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Z Biurem Podróży „Horyzonty” wędrowaliśmy w październiku do najciekawszych miejsc  
w Ugandzie i Rwandzie. Jednym z takich miejsc jest polski ślad – kościół pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Korony Polskiej w ugandyjskim Masindi, wybudowany przez polskich wygnańców,  
którzy dostali się tutaj w roku 1942, gdy po utworzeniu Armii Andersa ponad 120 tysięcy żołnierzy  
i ich rodzin opuściło Rosję i część trafiła właśnie do Masindi.

Budżet mamy rekordowy

Od przypadku do przyjaźni

Dobra passa trwa

– Mamy w tym roku rekordowy budżet w wysokości 140 mln zł – mówi 
ANTONI KOPEĆ, burmistrz Kątów Wrocławskich. – Staramy się, aby 
nasz budżet rósł nie tylko przez inwestycje logistyczne i produkcyjne, 
ale chcemy, by do niego dokładali się nasi mieszkańcy. Corocznie 
kwota z podatków dochodowych wzrastała o około 2 mln zł,  
ale aby ją powiększyć, uruchomiliśmy loterię meldunków. 

W październiku 1992 roku między Sycowem i niemiecką gminą Malsch 
podpisano deklarację przyjaźni i partnerstwa. Dwadzieścia pięć lat 
owego partnerstwa zaowocowało w tym roku październikowym 
wyjazdem grupy sycowian z burmistrzem SŁAWOMIREM KAPICĄ 
(szósty z prawej w pierwszym rzędzie) do Malsch, na obchody  
Dni Europejskich, gdzie bardzo serdecznie witał ich  
burmistrz Malsch ELMAR HIMMEL (piąty z prawej). 

– Z początkiem roku zakończyliśmy modernizację ratusza  
– podkreśla KRYSTIAN KOSZTYŁA, burmistrz Ścinawy. – Urząd 
marszałkowski przyznał nam dofinansowanie do modernizacji  
tego budynku i teraz czekamy na zwrot około 1,3 mln zł. W marcu 
odbyło się też otwarcie stadionu w Ścinawie, na jego kompleksową 
modernizację także otrzymaliśmy duże środki zewnętrze.

Gmina Pokój jest na Opolszczyźnie liderem w pozyskiwaniu finansowych środków unijnych.  
W październiku w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji zostały podpisane ważne dla lokalnej 
społeczności dwie umowy dotyczące dofinansowania rewaloryzacji obiektów zabytkowych w Pokoju. 
Umowy podpisali wójt BARBARA ZAJĄC (trzecia z prawej), marszałek województwa opolskiego 
ANDRZEJ BUŁA (drugi z prawej) i wicemarszałek STANISŁAW RAKOCZY (pierwszy z prawej).

Lider jakich mało
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Uganda i Rwanda 
pachnące Afryką
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Mity, fakty, opowiastki
Burmistrz wielkopolskiego Koła  

Stanisław M. niedawno został zatrzymany 

przez Centralne Biuro Antykorupcyjne  

w związku ze śledztwem dotyczącym 

ustawienia przetargów na śmieciarki  

i jest już szóstą osobą podejrzaną  

w tym śledztwie. Samorządowiec 

usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień 

wynikających z pełnionej przez niego 

funkcji. Z ustaleń śledczych wynika,  

iż miał wydać polecenie zorganizowania  

i przeprowadzenia w Miejskim Zakładzie 

Komunalnym w Kole przetargu na zakup 

śmieciarki w taki sposób, aby wymogi 

zamówienia spełniała oferta tylko jednej 

firmy, od której pojazd zakupiono.  

W zamian za tę przysługę sfinansowana 

została budowa siłowni plenerowej  

na terenie miasta. Przetarg miał wartość 

ponad 580 tys. zł, a wobec podejrzanego 

zastosowano poręczenie majątkowe, 

zawieszenie w pełnieniu funkcji 

burmistrza i dozór policyjny.  

Ma też zakaz kontaktowania się  

z osobami występującymi w śledztwie. 

Stanisław M. nie przyznał się do winy.  

W tej sprawie zatrzymano jeszcze pięć 

osób. Przedstawiciele wrocławskiej firmy 

mieli wejść w porozumienie  

z samorządowcami w związku  

z przetargami na dostawy samochodów 

do zbierania odpadów komunalnych. 

Przetargi ogłoszono w roku 2016  

i opiewały na 2,5 mln zł. Agenci z łódzkiej 

delegatury CBA zatrzymali wtedy 

prezesa i handlowca z wrocławskiej 

firmy zajmującej się dostawami 

m.in. specjalistycznych ciężarówek, 

prezesa Miejskiego Zakładu Usług 

Komunalnych w Kole, byłego prezesa 

tej spółki oraz pracownika Miejskiego 

Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie. 

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty 

dotyczące zmowy przetargowej.

• • •

Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego 

Marcin Witko poprosił mieszkańców  

o niewrzucanie monet do parkomatów, 

ponieważ urząd miasta nie może 

porozumieć się z firmą zarządzającą 

systemem parkowania. Firma ta 

wystąpiła o 50-procentowe podniesienie 

opłat za parkowanie, czego nie 

zaakceptował tomaszowski samorząd. 

Jeśli władze miasta nie porozumieją się  

z firmą Projekt Parking, to od nowego 

roku strefą płatnego parkowania  

będzie zarządzał Urząd Miasta  

w Tomaszowie Mazowieckim.

• • •

Jeden z długoletnich pracowników 

wydziału finansowego słupskiego 

Ratusza potajemnie nagrywał swoich 

przełożonych, ale szpiegowski proceder 

nie trwał długo, bowiem złapano go na 

gorącym uczynku. Urzędnika zwolniono 

za porozumieniem stron, lecz część 

radnych jest tym zbulwersowana 

i chciałaby upublicznienia sprawy, 

zgłoszenia jej do prokuratury oraz 

dyscyplinarnego zwolnienia szpiegunia. 

Prezydent Słupska Robert Biedroń 

nie skierował sprawy do prokuratury, 

bowiem twierdzi, że mogą to zrobić 

tylko ci, którzy byli nagrywani. Dariusz 

Smoliński ze słupskiego oddziału 

Państwowej Inspekcji Pracy podkreślił, że 

rozmowy w pracy mogą być nagrywane 

tylko przez przełożonego, o ile wcześniej 

powiadomi o tym podwładnych.  

W tym przypadku pracownik nagrywał 

kolegów bez poinformowania ich o tym. 

Nagrania do tej pory nie zostały jednak 

upublicznione.

• • •

Zachodniopomorska gmina Ostrowice ma 

zostać zlikwidowana i włączona do gminy 

Drawsko Pomorskie, a wszystko przez 

zadłużenie gminy sięgające 42 mln zł.  

Dużą część tej kwoty stanowią długi  

w parabankach, a zadłużenie przekroczyło 

411 procent wykonania ubiegłorocznych 

dochodów. Gmina Ostrowice zadłużona 

jest od wielu lat. W lipcu wojewoda 

zachodniopomorski spotkał się  

z mieszkańcami gminy, przedstawiając im 

trzy warianty: zniesienie gminy Ostrowice 

i włączenie jej do Drawska Pomorskiego, 

podział terytorialny Ostrowic między 

sąsiadujące gminy i trzeci – pozostawienie 

gminy w obecnym kształcie. Wybór miał 

zostać podjęty po konsultacjach  

z mieszkańcami. Wygrała opcja pierwsza. 

Warto też podkreślić, iż jedną z przyczyn 

problemów gminy Ostrowice jest jej 

położenie, bowiem gmina pozbawiona 

jest możliwości generowania dochodów 

własnych, gdyż 100 procent jej terenów 

objętych jest Programem Natura 2000. 

Bardzo popularny i szanowany przez 

mieszkańców wójt gminy Ostrowice 

rządził nią od roku 1998 i usiłował o nią 

walczyć – napisał nawet do Billa Gatesa 

o pomoc, ale nic to nie pomogło. Na 

początku ubiegłego roku władze gminy 

zawieszono i wprowadzono  

zarząd komisaryczny.

• • •

W ubiegłym roku z Łodzi do innych miast 

w Polsce wyjechało ponad 800 osób  

więcej niż przyjechało, a większy odpływ 

mieszkańców zanotowały jedynie 

Katowice, Bydgoszcz i Poznań. Ujemne 

saldo migracji odnotowało ponad 1,5 tys. 

gmin – największy bilans strat zanotowały 

Poznań (-1967), Bydgoszcz (-856)  

i Katowice (-852). W najgorszej dziesiątce 

znajdują się jeszcze Radom (-813), 

Sosnowiec (-719), Częstochowa (-659), 

Bełchatów (-622), Bytom (-577) i Zabrze 

(-557). Na drugim biegunie znajduje 

się Warszawa, która w roku ubiegłym 

zyskała aż 6571 mieszkańców. Powody 

do zadowolenia mają również Wrocław, 

Kraków, Gdańsk i Rzeszów – każde z tych 

miast powiększyło się o przynajmniej 

tysiąc osób.

• • •

Rada Miejska w Sosnowcu nie wniosła 

uchwały zmieniającej nazwę ronda 

Edwarda Gierka. Latem tego roku 

zorganizowano konsultacje społeczne 

w sprawie uhonorowania Edwarda 

Gierka, w których wzięło udział 12 tysięcy 

mieszkańców. Aż 96,7 proc. z nich było za 

upamiętnieniem I sekretarza KC PZPR  

przez nazwanie ronda lub ulicy  

w Sosnowcu jego nazwiskiem.

• • •

Wójt gminy Wiązownica Marian Ryznar 

(woj. podkarpackie) może stracić swoją 

posadę, bowiem według Prokuratury 

Rejonowej w Tarnobrzegu pobił  

26-letniego Alberta Dworaka, który  

w ubiegłym roku filmował go podczas 

koszenia traktorem gminnych terenów 

pod Łapajówką. Akt oskarżenia 

przeciwko wójtowi skierowano  

do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu.  

To nie pierwszy akt oskarżenia przeciwko 

wójtowi gmin Wiązownica, który wraz  

z trzema pracownikami gminy oskarżony 

jest także o nieprawidłowości finansowe 

i sprawę tę rozpatruje Sąd Okręgowy  

w Przemyślu. Co do pobicia, to 

Marianowi Ryznarowi przedstawiono 

dwa zarzuty – jeden dotyczy 

zniszczenia telefonu komórkowego 

poszkodowanego, drugi uszkodzenia 

ciała. Według poszkodowanego, gdy 

zaczął nagrywać wójta, ten wyskoczył 

z ciągnika, powalił go na ziemię i pobił. 

Wójt rozbił mu nos, zabrał telefon, 

którym rzucił o ziemię, a następnie 

wrzucił do wody. Wójt Marian Ryznar nie 

przyznaje się do winy i twierdzi, że Albert 

Dworak sam się przewrócił, a wcześniej 

wielokrotnie go nagrywał. Jeśli wójt 

zostanie skazany, najprawdopodobniej 

przestanie wójtować, a za zniszczone 

mienie i uszkodzenie ciała grozi mu  

do pięciu lat pozbawienia wolności.

Podglądacz samorządowy

Wrocławskie Muzeum Narodowe 
i jego oddziały to miejsca,  
w których dzieje się dużo.  
A w tej wielości znaleźć można  
czasami prawdziwe perełki.  
Zachęcamy do poszukiwań.

Zacznijmy jednak od gratulacji dla 

pracowników wrocławskiej placówki. 
Na początku listopada w Warszawie 
odbyło się podsumowania III Prze-

glądu Muzeum Widzialne. Jest to pro-

jekt oceniający działania wizerunko-

we związane z popularyzacją polskich 
muzeów. Muzeum Narodowe we Wro-

cławiu zdobyło dwa pierwsze miejsca: 
za kampanię promocyjno-marketingo-

wą Roku Kościuszkowskiego oraz za 

identyfikację wizualną Muzeum (nowe 
logo i działania z tym związane).

Zapewne na „nagrodę kościusz-

kowską” wpływ miał także zaprezen-

towany niespełna miesiąc temu komiks 
Szczepana Atroszki „Pół-Jankes, czyli 
Tadeusz Kościuszko w Ameryce”. Wy-

dawnictwo to jest efektem ogłoszone-

go przez Muzeum Narodowe konkur-
su. Opowieść o amerykańskich losach  
Tadeusza Kościuszki, o jego relacjach 
z ordynansem Agrippą Hullem, o in-

żynieryjnych dokonaniach za oceanem  
i wreszcie (w tle) o niespełnionej wiel-
kiej miłości do Ludwiki Sosnowskiej 
to coś nowego w ofercie wydawniczej 
Muzeum. A ja mam nadzieję, że ta pub-

likacja zainteresuje młode osoby do pójścia dalej, do większego zaintereso-

wania się postacią Tadeusza Kościusz-

ki i do czytania nie tylko komiksów…
Na pewno swoich „muzealnych wy-

znawców” znajdzie otwar-
ta ostatniego października 
wystawa „Moda na Crana-

cha” (można ją oglądać do 
30 grudnia). Znalazło się na 
niej około 50 prac z kręgu 
Lucasa Cranacha starszego, 
w tym kilkanaście namalo-

wanych przez niego same-

go. Skrzydlaty wąż – znak 
herbowy Lucasa Cranacha starszego – 
stał się znakiem firmowym intratnego 
rodzinnego przedsiębiorstwa. Widnieje  

on na tysiącu obrazów malowanych 
przez samego mistrza, jego synów, przy 
udziale licznych współpracowników 
i pomocników. Na wrocławskiej wy-

stawie obejrzymy m.in. nie-

zwykłą „Madonnę pod jod-

łami” czy „Salome z głową 
św. Jana Chrzciciela”.

Kolejne muzealne wyda-

rzenie to otwarta w pierw-

szych dniach listopada  
w Muzeum Etnograficz-

nym, oddziale wrocław-

skiego Muzeum Narodowe-

go, ekspozycja pn. „Ku nowemu życiu.  
Żydzi na Dolnym Śląsku w latach 1945- 
-1970”. To kolejna w tym roku, po  

Pół-Jankes i żydowskie historie

„Pe drom baro… Na wielkiej drodze. 
Od Cyganów do Romów”, prezentacja 
pokazująca losy ludzi. Bez wątpienia 
jest to też uzupełnienie realizowanego 
przez Muzeum Etnograficzne w 2014 
roku projektu „Lud i jego zwyczaje…”.

Kuratorka wystawy Tamara  
Włodarczyk podjęła się trudnej spra-

wy. „Odgruzowanie pamięci” zawsze 
bowiem jest zadaniem w jakiejś mie-

rze „niebezpiecznym”. Mam nadzieję, 
że ta wystawa o dolnośląskich Żydach 
to pierwszy krok w pokazywaniu na-

szej najnowszej historii związanej  
z historią Żydów na Dolnym Śląsku. 
Ciąg dalszy jest konieczny. Bo bez pa-

mięci nie ma przyszłości.
Tomasz Miarecki

Tamara Włodarczyk, kuratorka ekspozycji o powojennych losach Żydów na Dolnym Śląsku,  
podjęła się trudnego zadania
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Komiks o Tadeuszu Kościuszce to bardzo ciekawy pomysł wrocławskiego Muzeum Narodowego
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23 października podczas Wielkiej 
Gali Biznesu w Narodowym 
Forum Muzyki we Wrocławiu 
poznaliśmy Laureatów 14. edycji 
Konkursu „Dolnośląski Gryf  
– Nagroda Gospodarcza”. 

Kapituła konkursu pod przewodni-
ctwem prof. dra hab. Andrzeja Kalety 
– rektora Uniwersytetu Ekonomiczne-

go we Wrocławiu – spośród 24 nomi-
nowanych firm i samorządów wyłoni-
ła ośmiu laureatów tegorocznej edycji. 
„Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospo-

darcza” to wyjątkowe podziękowanie 

dla tych, którzy tworzą gospodarczą  
i społeczną przyszłość Dolnego Śląska. 
Zwieńczeniem konkursu jest coroczna 
Wielka Gala Biznesu, która przycią-

ga ważne dla regionu osoby ze świa-

ta biznesu, nauki, polityki i kultury. 
Konkurs przeznaczony jest dla przed-

siębiorstw i jednostek samorządu tery-

torialnego z Dolnego Śląska.
Konkurs „Dolnośląski Gryf – Na-

groda Gospodarcza” organizowany 
jest przez Zachodnią Izbę Gospodar-
czą – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, 
Związek Pracodawców Polska Miedź, 
Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego, Pracodawców RP, 
wspólnie z partnerem merytorycz-

nym: firmą PwCi mecenasem kon-

kursu: mBank SA. W finale 14. edy-

cji konkursu uczestniczyły – spośród 
160 zgłoszeń – 24 firmy i samorządy 
lokalne. Największą liczbę wniosków 
organizatorzy odnotowali w katego-

rii mikro- i małych przedsiębiorstw  
– ponad 50 zgłoszeń.

Laureaci 14. edycji
„Nagrody Gospodarczej”:
1. Nagroda za innowacyjny po-

mysł na biznes/rozwój dla mi-

Do 2035 roku polskie lotniska 
będą obsługiwać rocznie  
ponad 94 mln pasażerów,  
czyli trzy razy więcej  
niż w ubiegłym roku  
– wynika z najnowszej 
prognozy Urzędu  
Lotnictwa Cywilnego.  
Rok 2017 porty lotnicze 
powinny zamknąć liczbą  
39 mln odprawionych 
pasażerów. ULC zwraca też 
uwagę na to, że po pewnym 
spowolnieniu spowodowanym 
zagrożeniem atakami 
terrorystycznymi wzrasta  
ruch czarterowy,  
a Polacy znów zaczynają latać 
do Egiptu i Turcji.

– Pierwsze półrocze tego ro-

ku pokazuje bardzo wysoką dy-

namikę naszego rynku. Doszli-
śmy do prawie 18 mln pasażerów.  
W całym ubiegłym roku było to 
30 mln pasażerów.  
Cały czas mamy bar-
dzo wysok i  t rend 
wzrostowy – zarówno 
w obszarze Warszawy,  
jak i portów regional-
nych – mówi agencji 
informacyjnej Newseria Biznes 
Piotr Samson, prezes Urzędu Lot-
nictwa Cywilnego.

