych najmniejszych 
i najmłodszych mieszkańców gminy 
– podkreśla wójt Agnieszka Wersta. 
– A to przecież dzięki nim w przy-
szłości nasza gmina będzie się roz-
wijała. Stworzenie bezpiecznego 
i komfortowego miejsca dla nauki 
naszych dzieci jest dla nas bardzo 
istotne. Dla dzieci pozyskaliśmy 
również środki na zajęcia dodatko-
we, które są bardzo ciekawe – dzieci 
budują i programują na nich pro-
ste roboty, ale również uczestniczą 

Rok korzystny i pomyślny
w zajęciach dodatkowych z mate-
matyki, przyrody i chemii.

Trzeba też zaznaczyć, że budy-
nek Urzędu Gminy Zawonia wresz-
cie wygląda tak, jak wyglądać po-
winien, czyli jak obiekt mieszczący 
władze samorządowe gminy i miej-
sce, w którym załatwia się ważne 
problemy mieszkańców. Teraz jest 
to budynek estetyczny, nie trzeba 
się go wstydzić i można przyjmo-
wać tutaj każdego – nawet najsza-
cowniejszego! – gościa. Przedtem 
było tutaj (najdelikatniej mówiąc...) 
siermiężnie. 

– Mieszkańcy gratulują mi decy-
zji o remoncie urzędu i są zadowole-
ni ze zmiany wizerunku – przyznaje 
Agnieszka Wersta. – Ostatni remont 
urzędu miał miejsce w 1982 roku 
i po tylu latach zmiany były już nie 
tylko konieczne, ale moim zdaniem 
niezbędne. Ponadto była to również 
inwestycja zaplanowana i obiecana 
mieszkańcom w programie wybor-
czym, a realizacja założonych celów 
jest dla mnie priorytetem.

Był też w Zawoni czas święto-
wania. Dożynki gminne zorganizo-
wano 19 sierpnia, dopisała pogoda 
i frekwencja. 

– Pragnę serdecznie podzięko-
wać za trud i pracę wszystkim, któ-

rzy przyczynili 
się do tego, aby 
nasze najwięk-
sze święto było 
tak wspaniałe. 
Dopisała nam 
pogoda, któ-
ra w pełni po-
zwoliła wyko-
rzystać każdą 
minutę doży-
nek i ukaza-
ła całe pięk-
no wieńców 
i dekoracji 
d o ż y n k o -
wych. Słowa 
uznania za 
organizację 
uroczystości 

należą się przede wszystkim rolni-
kom i mieszkańcom, zaangażowa-
nym w tworzenie i kultywowanie 
tradycji naszej gminy – dodaje wójt 
Agnieszka Wersta.

S.G. (TS)

Wójt Agnieszka Wersta

Piękne dożynkowe wieńce i radosne uśmiechy – czyli dożynki w gminie Zawonia

Dożynki to kultywowanie miejscowych tradycji…

Promesa samorządu województwa dolnośląskiego 
na dofinansowanie kanalizacji

F
O

T
. U

R
Z

Ą
D

 G
M

IN
Y

 Z
A

W
O

N
IA

F
O

T
. S

Ł
A

W
O

M
IR

 G
R

Y
M

IN

F
O

T
. U

R
Z

Ą
D

 G
M

IN
Y

 Z
A

W
O

N
IA

F
O

T
. U

R
Z

Ą
D

 G
M

IN
Y

 Z
A

W
O

N
IA



9 Gmina Polska    nr 10 (53) | październik 2017

Domaszowice

Urząd Gminy Domaszowice
ul. Główna 26

46-146 Domaszowice
tel. 77 410 82 50, 77 410 82 85

fax 77 410 82 50 wew. 120
ug@domaszowice.pl

www.domaszowice.pl

Pieńsk

Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku
ul. Bolesławiecka 29 

59-930 Pieńsk
tel. 75 778 65 11, 12, 13, 14 

fax 75 778 64 05 
piensk@piensk.com.pl

www.piensk.com.pl

Choć do końca roku jeszcze 
całkiem sporo czasu, to już 
teraz na początku października 
można śmiało stwierdzić, że dla 
samorządu Pieńska był to okres 
nie tylko wytężonej pracy, 
ale także czas skutecznego 
pozyskiwania finansowych 
środków zewnętrznych, 
planowej realizacji założonych 
w tegorocznym budżecie 
inwestycji oraz dobrej 
współpracy władz gminy 
z radnymi.

– Rzeczywiście, jestem zadowo-
lony z roku 2017, także z tego powo-
du, iż pozyskaliśmy niemało finan-
sowych środków unijnych, m.in. na 

termomodernizację, kana-
lizację, rewitalizację parku 
przy ul. Bolesławieckiej 
w Pieńsku i moderniza-
cję placu zabaw – wyli-
cza burmistrz Jan Magda. 
– Ponadto, także dzięki 
zewnętrznym gran-
tom, na pl. Wolno-
ści dokończymy 
alejki, dojścia 
do  font a n ny, 
z a m ont u j emy 
nap owie t r z ne 
siłownie i czte-
ry leżaki. Zatem 
pod względem 
pozyskiwania unijnych pieniędzy 
ten rok był naprawdę dobry.

W tegorocznym budżecie 
Pieńska znalazły się rów-
nież środki finansowe na 
inwestycje drogowe oraz 
na oświetlenie uliczne. 

– A nasz budżet tak 
naprawdę powięk-
szy się wtedy, gdy 
zainwestujemy 
własne pienią-
dze i weźmiemy 
kredyty na około 
6 mln zł – wy-
jaśnia burmistrz 
Magda.

Zaciągn ię -
cie kredytu przez 

gminę Pieńsk wydaje się decyzją ze 
wszech stron zrozumiałą, bowiem 
właśnie teraz nastał dobry czas do 
realizowania zadań infrastruktural-
nych przy współfinansowaniu z unij-
nych grantów z programowania 2014-
-2020. Dzisiaj można coś dobrego dla 
gminy zrobić, korzystając z dobro-
dziejstwa zewnętrznych dotacji i tych 
szans zmarnować nie można. Już ju-
tro może być za późno. – Za chwilę 
tych unijnych środków finansowych 
może już nie być, dlatego to unijne 
rozdanie chcemy wykorzystać mak-
symalnie – wyjaśnia burmistrz Jan 
Magda. – Maksymalnie, co nie ozna-

Wykorzystać szanse

cza, że bezmyślnie i na pewno nie bę-
dziemy zaciągać jakichś nierozsąd-
nych kredytów w parabankach. Tego 
nasz samorząd nie robi i na pewno ro-
bić nie będzie. Działamy racjonalnie, 
z głową, tak jak nam pozwalają moż-
liwości ekonomiczne naszej gminy. 
Z drugiej strony przecież nie otrzy-
mamy kredytu, jeśli nie będziemy 
wypłacalni. A zdolność kredytową 
mamy.

