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Wszystkie ręce na pokład
Dla Ziębic, które przez ostatnią kadencję nie rozwijały się najlepiej, przyszedł czas 
powrotu do lepszego rozwoju gminy. Ma tego dokonać nowy burmistrz, MARIUSZ 
SZPILAREWICZ, wspomagany przez nową radę, a Ziębice i ich społeczność na to zasługują 
– ziemia ziębicka to wspaniałe miejsce, także dlatego, że historia pozostawiła tu po sobie 
wiele niezwykłych zabytków, w tym opactwo w Henrykowie. 

Po wyborach
czas na pracę
– Bardzo się cieszę z wygranej i z tego, że mieszkańcy docenili moją dotychczasową 
pracę na ich rzecz i że ponownie obdarzyli mnie zaufaniem – mówi wójt Radłowa 
WŁODZIMIERZ KIERAT. – Mam nadzieję na dobrą współpracę z radnymi. W tak małych 
gminach jak nasza wybory nie mają zabarwienia politycznego. Tutaj stawia się 
przede wszystkim na człowieka, który znany jest całej społeczności gminy.
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Nowy budżet
 i nowe wyzwania

Tutaj żyć, tutaj inwestować

– Przede wszystkim wytrwałości w dążeniu do celu i wzajemnej życzliwości we wspólnym 
działaniu dla dobra naszego Powiatu – uśmiecha się starosta oławski ZDZISŁAW BREZDEŃ, 
pytany o to, czego życzyć jemu i zarządowi Powiatu. – A jednym z ważnych punktów 
naszego porozumienia jest długofalowe działanie polegające na wejściu do rządowego 
programu „Mosty dla regionów” i wybudowanie nowego mostu na Oławie. 

Największa obszarowo gmina na Opolszczyźnie, Głubczyce, ma wiele 
niezaprzeczalnych walorów, w tym jedne z najlepszych gleb w kraju 
– a co za tym idzie działające na jej terenie największe w Polsce kombinaty rolnicze – 
oraz transgraniczne położenie, bliskość dwóch autostrad i ciekawe 
ponad dwunastohektarowe tereny inwestycyjne z nieograniczonym dostępem 
do infrastruktury technicznej. Głubczyce to także znakomita architektura 
(na zdjęciu – ratusz w Głubczycach) i malownicza przyroda…
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Kolejny, XII już Festiwal 
Rzemiosł, Rękodzieła  
i Produktu Lokalnego przed 
nami – spotkamy się na nim 
16 grudnia. XII Festiwal jest 
zwieńczeniem naszych działań 
związanych z kreowaniem 
i promocją Ślężańskiego 
Produktu Lokalnego. W roku 
bieżącym na rynku lokalnym 
pojawiło się zapowiadane 
wcześniej piwo z dwóch 
browarów restauracyjnych 
dofinansowanych z naszych 
dotacji. Region nasz, który 
słynął niegdyś z doskonałego 
piwa, znowu zyskuje sławę 
dzięki trunkom z trzech 
lokalnych browarów.

Na Festiwalu wręczać będziemy 
certyfikaty za nowe piwa, miody  
i produkty pszczelar-
skie oraz za dosko-

nałą garmażerkę  
w y t w a r z a n ą 
w małej lokal-
nej firmie. Nasze 
działania związa-

ne z produktem prowadzi-
liśmy pod hasłem „Kupuj lokalnie.  
Lokalne jest lepsze”.

Natomiast „Kooperatywa 124” 
ostatnie swoje działania prowadzi-
ła pod hasłem „LOKALNIE POD 

CHOINKĄ”. To akcja mająca na 
celu przemyślane zakupy. Nie te  
z krańców świata, lecz od sąsiada. 
Nie te, które powiększą stertę nie-

potrzebnych rupieci, ale te, których 
będziemy używać z szacunkiem, bo 
wyszły spod rąk artysty rękodziel-

nika tuż, tuż, za mie-

dzą. Jeśli świątecz-

ne smakołyki, to 
te rzemieślnicze  
i naturalne, a nie 

z taśm produk-

cyjnych pakowanych  
w tony plastiku lub aluminium. 

LOKALNIE POD CHOINKĄ to 
świadome świąteczne zakupy. 

LOKALNIE POD CHOINKĄ 
to budowanie wspólnoty i dbałość  
o środowisko. 

LOKALNIE POD CHOINKĄ to 
wspieranie rzemieślników i produ-

centów naturalnej, nieprzetworzonej 
żywności.

„Kooperatywa 124” wzbogaciła 
swoją akcję o jeszcze jeden ważny 
element – u nich, na Targu Ziemi, 
zakupione produkty pakuje się w na-

turalne torby płócienne lub w papier. 
Chcielibyśmy wszyscy wprowadzić 
modę na pakowanie zakupów w tor-
by wielokrotnego użytku. To będzie 
taka nasza mała cegiełka w działania 
chroniące środowisko.

A na naszym Festiwalu znajdzie-

cie Państwo pyszną, prawdziwą żyw-

ność, pachnącą i smaczną. Wędliny  
i sery, chleb bez polepszaczy, za to na 
zakwasie. Kiszonki, ciasta, ciastka, 
miody, naturalne soki i przetwory.  

I wspaniałe wyroby rzemieślnicze, 
rękodzielnicze i artystyczne. Festiwal  
to szansa na świąteczne zakupy.

Gościć też będziemy najwięk-

szy w Polsce sklep i wypożyczalnię 
gier planszowych. W trakcie imprezy  
będzie można pograć z rodziną lub 

przyjaciółmi w gry, których jesz-

cze nie znacie. Gry planszowe to re-

komendowane przez nas prezenty 
pod choinkę. Gra planszowa to szan-

sa na wspólną zabawę z udziałem  
całej rodziny.

W trakcie Festiwalu przeprowa-

dzone będą dwa konkursy: 
• na Najpiękniejszą ozdobę świą-

teczną 
• na Najsmaczniejszą potrawę wigi-

lijną i świąteczną.

Mity, fakty, opowiastki
Wybory samorządowe już dawno za 

nami, ale sądzę, że warto do nich na 

chwilę powrócić. Okazało się między 

innymi, iż w Warszawie do urn poszło 

nawet o 250 tys. osób więcej niż  

w poprzednich wyborach 

samorządowych, w kilku gminach 

frekwencja była jeszcze wyższa, ale  

w innych rekordowo niska. Generalnie  

– jeśli chodzi o wybory samorządowe po 

roku 1989 – frekwencja była rekordowa  

i wyniosła 54,8 procent. Największa część 

uprawnionych zagłosowała  

na Mazowszu (61 proc.), a najmniej  

(48 proc.) w województwie opolskim.  

W kilku gminach frekwencja przekroczyła 

70 proc. Najwyższa była w gminie 

Kiełczygłów w powiecie pajęczańskim 

(73,7 proc.), gminie Wieniawa w powiecie 

przysuskim (72 proc.) i gminie Nowe 

Warpno w powiecie polickim (71 proc.). 

Natomiast najniższa w gminie Kowale 

Oleckie w powiecie oleckim (32 proc.),  

w gminie Jeżewo w powiecie świeckim 

(36 proc.) i w gminie Jemielnica  

w powiecie strzeleckim (35 proc.).

• • •

Symbolem polskiej zdrady narodowej 

jest oczywiście konfederacja targowicka, 

której przywódcy dążyli do podziału 

państwa na samodzielne prowincje 

i nie zamierzali poddać się prawom 

ustanowionym przez Konstytucję  

3 Maja. Natomiast w ostatnich wyborach 

samorządowych niekwestionowanym 

mistrzem politycznej hucpy, 

sprzedajności i po prostu braku klasy 

stał się kandydat (do niedawna) Koalicji 

Obywatelskiej Wojciech Kałuża ze 

śląskich Żor. Sławny dzisiaj na całą Polskę 

samorządowiec w zasadzie załapał 

się na pierwsze miejsce na liście przez 

przypadek i dzięki esemesowi  

z zarządu regionu Nowoczesnej. Z listy 

owej skreślono członka Nowoczesnej 

Bartłomieja Gabrysia, uniwersyteckiego 

wykładowcę, a na jego miejsce wskoczył 

Wojciech Kałuża, który w wyborach 

uzyskał 25 tys. głosów i dostał się do 

sejmiku województwa śląskiego, ale 

jednocześnie zdradził swoich kolegów 

z KO, poparł Prawo i Sprawiedliwość 

i to dzięki temu PiS będzie rządził na 

Górnym Śląsku. Za tę woltę Kałuża został 

nagrodzony stołkiem wicemarszałka 

województwa śląskiego, ale w Żorach 

nie mówi się o nim inaczej niż ciul, 

kradziok i kabociarz. Niektórzy politycy 

i samorządowcy oraz dziennikarze 

zastanawiają się nad tym, jak Kałuża mógł 

za stanowisko i garść srebrników zdradzić 

kolegów i napluć w twarz dwudziestu 

pięciu tysiącom ludzi, ale mnie to nie 

dziwi, bowiem uważam, że kto zdradził 

już raz, łatwiej zdradzi po raz drugi. 

Wojciech Kałuża jako wiceprezydent Żor 

wystartował w przedostatnich wyborach 

przeciwko swojemu przełożonemu 

– prezydentowi Waldemarowi Sosze. 

Oczerniał swego pryncypała i nasyłał na 

niego służby, ale wybory przegrał. Są też 

i tacy, którzy podobno pamiętają swoje 

zażenowanie, gdy w Wodzisławiu na 

spotkaniu z Andrzejem Dudą, wrzeszczał 

na całe gardło do prezydenta „ty ch…”. 

A teraz soczewica, dyshonor i pewnie 

wyprowadzka z rodzinnej miejscowości, 

bo Ślązacy mu tego nie zapomną. Kałuża 

wszystko ma poniżej pleców i podobno 

powiedział jednemu ze swoich bliskich 

znajomych: „Teraz jestem ustawiony na 

resztę życia”. Ja powiedziałbym raczej: 

„Teraz jesteś załatwiony na resztę życia”.

• • •

Sąd Rejonowy w Głogowie aresztował 

na dwa miesiące wójta dolnośląskiej 

gminy Niechlów Beatę P. i Marcina J., 

kierownika referatu inwestycyjno- 

-technicznego miejscowego urzędu 

gminy. Pani wójt i podlegający jej 

urzędnik podejrzani są  

o nieprawidłowości przy wykorzystaniu 

państwowej dotacji i zdaniem 

prokuratury mieli m.in. poświadczyć 

nieprawdę w dokumentach dotyczących 

realizacji inwestycji finansowanych  

z dotacji z budżetu państwa  

na pomoc repatriantom – chodzi  

o dotację wynoszącą około 2,5 mln zł. 

Pieniądze te miały być przeznaczone  

na adaptację i remonty budynków  

w Sicinach i Lipowcu, a – jak zaznaczył 

prokurator – realizację tej inwestycji 

podzielono na mniejsze fragmenty, 

aby uniknąć procedury przetargowej. 

Zarzuty postawione dwojgu 

podejrzanym obejmują niedopełnienie 

obowiązków, przekroczenie uprawnień  

i poświadczenie nieprawdy  

w dokumentach w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowej oraz oszustwo 

kredytowe. Ponadto Beata P. i Marcin J. 

są podejrzani również o niedopełnienie 

obowiązków i przekroczenia uprawnień 

przez zatwierdzenie do wypłaty  

15 tys. zł za prace budowlane, które 

nie zostały ukończone. Śledztwo ma 

charakter rozwojowy. Ostatnie wybory 

Beata P. wygrała w pierwszej turze, 

uzyskując poparcie w wysokości  

58,72 proc. (zagłosowało na nią  

1249 mieszkańców gminy).

• • •

Wojewódzki Sąd Administracyjny  

w Lublinie orzekł, iż prezydent Lublina 

Krzysztof Żuk złamał prawo, zasiadając  

w radzie nadzorczej spółki PZU Życie.  

Prezydent od stycznia 2014 do 

stycznia 2016 roku był członkiem rady 

nadzorczej tej spółki, która dokonała 

jego zgłoszenia, lecz Centralne Biuro 

Antykorupcyjne uważa, że nie była 

do tego uprawniona, bowiem skarb 

państwa nie posiada w niej 50 proc. akcji. 

Krzysztof Żuk twierdzi, że przepisów  

nie złamał, gdyż w chwili powołania PZU 

miało w PZU Życie 100 proc. udziałów, 

a skarb państwa ponad 50 proc. głosów 

na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 

Wyrok nie jest prawomocny.

• • •

Dotychczasowy wójt dolnośląskiej 

gminy Jordanów Śląski Henryk Kuriata 

przegrał wybory samorządowe  

w swojej gminie – głosowało  

na niego zaledwie 639 mieszkańców, 

czyli nieco ponad 38 proc. – ale i tak 

został wójtem, tyle że w innej gminie. 

Premier powołał go na komisarza gminy 

Oława, w której wybrany w wyborach 

wójt Jan Kownacki nie może rządzić  

z powodu ciążących na nim zarzutów 

korupcyjnych. To jeden ze środków 

zapobiegawczych na czas trwającego 

już ponad pół roku śledztwa.  

Wańka-wstańka Kownacki w przeszłości 

stracił już posadę wójta gminy Oława, 

gdy kierował samochodem  

na podwójnym gazie, a teraz  

do czasu ukończenia śledztwa gminą,  

do której wraca niby bumerang,  

będzie rządził komisarz Kuriata.

• • •

Najbogatszym województwem jest 

mazowieckie (dochód per capita 357 zł), 

które już trzeci rok z rzędu utrzymuje się 

na pierwszym miejscu. Kolejne miejsca 

zajęły województwa: dolnośląskie 

(252 zł), zachodniopomorskie (250 zł), 

wielkopolskie (246 zł), podkarpackie 

(234 zł), lubuskie (231 zł), kujawsko- 

-pomorskie (230 zł), podlaskie (225 zł), 

pomorskie (220 zł), lubelskie (220 zł), 

małopolskie (216 zł), śląskie (216 zł), 

opolskie (208 zł), warmińsko-mazurskie 

(203 zł), świętokrzyskie (201 zł)  

i łódzkie (200 zł).

Podglądacz samorządowy

Produkt lokalny – najlepszy! Impreza nasza ma być wstępem 
do wspaniałych, rodzinnych świąt. 
Będziemy przypominać o obrzędach 
i zwyczajach odchodzących w niepa-

mięć. Festiwal to cudowna atmosfera  
i zapach świąt. O atmosferę zadba 
także nasza czarodziejka Małgosia, 
która ze Śnieżynką Julcią pomogą 
zatrzymać te ulotne chwile w pięknej 
świątecznej i bajkowej aranżacji oraz 

uwiecznić je na fotografii. Studio  
Fotograficzne czynne będzie przez 
cały czas trwania Festiwalu.

A na zakończenie, tradycyjnie już 
zapraszamy na JASEŁKA przygo-

towane przez uczniów i nauczycieli 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce.  
Bieżące informacje o Festiwalu znaj-
dziecie Państwo na naszej stronie  
na Facebooku. 

Zapraszamy 16 grudnia!

(TS)

W grudniu 2017 roku spotkaliśmy się na XI Festiwalu Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu Lokalnego

Festiwal to prawdziwy raj dla smakoszy…
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Po ciężkiej chorobie, 12 listopada 
zmarł Józef Kozina, wieloletni staro-

sta głubczycki. Miał 57 lat. 
Józef Kozina kierował powia-

tem głubczyckim przez trzy kaden-

cje. Wcześniej przez dwie kadencje 
był wiceburmistrzem 
Kietrza. W niedaw-

nych wyborach uzy-

skał mandat radne-

go, startując z listy 
Komitetu Wybor-
czego Wyborców 
Mieszkańcy Powia-

tu Głubczyckiego. 
Na początku wrześ-
nia został wyróżnio-

ny przez Związek 
Powiatów Polskich tytułem „Samo-

rządowiec 20-lecia”. To wyraz uzna-

nia dla samorządowców, którzy mają 
szczególny wkład w rozwój lokalny, 
ale również w działalność na płasz-

czyźnie ogólnopolskiej. Odbierając 
tę nagrodę, Józef Kozina powiedział: 
– Wyróżnienie traktuję jako nagro-

dę dla całego samorządu, cieszę się  
i jestem dumny z mojej załogi, bo ra-

zem z nią tworzymy zgrany zespół  
i realizujemy założone projekty.  
Myślę, że mój następca będzie to 
dzieło kontynuował, bo to, co jest 
dobre, warto rozwijać, a powiat głub-

czycki zmierza w dobrym kierunku.

Praca Józefa Koziny dla powiatu 
głubczyckiego w ciągu trzech kaden-

cji zaowocowała wieloma inwesty-

cjami. Osobiste zaangażowanie wi-
doczne było w wielu dziedzinach – to 
między innymi modernizacja szpita-

la powiatowego, pod-

niesienie standardów 
opieki w DPS-ach, 
modernizacja szkół 
powiatowych, budo-

wa boiska i hali spor-
towej, remonty dróg. 

Jego wielką na-

miętnością był rów-

nież sport, a szcze-

gólnie piłka nożna. 
To właśnie dla popra-

wy bezpieczeństwa sportowców z te-

renu powiatu głubczyckiego i gmi-
ny Głogówek był inicjatorem dwóch 
projektów w ramach Marszałkow-

skiego Budżetu Obywatelskiego  
Województwa Opolskiego.

