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– To, moim zdaniem, budżet ambitny i jak zawsze w ostatnich latach wszechstronny i dający różne 
możliwości realizacji zadań – uważa starosta oławski ZDZISŁAW BREZDEŃ. – Realizacja budżetu  
przez Powiat Oławski opiera się głównie na finansowych środkach zewnętrznych, a poza tym 
będziemy korzystać ze środków finansowych, które nam pozostały w ramach nadwyżki z roku 2018. 
Tych pieniędzy trochę nazbieraliśmy i także dlatego sytuacja finansowa Powiatu Oławskiego  
nie jest zła. 

Zwolnimy, ale nie do końca

Jest wiele niewiadomych…

Najważniejszy jest rozwój

– Dziewięciu radnych jest z mojego komitetu wyborczego,  
a kilku spoza niego i cieszę się, że tak to właśnie wygląda  
– uśmiecha się burmistrz Prusic IGOR BANDROWICZ –  
bo ta niejednolitość i pluralizm dobrze działa na rzecz 
demokracji. A ponadto sytuacja ta bardziej motywuje mnie 
do wydajniejszej pracy.

– Nasz tegoroczny budżet nie jest rewelacyjny, choć oczywiście 
wyważony, ale wiele mamy jeszcze niewiadomych i nie jesteśmy  
do końca wszystkiego pewni – mówi burmistrz Głubczyc  
ADAM KRUPA. – Pierwsze przetargi rozstrzygnięte będą  
na początku lutego i wtedy zobaczymy, jaki jest poziom cen.

– Podstawowym naszym priorytetem jest rozwój Oleśnicy  
– podkreśla burmistrz JAN BRONŚ. – Postaramy się  
dać mieszkańcom to, czego oczekują, poczynając  
od wzbogacenia infrastruktury technicznej, a kończąc  
na wsparciu senioralnym i kulturze. Przede wszystkim trzeba 
zapewnić ludziom właściwe warunki funkcjonowania,  
a Oleśnica jest bardzo dobrym miejscem do życia. 

– Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na konieczność dalszej dobrej i owocnej współpracy. 
Poprzedni Zarząd oraz Rada Powiatu Wrocławskiego były jednomyślne oraz zgodne  
– przy realizowaniu zadań potrafiły stanąć ponad partykularnymi interesami – mówi starosta  
ROMAN POTOCKI. – Mocno wierzę w to, że także w tej kadencji będziemy w stanie  
tak zgodnie działać na rzecz dobra naszej małej ojczyzny. 

Nasz cel to coraz lepiej zaspokajać 
potrzeby mieszkańców
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Mity, fakty, opowiastki
W Gdańsku, 13 grudnia, podczas 

miejscowego finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy został śmiertelnie 

raniony nożem prezydent Gdańska  

Paweł Adamowicz i tragedia ta jest 

ciosem w polską samorządność. Wszystko 

jedno, czy sprawca mordu – kryminalista 

skazany wcześniej za napady rabunkowe 

– jest chory psychicznie, czy też nie, 

mord ten obciąża przede wszystkim 

polityków, służby państwowe oraz firmę 

ochroniarską, która strzegła gdańskich 

uroczystości. Ale przede wszystkim 

polityków, którzy w środkach masowego 

przekazu okładają się codziennie 

epitetami bez pardonu, zarzucają sobie 

bezrefleksyjnie niestworzone historie,  

a później – już poza kamerami – często 

idą wspólnie jakby nigdy nic na wódkę  

do sejmowej restauracji. Zastanawiam się, 

jakie będą teraz nasze samorządy  

– a dotychczas były przecież 

instytucjami otwartymi. Trudno mi też 

sobie wyobrazić, jak podczas przyjęć 

interesantów, na dożynkach, dniach 

miasta lub innych imprezach włodarze 

gmin występują w asyście uzbrojonych 

ochroniarzy, ale jestem przekonany, 

że część starostów, prezydentów, 

burmistrzów i wójtów po tragedii  

w Gdańsku wystąpiła o pozwolenie  

na posiadanie broni palnej,  

a co najmniej kupiła  

gaz obezwładniający.

• • •

Związek Miast Polskich opracował 

nowelizację ustawy o pracownikach 

samorządowych, zmierzający do 

uzależnienia wynagrodzeń włodarzy 

gmin od przeciętnej płacy w gospodarce 

i zróżnicowanie ich w zależności od 

województwa, w którym leżą dane 

gminy, miasta i powiaty. Projekt ZMP 

zakłada całościowe uregulowanie kwestii 

wynagrodzeń wójtów, burmistrzów  

i prezydentów miast w ustawie  

o pracownikach samorządowych, a nie 

jak obecnie – w rozporządzeniu Rady 

Ministrów. Zdecydowanie większe 

niż obecnie ma być zróżnicowanie 

wynagrodzeń w zależności od wielkości 

jednostki samorządu, co ma być odejściem 

od praktyki, że wójt niewielkiej gminy 

zarabia nieznacznie mniej niż prezydent 

Warszawy. Związek chce również 

zróżnicowania wynagrodzeń prezydentów 

miast na prawach powiatu i pozostałych. 

Jak uzasadnia, prezydenci miast  

na prawach powiatu wykonują  

równocześnie zadania, za które  

w powiatach ziemskich wynagradzani są 

starostowie. Propozycja ZMP spowoduje 

zwiększenie wysokości wynagrodzeń, bo 

obecny system płac jest niesprawiedliwy 

i nielogiczny. Przykładowo, prezydent 

Warszawy jest dopiero na 245. miejscu jeśli 

chodzi o miejskie zarobki. A wyprzedza go 

208 pracowników magistratu  

i 37 członków zarządu jednoosobowych 

spółek miasta stołecznego Warszawy. 

Natomiast prezydent Lublina zarabia 

gorzej od dziewięciu pracowników 

urzędu miasta, 12 pracowników spółek 

miejskich i 14 członków zarządu spółek 

miejskich. Związek zwraca też uwagę, że 

wynagrodzenia polskich samorządowców 

są drastycznie niższe niż zarobki kadry 

kierowniczej w firmach prywatnych. 

Wynagrodzenie włodarza każdej gminy 

składa się z czterech części: wynagrodzenia 

zasadniczego, dodatku specjalnego, 

dodatku funkcyjnego i dodatku 

stażowego. W maju roku 2018  

wynagrodzenie zasadnicze 

samorządowców na stanowiskach 

kierowniczych zostało obniżone 

rozporządzeniem o 20 procent. W sumie 

wynagrodzenie wójta, burmistrza  

i prezydenta miasta nie może przekroczyć 

siedmiokrotności kwoty bazowej 

określonej w ustawie budżetowej  

dla osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe. W tym roku  

jest to 12 525,94 zł brutto.