Dynamiczne lotniska
Według oficjalnych statystyk 

za pierwsze półrocze tego roku, 
polskie lotniska obsłużyły w su-

mie ponad 17 mln pasażerów, co 
oznacza 17-proc. wzrost rok do ro-

ku. Według prognoz ULC, na ko-

niec tego roku liczba pasażerów 
polskich lotnisk może sięgnąć już  
39 mln, czyli o 15 proc. więcej niż 
w całym 2016 roku.

– Liderem pozostaje Lotnisko 
Chopina w Warszawie, następnie 
mamy bardzo dobre wyniki lot-

nisk w Krakowie, Gdańsku i Wroc-

ławiu – tam cały czas utrzymuje 
się wysoka dynamika. Szacuje-

my, że w tym roku będziemy mieć  
w Polsce drugie lotnisko, które ob-

służy 5 mln pasażerów, i będzie to 
Kraków. Jest to w dużej mierze po-

wodowane zainteresowaniem tury-

stów zagranicznych tym, aby zwie-

dzać Polskę, odwiedzać Kraków  
i południową Polskę. Dlatego ruch 
cały czas tam wzrasta – mówi Piotr 
Samson.

Regionalne mają się nieźle
Warszawskie Lotnisko Chopina  

w pierwszym półroczu wyge-

nerowało prawie 
25-proc. wzrost ru-

chu pasażerskiego 
i odprawiło w su-

mie 6,97 mln osób. 
Wśród portów re-

gionalnych najszyb-

ciej rozwija się lotnisko Kraków-

-Balice (wzrost o 17 proc., do 2,7 mln  
pasażerów w pierwszej połowie 
2017 roku). Na trzecim miejscu 
plasuje się gdański port lotni-
czy im. Lecha Wałęsy (15-proc. 
wzrost, do 2,1 mln pasażerów).

– Zakładamy, że – zgodnie z pla-

nem rządu – rolę Lotniska Chopina 
przejmie Centralny Port Komuni-

kacyjny. Natomiast cały czas roś-

nie dynamika lotnisk regionalnych, 
takich jak Kraków, Gdańsk, Wroc-

ław, Katowice, Poznań. Docelowo, 
w długoterminowych prognozach, 
w 2030 roku liczba pasażerów od-

latujących z lotnisk regionalnych 
będzie większa niż liczba pasaże-

rów odlatujących z Warszawy i cen-

tralnej Polski – mówi Piotr Samson.

Skracanie dystansu
Urząd Lotnictwa Cywilnego 

podkreśla, że Polska nadrabia dy-

stans dzielący ją od rynków za-

chodnioeuropejsk ich, dlatego  
w kolejnych latach należy spodzie-

wać się dalszych dynamicznych 
wzrostów. Według najnowszej pro-

gnozy ULC, w 2035 roku polskie 
lotniska odprawią ponad 94 mln 
pasażerów, czyli niemal trzykrot-
nie więcej niż w 2016 roku.

– Szacujemy, że tak zwany 
wskaźnik mobilności wzrośnie  
z poziomu 0,9 do poziomu 3,0.  
To oznacza, że przeciętny Polak 
będzie trzy razy w roku podróżo-

wał samolotem. To poziom, któ-

ry jest obecnie średnią europej-
ską. My cały czas jeszcze gonimy  
Europę, ale zakładamy, że w ciągu 
kolejnych 15-20 lat poziom życia  

i dostępne środki na gospodarstwo 
domowe będą na tyle wysokie, że 
Polacy będą mogli sobie pozwolić 
na przynajmniej trzy podróże sa-

molotem w ciągu roku – progno-

zuje Piotr Samson.

Czartery rosną w siłę
Prezes ULC zwraca uwagę na to, 

że w pierwszym półroczu wzrosło 
zainteresowanie lotami czartero-

wymi. Czartery obsłużyły już po-

nad 1,3 mln pasażerów (o 238 tys. 
pasażerów więcej w porównaniu 
z analogicznym okresem roku po-

przedniego). W ubiegłym roku ten 
segment odnotował duże straty.

Najpopularniejszymi kierun-

kami podróży były Grecja i Hi-
szpania. Jednakże w pierwszym 
kwartale br. największy wzrost 
ilościowy odnotowano w przy-

padku Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich oraz Karaibów (ruch  
w tym kierunku wzrósł o 55 proc.), 
zwłaszcza Kuby i Dominikany.  
Na powrót popularnością zaczyna-

ją się cieszyć Egipt i Turcja, czyli 
kilka lat temu ulubione wakacyjne 

cele podróży Polaków.
– Dynamika lotów czartero-

wych wzrasta nawet o 40 proc., 
co jest związane z uspokojeniem 
nastrojów w Egipcie i Turcji. Wi-
dzimy stopniowy powrót do tych 
kierunków i myślę, że ten trend 
będzie kontynuowany. W ubie-

głym roku Polacy przestraszyli się 
tego, co działo się w Turcji, Tune-

zji i Egipcie, więc często wybierali 
wakacje w kraju. W tym roku na-

stąpił już powrót do podróżowania 
do Afryki Północnej – mówi Piotr 
Samson.

Najwięcej pasażerów w pierw-

szym półroczu 2017 roku obsłużyły 
linie Ryanair, PLL LOT oraz Wizz 
Air. Poza podium, na czwartym 
miejscu, znalazła się Lufthansa.  
Z kolei wśród linii czarterowych 
największą popularnością cieszy-

ły się Enter Air, Travel Service  
i Small Planet – podaje ULC. 

(news)

No to 
sobie 
polatamy

Gryfy zostały rozdane kro- i małych przedsiębiorstw  
– Browar Stu Mostów Sp. z o.o 

2. Nagroda za innowacyjny po-

mysł na biznes/rozwój dla śred-

nich i dużych przedsiębiorstw  
– DFME Sp. z o.o.  

3. Ambasador Dolnego Śląska  
– Zakłady Porcelany Stołowej 
„Karolina” Sp. z o.o.  

4. Nagroda  za społeczną odpo-

wiedzialność firmy – SITECH  

Sp. z o.o. 
5. Nagroda  dla samorządów za suk-

ces w tworzeniu własnej, lokalnej 
marki – Gmina Polanica-Zdrój  

6. Nagroda dla Pioniera Wieku Cy-

frowego – Miejskie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji 

7. Dolnośląski Produkt Roku  
– KORBANK S.A.  

8. Sukcesja z sukcesem – Pneumat 
System Sp. z o.o.   
Podczas tegorocznej edycji przy-

znano również Specjalnego Gryfa  
i tytuł Osobowości Dolnego Śląska. 
Otrzymał ją Radosław Ratajszczak, 
prezes wrocławskiego ogrodu zoo-

logicznego.

Konkurs „Dolnośląski Gryf  
– Nagroda Gospodarcza” to kon-

kurs przeznaczony dla przedsię-

biorstw i jednostek samorządu te-

rytorialnego z Dolnego Śląska. 
Jego pierwsza edycja odbyła się  
w 2004 roku. 

(umwd, mnm)

LOT – nasz narodowy przewoźnik – wrócił do gry na światowych rynkach 

Warszawskie Lotnisko Chopina w pierwszym półroczu wygenerowało prawie 25-proc. wzrost  
ruchu pasażerskiego 
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Wśród portów 
regionalnych 
najszybciej rozwija 
się lotnisko 
Kraków-Balice.
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Z ANDRZEJEM KOSENDIAKIEM, 
dyrektorem  
Narodowego Forum Muzyki  
im. Witolda Lutosławskiego  
we Wrocławiu  
rozmawia Anita Tyszkowska

– W czasie tegorocznej Wratislavii  
Cantans zachwyciły mnie Widma 
Moniuszki w wersji operowej…  
Z jednej strony znakomite muzycz-
nie, z drugiej – fascynujące teatral-
nie. Był to spektakl naprawdę niesa-
mowity, który budził jedną jeszcze 
– poza radością odbioru świetnego 
dzieła – refleksję nad zmianami, tak 
Wratislavii, jak i samego Narodo-
wego Forum Muzyki. Wratislavia 
rozszerzyła skrzydła, którymi przy-
garnia muzykę, podobnie – NFM, 
którego program zrobił się niepraw-
dopodobnie różnorodny. Wystarczy 
choćby popatrzeć na programy kon-
certów – w jednym Vivaldi i Rafał 
Augustyn, Bach i Hanna Kulenty…

– Chcę, żeby tak było! Jest tak wiel-
kie bogactwo różnych gatunków mu-

zyki, że warto czasami wyjść poza 
ustabilizowane upodobania – wiado-

mo, słuchamy tego, co znamy i lubi-
my, ale my tu, w NFM, chcemy stwo-

rzyć sytuację, w której będzie okazja 
do kontaktu z muzyką, której być mo-

że nie znamy, ale którą na pewno mo-

żemy polubić, i stąd tak wielka róż-

norodność. Poza tym są różne gusta  
– a my chcemy, aby naszą publicznoś-
cią byli wszyscy, nie tylko ci, którzy 
mają jakiś bardzo wykrystalizowany 
pogląd na jeden rodzaj muzyki, są te-

go rodzaju muzyki fanami. Narodowe 
Forum Muzyki jest otwarte dla wszyst-
kich, którzy są na muzykę otwarci…

– I to jest główna linia progra-
mowa NFM?

– Cóż, ktoś może powiedzieć, że 
wszystko – znaczy nic, ale przecież 
nam nie chodzi o to, aby oferować 
wszystko, co jest możliwe! Często jed-

nak poprzez zestawienie w jednym 
programie utworów sobie pozornie 
odległych poznajemy oblicze muzy-

ki, jakiego byśmy się nie spodziewali. 
Różnorodność wzbogaca – my mamy 
wiele bardzo różnych festiwali, wiele 
różnych zespołów artystycznych, któ-

re szukają swojego artystycznego ob-

licza: swojej artystycznej tożsamości 
gdzie indziej szuka Orkiestra Leopol-
dinum, gdzie indziej – Wrocławska 
Orkiestra Barokowa czy nasze drob-

niejsze zespoły…
– Jest ich w sumie…?
– Trudno policzyć! (śmiech) Tak 

naprawdę to dwanaście. Chodzi nam  
o otwarcie na różnorodność – to  
z jednej strony, z drugiej zaś o pilno-

wanie, aby oferta była ambitna, aby 

nie proponować zbyt łatwej muzyki, 
zbyt łatwych rozwiązań. To jest klucz 
do rozumienia Narodowego Forum  
Muzyki i to można odnaleźć w progra-

mie, który przygotowaliśmy na sezon 
2017/2018.

– Warto się już z nim zapoznać, 
wydarzeń jest bardzo wiele. Znów 
pojawi się w NFM taniec…

– To jest gatunek sztuki, który do 
tej pory był we Wrocławiu słabo re-

prezentowany, my proponujemy zna-

komite zagraniczne zespoły i myślę, 
że ten cykl będzie nam w kolejnych 
latach towarzyszył. Mogę też zdradzić 
pewną tajemnicę – otóż chciałbym od 
przyszłego sezonu ofertę NFM posze-

rzyć o poezję, związaną z muzyką… 
Tak czy inaczej, rytm sezonu wyzna-

czają z jednej strony koncerty, odby-

wające się cyklicznie: piątki – Orkie-

stra Filharmonii Wrocławskiej, sobota, 
niedziela – koncerty innych zespo-

łów, bądź gościnnych, bądź naszych,  
i w czwartki – muzyka kameralna. 
Kalendarz jest mocno uporządkowa-

ny. Poza tym jeden tydzień w mie-

siącu zawsze jest tygodniem eduka-

cyjnym, zapraszamy wtedy dzieci  
w różnym wieku i młodzież, w niedzie-

lę – rodziny. Rytm jest więc wyznacza-

ny przez ten stały układ koncertów, oraz 
oczywiście przez festiwale. Za nami  
Wratislavia Cantans, przed nami 
za chwilkę – Jazztopad, tradycyjnie  
z wielką gwiazdą, tym razem Herbie 
Hancockiem. Mamy także Charlesa 
Lloyda, który jest z festiwalem zaprzy-

jaźniony, i wiele innych znakomito-

ści… Następnie Festiwal Noworocz-

ny, a potem – Musica Polonica Nova 
(która pojawia się naprzemiennie z fe-

stiwalem Musica Electronica Nova),  
w tym roku zaprojektowana przez no-

wego szefa artystycznego, Pawła Hen-

dricha, a potem Leo Festiwal i w wa-

kacje – Forum Musicum, czyli festiwal 
muzyki dawnej.

– Otworzyliście się też na formy 
teatralne, na operę… Zaprzyjaźni-
liście się z sąsiadami?

– Przy placu Wolności jest kilka 
instytucji kultury – NFM, Muzeum 
Miejskie, Muzeum Teatru… I oczy-

wiście – Opera Wrocławska, z którą 
podjęliśmy współpracę. Opera jako 
gatunek będzie się pojawiać w NFM, 
ale raczej w wersji estradowej, z rzadka 
będziemy pokazywać wersję sceniczną 
– jak Widma Moniuszki, które wciąż 
są dla nas wielką fascynacją i wielką 
przygodą. Bardzo się cieszę, że zostały 
nagrane przez TVP i pokazane w TVP 
Kultura! Mieliśmy też piękne, półsce-

niczne wykonanie Powrotu Ulissesa 

Monteverdiego, wykonane przez ze-

społy sir Johna Eliota Gardinera w cza-

sie tegorocznej Wratislavii. 
Współpraca z Operą Wrocławską 

w tym sezonie przejawi się w tym, że 
będziemy uczestniczyli w premierze 
Orfeusza i Eurydyki Christopha Willi- 
balda Glucka w reżyserii Mariusza 
Trelińskiego, zagra nasza Wrocławska 
Orkiestra Barokowa, a kierownikiem 
muzycznym całego przedsięwzięcia 
jest szef WOB, Jarosław Thiel. Pre-

miera odbędzie się w grudniu, a na 

wiosnę będzie kilka powtórzeń te-

go spektaklu. Bardzo się cieszę na tę 
współpracę, bo uważam, że niesie ona 
zawsze ciekawą perspektywę i nowe 
wartości.

– Kiedy się rozmawia o nowym 
sezonie instytucji muzycznej, za-
wsze musi paść pytanie o gwiazdy…

– Nie dziwę się temu! Lubimy się 
przecież ogrzać w ich blasku i lubimy 
też mieć poczucie, że jesteśmy częś-
cią świata. Jasne, można sobie włą-

czyć telewizor i obejrzeć ja-

kąś transmisję z Metropolitan 
Opera lub innej sławnej sa-

li koncertowej czy operowej, 
ale to nie to samo co kontakt  
z muzycznymi wielkościami 
na żywo. A tak teraz we Wroc-

ławiu jest, że to tutaj przyby-

wają znakomici artyści! Bar-
dzo się cieszę, że przyjeżdżają 
także po to, aby współpraco-

wać z naszymi zespołami. 
Na przykład: otwarcie sezonu  
– Midori! Rzadko się zdarza, 
żeby na otwarcie regularne-

go sezonu filharmonicznego 
przyjeżdżała gwiazda takiego 
formatu! Do tego wspomniany 
Herbie Hancock czy inni zna-

komici jazzmani, którzy – jak 
choćby Charles Lloyd – Wroc-

ław odwiedzają regularnie.
– Czyli jesteśmy w czo-

łówce.
– Tak! Chciałbym tu po-

wiedzieć o dwóch zespo-

łach z absolutnego świato-

wego topu, które 
w tym roku wy-

stąpią w Narodowym  
Forum… Pierwszy to  
Budapest Festival Orche-

stra pod dyrekcją Ivána 
Fischera, która wystąpi  
6 grudnia. Byli już u nas  
w zeszłym sezonie, w mar-
cu 2016 roku, i w moim 
przekonaniu był to najlepszy koncert, 
jaki usłyszałem w NFM.

– III Symfonia Mahlera… Tego, 
jak ją zagrali, nie da się zapomnieć.

– Oni przyjeżdżają, bo chcą tutaj 
występować, to była ich inicjatywa, 
aby kontakty z NFM były częstsze, 
więc będziemy mieli szczęście usły-

szeć ich w grudniu. Bardzo się cieszę, 
bowiem ten niezwykły zespół będzie 
też u nas w roku 2019, i to nie tylko po 
to, aby u nas grać, ale także aby nagrać 
płytę we wspaniałym wnętrzu Forum, 
i to z udziałem naszego chóru. 

Na wiosnę zaś przyjedzie do 
nas najlepsza orkiestra londyńska  
– Philharmonia Orchestra i na jej cze-

le Esa-Pekka Salonen, kolejna legenda 
muzyki… Ta współpraca z najlepszy-

mi światowymi zespołami jest więc 
kontynuowana i wciąż się rozwija.

– Ja ogromnie się cieszę na ba-
chowską Pasję Jana w wykonaniu 
Dresdner Kammerchor i Wrocław-
skiej Orkiestry Barokowej. Dyry-
gował tym koncertem będzie Hans-
-Christoph Rademann. 

– To też dłuższa współpraca,  
Rademann pojawia się regularnie. 
Podtrzymujemy tradycję wykony-

wania Bachowskiej Pasji w Wielkim  
Tygodniu, ale ten koncert odbędzie się 
nie we środę, lecz we wtorek, bowiem 
w środę zespoły wystąpią w Niem-

czech. Tu warto wspomnieć, że nasza 
filharmonia jest mocno obecna w ży-

ciu koncertowym Europy, bo na razie 
mówimy o tym, co u nas, ale trzeba też 
powiedzieć, że nasze zespoły są bar-
dzo chętnie zapraszane na koncerty 
za granicą. W tym roku, późną zimą, 
mamy duże tournée po Europie, gdzie 
wystąpimy w bardzo prestiżowych sa-

lach koncertowych. Bardzo się cieszę, 
że zespół ma taki prestiż, że jest takie 
zainteresowanie naszymi występami.

– To wielka satysfakcja, także 
dla wrocławskich melomanów, któ-
rzy NFM pokochali. Oczywiście, 
także dzięki różnorodności propo-
zycji, jaką NFM nam ofiarowuje… 
A czy jest muzyka, której by pan za 
progi NFM nie wpuścił?