Współpracownicy mówią, że 
Józef Kozina był osobą nietuzin-

kową, otwartą na potrzeby drugie-

go człowieka. W pamięci ludzi po-

zostanie jako wspaniały człowiek, 
pełen ciepła i energii. Był odda-

ny swej pracy i całemu powiatowi 
głubczyckiemu. Stanowić będzie 
wzór do naśladowania dla wielu  
samorządowców. Redakcja

Tradycja budowy wyjątkowych 
w skali świata szopek 
krakowskich została  
wpisana 29 listopada  
na Reprezentatywną Listę 
Niematerialnego Dziedzictwa 
Ludzkości UNESCO. 

Decyzja dotycząca krakowskich 
szopek zapadła na posiedzeniu komi-
tetu, które odbyło się na Mauritiusie. 
Jest to pierwszy wpis, o który wystą-

piła Polska i ogromne wyróżnienie 
dla krakowskiego szopkarstwa.

Reprezentatywna Lista Niema-

terialnego Dziedzictwa Ludzko-

ści powstała w oparciu o Konwen-

cję UNESCO w sprawie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego z 2004 roku. Szeroko pi-
saliśmy o tym, kiedy w 2016 roku  
w Muzeum Etnograficznym we 
Wrocławiu otwarta została wystawa 
„Skarby europejskiej kultury trady-

cyjnej”. Wówczas można było po-

znać 91 zjawisk z zakresu niemate-

rialnego dziedzictwa kulturowego. 
Już wówczas mówiło się o aspira-

cjach krakowskiego szopkarstwa.  
A dzisiaj…

Tradycja szopkarska w Krakowie 
trwa nieprzerwanie od XIX wieku. 
Pierwotnie wykonywaniem szopek 
trudnili się rzemieślnicy z ówcze-

snych przedmieść Krakowa. Mniej-
sze szopki chętnie nabywali miesz-

czanie, którzy ozdabiali nimi swoje 
domy. Większe, ze wspaniałymi lal-
kami-kukiełkami i rozświetlone od 
wewnątrz płomykami świec, pełni-
ły funkcję przenośnych teatrzyków.

Najstarsza zachowana szopka  
krakowska znajduje się w zbio-

rach Muzeum Etnograficznego  
im. Seweryna Udzieli w Krakowie. 
Jest to dzieło Michała Ezenekiera  
z drugiej połowy XIX stulecia. 
Szopka Ezenekiera bywa nazywa-

na „szopką-matką”, a to ze względu 
nie tylko na jej dawne pochodze-

nie, ale i kunszt, który wpłynął na 
ukształtowanie się kanonu szopki 
krakowskiej jako budowli smukłej, 
wielopoziomowej, wieżowej, która 
ma służyć za miejsce przedstawienia 
narodzin Jezusa i charakteryzuje się 
spiętrzeniem zminiaturyzowanych 
elementów zabytkowej architektury  
Krakowa, fantazyjnie przetworzo-

nych i połączonych.  (mhk, tm)

Szopki
– jedyne takie

Nie żyje
Józef Kozina

Podwyżki cen  
energii elektrycznej,  
które dotkną wszystkich  
w 2019 roku,  
niby nie są zaskoczeniem,  
bo mówiło się o nich  
od dawna. A jednak  
nerwowość pojawiła się  
w wielu miejscach.

Nie tak dawno media donosiły  
o alarmującym liście do premiera 
Morawieckiego, napisanym przez 
Tadeusza Ferenca, prezydenta Rze-

szowa. Włodarz Rzeszowa opisy-

wał „monopolistyczne praktyki 
państwowych spółek”, które zapro-

ponowały miastu nowe ceny energii 
elektrycznej. Mają być one wyższe 
o 67,95 proc. od dotychczasowych.

O podwyżce cen prądu mówi 
się od co najmniej sześciu miesię-

cy. Jednym z głównych powodów 
są problemy związane z możli-
wym wzrostem cen uprawnień do 
emisji CO2, co regulują umowy  
międzynarodowe. 

– Ponieważ energia była w mia-

rę tania, wszyscy żyli w uśpieniu.  
Polskie koncerny nie zabezpieczyły 
kupna odpowiedniej ilości certyfi-
katów, kiedy były tanie. Jestem pe-

wien, że spółki niemieckie mają pe-

łen portfel certyfikatów po niskich 
cenach. U nas kupowało się na bieżą-

co, wiec teraz płaci się znacznie wię-

cej – mówił niedawno prof. Konrad 
Świrski z Politechniki Warszawskiej.

Mamy więc sytuację, w której  
pogorszenie się koniunktury na 

r ynku rekompensowane jest  
poprzez podwyżki taryf. Mówiąc 
prościej – przerzucaniem kosztów 
na końcowego odbiorcę. Jak bar-
dzo podwyżki cen prądu dotkną 
nas wszystkich, dowiemy się już 
wkrótce. Rząd obiecuje, że poja-

wią się przepisy wspierające za-

równo gospodarstwa domowe, 
jak i małe i średnie firmy. Pew-

nie więc będą jakieś rekompen-

saty dla przysłowiowych Kowal-
skich i Nowaków, ale samorządy 
raczej na nic nie mogą liczyć. Albo 
inaczej – muszą liczyć na siebie.  
Jednym ze sposobów jest szukanie 
oszczędności.

Pomnik Historii to  
nie tylko jedna z pięciu 
form ochrony zabytków 
wymienionych  
w ustawie o ochronie 
zabytków i opiece  
nad zabytkami,  
ale również prestiżowy 
tytuł, który pozwala  
na znakomitą promocję 
gminy, miasta i regionu.

Tytuł Pomnika Historii na-

dawany jest przez prezydenta  
Rzeczypospolitej Polskiej. Uzna-

nie za Pomnik Historii oznacza 
przyznanie danemu zabytkowi 
lub parkowi kulturowemu szcze-

gólnej rangi ze względu na jego 
wartość dla kultury narodowej.  
Dziesiątego grudnia w Teatrze Na-

rodowym w Warszawie odbyła się 
kolejna uroczystość, podczas któ-

rej te wyjątkowe tytuły otrzymały 
m.in.: Twierdza Przemyśl, kopalnia 
w Bóbrce, XVII-wieczna Pustel-
nia Złotego Lasu w Rytwianach,  
Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, 
kościół pw. św. Anny w Oleśnie.

Wpisane na listę obiekty noszą 
na sobie ślady wielu epok, są wiel-
kim świadectwem naszej histo-

rii, tradycji, rozwoju architektury 
światowej. Pokazują też istotę hi-
storii Rzeczypospolitej – Rzeczy-

pospolitej wielu kultur, wielu na-

rodów, gdzie te elementy kulturowe 
zaplatały się ze sobą.

Na prezydenckiej liście przed 
grudniowymi uroczystościami 
było 81 obiektów w całej Polsce. 
Wśród nich tak znane jak Biskupin,  
Westerplatte, kopalnia soli w Wie-

liczce, wrocławska Hala Stule-

cia, zespół tężni w Ciechocinku,  

zespół katedralny we Fromborku, 
historyczny zespół miasta Krakowa, 
katedra gnieźnieńska, Kościół Po-

koju w Jaworze, Bohoniki i Kruszy-

niany, zespół klasztorny na Jasnej  
Górze, gdańskie Stare Miasto, Kanał  
Augustowski, Kazimierz Dolny, pa-

łace i parki krajobrazowe Kotliny 
Jeleniogórskiej, zespół zamkowo-

-pałacowy w Krasiczynie, zamek 
w Malborku, zespól staromiejski 
w Paczkowie, staromiejski San-

domierz, Cmentarz Powązkowski  
w Warszawie, zespół historycznego 
centrum Wrocławia, most w Ozimku,  
warszawski Trakt Królewski…

Jak z tego widać, godne to grono 
i znalezienie się wśród posiadaczy 
tytułu Pomnika Historii nie tyl-
ko nobilituje, ale również nakłada 
obowiązki. Nie można się więc dzi-
wić, że w Brzegu na Opolszczyźnie 
informacja, iż starania o ten tytuł 
zakończyły się sukcesem, została 
przyjęta bardzo ciepło. 

– Dla Zamku Piastów Śląskich 
status Pomnika Historii to nie  
tylko bardzo prestiżowe wyróżnie-

nie, to również wymierne korzyści  
– mówił jeszcze przed warszaw-

skimi uroczystościami dyrektor 
Muzeum Piastów Śląskich Dariusz 
Byczkowski.

Również burmistrz Olesna  
Sylwester Lewicki uważa, że wpi-
sanie na listę Pomników Historii 
przepięknego drewnianego kościoła  
św. Anny to niebywałe wyróżnie-

nie i świetna promocja dla miasta.  
Kościół w Oleśnie to zabytek  
o ponadregionalnym znaczeniu.  
Reprezentuje unikatową i uniwer-
salną wartość nie tylko dla Polski, 
ale także w skali Europy i świata. 
Znajduje się w pierwotnym miejscu 
lokalizacji i pełni tę samą funkcję 
kultową. Jest autentycznym świad-

kiem burzliwych dziejów histo-

rycznego Górnego Śląska. 
(mtm)

Elektryczna drożyzna

Więcej na str. 9

Grono 
najznamienitszych

Zamek Piastów Śląskich uznawany jest za jedną z najpiękniejszych budowli renesansowych  
na Śląsku. „Śląski Wawel” to również nekropolia piastowska, z kolekcją sarkofagów  
w zamkowych piwnicach
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Podczas koncertu usłyszymy 
trzy kompozycje autorstwa zało-

życieli Bang on a Can, przy czym 
każda z nich ma zupełne inny cha-

rakter. For Madeline Gordona to 
muzyka inspirowana żydowską kul-
turą i religią, Lang – twórca Little 

Match Girl Passion – czerpał inspi-
racje z Bachowskiej Pasji według 
św. Mateusza, a tekst nawiązuje do 
Dziewczynki z zapałkami Hansa 
Christiana Andersena. A kończą-

ce koncert oratorium Anthracite 

Fields Wolfe jest hołdem kompo-

zytorki, w której rodzinnych stro-

nach znajdowała się kopalnia wę-

gla, składanym górnikom, którzy 

nierzadko tracili życie w kopalni, 
aby przemysł w Stanach Zjedno-

czonych mógł się rozwijać. 
Spotkanie z amerykańskimi mu-

zykami będzie na pewno spotka-

niem niezwykłym, pięknie otwiera-

jącym koncertowy rok 2019. 
Ata (materiały NFM)

Co roku powtarza się czas 
szukania podchoinkowych 
prezentów. Co roku piękno 
świąt łączyć chcemy z pięknem 
podarunku, jakim obdarzymy 
tych, którzy są dla nas ważni. 
A co może być piękniejszym 
podarunkiem niż muzyka? 
Ale płyty, które uradują duszę 
obdarowanej/obdarowanego 
muszą być wyjątkowe… 

I takie właśnie chcę zapropono-

wać, choć wybór z nagrań doko-

nanych przez NFM nie jest łatwy. 
Ruszę więc już raz wybraną dro-

gą – w zeszłym roku, także w cza-

sie przedchoinkowym, pojawiło się 
nagranie wybranych dzieł Marcina  
Mielczewskiego, wielkiego kom-

pozytora polskiego baroku. Przy-

wrócił go nam maestro Andrzej 
Kosendiak, który przyznaje, iż prze-

żywa ponowną fascynację twór-
czością kompozytorów polskich  
XVII i XVIII wieku. 

– Wykonywanie dzieła w formie, 
w jakiej mogło – ale nie musiało – 
być grane w przeszłości to bardzo in-

teresująca sytuacja dla artysty – mówi 
maestro Kosendiak. 

To także bardzo interesują-

ca sytuacja dla słuchacza, o czym 
naprawdę warto się przekonać.  
Płyta „Marcin Mielczewski” była 

trzecim – po płytach z dziełami  
Pękiela i Gorczyckiego – na-

graniem polskiej muzyki XVII 
i XVIII wieku, dokonanym 
przez Andrzeja Kosendiaka  
i stworzony przez niego Wroc-

ław Baroque Ensamble. Każde 
z tych nagrań to dla meloma-

na skarb… A skarb wciąż się 
powiększa, 16 listopada miała 
swoją premierę czwarta płyta  
z polskiego barokowego cyklu 
– maestro Kosendiak i Wroc-

ław Baroque Ensemble wraz  
z solistami obdarowali nas 
pod choinkę kolejnym nagra-

niem dzieł wielkiego Marcina  
Mielczewskiego. To płyta „Marcin 
Mielczewski II”, wydana – jak podkre-

śla Andrzej Kosendiak – w roku set-
nej rocznicy odzyskania przez Polskę  
niepodległości. 

W tekście zamieszczonym w book- 
lecie dołączonym do płyty maestro  
Kosendiak pisze m.in.: „Polacy  
postrzegają I Rzeczpospolitą głów-

Nowy rok stoi już przed naszymi 
drzwiami… Jaki będzie? Wszyscy 
o to pytają. Także bohaterowie 
oper, którzy na wiele sposobów 
szukali odpowiedzi na to 
pytanie. Ich fascynujące historie 
przybliżą nam młode gwiazdy 
operowej sceny, wrocławscy 
filharmonicy oraz dyrektor 
Festiwalu Noworocznego NFM  
– brawurowy dyrygent,  
BASSEM AKIKI.

„Czarodziejki i czarownice”  
– taki tytuł nosi gala noworoczna, na 
którą NFM zaprasza 4 i 5 stycznia. 
Jej gwiazdami będą  
znana z doskonałych 
umiejętności aktor-
sk ich sopranistka  
Joanna Moskowicz, 
która dwa lata temu 
zdobyła Nagrodę im. 
Jana Kiepury dla naj-
lepszej śpiewaczki, 
Ewa Majcherczyk (sopran liryczno-

-koloraturowy), która partie bohate-

rek, w które wcieli się tego wieczo-

ru, wykonywała nieraz w ojczyźnie 
opery, we włoskich teatrach, i Anna 
Borucka – zwyciężczyni III Mię-

dzynarodowego Konkursu Wo-

kalnego im. Andrzeja Hiolskiego  
w Kudowie-Zdroju, która w 2017 
roku zadebiutowała w prestiżowej 
Semperoper w Dreźnie. Galę – to już  
znakomita coroczna tradycja – po-

prowadzi Bassem Akiki.
Ze sceny zaś zabrzmią najwięk-

sze operowe przeboje. Oto Carmen 

Georgesa Bizeta – w tej superoperze 
Cyganka przepowiada przyszłość, 
dla bohaterki niestety tragiczną… 

Oto Giussepe Verdie-

go Bal maskowy – tu 
przyszłość przepowia-

da stara Indianka… 
Niektórym wiedźmy 
same wchodzą w dro-

gę – zapowiedź przy-

szłych wydarzeń mą-

ci spokój Makbeta,  
a charakter mrocznych osobistości 
oddaje muzyka baleto-

wa Verdiego. Najsłynniej-
szy kompozytor ope-

rowy nieraz inspirował 
się twórczością Szekspi-
ra – w czasie gali usły-

szymy także wzruszają-

cą modlitwę Desdemony 
z verdiowskiego Otella. 

Natomiast także szeks-

pirowska Tytania ze Snu nocy  
letniej i jej czarodziejski dwór  
elfów zostaną przywołane w arii  
z Mignon, opery Ambroise’a Thomasa.  

Jest i Czarodziej-
ski flet Wolfgan-

ga A madeusza  
Mozarta – partia  
złowrogiej, ale jak-

że pięknie śpie-

wającej Królowej  
Nocy jest popisową 
rolą Joanny Mosko-

wicz, i Opowieści 
Hoffmana Jakuba 
Offenbacha, z któ-

rych pochodzi bar-
dzo trudna i przezabawna aria lalki 
Olimpii: „artystkę” w trakcie wy-

stępu trzeba nakręcać, żeby mogła 
śpiewać dalej.

 A to tylko niewielka część ope-

rowych hitów noworocznej gali!  
W programie znalazły się też czte-

ry musicalowe piosenki, a spotkanie  
z czarodziejkami i czarownica-

mi zakończy absolutny musicalo-

wy hit – trio sióstr ze Skrzypka na 
dachu. Dzierlatki przedrzeźniają 
swatkę, postać podobną trochę do 

czarodziejek i czarownic  
– samotną, starszą kobie-

tę, która nie wiadomo kie-

dy i skąd przyprowadza 
pannom mężów. 

Cudowna muzyka, ar-
tyści z najwyższej pół-
ki – czego więcej trzeba, 
aby uwierzyć w dobry rok 
2019? Gala noworoczna  

w tym bardzo pomoże!
Radosne spotkanie z czarodziej-

kami i czarownicami wprowadzi 
nas w nowy rok i w nowe koncer-

ty. A wśród tych koncertów bar-
dzo zasługuje na uwagę spotkanie 
– 12 i 13 stycznia – z grupą Bang 
on a Can All-Stars, która zapewne 
nie powstałaby, gdyby nie inicjaty-

wa Julii Wolfe, Michaela Gordona  
i Davida Langa – ta trójka kom-

pozytorów założyła formację Bang  
on a Can w 1987 roku w celu po-

pularyzacji muzyki współczesnej.  
W 1992 powstał sekstet, który  
z powodzeniem koncertuje po dziś 

dzień, artyści dokonali niezliczonych 
nagrań, prawykonań, a ich osiągnię-

cia były wielokrotnie nagradzane. 
Muzycy są rozpoznawalni ze wzglę-

du na specyficzne instrumentarium 
(fortepian, klarnet, wiolonczela,  
gitara, perkusja, kontrabas), niesamo-

wicie energetyczne występy na żywo 
oraz unikalny styl, bowiem często 
poruszają się po obrzeżach muzyki 
klasycznej, jazzowej czy rockowej  
i nie stronią od eksperymentów. 

Witaj, roku 2019!

