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W Gryfowie Śląskim dożynki gminne organizowane są corocznie, ale w tym roku będą to najważniejsze 
dożynki na Dolnym Śląsku. – Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do Gryfowa Śląskiego  
na Dolnośląskie Dożynki Wojewódzkie i obiecuję wiele fajnych przeżyć i moc dobrej zabawy! – mówi 
burmistrz Gryfowa Śląskiego OLGIERD PONIŹNIK. – Będzie nam niezmiernie miło Państwa gościć 
na wspaniałej i gościnnej gryfowskiej ziemi. Na zdjęciu – Gryfów z lotu ptaka.

Strażacy, sportowcy 
i „Złotokłose”

Grunt to młodość 
i doświadczenie

Dobra passa wciąż trwa

Ważną sferą samorządowej działalności jest wspieranie organizacji 
pozarządowych. – Na terenie naszej gminy działają dwa stowarzyszenia 
Ochotniczych Straży Pożarnych – mówi WOJCIECH BOCHNAK,  
wójt gminy Kondratowice – trzy piłkarskie kluby sportowe,  
dwa stowarzyszenia, które organizują różne imprezy i spotkania  
dla mieszkańców naszej gminy, i zespół ludowy „Złotokłose”. 

Lato w pełni i połowa roku za polskimi samorządami. – Dla nas był 
to bardzo ciekawy okres! – uśmiecha się burmistrz Międzyborza 
JAROSŁAW GŁOWACKI. – Ruszyła jedna z największych od kilku lat 
inwestycji – kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w centrum 
Międzyborza. Na szczęście zadanie jest już na ukończeniu, zaczynamy 
równanie dróg i wylewanie asfaltu i do końca lipca zniknie to,  
co najbardziej utrudnia wszystkim życie.

– Rzeczywiście, nasza niezła passa się utrzymuje i realizujemy wszystko 
to, co do tej pory sobie zaplanowaliśmy – podkreśla JAN MAGDA, 
burmistrz Pieńska. – Wiele zamierzeń już wykonaliśmy, między innymi 
oddaliśmy do użytku park przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku.  
Ponadto – współpracując z Powiatem Zgorzeleckim – otworzyliśmy 
ośrodek zdrowia, który teraz zlokalizowany jest przy ul. Hutniczej  
w Pieńsku, i to był nasz tegoroczny priorytet. 

Dni Olesna – 27-29 lipca – rozpoczęły się tradycyjnie od uroczystej sesji Rady Miejskiej, a sesja owa 
odbyła się pod hasłem „Oleskie Jubileusze”. Te jubileusze to 810-lecie powstania miasta, 500-lecie 
konsekracji kościoła św. Anny, jednego z najpiękniejszych kościołów drewnianych w Polsce,  
i 10-lecie partnerstwa z węgierskim miastem Zalakaros, którego burmistrz FERENC NOVAK (z prawej) 
na pamiątkę owego 10-lecia wręczył burmistrzowi SYLWESTROWI LEWICKIEMU zegar  
z wizerunkiem świętej Anny, patronki i Olesna, i Zalakaros. 

Dni, jubileuszami piękne…
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Zapraszamy serdecznie 
na Dolnośląskie  
Dożynki Wojewódzkie!
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Mity, fakty, opowiastki
W efekcie przyjętego 15 maja 

rozporządzenia rządu, od pierwszego 

lipca wszyscy wójtowie, burmistrzowie, 

prezydenci miast i ich zastępcy utracili 

jedną piątą zarobków i w ten oto 

prosty sposób praca włodarza polskiej 

gminy jest mniej atrakcyjna finansowo 

– choć do tej pory to także nie były 

kokosy. Tym bardziej, że włodarzenie 

gminą jest pracą odpowiedzialną, 

absorbującą i w robocie  

jest się w zasadzie przez cały czas – od 

rana do wieczora oraz w przysłowiowy 

świątek i piątek. Uważam, że wójtowie, 

burmistrzowie i prezydenci powinni 

zarabiać znacznie więcej, nawet 

dwukrotnie tyle, ile było, ale ktoś 

absolutnie nieznający realiów tej orki 

chciał się podlizać masom  

i wyszło, jak wyszło. Czyli głupio  

i niesprawiedliwie i teraz włodarz 

gminy odpowiadający za jej rozwój 

zarabiać będzie tyle, ile na przykład 

magazynier z uprawnieniami na wózek 

widłowy w dobrej podwrocławskiej 

firmie. Ponadto to, co zrobili rządzący, 

będzie miało swoje reperkusje  

w przyszłości, bowiem na pracę  

w samorządzie zdecyduje się zapewne 

mniej absolwentów renomowanych 

uczelni wyższych. Warto wiedzieć,  

iż po tych wszystkich mądrych 

zmianach wynagrodzenie zasadnicze 

prezydenta Warszawy wynosi teraz 

maksymalnie 5200 zł miesięcznie  

– wcześniej było to 6500 zł miesięcznie. 

Wynagrodzenie zasadnicze 

prezydentów miast powyżej i do  

300 tys. mieszkańców wynosi 3800- 

-5000 zł miesięcznie – wcześniej 

było to od 4800-6200 zł miesięcznie. 

Podstawowa pensja wójtów  

i burmistrzów w gminach powyżej  

100 tys. mieszkańców obniżona została 

z 4800-6200 zł miesięcznie do 3800- 

-5000 zł miesięcznie. W gminach od 

15 do 100 tys. mieszkańców obniżona 

została z 4500-6000 zł miesięcznie do 

3600-4800 zł miesięcznie. Natomiast  

w gminach do 15 tys. mieszkańców  

z 4200-5900 zł miesięcznie do 3400- 

-4700 zł miesięcznie. Obniżeniu uległy 

również zasadnicze wynagrodzenia 

starostów powiatowych. W powiatach 

powyżej 120 tys. mieszkańców pensja 

skurczyła się z 4800-6200 zł  

miesięcznie do 3800-5000 zł 

miesięcznie. W powiatach  

od 60 do 120 tys. mieszkańców jest 

teraz 3600-4800 zł miesięcznie  

– wcześniej 4500-6000 zł miesięcznie. 

Natomiast w powiatach, liczących  

do 60 tys. mieszkańców, zasadnicza 

pensja starosty zmniejszyła się  

z 4200-5900 zł do 3400-4700 zł 

miesięcznie. Cięcia objęły także 

marszałków województw.  

W województwach powyżej 2 mln 

mieszkańców podstawowa pensja 

marszałka wynosi teraz 4200-5200 zł  

– wcześniej 5300-6500 zł miesięcznie. 

W mniejszych województwach, poniżej 

2 mln mieszkańców, wynagrodzenie 

marszałka wynosi teraz 4200-5000 zł 

miesięcznie – wcześniej było to  

5300-6200 zł miesięcznie. 

Autorom zmian w uposażeniach 

samorządowców serdecznie gratuluję 

pomysłu na niszczenie polskich 

samorządów. 

• • •

Prezydent Słupska Robert Biedroń  

– mimo tego, że gmina poprzedni rok 

zakończyła z 17-milionową nadwyżką –  

nie otrzymał absolutorium za rok 

2017. Pięcioro radnych głosowało 

za udzieleniem absolutorium, 

pięcioro było przeciw, a jedenaścioro 

wstrzymało się od głosu. Robert 

Biedroń chwalił się dobrym 

wykonaniem ubiegłorocznego 

budżetu, ograniczeniem bezrobocia, 

zmniejszeniem zadłużenia gminy  

i ożywieniem życia społecznego.  

Ale część radnych wytknęła mu liczne 

wyjazdy, z których nic dobrego  

dla Słupska nie wynikło, oraz to,  

że prezydent nie zrealizował  

w mieście żadnej dużej inwestycji. 

Ponadto zarzucono Biedroniowi, że 

jest świetny w robieniu sobie piaru, 

lecz dokonania jego są skromne,  

i że wielu doświadczonych 

pracowników odeszło z magistratu 

w wyniku niedobrych zmian 

organizacyjnych.

• • •

W podwarszawskim Nieporęcie  

na ul. Wojska Polskiego silny wiatr 

oderwał konar, który spadł na 

przechodzącego pod drzewem 

wiceburmistrza Wołomina Roberta 

Makowskiego. Kiedy pogotowie 

ratunkowe zabierało samorządowca 

do szpitala, był jeszcze przytomny,  

ale obrażenia okazały się tak poważne, 

że wkrótce zmarł. Robert Makowski 

pochodził z Warszawy,  

a wiceburmistrzem Wołomina został 

w maju 2016 roku. Wcześniej przez 

blisko 30 lat służył w policji – w stolicy 

był m.in. zastępcą komendanta 

komisariatu na Ursynowie  

i w Wawrze, a potem zastępcą 

naczelnika w wydziale zajmującym się 

zabezpieczeniem i kierowaniem sił  

w Komendzie Stołecznej Policji.

• • •

W Strzelcach Opolskich strażacy 

dostali medale, na których wybity był 

herb gminy oraz wizerunek jednego 

z radnych – kierownika referatu 

zarządzania kryzysowego i spraw 

wojskowych i przewodniczącego 

gminnych związków Ochotniczych 

Straży Pożarnych – Jana Bogusza. 

Strażakom wręczono 160 medali 

z podobizną lokalnego radnego, 

a burmistrz Strzelec Opolskich 

niedawno stwierdził, że medale 

wykonano bez jego zgody. Bohater 

Bogusz nabrał wody w usta, ale 

będzie musiał zwrócić koszt produkcji 

uwieczniających go medali  

– czyli około 2,5 tys. zł.

• • •

Marszałek województwa lubelskiego 

Sławomir Sosnowski przed rokiem 

proponował zabicie wszystkich dzików 

w województwie (ponad 25 tys.), 

a teraz poszedł dalej i chce wybić 

wszystkie dzikie świnie  

w Europie. A wszystko przez afrykański 

pomór świń (ASF), który nie zagraża 

ludziom, ale zarażone nim świnie  

w niemal wszystkich wypadkach giną. 

ASF wpływa na możliwość handlu 

wieprzowiną i powoduje straty 

ekonomiczne. Marszałek Sosnowski 

proponuje utworzenie niewielkiej 

enklawy dzików dla przetrwania 

gatunku i odstrzelenie całej reszty 

populacji na kontynencie. Na dzikach 

znam się średnio, choć zaatakowała 

mnie na Mazurach locha. Co do świń, 

to spotykałem je nieraz, i to w różnych 

okolicznościach, ale jeśli chodzi  

o ten europejski odstrzał, to jest to 

raczej nieporozumienie. Poza tym  

był pomysł zbudowania przeciwko 

dzikom zapory wzdłuż granicy  

z Obwodem Kaliningradzkim, Litwą, 

Białorusią i Ukrainą. Miała ona mieć  

1200 km długości i kosztować  

ponad 235 mln zł i być ukończona  

do końca 2020 roku, ale rząd  

nie przyjął tego projektu.

Podglądacz samorządowy
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Już po raz trzynasty w Gorlicach 
odbędą się Międzynarodowe 
Sportowe Mistrzostwa Polski 
Pracowników Samorządowych, 
Radnych i Parlamentarzystów.

W imieniu organizatorów, ale tak-

że we własnym, bo „Gmina Polska. 
Krajowy Przegląd Samorządowy” 
jest jednym z patronów 
medialnych, zapraszamy 
do udziału w XIII Między-

narodowych Sportowych 
Mistrzostwach Polski Pra-

cowników Samorządo-

wych, Radnych i Parla-

mentarzystów z udziałem 
reprezentacji miast i gmin 
z całej Polski oraz drużyn 
zagranicznych. Mistrzostwa odbędą  
się od 6 do 9 września 2018 roku  
w Gorlicach.

Dotychczas, w dwunastu edy-

cjach, w zawodach wzięło udział po-

nad 1500 zawodniczek i zawodników 
z 45 samorządów. Na przestrzeni lat 
zmieniała się nazwa mistrzostw oraz 
zakres rozgrywanych konkurencji.  
W tym roku rozegrane zostaną zawo-

dy w badmintonie, tenisie stołowym, 
strzelectwie, rzucie lotkami, pływaniu 
oraz plażowej piłce siatkowej.

– Wierzymy, że jak co roku spo-

tkamy się na arenach mistrzostw, by 
wyłonić najlepszych w poszczegól-
nych konkurencjach, zawiązać lub 
utrwalić znajomości i wymienić swoje  
doświadczenia na wielu płaszczy-

znach – mówi Rafał Kukla,  
burmistrz Gorlic.

Celem imprezy, oczy-

wiście poza popularyza-

cją aktywnych form wy-

poczynku, jest również 
wymiana doświadczeń za-

wodowych i nawiązanie 
przyjacielskich kontaktów. 
Dotychczasowe doświad-

czenia związane z organizacją tej im-

prezy pokazują, że sport naprawdę łą-

czy. A tak przy okazji warto dodać, że 
na najlepszych czekać będą medale, 
dyplomy i nagrody rzeczowe.

Szczegóły związane z mistrzo-

stwami na stronie: www.gorlice.pl/
pl/384/3033/xiii-miedzynarodowe-

-mistrzostwa-samorzadowe.html.
(tom)

Mistrzostwa
w Gorlicach

Arboretum w Wojsławicach 
to obecnie ponad 62 hektary 
parku, zarówno starego 
podworskiego, jak i nowych 
kolorowych rabat, kolekcji 
narodowych, w sumie  
ponad 12 tysięcy roślin  
i dziesięć urokliwych stawów. 
Takiego stanu posiadania  
nie powstydziłby się  
żaden europejski ogród! 

Dawne dzieje wojsławickie-

go parku sięgają lat dwudziestych  
XIX wieku, kiedy to właściciele ma-

jątku i rezydencji – ród von Prittwitz 
i kolejny von Aulock – doceniając 
walory przyrodnicze terenu i istnie-

jący drzewostan, stworzyli jeden  
z pierwszych na Śląsku ogród roman-

tyczny. Swój obecny charakter park 
zawdzięcza śląskiemu ziemianinowi 
Fritzowi von Oheimbowi, który ku-

pił majątek w 1880 roku. Ten wybitny 
znawca roślin i warunków klimatycz-

nych okolicy, uzdolniony artystycz-

nie, ożywił teren i stworzył park, któ-

ry już za jego życia cieszył się sławą  
i uznaniem. Prace kontynuował Arno 
von Oheimb, najstarszy syn Fritza,  
aż do roku 1946, kiedy rodzina  
musiała opuścić Wojsławice.

Byli tacy, którzy uwierzyli
Powojenne losy parku były trud-

ne i został on otwarty dla publiczno-

ści dopiero w 1962 roku. Niechciany 
przez dawny PGR, przez lata zanie-

dbany, zawsze miał jednak grono lu-

dzi mających świadomość wartości  
i uroku tego miejsca. 

W 1988 r., dzięki staraniom pro-

fesorów: ówczesnego prorekto-

ra Uniwersytetu Wrocławskiego  
– prof. dr. hab. Józefa Ziółkowskie-

go, dyrektora Ogrodu Botaniczne-

go UWr – dr. hab. Tomasza Nowa-

ka oraz kierownika Działu Botaniki  
i Paleobotaniki Muzeum Przyrodni-
czego UWr – prof. dr. hab. Jerzego 
Hrynkiewicza-Sudnika, Ogród Den-

drologiczny w Wojsławicach stał się 

pierwszą w historii filią wrocławskie-

go Ogrodu Botanicznego. 

Wielka rewitalizacja
Nastał czas, gdy prof. Tomasz 

Nowak, razem ze swoją żoną Hanną 
Grzeszczak-Nowak i gronem pra-

cowników Ogrodu Botanicznego, 
objął nadzór nad rewitalizacją par-
ku. Był to okres karczowania, czysz-

czenia, odchwaszczania i oczywi-
ście nowych nasadzeń. W roku 1990 
zakończono podstawowe prace re-

nowacyjne, a Państwowy Ośrodek 
Hodowli Zarodowej w Przerzeczy-

nie-Zdroju przekazał uniwersyte-

towi kolejne 4 ha le-

śnych nieużytków. 
Można podziwiać, 

jak przez kolejne lata 
ciężkiej pracy nastę-

pował rozwój Arbo-

retum i – co chyba naj-
ważniejsze – zgodny  
z wizją rozwoju tej całej wielkiej 
przestrzeni. Po otwarciu granic sa-

dzono cenne importowane drzewa  
i krzewy. Organizowano miejsca wy-

poczynkowe dla gości, prowadzo-

no prace nad oznaczaniem i etykie-

towaniem roślin. Powstawały nowe  
Kolekcje Narodowe: w 2002 roku  
– liliowców, w 2004 roku – krzewów 
z rodzaju bukszpan. 

Wizja pięknego ogrodu
Profesor Tomasz Nowak, ówczes-

ny dyrektor Ogrodu Botanicznego 
we Wrocławiu, rozumiejąc ogromny 
potencjał miejsca i mając kapitalną 
wizję jego rozwoju, doprowadził do 
tego, że w roku 2005 Agencja Nie-

ruchomości Rolnych nieodpłatnie 
przekazała Uniwersytetowi Wroc-

ławskiemu najistotniejszą część 
dawnego majątku von Oheimbów 
– zrujnowany zabytkowy folwark  
i 53,6 ha wartościowych przyrod-

niczo gruntów. W następnych la-

tach założono kolekcje drzew ale-

jowych, 12 ha sadu historycznych 
odmian czereśni, 2 ha rabat bylino-

wych i wreszcie trwałe ogrodzenie, 
chroniące uprawy przed sarnami  
i jeleniami. 

Narodowe kolekcje 
i milenijny ogród

Sławna i popularna była i jest 
Kolekcja Narodowa Historycznych 
Odmian Różaneczników Rasy  
Łużyckiej. Nowe tereny pozwo-

liły wielokrotnie powiększyć ro-

ślinne zbiory – nie tylko Kolekcje  
Narodowe czy grupę roślin wrzo-

sowatych – główną specjalność  
Arboretum, ale też inne kolekcje: 
hortensji, miłorzębów, piwonii, 

traw ozdobnych czy 
paproci. W 2013 r. 
Arboretum uzyskało 
status „Display Gar-
den AHS” – ogrodu 
pokazowego Ame-

rykańskiego Towa-

rzystwa Liliowców. 
Równocześnie trwała odbudowa 
budynków gospodarczych, budowa 
kanalizacji, ogromnego parkingu  
i kaplicy św. Franciszka – patrona 
przyrodników, który chyba otacza 
to miejsce szczególną opieką. 

Teraz, dzięki kolejnej dotacji 
unijnej, trwają prace nad utworze-

niem Polskiego Ogrodu Milenij-
nego, prezentującego m.in. doro-

bek polskich hodowców. Przez lata 
zyskując uznanie, szeroko rozwi-
nięto międzynarodową współpra-

cę z fachowcami na całym świe-

cie. Niejedna instytucja mogłaby 
pozazdrościć bardzo starannych 
wydawnictw – przewodników, 
kalendarzy, folderów o ciekawej, 
indywidualnej i czytelnej szacie 
graficznej. Od kilkunastu lat du-

żą wagę gospodarze przywiązują 
do szeroko rozumianej edukacji 
przyrodniczej, a także kulturalnej. 
Co może najcenniejsze w dorobku 
Arboretum, to fakt, że stale rośnie 
liczba odwiedzających go gości, 
przekraczając 100 tysięcy rocznie. 