– Tak, oczywiście! Jest bardzo 
spory obszar takiej muzyki, nie każ-

dy może wystąpić w Narodowym 
Forum Muzyki. Często różne agen-

cje koncertowe oferują nam rozmaite 
projekty, chcą wynająć sa-

le, aby zaprezentować swo-

ich artystów, ale my bar-
dzo starannie analizujemy 
programy, przyglądamy 
się wykonawcom i zda-

rza się, że odmawiamy ze 
względu na poziom arty-

styczny. Po prostu uważa-

my, że ci soliści czy zespo-

ły – póki co, może… – nie wpisują 
się w nasze wymagania dotyczące 
standardu artystycznego.

– Noblesse oblige znaczy?
– Tak! Szlachectwo (muzyczne) 

rzeczywiście zobowiązuje – chcemy, 
aby nasi słuchacze, aby ci, którzy do 
NFM przychodzą, mieli pewność, że 
to, co usłyszą, będzie na odpowied-

nim poziomie artystycznym. I wcale 
nie musi to być muzyka z tak zwane-

go głównego nurtu! Mamy dużo wy-

konań kontrowersyjnych artystycznie, 
zamawiamy utwory, jest wiele nowej 
muzyki. Nie koncentrujemy się tylko 
na tak zwanej muzyce poważnej, ma-

my rozrywkę, ale chcemy, aby to była 
bardzo dobra rozrywka, a nie jakieś 
byle co…

Różnorodność
– klucz do NFM

– Chodzi nam o otwarcie na różnorodność – to z jednej strony, z drugiej zaś o pilnowanie, aby oferta była ambitna, 
aby nie proponować zbyt łatwej muzyki, zbyt łatwych rozwiązań – podkreśla dyrektor Andrzej Kosendiak
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Pielgrzymka

Urząd Gminy w Pielgrzymce
Pielgrzymka 109a/1
59-524 Pielgrzymka

tel. 76 877 50 13, 76 877 50 26 
fax 76 743 70 00, 76 877 50 13 w. 116

sekretariat@pielgrzymka.biz
www.pielgrzymka.biz

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

Organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia i lokalne 
grupy działania są na mapie 
samorządowej Polski wartością 
nie do przecenienia. Skupiają 
ludzi wokół świetnych 
pomysłów, integrują lokalne 
społeczności, wzbogacają 
infrastrukturę i pokazują, 
że gdy się chce, to można 
zdziałać niemało – tak jak to 
jest w dolnośląskiej gminie 
Pielgrzymka.

– Staramy się w miarę naszych 
możliwości wspierać stowarzyszenia 
i organizacje pozarządowe działające 
na terenie naszej gminy – mówi wójt 
Tomasz Sybis. – Współpracujemy od 
początku z Lokalną Grupą Działania 
Partnerstwo Kaczawskie i składamy 
wnioski o dofinansowania zadań. Poza 
tym w Czaplach działa Fundacja 
Heron i jest jeszcze Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka. 
Od wielu lat zachęcaliśmy ludzi właś-
nie do zakładania fundacji i stowa-
rzyszeń i teraz zbieramy tego owoce. 
Organizacje te są dla naszej gminy 
partnerami, składają wnioski o dofi-
nansowanie zadań i potrafią dobrze 
pracować. Istotne jest także to, że 

w tym naborze można było otrzy-
mać stuprocentowe dofinansowania 
do inwestycji. Oczywiście, wymaga 
to pracy i odpowiedniego zaangażo-
wania, ale od tego jest urząd gminy 
i jego pracownicy, aby w razie czego 
przyjść z pomocą.

Stowarzyszenie – przy współpra-
cy z gminą – zajmie się zagospoda-
rowanie parku w Pielgrzymce, na co 
otrzymano dofinansowanie w wyso-
kości 65 236 zł. Dzięki temu m.in. te-

ren zabytkowego parku 

zostanie wyprofilowa-
ny, będzie przeprowa-
dzone korytowanie, wy-
konana podbudowa pod 

nawierzchnię mineralną 
parkowych alejek, za-
montowane tablice infor-

macyjne, ławki, stalowe 
śmietniki i wyremon-
towane nawierzchnie 
dwóch mostków. – Dzięki temu park 

w Pielgrzymce zyska no-
wy blask, będzie częściej 
odwiedzany i stanie się faj-
nym miejscem spotkań tu-
rystów i mieszkańców wsi 
– ocenia Wioleta Michalczyk, 
prezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Wsi Piel-
grzymka. – Realizujemy tak-
że, dzięki finansowaniu przez 
mBank, projekt „Matematy-
ka w przyrodzie i najbliż-
szym otoczeniu”, w którym 
dzieci np. mierzą pnie drzew 
czy wielkość płyty boiska. 
Ponadto organizujemy wiele 
różnorakich imprez, wydaje-
my książki, a w sumie do tej 
pory zajęliśmy się już pięcio-
ma różnymi projektami.

Jak się chce, to się ma
– Za to naszym priorytetem jest 

jak najwszechstronniejszy rozwój wsi 
Czaple – wyjaśnia prezes Fundacji 
Heron Ewelina Szkutnik. – Zależy 
nam na tym, aby nasze sołectwo by-

ło atrakcyjne pod wzglę-
dem turystycznym, tak-
że dzięki zasobom 
geologicznym naszej 
ziemi, które okraszone 
są skamielinami, małża-
mi i rozgwiazdami.

Dzięk i dof inan-
sowaniu wynoszące-
mu 110 241 zł, we wsi 
Czaple zostaną zamon-
towane elementy ma-

łej architektury: dwie drewniane al-
tany, ławki ze stolikami, huśtawki, 
grill, śmietniki, tablice, drewutnia, 
stojaki na rowery oraz zadaszenie 
sceny. – Powstanie zatem – dodaje 
prezes Ewelina Szkutnik – nowo-
czesne, pełne walorów miejsce tury-
styczne nawiązujące do Wioski Pia-
sku i Kamienia, prowadzonej przez 
mieszkańców wsi – miejsce spo-
tkań podczas wizyt studyjnych, wi-
zyt na szlaku geologicznym i krzyży 
oraz miejsce spotkań mieszkańców 
wsi. Ponadto dzięki dofinansowaniu 
od LGD Partnerstwo Kaczawskie 
w przyszłym roku stworzymy cie-
kawą ścieżkę geodezyjną „Spacer 
po dnie morza kredowego”.

– A w naszej wsi Twardocice 
Ochotnicza Straż Pożarna jest je-
dynym stowarzyszeniem i tylko my 

mogliśmy pozyskać dofinansowanie 
na utworzenie miejsca turystyczno-
-rekreacyjnego – podkreśla strażak 
i społeczniczka Renata Jaworska. 
– Dostaliśmy na to 59 992 zł i do 
sierpnia przyszłego roku zamontowa-
ne zostanie wyposażenie zewnętrznej 
siłowni, altany, ławki, grill, śmietniki, 
tablica i drewutnia. Powstanie świetne 
miejsce do spędzania wolnego czasu, 
jakiego w Twardocicach do tej pory 
nie było.

To, co dzieje się w gminie 
Pielgrzymka, jest przykładem tego, 
jak można zmieniać swoje otocze-
nie, jeśli skrzykną się ludzie lubią-
cy pracować i kochający swoje małe 
ojczyzny. S.G. (TS)

Renata Jaworska z OSP Twardocice 

Wójt Tomasz Sybis

30 września 2017 r. w Zielonej 
Osadzie w Kiełczowie odbyła 
się impreza plenerowa pn. 
„Pożegnanie lata w Powiecie”, 
podczas której przeprowadzony 
i rozstrzygnięty został konkurs pn. 
„Kulinarny Powiat Wrocławski”. 
Wydarzeniu towarzyszyły 
również inne atrakcje, 
m.in. musztra paradna, występy 
muzyczne i artystyczne, konkursy 
z nagrodami, a także wiele innych 
atrakcji dla dzieci i dorosłych.

– Gospodarzami „Pożegnania la-
ta…” byli starosta Roman Potocki 
i przewodniczący Rady Powiatu Wroc-
ławskiego Ryszard Jaroń. Pierwsza 
część wydarzenia była prawdziwym 
spektaklem kulinarnym, który podbił 
zmysły nie tylko komisji konkursowej, 
ale również zgromadzonej publicz-
ności. – Mam nadzieję, że dzisiejsze 
wydarzenie przerodzi się w cyklicz-
ną imprezę Powiatu Wrocławskiego 
– powiedział, witając gości, starosta 
Roman Potocki. – Gdy oglądam te 
wszystkie pyszności na stołach, to ża-
łuję tylko, iż jestem już po obiedzie. 
Z zaprezentowanych tu dziś wspania-
łych kulinarnych dzieł sztuki przy-
gotujemy kalendarz Powiatu Wroc-
ławskiego, a ponadto na podstawie 

prezentowanych przepi-
sów zostanie opracowa-
na pierwsza w historii 
naszego powiatu książ-
ka kucharska. 

Do konkursu przy-
stąpiło 24 uczestni-
ków, którzy w sumie 
zaprezentowali 20 dań 
głównych i 19 deserów. 
Wszystkie potrawy za-
skakiwały smakiem 
i wyglądem, jednak klu-
czowym kryterium oce-

ny było nawiązanie do tradycji kulinar-
nych przekazywanych z pokolenia na 

pokolenie. Komisja miała niezwykle 
trudne zadanie. Po zakończeniu degu-

Lato odeszło ze smakiem
stacji i analizie serwowanych potraw, 
komisji pod przewodnictwem Julki 
Cymbaluk, 10-letniej zwyciężczyni 
II edycji MasterChef Junior, udało się 

wyłonić zwycięzców.
Podczas „Pożegnania la-

ta w Powiecie” przybyli go-
ście mieli okazję obejrzeć 
wiele niecodziennych atrak-
cji, jak wspomniana wcześ-
niej musztra paradna Orkie-
stry Reprezentacyjnej Wojsk 
Lądowych z Wrocławia, 
w znanych coverach wystą-
piły lokalne talenty – młode 
mieszkanki powiatu wroc-
ławskiego Nikoletta Żmuda 
i Ola Gajewska oraz grupa 
muzyczna z Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Sobótce 
i zespół Marvikal. Ponadto uczestni-

kom imprezy czas uprzyjemnił wy-
wodzący się z Kątów Wrocławskich 
zespół ludowy Dyszkant oraz arty-
styczny pokaz mody przygotowany 
przez Lilianę Borowską Pona. Na za-
kończenie można było podziwiać Teatr 
Ognia FIRE MIME z Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach 
i zespół COINCIDENCE, który wy-
konał covery przebojów największych 
gwiazd muzyki pop, funk, jazz i rocka.

„Pożegnanie lata w Powiecie” była 
to impreza oparta na dobrym pomy-

śle, o bogatej różnorodności programu 
i świetnej organizacji. Zatem coś do-
brego dla ducha, a przy tym – wyśmie-
nitego dla podniebienia.

S.G. (TS) 

 
Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie, stowarzyszenia i inne podmioty działające na rzecz obszarów wiejskich 
Kategoria DESER: I miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Chrząstawie Małej (curol), II miejsce Stowarzyszenie 
Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych w Siechnicach (deser brzoskwiniowy), III miejsce Stowarzy-
szenie Krzyś – Byś Kolorowo Żył (jabłeczniko-orzechowiec). 
Kategoria DANIE GŁÓWNE: I miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Stępiniu (faszerowana kaczka z wątróbką i ka-
szą), II miejsce Ratowickie Koło Gospodyń i Gospodarzy („Niezły pasztet” z królika), III miejsce Stowarzyszenie 
w Kobiecym Kręgu (warkocz z polędwicy).
Osoby indywidualne 
Kategoria DESER: I miejsce Ewa Przyłucka-Strażecka (serniczek tradycyjny nadziany bakaliami), II miejsce Zofia 
Kuśmierek (ciasto malinowo-bezowe), III miejsce Zuzanna Smereka (bajaderka trzy w jednym). 
Kategoria DANIE GŁÓWNE: I miejsce Katarzyna Moroz (pierogi w trzech odsłonach), II miejsce Ewa Przyłucka-
-Strażecka (śląskie roladki z dodatkami też po śląsku), III miejsce Małgorzata Blichert (kaczka w buraczkach 
w towarzystwie nadzianego ziemniaczka).

WYNIKI KONKURSU „KULINARNY POWIAT WROCŁAWSKI”

Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego Ryszard Jaroń (z lewej) i starosta 
Roman Potocki podziwiali dzieła kulinarnych mistrzyń
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Urząd Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie

Rynek-Ratusz 1
55-080 Kąty Wrocławskie

tel. 71 390 72 00, 71 390 72 06
fax 71 390 72 01

urzad@katywroclawskie.pl
www.katywroclawskie.pl

Kąty Wrocławskie

Rozmowa z burmistrzem  
Kątów Wrocławskich  
ANTONIM KOPCIEM

– Wieść gminna niesie, że był 
pan w Norwegii, ale zapewne nie na 
wczasach.

– Nie wypoczywałem, tylko byłem 
członkiem delegacji Agencji Rozwoju 
Aglomeracji Wrocławskiej i uczestni-
czyłem w norweskich targach Smart 
City. Wraz z innymi kolegami samorzą-

dowcami, m.in. z Kobierzyc i Wiszni  
Małej, staraliśmy się także promować 
tam nasze małe ojczyzny.

– Zatem była to wizyta robocza.
– Na tych targach prezentowano 

różne rozwiązania dotyczące funkcjo-

nowania nowoczesnych miast w przy-

szłości i uważam, że udział w takich 
spotkaniach poszerza horyzonty i po 
prostu uczy. Pokazuje też cele – cza-

sami dalekosiężne i przyszłościowe –  
i w jakich kierunkach powinny rozwi-
jać się miasta. A przecież trzeba brać 
przykład i uczyć się od najlepszych. 
Oczywiście, z różnych powodów nie 
wszystkie rozwiązania da się przenieść 
na grunt krajowy, są to powody często 
finansowe, a także mentalne, ale wi-
zję rozwoju miasta powinno się w ja-

kiś sposób sobie ukształtować i do niej 
konsekwentnie dążyć. Wtedy następu-

je rozwój, a nie smutna stagnacja.
– Niedawno byłem w starostwie 

powiatu wrocławskiego na miłej 
uroczystości podpisania przez mar-

szałka Cezarego Przybylskiego i sta-
rostę Romana Potockiego umowy 
dotyczącej dofinansowania przebu-
dowy drogi powiatowej 2000D od 
zjazdu z autostrady A4 przez miej-
scowości Kilianów, Piławę i Milin 
do Mietkowa. Czy gmina Kąty Wro-
cławskie usatysfakcjonowana jest tą 
inwestycją?

– Jak najbardziej, ponieważ część 
tej drogi przebiega przez teren naszej 
gminy i gmina Kąty Wrocławskie też 
będzie partycypować w kosztach te-

go zadania. Chcę również podkre-

ślić, że droga ta stanowi dla nas waż-

ną gospodarczo magistralę, bowiem 
właśnie przy niej znajdują się nasze 
złoża piasku i żwiru. Ponadto realiza-

cja tego zadania poprawi bezpieczeń-

stwo – także dzięki budowie chodnika  
w Kilianowie. W zasadzie bez tej dro-

gi obsługa dwóch zakładów 
górniczych byłaby niemożli-
wa. Z jednej strony,  dzięki 
tej drodze odbywa się wy-

wóz kopalin, z drugiej stro-

ny, wiedzie ona do gminy 
Mietków, będącej – w du-

żej mierze dzięki zalewowi –  
atrakcyjną turystycznie,  
a przecież mieszkańcy na-

szej gminy właśnie tą drogą 
przemieszczają się w kierun-

ku Mietkowa, aby odpocząć 
w weekend.

– Tego samego dnia 
podpisano w starostwie 
umowę dotyczącą współ-
finansowania przebu-
dowy i modernizacji do-
mu dziecka w Kątach  
Wrocławskich.

– Jestem bardzo zadowolony z te-

go, że Powiat Wrocławski ma pomysł 
na zagospodarowanie tych obiektów. 
Powstanie tam m.in. dom dzienne-

go pobytu dla seniorów, co wpisuje 
się także w kącką strategię spojrzenia 
na naszych seniorów. Powstała u nas 
Gminna Rada Seniorów, mająca różne-

go rodzaju oczekiwania wobec władz 
samorządowych gminy Kąty Wroc-

ławskie, a my w miarę możliwości fi-
nansowych staramy się uwzględniać 
przynajmniej część ich postulatów. 
Przykładem tego jest m.in. wprowa-

dzenie niskopodłogowego autobusu 
do naszej komunikacji gminnej, ale 
jednym z postulatów Gminnej Rady  
Seniorów było utworzenie domu dzien-

nego pobytu dla seniorów, w którym 
mogliby się spotykać i porozmawiać. 
Zatem współdziałanie w tej sferze ze 
starostwem wrocławskim jest dla nas 

bardzo cenne i cieszę się z tych ostat-
nich działań Powiatu.

– A jak pan ocenia pierwsze trzy 
kwartały tego roku?