Muzyka pod choinkę

Maestro Andrzej Kosendiak

Bang on a Can All-Stars

Joanna Moskowicz 
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nie poprzez pryzmat jej politycz-

nej świetności, potęgi terytorial-
nej i wojskowej, dzięki którym 
Polska w sojuszu z Litwą, a póź-

niej jako Rzeczpospolita Obojga  
Narodów zyskała w Europie wiel-
kie znaczenie, począwszy od XV 
do schyłku XVIII wieku. A przecież 
był to także okres rozkwitu  
w nauce i sztuce, również  
w dziedzinie muzyki. Kapela 
dworu Wazów, w której dzia-

łali Marco Scacchi, Bartłomiej 
Pękiel, Marcin Mielczewski  
i Adam Jarzębski, była jednym 
z czołowych zespołów euro-

pejskich. Muzyka w katedrze 
na Wawelu w XVII i w pierw-

szej połowie XVIII wieku,  
a szczególnie w czasach, gdy 
działał tam Grzegorz Gerwazy  
Gorczycki, stała na wybit-
nie wysokim poziomie artystycz-

nym. Lata 50. i 60. XVIII wieku to  
z kolei rozkwit Kapeli Jasno górskiej,  
w dużej mierze możliwy dzięki 
Marcinowi Józefowi Żebrowskie-

mu. W czasach saskich i stanisła-

wowskich Warszawa była jednym 
z europejskich centrów życia arty-

stycznego. To tylko najbardziej zna-

czące nazwiska i miejsca związane 
z muzyką”.

Warto sobie uświadomić, ja-

kiej wagi twórcą był Mielczewski,  
w czym pomoże wspomniany boo-

klet. Ale najważniejsze jest to, co sły-

szymy – a słyszymy żywe piękno, 
które świąteczny czas uskrzydli… 

Maestro Andrzej Kosendiak i wszy-

scy wykonawcy dzieł Mielczewskie-

go sprawili melomanom cudowny 
prezent pod choinkę: płytę „Marcin 
Mielczewski II”. Zresztą wszystkie 
cztery płyty z utworami kompozyto-

rów polskiego baroku to prezent, jaki 
chciałby dostać każdy, komu muzyka 
w duszy gra…  Ata

ANDRZEJ  KOSENDIAK

www.nfm.wroclaw.pl
www.gminapolska.com
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Ścinawa

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie
Rynek 17

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

urzad@scinawa.pl
www.scinawa.pl

Starostwo Powiatowe 
we Wrocławiu

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

starostwo@powiatwroclawski.pl
www.powiatwroclawski.pl

Rozmowa 
z ROMANEM POTOCKIM, 
starostą wrocławskim 

– 20 listopada 2018 roku w sali 
sesyjnej Starostwa Powiatowego we 
Wrocławiu odbyła się I sesja Rady 
Powiatu Wrocławskiego VI kaden-
cji. Znamy już skład Rady i Zarządu. 
Po raz kolejny Rada powierzyła 
funkcję starosty Powiatu Wrocław-
skiego właśnie panu.

– Tak, nie kryję zadowolenia z fak-
tu, że kolejny raz dostałem mandat za-
ufania i radni zdecydowali, bym kolej-
ną kadencję sprawował urząd starosty. 
Jak już wielokrotnie podkreślałem, 
najważniejsze dla mnie jest to, by za-
dbać o dobrą współpracę w Radzie, by 
wszyscy pracowali dla dobra powiatu 
i wyborców – bez względu na przyna-
leżność partyjną oraz poglądy.

Jeśli chodzi o skład Rady Powiatu 
Wrocławskiego, to był znany już parę 
dni po wyborach. Na I sesji wybrane 
zostało prezydium Rady. Bezwzględ-
ną większością głosów na przewodni-
czącego Rady Powiatu Wrocławskie-
go VI kadencji został wybrany Piotr 
Chmurzyński. Wiceprzewodniczą-
cymi Rady zostali Anna Chmielew-
ska oraz Janusz Gargała. W no-
wym Zarządzie znaleźli się Andrzej 

Szawan, który wybrany zo-
stał na funkcję wicestarosty, 
Barbara Kosterska i Dariusz 

Jedynak, którzy zasiedli 
w Zarządzie jako członkowie 
oraz Wiesław Zając – jako 
etatowy członek Zarządu 
Powiatu Wrocławskiego. 

– Jak ocenia pan minio-
ną kadencję? Co się zmie-
niło w powiecie pod pana 
rządami?

– Na pewno sposób funkcjo-
nowania urzędu, jego wizeru-
nek. W ciągu tych kilku lat uda-
ło nam się zmienić podejście do 
integracji społecznej. Powiat sy-
stematycznie i skutecznie starał 
się nawiązywać i podtrzymy-

wać przyjacielskie relacje z naszymi 
mieszkańcami poprzez działania pro-
mocyjne. Wyszliśmy do ludzi, a oni 
nas chętnie przyjęli do swojego gro-
na. Bardzo udanym przedsięwzięciem 
okazał się konkurs „Kulinarny Powiat 
Wrocławski”, który propaguje wiedzę 
o tradycjach kulinarnych naszego po-
wiatu. „Kulinarny Powiat Wrocław-
ski” to tak naprawdę już marka, bo-
wiem z logo kulinarnym ukaże się 
kolejne wydanie kalendarza, książki 
kucharskiej, a niebawem odbędzie się 

spotkanie noworoczne z uczest-
nikami minionego wydarze-
nia. Zorganizowaliśmy ponad-
to akcje medyczne pn. „Biała 
Niedziela w Powiecie Wroc-
ławskim”. Mieszkańcy mogli 
nieodpłatnie przebadać się pod 
kątem choroby niedokrwien-
nej serca. Te akcje cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem 
i chcielibyśmy je kontynuować. 

Mijający rok był wyjątko-
wy, a recepta na sukces w mojej 
ocenie jest tylko jedna – cięż-
ka praca i współpraca. Ciężka 
praca oraz dobra współpraca 
Rady Powiatu, Zarządu i na-
szych wszystkich partnerów. 

– Czego redakcja „Gminy 
Polskiej. Krajowego Prze-

Bardzo zależy mi na dobrej współpracy
glądu Samorządowego” może 
życzyć panu i współpracownikom 
w Nowym Roku?

– Poprzednia Rada Powiatu 
Wrocławskiego była jednomyślna 
oraz zgodna – przy realizowaniu za-
dań potrafiła stanąć ponad party-
kularnymi interesami. Jestem pełen 
optymizmu i wiary, że także w tej 
kadencji będziemy w stanie tak zgod-
nie działać na rzecz dobra naszej ma-
łej ojczyzny. I tego bym sobie i nam 
wszystkim życzył…  (TS)Starosta Roman Potocki
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Przed nami dużo zadań
Rozmowa 
z KRYSTIANEM KOSZTYŁĄ, 
burmistrzem Ścinawy

– Z pana komitetu wyborcze-
go jedenaście osób dostało się 
do Rady Miejskiej w Ścinawie. 
Zapewne to pana cieszy, bowiem 
jest duże prawdopodobieństwo, 
że współpraca burmistrza z radą 
ułoży się dobrze. Czyli mało ner-
wów i sporów, będzie się lepiej 
pracować i decyzje będą podej-
mowane szybciej.

– Liczę na to, że podobnie jak 
w minionej kadencji rada będzie 
konstruktywna i będziemy mogli 
wspólnie wypracowywać stanowi-
ska w dyskusji, szczególnie w komi-
sjach. Tak było w minionej kadencji, 
mimo tego, iż z mojego komite-
tu wyborczego do rady dostało się 

wówczas dziewięć osób. Warto jed-
nak podkreślić, że radni opozycyjni 
w ważnych dla naszego samorządu 
kwestiach nie kierowali się jakimiś 
odrębnymi party-
kularnymi interesa-
mi, tylko zazwyczaj 
głosowali, mając na 
uwadze dobro całej 
naszej gminy i jej 
mieszkańców. Mam 
nadzieję, że w tej ka-
dencji moja współ-
praca z radnymi uło-
ży się dobrze, tym 
bardziej że przed na-
mi dużo zadań.

– W wyborach 
na burmistrza Ścinawy uzyskał pan 
w pierwszej turze ponad 72 proc. 
głosów poparcia. To jeden z najlep-
szych wyników na Dolnym Śląsku, 

wynik, który daje świetny mandat 
do zarządzania gminą.

– Oczywiście jestem z tego za-
dowolony, tak jak z tego, że zgod-

nie układa się współ-
praca z radą i stąd też 
najważniejsze przed-
sięwzięcia – ustalo-
ne w minionej kaden-
cji – są niezagrożone. 
Mam na myśli m.in. 
już  zapla nowa ne 
w wieloletniej progno-
zie finansowej inwe-
stycje, które dostały 
dofinansowania.

– Jakie to zadania?
– Przede wszyst-

kim kanalizacja czternastu wsi 
wraz z wykonaniem nowych na-
wierzchni dróg i oświetlenia. 
Ponadto czeka nas rewitaliza-
cja centrum Ścinawy, a poza tym 
w bieżącym roku kończymy kilka 
dużych zadań,  m.in.  st refę 
aktywności gospodarczej, którą za-
mierzamy zainteresować jak naj-
większą liczbę przedsiębiorców. 
To w pełni uzbrojony teren mają-
cy wiele niezaprzeczalnych atutów 
i już pojawiają się inwestorzy za-
interesowani strefą. Zajmiemy się 

Burmistrz Krystian Kosztyła
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Marek Szopa (przewodniczący), Renata Kudzia (wiceprzewodniczą-
ca), Monika Żogalska (wiceprzewodnicząca), Marek Barylak, Irena 
Chrystyna, Monika Gierus, Anna Kasiorek, Henryk Kozak, Zbigniew 
Kras, Krzysztof Marek, Mariusz Mostowski, Agnieszka Parzyńska, 
Edward Sitarski, Jerzy Sztaba, Jan Śliwa. 

Rada Miejska w Ścinawie 2018-2023

również działaniami związanymi 
z rozwojem turystyki, rozwijaniem 
Regionalnego Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej, a teraz uruchamia-
my schronisko młodzieżowe, któ-
re przyjmowało już pierwszych 
gości; noclegi to poszerzenie oferty 
funkcjonującego od pewnego czasu 
ośrodka edukacyjnego. Warto pod-
kreślić, iż w ramach rozbudowy 
naszej placówki ekologicznej pod-
pisaliśmy umowę na prekursorskie 
w kraju przedsięwzięcie, bowiem 
zleciliśmy zbudowanie statku, 
chcąc rozszerzyć ofertę dla uczniów. 
Na tej jednostce pływającej zamie-
rzamy edukować dzieci, pokazując 
im nadodrzańską przyrodę.

– Kiedy to się stanie?
– Już w drugiej połowie przyszłe-

go roku. Wtedy będziemy dyspono-
wać statkiem, który pomieści blisko 
stu pasażerów.

– Czego możemy panu życzyć 
w Nowym Roku 2019?

– Aby ważne dla mieszkańców 
gminy inwestycje były realizowa-
ne bez zakłóceń i abyśmy potrafili 
znaleźć pieniądze na inne przed-

sięwzięcia, których jeszcze nie 
zainicjowaliśmy, a są zadeklaro-
wane w naszych obietnicach i pro-
gramie wyborczym, i są ważne dla 
mieszkańców. A także tego, abyśmy 
potrafili dalej zgodnie współpraco-
wać, także pomiędzy samorządami 
wojewódzkim i powiatowym.

Rozmawiał Sławomir Gry min (TS)

Pięknych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego, 2019 Roku, który przyniesie radość i szczęście 
w życiu osobistym i sukcesy w życiu zawodowym 
Mieszkańcom gminy Ścinawa 
i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej” 

życzą 
burmistrz Krystian Kosztyła i przewodniczący Rady Miejskiej Marek Szopa
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Żórawina

Urząd Gminy Żórawina
ul. Kolejowa 6

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

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

Pieńsk

Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku
ul. Bolesławiecka 29 

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

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

www.piensk.com.pl

Rozmowa z JANEM MAGDĄ, 
burmistrzem Pieńska

– Urząd Miasta i Gminy 
w Pieńsku – patrząc na liczbę za-
trudnionych w nim pracowników – 
jest firmą małą, średnią czy dużą?

– Jeśli połączymy nasze wszyst-
kie jednostki organizacyjne, to je-
steśmy chyba największym zakła-
dem pracy na naszym terenie…

– …zakładem, który najbar-
dziej wpływa na rozwój gminy 
i poziom życia mieszkańców oraz 
– kolokwialnie mówiąc – przera-
bia wiele milionów złotych i reali-
zuje wiele zadań inwestycyjno-in-
frastrukturalnych. Firma ta jest 
podzielona na wydziały, z których 
najważniejszy jest…

– …zapewne inwestycyjny, który 
zajmuje się inwestycjami, zamówie-
niami publicznymi 
i unijnymi środkami 
finansowymi.

– Do wydziałów 
w waszym urzędzie 
przychodzą ze swoi-
mi sprawami i prob-
lemami obywatele, 
petenci, mieszkańcy, 
ale prosząc o pomoc, 

odwiedzają również 
swojego burmistrza. 
Czy ma pan wyzna-
czony jakiś dzień na 
takie spotkania?

– Takim dniem jest 
każdy poniedziałek 
w godzinach od 12 
do 17, ale jeśli tylko 

jestem w urzę-
dzie, to przyj-
muję mieszkań-
ców każdego dnia 
i zawsze jestem 
do ich dyspozy-
cji – oczywiście 
gdy nie uczest-
niczę w jakimś 
spotkaniu.

– Z jakimi 
sprawami przy-
chodzą do pa-
na ludzie? Co 
ich najbardziej 
trapi?

– To przede 
wszystkim spra-
w y loka lowe 
i brak mieszkań. 
Na liście oczeku-
jących na miesz-
kanie jest nieste-

ty bardzo dużo osób i co roku ich na 
niej przybywa, a z drugiej strony gmi-
na nie jest w stanie budować nowych 
mieszkań, z prozaicznej przyczyny 
– braku środków finansowych. To jest 
naprawdę duży problem.

– A skargi międzysąsiedzkie?
– Oczywiście, też się zdarzają, 

ale ja nie chcę uczestniczyć w spo-

Zawsze jestem do dyspozycji
rach międzysąsiedzkich, w których 
powinien orzekać sąd.

– Czy mieszkańcy skarżą się 
panu na podległych panu urzęd-
ników?

– Takie skargi zdarzają się na-
prawdę sporadycznie, ponieważ na-
si pracownicy zazwyczaj pracują 
dobrze i są dla petentów uprzejmi.

– Czyli przychodzą z pochwa-
łami?

– Tak też się czasami zdarza, 
ale ludzie są zdania, iż urzędni-
cy powinni być merytoryczni, 
mili i uprzejmi i nie traktują do-
brego traktowania jako czegoś 
wyjątkowego.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Radosnych, pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia, 
wiele zdrowia, pogody ducha i realizacji 
nawet najbardziej odważnych planów w Nowym Roku 2019 
Mieszkańcom gminy Pieńsk 
i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej” 

życzy 
burmistrz Jan Magda

Burmistrz Jan Magda
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Rozmowa 
z JANEM ŻUKOWSKIM, 
wójtem gminy Żórawina

– Czego redakcja „Gminy 
Polskiej” może życzyć panu, pana 
współpracownikom, radnym i całej 
waszej społeczności 
na progu roku 2019?

– Najważniejsze 
są święta Bożego 
Narodzenia i istotne 
jest, aby były to świę-
ta rodzinne, spokojne 
i żebyśmy wszyscy 
wypoczęli i zapomnie-
li choć na chwilę o pra-
cy, polityce i cieszyli 
się tym wspaniałym, 
radosnym, choć jakże 
krótkim okresem. To przecież święta 
wielkiej nadziei, której życzę z całego 
serca wszystkim czytelnikom „Gminy 

Polskiej”, mieszkańcom naszej gminy 
i moim współpracownikom.

– A w nadchodzącym roku?
– Przyjdą jak zawsze nowe wyzwa-

nia, a przecież rok 2019 jest pierwszym 
rokiem nowej, już pięcioletniej kaden-
cji, dlatego musimy już na początku 

dobrze się przygotować 
do czekających nas tru-
dów i zadań dotyczących 
wszystkich sfer samorzą-
dowego życia.

– Kiedy zostanie 
uchwalony budżet 
gminy Żórawina?

– Mam nadzieję, że 
jeszcze w tym roku uda 
nam się go uchwalić, 
choć dopiero przed tygo-
dniem powołaliśmy ko-

misję budżetową. Trzeba też zdać so-
bie sprawę z tego, że mamy nową radę 
gminy, ale również przed nami nowa 

kadencja samorządo-
wa, czyli nowe wy-
zwania dla nowych 
radnych, którzy mu-
szą wdrożyć się do 
obowiązków i przy-
swoić sobie samorzą-
dową robotę.

– Ma pan duże 
doświadczenie życiowe, ale rów-
nież polityczne i samorządowe i na 
pewno już pan wie, jaka to będzie 
ta nowa Rada Gminy Żórawina. 
Czy będzie zgodna, czy da się z nią 
dobrze współpracować? 

– Uważam optymistycznie, że bę-
dziemy dobrze współpracować, ponie-
waż w radzie są mądrzy i rozsądni lu-
dzie, którym na sercu leży dobro naszej 
małej ojczyzny oraz los mieszkańców 
gminy. To naprawdę odpowiedzialni 
ludzie i głęboko wierzę w to, że naj-
ważniejsza dla nich będzie praca na 
rzecz całej społeczności, czyli interes 
ogółu, a nie jakieś polityczne ambicje 
i partykularne interesy.

