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Położoną w południowo-zachodniej części województwa opolskiego gminę Otmuchów z jednej strony 
charakteryzuje dynamiczny i zrównoważony rozwój, z drugiej – świetnie uporządkowana gospodarka 
finansowa. Jest też pod względem krajobrazowo-przyrodniczym jedną z najpiękniejszych gmin na 
Śląsku Opolskim. – Nie ma także wątpliwości, że gmina Otmuchów jest znana z bogactwa zabytków 
architektonicznych, Jeziora Otmuchowskiego i słynnego w całej Polsce „Lata Kwiatów” – mówi  
burmistrz Otmuchowa JAN WOŹNIAK. Na zdjęciu – „Lato Kwiatów” na zamku w Otmuchowie.

Na samorządowym szczycie

Potrzeby mieszkańców 
najważniejsze

Ludzi lekceważyć nie można

– W Gdyni na Kongresie Perły Samorządu oceniano m.in. włodarzy 
gmin za ich osiągnięcia związane z kierowaniem samorządami  
i w kategorii włodarzy gmin miejsko-wiejskich zająłem dziesiąte 
miejsce w kraju – na 597 samorządów. Bardzo się z tego cieszę  
– uśmiecha się burmistrz Kątów Wrocławskich ANTONI KOPEĆ.  
A „Gmina Polska” serdecznie gratuluje! 

– Jest moim szczęściem, że po raz trzeci mogę współpracować z takimi 
radnymi w tej kadencji, z ludźmi mądrymi, którzy dobrze wiedzą, co jest 
dla gminy najbardziej potrzebne – ocenia wójt gminy Udanin TERESA 
OLKIEWICZ. – Radni mnie popierają, a ja lubię z nimi rozmawiać  
i dyskutować. Owszem, czasami spieramy się, ale merytorycznie, a nie 
po to, aby stawiać na swoim wbrew logice i potrzebom mieszkańców.

– Zastanawiałem się nad sposobem prowadzenia kampanii 
wyborczej, ale chyba najlepszym jest dobra praca całego naszego 
zespołu. Jednostka znaczy mało, ale razem możemy zrobić naprawdę 
niemało. Nasza załoga w Wąsoszu pracuje na dobrym poziomie,  
choć pewnie ideałami nie jesteśmy – mówi burmistrz Wąsosza 
ZBIGNIEW STUCZYK.

Już po raz siedemnasty rozkwitły w gminie Kłodzko cudowne kwiaty ludzkiej aktywności,  
współpracy, radości z bycia razem i działania na rzecz wspólnoty. Dwudziestego pierwszego maja 
Nagroda Roku Gminy Kłodzko „Ranunculus Penicillatus” trafiła w ręce tych, którzy dla swej małej 
ojczyzny czynią bardzo dużo. Nominowanych i nagrodzonych było wyjątkowo wielu (na zdjęciu).  
– Gmina jest dzięki tym ludziom bogata – uważa wójt gminy Kłodzko STANISŁAW LONGAWA 
(pierwszy z prawej w drugim rzędzie). – Nie materialnie, bo nie wszystko od ludzi zależy,  
ale dzięki ich zaangażowaniu w życie wspólnoty!

Znów zakwitły Jaskry…
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Turystyka i gospodarka 
– naszymi atutami
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Mity, fakty, opowiastki
W Urzędzie Miasta i Gminy  

w Szamotułach (woj. wielkopolskie) 

funkcjonuje elektroniczna ewidencja 

czasu pracy, a czas pracy pracowników 

ustalany jest na podstawie rejestracji 

wejść i wyjść za pomocą indywidualnych 

kart elektronicznych przypisanych 

poszczególnym pracownikom. 

Pracownicy szamotulskiego magistratu 

rozliczani są skrupulatnie z każdej 

minuty spóźnienia, aż w końcu 

jedna z urzędniczek nie wytrzymała, 

gdy z pensji potrącono jej część 

wynagrodzenia za dwuminutowe 

spóźnienie. Pani Katarzyna jest 

inspektorem wydziału nieruchomości 

i gospodarki przestrzennej i już raz 

spotkała się z burmistrzem  

w sądzie pracy. Burmistrz sprawę 

przegrał i musiał wypłacić 15 tys. zł 

odszkodowania. Smaczku całej sprawie 

dodaje fakt, że pani Katarzyna była 

jego kontrkandydatką w wyborach 

samorządowych, które przegrała 

tylko dwoma głosami. A swoją drogą 

potrącanie pracownikowi z pensji 

kilkadziesiąt groszy za minimalne 

spóźnienie to – moim zdaniem – 

nadmiar gorliwości i śmiesznostka. 

Warto też podkreślić, iż spóźnienie do 

pracy jest naruszeniem obowiązków, ale 

nie uzasadnia stosowania kar, które są 

ściśle reglamentowane, jeśli chodzi o ich 

stosowanie. Co więcej, karę finansową 

można nałożyć na pracownika tylko 

wtedy, gdy sam się na to zgadza, albo 

gdy otrzyma naganę lub upomnienie.

• • •

Pod Urzędem Miejskim w Błaszkach 

(woj. łódzkie) pojawiło się czerwone 

auto z napisem „Jezu ufam Tobie”. 

Okazało się, iż jest to mobilny 

konfesjonał, a całą inicjatywę pochwalił 

znany ze swej religijności burmistrz 

Karol Rajewski. A wszystko stało się  

z inicjatywy ks. Ryszarda Krakowskiego, 

proboszcza parafii pw. Niepokalanego 

Poczęcia NMP w Wojkowie, choć 

pojawiły się głosy krytyki, że informację 

o spowiedzi ogłosił przedstawiciel 

świeckiej władzy. Z mobilnego 

konfesjonału skorzystać mogą nie 

tylko mieszkańcy Błaszek. Spowiadać 

się w busie mogą też wierni z diecezji 

koszalińsko-kołobrzeskiej. Jeździ nim 

ksiądz Rafał Jarosiewicz, który  

o lokalizacjach mobilnego konfesjonału 

informuje w internecie. Warto 

zaznaczyć, iż w pojeździe znajduje się 

prawdziwy konfesjonał.

• • •

Ostatnio liczba ludności w Polsce 

wzrosła w pięciu województwach: 

małopolskim, mazowieckim, 

podkarpackim, pomorskim  

i wielkopolskim. Główny Urząd 

Statystyczny zaznacza, iż po pięciu 

latach spadku liczba ludności wzrosła 

w 2017 roku o 0,6 tysięcy. W roku 2017 

zanotowano o 20 tys. urodzeń więcej 

niż w roku poprzednim. Co więcej, już 

od dwóch lat rodzi się więcej dzieci, ale 

w porównaniu do roku 2016, niemal  

o 15 tys. wzrosła również liczba zgonów. 

Stosunek mężczyzn do kobiet pozostaje 

za to niezmienny i na 100 panów 

przypada średnio 107 pań – na wsi 

101, w miastach 111. A 30 największych 

polskich miast to: Warszawa (1 764 615 

mieszkańców), Kraków (767 348), 

Łódź (690 422), Wrocław (638 586), 

Poznań (538 633), Gdańsk (464 254), 

Szczecin (403 833), Bydgoszcz (352 313), 

Lublin (339 850), Białystok (297 288), 

Katowice (296 262), Gdynia (246 306), 

Częstochowa (224 376), Radom 

(214 566), Sosnowiec (204 013), Toruń 

(202 562), Kielce (196 804), Rzeszów 

(189 662), Gliwice (181 309), Zabrze 

(174 349), Olsztyn (173 070), Bielsko- 

-Biała (171 505), Bytom (168 394), 

Zielona Góra (139 819), Rybnik (139 129), 

Ruda Śląska (138 578), Tychy (128 211), 

Opole (128 140), Gorzów Wielkopolski 

(124 295) i Dąbrowa Górnicza (121 121).

• • •

Naczelny Sąd Administracyjny uznał,  

że radni gminy Kruklanki (powiat  

giżycki, woj. warmińsko-mazurskie) 

mieli prawo zmienić nazwę ulicy  

– z 22 Lipca na 22 Lipca. Zdaniem 

władz gminy nazwa ulicy – choć brzmi 

identyczne – nawiązuje już do zupełnie 

innego święta. Odmiennego zdania  

był wojewoda warmińsko-mazurski 

Artur Chojecki, a spór między nim 

a władzami gminy trwał ponad 

rok. W lutym ubiegłego roku radni 

Kruklanek zdecydowali o zmianie 

nazwy jednej z ulic we wsi, w zasadzie 

pozostawiając ją bez zmian. Podjęta 

uchwała miała związek z tzw. ustawą 

dekomunizacyjną, która nałożyła  

na samorządy obowiązek zmiany nazw 

propagujących komunizm  

lub inny system totalitarny. Ulica  

22 Lipca znalazła się na liście IPN do 

dekomunizacji jako kojarząca się  

z manifestem lipcowym Polskiego 

Komitetu Wyzwolenia Narodowego 

z 1944 roku. Rada Gminy Kruklanki, 

chcąc uniknąć zamieszania i kosztów 

związanych ze zmianą nazewnictwa, 

postanowiła, że ulicę zdekomunizuje, 

ale nada jej taką samą nazwę. Tym 

razem jednak nie miała ona nawiązywać 

do odezwy PKWN do narodu polskiego 

i do Narodowego Święta Odrodzenia 

Polski, ale do święta św. Marii 

Magdaleny, które przypada właśnie  

22 lipca i zostało ustanowione  

przez papieża Franciszka  

w czerwcu 2016 roku. Wojewoda 

warmińsko-mazurski uchwałę 

radnych jednak uchylił, uznając, 

że była ona próbą obejścia ustawy 

dekomunizacyjnej. Wójt Kruklanek  

z decyzją wojewody się nie zgodził  

i złożył zażalenie do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Olsztynie. 

Ten w październiku 2017 roku uznał, że 

w sporze tym rację ma gmina. Zdaniem 

WSA wojewoda nie potrafił udowodnić, 

że nazwa ulicy w tym brzmieniu 

symbolizuje system komunistyczny  

i podlega ustawie. Wojewoda Chojecki 

zdecydował się na złożenie skargi 

kasacyjnej do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, ale NSA skargę 

oddalił. Wprawdzie na uzasadnienie tej 

decyzji obie strony jeszcze czekają, ale 

nie zmienia to jednak faktu, że wyrok 

sądu kończy spór prawny wojewody  

z władzami Kruklanek. Orzeczenie NSA 

jest ostateczne i prawomocne.

• • •

Wszystko wskazuje na to, że Bogdan 

Wenta wystartuje w najbliższych 

wyborach samorządowych na 

prezydenta Kielc, a legenda polskiej 

piłki ręcznej będzie kandydatem 

komitetu wyborczego stworzonego 

w oparciu o jego stowarzyszenie 

Projekt Świętokrzyski. Wenta jest ikoną 

polskiego szczypiorniaka, jednym  

z najwybitniejszych zawodników  

w historii polskiej piłki ręcznej, zagrał 

aż w siedmiu finałach europejskich 

pucharów, był wieloletnim 

reprezentantem kraju, ale największy 

rozgłos zyskał jako trener. Przez osiem 

lat prowadził Biało-Czerwonych  

i to pod jego wodzą nasi szczypiorniści 

wywalczyli srebrny i brązowy medale 

mistrzostw świata. Przez sześć lat 

był też trenerem kieleckiego Vive, 

wielokrotnego mistrza Polski.

Podglądacz samorządowy

Stowarzyszenie „Ślężanie  
– Lokalna Grupa Działania”, 
realizując założenia działania 
LEADER będącego osią Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Lokalnej Strategii Rozwoju, 
ogłasza konkursy i przyznaje 
dotacje m.in. na tworzenie 
i rozwój przedsiębiorstw 
czy poprawę infrastruktury 
rekreacyjnej i turystycznej  
na wsi. 

Za nami już pierwsza tura kon-

kursów, a przyznane dotacje po-

zwoliły na utworzenie działalności 
usługowej z zakresu budownictwa 
szkieletowego, uruchomienie usług 
fotograficznych (sesje plenerowe, 
okolicznościowe), organizację pola 
do laser Tag, organizację mobilne-

go parku trampolin, stworzenie de-

koracji okolicznościowych, urucho-

mienie kiełbasiarni, wsparcie sektora 
transportu drogowego, uruchomie-

nie usługi z zakresu gra-

werowania, haftowania 
itp., utworzenie pracowni 
ceramicznej, utworzenie 
browaru restauracyjnego 
Pod Wieżycą, wdrożenie 
nowych usług w Pensjo-

nacie Mieszko i Jagienka  
(np. bania ruska), rozwinię-

cie działalności gastrono-

micznej o produkcję piwa 
rzemieślniczego w restau-

racji Zielone Wzgórze  
w Sulistrowiczkach. 

Dzięki środkom na rozwój przed-

siębiorczości wracamy do starych 
tradycji piwowarskich. Browar re-

stauracyjny Wieżyca, przy Domu 
Turysty „Pod Wieżycą”, „leje” piwo  
od końca kwietnia br. Produ-

kuje piwo jasne typu lager, 
dolnej fermentacji, będzie 
piwo ciemne, piwo burszty-

nowe i krótkie serie piw spe-

cjalistycznych. Browar działa 
w obiekcie, który od dziesięciole-

ci straszył turystów, teraz przycią-

ga pięknym muralem, na którym 
skrzaty piwne zapraszają do degu-

stacji lokalnego wyrobu.
Kolejny browar  

Silentii otworzy 
swoje podwoje 
w Sulistrowicz-

kach, Na Zielo-

nym Wzgórzu, 
już 15 lipca. Piwo 
ślężańskie, pszenicz-

ne, typu pilzner z do-

mieszką jałowca czy 
mchu ślężańskiego  
i ślężański porter.

Oba browary  
d o f i n a n s o w a n e  
w ramach działalności 
LGD Ślężanie, razem 
z działającą od kilku lat Browarnią 
Sobótka pozwoli na utworzenie mi-
niszlaku piwnego u podnóża Ślęży.

Cieszy nas różnorodność działalno-

ści gospodarczych – i to przy ich two-

rzeniu powstają nowe miejsca pracy.

Gminy skupione w stowarzy-

szeniu i organizacje pozarządowe 
działające na ich terenie sięgnęły 
po środki na rozbudowę, moderni-

zację i tworzenie nowych obiek-

tów rekreacyjnych takich 
jak siłownie zewnętrzne  

Misia Ślężysława, będą-

cego maskotką naszego 
partnerstwa.

Innym kierun-

kiem działania Sto-

warzyszenia „Ślęża-

nie – Lokalna Grupa 
Działania” jest kre-

owanie i promocja 
produktu lokalnego. 

Najbliższe działanie  
w tym zakresie to or-

ganizacja konferencji na temat upra-

wy konopi przemysłowych i spo-

żywczych. Konferencja odbędzie 

Nowe środki – dawne tradycje się 28 lipca br. w Sobótce. Korzysta-

jąc z okazji już dzisiaj zapraszamy 
do udziału w niej wszystkich zain-

teresowanych rolników. O szczegó-

łach już niebawem poinformujemy 
na naszej stronie www.slezanie.eu  
i na Facebooku. 

I zapraszamy w każdą pierw-

szą niedzielę miesiąca na cy-

kliczny Targ Ziemi do Kra-

skowa. W trakcie imprezy 
można kupić ekologiczną 
żywność oraz wspaniałe 

wyroby rękodzielnicze. Z ko-

lei w każdą sobotę działają dwa 
sklepy: z żywnością Eko w gospo-

darstwie Bzowa Ostoja obok pałacu 
w Kraskowie i z domową żywno-

ścią w gospodarstwie Szczypiorki  
w Tuszynie.  

 (TS)

Kolejny browar Silentii otworzy swoje podwoje w Sulistrowiczkach, 
Na Zielonym Wzgórzu, już 15 lipca

Skrzaty piwne zapraszają!

Miś Ślężysław – maskotka 
ślężańskiego partnerstwa Browar Wieżyca „leje” piwo od kwietnia
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Arboretum Uniwersytetu 
Wrocławskiego  
w Wojsławicach,  
od wielu już lat 
atrakcyjne, piękne 
jest przez cały sezon. 
Zawsze jednak ogromne 
zainteresowanie budziło 
w maju, gdy zakwitają 
różaneczniki – czyli 
rododendrony – i azalie.

Do dziś w historycznej części par-
ku możemy oglądać najstarsze, po-

nad 100-letnie okazy różaneczników. 
Wiele wspaniałych, pomnikowych 
drzew pamięta dawnych właścicieli 
posiadłości i przede wszystkim twór-
cę Arboretum Fritza von Oheimba.  
Jemu to zawdzięcza park swój obec-

ny charakter. Ten śląski ziemianin, 
wybitny znawca roślin, z wielkim 
wyczuciem oraz świetną znajomoś-

cią miejscowych warunków glebo-

wych i mikroklimatu przystąpił do 
przebudowy parku. Jak podają fa-

chowcy związani z Arboretum,  
Fritz von Oheimb podejmował próby 
uprawy wielu mało znanych gatun-

ków i odmian – pierwszy na Śląsku 
uprawiał w gruncie bez osłon na zi-
mę klony palmowe (Acer palmatum), 
a jego kolekcja w 1924 r. obejmowała 
około 50 okazów i była dumą właści-
ciela. Kilka z nich rośnie w Arbore-

tum do dzisiaj. Miał duszę kolekcjo-

nera i z olbrzymim zaangażowaniem 
gromadził nie tylko drzewa i krzewy, 
ale i byliny. Liczba piwonii (Paeonia),  
jaką zgromadził, byłaby godna po-

dziwu i dzisiaj, bowiem w 1921 r.  
posiadał ponad 500 odmian.

Narodowe kolekcje
Oczywiście dzisiejsza kolekcja 

w Wojsławicach to także ogrom-

na praca polskich miłośników ro-

ślin. W 1983 r. cały obiekt wpisa-

no do rejestru zabytków kultury. 
Od 1988 r. Arboretum w Wojsławi-
cach jest filią Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego – obie 
instytucje połączyły się po prawie 

stu latach od pierwszych kontak-

tów Fritza von Oheimba z Ogrodem 
we Wrocławiu, któremu w 1890 r. 
przekazał kilka swoich pierwszych  
różaneczników.

Powojenna historia Arboretum 
to m.in. powiększenie jego terenu, 
ale przede wszystkim nowe nasa-

dzenia oraz kompletowanie nowych 
kolekcji roślin. Obecnie znajdują się 
tutaj największe w Polsce kolekcje: 
Narodowa Kolekcja Historycznych 
Odmian Różaneczników (Rhodo-

dendron) Rasy Łużyckiej, bukszpa-

nów (Buxus) i największa w Europie 
kolekcja liliowców (Hemerocallis).

W ubiegłym roku w Wojsławi-
cach otwarto także GEOretum, czy-

li zbiór skał i minerałów Dolnego  
Śląska na bazie lokalnego kamienio-

łomu. Zaznaczmy też, że w tym roku 
mija 30 lat od chwili, gdy Arboretum 
znalazło się w strukturach Uniwer-
sytetu Wrocławskiego.

Kwitną, pachną, zachwycają
W kolekcji Rhododendron  

w Wojsławicach jest ponad 900 

gatunków i odmian. Największą  
w Polsce Narodową Kolekcję wzor-
cową stanowią histo-

ryczne odmiany ró-

żaneczników rasy 
łużyckiej. Stale do-

sadzane są nowe od-

miany, tworzone no-

we rabaty. Spacer po 
tym ponad 62-hekta-

rowym parku, jed-

nym z piękniejszych 
w Europie, daje oka-

zję nie tylko na do-

skonały relaks, ale 
również bliższe po-

znanie sławnych, 
jak i mniej znanych, 
czy też unikatowych  
roślin. 

W tym roku susza 
i wysokie tempera-

tury spowodowały, 
że pełnia kwitnie-

nia różaneczników 
przesunęła się na połowę maja.  
Miłośnicy tych roślin nie przegapi-
li tej niezwykłej okazji i więcej niż 

tłumnie odwie-

dzali kolorowe  
i pachnące tere-

ny w Wojsławi-
cach. Zapewne 
nikt nie żałował 
t ych  wypraw  
i cieszył się bo-

gatą paletą barw 
i kształtów nie-

k iedy ba rdzo 
dużych kwia-

tów, podziwiał 
misterne i fine-

zyjnie ukształ-
towane kwiato-

stany, znajdował 
niewiarygodną 
wręcz ich różno-

rodność, a cza-

sem niepowta-

rzalny zapach. 
W drugiej poło-

wie maja kwit-
ło w Arbore-

tum ponad trzy tysiące krzewów  
różaneczników.

Jak zawsze w maju od wielu 
lat, odbywało się też w Arboretum 
doroczne święto różaneczników  

RODOmania. Były ciekawe wy-

kłady o uprawie różaneczników, 
nabożeństwo majowe i koncert  
z cyklu „Muzyka w ogrodzie”. 
Po Narodowej Kolekcji wzorco-

wej oprowadzała i historię jej opo-

wiadała dyrektorka ogrodu Hanna  
Grzeszczak-Nowak.

Zapełniony kalendarz
RODOmania już za nami, ale 

to wcale nie znaczy, że Arboretum  
w Wojsławicach nie ma nam nic 
do zaproponowania. Wręcz prze-

ciwnie. Tam zawsze jest i pięknie,  
i ciekawie. Już w czerwcu odbę-

dzie się kiermasz piwonii i Mię-

dzynarodowy Festiwal Bonsai.  
W lipcu Arboretum zaprasza na 
tradycyjne spotkanie miłośników 
liliowców. Będą tez warsztaty fo-

tograficzne, wystawy, koncerty… 
Kalendarz imprez specjalnych jest 
zapełniony do jesieni, a spacerować 
i cieszyć się pięknem roślin można 
w Wojsławicach codziennie (także 
w święta) od godz. 9 do 20.

Więcej szczegółów na stronie 
www.arboretumwojslawice.pl. 

(otm)

Od obrony, po rozwój i wielkie 
sukcesy. Tak w pigułce można 
opisać 20 lat samorządności 
województwa opolskiego.