(aw)

Święty Franciszek 
wśród różaneczników

Trzydzieści lat temu 
Ogród Dendrologiczny 
w Wojsławicach stał się 
pierwszą w historii filią 
wrocławskiego Ogrodu 
Botanicznego.

W okolicach Wrocławia trudno znaleźć bardziej urokliwe miejsce niż wojsławickie Arboretum 
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Dwudziestego ósmego 
czerwca Rada Miejska 
Gminy Kąty Wrocławskie 
nadała księdzu 
RYSZARDOWI REPUTALE, 
proboszczowi parafii 
pw. Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Kątach 
Wrocławskich, godność 
Honorowego Obywatela 
Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie.

Godność tę nadano ks. Reputale 
jako wyraz uznania za wielkie zasłu-

gi w dwudziestopięcioletniej posłudze 
kapłańskiej w Kątach Wrocławskich, 
kształtowanie moralne wielu pokoleń 
mieszkańców parafii oraz za wszelkie 
dobro i dzieło miłosierdzia skierowane 
do ludzi będących w potrzebie.

Ksiądz Ryszard Reputała – ogrom-

nie przez parafian lubiany i szanowany –  
w roku 2013 obchodził czterdziestole-

cie kapłaństwa, sześćdziesięciopięcio-

lecie urodzin i dwudziestolecie posługi 
w kąckiej parafii Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła. Wtedy burmistrz Antoni 
Kopeć, nie kryjąc wzruszenia, powie-

dział: – Chciałem za wszystko serdecz-

nie podziękować! Zmieniliśmy dużo  
w tym mieście i jest w tym ogromna 
twoja, księże Ryszardzie, zasługa! 

A dziś Antoni Kopeć dodaje:  
– Dla księdza Reputały najważniejsi są  
Bóg i człowiek… 

 Ata

Najważniejsi 
są Bóg 
i człowiek…

Ksiądz Ryszard Reputala odbiera z rąk burmistrza  
Antoniego Kopcia Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa  
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
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O programie  
Narodowego Forum Muzyki  
z dyrektorem  
ANDRZEJEM KOSENDIAKIEM 
rozmawia Grzegorz Chojnowski

– Na początku sezonu zapre-
zentowaliście, podczas festiwalu 
Wratislavia Cantans, Moniusz-
kowskie „Widma” do tekstu  
II części „Dziadów” Mickiewicza. 
To była inscenizacja muzyczno-
-teatralna, widowisko, jakiego 
Sala Główna Narodowego Forum 
Muzyki jeszcze nie widziała. Pod 
koniec sezonu ukazała się płyta 
audio z „Widmami” pod pana  
kierownictwem. 

– Same początki zainteresowa-

nia tym utworem to okres jeszcze 
sprzed roku Europejskiej Stolicy 
Kultury, gdy Jarosław Fret, kurator 
ESK ds. teatru, zaproponował za-

prezentowanie „Widm” w ramach 
festiwalu, który organizował. Wte-

dy do współpracy nie doszło, ale 
ja zacząłem studiować partyturę  
i stwierdziłem, że warto to zrobić. 
No i później trzeba było partyturę 
wyczyścić ze wszystkich nalecia-

łości, dodatków niepochodzących 
od kompozytora. Mamy więc włas-

ne źródłowe wydanie, opracowa-

ne przez Macieja Prochaskę we-

dług rękopisów znajdujących się  
w Towarzystwie Moniuszkowskim 
w Warszawie. Na nim oparliśmy  
to przedsięwzięcie. 

– W tym roku podsumowaliście 
pierwsze sezony działania Naro-
dowego Forum Muzyki we Wro-
cławiu i wyszło, że aż 1,5 miliona 
widzów odwiedziło was w ciągu 
trzech lat. 

– Dziś wydaje mi się, że Naro-

dowe Forum Muzyki zawsze było 
we Wrocławiu. Tyle się wydarzyło, 
tyle osób tu wystąpiło, tyle gwiazd 
i pasjonujących programów usły-

szeliśmy. Czy się spodziewaliśmy?  
Marzyło się nam, żeby powstało ta-

kie miejsce, które będzie promienio-

wać na Europę, na cały świat, takie, 
które przyciągnie tę Europę i świat 
do Wrocławia…

– Wygląda na to, że czasem ma-
rzenia się spełniają. I to na prze-
kór przeciwnikom.

– Nie chcę tego pamiętać, ale 
czasami przy okazji właśnie tych 
wszystkich pochwał przypominam, 
że były też słabsze okresy, trudno-

ści. To bardzo trudny projekt i mu-

sieliśmy pokonać wiele przeszkód. 
Krytykowano nas, pytano: po co 
taka olbrzymia sala, czy będzie 
publiczność, po co Wrocławiowi  
w ogóle coś takiego? A to, że dro-

gie, że się nie uda, woda zaleje. I to 
te najłagodniejsze zastrzeżenia. Ale 
chcę podkreślić, iż takiego projektu 
nie da się zrealizować w pojedynkę. 

Owszem, ja prowadziłem to przed-

sięwzięcie od samego początku, te-

raz kieruję instytucją, lecz przecież 
za Narodowym Forum Muzyki sta-

li ludzie, którym bardzo serdecznie 
chciałbym podziękować. Bez nich, 
bez mojego zespołu, nic by się nie 
udało. No i muszę powiedzieć, że 

w najgorszych momentach, wtedy, 
gdy pojawiła się totalna krytyka, by-

ła jedna osoba we Wrocławiu, która 
zawsze wierzyła w ten projekt.

– Kto to był?
– Rafał Dutkiewicz. Oczywiście 

były i inne ważne osoby wspierają-

ce nas, ale Rafał Dutkiewicz bez-

granicznie wierzył, że to się uda.  
No i jest, udało się.

– Wrocław jest jednym z cen-
trów kultury, jesteśmy częścią tej 
muzycznej Europy, może świa-
ta, skoro przyjeżdżają do nas 
najwięksi. W minionym sezonie  
w Narodowym Forum Muzyki za-
grała na przykład Anne-Sophie  
Mutter, dyrygowali Salonen,  
Gardiner… I mamy też swoich 
znakomitych muzyków, nie mamy 
kompleksów.

– Taki był pomysł, by poprzez 
nawiązanie relacji budować pozycję  
w muzycznym świecie. Nasi part-
nerzy nas poważnie traktują, chcą 
współpracować. Sir John Eliot  
Gardiner po raz kolejny przyje-

dzie do Wrocławia – w ubiegłym 
roku nagrał tu płytę, teraz wraca.  
Mamy informację od Zubina Mehty,  
że chce ponownie przyjechać  
w czasie swego pożegnalnego tournée.  

„Zadbajcie, by Wrocław był na tej 
trasie” – mówił agentom. Wraca  
London Symphony Orchestra, tym 
razem pod dyrekcją sir Simona 
Rattle’a. Jeszcze dziesięć, piętnaście 
lat temu, gdy jeździliśmy po świe-

cie i opowiadaliśmy o naszych pro-

jektach, to wszyscy się uśmiechali, 

pokazywali, że trzymają kciuki za 
powodzenie. Dziś mamy salę, świet-
ne zespoły. Giancarlo Guerrero zde-

cydował się zostać szefem orkiestry 
symfonicznej, skończył swój pierw-

szy sezon tutaj, a to dyrygent sław-

ny, uznany, laureat nagród Grammy, 
także tegorocznej. To nie jest tak, że 
gdyby mu zapłacono, i tak by przy-

jechał. On widzi, co się u nas dzie-

je, interesuje go to, pięknie się wy-

powiada, że to taka trochę miłość 
od pierwszego wejrzenia: pierwsza 
próba, pierwszy koncert. Zachwy-

cił się zespołem, zaangażowaniem, 
emocjami, jakie się wytworzyły.  
I miastem. Nie jest tajemnicą, że 
miał propozycję pracy w Brukseli,  
że NOSPR chciał go zatrudnić.  
Jednak wybrał Wrocław. 

– Co pan zrobił, żeby jego wy-
bór padł na Wrocław?

– Przez ostatnie lata najważniej-
szym naszym zadaniem było bu-

dowanie marki, dobrego imienia.  
I to budowanie marki dokonuje się 
przez ciężką pracę, podnoszenie 
poziomu orkiestr, wielkie ambi-
cje repertuarowe, mierzenie bardzo 
wysoko, a także przez nawiązywa-

nie relacji. Nie da się zbudować  
w sztuce marki w ten sposób, że się 

stawia walizkę z milionami euro  
i mówi: „Od teraz to będzie pępek 
świata”. Nie będzie.

– Musi być klimat?
– Muszą być ludzie. Przyjęliśmy 

wiele młodych osób z całej Polski, 
ze świata, co roku przyjeżdżają do 
nas, są członkami naszych zespo-

łów. Dyrygenci, którzy chcą 
współpracować z nami, też 
pochodzą z różnych stron 
świata. Trzeba się nie bać, 
unikać poczucia, że jest się 
już świetnym. Trzeba my-

śleć o tym, co dalej, o no-

wych, ciekawych projektach 
do zrobienia.

– Rozmawiałem właśnie 
z koncertmistrzem NFM 
Filharmonii Wrocławskiej, 
Marcinem Markowiczem, 
pytałem, co będzie robił  
22 lutego wieczorem. Zagra 
wtedy koncert skrzypcowy 
Mykietyna, kolejne zamó-
wione przez was dzieło.  
A trzy dni wcześniej wystą-
pią w Narodowym Forum 
Muzyki Berliner Philhar-
moniker. Najlepsza orkie-
stra świata zagra w lutym 
w Sali Głównej.

– Będzie też Królewska 
Orkiestra Concertgebouw  
z Amsterdamu, kolejny 
wspaniały zespół. A jeśli 
mówimy o zamówieniach… 
W sumie to już 120 utworów 
zamówiliśmy, w tym pew-

nie ze sto u polskich twór-
ców. Chcemy być dla nich partne-

rem. Pamiętamy o tradycji, dawnej 
wspaniałej polskiej muzyce, roman-

tycznej czy dwudziesto-

wiecznej, ale chcemy też, 
by za sto lat nasi następcy 
– kiedy będą obchodzić 
dwusetną rocznicę odzy-

skania niepodległości – 
mogli sięgnąć po utwo-

ry tych kompozytorów,  
u których teraz zamawia-

my nowe dzieła. 
– Wspomniał pan o jubileuszu. 

Ten rok jest rzeczywiście wyjąt-
kowy ze względu na rocznicę od-
zyskania przez Polskę niepodle-
głości.

– Świętujemy tę rocznicę na bar-
dzo wiele sposobów – m.in. uczestni-
czymy w programie „Niepodległa”, 
dzieci śpiewają w całej Polsce w ra-

mach naszego programu Akademii 
Chóralnej. Śpiewająca Polska dalej 
funkcjonuje, chcemy, by młodzież 
znała polską muzykę.

– Już 9 i 11 listopada kon-
cert fortepianowy Chopina zagra  
Julianna Awdiejewa, wśród gwiazd 
tego nowego sezonu są między in-
nymi Agnieszka Duczmal, Gabriel 
Chmura, Bomsori Kim…

– Bardzo się z tego cieszę.  
Gabriel Chmura bywał u nas, re-

gularnie i chętnie go zapraszamy, 
ale Agnieszki Duczmal jeszcze tu 
nie było. I co ciekawe, zgodziła się 
zagrać koncerty zwane koncerta-

mi sylwestrowymi. Solistą będzie 
Krzysztof Jakowicz, więc można 
powiedzieć, że dwoje wspaniałych 
polskich artystów zakończy z na-

mi ten szczególny rok. No i Rafał  
Blechacz. Dawno go nie było we 
Wrocławiu, też się cieszę, że wresz-

cie przyjeżdża, zagra recital w naszej 
sali koncertowej.

– Zaczęliśmy tę rozmowę od  
albumu z „Widmami” Moniuszki. 
Ukazała się też płyta z piosenkami 
Witolda Lutosławskiego dla dzieci.

– Chcemy wydać wszystkie dzieła 
Lutosławskiego. Ta płyta to siódma 
część serii „Opera omnia”. Grają na 
niej nasze zespoły kameralne (Luto-

sławski Quartet, LutosAir Quintet), 
śpiewają chłopcy z Chóru Chłopię-

cego NFM. Muszę powiedzieć, że 
miałem wielką radość, przygotowu-

jąc ten program, i chętnie słucham 
tej płyty. Myślę, że jeśli się jej nie 
zna, to tak naprawdę nie bardzo się 
wie, kim był Lutosławski. Znamy 
go jako wybitnego intelektualistę,  
mistrza, wspaniałego człowieka, ale 
od tej strony nie. A potrafił wspania-

le pisać dla dzieci.
– Co panu sprawiło najwięk-

szą przyjemność przy nagrywa-
niu tej płyty?

– Współpraca z naszymi chłopa-

kami z chóru. To fantastyczna przy-

goda, pracowali znakomicie pod 
kierunkiem Małgorzaty Podzielny  
i Izabeli Polakowskiej-Rybskiej.  

Bardzo im gratuluję. A po-

za tym, to muzyka skom-

ponowana na smyczki, ale 
nie jest napisane, na jaką 
obsadę. My postanowi-
liśmy, że wykorzystamy 
pojedyncze instrumenty, 
kwartet smyczkowy, kwin-

tet dęty, dzięki czemu mo-

gliśmy zadbać o wszelkie 
detale. Skoro mówimy o dzieciach, 
to warto powiedzieć, że kontynuu-

jemy szeroki program edukacyjny. 
Nasze Centrum Edukacyjne się roz-

rasta, w przyszłym roku najpraw-

dopodobniej oddamy jeszcze jedną 
salę, na czwartym piętrze, by móc 
prowadzić zajęcia dla dzieci. A kon-

certy Filharmonii Familijnej, na któ-

re bardzo trudno się dostać i któ-

re organizowaliśmy raz w miesiącu, 
będziemy powtarzać. Galerie han-

dlowe coraz częściej są zamknięte,  
NFM będzie otwarty. Proszę śledzić 
informacje o konkretnych koncertach.  
Zapraszamy do Narodowego Forum 
Muzyki.

Rozmawiał Grzegorz Chojnowski 

(Radio Wrocław Kultura)

Muzyczna stolica

Dyrektor Andrzej Kosendiak
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i niepełnosprawnymi. W ramach 
prezentacji  dzia łań społecz-

nych prowadzonych przez Powiat  
Wrocławski francuscy goście od-

wiedzili placówki prowadzone 
przez CARITAS Archidiecezji  
Wrocławskiej w Małkowicach, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-

chowawczy w Kątach Wrocław-

skich, a także Powiatowe Cen-

trum Usług Społecznych w Kątach 
Wrocławskich, zarządzane przez 
Powiat Wrocławski.

Podczas wizyty w Polsce goście  
z Francji mieli również okazję od-

wiedzić Ośrodek Sportów Wod-

nych i Rekreacji Powiatu Wroc-

ławskiego w Borzygniewie, Zamek 
Topacz w Ślęzie, Pałac w Krobielo-

wicach, a także Muzeum Powozów 
w Galowicach, gdzie spotkali się  
z reprezentacją Rady Powiatu 
Wrocławskiego oraz przedstawi-
cielami gmin z terenu powiatu.

Obok zaproszenia delegacji po-

wiatu do udziału w Kiermaszu  
Bożonarodzeniowym we Francji, 
pojawił się pomysł zorganizowa-

nia w przyszłym roku w Górnym  
Renie wizyty studyjnej poświęconej 
działaniom na rzecz osób starszych 
i niepełnosprawnych. Kto wie, mo-

że po tej wizycie kolejne działania  
Powiatu Wrocławskiego w tym ob-

szarze będą wzorowane na francu-

skich rozwiązaniach?  (TS)

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Starostwo Powiatowe  
we Wrocławiu

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

starostwo@powiatwroclawski.pl
www.powiatwroclawski.pl

Współpraca  
zagraniczna jest  
jednym z obszarów 
działalności powiatów  
w zakresie ich promocji.  
Powiat Wrocławski 
szczególnie blisko 
współpracuje  
z samorządami 
niemieckiego  
Powiatu Borken  
i francuskiego 
Departamentu  
Górnego Renu.  
Warto nadmienić,  
iż umowy partnerskie 
podpisano już prawie 
18 lat temu. Mijające 
niedługo dwie dekady 
obfitowały w wiele 
wspólnych inicjatyw  
i przedsięwzięć, 
zarówno na płaszczyźnie 
kulturowej, jak i wymiany 
młodzieży oraz osób 
niepełnosprawnych, 
poprzez współpracę 
sportowców,  
czy wreszcie  
we wspólne działania  
na polu turystyki  
czy gospodarki. 

Poza kooperacją z niemieckim 
i francuskim partnerem, nawią-

zana została także współpraca  
z samorządem ukraińskim, która 

przebiega w sposób efektywny,  
a w przyszłości może stać się 
podstawą do podpisania umowy 
partnerskiej. Pomimo dzielących  
Powiat Wrocławski i współpra-

cujące samorządy granic admi-
nistracyjnych, relacje między 
naszymi jednostkami nabra-

ły przyjacielskiego oblicza, co  
w znaczącym stopniu zaczęło 
wpływać na komunikację i współ-
pracę administracyjną. 

Wizyty studyjne, wzajemne,  
cykliczne prezentacje dorobku  
i osiągnięć, wspólne konferencje  
i kongresy, udział w targach, występy  

grup folklorystycznych, wystawy 
czy wyjazdy – to tylko niektóre  
z form współpracy z partnerami 
zagranicznymi, które kontynuował 
Zarząd obecnej kadencji. W latach  
2014-2018 zrealizowano ponad  
20 projektów w ramach współpracy 
z partnerem francuskim – Departa-
mentem Górnego Renu i niemie-

ckim – Powiatem Borken.

Gospodarka i kultura – to dwa 
kluczowe tematy, które zdomi-
nowały program ostatniej wizyty  
partnerskiej delegacji Powiatu 
Wrocławskiego w Powiecie Borken  
w Niemczech. Przez dwa dni 
przedstawiciele Zarządu Powiatu 
Wrocławskiego na czele ze sta-

rostą Romanem Potockim, radni 
Powiatu i przedstawiciele powia-

towych jednostek organizacyj-
nych, mieli okazję odwiedzić m.in.  
lokalne firmy, specjalizujące się  
w produkcji maszyn i produk-

tów lokalnych, a także poznać  
największe atrakcje regionu.

Jednym z ważniejszych punktów 
programu była wizyta w Ośrodku 
Kult Westmunsterland we Vreden, 
którego zadaniem jest rozwój kul-
turowy regionu, promocja tożsamo-

ści regionalnej i współpracy trans-

granicznej, a także rozwój edukacji 
regionalnej. Spotkania zorganizo-

wane w ramach wizyty partner-
skiej stały się źródłem inspiracji  

dla lokalnych włodarzy i urzęd-

ników, otwierając nowe możli-
wości dla przyszłej współpracy  
partnerskiej.

Władze Powiatu Wrocławskie-

go miały natomiast przyjemność 
gościć na swoim terenie sześcio-

osobową reprezentację Departa-

mentu Górnego Renu we Francji. 
Podczas spotkań zorganizowa-

nych w ramach wizyty padło wie-

le pozytywnych i ciepłych słów, 
wyrażających nadzieję na dalszą, 
równie efektywną jak dotychczas, 
współpracę partnerską.

