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Kolejny już raz wybraliśmy się na wyprawę z Biurem Podróży „Horyzonty”. Tym razem przyszedł 
czas na przyrodniczą eskapadę do Brazylii, a ściślej biorąc do najdzikszej części  
tego wspaniałego kraju, do Pantanalu – wspaniałej aluwialnej równiny. Mogliśmy fotografować 
m.in. kajmany, kapibary, wydry olbrzymie, wielkie mrówkojady, warany teju, iguany,  
wyjce, kapucynki, aguti i wspaniałe ptaki. Ponadto, a może przede wszystkim,  
upamiętnialiśmy jaguary, których spotkaliśmy kilka.

Idziemy w dobrym kierunku

Kąty nigdy nie będą  
mi obojętne

Przed nami ciężka praca

– Ostatnie cztery lata były zbyt krótkim okresem, aby 
zrealizować wszelkie projekty… Na to potrzeba czasu, ale 
idziemy w dobrym kierunku i najważniejsze jest to, że mogę 
polegać na pracownikach urzędu i innych ludziach pracujących 
wraz ze mną i wokół mnie, ludziach, którzy świetnie działają. 
Przede wszystkim stąd biorą się sukcesy gminy Czernica 
– uśmiecha się wójt WŁODZIMIERZ CHLEBOSZ.

– Jestem wdzięczny mieszkańcom naszej gminy za to, że 
pozwolili mi przez dwadzieścia lat zarządzać tą wspaniałą gminą 
– był to dla mnie prawdziwy zaszczyt. Dobrze pamiętam, jak 
przed dwudziestu laty, 29 października 1998 roku, składałem 
przysięgę i marzyłem o tym, abym miał możliwość zarządzać 
tym miastem i gminą więcej niż jedną kadencję – mówi 
burmistrz Kątów Wrocławskich ANTONI KOPEĆ. 

– Jestem bardzo wdzięczny wszystkim tym, którzy zechcieli 
oddać na mnie swoje głosy. Wynik 78 proc. poparcia jest dla 
mnie naprawdę satysfakcjonujący i wzmacnia moją ochotę 
do jeszcze lepszej pracy i realizacji naprawdę dużych zadań 
infrastrukturalnych. Czeka nas bardzo ciężka praca, bowiem 
przygotowaliśmy już kilka dużych projektów, które będą 
realizowane w kilku najbliższych latach – podkreśla 
burmistrz Olesna SYLWESTER LEWICKI.

W drugiej turze wyborów samorządowych w rowerowej stolicy Dolnego Śląska – Miliczu 
(na zdjęciu: nowe milickie ścieżki rowerowe) mieszkańcy wybrali solidność, pracowitość, 
doświadczenie oraz nowoczesność i postawili na dotychczasowego gospodarza gminy, 
burmistrza PIOTRA LECHA, na którego zagłosowało 5044 wyborców, co stanowi 56,97 procent 
głosów. Widać wyraźnie, iż miejscowa społeczność doceniła liczbę inwestycji  
zrealizowanych przez milicki samorząd w ostatnich latach i pokaźny skok cywilizacyjny, 
który dzięki temu został dokonany. 

Strategia przynosząca sukcesy
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Tropem jaguarów i ariranii
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Mity, fakty, opowiastki
Druga tura wyborów za nami,  

w 649 gminach rozstrzygnięto, kto 

będzie nimi zarządzał w kolejnej – teraz 

już pięcioletniej – kadencji i komu 

zaufali obywatele Rzeczypospolitej. 

Wygrała przede wszystkim demokracja 

– wybory samorządowe generalnie są 

ważne – incydentów z nimi związanych 

i naruszeń prawa wyborczego było 

stosunkowo niewiele, niezmiernie zaś 

istotne jest to, iż frekwencja wyborcza 

była wyższa niż przed czterema laty.  

Do frekwencji notowanych  

w państwach Europy Zachodniej 

brakuje nam wprawdzie jeszcze sporo, 

ale zmienia się w tej mierze w Polsce na 

lepsze i wyraźnie widać, że coraz więcej 

rodaków zaczyna wierzyć w siłę swych 

głosów przy urnach, i w to, że naprawdę 

mogą zmieniać rzeczywistość. A jeśli 

chodzi o polityków, to wygrali wszyscy 

i wszyscy jak jeden mąż odtrąbili 

wiktorię. Prawo i Sprawiedliwość 

znacznie poprawiło swój stan 

posiadania w sejmikach wojewódzkich. 

Do tej pory PiS rządziło tylko w jednym 

województwie, teraz samodzielnie 

sprawować będzie rządy w sześciu.  

PiS poparli także wyborcy  

w wielu gminach wiejskich i małych 

miasteczkach. Za to Koalicja 

Obywatelska wygrała w większości 

miast wojewódzkich, a partia rządząca 

na 105 miast prezydenckich  

zwyciężyła jedynie w pięciu.  

W programach telewizyjnych widać,  

jak ze zwycięstw cieszą się wszyscy  

bez wyjątku i właśnie o to przede 

wszystkim chodzi, aby radość i miłość 

zwyciężały nad zawiścią, złością  

i ponuractwem. Wprawdzie niektórzy 

mówią, że politycy zgłupieli już do 

szczętu, że cieszą się jak głupi do sera  

i częściej powinni odwiedzać gabinety 

psychiatryczne i psychoanalityków, 

ale to są osądy złośliwe i niezbyt 

przemyślane. Niedługo już wybory do 

Europarlamentu, później prezydenckie 

i parlamentarne i znowu czeka nas, 

zwykłych zjadaczy chleba, dużo 

radosnych chwil i wszechogarniającego 

optymizmu. Na ten festiwal miłych 

odczuć już dzisiaj powinniśmy się 

dobrze i merytorycznie przygotować.

• • •

Niestety, w niektórych miejscach 

w Polsce dał się odczuć brak 

odpowiednich kandydatów do 

sprawowania samorządowej władzy  

i – moim zdaniem – spowodowane 

jest to albo odpływem rozumnych 

ludzi z tych miejsc, albo trudnościami 

związanymi z interpretacją 

obowiązującego prawa  

lub z negowaniem wszystkiego  

co prawidłowe i mądre. Sztandarowymi 

przykładami takich zachowań elektoratu 

były ostatnie wybory samorządowe 

w gminach Oława (woj. dolnośląskie) 

i Daszyna (woj. łódzkie). Wójta gminy 

Oława Jana K. zatrzymano w kwietniu 

tego roku, ponieważ jest podejrzany  

o przyjęcie korzyści majątkowej  

w zamian za zachowanie stanowiące 

naruszenie przepisów prawa. 

Przestępstwo owo zagrożone jest karą 

od roku do dziesięciu lat pozbawienia 

wolności, a śledztwo prowadzi 

Podlaski Wydział Zamiejscowy 

Prokuratury Krajowej, dlatego wniosek 

o aresztowanie samorządowca trafił 

do Sądu Rejonowego w Białymstoku, 

który na areszt się nie zgodził. 

Samorządowiec zapłacił 30 tys. zł 

poręczenia majątkowego i został 

zawieszony w czynnościach służbowych 

wójta gminy Oława. To jednak  

nie przeszkodziło podejrzanemu  

o łapownictwo Janowi K. w ubieganiu 

się o ponowne wójtowanie w gminie 

Oława. Wójt wystartował w wyborach  

z listy Komitetu Wyborczego Miejsko- 

-Gminnego Zrzeszenia Ludowych 

Zespołów Sportowych w Oławie, miał 

jednego kontrkandydata, a wybory 

wygrał, zdobywając 50,45 proc. głosów. 

Dla ulubieńca społeczności gminy 

Oława Jana K. jego pierepałki z prawem 

nie są pierwszyzną, ponieważ  

przed laty też przestał być wójtem,  

gdy postanowił kierować samochodem 

na podwójnym gazie. 

Za to w gminie Daszyna dotychczasowy 

wójt Zbigniew W. (43 lata) był jedynym 

kandydatem na włodarza gminy  

i w plebiscycie za jego wyborem na 

trzecią kadencję opowiedziało się  

72,4 proc. głosujących (740 osób),  

a przeciwko sprawowaniu przez niego 

władzy głosowało 27,6 proc. (281 osób). 

Zatem wójt wybory wygrał, ale szkopuł 

w tym, że samorządowiec od pięciu 

miesięcy przebywa w tymczasowym 

areszcie i jest podejrzany o popełnienie 

92 przestępstw dotyczących wyłudzeń 

dotacji. Wójt został zatrzymany  

w kwietniu jako jedna z jedenastu osób, 

które według Prokuratury Okręgowej  

w Łodzi działały w zorganizowanej 

grupie przestępczej. Zdaniem śledczych, 

w latach 2009-2017 grupa ta wyłudziła 

na szkodę Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa nawet 

11 mln zł dotacji, a kryminalna 

działalność polegała na wyłudzaniu 

dofinansowania w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego w rolnictwie. 

Zbigniewowi W. przedłużono areszt 

do 16 listopada, a zgodnie z prawem 

będzie mógł sprawować funkcję wójta 

do ewentualnego prawomocnego 

skazania go przez sąd. Wtedy to 

jego mandat zostanie wygaszony na 

wniosek wojewody, a do czasu nowych 

przedterminowych wyborów gminą 

będzie rządził komisarz.

• • •

Niejasna jest również sytuacja prezydent 

Łodzi Hanny Zdanowskiej, która  

w wyborach samorządowych w cuglach 

zwyciężyła z ponad 70-procentowym 

poparciem, a jej komitet zdominował 

również radę miejską, uzyskując  

32 mandaty. Ale Sąd Apelacyjny w Łodzi 

podtrzymał karę 20 tys. zł grzywny 

dla pani prezydent i 25 tys. zł dla jej 

życiowego partnera Włodzimierza G.,  

którzy przed dziesięciu laty przedstawili 

nieprawdę w akcie notarialnym 

sprzedaży mieszkania, umowie 

przedwstępnej i we wniosku o kredyt 

w banku. Z jednej strony wyrok 

nieskazujący Zdanowską na karę 

pozbawienia wolności nie uniemożliwił 

jej startowania w wyborach, ale według 

ustawy o samorządzie terytorialnym, 

osoba skazana prawomocnym wyrokiem 

nie może sprawować funkcji  

w samorządzie. Głos w tej sprawie 

zabrało wielu prawników i polityków 

oraz przewodniczący Państwowej 

Komisji Wyborczej, który powiedział,  

że jego zdaniem Hanna Zdanowska 

może sprawować prezydencki urząd  

w Łodzi. Co będzie niebawem w Łodzi? 

Dokładnie nie wiemy, ale zapewne  

niezła polityczna zadyma.

• • •

Natomiast w Rabce-Zdroju zdarzyła 

się historia podobna do łódzkiej. Przed 

rokiem burmistrz Rabki Ewa Przybył 

została prawomocnie skazana za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego. Sąd skazał ją na grzywnę 

za niedopełnienie obowiązków, ale pani 

burmistrz wzięła udział w wyborach. 

Jednak nie weszła do drugiej tury.

Podglądacz samorządowy

Wrocławskie Muzeum 
Narodowe obchodzi  
swoje 70. urodziny  
w roku 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości.  
Te dwie rocznice budują 
obraz wielu tegorocznych 
przedsięwzięć, które  
odbywają się w Gmachu 
Głównym MN, jak również  
w jego oddziałach.

W setną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości Muzeum Naro-

dowe we Wrocławiu przygotowało po-

kaz malowidła Jana Styki „Polonia”. 
To wielkoformatowe płótno powstało  
z okazji 100. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, którą świętowa-

no we Lwowie w 1891 roku. Przez lata 
obraz można było oglądać 
we lwowskim ratuszu. Po 
1945 roku dzieło współau-

tora „Panoramy Racławic-

kiej” trafiło do Wrocławia, 
ale pokazywane było spo-

radycznie. Teraz jest szansa 
na zapoznania się z tą pla-

styczna alegorią. I chociaż 
wielu zarzuca obrazowi nie-

dostatki malarskie, to „Polonia” bro-

ni się swoim patriotycznym przeka-

zem. Pod krzyżem gromadzą się tłumy 
wszystkich stanów – szlachta, chłopi  

i mieszczanie składają hołd 
naczelnikowi Tadeuszowi 
Kościuszce wiodącemu lud 
zbrojny w kosy do walki  
o wolność. Na kolanach ja-

snogórski paulin ksiądz 
Augustyn Kordecki i war-
szawski szewc Jan Kiliński.  
Szable unoszą wysoko ge-

nerał Kazimierz Pułaski, 
książę Józef Poniatowski, generał  
Henryk Dąbrowski. Natchniony Adam 

Mickiewicz na czele twórców i uczo-

nych – jest Słowacki, Kraszewski, 
Krasiński, Ujejski… Dostrzegamy  
Klaudynę z Działyńskich Potocką  
i Tadeusza Rejtana…

Obraz Styki wymaga pewnego 
omówienia, „oprowadzenia” i to zo-

stało przygotowane przez kurator wy-

stawy Beatę Stragierowicz. Poza tym  
Muzeum Narodowe proponuje rów-

nież zwiedzanie z prelekcją, z czego 
warto skorzystać. Szczególnie nama-

wiamy do tego szkoły, dla których 
wrocławska placówka przygotowała 

specjalny cykl edukacyjny, na który  
– poza spotkaniem z „Polonią” –  
składa się również wizyta w Pano-

ramie Racławickiej oraz w Pawilo-

nie Czterech Kopuł. W tym ostatnim 
poza stałymi wystawami przygoto-

wany został specjalny pokaz trzech 
obrazów Edwarda Dwurnika i jed-

na praca rzeźbiarska Jerzego Beresia.  
To próba pokazania smutnych lat osiem-

dziesiątych, które jednocześnie były 
też czasem budowania społeczeństwa  
obywatelskiego.

Niepodległościowy akcent  
w Muzeum Narodowym to również 
pokaz plakatów patriotycznych, które 
przed laty podarował wrocławskie-

mu muzeum prof. Marian Morelowski 
(1884-1963). Możemy obejrzeć kilka 
prac, które odegrały ważną rolę w mo-

bilizowaniu Polaków podczas wojny 
1920 roku. To również szansa na przy-

pomnienie sylwetki prof. Morelow-

skiego – wybitnego historyka sztuki, 
dzięki któremu po traktacie ryskim  
z marca 1921 roku do Polski z terenów 
Rosji sowieckiej wróciło wiele bezcen-

nych dzieł sztuki.
• • • 

Przypomnę w tym miejscu rów-

nież o wyjątkowej wystawie rzeźb 
Henry’ego Moore’a w Pawilonie Czte-

rech Kopuł. Nie powinniśmy też prze-

Radość z Niepodległej

gapić dwóch wystaw w Muzeum Et-
nograficznym („Piękno duszy metalu” 
– zadziwiające prace kowala Ryszarda 
Mazura oraz „Modelarze pamięci” – 
rzeźby, które są ważnym śladem naszej 
przeszłości).  (tmm)

Po 1945 roku plakaty ze zbiorów prof. Mariana 
Morelowskiego przyjechały do Wrocławia z Wilna. 
Na publiczny pokaz czekały wiele, wiele lat… 
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Dzieło współautora „Panoramy Racławickiej” powstało z okazji 100. rocznicy uchwalenia  
Konstytucji 3 Maja, którą świętowano we Lwowie w 1891 roku. Rocznicowe uroczystości były 
manifestacją polskości. Nadano im widowiskową oprawę plastyczną. Jednak najważniejszym 
wydarzeniem obchodów była prezentacja malowidła Jana Styki „Polonia” 
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W Złotym Stoku, w Starej 
Kruszarni, 24 września 
dolnośląscy samorządowcy 
spotkali się na walnym 
zgromadzeniu sygnatariuszy 
Deklaracji Sudeckiej 
i Porozumienia Sudety, 
podczas którego przyjęto 
projekt Strategii Rozwoju 
Sudety 2030 – mimo braku 
quorum. Gospodarzami tego 
historycznego wydarzenia 
byli burmistrz Złotego Stoku 
GRAŻYNA ORCZYK 
i prezydent Wałbrzycha 
ROMAN SZEŁEMEJ. 
A wśród uczestników spotkania 
byli m.in. wicemarszałek 
dolnośląska IWONA KRAWCZYK 
i wicewojewoda dolnośląski 
KAMIL ZIELIŃSKI 
oraz radni sejmiku 
ZBIGNIEW SZCZYGIEŁ 
i CZESŁAW KRĘCICHWOST. 

A wszystko rozpoczęło się 
w grudniu w roku 2017, kiedy to 
przedstawiciele 107 samorządów 
południa i południowego zachodu 
Dolnego Śląska podpisali we Wle-
niu Deklarację Sudecką, wyrażając 
w niej wolę podjęcia wspólnych 
działań na rzecz poprawy warun-
ków życia mieszkańców i szybsze-
go rozwoju gospodarczego tej części 
województwa. Wtedy to sygnata-
riusze zobowiązali się do stworze-
nia planu modernizacji i rozwoju 

subregionów wałbrzyskiego i jele-
niogórskiego – Strategii Rozwoju 
Sudety 2030.