• • •

W województwie dolnośląskim powstała 

sieć promocji gospodarczej – i to pierwsze 

takie przedsięwzięcie w Polsce. Tworzy 

ją dziesięć Gminnych Centrów Obsługi 

Inwestora i Eksportera, które uczestniczyły 

w pilotażowym programie Dolnośląskiej 

Agencji Współpracy Gospodarczej. 

Gminne Centra Obsługi Inwestora 

i Eksportera powstały w dziesięciu 

dolnośląskich miastach: Głogowie, 

Dzierżoniowie, Radwanicach, Strzegomiu, 

Strzelinie, Świdnicy, Wałbrzychu, 

Wiązowie, Złotoryi i Żmigrodzie.

• • •

Trzej mężczyźni zostali zatrzymani  

w sprawie kradzieży służbowej skody 

superb prezydent Zabrza Małgorzaty 

Mańki-Szulik. Wszyscy podejrzani mają 

bogatą przeszłość kryminalną, dwóch 

z nich trafiło do aresztu, a trzeci pod 

policyjny dozór. Auto prezydent Zabrza 

zniknęło w nocy z 14 na 15 stycznia sprzed 

jej posesji. Samochód udało się namierzyć 

w okolicy Inowrocławia, kierujący autem 

35-latek nie zatrzymał się do kontroli  

i zaczął uciekać, ale udało się go zatrzymać 

po krótkim pościgu. Później zatrzymano 

jego dwóch wspólników – wszyscy byli 

wcześniej karani za kradzieże pojazdów 

oraz paserstwo i grozi im teraz kara  

do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

• • •

Rozstrzygnięto – zorganizowany przez 

Związek Powiatów Polskich – Ogólnopolski 

Ranking Gmin i Powiatów za rok 2018, 

którego zwycięzcami zostali: Nowy Sącz, 

gminy Płońsk i Chełmiec, a także powiaty 

augustowski, tomaszowski  

i kartuski. W rankingu podzielono jednostki 

samorządu terytorialnego na sześć 

kategorii: powiaty do 60 tys. mieszkańców 

(pierwsza trójka to powiaty augustowski, 

elbląski i świdwiński), powiaty do 120 tys. 

mieszkańców (pierwsza trójka to powiaty 

tomaszowski, kędzierzyńsko-kozielski 

i niżański), powiaty powyżej 120 tys. 

mieszańców (pierwsza trójka to powiaty 

kartuski, poznański i kielecki), miasta na 

prawach powiatu (pierwsza trójka to  

Nowy Sącz, Rzeszów i Legnica), gminy 

miejskie i miejsko-wiejskie (pierwsza trójka 

to Płońsk, Bolesławiec i Czechowice- 

-Dziedzice) i gminy wiejskie (pierwsza 

trójka to Chełmiec, Wielka Wieś  

i Tomaszów Lubelski). ZPP przyznał 

również tytuły Super Powiat i Super Gmina  

za rok 2018, a otrzymali je: powiat 

elbląski w kategorii „Powiaty do 60 tys. 

mieszkańców”, powiat kędzierzyńsko- 

-kozielski w kategorii „Powiaty do 120 tys.  

mieszkańców”, powiat poznański  

w kategorii „Powiaty powyżej 120 tys. 

mieszkańców”, Legnica w kategorii 

„Miasta na prawach powiatu”, Bolesławiec 

i Stronie Śląskie ex aequo w kategorii 

„Gminy miejskie i miejsko-wiejskie” 

oraz Ustka w kategorii „Gminy wiejskie”. 

Eksperci Związku Miast Polskich oceniając 

kandydatury brali pod uwagę działania 

proinwestycyjne i prorozwojowe 

samorządów, rozwiązania poprawiające 

jakość obsługi mieszkańców, rozwój 

społeczeństwa informacyjnego  

i społeczeństwa obywatelskiego, 

umacnianie systemów zarządzania 

bezpieczeństwem informacji, promocję 

rozwiązań dotyczących ochrony zdrowia 

i pomocy społecznej, a także rozwiązań 

ekoenergetycznych i proekologicznych, 

współpracę krajową i międzynarodową, 

wspieranie działań na rzecz gospodarki 

rynkowej oraz działania promocyjne.

Podglądacz samorządowy
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Głęboko poruszeni tragiczną śmiercią 

 

Pawła Adamowicza
Prezydenta Gdańska

 

składamy serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie Prezydenta,
jego Przyjaciołom i Współpracownikom  

oraz mieszkańcom Gdańska

Redakcja „Gminy Polskiej. 
Krajowego Przeglądu Samorządowego”

ŚP.

Projekt placu rekreacyjno- 
-sportowego „Chatka pod 
brzozami” w Wojciechowie  
w gminie Olesno został 
uznany za najlepszy w Polsce. 
Zdobył pierwszą nagrodę  
w konkursie „Fundusz sołecki 
– najlepsza inicjatywa”. 

Nagrodę przedstawiciele wsi 
odebrali w Nadarzynie, podczas 
konferencji pt. „Wiejska Polska. 
Przyszłość wspólnej polityki rol-
nej”. Zwycięski projekt, czyli plac 
rekreacyjno-sportowy „Chatka 
pod brzozami” w Wojciechowie 
zrealizowali wspólnie mieszkańcy 
wsi pod przewodnictwem sołtys 
Edeltraudy Zug, która tę funkcję 
pełni od 2010 roku.

„Chatka pod brzozami” to miej-
sce spotkań wszystkich mieszkań-

ców sołectwa. W ramach projektu 
powstała m.in. drewniana wiata ze 
stołami i ławkami, grill i budynek 
gospodarczo-socjalny, ale także 
plac zabaw, siłownia zewnętrz-

na, boiska do siatkówki i do pił-
ki nożnej z tzw. piłkochwytami. 
Jego realizacja nie tylko zinte-

growała lokalną społeczność, ale  
także przyczyniła się do poprawy  
warunków życia na wsi.

Całkowita wartość projektu to 
ponad 255 tys. zł, z czego z fundu-

szu sołeckiego wydano na ten cel 
117 tys. zł, a wkład własny miesz-

kańców sołectwa wyniósł ponad 
100 tys. zł. 

(umwo)

Pilnie potrzebne są  
większe inwestycje  
w zdrowie i edukację,  
bo na rynek pracy  
coraz większy wpływ  
ma technologia – to jedna  
z konkluzji „Raportu o rozwoju 
świata 2019: zmieniająca się 
natura pracy”, który został  
1 lutego zaprezentowany  
przez Bank Światowy  
w Ministerstwie Inwestycji  
i Rozwoju.

Dążenie do budowy wysoko 
wykwalifikowanych zasobów pra-

cy poprzez zwiększenie inwesty-

cji w kapitał ludzki – to najważ-

niejsza rekomendacja raportu 
Banku Światowego „Zmieniająca 
się natura pracy” zaprezentowanego  
w Ministerstwie Inwestycji i Roz-

woju. Konkluzje raportu są zbież-

ne z planami rządu określonymi  
w Strategii na rzecz Odpowiedzial-
nego Rozwoju (SOR).