Dużo dobrego działo się w tym 
roku w gminie Pieńsk także w spra-
wach pozainwestycyjnych. Sołe-
ctwo Bielawa Dolna odniosło du-
ży sukces, zajmując piątą lokatę 
w konkursie Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnośląskiego 
na najpiękniejszą dolnośląską wieś. 
Bielawa Dolna była także miejscem 
ćwiczeń pokazowych OSP „Pożar 
lasu”, w których wzięły udział za-
przyjaźnione jednostki OSP z gmi-
ny Pieńsk oraz gminy Hermanice 
w Czechach. Ćwiczenia odbywały 

się w ramach projektu „Nysa, Witka, 
Miedzianka, rzeki, które nas łączą”, 
a projekt ten współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej.

S.G. (TS)

Symulacja gaszenia pożaru za pomocą zrzutu wody z samolotu

Ćwiczenia OSP „Pożar lasu”

Burmistrz Jan Magda
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Tradycyjnie na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Domaszowicach, 9 września 
zorganizowano dożynki gminne 
rozpoczęte mszą dziękczynną, 
której przewodniczył dziekan 
dekanatu Namysłów-Wschód 
ks. Tadeusza Strugała, 
proboszcz parafii 
pw. Najświętszej Maryi Panny 
we Włochach, który podziękował 
rolnikom za ich pracę i za to, 
że dzięki nim nie brakuje chleba.

Starostą tegorocznych dożynek 
gminnych w Domaszowicach był 
Zbigniew Gołyski z Siemysłowa, któ-
ry wspólnie z żoną Marią i synem 

M a c ie j e m  p r owa d z ą 
130-hektarowe gospodar-
stwo rolne specjalizujące 
się w produkcji roślinnej. 
Starościna – Lidia Sarnicka 
z Domaszowic – z mężem 
Januszem i synem Mateu-
szem prowadzą wielokrotnie 
nagradzane 200-hektarowe 
gospodarstwo i także zajmu-
ją się produkcją roślinną. 

– Trzeba dzisiaj podzię-
kować za pracę i plony i dzi-
siaj możemy ocenić, co się 
udało, a co okazało się klęską – mówił 
między innymi, sprawując intencję 
dziękczynną, ks. Maciej Grochota, 
nowy proboszcz parafii z Wierzbicy 

Górnej.
Po mszy  oraz 

przywitaniu zna-
mienitych gości 
– m.in. wójta 
gm iny Pokój 
Barbary Zając, 
burmistrza Na-
mysłowa Juliana 
Kruszyńskiego, 
wielu innych sa-
morządowców, 
oficerów wojska 
i strażaków, sze-

fów różnych firmi organizacji, a prze-
de wszystkim rolników i mieszkańców 
– starostowie wręczyli chleb gospo-
darzowi dożynek, 
wójtowi gminy Do-
maszowice Zenonowi 
Kotarskiemu. 

– Dożynki to w pol-
skiej tradycji czas ra-
dości i podziękowań 
Panu Bogu za plony, 
a ludziom za trud 
– powiedział m.in. wójt 
Kotarski. – To także 
czas refleksji nad tym, 
jak ważną rolę w ży-
ciu społeczeństwa od-
grywa praca rolników. 

Cieszę się, że mogę dzi-
siaj podziękować wszyst-
kim naszym rolnikom, 
ludziom zasługującym 
na uwagę i wielkie uzna-
nie. Wśród was, drodzy 
rolnicy, słowa o ludzkiej 
solidarności nie są pu-
stymi hasłami, lecz ma-
ją wymiar codziennych 
działań.

Dożynki w Doma-
szowicach były świetnie 
zorganizowane, po czę-

ści oficjalnej przyszedł czas na dobrą 
zabawę, którą poprzedził konkurs na 
najpiękniejszy wieniec dożynkowy 

Czas radości i podziękowań
lub arcydzieło dożynkowe. Każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie – wy-
stąpili m.in.: zespoły Namysłowia-
cy i Dąbrowianki, dzieci i młodzież 
z terenu gminy Domaszowice, szko-
ła tańca towarzyskiego Dance Center 
i gwiazda wieczoru CZADOMEN. 
Można było posilić się na licznych 
stoiskach gastronomicznych i przy 
wiejskim stole, miały swoje atrak-
cje dzieci i młodzież. Ukoronowa-
niem tego udanego dnia były poka-
zy sztucznych ogni oraz dyskoteka 
pod gwiazdami. Gospodarna gmina 
Domaszowice bawiła się setnie, bo-
wiem było co świętować i po prostu 
na to sobie wielce zasłużyła.

HS (TS) 

Dożynkowa msza dziękczynna
Gospodarz rolniczego święta, wójt Zenon Kotarski (w środku), 
odebrał chleb z rąk starostów dożynek

Wieńce dożynkowe to arcydzieła
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Niemcza

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

W pierwszej połowie września 
byliśmy świadkami jednego  
z najważniejszych rocznicowych 
wydarzeń tego roku na Dolnym 
Śląsku, a pewnie i jednego  
z najważniejszych w całym kraju.

Jedyne takie miejsce w Polsce  
– miejsce, które zmieniło histo-
rię naszego kraju. Tak bez wątpie-
nia trzeba mówić o Niemczy, a do-
kładnie o obronie tego grodu latem  
1017 roku. Drugi weekend wrześ-
nia był ukoronowaniem Milenium 
Wielkiej Obrony Niemczy. Do miasta 

Śląski Grunwald
przyjechały setki turystów z Polski  
i zagranicy. Okazuje się bowiem, że 
pamięć to sprawa równie ważna jak 
pełny brzuch i ciepła woda w kranie.

Oficjalne uroczystości rozpoczę-
ła msza święta. W asyście 
22. Karpackiego Batalionu 
Piechoty Górskiej z Kłodzka 
i z udziałem Orkiestry Re-
prezentacyjnej KW Policji  
z Wrocławia, przewodniczył 
jej ks. biskup Ignacy Dec, 
ordynariusz diecezji świdni-
ckiej. Przypomniał on wy-
darzenia sprzed tysiąca lat, 
kiedy to niemiecki cesarz 
Henryk II chciał oderwać 
Śląsk od terenów należących 
do księcia Bolesława Chro-
brego. Każdy, kto chciał  
w tamtym czasie rządzić 
Śląskiem, w swoich rękach 

musiał mieć Niemczę, ale warowny 
gród nie dał się pokonać. W słowie 
do wiernych – nawiązując m.in. do li-
stu św. Pawła do Kolosan – ks. biskup 
Ignacy Dec poruszył również sprawę 
potrzeby obrony wartości chrześci-
jańskich dzisiaj.

Po uroczystościach kościelnych, 
na niemczańskim Rynku odsłonię-
to obelisk upamiętniający obroń-
ców grodu sprzed tysiąca lat. Od-
czytany został list od prezydenta RP  
Andrzeja Dudy. Natomiast Grzegorz 
Kosowski, burmistrz Niemczy, po-
wiedział między innymi: – Wielka 
obrona Niemczy to w polskiej historii 

bardzo ważne wydarzenie. My tutaj, 
tysiąc lat po tym wydarzeniu, pamię-
tamy o nim. Wspominamy tamtych 
bohaterów i jesteśmy dumni z na-
szych przodków. Jestem przekonany, 
że termin „wielka obrona Niemczy” 
zaistnieje w całej Polsce, wróci na 
karty podręczników historii i będzie 
przykładem patriotycznego wycho-
wania młodzieży. Dzisiaj, tak jak ty-
siąc lat temu, największym kapitałem 
naszej gminy nie są bogactwa, ale 
ludzie. Ludzie, którzy chcieli uhono-
rować bohaterów sprzed tysiąca lat.