Wielomiesięczna praca
Najważniejsze jest to, że wielo-

miesięczna praca samorządowców 
z południowo-zachodniej części wo-
jewództwa dolnośląskiego, spotka-
nia i działania prowadzone z zespo-
łem Uniwersytetu Wrocławskiego 
kierowanym przez prof. Stanisława 
Korenika, przygotowującym i opra-
cowującym Strategię, doprowadziły 
do wypracowania ostatecznej wersji 
dokumentu. 

Warto podkreślić, iż Strategia 
Rozwoju Sudety 2030 powstała przy 
zastosowaniu innowacyjnego po-
dejścia opartego na terytorializacji 

rozwoju, a koncepcja ta – zgodnie 
z polityką spójności Unii Europej-
skiej na lata 2021-2027 – ukierun-
kowana jest na budowę spójności 
terytorialnej w oparciu o specyfi-
kę danego obszaru oraz wzmacnia-
nie tożsamości poprzez aktywizację 
społeczności lokalnej. 

Integrować i rozwijać
– Samych uwag do Strategii by-

ło ponad 500, z tego prawie 90 pro-
cent postulatów zostało w pełni lub 
częściowo uwzględnionych – mówił 
w Złotym Stoku prof. Stanisław 
Korenik. – Strategia ta ma dwa istot-
ne zadania. Ma integrować i rozwi-
jać, co nie jest łatwe. Przykładowo 
Strategia Aglomeracji Wrocławskiej 
miała tylko jeden cel – integrację. 

A w Strategii Sude-
ty 2030 najważniejsze 
są: rozwój, współpraca 
i dobrobyt, a z jej reali-
zacji skorzysta nie tyl-
ko region, ale także cała 
gospodarka narodowa.

W Strategii dużą wa-
gę przywiązuje się do 
aspektu społecznego za-
pisanych celów i przed-
sięwzięć strategicznych 
– m.in. poprawy jako-
ści życia oraz ożywiania 
obszaru poprzez akty-
wizowanie społeczno-
ści lokalnych, ale tak-
że przyciągania nowych 

mieszkańców, w tym 
ludzi młodych, któ-
rzy wyjechali na stu-
dia do dużych miast, 
m.in. Wrocławia. 
Powrót i zatrzyma-
nie „ucieczki” ludzi 
młodych jest wa-
runkiem koniecz-
nym dynamicznego 
w przyszłości rozwoju 
obszaru Sudetów. 

Aby było to moż-
liwe, koniecznych 
jest wiele kierun-
ków działań pozwa-
lających na nadro-
bienie zapóźnienia rozwojowego, 
m.in.: likwidacja wykluczenia ko-
munikacyjnego, wspieranie tworze-

nia atrakcyjnych miejsc pracy oraz 
warunków do zakładania własnej 
działalności gospodarczej, poprawa 
atrakcyjności inwestycyjnej i roz-
wój szerokopasmowego internetu, 
ochrona zasobów i ich rewitalizacja 
na płaszczyznach kulturowej, eko-
nomicznej i społecznej, utrzymanie 
i poprawa jakości środowiska i ogra-
niczenie niskiej emisji oraz popra-
wa warunków życia, w tym ogra-
niczenie wykluczenia społecznego 
oraz atrakcyjna oferta mieszkaniowa 
i kulturalno-rekreacyjna.

Razem można więcej
Dzięki współpracy i integracji po-

wstają nowe możliwości, które były 
dotąd w niewystarcza-
jącym stopniu wyko-
rzystane, a związane 
są ze współpracą po-
nadlokalną dla osiąg-
nięcia wyższych celów 
i zwiększenia efek-
tywności podejmowa-
nych przedsięwzięć. 
Warto zaznaczyć, iż 
koncepcja współpracy 
w ramach Porozumie-
nia Sudeckiego wnosi 
ze sobą efekt synergii, 
który nie mógłby zo-
stać osiągnięty w in-
dywidualnych działa-

niach. Oznacza to, że współpracując, 
po prostu można osiągnąć więcej.

Sławomir Henrykowski

Na tegorocznej edycji TT Warsaw 
będzie około 500 wystawców 
z ponad 50 krajów, 
a przedstawiciele 
branży turystycznej, 
oprócz spotkań na stoiskach, 
będą mieli okazję 
wziąć udział w licznych 
wydarzeniach dedykowanych 
profesjonalistom.

26. Międzynarodowe Targi 
Turystyczne TT Warsaw odbędą się 
w dniach 22-24 listopada w Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie. Kon-
ferencje, seminaria, prezentacje, pa-
nele dyskusyjne i spotkania B2B 
zapewnią szeroki dostęp do wiedzy 
i informacji oraz pozwolą na posze-
rzenie horyzontów i nawiązanie no-
wych kontaktów, a konkursy umoż-
liwią uhonorowanie wyróżniających 
się w ocenianych obszarach krajów, 
regionów i poszczególnych przed-
siębiorców. A ponieważ branża tu-
rystyczna to bardzo ważny element 
rozwoju samorządów, to i dla przed-
stawicieli JST będzie sporo interesu-
jących spotkań.

Prawo bardziej zrozumiałe
W gąszczu prawnych zawiłości 

potrafią zagubić się nawet fachow-
cy. Sprzyja temu duża liczba zmian 
wprowadzana w krótkim czasie. 
Na pytanie: „Czy potrzebne są zmiany 
w dyrektywie turystycznej oraz ustawie 
o imprezach turystycznych i powiąza-
nych usługach turystycznych?” odpo-
wiedzą eksperci Europejskiej 
Organizacji Związków Biur 
Podróży Unii Europejskiej. 
Ta organizacja pojawia się na 
targach po raz pierwszy w ro-
li partnera merytorycznego. 
Podobnej tematyce, ale wi-
dzianej z innej perspektywy, 
poświęcony będzie zorganizowany 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
panel dyskusyjny „Reforma prawa tu-
rystycznego – pierwsze doświadczenia 
i dalsze kroki na przyszłość”. Branżow-
cy przekonają się, jak wygląda problem 
z punktu widzenia ustawodawcy.

Trudny sezon 
turystyki wyjazdowej

Wydawać by się mogło, że se-
zon letni 2018 to jedno pasmo suk-

cesów. Fachowcy wiedzą jednak, że 
za tą fasadą kryją się liczne proble-
my i konflikty. Wiele zapewne wy-
jaśni organizowana przez dziennik 
„Rzeczpospolita” oraz portal tury-
styka.rp.pl konferencja „Lato 2018 
– sezon marzeń, czy sezon porażek? 
Rynek turystyki wyjazdowej w wa-
runkach bezwzględnej konkurencji”. 

Eksperci podsumują wyniki i przed-
stawią ocenę mijającego roku w tu-
rystyce wyjazdowej. Przedstawiony 
zostanie również bilans pierwszych 
miesięcy działania ustawy o impre-
zach turystycznych, z którego będzie 
wynikać, kto zyskał, a kto stracił na 
jej wprowadzeniu. Wiele zaintereso-
wania powinna wzbudzić analiza, czy 
obecne zabezpieczenia touroperato-
rów są wystarczające oraz jakie zmia-
ny zachodzą na rynku czarterów.

Nie tylko zagranica
Turystyka przyjazdowa i turysty-

ka krajowa również znalazły swo-
je miejsce w merytorycznej części 
targów. Rosnące zainteresowanie 
agroturystyką znajdzie odzwiercied-
lenie w seminarium „Promocja ofer-
ty turystyki wiejskiej”, przygotowa-
nym przez Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Agroturystyka 
będzie też jednym z wiodących 
tematów spotkania „Lubel-
skie. Smakuj życie”, na któ-
re zapraszają Urząd Marszał-
kowski i Lubelska Regionalna 
Organizacja Turystyczna.

Wątpl iwości związane 
z propozycją wprowadzenia w Pol-
sce opłaty turystycznej zostaną po-
ruszone w trakcie debaty zorganizo-
wanej przez portal WaszaTurystyka.
pl. Uczestnicy będą dyskutować, ja-
kie byłyby zalety jej wprowadzenia, 
dokąd powinny być kierowane uzy-
skane z niej pieniądze i jak powinny 
być one dzielone, a także, jak opłata 
funkcjonuje w innych krajach euro-
pejskich. Swoje zdanie przedstawią 
eksperci, reprezentujący środowisko 

naukowe, lokalne i regionalne or-
ganizacje turystyczne, izby gospo-
darcze, władze samorządowe oraz 
Ministerstwo Finansów.

Aktywnie i fair play
Targową nowością jest konkurs 

„AcTTive”, dedykowany promocji 
turystyki aktywnej, która rozwija się 
niezwykle dynamicznie. Wzrost za-
interesowania tą formą wypoczynku, 
zarówno w turystyce wyjazdowej, 
jak i przyjazdowej oraz krajowej, 
jest wyraźnie zauważalny. Konkurs 
„AcTTive” to szansa na wyróżnie-
nie najciekawszych propozycji w tej 
dziedzinie. „Homo Turisticus” wrósł 
już w targową tradycję. Po raz kolej-
ny nagrodzone zostaną najbardziej 
oryginalne i profesjonalne stoiska 
targowe.

Konkurs Fair Play Turystyki Pol-
skiej o Kryształowy Globus prze-
znaczony jest dla przedsiębiorców 
z branży turystycznej, których dzia-
łalność opiera się na zasadzie uczci-
wości oraz lojalności wobec klientów 
i kontrahentów. 

(mt)

W imię wspólnego dobra

Smakuj życie i rób biznes

W Złotym Stoku dolnośląscy samorządowcy spotkali się na walnym zgromadzeniu sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej 
i Porozumienia Sudety

Strategia Rozwoju 
Sudety 2030 powstała przy 
zastosowaniu innowacyjnego 
podejścia opartego na 
terytorializacji rozwoju, 
a koncepcja ta – zgodnie 
z polityką spójności Unii 
Europejskiej na lata 2021-
-2027 – ukierunkowana 
jest na budowę spójności 
terytorialnej w oparciu 
o specyfi kę danego obszaru 
oraz wzmacnianie tożsamości 
poprzez aktywizację 
społeczności lokalnej.
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Fenomenalnym 
występem  
Monteverdi Choir 
oraz Orchestre 
Révolutionnaire  
et Romantique pod 
batutą Sir JOHNA ELIOTA 
GARDINERA zakończył 
się 16 września  
53. Międzynarodowy 
Festiwal Wratislavia 
Cantans im. Andrzeja 
Markowskiego.  
Finałowy koncert 
przeszedł chyba 
najśmielsze oczekiwania 
licznie zgromadzonej  
w NFM publiczności. Był 
wyzwoleńczym triumfem 
nad ograniczeniami 
ludzkiej egzystencji  
i nad śmiercią. 

Messa da Requiem Verdiego, naj-
mocniejszy punkt programu Wra-

tislavii, stała się dla słuchaczy po-

rażającym przeżyciem, muzycznym  
i wręcz mistycznym. Zespoły Gar-
dinera stworzyły na-

strój pełen kontrastów 
– od żarliwej, pokor-
nej modlitwy pierw-

szych taktów, po ogień 
w obłędnie wykona-

nym Dies Irae. Chór 
śpiewał jak natchnio-

ny i to zarówno w mi-
strzowskich fugach, jak też w lirycz-

nym, rozmodlonym, pełnym prostoty  
Agnus Dei. Zróżnicowanie dynamicz-

ne od szeptu po krzyk, nieskazitelna 
dykcja, najwyższy poziom stopliwo-

ści barwy głosów i nieprawdopodob-

na precyzja wykonawcza to tylko nie-

liczne cechy warsztatu Monteverdi  
Choir. Z kolei Orchestre Révolu-

tionnaire et Romantique jest obok  
The English Baroque Soloists ze-

społem należącym do najlepszych 
orkiestr na świecie, spe-

cjalizujących się w wyko-

nawstwie „historycznym”. 
Ekspresja partii orkiestro-

wej Requiem, jej barwność 
i wielowymiarowość zo-

stała wydobyta w każdym 
calu. Gardiner był dla ze-

społów niczym prorok, za 
którego wizją podążyli tak 
artyści, jak słuchacze. Nie od dziś 
wiadomo, że dyrygent ten ma niesły-

chaną intuicję w doborze śpiewaków. 
Jasny sopran (Corinne Winters) oraz 
liryczny tenor (Edgaras Montvidas) 
doskonale komponowały się z aksa-

mitnym mezzosopranem (Ann Hal-
lenberg) oraz genialnym wokalnie  
i aktorsko basem (Gianluca Buratto).

Śpiewanie – potęga słodka
Tegoroczna Wratislavia mieni-

ła się barwami bitew napoleońskich 
i potyczek miłosnych. Prezentowa-

ła również odkrycia ze świata nauki.  
W pamięć zapadły świetnie wykona-

ne przez La Compagnia del Madri-
gale madrygały Monteverdiego oraz 
utwory innych barokowych kompo-

zytorów włoskich. Niezwykle cieka-

Potęga wyzwolenia

sopranistki Sandrine Piau oraz  
Symfonia fis-moll „Pożegnalna”.

Wielkim odkryciem ostatnich lat 
są utwory z kolekcji Daniela Sartoriu-

sa, zawierającej m.in. około 400 dru-

ków muzycznych wydanych głównie 
w Wenecji w latach 1610-1655, a prze-

chowywanych w Bibliotece Uniwer-
syteckiej we Wrocławiu. Ensemble 
Imaginarium wykonał prawie dwu-

godzinny program złożony z canzon, 
ricercat, sinfonii, sonat i fantazji. Kie-

rownik artystyczny zespołu – jeden  
z największych skrzypków specjali-
zujących się w wykonawstwie muzy-

ki dawnej, Enrico Onofri – stworzył 
wraz z klawesynistą Lucą Guglielmi 
i lutnistą Simonem Vellerotonda na-

strój, pełen zarówno wirtuozerii, jak 
i nostalgii. Największym odkryciem 

kompozytorskim i interpretacyjnym 
były dla mnie anonimowe fantazje  
na skrzypce solo oraz Fantazja 

Stephena Nau (ok. 1600-1647), któ-

ra pod względem trudności technicz-

nych i wyrazowych sprawiała wra-

żenie 24 Kaprysów na skrzypce solo 

Paganiniego w stylistyce barokowej, 
skomasowanych w jednym utworze. 

Agnieszka Misiak 

Trudno nazwać Jazztopad 
festiwalem stricte jazzowym, 
bo nie da się sprowadzić jazzu 
tylko do jednego gatunku. 
Jazz to współczesny język 
komunikacji, który w moim 
przekonaniu zawiera w sobie 
wszelkie „rodzaje” muzyki  
i jest mieszanką kultur  
z całego świata. 

Taki też będzie tegorocz-

ny Jazztopad, który podzieliłem 
tym razem na dwie części. Pierw-

szy weekend to zderzenie legendy  
z tym, co w dzisiejszej scenie 
jazzowej najświeższe i, zarówno 
według mnie, jak i wielu krytyków, 
najciekawsze. Z jednej strony rzad-

ka okazja do wysłuchania recitalu 
Chicka Corei, z drugiej – możli-
wość poznania dwóch formacji, 
które w ciągu ostatnich kilkunastu 
miesięcy zrobiły niewiarygodną 
karierę na świecie: Sons of Kemet 
pod wodzą Shabaki Hutchingsa  
i zespołu kierowanego przez  
Jaimie Branch, której ostatnia pły-

ta uplasowała się na szczycie nie-

malże wszystkich podsumowań 
2017 roku. Festiwalowe koncerty  
tych grup będą ich jedynymi  
występami w Polsce w tym roku.

Druga część festiwalu to przede 
wszystkim projekty przygotowane 
specjalnie dla Jazztopadu i odkrycia 
muzyczne, które prezentujemy już 
od kilku edycji.

Czekają nas premiery utworów 
takich artystów jak Brad Mehldau, 
Avishai Cohen (trębacz) i Amir  
ElSaffar, a także prawykonanie 

kompozycji zespołu Australian Art 
Orchestra. Po raz pierwszy w due-

cie zagrają genialni bębniarze: le-

gendarny Hamid Drake i mistrz au-

stralijsko-koreańskiej improwizacji 
Simon Barker. Zajrzymy też do mu-

zycznego tygla w Vancouver oraz 
na coraz ciekawsze sceny – włoską 
i francuską.

Na finał: Esperanza Spalding, 
która pojawi się we Wrocławiu po 
raz pierwszy i wystąpi z progra-

mem przygotowanym specjalnie dla  
Jazztopadu.

Oczywiście nie zabraknie też 
koncertów w mieszkaniach, spot-
kań z artystami, projektów dla dzieci  
i warsztatów.

Do zobaczenia na Jazztopad  
Festival!

Piotr Turkiewicz

Dyrektor artystyczny Jazztopad Festival 

Fenomenalnym występem Monteverdi Choir oraz Orchestre Révolutionnaire et Romantique pod batutą Sir Johna Eliota Gardinera zakończył się 53. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans
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One thing that sticks in my mind is that jazz means freedom and openness (…).
It’s not exclusive, but inclusive, which is the whole spirit of jazz.