Tematem kluczowym spotka-

nia była polityka społeczna, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
opieki nad osobami starszymi  

Powiat Wrocławski poza granicami kraju 

W Galowicach reprezentacja francuskiego Departamentu Górnego Renu spotkała się z reprezentacją Rady Powiatu Wrocławskiego  
oraz przedstawicielami gmin z terenu powiatu

Goście z Powiatu Wrocławskiego w firmie AXA 

Wizyta delegacji Powiatu Wrocławskiego w Urzędzie Powiatowym w Borken

Wizyta partnerska Francuzów – Warsztaty Terapii Zajęciowej Małkowice

Delegacja Powiatu Wrocławskiego podczas ostatniej wizyty w Powiecie Borken
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Dobrzeń Wielki – Groß Döbern

Czernica

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

Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44

46-081 Dobrzeń Wielki
tel. 77 469 55 25, 77 469 54 83

fax 77 469 55 24
ug@dobrzenwielki.pl

www.dobrzenwielki.pl

Rozmowa  
z wójtem gminy Czernica 
WŁODZIMIERZEM 
CHLEBOSZEM

– Pierwsze sześć miesięcy  
tego roku…

– …były – moim zda-

niem – dobrymi mie-

siącami dla naszego sa-

morządu ,  choc ia żby  
z tego powodu, że prze-

targi i inwestycje drogo-

we oraz oświetleniowe  
z nimi związane rozpo-

częły się, a niektóre już 
się zakończyły. To m.in. 
prawie k ilometr dro -

gi wojewódzkiej nr 455, 
gdzie nasza gmina par-
tycypowała przy budo-

wie chodnika. Dzięki 
tej inwestycji wjazd ze 
wschodniej obwodnicy  
Wrocławia do gminy 
Czernica, do Kamieńca  
Wrocławsk iego,  jes t 
zdecydowanie bardziej 
komfortowy i bezpiecz-

niejszy. Udało nam się rozstrzyg-

nąć kilka przetargów związanych  
z zadaniami drogowymi i dotyczy 
to m.in. przebudowy ul. Podwale  

w Kamieńcu Wrocławskim oraz 
uzupełnienie oświetlenia przy 
drodze w Nadolicach Wielkich.  
Tego sobie życzą mieszkańcy na-

szej gminy i realizację ich postu-

latów stawiamy sobie za priorytet, 

a montowanie nowych punktów 
oświetleniowych jest elemen-

tem zwiększania bezpieczeństwa,  
i to nie tylko komunikacyjnego. 

– Jak wygląda budowa Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego  
w Dobrzykowicach?

– Wykonawca tego przedsię-

wzięcia podpisał aneks do umo-

wy o skróceniu czasu tej budo-

wy. P ier wotny ter m in 
zakładał ukończenie zadania  
do 16 listopada, ale inwe-

stycja ma zostać ukończo-

na do 31 sierpnia i obiekt 
będzie oddany do użytku.

– A 3 września odbę-
dzie się piękna uroczy-
stość…

– Tak, to będzie inaugu-

racja roku szkolnego oraz 
otwarcie szkoły. Trwają 
jeszcze procedury związa-

ne z przyjmowaniem ucz-

niów do szkoły, a od wrześ-

nia rozpocznie pełną parą 
działalność podstawówka 
w Dobrzykowicach. To jest 
nasz sukces, bowiem w dzi-
siejszych czasach bolączką 
jest wydłużanie terminów 
realizacji inwestycji, scho-

dzenie firm z budów i prob-

lemy w poszukiwaniu wykonaw-

ców. Ja dzisiaj – a robię to prawie 
codziennie, ponieważ mieszkam 
w Dobrzykowicach – przejecha-

Sukces to praca wspólna
łem obok budowy i z satysfakcją 
zauważyłem, że na boisku lek-

koatletycznym jest już położona  
kolejna warstwa tartanu.

– Ale rękę na pulsie pan trzyma!
– Cały czas… Poza tym jeste-

śmy umówieni z moimi współpra-

cownikami, że w gospodarskie 
czwartki objeżdżamy wszystkie 
inwestycje, aby zobaczyć, jakie 
są postępy, jakie problemy i czy 
wszystko idzie zgodnie z planem.

– Zgodna współpraca władz 
gminy z radnymi to we wszyst-
kich samorządach jeden z pod-
stawowych warunków dobrej ro-
boty i sukcesów. Jak w tym roku 
wygląda ta współpraca w gminie 
Czernica? Czy radni zagłosowa-
li za udzieleniem panu absoluto-
rium za wykonie ubiegłoroczne-
go budżetu?

– Polepszyła się zdecydowanie 
moja współpraca z Radą Gminy  
w Czernicy, choć nie wszyscy rad-

ni są przekonani do mojej wizji 
rozwoju gminy. Ale najważniejsze 
jest to, że coraz więcej osób za-

uważa, iż obrany przez nas przed 
czterema laty kierunek sprawdza 
się. Widać to po wskaźnikach, 
wzroście budżetu gminy, reali-
zowanych inwestycjach, rozwo-

ju osadnictwa i cenach gruntów 
pod przemysł i usługi. My po pro-

stu jesteśmy atrakcyjni i firmy za-

czynają konkurować między sobą  
o nasze tereny.

– A jaki był wynik absoluto-
rium?

– Na trzynastu radnych za je-

go udzieleniem było dziesięciu, 
trzech wstrzymało się od głosu. 
A ja podziękowałem moim współ-
pracownikom, także pani skarbnik 
za to, że jest dobrym strażnikiem 
naszych finansów, oczywiście 
również mojemu zastępcy oraz 
kierownikom jednostek i wszyst-
kim pracownikom urzędu. Wszy-

scy mają większy lub mniejszy 
wpływ na to, że uzyskałem abso-

lutorium. Właśnie dzięki ich pra-

cy można było tak wiele zrobić dla 
dobra całej naszej społeczności.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Włodzimierz Chlebosz

Rozmowa  
z wójtem gminy Dobrzeń Wielki 
HENRYKIEM WRÓBLEM

– Jedną z ważnych sfer dzia-
łalności samorządów jest wspie-
ranie organizacji pozarządowych  
– w tym Ochotniczych Straży  
Pożarnych, klubów sportowych 
i różnego rodzaju stowarzyszeń, 
oczywiście także kulturalnych.

– Gmina Dobrzeń Wielki bardzo 
mocno wspierała i nadal wspiera 
organizacje pozarządowe, choć po 
rabunkowym okrojeniu terytorial-
nym naszej gminy mamy teraz na 
tę sferę mniejsze środki finansowe.  
Dzisiaj pieniędzy jest mniej, ale też 
się staramy wspomagać ważny trze-

ci filar społecznego życia. Są orga-

nizacje, które mają już swoją tra-

dycję, a przykładem są Ochotnicze 
Straże Pożarne i Ludowe Zespo-

ły Sportowe. To dwa rodzaje orga-

nizacji funkcjonujących na wielu 
terenach wiejskich. Gminy zawsze 
je wspierały i nasza gmina także. 
Mamy dzisiaj cztery miejscowości 
i cztery Ochotnicze Straże Pożar-
ne. Mamy także trzy kluby spor-
towe, którym pomagamy finanso-

wo. Działa to bardzo fajnie dzięki 

zaangażowaniu ludzi, a kiedy dys-

ponowaliśmy większymi pieniędz-

mi, to w naszym gminnym spor-
cie była większa presja na wyniki 
sportowe – i mnie osobi-
ście to się nie podobało. 
Dryfowało to w kierunku 
komercyjnym, a przecież 
nie od tego są organizacje 
pozarządowe. Od wielu lat 
rozmawiałem z działacza-

mi sportowymi, starając 
się ich uwrażliwiać, aby 
zadziałać szerzej, nie pa-

trząc na wynik sportowy 
czy finansowy i pierw-

szą drużynę, ale na licz-

bę osób uczestniczących  
w zajęciach sportowych.

– I co – zmieniło się?
– Oceniam, że od pew-

nego czasu to się udaje.  
Są u nas dwie świetne pił-
karskie szkółki sportowe 
i w każdej z nich jest po 
sto dzieciaków w wieku od 
czterech lat do nastolatków. 
Niedawno byłem na imprezie zakoń-

czenia sezonu, spotkali się rodzi-
ce, grill, a dzieci pograły w piłkę 
i mogły zagrać także z rodzicami.  
To jest to, co mnie się bardzo po-

doba i na czym każdemu samorzą-

dowcowi powinno zależeć. Ponadto 
pojawiają się u nas liderzy mają-

cy ciekawe pomysły, które starają 

się realizować, ale nie mają na to 
środków finansowych. Była u nas 
orkiestra dęta funkcjonująca przy 
Gminnym Ośrodku Kultury, która 
jakoś nie mogła się dobrze rozwi-

Wspierać trzeci filar
jać, ale kiedy przeniosła się do OSP  
w Dobrzeniu Wielkim, po pro-

stu odżyła i dzisiaj to bardzo faj-
nie działa. Stale mają próby, ćwi-
czą, a my opłacamy instruktora  
i dyrygenta. Poza tym z tego po-

wodu, że orkiestra działa przy OSP  
i jest członkiem organizacji pozarzą-

dowej, może ubiegać się o zewnętrz-

ne środki finansowe z różnych pro-

gramów, także poza gminą. 
Ostatnio zdobyli trzy granty 
na łączną kwotę 30 tys. zł,  
a gmina udziela im teraz 
pożyczki, ponieważ oni naj-
pierw muszą wydać swoje 
pieniądze, a dopiero później 
otrzymają dofinansowanie.  
Ponadto potworzyły się 
pewne stowarzyszenia sta-

rające się znaleźć swoje 
miejsca, wymyślają np. ja-

kąś imprezę, która po ja-

kimś czasie zaczyna żyć 
własnym życiem, a później 
często staje się imprezą cy-

kliczną i wtedy animato-

rzy tych działań zwracają 
się do gminy o pomoc fi-
nansową. My zawsze sta-

ramy się wspierać takie  
przedsięwzięcia.

– Temu można tylko 
przyklasnąć!

– Organizacje pozarządowe za-

wsze korzystają z pieniędzy pub-

licznych – i to nie tylko gminnych –  
i muszą prowadzić księgowość. 

Przecież często zawierają umowy 
cywilnoprawne i muszą się z tych 
środków finansowych rozliczać.  
A u nas działa Gminne Zrzeszenie  
LZS, które otrzymuje wsparcie  
i pieniądze na to, żeby stać się biu-

rem rachunkowym dla organizacji 
pozarządowych. Pracuje tam księ-

gowa z odpowiednimi kwalifika-

cjami, która pomaga im rozwikłać 
sprawy czysto administracyjne, 
które muszą być uporządkowane. 
To działa coraz lepiej i oby tak da-

lej. Pojawiają się u nas lokalni lide-

rzy, których trzeba tylko wesprzeć, 
a jak oni spotkają się z tą pomocą, 
to zaczynają coraz lepiej działać.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Henryk Wróbel
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Pieńsk

Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku
ul. Bolesławiecka 29 

59-930 Pieńsk
tel. 75 778 65 11, 12, 13, 15 

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

www.piensk.com.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

Rozmowa z JANEM MAGDĄ, 
burmistrzem Pieńska

– Zazwyczaj w Pieńsku wszyst-
ko idzie zgodnie z planami i termi-
nami, i pewnie pierwsze półrocze 
też było dobrym okresem dla wa-
szego samorządu.

– Rzeczywiście, nasza niezła 
passa się utrzymuje i realizujemy 
wszystko to, co do tej pory sobie 

zaplanowaliśmy.  Wiele zamierzeń 
już wykonaliśmy i między innymi 
oddaliśmy do użytku park przy 
ul. Bolesławieckiej w Pieńsku.  
A ponadto zaplanowaliśmy do zro-

bienia kilka dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych, na co dostaliśmy 
dofinansowanie, i również to z po-

wodzeniem realizujemy. Ponadto 
– współpracując z Powiatem Zgo-

rzeleckim – otworzyliśmy ośrodek 

zdrowia, który został przeniesiony 
z ul. Dąbrowskiego, a teraz zloka-

lizowany jest przy ul. Hutniczej  
w Pieńsku – i to był nasz tego-

roczny priorytet. Myślę – i mam 
nadzieję – że nasi mieszkańcy są  
z tego zadowoleni. Trzeba podkre-

ślić, iż stary obiekt tej placówki 
zdrowia nie nadawał się 
już do niczego, a ewen-

tualny remont musiałby 
być remontem kapital-
nym. Ponadto droga do 
ośrodka wiodła przez to-

ry kolejowe, co stwarza-

ło dodatkowe utrudnie-

nia powodowane często 
zamkniętymi rogatkami. 
A teraz ośrodek zdrowia 
jest w centrum miasta, 
nieopodal apteki – jest 
estetycznie i znacznie 
wygodniej.

– W pierwszym pół-
roczu tego roku ru-
szyły wreszcie żwawiej 
– używając kolokwiali-
zmu – finansowe środki 
z nowego programowa-

nia unijnego 2014-2020, z czego  
Pieńsk skwapliwie skorzystał  
i dalej korzysta.

Dobra passa wciąż trwa

– Rzeczywiście, dostaliśmy tro-

chę pieniędzy z konkursów i nabo-

rów, w tym ponad milion złotych 
na zrealizowanie projektu wspie-

rającego nasze szkoły – „Liczyć, 
badać, poznawać świat”. Te nie-

małe środki finansowe otrzymały 
dwie placówki – Szkoła Podstawo-

wa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 2  
w Pieńsku. Najważniejsze, że dzię-

ki temu grantowi skorzystało wie-

lu uczniów, którzy uczestniczyli 
w wyjazdach edukacyjnych, a po-

za tym klasy w tych dwóch wspo-

mnianych przeze mnie placówkach 
oświatowych zostały wyposażo-

ne w dodatkowy sprzęt i pomoce  
naukowe.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Żołnierzy Września 1939 roku w Pieńsku

Burmistrz Jan Magda
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Rozmowa  
z MACIEJEM AWIŻENIEM, 
starostą kłodzkim

– Powiaty rządzą się innymi 
zasadami niż gminy, jest w nich 
więcej polityki oraz np. ukła-
danie się z koalicjantami, ale 
dobra współpraca jest waż-
na na wszelkich szczeblach 
samorządności. Jak zatem 
wypadła sesja absolutoryjna  
w Powiecie Kłodzkim?

– Z przykrością muszę się  
z panem zgodzić, że w gminie wy-

gląda to inaczej niż w powiecie.  
W tak dużym powiecie jak nasz 
jest trochę polityki, w tym umów 
koalicyjnych i część osób niebę-

dących w koalicji zagłosowało 
przeciw udzieleniu absolutorium 
Zarządowi Powiatu Kłodzkiego 
– mimo tego, że całkiem inaczej 
głosowali na komisjach. Najważ-

niejsze jest jednak to, że pięciooso-

bowy Zarząd uzyskał absolutorium 
i więcej osób było za, niż członków 
naszej koalicji. Zatem część opozy-

cyjnych radnych zauważyła i doceniła 
to, że dużo dobrego się dzieje.

– Co w pierwszych siedmiu 
miesiącach udało się wam zreali-
zować?

– W pierwszym półroczu zazwy-

czaj organizujemy przetargi, zbiera-

my pieniądze i podpisujemy umowy 
o współpracy z innymi instytucja-

mi, a realizacja zadań i inwesty-

cji rozpoczyna się od wiosny lub 

początku lata. Poza tym kontynu-

ujemy przedsięwzięcia rozpoczę-

te w roku ubiegłym. Jest to prze-

budowa międzynarodowej drogi  
w Bystrzycy, wykonywana dzięki 

m.in. finansowym środkom euro-

pejskim oraz pieniądzom naszego 
Powiatu i gminy. Ponadto realizu-

jemy ciekawą turystycznie drogę  
ze Szczytnej i Dusznik-Zdroju  
przez Łężycę w Góry Stołowe.

– Widać wyraźnie, że w ostat-
nim czasie ruszyły – używając ko-
lokwializmu – finansowe środki 
unijne i samorządy wyraźnie przy-
spieszyły z realizacją inwestycji.

Tutaj sporo się dzieje…
– Rzeczywiście przyspieszy-

liśmy, choć projekty, o których 
wspomniałem, dotyczą środków 
unijnych polsko-czeskich urucho-

mionych wcześniej. Natomiast  
w tym roku zamierzamy ściągnąć 
do Powiatu Kłodzkiego prawie  
21 mln zł i gros tych pieniędzy 
przeznaczonych będzie na drogi 
powiatowe. Planujemy także pozy-

skać prawie 6,5 mln zł z budżetu 
państwa – na drogi zniszczo-

ne przez powodzie – i dofi-
nansowanie z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych.

– Wygląda to imponująco…
– …bo pieniądze na inwe-

stycje udaje nam się całkiem 
zgrabnie zdobywać. Ostat-
nio pozyskaliśmy środki fi-
nansowe na drogę w Lewinie 
Kłodzkim – ale koszmarnie 
wygląda zdobywanie wyko-

nawców.
– Nie wiem, czy to pa-

na pocieszy, ale jest to pro-
blem ogólnopolski. Prze-
targi nie dochodzą do 
skutku, ceny są windowane 
do niebotycznych poziomów  
i wszędzie samorządowcy 
załamują ręce.

– Wszystko dlatego, że pie-

niądze z naborów i konkursów 
puszczane są nie partiami, tylko 
wszystkie naraz, na hura. Przez 
ostatnie trzy lata była posucha,  

a później finansowe tsunami. Naj-
pierw część firm budowlanych 
splajtowało lub ograniczyło swoją 
działalność, a teraz wiele firm nie 
ma odpowiednich mocy przerobo-

wych i nie ma ludzi do pracy.
– Podobno w Polsce w budow-

nictwie brakuje 40 tys. pracow-
ników, a przecież radzić sobie 
jakoś trzeba.

– Na szczęście mamy zaprzy-

jaźnione lokalne firmy, które ry-

zykują i ściągają pracowników 
zagranicznych, a przecież kiedyś 
było u nas – wraz z Wałbrzychem –  
największe bezrobocie na Dolnym 
Śląsku.

Rozmawia Sławomir Grymin (TS)

Starosta Maciej Awiżeń
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Cisek – Czissek

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

Urząd Gminy Cisek
ul. Planetorza 52

47-253 Cisek
tel. 77 487 11 57, 77 487 11 59

fax 77 487 11 40
info@cisek.pl 
www.cisek.pl

Rozmowa z wójtem gminy Cisek 
ALOJZYM PARYSEM

– Zazwyczaj rozmawiamy 
o wzbogacaniu infrastruktury 
i inwestycjach, ale samorząd ma 
także inne ważne obowiązki, m.in. 
wspieranie organizacji pozarzą-
dowych – stowarzyszeń, klubów 
sportowych, straży pożarnych, 
kół gospodyń wiejskich…

– Oczywiście, że staramy się 
wspierać – w miarę swoich moż-
liwości finansowych – działające 
w naszej gminie organizacje poza-
rządowe. Na przykład nasze trzy 
kluby sportowe – Victoria Cisek, 
Victoria Łany i Ruch Steblów – 
otrzymują wsparcie z budżetu gmi-
ny. Kluby składają oferty w dro-
dze otwartego konkursu i otrzymują 
od gminy łącznie około 100 tys. zł, 
które są przeznaczane tylko na dzia-
łalność sportową. Ponadto w bu-
dżecie gminy jest osobna pula środ-
ków finansowych przeznaczana na 
utrzymanie obiektów sportowych, 
na naprawy, remonty itp. Poza tym 
wspieramy – także w ramach kon-
kursu – Caritas Diecezji Opolskiej 
i pomagamy wspólnej z gminą 
Polska Cerekiew stacji zlokalizo-

wanej w Zakrzowie. A koła gospo-
dyń wiejskich wspieramy pozakon-
kursowo – otrzymują one od gminy 
drobne środki finansowe na najpil-
niejsze potrzeby.