– Właśnie na tym polega samo-
rząd…

– …a ja niejednokrotnie pod-
kreślałem, iż ustawa samorządowa 
jest – moim zdaniem – najlepszym 
aktem prawnym, który powstał pod-
czas transformacji ustrojowej i dzisiaj 

daje szanse rozwoju polskich gmin. 
I nie boję się tego powiedzieć – całej 
naszej Ojczyzny. To właśnie samorząd 
odgrywa w naszym kraju największą 
rolę w wielu sferach życia – gospodar-
czej, turystycznej, sportowo-rekreacyj-
nej oraz społecznej. Dlatego powin-
niśmy szanować go i robić wszystko, 
aby w Polsce samorządność dalej się 
rozwijała, także dla dobrze pojętego 
interesu każdego z obywateli.

– Polska rozwija się i jest budowa-
na w samorządach…

– …a drogi, chodniki, termo-
modernizacje i rewitalizacje – czyli 
wzbogacanie infrastruktury – są spra-
wami niezmiernie istotnymi, lecz sa-
morząd to również bezpieczeństwo, 
oświata, szkoły i przedszkola, służba 
zdrowia, opieka społeczna oraz sto-
warzyszenia i organizacje pozarządo-
we, ochotnicze straże pożarne, kluby 
sportowe, koła gospodyń wiejskich 
i ludowe zespoły artystyczne. Tym 
także się zajmujemy i można powie-

Będziemy dobrze współpracować
dzieć, że samorząd nie ma barw par-
tyjnych, a jest w każdym calu pra-
cą dla człowieka. Jestem wdzięczny 
i dumny z tego, że mieszkańcy gmi-

ny Żórawina w ostatnich 
wyborach samorządo-
wych dali mi szansę kon-
tynuować to, co przed laty 
razem rozpoczęliśmy.

– A redakcja „Gmi-
ny Polskiej” życzy pa-
nu i całej waszej spo-
łeczności w Nowym 
Roku 2019 ziszczenia 

się wszystkich marzeń i realiza-
cji zaplanowanych przedsięwzięć. 
Wesołych Świąt i Do Siego Roku!

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Michał Duszyński (przewodniczący), Piotr Żelazo (wiceprzewodniczą-
cy), Jadwiga Babij, Przemysław Burzyński, Agnieszka Drapus, Michał 
Duszyński, Mariusz Damasiewicz, Magdalena Krawiec, Alicja Maligranda, 
Arkadiusz Poręba, Kamila Sieradzka, Małgorzata Szatkowska, Wojciech 
Suchodolski, Paweł Wójcik, Marian Zawiślak, Karolina Zielińska, Piotr Żelazo. 

Rada Gminy Żórawina 2018-2023

Wójt Jan Żukowski
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Przed nami Boże Narodzenie i Nowy 2019 Rok. 
Z tej okazji wiele radości, pogody ducha, zdrowia, miłości 
i wiele sił, aby budować naszą wspólną dobrą przyszłość 
Mieszkańcom gminy Żórawina i Czytelnikom „Gminy Polskiej” 

życzy 
wójt Jan Żukowski
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Starostwo Powiatowe w Oławie

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 ze starostą oławskim 
ZDZISŁAWEM BREZDENIEM

– Powstała nowa koalicja  
w Powiecie Oławskim, ale łatwo 
nie było…

– …bo stworzenie koalicji jest za-

zwyczaj trudnym zadaniem…
– …związanym przecież z pogo-

dzeniem wielu różnych interesów 
oraz dążeń i celów…

– …a także arytmetyka wybor-
cza, sprawy personalne i programo-

we, krótko mówiąc wpływa na to wie-

le różnorodnych czynników, a czasem 
zbiegów okoliczności.

– Jak to wygląda w Powiecie 
Oławskim w kadencji 2018-2023?

– Koalicja w Powiecie Oławskim 
utworzona jest przez dwa ugrupowa-

nia – Prawo i Sprawiedliwość mają-

ce siedmiu radnych i Bezpartyjnych  

Samorządowców Ziemi Oławskiej 
mających czterech radnych. Wspól-
nie tworzymy jedenastoosobową koa-

licję w dziewiętnastoosobowej Radzie  
Powiatu Oławskiego.

– Starostą jest  
Zdzisławem Brezdeń,  
a wicestarostą…

– …Witold Niemi-
rowski z BSZO, a prze-

wodniczącym Rady Po-

wiatu Oławskiego został 
Tadeusz Kułakowski, 
także z BSZO. Zatem 
najważniejsze sprawy 
personalne są w zasa-

dzie już za nami.
– Ale przed wami uchwalenie bu-

dżetu powiatu na rok 2019. 
– Budżet będzie na poziomie ubie-

głorocznym, aczkolwiek jest trochę 
bardziej optymistyczny, ponieważ 

jest większy po stronie dochodowej.  
Z drugiej strony zmierzymy się  
z nowymi wyzwaniami związanymi  
z reformą oświaty i jej drugim etapem.

– Z czym będą 
związane te wyzwa-
nia?

– Pierwsze klasy  
w naszych szkołach 
średnich będą się teraz 
składać jakby z dwóch 
oddziałów utworzonych 
z uczniów, którzy ukoń-

czyli trzecią klasę gim-

nazjów, i tych, którzy są 
po ósmej 
klasie szko-

ły podstawowej. W związ-

ku z tym znacznie zwięk-

szy się liczba oddziałów.
– Pewnie zwiększy się 

też liczba nauczycieli…
– …i zorganizowa-

nie tego wszystkiego za-

prząta nam głowy już od 
dłuższego czasu, trzeba to 
wszystko spiąć zarówno pod wzglę-

dem logistycznym, jak i finansowym. 
To niełatwe i ciekawe wyzwanie, ale 
sądzę, że sobie z nim poradzimy.

– Co poza drogami będzie prio-
rytetem inwestycyjnym dla Powiatu 
Oławskiego w roku 2019?

– Planujemy dokończyć termomo-

dernizację ostatniego obiektu, który 
nam jeszcze pozostał – Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 zlokalizo-

wanego w dawnych koszarach. W tym 
roku – ze względu na zabytkowy cha-

rakter tego obiektu – mieliśmy problem  
z wyłonieniem wykonawcy zadania, 
ponieważ zastosowaliśmy tutaj nowa-

torską technologię ocieplania nie kla-

sycznym styropianen, tylko za pomocą 
specjalnych ciepłochronnych tynków. 
Nie udało nam się wyłonić wykonaw-

cy, bowiem w drugiej połowie roku zdo-

bycie firmy do przeprowadzenia tego 

zadania  graniczyło z cudem, a z dru-

giej strony ta technologia wymagała 
opanowania większej wiedzy i odpo-

wiednich umiejętności. Ponadto dopiero  
w drugiej połowie roku otrzymaliśmy 
potwierdzenie uzyskania dużego dofi-
nansowania tej inwestycji, stąd ten po-

Nowy budżet i nowe wyzwania
ślizg, ale liczymy na to, że na począt-
ku roku uda nam się ponownie ogłosić 
przetarg i znajdziemy wykonawcę. Zo-

baczymy też, jak rozwiąże się sytuacja 
dotycząca budowy Centrum Praktycz-

nej Nauki Zawodu zlokalizowanego 
przy Centrum Kształcenia Zawodowe-

go i Ustawicznego w Oławie. Mamy już 
pomysł i projekt, ale powodzenie tego 
przedsięwzięcia w dużej mierze będzie 
zależało od współpracy z dolnośląskim 
urzędem marszałkowskim i tego, czy 
uda nam się pozyskać dofinansowanie 
na tę dużą kosztochłonną inwestycję.

– Czego „Gmina Polska” może 
życzyć panu i zarządowi Powiatu 
Oławskiego w Nowym Roku 2019?

– Przede wszystkim wytrwałości  
w dążeniu do celu i wzajemnej życz-

liwości we wspólnym działaniu dla 
dobra naszego Powiatu.  
A jednym z ważnych 
punktów naszego porozu-

mienia jest długofalowe 
działanie wsparte przez 
urząd marszałkowski i wo-

jewodę, polegające na wej-
ściu do rządowego progra-

mu „Mosty dla regionów”  
i wybudowanie nowego 
mostu na Oławie, który 

odciąży od ruchu Wrocław i popra-

wi system komunikacyjny w naszym 
mieście.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Tadeusz Kułakowski (przewodniczący), Krzysztof Skrzydłowski (wi-
ceprzewodniczący) Zdzisław Brezdeń, Marek Chudy, Władysław  
Czubak, Małgorzata Engel, Maciej Gwiazdowicz, Józef Hołyński,  
Roman Kaczor, Szymon Kościelak, Łukasz Kotapski, Mirosław Kulesza, 
Anna Leszczyńska, Mariusz Olender, Wiesława Pohoriło, Agnieszka 
Prorok, Marek Szponar, Wawrzyniec Wlazło, Bożena Worek. 

Rada Powiatu Oławskiego 2018-2023

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
2019 wielu pełnych słońca chwil, zdrowia, sukcesów  
w życiu zawodowym i szczęścia w życiu osobistym 
Mieszkańcom powiatu oławskiego  
i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej” 

życzy 
starosta Zdzisław Brezdeń

Starosta Zdzisław Brezdeń
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www.starostwo.olawa.pl

Dziewiętnastego listopada na 
pierwszej sesji nowo wybranej 
Rady Gminy Czernica nowi radni 
i – wybrany po raz kolejny – 
wójt WŁODZIMIERZ CHLEBOSZ 
złożyli uroczyste ślubowanie.  
Tak rozpoczęła się nowa kadencja 
czernickiego samorządu.

Kadencja 2014-2018 była dla  
Czernicy znakomita, gmina w ran-

kingu „Sukces kadencji 2014-2018” 
dwutygodnika samorządowego 
„Wspólnota” zajęła – na 1555 gmin! –  
41. miejsce w kategorii gminy wiej-
skie. Rankingi „Wspólnoty” uwzględ-

niają poziom osiągniętych wskaźni-
ków w finansowych, ekonomicznych, 
infrastrukturalnych i społecznych. 
Oparte na obiektywnych danych 
GUS, są wiarygodnym wskaźnikiem 
rozwoju gmin i jakości samorządo-

wych działań. Czy nowa kadencja da 

Czernicy jeszcze wyższą lokatę? Na 
razie wszystko wskazuje na to, że do-

bra passa trwa – już 29 listopada br. 
wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak 

przedstawił informację Ministerstwa 
Sportu i Turystyki dotyczącą wyni-
ków naboru do programu „Sportowa 
Polska – Program rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej” – edycja 
2018. Z Dolnego Śląska dofinanso-

wanie otrzymały trzy gminy: Jawo-

rzyna Śląska, Nowa Ruda i Czerni-
ca. Dofinansowanie w kwocie ponad  
425 tys. zł przeznaczone jest na budo-

wę boisk – piłkarskiego, do siatkówki 
i koszykówki – oraz bieżni okrężnej 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

Bardzo dobry początek
w Dobrzykowicach. Gdy 3 września  
uroczyście otwierano dobrzykowi-
cką placówkę, wójt Włodzimierz  
Chlebosz mówił, że sportowa infra-

struktura szkoły będzie rozbudowy-

wana. I już widać, że tak się stanie…
Ale to nie jedyna dobra wia-

domość u progu nowej kadencji.  
Na pewno bowiem bardzo dobrą 
wieścią jest to, że gmina Czernica  
zakończyła prace wdrożeniowe nad 
realizacją projektu dotyczącego uru-

chomienia nowych usług publicz-

nych, które mogą być zgłaszane 
przez mieszkańców gminy elektro-

nicznie. To koniec pracy nad nie-

zwykle ważnym projektem partner-
skim zatytułowanym „Zwiększenie 
dostępności i jakości elektronicznych 
usług publicznych dla mieszkańców 
i podmiotów gospodarczych Powiatu 
Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czer-
nicy, Długołęki, Jordanowa Śląskie-

go, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, 
Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”. 
Wartość tego projektu, wspartego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
RPO Województwa Dolnośląskiego  
2014-2020, wynosiła ponad 12 mln zł,  
w tym dofinansowanie ponad  
10 mln zł, z czego ok. 640 tys. zł  
– czyli 85 proc. poniesionych wy-

datków – zwrócone zostanie gminie 
Czernica. Zdaniem wójta Włodzi-
mierza Chlebosza realizacja projek-

tu przyczyni się do wzrostu poziomu 
usług w urzędzie gminy, a informa-

Leszek Kusiak (przewodniczący), Ryszard Wychudzki (wiceprzewodniczą-
cy), Anna Andrusyn, Adam Cioczek, Zdzisław Dobrzański, Iwona Fuchs,  
Agnieszka Fugol, Jarosław Jagielski, Sabina Jasińska, Adam Jaskuła, Mateusz 
Kwaśny, Jerzy Misztal, Katarzyna Moroz, Beata Potocka, Daniel Urban.

Rada Gminy Czernica 2018-2023

Na zakończenie pierwszej sesji Rady Gminy Włodzimierz Chlebosz odebrał zaświadczenie  
o ponownym wyborze na wójta gminy Czernica
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tyzacja zapewni wzrost wydajności  
i efektywności pracy urzędników,  
realnie przyczyniając się do rozwoju 
społeczeństwa cyfrowego. Odczują to 
przede wszystkim mieszkańcy gmi-
ny oraz lokalni przedsiębiorcy, któ-

rzy wiele spraw będą mogli załatwić  
bez potrzeby wizyty w urzędzie.

Nowa samorządowa kadencja 
zaczyna się więc w gminie Czer-
nica sukcesami i te sukcesy poma-

gają wygodniej i lepiej żyć miesz-

kańcom gminy, a trzeba podkreślić, 
że Czernica należy do krajowej 
czołówki gmin, w których liczba 
mieszkańców rośnie najbardziej 
dynamicznie.

 Ata (TS)
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Wisznia Mała

Urząd Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9

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

ug@wiszniamala.pl
www.wiszniamala.pl

Rozmowa z wójtem 
gminy Wisznia Mała 
JAKUBEM BRONOWICKIM

– W pańskim gabinecie znaj-
duje się piękny dyplom, który jest 
podziękowaniem „Za wsparcie 
w przygotowaniach do Zawodów 
Pucharu Świata i możliwość reali-
zacji pasji sportowych oraz promo-
cji kraju i gminy na arenie między-
narodowej” – od Klubu Sportowego 
Szymanów. Na dyplomie jest także 
sztanga, czyli dyplom jest chyba 
od zawodników uprawiających 
podnoszenie ciężarów.

– Rzeczywiście, ale dotyczy to 
mastersów, czyli panów bardziej 
już dojrzałych, którzy powróci-
li do swojej pasji sportowej, z cze-
go ja bardzo się cieszę. Jak widać, 
aktywność sportowa może trwać 
przez całe życie.

– To prawda, też byłem spor-
towcem i – choć z inną niż przed 
laty intensywnością – trenuję 
do dzisiaj…

– …bo do tego potrzebne są 
także chęci i samozaparcie, a na-
szemu samorządowi zależy na tym, 
aby nasi mieszkańcy rozwijali swo-
je pasje, także przy wsparciu gminy. 
Bardzo cieszę się z sukcesów pa-
nów podnoszących ciężary, którzy 
startują nawet w Pucharze Świata, 
odnoszą wielkie sukcesy, zdobywa-
jąc tytuły mistrzów Europy, a nawet 
świata. To przecież rozsławia gminę 
Wisznia Mała daleko poza jej gra-
nicami. Także nasi młodzi karatecy 
i judocy – dziewczęta i chłopcy – 
dają sobie świetnie radę, zdobywa-
jąc wyróżnienia i medale.

– Sport to fajna zabawa wyra-
biająca nie tylko odporność i siłę, 
ale także charakter i wolę…

– …i pomaga w życiu osiągać ce-
le. Po prostu bardzo się w nim przy-
daje, a każdy, kto choć trochę upra-
wiał sport, wie doskonale, iż jest on 
fantastycznym przygotowaniem do 
dorosłego życia, kształtującym ludz-
kie postawy.

– Czy pan także uprawiał jakąś 
dyscyplinę sportową?

– Raczej mógłbym powiedzieć, 
że trochę się w sport bawiłem, ale nie 
było to zawodowstwo. Amatorsko 
grałem w koszykówkę, siatkówkę 
i piłkę nożną.

– Jest pan już zaprzysiężony na 
wójta, jest też i nowa Rada Gminy 

Wisznia Mała. Czy sądzi pan, 
że współpraca między panem 
i radnymi ułoży się na dobrym 
poziomie?

– Do tej pory zawsze dobrze 
mi się współpracowało z radny-
mi, nigdy nie mia-
łem z tym żadnych 
problemów, stara-
jąc się współpraco-
wać ze wszystkimi. 
Realizujemy tylko 
to, czego oczeku-
ją od nas miesz-
kańcy, korzystając 
z pojawiających się 
możliwości. Mam 
nadzieję, że wszy-
scy tak rozumieją 
naszą samorządo-
wą pracę i właśnie 
o tym mówiłem po 
ślubowaniu. Wy-
łącznie w ten spo-
sób patrzę na gminę, którą chcemy 
jak najlepiej rozwijać, wzbogacając 
ją pod względem infrastruktural-
nym oraz wzmacniając więzi spo-
łeczne. Dlatego dobra współpraca 
między władzami gminy i radny-
mi jest do tego niezbędna. Zdaję 
też sobie sprawę z tego, że każdy 
z radnych miał jakieś swoje cele, 
ale teraz potrzebna jest wspólna 
praca na rzecz całej gminy, całej 

naszej społeczności i postaramy się 
połączyć te indywidualne spojrze-
nia w budującą jedność.