Herbie Hancock
Ciągle mam w głowie tę jedną myśl, że jazz oznacza wolność i otwartość (…).
Nie jest ekskluzywny, lecz dostępny dla wszystkich, i to jest właśnie cały duch jazzu.

we było też wrocławskie prawykona-

nie opery Elżbiety Sikory Madame  

Curie w reżyserii Marka Weissa. Anna  
Mikołajczyk znakomicie poradziła so-

bie z wymagającą wokalnie i aktorsko 
główną rolą. Obok niej 
zwrócili moją uwagę 
swymi kreacjami sce-

nicznymi Paweł Ska-

łuba i Tomasz Rak. 
Na pochwałę zasłuży-

ła też Orkiestra NMF 
Filharmonia Wroc-

ławska oraz Polski  
Chór Kameralny Schola Cantorum 
Gedanensis pod batutą Wojciecha  
Michniewskiego.

Szczególnie wzruszający był wy-

stęp Narodowego Chóru Ukrainy  
Dumka. Artyści zaprezentowali  
utwory wokalne H.M. Góreckie-

go oraz kompozytorów ukraińskich 
i rosyjskich. W mistrzowsko wy-

konanych pieśniach stworzyli na-

strój słowiańskiej medytacji. Zaska-

kiwali piękną polszczyzną i pełnią 
brzmienia w rodzimym re-

pertuarze. Solo Oksany  
Nikitiuk na długo pozosta-

nie w pamięci.
Wątki związane z „Wy-

zwoleniem” (tytuł tegorocz-

nego festiwalu) zostały pod-

jęte również na sobotnim 
koncercie, w programie, któ-

ry zawierał m.in.: 6 Bagatel  
op. 9 Weberna, Ode to Napoleon  
Buonaparte op. 41 Schönberga  
i Der Tribun Kagela z 1979 roku. Ten 
ostatni utwór, wykreowany przez Wie-

sława Cichego (zarówno w warstwie ak-

torskiej, jak i reżyserskiej),zelektryzował 
publiczność, stanowiąc świetną  
satyrę polityczną.

Haydn z Antoninim 
i muzykalia z Wrocławia

Giovanni Antonini, dyrektor arty-

styczny festiwalu, od kilku lat reali-
zuje monumentalny projekt nagrania 
wszystkich symfonii Haydna. Podczas 
Wratislavii zaprezentował dzieła ojca 
klasycyzmu wraz z zespołem Il Giar-
dino Armonico oraz Chórem NFM. 
Szczególnie piękne były interpretacje  
Sceny Berenice ze zjawiskowym solo  

Chick Corea

www.nfm.wroclaw.pl 
www.jazztopad.pl
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Żórawina

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

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

Rozmowa 
z JANEM ŻUKOWSKIM, 
wójtem gminy Żórawina

– Serdecznie gratuluję panu 
przekonywającego zwycięstwa 
w wyborach samorządowych 
w pierwszej turze!

– Rzeczywiście jest to znacząca 
wygrana, za którą serdecznie dzięku-
ję wyborcom – mieszkańcom gmi-
ny Żórawina, którzy generalnie rzecz 
biorąc docenili moją pracę w minio-
nej kadencji, obdarzyli mnie ponow-
nie zaufaniem, powierzając mi zarzą-
dzanie naszą gminą w najbliższych 
pięciu latach. Właśnie to zaufanie 
ludzi jest dla mnie najcenniejszą na-
grodą i zobowiązuje mnie do jesz-
cze większego wysiłku i do lepszej 
pracy na rzecz całej naszej żórawiń-
skiej społeczności. Za to jestem bar-
dzo wyborcom wdzięczny. Chcę też 
podkreślić, iż wydłużenie kadencji 
o rok postrzegam pozytywnie, bo-
wiem przez cztery lata trudno było 
zrealizować wszystkie plany. Niestety, 
cykl inwestycyjny jest dość żmudny 
i skomplikowany i aby zrealizować 
jakąkolwiek inwestycję, trzeba naj-
pierw opracować odpowiednią doku-
mentację, kosztorys, zorganizować 

przetarg oraz pozyskać na nią środki 
finansowe. To wydłużenie kadencji jest 
– moim zdaniem – prawidłowe 
i przyniesie konkretne efekty.

– Mieszkańcom podoba się dro-
ga rozwojowa, którą idzie od lat 
gmina Żórawina 
i zgadzają się z prio-
rytetami wytyczony-
mi przez wasz samo-
rząd…

– …a ja mam prak-
tycznie codzienny 
kontakt z mieszkań-
cami gminy i nie ro-
biłem żadnej kampa-
nii wyborczej. Nic nie 
obiecywałem, tylko re-
alizuję przedsięwzię-
cia najbardziej oczeki-
wane przez ludzi. Na 
pierwszym miejscu 
mamy bezpieczeństwo 
mieszkańców, drogi 
i chodniki, oświetlenie oraz oświatę, 
przedszkola i żłobki, czyli stawiamy 
na to, co ludziom jest do życia najpil-
niejsze. A przy okazji dziękuję zespo-
łowi redakcyjnemu samorządowego 
miesięcznika „Gmina Polska” – gaze-
ty na wysokim poziomie, obejmującej 
m.in. Dolny Śląsk i Opolszczyznę – za 

wieloletnie wsparcie i świetną promo-
cję gminy Żórawina.

– Dziękuję za te miłe słowa, ale 
wracając do wyborów, to myślę, że 
najważniejszym w nich wygranym 
była demokracja…

– …i samorządy, które kolejny 
raz udowodniły, że są potrzebne dla 
rozwoju naszego kraju i są solą pol-
skiej ziemi. A jeśli będzie w nich 
mniej polityki, to tym lepiej dla nich. 
Pamiętam do dziś spotkanie ze 
świętej pamięci prof. Zbigniewem 
Brzezińskim, który powiedział wte-

Najpierw liczy się człowiek
dy, że „najpierw liczy się człowiek, 
a dopiero później jego przynależność 
polityczna” i właśnie w samorządzie 
to się dobrze sprawdza.

– Patrząc na wyniki ostatnich 
wyborów w Żórawinie, myślę, że 
choć upłynęło już kilkanaście lat, to 
ludzie dalej pamiętają czasy, które 
– delikatnie mówiąc – dla gminy nie 
były najlepsze. Przed rokiem 2004 
ówczesne władze gminy doprowa-
dziły do ruiny finansowej, olbrzy-

miego zadłużenia, był prze-
cież zarząd komisaryczny 
i pojawił się prokurator. 
Dopiero gdy pan zaczął 
zarządzać gminą, weszła 
ona na normalne tory roz-
wojowe i powoli niwelowała 
zadłużenie, co trwało wiele 
lat. Mieszkańcy wiedzą do-
skonale, że właśnie dzięki 
panu gmina wykaraskała 
się z niemałej opresji, po 
prostu wyszła na prostą. 
Ludzie tego nie zapomnieli 
i to było widać podczas 
ostatnich wyborów.

– Gdy zdecydowałem 
przed laty, aby zostać wój-

tem gminy Żórawina, to zdawa-
łem sobie sprawę z tego, że przede 
mną bardzo trudne zadanie wypro-
wadzenia gminy z zapaści finanso-
wej. Żórawina należała do dziesię-
ciu gmin najbardziej zadłużonych 
w Polsce, a dzisiaj jesteśmy jedną 
z najlepiej rozwijających się gmin 

w kraju. Przed kilkunastu laty mieli-
śmy 93 proc. zadłużenia, a teraz jest 
to tylko 10 proc. Dzięki pracy – nie 
tylko wójta, ale także radnych, sołty-
sów i urzędników oraz mieszkańców, 
naszej gminy nie podzielono, została 
na mapie administracyjnej kraju, ma 
płynność finansową i dobrze się roz-
wija. A przed nami wielkie inwesty-
cje infrastrukturalne, m.in. budowa 
kanalizacji za kilkanaście milionów 
złotych oraz gazyfikacja i nowoczes-
ny program związany z biogazownią 
działającą przy fermie trzody chlew-
nej i produkującą energię i ciepło, 
którym chcemy ogrzewać przynaj-
mniej 2500 mieszkań.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Jan Żukowski
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Polityka krajowa 
zagościła w samorządach
Rozmowa 
z ROMANEM POTOCKIM, 
starostą wrocławskim

– Dzisiaj nie wiadomo jeszcze, 
czy dalej będzie pan starostą wro-
cławskim, ponieważ w samorzą-
dzie powiatowym są inne reguły 
gry niż w samorządach gminnych, 
przy wyborach prezydentów, bur-
mistrzów czy wójtów. W powiatach 
bowiem spotykamy się z układan-
kami politycznymi i koalicyjnymi. 
Proszę powiedzieć, jak pan ocenia 
ostatnie wybory samorządowe?

– Na pewno wyniki wyborów są 
dużym zaskoczeniem, bowiem anali-
zując dzisiaj to, co się wydarzyło pod-
czas ostatnich wyborów samorządo-
wych, doszliśmy do wniosku, iż do 
samorządów gminnych i powiatowych 
niestety wdarła się polityka krajowa. 
Odnotowano w tych wyborach bardzo 
dobre wyniki Prawa i Sprawiedliwości 
oraz komitetu Platforma .Nowoczesna 
Koalicja Obywatelska. Patrząc na nasz 
powiat, widzimy, że najlepsze wyniki 
wyborcze partie polityczne osiągnęły 
w miejscowościach położonych najbli-
żej Wrocławia.

– O czym to świadczy?
– O tym, że wraz z dynamicz-

nym rozwojem osadnictwa nowi 
mieszkańcy, którzy wprowadzają 
się na teren powiatu wrocławskie-
go, nie znając dobrze 
kandydatów z komi-
tetów pozapartyjnych 
– choćby kandydatów 
z mojego Komitetu Ini-
cjatywa Samorządowa – 
głosowali nie na konkret-
ne osoby, tylko na partie 
polityczne, z którymi się 
identyfikowali lub sym-
patyzowali. Natomiast 
w miejscowościach poło-
żonych dalej od Wrocła-
wia głosowano inaczej, 
na konkretne, znane wy-
borcom osoby. Komitet 
Wyborczy Inicjatywa 
Samorządowa powstał dwa miesią-
ce temu i mimo tego, że zdobyliśmy 
jedynie trzy mandaty, to naprawdę 
jestem zadowolony z naszego wyni-
ku, tym bardziej że nie mieliśmy du-
żo czasu na przeprowadzenie więk-
szej kampanii wyborczej – a przecież 
powiat wrocławski to 9 gmin i prawie 

250 miejscowości. Chcę też podkre-
ślić, że byliśmy chyba jedynym ko-
mitetem składającym się w połowie 
z kobiet, wystawiliśmy pełne listy 
i jako jeden z nielicznych powiato-

wych dolnośląskich komitetów wy-
borczych zorganizowaliśmy konwen-
cję samorządową. Poza tym w naszym 
komitecie honorowym znalazły się 
znane nazw iska, niezwiązane z polity-
ką – m.in. prof. Roman Kołacz i dyrek-
tor Szpitala Wojewódzkiego we Wro-
cławiu prof. Wojciech Witkiewicz.

– Kto spoza pana komitetu do-
stał się do Rady Powiatu Wrocław-
skiego?

– Sześć mandatów zdobyła 
Platforma .Nowoczesna Koalicja 

Obywatelska, sześć manda-
tów uzyskało Prawo i Spra-
wiedliwość, pięciu radnych 
będzie z komitetu Bezpar-
tyjni dla Powiatu, którego 
liderem był Andrzej Szawan 
i czterech z komitetu 
Porozumienie dla Powiatu 
Andrzeja Wąsika. Jeden 
tylko mandat uzyskało Pol-
skie Stronnictwo Ludowe, 
które moim zdaniem jest 
największym przegranym 
w tegorocznych wyborach, 
bowiem w ostatniej kaden-
cji w Radzie Powiatu za-
siadało aż ośmiu radnych 

z PSL-u. Natomiast pozytywnym za-
skoczeniem jest frekwencja wybor-
cza, która średnio wyniosła około 
60 proc. i optymistyczne jest to, iż lu-
dzie zaczęli dostrzegać, że ich głosy 
w samorządzie po prostu się liczą. 
Teraz trwają różne rozmowy koali-
cyjne, których celem jest wyłonienie 

Starosta Roman Potocki
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starosty, wicestarosty i całego Zarządu 
Powiatu Wrocławskiego oraz prze-
wodniczącego Rady Powiatu.

– Wybory w gminach należą-
cych do powiatu wrocławskiego 
przyniosły spore zmiany…

– …i po pierwszej turze wybo-
rów doszło do rozstrzygnięć w sied-
miu gminach. W dwóch – Długołęce 
i Kątach Wrocławskich – o tym, kto 
będzie nimi zarządzać przesądzi-
ła druga, zaskakująca tura. Wielo-
letnia wójt Iwona Agnieszka Łebek 
po osiemnastu latach sprawowania 
funkcji wójta gminy Długołęka stra-
ciła swoje stanowisko, przegrywając 
w drugiej turze z Wojciechem Błoń-
skim. Przegrał także prawdziwy gu-
ru samorządowej roboty – Antoni 
Kopeć, który od dwudziestu lat był 
burmistrzem Kątów Wrocławskich. 
Tak właśnie wygląda praca w samo-
rządzie, w którym nigdy nie do koń-
ca wiadomo, co się może wydarzyć. 
Nowego wójta mamy także w gminie 
Jordanów Śląski – został nim nasz 
były radny powiatowy Paweł Filip-
czak, natomiast nowym burmistrzem 
Sobótki został Mirosław Jarosz.

– Tak naprawdę to wygrała de-
mokracja, a czy wygrali ludzie, to 
okaże się w najbliższej przyszłości…

– …i ja także podzielam ten 
pogląd.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

www.powiatwroclawski.pl
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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
urzad@zmigrod.com.pl
www.zmigrod.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 MACIEJEM AWIŻENIEM, 
starostą kłodzkim

– Rok 2018 w Powiecie Kłodz-
kim był okresem wytężonej pra-
cy, niemałych sukcesów i pozy-
skanych dużych zewnętrznych 
środków finansowych. Do takich 
lat w tym Powiecie mogliśmy się 
już przyzwyczaić, choć każdy 
rok jest przecież inny. A przecież 
na początku kadencji kłopotów 
było całkiem sporo.

– Kiedy rozpoczynałem przed 
dwiema kadencjami pracę w sta-

rostwie, Powiat Kłodzki był po-

tężnie zadłużony i wtedy jedynie 
myślałem, co robić, aby zamknął 
się budżet i abyśmy mogli spłacić 
zobowiązania. Teraz dużo zobo-

wiązań finansowych z poprzednich 
kadencji zostało już spłaconych  
i mogliśmy sięgnąć nie tylko po 
zewnętrzne pieniądze na inwe-

stycje – w tym 20 mln zł z Unii  
Europejskiej, ponad 6 mln zł z bu-

dżetu państwa i prawie 5 mln zł  
od innych samorządów. Warto  
też podkreślić, że w tym roku  
Powiat K łodzk i przeznaczył 
ze swego budżetu na inwestycje  
ponad 16 mln zł.

– Co w tej kadencji było wa-
szym inwestycyjnym priorytetem?

– Na pewno drogi, których w na-

szym powiecie jest bardzo wiele. 
Mamy ponad 700 km dróg powiato-

wych, a trzeba zdawać sobie sprawę 

z tego, że powiat istnieje od dwu-

dziestu lat, jednak drogi nie były 
remontowane od lat sześćdziesięciu 
lub dłużej.

– To trochę jak beczka bez 
dna…

– …ale z drugiej strony sama za-

sada pomocniczości samorządu po-

lega na tym, że robimy to, czego za 
nas nikt inny nie zrobi. Nie chce-

my konkurować z przedsiębiorcami, 
którzy dróg nie zrobią, choć mogą 

się dołożyć do ich powstania – jak 
na przykład kamieniołomy. A prze-

cież drogi są niezbędne do wszech-

stronnego lokalnego rozwoju i stąd 
od dwóch kadencji priorytetem  
Powiatu Kłodzkiego są właśnie dro-

Przyszłość nasza świetlana
gi. Mam nadzieję, że w następnej 
kadencji też tak będzie, ale też coraz 
większy strumień pieniędzy trzeba 
będzie skierować na służbę zdrowia.

– Rozwój powiatu kłodzkie-
go, wielu uzdrowisk i całej Ziemi  
Kłodzkiej byłby szybszy, gdy-
by powstała wreszcie droga S8  
z prawdziwego zdarzenia. Powiat 
Kłodzki konsekwentnie od lat  
o to zabiega.

– Możemy tylko 
lobbować za tą inwe-

stycją, naciskać, pro-

sić lub dorzucać się do 
niektórych projektów 
i to robimy. Tak uda-

ło się przecież wy-

budować obwodnicę 
Kłodzka i już teraz do 
Lądka-Zdroju, Stronia 
Śląskiego, na Czarną 
Górę można swobod-

nie dojechać. Warto też 
podkreślić, że w tym 
roku Główny Urząd 
Statystyczny obwieś-

cił, iż najlepiej rozwija-

jącym się turystycznie 
terenem jest właśnie  
Ziemia Kłodzka. Ale  
z drugiej strony dzi-

siejsza przepustowość trasy S8 jest 
jaka jest, a jest bardzo mierna i to 
trzeba jak najszybciej poprawić.  
W poprzedniej kadencji udało się 
doprowadzić do wpisania „ósemki”  
do programu krajowego dróg,  

a w tej kadencji wydawane są pie-

niądze na opracowanie dokumen-

tacji tej inwestycji. Niezależnie od 
tego, jaki wariant tej trasy zostanie 
przyjęty, dzisiaj wydawane są pie-

niądze na przygotowanie dokumen-

tacji i może znajdą się też środki 
finansowe na realizację tak bardzo 
potrzebnej naszemu regionowi in-

westycji. Wtedy w roku 2024 bę-

dzie można pojechać pierwszymi 
odcinkami tej trasy.