– A co ze straża-
mi pożarnymi?

– Ochotniczych 
Straży Pożarnych 
mamy osiem i otrzy-
mują one dotacje 
głównie na zakup 
sprzętu do działań 
ratowniczych, a po-
zostałe pieniądze 
w budżecie gminy 
przeznacza ne są 
m.in. na bieżące 
utrzymanie jedno-
stek, zakup paliwa, 
wynagrodzenia kie-
rowców itp. Chcę 
podkreślić, że nasze 
jednostki ratowni-
czo-gaśnicze są doposażane syste-
matycznie. Tego sprzętu corocznie 
trochę kupujemy z dofinansowań 
zewnętrznych i z innych źródeł.

– Na waszym terenie działają 
dwa koła gospodyń wiejskich…

– …w Cisku i w Przewozie, 
gdzie działa Związek Kobiet 

Śląskich. Gmina wspiera te orga-
nizacje drobnymi kwotami na naj-
pilniejsze potrzeby. Staramy się to 
robić, ponieważ nasze panie z powo-
dzeniem reprezentują na zewnątrz 

gminę Cisek w różnych konkursach 
kulinarnych i folklorystycznych. 
Mają piękne, tradycyjne stroje, 
w których wspaniale się prezen-
tują i są naszą świetną promocją 
i wizytówką.

– Gminę Cisek warto dobrze 
promować, jest przecież dobrze 

działającą firmą, zatrudniają-
cą kilkadziesiąt osób i mającą 
tak wielki wpływ na życie całej 
miejscowej społeczności. A urząd 
podzielony jest na wiele samo-
dzielnych stanowisk, gdzie do 
pracowników zgłaszają się miesz-
kańcy gminy z wieloma swymi 
problemami. Które zatem sta-
nowiska urzędnicze są w waszej 
gminie najważniejsze?

– Wszystkie są ważne i wszystkie 
mają niemałe znaczenie dla dobre-
go funkcjonowania urzędu, a poza 
tym wyróżnianie kogoś byłoby nie 
na miejscu.

– Jak pan ocenia ekipę, z którą 
związany jest przez tyle lat?

– Z tą ekipą pracuje mi się bardzo 
dobrze i wszystkie kontrole prze-
prowadzone w naszej gminie, były 
dla nas pozytywne. Kadra naszego 
urzędu jest doświadczona, spraw-
dzona i spisuje się dobrze. Napraw-
dę jestem z niej zadowolony i mnie-
mam, że mieszkańcy również.

– A mieszkańcy przychodzą 
do urzędu gminy z wieloma prob-
lemami, zapewne odwiedzają 
również pana…

– …i to z różnymi problemami, 
ale raczej z drobnymi sprawami. 

Pomagamy w miarę możliwości
Mieszkam na terenie gminy Cisek 
i – jeśli zajdzie taka potrzeba – to 
jestem dostępny przez całą dobę, 
także w niedzielę i w przysłowio-
wy piątek i świątek. Warto podkre-
ślić, iż poważniejsze sprawy dotyczą 
trudnych do rozwiązywania spo-
rów sąsiedzkich, których nawet sądy 
czasami nie są w stanie rozsupłać.

– Czy w tych sprawach próbuje 
pan mediować?

– Oczywiście, że namawiam do 
kompromisu i ustępstw, ale nie za-
wsze z dobrym skutkiem. Są to spra-
wy o przysłowiową miedzę lub ku-
rę, nie mające większego znaczenia 
w życiu naszej gminy. 

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Alojzy Parys

Rozmowa 
z ANTONIM KOPCIEM, 
burmistrzem 
Kątów Wrocławskich

– Niedawno przedstawiciele 
Kątów Wrocławskich odwiedzili 
zaprzyjaźnione niemieckie Biblis.

– Nasz partner – Biblis – leży 
niedaleko Frankfurtu nad Menem 
i wprawdzie nie jest dużą gminą, bo-
wiem liczy około dziewięciu tysięcy 
mieszkańców, ale w całych Niem-
czech jest znana chociażby z tego po-
wodu, że w Biblis znajduje się elek-
trownia atomowa. A jeszcze w latach 
sześćdziesiątych mieszkańcy tej gmi-
ny w dużej mierze zajmowali się 
uprawą ogórków i od 66 lat tamtej-
sza tradycja – tak jak u nas dożynki – 
związana jest ze świętem ogórka; 
wokół niej jest fajna zabawa i integra-
cja społeczności. Podczas tej właśnie 
uroczystości zorganizowano specjal-
ną akademię dla uczczenia współpra-
cy z gminą Kąty Wrocławskie.

– A jak doszło do tej współ-
pracy?

– Jeden z naszych mieszkań-
ców, Stanisław Haczkiewicz, był 
w Biblis grającym trenerem piłki 
ręcznej i to właśnie on zainicjował 
tę współpracę.

– Na czym ona polega?
– Przede wszystkim chodziło 

o szersze otwarcie okna na świat 
i o to, aby ludziom poszerzać horyzon-
ty oraz zmieniać stereotypy i uprze-
dzenia. Przez te piętnaście lat współ-
pracy kilkaset osób z naszej gminy 
odwiedziło gminę Biblis i mogli 

wtedy podpatrzeć tamtejsze rozwią-
zania w wielu sferach życia i wprowa-
dzić je na swoje podwórko. Tak samo 
działa to w drugą stronę i stereotypy, 

iż na wschodzie Europy, w Polsce, 
nie jest bezpiecznie, były skutecznie 
przełamywane, a niemieccy przyja-
ciele wyjeżdżali od nas w przeświad-
czeniu, iż otaczali ich przyjaźni, mili 
ludzie. Współpracują ze sobą nasze 
straże pożarne i sportowcy i na aka-
demii w Biblis powiedziałem m.in., że 

nasza partnerska współpra-
ca jest wkładem i cegiełką 
w jednoczenie się Europy. 
A jedna, wspólna Europa 
to nie jest spotykanie się 
polityków, tylko wzajem-
ne relacje między zwykły-
mi ludźmi właśnie takich 
jak my – z Biblis i Kątów 
Wrocławskich.

– Dzięki takiemu 
partnerstwu można oce-
niać swoją samorządową 
współpracę, swoje osiąg-
nięcia i wdrażać rozwią-
zania sprawdzone w za-
przyjaźnionej gminie. 
A zagranicznym przyja-
ciołom można przekazać 
własne doświadczenia.

– Jak najbardziej – i tak 
się dzieje! Po kilku kolejnych wizy-
tach w naszej gminie i rewizytach, 
pani burmistrz Biblis stwierdziła, że 
w Kątach Wrocławskich rozwój jest 

Partnerskie okno na świat

zdecydowanie szybszy i bardziej dy-
namiczny i oni z tego powodu wpa-
dają w kompleksy, dlatego że my za 
każdym razem możemy pokazać im 
coś nowego, co zrobiliśmy w ostatnim 
roku i co zostało zbudowane, a u nich 
nie ma takich dużych zmian. I powie-
działa, że „jak tak dalej pójdzie, to wy 
będziecie już tu wszystko znali i my 
nie będziemy mieli wam co pokazać”.

– A teraz z innej beczki. Na 
Dolnym Śląsku oddawane są do 
użytku pływalnie „Delfinki” 
i w wielu miejscach są opóźnie-
nia wynikające z trudnego rynku 
wykonawców…

– …a my mieliśmy ogromne 
szczęście, że przed rokiem wyłoni-
liśmy wykonawcę budowy naszego 
„Delfinka” i to za całkiem przyzwo-
itą kwotę – część basenowa opiewa 
na niewiele ponad 6 mln zł. Wyko-
nawca jest już na finiszu zakończe-

nia inwestycji i ta pływalnia jesienią 
będzie gotowa.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Antoni Kopeć

Budowa „Delfinka” w Kątach Wrocławskich
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Syców

Urząd Miasta i Gminy Syców 
ul. Mickiewicza 1

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

Żmigród

Urząd Miejski w Żmigrodzie
pl. Wojska Polskiego 2-3

55-140 Żmigród
tel. 71 385 30 57, 71 385 30 50

fax 71 385 30 50 w. 13
urzad@zmigrod.com.pl
www.zmigrod.com.pl

Rozmowa  
z burmistrzem Żmigrodu 
ROBERTEM LEWANDOWSKIM

– Jest tajemnicą poliszynela, że  
w tych samorządach, w których wło-
darze zgodnie współpracują z rada-

mi, pracuje się szybciej, lepiej i mniej 
nerwowo. Jak wygląda pańska współ-
praca z radnymi? Jak głosowali radni 
podczas sesji absolutoryjnej?

– Współpraca z radnymi wy-

gląda – moim zdaniem – bardzo 
dobrze, ponieważ między burmi-
strzem i radą panuje zgoda. Ale 
współpraca ta nie polega na tym, 
że radni zawsze i bezrefleksyjnie 
przyklaskują moim pomysłom.  

W niektórych sprawach się spiera-

my, i to bardzo dobrze, ale zazwy-

czaj dyskurs oparty jest na mery-

toryce i rozsądku, a nie na jakichś 

uprzedzeniach czy też forsowaniu 
partykularnych interesów. Tę me-

rytorykę widać dobrze w sprawach 
zasadniczych, w których zazwy-

czaj podążamy jednym obranym 
i wcześniej przedyskutowanym 
kursem. Wprawdzie zdarza się, że 

opozycyjni radni próbują 
forsować inne rozwiąza-

nia, ale taka jest demo-

kracja i ja nie obrażam 
się na nikogo za to, że 
ma inne zdanie od moje-

go. Ponadto nie uważam, 
że zawsze mam rację,  
a warto zastanowić się 
nad tym, dlaczego ktoś 
myśli inaczej niż ja.  
Zatem staram się ana-

lizować także działania 
opozycji, wybierać naj-
lepsze rozwiązania i nie 
unosić się niepotrzebnie.

– Czyli na sesji było 
spokojnie.

– Oczywiście! Sesja 
absolutoryjna przebiegła 
bardzo spokojnie, wcześ-

niej w komisjach było 
wszystko merytorycznie przedsta-

wione, także sprawozdanie z wy-

konania ubiegłorocznego budżetu  
naszej gminy…

Zgoda, która buduje

– …a Regionalna Izba Obra-
chunkowa we Wrocławiu…

– …wypowiedziała się pozytyw-

nie i co należy podkreślić, nie mia-

ła nawet jednej uwagi, co mnie nie-

zmiernie cieszy. Budżet w roku 2017 
był rekordowy i osiągnął 75 mln zł, 
a przecież zaczynaliśmy, uchwala-

jąc go na poziomie 62 mln zł. Czyli  
wystąpił progres spowodowany 
uzyskaniem przez gminę Żmigród 
finansowych środków zewnętrz-

nych. A co do samego głosowa-

nia nad udzieleniem absolutorium, 
to na trzynastu radnych, jedenastu  
było za, a dwóch wstrzymało się 
od głosu. Jestem usatysfakcjono-

wany tym wynikiem głosowania, 
jednocześnie serdecznie dziękuję 
radzie za współpracę, także wszyst-
kim moim współpracownikom oraz 
naszym sołtysom. Sukces nigdy nie 
należy do jednej osoby, jest zawsze 

wynikiem wspólnej, dobrej pracy.  
Jest wspólnym dziełem.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Urząd Miejski w Żmigrodzie

Burmistrz Robert Lewandowski 
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Rozmowa z burmistrzem Sycowa 
SŁAWOMIREM KAPICĄ

– Jak pan ocenia pierwszą  
połowę roku 2018?

– Cały czas staramy się rozwijać 
na wielu płaszczyznach – także po-

przez działania inwestycyjno-

-infrastrukturalne. Teraz rea-

lizujemy na przykład bardzo 
dużą inwestycję – rozbudo-

wę drogi gminnej w Wiosce 
wraz z chodnikiem, ścieżka-

mi rowerowymi i kanaliza-

cją, na kwotę ponad 8 mln zł,  
w tym z prawie trzymilio-

nowym dofinansowaniem  
z urzędu marszałkowskiego. 
Wzbogacamy także infra-

strukturę w mieście, budując 
na przykład drogi osiedlowe 
i przeprowadzając termo-

modernizację budynków na-

szych placówek oświatowych. 
A ponadto realizujemy mnó-

stwo innych, mniejszych za-

dań, m.in. związanych z dro-

gami dojazdowymi do pól 
oraz modernizujemy świetlicę wiej-
ską wraz z remizą strażacką w Droł-
towicach. Chcę też podkreślić, że 
nasza gmina jest zadłużona tylko 

w 25 procentach i – patrząc na na-

sze możliwości i potencjał inwesty-

cyjny miasta i gminy Syców – jest 
to dobry prognostyk na przyszłość. 
Ważne jest również zdynamizowa-

nie rozwoju gminy dzięki drodze 
szybkiego ruchu, mamy trzy zjazdy 

na terenie naszej gminy z trasy S8, 
a najważniejsze, iż dojeżdżamy te-

raz do Wrocławia w ciągu 40 minut. 
Warto także zaznaczyć, że w tym 

roku wydaliśmy już 17 decyzji zwal-
niających przedsiębiorców z podat-
ku od nieruchomości, co pokazuje, 
iż dobrze się u nas dzieje, co związa-

ne jest oczywiście z drogą szybkiego 
ruchu i węzłem kolejowym. Przed-

siębiorcy widzą potencjał Sycowa  

i najczęściej rozbudowują swoje za-

kłady na naszym terenie. W ubie-

głym roku wspomnianych decyzji 
wydaliśmy kilkanaście w całym ro-

Dobry kierunek rozwoju
ku, a już tyle samo wydanych zo-

stało tylko w pierwszym półroczu 
tego roku. Ponadto ruszyła dewe-

loperka, czyli popyt na mieszkania 
w budownictwie wielorodzinnym, 
i dobrze wygląda sprzedaż grun-

tów. Oczekiwaliśmy tego, że trasa 
S8 i aglomeracja wrocławska bę-

dą miały kapitalny wpływ na przy-

spieszenie rozwoju gminy Syców  
i to się właśnie dzieje – bardzo się  
z tego cieszę. Mam też satysfakcję, 
że kierunek rozwoju obrany wcześ-

niej przez nasz samorząd  
teraz się sprawdza.

– Czy także w sferze tu-
rystyki weekendowej?

– Oczywiście, że tak! 
Dysponujemy przecież 
30-hektarowym zalewem  
w Stradomi, wyposażo-

nym w niezłą infrastrukturę  
– szeroką plażę, boiska, plac 
zabaw i gastronomię, obok 
świetne arboretum, i napraw-

dę jest to miejsce na fajny 
odpoczynek i obcowanie  
z naturą. Z zalewu korzysta-

ją przede wszystkim miesz-

kańcy naszego miasta i gmi-
ny oraz gmin ościennych, 
ale jest to kompleks coraz 
częściej odwiedzany przez 
ludzi z innych miejscowości 

w ramach turystyki weekendowej. 
Zatem zapraszamy tutaj serdecz-

nie mieszkańców Dolnego Śląska,  
bo naprawdę jest tu sporo do zo-

baczenia i można u nas odpocząć 
od prozaicznych spraw codziennego  
życia.

– Porozmawiajmy na koniec  
o wyborach samorządowych. Czy 
będzie się pan ponownie ubiegał  
o burmistrzowanie w Sycowie?

– Najpierw trzeba do końca 
wypełnić tę kadencję i trzeba być  
w pełni zaangażowanym w pracę. 
Niedługo rozpocznie się kampania 
wyborcza i już się do niej powoli 
przygotowuję, ale priorytetem są 
dzisiaj dla mnie realizowane dzia-

łania związane z budżetem gminy. 
Taką poważną decyzję o kandydo-

waniu muszę dobrze przemyśleć.
Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Sławomir Kapica
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Wąsosz

Urząd Miejski Wąsosza
pl. Wolności 17
56-210 Wąsosz 

tel. 65 543 78 50
fax 65 543 77 08

wasosz@dolnyslask.pl
www.wasosz.eu

Niestety, nie zawsze 
samorząd, podejmując 
decyzje i realizując 
statutowe zadania, 
zadowala wszystkich 
mieszkańców gminy. 
Bywa też i tak – i to 
z bardzo różnych 
przyczyn – że nawet 
najbardziej logiczne 
działania i tłumaczenia 
trafiają w pustkę. 
Tak dzieje się wokół 
projektowanego 
składowiska odpadów 
komunalnych 
i przemysłowych 
w Rudnej Wielkiej, 
w gminie Wąsosz. 
A do wyborów 
samorządowych 
coraz bliżej.

– W roku 2016 Rada Miejska 
Wąsosza podjęła uchwałę o przy-
gotowaniu i sporządzeniu planu za-
gospodarowania przestrzennego 
dotyczącego działki pod rozbudo-
wę składowiska odpadów i wów-
czas plan ten został wyłożony do 
wglądu i konsultacji społecznych; 
w tej sprawie do nas napisała tylko 
jedna osoba – wspomina burmistrz 
Zbigniew w Stuczyk. – Następnie 
inwestor, CHEMEKO SYSTEM, 
zwrócił się do nas o wydanie de-
cyzji środowiskowej dotyczącej od-
działywania na środowisko natural-
ne. Warto wiedzieć, iż zanim gmina 
wyda taką decyzję, jest zobowiąza-
na wysłać do czterech instytucji ra-
port oddziaływania na środowisko 
przygotowany przez inwestora. Są 
to: sanepid, urząd marszałkowski, 
Wody Polskie i regionalny dyrektor 
ochrony środowiska. Raport wysła-
liśmy i spłynęły do nas opinie po-

zytywne, w związku z czym nasza 
gmina została zobligowana do wy-
dania pozytywnej opinii środowi-
skowej. Opinię wydaliśmy z uwaga-
mi, uwzględniając wszystkie sprawy, 
o których pisali mieszkańcy.

Warto wiedzieć, że w takim wy-
padku – z mocy prawa – gmina nie 
może wydać opinii negatywnej, po-
nieważ jest to postępowanie admi-
nistracyjne, które trzeba zakończyć. 

– Oczywiście, że gdyby spłynęły 
do nas opinie negatywne dotyczące 
rozbudowy składowiska odpadów, to 
nasza decyzja też byłaby negatywna 
– podkreśla burmistrz Stuczyk. – Ale 
istotne jest także to, że nie mamy do 
czynienia z decyzją, która zezwala 
na budowę, tylko jest to jeden z ele-
mentów przed wydaniem pozwole-
nia na budowę. Wszystko trafia do 
starosty górowskiego, który zbiera 
wszelkie dokumenty – w tym decy-
zję środowiskową, a ponadto ustala 
strony postępowania i jak już wszyst-
ko zbierze, wydaje lub nie pozwole-
nie na budowę.

Firma CHEMEKO SYSTEM 
zaczęła działać na terenie gminy 
Wąsosz w roku 2000. Wybudowa-
ła trzy kwatery składowiska odpa-
dów komunalnych i przemysłowych 
i wtedy nie było żadnych protestów 
ani problemów. Natomiast budowa 
czwartej kwatery wypada na rok 
2018, na rok wyborów samorzą-
dowych. Firma ta zatrudnia około 
60 osób i są to także mieszkańcy 
gminy Wąsosz. 