Ma być inteligentnie
SOR zakłada inteligentną reindu-

strializację polskiej gospodarki, ale 
też silnie podkreśla znaczenie roz-

woju kapitału ludzkiego. Inwesto-

wanie w oba obszary pozwoli Polsce 
konkurować na rynkach światowych. 
Poprawa jakości kapitału ludzkiego 
została określona jako jeden z tzw. 
obszarów horyzontalnych, wpływa-

jących na realizację celów SOR.

Zakłócenie rynku pracy

Autorzy raportu podkreślają 
szczególną rolę władz publicznych 
we wdrażaniu modelu tak zwanego 
kształcenia ustawicznego. Dokonu-

jące się pod wpływem szybko postę-

pujących zmian technologicznych 
„twórcze zakłócenie” (ang. creative 
disruption) globalnego rynku pra-

cy będzie prowadziło do stopnio-

wej automatyzacji i robotyzacji pro-

stych czynności zawodowych oraz 
tworzenia miejsc pracy w zawodach 
związanych m.in. z programowa-

niem, zarządzaniem algorytmami 
sztucznej inteligencji oraz wyko-

rzystaniem technologii cyfrowych  
w procesie produkcji oraz dystrybu-

cji towarów i usług.

Trendy i wyzwania

Raport jest cyklicznym opracowa-

niem analitycznym, identyfikującym 
oraz opisującym współczesne trendy 
i wyzwania, które będą wyznacza-

ły kierunki rozwoju globalnego po-

działu pracy. W dyskusji uczestni-

czyli Michał Rutkowski – dyrektor 
Globalnej Praktyki Zabezpieczenia 
Społecznego i Pracy w Banku Świa-

towym, Piotr Lewandowski – pre-

zes Instytutu Badań Strukturalnych 
i Piotr Arak – dyrek-

tor Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego.

Rapor t  przypo -

mina, że technolo-

gia cyfrowa napędza  
innowacje i wzrost, za-

burzając dawne wzor-
ce produkcji i mocno 
wpływa na rynek pra-

cy. Nowe rynki i za-

wody kreują duże zapotrzebowanie  
na pracowników, którzy potrafią 
pracować w zespole i rozwiązywać 
problemy oraz mają wysokie zdol-
ności komunikacyjne. Zmiana tech-

nologiczna eliminuje jednocześ-

nie powtarzalne, rutynowe zawody,  
zastępując je nowymi.

Technologia zmienia nie tyl-
ko to, jak ludzie pracują, ale rów-

nież warunki, na których pracują, 
tworząc więcej nie-

standardowych form 
zatrudnienia i krótko-

terminowych zleceń. 
To sprawia, że pra-

ca staje się bardziej 
dostępna i elastycz-

na, ale jednocześnie 
pojawiają się obawy 
o stabilność zarob-

ków i bezpieczeń-

stwo socjalne. Raport zachęca 
kraje do wzmocnienia działań na 
rzecz ochrony obywateli na przy-

kład poprzez wprowadzenie po-

wszechnych gwarantowanych osłon  
socjalnych.  (mr)

Muzeum Śląskie, obchodzące 
w tym roku jubileusz 90 lat 
istnienia, zostało wyróżnione 
Złotym Medalem  
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Dyrektor Muzeum Śląskiego Alicja 
Knast odebrała medal z rąk wicemini-
stra kultury Jarosława Sellina. 

– Jubileusz Muzeum Śląskiego, 
jednej z najważniejszych instytucji 
kultury w Polsce, to znakomita oka-

zja, żeby uhonorować tę zasłużoną in-

stytucję najważniejszą nagrodą, jaką  
dysponuje minister kultury. Gloria 
Artis to nagroda przyznawana in-

dywidualnym twórcom kultury, ale  
w wyjątkowych sytuacjach również 
instytucjom. Honory i nagrody temu  

muzeum się należą – mówił wicemi-
nister Jarosław Sellin.

– Ojcem prawdy jest czas. Waż-

ne i duże projekty tę próbę czasu po-

trafią przetrwać. Dzisiejszy dzień to 
czas podsumowania i nowego otwar-
cia dla Muzeum Śląskiego, w wyjątko-

wym miejscu, w wyjątkowej oprawie  
i w znakomitym towarzystwie świę-

tujemy ten piękny jubileusz. Muzeum 
Śląskie jest niezwykle ważne na mapie  
historycznej, społecznej i kulturalnej 
nie tylko regionu, ale i całej Polski  
– podkreślał marszałek województwa 
śląskiego Jakub Chełstowski.

Muzeum Śląskie – jak podaje serwis  
slaskie.pl – zostało powołane do życia  
23 stycznia 1929 roku przez Sejm Śląski.  
Funkcję pierwszego dyrektora pełnił 

Samorząd województwa 
dolnośląskiego przekaże 
gminom, ośrodkom kultury 
oraz bibliotekom dotacje 
na budowy, przebudowy 
lub wyposażenie obiektów 
pełniących funkcje 
kulturalne.

Dzięki wsparciu finansowemu 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 dol-
nośląskie obiekty pełniące funk-

cje kulturalne, których organi-
zatorem są jednostki samorządu 
terytorialnego, odzyskają blask  
i będą dostępne dla mieszkańców, 
także tych z niepełnosprawnościa-

mi – zaznaczył Cezary Przybylski,  

marszałek województwa dolno-

śląskiego.
Dofinansowanych zostanie  

38 zadań dotyczących budowy  
i wyposażania, 14 z zakresu prze-

budowy oraz 2 z zakresu wyposa-

żenia – na łączną kwotę 30 mln zł.  
Dzięki tym pieniądzom zostaną 
wyremontowane bądź powstaną 
całkiem nowe świetlice, biblioteki  
i inne ośrodki kultury.

Inwestowanie w obiekty peł-
niące funkcje kulturalne na ob-

szarach wiejskich jest bardzo 
potrzebne, widać to po dużym za-

interesowaniu lokalnych samorzą-

dowców – mówił wicemarszałek 
Marcin Gwóźdź. 