– Przecież gmina jest jedna…
– Jasne, że jedna i dla wszyst-

kich i choć każdy z radnych 

został wybrany w jakimś okręgu 
wyborczym, to generalnie powinien 
działać na rzecz całej gminy, a nie 
tylko dla okręgu, z którego został 
wybrany.

– A wójt?
– Musi łączyć 

wszystkie cele 
i działania, które 
zmierzają także 
do pozyskiwa-
nia zewnętrznych środków finan-
sowych. Nie należymy przecież do 
najzamożniejszych gmin, jesteśmy 
finansowym średniakiem i realiza-
cja wszystkich inwestycji wymaga 
od nas dużo większych nakładów 
pracy i przygotowań niż w innych 
bogatszych samorządach dysponu-
jących większymi środkami finan-
sowymi. W tych zasobniejszych 
gminach nie zastanawiają się zbyt-

nio, skąd mają brać pieniądze, tylko 
jak coś trzeba zrobić, to po prostu 
to robią. Natomiast my musimy się 
nieźle nagimnastykować, szukać 
i czekać, aby w końcu pozyskać 
dofinansowania na zadania.

– Z tego co 
wiem, to cał-
kiem nieźle po-
zyskujecie fi-
nansowe środki 
z e w n ę t r z n e 
z różnych pro-
jektów, co bu-
dowało zasob-
ność gminy, 
a ponadto nigdy 
nie porywaliście 
się z motyką na 
słońce. Dlatego 
też wasz samo-
rząd mógł tyle 
zrobić…

– I jeszcze 
będzie się robiło, a w plebiscycie „Ga-
zety Wrocławskiej” wyróżniono nas 
tytułem „Gmina Europejska”, także 
dlatego, że rozwijamy gminę Wisz-

nia Mała w du-
żej mierze dzięki 
unijnym środkom 
finansowym.

– Bruksel-
skie pieniądze 
dzisiaj wspiera-

ją polskie samorządy, ale chyba 
trzeba już myśleć o tym, że w przy-
szłości unijny kranik będzie przy-
kręcony. Wtedy gminy staną przed 
wyzwaniem szukania alternatyw-
nych źródeł finansowania zadań 
– mogą to być na przykład finanso-
we środki rządowe…

– A my korzystamy z każdej 
sposobności, jaką oferuje nasz rząd 
i sięgamy po te środki finansowe. 

Zapewne za pięć lat budżet unij-
ny nie będzie dla Polski tak hojny, 
ale dobra zasada mówi, że jeśli 
umiesz liczyć, to licz na siebie.

– Globalna i państwowa poli-
tyka też są ważne, ale dla gminy 
najważniejsze jest przecież to, co 
się w niej dzieje, także pracowi-
tość ludzi i ich zaangażowanie…

– …na które u nas chyba nie moż-
na narzekać, o czym najlepiej świad-
czy nasz budżet obywatelski, czy-
li fundusze sołeckie przeznaczone 
na realizację kilkudziesięciu zadań, 
które lokalne społeczności przeka-
zały nam do zrealizowania w każ-
dej miejscowości. Będziemy się sta-
rali – oczywiście w miarę naszych 
możliwości – zrealizować te przed-
sięwzięcia. Chcę też podkreślić, że 
w tej kadencji będziemy pracować 
nad tym, aby gmina miała coraz wię-
cej własnych dochodów i to jest nasze 
najistotniejsze działanie, aby w przy-
szłości było nas stać na więcej.

– A co z przyszłorocznym bu-
dżetem?

– Dopiero przygotowaliśmy 
jego projekt i przed nami jeszcze 
dużo pracy, aby powstał ostateczny 
kształt budżetu. W projekcie nasze-
go budżetu jest novum, czyli bu-
dżet Młodzieżowej Rady Gminy, 
która w tym roku powstała i skie-
rowała już swoje zadania do ogól-
nego budżetu – to znak, że staramy 
się dostrzegać potrzeby wszystkich 
mieszkańców gminy.

– A przed nami Boże Naro-
dzenie i Nowy Rok 2019. Czego 
mogłaby panu życzyć redakcja 
„Gminy Polskiej”?

– Tradycyjnie zdrowia, spokoju 
i radości na święta, ale także reali-
zacji wszystkich przyszłorocznych 
zamierzeń, których czeka nas na-
prawdę niemało.

– I tego wszystkiego serdecz-
nie panu, pana współpracowni-
kom, radnym i całej waszej spo-
łeczności życzy zespół redakcyjny 
„Gminy Polskiej”.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Gmina jest jedna i dla wszystkich

Małgorzata Ottenbreit (przewodnicząca), Henryk Idaczyk (wiceprze-
wodniczący), Michał Marcin Kramarzewski (wiceprzewodniczący), 
Bogumił Sebastian Cichoń, Alicja Agnieszka Dobrzańska, Beata Marzena 
Jurzysta-Ziętek, Michał Klin, Marta Justyna Kołodziej-Dudek, Katarzyna 
Sylwia Miziniak, Dorota Młyńczak,Karol Janusz Papała, Teodor Jerzy 
Puchacz, Władysław Synowiec, Jerzy Szczerbik, Andrzej Wawro.

Rada Gminy Wisznia Mała 2018-2023

Boże Narodzenie już blisko… 
Czekamy cały rok na tę piękną chwilę, 
gdy na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazda 
i życzymy sobie wszystkiego najlepszego, 
bo wszak czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
to czas życzeń – życzymy więc sobie radości, zdrowia, 
spełnienia marzeń, realizacji planów, nowych marzeń i nowych planów. 
Niech Nowy Rok 2019 będzie dla Mieszkańców gminy Wisznia Mała 
i wszystkich Czytelników „Gminy Polskiej” 
rokiem dobrym, szczęśliwym, zdrowym i radosnym 

życzą 
wójt Jakub Bronowicki 

i przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit
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Uroczystość zaprzysiężenia wójta Jakuba Bronowickiego
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Czasami oszczędzać można bez 
ograniczania się. Wystarczy podej-
mować racjonalne decyzje. Szukać 
korzystniejszych rozwiązań. Po pro-

stu rozsądnie gospodarować. Doty-

czy to nie tylko każdego z nas, ale 
również firm, instytucji oraz jedno-

stek samorządu terytorialnego. Jeże-

li chodzi o polskie gminy i miasta, 
to mądrzy wójtowie, burmistrzo-

wie i prezydenci nieustannie szuka-

ją oszczędności. Świetnie bowiem 
wiedzą, że potrzeb w naszych ma-

łych ojczyznach jest więcej niż bu-

dżetowych możliwości. A zatem 
każda zaoszczędzona złotówka to 
szansa na budowanie lepszego świata  
dla mieszkańców.

Inteligentne żarówki
Miliony złotych do zaoszczę-

dzenia są na przykład na naszych 
ulicach. A mówiąc dokładniej, 
kryją się w ulicznym oświetleniu. 
Sposób na to jak je „wydobyć” po-

wstał w opolskiej firmie Auto Power  
Electronic, która wspólnie z Poli-
techniką Opolską opracowała spe-

cjalnie na potrzeby polskich gmin 
zamienniki żarówek sodowych  
i metalohalogenkowych do istnie-

jących opraw ulicznych. Prototypy 

pierwszych inteligentnych żarówek 
LED firmy APE powstały cztery lata  
temu. Dzisiaj już świecą w wielu 
miejscach i w praktyce zostało udo-

wodnione, że ich zastosowanie kil-
kakrotnie obniża koszt modernizacji 
oświetlenia i zapewnia oszczędność 

energii elektrycznej na poziomie  
ok. 70 procent. Warto zaznaczyć, że te 
inteligentne źródła światła sterowane 
są istniejącym systemem załączania 

– wyłączania oświetle-

nia. Nie ma więc tutaj  
dodatkowych kosztów.

Malowanie 
światłem

Inteligentne żarów-

ki APE LED oświet-
lają już niektóre ulice  
w Opolu, Lubaniu, Go-

golinie, Sanoku, Zako-

panem… Twórcy tego 
oświetlenia zastosowali 
w żarówkach bezobsłu-

gowe programy adap-

tacyjne (obecnie dwie 
wersje programu), któ-

re pozwalają zapew-

nić oszczędność zu-

życia energii nawet do  
75 proc. w stosunku do 
żarówki sodowej. Każ-

da wersja programo-

wa posiada tzw. miękki 
start. Dodatkowo barwa światła jest 
przyjemniejsza od tego, jakie daje 
oświetlenie sodowe. Żarówki mają 
też układ wymuszonego chłodzenia. 
Zastosowanie precyzyjnego syste-

mu kontroli temperatury zabezpiecza 
żarówkę przed przegrzaniem i po-

zwala osiągnąć żywotność powyżej  
50 tys. godzin. W zależności od po-

trzeb konstrukcja inteligentnych ża-

rówek APE LED umożliwia również 
ukierunkowanie i wybór barwy świat-
ła. Jak mówią twórcy tego oświetle-

nia – dzięki inteligentnym żarówkom  
z Opola można „ma-

lować światłem” ulice  
i parki polskich miast, 
miasteczek i wsi.

Nie tylko ulice
Firma Auto Power  

Electronic działa na 
polskim rynku od 
1984 roku. W swojej 
oświetleniowej ofer-
cie ma również no-

woczesne i oszczędne 
systemy oświetlania 
zewnętrznego budyn-

ków, w tym obiek-

tów zabytkowych  
(np. Wieża Piastowska w Opolu, 
która należy do najstarszych w kra-

ju zabytków architektury obronnej). 
Produkuje też nowoczesne ledowe 
świetlówki, których zastosowanie  
np. w szkołach czy szpitalach pozwala 
na duże oszczędności.

A będzie jeszcze drożej
Sięgnięcie po inteligentne żarówki, 

które wspomogą samorządowe port-

fele, jest tym pilniejsze, że ceny ener-
gii rosną i jest to trend stały. Jak sza-

cuje Instytut Energetyki Odnawialnej 
(IEO), po 2020 roku będziemy mieli 
najwyższe w Europie hurtowe ceny 
energii i taryfy dla wszystkich grup 
odbiorców. Będziemy drożsi nie tyl-
ko od naszych sąsiadów, ale i w ca-

łej Unii, przy relatywnie niższej sile 
nabywczej. To nie pierwszy sygnał 
mówiący o tym, że samorządy będą 
tracić na wzroście kosztów energii. 
No, chyba że poszukają oszczędności.

– Jeśli samorządy będą więcej 
płacić za prąd, podrożeją także usłu-

gi, które są świad-

czone dla miesz-

kańców – ostrzegał 
niedawno Andrzej  
Porawski, dyrektor 
biura Związku Miast 
Polskich. 

Wyższe oferty ce-

nowe dla samorzą-

dów i prywatnych 
firm, gdzie o tary-

fach nie decyduje 
państwowy regulator, 
potwierdzają ostatnie 
postępowania przetar-
gowe na zakup energii  
m.in. w Łodzi, War-

szawie i Górnośląsko-Zagłębiow-

skiej Metropolii. Żarówki APE LED 
wszystkiego nie rozwiążą, ale na pew-

no mogą pomóc w złagodzeniu tego, 
co kryje się w ofertach dostawców  
prądu.

Cenniki i szczegółowe prezen-
tacje produktów oraz opis dzia-
łania programów są dostępne na 
stronach: ape.com.pl, ledoowka.pl  
oraz gminapolska.com. (TS)

Światło  
w samorządowych 
portfelach

Pomysł na oszczędności do wzięcia od zarazKażdy racjonalnie 
myślący wie,  
że na budowanie 
lepszej przyszłości 
ogromny wpływ 
ma racjonalne 
gospodarowanie 
budżetem.  
A jednym z elementów 
mądrego wydawania 
środków finansowych 
jest oszczędzanie.  
Przy czym nie zawsze  
jest ono równoznaczne  
z zaciskaniem pasa.

Przedstawiciele Auto Power Electronic mogą przyjechać do wszyst-
kich zainteresowanych nowoczesnym i oszczędnym oświetleniem.  
Doradzą, przedstawią dokładnie działanie systemów adaptacyjnych. 

Kontakt: Auto Power Electronic, ul. Zbożowa 12, 45-837 Opole;  
Mariusz Poliński – tel. 692 478 886, adres mailowy: mpolinski@ape.com.pl.

Według danych Narodowego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, w Polsce jest 
3,3 mln lamp ulicznych. 
Lampy sodowe stanowią 
nawet 60 proc. wszystkich 
źródeł światła. Stosowane 
obecnie oświetlenie ma też 
stosunkową małą wydajność 
(ok. 40 proc.). Zastosowanie 
inteligentnych żarówek  
APE LED pozwoli  
na oszczędności  
sięgające 70 procent.

Uliczne lampy LED to sze-
reg korzyści dla mieszkań-
ców i zasobów finansowych 
samorządów. Inteligentne  
żarówki z APE to między  
innymi:
• poziom jasności znacząco 

większy niż przy lampach 
sodowych,

• duża wydajność przy za-
chowaniu o 50-70 proc. 
mniejszego zużycia energii  
w porównaniu do konwen-
cjonalnych lamp (w zależ-
ności od wyboru programu),

• długa żywotność, do 50 tys. 
godzin, co przy 12-godzin-
nym trybie pracy daje oko-
ło 11 lat użytkowania,

• pełna moc świecenia od 
momentu włączenia, brak 
fazy rozgrzewania, 

• odporność na wstrząsy  
i uderzenia, 

• brak efektu migotania,  
co sprawia, że nie powodu-
ją zmęczenia wzroku kie-
rowców i pieszych, 

• możliwość dostosowa-
nia do zindywidualizowa-
nych potrzeb (siła i ukie-
runkowanie światła plus 
wspomniane już wcze-
śniej inteligentne progra-
my elektroniczne sterujące 
żarówkami APE LED).

CO SIĘ KRYJE 
W TYCH 
ŻARÓWKACH
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mysłową i usługi – handel, gastro-

nomię, rzemiosło, usługi technicz-

ne, usługi publiczne, sport i kulturę. 
Ponadto dopuszcza się lokalizację 
funkcji mieszkaniowej związanej  
z prowadzoną działalnością usłu-

gową, obiekty zaplecza technicz-

nego, garaże, budynki gospodarcze 
i magazyny. Możliwa jest również 
zabudowa produkcyjna, składy 
magazynowe, w tym zabudowa pro-

dukcyjno-usługowa, przy jednocze-

snym zakazie lokalizacji zakładów 

stwarzających zagrożenie dla ży-

cia ludzi, zakładów o zwiększonym 
ryzyku występowania poważnych 
awarii, składowisk odpadów, prze-

ładunku i dystrybucji materiałów  
ropopochodnych.  HS (TS)

Głubczyce

Urząd Miejski w Głubczycach
ul. Niepodległości 14 

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

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

Ta książka to na pewno duże 
wydarzenie dla Kresowian  
i ich rodzin, które w wyniku 
powojennej ekspatriacji trafiły  
na teren regionu głubczyckiego.

„Pamięć pokoleń. Tradycja kul-
turowa Kresowian subregionu głub-

czyckiego” Barbary Górnickiej-Nasz-

kiewicz to książka będąca wynikiem 
jej pracy doktorskiej. Pozycja wyda-

na została przez Polskie Towarzystwo  
Ludoznawcze przy pomocy finansowej 
Urzędu Miejskiego w Głubczycach  
i przy wsparciu Towarzystwa Miłoś-
ników Lwowa i Kresów Południo-

wo-Wschodnich – Oddział w Głub-

czycach. Jak czytamy we wstępie do 
książki, dotychczas wydano tylko dwie 
publikacje historyczne dotyczące głub-

czyckich Kresowian. Nigdy jednak nie 

prowadzono w subregionie głub-

czyckim badań nad dziedzictwem  
kulturowym mieszkańców.

Pisząc o tej książce nie można 
nie zauważyć, że decyzja autorki  
o przeprowadzeniu badań była waż-

na także z tego powodu, że obec-

ne lata to już ostatni moment na 
wykorzystanie potencjału wiedzy 
świadków historii i nosicieli tradycji.  
Za chwilę ich już nie będzie. Pamięć 
staje się mniej wyraźna, „zakrzy-

wiona zębem czasu”. A przecież bez 
historii nie istniejemy prawdziwie, 
chociaż niektórzy próbują przeko-

nywać, że tylko przyszłość się liczy 
(na szczęście rzeczywistość weryfi-
kuje tę tezę jako fałsz).

Opowieść o głubczyckich Kre-

sowianach to z jednej strony wiel-
ka wyprawa w przeszłość, a z dru-

giej obraz tego, co ta historia wniosła 
do dzisiejszego życia mieszkańców. 
Autorka próbuje pokazać siłę dzie-

dzictwa, jego znaczenie, ale też to, 
jak przez lata pamięć ulegała wielu 
przemianom. Mentalność wschodu, 
„nośnik kresowego dziedzictwa” do 
1989 roku był nie tylko celowo mar-
ginalizowany, ale nawet urzędowo 
zakazywany. Polityka historycz-

na komunistycznych władz chcia-

ła wymazać z pamięci przeszłość. 
Potem nastąpiło coś, co autorka 
książki nazywa „erupcją pamięci”. 
Niestety, często zapominano o kul-
turze ludowej, skupiając się na tzw. 
kulturze wysokiej. Oczywiście po 
„kneblu PRL-u” od czegoś trzeba 
było zacząć. Książka „Pamięć po-

koleń” uzupełnia lukę badawczo-

-poznawczą.