– A ponadto nie jest to składowi-
sko odpadów, tylko regionalna in-
stalacja przerobów odpadów komu-
nalnych wpisana do wojewódzkiego 
planu gospodarki odpadami – wy-
jaśnia Zbigniew Stuczyk. – Obsłu-
guje ona północno-zachodnią część 
województwa dolnośląskiego i pro-
dukuje odnawialne źródła energii 

– alternatywne paliwo, a z metanu 
produkowana jest energia elektrycz-
na. Zatem nie jest to zwykłe składo-
wisko, do którego sypie się odpady, 
zasypuje je i Bóg zapłać. A ponadto 
nasza gmina corocznie za składo-
wanie odpadów i z podatku od nie-
ruchomości otrzymuje od inwestora 
od 1,3 do 2,5 mln zł. Oczywiście, 
tych pieniędzy nie przejadamy, tyl-
ko dzięki nim realizujemy różne 
inwestycje i zadania służące całej 
naszej społeczności.

Trzeba zaznaczyć, że samorząd 
w Wąsoszu nic nie robi cichaczem 
czy w ukryciu. Zgodnie z obowiązu-
jącym prawem, informacje dotyczą-
ce realizacji inwestycji, która mo-
że oddziaływać na środowisko są 
umieszczane na stronach biuletynu 
informacji publicznej gminy Wąsosz 
i wywieszane na tablicach ogłoszeń. 

– A pretensje dotyczyły tego, że 
informacje wywiesiliśmy w Rudnej 
Wielkiej, a nie w Wiewierzu – mówi 
burmistrz Zbigniew Stuczyk. – Ale 
obręb geodezyjny to Rudna Wielka 
i informacje mamy obowiązek wy-
wiesić tam, gdzie jest obręb. Widać 
więc wyraźnie, że jest to szukanie 
dziury w całym.

Na sesję Rady Miejskiej Wąso-
sza, która była poświęcona budowie 
składowiska, stawili się m.in. prezesi 
CHEMEKO SYSTEM, przedsta-
wiciel Lasów Państwowych, radni 
i osoby protestujące przeciw rozbu-

Składowisko – prawdy i półprawdy
dowie składowiska. Na tej 
to sesji zdementowano plot-
kę, że inwestycja obejmie 
30 ha, iż zostanie wycię-
ty las i że rolnicy zostaną 
pozbawieni dróg dojazdo-
wych do swoich pól. Pre-
zes CHEMEKO SYSTEM 
Roman Jagiełło przedstawił 
plan rozbudowy składowi-
ska na powierzchni tylko 
7,7 ha, przy czym kwatera 
składowania zajmie 5,7 ha. 
Zaprzeczył również wycin-
ce lasu, ponieważ taka wy-
cinka nie jest przedmiotem 
wniosku, który dotyczy je-
dynie 20 arów leśnej drogi. 
Ponadto przedstawiciel 
Nadleśnictwa Góra Śląska 
Wiesław Polaczek za-
znaczył, że zgodę na wy-
cięcie lasu o powierzchni 
15 ha wydaje minister 
środowiska. 

– Zatem inwestycja zo-
stanie zrealizowana na ob-
szarze 5,7 ha, i to bez żad-
nej wycinki lasu, a mimo 
wszystko ludziom mówi się 
dalej o wycinaniu drzewo-
stanu – zżyma się burmistrz 
Stuczyk. – Przecież ten las 
to świetna bariera chronią-
cą mieszkańców Rudnej 
Wielkiej, którzy nie mu-

szą oglądać składowiska. A ponadto 
Generalna Dyrekcja Lasów Państwo-
wych nigdy by się na to nie zgodziła.

Raport oddziaływania na środo-
wisko dotyczy pylenia, niemierzal-
nych odorów, hałasu i oddziaływa-
nia na wody gruntowe. 

– Z tego co wiem, to wyniki ba-
dań naszego składowiska są bardzo 
dobre, a przed samą budową spo-
rządzono pozytywną opinię hydro-
geologiczną – informuje Zbigniew 
Stuczyk. – A co do dróg, to nie stają 
się one własnością inwestora, tylko 
dalej są naszymi drogami wewnętrz-
nymi i rolnicy nie mają się o co 
kłopotać.  S.G. (TS)

Dla projektowanego składowi-
ska wykonano podstawowe ba-
dania dla tego typu inwestycji, 
a są to: badania geologiczno-in-
żynierskie i badania hydrogeolo-
giczne. Na tej podstawie opra-
cowano ocenę oddziaływania na 
środowisko naturalne projekto-
wanego składowiska.

W rejonie projektowanego 
składowiska stwierdzono kil-
ka rejonów o zmiennych warun-
kach geologicznych. Sprzyjające 
warunki geologiczne występu-
ją na znacznym obszarze poza 
terenem północnym, gdzie wy-
stępują od powierzchni terenu 
utwory przepuszczalne, zawod-

nione. Odnośnie wpływu składo-
wiska na wody podziemne uję-
te w studni na terenie Rudnej 
Wielkiej – należy wykluczyć taką 
możliwość. Warstwa wodonośna 
zalega na głębokości poniżej 57 
metrów. Nadkład stanowią gliny 
jako doskonała izolacja przed za-
nieczyszczeniem. Drugim waż-
nym czynnikiem jest fakt spływu 
wód podziemnych ku wschodo-
wi, czyli nie w kierunku Rudnej 
Wielkiej. Znaczna odległość po-
między studnią w Rudnej Wiel-
kiej a składowiskiem (około 1200 
metrów) wyklucza również możli-
wość skażenia wód podziemnych.

Geolog, mgr Kazimierz Fall

OPINIA GEOLOGICZNA 
dla projektowanego składowiska odpadów 
komunalnych i przemysłowych w Rudnej Wielkiej
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z wszelkimi sprawami. Są sprawy 
nierozwiązywalne, ale to też bar-
dzo różne problemy – na przykład, 
że gałęzie od sąsiada blokują dro-

gę dojazdową do posesji, że po-

kazała się dziura w drodze lub że  
gęsi zakłócają ciszę nocną. Pokutu-

je u ludzi to, że uważają, iż z każ-

dą sprawą trzeba iść do burmistrza, 
bowiem on na pewno lepiej zała-

twi problem niż wydział. A praw-

da jest taka, że nasze wydziały są 
merytorycznie przygotowane, aby 
sprawy załatwiać od ręki. Oczy-

wiście, to, że często spotykam się  
z mieszkańcami, sprawia, iż nie je-

stem oderwany od drobnych spraw 
i w terenie orientuję się, że na przy-

kład w tym miejscu była dziura,  
a tutaj zawalił się dach – i nie muszę  
ze sobą zabierać pracowników.

– A wybory coraz bliżej…
– …ale ja nie przygotowuję się 

do nich jakoś specjalnie. Nie uda się 

ludzi oszukać jakimś trzymiesięcz-

nym zrywem, bo przecież ludzie 
mnie znają i wiedzą, jak pracuję  
i zapewne wyrobili już sobie opinię, 
czy warto mi zaufać. A pracowni-
ków wybory nie dotyczą, mają do-

brze pracować i nie angażować się 
w żadną politykę.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Rozmowa  
z burmistrzem Międzyborza 
JAROSŁAWEM GŁOWACKIM

– Lato już w pełni i połowa ro-
ku za polskimi samorządami…

– …i dla nas był to – z dwóch  
powodów – bardzo ciekawy okres! 
Ruszyła jedna z największych od 
kilku lat inwestycji – kolejny etap 
budowy kanalizacji sanitarnej  
w samym centrum Międzyborza.  
Na szczęście zadanie jest już na 
ukończeniu, zaczynamy bowiem 
równanie dróg i wylewanie asfaltu 
i do końca lipca zniknie to, co naj-
bardziej utrudnia wszystkim życie.

– Tylko w bajkach wszystko 
dzieje się za pstryknięciem pal-
cami…

– …a przecież mamy nowo-

czesną oczyszczalnię ścieków, któ-

ra musi być zasilana siecią sanitar-
ną, która w naszym mieście nie jest 
jeszcze kompletna. Przed nami jesz-

cze ostatni etap tego przedsięwzię-

cia i mam nadzieję, że przy wsparciu 
obiecanych zewnętrznych środków 
finansowych nasza niewielka aglo-

meracja będzie w przyszłym roku 
całkowicie skanalizowana. Ten rok 
jest także ciekawy, ponieważ spoty-

kają nas gigantyczne niespodzianki, 
dotyczące przetargów ogłaszanych 
w trybie zamówień publicznych 
oraz zderzenie z rzeczywistością 
kosztów ze składanymi ofertami.  
Zawsze staramy się, aby kosztory-

sy były realistyczne i zazwyczaj są 
one przyzwoite, ale dzisiaj są prze-

kraczane w pierwszych przetargach 
nawet o sto procent. To dla nas przy-

kra niespodzianka, choć próbujemy 
rozmawiać z wykonawcami i docho-

dzić do konsensusu. Dzieje się tak 
z powodu braku siły roboczej, co 
widoczne jest także w Międzybo-

rzu. Najważniejsze jest to, że tam, 
gdzie realizacja inwestycji wsparta 
jest zewnętrznymi środkami finan-

sowymi, wszystko idzie planowo, 
lecz niektóre przetargi zmusze-

ni jesteśmy ogłaszać ponownie.  
Mamy także nadzieję na pozytyw-

ne rozstrzygnięcie ważnych dla nas 
naborów w urzędzie marszałkow-

skim, dotyczących dofinansowania 
budowy dwóch świetlic wiejskich. 
Z bazą oświatową póki co sobie ra-

dzimy, remontujemy i przebudowu-

jemy nasze placówki i warto pod-

kreślić, że nie zlikwidowaliśmy 
żadnych jednostek oświatowych, 
lecz przekształciliśmy gimnazjum  
w ośmioklasową podstawówkę.

– Jednym ze statutowych za-
dań samorządu jest wspieranie 
przez samorząd organizacji po-
zarządowych – m.in. straży po-
żarnych, stowarzyszeń i klubów 
sportowych…

– …i oceniam, że ta sfera dzia-

łalności naszego samorządu jest na 
niezłym poziomie. Mamy cztery 
jednostki straży pożarnych i choć 
w tym roku nie doposażyliśmy ich 
w sprzęt o wysokiej wartości, czy-

li np. samochody, ale remontujemy 
główną strażnicę w Międzyborzu.  
Chcę również podkreślić, że na-

sze jednostki kadrowo nie słabną,  
a wręcz przeciwnie – zwiększają 
swą liczebność. A przecież dzisiaj 

obserwuje się w kraju, że młodzi lu-

dzie nie chcą wstępować do Ochot-
niczych Straży Pożarnych, bowiem 
jest to w zasadzie praca społecz-

na, za to bardzo odpowiedzialna  
i niebezpieczna. Natomiast w naszej 
gminie nie mamy z tym problemu, 
a ostatnio przekazaliśmy jednost-
kom straży ministerialne pieniądze 
na wyposażenie medyczne – defi-
brylatory i torby medyczne. Mamy 
w Międzyborzu jeden klub sporto-

wy piłki nożnej, a wcześniej była 
jeszcze sekcja sportowa przy szkole 
podstawowej w Bukowinie Sycow-

skiej. Ale ludzie potrafili się doga-

dać i z dwóch podmiotów powstała 
jedna akademia piłkarska – Zenit 
Międzybórz – współpracująca m.in. 

ze Śląskiem Wrocław  
i z wrocławską Akademią 
Piłkarską Duda, w któ-

rej trenują przedszkolaki. 
Ponadto przeprowadzamy 
kapitalny remont budynku 
stadionu. Na naszym te-

renie działa bardzo pręż-

nie stowarzyszenie osób 
niepełnosprawnych ORIN  
i m.in. właśnie z nimi re-

alizujemy program doty-

czący stulecia odzyska-

nia niepodległości Polski.  
Będą to swoiste obrazy 
żywej historii, czyli do-

kumentacja fotograficzna 
naszych obiektów histo-

rycznych, ale na tle ludzi 
w strojach z epoki, i to  
w różnych miejscowoś-

ciach. Później wydamy album, aby 
został jakiś fajny ślad naszej pra-

cy. Jest też u nas duży klub tenisa 
stołowego LKS Zenit Międzybórz, 
który w lidze wojewódzkiej zajmuje 
niezłą lokatę, a gmina partycypuje  
w zakupie sprzętu sportowego,  
w tym wyczynowych stołów turnie-

jowych. Krótko mówiąc, staramy się 
– w miarę naszych możliwości bu-

dżetowych – wspierać wszystkich.
– A „Międzygórzanie”?

– To nasza perełka, 
która tworzy unikatową 
muzykę folklorystyczną, 
i to wcale nie do końca 
amatorską! Zespół pro-

wadzi Stanisław Kątnik, 
są w nim artyści młod-

si, starsi i nawet w wie-

ku mocno podeszłym, 
ale cieszy mnie to, że 
ostatnio zaobserwowa-

liśmy dopływ młod-

szej krwi i mam nadzie-

ję, że zespół przetrwa.  
Oczywiście, gmina Mię-

dzybórz wspiera swój ze-

spół, a we wrześniu wy-

bieramy się na występy  
do Dusznik-Zdroju.

– Ile firm zareje-
strowanych na terenie  

waszej gminy?
– Prawie 200, i to różnej wiel-

kości…
– …a Urząd Miasta i Gminy  

w Międzyborzu do jakiej grupy 
firm można zaliczyć?

– Raczej do firm średnich, po-

nieważ pracuje u nas kilkadziesiąt 
osób… 

– …ale corocznie przerabia kil-
kadziesiąt milionów złotych, jest 
firmą, która ma kapitalny wpływ 
na rozwój gminy i poziom życia 
jej mieszkańców. Urząd Miasta  
i Gminy w Międzyborzu podzie-
lony jest na wydziały. Które są  
najważniejsze?

– Wszystkie wydziały są waż-

ne i wszystkie pracują z ludźmi  
i dla ludzi.

– Jak pan ocenia podległą panu 
kadrę urzędniczą?

– To swoista mieszanka mło-

dości i doświadczenia. W ostat-
nich latach kadra nam się odmło-

dziła, bowiem część pracowników 
odeszła na emerytury. Przyszli 
w te miejsca wartościowi młodzi 
ludzie, którzy wydajnie i dobrze 
pracują. Ekipa ta nie wymaga już 
jakiegoś specjalnego sterowania  
i nadzoru. Są to ludzie na tyle sa-

modzielni, że np. nie obawiają się 
zadzwonić do jakiegoś minister-
stwa. Dlatego bardzo cenię na-

szych pracowników. Wiele spraw 
załatwianych jest też poprzez elek-

tronikę – w tym roku wprowadzi-
liśmy na terenie urzędu płatność 
elektroniczną i coraz więcej ludzi 
z tego korzysta.

– Do wydziałów urzędu przy-
chodzą ludzie, obywatele, peten-
ci, mieszkańcy ze swoimi proble-
mami i sprawami, ale przychodzą 
również do pana. Kiedy przyjmu-
je pan interesantów?

– Są wyznaczone terminy, ale ja 
przyjmuję mieszkańców codzien-

nie, w każdej wolnej chwili. Powo-

duje to, że nie tworzą się kolejki,  
a ludzie przychodzą do mnie  

Urząd Miasta i Gminy Międzybórz
ul. Kolejowa 13

56-513 Międzybórz
tel. 62 785 62 66

tel./fax 62 785 60 19
umig@miedzyborz.pl
www.miedzyborz.pl

Międzybórz

Grunt to młodość i doświadczenie

Burmistrz Międzyborza
Jarosław Głowacki 

serdecznie zaprasza na

 które odbędą się 
26 sierpnia 2018 roku 

w Bukowinie Sycowskiej

Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Międzyborzu

Burmistrz Jarosław Głowacki

F
O

T
. S

Ł
A

W
O

M
IR

 G
R

Y
M

IN

F
O

T
. S

Ł
A

W
O

M
IR

 G
R

Y
M

IN



12  Gmina Polska    nr 8 (63) | sierpień 2018

Szklanny, Danuta Gmur, Karina Duch, 
Elżbieta Stengritt-Talik i Jan Jaskulski. 
A gdy ucichły gorące oklaski dla tych, 
co się tak bardzo dla Olesna zasłuży-

li, gdy wybrzmiały ostatnie dźwięki 
muzyki, jaką chór OlenSis pod dy-

rekcją Kariny Duch i Młodzieżowa  
Orkiestra Parafialna, prowadzona 
przez Renatę Wiendlochę, cieszyły 
zebranych, ruszyły Dni Olesna – kon-

certy, spektakle teatralne, ale przede 

wszystkim uroczystość wręczenia Róż 
Olesna tym, którzy dla tego miasta  
i jego mieszkańców robią bardzo  
wiele! W tym roku byli to: Anna  
Meryk, Artur Kniejski i Ernest Hober. 

Ale to nie wszystkie oleskie Róże 
– bardzo ważną częścią Dni Olesna 
jest zawsze odpust św. Anny, patron-

ki Olesna i diecezji opolskiej. Podczas 
uroczystej mszy świętej odpustowej, 
pod przewodnictwem prymasa Polski  
arcybiskupa Wojciecha Polaka, 
burmistrz Sylwester Lewicki wraz  
z radnymi, w imieniu mieszkańców  
Ziemi Oleskiej, przekazali Sanktua-

rium to najcenniejsze oleskie odzna-

czenie – statuetkę Róży Olesna 2018. 
Dni Olesna 2018 za nami… Ale 

przed nami – Dni Olesna 2019. Piękna 
tradycja trwa.  Ata (TS)

Olesno

Urząd Miejski w Oleśnie
ul. Pieloka 21

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

fax 34 359 72 83
gmina@olesno.pl

www.olesno.pl

Dni Olesna – 27-29 lipca –  
rozpoczęły się tradycyjnie 
od uroczystej sesji  
Rady Miejskiej,  
a sesja owa odbyła się 
pod hasłem  
„Oleskie Jubileusze”. 
Te jubileusze to 
810-lecie powstania 
miasta, 500-lecie 
konsekracji kościoła 
św. Anny, jednego 
z najpiękniejszych 
kościołów drewnianych 
w Polsce, i 10-lecie 
partnerstwa z węgierskim 
miastem Zalakaros. 

Gdy przed dwunastą w sali Miej-
skiego Domu Kultury w Oleśnie za-

częli gromadzić się goście i gospoda-

rze uroczystej sesji Rady Miejskiej, 
sala pełna była radości, serdecznych 
powitań, brzmiały w niej niemiecki, 
węgierski, angielski i oczywiście pol-
ski… Widać było, jak mocno zżyci 
są ze sobą ci, którzy tworzą szcze-

gólną oleską wspólnotę, przekracza-

jącą granice miasta i granice Polski. 
Wybiła dwunasta, zabrzmiał hymn,  
a potem prowadzący sesję przewodni-
czący Rady Miejskiej Henryk Kuchar-

czyk zaprosił na mównicę burmistrza 
Olesna, Sylwestra Lewickiego, który 
bardzo serdecznie przywitał gości. Byli  
wśród nich poseł na Sejm RP Antoni  
Duda, radny sejmiku opolskiego Hubert  
Czaja, starosta oleski Stanisław  
Belka, burmistrzowie miast partner-
skich Olesna – burmistrz Zalakaros 
Ferenc Novak i burmistrz Arnsbergu  
Ralf Paul Bittner, przedstawiciele du-

chowieństwa, służb mundurowych, 
jednostek organizacyjnych gminy  
i powiatu oraz mieszkańcy. 