Były podsumowania, wspomnie-

nia, refleksje. Uroczysta sesja sejmi-
ku województwa opolskiego zwoła-

na została z okazji 20 lat samorządu 
województwa. – To są urodziny wo-

jewództwa opolskiego. Chciałbym, 
aby każdy, kto tworzył jednostki 
administracyjne, poczuł się auto-

rem sukcesu i odnalazł w tym cząst-
kę siebie – powiedział marszałek  

Andrzej Buła. Marszałek dodał, że 
sukces samorządu regionu to tak-

że praca wielu pokoleń. Przypo-

mnijmy, że początki nie były łatwe. 
Pierwotnie reforma administracyj-
na nie przewidywała województwa 
opolskiego. I właśnie o tym, czy by-

ło warto walczyć o jego przetrwa-

nie, rozmawiali w trakcie sesji byli 
i obecni samorządowcy.

– Dobrze zrealizowaliśmy swoje 
zadanie samorządowe. Tworzymy 
wspólnotę, dlatego w województwie 
opolskim dobrze się mieszka. Mamy  
w sobie entuzjazm i wiarę w to, że 

jesteśmy w stanie zrobić dużo do-

brych rzeczy – mówił marszałek.
Profesor Dorota Simonides, by-

ła senator i honorowa obywatelka re-

gionu, w swoim wystąpieniu przy-

pomniała kalendarium wydarzeń 
związanych z obroną regionu. Wspo-

mniała również symboliczny klucz, 
który miał być wręczony ówczesnym 
przedstawicielom rządu jako symbol 
determinacji w sprawie Opolszczyzny. 
Mówiła o roli ówczesnego wojewo-

dy Ryszarda Zembaczyńskiego, który 
nawoływał premiera Jerzego Buzka  
do uszanowania „małej ojczyzny”. 

– Te słowa zacytowałam w swo-

jej interpelacji, tłumacząc, że Opol-
szczyzna jest zgodnym wojewódz-

twem. Walka o samorząd była nie 
emocjonalna i populistyczna, ale 
oparta na rozumnym działaniu. 
Integrowaliśmy i łączyliśmy na-

sze społeczeństwo – przypominała  
prof. Simonides.

Biskup opolski Andrzej Czaja 
podkreślił, że ta uroczysta sesja to 
dla niego uczta duchowa. – Refor-
ma samorządowa w Polsce bardzo 
się udała i oby się nadal rozwijała  
– mówił biskup Czaja, który przy-

pomniał, że w czasie obrony Opol-
szczyzny, w 1998 roku, mieszkał  
w Lublinie, ale dzięki relacjom arcy-

biskupa Alfonsa Nossola ze sprawami 
regionu był na bieżąco. – Wróciłem  
w 2009 roku i jestem świadkiem roz-

woju naszego województwa, za co 
dziękuję. Piękno naszej ziemi widać 
gołym okiem, nie zawsze widać zaś 
zaangażowanie oraz pozytywny styl 
pracy samorządowców – mówił. 

Biskup życzył samorządowcom 
jedności i dalszego zaangażowania 
dla regionu, bez negatywnych emocji. 

(umwo)

Jedność bez negatywnych emocji

Takie cuda tylko w Wojsławicach

Dzisiejsza kolekcja w Wojsławicach to także ogromna praca polskich miłośników roślin. W 1983 r. cały obiekt wpisano do 
rejestru zabytków kultury. W Arboretum znajduje się m.in. Narodowa Kolekcja Historycznych Odmian Różaneczników 
(Rhododendron) Rasy Łużyckiej 

W tym roku susza i wysokie temperatury spowodowały, że pełnia kwitnienia różaneczników przesunęła się na połowę 
maja. Miłośnicy tych roślin nie przegapili tej niezwykłej okazji i więcej niż tłumnie odwiedzali kolorowe i pachnące tereny 
w Wojsławicach 
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Program festiwalu przywołuje dra-

matyczne wydarzenia z historii, z któ-

rych każde w jakimś stopniu jest zwią-

zane z dążeniem do wolności – państw, 
grup społecznych, jednostek. Program 
jest zaproszeniem do zastanowienia się 
nad tematem niezależności, samostano-

wienia – czy naprawdę chcemy być wol-
ni? Od czego pragniemy się wyzwolić? 
Ile wysiłku jesteśmy w stanie włożyć  
w wywalczenie niezależności? Niech do 
refleksji natchnie nas muzyka, będąca 
zawsze przestrzenią wolności.

Giovanni Antonini

dyrektor artystyczny 

Międzynarodowego Festiwalu 

Wratislavia Cantans im. Andrzeja Markowskiego

7.09.2018, piątek, godz. 19.00 
Wrocław, NFM, Sala Główna

Król Roger
Jacek Kaspszyk – dyrygent 
Mariusz Kwiecień – Król Roger 
(baryton) 
Arnold Rutkowski – Pasterz (tenor) 
Krystian Adam Krzeszowiak  
– Edrisi (tenor)
Soliści 
Chór NFM 
Agnieszka Franków-Żelazny  
– kierownictwo artystyczne 
Chór Chłopięcy NFM 
Małgorzata Podzielny – kierownic-

two artystyczne 
NFM Filharmonia Wrocławska 
Program:

Karol Szymanowski Król Roger  

– wersja koncertowa op. 46

8.09.2018, sobota, godz. 17.00
Wrocław, NFM, Sala Czerwona

Historia żołnierza
Simone Bernardini – dyrygent 
Ensemble1918
Claudia Gambino – narrator
Francesco Meola – aktor 
Matteo Moglianesi – aktor 
Piera Mungiguerra – reżyser 
Program:

Igor Strawiński Trzy utwory  

na klarnet solo, Historia żołnierza 

8.09.2018, sobota, godz. 21.00 
Wrocław, kościół Uniwersytecki 

pw. Najświętszego Imienia Jezus

Duchowa stolica Polski
Andrzej Kosendiak – dyrygent 
Soliści 
Chór NFM
Agnieszka Franków-Żelazny  
– kierownictwo artystyczne 
Chór Chłopięcy NFM 
Małgorzata Podzielny – kierownic-

two artystyczne 
Wrocławska Orkiestra Barokowa 
Jarosław Thiel – kierownictwo arty-

styczne 
Program:

Marcin Józef Żebrowski Rorate  

caeli, Magnificat, Missa pastoritia

Bilety: VIP 70 zł, N 50 zł, U 30 zł

9.09.2018, niedziela, godz. 17.00
Wrocław, Oratorium Marianum

Młodzi Mistrzowie – Motety
Benjamin Bayl – dyrygent 
Soliści – uczestnicy 43. Kursu  
Interpretacji Muzyki Oratoryjnej  
i Kantatowej 
Zespół instrumentalny 
Program:

Jean Gilles Motets à l’usage  
des dames religieuses
TBC

9.09.2018, niedziela, godz. 20.00
Wrocław, kolegiata Świętego Krzyża 

i św. Bartłomieja

Media vita in morte sumus
Björn Schmelzer – kierownictwo 
artystyczne 
graindelavoix
Program:

I. Si dedero somnum oculis meis 

Alexander Agricola Si dedero som-

num oculis meis

Ludwig Senfl In pace/Si dedero 

Josquin des Prés In pace in idipsum/

Que vous ma Dame

Alessandro Coppini Agnus Dei I  
z Missa „Si dedero”
Jacob Obrecht Agnus Dei II  
z Missa „Si dedero” 
Antonius Divitis Agnus Dei III  
z Missa „Si dedero” 

Josquin des Prés Agnus Dei I, II, III 
z Missa „Hercules dux Ferrariae” 

II. Media vita in morte sumus 

Jacobus de Kerle Media vita in morte 

sumus – motet
Nicolas Gombert Media vita in morte 

sumus – motet 
John Sheppard Media vita in morte 

sumus – motet 
Orlando di Lasso Media vita  

in morte sumus – motet

10.09.2018, poniedziałek, godz. 19.00
Wrocław, NFM, Sala Czarna

Love is(n’t) in the air
Koncert w ramach MusMA

Ex Novo Ensemble
Program:

Katarzyna Krzewińska, 
Eliott Delafosse, Raffaele 
De Giacometti, Joris Blan-

ckaert, William Sundman 
Sääf – nowe kompozycje na 
flet, altówkę, harfę i sopran 
inspirowane fragmentami 
Ars amandi Owidiusza 

11.09.2018, wtorek, godz. 19.00
Wrocław, kolegiata Świętego Krzyża 

i św. Bartłomieja

In Paradisum
Endrik Üksvärav – dyrygent 
Collegium Musicale
NFM Orkiestra Leopoldinum 
Program: 

Paweł Szymański In Paradisum 

Henryk Mikołaj Górecki Szeroka 

woda op. 39 
Tonu Korvits Stabat Mater 

• • •

Henryk Mikołaj Górecki Trzy utwo-

ry w dawnym stylu 

Erkki-Sven Tüür Igavik in memo-

riam Lennart Meri, Requiem in me-

moriam Peeter Lilje 
Koncert jest częścią programu obcho-

dów stulecia niepodległości Estonii. 

12.09.2018, środa, godz. 19.00
Wrocław, Synagoga pod Białym Bocianem

Monteverdi 
– Madrigali guerrieri et amorosi

La Compagnia del Madrigale 
Program:

Claudio Monteverdi Madrigali 
guerrieri et amorosi – VIII księga 
madrygałów 

13.09.2018, czwartek, godz. 19.00
Wrocław, NFM, Sala Główna

Madame Curie
Wojciech Michniewski – dyrygent 
Anna Mikołajczyk – Madame Curie 
(sopran)
Paweł Skałuba – Pierre Curie (tenor)
Tomasz Rak – Paul Langevin (baryton)
Leszek Skrla – Einstein (baryton)
Monika Fedyk-Klimaszewska – Missy 
Maloney (mezzosopran)
Elżbieta Czajkowska-Kłos – taniec
Polski Chór Kameralny Polish 
Chamber Choir Schola Cantorum 
Gedanensis
Jan Łukaszewski – kierownictwo 
artystyczne 
NFM Filharmonia Wrocławska 
Marek Weiss – reżyser
Program:

Elżbieta Sikora Madame Curie

14.09.2018, piątek, godz. 19.00
Wrocław, NFM, Sala Główna

In tempore belli
Giovanni Antonini – dyrygent 
Il Giardino Armonico 
Sandrine Piau – sopran 
TBA – alt
Krystian Adam Krzeszowiak – tenor

Fulvio Bettini – baryton
Chór NFM 
Agnieszka Franków-Żelazny 
– kierownictwo artystyczne 
Program: 
Joseph Haydn Missa  

in tempore belli C-dur  

„Paukenmesse” H. XXII:9
TBC

15.09.2018, sobota, godz. 
17.00Wrocław, NFM, Sala Czerwona

Rozprawa o dobrowolnej niewoli
David Moss – narrator
Andrea Lucchesini – fortepian
Quartetto di Cremona: Cristiano 
Gualco – skrzypce, Paolo Andreoli 
– skrzypce, Simone Gramaglia – altów-

ka, Giovanni Scaglione – wiolonczela 
Program: 
Anton Webern Sześć bagatel op. 9
Mauricio Kagel Der Tribun

• • • 

Claude Debussy Kwartet smyczkowy 

g-moll op. 10
Arnold Schönberg Ode to Napoleon 

Buonaparte op. 41
Bilety: VIP 90 zł, N 70 zł, U 50 zł

15.09.2018, sobota, godz. 21.00
Wrocław, kościół pw. św. Stanisława, 

św. Doroty i św. Wacława

Moc ukraińskiego śpiewu
Roman Rewakowicz – dyrygent 
Jewhen Sawczuk – dyrygent 
Narodowy Chór Ukrainy Dumka 
Program:

Henryk Mikołaj Górecki Pieśni Maryjne 

op. 54, Totus Tuus op. 60, Amen op. 34 
• • • 

Kyryło Stecenko, Mykoła Leontowycz, 

Oleksandr Koszyc, Walentyn Sylwe-

strow, Jewhen Stankowycz, Dymitr 
Bortniański, Wołodymyr Zubycki – 
ukraińska muzyka sakralna i ludowa

16.09.2018, niedziela, godz. 12.00
Wrocław, Oratorium Marianum

Vaghezze e ricercari 
– muzyczne skarby Biblioteki 

Uniwersyteckiej we Wrocławiu
Ensemble Imaginarium: Enrico 
Onofri – skrzypce, kierownictwo mu-

zyczne, Luca Guglielmi – klawesyn, 
Simone Vallerotonda – arcylutnia 
Program: 

Giovanni Bassano Ricercata seconda z 
Ricercate, passaggi et cadentie (Wene-

cja, 1585; wersja z Breslau manuscript)
Giulio Mussi da Lodi La Spelada  

– canzona z Il primo libro delle can-

zoni op. 5 (Wenecja, 1620)
Biagio Marini La Orlandina – sym-

fonia, La Gardana – symfonia i La 

Caotorta – galiarda z Affetti musicali 
op. 1 (Wenecja, 1617)
Giovanni Bassano Ricercata terza z Ri-

cercate, passaggi et cadentie (Wenecja, 
1585; wersja z Breslau manuscript)
Bartolomé de Selma y Salaverde 
Canzon terza z Canzoni, Fantasie  
et Correnti (Wenecja, 1638)
Giovanni Battista Fontana Sonata terza 

z Sonate a 1, 2, 3 (Wenecja, 1641)
Stephen Nau Fantasia 7, Fantasia 6 

(Breslau manuscript, Mus. MS 114)
Dario Castello Sonata prima z Sonate 

concertate in stil moderno (Wenecja, 
1640)
Stephen Nau Ballet Mercury i Berg[a]
masca [von] Nürrnberg bekommen 
(Breslau manuscript, Mus. MS 114)
Giovanni Legrenzi La Colloreta – sonata 
z Sonate a due e tre (Wenecja, 1655)
Stephen Nau Fantasia 47 (Breslau 
manuscript, Mus. MS 114)
Biagio Marini Sonata variata  

z Sonate, symphonie, canzoni (…)  
op. 8 (Wenecja, 1629)
Francesco Rognoni Vestiva i colli del 

Palest[r]ina – Modo di passeggiar 
con diverse inventioni non regolate 
al canto z Selva de varii passaggi (…) 
(Mediolan, 1620; wersja z Breslau 
manuscript)

16.09.2018, niedziela, godz. 19.00
Wrocław, NFM, Sala Główna

Verdi – Requiem
Sir John Eliot Gardiner – dyrygent 
Corinne Winters – sopran
Ann Hallenberg – mezzosopran 
Edgaras Montvidas – tenor
Gianluca Buratto – bas 
Monteverdi Choir 
Orchestre Révolutionnaire et Romantique
Program:

Giuseppe Verdi Messa da Requiem

Bilety na festiwalowe koncerty 
dostępne są w kasach biletowych 
NFM (pl. Wolności 1) oraz online.

Andrzej Kosendiak – dyrektor generalny                       Giovanni Antonini – dyrektor artystyczny

53. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans 
im. Andrzeja Markowskiego

Wyzwolenie

PROGRAM 

Wrocław i Dolny Śląsk7-16.09.2018

Giovanni AntoniniAndrzej Kosendiak
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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

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Rozmowa  
z MICHAŁEM TRĘBACZEM, 
członkiem Zarządu  
Powiatu Wrocławskiego

– Niedawno zmieniły się prze-

pisy dotyczące prawa wodnego.  
Z jakimi problemami zmagają się 
spółki wodne na terenie powiatu 
wrocławskiego?

– Spółki wodne działające na te-

renie powiatu wrocławskiego, jak i te 
w całym kraju, borykają się nie tylko 
z trudami wykonywania prac kon-

serwacyjnych urządzeń wodnych, ale 
również do ich głównych problemów 
należą: niedostateczna ilość środ-

ków finansowych przeznaczanych na 
utrzymanie urządzeń melioracyjnych, 
ściągalność składek, stanowiących 
podstawę budżetu, jakim dysponują 

spółki wodne, prowadzenie robót na 
obszarach Natura 2000, pozyskanie 
dobrych pracowników i duża rotacja 
w zatrudnieniu.

Z uwagi na pogarszający się stan 
techniczny urządzeń melioracyj-
nych, przy równoczesnym zwięk-

szeniu się ilości prowadzonych przez 
nie wód (w związku ze zwiększo-

ną częstotliwością ponadnormatyw-

nych opadów deszczu oraz postę-

pująca zabudową terenów będących 
dotychczas użytkami rolnymi), po-

trzeby związane z utrzymaniem 
sprawności systemów melioracyj-
nych wymagają większych nakładów 
finansowych. Jednym ze źródeł fi-
nansowania prac konserwacyjnych 
prowadzonych na urządzeniach me-

lioracyjnych objętych działalnością  
spółek wodnych jest pomoc finansowa  

Kolejny rok wsparcia dla spółek wodnych 

W związku z IV Europejskim 
Kongresem Samorządów, który 
odbył się w Krakowie w dniach  
26-27 kwietnia br., eksperci  
z krakowskiej Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie 
przygotowali Ranking Finansowy 
Samorządu Terytorialnego. 

Ranking został opracowany w po-

dziale na 5 kategorii: gminy wiejskie, 
gminy miejsko-wiejskie, gminy miej-
skie, miasta na prawach powiatu i po-

wiaty ziemskie. Przy ich ocenie wzięto 
pod uwagę m.in. wskaźniki (wg da-

nych za 2016 r.): udział dochodów wła-

snych w dochodach ogółem, udział 

wydatków inwestycyjnych w wydat-
kach ogółem, udział środków euro-

pejskich w wydatkach ogółem – bez 
poręczeń. 

Podczas tegorocznej edycji kon-

kursu zaprezentowano i nagrodzono 
najlepsze gminy, mia-

sta i powiaty w Polsce, 
wyłonione na podstawie 
skomplikowanych ba-

dań, rozkładających na 
czynniki pierwsze finan-

se każdego samorządu. 
– To bardzo obiek-

tywne kryteria, które 
pokazują i wyłaniają liderów na samo-

rządowej mapie kraju. Tacy ludzie po-

winni być doceniani. Nasze nagrody 
będą symboliczne. Te prawdziwe, już 

jesienią powinni sprawić im wyborcy, 
bo na to zasłużyli ciężką pracą i zro-

zumieniem ich potrzeb – powiedział 
Zygmunt Berdychowski, przewod-

niczący Rady Programowej Forum 
Ekonomicznego, poseł na Sejm I i III  

kadencji.
Uplasowanie się Po-

wiatu Wrocławskiego na 
5. pozycji rankingu świad-

czy o bardzo sprawnym  
i efektywnym zarządzaniu 
budżetem powiatu. Zasad-

niczy wpływ na ten suk-

ces miały władze powia-

tu, które dzięki swojej wytężonej pracy 
potrafiły znaleźć równowagę między 
możliwościami finansowymi a ocze-

kiwaniami społecznymi mieszkańców 

powiatu. Wszystko to zaowocowało 
zajęciem bardzo wysokiego 5. miejsca 
spośród 314 powiatów ziemskich. 

– Jest to ogromny sukces naszego 
Powiatu, na który składa się wspól-
na praca – Zarządu Powiatu i wszyst-
kich radnych V kadencji Rady Powia-

tu Wrocławskiego, a także skarbnika 
oraz dyrektorów, pracowników komó-

rek starostwa i powiatowych jedno-

stek organizacyjnych. Sukces tym bar-
dziej mnie osobiście cieszy, bo wynika  
z precyzyjnej i obiektywnej analizy 
danych finansowych przeprowadzonej 
przez cieszące się dużym autorytetem 
i niezależnością środowiska uniwersy-

teckie i eksperckie – podsumował wy-

niki konkursu Roman Potocki, starosta 
Powiatu Wrocławskiego.

Michał Trębacz, członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki i członek Zarządu Michał Trębacz podczas 
podpisywania umów z dotowanymi spółkami wodnymi na konserwację rowów melioracyjnych  
oraz naprawy drenarskie
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Już po raz szósty starosta Powiatu Wrocławskiego  
ROMAN POTOCKI i urzędujący członek Zarządu  
MICHAŁ TRĘBACZ w imieniu Zarządu Powiatu Wrocławskiego 
podpiszą umowy z dotowanymi spółkami wodnymi  
na konserwację rowów melioracyjnych oraz naprawy drenarskie.

z budżetu jednostek samorządu te-

rytorialnego na bieżące utrzymanie 
wód i urządzeń wodnych – w formie  
dotacji celowej. 

– Jakie działania podejmuje Po-

wiat Wrocławski w celu poprawie-

nia sytuacji spółek wodnych? 
– Powiat Wrocławski od roku 2013 

corocznie wspiera działania spółek 
wodnych poprzez udzielanie pomo-

cy finansowej z budżetu. Członkowie 
władz Powiatu Wrocławskiego – wi-
dząc efekty działań podejmowanych 
przez spółki wodne – na spotkaniach 
z przedstawicielami spółek wodnych 
niejednokrotnie podkreślali, że dotacje 
celowe dla spółek wodnych są elemen-

tem długofalowej polityki Powiatu, 
zmierzającej do przywrócenia meliora-

cji wodnych do właściwego stanu oraz 
stanowią element zachęty do udziału 
w spółce wodnej. W latach 2013-2017  
Powiat Wrocławski udzielił wspar-
cia finansowego spółkom wod-

nym działającym na terenie powia-

tu wrocławskiego na łączną kwotę  
1 060 000 zł, za którą spółki prze-

prowadziły konserwację rowów  
na długości ok. 66 800 m. 

– Czy zmiana przepisów doty-

czących prawa wodnego spowodo-

wała pojawienie się jakichś trud-

ności? 
– W bieżącym roku, w związ-

ku z wejściem w życie z dniem 
1 stycznia 2018 ustawy z 20 lip-

ca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.  
z 2017 r. poz. 1566), straci-
ła moc Uchwała nr XV/137/12 Ra-

dy Powiatu Wrocławskiego z dnia  
20 grudnia 2012 r. regulująca dotych-

czasowe zasady udzielania dotacji 
celowych dla spółek wodnych, a za-

tem – aby móc w kolejnych latach 
dotować spółki wodne – Rada Po-

wiatu Wrocławskiego podczas sesji 
w dniu 27 marca br. podjęła na no-

wo uchwałę w sprawie zasad udziela-

nia dotacji celowych dla spółek wod-

nych, trybu postępowania w sprawie 
udzielania dotacji oraz sposobu ich 
rozliczania (Uchwała nr XXI/180/18 
opublikowana w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Dolnośląskiego  
z 2018 r., poz. 1746).

– Jak wygląda proces przyzna-

wania dotacji celowych dla spółek 
wodnych w powiecie wrocławskim?