W uroczystościach Milenium 
Wielkiej Obrony Niemczy uczestni-
czyli m.in.: minister edukacji Anna 
Zalewska, wiceminister obrony na-
rodowej Michał Dworczyk, przedsta-
wiciel ministra spraw zagranicznych 
Tomasz Andruszkiewicz, doradca 
prezydenta RP Agnieszka Lenarto-

wicz-Łysik, wicewojewoda dolnoślą-
ski Kamil Zieliński.  tom (TS) 

Uroczysta msza święta, której przewodniczył  
ks. biskup Ignacy Dec, została odprawiona w intencji 
mieszkańców Niemczy

Pokazy grup rekonstrukcyjnych, historyczne widowiska, średniowieczni wojowie na ulicach  
– tak wyglądała Niemcza w połowie września

W milenijnych uroczystościach uczestniczyli m.in.: ordynariusz diecezji świdnickiej ks. biskup Ignacy Dec,  
minister edukacji Anna Zalewska oraz Grzegorz Kosowski, burmistrz Niemczy
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Starostwo Powiatowe w Kłodzku

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

Według unijnego urzędu 
statystycznego Eurostat,  
w tym roku województwo 
dolnośląskie odwiedziło grubo 
ponad trzy miliony turystów.  
Więcej zawitało jedynie  
w województwach 
mazowieckim i małopolskim, ale 
Dolny Śląsk wyprzedził znacznie 
województwa pomorskie, 
zachodniopomorskie  
i warmińsko-mazurskie. Warto 
też podkreślić, że najczęściej 
odwiedzanym w województwie 
dolnośląskim subregionem  
była Kotlina Kłodzka  
i gminy należące do  
powiatu kłodzkiego.

Niedawno Pro-

gram III Polskie-

go Radia poświę-

cił mnóstwo czasu 
Lądkowi-Zdrojowi, 
dziennikarze przy-

pominali historię lą-

deckiej ziemi, pre-

zentowali ciekawych 
ludzi związanych z tą 
gminą i pokazywa-

li wiele miejsc war-
tych odwiedzenia. 
Ale Lądek-Zdrój to 
tylko część powiatu kłodzkiego, po-

wiatu, który jest jednym z najbardziej 
atrakcyjnych w Polsce pod wzglę-

dem turystycznym. A w rozwoju tej 

pięknej ziemi niema-

łe zasługi ma również  
Starostwo Powiatowe 
w Kłodzku. 

– Najważniejsze 
co robi nasze staro-

stwo, to to, że jedno-

czy wszystkie gminy 
w reklamowaniu się 
i promowaniu na ze-

wnątrz – ocenia sta-

rosta kłodzki Maciej 
Awiżeń. – Trzeba bo-

wiem zdawać sobie 
dobrze sprawę z tego, że nawet jed-

na najwspanialsza gmina, taka jak 
np. Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój  
czy Radków, sama z siebie nie jest 
wystarczającą atrakcją, aby przyciąg-

nąć do siebie wielu turystów z War-
szawy, Poznania lub znad morza. 
Ale jeśli będą to całe Góry Stołowe  
czy też pogranicze polsko-czeskie  
albo dwie największe stacje narciar-
skie w Polsce – Zieleniec i Czarna 
Góra, a do tego mnóstwo perełek 
przyrodniczych, to już inna sprawa  
i turyści z dalekich stron mogą wtedy 
do nas przyjechać. A jeśli do tego do-

dać i zareklamować czeskie walory,  
np. wyborne piwo w prawdziwym 
klasztornym browarze, to siła przy-

ciągania będzie zwielokrotniona  

Na turystycznym topie

i jeśli razem będziemy to promować, 
to mamy dużą szansę na przyciągnię-

cie turystów na tereny naszego powia-

tu. Turysta wybierze sobie, gdzie chce 
nocować i co zwiedzać, ale przez dwa 
tygodnie nie jest w stanie skorzystać 
z wszystkich atrakcji oferowanych 
przez gminy powiatu kłodzkiego.

Teren powiatu kłodzkiego jest 
swoistą skarbnicą zabytków sakral-
nych, lasów, potoków, rzek i rzeczek. 
Jest to też jedno z najwspanialszych 
miejsc w kraju pod względem zróż-

nicowania krajobrazowego. Poza tym 
gminy organizują wiele interesują-

cych imprez sportowych i kultural-
nych, festiwali i spotkań, a w kuror-
tach można z powodzeniem leczyć się 
i wypoczywać. 

– Dysponujemy w powiecie kłodz-

kim prawdziwymi skarbami i olbrzy-

mim potencjałem turystycznym i na-

wet na niedużym terenie jest tak wiele 
atrakcji, że każdy może znaleźć tu coś 
dla siebie i nudzić się wprost nie moż-

na – ocenia starosta Maciej Awiżeń. 
– Zatem zapraszam wszystkich do po-

wiatu kłodzkiego, największego i naj-
piękniejszego powiatu Dolnego Śląska.

S.G. (TS)

Góry Stołowe – prawdziwy cud natury…

Złota jesień w Kudowie-Zdroju

Starosta Maciej Awiżeń
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Wisznia Mała

Rozmowa z JAKUBEM BRONOWICKIM, 
wójtem gminy Wisznia Mała

– Rozmawiamy w dniu, w którym kończy się Forum Ekono-
miczne w Krynicy, a pana tam nie ma…

– …bo ja jestem dla naszej gminy, a nie dla Krynicy.
– Ale mógłby pan tam spotkać ministra od infrastruktury, 

z którym można by było porozmawiać o wielu ważnych spra-
wach, np. o rozmieszczeniu ekranów dźwiękochłonnych przy 
trasie S5 na terenie gminy Wisznia Mała.

– Sądzę, że raczej byłby duży problem, aby zbliżyć się na jakąś 
przyzwoitą odległość do pana ministra.

– Aż taką ma szczelną ochronę?
– Raczej moc szczegółowo rozpisanych zajęć i ważnych 

spotkań.
– Zejdźmy może jednak z tej Krynicy do Wiszni Małej i pro-

szę, aby ocenił pan ostatnie trzy kwartały. Jakie one były dla 
waszego samorządu?

– Niewątpliwie były bardzo ciekawe i uważam je za udane, po-
nieważ był to czas związany przede wszystkim z reformą oświa-

ty, na którą gmina musi 
znaleźć środki finansowe. 
Cóż, baza szkolna wyma-
ga bez przerwy naszej in-
gerencji, powiększania 
i unowocześniania.

– Już dawno zaczął się rok szkolny, protesty przeciwko zmia-
nom oświatowym nie ustają, i to nie tylko protesty Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, lecz niezadowolone są także samo-
rządy. Wielu nauczycieli pożegnało się z pracą, część zmuszona 
była odejść na emerytury. A jak to jest w gminie Wisznia Mała?