(wd)

Zawody przyszłości
wymagają inwestycji w ludzi

Śląska perła dr Tadeusz Dobrowolski, który przy-

gotował koncepcję ideową i wspólnie  
z architektem Karolem Schayerem 
stworzył plan funkcjonalno-użytkowy 
nowoczesnego modernistycznego bu-

dynku usytuowanego naprzeciw gma-

chu Sejmu Śląskiego. Muzeum działało 
do wybuchu II wojny światowej, pod-

czas której okupant zlikwidował nie 
tylko instytucję, ale nakazał rozebranie 
także nowo powstałego gmachu – jed-

nego z najnowocześniejszych w ów-

czesnej Europie. Restytucja Muzeum  
Śląskiego nastąpiła w grudniu 1984 
roku, kiedy rozpoczęło ono działal-
ność w budynku byłego hotelu w cen-

trum Katowic. W 2015 roku instytucja 
przeniosła się do nowoczesnej siedzi-
by mieszczącej się częściowo pod zie-

mią, w nowoczesnym kompleksie po-

wstałym na terenie dawnej kopalni  
KWK Katowice.  (slas)

Chatka – najlepsza

Kultura zadowolona

Nowe trendy na rynku 
pracy to także wyzwanie  
dla samorządów. 
Jednak bez finansowego 
wsparcia z budżetu 
centralnego nikt tych  
zadań na poziomie miast, 
gmin i powiatów  
nie udźwignie.
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KONCERTY
28.02.2019, czwartek, godz. 19.00

NFM, Sala Czerwona
Vidala | Tradycyjna muzyka 

Ameryki Południowej
Rubén Dubrovsky – kierownictwo 
artystyczne, prowadzenie koncertu 
Luciana Mancini – mezzosopran 
Francisco Brito – tenor
Bach Consort Wien
Program: 
Tradycyjna muzyka z Ameryki  
Południowej (Argentyna, Boliwia, 
Chile, Peru)  

1.03.2019, piątek, godz. 19.00
NFM, Sala Czerwona

Montezuma
Jarosław Thiel – dyrygent 
Soliści – studenci wydziałów wo-
kalnych akademii muzycznych we 
Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu  
Mu!!!OB (Międzyuczelniana Orkie-
stra Barokowa) – połączone orkie-
stry barokowe Akademii Muzycznej 
im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Poznaniu (Jarosław Thiel – kie-
rownictwo artystyczne), Akade-

mii Muzycznej im. Grażyny i Kiej-
stuta Bacewiczów w Łodzi (Jakub 
Kościukiewicz – kierownictwo ar-
tystyczne) i Akademii Muzycznej  
im. Karola Lipińskiego we Wrocła-
wiu (Bartosz Kokosza – kierowni-
ctwo artystyczne) 
Studenci międzywydziałowej spe-
cjalności operologicznej Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu – opracowanie libretta  
i prowadzenie koncertu, dr Katarzy-
na Lisiecka – opieka merytoryczna 
Program: 
C.H. Graun Montezuma WV B:I:29  
– opera w wersji koncertowej (frag-
menty)

2.03.2019, sobota, godz. 19.00
NFM, Sala Kameralna

Cantoría | Xochicuicatl – pieśni
z Hiszpanii, Meksyku i Gwatemali
Cantoría: Inés Alonso – sopran,  
Samuel Tapia – kontratenor, Jorge 
Losana – tenor, dyrygent, Valentín 
Miralles – bas 
Pablo FitzGerald – vihuela, gitara ba-
rokowa 
Joan Boronat – pozytyw organowy 
Program: 
Anonim Hanac pachap ze zbioru  
Ritual formulario… (Lima, 1631) 
Anonim Riu, riu, chiu; Dadme al-

bricias; Verbum caro; Dúo de can-

to de órgano en el sexto tono;  
Yo me soy la morenica; Falalalanle-

ra ze zbioru Cancionero de Uppsala  
(Wenecja, 1556)

M. Flecha el Viejo El jubilate z manu-
skryptu M 588/2 (Barcelona, koniec 
XVI w. / end of 16th c.)
M. de Fuenllana Fantasía en sexto 

tono ze zbioru Orphénica lyra  
(Sewilla, 1554)
Anonim / Anonymous Serrana don-

de dormistes ze zbioruCancionero de 

Uppsala 

M. Flecha el Viejo Teresica hermana 
ze zbioru /Cancionero de Uppsala 

Anonim / Anonymous Dúo de canto 

de órgano en primer tono ze zbioru 
Cancionero de Uppsala 

Anonim / Anonymous Dios es ya na-

cido; Ytechnepa sacramento z ma-
nuskryptu US-BLI 07 (Guatemala,  
ok. 1595)
G. Fernandes Xicochi conetzintle  
(Oaxaca, ok. 1609)
M. Flecha el Viejo La bomba ze zbioru 
Las ensaladas de Flecha (Praga, 1581)

• • • 
A. de Cabezón Tiento del VIII tono ze 
zbioru Obras de musica para tecla, arpa 

y vihuela (Madryt, 1570)
F. Guerrero Prado verde y florido ze 
zbioru Canciones y villanescas espiri-

tuales (Wenecja, 1589)
J. Vásquez Con qué la lavaré ze zbio-
ru Recopilación de sonetos y villanci-

cos a quatro y a cinco voces (Sewilla,  
1560)
M. Flecha el Viejo El fuego ze zbioru 
Las ensaladas de Flecha 
M. de Fuenllana Fantasía en primer to-

no ze zbioru Orphénica lyra 
H. Franco (?) Sancta Maria e yn il huicac; 
Dios itlaçonantzine cemiac (Meksyk,  
1599)
M. Flecha el Viejo La justa ze zbioru 
Las ensaladas de Flecha 
G. Fernandes Zagalejo de perlas  
(Oaxaca, ok. 1609; rekonstrukcja:  
Á. Torrente)
Zarabanda (rekonstrukcja: Á. Torren-
te; słowa: A. Becerro, 1494)
J. Arañés Vida bona ze zbioru Libro  

segundo de tonos y villancicos 

(Rzym, 1624; opracowanie tekstu  
L. de Vegi: M. Querol)

Cantoría jest uczestnikiem  
Eeemerging (Emerging European 

Ensembles)

3.03.2019, niedziela, godz. 19.00
NFM, Sala Główna

Muzyka z Nowego Świata 
| Koncert finałowy Akademii

Latynoamerykańskiej
Rubén Dubrovsky – dyrygent
Soliści Chóru NFM 
Chór NFM 
Agnieszka Franków-Żelazny – kierow-
nictwo artystyczne Chóru NFM 
Wrocławska Orkiestra Barokowa

Jarosław Thiel – kierownictwo ar-
tystyczne Wrocławskiej Orkiestry  
Barokowej 
Program:
P.X. de Abrill Tirado Sinfonía 40

• • • 
G. Fernandes, M. de Sumaya – ba-
rokowa muzyka kościelna Meksyku 

WYKŁADY I SPOTKANIA

28.02.2019, czwartek, godz. 18.00
NFM, Sala Czerwona

Wykład Rubéna Dubrovsky’ego

3.03.2019, niedziela, godz. 17.30
NFM, Green Room

Wykład ks. prof. Piotra Nawrota SVD

KURSY MISTRZOWSKIE 
/ MASTER CLASSES

23.02 – 2.03.2019
Kurs orkiestrowy prowadzony przez 
Jarosława Thiela, zakończony kon-
certami w Łodzi 27 lutego, we Wro-
cławiu 1 marca i w Poznaniu 2 marca.

www.nfm.wroclaw.pl

Gdybym zaryzykował tezę, 
że istotna część klasycznej 
europejskiej tradycji muzycznej 
sięga swymi korzeniami Ameryki 
Południowej, a może jeszcze 
dalej – Czarnej Afryki, 
czy Państwo by mi 
uwierzyli? A gdybym 
trochę prowokacyjnie 
stwierdził, że stolicą 
światowej kultury 
muzycznej  
w połowie XVIII wieku  
nie był wcale Paryż  
czy Londyn, a raczej  
La Paz w dzisiejszej Boliwii, 
pewnie nie obyłoby się bez 
wzruszenia ramionami.