– Jaka pańskim zdaniem bę-
dzie najbliższa przyszłość Powiatu 
Kłodzkiego?

– Będzie to zapewne przyszłość 
świetlana (uśmiech).

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Starosta Maciej Awiżeń
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Rozmowa z ROBERTEM 
LEWANDOWSKIM, 
burmistrzem Żmigrodu

– Rozmawiamy 31 październi-
ka, na kilka dni przed drugą turą 
wyborów samorządowych, która 
już pana nie dotyczy, ponieważ zo-
stał pan burmistrzem Żmigrodu  
w pierwszej turze z poparciem  
85,2 proc…

– …i jest to nawet lepszy wynik 
niż osiągnięcie prezydenta Wałbrzy-

cha Romana Szełemeja, tylko że ja 
nie miałem nawet jednego kontrkan-

dydata.
– I nie miał pan nawet z kim 

przegrać…
– …choć był w naszym kraju 

przypadek, że jeden z kandydatów na 
włodarza w jednej z gmin otrzymał 
więcej głosów na „nie” niż na „tak”  
i przegrał sam ze sobą.

– Ale pan wygrał z Robertem 
Lewandowskim, a mówiąc poważ-
nie, to mieszkańcy gminy Żmigród 
zdali swój obywatelski egzamin ce-
lująco: chciało się im pójść do urn 
wyborczych i pokazać niezbicie, że 
doceniają swojego burmistrza, jego 
dotychczasową pracę i udzielić mu 
swojego poparcia. Serdecznie panu 

gratuluję tego przekonywającego 
zwycięstwa w imieniu redakcji mie-
sięcznika „Gmina Polska”! A taki 
mandat, jaki pan otrzymał od ludzi, 
to naprawdę coś fajnego.

– Bardzo panu i redakcji dziękuję.
– Ile osób z pańskiego komite-

tu wyborczego dostało się do rady?
– Dziesięć osób na piętnaście 

miejsc w radzie, czyli dwie trzecie, 
i też jest to całkiem niezły wynik  
wyborczy.

– Zatem wygląda na to, że współ-
praca burmistrza Żmigrodu z rad-
nymi nie będzie zbytnio nerwowa, 
choć czasami pozory mylą i bywa 
różnie.

– Oczywiście, że bywa różnie, ale 
najważniejsze jest to, aby współpraca 
była merytoryczna. Wcale nie jestem 
za bezkrytycznym przytakiwaniem, do 
tej pory nie raz się z radnymi spierali-
śmy w różnych kwestiach, ale w spra-

wach priorytetowych dotyczących roz-

woju gminy i dobra jej mieszkańców to 
generalnie mądrość zwyciężała, a nie 
jakieś partykularne interesy czy poli-
tyczne upodobania. Mam nadzieję, że 
będzie tak w następnej kadencji, i że 
będzie panowała zgoda i szacunek dla  
rozumnych działań, a nie działania  
na zasadzie „nie, bo nie”.

– Wygląda na to, że mieszkańcy  
miasta i gminy Żmigród jedno-

Mandat jakich mało
znacznie wybrali drogę, którą 
szedł dotychczas ich samorząd, 
czyli drogę konsekwencji, dobre-
go i dynamicznego rozwoju, świet-
nych budżetów i skutecznego po-
zyskiwania finansowych środków 
zewnętrznych z różnych źródeł.

– Na to wygląda, a my nie je-

steśmy gminą łatwą w zarządza-

niu – przede wszystkim ze wzglę-

du na obszar i specyfikę gminy. 
Jesteśmy gminą dużą, o obszarze  
prawie 300 kilometrów kwadrato-

wych, stolicą jest miasto, ale mamy  
aż 30 sołectw i ponad 40 miejsco-

wości. Zatem potrzeby w gminie 
są zróżnicowane, trzeba działać na 
rzecz różnych gremiów i pozyskiwać 
jak najwięcej pieniędzy zewnętrz-

nych generujących większą licz-

bą inwestycji infrastrukturalnych,  
a co za tym idzie – szybsze speł-
nianie ludzkich potrzeb. Bez fałszy-

wej skromności powiem, że wycho-

dzi nam to całkiem nieźle i z moimi 
współpracownikami będziemy dalej 
to realizować. Chcę też podkreślić, 
że mamy świetną kadrę urzędniczą,  
doświadczenie, wiedzę, determina-

cję, siły i dynamizm, aby dobrze pra-

cować na rzecz całej społeczności  
naszej gminy.

– Jaka będzie dla Żmigrodu na-
stępna kadencja? Co będzie w niej 
dla was najważniejsze? Jakie będą 
priorytety?

– W dalszym ciągu będziemy 
kontynuować budowy i moderniza-

cje dróg i chodników oraz monto-

wać oświetlenie uliczne. Rozwija się 
u nas osadnictwo i nasz samorząd 
musi nadążać za wzbogacaniem in-

frastruktury z tym związanej, a po-

za tym będziemy budować kolejne 
trasy rowerowe. Do inwestycyjnych 
priorytetów będzie także nale-

żeć budowa przyszkolnej pływalni  
w ramach programu „Dolnośląski  
Delfinek”. Poza pływalnią powsta-

ną także sauny, jacuzzi, brodzik dla 
dzieci oraz centrum fitness z praw-

dziwego zdarzenia, a obok trzy sale  
lekcyjne, gdzie niebawem zloka-

lizowana zostanie także szkoła  
podstawowa.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Robert Lewandowski
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Rozmowa z burmistrzem Olesna 
SYLWESTREM LEWICKIM

– Można powiedzieć, że nie miał 
pan z kim przegrać w wyborach na 
burmistrza Olesna, ponieważ, nie 
mając nawet jednego kontrkandy-
data, pozostał pan sam na placu 
boju. Ale zwycięstwa serdecznie 
panu gratulujemy.

– A ja jestem bardzo wdzięczny 
wszystkim tym, którzy zechcieli od-

dać na mnie swoje głosy, ponieważ 
zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że 
nie było tradycyjnej rywalizacji, sko-

ro cztery okręgi zostały pozbawione 
jakiejkolwiek konkurencji. Baliśmy 
się tego, że z frekwencją może być 
kiepsko, dlatego cieszę się, że tylu 
mieszkańców zagłosowało, a wy-

nik 78 proc. poparcia jest dla mnie  
naprawdę satysfakcjonujący.

– Przecież to jeden z lep-
szych wyników wyborczych na  
Opolszczyźnie…

– …i daje mi niezły mandat 
do zarządzania naszą gminą oraz 
wzmacnia moją ochotę do jeszcze 
lepszej pracy i realizacji napraw-

dę dużych zadań infrastruktural 
nych. A jeśli komuś wydaje się, 
że przed naszym samorządem jest 
pięć fajnych, beztroskich lat rządze-

nia i spokojnego funkcjonowania 
w samorządzie, to się srogo pomy-

lił. Miałem już pierwsze spotka-

nia z moimi współpracownikami  
i wszyscy doskonale wiedzą, że cze-

ka nas bardzo ciężka praca, bowiem 
już przygotowaliśmy kilka dużych 

projektów, które będą realizowane  
w kilku najbliższych latach.

– Niedługo zaprzysiężenie  
nowego burmistrza w Oleśnie…

– …ale po co to całe zaprzysięże-

nie i jakieś ceremonie, skoro nic się  
u nas nie zmieniło, a my w dalszym 
ciągu realizujemy jeden z najwięk-

szych budżetów w historii nasze-

go miasta. A w przyszłym roku też 
będziemy mieli niezłą gimnastykę  

finansową i już dzisiaj nad tym pracu-

jemy i naradzamy się, jak sfinansować 
wszystkie projekty, na które mamy 
podpisane umowy. Przedsięwzięcia 
te są niezmiernie różnorodne, po-

cząwszy od zadań dotyczących infra-

struktury drogowej, poprzez upięk-

szanie miasta, budowę promenady, 
budowę nowego stadionu miejskiego 
i nowego basenu oraz oczyszczal-
ni ścieków. Każde z tych zadań jest 

z zupełnie innej 
bajki i wszystkie 
wymagają grun-

townych analiz,  
bowiem dobrze 
zdajemy sobie 
sprawę z tego, że 
niektóre inwesty-

cje wykonujemy 
po raz pierwszy 
w historii naszego 
miasta. Są to za-

tem zadania pre-

kursorskie i nie 
do wszystk ich 
wyzwań jesteśmy 
dzisiaj doskona-

le przygotowani, 
ponieważ wcze-

śniej takich inwe-

stycji nie realizo-

waliśmy i w tym 
względzie nie ma-

my doświadczenia. 
Ale trzeba podjąć 
rękawicę, stąd na-

sze pielgrzymo-

wanie po obiek-

tach podobnych 
do tych, które ma-

ją powstać u nas, 
aby dowiedzieć się  

o niuansach technologicznych oraz 
zobaczyć, jak wygląda eksploatacja 
tych obiektów i koszty ich utrzyma-

nia. Ponadto teraz przygotowujemy 
ciekawe projekty, które pomogą nam 
w dofinansowaniu obiektów, na które 
mamy podpisane umowy i dzisiaj 
walczymy o stworzenie najlepsze-

go montażu finansowego wszyst-
kich czekających nas przedsię-

wzięć. Nie ma więc czasu na 
jakąś politykę, tylko po 
prostu trzeba wykonać 
potężne obiekty infra-

strukturalne, które w hi-
storii miasta buduje się raz na sto lat.

– Przez ostatnie lata Olesno 
stało się miastem dynamicznie 
rozwijającym się, nowoczesnym, 
otwartym i prawdziwie europej-
skim, także dzięki temu, że wraz 
z panem pracuje na jego korzyść 
wspaniała ekipa pańskich współ-
pracowników i radnych. Dlatego 
można założyć optymistycznie, że 
dobrze dacie sobie radę z trudnymi  
wyzwaniami, które przyniesie  
zaczynająca się kadencja.

– Też mam taką nadzieję. Warto 
też wspomnieć o działaniach zwią-

zanych z kulturą, a dotyczących 
m.in. organizacji imprez ogólno-

polskich i związanych ze znaczą-

cymi jubileuszami naszej oleskiej 
ziemi, w tym 500-leciem powstania 
kościoła pod wezwaniem św. Anny  
i Europejskimi Dniami Dziedzic-

twa. Do tego się fajnie przygotowa-

liśmy i w rok 2018, który jest ważny 
dla naszej ojczyzny ze względu na 
100-lecie odzyskania przez Polskę  
niepodległości, w pewien sposób 
się wpisaliśmy poprzez te nasze 

duże wydarzenia kultural-
ne. Wszystko to pokazało, że 
oleśnianie potrafią się świet-
nie zorganizować, a goście, 
którzy po raz pierwszy nas 
odwiedzili, mieli okazję zo-

baczyć, jak żyją ludzie w ma-

łych społecznościach i jak 
bardzo są gościnni i życzli-
wi. A przed godziną otrzyma-

łem informację, że 10 grudnia 
będziemy wraz z księdzem 
proboszczem Walterem  
Lenartem zaproszeni do pa-

na prezydenta Andrzeja Dudy  
na uroczyste ogłoszenie ko-

ściółka św. Anny pomnikiem 
historii. Czekaliśmy na to od 
kilku lat. Jest to zwieńczenie 
działań Instytutu Dziedzic-

twa Narodowego, pani wo-

jewody opolskiej i oleskiego 
samorządu, co otwiera furt-
kę do pozyskania środków  
z Ministerstwa Kultury na ten 
obiekt. Przed nami również 
szereg działań promocyjnych, 
bowiem właśnie do nas będą 
przyjeżdżać ludzie, aby zoba-

czyć jeden z niespełna stu polskich 
cudów architektury drewnianej.

– A do tego dochodzi dobra 
współpraca samorządu oleskiego 
z przyjaciółmi z Niemiec, Węgier, 

Czech i Słowacji, która pokazuje, 
że wyznawana przez niektórych 
samorządowców zasada „siedź 

w kącie, a znajdą cię”, w Ole-
śnie nie ma racji bytu.

– Rzeczywiście, 
takie zachowanie to 
nie u nas, bowiem 

jesteśmy otwarci na 
współpracę z zagra-

nicznymi samorządami, co wynika 
z tradycji naszej wielokulturowości,  
z której Olesno i ziemia oleska są zna-

ne. Nasza historia tak się potoczyła, że 
my naprawdę mamy z czego czerpać 
dobre doświadczenia i z pietyzmem 
pielęgnować tradycje.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

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

Olesno

Przed nami ciężka praca

Kościół pw. św. Anny, oleska róża zaklęta w drewnie, będzie pomnikiem historii

Burmistrz Sylwester Lewicki wita gości 26. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa
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Międzybórz

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

Rozmowa  
z JAROSŁAWEM GŁOWACKIM, 
burmistrzem Międzyborza

– Z woli wyborców został pan 
ponownie burmistrzem Między-
borza na następną kadencję, i to 
na pięć lat! W imieniu całej redak-
cji „Gminy Polskiej” serdecznie 
panu gratuluję wygranych wybo-
rów, a przypomnijmy czytelni-
kom, iż było to zwycięstwo prze-
konywające i w pierwszej turze.

– Nie było innej możliwości, 
gdyż miałem tylko jednego rywala, 
ale wygrałem z wynikiem bardzo 
mnie satysfakcjonującym – uzysku-

jąc ponad 77,65 procent poparcia 
mieszkańców naszej gminy. Zdo-

byłem o prawie 1200 głosów więcej 
niż mój rywal.

– Z mojego rozeznania wyni-
ka, że był to jeden z najlepszych 
wyników wyborczych na Dolnym 
Śląsku.

– Wydaje mi się, iż rzeczywiście 
był to jeden z lepszych wyników. 
Cieszę się z tego, bowiem nie tylko 
wygrana jest istotna, ale ważne jest 
również, jaka była wielkość popar-
cia wyborców, która pokazuje, jak 
mocny jest mandat. A mój mandat, 
który otrzymałem od mieszkańców 
gminy Międzybórz, dobitnie poka-

zuje, iż droga, którą sobie wytyczy-

łem, jest przez nich doceniana i war-
to ją konsekwentnie kontynuować. 
Na początku następnej kadencji jest 
to dla mnie konkretny i ogromnie 
ważny przekaz.

– Ilu radnych z pańskiego  
komitetu dostało się do rady?

– Dzisiaj mocno wierzę w to, że 
rada będzie dobra i merytoryczna  
– w poprzednich dwóch kadencjach 
także miałem szczęście do cudow-

nych rad – a teraz 11 osób z moje-

go komitetu weszło do rady. Trzy 
osoby są z PSL-u i są to ludzie na-

prawdę wartościowi, których znam 
od dawna i zapewne będziemy do-

brze ze sobą współpracować, a po-

zytywną niespodzianką jest to, że 
jedną osobę wprowadziło SLD i jest 
to mieszkaniec z mojej rodzinnej 
miejscowości. Dzisiaj optymistycz-

nie zakładam, że będzie mi się bar-
dzo dobrze z radą współpracowało.

– Wygląda na to, że ta współ-
praca będzie oparta na zgodzie, 
która buduje, i że zarządza-
nie gminą nie będzie frustrują-
cą jazdą z zaciągniętym ręcz-
nym hamulcem. Zgoda między 
włodarzem gminy a radnymi jest 
szczególnie istotna przy podejmo-
waniu ważnych decyzji, gdy często 
potrzebna jest szybkość działań  
i jedność…

– …i właśnie ta zgoda była pod-

stawą działań przy współpracy  
w poprzednich kadencjach z rada-

mi miejskimi w Międzyborzu. Mam 
nadzieję, że tak stanie się i w tej 
kadencji, choć pewnie zdarzy się 
nam ucierać tam, gdzie będzie na to 
miejsce, natomiast sądzę, że praca 

będzie przebiegać normalnie, czyli 
partnersko.

– Mandat do zarządzania gmi-
ną ma pan świetny, a społeczność 
międzyborska poparła obraną 
przez pana drogę rozwoju gminy.

– Na spotkaniach wyborczych 
prezentowałem wszystkie nasze dzia-

łania – i nie tylko osiągnięcia samo-

rządu, bo nie o przechwałki chodziło. 
A ludzie zainteresowani byli przede 
wszystkim najbliższą przyszłością  
i planami rozwojowymi, i to wszyst-
ko zostało mieszkańcom zapre-

zentowane, co jak widać po wyni-
kach wyborów uzyskało akceptację.  
Chcę też podkreślić, że to już moja 
trzecia kampania wyborcza – po-

przednie były kampaniami czystymi, 
a ta ostatnia była po prostu nieelegan-

cka i brudna, bowiem bezpardonowo 
mnie w niej atakowano.