– Dzisiaj nie można jeszcze podsu-

mować całego roku 2017, ale mogę po-

wiedzieć, iż czas biegnie niesamowicie 
szybko i w tym roku mamy mnóstwo 
zaplanowanych inwestycji. Z drugiej 
strony, nie jesteśmy jakąś wyspą, funk-

cjonujemy w ramach pewnej rzeczywi-
stości, a jest ona dzisiaj taka, że brakuje 
rąk do pracy, ponieważ rynek wyko-

nawców dramatycznie się skurczył.
– Czym to skutkuje?
– Między innymi tym, że wyko-

nawcy – ze względu na brak możliwo-

ści przerobowych – nie zawsze chcą 
brać udział w ogłaszanych przez nas 
przetargach, co komplikuje prace wie-

lu samorządom. Ale cieszę się, że na 
głównych, strategicznych zadaniach 
przez nas realizowanych wykonaw-

cy są i inwestycje nie są opóźnione.  
To przede wszystkim budowa szkoły 
w Sadkowie i budowa krytej pływalni, 
na którą pozyskaliśmy dofinansowanie 
z dolnośląskiego urzędu marszałkow-

skiego, co pokryje jedną czwartą kosz-

tów inwestycji. Ale złożyliśmy jeszcze 

wniosek o dofinansowanie „Delfinka” 
do Ministerstwa Sportu i Turystyki  
i czekamy na jego rozstrzygnięcie.  
Poza tym ważna jest przebudowa są-

siadującego z ratuszem kościoła ewan-

gelickiego, budujemy kanalizację  
w Zabrodziu, przygotowujemy prze-

targ na budowę kanalizacji w Mokro-

nosie Dolnym, wykonujemy asfaltowe 
nakładki, współfinansujemy przebu-

dowę drogi powiatowej w Smolcu,  
a Dolnośląska Służba Dróg i Kolei 
przebudowała drogę w Samotworze, 
którą wsparliśmy kwotą 400 tys. zł. 
Oprócz tego realizujemy szereg mniej-
szych zadań związanych z wypoczyn-

kiem, np. place zabaw, i przygotowu-

jemy się do budowy wielofunkcyjnego 
boiska na nowym osiedlu w Krzep-

towie. Jak widać, zadań jest mnó-

stwo i jedynie życzymy sobie, aby  
w październiku i listopadzie dopisała  
pogoda.

Budżet mamy rekordowy
– Gdy zadań jest wiele i docho-

dzą jeszcze pieniądze zewnętrz-
ne, to zwiększa się automatycznie  
budżet gminy.

– Dzisiaj przekroczył on grubo  
100 mln zł i jest drugim po Ko-

bierzycach budżetem w powiecie  
wrocławskim…

– …a moim zdaniem – najwięk-
szym budżetem wśród gmin miej-
sko-wiejskich na Dolnym Śląsku.

– Rzeczywiście, mamy w tym ro-

ku rekordowy budżet w wysokości  
140 mln zł. Staramy się, aby nasz bu-

dżet rósł nie tylko przez inwestycje lo-

gistyczne i produkcyjne, ale chcemy, by 
do niego dokładali się nasi mieszkańcy. 
Każdy z nich płaci podatek dochodo-

wy, a udział w podatku dochodowym 
od osób fizycznych stanowi znaczą-

cą część wpływów do budżetu gminy. 
Corocznie kwota z podatków docho-

dowych wzrastała o około 2 mln zł, ale  
aby ją powiększyć, uruchomiliśmy lo-

terię meldunkową, dzięki której można 
wygrywać ciekawe nagrody – np. laptopy  
i sprzęt fotograficzny. Z drugiej stro-

ny – mamy nadzieję, że wzrost liczby 
mieszkańców zameldowanych w naszej 
gminie spowoduje, iż unikniemy płace-

nia „janosikowego”, czyli wspomagania 
finansowego gmin biedniejszych.

Rozmawiał Sławomir Grymin

Burmistrz Antoni Kopeć

Loteria meldunkowa oferowała ciekawe nagrody

Gniechowice – jak wszystkie wsie gminy Kąty Wrocławskie – wciąż przyciągają nowych mieszkańców
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Sulików

Urząd Gminy Sulików
ul. Dworcowa 5
59-975 Sulików

tel. 75 778 72 88, 89
fax 75 775 69 22
ug@sulikow.pl

www.sulikow.pl

Bardo

Urząd Miasta i Gminy Bardo
Rynek 2 

57-256 Bardo
tel. 74 817 14 78 
fax 74 817 14 24
umig@bardo.pl
www.bardo.pl

Rozmowa  
z KRZYSZTOFEM ŻEGAŃSKIM, 
burmistrzem Barda

– Ostatni raz spotykamy się  
w zmierzającym szybko do końca 
roku 2017…

– …który był dla nas rokiem sukce-

su, ponieważ rozpoczęły się w nim bar-
dzo istotne dla nas inwestycje termo-

modernizacyjne. Zakończona została 
termomodernizacja zespołu szkolno-

-przedszkolnego, co będzie skutkowa-

ło tańszą eksploatacją obiektu. Drugim 
ważnym elementem procesu termomo-

dernizacyjnego w naszej gminie była 
termomodernizacja budynku urzędu 
oraz modernizacja, a w zasadzie rewi-

talizacja tegoż obiektu, który jest 
dzisiaj dostojnym, estetycznym  
i funkcjonalnym budynkiem.

– Rzeczywiście, dzisiaj bu-
dynek Urzędu Miasta i Gminy 
Bardo wygląda świetnie, tak 
jak powinien prezentować się 
obiekt, w którym mieszczą się 
władze gminy, gdzie ludzie za-
łatwiają swoje ważne sprawy, 
i który odwiedzają znamieni-
ci goście.

– Zgadzam się z panem cał-
kowicie. Chcę też podkreślić, iż 
nie otrzymaliśmy dofinansowa-

nia na termomodernizację jed-

nego z budynków, ale zdecydowali-
śmy, że w takim razie zrealizujemy to 

ze swoich środków finansowych. Nie-

zmiernie ważna była również decyzja  
o finansowaniu – w partnerstwie z czte-

rema gminami – programu dotyczące-

go odnawialnych źródeł energii (OZE). 
Projekt ten opiewa na niemal 11 mln zł,  
Bardo jest w nim liderem, a poza tym 
w programie są: Szczytna, Lewin 
Kłodzki i Złoty Stok. A najważniejsze, 
że w sumie 240 rodzin i gospodarstw 
będzie miało możliwość przy 85-pro-

centowej zniżce zamontować panele 
fotowoltaiczne i inne urządzenia OZE. 
Kolejnym elementem z zakresu usuwa-

nia niskiej emisji jest podjęcie przez 
nas współpracy z Wojewódzkim Fun-

duszem Ochrony Środowiska i Gospo-

Rok pod znakiem sukcesu
darki Wodnej we Wrocławiu, dzięki 
której nasi mieszkańcy – beneficjenci 
tych działań – mogą wymienić swo-

je źródła ciepła, czyli np. stałe piece 
na piece klasy piątej, bądź piece na 
opał stały na np. ogrzewanie gazowe.  
Gmina Bardo finansuje te wymiany  
w 50 proc., a 50 proc. zapłacą benefi-
cjenci programu.

– A co z innymi inwestycjami?
– To przede wszystkim zadania dro-

gowe. Wykonaliśmy, z asfaltowaniem, 
drogę transportu rolnego w Dębowinie 
i zrobimy drogę do naszej strefy go-

spodarczo-turystycznej, gdzie – mam 
nadzieję – ulokuje się inwestor włoski. 
Rozmowy są na ukończeniu i najpraw-

dopodobniej powstanie największy  
w województwie dolnośląskim obiekt 
kongresowo-hotelowy na 700 osób.

– A jaki będzie budżet gminy 
Bardo w roku 2018?

– Oczywiście jeszcze nie mogę po-

wiedzieć, jak będzie on wysoki, ale 
już dzisiaj patrząc na propozycje moje, 
radnych i sołectw, widzę, iż wydatki 
przekroczone są o 100 procent. Mamy  
jednak świadomość, że w związku  
z tymi oczekiwaniami będziemy mu-

sieli je zminimalizować, ale czekamy 
także na rozstrzygnięcia ważnych dla 
naszego samorządu projektów unij-
nych, chociażby projektu dotyczące-

go rewitalizacji drogi – od kościoła do  
ul. Kolejowej w Bardzie. A do tego trzy 
inne projekty z Interregu V-A, czyli  
z funduszy polsko-czeskich związa-

nych z działaniami promocyjnymi. 

Chcę też podkreślić, że otrzymali-
śmy pieniądze na budowę single tra-

cków, czyli tras rowerowych, co stanie 
się swoistą marką Ziemi Kłodzkiej,  
a Bardo lideruje w tym projekcie. 
Rozpoczynamy już prace przetargowe  
i niebawem, myślę że wczesną wiosną, 
ruszą budowy ścieżek.

– Czy zdecydował się pan już 
wziąć udział w przyszłorocznych 
wyborach samorządowych na bur-
mistrza Barda?

– Oczywiście, że tak, bowiem 
praca, którą wykonuję, jest moim 
przedsięwzięciem wieloletnim, a to, 
co się rozpoczęło, trzeba sensownie  
zakończyć.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Krzysztof Żegański

Zrewitalizowany budynek Urzędu Miasta i Gminy Bardo
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Zmierzający szybko do końca 
rok 2017 był dla samorządu 
gminy Sulików okresem 
efektywnej pracy, w dużym 
stopniu związanej  
z pozyskiwaniem finansowych 
środków zewnętrznych  
i realizowaniem zamierzonych 
przedsięwzięć. Przyszłość też 
jawi się w jasnych kolorach, 
bowiem jest niemała szansa, 
że w związku z poważną 
inwestycją energetyczną 
budżet gminy  
znacznie się powiększy.

– Niedawno na sesji podsumo-

waliśmy pierwsze półrocze i okres 
wakacyjny, i twierdzę, że nie prze-

spaliśmy tego czasu – mówi wójt 
gminy Sulików Robert Starzyński. 
– Wszystkie ważniejsze zadania za-

łożone w projekcie budżetu na rok 
2017 zostały zakończone lub są re-

alizowane i nie ma zagrożenia, że 
do końca roku nie będą ukończone.

Najważniejszą inwestycją gminy 
jest budowa wodociągu dla dwóch ko-

lejnych miejscowości – Wrociszowa  
Dolnego i Wilki, tym bardziej że na 
zrealizowaniu tego zadania bardzo 

zależało mieszkańcom tych sołectw. 

– Ta część gminy była do tej po-

ry niedoinwestowana, chcemy róż-

nice między naszymi szesnasto-

ma miejscowościami wyrównać, 
dlatego realizujemy ciąg inwesty-

cji wykonywany dzięki pożyczce  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wod-

nej we Wrocławiu – wyjaśnia wójt  
Starzyński. – Po przetargu uzyska-

liśmy korzystną cenę, a firma, która 
wygrała przetarg, prowadzi wodo-

ciąg innowacyjną technologią prze-

wiertu. Wykonano już 1,5 km sieci 
i nie ma żadnych wykopów.

Samorząd gminy Sulików skwa-

pliwie korzysta z możliwości, jakie 

daje unijne programowanie 2014- 
-2020 i pozyskuje, gdy tylko można, 
zewnętrzne granty. 

– Złożyliśmy też wnioski do 
mniejszych projektów, mamy w pla-

nie remont świetlicy w Studniskach 
Górnych, ale terminy rozpatrzenia 

Współpraca dająca owoce
tego wniosku, jak dziesiątków in-

nych, które wpłynęły w ramach lo-

kalnych grup działania, są przesu-

wane w urzędzie marszałkowskim, 
lecz zakładamy, iż w następnym ro-

ku ta świetlica zostanie wyremon-

towana – zżyma się wójt Robert  
Starzyński. – Ponadto udało się nam 
zrobić kilka odcinków dróg, które 
do tej pory nie miały jeszcze na-

wierzchni asfaltowych. Wspólnie 
ze Starostwem Powiatowym w Zgo-

rzelcu wyremontowaliśmy kolejny 
kilometr drogi w Studniskach, do-

finansowując 25 proc. tego zadania,  
a kolejne półtora kilometra drogi po-

wiatowej Radzimów – Bierna wy-

remontowano także dzięki naszej 
pomocy.

Jesień jest okresem, w którym sa-

morządy zaczynają przygotowywać 
przyszłoroczne budżety. 

– Co prawda znamy nasze po-

trzeby, natomiast nie do końca wie-

my, jakich możemy spodziewać 
się dochodów – przyznaje Robert  
Starzyński. – W tym roku uru-

chomiono na terenie naszej gmi-
ny poważną inwestycję – rozbudo-

wę rozdzielni najwyższych napięć  
w Mikułowej, która transformu-

je prąd z Elektrowni Turów do Pol-
ski i łączy nasz system energetyczny  
z systemem niemieckim. Z tego też 
tytułu spodziewamy się znacznego 
wzrostu podatku od nieruchomości. 
Chcę także podkreślić, iż do tej po-

ry gmina Sulików ma stabilne źródła  

z podatku od nieruchomości z kopal-
ni bazaltu i z farmy wiatrowej. Zatem 

sytuacja finansowa i dochodowa na-

szej gminy jest stabilna, spłaciliśmy 
wzięte na budowę szkoły i hali kre-

dyty i mamy zdolność kredytową, 
która pozwoli nam na realizację za-

planowanych zadań. To inwestycje 
leżące na sercach naszych mieszkań-

ców – kolejne drogi, lampy oświetle-

niowe, ale także budowa kaplicy na 
cmentarzu komunalnym w Radzimo-

wie. Ponadto we współpracy z gmi-
nami pogranicza czeskiego powstaną 
dwie ścieżki rowerowe i doposażymy 
jednostki strażackie, współpracując  
z naszym partnerem z Niemiec.

S.G. (TS) 

Wójt Sulikowa Robert Starzyński (z lewej) przyjmuje dar od niemieckich przyjaciół z gminy Hohendubrau, 
których gościł na dożynkach w Sulikowie – w środku burmistrz Hohendubrau Denis Riese
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Z Biurem Podróży 
„Horyzonty”  
wędrowaliśmy  
w październiku  
do najciekawszych  
– przede wszystkim 
przyrodniczo – miejsc  
w Ugandzie i Rwandzie, 
korzystając z fachowej 
opieki znanego  
polskiego ornitologa  
PRZEMYSŁAWA KUNYSZA,  
ugandyjskiego przewodnika 
DEOGRATIUSA MUHUMOZY  
i jego pomocnicy  
CHANTAL A ROVER,  
zwanej przez nas żartobliwie 
„księgową”.

Już po raz kolejny na peregry-

nację po Afryce wybraliśmy właś-

nie „Horyzonty” i jak zawsze nie za-

wiedliśmy się. A wszystko zaczęło się 
tak jak zawsze, czyli od Wrocławia. 
Później przejazd do Warszawy i lot  
z Okęcia do Entebbe, ugandyjskiego 
miasta położonego nieopodal Jeziora  
Wiktorii, będącego matecznikiem kil-
kudziesięciu trzewikodziobów. Już 

drugiego dnia naszej miniwyprawy, na  
Jeziorze Wiktorii nad zatoką Mabamba  
mogliśmy z wypiekami na twarzach 
obserwować z łodzi dwa wspaniałe 
ponadmetrowe ptaszyska żywiące się 

tym, co wpadnie im do przepastnych 
dziobów, a przede wszystkim archa-

icznymi dwudysznymi 
rybami, małymi kroko-

dylami i pisklętami in-

nych ptaków. Mieliśmy 
też szczęście, że blisko 
naszej łodzi jeden z trze-

wikodziobów zapolował. 
Schwytał rybę i sprawił 
się z nią błyskawicznie.

Wielki Murchison
Następnego dnia 

przejechaliśmy do Parku 
Narodowego Murchison 
Falls, jednego z najwięk-

szych w Ugandzie (oko-

ło 3500 km kw.). Jest on 
siedmiokrotnie większy 
od Biebrzańskiego Parku 

Narodowego, największego polskiego 
parku! Park ten nosi nazwę upamiętnia-

jącą urodzonego w XIX w. Rodericka  
Murchisona, brytyjskiego geologa  
i stratygrafa, który odwiedził m.in. tak-

że Polskę, w tym Góry Świętokrzyskie 
i Tatry. W obrębie tegoż parku znaj-

dują się wspaniałe wodospady na Nilu  
i olbrzymie tereny porośnięte sawanną. 
Wodospady mają również swoją ponu-

rą historię, bowiem dotarliśmy do miej-
sca, gdzie przed laty był most, z którego 

siepacze ówczesnego władcy Ugandy  
Idi Amina strącili w kipiel około  
20 tysięcy politycznych przeciwników.

Poranne zwiedzanie sawanny  
w Murchison Falls National Park to 
niezapomniane spotkania z żyrafami 
Rotschilda, bawołami, kobami ugan-

dyjskimi, hienami, szakalami, słonia-

mi i pawianami. Po południu popłynę-

liśmy wzdłuż brzegów Nilu w kierunku 
Wodospadu Murchisona na spotkanie  
z bielikami afrykańskimi, hipopota-

mami, żołnami czerwonogardłymi  
i przesiadującymi na skałach rzadkimi  
żwirowcami skalnymi.

Tajemnice Kibale
Wyprawa po pięciu dniach dotar-

ła do lasów Kibale, w których spotkać 
można 13 gatunków małp i liczne ga-

tunki leśnego ptactwa żyjącego sobie 
beztrosko – także na terenie mokradeł 
Bigodi. Bagna te zamieszkuje kilka ga-

tunków małp – w tym świetnie pozują-

ce do zdjęć gerezy rude – i ponad 200 
gatunków ptaków, a wśród nich turaki 
olbrzymie, łysonie siwogłowe, wąsa-

Uganda i Rwanda pa
ZWIEDZALIŚMY PRZYRODNICZE PERŁY AFRYKI WSCHODNIEJ

Trzewikodziób na łowach

Na ugandyjskim targu

Dobrze jest osuszyć zęby…

Hipopotamowe przekomarzanki

Żyrafy Rotschilda i koby ugandyjskie na sawannie

Pawianowy oręż godny lamparta
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liki, kraskówki modrogardłe, wąsale 
szkarłatne i wikłacze papirusowe. Ale 
nas intrygowało najbardziej spotkanie 
z szympansami, do których dotarliśmy 
w ochronie uzbrojonych w broń ma-

szynową strażników. To była przyrod-

nicza randka bez trzymanki, ponieważ  
w pewnej chwili wielki samiec alfa 
trochę się wkurzył i zaatakował naszą 
grupę, dosłownie ocierając się jednemu  
z kolegów o nogę. Na szczęście był to 
tylko atak próbny pokazujący, kto tu na-

prawdę rządzi, ale i tak sytuacja nie na-

leżała do komfortowych. Do tego – jak 
to w lesie deszczowym bywa – złapała 
nas rzęsista ulewa i zmokliśmy do cna.