– Na utrzymanie melioracji w tym 
roku radni zaplanowali w budżecie 
kwotę 280 000 zł. O dotację mogły 
ubiegać się tylko spółki działające 
na terenie powiatu wrocławskiego. 
Wnioski o dotacje na 2018 r. złożyły 
gminne spółki wodne – w Czernicy, 
Długołęce, Kątach Wrocławskich, 
Kobierzycach, Sobótce, Świętej Ka-

tarzynie i Żórawinie. Każdy z pod-

miotów wskazał konkretne zadania, 
które będą wykonywane do koń-

ca listopada br. Najczęściej wystę-

powano o dotacje przeznaczone na 
wykaszanie traw, odmulanie rowów  
i udrażnianie przepustów. Podczas 
posiedzenia w dniu 9 maja br. Zarząd  
Powiatu Wrocławskiego rozpatrzył 
wnioski złożone przez ww. spółki  
wodne i rozdzielił ww. kwotę na 
wszystkie występujące o dotacje 
spółki. 

– Jakie prace zostaną przepro-

wadzone w ramach wymienionej 
dotacji? 

– Przy udziale dotacji powiatu  
w kwocie 280 000 zł w bieżącym ro-

ku konserwacji zostaną poddane na 
terenie działania gminnych spółek 
wodnych rowy melioracyjne na łącz-

nym odcinku 13,865 km w miejsco-

wościach: Dobrzykowice, Oleśnicz-

ka, Nowa Wieś Kącka, Domasław,  
Tyniec Mały, Garncarsko, Siechnice, 
Groblice, Sulimów, Święta Katarzyna, 
Nowojowice i Przecławice oraz prze-

prowadzona zostanie naprawa 160 mb  
drenażu w Nowej Wsi Kąckiej.  
Ponadto Zarząd Powiatu Wrocław-

skiego zachęca do śledzenia informa-

cji zamieszczanych na stronie interne-

towej powiatu, gdyż – jak corocznie 
– na przełomie lipca i sierpnia bie-

żącego roku ogłosi nabór wniosków  
o przyznanie dotacji celowych dla 
spółek wodnych na rok 2019. 

(TS)

Powiat Wrocławski w czołówce powiatów 
najlepiej zarządzających finansami!
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Czernica

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

Urząd Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica
tel. 71 726 57 00
fax 71 726 57 00

czernica@czernica.pl
www.czernica.pl

Rozmowa z WŁODZIMIERZEM 
CHLEBOSZEM, 
wójtem gminy Czernica

– Urząd Gminy Czernica nie 
słynie z mnogości zatrudnionych 
w nim pracowników, ale mimo te-
go jest sprawnym organizmem, 
w którym mieszkańcy spotykają 
się z życzliwością przy załatwianiu 
swoich spraw.

– Rzeczywiście nie cierpimy 
z powodu przerostu zatrudnienia, 
ale pracownicy naszego urzędu 
– moim zdaniem – pracują bardzo 
dobrze i wydajnie, a liczba zała-
twianych przez nich spraw jest prze-
ogromna. Warto podkreślić, że je-
steśmy pierwszą gminą wiejską na 
Dolnym Śląsku i trzecią w Polsce, 
gdzie ludzie najchętniej chcą za-
mieszkać. To obrazuje, z jaką mno-
gością dokumentów muszą się upo-
rać pracownicy czernickiego urzędu 
– tylko w sprawach związanych 
z osadnictwem. A każdy klient po-
winien i musi być zadowolony z za-
łatwienia jego sprawy, i to zazwy-
czaj udaje się naszym pracownikom, 
którzy wykonują gigantyczną pracę. 
Do tego dochodzi wiele inwesty-
cji, które teraz płynnie realizujemy. 

Oczywiście, czasami pojawiają się 
problemy, ale staramy się je rozwią-
zywać jak najlepiej.

– Można zatem powiedzieć, że 
w Urzędzie Gminy Czernica liczy 
się nie ilość, ale jakość. A urząd 
dzieli się pewnie na referaty.

– Mamy cztery podstawowe 
referaty – finansowy, mienia, in-
westycji oraz spraw społecznych 
i obywatelskich.

– A który z referatów jest 
pańskim zdaniem najważ-
niejszy?

– Nie będę wprowadzać 
jakiegoś rankingu, ponieważ 
ważne są wszystkie, ale naj-
ważniejsze jest to, aby z naszej 
pracy byli usatysfakcjonowa-
ni mieszkańcy gminy. Jeszcze 
raz podkreślę, że liczba spraw 
załatwianych przez urzędni-
ków jest ogromna, średnio 
dwa razy większa niż w in-
nych gminach powiatu wroc-
ławskiego i wynika to przede 
wszystkim z dynamicznego 
rozwoju gminy Czernica.

– Przyszła chyba moda na 
gminę Czernica…

– …bo jesteśmy dzi-
siaj jedną z najatrakcyjniej-

szych gmin zlokalizowanych wo-
kół Wrocławia, a w zeszłym roku 
podpisano kolejnych 600 aktów no-
tarialnych związanych z kupnem 
mieszkań i budową domów na na-
szym terenie.

– Problemy mieszkańców roz-
wiązywane są w odpowiednich 
referatach, ale także do wójta 
przychodzą obywatele ze swoimi 
sprawami.

Tu chcą mieć dom…
– Ponad 80 procent mieszkańców 

naszej gminy związanych jest, z róż-
nych powodów, z Wrocławiem – czy 
to pracą, czy szkołą. Mieszkańcy ci 
często jeżdżą do Wrocławia, dlatego 
zmieniły się godziny pracy naszego 
urzędu i w środę urząd otwarty jest 
od godz. 8 do 18. Właśnie w każdą 
środę – aby ludzie nie musieli zwal-
niać się z pracy – przyjmuję peten-
tów od godz. 15 do 18. Liczba osób, 
które przychodzą do mnie ze swoimi 
sprawami jest spora i czasami pierw-
sze zapisy są na kilka tygodni przed 
spotkaniem.

– A jeśli ktoś przyjdzie ze swo-
im pilnym problemem w czwartek, 
a pan jest akurat w urzędzie…

– …staram się wtedy przyjąć ta-
kiego obywatela, bowiem umiem 
się postawić w sytuacji innego czło-
wieka. Sam budynek urzędu też się 
zmienił, został poddany termomo-
dernizacji, poprawiła się również jego 
zewnętrzna szata, a zmiany nastąpiły 
także wewnątrz obiektu. Wyremon-
towano m.in. pokoje, ponieważ pra-
cownicy powinni pracować w miłych 
i estetycznych warunkach.

– Przeskoczył pan z przyjmo-
wania petentów na walory budyn-
ku urzędu. Ale proszę powiedzieć, 
z jakimi sprawami przycho-
dzą najczęściej ludzie do wójta 
Czernicy…

– Z różnymi. Dużo osób przy-
chodzi z pytaniami na przykład 
o to, kiedy będzie zrobiona jakaś dro-

ga czy też zamontowane oświetlenie 
ulicy, ale to nic dziwnego, jeśli cze-
ka się na coś przez kilka lat. Oce-
niam, że ludzie są cierpliwi. Przycho-
dzą do mnie także przedsiębiorcy, 
którzy zamierzają w przyszłości in-
westować na terenie naszej gminy, 
ale czasami jestem też informowany 
o tym, że komuś sąsiadka podcięła 
gałęzie i że prawdopodobnie wyrwa-
ła mu czosnek. Może wydawać się, 
że są to błahostki, ale dla tego czło-
wieka, który zdecydował się przyjść 
do urzędu to sprawa ważna, jeśli nie 
najważniejsza, a moim obowiązkiem 
jest go wysłuchać i w miarę moich 
możliwości pomóc.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Włodzimierz Chlebosz
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Na uzdrowiskowej 
i wypoczynkowej mapie Polski 
zajmuje jedno z poczesnych 
miejsc. Dysponuje wieloma 
niezaprzeczalnymi walorami 
– transgranicznym położeniem, 
świetnymi pensjonatami, 
leczniczymi wodami i rytmem 
życia, który przyciąga 
i fascynuje tysiące krajowych 
i zagranicznych przyjezdnych. 
Kudowa-Zdrój rozwija się 
sukcesywnie i jest to 
zasługa całej miejscowej 
społeczności, w tym 
oczywiście samorządu, 
który konsekwentnie 
realizuje coraz 
to nowe zadania 
infrastrukturalne.

Powszechnie wia-
domo, jakim świetnym 
miejscem jest dolnoślą-
ska Kudowa-Zdrój. Ale jeśli 
ktoś stoi w miejscu, to tak jakby 
się cofał. Dlatego w Kudowie nie 
ma czasu na marazm, jest za to 
jak zawsze dobra pora na realiza-
cję ambitnych planów, które po-
lepszą poziom życia mieszkańców 
i jak magnes będą przyciągać 
rzesze turystów. 

– Tak jak w poprzednich latach, 
także i w tym roku mamy budżet 
inwestycyjny, który będzie deter-
minował rozwój gminy – mówi 
burmistrz Piotr Maziarz. – Oczy-
wiście zajmujemy się m.in. promo-
waniem naszego uzdrowiska, jego 
wspaniałych walorów, w tym na-
turalnie leczniczych wód oraz nie-
powtarzalnego klimatu. Wszystkie 
te atuty wpływają na rozwój swoi-
stego przemysłu uzdrowiskowego, 

który ma także ogromny wpływ 
na poziom życia mieszkańców 
naszej gminy. Chcemy, aby 

uzdrowisko się rozwija-
ło jak najlepiej, na co 
wpływ będą miały tak-
że pokłady geotermii. 
Mamy wody mineral-

ne i pitne, a także źród-
ła geotermiczne i z tego 
skarbu trzeba mądrze 
korzystać. Ponadto na-

sza gmina oferuje dział-
ki na sprzedaż i mamy naprawdę 
fajne tereny pod osadnictwo – pod-
kreśla burmistrz Piotr Maziarz. 
– Widać duże zainteresowanie ty-
mi działkami. Firmy deweloperskie 
chcą budować domy wielorodzinne 
i działki pod takie obiekty zostały 
już sprzedane.

W tym roku do najważniejszych 
zadań inwestycyjnych, które bę-
dą realizowane w Kudowie-Zdro-
ju zaliczyć można: modernizację 
l ini i brzegowej 
stawu zdrojowe-
go, rewitalizację 
pijalni otwartej 
„Pająk”, uzbrojenie 
terenów inwesty-
cyjnych pod budo-
wę mieszkalnictwa 
jednorodzinnego 
i wysokiej inten-
sywności ,  t e r-
momodernizację 
budynków uży-
teczności pub-
licznej, rekultywację nieczynnego 
składowiska odpadów, budowę no-
wych punktów oświetleniowych, 
rewitalizację ujęcia wody źródełka 
w Czermnej, zakup i montaż obiek-
tów szatniowych dla dwóch klubów 
piłkarskich, budowę nowego placu 
zabaw i poprawę infrastruktury ist-
niejącego placu oraz zakup sprzętu 
dla ochotniczej straży pożarnej. 

– No i oczywiście inwestycje 
drogowe, a w tym inicjatywa 106 
gmin, sygnatariuszy Porozumienia 
Sudety 2030 – dodaje burmistrz 
Piotr Maziarz. – Na mocy podpisa-

Tutaj żyć, tutaj wracać
nej przez nas deklaracji zajmiemy 
się, poza sprawami dotyczącymi 
niskiej emisji, także inwestycja-
mi drogowymi. Dzisiaj dotarcie 
do Kotliny Kłodzkiej, a co za tym 
idzie także do Kudowy-Zdroju jest 
utrudnione przez kiepskie drogi 
i trzeba temu przeciwdziałać. War-
to też zaznaczyć, iż Generalna 

Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad 
ma zamiar moderni-
zować drogę krajową 
n r  8  na  odcin ku 
Wrocław – Kłodzko – 
Kudowa-Zdrój i dzię-
ki temu w przyszłości 
poważna część prob-
lemów drogowych 
zostanie rozwiąza-
na. Inwestycje te są 
kompatybilne z tym, 
co dzieje się po stro-

nie Republiki Czeskiej, gdyż Cze-
si zamierzają budować obwodnicę 
Nachodu.

A Kudowa-Zdrój to także cy-
kliczne wyśmienite imprezy kul-
turalne – 56. edycja Festiwalu 
Moniuszkowskiego, trzecia edy-
cja polsko-czeskiego festiwalu pio-
senki CZ-PL, który odbywa się 
w Teatrze pod Blachą, czerwco-
wy (pierwszy!) Międzynarodowy 
Festiwal Zabawek oraz wrześniowa 
kulinarna Gęsina.

Kudowa-Zdrój jest również 
sprawnie zarządzanym organizmem 

samorządowym, co dobrze progno-
zuje na przyszłość. 

– W wyborach samorządowych 
będę ubiegał się o ponowne bur-
mistrzowanie – deklaruje Piotr 
Maziarz – ponieważ chcę kontynuo-
wać dobrą passę związaną z naszy-
mi inwestycjami. Pragnę też zakoń-
czyć rozpoczęte zadania i rozpocząć 
nowe przedsięwzięcia, które bę-
dą miały wpływ na rozwój naszej 
gminy i polepszą poziom życia jej 
mieszkańców. Między innymi ubie-
gamy się o dofinansowanie budowy 
przedszkola i żłobka, a w dalszej 
przyszłości zajmiemy się przebudo-
wą i rozbudową hali sportowej.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Kudowa-Zdrój rozwija się 
sukcesywnie i jest to 
zasługa całej miejscowej 
społeczności, w tym 
oczywiście samorządu, 
który konsekwentnie 

Powszechnie wia-
domo, jakim świetnym 
miejscem jest dolnoślą-
ska Kudowa-Zdrój. Ale jeśli 

stego przemysłu uzdrowiskowego, 
który ma także ogromny wpływ 

na poziom życia mieszkańców 
naszej gminy. Chcemy, aby 

uzdrowisko się rozwija-
ło jak najlepiej, na co 
wpływ będą miały tak-
że pokłady geotermii. 
Mamy wody mineral-

ne i pitne, a także źród-
ła geotermiczne i z tego 
skarbu trzeba mądrze 
korzystać. Ponadto na-

sza gmina oferuje dział-

Burmistrz Piotr Maziarz
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Głubczyce

Urząd Miejski w Głubczycach
ul. Niepodległości 14 

48-100 Głubczyce
tel. 77 485 30 21 do 24 

fax 77 486 24 16
um@glubczyce.pl
www.glubczyce.pl

Kąty Wrocławskie

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

Rozmowa z burmistrzem  
Kątów Wrocławskich  
ANTONIM KOPCIEM

– Już niedługo połowa tego  
roku, zatem warto dokonać pod-

sumowania.

– Czas biegnie szybko. W tym 
roku zaplanowaliśmy inwestycje na 
kwotę 55 mln zł, a w mojej dwu-

dziestoletniej pracy samorządowej 
jest to rok szczególny. Zaraz na po-

czątku roku, po uchwaleniu budże-

tu, postanowiłem – ze względu na 
liczbę czekających nas zadań – po-

większyć osobowo komórkę zajmu-

jącą się zamówieniami publiczny-

mi, aby w możliwie krótkim czasie 
znaleźć wykonawców, przeprowa-

dzić wszystkie procedury i wpro-

wadzić ekipy na place budów. Ten 
rok jest szczególny także dlatego, 
iż od bardzo dawna nie zdarzało 
się, aby zaktualizowane kosztorysy 
i zabezpieczone pod nie w budże-

cie środki finansowe nie wystarcza-

ły na zlecenie zadań. W tym roku 
na przetargi albo nie zgłaszają się 
wykonawcy, albo ceny wykonaw-

ców, którzy składają swoje oferty, 
znacznie przekraczają zaplanowane 
środki finansowe w budżecie naszej 
gminy. Powoduje to wiele perturba-

cji, ponieważ nie mamy dodatko-

wych pieniędzy, które moglibyśmy 
dokładać do inwestycji.

– Co zatem robicie?
– Albo przesuwamy przeszaco-

wane zadania, albo powtarzamy ko-

lejne przetargi. Dzisiaj jest początek 
czerwca, ale nie wszę-

dzie wprowadziliśmy 
wykonawców na pla-

ce budów i przed nami 
ogromne wyzwanie, aby 
z tymi kłopotami sobie 
poradzić. Z drugiej stro-

ny chciałbym jednak 
podkreślić, że w więk-

szości udało nam się 
wprowadzić wykonaw-

ców na place budów.
– Jakie to inwesty-

cje?
– Chociażby naj-

większa z nich, czyli  
rozbudowa szkoły 
wraz z przedszkolem 
i salą sportową w Sad-

kowie. Budujemy też przyszkolną 
pływalnię, kącki Delfinek, wraz  
z łącznikiem i te pierwsze etapy za-

dań, o których wspomniałem przed 
chwilą, będą zrealizowane już na  
1 września tego roku. Ponadto zabra-

liśmy się do przeprowadzenia rewi-

talizacji kościoła poewangelickiego 
zlokalizowanego na naszym Rynku  
w Kątach Wrocławskich. Jest to 
pierwszy etap dużego przedsięwzię-

cia, polegającego na renowacji kąc-

kiej starówki. Prace są już w toku 
i jesienią chcielibyśmy ten obiekt 

oddać do użytku. Na dole mieścić 
się będzie biblioteka wraz z czytel-
nią, a pierwszą kondygnację zajmie 
regionalne muzeum i izba pamięci 
utworzona przed paroma laty dzię-

ki zaangażowaniu społeczników ze 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 

Kąckiej. Ponadto, tradycyjnie, za-

mierzamy naprawiać drogi, przy-

gotowujemy przetarg na nakładki 
asfaltowe, zleciliśmy rewitalizację 
parków w Smolcu i Kątach Wroc-

ławskich, ale niestety przetarg na 
rewitalizację parku w Pietrzyko-

wicach po raz kolejny 
musieliśmy unieważnić, 
ponieważ wpłynęła tyl-
ko jedna oferta i do te-

go wielokrotnie przekra-

czająca zabezpieczone na 
ten cel środki finansowe.  
Poza tym, po kapitalnym 
remoncie przychodni 
zdrowia przy ul. Staszica 
w Kątach Wrocławskich, 
przyszedł czas na zespół 
budynków Szkoły Podsta-

wowej nr 2 oraz byłego 
gimnazjum i po trzykrot-
nym przeprowadzeniu po-

stępowań przetargowych 
podpisaliśmy wreszcie 
umowę z wykonawcą, 

który lada dzień zostanie wprowa-

dzony na plac budowy.
– Całkiem tego sporo…
– …a do tego mnóstwo mniejszych 

zadań związanych m.in. z oświetle-

niem i poprawą bezpieczeństwa.  
Realizujemy także doposażenie pla-

Na samorządowym szczycie
ców zabaw w wielu miejscowościach, 
zostanie również zmodernizowane 
boisko w Smolcu i zbudujemy nowy 
plac rekreacyjny na nowym osiedlu 
mieszkaniowym w Krzeptowie.

– Proszę pochwalić się wyróż-

nieniem.

– W Gdyni na Kongresie Perły 
Samorządu m.in. oceniano włoda-

rzy gmin za ich osiągnięcia zwią-

zane z kierowaniem samorządami  
i w kategorii włodarzy gmin miej-
sko-wiejskich zająłem dziesiąte 
miejsce w kraju – na 597 samorzą-

dów. Bardzo się z tego cieszę…
– …a ja serdecznie panu gra-

tuluję!
Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Antoni Kopeć
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O przysłowiowy rzut beretem, 
bowiem tylko 15 km od 
granicy z Czechami, 40 km 
od autostrady A4 i 107 km od 
katowickiego lotniska, gmina 
Głubczyce ma świetne tereny 
inwestycyjne, atrakcyjne dla 
wszystkich tych, którzy są 
zainteresowani inwestowaniem 
na przygranicznym obszarze.

– To ponad 12-hektarowy teren, 
świetnie skomunikowany, nieopo-

dal którego znajdują się niezbędne 
do prowadzenia działalności gospo-

darczej media i który jest własnością 
naszej gminy – wyjaśnia burmistrz 
Adam Krupa. Obszar ten położony 
jest na obrzeżach miasta, nieopo-

dal obwodnicy Głubczyc. W planie 
zagospodarowania przestrzennego 
przewidziano przeznaczenie tego 
obszaru przede wszystkim pod dzia-

łalność przemysłową oraz usługi.  
Warto też podkreślić, że przez 
Głubczyce przebiega najkrótsza 
droga na południe Europy – przez 
przejście graniczne z Czechami  
w Pietrowicach, które będzie rozbu-

dowywane, a droga krajowa nr 38  

ma być remontowana. – Ponadto  
budowana jest obwodnica cze-

skiego Krnova, a nasz samorząd 
gwarantuje inwestorom wszelkie 
zależne od nas ulgi – podkreśla 
burmistrz Krupa.

Jak na razie w Głubczycach nie 
notuje się jednak inwestorskie-

go boomu, co oczywiście martwi  
samorządowców, ale nie tylko tym 
żyje gmina. Do tegorocznych prio-

rytetów inwestycyjnych Głubczyc 
należy przede wszystkim remont 
sali widowiskowej w Miejskim  
Domu Kultury, który będzie prze-

prowadzony w cyklu jesień – zima –  
wiosna do roku 2019.

A do wyborów samorządowych 
całkiem już blisko… Siłą miejsco-

wego samorządu i miarą powodze-

nia wszelkich jego przedsięwzięć 
oraz rozwoju gminy jest bez żad-

nych wątpliwości ekipa, która dzi-
siaj mądrze i konsekwentnie zarzą-

dza Głubczycami. – Będę ubiegał 
się o ponowne burmistrzowanie  
w Głubczycach – deklaruje bur-
mistrz Adam Krupa. – Mam jesz-

cze sporo sił i pomysłów na roz-

wój naszej gminy i jeśli mieszkańcy 

Tereny czekają na inwestora!!! 
jeszcze raz mi zaufają, to przez pięć 
następnych lat dokończymy rozpo-

częte przedsięwzięcia i rozpocznie-

my nowe inwestycje, które zmie-

nią na lepsze naszą małą ojczyznę 
i podniosą poziom życia mieszkań-

ców gminy. Mam na myśli także 
zrealizowanie programu mieszkań 
komunalnych. Postaramy się rów-

nież o rozwiązanie problemu dróg 
wiejskich i ulic w mieście oraz wo-

dociągów i kanalizacji. Trzeba by 
również doprowadzić do porząd-

ku nasze szkoły w mieście – zaj-
miemy się również przedszkolami 
i żłobkiem.