– U nas te zmiany w oświacie przechodzą łagodnie, z racji tego, 
że nasi uczniowie pozostali w tych szkołach, w których dotąd się 
uczyli. Zatem na razie nauczycieli tracących pracę w gimnazjum 
przejmujemy do szkół podstawowych, ale za dwa lata rzeczywi-
stość się zmieni, ponieważ gdy gimnazja się skończą, to skończą 
się też możliwości przejęcia tych osób do innych placówek oświa-
towych. Wtedy będzie znacznie trudniej. Chcę też podkreślić, że 
musimy szukać teraz specjalistów od różnych dyscyplin nauczania, 
których wcześniej nie było w podstawówkach – np. biologii, po-
nieważ okazało się, że nie może jej nauczać ktoś, kto uczył dotąd 
przyrody. To samo jest z chemią i fizyką.

– Trochę to dla mnie dziwne i skomplikowane…
– Może ma to jakiś sens z punktu widzenia jakości nauczania, 

lecz osobiście uważam, iż zakres przekazywanej w szkole podsta-
wowej wiedzy nie jest trudny do opanowania dla każdego absol-
wenta wyższej uczelni kierunkowej.

– Ile konkretnie gmina Wisznia Mała straci na reformie 
oświatowej?

– Na pewno dołoży do zmian infrastrukturalnych, ponieważ 
z podstawowych szkół sześcioklasowych musimy zrobić ośmio-
klasowe i takie wydatki ponosiliśmy już w tym roku. A do tego 
przed nami rozbudowa szkoły w Psarach – i to jest poważny koszt.

– A konkretnie – ile trzeba dołożyć?
– W naszym przypadku chodzi już o miliony złotych, ale do-

kładnie będę to wiedział po przetargu. Z drugiej strony – tak czy 
siak – w oświatę inwestować trzeba, bowiem szkolnictwo się zmie-
nia. Krótko mówiąc, szkoła jest żywym organizmem.

– Porozmawiajmy trochę o inwestycjach.
– Na razie organizujemy przetargi, lecz nie możemy ich roz-

strzygnąć, bowiem rynek wykonawców jest w tym roku niełatwy, 
płytki i na nasze przetargi mało kto zagląda.

– A przecież pozyskaliście niemało unijnych grantów.
– W historii gminy Wisznia Mała nie było jeszcze tak wiele 

pozyskanych zewnętrznych środków finansowych i są to inwesty-
cje rzędu prawie 100 milionów złotych. Teraz trzeba to przerobić 
– i na tym polega problem.

– Tegoroczne dożynki były u was bardzo fajne!
– Też tak uważam i bardzo mnie to cieszy. To było ważne świę-

to zorganizowane dla naszych mieszkańców – przede wszystkim 
rolników. Warto było im za ciężką pracę podziękować!

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Pieniędzy dużo 
– wykonawców brak

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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Baborów

Sołectwo Boguchwałów, gmina Baborów  
oraz Starostwo Powiatowe w Głubczycach były  
10 września organizatorami tegorocznych dożynek 
gminno-powiatowych – Święta Dobrych Urodzajów, 
współfinansowanego także w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika 
Czeska – Polska 2014-2020, projekt „Tradycje i zwyczaje 
na czesko-polskim pograniczu”. Zatem było to świetnie 
zorganizowane Święto Plonów nie tylko gminne  
i powiatowe, ale również w niektórych aspektach 
międzynarodowe. 

W samo południe mszą świętą w kościele parafialnym  
pw. św. Mateusza Apostoła rozpoczęły się dożynki gminno-

-powiatowe w Boguchwałowie. – Podziękujemy Ojcu Niebie-

skiemu za tegoroczne plony i będziemy Go prosić, aby chleb 
był sprawiedliwie dzielony między wszystkich – mówił m.in. 
nowy proboszcz parafii w Boguchwałowie, ks. Szymon Suda, 
który przewodniczył mszy dziękczynnej. 

– Przyszliśmy, aby złożyć przed ołtarzem dary koron żniw-

nych i chleb wypieczony w gospodarstwach i aby Bogu dzię-

kować za trud i pracę rolnika. Mszę dziękczynną koncele-

brował ks. Marcin Kieras, proboszcz parafii Świętych Piotra  
i Pawła z zaprzyjaźnionego z Baborowem czeskiego Hradca  
nad Morawicą.

Po mszy barwny i liczny korowód dożynkowy przy dźwię-

kach orkiestry dętej przemaszerował na miejscowe boisko, 
gdzie przywitano wszystkich znamienitych gości, w tym 
przyjaciół z Czech z mistostarostą Hradca nad Morawicą  
Patrikiem Orlikiem na czele, samorządowców, w tym członka 
Zarządu Województwa Opolskiego Szymona Ogłazę, prezesów 
i dyrektorów wielu szacownych instytucji, strażaków, rolni-
ków i mieszkańców – a starostowie dożynek Elżbieta i Robert  
Kosowie przekazali chleb gospodarzom dożynek, burmistrzowi  
Baborowa Elżbiecie Kielskiej i staroście głubczyckiemu  
Józefowi Kozinie. 

– Dziękuję rolnikom, sadownikom, ogrodnikom i wszystkim 
osobom oraz organizacjom działającym na rzecz rolnictwa za 
trudną pracę i codzienną troskę, aby zebrać plony i wyżywić 
nas wszystkich – mówiła m.in. burmistrz Elżbieta Kielska.  
– Dziękuję też paniom z kół gospodyń wiejskich za wyplecio-

ne zgodnie z polską tradycją wspaniałe korony dożynkowe. 
Wszystkie są piękne i wymagały wiele pracy, dlatego w gminie 
Baborów nie organizujemy konkursu koron.

Później na scenie wręczono uroczyście odznaczenia „Zasłużony  
dla Rolnictwa”, uhonorowano zwycięzców AGROLIGI 2017  
i przyszedł czas na dobrą zabawę, występy artystyczne i świę-

towanie. Wystąpili m.in.: Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha”  
z Raciborza, zespół folklorystyczny z Czech, chór Margaret-
ki, Silesian Tyrol Band, Krzysztof Respondek z kabaretu Rak,  
Łzy i Boss z Nędzy. Poza tym zorganizowano warsztaty garn-

carskie, pokazy sprzętu rolniczego, wyplatania koron dożyn-

kowych i pieczenia chleba z finalistą programu MasterChef  
Mariuszem Szwedem. Uznaniem dzieci i młodzieży cieszyło 
się wesołe miasteczko i kolorowe dmuchańce, a zabawa tanecz-

na przeciągnęła się do późnych godzin wieczornych. Tego dnia  
sołectwo Boguchwałów, gmina Baborów i powiat głubczycki 
pokazali, że przodują nie tylko w pracy, ale potrafią wspaniale 
zorganizować Święto Plonów i bawić się tak fajnie i kulturalnie,  
jak to w mądrych książkach mądrzy ludzie piszą.