Barbara Górnicka-Naszkiewicz 
prowadzi nas przez codzienność, nie-

codzienność i świętowanie. Codzien-

ność to małe ojczyzny głubczyckich 
Kresowian (przy czym to również wy-

raźne zaznaczenie, że dla młodsze-

go pokolenia to Głubczyce są małą  
ojczyzną, zaś pamięć jest potrzebą po-

twierdzenia tożsamości i sentymen-

talnym śladem w rodzinnej historii). 
Niecodzienność to historia w pamię-

ci jednostkowej i zbiorowej (wkrocze-

nie Armii Czerwonej, ukraińskie lu-

dobójstwo, oswajanie nowej ojczyzny 
po 1945 roku). Świętowanie zaś jest 
opowieścią o tym, co i jak przetrwało  
w obrzędowości związanej na przy-

kład z Bożym Narodzeniem, Triduum 
Paschalnym, Niedzielą Palmową czy 
w końcu ze zwyczajami kulinarnymi.

Tomasz Miarecki

Kresowianie w nowej ojczyźnie

Największa obszarowo gmina 
na Opolszczyźnie, Głubczyce, 
ma wiele niezaprzeczalnych 
walorów, w tym jedne  
z najlepszych gleb w kraju  
– a co za tym idzie działające  
na jej terenie największe  
w Polsce kombinaty rolnicze –  
oraz transgraniczne położenie, 
bliskość dwóch autostrad  
i ciekawe ponad 
dwunastohektarowe  
tereny inwestycyjne  
z nieograniczonym dostępem  
do infrastruktury technicznej.

Z położonej na południu Polski  
– będącej częścią województwa opol-
skiego – gminy Głubczyce jest tylko  
15 km do granicy z Czechami, a przy-

słowiowym głubczyckim oknem na 
świat są dwie autostrady: A4 od północy  
(40 km) i A1 od wschodu (45 km). 

– Rozwijając naszą gminę, stawia-

my w pierwszej kolejności na komu-

nikację, rozbudowując konsekwen-

tnie infrastrukturę drogową, aby 
stworzyć nowe możliwości tranzytu 
na południe Europy – podkreśla bur-
mistrz Adam Krupa.

Głubczyce są gminą ze wszech 
miar nowoczesną i otwartą na inno-

wacyjne rozwiązania i współpracę  
w wielu sferach, także międzynaro-

dową. Gmina wchodzi w skład sub-

regionu południowego wojewódz-

twa opolskiego, a także Euroregionu 
Silesia, którego podstawowym  
celem jest rozwój i wzmacnianie 
współpracy pomiędzy społecz-

nościami po obu stronach granicy, 
ukierunkowanej na rozwój kultu-

ry, gospodarki i relacji społecznych 
poprzez skuteczne pozyskiwanie 
finansowych środków unijnych  
na międzynarodowe projekty. 

Kolejnym walorem Głubczyc jest 
to, że w promieniu 40 km od nich 

znajdują się inne prężne ośrodki miej-
skie: Prudnik, Kędzierzyn-Koźle,  
Krapkowice i Racibórz, czeskie  
Krnov i Opava oraz prestiżowe 
firmy: Galmet, Elektromet, Azo-

ty Kędzierzyn-Koźle, Eko-Okna,  

Kolofa i Bosch. A dogodne położe-

nie pomiędzy aglomeracją opaw-

sko-ostrawską a górnośląskim 
Raciborzem i opolskim Kędzie-

rzynem-Koźlem stanowi możli-

wość pozyskania milionowej kadry  
pracowniczej.

W nowej kadencji samorządowej 
zapewne zarówno dla władz gminy, 
jak i nowej rady miejskiej, jednym  
z priorytetów będzie wypromowanie 
i zagospodarowanie głubczyckich te-

renów inwestycyjnych, które powin-

ny być jednym z czynników dynami-
zujących rozwój gospodarczy gminy. 
Obszar ten znajduje się na obrze-

żach miasta, nieopodal obwodnicy 
Głubczyc, a w planie zagospodaro-

wania przestrzennego przewidziano 
przeznaczenie tych terenów przede 
wszystkim pod działalność prze-

Tutaj żyć, tutaj inwestować

Kazimierz Naumczyk (przewodniczący), Edward Wołoszyn (wiceprze-
wodniczący), Rafał Zwarycz (wiceprzewodniczący), Adam Buchaniec, 
Paweł Buczek, Mariusz Gawłowski, Czesław Głogowski, Adam Kocoń, 
Bartosz Kowalczyk, Katarzyna Lenartowicz, Paweł Majewski, Marek  
Monasterski, Jan Ogar, Barbara Piechaczek, Ryszard Piwowar, Agnieszka 
Podstawka, Wiesław Robak, Zbigniew Serwetnicki, Elżbieta Słodkowska, 
Ryszard Tkacz, Jan Wysoczański.  

Rada Miejska w Głubczycach 2018-2023

Niechaj Święta Bożego Narodzenia przyniosą nadzieję, szczęście 
i serca otwarte dla ludzi, 
niech świąteczny uśmiech trwa cały Nowy Rok 2019, 
rok pełen zdrowia, spełnionych marzeń, sukcesów i radości 
Mieszkańcom gminy Głubczyce i Czytelnikom „Gminy Polskiej” 

życzy 
burmistrz Adam Krupa

Burmistrz Adam Krupa
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Głubczyckie tereny inwestycyjne
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Urząd Gminy Radłów
ul. Oleska 3

46-331 Radłów 
tel. 34 359 90 04, 05, 23 

fax 34 359 90 04, 05
ug@radlow.pl

www.radlow.pl

Radłów – Radlau

Ziębice

Urząd Miejski w Ziębicach 
ul. Przemysłowa 10 

57-220 Ziębice 
tel. 74 816 38 70 
fax 74 819 12 12 

urzad@ziebice.pl 
www.ziebice.pl

Rozmowa 
z WŁODZIMIERZEM 
KIERATEM, 
wójtem gminy Radłów

– Wybory na wójta gminy 
Radłów wygrał pan w pierwszej 
turze z poparciem 55,11 procent. 
Na pana zagłosowa-
ło 863 wyborców, 
a na pana rywalkę 
703…

– …czyli wygra-
łem z niezbyt dużą 
przewagą…

– …ale wystar-
czającą, aby zwy-
ciężyć i dalej za-
rządzać  gminą , 
a to przecież pań-
ska piąta kadencja! 
Mieszkańcy panu ufają i chcą, 
by nadal stał pan na czele rad-
łowskiego samorządu.

– Kurz powyborczy już opadł, ma-
my początek grudnia i przyszedł czas 
na spokojną analizę. A łatwo w kam-
panii wyborczej nie było. W ośmiu 
miejscowościach zorganizowaliśmy 
otwarte zebrania przedwyborcze, na 
których na początku tłumaczyliśmy 
zasady wyborów i oddawania głosów. 

Sądzę, że nam się to uda-
ło, bowiem oddano tylko 
16 głosów nieważnych. 
Bardzo się cieszę z wy-
granej i z tego, że miesz-
kańcy docenili moją do-
tychczasową pracę na ich 
rzecz i że ponownie ob-
darzyli mnie zaufaniem. 
A teraz czas na robotę.

– Został pan już za-
przysiężony na wójta 
i ukonstytuowała się 

Rada Gminy Radłów. Ile osób 
ze swojego komitetu wyborczego 
wprowadził pan do rady?

– Z naszego komite-
tu w radzie zasiada dzie-
sięciu radnych.

– Zatem na dzi-
siaj wygląda na to, że 
współpraca między 
panem a radnymi uło-
ży się dobrze. Nie bę-
dzie zbyt nerwowo, 
a decyzje będą podej-
mowane szybko i zgodnie.

– Też mam nadzieję na dobrą 
współpracę z radnymi. Jest tajem-
nicą poliszynela, że w tak małych 
gminach jak nasza wybory nie mają 
zabarwienia politycznego. Tutaj sta-
wia się przede wszystkim na człowie-
ka, który znany jest całej społeczno-
ści gminy. A jutro już kolejna sesja 
i zwyczajna samorządowa praca…

– …i niedługo też sesja budże-
towa, chyba najważniejsza w ca-
łym roku. Na niej uchwalany bę-
dzie budżet gminy Radłów będący 
swoistą mapą inwestycyjną i zada-
niową. Jakim budżetem będziecie 
dysponować w roku 2019?

– Jesteśmy niezbyt zamożną gmi-
ną, typowo rolniczą i mamy niewy-
sokie dochody własne, co przekłada 
się naturalnie na wielkość nakła-
dów inwestycyjnych. Krótko mó-
wiąc, środków finansowych zawsze 

Po wyborach czas na pracę
dachowego, okien, drzwi i docieple-
nia. Ważna też będzie w tym roku 
współpraca naszej gminy z Powiatem 
Oleskim. Na terenie gminy jest niema-

ło dróg powiatowych i corocznie 
wspólnie realizujemy mniejsze 
lub większe zadania drogowe. 
W roku 2019 będziemy dzia-
łać podobnie i zagwarantujemy 
na to odpowiednie finansowe 
środki w budżecie.

– Czego może nasza redak-
cja życzyć panu w nadchodzą-
cym roku?

– Wytrwałości i determi-
nacji w realizacji zadań oraz dobrej 
współpracy z radnymi.

Rozmawiał Sławomir Grymin (T S)

mamy mniej niż byśmy sobie tego 
życzyli.

– Skazani jesteście więc na 
niezłą gimnastykę finansową, aby 

przeprowadzić jakąś większą in-
westycję. Tak zresztą zdarzyło się 
w tym roku, a dotyczyło to kana-
lizacji.

– Niestety, tak się działo. Otrzyma-
liśmy dofinansowanie na budowę ka-
nalizacji sieciowej, ale rada nie wyra-
ziła zgody na realizację tego zadania.

– Co będzie priorytetem in-
westycyjnym w gminie Radłów 
w roku 2019?

– Poprzednia rada gminy przyjęła 
regulamin dofinansowania do przydo-
mowych oczyszczalni ścieków i właś-
nie to chcemy wprowadzać w życie. 
Poza tym w ramach subregionalnego 
programu obejmującego powiaty ole-
ski, kluczborski i namysłowski złoży-
my do Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Opolskiego 
wniosek, który dotyczy termomoder-
nizacji starej części szkoły podstawo-
wej w Radłowie – wymiany pokrycia 

Wilhelm Wengel (przewodniczący), Regina Majowska (wiceprzewodni-
cząca), Denis Brodowy,  Irena Czubaj-Zając, Gerard Grzesik, Łukasz Kansy, 
Waldemar Karkos, Daria Kozok, Grzegorz Mencfel, Piotr Nowak, Aniela 
Pownuk, Michał Sekuła, Teresa Stanosek, Brygida Świtała, Iwona Zygmunt.

Rada Gminy Radłów 2018-2023

Wójt Włodzimierz Kierat
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Wybory samorządowe to często 
niewiadoma związana przede 
wszystkim z tym, kto przez 
następne lata będzie zarządzać 
naszymi małymi ojczyznami. 
A bywa różnie, lecz dla Ziębic, 
które przez ostatnią kadencję 
nie rozwijały się najlepiej, 
przyszedł czas powrotu do 
lepszego rozwoju gminy na wielu 
samorządowych polach – m.in. 
gospodarczo-ekonomicznym, 
turystycznym i społecznym. 
Ma tego dokonać nowy 
burmistrz wspomagany przez 
nową radę, a tkwiące 
w kilkuletnim marazmie Ziębice 
i społeczność tej gminy 
po prostu na to zasługują.

Historia Ziębic i tej ziemi od za-
rania obfituje w wiele wydarzeń 
i mogłaby stanowić kanwę i świetny 

scenariusz na sensacyjny film okra-
szony wieloma wojnami, dramatami 
i tragediami, które bez znieczulenia 
dotykały dzielnych ludzi zamiesz-
kujących tę krainę. Tatarskie hordy, 
wojny husyckie, pruskie i niemie-
ckie panowanie, ale także wspania-
łe opactwo w Henrykowie i Księga 
Henrykowska z pierwszym zdaniem 

napisanym w języku polskim oraz 
Brama Paczkowska i piękny koś-
ciół św. Jerzego – to tylko przypo-
mnienie czasów minionych, okre-
sów świetności i mozolnego rozwoju 
Ziębic. Dlatego do dolnośląskich 
Ziębic warto zawitać, aby podziwiać 
średniowieczny układ ulic miasta, 
XVIII- i XIX-wieczne kamieniczki 
oraz urok starych świątyń konkuru-
jących z walorami stuletniego Parku 
Miejskiego, gdzie spokojem emanu-
je piękny starodrzew.

Dzisiaj przed Ziębicami nowy 
rozdział, który będzie pisany przez 
nowy samorząd, nowego burmistrza 
i nową radę. 

– Oceniam, że skład Rady Miej-
skiej w Ziębicach jest optymalny, 
co pokazują pierwsze tygodnie po 
wyborach samorządowych – oce-
nia burmistrz Mariusz Szpilarewicz. 
– Zatem jest duża szansa na to, że 
współpraca między władzami gmi-
ny a radnymi ułoży się dobrze, choć 
często dzielą nas poglądy, różne 
doświadczenia życiowe i preferen-

Wszystkie ręce na pokład

cje polityczne. Dzisiaj pokazujemy, 
że możemy współdziałać, najważ-
niejsze dla nas będą działania na 
rzecz całej społeczności gminy Zię-
bice i że pierwsze decyzje spotkają 
się w większości ze zrozumieniem 
i z aprobatą rady. Nie ma między na-
mi podziałów, dyskusja jest rzeczo-
wa i panuje konsensus.

Wygląda więc na to, że statek 
z napisem „Ziębice” będzie płynął 
jednym obranym kursem, po spo-
kojnych raczej wodach, omijając 
niebezpieczne rafy i docierając do 
przyjaznych portów. Tego w ostat-
niej kadencji bardzo tutaj brako-
wało. 

– Przedstawię radzie miejskiej 
moją koncepcję rozwoju i moje po-
mysły dotyczące inwestycji w ko-
lejnych latach, wszystko przedysku-
tujemy, postaramy się porozumieć 
w najważniejszych kwestiach i zię-

bicki statek popłynie ze sterni-
kiem, ale również z dobrą kadrą 
i sprawną maszynownią – przewiduje 
burmistrz Szpilarewicz.

Tego Ziębicom warto życzyć, za-
praszając do odwiedzenia tego ze 
wszech miar interesującego miasta.

S.G. (TS)

Agata Sobków (przewodnicząca), Janusz Sobol (wiceprzewodniczący), 
Jolanta Bednarz, Wacław Iskra, Mariusz Jaźwiec, Bartłomiej Kąfera, Jerzy 
Koprowski, Józef Kozłowski, Marek Kuriata, Władysław Lach, Wiktor Ochał, 
Piotr Osiadacz, Bolesław Piękoś, Beata Pustułka, Wiesław Sala. 

Rada Miejska w Ziębicach 2018-2023

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2019 
Mieszkańcom Gminy Ziębice i Czytelnikom „Gminy Polskiej” 
spokoju, zdrowia, pogody ducha, wielu sukcesów 
i radości w życiu rodzinnym i pracy 

życzą 
burmistrz Mariusz Szpilarewicz 

i przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Sobków

Centrum Informacji Turystycznej w Ziębicach przy ul. Grunwaldzkiej 1, 
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10-16, w sobotę w godz. 10-14.

Burmistrz Mariusz Szpilarewicz

Pięknych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego, 2019 Roku, który przyniesie szczęście 
w życiu osobistym i sukcesy w życiu zawodowym 
Mieszkańcom gminy Radłów 
i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej” 

życzy 
wójt Włodzimierz Kierat
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Kilkanaście dni temu dotarła  
do naszej redakcji książka  
na swój sposób niezwykła.  
Jest to bowiem wspomnienie  
ks. STEFANA ZAJĄCA  
z jego 30-letniego pobytu  
na Madagaskarze. A śledzący 
publikacje w naszym 
miesięczniku wiedzą zapewne, 
że od samego początku 
naszej działalności wspieramy 
działania polskich misjonarzy 
na tej dalekiej, niezwykłej, 
pięknej, ale i potrzebującej 
wsparcia wyspie.

Książka ks. Stefana Zająca  
„Madagaskar. Polscy misjona-

rze św. Wincentego a Paulo” uka-

zała się w Wydawnictwie Instytutu  
Teologicznego Księży Misjonarzy 
w Krakowie. Autor otrzymał świę-

cenia kapłańskie w 1969 roku. Rok 
później przebywał na rocznym przy-

gotowaniu misyjnym w Paryżu. Od 
1971 roku jego drugą ojczyzną stał 
się Madagaskar. Pracował – tak jak 
wszyscy polscy misjonarze z kra-

kowskiego zgromadzenia – na po-

łudniu Czerwonej Wyspy. Duszpa-

sterzował, zakładał szkoły, pomagał  
w organizacji ośrodków zdro-

wia między innymi w Ranomafa-

nie, Soanierze, Ambositrze, Fort-
-Dauphin… Po zakończeniu pracy 
misyjnej na Madagaskarze pracował 
we Francji. W 2014 roku ks. Stefan 
Zając wrócił do Polski.

Świadectwo misyjnej pomocy
Jak sam mówi, od lat wiele osób 

namawiało go do spisania wspomnień  
z misyjnej pracy wśród Malgaszy.  
Trochę to trwało, ale w końcu uległ. 