S.G. (TS)

Burmistrz Adam Krupa

Baszta i fragment murów obronnych – cenne pamiątki historii Głubczyc
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Udanin

Urząd Gminy Udanin 
Udanin 26 

55-340 Udanin
tel. 76 744 28 70 
fax 76 744 28 99

ug@udanin.pl
www.udanin.pl

Na samorządowej mapie 
Dolnego Śląska jest 
Udanin gminą wcale 
niezwyczajną, bowiem 
nie będąc zbyt zamożną, 
już od wielu lat realizuje 
mnóstwo inwestycji 
infrastrukturalnych, 
pozyskuje niemało 
zewnętrznych środków 
finansowych z różnych 
projektów, a zgodne 
współdziałanie władz 
gminy z radnymi 
może stanowić wzór 
dla innych samorządów. 
W Udaninie starożytna 
rzymska zasada „gdzie 
zgoda, tam zwycięstwo” 
jest wieloletnią 
opoką miejscowej 
samorządności.

Warto podkreślić, iż wójt Teresa 
Olkiewicz w tym roku już po raz 
dwunasty otrzymała stuprocentowe 
poparcie na sesji absolutoryjnej i jest to 
jeden z regionalnych rekordów samo-
rządowych. – Bez fałszywej skrom-
ności mogę ocenić, że jednogłoś-
ne absolutorium świadczy niezbicie 
o tym, iż te ostatnie miesiące były 
dla naszego samorządu okresem do-
brym – mówi wójt Teresa Olkiewicz. 
– W poprzednim i w tym roku gmina 

Udanin realizuje bardzo istotne dla na-
szej całej społeczności zadania, choć 
przyznam, że nie wszystko nam się 
udaje. Niestety, nie otrzymaliśmy do-
finansowania na budowę oczyszczal-
ni ścieków w Ujeździe Dolnym z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Województwa Dolnośląskiego.

Trzeba jednak zaznaczyć, iż za-
zwyczaj zaplanowane zadania są 
w gminie Udanin konsekwentnie 
i z uporem realizowane. 

W tym roku jak i w przyszłych 
latach priorytetem gminy Udanin 
będzie modernizacja stacji uzdat-
niania wody wodociągów „Ujazd 
Górny” oraz „Lusina”, polegająca 
na wymianie starych, wyeksploato-
wanych filtrów wodnych, wymiany 
szaf sterowniczych i pomp na bardziej 
energooszczędne. Będzie to kontynu-

acja rozpoczętej w ubiegłym roku mo-
dernizacji, której celem jest spełnienie 
jak najlepszych norm wody pitnej. Jest 
to inwestycja w bezpieczeństwo i po-
prawę jakości życia.

Niedawno w pobliżu budynku 
urzędu gminy powstał nowy, estetycz-
ny i funkcjonalny parking, a w Drogo-
miłowicach, współpracując ze staro-
stwem średzkim, wykonano chodnik, 
którego budowa rozpoczęła się przed 
piętnastu laty. 

– Muszę się też pochwalić, że jeste-
śmy jedną z nielicznych gmin, które 
mają opracowany kompleksowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 
– uśmiecha się wójt Olkiewicz. – Mamy 

też ponad 250 hektarów działek prze-
znaczonych pod budownictwo jedno-
rodzinne i ludzie już rozpoczęli bu-
dować swoje domy na tych terenach. 
W zasadzie można stwierdzić, że 
w gminie Udanin domy rosną jak 
grzyby po deszczu, działki są w każ-
dej miejscowości i jest ich mnóstwo. 
To nowe działki, okalają one starą za-
budowę, a ten boom mieszkaniowy 
pociąga za sobą konieczność uzbra-
jania w media tych nieruchomości 
i przyjęliśmy taką zasadę, że uzbraja-
my tereny w pierwszej kolejności tam, 
gdzie zaczynają się budować domy, 
gdzie powstają małe osiedla. Przy-
kładowo, w Udaninie uzbroiliśmy 
działki przy Alei Lipowej, a w stolicy 
gminy powstaje również drugie osied-
le domków jednorodzinnych i tutaj 
także doprowadziliśmy media.

W dużej mierze modę na osadni-
ctwo w gminie Udanin spowodowało 
to, że cała gmina objęta jest planem 
zagospodarowania przestrzennego 
i jeśli ktoś szuka miejsca na budo-
wę swojego domu, wystarczy, że wej-
dzie na stronę gminy www.udanin.pl 
– może tam znaleźć odpowiadają-
cą mu działkę. Działki nie są drogie, 
a dodatkowe atuty gminy to jej czy-
stość, spokój tu panujący, natura, 
gospodarny samorząd i przyjazna 
lokalna społeczność.

– Nasz tegoroczny budżet jest pro-
inwestycyjny i ma niewielki deficyt, 
dlatego zaplanowane inwestycje re-
alizujemy z własnych środków fi-
nansowych – podkreśla wójt Teresa 
Olkiewicz. – Dzieje się tak dlatego, 

że pieniądze, które były do pozyska-
nia do roku 2017 już się skończyły, 
a w tym roku piszemy wnioski o do-
finansowanie zadań z różnych pro-
jektów i w niedalekiej przyszłości 
będziemy mogli korzystać z tej te-
gorocznej żmudnej pracy. Napisali-
śmy m.in. wniosek o dofinansowanie 
budowy świetlicy wiejskiej w Pieka-
rach i mam nadzieję, że budowę roz-
poczniemy jeszcze w tym roku. A na-
szym najważniejszym tegorocznym 
przedsięwzięciem jest utworzenie po-
nad 40-hektarowej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w Pichorowicach. 
Wniosek z wszystkimi pozytywnymi 
opiniami przekazaliśmy do urzędu 
marszałkowskiego i teraz czekamy, 
kiedy marszałek prześle do ministra 
rolnictwa dokumentację dotyczącą 
odrolnienia tych gruntów. Mam na-
dzieję, że tak się stanie, rząd postawił 
przecież na Polskę silną ekonomicz-
nie, a nasza gmina jest zlokalizowana 
bezpośrednio przy autostradzie A4 
i z tego dobrodziejstwa powinni-
śmy skwapliwie skorzystać. Strefa 

Potrzeby mieszkańców najważniejsze
zdeterminuje rozwój naszej gminy 
i zapewne poprawi poziom życia jej 
mieszkańców.

Niedługo już wybory samorzą-
dowe, a w gminie Udanin stabil-
ność władzy była dotychczas jednym 
z gwarantów sukcesu i dobrego 
rozwoju. 

– Jest moim szczęściem, że po raz 
trzeci mogę współpracować z taki-
mi radnymi w tej kadencji, z ludźmi 
mądrymi, którzy dobrze wiedzą, co 
jest dla gminy najbardziej potrzeb-
ne – ocenia wójt Teresa Olkiewicz. 
– Radni mnie popierają, a ja lubię 
z nimi rozmawiać i dyskutować. 
Owszem, czasami spieramy się, ale 
zazwyczaj merytorycznie, a nie po 
to, aby stawiać na swoim wbrew logi-
ce i potrzebom mieszkańców. Krótko 
mówiąc, interes ogółu przeważa nad 
partykularnymi interesami. A naj-
ważniejsze jest dobre pozyskiwanie 
zewnętrznych pieniędzy na inwesty-
cje i praca dla ludzi, aby nie musieli 
za tą pracą jeździć po innych gmi-
nach. Zdecydowałam się na ponowne 
ubieganie się o funkcję wójta gminy 
Udanin, ponieważ warto, aby nasza 

społeczność mogła skorzystać z mo-
jego wieloletniego doświadczenia sa-
morządowego. Ponadto mam jeszcze 
sporo sił i wiele pomysłów dotyczą-
cych rozwoju naszej gminy i polep-
szenia poziomu życia mieszkańców.

S.G. (TS)

Wójt Teresa Olkiewicz

Nowy parking w pobliżu Urzędu Gminy

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Udaninie

Budynek Urzędu Gminy w Udaninie
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Wąsosz

Urząd Miejski Wąsosza
pl. Wolności 17
56-210 Wąsosz 

tel. 65 543 78 50, 65 543 78 80 
fax 65 543 77 08

wasosz@dolnyslask.pl
www.wasosz.eu

Rozmowa 
z burmistrzem Wąsosza 
ZBIGNIEWEM STUCZYKIEM

– Zarządza pan od lat firmą spe-
cyficzną, spektakularną, w której 
zatrudnionych jest kilkadziesiąt 
osób, gdzie obraca się niemałymi 
środkami finansowymi. A ponadto 
działalność tej instytucji przenosi 
się na obszar całej gminy, bowiem 
od pracy samorządu zależy w du-
żej mierze jakość życia wielu lu-
dzi. Można by śmiało powiedzieć, 
że to swoiste przedsiębiorstwo wie-
lobranżowe podzielone na odpo-
wiednie referaty.

– Rzeczywiście tak to wyglą-
da, bowiem urząd gminy, gmina 
to tak naprawdę przedsiębiorstwo. 
A w naszym urzędzie mamy referat 
księgowości, referat rolnictwa i go-
spodarki nieruchomościami, referat 
budownictwa i inwestycji, referat 
zajmujący się ochroną środowiska, 
a poza tym urząd stanu cywilnego 
i wydział komunikacji. Zazwyczaj 
wydziały komunikacji znajdują się 
w starostwach powiatowych, ale 
Wąsosz jest jedną ze 116 gmin 
w kraju, w której znajduje się wy-
dział komunikacji. Ponadto mamy 
także referat obrony cywilnej i bez-
pieczeństwa przeciwpożarowego 
oraz ośrodek pomocy społecznej. 
No i oczywiście są także zastępca 
burmistrza, sekretarz i sekretariat.

– Dlaczego w Wąsoszu jest 
wydział komunikacji?

– Wiedzieliśmy dobrze, że 
mieszkańcy wszystkich gmin ma-
ją ogromne problemy z dotarciem 
do wydziałów komunikacji w sta-
rostwach powiatowych. Dotyczy to 
nie tylko dojazdów do miejscowo-
ści, ale również stania w długich 
kolejkach. Gdy powstały wydzia-
ły komunikacji w starostwach po-
wiatowych, mieszkaniec otrzymy-
wał odpowiedni numerek na któryś 
dzień i przyjeżdżał do tej kolejki. 
Dzisiaj nasz wydział komunikacji 
obsługuje gminy Wąsosz i Jemiel-
no, a kolejek w zasadzie nie ma. 
Owszem, przy zmianie programu 
CEPiK – Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców – dotknęły 
nas pewne perturbacje, ponieważ ten 
program działał nie najlepiej i wtedy 
kolejki się pojawiły, ale od półtora 
miesiąca sytuacja jest już opanowa-
na i znowu wszystko działa świet-
nie. Przecież funkcjonowanie gminy 
oparte jest na założeniu, aby urząd 
był bliżej mieszkańców i dlatego też 
mieszkańcy naszej gminy mają wy-
dział komunikacji na miejscu.

– Czy jest taki referat w wa-
szym urzędzie, który zasługuje na 
szczególne wyróżnienie?

– To niewątpliwie referat bu-
downictwa i inwestycji oraz refe-

rat rolnictwa, gospodarki gruntami 
i nieruchomościami. Właśnie refe-
rat budownictwa i inwestycji w naj-
większym stopniu tworzy zewnętrz-
ny wizerunek gminy, ponieważ po 
realizacji zadań infrastrukturalnych 
mieszkańcy najlepiej widzą i odczu-
wają, co się dla nich robi.

– To przecież m.in. drogi, ka-
nalizacja, wodociągi, szkoły 
i przedszkola…

– …a ten referat mocno związany 
jest z zamówieniami publicznymi, 
które prowadzi zastępca burmistrza 
Grzegorz Kordiak. A w tym roku 
realizujemy naprawdę sporo inwe-
stycji o niemałej wartości.

– Staracie się w Wąsoszu m.in. 
o to, aby wasz urząd był blisko 
mieszkańców, a ci mieszkańcy, 
petenci, klienci i obywatele przy-
chodzą do waszych referatów ze 
wszystkimi swoimi ważnymi spra-
wami. Ale przychodzą także do 
pana. Czy przyjmuje pan miesz-
kańców w jakiś określony dzień?

– Takim wyznaczonym dniem 
przyjęć jest każdy poniedziałek, 
ale przyjmuję ludzie we wszystkie 
dni, oczywiście jeśli jestem akurat 
w urzędzie i gdy nie mam umówio-
nego spotkania. Krótko mówiąc, ja 
zawsze przyjmę mieszkańca.

– A z jakimi sprawami przy-
chodzą do pana ludzie?

– Niektóre pewnie wywołały-
by uśmiech, a inne łzy, ale są to 
przeróżne sprawy dotyczące choć-
by relacji sąsiedzkich, np. zaoranej 

miedzy lub zaoranej drogi, a tak-
że kłopotów ze znalezieniem pracy. 
Osiem, dziesięć lat temu bezrobocie 
było zdecydowanie wyższe i pamię-
tam wtedy, że gdy w poniedziałki 
przyjeżdżałem do pracy, to przed 
urzędem oczekiwało już na mnie 
czasami kilkadziesiąt osób. Drugim 
newralgicznym tematem są miesz-
kania, a następnym wycinka drzew. 
Wszystkich ludzkich spraw trzeba 

wysłuchać i w razie możliwości po-
móc. Stosunki międzysąsiedzkie są 
czasami skomplikowane i trudne. 
Ludzie się oskarżają, bywało też, iż 
dowiadywałem się, że jakaś miesz-
kanka zaszła w ciążę, a jej mama 
tego nie zaakceptowała i musi się 
wyprowadzić z domu. Przyznam 
otwarcie, że czasami czuję się jak 
spowiednik.

– Czy jakaś sprawa szczególnie 
utkwiła w pańskim sercu?

– Przyszedł do mnie kiedyś za-
wsze pogodny i wesoły starszy pan, 
który poskarżył się na pracowniczkę 
naszego urzędu. Powiedział m.in., 
że urzędniczka go ubezwłasnowol-
niła, kazała mu złożyć trzy podpisy 
i nadmienił, iż powinienem ją uka-
rać. A ja mu na to: „Właśnie przed 
trzema dniami tę panią zwolniłem”.

– Co on na to?
– Zakrzyknął: „Jest pan piorun, 

a nie burmistrz! Dziękuję! La, la 
la, la…” – i pobiegł w podskokach 
(śmiech).

– Czy często ludzie skarżą się 
na urzędników?

– Czasami tak, ale ostatnio naj-
więcej skarg wpływa na budżeto-
wy Zakład Gospodarki Komunalnej 
i muszę przeanalizować, co jest tego 
powodem. Zdaję sobie sprawę z te-
go, że ich praca jest wyjątkowo trud-
na, bo to komin zatkany, a tu kapie 
z kranu, a do tego w piecu się nie pa-
li i coś zaciekło na ściany – i takich 
spraw jest chyba najwięcej. Bywały 
także skargi na pracownika, które 

skutkowały tym, że urzędnik musiał 
odejść z urzędu.

– A czy zdarza się, że miesz-
kańcy przychodzą, aby pochwalić 
urzędnika za jego pracę?

– To zupełnie sporadyczne przy-
padki, choć czasami słyszałem od 
ludzi, że pracownik jest miły i sym-
patyczny i na przykład, że dotrzy-
mał słowa.

– Pewnie dzieje się tak dlate-
go, że ludzie wychodzą z założe-
nia, że tak po prostu powinno być 
i że urzędnicy powinni pracować 
dobrze.

– Obiegowa opinia głosi, że 
urzędnicy rozpoczynają dzień od 
zaparzenia kawy i jakiegoś ciastka. 
Ale na przykład ja kawy nie piję.

– Stoi przed panem herbatka…
– No właśnie, ale mówiąc poważ-

nie to z tą kawą nie jest prawda. Roz-
poczęliśmy naszą rozmowę o siód-
mej rano i widziałem, jak wszyscy 
pracownicy naszego urzędu przyszli 
do pracy punktualnie. My naprawdę 
jesteśmy dla mieszkańców, bowiem 
za ich pieniądze tutaj pracujemy i tę 

Ludzi lekceważyć nie można
robotę powinniśmy szanować, tak-
że nie spóźniając się do pracy. Ludzi 
lekceważyć nie można. Choć cza-
sami bywają sytuacje wyjątkowo 
trudne, wręcz dramatyczne. Jeden 
z mieszkańców potrafił przyjść do 
mnie do gabinetu i położyć się na 
podłodze. Wymyślił jakąś sprawę 
i oznajmił, że nie wyjdzie z pokoju, 
dopóki ten problem nie zostanie zała-
twiony. A ja cóż, podpisuję jakiś pa-

pier, aby tylko sobie poszedł. 
Zdarzyło się też, że mężczy-
zna – który miał pretensje 
do pracowników – wszedł 
na drzewo przed urzędem 
i się do niego przykuł. Tego 
pana z łańcuchem później 
odwoziłem do domu, chciał 
usiąść na tylnym siedzeniu, 
ale się na to nie zgodziłem. 
Ten pan jest wyjątkowo trud-
ny, ma osiemdziesiąt parę lat, 
a pierwsze jego niełatwe wi-
zyty w urzędzie rozpoczę-
ły się gdzieś przed dwunastu 
laty. Czasami przychodzą lu-
dzie i bardzo dziękują za za-
łatwienie sprawy, są i tacy, 
którzy chcieliby coś ofiaro-
wać. Tych proszę, aby tego 
nie robili. Najlepszą nagro-
dą dla mnie jest słowo „dzię-
kuję” i uśmiech. To zupełnie 
wystarczy i buduje.

– Już nieomal połowa 
roku, a terminu wyborów 
samorządowych jeszcze 
nie ma.

– Najprawdopodobniej 
będzie to 21 października, 
a druga tura to 4 listopada. 
Zastanawiałem się nad spo-
sobem prowadzenia kampa-

nii wyborczej, ale chyba najlepszym 
jest dobra praca całego naszego ze-
społu. Jednostka znaczy mało, ale 
razem możemy zrobić naprawdę 
niemało. Nasza załoga w Wąsoszu 
pracuje na dobrym poziomie, choć 
pewnie ideałami nie jesteśmy…

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Zbigniew Stuczyk
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Wisznia Mała

Urząd Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9

55-114 Wisznia Mała
tel. 71 308 48 00
fax 71 312 70 68

ug@wiszniamala.pl
www.wiszniamala.pl

Rozmowa z JAKUBEM 
BRONOWICKIM, 
wójtem gminy Wisznia Mała

– Urząd Gminy Wisznia Mała 
jest w zasadzie średnią firmą za-
trudniającą kilkudziesięciu pra-
cowników i dzielącą się na kilka 
wydziałów…

– …u nas są to referaty.
– A są referaty ważniejsze 

i mniej ważne?
– Wszystkie referaty są ważne dla 

funkcjonowania naszego urzędu, a dla 
petenta najważniejszy jest pewnie ten, 
w którym w konkretnym czasie chce 
załatwić swoją sprawę i rozwiązać jakiś 
problem. W naszym urzędzie mamy 
cztery podstawowe referaty i są jesz-
cze samodzielne stanowiska. Warto 
też podkreślić, że choć jesteśmy nie-
wielką gminą, to musimy – zgodnie 
z ustawą o samorządzie terytorialnym – 
rozwiązywać takie same problemy, 
jak choćby Gmina Wrocław, w której 
zatrudniona jest pokaźna armia ludzi. 
A przecież w naszej gminie nie ma ta-
kiej liczby pracowników.

– Gdyby tak było, to Gmina 
Wisznia Mała poszłaby z przysło-
wiowymi torbami.

– Na pewno przestalibyśmy istnieć 
(śmiech) albo musielibyśmy zatrudnić 
połowę mieszkańców gminy.

– Jakie są podstawowe referaty 
działające w waszym urzędzie?

– To referat spraw obywatelskich, 
związany przede wszystkim z ewiden-
cją ludności. Jako gmina prowadzi-
my ewidencję działalności gospodar-
czej, a w zasadzie bardziej pomagamy 
i za naszym pośrednictwem wszelkie 
wymagane dane trafiają do central-
nej ewidencji podmiotów gospodar-
czych. Czyli pomagamy mieszkań-
com naszej gminy w zarejestrowaniu 
się, wprowadzeniu jakiejś zmiany lub 
wyrejestrowaniu swojej działalności 
gospodarczej. Taka jest też rola na-
szego urzędu, a ewidencja ludności 
jest zadaniem rozbudowanym, ponie-
waż poza zapisami gdzie i kto miesz-
ka, dochodzi jeszcze do tego np. wy-
dawanie zaświadczeń. Nie mamy już 
w dowodach osobistych adnotacji 
o adresach zameldowań i teraz, gdy 
ktoś czegoś potrzebuje, to powinien 
posługiwać się zaświadczeniem, a my  

tę papierologię musimy z mozołem 
produkować. Następnym referatem 
są inwestycje i jest to duży referat, 
przede wszystkim dlatego, że zadań 
inwestycyjnych mamy co niemiara. 
Pracownicy tego referatu wszystko 
przygotowują, realizują i w końcu od-
bierają wykonane inwestycje.

– Pewnie także przetargi…
– …ale zanim dojdzie do przetar-

gu, trzeba wcześniej wykonać wszyst-
kie projekty, uzyskać pozwolenia 
i uzgodnienia, a tego w polskim pra-
wie jest naprawdę sporo i cały czas 
przybywa. Dopiero po gotowych pro-
jektach przychodzi czas na przetargi, 
wyłonienie wykonawców i podpisanie 
umów oraz realizację zadań.

– Czyli taki 
cykl inwestycyj-

ny od początku 
do końca.

– Właśnie tak 
– czyli od pomy-
słu aż do przekazania naszej społecz-
ności ukończonej inwestycji.

– Czy referat inwestycyjny zaj-
muje się również pozyskiwaniem ze-
wnętrznych środków finansowych?

– Oczywiście, że tak. Referat ten 
prowadzi działania, aby jak najsku-
teczniej pozyskać zewnętrzne pie-
niądze. A kolejny referat zajmuje się 

gospodarką gruntami i zagospodaro-
waniem przestrzennym – i zadania te 
naturalnie powiązane są z działania-
mi referatu inwestycyjnego. Mamy też 
obowiązek wydawania decyzji zwią-
zanych z podziałem nieruchomości. 
Referat ten zajmuje się również go-
spodarką komunalną, czyli tym, czym 
nasza gmina dysponuje…

– …co jeszcze ma do zbycia…
– …ale również do nabycia lub za-

miany i w tym zakresie odnotowuje-
my wielkie ożywienie, z racji tego, że 
gmina się rozbudowuje, dynamicz-
nie się rozwija, a mieszkańców wciąż 
przybywa.