Kazinga pełen niespodzianek
Następnym celem wyprawy stał 

się Park Narodowy Queen Elizabeth 
– położony u stóp ośnieżonego ma-

sywu Rwenzori i sąsiadujący z jezio-

rami Edwarda i Georga – w drodze 
do którego przekroczyliśmy równik. 
W parku poranne safari i spotkania  
z przedstawicielami sawannowej przy-

rody Afryki Wschodniej, a po połu-

dniu rejs po kanale Kazinga łączącym 
Ugandę z Demokratyczną Republiką 
Konga. Nad kanałem obserwowaliśmy 
pokojowe współżycie hipopotamów  
z bawołami, groźne afrykańskie kro-

kodyle i mnóstwo ptactwa – m.in.  

zimorodków, pelikanów, kormora-

nów, gadożerów, gęsi abisyńskich oraz  
ibisów czczonych i etiopskich.

Bardzo interesujący był również 
przejazd do Ishasha, czarującej i od-

osobnionej części Afryki Wschodniej. 
Po drodze spotkaliśmy olbrzymie sta-

do słoni, bawoły i obserwowaliśmy 
wspaniałe motyle. Za to nazajutrz,  
w czasie całodniowego safari, fotogra-

fowaliśmy kilka lwic, które po nocnych 
łowach wspięły się na drzewo figowe 
i oddawały się relaksującej drzemce.

Władcy górskiej dżungli
Następny dzień rozpoczął się dla 

nas tropieniem jednej z siedmiu ro-

dzin goryli górskich żyjących w lasach  

Wirunga, na pograniczu Ugandy, 
Rwandy i Konga. Przedzieraliśmy się 
przez gęstą dżunglę, korzystając z po-

mocy uzbrojonych strażników, którzy 
poza pistoletami maszynowymi mieli  

także maczety. Ale wieczorem nikt już 
nie pamiętał wiadra wylanego potu. 
Zostały jedynie niezapomniane wspo-

mnienia o stadzie goryli, któremu prze-

wodził dumny, urodzony w roku 1977 
okazały silwerback. Gdy w pewnej 
chwili pan i władca tego lasu ryknął  
i jednym ruchem wyrwał z ziemi trzy-

metrowe drzewko, to wtedy już wiedzie-

liśmy, kto tutaj naprawdę rozdaje karty.  
Na szczęście mądry samiec nie był 
agresywny, a warto podkreślić, iż ob-

liczono, że taki gość może podnieść  

– bagatela! – 980 kg. Samice były łagod-

ne, a jeden z małych gorylków popisy-

wał się przed nami, jak jakiś celebryta 
z TV. Wszystkie goryle są roślinożerne, 
mają jedną grupę krwi B, a w stadach 
panuje patriarchat. Każdy z goryli ma 
swoje imię i każdy jest szczegółowo 
opisany. Nic w tym dziwnego, ponieważ 
władze ugandyjskie zdają sobie spra-

wę z tego, iż o taki skarb natury trzeba 
dbać. Tym bardziej, że skarb ten przy-

nosi krajowi spore dochody.

Polskie ślady
Jadąc w kierunku Rwandy, od-

wiedziliśmy kościół pw. Najświętszej  
Maryi Panny Królowej Korony Polskiej  
w Masindi, wybudowany przez pol-

skich wygnańców, którzy dostali się 
tutaj w roku 1942, gdy po utworzeniu  
Armii Andersa ponad 120 tysięcy 
żołnierzy i ich rodzin opuściło Rosję.  
Cywile, w tym ponad 18 tysięcy dzieci, 
trafiło m.in. do Indii, Nowej Zelandii, 
Meksyku. oraz do Afryki Wschodniej. 
Część z Iranu trafiła właśnie do ugan-

dyjskiej Masindi (przez znajdujące się 
tutaj osiedle dla uchodźców przewinęło 
się ponad 4 tysiące polskich sybiraków, 
w tym ogromna liczba polskich sie-

rot). Obok kościoła jest mały cmentarz  

z 43 grobami, a przy krzyżu widnieje 
napis po polsku: „Módlmy się za Pola-

ków zmarłych, 1939-1947”. Dzisiaj koś-
ciół służy lokalnej ludności zbierającej 
się w nim co niedzielę na modlitwy pro-

wadzone przez miejscowego kateche-

tę. Raz w miesiącu przyjeżdża ksiądz,  
aby odprawić mszę świętą.

Rwandyjskie góry
Rwanda przywitała nas stożkami  

wulkanicznymi górskiego pasma  

Wirunga. W tutejszych lasach przez 
kilkanaście lat pracowała amerykań-

ska badaczka Dian Fossey, starając 
się ocalić populację goryli górskich 
przed wyginięciem. Była niełatwą  
w pożyciu kobietą, która nie uznawa-

ła kompromisów, miała trudne rela-

cje nie tylko z miejscowymi władza-

mi, ale i zwykłymi ludźmi. Z drugiej 
strony była człowiekiem odważnym 
i prawdziwie kochała te wspaniałe 
małpy. Za tę miłość zapłaciła naj-
wyższą cenę. Została zamordowana. 
Do dziś nie wiadomo kto popełnił 
tę zbrodnię, a o jej życiu opowiada 
znany film „Goryle we mgle”. Część 
naszej grupy uczciła Dian Fossey  
i dotarła do miejsca, gdzie mieścił 
się jej obóz. Tam też, w górach, na 
wysokości ponad 3 tysięcy metrów, 
jest również jej grób. Została pocho-

wana tuż obok założonego przez nią 
cmentarzyska goryli zabitych przez  
kłusowników. 

Kiedy część z nas poszła ślada-

mi Dian Fossey, pozostali uczestnicy 
wyprawy zajęli się ornitologicznymi 
obserwacjami w Parku Narodowym 
Volcanos. A zamieszkują tam m.in. 

drozdoń okularowy, kurak tęczowy, 
krótkolotka białobrewa, złotynka 
czarnogardła i nektarnik królewski.

Końcówka naszej afrykańskiej es-

kapady to jezioro Kivu. Później doje-

chaliśmy do Kigali, stolicy Rwandy, 
gdzie mieliśmy jeszcze trochę czasu, 

aby zwiedzić centrum pamięci po-

święcone ludobójstwu. W 1994 roku 
wskutek konfliktu między plemiona-

mi Tutsi i Hutu w ciągu stu dni zgi-
nęło ponad milion ludzi. Wielką wi-
ną za tę zbrodnię obarczeni są biali  
i – niestety – organizacje między-

narodowe, w tym chociażby Rada  
Bezpieczeństwa ONZ.

• • • 

To była wspaniała podróż – cho-

ciaż tylko po małej cząstce Afryki. 
Intrygujące spotkania ze zwierzęta-

mi. Ciekawe obserwacje botaniczne 
(storczyki). A także chwile zadumy 
nad polskimi grobami i nieszczęś-

ciem rwandyjskiego narodu. Za to 
wszystko „Horyzontom” i ich współ-
właścicielowi Tomaszowi Liptakowi 
dziękujemy.

Tekst i zdjęcia: 

Sławomir Grymin i Tomasz Miarecki

da pachnące Afryką

Tutaj też byliśmy – my, Polacy…

Koronniki szare – nie tylko w herbie Ugandy

Relaks po nocnych łowach

Najbezpieczniej – z gorylą mamą!
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Chojnów – miasto

Urząd Miejski w Chojnowie 
pl. Zamkowy 1

59-225 Chojnów 
tel. 76 818 82 85 
fax 76 818 75 15

urzad.miejski@chojnow.eu
www.um.chojnow.eu

Wleń

Urząd Miasta i Gminy Wleń
pl. Bohaterów Nysy 7

59-610 Wleń
tel. 75 713 64 38

sekretariat@wlen.pl
www.wlen.pl

Z przedstawicielami samorządu 
Chojnowa zetknęliśmy się 
już przed kilkunastu laty 
na Dolnośląskim Forum 
Samorządowym w Kudowie- 
-Zdroju. I mimo upływu lat 
zauważyliśmy, że dzieje się  
w tym mieście podobnie.  
Po młodzieżowemu mówiąc 
– bez napinki, jakby trochę 
od niechcenia i bez puszenia 
się. Wszystko idzie do przodu, 
normalnie, po gospodarsku. 
To, co zaplanowano, jest 
zrealizowane i rozliczone,  
a to, co pozyskane,  
wzbogaca infrastrukturę gminy 
i nie jest przejadane. 

– Powoli kończący się rok 
2017 był dla nas okresem bar-
dzo owocnym – ocenia burmistrz  
Jan Serkies. – A wszystko dlate-

go, że udało nam się zrealizować 
wiele inwestycji, które będą służyły 
mieszkańcom i poprawią jakość ich 
życia. Na pewno wielkim osiągnię-

ciem chojnowskiego samorządu jest 
pozyskanie środków finansowych  
w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Dol-
nośląskiego na rozbudowę naszej 

rejonowej przychodni zdrowia,  
która zostanie dodatkowo wyposa-

żona w nowoczesną aparaturę rentge-

nowską i nowoczesne laboratorium.  
Będą w niej też działać nowoczesne 
gabinety specjalistyczne oraz opieka 
świąteczna i nocna.

Chojnów, który nie jest tuzem  
finansowym, od wielu już lat po-

trafi skwapliwie 
korzystać z ze-

wnętrznych źró-

deł finansowania 
zadań, pozysku-

jąc potrzebne na 
inwestycje pie-

niądze z wielu 
różnych progra-

mów. – Zawsze 
staraliśmy się 
korzystać z fi-
nansowych środ-

ków unijnych  
i wiele zlokalizo-

wanych w mie-

ście obiektów in-

frastrukturalnych dzięki temu udało 
się zbudować – dodaje burmistrz  
Jan Serkies. – Najlepszymi przykła-

dami niech będzie budowa basenu, 
czy też rozbudowa domu kultury  
i rewitalizacja chojnowskiego ryn-

ku. Oczywiście, mógłbym wymienić 
jeszcze kilka inwestycji, których rea-

lizacja byłaby utrudniona, gdyby nie 
środki unijne z RPO.

Wreszcie rozwiązał się woreczek 
z unijnymi pieniędzmi i to dobry czas 
na inwestowanie. – Jesteśmy przygo-

towani na to, żeby inwestować i po-

może nam w tym na pewno nasza 
racjonalna gospo-

darka – ocenia 
burmistrz Serkies.  
– Nie jesteśmy 
zadłużeni, bo-

wiem zadłużenie 
Chojnowa wynosi 
mniej niż 10 proc., 
i cały czas inwe-

stujemy. Mamy 
też konkretne pla-

ny na następne la-

ta i m.in. przygo-

towujemy się na 
złożenie wniosku 
dotyczącego mo-

dernizacji oczysz-

czalni i innych inwestycji związanych 
z miejską siecią wodno-kanalizacyjną.

A przysz łoroczny budżet  
Chojnowa tradycyjnie już będzie 
proinwestycyjny. – W przygoto-

wywanym już przez nas przyszło-

Gotowi na inwestycje

rocznym budżecie znajdzie się nie-

mało zadań drogowych, a ponadto  
zamierzamy zmodernizować plac 
dworcowy – wylicza Jan Serkies. 
– Chcemy, aby powstało małe cen-

trum przesiadkowe, ponieważ PKP 
zdecydowało się zmodernizować 
dworzec kolejowy, co oczywiście 
zmieni wizerunek naszego miasta. 
Modernizacji poddany zostanie ca-

ły budynek, gdzie gmina też będzie 
miała swoją część przeznaczoną 
pod usługi publiczne. Zlokalizo-

wane tam będą poczekalnie zarów-

no dla podróżnych korzystających  
z usług PKP, jak i dla tych podró-

żujących autobusami PKS-u i bu-

sami. Warto także zaznaczyć, że 
pojawił się u nas znany inwestor 
południowokoreański związany  
z motoryzacją, który nabył jeden  
z zakładów, będzie w nim produko-

wać i go rozbudowywać. Inwestycja 

ta opiewa na 175 mln zł i powstanie  
320 nowych miejsc pracy.

HS (TS)

Burmistrz Jan Serkies 

Rynek w Chojnowie
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Rozmowa z burmistrzem Wlenia 
ARTUREM ZYCHEM

– Rok się kończy i we wszyst-
kich sferach życia – także w tej 
samorządowej – zaczyna się 
okres podsumowań, bilansowania  
zysków i strat.

– Pierwszy rok po wyborach sa-

morządowych był u nas okresem 
porządkowania finansów gminy,  
w drugim przygotowywaliśmy doku-

mentacje, a trzeci i czwarty to przede 
wszystkim lata inwestowania. 

– Jakie to przedsięwzięcia?
– Na naszym rynku odtwarzana 

jest sieć ciepłownicza, a wszystko 
dlatego, że walczymy ze smogiem. 
W ramach tych działań przygoto-

waliśmy program od-

tworzenia sieci cie-

płowniczej – aby 
przyłączyć większą 
liczbę gospodarstw 
domowych do sie-

ci i ją rozbudować, 
ale również by zmo-

dyfikować starą sieć. 
Dwadzieścia rodzin 
przyłączy się do sie-

ci ciepłowniczej, a co 
za tym idzie zniknie 

dwadzieścia pieców 

stałopalnych. Wprawdzie nie jest to 
rewolucja, ale patrząc realistycznie, 
trudno spodziewać się, iż smog nag-

le zniknie, i że z tym 
problemem poradzimy 

sobie w ciągu jednego 
roku.

– Konfucjusz mó-
wił, że „nawet najdłuż-
sza droga rozpoczy-
na się od pierwszego  
kroku”.

– Właśnie tak jest, 
potrzeba nam czasu  
i pieniędzy. Realizujemy poza tym 
program dotacji do wymiany pie-

ców stałopalnych na piece wyższej 
kategorii i prawie 70 rodzin zade-

klarowało chęć przystąpienia do 

niego, a ja mam nadzieję, że będzie 
ich coraz więcej. Jak na niewielki 
Wleń, to wcale nie jest mało. Ponadto  

w tym roku po raz 

pierwszy zrobiliśmy 
duży projekt budowy 
oczyszczalni przydomo-

wych, którego opraco-

wanie się przeciągało, 
bowiem przy kilkudzie-

sięciu beneficjentach 
zebranie wszystkich in-

formacji nie jest wca-

le łatwe. Ale jesteśmy 
już na finiszu i z końcem tego roku 
zamierzamy ogłosić przetarg, aby 
na początku roku 2018 można było 
wybudować oczyszczalnie. Otrzy-

maliśmy także 3,6 mln zł dofinanso-

wania do termomoder-

nizacji znajdujących się 
w centrum Wlenia bu-

dynków ośmiu wspól-
not mieszkaniowych. 
Chcemy polepszyć wi-
zerunek Wlenia, a poza 
tym wspólnoty poprawią 
swoją sprawność energe-

tyczną, co spowoduje, że 
w przyszłości opłaty za 
energię będą mniejsze,  
a budynki trwalsze. 
Oczekujemy również na 

rozstrzygnięcie programu dotyczą-

cego rewitalizacji budynków należą-

cych do wspólnot mieszkaniowych  
i jeśli otrzymamy dofinansowanie, 
to jeszcze w tym roku rozpoczniemy 
stosowne prace.

– Wtedy miasto zmieniłoby 
się…

– …i mocno wypiękniało.  
A w ramach programu poprawy este-

tyki miasta chcemy zbudować – wraz 
ze Stowarzyszeniem „Wleń To Tu”  
i ze środków finansowych Lokalnej 
Grupy Działania – aleję spacerową 
na ul. Jana Kazimierza i minipark 
na ul. Stachowicza. Na te zadania 
otrzymaliśmy 300 tys. zł z LGD  
i są to środki finansowe z Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
dla województwa dolnośląskiego.  
Kończymy również dużą inwestycję, 
Zamek Wleński, i są to prace związa-

ne z wysokim zamkiem – zabezpie-

czenie ruin, iluminacja i oświetlenie 
oraz monitoring dla bezpieczeństwa 
obiektu. W tym roku ukończyliśmy 
również wymianę oświetlenia ulicz-

nego na ledowe i teraz w mieście jest  
naprawdę widno i pięknie.

– A co istotnego będzie w przy-
szłorocznym budżecie?

– Na pewno przebudowa oczysz-

czalni ścieków, która pochłonie po-

Poprawić wizerunek miasta 
nad 6 mln zł, a poza tym zamierza-

my budować sieć wodociągową. 
Mamy również zamiar wymienić 
całkowicie płytę rynku i wyre-

montować trzy budynki użytecz-

ności publicznej. Teraz czekamy, 
czy nasz projekt otrzyma dofinan-

sowanie.
– W przyszłym roku wybory 

samorządowe…
– …i stanę w wyborcze szran-

ki, ubiegając się o burmistrzowanie 
Wleniem. W tej kadencji udało mi 
się zrobić trochę dobrego dla na-

szej społeczności i mam nadzieję, 
że mieszkańcy Wlenia to docenią 
przy urnach.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)Burmistrz Artur Zych

Ratusz na wleńskim rynku
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Starostwo Powiatowe w Oławie

Starostwo Powiatowe w Oławie
ul. 3 Maja 1

55-200 Oława
tel. 71 301 15 22
 fax 71 301 15 62

info@starostwo.olawa.pl
www.starostwo.olawa.pl

Kudowa-Zdrój

Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
ul. Zdrojowa 24 

57-350 Kudowa-Zdrój
tel. 74 866 19 26, 74 866 19 28 
fax 74 866 13 51, 74 862 17 18

kudowa@kudowa.pl
www.kudowa.pl

Rozmowa z EDYTĄ BUBIŃSKĄ, 
zastępcą burmistrza 
Kudowy-Zdroju

– Ostatnio wszystkich 
włodarzy gmin proszę 
o ocenę roku 2017…

– …który był dla nas 
rokiem dosyć praco-
witym, a w zasadzie 
bardzo pracowitym. 

W roku ubiegłym 
apl ikowal iśmy 
o unijne dofinan-

sowania, więc 
w tym roku są te-
go efekty i skwapli-
wie zbieramy owo-

ce naszych starań. 
Rok 2017 – jeśli chodzi o inwestycje – 
jest na pewno bogatszy od roku 2016.

– Zatem jakie były priorytety 
w Kudowie-Zdroju?