Tymczasem tezy te stawiają – i mają 
na ich potwierdzenie mocne argumen-

ty – goście kolejnej edycji Akademii 
Muzyki Dawnej organizowanej przez 

Narodowe Forum Muzyki, tym razem 
nazwanej przez nas Akademią Laty-

noamerykańską. Rubén Dubrovsky  
– argentyński dyrygent i wioloncze-

lista (a właściwie multiinstrumen-

talista) o polsko-włoskich 
korzeniach – zaprezentu-

je program Vidala, poka-

zujący, jak w tyglu kultur 
rdzennych mieszkańców 
Ameryki, afrykańskich 
niewolników i hiszpańskich 
najeźdźców narodziły się 
rytmy, które już wkrótce 
miały poderwać do tańca  

wchodzącą w czasy nowożytne  
Europę. A mieszkający od trzech de-

kad w Boliwii ksiądz profesor Piotr 
Nawrot SVD opowie nam o ilości  
i jakości tamtejszego repertuaru mu-

zycznego, którego próbki będziemy 
mogli wysłuchać podczas koncertów 
Akademii.

Czy z pozycji naszego wyniosłego 
europocentryzmu jesteśmy zdolni zro-

bić uczciwy bilans wzajemnego obda-

rowania? Co zanieśliśmy rdzennym 
mieszkańcom Ameryki, a co oni da-

li nam? Jaka część bogactwa Europy  
– zwłaszcza kulturalnego – nie mogła-

by zaistnieć bez napływu dóbr (także 
tych niematerialnych) z krajów podbi-
tych przez Europejczyków? Próbując 
zostawić na stronie historię polityczną, 
zajmiemy się tylko muzyką – choć mu-

zyka i polityka mogą być ze sobą moc-

no związane, jak zobaczymy w operze 
Montezuma Carla Heinricha Grauna, 
do której libretto usprawiedliwiające 
własne strategie polityczne napisał król 
Prus Fryderyk II Wielki. Przyjrzymy 
się muzyce w jej tanecznych odmia-

nach, na kilka wieków przed przyby-

ciem do Europy tanga, samby i rumby 
równie mocno rozpalającej i gorszącej: 
sarabandzie, chaconnne, folii i passa-

caglii. I spróbujemy także przyjrzeć 
się fenomenalnemu zjawisku – prze-

pięknie sfilmowanemu przez Rolanda 
Joffégo w Misji – gdy muzyka tak głę-

boko zakorzenia się w człowieku, że 
staje się niemal relikwią. Czy dla nas, 
Europejczyków, muzyka wciąż jest ta-

kim najgłębszym i zarazem najprost-
szym wyrazem człowieczeństwa?

W środku europejskiej zimy za-

praszamy na Akademię Latynoame-

rykańską do Wrocławia. Mamy na-

dzieję, że będzie gorąco.
Do zobaczenia!

Jarosław Thiel

Dyrektor programowy  

Akademii Latynoamerykańskiej

Dyrektor artystyczny  

Wrocławskiej Orkiestry Barokowej 

AKADEMIA LATYNOAMERYKAŃSKA
Wrocław, NFM, 28.02 – 3.03.2019 Andrzej Kosendiak – dyrektor generalny  Jarosław Thiel – dyrektor programowy 

Jarosław Thiel – dyrektor artystyczny 

Wrocławskiej Orkiestry Barokowej 
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Starostwo Powiatowe  
we Wrocławiu

ul. Tadeusza Kościuszki 131

50-440 Wrocław

tel. 71 722 17 00

fax 71 722 17 06

starostwo@powiatwroclawski.pl

www.powiatwroclawski.pl

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Rozmowa  
z ROMANEM POTOCKIM, 
starostą wrocławskim 

– Jakie są najważniejsze cele  
władz powiatu wrocławskiego 
w najbliższym czasie? 

– Przede wszystkim chciałbym 
zwrócić uwagę na konieczność dal-
szej dobrej i owocnej współpracy. 
Poprzedni Zarząd oraz Rada Powia-

tu Wrocławskiego były jednomyślne  
oraz zgodne – przy realizowaniu za-

dań potrafiły stanąć ponad party-

kularnymi interesami. Mocno w to 
wierzę, że także w tej kadencji bę-

dziemy w stanie tak zgodnie działać 
na rzecz dobra naszej małej ojczyzny. 
Kolejnym ważnym aspektem jest na 
pewno dalsze podnoszenie jakości 
funkcjonowania urzędu oraz dbanie 
o jego wizerunek. W ciągu tych kilku  
lat udało nam się zmienić podej-
ście do integracji społecznej. Powiat  
systematycznie i skutecznie starał się 
nawiązywać i podtrzymywać przyja-

cielskie relacje z naszymi mieszkań-

cami poprzez działania promocyjne. 
Bardzo udanym przedsięwzięciem 
okazał się konkurs „Kulinarny  
Powiat Wrocławski”, który propa-

guje wiedzę o tradycjach kulinar-
nych naszego powiatu. „Kulinarny 
Powiat Wrocławski” to tak napraw-

dę już marka, bowiem z logo kuli-
narnym ukazały się kolejne wyda-

nia kalendarza i książki kucharskiej,  
odbyło się także spotkanie nowo-

roczne z uczestnikami minionego 
wydarzenia, podczas którego padły 
zapewnienia o kolejnych edycjach 
imprezy. Jest również wielce praw-

dopodobne, że konkurs zostanie roz-

budowany o nowe kategorie konkur-
sowe, by stworzyć jeszcze większą  
platformę do ukazania talentów  
i pasji mieszkańców powiatu. 

Zorganizowaliśmy ponadto akcje  
medyczne pn. „Biała Niedziela  

w Powiecie Wrocławskim”. Miesz-

kańcy mogli nieodpłatnie przebadać 
się pod kątem choroby niedokrwien-

nej serca. Te akcje cieszyły się ogrom-

nym zainteresowaniem i niewątpli-
wie chcielibyśmy je kontynuować, 
starając się przy okazji o nawiązanie 
współpracy z wrocławskimi szpita-

lami, zajmującymi się diagnostyką 
wczesnego wykrywania nowotworów.  
Do tego projektu będziemy przykła-

dać szczególną wagę, bowiem w tej 
dziedzinie jest jeszcze dużo do zrobie-

nia, zwłaszcza w gminach oddalonych  
od Wrocławia.