– A czwarty referat?
– To referat, który wszystko spi-

na, czyli finan-
sowy. Do jego 
głównych zadań 
należy przede 
wszystkim pil-
nowanie budże-

tu gminy Wisznia Mała, aby star-
czyło nam środków finansowych 
na nasze wszystkie zachcenia i po-
trzeby.

– Do wymienionych przez pana 
referatów przychodzą mieszkańcy 
gminy, petenci ze swoimi różnymi 
sprawami i problemami, ale przy-
chodzą także do wójta. Kiedy ich 
pan przyjmuje?

– Cały czas. Nie mam wyznaczo-
nych jakichś konkretnych terminów 
i jeśli jestem w urzędzie, to jestem 
także dla naszych mieszkańców i za-
wsze ich przyjmuję.

– Z jakimi sprawami przycho-
dzą do pana ludzie?

– Z bardzo różnymi i o różnej wa-
dze, od błahych spraw, po ważne ży-
ciowe problemy, np. inwestowanie 
w budowę domu, czy też inne istotne 
zagadnienia – w myśl zasady, że naj-
lepiej do wójta.

– Czy zdarza się, że mieszkańcy 
przychodzą do pana ze skargami na 
urzędników?

– Odpukać, zdarza się to bardzo 
rzadko, bowiem staramy się wszy-
scy pracować w myśl zasady, że naj-
ważniejszy jest dla nas petent, choć 
nie zawsze jesteśmy w stanie zała-
twić sprawy po myśli naszych peten-
tów i spełnić ich oczekiwania. Ale 
nas, urzędników, ograniczają przepi-
sy prawa, których jesteśmy zobowią-
zani przestrzegać. Wtedy, gdy czegoś 
nie możemy zrobić po myśli klienta, 
to naturalne jest, że pewne dysonan-
se powstają. Jednak generalnie stara-
my się iść na rękę naszym mieszkań-
com, chcemy rozwiązywać problemy 
i pomagać ludziom. A gdy sami nie 
możemy załatwić pewnych spraw, to 
staramy się pośredniczyć w rozwią-
zywaniu tych problemów.

– A czy zdarza się, że ludzie 
przychodzą do pana, aby pochwa-
lić urzędników?

– Owszem, zdarzają się takie przy-
padki, ale też raczej rzadko. Cóż, jeśli 
ktoś jest zadowolony z obsługi urzęd-
niczej, to zazwyczaj uważa, że tak po-
winno być – i ma rację.

– Jakie problemy najczęściej nur-
tują mieszkańców waszej gminy?

– Nie ma takich, które by domi-
nowały, a od wójta oczekuje się, aby 
załatwiał wszystkie sprawy, które 
każdemu człowiekowi przeszkadza-
ją. Już od dłuższego czasu na tape-
cie jest problem lokalizacji ekranów 
dźwiękochłonnych przy trasie S5 
i jest to dla nas sprawa najtrudniej-
sza, bowiem decydenci są poza na-
szą gminą i na wiele ich działań 
nie mamy realnego wpływu. Choć 
przed sądem udowodniliśmy nie-
zbicie prawa naszej zbiorowości…

– …co jednak nie spowodowało 
jeszcze tego, że ekrany stoją tam, 
gdzie chcieliście.

– Rzeczywiście, ale że nie od-
puściliśmy i jesteśmy konsekwent-
ni, spowodowało to, że pojawiła się 
szansa na rozwiązanie tego istotne-
go problemu. Bez naszego zaanga-
żowania ta sprawa na pewno byłaby 
zamieciona pod dywan.

– Kampanie wyborcze ruszyły 
pełną parą w wielu dużych pol-
skich miastach. A co w tej ma-
terii dzieje się w gminie Wisznia 
Mała?

– Mówi się, że kampania wy-
borcza rusza już dzień po wybo-

rach, a ja jestem pewien, że będę 
miał rywali. Myślę, że wybory będą 
w październiku, w myśl zasady, że 
im wcześniej, tym lepiej. Do końca 
roku będzie wtedy trochę czasu, aby 
przygotować niezbędne dokumenty, 
w tym projekt budżetu. A najlepiej 
by było, aby wybory samorządo-
we były na wiosnę, tak jak kiedyś. 
To – moim zdaniem – byłoby naj-
rozsądniejsze.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Najlepiej do wójta

Wójt Jakub Bronowicki 

Urząd Gminy Wisznia Mała

Malowniczy pejzaż gminy Wisznia Mała
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Urząd Gminy Kłodzko
ul. Okrzei 8a

57-300 Kłodzko
tel. 74 647 41 00
fax 74 647 41 03

ug@gmina.klodzko.pl
www.gmina.klodzko.pl

Kłodzko – gmina

Już po raz siedemnasty rozkwitły 
w gminie Kłodzko cudowne kwiaty 
ludzkiej aktywności, współpracy, 
radości z bycia razem i działania  
na rzecz wspólnoty. Dwudziestego 
pierwszego maja Nagroda Roku 
Gminy Kłodzko „Ranunculus 
Penicillatus” trafiła w ręce tych, którzy 
dla swej małej ojczyzny czynią bardzo 
wiele. – Gmina jest dzięki tym ludziom 
bogata – uważa wójt gminy Kłodzko 
STANISŁAW LONGAWA.  
– Nie materialnie, bo nie wszystko  
od ludzi zależy, ale dzięki  
ich zaangażowaniu  
w życie wspólnoty!

Sala w hotelu Metro w Bogu-

szynie, gdzie tradycyjnie odbywa-

ła się uroczystość, była wypełniona 
po brzegi. Wśród gości byli m.in.  
Dariusz Kłonowski – przewodniczący  
Rady Powiatu Kłodzkiego, Leszek  
Bobula – przewodniczący Rady Po-

wiatowej Dolnośląskiej Izby Rolni-
czej, radni powiatu i gminy, przed-

stawiciele duchowieństwa, służb 
mundurowych, sołtysi, rolnicy.

– Tak liczna obecność to dowód 
– mówił, witając wszystkich przy-

byłych, wójt Longawa – że aktywni miesz-

kańcy to wyróżniająca cecha naszej gmi-
ny. Świadczy też o tym rekordowa liczba 
zgłoszonych do nagrody i nagrodzonych.  
Ta uroczystość to piękne podsumowanie  
mijającego roku! 

Kapituła Jaskrów, której przewodniczył 
Stanisław Longawa, a w jej skład wchodzili 
przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Tur,  
zastępca przewodniczącego Mariola Kozak, 
przewodniczący RP DIR Leszek Bobula oraz 
sołtys wsi Marcinów Ludwika Golec, nie 
miała łatwego zadania. Jaskry są nagrodą dla 
ludzi, którzy swą pracą, ukochaniem kłodz-

kiej małej ojczyzny przyczyniają się do jej roz-

woju, coraz lepszego wizerunku, wzbogacają 
potencjał gospodarczy, mają niemały wpływ 
na poziom życia lokalnej społeczności.  
A takich ludzi w gminie jest bardzo wielu…

Tegorocznych nominowanych zapre-

zentowano zebranym na krótkich filmach, 
które pokazywały ich dokonania. A po-

tem padało nazwisko tego, kto tę szlachet-
ną rywalizacje wygrał. W podziękowa-

niach nagrodzonych brzmiała podobna nuta  

– wspólnota… Wszyscy podkreślali, jak 
bardzo warto o nią zabiegać, jak wiele mo-

że człowiek zrobić dla drugiego człowieka, 
dla tego wszystkiego, co nas otacza, wresz-

cie – jak nagrodzone Jaskrem Specjalnym 
przedstawicielki kół gospodyń wiejskich – 
jak wiele można zrobić, aby ocalić od za-

pomnienia to, co pozostawiły nam poko-

lenia naszych babć i matek. I dziękowali  
za nagrodę, która daje impuls do jeszcze 
lepszego działania. 

– Cieszę się, że mamy w kalendarzu taką 
imprezę, dzięki której możemy przedstawić 

instytucje i osoby, które tak wie-

le dla gminy robią – podsumował 
majowe spotkanie przewodniczą-

cy Zbigniew Tur. – Możemy im 
podziękować za to, że tak wspa-

niale łączą codzienne obowiązki 
ze społeczną aktywnością. Jestem 
naprawdę bardzo dumny z zaan-

gażowania naszych mieszkańców 
w życie lokalnej społeczności!

A gdy umilkły gorące owa-

cje, którymi zgromadzeni na-

grodzili laureatów, ruszy-

ła muzyka! Zagrał duet NEED 
FOR STRINGS. Liderka ze-

społu – wiolonczelistka Mar-
ta Sitek wraz ze skrzypaczką  

Katarzyną Lisek-Orkisz udowodniły, że do-

bry rock świetnie brzmi na instrumentach 
smyczkowych. Wybrzmiały oklaski i wójt 
Longawa – zgodnie z Jaskrową tradycją – 
pokroił wspaniały tort…  Ata (TS)

 Zdjęcia: Sławomir Grymin

INICJATYWA – PROJEKT – PRODUKT
ROKU
Remont kaplicy św. Anny w Łącznej 
Nominowani: Inicjatywa zorganizowa-
nia Kolędowania Gminy Kłodzko w Oł-
drzychowicach Kłodzkich; Inicjatywa 
reaktywacji Koła Gospodyń Wiejskich  
w Gorzuchowie; Inicjatywa budowy wia-
ty w Starym Wielisławiu; Remont kapli-
czek w Żelaźnie

PRZEDSIĘBIORCA ROKU
Ruben Skrzypiec – Firma PROFILINE 
(Szalejów Górny) 
Nominowani: Wojciech Nakwasiński 
(HEFAJSTOS); Piotr Kinal (PHU „AUTO-
-STARTER”, Jaszkówka)

SPONSOR ROKU
Elżbieta Twardosz Ogrodnictwo 
Nominowani: Paweł Dżugaj (PAVEX)

NAJLEPSZA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA 
– KULTURALNA – NGO
Klub Seniora w Krosnowicach
Nominowani: Ochotnicza Straż Pożarna 
w Szalejowie Dolnym; Chór szkolny dzia-
łający przy Szkole Podstawowej im. Wł. Si-
korskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich; 
Stowarzyszenie Inicjatywa Edukacyjna „Na-
sze Żelazno”; Maria Koza i Iwona Miszczak 
– Dom Ludowy Jaszkowa Dolna; Zespół 

Roksanki z Bierkowic; Kłodzko przyTwier-
dza Bieganie; Ochotnicza Straż Pożarna  
w Krosnowicach; Koło Gospodyń Wiejskich 
w Jaszkowej Górnej

SPOŁECZNIK WOLONTARIUSZ ROKU
Damian Kret (Ołdrzychowice Kłodzkie)
Nominowani: Czesław Kiszka (Roma-
nowo); Michał Kruk (Romanowo); Wale-
ria Wantoch (Żelazno); Irena Krupa (Ro-
szyce); Bolesław Kupiec (Krosnowice); 
Zbigniew Solarz (Żelazno); Adrianna 
Plaszczak (Krosnowice); Krystyna Wa-
syluk (Podtynie); Małgorzata Pułanecka 
(Wojbórz); Elżbieta Mazurkiewicz (Woj-
ciechowice); Krzysztof Ryba (Boguszyn)

OSOBOWOŚĆ ROKU
Siostra Łucja 
Nominowani: Krystian Kwinta (Sza-
lejów Górny); Bronisława Klimczak  
(Ołdrzychowice Kłodzkie)

ZŁOTY JASKIER ZA PROMOCJĘ
Magdalena Marciniszyn (Bierkowice) 
Michał Woś – Bieg po Podkowę  
(+ Ośrodek Jeździecki) 

JASKRY SPECJALNE dla KGW
Janina Baziak (Wojciechowice) 
Lidia Szewców (Szalejów Górny) 
Cecylia Polak (Żelazno) 

Anna Poniatowska (Żelazno)
Anna Słabicka (Krosnowice) 
Zofia Gaweł (Jaszkowa Górna) 
Krystyna Radomska (Wojbórz)
Rozalia Mardaus (Jaszkowa Dolna) 
Teresa Cwykiel (Piszkowice) 
Jadwiga Łazarowicz (Stary Wielisław) 
Grażyna Dawiec (Gorzuchów) 
Janina Wawrzyczek-Piszczek (Bierkowice) 
Maria Łagojda (Kamieniec) 
Władysława Jagniątkowska (Ołdrzy-
chowice Kłodzkie)

Ranunculus PENICILLATUS 2018

Znów zakwitły Jaskry…

Najlepszym podsumowaniem idei Jaskrów była piosenka Anny Jantar, którą 
zaśpiewała laureatka Złotego Jaskra za Promocję Magdalena Marciniszyn: 
 „Tak mało trzeba nam i dużo tak, aby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać”…
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Gmina Otmuchów

Urząd Miejski w Otmuchowie
ul. Zamkowa 6 

48-385 Otmuchów
tel. 77 431 50 17

tel./fax 77 431 50 16 
umig@otmuchow.pl
www.otmuchow.pl

Położoną w południowo- 
-zachodniej części 
województwa 
opolskiego gminę 
Otmuchów z jednej 
strony charakteryzuje 
dynamiczny  
i zrównoważony rozwój,  
z drugiej – świetnie 
uporządkowana 
gospodarka finansowa. 
Warto też podkreślić, iż 
gmina Otmuchów pod 
względem krajobrazowo- 
-przyrodniczym jest 
jedną z najpiękniejszych 
na Śląsku Opolskim.

Rozmowa 
z JANEM WOŹNIAKIEM,  
burmistrzem Otmuchowa

– Czy położenie geograficzne 
gminy Otmuchów sprzyja rozwo-

jowi, czy je utrudnia?
– Jak wiele podobnych gmin po-

łożonych z dala od głównych ma-

gistral, lotnisk, dróg szybkiego ru-

chu itd., tak i gmina Otmuchów ma 
swoje problemy, które wyhamowują 
jej rozwój. Przejawia się to głównie  
w trudnościach w zakresie pozy-

skiwania inwestorów, mimo że dys-

ponujemy terenami, które w naszej 
ocenie stanowią atrakcyjne miejsca 
na lokalizację inwestycji. Niestety, 
bariery, o których wspominam, de-

cydują o tym, że trudno u nas o in-

westycje z prawdziwego zdarzenia, 
mimo że jesteśmy podstrefą Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-

micznej „INVEST-PARK”, o po-

wstanie której staraliśmy się dobre 
kilka lat.

– Co było i co jest dla pana, ja-

ko burmistrza, największym wy-

zwaniem?
– Odpowiedź na to pytanie jest 

stosunkowo prosta – to realiza-

cja oczekiwań społeczności lokal-
nej. Oczywiście zdaję sobie spra-

wę, że taka odpowiedź jest pewnym 
uproszczeniem, bo przecież wiado-

mym jest, że spełnienie tych oczeki-
wań nie jest do końca możliwe, gdyż 
determinują je środki budżetowe ja-

kimi się dysponuje. Stąd też podej-
muje się te wyzwania, które w oce-

nie mojej i Rady Miejskiej są realne 
do wykonania i obecnie najważ-

niejsze. Do nich zaliczamy remon-

ty dróg i chodników, kanalizowanie 
gminy, budowę i remont świetlic 
wiejskich, budowę i remont obiek-

tów sportowych, rekreacyjnych  
i kulturalnych, budowę mieszkań. 
W minionych latach największym 

wyzwaniem było zwodociągowa-

nie naszych miejscowości. Proces 
ten zakończyliśmy. Każda wieś ma 
swój wodociąg i czystą, zdrową wo-

dę. Teraz kolej na skanalizowanie 
tych miejscowości, co systematycz-

nie jest czynione. I to jest naprawdę 
ogromne, kapitałochłonne wyzwa-

nie, które od kilku lat realizujemy.
– W jaki sposób ściąga pan pie-

niądze do gminy?
– Wszelkimi możliwymi sposo-

bami i z wszelkich możliwych źró-

deł. Mam tu na myśli Regionalny 
Program Operacyjny Wojewódz-

twa Opolskiego, Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, 
Program Operacyjny 
Infrastruktura i Śro-

dowisko, INTERREG 
V-A Polska – Repu-

blika Czeska, budżet 
państwa, wojewódz-

twa, powiatu. W więk-

szości przypadków je-

steśmy skuteczni. Stąd 
od wielu lat, wiele za-

dań inwestycyjnych  
i remontowych było  
i jest wykonywanych 
z ich udziałem. Istotą 
sprawy jest to, że co-

rocznie budżet gminy 
zasilany jest środka-

mi zewnętrznymi, co 
pozwala na realizację 
wielu istotnych dla na-

szych mieszkańców  
zadań.

– Co jest największym atutem 
gminy Otmuchów?

– Gmina Otmuchów postrzega-

na jest jako jedna z największych  
i najładniejszych gmin Opolszczy-

zny. Położenie jej przy granicy pol-
sko-czeskiej dobrze służy rozwojo-

wi turystyki przygranicznej. Atutem 
jest jej bogactwo w zabytki architek-

tury. Warto też podkreślić, iż gmi-
na Otmuchów pod względem kra-

jobrazowo-przyrodniczym jest też 
jedną najpiękniejszych i najciekaw-

szych na Śląsku Opolskim. Nie tyl-
ko ludzie odnaleźli tutaj wspaniałe 
miejsce do pracy i odpoczynku, ale 
mają też swoją ostoję czaple siwe  
i wiele innych gatunków ptaków.  
W wodach Jeziora Otmuchowskie-

go, Nyskiego i rzeki Nysy Kłodz-

kiej bogatą grupę fauny reprezentują 
ryby – sandacze, szczupaki, kar-
pie, węgorze, liny, leszcze i płocie.  
Z pewnością jest to wymarzone 
miejsce dla miłośników wędkar-
stwa. Teren gminy to też ziemie 
nieskażone, ekologiczne i czyste, 
nadające się w pełni do produkcji 

zdrowej żywności. Tak więc i tury-

styka i gospodarka jest i może być 
wielkim atutem gminy Otmuchów. 

– Jak wygląda wasza współpra-

ca z czeskimi okręgami przygra-

nicznymi?
– Ona ciągle się rozwija, aczkol-

wiek oczekiwania są zdecydowa-

nie większe. Trzeba powiedzieć, że 
nie ma jeszcze znaczących efektów. 
Współpraca ma miejsce głównie na 
płaszczyźnie realizacji wspólnych 
projektów unijnych. Na odczuwal-
ny rozwój współpracy trzeba jesz-

cze poczekać. Nieformalnie istnieją 
kontakty na płaszczyźnie handlowej 

i turystycznej. Czesi przybywają do 
nas głównie na zakupy. Oni uwiel-
biają też sporty wodne na Jeziorze 
Otmuchowskim, my zaś sporty zi-
mowe w ich Jesenikach. I tak to się 
powoli rozwija.

– Co jest największą atrakcją 
turystyczną gminy Otmuchów?

– Nie ma wątpliwości, że gmina 
Otmuchów jest znana z bogactwa za-

bytków architektonicznych, Jeziora 
Otmuchowskiego i słynnego w całej 
Polsce „Lata Kwiatów”. To wszyst-
ko powoduje, że nie narzekamy na 
brak turystów. Wizytówką gminy 
Otmuchów jest górujący nad mia-

stem zamek biskupi, będący siedzi-
bą obronną i pełniący w przeszłości 
jednocześnie funkcję skarbca. Póź-

niej znajdowała się w nim siedziba 
biskupów wrocławskich. Jak cała 
Ziemia Otmuchowska, zamek ma 
historię długą i ciekawą, wśród jego 
właścicieli byli biskupi, królowie, 
a także wielki uczony – Wilhelm  
von Humboldt. Dziś zamek oferuje 
tradycyjną gościnność, komfort, ro-

dzinną atmosferę i świetną kuchnię  

z potrawami regionalnymi i staro-

polskimi. Ozdobą miasta jest także 
barokowy kościół parafialny (1691 r.)  
pw. św. Mikołaja i św. Franciszka 
Ksawerego, w którym można po-

dziwiać obrazy „śląskiego Rem-

brandta” – Michaela Willmanna  
i freski Karola Dankwarta. Stanowi 
on niewątpliwie atrakcję zarówno ze 
względu na malownicze położenie, 
jak również bogatą historię. Nad za-

bytkowymi kamieniczkami góruje 
renesansowo-barokowy ratusz po-

chodzący z 1511 roku, z unikato-

wym zegarem słonecznym. Jezioro  
Otmuchowskie to zaporowo-reten-

cyjny zbiornik położony w zachod-

niej części gminy. Przy powstałym  
w latach 1928-1933 zbiorniku na 
rzece Nysie Kłodzkiej zlokali-
zowana jest elektrownia wodna.  
Poza funkcjami retencyjnymi Je-

zioro Otmuchowskie pełni też waż-

ną rolę turystyczno-rekreacyjną.  
Dookoła zbiornika działają ośrod-

ki wypoczynkowe oraz kempin-

gi. No i oczywiście otmuchowskie  
„Lato Kwiatów”– jedna z najwspa-

nialszych imprez kulturalnych w wo-

jewództwie opolskim, a w zasadzie 
już w Polsce. Impreza eksponująca 
kwiaty cięte oraz kompozycje kwia-

towe w salach otmuchowskiego za-

mku oraz kwiaty rabatowe i krzewy 
ozdobne w plenerze, u jego podgó-

rza. Corocznie impreza ta w pierw-

szych dniach lipca ściąga do Otmu-

chowa liczne rzesze turystów z kraju 
i zagranicy.

– Jakie pan widzi największe 
zagrożenie dla rozwoju gminy,  
a co jest jej największą nadzieją?