– Za nasz niemały sukces uważam 
budowę kolejnego etapu ścieżki rowe-
rowej, dzięki czemu udało się połączyć 
ul. Nad Potokiem w okolicy restaura-
cji „Stary Młyn”, do pierwszych do-
mów przy ul. Słone. Ścieżka ta łączy 
dwie części miasta, a przecież wcześ-
niej była to trudna do pokonania polna 
droga. Teraz powstała bardzo dobrej 

jakości, dobrze oświetlona droga, któ-
ra wiedzie aż do granicy polsko-cze-

skiej. Ścieżka jest niewątpliwie 
atrakcyjna, znajdują się przy 
niej m.in. stacja doładowania 
dla elektrycznych rowerów 
i sprzętu elektronicznego oraz 

plansze edukacyjne dla dzieci. 
Ponadto przygotowujemy się 

do wyłonienia firmy, która 
dokończy ostatni etap re-
witalizacji Parku Zdrojo-
wego – m.in. otoczenie 
stawu zdrojowego, wy-
konanie muru oporo-

wego i pomostu. Mam 
nadzieję, że uda się 

nam zrobić 
to jeszcze 

w tym roku. Poza tym 
realizujemy mikropro-

jekty – „Talenty dla 
firm” i „Współpraca 
z miastem europejskim” 
i szykujemy się do ter-
momodernizacji budyn-

ków użyteczności pub-
licznej. Udało nam się 
otrzymać dofinansowa-
nie na termomoderni-

zację budynków trzech 
szkół i urzędu miasta.

– W znakomitej większo-
ści polskich samorządów roz-
poczęło się już opracowy-
wanie przyszłorocznych 
budżetów…

– …a w Kudowie-
-Zdroju jeszcze nie wie-
my dokładnie, jakiej 
wysokości będzie bu-
dżet naszej gminy w roku 
2018, ale już ustalamy, ja-
kie priorytetowe zadania będzie-
my chcieli umieścić w przyszłorocz-
nym budżecie. Chcę podkreślić, że 
mamy przygotowaną dokumentację 
– zresztą aplikowaliśmy o środki fi-
nansowe z „Programu rozwoju gmin-

nej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019” – 

i zamierzamy położyć 
asfaltowy dywanik na 
ul. Zdrojowej i na części 
ul. Nad Potokiem, prze-
budowując skrzyżo-

wanie i wykonując od-
wodnienie. To na pewno 

będzie kosztochłonna  
i pracochłonna inwe-
stycja. Oczywiście pla-

nujemy również nasze sta-
łe wydatki, związane np. z oświatą 
i z finansowaniem Kudowskiego Cen-
trum Kultury i Sportu. Na pewno du-
żo chcemy zrobić na rzecz naszych 

Najpierw aplikacje, teraz owoce
mieszkańców, ale również dla odwie-
dzających Kudowę-Zdrój turystów, 
których corocznie przybywa. Dlatego 
też m.in. dofinansowujemy ze środ-
ków budżetowych wymianę syste-
mów ogrzewania, przystąpiliśmy do 
programu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu, który również 
współfinansuje tę wymianę i przygo-
towujemy się do opracowania operatu 
uzdrowiskowego.

– Jesienią przyszłego roku wybory 
samorządowe. Czy burmistrz Piotr 
Maziarz stanie w szranki o burmi-
strzowanie w Kudowie-Zdroju?

– O to proszę zapytać burmistrza. 
Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Staw w Parku Zdrojowym
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Wiceburmistrz Edyta Bubińska 
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Rozmowa ze starostą oławskim 
ZDZISŁAWEM BREZDENIEM

– Jest już taki czas, że można 
podsumować rok 2017. Jaki on był 
dla Powiatu Oław-
skiego? Czy dobrze, 
że się kończy, czy też 
może szkoda? Jaki on 
był dla waszego samo-
rządu? 

– Jest takie powie-
dzenie: „nie chwal-
my dnia przed zacho-
dem słońca”, więc jak 
się uda wykonać tego-
roczny budżet Powiatu 
Oławskiego, to dopiero 
zobaczymy. Ale na pewno nie był to 
rok łatwy, choć z drugiej strony udało 
się nam dokończyć to, nad czym pra-
cowaliśmy od dobrych kilku lat. Odda-
liśmy do użytku Powiatowe Centrum 
Edukacyjno-Rewalidacyjne z Zespo-
łem Szkół Specjalnych – o czym zresz-
tą pisała niejednokrotnie na łamach 
swojej gazety redakcja „Gminy Pol-
skiej” – i to jest dla nas duży sukces. 
Cały ośrodek funkcjonuje bez zakłó-
ceń, od początku września otworzyli-
śmy przedszkole specjalne, planujemy 
dalszy rozwój, przygotowaliśmy od-

powiednie miejsca i częściowo zgro-
madziliśmy wyposażenie. Mam na-
dzieję, że w przyszłym roku uda się 
nam uruchomić środowiskowy dom 
pomocy dla osób dorosłych, z które-

go mogliby korzystać 
przede wszystkim ab-
solwenci naszej szko-
ły specjalnej, którzy po 
zakończeniu edukacji 
po prostu czasem nie 
mają co ze sobą zrobić. 
Sądzę, że taki dom bę-
dzie dopełnieniem ca-
łości i miejscem bardzo 
pożytecznym.

– Ale jest w tej 
beczce miodu łyż-

ka dziegciu związana z finanso-
waniem tej inwesty-
cji, bowiem większa 
część samorządów, 
które miały party-
cypować w kosztach 
zadania, nie wywią-
zała się z umów – tyl-
ko gmina Domaniów 
zapłaciła w terminie.

– Jest trochę lepiej 
i coś drgnęło w kierunku 
lepszego. Podpisaliśmy 
porozumienie z gminą 

Jelcz-Laskowice na dopełnienie finan-
sowania i czekam na pieniądze, które 
gmina zadeklarowała. Zostały jeszcze 
miasto Oława i gmina Oława, która tyl-
ko częściowo wywiązała się z umowy.

– Zatem coś drgnęło, ale mogłoby 
drgnąć bardziej.

– Oczywiście, tym bardziej że są to 
środki finansowe zawarte w naszym 
budżecie, które warunkują funkcjo-
nowanie Powiatu Oławskiego nie tyl-
ko w tym roku, ale będą rzutować 
na rok przyszły.

– Może nie pastwmy się już nad 
niesłownymi samorządowcami, 
tylko porozmawiajmy o innych 
inwestycjach.

– Realizujemy dwa zadania w ra-
mach Programu Rozwoju Infrastruk-

Sukcesy, troski i plany
tury Gminnej i Powiatowej – to wylot 
na autostradę A4 na drodze powiato-
wej od Marcinkowic do Sobociska, 
w Jelczu-Laskowicach kończymy 
realizację odcinka drogi, na któ-
ry otrzymaliśmy dofinansowanie, 
a ponadto wykonujemy szereg mniej-
szych inwestycji. Ogłosiliśmy prze-
targ na budowę nowego obiektu dla 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego, popularnie zwanego 
u nas warsztatami szkolnymi. Mam 
nadzieję, że uda nam się szybko wy-
łonić wykonawcę, a jest to poważne 
zadanie, które będzie w przyszłym 
roku priorytetem inwestycyjnym 
Powiatu Oławskiego. Uważam, że 
w mocny sposób musimy wejść w re-
formę szkolnictwa branżowego, za-
wodowego i ponadgimnazjalnego, 
dostosowując się do potrzeb refor-
my. Zatem należy wybudować nowy 
obiekt i będzie to nowoczesna placów-
ka wspomagająca uczniów w zdoby-
waniu wiedzy. Powstanie dwukon-

dygnacyjna hala, w której 
będą mieścić się warsztaty, 
pracownie metrologiczne 

i informatyczne, pra-
cownie obrabiarek ste-
rowanych numerycznie 
i pracownie związane 
z kierunkami gospodar-
czymi – np. turystyczna 
i gospodarstwa domowego.

– W tym roku rozwią-
zał się worek z unijnymi 
grantami…

– …z których staramy się korzy-
stać, ale nie udało nam się niestety 
pozyskać dofinansowania na budo-
wę warsztatów, dlatego szukamy in-
nych rozwiązań. Ubolewam nad tym, 
że w obecnym programowaniu unij-
nym za mało środków finansowych 
przeznaczanych jest na inwestycje in-
frastrukturalne, za to więcej pienię-
dzy jest na różnego rodzaju szkolenia 
i konferencje. A nam zależy na tym, 
aby uruchomić nowoczesne szkolni-
ctwo zawodowe, aby coraz to nowe 
zastępy nowych ludzi mogły zdo-
bywać nowocześnie wiedzę i zasi-
lać potrzeby zakładów ulokowanych 
w naszej strefie ekonomicznej.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Starosta Zdzisław Brezdeń

Powiatowe Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne w Oławie
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– W znakomitej większo-
ści polskich samorządów roz-
poczęło się już opracowy-
wanie przyszłorocznych 

– …a w Kudowie-
-Zdroju jeszcze nie wie-
my dokładnie, jakiej 
wysokości będzie bu-
dżet naszej gminy w roku 
2018, ale już ustalamy, ja-
kie priorytetowe zadania będzie-

nej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019” – 

i zamierzamy położyć 
asfaltowy dywanik na 
ul. Zdrojowej i na części 
ul. Nad Potokiem, prze-
budowując skrzyżo-

wanie i wykonując od-
wodnienie. To na pewno 

będzie kosztochłonna  
i pracochłonna inwe-
stycja. Oczywiście pla-

Najpierw aplikacje, teraz owoce
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Syców

Urząd Miasta i Gminy Syców 
ul. Mickiewicza 1

56-500 Syców
tel. 62 785 51 00 
fax 62 785 51 04 
urzad@sycow.pl
www.sycow.pl

Pokój

Urząd Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8 

46-034 Pokój 
tel. 77 469 30 97, 77 469 30 80 

fax 77 469 30 80 wew. 22
ug@gminapokoj.pl 

www.gminapokoj.pl

Choć budżet gminy Pokój nie jest 
imponujący, bo oscyluje w okolicy 
16 milionów złotych, a rok 2017 
wójt BARBARA ZAJĄC  
ocenia skromnie jako średni, 
dawno nie słyszeliśmy tylu 
komplementów, którymi raczyłby 
marszałek ANDRZEJ BUŁA  
włodarza opolskiej gminy. 
Wszystko dlatego, że gmina Pokój 
jest na Opolszczyźnie liderem 
w pozyskiwaniu finansowych 
środków unijnych.

Pokój jest gminą wiejską, nie leży 
przy autostradzie i nie ma tutaj wiel-
kich firm i centrów logistycznych  
– dostarczycieli wpływów podatko-

wych. Za to jest w Pokoju dużo pracy, 
innowacyjności i konsekwencji działa-

nia, co rodzi dorodne owoce. 
– W czerwcu podpisaliśmy wraz ze 

starostą kluczborskim i wieloma gmi-
nami powiatu kluczborskiego, namy-

słowskiego i oleskiego umowę z pro-

gramu niskiej emisji i dzięki temu 
powstanie u nas punkt przesiadkowy,  
a dworzec autobusowy zostanie prze-

budowany i powstanie nowy obiekt 
przystosowany dla osób niepełno-

sprawnych z punktem informacji tury-

stycznej, oświetlenie, ławki i stojaki na 
rowery – wylicza wójt Barbara Zając.

A w październiku w Gminnym 
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Pokoju zostały podpisane ważne 
dla lokalnej społeczności dwie umo-

wy dotyczące dofi-
nansowania rewa-

loryzacji obiektów 
zabytkowych w Poko-

ju – przede wszystkim 
historycznego parku 
– i działań edukacyj-
no-informacyjnych  
w województwie opol-
skim oraz utworzenia 
centrum ochrony bio-

logicznej, sporządze-

nia inwentaryzacji 

przyrodniczej kory-

tarzy ekologicznych  
i przeprowadzenia 

działań z zakresu edu-

kacji ekologicznej i promocji na obsza-

rze województwa opolskiego.
Umowy podpisali wójt Barbara  

Zając, marszałek województwa opol-
skiego Andrzej Buła i wicemarszałek 
Stanisław Rakoczy. Partnerami pro-

jektu dotyczącego zachowania dziedzi-
ctwa kulturowego i historycznego są: 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Nysie, Wojewódzki Urząd Ochro-

ny Zabytków w Opolu, województwo 
opolskie i Wojewódzki Urząd Pracy  

Lider jakich mało
w Opolu. Natomiast partnerem projek-

tu ochrony różnorodności biologicznej 
jest Uniwersytet Opolski. 

– Cieszę się i mam ogromną satys-
fakcję, że po tylu latach rozmów dzisiaj 
podpisujemy umowy dotyczące nie-

zmiernie ważnych projektów – mówił  
w Pokoju marszałek województwa 
opolskiego Andrzej Buła. – Chciałbym 

pogratulować wszystkim pracownikom 
miejscowego urzędu gminy i przede 
wszystkim pani wójt Barbarze Zając  
tego, że jesteście liderem w uczestni-
ctwie w projektach. Bierzecie bowiem 
udział w jedenastu projektach dofinan-

sowywanych z funduszy europejskich, 
przy współdziałaniu z różnymi partne-

rami w naszym województwie. Jesteście 
m.in. w bioróżnorodności, dziedzictwie 
narodowym, gospodarce niskoemi-
syjnej i termomodernizacji obiektów,  

ale oprócz tego podjęliście się rozwią-

zywania niezmiernie trudnych proble-

mów społecznych. To spowodowało, 
że dzięki pani wójt i jej współpracow-

nikom do gminy Pokój trafiło pra-

wie 10 mln zł dofinansowania. A tak, 
jak gmina Pokój realizuje program  
„Opolskie dla Rodziny”, nie robi tego 
nikt w regionie. 

A najważniejsze, że 
dzięki podpisanym w paź-

dzierniku umowom dofi-

nansowującym inwestycje 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego zo-

stanie do czerwca 2019 ro-

ku zrewitalizowany park  

w Pokoju (wartość projektu 
3,8 mln zł, dofinansowanie 
3,23 mln zł). Gmina zajmie 
się odbudową i konserwa-

cją ogrodzenia zabytkowe-

go założenia parkowego, 
odbudową elementów ma-

łej architektury i budowli, 
warsztatami dla dzieci i do-

rosłych oraz opracowaniem progra-

mu „Dziedzictwo kulturowe”. Domeną 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-

wej w Nysie będzie konserwacja par-
kowych zabytków, Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków w Opolu zajmie 
się promocją wiedzy o zabytkach i ich 
ochronie, a Wojewódzki Urząd Pracy 
– konserwacją zabytków.

Poza tym, chroniąc różnorod-

ność biologiczną, do grudnia roku 
2019 gmina Pokój stworzy centrum 

ochrony różnorodności biologicznej,  
GOKSiR w Pokoju przeprowadzi 
działania edukacyjno-informacyjne 
i promocyjne, warsztaty artystyczne 
i plenerowe, warsztaty fotograficzne 
plenerowe, cykl szkoleń połączonych 
z wyprawą plenerową, zajmie się re-

introdukcją oraz odbudową zdegra-

dowanych i zagrożonych siedlisk. Na-

tomiast do Uniwersytetu Opolskiego 
będzie należała inwentaryzacja przy-

rodnicza struktury przestrzennej ko-

rytarzy ekologicznych województwa 
opolskiego – dla potrzeb optymaliza-

cji zasad ochrony różnorodności bio-

logicznej migrujących gatunków (war-
tość projektu 3 mln zł, dofinansowanie 
2,55 mln zł). HS (TS) 

Wójt Barbara Zając, marszałek Andrzej Buła (z lewej) i wicemarszałek Stanisław 
Rakoczy prezentują podpisane umowy
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W styczniu 1982 roku transport 
humanitarny z niemieckiego 
Malsch do Lublina przypadkowo 
zatrzymał się w Sycowie, gdzie 
rodzina ALFONSA PIETZONKA 
ugościła w swoim domu 
uczestników wyprawy.  
Później trudno już mówić  
o przypadkach, między miastami 
zaczęły rozwijać się wspólne 
kontakty na niwie kościelnej  
i rzemieślniczej, a burmistrzowie 
obu miast pomagali rozwijać 
nawiązane przyjaźnie.  
W konsekwencji w październiku 
1992 roku między Sycowem  
i gminą Malsch, położoną  
w Badenii-Wirtembergii,  
podpisano deklarację  
przyjaźni i partnerstwa.

Podstawowym założeniem porozu-

mienia Syców – Malsch było zawar-
cie przyjaźni, połączenie obywateli 
obu miast i pogłębianie porozumienia 
między narodami. Gminy wymienia-

ją się doświadczeniami, współpracują  
– szczególnie w sferze kształcenia  
i kultury, rzemiosła i gospodarki, komu-

nalnego wypełniania zadań, zdrowia  
i sportu – zaś szczególny nacisk obie 
strony kładą na spotkania młodzieży. 

– I tak już 25 lat współpracy za na-

mi – uśmiecha się burmistrz Sycowa  
Sławomir Kapica. – Każ-

dego roku podsycamy 
kontakty poprzez wza-

jemne wizyty delegacji  

z naszych gmin, a wszyst-
ko po to, aby zacieśniać 
przyjacielskie związki 
między naszymi gmi-
nami, z jednej strony się 
uczyć, a z drugiej ofe-

rować własne doświad-

czenia i promować się.  
Chcę też podkreślić, że 
Honorowym Obywa-

telem Miasta i Gminy  

Syców jest nasz przy-

jaciel Kurt Heinzler, 
który szefuje stowa-

rzyszeniu w Malsch.
Dwadzieścia pięć 

lat partnerstwa miast 
zaowocowało w tym 
roku październi-
kowym wyjazdem 

grupy sycowian 
wraz z burmistrzem 
S ł a w o m i r e m  
Kapicą do Malsch, 
na obchody Dni Eu-

ropejskich. W wyda-

rzeniu tym uczestniczyli także przed-

stawiciele francuskiej gminy Sezanne, 

świętującej złoty jubileusz partnerstwa 
z Malsch. Kulminacją wizyty był po-

byt na zamku Hornbacher – miejscu 
narodzin niemieckiej demokracji –  
i panel z udziałem wiceprzewodniczą-

cej Parlamentu Europejskiego Evelyne  
Gebhard. Podczas dyskusji podkreśla-

no wagę dialogu, poszukiwania kom-

promisu i szacunku dla drugiego czło-

wieka. Syców w Malsch reprezentowali 
przedstawiciele MOSiR-u, pracownicy 
i podopieczni centrum kultury, har-
cerze, przedstawiciele rady miasta  
i gminy, Stowarzyszenia Rodzina 
Kolpinga z ks. prezesem Sławomirem  
Borowczykiem i Stowarzyszenia Ko-

mitet Partnerski Ziemi Sycowskiej. 