S.G. (TS) 

Chleb dzielić 
sprawiedliwie
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Urząd Miejski w Baborowie
ul. Dąbrowszczaków 2a

48-120 Baborów
tel. 77 403 69 20, 77 403 69 21

fax 77 403 69 28
um@baborow.pl
www.baborow.pl
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Wrocławski sezon operowy 
rozpoczęty! Car Borys 
Godunow – bohater opery 
Modesta Musorgskiego – 
wprowadził nas w świat 
muzyki, dramatu i polityki.  
Jeśli ciąg dalszy nowego 
sezonu będzie tej samej  
klasy co pierwszy  
w sezon krok, znajdziemy się  
u progu operowego raju…

Car Borys Godunow to dwie po-

staci. Borys Musorgskiego – wyro-

sły z Historii państwa rosyjskiego  

Nikołaja Karamzina i dra-

matu Puszkina, na owej 
Historii… opartego – to 
wielki władca, ale postać 
tragiczna, prześladowa-

na przez upiory przeszło-

ści, rozdarta między po-

lityczną koniecznością  
a sumieniem, bo sumie-

nie owo dźwignąć musi 
wielką winę: zabicie ma-

łego Dymitra, syna cara  
Iwana, prawowitego na-

stępcy rosyjskiego tronu…  
Karamzin pisze, iż „zmarł 
Godunow, bo zabił go we-

wnętrzny rozstrój duszy, rzecz nie-

unikniona u przestępcy”. I postać 
druga – prawdziwie historyczny  
Godunow: też dobry władca – sku-

tecznie odpierający tatarskie najaz-

dy, rozwijający gospodarkę, zain-

teresowany zachodnią medycyną, 
edukacją, zaś śmierci Dymitra  
w żaden sposób nie winien; dowody 
na udział Borysa w zabójstwie care-

wicza sfabrykowali Romanowowie, 
którzy zasiedli po okresie wielkiej 
smuty na carskim tronie.

Tyle że tego prawdziwego Godu-

nowa zna mało kto. Geniusz Pusz-

kina i Musorgskiego utrwalił – na 
wieki pewnie – obraz cara-morder-
cy, władcy dobrego, lecz szarpanego 
straszliwymi wyrzutami sumienia. 

Czyli postać dla sztuki znakomitą, 
bohatera na szekspirowską miarę.  
I takiego właśnie Borysa – miotanego 
bólem duszy, szarpaniem sumienia –  

pokazał we wrocławskim spekta-

klu Michaił Kazakow. Znakomity 
bas, gwiazda Teatru Bolszoj, okazał 
się Borysem na miarę wielkich dzieł 
– i poety, i kompozytora. Z jednej 
strony głos i muzykalność, z drugiej 
– talent aktorski na szekspirowską 
właśnie skalę. Jego Borys cierpi, sam 
rozszarpując własną duszę, ale i ko-

cha – syna Fiodora, córkę Ksenię… 
Uczynił bardzo źle – zabił, ale czyni 
też bardzo dobrze – bo jest dobrym 
władcą… To wszystko, całe skom-

plikowanie bohatera Musorgskiego 
(i Puszkina) Kazakow pokazał prze-

konująco i bardzo wy-

raziście. 
Borys Godunow to 

reżyserskie i scenogra-

ficzne dzieło Walde-

mara Zawodzińskiego 
(spektakl miał premierę 
w roku 2010), napraw-

dę warte przywrócenia 
wrocławskiej scenie. 
Ascetyczna scenogra-

fia, ciekawe kostiumy 
(dzieło Małgorzaty Sło-

niowskiej) – to wszyst-
ko stanowi znakomite 
tło dla cara, który w tej 

operze niepodzielnie rządzi. Tym 
bardziej niepodzielnie, że zdecydo-

wano się – inaczej niż w roku 2010 –  
na wersję Borysa... bez sceny pol-

Borys i Fidelio…

skiej. Ma to swoje zalety, ale ma i wa-

dę: pozbawia operę wyrazistej kobie-

cej bohaterki – Maryny Mniszech. 
Pamiętam owego Borysa… sprzed lat 
siedmiu i z Anną Bernacką, i z Iriną  
Zhytynską, obie były Marynami 
godnymi carskiej korony, którą histo-

ria na głowę Maryny włożyła. Cena  
władzy i cena sumienia jest wielka  
– Borys umiera, żegnając syna,  
Fiodora, następcę carskiego tronu. 
Żegnając dramatycznie, boleśnie, 
jakby los Fiodora – zamordowane-

go po dwóch miesiącach rządzenia –  
gdzieś mu się przed oczyma duszy 
pokazywał. 

Borys to wielka rola i tej wiel-
kości Michaił Kazakow sprostał.  
Orkiestra i chór – brzmiący napraw-

dę „rosyjsko” – także świetnie so-

bie z Borysem… poradziły. Zapa-

miętamy też na pewno Warłaama 
– Radosława Żukowskiego, Fiodora 
– Aleksandra Zuchowicza, Jurodi-
wego – Sylwestra Smulczyńskiego  
i Nianię – Jadwigę Postrożną. 

Tak jak Borys Godunow jest opo-

wieścią o dramacie władcy – samo-

dzierżawcy, tak Fidelio – jedyna 
opera Ludwiga van Beethovena – to 
hołd złożonym cnotom oświeconego 
absolutyzmu. Przesłania obu dzieł 
mocno się więc różnią, ale na pewno  
łączy je cud genialnej muzyki.

Jak ów cud się we wrocławskiej 
operze zrealizuje? Przekonamy się 
niedługo – 14 i 15 października  
premiera (pierwsza w sezonie!)  
Fidelia, przygotowana w koproduk-

cji z Narodową Operą Słoweńską  
z Lublany.

Anita Tyszkowska

Michaił Kazakow – Borys Godunow na miarę wielkości dzieła Musorgskiego

Car Borys Godunow i jego lud…
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Ta wystawa różni się od innych.  
U wielu przywołuje wspomnienia 
sprzed lat. Jest jednak również 
świadectwem wyjątkowej 
sztuki, bez której celuloidowa 
muza (dzisiaj już niekoniecznie 
celuloidowa) nie byłaby tym, 
czym jest.

Do końca roku w Pawilonie Czte-

rech Kopuł, oddziale Muzeum Narodo-

wego we Wrocławiu, oglądać możemy 
wystawę „Moda i kino. Kostiumy fil-
mowe z kolekcji CeTA”. Przyznam, że 
to trochę niecodzienne przedsięwzię-

cie bardzo mnie ucieszyło. Poznika-

ły dzisiaj kultowe kina (jak chociaż-

by wrocławska „Polonia”), zastąpiły je 

multipleksy z zatykającym zapachem 
prażonej kukurydzy. Zmienia się świat. 
To nieuniknione. W tym nieuchron-

nym wielu z nas chce jednak odrobi-
ny nostalgii, wspomnień… Właśnie to  
na pewno znajdziemy w Pawilonie  
Czterech Kopuł, ale nie tylko to. Ta pre-

zentacja to także spory kawałek historii 
polskiej kinematografii.