– Ale w poprzednich wyborach 
nie miał pan rywala…

– …i wydawać by się mogło, że 
wtedy moje zwycięstwo było prze-

sądzone, choć ostatnie wybory po-

kazały, że w dwóch przypadkach  
w Polsce jedyny kandydat nie uzy-

skał akceptacji mieszkańców.
– Dość delikatnie mówi pan  

o tej ostatniej kampanii, ale dzia-
łania strony przeciwnej i bez-
podstawne pomówienia zmusiły  
pana do założenia sprawy w sądzie,  
która się toczy.

– Naruszono moje dobra oso-

biste, a sprawa toczy się w trybie 
normalnego pozwu i niech sąd robi 
swoją robotę, a ja spokojnie czekam 
na rozstrzygnięcie.

– Czy może pan dzisiaj powie-
dzieć, jakie będzie następne pięć 
lat w Międzyborzu?

– Moi koledzy samorządowcy 
antycypują, że będą to trudne lata, 
ale jeśli rada będzie merytoryczna, 
to od tej strony kadencja będzie do-

bra. Poza tym postaramy się o ostat-
nie fundusze unijne i musimy sięg-

nąć o wszelkie dostępne pieniądze 
zewnętrzne, aby pociągnąć niektóre 
inwestycje. Nasze priorytety to po 
pierwsze – rozbudowa przedszko-

la, które teraz zlokalizowane jest  
w trzech miejscach, a chcemy, aby 
było w jednym i zapewne zrobi-
my to z własnych środków budże-

towych, bowiem programy unijne 
niestety nie przewidują żadnych do-

finansowań związanych z tego ty-

pu zadaniami. A po drugie – sale 
sportowe przy dwóch szkołach: przy 
szkole podstawowej w Międzyborzu 
i przy szkole w Bukowinie. Poza 
tym mamy już rozstrzygnięte listy 
rankingowe budowy dwóch świetlic 
wiejskich – w Bukowinie i Kraszo-

wie – i będziemy starali się o pozy-

skanie funduszy na budowę dróg.
– Obecne programowanie unij-

ne jest chyba jednym z ostatnich, 
w których polskie samorządy 

Realia przed marzeniami
tak hojnie są dofinansowywane.  
Po roku 2020 może być różnie, 
zatem warto korzystać z tych ze-
wnętrznych pieniędzy, aby póź-
niej nie pluć sobie w brodę, że nie 
skorzystało się z nadarzającej się 
szansy…

– …i dlatego też nasza gmina 
nie jest zbytnio zadłużona. Zadłu-

żenie nasze oscyluje w granicach  
30 procent i dzięki temu mamy jesz-

cze sporo możliwości inwestycyj-
nych i spokojnie będziemy sięgać 
po możliwe do zdobycia pieniądze 
zewnętrzne. Ale z drugiej strony 
nie będziemy pozyskiwać środków 
finansowych na zadania, które – pa-

trząc realnie – nie poprawią pozio-

mu życia mieszkańców gminy, jedy-

nie nas zbytnio zadłużą.
– Czyli warto sobie pomarzyć, 

ale trzeba chodzić po ziemi i za-
rządzać gminą realistycznie.

– Trzymajmy się realiów, także 
przy budowie sal sportowych, a nie 
jakichś hal – olbrzymich obiektów 
na miarę Wrocławia. W Między-

borzu nie będziemy organizować 
międzynarodowych mistrzostw,  
a obiekty będziemy musieli utrzy-

mywać przez cały rok budżetowy.
– A wracając do minionej 

kampanii wyborczej, to co pan 
obiecał mieszkańcom gminy  
Międzybórz?

– Realizacje tych inwestycji, 
które przed chwilą wymieniłem,  
a ponadto dalszą pracę nad integra-

cją społeczną. Ponadto wsparcie  
i współpracę z organizacjami po-

zarządowymi, która się u nas fajnie 
rozwija. Poza tym rozpoczęliśmy 
dwuletni projekt wsparcia osób do-

tkniętych różnymi dysfunkcjami  
i uzależnieniami.

– Czy po kampanii wyborczej 
pójdzie pan na urlop wypoczyn-
kowy?

– Takiego urlopu nie planowa-

łem i takiej potrzeby nie widzę,  
a na odpoczynek przyjdzie czas.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Jarosław Głowacki 

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury w Międzyborzu
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Urząd Miasta i Gminy 
w Prusicach

Rynek 1 
55-110 Prusice

tel. 71 312 62 24, 71 312 62 31
fax 71 312 62 29

prusice@prusice.pl
www.prusice.pl

Prusice

Rozmowa 
z IGOREM BANDROWICZEM, 
burmistrzem Prusic

– Gratuluję panu wygranych 
w pierwszej turze wyborów na 
burmistrza Prusic.

– Miałem tylko jedną kontrkan-
dydatkę, dlatego rozstrzygnięcie na-
stąpiło w pierwszej turze. Zagłoso-
wało na mnie ponad 3000 osób, co 
stanowiło około 63 proc. poparcia. 
Żałuję tylko, iż kampania nie była 
elegancka i merytoryczna, lecz 
oparta na oszczerstwach i cham-
skich zagrywkach.

– Powiedzmy wprost, że przez 
kłamstwa i pomówienia pańskie 
dobra osobiste zostały naruszone, 
a przecież wygrał pan wszystkie 
sprawy, które założył pan w sądzie 
w trybie wyborczym.

– Kampania wyborcza przeciw-
ko mnie była prowadzona równole-
gle przez dwie osoby – kandydata na 
radnego z komitetu mojej rywalki, 
który bezpardonowo oczerniał mnie 
w swojej gazecie, i przez kontrkan-
dydatkę, która udawała, że nie ma 
nic do czynienie z tymi atakami. 
To było dla mnie bardzo przykre, 
bo uważam, że trzeba spierać się na 
argumenty, a nie na chwyty poniżej 

pasa! Tak czy owak, burmistrzem 
Prusic powinna być osoba, która ma 
odpowiednią wizję rozwoju naszej 
gminy i pomysł, który pokaże na-
szą gminę na mapie Dolnego Śląska 
w sposób wyjątkowy. Na pewno nie 
powinien być nim jakiś nieodpowie-
dzialny pieniacz.

– Jeszcze przed paroma laty 
wydawało się, że tylko polityka 
w Polsce jest brudna i nieodpowie-
dzialna, ale ten brud osiadł także 
na samorządach i było to widać 
przy okazji ostatnich wyborów. 

Czasami poziom dyskursu jest że-
nujący, nie wszyscy są dobrze wy-
chowani i bywają tacy, dla których 
najważniejszy jest cel, a nie meto-
dy jego osiągnięcia. Nie wszyscy 
hołdują uczciwej rywalizacji.

– Rzeczywiście, poziom nienawi-
ści przesunął się w naszym kraju na 
szczeble samorządowe. U nas, w na-
szym powiecie, zawsze staraliśmy się 
hołdować zasadzie odsuwania samo-
rządu od lokalnej polityki. Nas, samo-
rządowców, najbardziej interesują po-
trzeby lokalnych społeczności i właśnie 
na tym najmocniej się koncentrujemy. 
Dlatego – a pokazują to m.in. wyniki 
wyborów do sejmiku dolnośląskiego 
i powiatu trzebnickiego – samorząd-
ność w gminie Prusice ma się dobrze 
i zmierza w dobrym kierunku.

– Ile osób z pana komitetu 
dostało się do prusickiej rady 
miejskiej?

– Z czternastu kandydatów, do 
Rady Miejskiej w Prusicach dosta-
ło się dziewięciu, a ponadto firmo-

waliśmy listę koalicji wyborczej do 
Powiatu Trzebnickiego i na dwu-
dziestu jeden radnych mamy ośmiu 
radnych, co też jest niezłym wyni-
kiem. Podpisaliśmy umowę koali-
cyjną ze Wspólnotą Samorządową 
Ludową i mamy teraz przewagę je-
denastu radnych w Powiecie Trzeb-
nickim. Prawdopodobnie starosta 
trzebnicki będzie od nas, ale nie 
jest to jeszcze przesądzone – zoba-
czymy, jak to się poukłada. Uwa-
żam, że wybory wygraliśmy, choć 
trochę nam zabrakło, aby wprowa-

dzić naszego kandydata do sejmiku 
dolnośląskiego. Radny powiatowy 
Damian Sułkowski osiągnął świet-
ny wynik – ponad pięć tysięcy gło-
sów – jednak trochę zabrakło i jest 
poza sejmikiem, ale jest pierwszy 
na liście rezerwowej.

– Co w nowej, pięcioletniej ka-
dencji będzie najważniejsze dla 
gminy Prusice?

– Najtrudniejsze będzie sklece-
nie dobrego budżetu, który zaspo-
koi nasze potrzeby. W naszej gmi-
nie rozszerzyliśmy pakiet wsparcia 
skierowany do osób fizycznych, 
a ponadto w tej kadencji zamierza-
my realizować nowe, ambitne pla-
ny i inwestycje. To wszystko nie 
jest łatwe do poukładania i jeste-
śmy w momencie pewnego przeło-
mu. Określiliśmy już część kosz-
tów czekających nas przedsięwzięć, 
a dodatkowe przychody budżeto-
we zamierzamy kierować na in-
strumenty wsparcia osób fizycz-
nych oraz na inwestycje, których 
– używając kolokwializmu – mamy 
niemało do przerobienia. Jest to 
m.in. około dwudziestu projektów 
z Unii Europejskiej na kwotę niemal 
60 mln zł. Przed nami ogromne 
zadanie i niemała gimnastyka lo-
gistyczno-finansowa związana za-
równo z inwestycjami, jak i z dzia-
łaniami dotyczącymi powiększania 
budżetu naszej gminy.

– Jakie będą priorytety w nowej 
kadencji?

– Wraz z radnymi opracowa-
liśmy program rozwojowy gminy 
Prusice, w którym nakreślonych jest 
kilka priorytetów – przede wszyst-
kim budowa szkoły w Skokowej 
i dalsza realizacja projektów zwią-
zanych z Dolnośląską Krainą Rowe-

rową, gdzie gmina Prusice jest lide-
rem tego przedsięwzięcia. Ponadto 
będziemy realizować aż kilkadzie-
siąt miękkich projektów skierowa-
nych bezpośrednio do mieszkań-
ców naszej gminy, które będą także 
zachęcać potencjalnych osadników, 
aby do nas przyjechali i właśnie 
w gminie Prusice zamieszkali. Poza 
tym wykonywać będziemy również 
zadania nakierowane na poszczegól-
ne miejscowości naszej gminy, za-
dania, które wynikają z oczekiwań 
i potrzeb lokalnych społeczności. 
Przecież władze gminy oraz radni peł-
nią rolę służebną, działając na rzecz 
ogółu i krótko mówiąc spełniamy 
– w miarę możliwości finansowych – 
wszystko to, czego najbardziej prag-
ną mieszkańcy gminy. Dlatego też na 
zebraniach wiejskich wsłuchujemy 
się w to, co mówią ludzie, w ich prob-
lemy i w to, co jest im najbardziej 
potrzebne. A ludzie mówią m.in. 
o placach zabaw i usprawnieniu ko-
munikacji publicznej, która wpraw-
dzie nie jest zadaniem własnym gmi-
ny, ale w powiecie można się już tym 
problemem zająć.

– Patrząc na wyniki ostatnich 
wyborów samorządowych, widzi-
my, że mieszkańcy gminy Prusice 
wybrali drogę rozwoju gminy, na 
którą pan się zdecydował wraz 
ze swoimi współpracownikami 
i radnymi…

– …i bardzo się z tego cieszę, 
że większość mieszkańców popar-
ła właśnie nasz kierunek rozwoju 
gminy Prusice, wspaniałej krainy 
na Dolnym Śląsku, usytuowanej 
między Kocimi Górami, Doliną 
Baryczy a Zielonymi Płucami 
Wrocławia. Od nas jest tylko 15 mi-
nut jazdy samochodem do Autostra-
dowej Obwodnicy Wrocławia i pięk-
nej, tętniącej życiem aglomeracji, 
a u nas, w Prusicach, wokół dobro-
dziejstwa natury, odpoczynek od 
wielkomiejskiej wrzawy, a trawa tutaj 
czysta i zielona.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Samorządność ma się dobrze 

Burmistrz Igor Bandrowicz
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Ratusz w Prusicach
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Urząd Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9

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

ug@wiszniamala.pl
www.wiszniamala.pl

Wisznia Mała

Rozmowa 
z JAKUBEM BRONOWICKIM, 
wójtem gminy Wisznia Mała

– Wybory na wójta gminy 
Wisznia Mała wygrał pan przeko-
nywająco w pierwszej turze, uzysku-
jąc niemal 60-procentowe poparcie, 
a walczył pan aż z trzema kobie-
tami i w pewnym sensie jest pan 
poligamistą…

– …ale na pewno nie zwalczam ko-
biet i czegoś takiego proszę mi nie im-
putować! Po prostu – tak jak to kiedyś 
bywało – stanęliśmy w szranki i to ja 
wygrałem, bowiem panie – jak widać 
po wynikach wyborów – nie były zbyt 
przekonujące i ludzie im nie zaufali. Ale 
za to ja bardzo się cieszę, że moje spoj-
rzenie na gminę i jej rozwój uzyskało 
akceptację wyborców i że to właśnie 
mnie zaufała nasza społeczność.

– Większość mieszkańców gminy 
Wisznia Mała postawiła na pana, 
zatem ludziom podoba się dotych-
czasowa droga rozwoju gminy, re-
alizacja strategii zrównoważonego 
rozwoju i to, w jaki sposób samorząd 
podchodzi do spraw mieszkańców.

– Dla mnie warunkiem sine 
qua non rozwoju gminy jest dbanie 
o wszystkich i we wszystkich miej-
scach, choć oczywiście nie w takim 
zakresie, w jakim każdy by sobie te-
go życzył. Na zarządzanie gminą trze-
ba patrzeć realistycznie – możliwości 
finansowe są przecież ograniczone – 
ale czego nie można zrobić dzisiaj, 
warto zrealizować później, gdy przyj-
dzie odpowiednia pora. Warto pod-
kreślić, że corocznie we wszystkich 
naszych miejscowościach realizuje-
my kilkadziesiąt przedsięwzięć, któ-
rych wykonanie jest pochodną tego, 
czego chcą mieszkańcy naszej gminy. 
Wiąże się to z budżetami obywatelski-
mi, a w naszym przypadku oczywiście 
z funduszami sołeckimi, z których rea-
lizowane są zadania oczekiwane przez 
mieszkańców. Mamy też na względzie 
inwestycje priorytetowe i najbardziej 
kosztochłonne, takie jak np. budowa 
kanalizacji czy też rozbudowa infra-
struktury oświatowej, co realizować 
musimy, jeśli chcemy dbać o odpo-
wiedni poziom stanu infrastruktury na 
terenie naszej gminy. W dużym stop-
niu wszystko zależy od możliwości 
pozyskiwania przez nas finansowych 
środków zewnętrznych. Niektóre inwe-
stycje są już przygotowane i czekamy 
jedynie, aby w odpowiednim czasie 
znaleźć na nie możliwości finansowa-
nia. Zatem nie działamy ad hoc, tylko 
w sposób przemyślany i konsekwen-
tny, i do wszelkich działań się skrupu-
latnie przygotowujemy.

– Czyli krok po kroku dążycie 
do celu…

– …i jak widać po ostatnich wybo-
rach samorządowych, społeczność na-
szej gminy docenia tę konsekwencję, 

docenia to, że nie działamy pod pub-
likę, tylko pracujemy rozsądnie 
i dalekowzrocznie.

– Rozwój świata związany jest 
także z marzeniami. Ludzie ma-
rzyli o lataniu i latamy, chcieli-
śmy zdobycia kosmosu i jesteśmy 
w nim, ale wraz z marzeniami idą 
w parze realia. Nie wszystko można 
zrobić od razu. Czasem nawet war-
to poczekać, aby wykonać jakieś 
zadanie lepiej 
i taniej. Kon-
fucjusz mówił, 
że „każda, na-
wet najdłuższa 
droga zaczyna 
się od pierwszego kroku”. Tak też 
dzieje się w samorządzie.

– W samorządowej pracy nie moż-
na pewnych etapów przeskakiwać 
i wszystko ma swój czas.

– Wróćmy może do wyborów na 
wójta gminy Wisznia Mała. Z pań-
skiego komitetu do rady dostało się 
dziesięciu radnych – na piętnastu – 
i to chyba całkiem fajny wynik, któ-
ry oznacza, iż gmina zarządzana bę-
dzie bez zbytniej nerwowości. Jeśli 
współpraca pana z radnymi dobrze 
się ułoży, to będzie można zrobić 
więcej i lepiej.

– Dotychczasowa moja współpra-
ca z radnymi była bardzo dobra i nie 
patrzyliśmy na to, skąd kto przycho-
dzi. Najważniejsze były sprawy miesz-
kańców oraz rozwój gminy i mam 
nadzieję że tak będzie w nowej ka-
dencji. Oczywiście, gdy wójt ma radę 
za sobą, to komfort jego pracy jest 
większy, ale z drugiej strony staje się 
przed dużym wyzwaniem związanym 

z tym, co działo się podczas kampanii 
wyborczej. Sądzę jednak, że damy so-
bie z tym radę. Poza tym pięcioletnia 
kadencja to także więcej czasu na zre-
alizowanie i sfinansowanie wszystkich 
naszych zamierzeń.