Od przypadku do przyjaźni
Warto też podkreślić, iż bardzo ser-
decznie został przyjęty występ mu-

zyczny dziewcząt z CK pod kierun-

kiem Yewchena Andruszaka. Ostatni 
wieczór w Malsch upłynął pod zna-

kiem zabawy tanecznej do białego ra-

na, a zwieńczeniem wizyty stało się 
nabożeństwo ekumeniczne, w którym  
ks. proboszcz Sławomir Borowczyk, 
proboszcz parafii Malsch i pastor Zeller  
podkreślili przede wszystkim rolę jed-

ności i dbałości o drugiego człowie-

ka oraz poszukiwanie kompromisu  
w rozwiązywaniu problemów.

HS (TS)

Redakcja dziękuje prezes Edycie 
Ptak za przesłanie informacji i pomoc 
w opracowaniu artykułu. 

To było radosne spotkanie – od lewej burmistrz Malsch Elmar Himmel  
i burmistrz Sycowa Sławomir Kapica

Zwieńczeniem wizyty w Malsch było nabożeństwo ekumeniczne...

F
O

T
. U

R
Z

Ą
D

 M
IA

S
T

A
 I G

M
IN

Y
 SY

C
Ó

W

F
O

T
. U

R
Z

Ą
D

 M
IA

S
T

A
 I G

M
IN

Y
 SY

C
Ó

W



13 Gmina Polska    nr 11 (54) | listopad 2017

Ścinawa

Ta gmina zmienia się sukcesywnie, 
a najważniejsze, iż zmienia się 
na lepsze. Wszystko dzięki dobrym 
pomysłom, pracowitości, konsekwencji 
ścinawskiego samorządu, 
jego współpracy z samorządami 
powiatowym i wojewódzkim 
i zgodzie jednoczącej władze gminy 
i jej radę. Ścinawa i przyległe do niej 
obszary wiejskie zyskują z roku na rok, 
a perspektywy rozwojowe 
są optymistyczne.

Warto zdać sobie sprawę z tego, że jeszcze 
przed kilkoma laty w Ścinawie miejscowy sa-
morząd inwestował na poziomie 
około 2,5 mln zł rocznie… Za to 
w bieżącym roku inwestycje po-
chłaniają blisko 20 mln zł. 

– Aktualnie czekamy na 
oferty w ogłoszonym niedaw-
no przetargu dotyczącym duże-
go projektu kanalizacji aż czter-
nastu wsi naszej gminy – mówi 
burmistrz Ścinawy Krystian 
Kosztyła. – Zainteresowanie tym 
przedsięwzięciem jest całkiem 
spore, bowiem kwota przetargu 
opiewa na kilkadziesiąt milio-
nów złotych. Chcę też podkre-
ślić, że we wszystkich kanali-
zowanych miejscowościach 
zamierzamy zrobić chodniki 
i drogi, bez względu na to kto 
nimi zarządza – gmina, powiat 
czy też województwo. Podcho-
dzimy kompleksowo do całego 
przedsięwzięcia – mamy na to 
zabezpieczone środki finanso-
we na każdym szczeblu wymie-
nionych samorządów. Zatem mieszkańcy 
wiosek, które skanalizujemy, będą mogli 
wreszcie korzystać z podstawowych zdo-
byczy cywilizacji, miejscowości te zmienią 
zupełnie swoje oblicze z uwagi na nowe dro-
gi, chodniki i oświetlenie drogowe. Finalnie 
na pewno będzie bezpieczniej i estetyczniej, 
bez błota i ciemnych zaułków, a inwestycja 
ma być ukończona z końcem 2020 roku. 

Ponadto udało się nam ostatnio wyłonić 
wykonawców, którzy zajmą się moderniza-
cją trzech kolejnych świetlic wiejskich. Te 
zaniedbane miejsca użyteczności publicznej 

sukcesywnie modernizujemy, także dzięki 
wsparciu Powiatu Lubińskiego. Nie robimy 
doraźnych napraw, remontów, obiektami ty-
mi zajmujemy się kompleksowo, uwzględ-
niając m.in. zagospodarowanie i ogrodzenie 
terenu, a jeśli jest taka potrzeba – wymia-
nę dachów, termomodernizację i odnowie-
nie elewacji, czasami stosujemy odnawialne 
źródła energii dostarczające prąd i ciepło, 
modernizujemy i budujemy toalety. 

Z początkiem bieżącego roku zakończyli-
śmy modernizację budynku ratusza i dzisiaj 
jest to jeden z najnowocześniejszych obiek-
tów tego typu w regionie. Urząd marszał-
kowski przyznał nam dofinansowanie do 

modernizacji tego budynku i teraz czekamy 

na zwrot około 1,3 mln zł. W marcu odby-
ło się również piłkarskie otwarcie stadionu 
w Ścinawie, na jego kompleksową moder-
nizację także otrzymaliśmy duże środki ze-
wnętrze.

Obecnie oczekujemy na pozwolenie na bu-

dowę dotyczące naszej 17-hektarowej Strefy 
Aktywności Gospodarczej, która do tej pory 
nie była przystosowana do przyjęcia inwe-
storów. Jest zakrzaczona, nierówna, nie ma 
na niej żadnych mediów, teren ten nie jest 
przygotowany na przyjmowanie inwestorów, 

nie ma do niego odpowiednich dróg dojazdo-
wych itp. Przez wiele lat obowiązywał tylko 
zapis z planu zagospodarowania przestrzen-
nego uchwalonego jeszcze w 2005 roku, 
który wskazywał, że można tam prowadzić 
działalność przemysłową, gospodarczą, ale 
to za mało, żeby potencjalni przedsiębiorcy 
chcieli lokować u nas swoje biznesy… Teraz 
to zmieniamy, albowiem na to przedsięwzię-
cie otrzymaliśmy duże dofinansowanie i jak 
otrzymamy pozwolenie na budowę, to ogło-
simy przetarg, a zadanie zamierzamy sfina-
lizować na koniec przyszłego roku. 

Czekamy już na pozwolenie dotyczą-
ce budowy gazociągu, który doprowa-

dzi gaz do naszego miasta od 
strony, gdzie uzbrajana będzie 
strefa gospodarcza, aktual-
nie remontowana i przywraca-

na do użytku jest bocznica ko-
lejowa okalająca nasze tereny 
inwestycyjne, która połączo-
na jest z towarową magistra-
lą kolejową Wrocław Główny 
– Szczecin Główny. To dodat-
kowy atut naszej strefy gospo-
darczej. Cieszą nas również rzą-
dowe plany udrożnienia kanału 
Odry i przywrócenia żeglugi 
rzecznej. To wszystko zwiększa 
atuty Ścinawy.

Za chwilę planujemy też ogło-
sić przetarg na duży parking 
na wjeździe do naszego mia-
sta od strony mostu na Odrze. 
Na jego budowę przyznano nam 
2,5 mln zł. Powstanie tam około 
140 miejsc parkingowych, zato-
ka autobusowa i jedna z dwóch 
stacji rowerowych – to fragment 

szerszego zadania związanego z zagospoda-
rowywaniem nabrzeża.

• • • 

Jak widać, niewielka gmina realizuje nie-
małe przedsięwzięcia i to jest to, co w samo-
rządach najbardziej fascynuje – otwartość na 
zmiany, na nowoczesność i na wszechstronną 
współpracę. HS (TS) 

Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie
Rynek 17

59-330 Ścinawa
tel. 76 740 02 00
fax 76 740 02 01

urzad@scinawa.pl
www.scinawa.pl

Dobra passa trwa

Wizualizacja Strefy Aktywności Gospodarczej

Burmistrz Krystian Kosztyła
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Trzysta – dla Wrocławskiego 
Teatru Komedia to 
najwyraźniej liczba magiczna: 
24 października 2015 WTK 
zaprosił na trzechsetny spektakl 
Szalonych nożyczek 
Paula Pöertnera…  
A teraz, 26 listopada 
roku 2017, Komedia 
zaprasza na także 
trzechsetny spektakl 
i tym razem jest to 
też cudowna klasyka 
komedii – Mayday 2 
Rona Cooneya.

Dzieje Mayday 2, czyli sequelu  
teatralnego hitu Rona Cooneya 
Mayday, na scenie Komedii rozpo-

częły się 31 grudnia roku 2004. 
– Cóż, czas płynie nie-

ubłaganie – uśmiecha się 
Wojciech Dąbrowski, który 
wraz z Pawłem Okońskim 
prowadzi Wrocławski Teatr 
Komedia od lat dwudziestu 
– ale jest to naprawdę przy-

jemne, gdy widać, że spek-

takle, które produkujemy, 
cieszą się powodzeniem…

„Powodzenie” to bar-
dzo delikatne określe-

nie: Mayday 2 jest wiel-
kim hitem, zapełniającym  
salę teatru po brzegi!  

Można podejrzewać, że nad tym, aby 
w jubileuszowym dwudziestym ro-

ku Wrocławskiego Teatru Komedia 
znalazł się spektakl z magicz-

ną liczbą 300, czuwała sama  
Talia – muza kome-

dii… Dobrej komedii, 
dodajmy, czyli takiej, 
jaką jest Mayday 2. 

– Dużo się tu dzieje 
– podkreśla Wojciech 
Dąbrowski. – Tak kla-

sycznie, jak w prawdzi-
wej angielskiej farsie 
być powinno – wciąż 
trzaskają drzwi…

Owszem, drzwi trzaskają, 
bo wciąż ktoś wchodzi lub wy-

chodzi: ruch w Mayday 2 jest 
bardzo wielki! Oto John Smith, 

londyński taksówkarz. John, oprócz 
dwóch żon i dwóch mieszkań, ma 
dwoje nastoletnich dzieci – córkę  

z jedną żoną i syna 
z drugą. Regularne 
podróżowanie mię-

dzy Wimbledonem 
a Streatham, gdzie 
mieszkają jego 
dwie nieznające się 
oczywiście rodziny, 
umożliwia mu jego 
praca, a obie kobie-

ty jego życia na-

rzekają jedynie na 
to, że John tak nie-

wiele czasu im po-

Trzysta po raz drugi święca! Ale do gry wchodzi internet  
i rzecz się komplikuje – syn taksów-

karza i jego córka poznają się w sieci. 
Postanawiają się spotkać. Ich pierw-

sza randka to dla Johna katastrofa. 
Bigamia – tak, kazirodztwo – nie! 

John zaczy-

na szaleńczą 
jazdę pomię-

dzy domami, 
by zapobiec 

k a t a s t rof ie .  
Jego subloka-

tor i przyja-

ciel Stanley 
głównie biega 
po mieszka-

niu Johna, za-

mykając dzieci  
i żony na klucz, 
aby nie doszło 
do spotkania.  
Afera gon i  
aferę. Absurd 

pogania absurd. Jednym słowem  
– dzieje się bardzo intensywnie! 
Dzieje się też teatralnie świetnie  
– pod czujnym okiem reżyserującego  
Mayday 2 Marcina Sławińskiego. 
Spektakl ma świetne tempo, a John 
Smith Pawła Okońskiego tyle uro-

ku, że wszystko mu się wybacza… 
Co tam bigamia przy takim aktor-
stwie! I co tam ukrywanie za kolej-
nymi drzwiami rodzinnych kantów 
kolegi – jakie uprawia Stanley, gdy 
Wojciech Dąbrowski robi to z ta-

kim wdziękiem… Cały spektakl jest 

zresztą wielkim aktorskim popisem 
zaplątanych w skomplikowane sieci 
zależności uczuciowych bohaterów.

Mayday 2 to rzeczywiście kla-

syczna farsa – czyli spektakl trud-

ny, bo wymagający i znakomitego 
aktorstwa, i wyobraźni, i umiejętno-

ści balansowania na cienkiej bardzo 
linii, dzielącej znakomitą zabawę 
od staczania się w rozwiązania zbyt 
proste. Utrzymanie się na owej linii, 
pokazanie, że farsa może i bawić, 
i coś do zastanowienia podrzucać 
– to się zespołowi Komedii udało 
świetnie. Nic więc dziwnego, że to 
już trzechsetne spotkanie z bohate-

rami jednej z najsłynniejszych fars, 
bo w świecie komedii jest Mayday 2  

klasyką…
– Jak długo będziemy jeszcze 

Mayday 2 grać? Do końca świata  
i jeszcze dłużej – śmieje się Wojciech  
Dąbrowski.

To bardzo optymistyczne, bo 
Mayday 2 naprawdę warto zoba-

czyć… Przypominam: 298. spektakl 
– 24 listopada, 299. – 25 listopada,  
i wreszcie 300. – 26 listopada…

Ata

www.teatrkomedia.com
www.gminapolska.com„Mayday 2” po latach wciąż świetny!

Tak „Mayday 2” rozpoczynał swoje teatralne życie we Wrocławskim Teatrze Komedia
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Na otwarcie sezonu – dwie 
premiery. Pierwsza – Fidelio –  
jedyna opera Beethovena, 
w Polsce rzadko bardzo 
wystawiana. Tym bardziej więc 
szkoda, że wrocławski spektakl, 
przygotowany we współpracy 
z operą w Lublanie, teatralnie 
okazał się pretensjonalnym 
kiczem. Spędzone na operowej 
widowni dwie godziny  
kojarzyły mi się z jednym  
z najsłynniejszych memów  
– oto kot, który dramatycznie 
pyta: co ja pacze?! Ja zadawałam 
sobie to samo pytanie… 

O co w Fideliu chodzi? Na to pyta-

nie po obejrzeniu wersji zaproponowa-

nej przez słoweńskiego reżysera Rocca 
bardzo trudno odpowiedzieć… 
Kto to Fidelio? Kogo kocha 
Marcelina? Co z Leonorą,  
której jest dwie? I dlaczego, na 
litość wszystkich Muz, wię-

zienie pełne jest wywijających 
śmiesznie w czarnych bale-

towych paczkach i halkach  
panów, którzy w finale prezen-

tują się w damskich sukniach? 
Jedyne wyjście – zamknąć 

oczy. I wtedy Beethovenowskie 
arcydzieło – mimo pewnych pre-

mierowych niedoskonałości –  

może duszę uradować. Tylko war-
to jeszcze zatykać uszy, gdy daje się 
słyszeć straszliwie grafomański tekst 
(może wina tłumacze-

nia?) listu wielkiego 
Ludwika do „nieznanej 
ukochanej”, który po-

jawia się nie wiadomo 
po co… Oczywiście, 
do owego teatralnego 

kiczu dopisana jest re-

żyserska filozofia, owe-

go kiczu godna.

S z c z ę ś l i w i e  
Krakowiacy i górale 

Wojciecha Bogusław-

skiego i Jana Stefaniego 
– pierwsza opera naro-

dowa, co podkreślał dzień premiery, 
czyli 11 listopada, również w filozofo-

wanie popadając, efekty osiągnęła od 
Fidelia trochę lepsze. Nie ma w spek-

taklu ludowych strojów, nie ma kry-

tych strzechą chat, Krakowiacy to bia-

ło-czerwone (wszak opera narodowa!) 

Sezon operowy otwarty! 
męskie ubrania i kobiece suknie czasu 
współczesnego, Górale – coś w rodzaju 
Kozaków… Bo to nie jest – w pomy-

śle reżyserki Barbary Wiśniewskiej – 
opowieść o narodowym pojednaniu, 
lecz o opresji, o losie kobiet, o styg-

macie, jakim jest kobieca dojrzałość.  
I o przemocy, której 
wszystkie kobiety tego 
spektaklu doświadczają. 

Pomysł dosyć karko-

łomny, momentami zre-

alizowany bardzo ryzy-

kownie – scena w drugiej 
części, pełna panien mło-

dych w wieku różnym, 
jest jednak (mimo odwo-

łań do Fedry…) dosyć wąt-
pliwa, ale imponuje to, iż 
na osadzony supermocno  
w tradycji operowy tekst 
realizatorzy spojrzeli tak 

nietypowo. Szkoda tylko, że trudno by-

ło zrozumieć, co postaci dramatu chcą 

powiedzieć. Może lepiej zamiast tekstu 
angielskiego puszczać w czasie Krako-

wiaków… nad sceną tekst polski?
W sumie spektakl odwołujący się 

– jak i Fidelio – do współczesności. 
Cóż, i więzienia polityczne (Fidelio)  
i narodowe awantury to rzeczy ponad-

czasowe. Czy operacje przenosin mają 
więc sens? Różnie bywa, jak się prze-

konaliśmy na ostatnich wrocławskich 
premierach, ale moda na owe przeno-

siny w teatralnym świecie trwa od lat. 
Czasem realizuje się fatalnie, że znowu 
przywołam wrocławskiego Fidelia, 
czasem – genialnie – tu przypomnieć 
trzeba Króla Rogera (też wrocławskie-

go) Karola Szymanowskiego w reżyse-

rii Mariusza Trelińskiego. Krakowiacy 

i górale Barbary Wiśniewskiej popa-

dają momentami w zabawność (użyj-
my tej delikatnej formy) chyba nieza-

mierzoną, ale mogą być zapowiedzią  
dobrej przyszłości młodej reżyserki. 