Jak już wcześniej wspomniałem, 
chcielibyśmy zadbać o zaspokojenie 
innych potrzeb naszych mieszkań-

ców, myślę tu na przykład o popra-

wie komfortu obsługi w urzędach. 
Wprawdzie kończymy duży projekt 
e-Urząd, ale mimo tego do poprawy 
jakości obsługi petentów konieczna 
jest rozbudowa siedziby starostwa 
– dobudowanie jeszcze jednego  
skrzydła budynku. Zdaję sobie z te-

go sprawę, że wspomniana inwesty-

cja może być różnie postrzegana, 
ale osobiście byłbym za tym i będę  
przekonywał Radę oraz Zarząd  
Powiatu, aby opracować projekt ta-

kiej inwestycji. Gdy budowaliśmy 
obecną siedzibę, powiat liczył około  
100 tysięcy mieszkańców. Teraz ta 
liczba zwiększyła się do 145 tysięcy.  
Nie mamy już takich warunków 
lokalowych, aby można było za-

chować dotychczasowy komfort 
obsługi tak szybko rosnącej licz-

by interesantów, nawet z pomocą 
wprowadzanego programu e-Urząd. 

Chciałbym również przekonać 
Radę i Zarząd do przeprowadze-

nia innej inwestycji – wybudowa-

nia drogi dojazdowej prowadzącej 
do wykupionych przez nas terenów 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Eko-

nomicznej, rozciągających się na ob-

szarze 200 hektarów. Po zbudowa-

niu drogi dojazdowej i uzbrojeniu 
tego terenu ich wartość niewątpliwie 
wzrośnie i sprzedaż takich działek  
mogłaby znacznie zasilać budżet  
powiatu. 

– Na co jeszcze należałoby 
zwiększać wydatki budżetowe  
samorządu? 

– Oczywiście lista jest bardzo 
długa. Z pewnością jednak chciał-
bym przekonywać organy samorzą-

du do jeszcze większych wydatków 
na rzecz osób z niepełnosprawnoś-

ciami. Pod tym względem robimy 
bardzo dużo, ale konieczne są jed-

nak dalsze inwestycje. Dotych-

czas, dzięki wykorzystaniu środ-

ków unijnych, prowadzone przez 
Powiat Wrocławski specjalne 
ośrodki szkolno-wychowawcze 
w Wierzbicach i Kątach Wroc-

ławskich, gdzie uczą się dzieci  
i młodzież z niepełnospraw-

nościami, zostały rozbudowane  
i wyposażone w sale dydaktyczne  
i rehabilitacyjne. Dorosłym nie-

pełnosprawnym, niezdolnym 
do podjęcia pracy niesiona jest 
pomoc poprzez działalność  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Małkowicach. To jedyna pla-

cówka na terenie powiatu, któ-

ra daje możliwość rehabilitacji 
zawodowej. Aktualnie trwają 
też prace nad uruchomieniem  

na terenie powiatu Środowiskowego  
Domu Samopomocy z przezna-

czeniem dla osób z zaburzeniami  
psychicznymi.

W ramach dobrej współpracy  
z lokalnym biznesem chcielibyśmy 
kontynuować organizację spotkań 
biznesowych, tworzących platformę 

wymiany doświadczeń i budowa-

nia współpracy, jak organizowane  
cyklicznie Forum Kobiet Aktyw-

nych Powiatu Wrocławskiego. 
Uczestniczki takich spotkań mają  
– oprócz motywacji do dalszego roz-

woju – możliwość nawiązania rela-

cji prywatnych i zawodowych oraz 
otrzymania wsparcia na płaszczyź-

nie biznesowej. 
Jak co roku zadbamy także o edu-

kację najmłodszych, realizując ko-

lejny raz wspólnie z Dolnośląskim 
Zespołem Parków Krajobrazowych 
projekt ekologiczny, na który skła-

dają się konkurs „Przyroda wokół 
nas” oraz warsztaty ekologiczne dla 
dzieci ze szkół podstawowych z tere-

nu powiatu wrocławskiego, podczas 
których w naszym Ośrodku Sportów 
i Rekreacji w Borzygniewie odbędą 
się spotkania z edukacji ekologicznej 
dla około tysiąca dzieci.

– Powiat Wrocławski znany 
jest z dbałości o infrastrukturę 
drogową. Jakie są najbliższe plany  
inwestycyjne w tym zakresie? 

Nasz cel to coraz lepiej 
zaspokajać potrzeby mieszkańców

– Jak niejednokrotnie podkreśla-

łem, bardzo zależy nam na zapew-

nieniu naszym mieszkańcom popra-

wy warunków codziennego życia. 
Pod koniec ubiegłego roku zakończy-

liśmy realizację przebudowy odcinka 
drogi powiatowej nr 2000D na terenie 
gmin Kąty Wrocławskie i Mietków,  
która stanowi bezpośrednie połącze-

nie z siecią TEN-T obszarów aktyw-

ności gospodarczej powiatu wroc-

ławskiego i powiatu świdnickiego. 
Zadanie to było dofinansowane ze 
środków unijnych w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Dolnośląskiego.  
Całkowita wartość tego projek-

tu wyniosła prawie 16 mln złotych.  
Realizacja tej inwestycji w znacznym 
stopniu zwiększyła komfort i bezpie-

czeństwo użytkowników tej drogi.
Obecnie z uwagi na trwający 

okres zimowy koncentrujemy się 
przede wszystkim na zapewnianiu 
przejezdności dróg powiatowych. 
Czas zimowy, w którym nie ma moż-

liwości realizacji robót budowlanych 
w terenie, sprzyja jednak planowaniu 
kolejnych inwestycji. Jednym z pro-

jektów, których realizacja ma ruszyć 
jeszcze w bieżącym roku, jest kon-

tynuacja zainaugurowanego w ubie-

głej kadencji programu „Bezpieczna 
droga”. Dotychczasową współpracę 
z gminami w zakresie budowy chod-

ników przy drogach powiatowych 
chcielibyśmy rozszerzyć dodatkowo 
o możliwość wspólnej realizacji cią-

gów pieszo-rowerowych i dróg rowe-

rowych. Obecnie prowadzimy kon-

sultacje w tym zakresie z władzami 
wszystkich gmin z terenu powiatu. 

Ponadto, wzorem lat ubiegłych, 
realizowane będą kolejne inwe-

stycje na drogach powiatowych.  
W tej chwili za wcześnie jeszcze na 
wskazanie konkretnych lokaliza-

cji, gdyż trwają uzgodnienia w tym  
zakresie. (TS)

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2000D na terenie gmin Kąty Wrocławskie i Mietków

Starosta Roman Potocki
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Starostwo Powiatowe w Oławie

Starostwo Powiatowe w Oławie
ul. 3 Maja 1

55-200 Oława

tel. 71 301 15 22

 fax 71 301 15 62

info@starostwo.olawa.pl

www.starostwo.olawa.pl

Piława Górna

Urząd Miasta w Piławie Górnej 
ul. Piastowska 69

58-240 Piława Górna

tel. 74 832 49 10

fax 74 837 13 86

um@pilawagorna.pl

www.pilawagorna.pl

Nowe władze gminy, nowa rada 
oraz nowe wyzwania,  
a także oczekiwania miejscowej 
społeczności – to krajobraz 
po ostatnich wyborach 
samorządowych w tej gminie. 
Ale nie jest to krajobraz po 
bitwie – jak w filmie Andrzeja 
Wajdy – tylko swoista panorama 
zadań stojących przed 
zarządzającymi Piławą Górną  
i oczekiwanie na lepsze jutro.