Jesienią 2011 roku Wytwórnia Fil-
mów Fabularnych we Wrocławiu zo-

stała przekształcona w Centrum Tech-

nologii Audiowizualnych (CeTA), 
które przejęło też należące do WFF 
magazyny kostiumów. Jest tam zgro-

madzonych około 16 tys. filmowych 
strojów. W tej przebogatej kolekcji są 
m.in. kostiumy, w których występo-

wali Zbyszek Cybulski, Beata Tysz-

kiewicz, Leon Niemczyk, Bronisław 
Pawlik, Mariusz Dmochowski… Stro-

je zaprojektowane zostały 
przez wybitnych polskich 
kostiumografów. W 2013 
roku z inicjatywy dyrekto-

ra CeTA Roberta Banasiaka  
rozpoczęty został program 
renowacji wybranych kostiu-

mów. Jest on prowadzony 
pod kierunkiem kostiumo-

grafki Marii Duffek, która 
wspólnie z Małgorzatą Możdżyńską- 
-Nawotką przygotowała wystawę  
w Pawilonie Czterech Kopuł.

To, co możemy zobaczyć na wy-

stawie „Moda i kino”, to oczywiście 

bardzo niewielki fragment kolekcji fil-
mowych strojów. Jak jednak mówili 
na otwarciu wystawy dyrektor CeTA 

Robert Banasiak i dyrektor 
wrocławskiego Muzeum 
Narodoweg o Piotr Oszcza-

nowski, to pierwszy krok  
w udostępnianiu filmowych 
zbiorów sprzed lat.

Odwiedzający Pawilon  
Czterech Kopuł (warto wie-

dzieć, że budynek ten nale-

żał przed laty do Wytwórni  
Filmów Fabularnych; Muzeum  
Narodowe przejęło go w 2009 roku  
i po gruntownym remoncie i moderni-
zacji udostępniło ponownie w czerwcu 
ubiegłego roku) mogą między innymi 

Filmowe ślady przeszłości

obejrzeć z bliska kostiumy z takich 
filmów jak „Nóż w wodzie”, „Popiół  
i diament”, „Lalka”, „Rękopis znale-

ziony w Saragossie”, „Na srebrnym 
globie”, „Zmory”, „Sami swoi”, „Czte-

rej pancerni i pies”, „Stawka większa 
niż życie”, „Giuseppe w Warszawie”, 
„Klątwa Doliny Węży”… 

Filmowe kostiumy sprzed lat na-

brały dzisiaj nowego wyrazu. Zresz-

tą i kontekst ich prezentacji jest in-

ny. To ślad przeszłości, ale i pokaz 
mistrzostwa projektantów, takich jak 
m.in. Lidia i Jerzy Skarżyńscy, Janina 
Koźmińska, Barbara Ptak, Magdalena 
Tesławska, Alicja Wasilewska.  

(mm)

Magdalena Tesławska i Krzysztof Tyszkiewicz podjęli się stworzenia kostiumów do filmu Andrzeja 
Żuławskiego „Na srebrnym globie”. Zachwycają do dzisiaj…

Lidia i Jerzy Skarżyńscy są autorami stylowych kostiumów do „Lalki” w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa 
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Za oknem – choć to jesieni 
dopiero początek! – szaro, zimno 
i jakoś tak niewesoło… Czyli 
przyszedł czas jesienny, czas, 
w którym szukanie uśmiechu 
jest zajęciem obowiązkowym. 
A uśmiech i śmiech radosny 
najłatwiej znaleźć we 
Wrocławskim Teatrze Komedia.

Spektakli, które w Komedii warto 
zobaczyć, jest naprawdę wiele, więc 
wybrać coś i zaproponować na roz-

świetlenie jesiennych mroków śmie-

chem nie jest łatwo… Zacznijmy od 
Pam Valentine i Przyjaznych dusz  

(15, 16 października), bo to spektakl 
pełen ciepła (rzecz w jesiennych chło-

dach bezcenna) i – co tym bardziej 
bezcenne! – z wielką gwiazdą i wiel-
ką aktorką zarazem, czyli z Emilią  
Krakowską w roli… Anioła Stróża. 
Przyjazne dusze to opowieść o tym, 
jak do urokliwego domu pod Lon-

dynem wprowadza się młoda para, 
Mary i Simon. Ona – ciepła, dobra, 
kochająca swego męża dziewczyna. 
Jest w ciąży. On – początkujący pisarz 
powieści kryminalnych. Poprzedni-
mi właścicielami domu byli tragicz-

nie zmarli Jack i Suzie. W spekta-

klu obserwujemy ewolucję stosunku 
duchów – Jacka i Suzie do młodych:  
Mary i Simona. Z czasem duchy 
orientują się, że młoda para repre-

zentuje sobą to, czego im, którzy  
z tego świata odeszli, nie udało się na 
ziemi zrealizować. Postanawiają mło-

dym pomóc, przy wsparciu Anioła  
Stróża. Wzruszająca ko-

media romantyczna, któ-

ra pobudza do refleksji nad 
przemijaniem, ale czyni to 
w sposób jasny, radosny  
i bardzo szlachetny – tyle  
zwięzłe streszczenie, ale 
już z niego widać, że wiele  
się tu dzieje, i to bardzo  
romantycznie się dzieje…

Czym jeszcze można się u progu 
jesieni ucieszyć? Na pewno Antonina  
Procházki Z twoją córką? Nigdy!  
(21, 22 października). To historia 
perypetii dwóch par małżeńskich  

(Szimandlowie i Koukolikowie), z któ-

rych jedna, znużona nieco i znudzona 
małżeńskim życiem, postanawia po-

nownie wyjechać po latach w podróż 
poślubną, a druga, przy-

kładne na oko stadło, ma  
w tym czasie zaopiekować 
się ich córką. I rzeczywi-
ście, w pewnym momencie 
do domu Koukolików, gdzie 
została owa córka, wpada 
kontrola Szimandlów…  
Co z tego wyniknie? Tym, 
którzy jeszcze przedstawie-

nia nie widzieli, zdradzę, że wyniknie 
wiele, zabawnie i niegłupio, do tego  
z piosenkami Karela Gotta w tle. W ro-

lach głównych – Wojciech Dąbrowski,  
Łukasz Płoszajski i Aleksandra  

Uśmiechnięta jesień Zienkiewicz (obydwoje z obsady 
„Pierwszej miłości”), Beata Rakowska  
(z Teatru Współczesnego) i Michał  
Koterski, który rolą w Z twoją córką? 
Nigdy! udatnie zadebiutował na scenie. 

I na koniec – 30 października, godz. 
11 i 14 – edukacja i zabawa w jednym 
opakowaniu. Ze sceny Wrocławskiego 
Teatru Komedia 
zabrzmi słynne: 
„Jeśli nie chcesz 
mojej zguby, kro-

kodyla daj mi, 
luby!” i równie 
słynne: „Niech się 
dzieje wola nieba, z nią się zawsze zga-

dzać trzeba…”. Miłość Klary i Wac-

ława, kokieteryjne walki podjazdowe 
Podstoliny… No i oczywiście Cześnik  
i Rejent, czyli Zemsta Aleksandra  
Fredry w przygotowanym przez  

Wojciecha Dąbrowskiego i Pawła 
Okońskiego klasycznym wydaniu, 
spektakl pełen prawdziwie fredrow-

skiego, radosnego przymrużenia oka 
nad ludzkimi słabościami. 