– Podczas kampanii wyborczej 
nie obiecywał pan przecież gruszek 
na wierzbie…

– Tego nie robiłem, bowiem nie je-
stem populistą i populizm zwyczajnie 

uważam za grzech 
każdej władzy, 
także samorządo-
wej. Zawsze mam 
nadzieję, że uda 
mi się zrobić wię-

cej niż to, co obiecuję – i to jest jakimś 
miernikiem mojej pracy.

– Zbliża się szybko rok 2019. 
Co w nim będzie najważniejsze dla 
samorządu gminy Wisznia Mała?

– Na ten rok zapisaliśmy w na-
szym wieloletnim planie finansowym 
bardzo dużo zadań infrastruktural-
nych, w tym – jeśli pozyskamy środki 
finansowe – budowę świetlic wiejskich 
w kolejnych trzech naszych miejsco-
wościach, począwszy od Strzeszowa, 
a skończywszy na Pierwoszowie 
i Machnicach. Jesteśmy na liście gmin, 
które mają otrzymać dofinansowanie 
na te zadania i choć jeszcze nie pod-
pisaliśmy umowy, to trzymam mocno 
kciuki, aby to się nam udało.

– Nieraz podkreślam, że ten 
okres unijnego programowania jest 
niezmiernie ważny dla polskich sa-
morządów i warto z niego dobrze 
skorzystać.

– Nie wykorzystać teraz tych szans 
byłoby po prostu grzechem zaniecha-

nia, my staramy się, aby jak najlepiej 
wykorzystać ten okres unijnego pro-
gramowania, mając na względzie to, 
że przyszłe rozdanie unijnych pienię-
dzy będzie dla naszego kraju znacz-
nie uboższe.

– Włodarze gmin, którzy albo 
zaspali, albo byli leniwi, albo wy-
chodzili z założenia „siedź w kącie, 
a znajdą cię”, mogą później bar-
dzo żałować, że nie byli aktywni 
w pozyskiwaniu unijnych środków 
finansowych, a ludzie im to wypo-
mną przy następnych wyborach 
samorządowych.

– W konsekwencji tak to będzie 
wyglądało. Przecież wójtowie, bur-
mistrzowie i prezydenci nie realizują 
inwestycji dla siebie, tylko dla naszych 
społeczności, które reprezentujemy. 
A tytuł Europejskiej Gminy, który 
zdobyliśmy w jednym z rankingów, 
świadczy o tym, że ludzie dostrzega-
ją nasze sukcesy na polu pozyskiwa-
nia unijnych środków finansowych 
i realizacji zadań z tym związanych.

– Które zadanie jest podsta-
wowym priorytetem w przyszłej 
kadencji?

– To przede wszystkim budowa 
kanalizacji, którą rozpoczęliśmy 
w zasadzie w tym roku i na począ-
tek w Krzyżanowicach, Psarach 
i Szymanowie powstanie bez mała 
40 km sieci kanalizacyjnej, prawie 
700 przyłączy, sześć przepompow-
ni, nie licząc głównej, która już ist-
nieje. To jest bardzo duże wyzwanie 
dla naszej gminy na najbliższe lata 
i priorytet inwestycyjny, który przy-
sporzy nam dodatkowych dochodów 
podatkowych. Jeśli będziemy mieli 

Trzeba dbać o wszystkich

kanalizację, to łatwiej będzie nam 
pozyskiwać inwestorów, którzy już 
do nas zaglądają.

– A z dodatkowych wpływów 
podatkowych będzie można zreali-
zować więcej zadań podnoszących 
poziom życia mieszkańców i szyb-
ciej rozwijać gminę.

– I tak to właśnie działa…
– …a zakończenie kanalizowa-

nia gminy Wisznia Mała znacznie 
przybliży ją do najbardziej rozwi-
niętych polskich gmin.

– Rzeczywiście, w naszym kraju 
jeszcze sporo gmin jest nieskanalizo-
wanych i w tym segmencie musimy 
odrabiać niemałe zaległości.

– Jeszcze raz gratulujemy suk-
cesu wyborczego i cieszymy się, że 
mogliśmy do niego dołożyć swoją 
małą promocyjną cegiełkę.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Jakub Bronowicki

F
O

T
. S

Ł
A

W
O

M
IR

 G
R

Y
M

IN



11 Gmina Polska    nr 11 (66) | listopad 2018

Urząd Miejski w Miliczu
ul. Trzebnicka 2 
56-300 Milicz

tel. 71 384 00 04
fax 71 384 11 19
info@milicz.pl
www.milicz.pl

Milicz

W drugiej turze wyborów 
samorządowych 
w rowerowej stolicy 
Dolnego Śląska – Miliczu 
mieszkańcy wybrali 
solidność, pracowitość, 
doświadczenie oraz 
nowoczesność i postawili 
na dotychczasowego 
gospodarza gminy, 
burmistrza 
PIOTRA LECHA, 
na którego zagłosowało 
5044 wyborców, 
co stanowi 56,97 procent 
głosów. Widać wyraźnie, 
iż miejscowa społeczność 
w końcówce kampanii 
wyborczej doceniła 
liczbę inwestycji 
zrealizowanych przez 
milicki samorząd 
w ostatnich latach 
i pokaźny skok 
cywilizacyjny, który 
dzięki temu został 
dokonany. Dzisiejszy 
Milicz jest archetypem 
dynamicznie rozwijającej 
się polskiej gminy 
w XXI wieku, symbolem 
pozytywnych zmian 
na polskiej mapie 
samorządowej i trzeba 
mieć dużo złej woli, 
aby tego nie dostrzegać. 

Niespodzianki nie było, choć wy-
bory w Miliczu rozstrzygnięto do-
piero w drugiej turze. W mijającej 
kadencji Milicz wyraźnie przyspie-
szył inwestycyjnie i takiego rozwoju 
mogłaby mu pozazdrościć niejedna, 
i to nie tylko dolnośląska, jednostka 
samorządu terytorialnego.

Konsekwencja 
i dobra strategia

Ostatni okres był w Miliczu cza-
sem wielu znaczących przedsię-
wzięć, które po pierwsze dobrze za-
planowano, a po drugie – i to jest 
najważniejsze – konsekwentnie re-
alizowano. Warto także podkre-
ślić, że burmistrz Piotr Lech wraz 
ze swoimi współpracownikami 

– przed wytyczeniem prioryte-
tów inwestycyjnych i infrastruktu-
ralnych – uważnie wsłuchiwali się 
w głosy mieszkańców gminy i zna-
komita liczba przedsięwzięć pokry-
wała się z oczekiwaniami ludzi, na 
rzecz których działa przecież samo-
rząd. Ponadto z powodzeniem reali-
zowano strategię zrównoważonego 
rozwoju, co wzmacnia samorządo-
wą pracę ogarniającą wtedy całe 
terytorium gminy i wiele sfer życia.

Drogi i ścieżki
Nic dziwnego, że w Miliczu 

w mijającej już kadencji postawiono 
na drogi, będące swoistym gmin-
nym krwioobiegiem, w dużym stop-
niu wyznaczającym miejsce, w któ-
rym znajduje się gmina. Właśnie 
stan dróg i ulic – oraz ich oświetle-
nie – wpływają na bezpieczeństwo 
mieszkańców gminy. Przed dwo-
ma miesiącami otwarto nową drogę 
i rondo we Wszewilkach, a miejsco-
wość ta utraciła już swój rustykalny 
charakter i dzisiaj jest częścią dy-
namicznie rozwijającego się przed-
mieścia stolicy gminy – Milicza. 
Jak grzyby po deszczu wyrastają tu-
taj jednorodzinne domy, rozwija się 
osadnictwo, co oznacza, że ludziom 
podoba się to miejsce, do którego 
ciągną jak pszczoły do plastra miodu. 

Warto przypomnieć, że w kadencji 
2014-2018 w gminie Milicz wybu-
dowano lub zmodernizowano nie-
mal 15 km dróg, 
czyli pięciokrot-
nie więcej niż 
wcześniej, po-
wstało prawie 
10 km chodników, a sztandarowymi 
inwestycjami byłej kadencji są Aleja 
Niepodległości w Miliczu oraz ulica 
Mostowa wraz z rowerową obwod-

nicą miasta. Miejscowy samorząd 
nie tylko inwestował w infrastruk-
turę drogową w mieście, ale też nie 
traktował po macoszemu mniej-
szych miejscowości i nowe drogi 
powstały także w Kątach, Łąkach, 
Sułowie, Czatkowicach, Świętoszy-
nie, Ostrowąsach i Miłosławicach. 

Jest tajemnicą poliszynela, że 
gmina Milicz już od dawna jest 
bardzo przyjazna rowerzystom, 
a wszystko zaczęło się od hasła 
„Kolej na rower” i budowy pierw-
szej tematycznej ścieżki rowerowej 
trasą dawnej kolejki wąskotorowej. 
Wtedy to powstało ponad 20 km 
ścieżki, którą w zeszłym roku roz-
budowano o kolejne 3 km – z Sułowa 
do granicy gminy i powiatu. W nie-

dalekiej przyszłości ścieżka ta po-
łączy Milicz z Wrocławiem. Zna-
mienne jest także to, że ścieżki 

w gminie Milicz 
wyrastają jak grzy-
by po rzęsistym 
deszczu, gdyż nie 
buduje się ani jed-

nej nowej drogi bez wytyczenia tra-
sy dla cyklistów, a niebawem będzie 
realizowana budowa – wspólnie 
z Powiatem Milickim i gminami 

Krośnice i Cieszków – wielu ki-
lometrów tras rowerowych. Nic 
w tym dziwnego, gdyż tytuł „Gminy 
Przyjaznej Rowerzystom” i miano 
Rowerowej Stolicy Dolnego Śląska 
po prostu zobowiązują.

Przyszłość – czyli oświata
Zapewne wyborców burmistrza 

Piotra Lecha skłoniło do oddania 
głosów właśnie na niego także to, że 
w gminie Milicz w ostatnim okre-
sie zainwestowano ogromne środ-
ki finansowe w rozwój bazy oświa-
towej, którą wzbogacono przede 
wszystkim dzięki pozyskaniu unij-
nych grantów. Przeprowadzono ter-
momodernizację trzech szkół pod-
stawowych za prawie 10 mln zł, 

Strategia przynosząca sukcesy
kolejne 10 mln zł pochłonie budo-
wa najnowocześniejszej w regionie 
sali sportowej. Ponadto 700 tys. zł 
kosztowało wyposażenie gabine-
tów lekcyjnych do nauki przedmio-
tów ścisłych, a kolejne 700 tys. zł 
przeznaczono na realizację unijne-
go programu edukacyjnego SKOK. 
Natomiast 500 tys. zł zainwestowa-
no w dostosowanie szkół do zmian 
w szkolnictwie – przede wszystkim 
w wyposażenie sal lekcyjnych w su-
pernowoczesny sprzęt edukacyjny. 
Poza tym planowany jest generalny 
remont i rozbudowa szkoły w Czat-
kowicach oraz zostanie dokończo-
na modernizacja szkoły w Nowym 
Zamku i zmiana systemu ogrzewania 
w podstawówce w Dunkowej.

Sport, czyli zdrowie
W tej kadencji samorząd mili-

cki mocno postawił także na sport 
– zwiększono dotacje dla klubów 
i na organizację imprez sporto-
wych. Powstał także Stadion Lekko-
atletyczny im. Sylwestra Zimnego, 
a w Karłowie boisko trawiaste 
z prawdziwego zdarzenia. Ponadto 
budowana jest najnowocześniej-
sza na Dolnym Śląsku sala sporto-
wa przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Miliczu, boiska piłkarskie powstały 
również w Świętoszynie i Kaszowie, 
a we Wziąchowie Wielkim – w du-
żej mierze dzięki zaangażowaniu 
dyrektor Małgorzaty Posackiej – 
wyremontowano przyszkolną salę 
gimnastyczną.

Dużo się działo dobrego w ostat-
nich czterech latach w gminie Milicz 
i z dużym prawdopodobieństwem 
można założyć, że w następnej ka-
dencji, w latach 2019-2024, gmina 
będzie się rozwijać także nie mniej 
dynamicznie. Gwarantuje to spraw-
dzony gospodarz – burmistrz Piotr 
Lech i jego współpracownicy, któ-
rzy dobitnie już pokazali, że po-
trafią dobrze pracować na rzecz 
wszystkich mieszkańców gminy.

HS (TS)

Burmistrz Piotr Lech 

Nowa droga i rondo zmieniają życie mieszkańców Wszewilek

Rozświetlony milicki wieczór 
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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

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

Rozmowa z WŁODZIMIERZEM 
CHLEBOSZEM,  
wójtem gminy Czernica

– Rozmawiamy przed drugą 
turą wyborów samorządowych, 
ale za panem pierwsza tura, któ-
ra wystarczyła, aby pan zwyciężył 
i został wójtem gminy Czernica na 
następną, pięcioletnią, kadencję. 
Serdecznie panu gratuluję w imie-
niu redakcji „Gminy Polskiej”! 
Proszę przypomnieć czytelnikom 
wynik wyborów.

– Zagłosowało na mnie 54,8 proc.  
wyborców i to wystarczyło, abym 
w pierwszej turze ponownie został 
wójtem gminy Czernica. Miałem 
dwóch kontrkandydatów – jednego 
z Prawa i Sprawiedliwości i drugie-

go z Komitetu Wyborczego Wybor-
ców, którzy osiągnęli gorsze ode 
mnie wyniki. Wygląda na to, że na-

sza społeczność doceniła moją czte-

roletnią pracę, postanowiła mi dalej 
zaufać i przez kolejne pięć lat będę 
zarządzał gminą Czernica.

– Otrzymał pan od wyborców 
całkiem niezły mandat, bowiem  
z pańskiego komitetu wyborczego 
do Rady Gminy Czernica dostało 
się dziesięciu radnych, a dobrze 

pamiętam, że gdy rozpoczynał 
pan wójtowanie, to bywało, że 
miał pan niezłą jazdę i często z ra-
dą zgody nie było. Teraz tak wielu 
przychylnych pa-
nu radnych to du-
ża szansa na spo-
kojniejszą pracę,  
bez swarów i zbęd-
nych animozji . 
Dzisiaj wygląda 
na to, że ta kaden-
cja będzie dla pa-
na spokojniejsza 
i że okręt z napi-
sem „Czernica” 
popłynie po mniej 
w z b u r z o n y c h  
wodach.

– Rzeczywiście, 
dobra współpraca  
z radą gminy jest 
dla mnie niezmiernie ważna i op-

tymistycznie rzecz biorąc, mam na-

dzieję, że ona właśnie taka będzie  
w tej kadencji. A grupa kandydatów 
na radnych, z którymi szedłem do 
wyborów daje kapitalną gwarancję 
dobrego rozwoju gminy. Zobaczyli 
to mieszkańcy naszej gminy i odda-

li właśnie na nich swoje głosy. Chcę 
też podkreślić, że radni z mojego ko-

mitetu wyborczego wygrywali prze-

konywająco ze swoimi rywalami  
z innych komitetów i dzięki temu 
mają bardzo mocny mandat społecz-

ny, za który wszystkim wyborcom 
serdecznie dziękuję.

– Zatem społeczność gminy 
Czernica wybrała spokój, sta-
bilizację i zrównoważony dobry  
rozwój…

– Nie zgodzę się z tą stabiliza-

cją, ponieważ nam potrzebna jest 
dynamika działań i związane z nią 
zmiany! Jest przecież jeszcze wiele 

do nadrobienia, a ostatnie cztery lata  
były zbyt krótkim okresem, aby 
wszystko wyprowadzić na prostą, 
zrealizować wszelkie projekty i do-

równać obowiązującym 
samorządowym stan-

dardom. Na to potrze-

ba czasu, ale idziemy  
w dobrym kierunku i naj-
ważniejsze jest to, że mo-

gę polegać na pracowni-
kach naszego urzędu  
i innych ludziach pracu-

jących wraz ze mną i wo-

kół mnie, którzy świetnie 
działają i przede wszyst-
kim stąd biorą się sukcesy  
gminy Czernica.

– Co będzie priory-
tetem czernickiego sa-
morządu w nadchodzą-
cej kadencji?