Nie jest łatwo zarządzać nieza-

możną gminą, ale wielką szansą 
rozwojową dla Piławy Górnej jest 
to, że jej burmistrzem został mene-

dżer z krwi i kości. 
– Optymistycznie uważam, że 

przyszłość naszego miasta będzie do-

bra, a do tej pory większość spraw  
i problemów związanych z moją karie-

rą zawodową udawało mi się rozwią-

zywać – mówi burmistrz Krzysztof 
Chudyk. – Dopisywały mi też szczęś-
cie i sprzyjające okoliczności, ale po-

trafiłem również wykorzystać swoje 
szerokie kontakty i współpracować  
z ludźmi, co pewnie przyniesie suk-

cesy również w zarządzaniu miastem.
Z dużym prawdopodobieństwem 

można dzisiaj założyć, że współ-

praca nowego burmistrza z radny-

mi ułoży się dobrze, tym bardziej że  
z jego ugrupowania do rady dostało 
się dziesięć osób. 

– Ale ja wszystkich radnych uwa-

żam za dobrych partnerów, darzę 
ich szacunkiem, liczę na owocną 
współpracę i sądzę, iż cała rada  

będzie dobrze działać na rzecz na-

szej całej społeczności – ocenia bur-
mistrz Chudyk. – Nie było dotąd  
jakichś spornych spraw, także do-

tyczących uchwalania budżetu, po-

nieważ zgodnie postanowiliśmy 
przyjąć projekt budżetu na rok 2019  
w większości w takim kształcie, 

jaki został przygotowany 
przez poprzednią radę i byłą  
panią burmistrz. To był do-

bry projekt budżetu, dlatego 
wnieśliśmy tylko drobne ko-

rekty. Zatem w sferze inwe-

stycyjnej przede wszystkim 
zakończymy budowę hali 
sportowej i będziemy mo-

dernizować budynek prze-

znaczony na mieszkania 
komunalne przy pl. Piastów 
Śląskich 4.

Dochody budżetowe Piławy Gór-
nej na ten rok wynoszą 24,8 mln zł, 
z czego 4,8 mln zł będzie przezna-

czone na inwestycje. Te kwoty – de-

likatnie mówiąc – nie oszałamiają, 
a problemów jest niemało. 

– O przyszłości naszego miasta 
warto myśleć nie tylko w perspekty-

wie jednej czy dwóch kadencji, trze-

ba popatrzeć na problem strategicz-

nie i spróbować sobie wyobrazić, jak 
Piława Górna powinna wyglądać za 
lat dwadzieścia – uśmiecha się bur-
mistrz Krzysztof Chudyk. – Naj-
większym naszym problemem jest 
wyludnienie. W ostatnich dwudzie-

stu pięciu latach liczba mieszkań-

ców zmniejszyła się o około tysiąc 
osób – wylicza burmistrz – a pod 
względem dochodów budżetowych  
w przeliczeniu na jednego mieszkań-

Warto myśleć strategicznie
ca jesteśmy w ostatniej dziesiątce  
najbiedniejszych gmin Dolnego  
Śląska. To trzeba zmienić między 
innymi przez promocję i wspieranie 
budownictwa mieszkaniowego wie-

lorodzinnego, także dla ludzi wyma-

gających wyższego standardu, roz-

wój budownictwa jednorodzinnego  
i poprawę warunków życia miesz-

kańców. Potrzeba też, aby powstały 
na naszym terenie nowe firmy, a co 
za tym idzie – nowe miejsca pracy. 
Dlatego będziemy wytyczać i uzbra-

jać tereny przeznaczone pod działal-
ność gospodarczą i w tym celu nawią-

zaliśmy współpracę z Wałbrzyską  
Specjalną Strefą Ekonomiczną.

HS (TS)

Urodzony w 1961 roku, żonaty, ma troje dzieci.  
Bezpartyjny. Wykształcenie wyższe rolnicze, jest  
menedżerem zarządzania w wielkoobszarowych 
przedsiębiorstwach rolnych. Większość życia zawo-
dowego związał z pracą w wielkoobszarowych zakła-

dach rolniczych – spółkach skarbu państwa, w których 
przeszedł wszystkie szczeble kariery, a przez ostat-
nie siedemnaście lat był członkiem zarządów tychże 
spółek, przede wszystkim zlokalizowanych w powie-
cie dzierżoniowskim. Wybory wygrał w drugiej turze  
z poparciem 62 procent. Stara się korzystać z dobrych 
rad, które przed laty udzieliła mu jego ukochana mama:  
warto być solidnym, prawdomównym i uczciwym.

KRZYSZTOF CHUDYK

Rozmowa  
ze ZDZISŁAWEM BREZDENIEM,  
starostą oławskim

– Czy pańskim zdaniem zabój-
stwo prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza wpłynie negatywnie 
na naszą samorządność?

– Zapewne znaczna liczba wystę-

pujących publicznie samorządow-

ców z tyłu głowy będzie miała to, co 
się wydarzyło w Gdańsku i tego dra-

matu szybko nie da się zapomnieć. 
Przecież to mogło się zdarzyć wszę-

dzie i ofiarą mógłby stać się każdy 
z samorządowców lub polityków,  
a dziwnych i niezrównoważonych 
ludzi nie brak.

– Pod koniec roku rozmawiali-
śmy o planach Powiatu Oławskiego  
na rok 2019, a dzisiaj można już 
chyba zapytać o ich realizację. 
Czy budżet Powiatu odbiega od 
jego projektu?

– Budżet się nie zmienił, a nowa  
rada powiatu zaakceptowała pro-

pozycje nowego Zarządu Powiatu  
Oławskiego. To, moim zdaniem, 
budżet ambitny i jak zawsze  
w ostatnich latach wszechstron-

ny i dający różne możliwości re-

alizacji zadań. Realizacja budże-

tu przez Powiat Oławski opiera się 

głównie na finansowych środkach 
zewnętrznych, m.in. tych, którymi 
dysponują wojewoda i marszałek 
województwa. My przede wszyst-
kim staraliśmy się zabezpieczyć 
swój wkład finansowy, a pieniądze 

chcemy pozyskać, emitując obli-
gacje. Poza tym będziemy korzy-

stać ze środków finansowych, które 
nam pozostały w ramach nadwyżki  
z roku 2018. Tych pieniędzy trochę na-

zbieraliśmy i także dlatego sytuacja  
finansowa Powiatu Oławskiego nie 
jest zła, także w porównaniu z innymi  
powiatami.