Skłonił go do tego zbliżający się jubi-
leusz 50-lecia pracy polskich misjona-

rzy św. Wincentego a Paulo na Mada-

gaskarze, który przypada w 2020 roku. 
Jednocześnie swoją pisarską pracą po-

stanowił upamiętnić misjonarzy, któ-

rzy odeszli już z tego świata. „Pracę 
tę dedykuję moim zmarłym Drogim 
Konfratrom pracującym na Madaga-

skarze. A więc: ks. Jerzemu Fluder-

skiemu, ks. Stanisławowi Wnukowi, 
ks. Hubertowi Since, ks. Markowi 
Maszkowskiemu i ks. Krzysztofowi 
Januszowi” – napisał autor we wstępie 

do książki. Dla nas to szczególnie 
ważne, bo dwóch z nieżyjących 
misjonarzy należało do grona na-

szych znajomych, czy też nawet 
przyjaciół. Przed laty to oni poka-

zali nam południe Madagaskaru. 
Dzięki nim poznaliśmy prawdzi-
we oblicze wyspy. Dotknęliśmy 
tytanicznej pracy jaką wykonują. 
Dzisiaj ks. Stanisław spoczywa  
w grobowcu misjonarskim w Fort-
-Dauphin, a ks. Marek na cmenta-

rzu w Farafanganie. Daleko od 
rodzinnego domu. W czerwonej 
ziemi swojej drugiej ojczyzny.

Książka ks. Stefana Zająca 
przybliża nam pracę polskich 
misjonarzy. Pokazuje codzienne 
problemy, z którymi się spotyka-

ją i którym często samodzielnie 
muszą zaradzić. A jest tych prob-

lemów całe mnóstwo. Wynikają z sy-

tuacji politycznej Madagaskaru (m.in. 
korupcja, nepotyzm). Są spowodowa-

ne biedą wielu regionów. Do tego do-

liczyć trzeba trudne czasami warunki 
atmosferyczne (jak chociażby cyklony, 
w tym opisywany cyklon „Debora” 
ze stycznia 1975 roku, który spusto-

szył ogromne, południowo-wschodnie,  

tereny wyspy). Oczywiście nie brakuje  
i radosnych chwil. Tych chyba nawet 
jest więcej, bo Malgasze – to także 
nasze redakcyjne doświadczenie – to 
ludzie ogromnie radośni, otwarci na 
innych, gościnni… To bez wątpienia 
rekompensowało i rekompensuje trud 
misjonarskiego posłannictwa.

Na kartach książki ks. Stefana  
Zająca nie brakuje też informacji i opo-

wieści o samym Madagaskarze, jego 
historii, kulturze żyjących tu ludów  
(a tworzą go potomkowie imigrantów, 
którzy przybyli setki lat temu z Male-

zji, Indii, Persji, terenów południowej  
i wschodniej Afryki), czy w końcu nie-

spotykanej nigdzie indziej na świe-

cie przyrody (niestety dzisiaj mocno 
zniszczonej). Z około 200 tys. gatun-

ków znalezionych na Madagaskarze 
mniej więcej 150 tys. jest endemicz-

nych – co oznacza, że nie występują 
w żadnym innym miejscu. To prze-

cież Madagaskar jest krainą lemurów.  
Tutaj spotkamy liczne kameleony. Przy 
odrobinie szczęścia obejrzymy naj-
większe na świecie nietoperze… Rów-

nież świat roślin zadziwia pięknem. 
Potężne baobaby, palisandrowce, cen-

ny heban, palmy ravinala (narodowy 
symbol Madagaskaru), ogromne kak-

tusy, kolczaste fantsylotry, ponad tysiąc  
gatunków orchidei…

Piękno Czerwonej Wyspy prze-

plata się z troską, która towarzyszy 
Malgaszom każdego dnia. Polscy mi-
sjonarze próbują pomagać i bardzo 
często im się to udaje. Tworzą kolejną 
piękną kartę we wspólnych dziejach 
Polski i Madagaskaru. Wcześniej za-

pisali się na niej m.in.: Maurycy Be-

niowski, Adam Piotr Mierosławski,  
o. Jan Beyzym, Józef Miłkowski, Zyg-

munt Zaborowski, Kazimierz Stani-
sław Rechniewski, Arkady Fiedler…

Tomasz Miarecki

Darowiznę finansową na rzecz misji można przekazać  
na konto bankowe:

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

Sekretariat Misyjny Zgromadzenia Księży Misjonarzy
ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków

W tytule przelewu proszę wpisać:
„Na wsparcie misji na Madagaskarze”

„Gmino, przytul okapi” – pod 
takim hasłem trwa wspólna 
akcja wrocławskiego ogrodu 
zoologicznego i magazynu 
„Gmina Polska. Krajowy  
Przegląd Samorządowy”.  
Nasza akcja to propozycja 
ciekawej, sympatycznej  
promocji dla polskich gmin  
i wsparcie dla wrocławskiego zoo, 
najpopularniejszego  
ogrodu zoologicznego w Polsce.

Celem przedsięwzięcia jest z jed-

nej strony pomoc w utrzymaniu i roz-

woju wrocławskiego zoo, z drugiej  
– nieszablonowa promocja dla gmin.  
„Przytulenie” polega na objęciu pa-

tronatem mieszkańca wrocławskiego 
zoo. Tytułowe okapi jest symbolem 
akcji, ale na „przytulenie” czeka bar-
dzo wiele zwierząt, a każde wsparcie 
jest dla ogrodu cenne. 

– Popieram tę inicjatywę z entuzja-

zmem – mówi prezes wrocławskiego 
zoo Radosław Ratajszczak – bo w ten 
sposób ogród promuje gminę, a gmi-
na – ogród. Zoo oddziałuje nie tyl-
ko w mieście, w którym się znajdu-

je! Do nas przyjeżdżają ludzie nawet  
z Australii… A gdy ruszyło najwięk-

sze w Europie Afryka-

rium, liczba odwiedza-

jących ogród wzrosła 
gigantycznie. I każdy  
z nich może zobaczyć, 
że – na przykład –  
surykatkami opiekuje 
się gmina X, a żyrafą – gmina Y. Przy 
wybiegach „przytulonych” zwierząt 

znajdują się bowiem tablice z infor-
macjami o gminie, która mieszkańca 

wybiegu „przytuliła”.
A jest kogo „przy-

tulać”! Wrocławskie 
zoo – najstarszy i naj-
większy ogród zoolo-

giczny w Polsce – ma 
prawie 7000 miesz-

kańców, reprezentujących ponad  
560 gatunków. 

– Pragniemy tworzyć zoo 
przyjazne zarówno dla zwie-

rząt, jak i dla naszych ludzkich 
gości – mówi prezes Ratajsz-

czak. I ta filozofia znako-

micie wpisuje się 
w akcję „Gmino,  
przytul okapi”, bo-

wiem wsparcie 
gmin to pomoc  
w utrzymaniu i roz-

woju tego niezwy-

kłego miejsca. 
Symbolem na-

szej wspólnej akcji 
jest okapi – wielka atrakcja 
wrocławskiego zoo. Okapi to 
jeden z najbardziej tajemni-
czych ssaków na świecie, ist-
nieje tylko kilka zdjęć zro-

bionych mu w naturalnym 
środowisku automatycznym 

aparatem fotograficz-

nym uruchamianym 
fotokomórką. Niezwy-

kle rzadkie, zagrożone 
wyginięciem zwierzę 
żyje na małym teryto-

rium, w niedostępnych, 
wilgotnych lasach rów-

nikowych Demokra-

tycznej Republiki Kon-

ga, w rejonach Uele,  
Ituri i Aruwimi, a ogro-

dy zoologiczne są dla 
„leśnej żyrafy”, jak ina-

czej nazywa się okapi, jedną z szans 
na przetrwanie. 

„Przytulenie” przez 
gminę mieszkańca zoo to 
także wsparcie miejsca, 
które służy zachowaniu 
biologicznej różnorodno-

ści naszego świata, bo-

wiem ogród zoologiczny 
tworzy szansę przetrwania 
gatunków, które w wyni-
ku choćby wycinania lasów 

deszczowych są krańcowo zagrożone 
wyginięciem.

Gmino! Przytul któregoś z miesz-

kańców wrocławskiego zoo! Przy je-

go wybiegu stanie tablica informują-

ca o „gminie-przytulaczu”. Tablica 
będzie również sygnałem tego, że 
władze owej gminy zdają sobie spra-

wę z wagi chronienia braci naszych 
mniejszych.

Anita Tyszkowska 

– redaktorka naczelna „Gminy Polskiej. 

Krajowego Przeglądu Samorządowego” 

Radosław Ratajszczak 

– prezes ZOO Wrocław Sp. z o.o. 

Gmino, przytul okapi!

Włodarze gmin zainteresowani akcją „Gmino, przytul okapi” 
kontaktować się mogą z sekretariatem ZOO Wrocław sp. z o.o.  
– tel. 71 348 30 24, fax 71 348 37 68.
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Idzie zima, chłody coraz 
bardziej dokuczliwe, wiatr 
mrozi do szpiku kości. 
Trzeba się ogrzać – a cóż nas 
ogrzeje lepiej niż radosny 
śmiech? Warto więc wybrać 
się do Wrocławskiego Teatru 
Komedia… 

Oto Mayday 2, sequel teatral-
nego hitu Rona Cooneya Mayday  

(15 grudnia, 10, 11, 12 stycznia) – John 
Smith, londyński taksówkarz, oprócz 
dwóch żon i dwóch mieszkań, ma 
dwoje nastoletnich dzieci. Regularne 
podróżowanie między Wimbledonem  
a Streatham, gdzie mieszkają jego 
dwie nieznające się oczywiście ro-

dziny, umożliwia mu jego praca. Ale 
do gry wchodzi internet i rzecz się 
komplikuje – syn 
taksówkarza i je-

go córka poznają 
się w sieci. Posta-

nawiają się spot-
kać. Ich pierwsza 
randka to dla Johna katastrofa. Biga-

mia tak, kazirodztwo – nie! John za-

czyna szaleńczą jazdę pomiędzy do-

mami, by zapobiec katastrofie. Jego 
sublokator i przyjaciel Stanley głów-

nie biega po mieszkaniu Johna, zamy-

kając dzieci i żony na klucz, aby nie 
doszło do spotkania. Jednym słowem 
– dzieje się bardzo gorąco! 

Sylwestra w Komedii spędzimy na 
kolacji – Kolacji dla głupca Franci-
sa Vebera. Na scenie kolacyjni goście  
– kilku panów z towarzystwa, którzy 

bawią się, zapra-

szając na wystaw-

ne kolacje ludzi, 
których uważa-

ją za gorszych od 
siebie i z których 

na owych kolacjach bezlitośnie drwią, 
obnażając ich intelektualne słabości. 
Kto przyprowadzi najgłupszego – wy-

grywa. Świat jednak jest pełen niespo-

dzianek: pewnego dnia zabawa – pa-

skudna, przyznajmy! – wymyka się 
spod kontroli i panowie z towarzystwa 
przekonują się, że przypięcie komuś 
etykietki „głupca” nie zawsze musi 

oznaczać rzeczywisty poziom jego in-

telektu. Podsumowaniem może być 
cytat z klasyka: „Z czego się śmieje-

cie? Z siebie samych się śmiejecie!”. 
Seria Kolacji… zacznie się 29 grud-

nia, a zakończy w Sylwestra… A gdy 
będzie już rok 2019, to Kolację… bę-

dzie można zobaczyć 17 i 18 stycznia.  
Naprawdę warto!

Warto też na pewno rozgrzać się 
śmiechem na Nic nie gra dwóch Hen-

rych – Lewisa i Shieldsa, i Jonathana 
Sawyera. Oto zespół amatorski z Po-

litechniki (Wrocławskiej, oczywiście, 
bo to tradycja przenoszenia do Wroc-

ławia tego, co na scenie WTK poka-

zuje) pod wodzą Reżysera wystawia 
sztukę w stylu Agathy Christie: dwór 
angielski i zamordowany Lord, które-

Śmiech nas ogrzeje go to śmierci tajemnicę ma rozwiązać 
Inspektor. Lord zamordowany, podej-
rzani – praktycznie wszyscy. Co chwi-
la jakaś straszna wpadka, 
aktorzy grają aktorów ama-

torów, nieporadnych, nie-

pozbieranych, stremowa-

nych. To nie jest łatwe, teatr 
w teatrze to zawsze sztuka 
nieprosta, teatr nieporadny  
w teatrze prawdziwym to 
sztuka nieprosta bardzo, ale 
się Komedii udała! I dlate-

go 27 i 28 stycznia też się w WTK  
doskonale śmiechem rozgrzejemy.

A w roku 2019 koniecznie trzeba 
zapolować (26 i 28 stycznia na sce-

nie przy pl. Teatralnym, 25 stycznia  
– w MDK w Rudzie Śląskiej) na  
Damski biznes Marcii Kash i Douga 
Hughesa. Damski biznes to przedsta-

wienie oparte na świetnie znanych far-
sowych wzorcach, a jednym z nich jest 
na pewno Pół żartem pół serio, abso-

lutna klasyka męsko-dam-

skich przebieranek, bo na 
takich przebierankach właś-
nie się Damski biznes opie-

ra. Skomplikowana historia 
dwóch bizneswoman, któ-

re chcą podbić świat mody 
projektami superbielizny, 
i ich zazdrosnych małżon-

ków, którzy w działaniach 
pań nie widzą biznesu, lecz zagroże-

nie ze strony bosko przystojnych mo-

deli, na scenie WTK prezentuje się 
znakomicie! 

Zima już mrozi, ogrzejmy się więc 
w cieple radości, jaką daje dobry  
teatr… Warto!

Ata

Francis Veber „Kolacja dla głupca”

Ron Cooney „Mayday 2”
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Powoli kończy się jubileuszowy 
rok w Muzeum Narodowym we 
Wrocławiu. Czas świętowania 
70. urodzin i 100. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę był dla dolnośląskiej 
instytucji wyjątkowo udany. 
Końcówka też jest szczególna.

Kilkanaście dni temu w Pawilo-

nie Czterech Kopuł – Muzeum Sztuki 
Współczesnej (oddział Muzeum Naro-

dowego we Wrocławiu) otwarta zosta-

ła wystawa „Grupa Krakowska 1932- 
-1937”. Jak powiedział na krótko przed 
jej udostępnieniem oglądającym Piotr 
Oszczanowski, dyrektor Muzeum Na-

rodowego we Wrocławiu, organizacja 
tej wystawy była przedsięwzięciem 
wyjątkowym i niezwykłym. I rzeczy-

wiście, kuratorka wystawy Barbara 
Ilkosz sprawiła, że możemy obejrzeć 
około 300 prac młodych buntowników 
z lat 30. ubiegłego wieku. Jak nam po-

wiedziała, kompletowanie tego nieco-

dziennego zbioru było długie i należą 
się ogromne podziękowania licznym 
muzeom i właścicielom prywatnych 
kolekcji. Wszystko jednak się udało  
i na pewno możemy cieszyć się, że jest 
okazja (we Wrocławiu do końca marca,  
a później wystawa trafi do Muzeum 
Narodowego w Krakowie) do pozna-

nia/przypomnienia twórców Grupy 

Krakowskiej (dzisiaj nazywanej pierw-

szą, bo po drugiej wojnie światowej za-

wiązała się tzw. II Grupa Krakowska).
Twórcy związani z Grupą Kra-

kowską w latach 30. XX wieku to 
m.in.: Aleksander Sasza Blonder, 
Berta Grünberg, Franciszek Jaźwiec-

ki, Maria Jarema, Leopold Lewicki, 
Adam Marczyński, Stanisław Oso-

stowicz, Bolesław Stawiński, Jonasz 
Stern, Eugeniusz Waniek, Henryk Wi-

ciński i Aleksander Radziewicz-

-Winnicki. Znakomita większość 
z nich komunizowała i lewico-

wała, ale to był duch i potrzeba 
czasu i buntowniczej 
młodości (nie można 
tego powiedzieć o dzi-
siejszych miłośnikach 
Trockiego czy Mark-

sa). Poza tym młodzi 
artyści, studenci kra-

kowskiej ASP, sprze-

ciwiali się metodom 
nauczania na akade-

mii i konserwatywnej cyganerii 
krakowskiej ciągle bliskiej mło-

dopolskiemu statusowi artysty. 
Łączyła ich też „wspólnota prze-

konań o potrzebie nawiązania do 
najnowszych osiągnięć między-

narodowej i polskiej awangardy 
artystycznej i teatralnej”.

To wszystko widać na wroc-

ławskiej wystawie. Odnajdziemy tam 
(jeśli poszukamy) fascynację Cha-

gallem, dramatycznością Picassa,  
porządkiem Légera, ostrością po-

lityczną „nowej rzeczywistości” 
Grosza, charakterem i formą no-

woczesnego teatru Piscatora. Czyli  
spotkamy się z tym wszystkim,  
o czym po latach wspominając Grupę  
Krakowską pisał Jonasz Stern (cu-

dem ocalony z lwowskiego getta, po 

drugiej wojnie światowej wieloletni  
profesor krakowskiej ASP).

Kiedy już pożegnamy wystawę 
buntowników z Krakowa (i Lwowa), 

warto znaleźć czas na od-

wiedzenie wrocławskiego 
Muzeum Etnograficzne-

go (oddział Muzeum Naro-

dowego). A tam nie można 
przegapić wystawy „Piękno  
duszy metalu” pokazują-

cej prace Ryszarda Mazura. 
Kurator tej wystawy Jacek  
Bohdanowicz pokazał nie-

zwykłość tego, co można wydobyć  
w pracowni kowalskiej. Pod warun-

kiem oczywiście, że perfekcjonizm rze-

Spotkanie z buntownikami

mieślniczy umiejętnie łączy się z arty-

styczną duszą. Poza licznymi pracami, 
w skład ekspozycji wchodzi również 
kilkadziesiąt fotografii. Część z nich 
przedstawia prace artysty z ostatniego 
okresu twórczości (m.in. ogrodzenia, 
bramy wjazdowe, furtki, balustrady, 
kraty), które ze względu na rozmiary 
nie mogły się znaleźć na wystawie.