– Emigracja młodych wykształ-
conych mieszkańców z uwagi na 

Turystyka i gospodarka
– naszymi atutami

brak zatrudnienia to chyba naj-
większa bolączka takich gmin jak  
gmina Otmuchów. Społeczeństwo 
się starzeje. Pomimo wysiłków nie 
da się odwrócić pewnych nieko-

rzystnych tendencji, które powodu-

ją, że młodzi ludzie poszukują za-

jęcia w dużych miastach, a często 
i poza naszym krajem. Położenie 
gminy, o czym mówiłem wcześniej, 
nie daje też nadziei, że do regionu 
przybędą szybko inwestorzy i tym 
samym utworzone zostaną nowe 
miejsca pracy. To te pesymistycz-

ne spojrzenia na istniejącą obecnie 
sytuację. Nadzieję wiążę z powsta-

niem nowego układu komunika-

cyjnego, wybudowaną obwodnicą 
Otmuchowa, Nysy i przyszłą budo-

wą obwodnicy Niemodlina, jak też 
przywróceniem funkcji magistra-

li kolejowej ze Śląska do Kudowy. 
To są istotne warunki, które mogą 
spowodować, że gmina Otmuchów 
znajdzie się w zasięgu zainteresowa-

nia potencjalnych inwestorów.
– Jakie są pana, jako burmi-

strza Otmuchowa, plany na naj-
bliższe lata?

– Wiążę je oczywiście z pla-

nami dalszego kierowania gminą. 
Przed nami wybory samorządowe. 
Od ich wyników będzie zależało, 
czy dane będzie mi je realizować. 
Dzisiaj wiem, że to, co wykonałem 
wspólnie z moimi współpracowni-
kami, radnymi i społeczeństwem 
gminy, jest sporym osiągnięciem. 
Jestem zatem optymistą i wierzę, 
że będę realizował moje plany  
w kolejnej kadencji samorządu tery-

torialnego. O niektórych zadaniach 
już wspomniałem, ale jest ich jesz-

cze wiele, chociażby te, które są za-

warte w strategii gminy Otmuchów  
na kolejne lata.

(TS)

Burmistrz Jan Woźniak
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Piechowice

Urząd Miasta w Piechowicach
ul. Kryształowa 49
58-573 Piechowice

tel. 75 754 89 00
fax 75 761 22 74

sekretariat@piechowice.pl
www.piechowice.pl

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Starostwo Powiatowe w Kłodzku 
ul. Okrzei 1

57-300 Kłodzko 
tel. 74 865 75 23 
fax 74 867 32 32 

powiat@powiat.klodzko.pl
www.powiat.klodzko.pl

Powiat Kłodzki zdobył miano 
„Najatrakcyjniejszego Powiatu 
w Polsce” i ono całkowicie się 
mu należy, bowiem powiat ten 
ma niezaprzeczalne atuty,  
m.in. wspaniałe góry, lasy 
i wody oraz interesujące 
zabytki. Tutaj naprawdę nie 
można się nudzić i trzeba mieć 
sporo czasu, aby wszystko 
zobaczyć. Ale Powiat Kłodzki 
to również mnóstwo inwestycji 
rekreacyjno-turystyczno- 
-sportowych i drogowych.

Warto podkreślić, iż wśród dwuna-

stu projektów nagrodzonych przez Ko-

mitet Monitorujący program Interreg 
V-A znalazł się także projekt przygoto-

wany przez Powiat Kłodzki – budowa 
wieży widokowej (wysokość 34,5 m)  
na Kłodzkiej Górze, która będzie rów-

nież wieżą obserwacyjną pozwalającą 
na monitorowanie przez służbę leśną 
otaczających ją lasów, pod względem 
bezpieczeństwa przeciwpożarowe-

go. Dzięki wieży (koszt 650 tys. zł,  
85 proc. dofinansowania z UE) turyści 
będą mogli podziwiać górskie krajo-

brazy, w tym malowniczą panoramę 
Śnieżnika oraz pasma Gór Orlickich  
i Gór Bardzkich, aż do Gór Sowich.

Dla Powiatu Kłodzkiego niezmier-
nie ważna jest budowa nowej dro- gi krajowej nr 8. Dzisiaj dojazd do  

Kotliny Kłodzkiej, a co za tym idzie 
do wspaniałych kurortów i interesu-

jących miejsc na terenie powiatu jest 
bardzo trudny, bowiem droga jest krę-

ta i niebezpieczna. Nie tak dawno za-

kończył się etap walidacji dokumen-

tacji projektowej w zakresie Studium 
Korytarzowego na Opracowanie Stu-

dium Techniczno-Ekonomiczno-

-Środowiskowego dla zadania pod 
nazwą „Rozbudowa drogi krajowej  
nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) 
– Kłodzko wraz z budową obwodnic 
miejscowości”. 

– Bardzo zależy nam na najko-

rzystniejszym rozwiązaniu przebiegu 

tej trasy dla wszystkich mieszkańców 
powiatu kłodzkiego – podkreślił sta-

rosta kłodzki Maciej Awiżeń. – Bę-

dziemy też stale monitorować kolejne 
działania związane z budową nowej 
drogi krajowej nr 8.

Ponadto w Starostwie Powia-

towym w Kłodzku zorganizowano 
spotkanie w sprawie programu „Dol-
ny Śląsk. Zielona dolina żywności 
i zdrowia”. Gospodarzem spotkania 
był starosta Maciej Awiżeń, a pro-

gram realizowany jest dzięki porozu-

mieniu między Uniwersytetem Przy-

rodniczym we Wrocławiu a Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego i dotyczy m.in. wy-

Czekając na nową „ósemkę”

Spotkanie w sprawie programu „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia” – trzeci od prawej 
gospodarz spotkania, starosta Maciej Awiżeń

specjalizowanej produkcji żywno-

ści prozdrowotnej. Zakłada również 
utworzenie w latach 2016-2020 Zie-

lonej Doliny i obejmuje działania na-

ukowe, edukacyjne, biznesowe i spo-

łeczne. Ponadto program przewiduje 
wykorzystanie zasobów intelektual-
nych i technologicznych, doświadcze-

nia organizacyjnego i dobrej współ-
pracy instytucjonalnej między nauką, 
biznesem i administracją dolnośląską. 
Posiadany potencjał sprawia, że re-

gion może stać się najbardziej kon-

kurencyjnym w skali światowej pro-

ducentem żywności funkcjonalnej, 
suplementów diety, nutraceutyków  
i żywności wysokiej jakości.

HS (TS)

Tak będzie wyglądała nowa wieża widokowa na Kłodzkiej Górze
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Dysponująca wieloma walorami 
turystycznymi dolnośląska 
gmina Piechowice jest również 
atrakcyjna dla inwestorów. 
To także całkiem sprawny 
organizm samorządowy, dzięki 
któremu z roku na rok polepsza 
się poziom życia mieszkańców 
gminy. A gmina rozwija 
się całkiem zgrabnie pod 
względem infrastrukturalnym, 
zacieśnia więzy społeczne  
i z optymizmem zerka  
w przyszłość, choć nie wszystko 
dzieje się zgodnie z ambitnymi 
planami władz Piechowic.

– Pierwsze miesiące tego roku 
mocno nas zaskoczyły, gdyż zosta-

liśmy poinformowani, że na kilka 
projektów, na które przewidzieliśmy 
pieniądze w budżecie, nie otrzyma-

liśmy dofinansowań – martwi się 
burmistrz Witold Rudolf. – W tym 
nie otrzymał finansowego grantu 
nasz wniosek dotyczący rewitaliza-

cji centrum Piechowic, ale po dwóch 
trudnych sesjach radni zadecydo-

wali, że w zamian za to zrealizuje-

my projekt przebudowy kompleksu 
sportowego Stadionu Miejskiego, 
dzięki czemu powstaną dwa nowe 

boiska. Zatem chcemy wrócić do 
tradycji, bowiem przyjeżdżały do 
nas niegdyś dobre zespoły sportowe 
i trenowały na piechowickich obiek-

tach. Wierzymy mocno, że sztuczna 
nawierzchnia i nowoczesne oświe-

tlenie tych obiektów będzie 
magnesem, który przycią-

gnie prestiżowe drużyny do 
Piechowic. Ponadto zamie-

rzamy przenieść na plene-

rową murawę nasze inte-

resujące imprezy miejskie.
W ostatnim czasie gmi-

na otrzymała z progra-

mu usuwania skutków po-

wodzi 924 tys. zł na jedną  
z dróg i jest już wyłonio-

ny wykonawca tej inwesty-

cji, a niebawem dostanie 
ponad 240 tys. zł na drugą,  
w Michałowicach. 

– Nie otrzymaliśmy do-

finansowania na rewitaliza-

cję budynku naszego urzę-

du miejskiego, ponieważ Piechowice 
są gminą miejską z dochodami po-

wyżej średniej, dlatego czasami nie 
otrzymujemy wystarczającej licz-

by punktów i nie wygrywamy nie-

których konkursów o dofinansowa-

nia inwestycji – wyjaśnia burmistrz  

Witold Rudolf. – Niestety, gminy bo-

gatsze tracą na tym systemie punktacji 
i jestem przekonany, że w przyszłości 
mało kto będzie optował za Zinte-

growanymi Inwestycjami Terytorial-
nymi, ponieważ zyskują ci, którzy  

o środki finansowe aplikują bezpo-

średnio do marszałka województwa.
Na szczęście problemy nie znie-

chęcają samorządu w Piechowicach 
i w roku 2018 realizowanych jest 
niemało zadań infrastrukturalnych,  
w tym: kontynuacja informatyzacji 

Wracając do tradycji
gminy w celu wdrożenia e-usług pub-

licznych, budowa zrównoważonych 
tras rowerowych MTB w Karkono-

szach, rewitalizacja budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1, przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu, realizacja 
projektu „Wspólna historia handlu, 
przemysłu i rzemiosła”, modernizacja 
oświetlenia ulicznego i budowa chod-

nika na odcinku drogi wojewódzkiej 
nr 366 oraz budowa kanalizacji, na 

którą gmina otrzymała prawie 
4 mln zł dofinansowania. 

– A do naszych priorytetów 
pozainfrastrukturalnych należeć 
będzie godne uczczenie 100-lecia  
odzyskania niepodległości  
Polski – podkreśla burmistrz 
Witold Rudolf. – Trzeba odpo-

wiednio podnieść rangę tych ob-

chodów, a podczas Kryształowe-

go Weekendu w Piechowicach, 
w parku na obelisku zostanie 
odsłonięta tablica uświetniają-

ca to ważne święto. A niedłu-

go, za kilka miesięcy, także inne 
istotne święto dla całej polskiej 
samorządności, czyli wybory 
samorządowe, bowiem właśnie  
w gminach mniejszych i więk-

szych budowany jest i rozwija się nasz 
kraj. Co do moich planów, to dzi-
siaj mogę oświadczyć, iż jeśli chodzi 
o wybory, to klamka jeszcze nie za-

padła, ale moim marzeniem jest do-

stać się do samorządu powiatowego, 
a tutaj w Piechowicach burmistrzem  

mógłby zostać ktoś młody, energiczny, 
kto będzie miał spory zapał sił, aby pra-

cować od rana do wieczora, w świątek  
i piątek, i borykać się z wieloma prob-

lemami. W tej kadencji chciałbym 
wykonać jeszcze związaną z pol-
ską historią pracę dotyczącą zmian 
nazw ulic. Brakuje u nas m.in. ulic 
Piłsudskiego, Witosa i Dmowskie-

go, a przecież odzyskanie niepodle-

głości trzeba uhonorować i niech ta 
nasza Polska będzie wreszcie jedna. 
Ale najpewniej nie będę już kandydo-

wał z ramienia Polskiego Stronnictwa  
Ludowego, ponieważ jak to w życiu, 
coś się kończy i coś się zaczyna.

S.G. (TS)

Burmistrz Witold Rudolf
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Już po raz cz ter-
dziesty szósty Otmu-
chów zaprasza na „Lato 
Kwiatów”, jedną z naj-
wspanialszych imprez 
kulturalnych w woje-
wództwie opolskim. 
„Lato Kwiatów” po 
raz pierwszy odby-
ło się w roku 1973 
i nazywało się Dni 
Otmuchowa.  Dziś 

– dzięki „Latu Kwia-
tów” – Otmuchów 

znany jest w Polsce 
j a k o  M i a s t o 
Kwiatów. Co-
roczna impre-
za, organizowa-
na w pierwszy 

weekend lipca, ścią-
ga do Otmuchowa licz-

ne rzesze turystów z kraju i za-
granicy. Miasto w tym czasie 

odwiedzają tysiące osób. 
Oprócz wszechobecnych 
kwiatów – z pierwszopla-
nową wystawą kwiatów 
ciętych, której miejscem 
ekspozycji jest otmu-
chowski, średniowieczny 
zamek – dla miłośników 
rozrywki przygotowywany 
jest bogaty program estra-
dowy z udziałem zespołów 
i gwiazd polskiej sceny 
artystycznej. 

Kto nie był w Otmu-
chowie, niech w swoim 
tegorocznym kalendarzu 
zaznaczy datę 6-8 lipca 
i przybędzie do Otmu-
chowa. Pozna gościnność 
mieszkańców i piękno 
tego regionu.

PIĄTEK – 6 LIPCA 2018
Scena – rynek Otmuchów

16.00 – Msza święta – kościół parafialny w Otmuchowie

17.00 – Uroczyste otwarcie imprezy – Korowód kwiatowy 

18.00 – Występ Orkiestry Dętej „OTMUCHÓW” z MGDK w Otmuchowie

19.00 – DJ PROMOTION – Nu Disco Dance House… 

  MUSIC prezentuje DJ SUMMER

20.30 –  HENGELO – koncert rockowy

22.00 – Przerwa techniczna 

22.30 –  IRA – gwiazda wieczoru 

SOBOTA – 7 LIPCA 2018
Scena – rynek Otmuchów

12.00 – Występy zespołów działających przy MGDK w Otmuchowie

13.00 – Prezentacja zespołów z miast partnerskich z Ukrainy 

  – zespół MALWY

14.00 – Biesiada Śląska 

15.20 – TANIEC BRZUCHA – ZESPÓŁ NASHITA – BELLEDANCE

16.00 – BABILON – COVER BONEY M 

17.20 – AKADEMIA TAŃCA I ŚPIEWU INGENIUM 

18.10 – FOCUS – disco polo

19.40 – MILANO – disco polo

21.10 – CZADOMAN – disco polo

22.30 – BAYER FULL - gwiazda wieczoru 

16.00 – KONCERT W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

  PN. „MUZYCZNE KWIATY NIEBIOS” 

  w wykonaniu Zespołu Muzycznego SANTARELLO 

  pod dyr. Iwony Bańskiej 

NIEDZIELA – 8 LIPCA 2018 
Scena – rynek Otmuchów

12.00 – Spektakl teatralny dla dzieci – „Teatr z innej bajki”

13.00 – POKAZ TAŃCA NOWOCZESNEGO – WYSTĄPIĄ DZIECI 

  Z ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GRĄDACH

13.30  – WYSTĘP UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO 

  W MACIEJOWICACH

14.20 – DRAW THE LINE – INDI ROCK

15.30 – AKADEMIA RUCHU – GOWORÓW 

16.20 – POKAZY FLORYSTYCZNE – Mistrz Polski MONIKA HARLOS 

17.00 – ZORBA – koncert muzyki greckiej

18.30 – KABARET POD WYRWIGROSZEM 

19.45 – Przerwa techniczna

20.15 – Koncert zespołu HORYZONT 

22.00-22.30 – Przerwa techniczna

22.30 – MICHAŁ SZPAK – gwiazda wieczoru 

24.00 – Pokaz sztucznych ogni

LATO KWIATÓW – OTMUCHÓW 2018
PROGRAM ARTYSTYCZNY

PIKNIK RODZINNY – MACIEJOWICE 2018
SOBOTA – 7 LIPCA 2018 

Boisko sportowe

12.00 – Otwarcie 

12.15 – Koncert Orkiestry Dętej z OSP w Kamienniku

13.00 – WYSTĘPY UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO 

  W MACIEJOWICACH

13.40 – Występ zespołów działających przy MGDK w Otmuchowie 

15.00 – Prezentacja zespołów z miast partnerskich z Ukrainy

  – zespół MALWY

16.30 – BIESIADA ŚLĄSKA 

18.10 – MILANO – gwiazda wieczoru 

20.00 – Zabawa taneczna

Otmuchów
znów rozkwitnie…

Już po raz cz ter-
dziesty szósty Otmu-

– dzięki „Latu Kwia-
tów” – Otmuchów 

znany jest w Polsce 

weekend lipca, ścią-
ga do Otmuchowa licz-

ne rzesze turystów z kraju i za-
granicy. Miasto w tym czasie 

„Lato Kwiatów” jest niezwykle malownicze

Cisna

Urząd Gminy Cisna
Cisna 49

38-607 Cisna
tel. 13 468 63 38, 13 468 63 07, 13 468 63 44

fax. 13 468 63 54
ugcisna@pro.onet.pl
www.gminacisna.pl

Są miejsca na świecie, do których 
chce się wracać. Dla mnie jest to 
południe Madagaskaru, delta 
Okawango w Botswanie, krater 
Ngorongoro w Tanzanii, Park 
Manu w Peru i nasza bieszczadzka 
gmina Cisna, kraina utkana 
z górskiej mgły, pachnących 
lasów i rozległych połonin.

Kraina współistnienia człowieka 
i hojnej natury, pełna różnorodności 
i kontrastów, gdzie obok gwarnych 
szlaków turystycznych odnajdziesz od-
ludne i rozśpiewane ptactwem zakątki. 
To także świetne miejsce dla wypo-
czynku, relaksacyjnych spacerów, bez-

troskich wędrówek 
oraz ekstremalnych 
biegowych festiwali, 
rajdów konnych i nar-
ciarskich biegów. Ale 
lokowana przed wie-
kami na prawie wo-
łoskim Cisna to tak-
że ciekawa historia, 
nietuzinkowe zabyt-
ki, bogata paleta im-
prez kulturalnych, in-
teresujące rękodzieło 
artystyczne oraz ku-
linarne przyjemności 
wykwintnego stołu 
i pełnej piwniczki.

Wa r to  rów-
nież podkreślić, 
iż podkarpacka 
Cisna jest także 
sprawnie działają-
cym organizmem, 
w którym dobre 
plany są realizo-
wane konsekwen-
tnie, infrastruktu-
ra gminy z roku na 
rok jest coraz bo-
gatsza, a starożyt-
ną rzymską zasa-
dę „gdzie zgoda, 
tam zwycięstwo” 
miejscowy samo-
rząd wdraża z po-

wodzeniem w codziennej robocie. 
Do priorytetów inwestycyjnych 

gminy należy modernizacja oczysz-
czalni ścieków i sieci wodociągowej 
dostosowana do rozbudowy miejsco-
wości. Poza tym zostanie zrealizowa-
ny ważny projekt chroniący klimat, 
poprzez dofinansowanie i organizację 
wymiany pieców centralnego ogrze-
wania oraz montaż pomp cieplnych 
i instalacji fotowoltaicznych w budyn-
kach indywidualnych. Ponadto wybu-
dowane będą wiaty rekreacyjno-przy-
stankowe w wielu miejscowościach, 
a inwestycje drogowe i budowa chodni-

Bieszczadzkie cudo

ka w Cisnej zwiększy bezpieczeństwo 
turystów i mieszkańców gminy. 

– Staramy się, zachowując klimat 
i wyjątkowość otaczającej nas natu-
ry, dokonywać inwestycji niezbędnych 
dla odpowiedniego standardu życia 
i zachowania walorów środowiska 
– uśmiecha się wójt gminy Cisna 
Renata Szczepańska. – A dużo nam 
się udaje dokonać, bowiem współpra-
ca z radnymi opiera się na szacunku 
i wspólnej pracy na rzecz naszej całej 
społeczności.

Warto przyjechać do Cisnej i pod-
czas wspaniałych górskich peregry-
nacji usłyszeć siebie. Ja pokochałem 
prawdziwie to miejsce za drugim ra-
zem. A jak będzie z Tobą?

S.G. (TS) 
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Z wieży widokowej „Szczerbanówka” Bieszczady wyglądają przepięknie i… romantycznie
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Wójt Renata Szczepańsk a

Cerkiew grekokatolicka pw. św. Paraskewii Męczennicy w Łopience
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Coraz bliżej do wielkiego 
święta wrocławskiego 
Muzeum Narodowego, 
które lada tydzień 
obchodzić będzie 
70-lecie powojennej 
działalności. 
Przygotowania  
do urodzin trwają,  
ale wystawiennicze 
życie pokazuje, że i bez 
wielkich świąt dzieje się 
bardzo dużo.

O przygotowaniach do 70-lecia 
działalności Muzeum Narodowego  
w powojennym Wrocławiu pisaliśmy 
już kilkakrotnie i na pewno jeszcze bę-

dziemy. Już dzisiaj warto więc przygo-

tować się do tego, co będzie się działo 
w połowie lipca. A wówczas między 
innymi czeka nas otwarcie na pod-

daszu gmachu głównego MN nowej 
wystawy stałej, na której będziemy 
mogli cieszyć się pracami z pracowni 
rzemieślniczych. Zobaczymy tam mi-
strzowską sztukę zdobniczą, a także 
szkło i ceramikę.

Peruwiańskie szaleństwo
Wcześniej jednak, bo już od  

5 czerwca, w salach Muzeum Narodo-

wego zagości „Sztuka Wicekrólestwa 
Peru”. Miłośników tego niezwykłego 
państwa w Ameryce Południowej na 

pewno do obejrzenia tej wystawy za-

chęcać nie trzeba. Pozostali (co raczej 
gwarantuję) zauroczeni zostaną tym, 
co zobaczą. I piękno, i przepych. Ko-

lorowe szaleństwo i trochę „niesforne” 
łączenie w jedno różnych cywiliza-

cji (nie mylić z multi kulti). To pierw-

sza w Polsce prezentacja sztuki peru-

wiańskiej z okresu od XVII do XIX 
wieku. Jest zatem okazja do poznania 
twórczości łączącej elementy o pocho-

dzeniu lokalnym, tradycji imperium  
Inków z malarstwem, które pojawi-
ło się tam jednocześnie z przybyciem 
kolonizatorów. Jak mówią organizato-

rzy, ta wystawa to także próba spojrze-

nia na sztukę kolonialną z nieco innej,  

historycznej perspektywy. Twórczość 
ta, przez dłuższy czas uważana za pro-

wincjonalną i wstydliwą, nareszcie od-

nalazła właściwe miejsce w historii 
sztuki, stając się dla nas inspirującą  
i egzotyczną podróżą w czasie i prze-

strzeni. Wystawa dzieł z Colección 
Barbosa-Stern zorganizowana zo-

stała we Wrocławiu we współpracy  
z Muzeum Narodowym w Warszawie.