– Spotykamy się w wyjątkowej 
chwili – mówił Sylwester Lewicki – 
gdy podniosła rocznica 100-lecia nie-

podległości Polski zbiega się z jubi-
leuszami naszej małej ojczyzny. To 
jubileusz 500-lecia konsekracji koś-

cioła pw. św. Anny, naszej wspania-

łej perły architektonicznej i duchowej, 
która dla miasta obchodzącego 810 lat 

istnienia jest prawdziwym klejnotem,  
i 10 lat partnerstwa z naszymi przy-

jaciółmi z węgierskiego Zalaka-

ros. Te jubileusze to historia, a hi-
storia jest nauczycielką życia, bez 
refleksji nad nią nie zbudujemy 
dobrej przyszłości – mówił 
burmistrz. I podkre-

ślił, jak przez ostatnie  
10 lat zmieniło się ob-

licze miasta – „orlik”, 
rewitalizacja Rynku, przygotowanie 
strefy ekonomicznej, wielkie zmiany 
w placówkach oświatowych… 

– Do tego rządowe projekty:  
500 plus, Mieszkanie plus (mamy  
60 mieszkań komunalnych w budowie) 
Senior plus i Maluch plus (rozbudowu-

jemy już żłobek w Oleśnie). A to tylko 
niewielka część tego, co udało się dla 

naszej małej ojczyzny zrobić – mówił 
Sylwester Lewicki, wymieniając także 

projekty roku 2018, w którym budżet 
wynosi 75 mln zł, z czego 21 mln zł  

przeznaczone jest na inwestycje, 
m.in. na rewitalizację prome-

nady miejskiej, Rynku  
Solnego, budowę  
domu dla repatrianta  

i rewitalizację Parku  
Miejskiego. 

– Ale rozwój miasta, siła miejskiej 
wspólnoty nie buduje się tylko dzięki 
inwestycjom – podkreślał burmistrz 
Lewicki. – Jednym z bardzo ważnych 
elementów tego rozwoju jest współ-
praca z naszymi partnerami: Arnsber-
giem, z którym współpracujemy już  

26. rok, i Zalakaros, z którym dziś 
świętujemy 10-lecie partnerstwa.  
Ta współpraca to wymiany – emery-

tów, strażaków, uczniów – i spotkania, 
takie jak wyjazdy Chóru Miejskiego, 
a to tylko część aktywności – mówił  
Sylwester Lewicki. – Wszystkie te kon-

takty przynoszą wiele korzyści, po-

znajemy historię, wymieniamy się sa-

morządowymi doświadczeniami…  
To wszystko jest ważne, także dlate-

go, że tegoroczne otwarcie Europej-
skich Dni Dziedzictwa odbędzie się  
8 września właśnie w naszym mieście. 

Kończąc, burmistrz Lewicki bar-
dzo serdecznie podziękował wszyst-
kim mieszkańcom Olesna za aktyw-

ność i uroczyście wybrzmiało: – Dni 
Olesna uważam za otwarte!

Potem za dziesięć lat współpracy 
gorąco dziękował burmistrz Ferenc 
Novak: – Ta relacja jest ogromnym 
skarbem, który powinniśmy chronić  
i szanować! – powiedział i wręczył  
Sylwestrowi Lewickiemu prezent  
– zegar z wizerunkiem świętej Anny,  
patronki i Olesna, i Zalakaros. 

Nowy burmistrz Arnsbergu Ralf 
Paul Bittner, który po raz pierwszy 
zawitał i do Polski, i do Olesna, po-

witawszy zebranych po polsku, mó-

wił potem o przyszłości partnerstwa  
Olesno – Arnsberg, która oparta będzie 
nie tylko o znane już rozwiązania, ale 
także o sprawy biznesowe i wsparcie 
gospodarcze. Ralf Paul Bittner przeka-

zał burmistrzowi Olesna krucyfiks, na 
którym Chrystus wyrzeźbiony został 
w Tanzanii… 

Tę część uroczystości pięknie pod-

sumował poseł Antoni Duda: – To za-

szczyt i przyjemność być tutaj – powie-

dział. – Życzę pięknej i miłej zabawy na 
Dniach Olesna, i tego, abyście zawsze 
byli dumni z bycia obywatelami miasta 
z 810-letnią historią, na terenie którego 
błyszczy perła – kościół św. Anny…

Kulminacją uroczystej sesji Rady  
Miejskiej było wręczenie medali  
„Zasłużony dla Ziemi Oleskiej”.  
W tym roku otrzymali je: Halina 

Dni, jubileuszami piękne…

Piękna tradycja – oleski tort herbowy, który kroją burmistrzowie (od prawej) Sylwester Lewicki,  
Ralf Paul Bittner i Ferenc Novak

Burmistrz Ralf Paul Bittner  (z prawej) przekazuje burmistrzowi Sylwestrowi Lewickiemu krucyfiks,  
z lewej – wiceburmistrz Arnsbergu, Ewald Hille

Oleska róża zaklęta w drewnie – kościół św. Anny, jeden najpiękniejszy kościołów drewnianych  
w Polsce – świętuje 500-lecie konsekracji

Odznaczona medalem „Zasłużony dla Ziemi Oleskiej” Karina Duch, dyrygentka znakomitego 
miejskiego chóru OlenSis z burmistrzem Sylwestrem Lewickim i przewodniczącym Rady Miejskiej 
Henrykiem Kucharczykiem (z lewej)

– Abyście zawsze byli dumni z bycia 
obywatelami miasta z 810-letnią historią,  
na terenie którego błyszczy perła – kościół  
św. Anny… – życzył mieszkańcom Olesna 
poseł Antoni Duda
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Żórawina

Urząd Gminy Żórawina
ul. Kolejowa 6

55-020 Żórawina
tel. 71 316 51 05, 71 316 51 57

fax 71 723 49 00
urzad@zorawina.pl 
www.zorawina.pl

Międzylesie

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
pl. Wolności 1 

57-530 Międzylesie
tel. 74 812 63 27 
fax 74 812 61 26 

urzad@miedzylesie.pl
www.miedzylesie.pl

Rozmowa 
z burmistrzem Międzylesia 
TOMASZEM KORCZAKIEM

– W tym roku prawie wszy-
scy włodarze gmin narzekają na 
rynek wykonawców, a z drugiej 
strony ruszyły żwawiej finansowe 
środki unijne.

– Międzylesie nie jest zieloną 
wyspą, mamy takie same problemy 
z wykonawcami, z rozstrzyganiem 
przetargów i z cenami. Wnioski 
o unijne dofinansowania inwesty-
cji składane są bowiem jakieś dwa 
lata wcześniej, w porównaniu 
z okresem, kiedy konkursy są roz-
strzygane, kosztorysy się więc 
dezaktualizują. To dotyczy wszyst-
kich, także Międzylesia.

– Stąd niezła gimnastyka 
finansowa samorządowców…

– …która musi być, bowiem na 
tym polega m.in. wykonywanie bu-
dżetu w granicach prawa finansowe-
go i prawa o gospodarce majątkiem 
gminnym. Najważniejsze, że dzisiaj 
realizujemy wszystkie zaplanowane 
inwestycje, aczkolwiek do niektó-
rych zadań musimy dopłacać.

– Co przez ostatnie pół roku 
było priorytetem waszego samo-
rządu?

– Trudno mi mówić o jakichś 
sześciu miesiącach, ponieważ sa-
morządowa robota to wieczny ciąg 
działań i jeśli miałbym jakieś okre-
sy oddzielać, to mogę naszą pracę 
dzielić na kadencje. 
A od lat naszym 
podstawowym za-
mierzeniem jest 
budowa i n f r a -
struktury technicz-
nej i społecznej. 
Zatem m.in. budu-
jemy drogi, choć 
np. ceny tylko 
kruszywa wzrosły 
o 40 procent. Bu-
dujemy także tra-
sy single tracków, 
gdzie też mieliśmy 
problem z wyłonie-
niem wykonawcy, 
co spowodowało 
opóźnienia, ale ta-
kie perturbacje dotyczą całej Polski. 
Liczę na to, że rząd i samorząd wo-
jewódzki zauważą ten problem, 
z którym wszyscy się zmagamy.

– Jak pan ocenia mijają-
cą już kadencją samorządową 
w Międzylesiu?

– Przed czterema laty wraz 
z radą powiedzieliśmy sobie, że bę-

dziemy kontynuować przedsięwzię-
cia infrastrukturalne na terenie 
naszej gminy – ileś budów zreali-
zowaliśmy, realizujemy i będziemy 
realizować. Rada stanęła na stano-

wisku dużej dyscypliny finanso-
wej i nasze zadłużenie nie przekra-
cza dziesięciu procent. Działamy 
w obrębie własnych i pozyskanych 
środków finansowych, choć bez 
jakichś superwielkich inwestycji, 
ale wykonać można wszystko, tyl-
ko potem przychodzi trudny czas 
rozliczeń. A nam ludzie zaufali 

i nie możemy działać w myśl zasady 
„po nas choćby potop”.

– Starożytni Rzymianie pra-
wili, że „gdzie zgoda, tam zwycię-
stwo”. Jak układa się panu współ-

praca z radnymi, 
jaki był wynik sesji 
absolutoryjnej?

– Współpraca z radą 
jest merytoryczna 
i Bogu dziękować, 
że polityka jeśli na-
wet jest, to jest mar-
ginesem działalności 
rady. Zawsze uważa-
łem, że samorząd po-
winien być apolitycz-
ny i dobrze by było, 
aby od powiatu w dół 
zajmował się przede 
wszystkim sprawami 
społeczności lokalnej, 
a nie wikłał się w poli-
tykę i obsadzanie sta-

nowisk. A absolutorium to skwito-
wanie pracy burmistrza w związku 
z wykonaniem ubiegłorocznego bu-
dżetu. Budżet został wykonany, za-
dania zrealizowane, Regionalna 
Izba Obrachunkowa nie miała żad-
nych uwag, a w związku z tym abso-
lutorium jednomyślnie pozytywne. 
Za to dziękuję naszej radzie, zresztą 

Nie jesteśmy zieloną wyspą
dziękuję jej za każdą sesję, za każdy 
rok wspólnej pracy i za każdy budżet, 
który uchwalamy. A to, że się spiera-
my i że mamy nieraz inne zdania, to 
właśnie tak ma być. Ale najbardziej 
cenię sobie to, że jak się już domówi-
my po tej szarpaninie, to pamiętamy 
warunki naszej umowy. 

– Niedługo wybory samorządo-
we. Czy zdecydował się pan ubie-
gać ponownie o burmistrzowanie 
w Międzyborzu?

– O tych ważnych sprawach 
wyborczych zawsze mówię w sierp-
niu, a teraz jestem przed urlopem, 
podczas którego zdecyduję o moim 
kandydowaniu.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Tomasz Korczak
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Rozmowa 
z JANEM ŻUKOWSKIM, 
wójtem gminy Żórawina

– Wielomilionowy dług gminy 
Żórawina został znacznie zredu-
kowany, dzięki czemu otworzył 
się w gminie niemały front robót 
i zrobić można znacznie więcej.

– Zniwelowanie tych zobowią-
zań jest bezsprzecznie ogromnym 
sukcesem pracowników naszego 
urzędu i radnych. Dzięki tej kon-
sekwentnej pracy nasze zadłuże-
nie wynosi teraz tylko 12 proc., 
a przecież przed kilkunastu laty 
sięgało 93 proc. i w 2005 roku gmi-
na Żórawina była najbardziej za-
dłużoną gminą w kraju. Dzisiaj 
mamy płynność finansową, może-
my inwestować, co oznacza także, 
że pieniędzy nie zmarnowaliśmy 
i nie przejedliśmy. Za to działaliśmy 
oszczędnie i krok po kroku wycho-
dziliśmy z dużych kłopotów. A do 
tego nie zlikwidowaliśmy żadnej 
szkoły, a m.in. mamy halę sportową 
i boisko lekkoatletyczne. Poza tym 
wspieramy finansowo nasze kościo-
ły i renowację zabytków, bo to też 
jest nam potrzebne i stanowi ważną 
część naszej kultury i życia.

– Po prostu wyszliście na pro-
stą, choć w samorządach general-
nie nie dzieje się najlepiej.

– Choć dzisiaj mamy w Polsce 
demokrację, to mam osobiście żal 
do wszystkich ludzi zajmujących 

się polityką, o to, że nie doceniają 
pracy samorządowców. Jestem pe-
łen uznania dla śp. prof. Michała 
Kuleszy, jednego z twórców ustawy 
samorządowej, bowiem w dużej mie-
rze właśnie dzięki niemu samorząd 

odgrywa dzisiaj najważniejszą rolę 
w rozwoju gospodarczym, kultu-
ralnym i społecznym naszego kra-
ju. Przecież mieszkańcy nie tylko 
Żórawiny, ale również innych pol-
skich gmin, nie załatwiają zazwy-

czaj swoich problemów w urzędach 
wojewódzkich czy marszałkowskich, 
tylko rozwiązują je najczęściej 
w urzędach gmin. Tutaj załatwiamy 
gros ludzkich spraw i właśnie tutaj 
jest Polska. Dzisiaj jest w naszej gmi-

nie dzień przyjęć i mieszkańcy przy-
chodzą do mnie z wieloma swoimi 
problemami, a ja staram się – oczy-
wiście w miarę swoich możliwości – 
im pomagać. Uważam, że polscy sa-
morządowcy dobrze odrobili trudną 

przecież lekcję, a najlepszym 
tego przykładem niech będzie 
program 500+. Oczywiście, to 
rząd wprowadził ustawowo ten 
potrzebny ludziom program, 
ale wdrożyli go w życie sa-
morządowcy, którzy w całym 
kraju starają się, aby te środki 
finansowe na czas docierały 
do obywateli.

– Dobrze funkcjonujący 
samorząd gminy Żórawina 
przyciąga także inwestorów.

– Rzeczywiście tak się dzie-
je i choć nie mamy na naszym 
terenie strefy ekonomicznej, 
to zlokalizowanych jest u nas 
ponad 600 mniejszych i więk-
szych firm. Chcę też podkre-
ślić, że mamy rodzimą tłocz-

nię oleju rzepakowego, która jest 
najlepszym tego typu zakładem, i to 
nie tylko w naszym kraju i Europie. 
To producent naprawdę o świato-
wym poziomie i wybitnej renomie. 
A kiedy przed kilku laty gościłem 

Pieniędzy nie zmarnowaliśmy
u nas wszystkich unijnych mini-
strów rolnictwa, to – bez żadnej 
przesady – wyjeżdżali z Żórawiny 
zachwyceni, że tak świetnie rozwija 
się w naszej gminie rolnictwo i prze-
mysł rolno-spożywczy. A z drugiej 
strony bardzo dbamy o nasze firmy, 
o media i stan dróg, aby dojazdy 
do nich były na dobrym poziomie.

– Na mapie Polski będziecie 
chyba jedną z nielicznych gmin, 
tak pomysłowo wykorzystujących 
miejscową biogazownię…

– …która produkuje ener-
gię i będzie produkować ciepło 
– i w ten sposób ogrzeje nawet 2500 
mieszkań.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Jan Żukowski
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Gryfów Śląski

Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski
ul. Rynek 1 

59-620 Gryfów Śląski
tel. 75 781 35 52
fax 75 781 39 16

sekretariat@gryfow.pl
www.gryfow.pl

W Gryfowie Śląskim dożynki 
gminne organizowane są 
corocznie, ale w tym roku  
będą to najważniejsze dożynki  
na Dolnym Śląsku. 

– Dożynki odbędą się nad rze-

ką Kwisą, a w zasadzie w Gryfowie  
– mówi burmistrz Gryfowa Olgierd 
Poniźnik. – Rozpocznie się dolno-

śląskie święto plonów w kościele pa-

rafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej  
w Gryfowie, gdzie mszę świętą cele-

brować będzie ksiądz biskup diecezji 
legnickiej Zbigniew Kiernikowski,  
w asyście naszego proboszcza  
– księdza Krzysztofa Kurzei, dzie-

kana naszego dekanatu. Po uroczy-

stościach kościelnych uformuje się 
korowód, który przy dźwiękach 
Lubańskiej Orkiestry Dętej wraz 
z zespołami folklorystycznymi  
– „Rząsiniankami”, „Sołtysowymi  
Gryfinkami”, „Podgórzanami”  
i „Łużyczankami”, delegacjami wień-

cowymi i zaproszonymi gośćmi prze-

maszeruje nową drogą na Bulwar  
nad Kwisą. Gospodarzem doży-

nek jest marszałek województwa 

dolnośląskiego Cezary Przybylski,  
współgospodarzami tego święta 
jest naszych siedem sołectw. Gminę  
Gryfów Śląski będzie reprezentował 
jeden centralny wieniec, wykonany 
przez naszą artystkę, jednocześnie 
sołtysa Wieży, Barbarę Pasiak.

Misterium Chleba przygotuje ze-

spół „Łużyczanki” z Pobiednej pro-

wadzony przez Teresę Kęską. 
– Na ręce marszałka Przybylskie-

go i burmistrza Gryfowa zostanie 
przekazany uroczyście chleb – do-

daje burmistrz Poniźnik. – A wśród 
zaproszonych gości będą także de-

legacje zagraniczne m.in. z Sakso-

nii, Brandenburgii, Hradca Králové 
i Kraju Liberadzkiego. Chleby na 
nasze ręce przekaże starościna te-

gorocznych dolnośląskich dożynek, 
Magdalena Sawicka z Rząsin, któ-

ra wraz z mężem prowadzi 40-hek-

tarowe gospodarstwo rolne. Więk-

szość użytków rolnych stanowią   
w nim trwałe użytki zielone, a głów-

nymi uprawami są zboża i rośliny 
motylkowe przeznaczone na paszę 
dla bydła. Państwo Sawiccy specja-

lizują się w produkcji mleka, stado 

podstawowe liczy 20 krów, z których 
uzyskują ponad 100 tys. litrów mle-

ka rocznie, a najlepsze krowy biorą 
udział w wystawach zwierząt hodow-

lanych, zdobywając liczne nagrody  
i wyróżnienia. Starostą dożynek jest 
Tomasz Krawczyk z Wieży, który 
przejął gospodarstwo po swoich ro-

dzicach i wraz z żoną Joanną pro-

wadzą 170-hektarowe gospodarstwo  
o kierunku mlecznym i mięsnym. 
Mają 130 sztuk bydła, w tym 50 krów  

mlecznych, a roczna produkcja  
mleka sięga ponad 250 tys. litrów.

Tradycyjnie będą zaprezentowane 
wieńce z wszystkich dolnośląskich 
powiatów. 