– Wybudowaliśmy Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Dobrzykowi-
cach, który – używając kolokwiali-
zmu – dał odsapnąć innym naszym 
szkołom oraz mieszkańcom, któ-

rzy mieli możliwość umieszcze-

nia swoich pociech w nowoczesnej 
szkole lub przedszkolu. Na pew-

no w tej kadencji będziemy rozbu-

dowywać szkoły i powiększać na-

Idziemy w dobrym kierunku
szą bazę oświatową, ale nie mniej 
ważne będzie zagospodarowanie 
naszego gminnego majątku, czy-

li terenów inwestycyjnych w Do-

brzykowicach przeznaczonych pod 
przemysł i usługi, zlokalizowanych 
w pobliżu Wschodniej Obwodnicy 
Wrocławia. Żałuję, że samorząd 
województwa dolnośląskiego nie 
rozpoczął szybciej budowy odcin-

ka drogi Łany – Długołęka, choć 
liczę na to, że jeśli rozpoczną się 
oczekiwane prace, to ceny naszych 
działek i nieruchomości poszybują  
w górę. A w firmach zlokalizo-

wanych na tych terenach powstaną  
zapewne nowe miejsca pracy.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Włodzimierz Chlebosz
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Rozmowa  
z ANTONIM KOPCIEM, 
burmistrzem  
Kątów Wrocławskich

– Rozmawiamy piątego listo-
pada, zaraz po drugiej turze wy-
borów samorządowych i po pana 
przegranej w tych wyborach…

– Takie są prawa demokracji i to 
ludzie co kilka lat decydują, kto ma 
ich reprezentować w lokalnym par-
lamencie, kto ma być w radzie miej-
skiej i kto będzie burmistrzem.

– Nie można obrażać się na te 
wybory, choć prywatnie jest mi 
naprawdę przykro, że tak się stało.

– Oczywiście, że obrażać się  
absolutnie nie można i wybór ludzi 
szanuję! W tym roku w naszej gmi-
nie niektóre środowiska lansowały 
hasła zmian i dlatego też w gminie 
Kąty Wrocławskie nastąpiła zmia-

na na stanowisku burmistrza. Jestem 
wdzięczny mieszkańcom naszej gmi-
ny za to, że pozwolili mi przez dwa-

dzieścia lat ich reprezentować i za-

rządzać tą wspaniałą gminą – był to 
dla mnie prawdziwy zaszczyt. Do-

brze pamiętam jak przed dwudzie-

stu laty, 29 października 1998 roku, 
składałem przysięgę i wtedy marzy-

łem o tym, abym miał możliwość za-

rządzać tym miastem i gminą więcej 
niż jedną kadencję. Pewnie każdy  
z włodarzy gmin ma jakąś swoją 
wizję wprowadzenia pewnych roz-

wiązań, ale tego często nie można 
wprowadzić w życie podczas jed-

nej kadencji. A poza tym zarządza-

nia gminą trzeba się uczyć, początki 
są niełatwe i początkujący włodarz 
zazwyczaj nie jest merytorycznie 
przygotowany do tego, z czym przyj-
dzie mu się zmierzyć. Wiedza wójta,  

burmistrza czy prezydenta musi 
być wszechstronna i dotyczyć róż-

nych dziedzin samorządowego życia  
– od planowania przestrzennego po 
edukację i gospodarkę komunalną –  
i aby to wszystko opanować, trzeba 
trochę czasu. Dlatego w pierwszej ka-

dencji zazwyczaj przygotowu-

je się podstawy pod zmiany,  
które zamierza się wpro-

wadzić. Marzyłem o tym, 
abym mógł zarządzać gminą 
przez dwie kadencje, a z woli  
mieszkańców byłem burmi-
strzem przez pięć kadencji. 
Dzięki temu mogłem zreali-
zować wiele przedsięwzięć  
i dzisiaj jestem niezwykle  
zadowolony z faktu, że wraz  
z moimi współpracownika-

mi stworzyliśmy wiele rze-

czy, których przed dwudziestu  
laty w naszej gminie nie było.  
Powstały nowe drogi, szkoły  
i obiekty sportowe i myślę, 
że ta infrastruktura dobrze  
będzie służyć mieszkańcom 
gminy Kąty Wrocławskie. 

Sprawy personalne nie są najważniej-
sze, bowiem najistotniejsze jest to, aby 
nasza gmina dalej się dobrze rozwija-

ła i tego życzę z całego serca mojemu  
następcy – Łukaszowi Zbroszczykowi.  

Właśnie ta gmina jest naszym wspól-
nym, najważniejszym dobrem, dlate-

go chciałbym, aby nowy burmistrz 
Kątów Wrocławskich odnosił suk-

cesy, a nasza gmina, która zawsze  
była w czołówce Dolnego Śląska, dalej 
zajmowała czołowe miejsce, na które  
po prostu zasługuje.

– W naszej redakcji dobrze pa-
miętamy początki pańskiego bur-
mistrzowania. Popieraliśmy i pro-
mowaliśmy miasto i gminę Kąty 
Wrocławskie od początku prze-
mian w kraju. Pamiętam, gdy 
budżet gminy wynosił 17 mln zł  
i jak przez dwadzieścia lat urósł do  
170 mln zł. Wspomnę też rok 2008, 
gdy w ogólnopolskim rankingu 
„Rzeczpospolitej” Kąty Wrocław-
skie zostały najlepszą gminą miej-
sko-wiejską w Polsce. A w między-
czasie zostaliście również laureatem 
Dolnośląskiego Klucza Sukcesu.

– A po drodze tworzyliśmy 
gimnazja, zaś w roku ubiegłym je  
likwidowaliśmy i to było niełatwe. 
Ponadto przekształciliśmy Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-

kaniowej z jednostki budżetowej  
w spółkę, co wiązało się ze zmianą 
sposobu zarządzania tym przedsię-

biorstwem na bardziej nowoczesny 
i efektywny.

Kąty nigdy nie będą mi obojętne
– Dostał się pan do rady i będzie 

pan mógł swoim doświadczeniem 
dalej służyć waszej społeczności…

– …i zawsze będę na to gotowy, 
ponieważ spędziłem w naszej gmi-
nie piękne dwadzieścia lat swojego 
życia, całą swą energię i czas po-

święciłem naszej małej ojczyźnie  
i nigdy nie będzie mi obojętne, co się 
z Kątami dzieje.

– A ja dziękuję panu w imieniu 
całej redakcji „Gminy Polskiej” 
za świetną współpracę. To była 
wielka przyjemność i zaszczyt 
promować waszą gminę, wspie-
rać kącki samorząd i całą waszą 
społeczność.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Antoni Kopeć
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Urząd Gminy w Krośnicach 
ul. Sportowa 4 

56-320 Krośnice 
tel. 71 384 60 00 
fax 71 384 60 15 

sekretariat@ug.krosnice.pl
www.krosnice.pl

Krośnice

Rozmowa 
z ANDRZEJEM BIAŁYM, 
wójtem gminy Krośnice

– Wybory samorządowe na 
wójta gminy Krośnice wygrał pan 
w pierwszej turze z bardzo do-
brym wynikiem wynoszącym bli-
sko 60 proc. poparcia i jest to na 
pewno sukces.

– Okazało się, że warto słuchać 
mieszkańców naszej gminy i po-
ważnie traktować ich oczekiwania. 
To zdało egzamin, choć swoje po-
mysły i projekty w zasadzie mogłem 
realizować dopiero przez ostatnie 
dwa lata.

– W mijającej już kadencji czę-
sto podkreślał pan, że samorząd 
pełni rolę służebną i powinien re-
alizować to, czego od niego ocze-
kują mieszkańcy gminy, pomagać 
ludziom i w miarę możliwości usu-
wać z drogi ich problemy.

– Na pewno staraliśmy się wła-
śnie w taki sposób działać, co dla 
mnie jest sprawą całkiem oczywi-
stą, bowiem gmina po to istnieje, 
aby realizować zadania własne, któ-
re kreślą jej sami mieszkańcy. To 
oni najlepiej wiedzą, czego potrze-
bują i jaka infrastruktura powin-
na powstać, aby żyło im się lepiej 

i wygodniej. Przecież na co dzień 
spotykają się z wieloma bolączka-
mi i jeśli artykułują te problemy, to 
samorząd wtedy dobrze wie, 
w którym kierunku powinien 
działać, aby te kłody usuwać.

– Ile osób z pana komite-
tu wyborczego dostało się do 
Rady Gminy Krośnice?

– Z mojego komitetu do ra-
dy dostało się sześciu radnych, 
ale weszliśmy w koalicję z Pol-
skim Stronnictwem Ludowym, 
które także zdobyło sześć man-
datów i łącznie mamy ich dwa-
naście.

– Zatem wygląda na to, iż 
zarządzanie gminą Krośnice 
w kadencji 2018-2023 będzie 
łatwiejsze i mniej nerwowe. 
Początki pańskiego wójto-
wania do łatwych nie nale-
żały, współpraca z radą była 
trudna, ponieważ część rad-
nych nie podzielała pań-
skiego spojrzenia na rozwój 
gminy, choć z drugiej strony 
w sprawach najważniejszych 
potrafiliście się jednoczyć.

– Tak to właśnie bywało, były 
też wpadki, na przykład ta doty-
cząca rozbieżności w ocenie ko-
nieczności emisji obligacji, któ-

re miały wesprzeć budowę szkoły 
w Bukowicach, co mogło nas cał-
kowicie pogrążyć finansowo. Całe 

szczęście tak się nie stało i to tak-
że dzięki niektórym radnym opozy-
cyjnym, którym dobro naszego sa-
morządu i społeczności gminy też 
leżało na sercu i nie postępowali 
na zasadzie „im gorzej, tym lepiej”. 

Warto słuchać ludzi
Krótko mówiąc, cieszę się bardzo, 
że wtedy znaczna część radnych my-
ślała o dobru ogółu, a nie o party-
kularnych interesach. Współpraca 
z radą w rozpoczynającej się ka-
dencji wygląda na pierwszy rzut 
oka bardziej komfortowo, ale z wy-
kształcenia jestem historykiem, 

a ta nauka uczy, że warto być 
ostrożnym, a pozorny spo-
kój to czasami cisza przed 
burzą…

– …tym bardziej, iż „mó-
wiły jaskółki, że niedobre są 
spółki” i dopiero w przyszło-
ści okaże się, czy wasza ko-
alicja potrafi ze sobą współ-
pracować.

– Oczywiście, że dzisiaj 
tego nie wiem, ale większość 
radnych z byłej kadencji jest 
w następnej radzie, poznali-
śmy się przez ostatnie cztery 
lata i sądzę, że mogę liczyć 
na ich dobrą i merytoryczną 
pracę.

– Co będzie najważniejsze 
dla gminy Krośnice w rozpo-
czynającej się kadencji?

– Na pewno inwestycje 
w infrastrukturę drogową, 
a przede wszystkim chodzi 

nam o drogi powiatowe, które są 
najbardziej zdewastowane. Planuje-
my współuczestniczyć w moderni-
zacji dróg powiatowych, a poza tym 
mam nadzieję, że rząd wywiąże się 
z obietnic przedwyborczych i syp-

nie miliardami na naprawy lokal-
nych dróg.

– Nie dziwi mnie pana opty-
mizm, gdyż pamiętam, jak pre-
mier Mateusz Morawiecki obie-
cywał wspierać dobrych włodarzy 
gmin, a przecież pan jest dobrym 
wójtem i pomoc powinna do pa-
na dotrzeć.

– W poprzednich wyborach 
parlamentarnych w naszej gminie 
większość głosów padła na Prawo 
i Sprawiedliwość, teraz ludzie za-
głosowali na mnie, czyli jest jakieś 
zaufanie i dlatego mogę być chyba 
spokojny, że ta rządowa pomoc do 
gminy Krośnice niebawem dotrze.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Andrzej Biały
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Wrocławski Teatr Komedia 
wciąż buduje nowe tradycje. 
Tym razem będzie to 
tradycja poniedziałkowa… 
– Zaczynaliśmy przecież 
jako Teatr Poniedziałkowy 
– przypomina WOJCIECH 
DĄBROWSKI, jeden 
z dyrektorów Komedii.

– Zaczynaliśmy, grając właśnie 
w poniedziałki, nazywaliśmy się Teatr 
Poniedziałkowy i po prostu do ponie-
działkowej tradycji wracamy – mówi 
Wojciech Dąbrowski. – Poniedziałki 
to takie trochę smutne dni, a my chce-
my, żeby się tydzień zaczynał wesoło! 

Przy czym warto zauważyć, że dla ar-
tystów grających w teatrach drama-
tycznych jest to dzień wolny od pracy, 
więc niech w po-
niedziałek, po 
dramatycznych 
rolach, u nas od-
poczną, grając 
w komediach. 
Przecież aktor jest właśnie od gra-
nia. Niezależnie od dnia tygodnia 
– uśmiecha się Wojciech Dąbrowski.

A ja już widzę poniedziałek listo-
padowy, który bardzo warto w WTK 
spędzić: to 26 listopada i Zemsta 

Aleksandra Fredry. Spektakl trady-
cyjny, klasyczny, w klasycznym ko-

stiumie i dekoracjach, czyli dla te-
atru niełatwy – ale wrocławskiej 
Komedii ta niełatwa sprawa bardzo 

dobrze się udała. 
A to wielka rzecz! 
W r o c ł a w s k ą 
Zemstę z aproba-
tą przyjął wybitny 
znawca Fredry, 

prof. Mieczysław Inglot, podobnie 
Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum. 

– Duch Aleksandra Fredry uno-
sił się nad nami przez cały czas po-
wstawania naszego przedstawienia 
– mówią reżyserujący Zemstę Woj-
ciech Dąbrowski i Paweł Okoński. 
I tego ducha naprawdę w spektaklu 
czuć. Dwudziestego szó-
stego listopada zabrzmi 
więc ze sceny przy placu 
Teatralnym słynne: „Jeśli 
nie chcesz mojej zguby, 
krokodyla daj mi luby!” 
i równie słynne: „Niech 
się dzieje wola nieba, z nią 
się zawsze zgadzać trze-
ba”. I zabłyśnie wielkie 
aktorstwo, bo Zemsta w Komedii to 
prawdziwy aktorski popis, wystar-
czy wspomnieć choćby Bogusława 
Danielewskiego jako Dyndalskiego…

Ale nie tylko poniedziałki są te-
atralne! Przed fredrowskim ponie-
działkiem 26 listopada czekają nas 

Lubimy poniedziałki!

dwa niezwykle piękne teatralne dni 
w Komedii – sobota 24 i niedziela 
25 listopada, gdy na scenie pojawią 
się Przyjazne dusze Pam Valentine, 

spektakl pełen ciepła (w li-
stopadzie rzecz bezcenna!) 
i – co tym bardziej bez-
cenne! – z wielką gwiazdą 
i wielką aktorką zarazem, 
czyli z Emilią Krakowską 
w roli… Anioła Stróża. 
Przyjazne dusze to opo-
wieść o tym, jak do uro-
kliwego domu pod Londy-

nem, będącego właśnie do wynajęcia, 
wprowadza się młoda para, Mary 
i Simon. Ona – ciepła, dobra, kochająca 
swego męża dziewczyna. Jest w ciąży. 
On – początkujący pisarz powieści 
kryminalnych. Poprzednimi właści-
cielami domu byli tragicznie zmarli 

Jack i Suzie. W spektaklu obserwuje-
my ewolucję stosunku duchów – Jacka 
i Suzie – do młodych: Mary i Simona. 
Z czasem duchy orientują się, że mło-
da para reprezentuje sobą to, czego im, 
którzy ze świata odeszli, nie udało się 
na ziemi zrealizować. Postanawiają im 
pomóc, przy wsparciu Anioła Stróża. 
Tyle zwięzłe streszczenie, ale już 
z niego widać, że wiele się tu dzieje 
i to bardzo romantycznie się dzieje… 

Czeka też zespół Komedii debiut. 
Dokładnie – debiut w Legnicy, bo po 
raz pierwszy wojażujący przecież nie 
tylko po Dolnym Śląsku WTK za-
gra na legnickiej scenie – 30 listopada 
w Legnickim Centrum Kultury Kolacja 
dla głupca Francisa Vebera, znakomi-
ty spektakl, którego ideą jest szukanie 
odpowiedzi na gogolowskie pytanie: 
Z kogo się śmiejecie…? AtaAleksander Fredro „Zemsta” 

Pam Valentine „Przyjazne dusze”
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Rynkowy 
bigos
»	Barbarzyńcy. Tak chyba 

nazwać należy miłośników hob-

bystycznego strzelania do pta-

ków. W rejonie śródziemnomor-
skim ginie rocznie w ten sposób 
ok. 25 mln ptaków; 40 proc. za-

bija się w krajach Unii Europej-
skiej. Przodują Włosi i Francuzi.
»	Szacuje się, że rocznie  

w polskich lasach można zebrać 
ok. 20 mln kg grzybów.
»	Przedsiębiorcy polscy 

apelują, by w partyjnych po-

tyczkach zrezygnować z niczym 
nieuzasadnionych informacji  
o ewentualnym „polexicie”.  
Te polityczne kłamstwa mogą 
nam tylko zaszkodzić.
»	Jak podał „Tygodnik 

Powszechny”, George Weah 
(najlepszy piłkarz w dziejach 
Afryki, a od kilku miesięcy pre-

zydent Liberii) zapodział gdzieś 
100 mln dolarów z państwowej 
kasy. Poszukiwania trwają…
»	Fundusz Innova Capital 

 wystawił na sprzedaż firmę 
Bakalland, której jest większoś-

ciowym udziałowcem. War-
tość spółki szacowana jest na  
400-500 mln zł.
»	Krajowy Rejestr Długów 

opublikował raport, z którego 
wynika, że co trzeci Polak płaci 
rachunki po terminie. 
»	Wśród najbardziej zna-

nych wypowiedzi Stephena 
Hawkinga cytowana jest i ta: 
„Największym wrogiem wiedzy 
nie jest ignorancja, tylko iluzja 
wiedzy”. Warto o tym pamiętać, 
słuchając na przykład polityków 
i niektórych ekonomistów.
»	Na kilkanaście milio-

nów złotych oszukali inwesto-

rów członkowie gangu z War-
szawy. Oferowali inwestycje  
w rynek walut Forex. Pieniądze 
wpłacane przez oszukane oso-

by trafiały na rachunki spółek,  
a następnie bez inwestowania 
transferowano je za granicę, 
m.in. do Hongkongu, Wielkiej 
Brytanii, Czech.
»	Przybywa upraw winoro-

śli, a polskie wina zdobywają 
większą popularność i szturmu-

ją coraz wyższe półki cenowe. 
Według najnowszych szacun-

ków branży mamy już około 
230 winnic – podała „Rzecz-

pospolita”.
Do rynkowego garnka zaglądał 
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16 października 2018 roku 
zakończyła się w Łodzi  
XI edycja Europejskiego Forum 
Gospodarczego – Łódzkie 2018.  
Przez dwa dni eksperci  
biznesu i ekonomii, mali  
i średni przedsiębiorcy oraz 
samorządowcy i przedstawiciele 
administracji publicznej 
dyskutowali o aktualnych 
zagadnieniach gospodarczych.