Na „śląskim Wawelu”
Wrocławscy muzealnicy – o czym 

wielu wie, a warto, by dowiedzieli się 
wszyscy – nie zamykają się jedynie  
w swoich salach wystawowych. Swoi-
mi zbiorami i koncepcjami wystawien-

niczymi chętnie dzielą się z innymi. 
Ostatnim przykładem jest nowa aran-

żacja stałej wystawy „Sztuka śląska 
XV-XVIII wieku ze zbiorów Muzeum  
Narodowego we Wrocławiu”, ja-

ka została otwarta w maju w salach 
Zamku Piastów Śląskich w Brzegu 
(słynny „śląski Wawel”). Wystawa ta  
to obok prezentacji w gmachu głów-

nym wrocławskiego muzeum najwięk-

szy w kraju pokaz dzieł z tego regio-

nu pochodzących z czterech stuleci  
– okresu, w którym sztuka śląska 
osiągnęła bardzo wysoki poziom arty-

styczny, często wręcz europejski.
– Jest dla nas doprawdy radością 

to, iż ta trwająca już 30 lat ekspo-

zycja, która tak znakomicie rozsła-

wia kolekcję Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu, doczekała się nowej 
aranżacji – mówił podczas brzeskich 
uroczystości Piotr Oszczanowski, 
dyrektor Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu. – I to w jakże ważnym dla 
nas roku, w którym przypada roczni-
ca 70-lecia istnienia wrocławskiego 
muzeum. Słowa wdzięczności kieru-

ję do dyrektora brzeskiego muzeum  
Dariusza Byczkowskiego za to, iż 
podjął się dzieła unowocześnienia 
tej prezentacji. Niemałym 
wysiłkiem i kosztem spra-

wił, iż te wspaniałe dzieła 
dawnej sztuki śląskiej pre-

zentują się w odnowionych 
wnętrzach Zamku Piastów 
Śląskich w Brzegu w spo-

sób niezwykle atrakcyjny 
i dają dowód tego, jak nie-

zwykła sztuka powstawa-

ła w przeszłości na terenie Śląska.  
Muzeum Narodowe we Wrocławiu 
dzięki ekspozycji w Brzegu, podob-

nie jak w Zamku Książ, „dzieląc” się 
i udostępniając w tych wyjątkowych 
miejscach swoje cenne zbiory, tak na-

prawdę je… pomnaża. Poszerza bo-

wiem krąg ich admiratorów i spra-

wia, że dostęp do znakomitej sztuki 
staje się coraz prostszy i powszechny.  
A to jest nie tylko nasz obowiązek, 
ale także wielka satysfakcja – dodał  
Piotr Oszczanowski.

Mąż i żona
Kiedy już wrócimy z wycieczki do 

Brzegu (albo nim tam pojedziemy), 
na pewno warto zajrzeć do Muzeum  
Etnograficznego we Wrocławiu (od-

dział wrocławskiego Muzeum Narodo-

wego). Tam bowiem podczas tegorocz-

nej Nocy Muzeów, w sposób smaczny, 
kolorowy, wesoły i pełen muzyki ot-
warta została wystawa „Wesela 21”  
(można ją oglądać do 2 września).

Przez pięć lat Muzeum Etnogra-

ficzne w Krakowie (przy współudzia-

le fachowców z Dolnego Śląska) ba-

dało współczesne oblicze weselnego 
rytuału. Badaczy ciekawił język we-

selnej opowieści, w której splatają się 
dylematy narzeczonych i presja spo-

łecznych oczekiwań, konsumpcyjne 
mody i zmagania z tradycją, biznes  
i emocje. O tym, czego się dowiedzieli, 
spróbowali opowiedzieć na kilka spo-

sobów. Jakiś czas temu ową weselną 
opowieść obejrzeli, usłyszeli, zobaczyli 
na nagraniach i przeczytali o niej (róż-

ne formy prezentacji) goście Muzeum  
Etnograficznego im. Seweryna 
Udzieli w Krakowie. Teraz Dorota  
Majkowska-Szajer, Agnieszka  
Szepetiuk-Barańska i Magdalena Zych 
– kuratorki wystawy – pokazują ją  
we wrocławskiej placówce.

„Wesela 21” to obraz całego ciągu 
zdarzeń związanych z małżeństwem, 
weselem… Możemy dowiedzieć się, 
jak wygląda owo przeistoczenie się  
w żonę i męża. Razem z autorami wy-

stawy przechodzimy tajemniczy labi-
rynt ślubno-weselnego rytuału. Z mło-

dymi kroczymy od chwili podjęcia 
decyzji o związaniu się na całe życie. 
Obserwujemy przygotowania do ślu-

bu i wesela. Zaglądamy do krawco-

wej, kuchni i sklepu monopolowego. 
Na chwilkę wpadamy na panieński 

wieczór z wielce erotycz-

nymi ciastkami z pewnej 
wrocławskiej cukierni. Je-

steśmy świadkami błogo-

sławieństw. Możemy nawet 
zasiąść do weselnego sto-

łu i posłuchać dość charak-

terystycznej muzyki zwią-

zanej z tym wydarzeniem,  
a także zapoznać się z we-

selnymi konkursami. Nie brakuje też 
informacji historycznych, na przykład 
o tym, że biel stała się rozpoznawal-
nym kolorem sukni ślubnych dopiero 
pod koniec XVIII wieku…

Brzozowski i Kościuszko
Pawilon Czterech Kopuł, czyli od-

dział wrocławskiego Muzeum Naro-

dowego prezentujący sztukę współ-
czesną, cały czas zaprasza na wielką 

„Najazd” na Brzeg
i weselne tajemnice

inspirację związaną ze sztuką Tadeusza  
Brzozowskiego pn. „Tu strzyka, tam 
łupie, ale rży…”. Pisaliśmy o niej 
już szerzej na naszych łamach. Dzi-
siaj przypominamy, tym bardziej że  
w czerwcu i lipcu sporo wydarzeń to-

warzyszących tej wystawie. Będą opro-

wadzania kuratorskie dla dorosłych, 
warsztaty dla dzieci, zabawy plastycz-

no-ruchowe. Szczegóły na stronie  
www.pawilonczterechkopul.pl.

Oczywiście cały czas zaprasza 
wszystkich chętnych również Pano-

rama Racławicka, oddział Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu. To jed-

no z niewielu miejsc na świecie, gdzie 
obejrzeć można w całości zachowaną 
XIX-wieczną panoramę z całą zabu-

dową techniczną. Jednocześnie Pano-

rama Racławicka to pierwsze i jedyne 
zachowane do dziś polskie dzieło tego 
rodzaju. O bilety nie zawsze jest łatwo, 
ale jak się chce, to na pewno można.  
A warto!  (tom)

Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. Pracownia wrocławska, Grupa Ukrzyżowania, ok. 1420, drewno 
polichromowane, dawnej w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu 

We wrocławskim Muzeum Etnograficznym o weselach dowiemy się wszystkiego 

Panorama Racławicka, fragment malowidła, które ma wymiary 15x114 metrów 
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„Gmino, przytul okapi”  
– to wspólna akcja 
wrocławskiego ogrodu 
zoologicznego i magazynu 
„Gmina Polska.  
Krajowy Przegląd 
Samorządowy”.  
„Przytulanie” to propozycja 
ciekawej, sympatycznej 
promocji dla polskich  
gmin i wsparcie  
dla wrocławskiego zoo, 
najpopularniejszego  
ogrodu zoologicznego  
w Polsce.

Celem przedsięwzięcia jest  
z jednej strony pomoc w utrzyma-

niu i rozwoju wrocławskiego zoo, 
z drugiej – nieszablonowa promo-

cja dla gmin. „Przytulenie” polega 
na objęciu patronatem mieszkań-

ca wrocławskiego zoo. Tytułowe 

okapi jest symbolem akcji, ale na 
„przytulenie” czeka bardzo wiele 
zwierząt, a każde wsparcie jest dla 
ogrodu cenne. 

– Popieram tę inicjatywę z entu-

zjazmem – mówi prezes wrocław-

skiego zoo Radosław Ratajszczak –  

bo w ten sposób ogród promu-

je gminę, a gmina – ogród. Zoo 
oddziałuje nie tylko w mieście,  
w którym się znajduje! Do nas przy-

jeżdżają ludzie nawet z Australii… 
Od otwarcia naszego Afrykarium 
– największego w Europie! – licz-

ba odwiedzających ogród wzrosła 
gigantycznie. I każdy gość naszego 
ogrodu widzi, że – na przykład – 
surykatkami opiekuje się gmina X,  
a żyrafą – gmina Y. Przy wybiegach 
„przytulonych” zwierząt znajdują 
się bowiem tablice z informacjami  

o gminie, która mieszkańca wybie-

gu „przytuliła”.
A jest kogo „przytulać”! Wro-

cławskie zoo – najstarszy i najwięk-

szy ogród zoologiczny w Polsce –  
ma prawie 7000 mieszkańców, re-

prezentujących po-

nad 560 gatunków. 
– Pragn iemy 

tworzyć zoo przy-

jazne zarówno dla 
zwierząt, jak i dla 
naszych ludzkich 
gości – mówi pre-

zes Ratajszczak 
i ta filozofia zna-

komicie wpisuje 
się w akcję „Gmi-
no, przytul okapi”, 
bowiem wsparcie 
gmin to pomoc w utrzymaniu i roz-

woju tego niezwykłego miejsca. 
Symbolem naszej wspólnej ak-

cji jest okapi, wielki skarb wro-

cławskiego zoo, jeden z najbardziej 
tajemniczych ssaków na świecie. 
Istnieje tylko kilka zdjęć „leśnej 
żyrafy” – jak inaczej nazywa się 
okapi – zrobionych w naturalnym 
środowisku automatycznym apara-

tem fotograficznym uruchamianym 
fotokomórką. Niezwykle rzadkie, 
zagrożone wyginięciem zwierzę 
żyje na małym terytorium, w nie-

dostępnych, wilgotnych lasach rów-

nikowych Demokratycznej Repu-

bliki Konga, w rejonach Uele, Ituri 

i Aruwimi, a ogrody zoologiczne 
są dla okapi jedną z szans na prze-

trwanie.
„Przytulenie” przez gminę 

mieszkańca zoo to także wspar-
cie miejsca, które służy zacho-

waniu biologicznej różnorodno-

ści naszego świata, bowiem ogród 
zoologiczny tworzy szansę prze-

trwania gatunków, które w wyni-
ku choćby wycinania lasów desz-

czowych są krańcowo zagrożone 
wyginięciem.

Gm ino! P rzy tu l  k tóregoś  
z mieszkańców wrocławskiego zoo! 

Przy jego wybiegu stanie tablica in-

formująca o „gminie-przytulaczu”. 
Tablica będzie również sygnałem 
tego, że władze owej gminy zdają 
sobie sprawę z wagi chronienia bra-

ci naszych mniejszych.
Włodarze gmin zainteresowa-

ni akcją „Gmino, przytul okapi” 
kontaktować się mogą z sekreta-

riatem ZOO Wrocław sp. z o.o.  
– tel. 71 348 30 24, 71 348 30 25.

Anita Tyszkowska 

– redaktorka naczelna „Gminy Polskiej. Krajowego 

Przeglądu Samorządowego” 

Radosław Ratajszczak 

– prezes ZOO Wrocław sp. z o.o. 

Gmino, przytul okapi!
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W ostatnim miesiącu doszło 
do wielu pożarów dużych  
i bardzo dużych składowisk, 
wysypisk i zakładów 
utylizacji odpadów. Do końca 
maja straż odnotowała  
27 tego typu zdarzeń.  
W całym ubiegłym roku bardzo 
dużych i dużych pożarów  
na wysypiskach było 37.

Bardzo wiele wskazuje na to, że 
ów „wysyp” pożarów z odpadami 
jest mocno podejrzany, dodatko-

wo bardzo niebezpieczny dla życia  
i zdrowia ludzi, a także niezwykle 
kosztowny. W maju ogień pojawił 
się między innymi nad Policami, 
Trzebinią, Gorlicami, Zgierzem, 
Giebnią, Mogilnem, Olsztynem, 
Radomiem, Garczegorzami… Ktoś 
jakiś czas temu pozwolił na robienie 
z Polski śmieciowiska. Ta sytuacja 
nasiliła się po decyzji Chin, które 
wstrzymały przyjmowanie z Europy 
niektórych rodzajów odpadów. Nie 
jadą więc one do Chin, ale coś się 
przecież z nimi dzieje. Co?

Sprawą pożarów wysypisk, skła-

dowisk chemikaliów, zakładów uty-

lizacyjnych zajmie się więc Agen-

cja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
Również prokuratorzy zostali zo-

bowiązani do zdecydowanych dzia-

łań. Plan propozycji, w tym również 
prawnych, ma przedstawić także re-

sort ochrony środowiska.
W tym miejscu warto przypo-

mnieć, że ponad rok temu, w marcu 
2017 roku, Najwyższa Izba Kontroli  
przedst awi ła 
raport o zago-

spodarowaniu 
odpadów. Nie 
była to laurka.  
I n s p e k t o r z y 
NIK pokaza-

li żółtą kart-
kę rządzącym 
na wszystkich 
s z c z e b l a c h .  
I co? Zapłonęły 
składowiska…

Najwyższa Izba Kontroli oceni-
ła działania organów administra-

cji publicznej na rzecz prawidło-

wego zagospodarowania odpadów 
komunalnych jako niedostatecz-

ne i nieskuteczne. Nieprawidło-

wości stwierdzono na wszystkich 
szczeblach funkcjonowania syste-

mu gospodarki odpadami. Zarządy 
województw z opóźnieniem aktua-

lizowały wojewódzkie plany gospo-

darki odpadami, zarówno w 2012, 
jak i w 2016 roku, a organy wyko-

nawcze gmin nie zawsze dostoso-

wywały do tych planów regulami-
ny utrzymania czystości i porządku 
w gminach.

W pięciu województwach w 2014 
roku znaczna liczba gmin nie osiąg-

nęła wymaganych poziomów recy-

klingu, przygotowania do ponowne-

go użycia i odzysku odpadów oraz 
ograniczenia masy odpadów biode-

gradowalnych przekazywanych do 
składowania. W ocenie NIK zagra-

żało to wypełnieniu przez Polskę ce-

lów w gospodarce odpadami komu-

nalnymi określonych na 2020 rok.
Nadzór marszałków województw 

i wojewódzkich inspektorów ochro-

ny środowiska nad podmiotami pro-

wadzącymi regionalne instalacje do 
przetwarzania odpadów komunal-

nych w zakresie przestrzegania de-

cyzji administracyjnych i przepisów 
prawa o odpadach był w ocenie NIK 
niedostateczny. W czterech z sześciu 
skontrolowanych podmiotów prowa-

dzących takie instalacje stwierdzo-

no nieprawidłowości obejmujące 
brak wyma-

ga nego po -

zwolenia zin-

tegrowanego 
lub zezwole-

nia marszałka 
województwa 
na przetwarza-

nie odpadów 
komunalnych, 
przyjmowanie 
do przetwarza-

nia odpadów  
w rodzaju lub ilościach niezgodnych 
z warunkami powyższych decyzji 
albo spoza regionu gospodarki od-

padami komunalnymi, nielegalne 
magazynowanie na składowisku od-

padów ulegających biodegradacji, 
nierzetelne prowadzenie ewidencji 
odpadów.

NIK wskazywał, że brak sku-

tecznego nadzoru nad prowadzą-

cymi regionalne instalacje do prze-

twarzania odpadów komunalnych 
stwarzał ryzyko nielegalnego po-

Wielka cuchnąca kasa
zbywania się odpadów i zanieczysz-

czenia środowiska. Skutkowało to 
też nierzetelnymi informacjami dla 
gmin składanymi przez prowadzą-

cych instalacje.
Nierzetelnie i n ietermino -

wo opracowywano sprawozda-

nia i informacje z realizacji za-

dań dotyczących gospodarowania 
odpadami. W efekcie w żadnym 
roku w okresie objętym kontrolą  
(od 23 stycznia 2013 r. do 31 mar-
ca 2016 r.) organy administracji 
publicznej nie dysponowały wia-

rygodną informacją o gospodaro-

waniu odpadami na terenie gmin, 
województw i kraju. 

Podmioty prowadzące regional-
ne instalacje do przetwarzania od-

padów komunalnych nie przekazy-

wały organom wykonawczym gmin 
informacji o odpadach przyjętych 
do przetworzenia, przekazywały in-

formacje nierzetelne lub z opóźnie-

niem. Z kolei organy wykonawcze 
gmin z opóźnieniem składały mar-
szałkom województw i wojewódz-

kim inspektorom ochrony środowi-
ska roczne sprawozdania z realizacji 
zadań w tej materii. 

Ja k  twierdzą  obser wato -

rzy „śmieciowego rynku”, to tyl-
ko wierzchołek śmierdzącej góry. 
Trzeba ją błyskawicznie posprzątać.  
A przy okazji odpowiedzieć na py-

tanie, komu taki śmieciowy bajzel 
jest na rękę i kto na tym zarabia. 

(opr.mnm)

Odpady niebezpieczne stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska i dlatego 
gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli 
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Nadchodzi lato z Wrocławskim 
Teatrem Komedia. Oczywiście, 
lato nieco niepełne, bo lipiec 
będzie czasem niekomediowym, 
ale początek lata – czyli czerwiec –  
i lato w pełni – czyli sierpień – 
widzów Komedii na pewno  
nie zawiodą.

Cóż więc w czerwcu? Piętnaste-

go i szesnastego – Mayday 2, sequel  
teatralnego hitu Rona Cooneya  
Mayday, na który 
namawiałam już 
w zeszłym mie-

siącu. Teraz war-
to dodać kolejny 
hit – Szalone no-

życzki Paula Pörtnera. To prawdziwy 
kryminał, akcja rozgrywa się w salo-

nie fryzjerskim „Szalone nożyczki”, 
królestwie mistrza nożyczek i grzebie-

nia Antoniego Wziętego, który 
lokal wynajmuje od pianistki, 
Izabeli Richter. Wszystko gra 
do chwili, gdy mistrzyni forte-

pianu w mieszkaniu mieszczą-

cym się nad salonem fryzjer-
skim pada ofiarą morderstwa. 
Podejrzany jest i Tonio, i per-
sonel zakładu, i przebywają-

cy w nim klienci, a są wśród 
nich dwaj policjanci, którzy 
natychmiast podejmują śledz-

two. Kto jest mordercą? O tym 

zdecyduje… publiczność! Publiczność, 
która na pewno będzie się znakomicie 
bawić i nikt na widowni nie poczuje się 
– jak mówi w spektaklu Tonio Wzięty –  
taki… zamówiony i nieodebrany.  
Bo wszyscy będziemy potrzebni, aby 
odpowiedzieć na pytanie: kto zabił? 
Szalone nożyczki ostro (i bardzo we-

soło) zamkną – 23. i 24. – czerwiec.
Lipiec jest bezkomediowy, ale sier-

pień – jak zwykle – z Komedią! I tu 
warto podkreślić, że znakomite wroc-

ławskie spekta-

kle cieszyć będą 
nie tylko dolno-

śląskich widzów, 
bowiem – już po 
raz drugi – WTK 

wystąpi w Poznaniu (17 sierpnia),  
w Teatrze na Wolnym, prezentując  
Nic nie gra dwóch Henrych – Lewisa  
i Shieldsa, i Jonathana Sawyera, wiel-

ki przebój, który został uznany za naj-
lepszą komedię na londyńskim West  
Endzie. Nic nie gra to właściwie meta-

teatr – czyli teatr o teatrze… Oto zespół 
amatorski z Politechniki (Wrocław-

skiej, oczywiście, bo tradycja przeno-

szenia do Wrocławia tego, co WTK na 
scenie pokazuje, została zachowana 

i w Poznaniu zagra znakomicie!) pod 
wodza Reżysera (Pawła Okońskiego)  
wystawia sztukę w stylu Agathy Christie: 
dwór angielski, zamordowany Lord 
(czy ktoś podobny taki), jego Narze-

czona, Brat Narzeczonej, Kamerdyner, 
Brat Lorda, Ogrodnik Artur i – postać 
oczywiście najważniejsza – Inspektor 
(Paweł Okoński po raz drugi). A za ku-

lisami – do czasu! – Inspicjentka. Całe 
to towarzystwo niezbyt składnie pęta 
się po scenie, Lord zamordowany, po-

dejrzani – praktycznie wszyscy, Lord 
Nieboszczyk się kręci, nosze się roz-

padają, winda się zacina, Pies, 
który miał grać Psa, znika… 
Mimo tych wszystkich wpa-

dek opowieść o morderstwie 
w wyższych angielskich sfe-

rach wciąż się – ku rozbawie-

niu szczerym widzów – toczy. 
Aktorzy grają aktorów amato-

rów, nieporadnych, niepozbie-

ranych, stremowanych. To nie 
jest łatwe – teatr w teatrze to 
zawsze sztuka nieprosta, te-

atr nieporadny w teatrze praw-

Lato z komediami…

dziwym to sztuka nieprosta bardzo,  
ale się Komedii udała. Widzowie  
w Poznaniu na pewno to docenią  
i – jak poprzednio za Kolację dla 
głupca Francisa Vebera – nagrodzą 
zespół WTK gorącymi brawami.

Tego samego można się spodziewać 
25 sierpnia, gdy WTK – tym razem 
już po raz trzeci – wystąpi na scenie  
Teatru Korez w Katowicach 
właśnie z ową Kolacją…  
To opowieść o grupce pa-

nów z tzw. towarzystwa, 
którzy urządzają sobie ko-

lacje, na które zaprasza-

ją mniej inteligentnych, ich 
zdaniem, przedstawicie-

li naszego społeczeństwa. 
Kto przyprowadzi naj-
głupszego, wygrywa – tak w skrócie 
można opisać intencję tej dość dwu-

znacznej, delikatnie mówiąc, zabawy. 
Pewnego dnia jednak, w wyniku kil-
ku nieprzewidzianych sytuacji, przed-

sięwzięcie wymyka się spod kontroli  

i zaczyna żyć swoim, bardzo interesu-

jącym, życiem… Bardzo to zabawna 
historia, ale czuć w niej tę leciutką go-

rycz, jakiej prawdziwie mądra kome-

dia wymaga. „Z czego się śmiejecie?  
Z siebie samych się śmiejecie!”  
– to Gogol, wart tu przypomnienia.