– A dożynki otworzymy z mar-
szałkiem cepami – uśmiecha się  
Olgierd Poniźnik. – Uderzymy zatem 
w snopki zboża z pszenicą, a wszyst-
kim zacnym gościom podarujemy pa-

miątkowe sierpy i kalendarze żniw-

ne na rok 2019. Będzie oczywiście 
konkurs na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy, a jurorom tego konkur-
su przewodniczyć będzie Elżbieta  
Berent, kierownik wrocławskiego 
Muzeum Etnograficznego. Najpięk-

niejszy wieniec w nagrodę pojedzie 
później do Spały na ogólnopolskie 
Dożynki Prezydenckie, które trady-

cyjnie odbywają się w trzecią nie-

dzielę września. A potem koncerty  
i występy także naszych zespołów 
folklorystycznych oraz kapeli „Wę-

drowne Gitary”, która już u nas goś-
ciła, wykonując covery „Czerwonych 
Gitar”. Nie zabraknie także disco 
polo, które ostatnio cieszy się wiel-
kim powodzeniem. Zatem na koniec 

Zapraszamy serdecznie
na Dolnośląskie Dożynki Wojewódzkie!

wystąpi zespół „MAXX DANCE”. 
Serdecznie zapraszam wszystkich 
Państwa do Gryfowa Śląskiego na 
Dolnośląskie Dożynki Wojewódz-

kie i obiecuję Państwu wiele fajnych 
przeżyć i moc dobrej zabawy! Będzie 
nam niezmiernie miło Państwa gościć 
na wspaniałej i gościnnej gryfowskiej 
ziemi.  HS (TS)

Burmistrz Olgierd Poniźnik serdecznie zaprasza 
na Dolnośląskie Dożynki Wojewódzkie
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Kondratowice

Urząd Gminy w Kondratowicach
ul. Nowa 1

57-150 Prusy
tel. 71 392 60 60 , 71 392 76 81

fax 71 392 60 21
sekretariat@kondratowice.pl

www.kondratowice.pl

Rozmowa 
z wójtem gminy Kondratowice 
WOJCIECHEM BOCHNAKIEM

– Zazwyczaj rozmawiamy 
o inwestycjach i wzbogacaniu in-
frastruktury, ale może dzisiaj 
dotknijmy innych 
spraw samorządo-
wych. Ważną sfe-
rą samorządowej 
działalności jest 
wspieranie orga-
nizacji pozarzą-
dowych, w tym 
O c h o t n i c z y c h 
Straży Pożarnych, 
k lubów sporto-
wych, instytucji 
kultury, kół go-
spodyń wiejskich 
i różnego rodza-
ju stowarzyszeń. Jak to wygląda 
w gminie Kondratowice?

– Na terenie naszej gmi-
ny działają dwa stowarzyszenia 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
– w Kondratowicach i Prusach. 
OSP Kondratowice jest w krajo-
wym systemie ratownictwa gaś-
niczego, są dobrze wyposażeni 
w niezbędny sprzęt, a przed kilko-
ma dniami kupiliśmy im LUKASA 

– specjalistyczne urządzenia nie-
odzowne w ratownictwie drogo-
wym. Chcę również podkreślić, 
że coraz mniej ludzi przychodzi 
do ochotniczych jednostek pożar-
niczych, a to dlatego, że młodzi lu-
dzie wyjeżdżają przede wszystkim 

w celach zarobko-
wych. Na razie so-
bie z tym radzimy, 
a le  z auwa ż a my 
p ew n ą  t e n d e n -
cją spadkową, je-
śli chodzi o liczbę 
strażaków ochotni-
ków. Na szczęście 
dzisiaj te dwie jed-
nostki dobrze funk-
cjonują, wybudo-
wana została nowa 
remiza w Prusach, 
a przed kilku laty 

odnowiliśmy remizę w Kondra-
towicach. Strażacy mają łącznie 
trzy samochody pożarnicze – dwa 
w Kondratowicach, jeden w Pru-
sach. A w przyszłości, gdzieś za 
kilka lat, w Kondratowicach trze-
ba będzie zamienić starego stara 
na nowszy – albo całkiem nowy – 
samochód pożarniczy.

– A inne organizacje pozarzą-
dowe?

– Na naszym terenie działa-
ją trzy piłkarskie kluby sportowe 
– Olimpia Podgaj tym roku awan-
sowała do klasy okręgowej senio-
rów, a w Czarnych Kondratowice 
postawiliśmy przede wszystkim 
na szkolenie dzieci i młodzieży 
– od żaka po juniora młodszego. 
Młodzicy wygrali wszystkie me-
cze w terenowej klasie młodzi-
ków, a juniorzy młodsi wygrali 
juniorską klasę okręgową. A trzeci 
klub to Ślęza Księginice, skupia-
jąca jedynie seniorów. Na finan-
sowe wsparcie naszych piłkarzy 
przeznaczamy corocznie około 

80 tys. zł. Ponadto mamy dwa sto-
warzyszenia – w Prusach i Kon-
dratowicach – które organizują 
różne imprezy i spotkania oraz 
wycieczki dla mieszkańców naszej 
gminy. Nasi seniorzy odwiedza-
ją ciekawe miejsca w kraju, jeż-
dżą także do Czech, ale chcę pod-
kreślić, że gmina może liczyć na 
członków tych stowarzyszeń przy 
organizowaniu różnych lokalnych 
imprez, np. gminnych dożynek.

– Czy wspieracie także jakieś 
folklorystyczne zespoły?

– Oczywiście, że tak! To ze-
spół ludowy „Złotokłose”, któ-

Strażacy, sportowcy i „Złotokłose”
ry działa na naszym terenie już 
od kilku dobrych lat, nagrał też 
fajną płytę ze swoim śpiewaniem 
i wygrał Ludową Listę Przebo-
jów Polskiego Radia Wrocław. 
Jesteśmy bardzo dumni z nasze-
go zespołu reprezentującego gmi-
nę Kondratowice na różnego ro-
dzaju koncer tach, występach, 
przeglądach folklorystycznych 
i imprezach plenerowych na te-
renie całego Dolnego Śląska. 
A w październiku zespół wystą-
pi – jako przedstawiciel powiatu 
strzelińskiego – w Operze Wroc-
ławskiej na przeglądzie zespołów 
ludowych.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS) 

Kondratowice to bardzo malownicza miejscowość…

Wójt Wojciech Bochnak
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Pisząc o maleńkich, 
większych i całkiem dużych 
miejscowościach naszego kraju, 
o małych ojczyznach 
i ich gospodarzach, o sukcesach 
i problemach polskich gmin, 
miast i powiatów, od początku 
istnienia „Gminy Polskiej” 
wspieramy także działania 
polskich misjonarzy 
na Madagaskarze.

O wielu rzeczach decyduje przy-
padek. Tak też było i tutaj. Losy na-
szego miesięcznika o polskiej samo-
rządności splotły się z malgaskimi 

ścieżkami za przyczyną księdza 
Marka Maszkowskiego, misjona-
rza, lazarysty. Poznaliśmy go jesz-
cze w czasach licealnych, w Brzegu 
na Opolszczyźnie. Później każdy wy-
brał swój pomysł na życie. Ale wi-
dać po to, by znowu się spotkać… 
Ksiądz Marek Maszkowski był na-
szym przyjacielem. Był bohaterem 
tekstów w naszym miesięczniku. Był 
wielokrotnie naszym gościem. My 
byliśmy jego gośćmi. Niestety – był, 
bo 9 sierpnia minęły dwa lata od je-
go nagłej śmierci. Na zawsze został 
na Czerwonej Wyspie. Miał zale-
dwie 57 lat. Był najmłodszym z pol-

skich lazarystów pracujących wśród 
Malgaszy. Spędził tam 28 lat.

Marek pracował na południu 
Madagaskaru. To tereny, gdzie spora-
dycznie docierają osoby odwiedzają-
ce tę ogromną wyspę. Manantenina, 
Ankarana, Amboasary, Tolana-
ro… To jeden z najuboższych regio-
nów tego ogromnie biednego kraju. 
Marka już tam nie ma, ale jego misyj-
na działalności na pewno przynosi do-
bre owoce. Niestety, bez pomocy z ze-
wnątrz nie ma możliwości budowania 
lepszego jutra dla żyjących tam Mal-
gaszy. A potrzebują oni wszystkiego: 
lekarstw, żywności, materiałów bu-
dowlanych, podręczników do szkół, 
środków transportu…

Misjonarze, w tym grupa Pola-
ków ze Zgromadzenia Wincentego 
a Paulo, zabiegają o środki mate-
rialne na prowadzenie szkół, ośrod-
ków zdrowia, ratowanie upraw ryżu 

Raj, którego nie ma

i manioku po corocznych potężnych 
cyklonach niszczących południowo-
-zachodnie wybrzeże Madagaskaru. 
Nie jest łatwo. Nigdy zresztą nie było.

Czerwona Wyspa pewnie mogła-
by być rajem (przepiękne położenie, 
setki endemicznych gatunków ro-
ślin i zwierząt, ładni i przemili lu-
dzie), ale nie jest. Dzisiaj jawi się 
raczej jako miejsce zapomniane, zde-
wastowane przyrodniczo, ogarnięte 
korupcją, bezmyślnie eksploatowa-

ne przez międzynarodowe korpora-
cje. To między innymi misjonarze 
próbują chociaż w niewielkim stop-
niu zmienić tę przerażającą sytuację. 
Udać im się to może wówczas, kiedy 
znajdą wsparcie u innych.

Tomasz Miarecki

Darowiznę finansową na rzecz misji 
można przekazać na konto bankowe:

Bank Pekao S.A. 
nr rachunku: 31 1240 4533 1111 0000 5433 2487

Sekretariat Misyjny Zgromadzenia Księży Misjonarzy 
ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków
W tytule przelewu proszę wpisać: 

„Na wsparcie misji na Madagaskarze”
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Na jednym z blogów 
opisujących kilka lat temu  
wystawę na poddaszu 
Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu można 
przeczytać: „Bardzo 
podobają mi się 
te podniebne sale 
wystawiennicze, dopiero 
niedawno uwolniono je 
spod władzy pająków”.

Dzisiaj o pająkach na poddaszu 
gmachu głównego wrocławskiego 
Muzeum Narodowego nikt już nie pa-

mięta. Więcej, miejsce to – chociaż 

ze stosunkowo krótką historią – roz-

poczęło w ubiegłym miesiącu swoje 
nowe życie. Cofnijmy się jednak kilka 
lat wstecz…

Wyśniony strych
Remont poddasza Muzeum Narodo-

wego rozpoczął się wiosną 2009 roku.  
Trwał prawie dwa lata i kosztował po-

nad 13,5 mln złotych. Powierzchnia 
wystawiennicza strychu to dwa tysią-

ce sześćset metrów kwadratowych. 
Marzenia o jego adaptacji zrodziły się 
wiele lat wcześniej. Ówczesny dyrek-

tor placówki Mariusz Hermansdorfer 
śnił o miejscu, gdzie można by po-

kazać prace współczesnych artystów.  
No i w końcu sen się ziścił. Jesienią 
2011 roku, podczas Europejskiego 
Kongresu Kultury, na poddaszu za-

gościła kolekcja sztuki współczesnej 
(w posiadaniu wrocławskiego muzeum 
jest jeden z największych i najbardziej 
reprezentatywnych zbiorów sztuki XX 
i początków XXI wieku). Z mroków 
magazynów wyłoniły się dzieła Józefa  

Hałasa, Magdaleny Abakanowicz, 
Władysława Hasiora, Jerzego Nowo-

sielskiego, Jana Lebensteina, Eugeniu-

sza Gepperta, Zdzisława Jurkiewicza, 
Katarzyny Kozyry, Marty Deskur…

– Przestrzeń nowej galerii jest bar-
dzo interesująca przez podział więźby  
dachowej, ale niezwykle trudna do 
aranżacji. To będzie trochę tak jak two-

rzenie scenografii w teatrze, musimy  
w sposób bezkolizyjny połączyć sztu-

kę współczesną z architekturą – mówił  
wówczas Mariusz Hermansdorfer.

Kolejna przeprowadzka
I udało się. Prezentowana na pod-

daszu kolekcja sztuki współczesnej 
cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Była też wysoko oceniana. Wszyst-
ko to przyczyniło się pośrednio do te-

go, że zapadła decyzja o przekazaniu 
Muzeum Narodowemu we Wrocła-

wiu kolejnego obiektu, który stworzył-
by nową, jeszcze większą przestrzeń 
dla kolekcji sztuki współczesnej. I tak 
we władanie muzeum trafił Pawilon  
Czterech Kopuł. Remont, rewitali-
zacja i adaptacja tego niezwykłego 
obiektu (zaprojektowany przez Hansa  

Poelziga budynek powstał w latach 
1912-1913, w 1913 roku zaprezentowa-

no tam wystawę historyczną upamięt-
niającą setną rocznicę zwycięstwa nad 
Napoleonem, przez wiele lat należał 
do Wytwórni Filmów Fabularnych,  
w 2006 roku pawilon razem z Halą 
Stulecia został wpisany na Listę Świa-

towego Dziedzictwa UNESCO) trwa-

ła do połowy 2016 roku. I wówczas też 
Witkacy, Szajna, Beksiński, Kantor, 
Kozyra, Bałka, Althamer, Abakano-

wicz i cała reszta przeprowadzili się  
z poddasza do nowego miejsca.  
Równie niezwykłego. A poddasze?

Cudo-Twórcy
Po tym jak „współcześni” wypro-

wadzili się, najwyższa kondygnacja 
gmachu głównego Muzeum Narodo-

wego gościła kilka wystaw czasowych, 
ale cały czas przygotowywano zwie-

dzających do czegoś szczególnego. 
Tajemnica „wyciekła”, kiedy już ofi-
cjalnie obecny dyrektor muzeum Piotr 
Oszczanowski przedstawił program 
obchodów 70-lecia Muzeum Narodo-

wego we Wrocławiu. Jednym z jego 
głównych punktów było otwarcie no-

wej wystawy stałej na poddaszu. Jej 
pierwsza publiczna prezentacja odbyła 
się 13 lipca. I tak „Cudo-Twórcy” (bo 
taki tytuł nosi ta naprawdę wyjątkowa 
prezentacja) wprowadzili się na stałe 
do „podniebnych sal wystawowych”.

„Cudo-Twórcy. Rzemiosło i sztu-

ka zdobnicza – Sztuka Wschodu – 
Współczesna ceramika i szkło” to, 
jak ktoś zauważył, pomysł prze-

wrotnie prosty, ale jednocześnie 
trudny do zrealizowania. Wrocław-

skim muzealnikom, przynajmniej 
moim zdaniem, udało się to więcej 
niż dobrze. Z jednej strony przemy-

ślana aranżacja Agnieszki Sowy-

-Szenk, z drugiej praca trzech kura-

torek – Barbary Banaś, Małgorzaty  
Korżel-Kraśnej i Doroty 
Róż-Mieleckiej. Jak mówił 
tuż przed otwarciem dyrek-

tor Muzeum Narodowego 
Piotr Oszczanowski: – Ta 
wystawa ma pokazywać 
bogactwo tego wszystkie-

go, co przez stulecia nas 
otaczało, co ułatwiało nam 
funkcjonowanie, co kształ-
towało naszą wrażliwość. Chcemy 
pokazać, że my, ludzie, nie zmienia-

my się jako gatunek. Potrzeby przod-

ków towarzyszą nam, współczesnym. 

Pokazujemy to, czego człowiek po-

trzebował i potrzebuje. Ta wystawa 
to opowieść o człowieku i przedmio-

tach, które zaspokajały i zaspokajają 
jego potrzeby.

Całość nowej prezentacji na pod-

daszu składa się z trzech części. 
Pierwsza to wyroby pochodzące ze 
świata Orientu (a tutaj wśród zbio-

rów z laki niezwykle cenna szkatuł-
ka na przybory do kaligrafii). Druga 
jest opowieścią, jak człowiek zmie-

niał, doskonalił i upiększał świat,  
w którym żył, jak zaspokajał swo-

je potrzeby (komunikacja, ubiór, 
higiena, jedzenie, mieszkanie…).  

I w końcu trzecia część to 
świat szkła użytkowego, 
ozdobnego. Wizje i potrze-

by. Kruchość i piękno.
Nowe otwarcie na muze-

alnym poddaszu jest – jak 
mówią jego organizatorzy –  
dedykowane tym, którzy 
tworzyli „cuda”. Autorom 
piękna zamkniętego w for-

mach przedmiotów, które służyły  
naszym przodkom i które służą nam.

Tomasz Miarecki

Zdjęcia: Tomasz Miarecki

Poddasze. Nowe otwarcie
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Trwa „Sierpień z Komedią”, 
czyli pełnia lata… Ale już 
nadchodzi jesień, a z nią – nowy 
sezon teatralny. Dobra tradycja 
nakazuje, aby nowy sezon zacząć 
nowym spektaklem. I tej tradycji 
– tak jak tradycji „Sierpnia  
z Komedią” - Wrocławski Teatr 
Komedia także jest wierny.

– „Sierpień z Komedią” to wspól-
ne z naszymi widzami radosne przej-
ście z lata w jesień – uśmiecha się  
Wojciech Dąbrowski, który wraz  
z Pawłem Okońskim WTK prowadzi. 
– A spotkanie z nami będzie szansą na 
ochłodzenie się, bo tym razem nie pro-

ponujemy rodzinnego ciepła, ale miły 
chłodek teatralny w naszej sali…

Warto więc na pewno wybrać się na 
dwa spektakle, które łączą ze sobą po-

staci bohaterów i trudna hi-
storia burzliwych romansów 
i szczęśliwego małżeństwa. 
To Marca Camolettiego  
Pomoc domowa (16, 17  
i 25 sierpnia) i Boeing,  

boeing (23, 24 sierpnia), 
którego Pomoc domowa 

jest jakby kontynuacją. Oba 
spektakle to popis aktor-
skiego kunsztu – Dorota Wierzbicka-

-Matarrelli jako Nadia, służąca, dzięki 

której wszystko się jakoś układa, jest 
więcej niż znakomita, podobnie jak 
Wojciech Dąbrowski jako zaplątany 
romansowo Maks…

Kolejna sierpniowa (18, 19 sierp-

nia) wielka atrakcja to Nic nie gra 

dwóch Henrych – Lewisa  
i Shieldsa, i Jonathana 
Sawyera – wielki prze-

bój, uznany za najlepszą 
komedię na londyńskim 
West Endzie, laureat na-

grody Laurence Olivier 
Award. To zobowiązu-

je, ale pod wodzą reżyse-

rującego spektakl Pawła 
Okońskiego zespół WTK 
temu zobowiązaniu spro-

stał. Oto zespół amatorski 
z Politechniki (Wrocław-

skiej oczywiście, bo trady-

cja przenoszenia do Wrocła-

wia tego, co na scenie WTK 
pokazuje, została zachowa-

na…) pod wodzą Reżyse-

ra (Paweł Okoński) wysta-

wia sztukę w stylu Agathy  
Christie: dwór angielski, 
zamordowany Lord, jego  
Narzeczona, Brat Narzeczo-

nej i tak dalej… Aktorzy 
grają aktorów amatorów, niepozbie-

ranych, stremowanych. A teatr niepo-

radny w teatrze prawdziwym to sztu-

ka nieprosta bardzo, ale się Komedii 
udała! Znakomici aktorsko wszyscy, 
ale szczególnie Kinga Zabokrzycka  
(Inspicjentka) i Paweł Okoński (In-

spektor), którzy nienaturalność tea-

tralnego amatorstwa pokazać potrafili 
w sposób świetny, ani na moment się  
z owego amatorstwa nie wyśmiewając.

Kolejne wieczory to (25, 26, 30, 31 
sierpnia) dawno niewidziana na Ko-

mediowej scenie – a aktorsko świet-
na, wystarczy wspomnieć role Pawła 
Okońskiego czy Mariana Czerskiego 
– Kolacja dla głupca Francisa Vebera,  
mądra opowieść o tym, jak grupa pa-

nów w średnim wieku z tzw. towa-

rzystwa cyklicznie urządza sobie 

Z lata w jesień…
kolacje, na które zaprasza mniej inte-

ligentnych, ich zdaniem, przedstawi-
cieli społeczeństwa. Kto przyprowa-

dzi najgłupszego 
– wygrywa. Ale 
pewnego dnia,  
w wyniku kilku 
nieprzewidzia-

nych sytuacji, to 
moralnie wątpliwe przedsięwzięcie 
wymyka się spod kontroli. I okazu-

je się, że podsumowa-

niem tego, co się stało, 
winien być chyba cytat  
z klasyka, czyli wielkiego  
Mikołaja Gogola: „Z cze-

go się śmiejecie? Z siebie  
samych się śmiejecie!”. 