Tomasz Miarecki

Wśród prac krakowskich buntowników m.in. prace 
Eugeniusza Wańka 

Ryszard Mazur  to kowal-czarodziej, którego prace oglądać można we wrocławskim Muzeum 
Etnograficznym 
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się w tym roku, to m.in. spotkania 
uczniów z przedsiębiorcami, nowo-

czesne pracownie w szkołach, klasy 
patronackie, doradztwo zawodowe  
i praktyki – a przede wszystkim ucz-

niowie bliżej pracodawców. Niemal  
9 mln zł przeznaczono na popra-

wę przygotowania do zawodu  

uczniów szkół zawodowych z całego  
województwa opolskiego.

Jednym ze skutecznych efektów 
programu jest powstanie kilku klas za-

wodowych, którym patronują firmy 
z regionu. Na ten krok zdecydowało 
się m.in. szefostwo firm Multiserwis  
z Krapkowic oraz Siegenia i Famur  
Famak z Kluczborka. Marszałek woje-

wództwa opolskiego Andrzej Buła pod-

kreślił duże zaangażowanie opolskich 
przedsiębiorców w ten pomysł. 

– Właściciele firm poświęcają swo-

je kadry i swój czas na kształcenie mło-

dych ludzi. Pokazują im, że są potrzeb-

ni. Od początku uczniowie traktowani 
są na poważnie. Praktyka to nie tylko 
wpis do zeszytu. To tworzenie dla nich 
właściwej oferty – powiedział marsza-

łek. Poinformował też, że już trwają sta-

rania o kolejną edycję programu.  (um)

Rynkowy 
bigos
»	Wiceminister finansów  

w rządzie PO-PSL Elżbieta  
Chojna-Duch ujawniła informa-

cje dotyczące luki VAT. Jej zda-

niem luka była wielkości rocz-

nego budżetu państwa i wynieść 
mogła około 250 mld zł. Warto 
wiedzieć, że problem z VAT mia-

ły i mają też inne państwa UE.  
Niedoskonałość przepisów to 
znakomita okazja dla złodziei.
»	CBA zatrzymało szefa 

KNF Marka Ch. Kilkanaście 
dni później został aresztowa-

ny. Według taśm dostarczonych 
przez Leszka Czarneckiego,  
były szef KNF zaoferował przy-

chylność dla mających poważne 
problemy banków Czarneckiego  
(Getin Noble Bank, Idea Bank)  
w zamian za około 40 mln zło-

tych. Nie jest na razie jasne, 
dlaczego taśmy z nagraniami 
podejrzanej rozmowy zostały do-

starczone do prokuratury dopie-

ro po ośmiu miesiącach od czasu 
korupcyjnej propozycji.
»	Carlos Ghosn, były szef  

sojuszu motoryzacyjnego  
Renault-Nissan-Mitsubishi,  
został aresztowany pod zarzu-

tem oszustw finansowych. Za-

przeczył, by dopuszczał się ja-

kichkolwiek nadużyć.
»	PKO Bank Polski jest jed-

nym z najodporniejszych na nega-

tywne scenariusze ekonomiczne 
banków w Europie. Testy wa-

runków skrajnych przeprowadził  
Europejski Urząd Nadzoru  
Bankowego.
»	W Domu Aukcyjnym  

DESA Unicum za pracę „M 39”  
Wojciecha Fangora, mistrza  
op-artu, zapłacono 4,72 mln zło-

tych. To najdrożej sprzedane dzie-

ło sztuki w Polsce.
»	Polska zanotowała jeden  

z najniższych poziomów wydat-
ków na służbę zdrowia – 700 euro  
na mieszkańca w 2016 roku. To 
daje naszemu krajowi trzecie 
miejsce od końca w Unii Euro-

pejskiej. Na czele Luxemburg  
(5600 euro), Szwecja (5100 euro)  
i Dania (5000 euro).
»	W tym roku tytuł Lidera 

Biznesu miesięcznika „Forbes” 
zdobyli Tomasz Biernacki i Szy-

mon Piduch, twórcy sieci mar-
ketów Dino. Na podium jeszcze 
eobuwie.pl i CD Projekt.

Do rynkowego garnka zaglądał 

Tomasz Miarecki

Redakcja: 53-441 Wrocław, ul. Manganowa 7/25, tel. 71 396 74 71, fax 71 396 74 72, redakcja@gminapolska.com
Redaktorka naczelna: Anita Tyszkowska, tel. 608 590 515, anita.tyszkowska@gminapolska.com
Zastępca redaktorki naczelnej: Sławomir Grymin, tel. 606 280 853, slawomir.grymin@gminapolska.com
Reklama: tel. 71 396 74 71, fax 71 396 74 72, reklama@gminapolska.com
Skład, łamanie, fotoedycja: Rafał Tlak
Korekta: Barbara Surkont
Internet: Bogusław Serafin, blogser@gminapolska.com
Druk: Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu
Wydawca: Sator Media Tomasz Miarecki, tel. 691 029 622, tomasz.miarecki@satormedia.pl

Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych reklam, ogłoszeń i listów. Materiałów niezamówionych  

nie zwraca. Zastrzega sobie prawo do skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz zmiany ich tytułów.  

Tekst sponsorowany – (TS).

www.gminapolska.com

Trzecie największe miasto 
w Polsce. Najdłuższa ulica 
handlowa w Europie. Ścisła 
czołówka zwycięzców  
w światowym rankingu 
Lonely Planet na najciekawszą 
destynację 2019 roku. Czy wiecie 
już o jakim mieście mowa? 
Oczywiście – chodzi o Łódź!

Według prestiżowego zestawie-

nia „Best value. Ten places made for  
affordable adventures” (z ang. Najlep-

sza wartość. Dziesięć miejsc stworzo-

nych do przystępnych cenowo przy-

gód) opracowanego przez Lonely 
Planet – wiodące wydawnictwo na 
rynku podróżniczym – Łódź zajęła 
drugie miejsce. Oczarowała przemianą 
dawnych fabryk w przestrzenie kultu-

ralne, rozrywkowe i handlowe. Łódź 
w zestawieniu wyprzedziła m.in. Park 
Narodowy Great Smoky Mountains 
w USA, Malediwy czy amerykańskie 
Houston. Pierwsze miejsce w rankin-

gu zajęła Dolina Południowego Nilu 
w Egipcie. W rankingu oceniane były 
najlepsze, nieodkryte miejsca dla tury-

stów budżetowych. 

Kolorowe murale
– W ostatnich latach w Łodzi 

zrealizowano wielkie i ambitne in-

westycje, mające na celu pobudze-

nie i zmodernizowanie tego trzecie-

go co do wielkości miasta w Polsce.  
I to widać – mówił Tom Hall, redak-

tor naczelny Lonely Planet. – Dawne 
przędzalnie i tkalnie zamieniły się 
w pełne życia apartamenty, restau-

racje, miejsca kultury, które teraz 

tętnią życiem nocnym. Ko-

lorowe murale pojawiające 
się na ścianach kamienic, 
magazynów czy fabryk da-

ły impuls do rozwoju mia-

sta jako mekki dla młodych 
artystów i przedsiębiorców.

To niezwykłe miejsce,  
w którym historia w wy-

raźny sposób przeplata się  
z wielkomiejską teraźniejszością. 
Dawne fabryki zostały odrestaurowane  
i przemienione w nowoczesne obsza-

ry kulturalne. Jedyna w swoim ro-

dzaju architektura sprawia, że Łódź 
jest prawdziwą perełką nie tylko na 
podróżniczej mapie Polski, ale tak-

że poza jej granicami. Właśnie tutaj 
wielobarwne, wielkoformatowe mu-

rale w magiczny sposób współgrają 
z secesyjnymi kamienicami, a post-
industrialne budynki kryją w swo-

ich murach tętniące życiem galerie  
sztuki, butiki i modne restauracje.

Piotrkowska czeka
Centralną osią miasta jest osła-

wiona Piotrkowska – jedna z naj-
dłuższych handlowych ulic w całej 
Europie. Ponad czterokilometrowa 
trasa skrywa w sobie niezliczoną 
liczbę wyjątkowych miejsc, które po 
prostu trzeba odwiedzić. Przechadz-

ka po teoretycznie prostym trakcie 
może się więc przerodzić w całko-

wicie zakręconą przygodę.

Magiczne zakamarki
Wewnętrzne dziedzińce kryjące 

się za żelaznymi bramami są warte 
równie dużego zainteresowania co 

główna ulica. Pasaż Róży znajdują-

cy się w podwórku przy Piotrkow-

skiej 3 to niepowtarzalne i magicz-

ne miejsce. Ściany wewnętrznego 
dziedzińca są całkowicie pokryte 
fragmentami niesymetrycznie przy-

ciętych luster. Artystyczna instala-

cja nawiązuje do sposobu widzenia 
świata – szklana mozaika uzmy-

sławia nam, jak nawet najmniejszy 
ruch wpływa na zmianę odbicia  
i postrzegania rzeczywistości.  
Całość robi naprawdę niesamowite  
wrażenie.

OFF Piotrkowska to kolejny, wy-

różniający się projekt, zrzeszający 
przedstawicieli przemysłów krea-

tywnych, obok którego nie można 
przejść obojętnie. Na terenie daw-

nej fabryki bawełny mieszczą się 
między innymi kluby muzyczne, 
showroomy znanych projektantów 
i nowoczesne restauracje. Ideą po-

wstania tego alternatywnego, tęt-
niącego życiem miejsca było przede 
wszystkim stworzenie przestrzeni 
odbiegającej od głównego konsu-

menckiego nurtu. Warto zajrzeć tu 
choć na chwilę, aby w pełni rozsma-

kować się w kulinarnych i kultural-
nych atrakcjach Łodzi.

Gwiazdy pod nogami

Powracając do głównej, space-

rowej części ulicy, mijamy piękne 
fasady budynków i liczne fontanny. 
Tym razem warto jednak patrzeć 
pod nogi, by nie przeoczyć Alei 
Gwiazd, która przypomina Walk 
of Fame z Hollywood. To dosko-

nałe miejsce, aby poszukać śladów 
swoich ulubionych twórców i zapo-

znać się z filmową historią Łodzi.  
Najm łodszych pod różn i ków  
z pewnością ucieszy fakt, że bę-

dą mogli spotkać prawdziwego  
Misia Uszatka. Do kulturalnych 
rozważań zachęcają również wier-
ne podobizny Juliana Tuwima  
i Stefana Jaracza. Tak doborowe to-

warzystwo znajdziemy wyłącznie  
na Piotrkowskiej!

Czarująca Łódź oferuje mnó-

stwo niezapomnianych atrakcji. 
Spacer główną ulicą to tylko jedna 
z propozycji aktywnego spędzenia 
czasu. Zachęcamy do odwiedze-

nia tego niepowtarzalnego miejsca  
i przekonania się, jak historia, 
kultura i sztuka pięknie wkom-

ponowały się w codzienny rytm  
wielkiego miasta. 

(merrell, łot)

Tylko Egipt był lepszy

Unijny projekt „Opolskie 
szkolnictwo zawodowe bliżej 
rynku pracy 2” uznany został za 
najlepszy w Europie w kategorii 
„Europejskie fundusze na rzecz 
doskonałości”. Nominowany 
przez unijnych ekspertów, 
wygrał w głosowaniu 
internetowym i zdobył 
pierwszą nagrodę w konkursie 
VET Excellence Awards 2018.

Projekt „Opolskie szkolnictwo za-

wodowe bliżej rynku pracy 2”, reali-
zowany przez Regionalny Zespół Pla-

cówek Wsparcia Edukacji w Opolu  
przy współpracy Opolskiego Cen-

trum Rozwoju Gospodarki, Politech-

niki Opolskiej i miasta Opole zdo-

był nagrodę w kategorii „Europejskie  
fundusze na rzecz doskonałości”.

W ramach Europejskiego Tygo-

dnia Umiejętności Zawodowych 2018 
Komisja Europejska we współpracy  
z grupą ekspertów ogłosiła nomina-

cje do nagród „VET Excellence Awar-
ds 2018” za doskonałe kształcenie  
i szkolenie zawodowe. Celem nagród 
jest wyróżnienie najlepszych praktyk  
w Europie, związanych z kształceniem 
i szkoleniem zawodowym.

Przypomnijmy – projekt „Opol-
skie szkolnictwo zawodowe bliżej 
rynku pracy 2”, który zakończył 

Szkolą na medal
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Ścinawa – str. 5 Wisznia Mała – str. 8
Pieńsk – str. 6

Żórawina – str. 6Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – str. 5 Czernica – str. 7

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

– Jaki był rok 2018 dla wro-
cławskiego ogrodu zoologicznego?

– To był jeden z bardzo dobrych 
okresów ogrodu, i to pod różnymi 
względami. W działalności hodow-

lanej osiągnęliśmy ciekawe i nieco-

dzienne przychówki. Przede wszyst-
kim urodził się manat, którego 
sztucznie odchowaliśmy za pomocą 
smoczka i jest to ogromny sukces. 
Klucha waży teraz ponad 150 kg, 
cały czas przebywa ze swoją mamą 
i krewnymi, aczkolwiek nadal chęt-
nie wchodzi w interakcje z naszy-

mi pracownikami i daje się głaskać. 
To pierwszy manat w Polsce i jeden  
z dwóch urodzonych w Europie.  
Ponadto cieszy nas także powtórny 
rozród dzioborożców palawańskich, 
które jutro wyjeżdżają do Grecji, do 
zoo w Atice, gdzie jest samiec – jed-

na samica jest w Pilznie, a u nas jest 

pięć. We Wrocławiu zostanie para,  
a trójkę wysyłamy do Atiki. Samiec 
z Atiki pojedzie natomiast skojarzyć 
się z samicą z Pilzna. Odchowali-

śmy też kuskusa niedźwie-

dziego [torbacz nadrzewny 
– przyp. aut.], teraz mamy 
drugiego i były to pierw-

sze odchowy na świecie.  
Poza tym urodziło się mnó-

stwo innych zwierząt: żyra-

fa, zebry i różne antylopy  
i małpy.

– Jakie nowe gatun-
ki zwierząt zagościły we 
wrocławskim ogrodzie?

– Po wielu latach wró-

ciły do Wrocławia pante-

ry śnieżne [irbisy – przyp. 
aut.], które przed ponad stu 
laty po raz pierwszy w histo-

rii rozmnożyły się właśnie 
we wrocławskim 
zoo. Zamieszkały 
u nas także pante-

ry mgliste – i są to 
dwa zagrożone gatunki ko-

tów, dla których zbudowali-
śmy nowe, ciekawe obiekty. 
Ponadto jest u nas najmniej-
szy ssak świata – ryjówka 
etruska. Dorosła, wypasio-

na samica waży dwa gramy…
– …i na ludzkiej dłoni może 

swobodnie tańczyć kankana.
– Sądzę, że cała dwudziestooso-

bowa rodzina mogłaby tam pohasać, 
ale bez żartów, bowiem jest to od-

ważny drapieżnik, który jest w sta-

nie pokonać ofiary ważące dziesię-

ciokrotnie więcej od niego.
– Zatem ryjówka nie pęka.
– Oczywiście, że nie pęka  

i choć szarańcza jest od niej cięż-

sza, to ryjówka pokonuje ją bez 
zbytniej fatygi. Tak niewyobrażal-
nie małego zwierzątka do tej pory  
nie widziałem.

Ryjówka nigdy nie pęka – A co w najbliższej 
przyszłości?

– Kończymy wy-

bieg dla wydr, które  
w przyszłym roku będą 
mieszkać już w nowym, 
znacznie większym 
miejscu ze znacznie 
głębszym basenem.  
Poza tym zakończy-

my nowy, duży wybieg  
dla wilków, gdzie jest 
duży las, który będziemy jeszcze 
obsadzać młodnikiem i roślin-

nością nadrzeczną.  
Do tego będzie boga-

ta edukacyjna wysta-

wa traktująca o wilku  
i psie, której celem  
głównym będzie od-

demonizowanie wilka.
– Jaka była tegoroczna fre-

kwencja?
– Dobra, podobna do 

ubiegłorocznej. Wrocław-

ski ogród nie spowsze-

dniał, także dlatego, że 
ciągle się rozwijamy i te 
stałe zmiany są warun-

kiem powodzenia zoo. 
Dzisiaj  remontujemy 

wybiegi takinów i jeleni Alfreda.  
Będą ponad dwukrotnie powięk-

szone i te zwierzęta 
będziemy oglądać już 
nie przez stare płoty, 
tylko przez naturalną 
fosę. Ponadto zaczy-

namy remont ptaszar-
ni, a z szesnastu wolier pozostaną 
ogromne trzy. Kontynuujemy rów-

nież prace zmierzające do ugosz-

czenia nizinnych goryli, które za-

witają we Wrocławiu w niedalekiej 
przyszłości.

– Czego redakcja „Gminy  
Polskiej” może życzyć panu  
w nadchodzącym roku?

– Tylko zdrowia i sił.
Rozmawiał Sławomir Grymin 
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Prezes Radosław Ratajszczak z panterą mglistą

Pantera śnieżna patrzy na nas…

Ryjówka etruska – najmniejszy ssak świata

Wilki niedługo zamieszkają na nowym wybiegu
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W NUMERZE

Czernica 7

Głubczyce 10

Pieńsk 6 

Radłów – Radlau 11

Starostwo Powiatowe w Oławie 7

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 5

Ścinawa 5

Wisznia Mała 8

Ziębice 11

Żórawina 6