Oczywiście sierpniowe wyjaz-

dy to tylko część aktywności teatru: 
sierpień w Komedii to bo-

wiem tradycyjnie czas bar-
dzo pracowity – i dla wi-
dzów bardzo życzliwy!  
I Nic nie gra, i Kolację… 
będzie można zobaczyć  
i we Wrocławiu – Nic nie 

gra 18 i 19 sierpnia, Ko-

lację 26, 30 i 31. A do te-

go m.in. Mayday 2 (9, 10,  
11 sierpnia), Boeing Boeing (23, 24), 
Szalone nożyczki (2, 3), Pomoc domo-

wa (16, 17, 25), a na sierpniowy start 
Trzy razy łóżko (2 sierpnia)… 

Będzie się w lecie działo!
Anita Tyszkowska

Paul Pörnter „Szalone nożyczki”

Francis Veber „Kolacja dla głupca”
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Czyli Va, pensiero, sull’ali dorate, 
najsłynniejszy chyba operowy 
chór (i nieoficjalny hymn 
Włoch…) – pieśń żydowskich 
wygnańców, płaczących  
w niewoli babilońskiej. Czyli 
Giuseppe Verdiego Nabucco.  

Va pensiero zabrzmiało  
tym razem w tym miejscu,  
gdzie pamięć o wygnaniu, 
wykluczeniu i śmierci powraca. 

Miejscem wystawienia w ostat-
ni majowy weekend superproduk-

cji Opery Wrocławskiej – czyli  
Nabucco – był fragment placu  
Wolności, tuż za gmachem opery.  
To bardzo świadomy wybór. 

– Niedaleko stąd, u zbiegu ulic Łą-

kowej i Podwale płonęła w 1938 ro-

ku Synagoga na Wygonie, druga co 
do wielkości na terenie ówczesnych 
Niemiec. Z drugiej strony opery był 
budowany balkon dla Hitlera, z które-

go przemawiał do dzieci i młodzieży 
z okazji Niemieckiego Święta Sportu 
i Gimnastyki. Z trzeciej strony mamy 
Synagogę pod Białym Bocianem, któ-

ra się ostała. Odkrywanie historii jest 
dla mnie fascynujące, a wystawianie 
spektaklu Nabucco w takim miejscu, 
które opowiada o historii dziedzictwa 
żydowskiego jest nie tylko zadaniem, 
tematem artystycznym, ale i wyzwa-

niem – mówił w jednym z wywiadów 
reżyser Krystian Lada.  

Jest to więc teatralnie spektakl 
uwspółcześniony – dzieje walki, 
wiary i miłości przeniesione zostają  
w czas współczesny, w wiek XX. 
Odwołania do Zagłady, do polskiego 
roku 1968,wreszcie do DZIŚ – czyli 
czasu protestu matek w Sejmie, są  
w spektaklu oczywiste… Otocze-

nie – oświetlone okna domu han-

dlowego, szum niedaleko jadących 
tramwajów, stukot skejterskich desek 
– także nieźle współgrało z osadze-

niem Nabucco w bliższym nam cza-

sie. Ale to chyba los tej opery: warto 
bowiem pamiętać, że dzieje babiloń-

skiej niewoli Żydów – to wiek VI – 
odebrano podobno podczas wysta-

wienia dzieła Verdiego we Włoszech 
wieku XIX jako wyrazistą analogię 
do sytuacji w owym kraju. 

Przyznaję, że raczej nie jestem 
fanką przenoszenia dzieł teatralnych  
w czasie – ostatecznie fakt, że miłość, 
nienawiść, walka, że ludzkie bycie, 
że wiara i jej potrzeba są przez wie-

ki powtarzalne jest dosyć oczywisty, 
ale tym razem jestem za, także dlate-

go, że wmontowanie Nabucco w tył 
gmachu opery z jego wspaniałą ko-

lumnadą i wsparcie akcji o wyrazisty 
symbol Władzy Absolutnej, jaką jest 
głowa Władcy na scenie, nieźle się 
teatralnie sprawdzają. Zabrakło mi 
trochę wyrazistszego osadzenia ko-

stiumów w latach 60., co deklarowali 

twórcy spektaklu, ale to tylko kaprys 
interesującej się dziejami mody oso-

by. I zbyt chyba frywolne są kostiumy 
oddziałów (czyli baletu) walczących  
po stronie Władzy Absolutnej.

Ale opera to przede wszyst-
kim muzyka. I tu rzecz znakomita 
– świetne nagłośnienie, pozwalające 
prawdziwie delektować się muzycz-

ną stroną skomplikowanej politycz-

nie, religijnie i człowieczo opowieści. 
Potężny chór i rewelacyjnie brzmiąca 
orkiestra z jednej strony, bardzo dobry 
Krum Galabov (Nabucco) z drugiej.  
I równie dobre siostry-niesiostry  
– Anna Lichorowicz (Abigail) i Alek-

sandra Opała (Fenena). A że widzo-

wie dzięki uwijającym się na scenie 

kamerzystom obserwowali akcję tak-

że na wielkim ekranie, docenić mogli-
śmy bardzo dobre aktorstwo – przede 
wszystkim właśnie Abigail i Władcy 
Absolutnego (do czasu…). Że aktor-
stwo nieco przerysowane? Takie jest 
prawo opery i jej bohaterów. 

Tradycji stało się zadość – na 
scenie (choć nie dosłownie) wro-

cławskiej opery znowu pojawiła się 
superprodukcja, a miejsce dla niej 
wybrane okazało się tzw. strzałem 
w dziesiątkę.

Czyli „myśl złota” poleciała pięk-

nie i bardzo interesująco, przywołu-

jąc pamięć o czasie wcale niedawnym  
i niosąc wiele muzycznej radości.

Anita Tyszkowska 

Leć, myśli, na złotych skrzydłach…

Głowa Władcy Absolutnego i oddziały, które mu służą…

Nabucco (Krum Galabov) i jego dwie córki – Abigail (Anna Lichorowicz, z lewej) i Fenena (Aleksandra Opala, z prawej)
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Rynkowy 
bigos
»	Ministerstwo Finansów 

udostępniło informację nt. po-

datków płaconych przez naj-
większych na polskim rynku. 
Dane są arcyciekawe. Najwięk-

sze telekomy nie płacą nic.  
Podobnie wiele sieci handlo-

wych. Największe sieci aptek 
zapłaciły groszowe podatki.
»	43,7 mld zł wydal i  

w ubiegłym roku Polacy na sfał-
szowaną i pochodzącą z niewia-

domego źródła żywność. Jak 
podał DGP, to o 2,4 mld więcej 
niż rok wcześniej. Już 20 proc. 
kupowanego przez nas jedzenia 
pochodzi z szarej strefy.
»	Na majowej „aukcji stule-

cia” w Nowym Jorku padły dwa 
nowe rekordy. Za obraz Claude’a  
Moneta „Kwitnące nenufary” 
ze słynnej serii przedstawiają-

cej staw w Giverny zapłacono 
84,69 mln dolarów. Natomiast 
za „Odaliskę z magnoliami” 
Henriego Matisse’a nowy właś-

ciciel wydał 80,75 mln dola-

rów. Najdroższym dziełem oka-

zał się obraz Picassa „Młoda 
dziewczyna z koszem kwiatów” 
sprzedany za 115 mln dolarów. 
Jego licytacja trwała krócej niż 
trzy minuty – podali przedsta-

wiciele domu Christie’s.
»	Agenci CBA zatrzyma-

li grupę osób skupujących leki 
w polskich aptekach i sprzeda-

jących je za granicę (tzw. od-

wrócony łańcuszek dystrybucji 
leków). Wartość lekowego prze-

krętu, w który zaangażowani 
byli lekarze i dziesiątki aptek, 
to tylko w latach 2017-2018  
co najmniej 100 mln złotych.
»	Papież Franciszek na in-

auguracji obrad Konferencji 
Episkopatu Włoch mówił bi-
skupom, że nie można głosić 
ubóstwa i jednocześnie „żyć 
jak faraon”. Jak zaznaczył, wło-

ski episkopat „wiele uczynił  
w kwestii ubóstwa i przejrzy-

stości”. – Lecz wciąż można 
zrobić jeszcze jeden krok na-

przód. Bardzo skandaliczny 
jest brak przejrzystości w po-

dejściu do pieniędzy – dodał. 
Dobrze by było, gdyby w sło-

wa papieża wsłuchali się tak-

że wyznawcy innych wyznań 
(również niechrześcijańskich)  
oraz niewierzący.

Do rynkowego garnka zaglądał

Tomasz Miarecki
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Bigos i kapuśniak to najbardziej 
typowe polskie potrawy, 
niezapożyczone z innych krajów 
– przynajmniej tak uważają 
respondenci, którzy wzięli 
udział w badaniu „Jak Polacy 
postrzegają kuchnię polską?”. 
Co ciekawe, mimo tego to smak 
słony, a nie kwaśny badani uznali 
za najcharakterystyczniejszy 
dla naszej kuchni. Najmocniej 
kojarzoną z nią przyprawą jest 
z kolei według respondentów 
czosnek. Warto też pamiętać,  
że kuchnia to również  
niezły biznes…

– Daniem, które respondentom 
wydało się najbardziej polskie, jest 
oczywiście bigos. Pojawiał się on też 
dość wysoko wśród dań, które byśmy 
zaserwowali obcokrajowcom, aby im 
przedstawić kuchnię polską – mówi 
w wywiadzie dla agencji informacyj-
nej infoWire.pl dziennikarka i bloger-
ka zajmująca się tematyką kulinarną 
Małgorzata Minta. Innymi typowymi 
polskimi potrawami są dla badanych 
kapuśniak, żurek, kaszanka oraz ko-

tlet schabowy. Z kolei aby pokazać 
smak polskiej kuchni gościom z za-

granicy, respondenci poza bigosem 
najchętniej poczęstowaliby ich pie-

rogami, sernikiem, a także rosołem.

Skarby kulinarne
Czy dania rodzimej kuchni gosz-

czą na naszych stołach często? Z prze-

prowadzonego badania wynika, że tak 
– 75 proc. respondentów jada je co 
najmniej kilka razy w tygodniu we 
własnym domu. Rzadziej jedzą oni 
polskie potrawy w gościnie, a tylko 
czasami – w lokalu gastronomicznym. 
Być może wkrótce się to zmieni, a to za 
sprawą programu Polskie Skarby Ku-

linarne realizowanego przez MAKRO 
Polska. Celem programu jest promo-

wanie naszej rodzimej kuchni i dąże-

nie do tego, żeby jej dania, również te 
mniej znane, coraz częściej pojawiały 
się w polskich restauracjach, ale też  
na domowych stołach Polaków.

Kuchnia i edukacja
– Program jest skierowany do 

przedstawicieli gastronomii, których 
chcemy zainspirować, żeby w me-

nu polskich restauracji zaczęły poja-

wiać się tradycyjne polskie potrawy, 
czyli skarby kulinarne. To może być 
mocny wyróżnik na rynku i widzimy 
spore zainteresowanie tym zagadnie-

niem. Jednocześnie poprzez gastro-

nomię zainteresujemy klienta osta-

tecznego, konsumenta, który w tych 
restauracjach dzięki inspiracji zacznie 
odkrywać, czym była kuchnia polska  
w przeszłości – mówi Dominik 

Polskie 
smaki

Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Szefów Kuchni 
i Cukierni oraz Fundacja Klubu 
Szefów Kuchni zapraszają  
do wzięcia udziału  
w VII edycji ogólnopolskiego 
konkursu dla szkół 
gastronomicznych  
na najlepszy przepis kulinarny 
wykorzystujący produkty 
zarejestrowane  
lub aplikujące o rejestrację 
jako Chroniona Nazwa 
Pochodzenia, Chronione 
Oznaczenie Geograficzne oraz 
Gwarantowana Tradycyjna 
Specjalność.

Do udziału w konkursie mogą 
zgłaszać się uczniowie szkół gastro-

nomicznych, tj. techników oraz zasad-

niczych szkół zawodowych kształcą-

cych w zawodach gastronomicznych, 
którzy stworzą autorski przepis kuli-
narny uwzględniający co najmniej je-

den polski produkt regionalny lub tra-

dycyjny zarejestrowany lub aplikujący 
o rejestrację jako Chroniona Nazwa 
Pochodzenia, Chronione Oznacze-

nie Geograficzne lub Gwarantowana  
Tradycyjna Specjalność.

Ocena prac konkursowych zo-

stanie przeprowadzona dwuetapo-

wo. Spośród nadesłanych zgłoszeń 
spełniających wymagania formal-
ne, specjalnie powołana komisja 

konkursowa wyłoni 10 najlepszych 
przepisów kulinarnych. Autorzy 
tych przepisów zostaną zaproszeni 
do udziału w finale konkursu, pod-

czas którego – na podstawie oceny 
potraw przygotowanych w oparciu 
o wyłonione w półfinale przepisy – 
zostaną wybrani zwycięzcy konkur-
su. Autorzy najlepszych prac otrzy-

mają nagrody oraz dyplomy.
Zgłoszenia uczniów i ich prac 

konkursowych dokonuje szkoła 
na adres: Biuro Konkursu, ul. Wi-
doczna 101/1, 04-661 Warszawa.  
Termin składania zgłoszeń upływa 
16 czerwca 2018 roku.

Szczegółowe informacje do-

tyczące zasad konkursu oraz wy-

maganych dokumentów znajdują 
się w regulaminie konkursu, któ-

ry jest dostępny na stronach inter-
netowych: Ministerstwa Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl/
Jakosc-zywnosci/Produkty-regio-

nalne-i-tradycyjne), Ogólnopolskie-

go Stowarzyszenia Szefów Kuchni  
i Cukierni (www.osskic.org.pl) 
Fundacji Klubu Szefów Kuchni  
(www.klubszefowkuchni.pl) oraz  
na portalu www.newsgastro.pl.

W przypadku pytań lub wątpli-
wości chętni do udziału w konkur-
sie mogą się skontaktować z Biurem 
Konkursu: tel. 532 070 817, e-mail: 
produktycertyfikowane@gmail.com.

 (inf)

Najsmaczniejszy konkurs roku

Branny, dyrektor pionu handlowego  
w MAKRO Polska. W ramach pro-

gramu dla przedstawicieli świata ku-

linarnego są organizowane różne war-
sztaty oraz spotkania. Konsumenci 

skorzystają zaś na akcji edukacyjnej, 
która ma im przybliżyć wiedzę na te-

mat kuchni polskiej, a przy okazji za-

chęcić ich do czerpania z jej bogactw. 
(opr. mit)

Polacy coraz większą uwagę 
przywiązują do tego, co jedzą. Moda 
na gotowanie, odkrywanie nowe-
go w kuchni zatacza coraz szersze 
kręgi. Jeszcze nie tak dawno bardzo 
wiele osób nie zwracało uwagi na to, 
gdzie kupuje i co kupuje. Jak mówią 
przedstawiciele samorządu woje-
wództwa wielkopolskiego, poprzez 
pracę u podstaw można pokazywać, 
że warto sięgać po zdrową i trady-
cyjną żywność – do tego, co pamię-
tamy z lat dziecinnych. Chcemy przy 
okazji wspierać małe firmy rodzin-
ne, których produkcja w niewielkich 
ilościach jest gwarantem wysokiej 
jakości. Takim miejscem jest między 

innymi organizowane w Poznaniu 
Europejskie Forum Sieci Dziedzictwa 
Kulinarnego.

Znakomitym pomysłem pro-
mującym nasze i dobre jest prowa-
dzona m.in. przez resort rolnictwa  
i urzędy marszałkowskie akcja przy-
znawania tytułów produktów re-
gionalnych i tradycyjnych. „Certyfi-
kowane smaki” to coś, czego coraz 
częściej szukamy, podróżując po kra-
ju. Nie tak dawno wędrowałem po 
Podkarpaciu i miałem okazję skosz-
tować kiełbasy pilzneńskiej, kiszki 
dukielskiej, salcesonu markowskie-
go oraz gołąbków łemkowskich.  
Tego się nie zapomina…  (tom)

Coraz częściej szukamy produktów lokalnych, pochodzących od małych producentów, z rodzinnych gospodarstw 
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Cisna – str. 14 Głubczyce – str. 7
Czernica – str. 6

Piechowice – str. 13Wisznia Mała – str. 10 Kudowa-Zdrój – str. 6

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

– Historia ogrodów zoologicz-

nych sięga kilku wieków wstecz…
– Jest chyba znacznie starsza, 

bowiem odpowiedniki dzisiej-
szych ogrodów zoolo-

gicznych istniały już 
wcześniej, a najstarsze 
to czasy starorzym-

skie, w których przy-

wożono do miast dzi-
kie zwierzęta z całego 
świata. Głównie, aby 
je oglądać, ale także, 
po to, aby ze sobą wal-
czyły na arenach.

– Zwierzęta wal-
czyły również z ludź-

mi, z gladiatorami.
– No właśnie, w za-

sadzie działo się tak 
w każdej kulturze. Na 
przykład w starożyt-
nych Chinach przed 
trzema tysiącami lat 
istniały parki, w któ-

rych trzymano zwierzęta, to samo ro-

bili Majowie i Aztekowie, a Egipcja-

nie oswajali antylopy. Zatem ogrody 
zoologiczne towarzyszą człowieko-

wi od czasów, gdy człowiek stał się 
człowiekiem. Przecież udomowienie 
zwierząt nie polegało na tym, że ktoś 
wziął sobie wilka do domu i wymy-

ślił sobie, że za ileś tam pokoleń lu-

dzie będą mieli charty, jamniki lub 
pudle. Człowiek był po prostu cie-

kaw dzikich zwierząt, co przyczyni-
ło się do udomowienia wielu z nich. 
Później różnie bywało. Średniowie-

cze było czasem ciemności – także  
w ogrodach zoologicznych – ale na-

wet wtedy były np. niedźwiedzie 
trzymane w przyzamkowych fosach.

– A później?
– Za początek nowożytnych ogro-

dów zoologicznych przyjmuje się 
dwie zbliżone do siebie daty – Re-

wolucję Francuską i powstanie pry-

watnego zoo w Wiedniu, które mia-

ło być tylko dla cesarzowej. A ogród 
paryski, który powstał przy Muzeum 
Historii Naturalnej, był pierwszym, 
który po rewolucji otworzył swoje 
podwoje dla wszystkich zwiedza-

jących, także dla maluczkich. Wte-

dy też rozpoczął się jakby związek 
ogrodów z nauką – dzięki zwierzę-

tom trafiającym do paryskiego zoo 
opisano wiele nowych gatunków, 
m.in. zebrę Grevy’ego. Stopniowo 
ogrody odgrywały coraz większą 
rolę rekreacyjną, stały się miejscem 

spotkań, koncertów i pokazów ludzi 
egzotycznych.

– Pigmejów, Papuasów…
– …i Lapończyków, którzy przy-

jeżdżali ze swoimi reniferami. Dru-

ga wojna światowa przyczyniła się 
do zagłady wielu gatunków zwie-

rząt oraz zniszczenia ogrodów, któ-

re później się odbudowywały, aby 
wreszcie w latach 70. ludzie 
nimi zawiadujący zaczęli się 
zastanawiać dokąd dążą.

– Z czasem funkcje 
ogrodów zoologicznych 
ulegały zmianom.

– Gdy zakładano zoo  
w Poznaniu, w akcie założy-

cielskim można było prze-

czytać, że powstało po to, 
aby gromadzić zwierzęta  
i pokazywać je ku uciesze 
gawiedzi. Stopniowo to po-

kazywanie już nie wystar-
czało, świat niszczał, a wie-

lu ludzi już wcześniej zdało 
sobie sprawę z tego, iż ogro-

dy mogą służyć 
ochronie ginących 
gatunków. Typo-

wym przykładem 
jest nasz żubr, pierwszy 
gatunek przechowany  
w ogrodach zoologicznych 
przez dwie wojny – i tylko 
dzięki temu dzisiaj istnie-

je. A ponadto jeleń milu, 
konie Przewalskiego i ge-

neralnie tych gatunków 
jest więcej. Rola przecho-

wywania ginących gatun-

ków coraz bardziej zaczę-

ła dominować.
– Zatem jakie są dzi-

siaj priorytety?

– Najważniejsza jest ochrona gi-
nących gatunków, mamy programy 
hodowlane, a najbardziej zagrożone 
gatunki staramy się rozmnażać i prze-

chowywać. Drugim ce-

lem jest edukacja, bo-

wiem człowiek może 
chronić tylko to, co 
zna i kocha. Mamy te-

raz program z fundacji 
Disneya, wychodzimy z wrocławski-
mi rodzinami w teren, np. na Wyspę 
Opatowicką lub jedziemy 
do Milicza, aby pokazać 
ludziom, co jeszcze żyje  
i o co warto dbać. Mamy 
też ekspozycję zwierząt 
krajowych, np. Odrarium, 
w którym pokazujemy  
ryby naszych rzek – te 
jeszcze żyjące i te, których 
już nie ma. A trzecią rolą 
ogrodów jest nauka. Mocno współ-
pracujemy z ośrodkami naukowymi  
w zakresie genetyki, bakteriologii  
i zachowania zwierząt.

– Jaka pańskim zdaniem bę-

dzie przyszłość ogrodów zoolo-

gicznych?
– Kiedyś Heini Hediger, słyn-

ny dyrek tor  zoo  
w Zurychu, powie-

dział: „Wstyd mi, że 
ogrody zoologiczne 
muszą jeszcze istnieć” 
– i to jest coraz bar-

dziej aktualne. Coraz więcej zwie-

rząt będzie przechodzić do stanu 
półwolnościowego lub do 
hodowli, bowiem środo-

wisko naturalne nadal jest 
niszczone – w czasie na-

szej rozmowy, w Brazylii 
zniknie las o powierzch-

ni boiska futbolowego.  
Dlatego rola ogrodów 
zoologicznych będzie co-

raz większa w zakresie 
ochrony zwierząt i edukacji. Aby 
zachować to, co się jeszcze uda  
zachować…

Rozmawiał Sławomir Grymin 

ZOO – ochrona, edukacja i nauka

Prezes Radosław Ratajszczak 
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Wrocławskie zoo ma ponad 150-letnią historię – tak wyglądał pawilon małych drapieżników w latach 80. XIX wieku
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Cisna 14

Czernica 6

Głubczyce 7

Kąty Wrocławskie 7

Kłodzko – gmina 11

Kudowa-Zdrój 6

Otmuchów 12, 14

Piechowice 13

Starostwo Powiatowe w Kłodzku 13

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 5

Stowarzyszenie 

„Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 2

Udanin 8

Wąsosz 9

Wisznia Mała 10