Czyli Sierpień w Ko-

medii trwa… A wrzesień 
w Komedii nadchodzi  
– i 16 sierpnia WTK za-

prasza na premierę Dam-

skiego biznesu Marcii 
Kash i Douga Hughensa. 

– To zabawna opo-

wieść, coś jak Pół żartem, pół serio 

– mówi Wojciech Dąbrowski. – Bo-

haterki sztuki postanowiły spełnić 
największe marzenie życia i z rozma-

chem próbują znaleźć swoje miejsce 

w ekscytującym i lukratywnym świe-

cie mody, projektując superbieliznę.  
Wszystko idzie OK, aż tu nagle za-

mieszanie, spo-

w o d o w a n e 
przez mężczyzn  
(z a z d r o snych 
mężczyzn!) i męż-

czyźni owi mu-

szą przebierać się za kobiety… Takie  
przebieranki od stu lat nas śmieszą, 
ale dla mężczyzn-aktorów to bardzo 
trudna rzecz: tak zagrać kobietę, aby 
zagrać, a nie parodiować. W każdym 
razie obiecuję, że i ja, i Paweł Okoński 
zrobimy wszystko, aby widzowie nie 
czuli się zmieszani, widząc nas na ob-

casach (bardzo trudna i bolesna sztuka 
chodzenia!) i w damskiej bieliźnie… 

Damski biznes  reżyseruje  
Wojciech Dąbrowski, muzyka jest  
dziełem Bartosza Pernala, a kostiu-

my – jakże ważne w sztuce o modzie! 
– projektuje Aleksandra Harasymo-

wicz, dla której jest to sceniczny de-

biut. Całe modowo-damsko-męskie 
zamieszanie będzie się działo w sce-

nografii Wojciecha Stefaniaka, który 
znakomitą wyobraźnię zaprezento-

wał m.in. w Nic nie gra.

Anita Tyszkowska

W dniach od 20 lipca do 24 sierpnia 
kasa Wrocławskiego Teatru Komedia będzie czynna  

od wtorku do piątku w godzinach 16.00-19.00 
oraz w weekendy na dwie godziny przed spektaklem.
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Marc Camoletti „Pomoc domowa”
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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 mieszkańca  
wrocławskiego zoo. Tytułowe okapi  

jest symbolem akcji, ale na „przy-

tulenie” czeka bardzo wiele zwie-

rząt, a każde wsparcie jest dla ogro-

du 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. 
– Pragniemy 

tworzyć zoo przy-

jazne zarówno dla 
zwierząt, jak i dla 
naszych ludzkich 
gości – mówi prezes  
Ratajszczak i ta fi-
lozofia znakomicie 
wpisuje się w akcję  
„Gmino, przytul 
okapi”, bowiem 
wspa rc ie  gm in 
to pomoc w utrzymaniu i rozwoju  
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 apa-

ratem fotograficznym urucha-

mianym fotokomórką. Niezwykle 
rzadkie, zagrożone wyginięciem 
zwierzę żyje na małym terytorium,  
w niedostępnych, wilgotnych la-

sach równikowych Demokratycznej 
Republiki Konga, w rejonach Uele, 

Ituri i Aruwimi, a ogrody zoolo-

giczne są dla okapi jedną z szans  
na przetrwanie.

„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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Rynkowy 
bigos
»	W porównaniu do 2016 ro-

ku, wpływy podatkowe w ubie-

głym roku wzrosły w Polsce  
o ponad 40 mld zł. Natomiast de-

ficyt budżetu państwa wyniósł 
25,4 mld zł i był o 20,8 mld zł 
mniejszy niż w 2016 roku.
»	Jak podał magazyn  

„Inside”, z powodu długotrwa-

łych upałów i związanej z tym 
wzmożonej produkcji piwa, bro-

warom w Niemczech zaczęło 
brakować skrzynek do transpor-
tu chmielowego napoju.
»	Z materiałów przygoto-

wanych przez NBP wynika, że 
na koniec czerwca tego roku  
w obiegu znajdowało się 2,04 mld 
sztuk banknotów, a ich wartość 
wyniosła około 202,8 mld zł. Dla 
porównania, dziesięć lat temu, 
czyli w drugim kwartale 2008 
roku, banknotów w obiegu było  
1,03 mld sztuk, a ich wartość wy-

nosiła 88,2 mld zł.
»	Jak podał „Forbes”,  

Argentyna znalazła się w obli-
czu kolejnego już, dziewiątego 
bankructwa. Chwilowo przed 
ekonomiczną katastrofą urato-

wał ją kredyt z MFW o wartości  
50 mld dolarów.
»	Połowa firm w Polsce jest 

zarejestrowana w dziewięciu naj-
większych miastach mających 
powyżej 300 tys. mieszkańców. 
Ale najlepiej biznes rozwija się 
w pięciu największych aglome-

racjach – warszawskiej, poznań-

skiej, wrocławskiej, krakowskiej 
oraz na Górnym Śląsku. 
»	Parlamentarzyści powoła-

li komisję śledczą ds. VAT. Czy 
uda się jej rozwikłać tajemnicę 
III RP związaną ze zniknięciem  
z budżetu państwa setek miliar-
dów złotych?
»	Niedawno dziennikarze 

„The Telegraph” informowali, że 
z Wlk. Brytanii do Polski trafia-

ło rocznie ponad 12 tys. ton odpa-

dów plastikowych. W materiale 
mowa jest o „mafii śmieciowej”, 
która za milionowe łapówki przyj-
mowała odpady z krajów, które 
chciały się pozbyć plastiku.
»	Najczęściej płatności opóź-

niają polskie przedsiębiorstwa  
z branży budowlanej – wynika  
z badań przeprowadzonych na 
zlecenie Biura Informacji Gospo-

darczej InfoMonitor.
Do rynkowego garnka zaglądał

Tomasz Miarecki
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Nie stworzono 
spójnego i skutecznie 
działającego systemu 
gospodarowania 
zużytymi bateriami. 
Firmy zbierające je 
są praktycznie poza 
kontrolą i nadzorem 
inspekcji środowiska. 
Dlatego nie wiadomo, 
jaki jest rzeczywisty 
poziom odzyskiwania 
ich w Polsce. Brakuje 
także dogodnie 
zlokalizowanych 
punktów, gdzie można 
je oddać.

Zawarte w bateriach i akumula-

torach metale ciężkie (m.in. ołów, 
kadm, rtęć) oraz 
elektrolity są groź-

ne dla środowiska 
i zdrowia czło-

wieka. Dlatego 
istotne jest nale-

żyte obchodzenie 
się z nimi. Pań-

stwa członkow-

skie Unii Europej-
skiej zobowiązane 
są m.in. do wpro-

wadzenia systemu 
ich zbierania oraz 
unieszkodl iwia-

nia. Wprowadza-

jący je na rynek 
mają obowiązek 
zorganizowania i sfinansowania 
systemu zbierania, przetwarzania, 

recyklingu i unieszkodliwiania  
zużytych baterii i akumulatorów.

Baza pomoże?
Niestety, w wielu krajach Euro-

py, w tym także w Polsce, zbiór i re-

cykling baterii i akumulatorów nie 
wygląda dobrze. Raport na ten te-

mat przygotowali m.in. inspektorzy 
Najwyższej Izby Kontroli. Twier-
dzą oni, że sytuację może zmie-

nić uruchomiona na początku 
2018 roku baza danych o odpa-

dach. Stanie się ona istotnym na-

rzędziem nadzoru nad rynkiem ba-

terii i akumulatorów. Pozwoli także 
na rzetelne gromadzenie i przetwa-

rzanie danych dotyczących sytua-

cji na tym rynku. W szczególności 
dzięki bazie można pokazać rzeczy-

wiste poziomy zbie-

rania zużytych bate-

rii i akumulatorów 
przenośnych. Nieste-

ty, nie jest ona jeszcze 
w pełni funkcjonalna 
i stanie się to dopiero  
w 2020 roku. 

Zadanie 
dla samorządów

Aby zwiększyć po-

ziom zbierania zuży-

tych baterii, poprawy 
wymagają także kam-

panie informacyjne  
i edukacyjne zachę-

cające do segregowa-

nia ich i oddawania do odpowied-

nich punktów, a nie wyrzucania do 

śmieci. Prowadzone przez gminy 
działania sprowadzały się przede 
wszystkim do udostępniania infor-
macji dotyczących zasad 
segregacji i zbiera-

nia odpadów na 
tablicach 
ogło-

szeń, na stronach BIP oraz na stro-

nach internetowych gminy, a także 
kolportowania ulotek i broszur po-

święconych tej tematyce. Tak pro-

wadzone kampanie informacyjne 
okazały się niesku-

teczne. Nie wpłynę-

ły na zwiększenie 
poziomu zbiera-

nia zużytych bate-

rii. Jest on niewielki 
szczególnie na tere-

nie gmin wiejskich.

Prawo 
– do naprawy

Bolączką syste-

mu gospodarowania 
zużytymi bateriami jest także brak 
rozwiązań prawnych, które powodo-

wałyby, że punkty ich segregowania 
powstawałyby jak najbliżej miejsc 
zamieszkania. Większość skontrolo-

wanych gmin utworzyło stacjonarne 
punkty selektywnego zbierania od-

padów (PSZOK). Część (33 proc.) 
zrobiła to z opóźnieniem (dopiero  
w 2016 r.). Jednak udział PSZOK  
w procesie zbierania zużytych baterii 
i akumulatorów był znikomy. I tak, 
w większości zbadanych gmin za 
pośrednictwem PSZOK nie zebrano  

w okresie od 2015 
roku do  I półro-

cza roku 2017 ani 
jednej zużytej ba-

terii i akumulato-

ra. Powodem jest 
m.in. mała dostęp-

ność PSZOK-ów. 
Tylko w nieco ponad 44 proc. 

kontrolowanych gmin utworzono 
dodatkowe, poza PSZOK, miejsca 
odbioru takich odpadów na terenie 
jednostek użyteczności publicznej. 

Najczęściej były 
one zlokalizowane 
w siedzibach urzę-

dów. Niezależnie 
od nich, na terenie 
gmin funkcjonowa-

ły miejsca odbio-

ru zużytych baterii  
i akumulatorów zor-
ganizowane przez 
firmy recyklingo-

we niepowiązane  
z samorządami.

Źle funkcjonujący system go-

spodarowania zużytymi bateria-

mi powoduje, że część z nich trafia  
na wysypiska śmieci. 

(nik,tm)

Są wizytówką wielu 
miejscowości i mogą pochwalić 
się długoletnią historią. 
Mazowieckie zabytki, bo nich 
mowa, czekają wielkie zmiany. 

Dzięki wsparciu samorządu  
Mazowsza w wysokości 5 mln zł, 
w 67 zabytkowych obiektach regio-

nu przeprowadzone zostaną remonty 
oraz prace konserwatorskie i restau-

ratorskie. Dofinansowanie otrzyma 
również 11 projektów z subregionu 
radomskiego.

– To bardzo ważne wsparcie, które 
daje możliwość uratowania wielu cen-

nych perełek architektury. W przy-

padku obiektów zabytkowych jest to  

o tyle istotne, że wszelkie prace zwią-

zane z ich odnową wymagają nie tylko 
wiele pracy, ale przede wszystkim du-

żych nakładów finansowych – mówi  
Rafał Rajkowski, członek Zarządu 
Województwa Mazowieckiego.

W sumie do urzędu marszał-
kowskiego wpłynęły 144 projekty, 
na łączną kwotę 21 mln zł. Każdy 
z nich zakładał przeprowadzenie 
robót budowlanych oraz prac kon-

serwatorskich i restauratorskich. 
Podczas oceny komisja brała pod 
uwagę m.in. stan zachowania za-

bytku, jego wartość historyczną, 
artystyczną, kulturową i nauko-

wą, dostępność dla turystów oraz  
kosztorys prac.

O dotację mógł ubiegać się każdy, 
kto jest właścicielem bądź posiadaczem 
zabytku wpisanego do rejestru lub po-

siada taki zabytek w trwałym zarządzie 
i posiada tytuł prawny do zabytku. Po-

nadto wszystkie obiekty powinny znaj-
dować się na terenie województwa ma-

zowieckiego i być wpisane do rejestru 
zabytków. Wnioskodawcy mogli ubie-

gać się maksymalnie o 200 tys. zł.
Dotacje z budżetu Mazowsza bę-

dzie można przeznaczyć na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane. Za te pieniądze 
będzie można m.in. sporządzać eks-
pertyzy techniczne i konserwatorskie, 
przeprowadzać badania konserwator-
skie lub architektoniczne, opracowy-

wać dokumentację czy program prac 
konserwatorskich.

Ponadto pieniędzmi z budżetu  
Mazowsza będzie można zapłacić 
za wykonanie projektu budowlanego 
czy projektu odtworzenia kompozycji 
wnętrz. Wnioskujący mogą się rów-

nież ubiegać o wsparcie na zabezpie-

czenie zabytków. To również szansa 
na dofinansowanie do zakupu i mon-

tażu instalacji przeciwwłamaniowej  
i przeciwpożarowej. Wsparcie będzie 
można również przeznaczyć na wy-

eksponowanie istniejących, oryginal-
nych elementów zabytkowych parków 
lub ogrodów. Muszą być one jednak 
również wpisane do rejestru zabytków. 

(umwm)

Finansowanie przeszłości

Wielkie psucie świata

Zużyte przenośne baterie  
i akumulatory użytkownicy 
końcowi powinni 
przekazywać do miejsc 
odbioru (przystosowanych 
pojemników zlokalizowanych 
np. w placówkach 
oświatowych i handlowych, 
urzędach pocztowych, 
administracji i innych). 
Natomiast zużyte baterie  
i akumulatory samochodowe 
oraz przemysłowe 
powinny zostać zwrócone 
sprzedawcom detalicznym 
lub hurtowym.

Według danych European 
Portable Battery Association 
(EPBA), w 2014 r. w krajach 
Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i Szwajcarii 
wprowadzono do obrotu 
łącznie 214 mln ton (około 
10,2 mld sztuk) przenośnych 
baterii i akumulatorów,  
z czego w 2015 r. zebrano 
średnio około 41 proc.
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Starostwo Powiatowe w Kłodzku – str. 7 Czernica – str. 6
Międzylesie – str. 13

Żmigród – str. 9Wąsosz – str. 10 Syców – str. 9

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

– Na początku myślałem, że 
to wakacyjna ściema podobna do 
wirtualnej pumy wędrującej po 
całym kraju, ale wygląda na to, 
że rzeczywiście w okolicach Kon-
stancina-Jeziornej przebywa oko-
ło pięciometrowy pyton tygrysi. 

– Nie da się wykluczyć, że jakie-

muś hodowcy znudził się jego pyton 
lub stał się za duży – i go wypuścił. 
Natomiast pewności żadnej nie ma, 
bowiem wylinkę można podrzucić, 
a pięciometrowa wylinka może nale-

żeć do trzymetrowego wę-

ża, ponieważ ona mocno 
się rozciąga i najczęściej 
jest o 30 procent dłuższa 
niźli jej właściciel. Myślę 
zatem, że jeśli wąż tam 
bytuje, to na pewno nie 
jest to taki potwór, jakim 
przedstawiają go media.  

Poza tym przypuszczam, 
że wąż, który przez wie-

le lat żywił się szczura-

mi, będzie miał niewiel-
kie możliwości łowieckie, 
a nocne temperatury po-

niżej dwudziestu stopni 
spowodują, że przez długi 
czas będzie nieaktywny. 

To zwierzę skazane jest na śmierć  
– wcześniej czy później – jak się 
tylko ochłodzi i przyjdą deszcze. 
Niestety, brak odpowiedzialności 
w hodowaniu dzikich zwierząt jest 
ogromny i rosnący. Coraz więcej 
ludzi chce mieć zwierzęta egzotycz-

ne – nie tylko w Polsce – i handel 
dzikimi zwierzętami błyskawicznie 
rośnie. Wśród tych okazów są zwie-

rzęta skrajnie niebezpieczne, jest 
moda na zwierzęta jadowite i duże 
koty – i to jest fatalne.

– W USA pytony birmańskie 
zabiły kilku swoich opiekunów…

– …ale tam jest jeszcze inny 
problem, bowiem pytony siatko-

we, tygrysie, birmańskie i ciemno-

skóre dostały się na bagna Florydy 
i powodują hekatombę rodzimej  
fauny.

– Widziałem dokument, w któ-
rym w Tajlandii dziecko jeździ-
ło na wielkim pytonie i zastana-
wiałem się, kiedy skończy się to  
tragedią.

– Media pokazują takie historie 
jako ciekawostki, nie zastanawiając 
się nad konsekwencjami tych prze-

kazów. Nie tak dawno 
w jednym z programów 
telewizyjnych ukazał 
się program o właś-

cicielu lemura, który  
wozi go sobie w sa-

mochodzie. A przecież lemury ma-

ją potężne uzębienie i mogą stać się 
agresywne. Ponadto wielu ludzi ma 
małe małpki, które dorastają i po 
jakimś czasie zaczynają walczyć  
o przywództwo w stadzie, a dysponują  
niezłym orężem do tej walki.

– Dlaczego ludzie hodują nie-
bezpieczne zwierzęta?

– Sądzę, że wpływa na to kil-
ka czynników, przede wszystkim 
człowieka zawsze ciekawiły dzi-
kie zwierzęta i nikt, przygarniając 
pierwszego wilczka, nie zakładał, 

że za kilka tysięcy lat będą jamni-
ki, sznaucery czy pekińczyki. Za-

tem zwierzęta udomowiono przez 
ciekawość, dzięki której powstały 
także ogrody zoologiczne. A ponad-

to niebezpieczne dzikie zwierzęta 
zwożono na monarsze dwory i choć 

Zwierzęta są nieprzewidywalne społeczeństwa się zmieniły i roz-

winęły, to pod tym atawistycznym 
względem mało się zmieniliśmy. 
Ponadto media w głupi sposób pro-

mują niektóre zachowania i pokazu-

ją np. hodowcę lwa, miło bawiącego 
się ze swoim pupi-
lem, ale to wszystko 
jest do czasu. Zwie-

rzęta są nieprzewidy-

walne, mówią innym 
językiem niż ludzie  

i my się z nimi często nie dogadu-

jemy. Można się dogadać z psem, 
który owszem, ma silny instynkt 
społeczny, ale przecież mimo tego 
instynktu jest niemało przypadków 
zagryzień ludzi przez psy.

– Czy sądzi pan, że w pol-
skich domach mogą być hodowa-
ne śmiertelnie niebezpieczne żmi-
je sykliwe, tajpany czy mamby  
czarne?

– Tajpany pewnie z trudem, bar-
dziej prawdopodobne są mamby 
czarne, a na pewno żmije sykliwe  

i kobry, które są dostępne w han-

dlu. W Polsce są dwie duże kolekcje  
gadów jadowitych.

– Ale nie idźmy tą drogą…
– Nie idźmy, bo to nikomu do ni-

czego nie jest potrzebne!
Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Kobra mozambicka
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Pyton ciemnoskóry
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