Tyle dla wrocławian, ale przecież 
nie tylko mieszkańcy dolnośląskiej sto-

licy w jesień wkraczają i na radosny 
jesienny śmiech 
czekają – oto  
13 października 
w Sycowie, w sali 
Centrum Kultury, 
zobaczyć będzie 
można Edukację 

Rity Willy’ego Russella, a w Oleśnicy 
(25 października) w BiFK – Pomoc 
domową Marca Camolettiego. Obie 
sztuki to superprzeboje, znakomicie 
przez zespół Komedii przygotowane.

Ata

Aleksander Fredro „Zemsta”

Pam Valentine „Przyjazne dusze”
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Rynkowy 
bigos
»	Międzynarodowa agen-

cja nieruchomości Savills opub-

likowała zestawienie krajów  
– największych według wartości  
w dolarach rynków nierucho-

mości, tak mieszkalnych jak  
i komercyjnych. W sumie fir-
ma szacuje wartość ziemskich 
nieruchomości na 200 bln dol., 
z czego 165,8 bln dol. to war-
tość nieruchomości mieszkal-
nych. Największy udział w rynku  
(21 proc.), mają Chiny.
»	Zarząd Dzielnicy Moko-

tów w 2012 r. umożliwił Wojcie-

chowi Jaruzelskiemu przejęcie 
pełni praw do willi w Warszawie 
przy ul. Ikara za 42.992,67 zł; tak 
niska kwota wynikała ze specjal-
nej 93-procentowej bonifikaty.
»	Przewodniczący Parla-

mentu Europejskiego Antonio 
Tajani poparł niemiecki pomysł 
ujednolicenia wysokości świad-

czeń dla uchodźców w krajach 
UE. Czy oznacza to także wy-

równanie dopłat dla rolników 
we wszystkich krajach UE, 
ujednolicony poziom płac we 
wszystkich państwach człon-

kowskich UE oraz wiek emery-

talny dla wszystkich taki jak dla 
parlamentarzystów z Brukseli?
»	Nawet 20 mln zł będzie 

mogła wynieść kara dla produ-

centów suplementów diety, któ-

rzy podają w reklamach nierze-

telne informacje. O pracach nad 
nowymi przepisami poinformo-

wał „DGP”.
»	Zeznania świadków przed 

komisją śledczą ds. Amber Gold 
pokazują, że gdańskie środo-

wisko polityczno-biznesowo-

-prawnicze to w niemałej części 
sieć co najmniej niejasnych po-

wiązań. O palmę pierwszeństwa 
walczy ono z układem warszaw-

skim, „zajmującym się” repry-

watyzacją nieruchomości.
»	Dwadzieścia groszy ma 

od 2018 r. kosztować torba fo-

liowa w sklepie. Taką deklarację 
złożył resort środowiska. Mak-

symalna opłata, zapisana w pro-

jekcie ustawy, to 1 zł.
»	Mercedes-Benz zapo-

wiedział, że do 2022 r. wszyst-
kie samochody schodzące z je-

go linii produkcyjnych będą 
miały wyłącznie elektryczny 
napęd.

Do rynkowego garnka zaglądał

Tomasz Miarecki

Rola władz lokalnych  
w świetle nowelizacji ustawy  
o ochronie zabytków  
czy mechanizm działania 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Zabytków – to tylko 
niektóre istotne zagadnienia 
z samorządowego punktu 
widzenia, które będą szeroko 
omawiane i dyskutowane 
w trakcie Ogólnopolskich 
Dni Konserwatorskich 
odbywających się  
na początku listopada, podczas 
piątych Targów Konserwacji 
i Restauracji Zabytków oraz 
Ochrony, Wyposażenia 
Archiwów, Muzeów i Bibliotek 
DZIEDZICTWO.

Targi Dziedzictwo od pięciu lat 
są miejscem spotkań reprezentan-

tów różnych firm, środowisk oraz 
specjalizacji, zajmujących się ochro-

ną i konserwacją zabytków, archiwi-
zacją, muzealnictwem oraz biblio-

tekarstwem. Oferta wydarzenia jest 
skierowana także do samorządów. 

Nowe rozwiązania
Wśród wystawców Targów Dzie-

dzictwo znajdą się polscy i zagra-

niczni producenci oraz dostawcy 
sprzętu, narzędzi i usług wykorzy-

stywanych w pracy konserwatorów 
zabytków, archiwów, muzeów i bi-
bliotek. Odwiedzający będą mogli 
zapoznać się z najnowszymi roz-

wiązaniami i technologiami z za-

kresu ochrony zbiorów 
i konserwacji zabytków. 
Swoją ofertę przedstawią 
przedsiębiorstwa budow-

lane, producenci mebli 
do archiwów i bibliotek, 
sprzętu elektronicznego, 
przeciwpożarowego, wy-

posażenia biurowego, sy-

stemów magazynowych, a także do-

stawcy programów komputerowych 
czy firmy zajmujące się zarządza-

niem dokumentacją.

Unikalny program
Na szczególną uwagę zasługuje 

jednak unikalny program meryto-

ryczny, który powstaje we 
współpracy z najważniej-
szymi instytucjami oraz or-
ganizacjami branżowymi. 
W dyskusjach, sesjach te-

matycznych oraz debatach 
wezmą udział konserwa-

torzy, muzealni-
cy, bibliotekarze, arche-

olodzy, architekci oraz 
przedstawiciele urzędów 
państwowych i samorzą-

dowych, administracji 
kościelnej oraz sektora 
prywatnego. W tym ro-

ku szczególne znaczenie 

dla przedstawicieli władz lokalnych 
będą miały kwestie związane z no-

welizacją ustawy o ochronie zabyt-
ków oraz mechanizmem działania 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Zabytków. Zostaną one poruszone 
m.in. podczas specjalnego panelu 
„Polskie prawo ochrony zabytków 

– propozycje zmian” zorganizo-

wanego przez Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. 
Równie istotnych aspektów zwią-

zanych m.in. z estetyką oraz ładem 
w przestrzeni publicznej czy zmian 
w centralnych i lokalnych struktu-

rach urzędów konserwatorskich bę-

dzie dotyczył Panel Wojewódzkich 
Konserwatorów Zabytków współ-
organizowany przez Urząd Mazo-

wieckiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków, Stowarzyszenie 
Starożytników oraz Narodowy  
Instytut Dziedzictwa.