Tegoroczna edycja Europejskiego  
Forum Gospodarczego to 35 sesji 
panelowych, prawie 200 prelegen-

tów i ponad 3000 uczestni-
ków, to rozmowy i dysku-

sje o biznesie i gospodarce, 
o zmieniających się tren-

dach, o czynnikach wpły-

wających na przyszłość 
gospodarki. Forum było  
też okazją do spotkań  
i budowania relacji pomię-

dzy uczestnikami życia  
ekonomicznego.

Forum otworzył Filmteractive  
– festiwal komunikacji interaktywnej.  
W panelu wzięli udział przedstawi-

ciele przemysłów kreatywnych oraz 
eksperci branży reklamowej i nowych 
technologii. Dyskutowano o takich 

obszarach jak reklama, 
film, technologia i moż-

liwościach ich wzajemnej 
synergii. Festiwalowi to-

warzyszyła interaktywna 
ekspozycja najnowszych 
technologii obrazu, której 
można było doświadczyć 
m.in. w wirtualnej i rozsze-

rzonej rzeczywistości.
Tem a t yk a  ca ł ego 

EFG2018 była bardzo różnorodna. 
Dyskutowano m.in. o tym, co może 
dać Łodzi i Polsce „Zielone Expo”,  

o innowacjach w ochronie zdrowia,  
o pozyskiwaniu inwestorów, o tym, 
jak sukcesy sportowe wykorzysty-

wać w biznesie i o ułatwieniach dla 
przedsiębiorców. Szeroko podejmo-

wane były również tematy związane  
z obecną sytuacją na rynku pracy, tak-

że w kontekście automatyzacji i robo-

tyzacji procesów biznesowych. Dużo 
uwagi poświęcono kwestiom inter-
nacjonalizacji przedsiębiorstw oraz 
współpracy polsko-chińskiej i moż-

liwościach, jakie daje lądowa nitka  
Nowego Jedwabnego Szlaku.

W gronie uczestników im-

prezy znaleźli się między innymi 
Marc Lemaitre, dyrektor generalny 

Święto biznesu
i przedsiębiorczości

To już kolejna z cyklu konferencji 
organizowanych m.in. dla 
przedstawicieli administracji 
samorządowej i rządowej.  
Tym razem poświęcona będzie  
IT w szeroko rozumianym 
sektorze administracji.

„IT w Administracji” to bezpłat-
na konferencja, która odbędzie się 
22 listopada w Warszawie w Hotelu  
Courtyard przy ulicy Żwirki i Wigury 1  
(szczegóły związane z rejestracją, 
szczegółowy plan konferencji dostęp-

ne są na stronie www.gigacon.org).
Konferencja skierowana jest do sze-

rokiego kręgu odbiorców wykorzy-

stujących technologie informatyczne  
w polskich urzędach i instytucjach pub-

licznych: przedstawicieli władz gmin, 
powiatów i województw (prezydentów 
miast, burmistrzów, naczelników, wój-
tów), kierowników i dyrektorów dzia-

łów w jednostkach samorządowych  
i urzędach centralnych, specjalistów  
– pracowników administracji pań-

stwowej. Organizatorzy zaproszenie 

kierują także do osób odpowiedzial-
nych za selekcję oraz zakup nowych 
produktów i technologii; projektowa-

nie, budowę i rozwój systemów  
informatycznych w urzędach  
i instytucjach publicznych: 
szefów departamentów infor-
matyki, kierowników projek-

tów, członków grup projektowych,  
administratorów systemów. 

Podczas tego spotkania omówione 
zostaną najnowsze zmiany w cyfry-

zacji sektora administracji publicznej.  
Swoimi doświadczeniami 
podzielą się także przedsta-

wiciele administracji, którzy 
z tematem się zmierzyli. Bę-

dzie czas na rozmowy, wy-

mianę doświadczeń i nawią-

zanie nowych znajomości. 
Podczas konferencji zo-

staną omówione tematy 
związane między innymi 
z e-fakturowaniem w zamówieniach 
publicznych (od 18 kwietnia 2019 roku  
jednostki publiczne, które są zamawia-

jącymi, będą zobowiązane do odbioru 

ustrukturyzowanych faktur elektro-

nicznych, czyli takich, które mogą być 
przetwarzane automatycznie i elek-

tronicznie; oznacza to, że od tej daty  
powinny być gotowe na przyjęcie ta-

kiej faktury od wykonawcy zamówień 
publicznych). Przybliży je uczestni-
kom przedstawiciel Ministerstwa 

Przedsiębiorczości i Tech-

nologii. Praktycy z Oracle 
Polska przybliżą tajemnice  
chmury i pokażą, jak może  
ona pomóc w administra-

cji publicznej. Zaintereso-

wani będą mieli okazję,  
by zapoznać się z rozwiąza-

niami open source, a prze-

de wszystkim z tym, jak 
bezpiecznie korzystać z rozwiązań  
otwartego oprogramowania. 

W trakcie konferencji odbędzie 
się też spotkanie poświęcone rozwią-

zaniom wspierającym administrację  
w zakresie organizacyjnym, technicz-

nym, a także ochrony danych osobo-

wych. Między innymi będzie 
można dowiedzieć się, co to 
takiego statlook i jak ten pro-

gram może wpłynąć na udaną 
administrację. Przedstawiciel 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
przedstawi inwestycje w sieci szero-

kopasmowe, natomiast reprezentan-

ci samorządu z Zabrza pokażą, jak 
działa CUWMZ, czyli Cyfrowe Usłu-

gi Wspólne dla interesariuszy Miasta 
Zabrze. Nie zabraknie też rozmów na 
temat RODO, w tym dyskusji o wy-

branych obowiązkach administratora 
danych, czyli RODO w sektorze pub-

licznym. W szczególności poruszone 
zostaną zagadnienia dotyczące wdro-

żenia odpowiednich środków organi-
zacyjnych i technicznych związanych 
z zabezpieczaniem danych, obowiązek 
spełniania klauzuli informacyjnej czy 
też wdrożenia odpowiedniej polityki 
ochrony danych. 

(tom)

Ważne pytania. Fachowe odpowiedzi

ds. polityki regionalnej i miejskiej  
w Komisji Europejskiej, rajdowiec  
i biznesmen Krzysztof Hołowczyc,  
a także znany z analizy rynków  
finansowych ekonomista Marek  
Zuber i Dawid Urban – anioł biznesu, 
przedsiębiorca i członek YPO.

Podczas Forum poznaliśmy lau-

reatów Nagrody Gospodarczej  
Województwa Łódzkiego „Mocni 
w Biznesie 2018”. Tę szczególną na-

grodę z rąk marszałka województwa 
łódzkiego Witolda Stępnia odebra-

li: Liki Mobile Solutions w katego-

rii dynamika eksportu, Smart Soft  
Solutions w kategorii start-up, PPHU 
TRANS-TEX s.c. w kategorii unijny 
projekt z potencjałem, firma geode-

zyjna Goplan w kategorii aktywny 
przedsiębiorca, firma Haering Pol-
ska Sp. z o.o. w kategorii odpowie-

dzialny przedsiębiorca. W głosowa-

niu publiczności, które w tym roku 
odbywało się pod hasłem „Łódzkie 
odzyskuje – recyklingowy produkt 
roku” zwyciężyła spółka STEIG  
Sp. z o.o., a Specjalną Nagrodę Mar-
szałka Województwa Łódzkiego 
otrzymało Indigo Nails.  (inpr)
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Kolejny już raz wybraliśmy się 
na wyprawę z Biurem Podróży 
„Horyzonty”, a po Etiopii, Indiach, 
Ugandzie i Rwandzie przyszedł czas  
na przyrodniczą eskapadę do Brazylii,  
a ściślej biorąc do najdzikszej części 
tego wspaniałego kraju, do Pantanalu  
– wspaniałej aluwialnej równiny.

Nie zawiedliśmy się na „Horyzontach”, na 
profesjonalnej obsłudze biura, na jego współ-
właścicielu Tomaszu Liptaku i przewodniku 
Przemysławie Kunyszu – znanym ornitologu 

rodem z Przemyśla – który o ptakach wie wię-

cej niż wszystko, ale również na warunkach, 
jakie nam zaoferowano, smakowitym jedze-

niu oraz wygodnych, czystych i klimatyzowa-

nych lodżach. Świetny był także nasz brazylij-
ski opiekun Victor, który urodził się w stanie  
Mato Grosso i z miejscową przyrodą jest za pan 
brat. Nie zawiodło nas również wspaniałe śro-

dowisko naturalne Pantanalu, który hojnie ob-

darował nas swymi tajemnicami. Dzięki temu 
mogliśmy fotografować – przeważnie z łodzi, 
ale również z wygodnego samochodu – m.in. 
kajmany, kapibary, wydry olbrzymie, wielkie 

mrówkojady, warany teju, iguany, wyjce, ka-

pucynki, aguti i wspaniałe ptaki, których ubar-
wienie jest chyba jeszcze wspanialsze i bardziej 
różnobarwne niż ich kuzynów – pierzastych  
z Afryki. Ponadto, a może przede wszystkim, 
upamiętnialiśmy jaguary, których spotkaliśmy 
kilka, a Porto Jofre jest najlepszym miejscem 
w Brazylii na takie ekscytujące spotkania.  
A w drodze powrotnej był także czas na Rio  
de Janeiro, wzgórze Corcovado ze słynną statuą  
Chrystusa Odkupiciela i plażę Copacabana. 
Była to wyprawa, która niestety jest już wspo-

mnieniem, ale wraca do mnie w wielu koloro-

wych snach. S.G. 

Tropem jaguarów i ariranii

Ara w swoim gnieździe

Ariranie – gigantyczne wydry

Rodzina kapibar – największych gryzoni świata
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Podziwialiśmy wspaniałą południowoamerykańską faunę i florę dzięki „Horyzontom”
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Ogrody zoologiczne to nie tylko 
miejsca spacerów i rekreacji.  
Od wielu lat ich rola jest znacznie 
szersza. Zresztą wielokrotnie 
pisaliśmy o tym także  
na naszych łamach.

Wrocławski ogród zoologiczny od 
trzech lat jest na pierwszym miejscu 
wśród biletowanych atrakcji turystycz-

nych w Polsce. Głęboko wierzę, że 
poza mile spędzonym czasem, relak-

sem, spacerem, oglądaniem zwierząt 
których na co dzień nie mamy okazji 
spotkać, odwiedziny zoo dla wielu po-

zostaną czymś więcej. W przypadku 
dzieci wiele zależeć będzie od opieku-

nów: rodziców, wujków, dziadków, na-

uczycieli… Jeżeli chodzi o dorosłych, 
to już pewnie poziom jakiejś refleksji, 
samoświadomości, indywidualnej chę-

ci poznania otaczającego świata zade-

cyduje o tym co i jak.

Warto bowiem wiedzieć, zda-

wać sobie sprawę z tego, że ogrody 
zoologiczne to nie jedynie miejsca 
prezentacji zwierzaków egzotycz-

nych, czy też rodzimych, 
które bardzo trudno zo-

baczyć. Początki „zoo-

logów” są bardzo stare  
i sięgają starożytno-

ści. Znane były już 
dwa tysiące lat przed 
Chrystusem między 
innymi w Chinach 
i Egipcie. I rzeczy-

wiście wówczas, jak 
również setki lat później, by-

ły jedynie miejscami pokazów 
egzotycznych zwierząt. Pierw-

szym nowożytnym ogrodem 
zoologicznym o charakterze 
edukacyjnym była paryska me-

nażeria Jardin des Plantes, któ-

rej początki sięgają ostatniej 
dekady XVIII wieku. Dzisiej-
sze ogrody zoologiczne, w tym 
oczywiście także ten wrocław-

ski, nie tylko kontynuują, ale 
znacznie rozwijają pomysły, 

jakie zrodziły się wśród francuskich 
badaczy, przyrodników i zoologów.

Wrocławskie zoo to miejsce cie-

kawych inicjatyw edukacyjnych. Jak 
mówią przedstawiciele wro-

cławskiej placówki, eduka-

cja trwa przez całe życie. Ta 
w zoo ma charakter wielo-

wymiarowy – łączy elemen-

ty formalne i nieformalne. 
Zajęcia edukacyjne powią-

zane są z podstawą progra-

mową szkół, kształtują po-

stawy i wartości związane 
z ekologią oraz ochroną ga-

tunkową zwierząt. By rozwijać w naj-
młodszych wrażliwość na otaczający 
nas świat, edukatorzy wrocławskie-

go zoo wychodzą poza standardowe 
formy, jakimi są zajęcia czy warszta-

ty i zajmują się organizacją kampanii 
edukacyjnych, wystaw tematycznych, 
niestandardowych akcji (np. zbieranie 
starych i nieużywanych telefonów ko-

mórkowych), gier terenowych, stoisk 
edukacyjnych oraz paneli i etykiet edu-

kacyjnych na terenie zoo. Dzięki tak 
wielu działaniom ogrody przybliżają 

zwiedzającym świat przyrody – oswa-

jają go, pozwalają zrozumieć, poko-

chać i dzięki temu go chronić. 
Wrocławskie zoo oferuje 22 tematy 

dla grup powyżej dziesięciu osób. Za-

jęcia prowadzone są dla 
uczestników od piąte-

go roku życia, trwają od  
45 minut dla przedszko-

laków, do 60 minut dla 
pozostałych grup. Stan-

dardowy koszt to 10 zł od osoby, poza 
ceną biletu, ale w listopadzie i grud-

niu 2018 r. wyniesie on zaledwie 1 zł 
od osoby. Nie ma na co czekać, najle-

piej jak najszybciej skontaktować się 
z sekcją edukacji i zarezerwować ter-
min, bo liczba miejsc jest ograniczo-

na. Kontakt telefoniczny: 71 340 71 09  
lub 71 340 71 25.

Praca w ogrodach to także dzia-

łalność na rzecz ochrony gatunkowej 
zwierząt. Hodowla poza środowiskiem 
naturalnym – jak twierdzą przedsta-

wiciele wrocławskiego zoo – staje się 

Nie tylko relaks i zabawa ostatnim narzędziem w walce o prze-

trwanie zagrożonych gatunków zwie-

rząt. Jest jednym z działań ochrony  
czynnej i polega na rozmnażaniu  
w warunkach wiwaryjnych zwierząt 
wymagających odtworzenia populacji. 
To właśnie ogrody zoologiczne, zapew-

niając odpowiednie warunki hodowli, 
są niejednokrotnie jedyną szansą na 

przetrwanie dla wielu 
gatunków. Działania te 
koordynowane są w ra-

mach europejskich pro-

gramów EEP oraz ESB. 
Co niezmiernie istotne, 

notuje się znaczący wzrost ich skutecz-

ności. Przykładem może być program 
hodowli konia Przewalskiego, gatun-

ku wymarłego w naturze 50 lat temu,  
w ramach którego poza stworzeniem 
samowystarczalnej populacji w ogro-

dach zoologicznych prowadzona jest 
reintrodukcja w Mongolii. Do środowi-
ska naturalnego wracają również ocalo-

ne w ogrodach zoologicznych oryksy 
szablorogie i antylopy adaks. 

Warto o tym wszystkim pamiętać, 
kiedy jesienią odwiedzać będziemy 
ogrody zoologiczne. (pop)

W pawilonie poświęconym przyrodzie Madagaskaru 
możemy się dowiedzieć, że większość żyjących tam 
gatunków zwierząt i roślin zagrożona jest wyginięciem

Wrocławski ogród zoologiczny został otwarty 10 lipca 1865 roku. Jest najstarszym ogrodem 
zoologicznym na obecnych ziemiach polskich

Ogród zoologiczny to również miejsce edukacji, z którego bardzo często korzystają szkoły, a pomagają 
im w tym edukatorzy z wrocławskiego zoo 
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