Krakowiacy... to także znakomi-
ta, rzucająca na kolana (nieste-

ty, nie własnego męża, bijącego 
brutala, jak się w tej wersji Kra-

kowiaków… okazuje) Jadwiga  
Postrożna (Dorota), Karolina  
Filus – rolą Basi zapowiada swo-

ją znakomitą sopranową przy-

szłość, przekonujący jako Stach 
Łukasz Rosiak i znakomicie 
śpiewający Łukasz Klimczak, 
którego Bardos jak nic mógłby 
wdziękiem walczyć z gwiazda-

mi wielkich telewizyjnych show.
Anita Tyszkowska

Ludwik van Beethoven „Fidelio”

Wojciech Bogusławski, Jan Stefani „Krakowiacy i górale” „Krakowiacy i górale” – Karolina Filus (Basia), Łukasz Rosiak (Stach)
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Rynkowy 
bigos
»	Jak podał „Forbes”, opubli-

kowany przez Webroot Software 
raport Quaterly Threat Trends za-

wiera alarmujące informacje do-

tyczące bezpieczeństwa przed-

siębiorstw i organizacji. Zdaniem 
autorów opracowania, każdego 
miesiąca powstaje aż 1,4 miliona 
nowych serwisów phishingowych. 
W Polsce najbardziej aktualnym 
przykładem phishingu jest atak za-

kładający podszycie się pod oficjal-
ny serwis internetowy mBanku.
»	Wyłudzenia VAT to naj-

większa finansowa patologia  
III RP. Prowadzone przez zespół 
trzech prokuratorów oraz funk-

cjonariuszy CBA i ABW śledz-

two ma najwyższy priorytet. Ba-

dana jest teza, czy rząd PO-PSL 
przyzwalał na działanie oszustów 
VAT, którzy w kilka lat wyłudzili 
z budżetu co najmniej 232 mld zł.  
Jak podała „Rzeczpospolita”, 
na celowniku są politycy i wy-

socy urzędnicy – od ministrów, 
przez sędziów po prokuratorów.  
Prof. Witold Modzelewski w ra-

porcie z czerwca 2014 r. infor-
mował rząd PO-PSL o lawino-

wo rosnących zwrotach podatku 
VAT, ale ówczesny wiceminister 
finansów Janusz Cichoń nazwał 
opracowanie tendencyjnym.

»	Obraz „Zbawiciel świata” 
to jedyna praca Leonarda da Vinci  
znajdująca się w prywatnych rę-

kach. Należący do rosyjskiego mi-
liardera Dmitrija Rybołowlewa  
obraz 15 listopada ma zostać wy-

stawiony na sprzedaż przez Dom 
Aukcyjny Christie’s. Wartość obra-

zu wyceniono na 100 mln USD.
»	Minister finansów Niemiec 

Wolfgang Schaeuble w wywia-

dzie dla „Financial Times” po-

wiedział, że mamy do czynienia 
z widmem kolejnego kryzysu fi-
nansowego. Odpowiedzialne za 
niego miałyby być banki central-
ne (jak np. EBC czy FED), które 
wpuszczają na rynek biliony do-

larów, co grozi powstaniem ko-

lejnych baniek finansowych. Do 
tego dochodzi kwestia wciąż ros-
nącego globalnego zadłużenia.
»	Deweloperzy twierdzą, że 

ceny mieszkań będą nadal rosły. 
Niezależni analitycy rynku prze-

strzegają natomiast przed kolejną 
bańką na rynku nieruchomości. 
Fiesta nie trwa wiecznie.

Do rynkowego garnka zaglądał

Tomasz Miarecki

Według badań NBP,  
dwie trzecie Polaków uważa, 
że płatności kartą  
i smartfonem są wygodniejsze 
niż gotówką.  
Głównie ze względu  
na szybkość i bezpieczeństwo. 
Transakcja bezgotówkowa 
zajmuje zaledwie  
kilka sekund.  
Na jednej transakcji 
zbliżeniowej można 
zaoszczędzić 22 sekundy  
w porównaniu  
z płaceniem gotówką.  
Przy tysiącu transakcji 
oszczędność czasu  
to zatem już sześć godzin  
– wyliczają eksperci  
kampanii społecznej  
„Warto bezgotówkowo”.

Na zakupach Polacy coraz 
częściej korzystają z kart płatni-
czych i smartfonów. Według da-

nych NBP, 66 proc. Polaków uwa-

ża, że płatności bezgotówkowe są 
wygodniejsze od gotówkowych, 
przeciwnego zdania jest 27 proc. 
badanych.

Płacenie kar tą jest przede 
wszystkim szybsze niż inne for-
my płatności. Jak wynika z danych 
Barcleycard, brytyjskiego wydaw-

cy kart, przeciętny czas trwania 
transakcji gotówkowej to 34 se-

kundy. Tymczasem zapłata np. 
kartą z wprowadzeniem kodu PIN 
trwa 27 sekund, a płatność zbliże-

niowa to tylko 12,5 sekundy. 

– Z badań wynika, że aż  
79 proc. Polaków reaguje pozytyw-

nie na osoby płacące kartą. Regu-

lując swoje wydatki bezgotówko-

wo, redukujemy kolejki, gdyż takie 
transakcje są po prostu szybsze niż 
gotówkowe. Zdarza się nam też od-

dawać nietrafione zakupy i tu także 
zwrot na kartę odbywa się sprawniej 
niż wypłata gotówki. Ponadto dla 
przedsiębiorcy koszt obsługi gotów-

ki jest wyższy niż ten wynikający  
z przyjmowania transakcji bez-

gotówkowych – mówi Dariusz  
Marcjasz, wiceprezes zarządu  
Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Zakupy bez portfela
Bezgotówkowe formy płatności 

nie wymagają też wcześniejszego 
planowania, ile dokładnie chcemy 
wydać. Aby mieć ze sobą odpo-

wiednią kwotę gotówki, trzeba się 
przygotować, zabierając ją z domu 
lub wypłacić z bankomatu. Płacąc 
kartą lub telefonem, mamy dostęp 
do pełnego stanu naszego konta. 
Gdy więc zdecydujemy się kupić 
coś droższego niż początkowo pla-

nowaliśmy, albo trafi się nam su-

perokazja na zakup kilku rzeczy 

zamiast jednej, nie musimy marno-

wać czasu na szukanie bankomatu.
– Wiele osób płacących gotów-

ką uważa, że dzięki temu wydaje 
mniej i ma większą kontrolę nad 
swoimi finansami. Jednak płacąc 
bezgotówkowo, wiemy znacznie 
więcej o swoich nawykach i tym, 
gdzie wydajemy pieniądze. Wszyst-

kie informacje o wydatkach znaj-
dziemy w aplikacji mobilnej banku 

lub w historii rachunku w banko-

wości internetowej. Płacąc kartą 
lub smartfonem, możemy ustalić 
sobie limity wydatków, aby kontro-

lować i ograniczać wydatki – mówi 
Włodzimierz Kiciński, przewodni-
czący Koalicji na Rzecz 
Obrotu Bezgotówkowe-

go i Mikropłatności.
Na zakupach nie tyl-

ko gotówka staje się 
zbędna, ale nawet portfel  
z kartami płatniczy-

mi. Obecnie aż 4,5 mln  
Polaków korzysta z sy-

stemu BLIK, który pozwala na 
płacenie za zakupy smartfonem. 
Prawie 500 tys. osób korzysta też 
z technologii HCE oraz Android  
Pay, w przypadku której dane kar-
ty przechowywane są w systemie 
płatniczym, a zapłata nią nastę-

puje poprzez zbliżenie telefonu  
do terminala.

Bezpieczniej bez gotówki
Brak gotówki oznacza także 

większe bezpieczeństwo zakupów. 
Szczególnie kiedy chcemy wydać 
większą kwotę. Zgubiony portfel 
prawie w każdym wypadku równa 
się utracie wszystkich znajdujących 
się w nim pieniędzy. W przypad-

ku korzystania z kart czy smartfo-

na strata jakichkolwiek pieniędzy  
z konta to sytuacja zupełnie wy-

jątkowa. Jeśli zgłosimy do banku 
utratę karty, to od tego momen-

tu nie ponosimy odpowiedzialno-

ści za ewentualne transakcje wy-

konane przez inne osoby. Gdyby 
okazało się, że ktoś zrealizował  
transakcję przed zastrzeżeniem kar-
ty, wtedy odpowiedzialność posiada-

cza ogranicza się do równowartości  
150 euro (ok. 640 zł) dla transakcji 

tradycyjnych i 50 euro 
(ok. 210 zł) dla transak-

cji zbliżeniowych.
– Niedawno Sąd 

Najwyższy uznał, że 
użycie karty zbliżenio-

wej przez osobę trzecią 
wbrew woli właścicie-

la wypełnia znamio-

na przestępstwa kradzieży z wła-

maniem. A to oznacza wyższe niż  
w wypadku zwykłej kradzieży za-

grożenie karą dla przestępcy. Zatem 
można stwierdzić, że karta płatnicza 
przez prawo karne jest lepiej chro-

niona niż gotówka w portfelu – mówi  
dr Przemysław Barbrich, ekspert 
kampanii „Warto bezgotówkowo”.

Coraz częściej robimy także za-

kupy w internecie. Według danych 
Izby Gospodarki Elektronicznej, 
bezgotówkowe formy płatności wy-

biera 56 proc. polskich e-konsu-

mentów. Są to w 28 proc. transakcje  
kartą, 19 proc. przelewem i 10 proc.  
BLIKIEM. Zapłatę gotówką przy 
odbiorze wybiera mniejszość  
– 27 proc. kupujących – i wyni-
ka to zwykle z braku zaufania do  

e-sklepu, w którym klient kupuje 
pierwszy raz. 

Źródło: NBP

Polacy na zakupach

Opolski teatr dramatyczny 
uzyskał z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko ponad  
14 mln zł dofinansowania  
na modernizację i przebudowę.  
Tak dużego zakresu prac  
– całkowite koszty to  
20,5 mln zł – nie było od 
przeszło czterdziestu lat.

Projekt zatytułowany „Nowa ja-

kość Teatru – przebudowa i moder-
nizacja Teatru im. Jana Kochanow-

skiego w Opolu na cele kulturalne 
i edukacyjne” znalazł się w gronie 
39 projektów, które otrzymały po-

zytywną decyzję o przyznaniu dofi-
nansowania w ramach PO IiŚ.

– To dla nas ogromna radość  
– mówił wicemarszałek wojewódz-

twa opolskiego Stanisław Rakoczy. 
– Jako samorząd województwa nie 
bylibyśmy w stanie wygenerować tak 
dużej kwoty potrzebnej do przepro-

wadzenia remontu, ani spłacić kre-

dytu, który byłby wzięty na ten cel.
Z budżetu województwa opol-

skiego Teatr im. Jana Kochanow-

skiego ma zagwarantowany wkład 
własny niezbędny, by uzyskać do-

finansowanie z funduszy europej-
skich. Wyniesie on 6,27 mln zł  
i będzie sukcesywnie wnoszony do 
roku 2020, czyli do czasu zakoń-

czenia remontu.

Rozpoczęcie prac budowlanych 
planowane jest na czerwiec 2018. 

W projekcie znalazły się przebu-

dowy i modernizacje czterech za-

dań. Po pierwsze: zmieni się głów-

na fasada budynku z przyległym 
otoczeniem – zaplanowano m.in. 
przebudowę wejścia, likwidację fo-

sy, budowę tarasów. Teatr stanie się 
bardziej dostępny. Przebudowany 
zostanie system wentylacji i klima-

tyzacji w budynku, który obejmie 
wszystkie cztery sceny teatralne, 
foyer i hole. Część pomieszczeń 
zostanie przekształcona i dostoso-

wana do prowadzenia działań edu-

kacyjno-warsztatowych – powsta-

nie Centrum Edukacji Kulturalnej, 
czyli nowoczesna baza działań ar-
tystycznych, dostosowanych do po-

trzeb współczesnego twórcy i od-

biorcy kultury. Modernizacja czeka 
także system elektroakustyczny  
i oświetleniowy małej sceny. Zasto-

sowanie nowoczesnych rozwiązań 
skutkować będzie oszczędnościa-

mi energii elektrycznej. I wresz-

cie zaplanowano także przebudowę  
i modernizację istniejącego zasila-

nia budynku i wykonanie m.in. au-

tomatyki samoczynnego zasilania 
rezerwowego.

– Prace potrwają do końca  
roku 2020 i – jak zapewniała Anna  
Karoń, zastępca dyrektora Teatru 
im. Jana Kochanowskiego – odby-

wać się będą tak, by nie zakłócać 
pracy teatru i by widz nie odczuł dy-

skomfortu związanego z remontem.
MS

Wielka modernizacja Teatru Kochanowskiego

Płacąc 
bezgotówkowo, 
wiemy znacznie 
więcej o swoich 
nawykach i tym, 
gdzie wydajemy 
pieniądze.
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– A nie huzia na Józia i do 
przodu…

– Absolutnie nie! Nie wierzę, że 
większość myśliwych potrafi np. od-

różnić krzyżówkę od krakwy. Strze-

lają bez opamiętania i to jest szko-

dliwe. To nie może być na zasadzie 
pospolitego ruszenia 
i określania z kapelu-

sza, ile jest zwierząt! 
Tak było kiedyś z ło-

siem, którego liczeb-

ność drastycznie u nas 
spadła, bowiem szacunki były zbyt 
wysokie. Wszystko można robić, 

tylko z głową. Niestety, polowania  
w zmienionych środowiskach są 
czasami koniecznością, najlepszym 
przykładem są parki narodowe  
w Afryce. Corocznie likwiduje się 
w nich sporo słoni, bowiem nie ma-

ją już gdzie migrować ze swoich en-

klaw, w których nie mają pożywie-

nia. W Australii przed kilku laty 
przyszła susza i zlikwidowano około 
60 tysięcy emu, które i tak umierały. 
Ale to wszystko jest wynikiem tego,  
że człowiek zaburzył środowisko  
naturalne i zmienił też klimat.

– To co – strzelać?
– Powtarzam: wszystko z głową!

Rozmawiał Sławomir Grymin 

Starostwo Powiatowe w Oławie – str. 11 Kudowa-Zdrój – str. 11
Chojnów – str. 10

Wleń – str. 10Sulików – str. 7 Bardo – str. 7

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

– Nie tak dawno rozmawiali-
śmy o Światowym Stowarzyszeniu 
Ogrodów Zoologicznych i Akwa-
riów (WAZA) – którego został pan 
członkiem – oraz o ochronie giną-
cych gatunków zwierząt, a zupełnie 
niedawno usłyszałem, że panterze 
śnieżnej nie grozi już niebezpie-
czeństwo wyginięcia.

– Ta informacja nie wynika z te-

go, że nagle irbisów zrobiło się wię-

cej, tylko że przeprowadza się znacz-

nie więcej badań. Pantera śnieżna jest 
płochliwa i trudna do zbadania w wa-

runkach naturalnych i dopiero rozpo-

wszechnienie fototrapów – rejestrują-

cych pułapek – pokazało, iż irbisów 
jest nieco więcej, niż się przypusz-

czało. Nie oznacza to jednak, że nagle 
liczba panter śnieżnych wzrosła! Stale 
występuje niedobór badań, nie wiemy 
tak naprawdę, ile jest zwierząt i to nie 
jest wcale takie proste. Oczywiście, 

można łatwo policzyć z helikoptera 
słonie na sawannie, ale już policzenie 
afrykańskich słoni leśnych żyjących  
w Afryce Zachodniej i masywach 
Konga to zupełnie inna bajka. Nie ma-

my zielonego pojęcia, ile ich 
jest, choć wiemy, że ich liczba 
spada, tak samo jak zmniejsza 
się liczba panter śnieżnych.  
A co będzie za dziesięć lat, 
przewidzieć trudno.

– W Polsce niektórym 
zwierzętom grozi odstrzał. 
Na celowniku są m.in. wilki, 
łosie, dziki i bobry.

– Nasze środowiska są dra-

stycznie zmienione i nie są 
środowiskami naturalnymi, 
które same się regulują. Li-
czebność zwierząt nie może 
przekroczyć tzw. pojemności 
środowiska. Pojemność śro-

dowiska pokazuje nam, ile 
zwierząt może się wyżywić 
na tysiącu hektarów, bez do-

karmiania i ludzkiej ingeren-

cji. Czynnikami ograniczają-

cymi są dostępność pokarmu, 
drapieżniki i wreszcie choroby i mi-
gracja. W Polsce drapieżników jest 
mało, wilków jest jeszcze niewiele,  
a rysiów zupełnie malutko i ich liczba 
nie ma znaczenia dla regulacji popu-

lacji. A co do dostępności pokarmu, 
to ogromne pola kukurydzy w oko-

licach lasów są rajem dla np. dzików. 
Poza tym dokarmiamy dzi-
kie zwierzęta i są tworzo-

ne sztuczne środowiska,  
w których zwierzę czuje się 
dobrze, a poza tym wpro-

wadzamy obce gatunki,  
np. daniele, lub gatunki, 
które same do nas docie-

rają: przykładem jest sza-

kal złocisty. Jego ekspansja 
rozpoczęła się – nie wiadomo dlacze-

go – po wojnach bałkańskich.
– A szop pracz?

– Jest uciekinierem z ferm ho-

dowlanych, tak jak norka amerykań-

ska, i wszystko to jest naszą winą! Po  
II wojnie światowej by-

ło około dwudziestu ro-

dzin bobrów, teraz są 
ich tysiące, ponieważ 
znalazły dobre miejsca 
do życia. Nie ma też  
w dużej liczbie podstawowego drapież-

nika, który na nie polował, czyli wilka.

– W Polsce jest około 1300 
wilków…

– …czyli niewiele, jak na kilka-

dziesiąt tysięcy bobrów. A ponadto 
bobry potrafią żyć w tere-

nach, w których wilk się 
nie utrzyma – w terenach 
bezleśnych, wzdłuż do-

lin rzecznych, gdzie ros-

ną tylko wierzby i olsy. 
Jedną z metod jest oczy-

wiście polowanie, ale 
ta metoda powinna być  
oparta na stricte nauko-

wych podstawach i taki odstrzał po-

winni prowadzić wyszkoleni myśli-
wi działający na zasadzie promesy.

Szakal wędrownik powojenny

Ta wilczyca mieszka na Mazurach…

Te słonie mieszkają w Ugandzie

Prezes Radosław Ratajszczak w towarzystwie gekona 
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W NUMERZE

Bardo 7

Chojnów – miasto 10

Kąty Wrocławskie 6

Kudowa-Zdrój 11

Pielgrzymka 5

Pokój 12

Starostwo Powiatowe w Oławie 11

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 5

Sulików 7

Syców 12

Ścinawa 13

Wleń 10