Samorządowy obowiązek
Należy pamiętać, iż ochrona 

oraz opieka nad zabytkami należy 
do zadań jednostek samorządu te-

rytorialnego. Obecnie polskie gmi-
ny, miasta, powiaty i województwa 
są właścicielem około 20 proc. spo-

śród ponad 70 tysięcy zabytków, 
315 muzeów oraz ponad  
8 tysięcy bibliotek pub-

licznych w Polsce. Rola  
samorządowców w za-

chowaniu dziedzictwa 
kulturowego ma obecnie 
ogromne znaczenie nie 
tylko na podłożu kulturo-

wym, ale także gospodarczym, tym 
bardziej że dysponują one więk-

szymi funduszami niż urzędy cen-

tralne, mogąc ubiegać się o środki 
unijne. To właśnie w trakcie ta-

kich spotkań jak Targi Dziedzi-
ctwo samorządowcy mają okazję 
do wymiany doświadczeń oraz pro-

wadzenia licznych dyskusji mają-

cych na celu znalezienie optymal-
nych rozwiązań w kwestii ochrony,  
jak i opieki nad zabytkami, archi-
wami, księgozbiorami oraz miej-
scami badań archeologicznych. 

(mtt)

Wymiana doświadczeń
kluczem do ochrony dziedzictwa

Targi Dziedzictwo odbędą się w dniach 7-9 listopada w Centrum  
Targowo-Kongresowym przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Wstęp na targi  
jest bezpłatny, rejestracji można dokonać przez internet na stronie 
www.mttargionline.pl/Dziedzictwo2017. Więcej informacji na: 

www.targidziedzictwo.pl

Targi Dziedzictwo to wyjątkowe miejsce spotkań, z którego powinni skorzystać także samorządowcy
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Olesno – str. 7 Zawonia – str. 8
Pawłowiczki – str. 7

Żmigród – str. 6Baborów – str. 12 Pieńsk – str. 9

Rozmowa z RADOSŁAWEM 
RATAJSZCZAKIEM, prezesem 
zarządu ZOO Wrocław sp. z o.o.

– Jako pierwszy i jako – jak na ra-
zie – jedyny Polak został pan wybra-
ny do zarządu Światowego Stowa-
rzyszenia Ogrodów Zoologicznych 
i Akwariów (WAZA – ang. World 
Association of Zoos and Aquariums) 
i serdecznie gratuluję panu tego  
wyróżnienia.

– Członkiem WAZA nasz wroc-

ławski ogród był od samego po-

czątku…
– Ogród tak, ale pan – nie.
– No tak, ja nie, ale wśród człon-

ków-założycieli WAZA, która wte-

dy nazywała się Międzynarodową 
Unią Dyrektorów Zoologicznych, 
był również ówczesny dyrektor 
ZOO Breslau.

– To było jeszcze przed drugą 
wojną światową…

– Ale to jest tra-

dycja! Organizacja 
ewoluowała, oczy-

wiście podczas woj-
ny była zawieszo-

na, lecz później powstała z popiołów  
i dzisiaj zrzesza około 300 czoło-

wych ogrodów zoologicz-

nych świata i jest stowarzy-

szeniem elitarnym. Aby do 
niej wstąpić, trzeba mieć 
dwóch członków wspiera-

jących, którzy muszą po-

przeć daną kandydaturę.
– Jakie są główne cele 

WAZA?
– Była zawsze pierw-

szym forum w ogrodach zoologicz-

nych, na którym następowała współ-
praca i wyznaczanie trendów. Staramy 

się być awangardą ogrodów zoologicz-

nych i wskazywać kierunki, w jakich 
powinny się one rozwi-
jać, i to nie tylko pod 
względem kolekcji zwie-

rząt, ale przede wszyst-
kim w kierunku ochro-

ny, edukacji i współpracy 
międzynarodowej. Jednak najważniej-
sze są dobrostany zwierząt. W WAZA 

jest dyrektor zarządzają-

cy, siedzibę mamy od po-

czątku w Gland, w Szwaj-
carii, w kantorze Vaud, ale 
ze względu na koszty chce-

my ją przenieść do kraju 
nieco tańszego. W stowa-

rzyszeniu tworzy się do-

kumenty będące pewnymi  
wytycznymi.

– Jakie to dokumenty?
– Na przykład światowa strategia 

działań na rzecz ochrony w ogrodach 

zoologicznych i to jest swoista na-

sza biblia, mówiąca, co powinniśmy 
robić i jakie są nasze potrzeby oraz 
pokazuje dobre przykłady 
działań.

– Zatem jakie są współ-
czesne trendy w ogrodach 
zoologicznych?

– Jest to przede wszyst-
kim ochrona gatunków, 
która staje się coraz waż-

niejsza, w miarę jak zwie-

rzęta giną. To ochrona nie 
tylko dzięki programom 
hodowlanym, ale ogrody 
zoologiczne coraz silniej 
wspierają projekty zacho-

dzące w naturze.
– Czyli, paradoksalnie, 

im bardziej człowiek sta-
je się ekspansywny, tym 
bardziej zwierzęta wyma-
gają ludzkiej ochrony.

– Zdecydowanie tak 
– to jest najważniejsze  
i musimy o tym mówić,  
dlatego tak ważna jest 
edukacja w zakresie 
ochrony środowiska. 
Mamy też opracowa-

ną niedawno światową 
strategię edukacji. Ale 
aby to wszystko miało 
sens, trzeba dbać tak-

że o dobrostan zwie-

rząt, żeby ich życie  
w sztucznych warun-

kach było godne i jest 
jeden plan na ochro-

nę ginących gatunków 
zwierząt. Nie może być 
tak, że ogrody zoolo-

giczne robią swoje, inne  
instytucje zajmujące się 

zwierzętami także robią swoje i jesz-

cze ktoś zajmuje się edukacją. Ważny 
jest jeden plan, który tworzymy wraz 

Najważniejsze – ochrona zwierząt z Międzynarodową Unią Ochrony 
Przyrody i Jej Zasobów, który zmie-

rza do ochrony najbardziej zagrożo-

nych gatunków zwierząt.
– Czyli są to działania zespo-

lone…
– …bowiem okazało się, iż poje-

dyncze działania nie przynoszą za-

mierzonych skutków. Tym, o czym 
przed chwilą mówiłem, zajmuje się 
zarząd WAZA – czyli teraźniejszoś-

cią i przyszłością ogrodów zoolo-

gicznych. Mieliśmy ostatnio wspólną  
konferencję dotyczącą dobrostanu 
zwierząt w zoo, na którą zaprosiliśmy 
przedstawicieli organizacji, które  
nie są za ogrodami zoologicznymi. 
Próbujemy się dogadywać, a celem 
jest to, aby zwierzęta żyły godnie.

– Jak ludzie ze sobą nie rozma-
wiają, to zwierzęta cierpią…

– A my ze sobą staramy się roz-

mawiać, choć łatwo nie jest. Dodam 
jeszcze, że jestem odpowiedzial-
ny za finanse WAZA, ale nie wiem  
dlaczego (śmiech)…

Rozmawiał Sławomir Grymin

Prezes Radosław Ratajszczak z panterą mglistą

Okapi – symbol ginących gatunków
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Baborów 12

Domaszowice 9

Niemcza 10

Olesno 7

Pawłowiczki 7

Pieńsk 9

Starostwo Powiatowe w Kłodzku 10

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 5

Ujazd 5

Uraz 2

Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego 2

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego 3

Wisznia Mała 11

Zawonia 8

Żmigród 6