– Czy może pan dzisiaj powie-

dzieć, ile pieniędzy Powiat Oławski  
przeznaczy na inwestycje?

– Na zadania inwestycyjne chce-

my przeznaczyć około 15 mln zł  
– z czego nasz wkład wyniesie około 

4 mln zł – i widać, że przy naszym 
budżecie sięgającym 80 mln zł jest 
to dość pokaźna kwota. Oczywiście, 
jak co roku liczymy na wsparcie 
gmin, które też są tym zaintereso-

wane, bowiem mieszkańcy Jelcza-

-Laskowic, Domaniowa i Oławy 
są zarazem mieszkańcami powiatu 
oławskiego. Burmistrzowie i wój-

Mamy ambitny budżet
towie też współpracują z Powiatem 
i deklarują wsparcie na tyle, na ile 
to będzie możliwe. Zatem sądzę, że 
przed nami niezłe perspektywy.

– Jakie będą priorytety Powiatu  
w tym roku?

– Jak zawsze drogi i chcę pod-

kreślić, że staramy się remontować  
i modernizować drogi w sposób 
przemyślany, aby z powiatu oław-

skiego można było łatwo wydo-

stać się w każdym kierunku do tras 
szybkiego ruchu. Dlatego też drogi 
dla nas strategiczne chcemy robić  
w pierwszej kolejności, a dopiero 
później wszystkie inne drogi lokal-
ne. Złożyliśmy już wnioski o dofi-
nansowania do Narodowego Progra-

mu Przebudowy Dróg Lokalnych  
i bardzo liczymy na Krajowy Fun-

dusz Drogowy, o którym mówił pre-

mier Mateusz Morawiecki. Ponadto  
– wraz z samorządami i przy wsparciu 
wojewody i marszałka – podjęliśmy 
wspólnie ważną decyzję dotyczącą 
budowy nowej przeprawy mostowej 
na Odrze, w rejonie Oławy. Chcemy 
to zadanie wykonać w przyszłości  
wspierając Dolnośląską Służbę Dróg 
i Kolei, która budowę będzie realizo-

wać, korzystając z projektu „Mosty 
dla regionów”. A przed nami także 
trudne wyzwania dotyczące drugie-

go etapu reformy edukacji. W tym 
roku reforma ta zagości do szkół 
średnich – ponadpodstawowych i po-

nadgimnazjalnych – i trzeba wszyst-
ko przeorganizować, ale w przeszło-

ści nasze szkoły radziły sobie dobrze  
z większą liczbą młodzieży. Nie ogra-

niczaliśmy infrastruktury szkolnej, 
mamy tyle samo szkół na terenie po-

wiatu jak przed dwudziestu laty i ta 
baza powinna wystarczyć. Oczywi-
ście problemy będą z kadrą, bowiem 
za pięć lat nie będzie dla wszystkich 
pracy, ale to za pięć lat i do tego cza-

su dużo się może wydarzyć. Trudno-

ści będą też związane z tym, że dwa 
potoki uczniów będą szły różnymi 
programami – jeden cztero- i pięcio-

letni, jeśli chodzi o liceum i techni-
kum, a drugi taki, jaki obowiązuje 
teraz. Wszystko trzeba będzie odpo-

wiednio skoordynować.
Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Starosta Zdzisław Brezdeń
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Urząd Miasta i Gminy 
w Prusicach

Rynek 1 

55-110 Prusice

tel. 71 312 62 24, 71 312 62 31

fax 71 312 62 29

prusice@prusice.pl

www.prusice.pl

Prusice

Rozmowa z burmistrzem Prusic 
IGOREM BANDROWICZEM

– Trzynasty stycznia 2019 roku 
jest czarnym dniem dla samo-
rządnej Polski. Podczas gdań-
skiego finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy niezrówno-
ważony psychicznie kryminalista 
dźgnął nożem prezydenta Pawła 
Adamowicza, który w rezulta-
cie tego ataku niebawem zmarł. 
To wielka tragedia, o której długo 
będziemy pamiętać.

– Miałem przyjemność poznać 
prezydenta Adamowicza. Raz spot-
kaliśmy się, gdy minister Michał 
Boni wręczał nam Złote Małpy dla 
najlepszych włodarzy polskich gmin 
i po raz drugi na Forum Kongresu 
Europejskiego w Katowicach, gdzie 
także odbieraliśmy nagrody – on dla 
najlepszego prezydenta miasta, a ja 
dla najlepszego burmistrza w kraju. 
To, co się wydarzyło, jest wielkim 
dramatem, jest mi z tego powodu 
niezmiernie przykro, a tragedię tę 
porównuję do zabójstwa prezydenta 
Gabriela Narutowicza przez Eli-
giusza Niewiadomskiego. Zamach 
ten jest – moim zdaniem – ciosem 
nie tylko dla Gdańska, ale dla całej 
Polski, bowiem Paweł Adamowicz 

był politykiem zabierającym ważny 
głos w sprawach dotyczących nie 
tylko jego gminy i miasta, ale całego 
kraju.

– Wielu ludzi wspomina go 
jako człowieka miłego, dobrego, 
otwartego i ugodowego…

– …i przede wszystkim ludz-
kiego, potrafiącego rozmawiać ze 
wszystkimi, niezależnie od poglą-
dów politycznych, zajmowanych 
stanowisk, statusu społecznego 

i majątkowego, a to bardzo istot-
na cecha włodarza gminy, zwłasz-
cza tak zróżnicowanej i dużej, jaką 
jest Gdańsk. Cóż, szukaliśmy wroga 

na przykład wśród uchodźców, ale 
jak widać jest on czasami bliżej, niż 
nam się to wydaje.

– Nie wiem, czy pan podzieli ten 
pogląd, ale po tym, co się wyda-
rzyło, trzeba naprawdę poważnie 
rozważyć, jak wygląda w naszym 
kraju poziom politycznej dysku-

sji, jak rozma-
wiamy z ludźmi 
o innych niż na-
sze poglądach, 
co z naszym sza-
cunkiem do tych, 
którzy sądzą ina-
czej niż my.

– Oceniam, że 
debata politycz-
na – używając 
kolokwializmu – 
siadła, a czasami 
sięga wręcz dna 
i często spory nie 
są poparte argu-
mentami mery-
torycznymi. Nie-
stety, dyskurs 
ten często opa-
trzony jest oso-
bistymi wyciecz-
kami i atakami, 
co – krótko mó-
wiąc – nie roz-

wiązuje problemów społeczności, 
na rzecz których politycy i samo-
rządowcy mają obowiązek działać 
w najlepszej wierze. A to, co się 
dzieje w internecie, to często stek 
bzdur, inwektyw, pogardy i zwy-
kłe szambo. Do tej pory nie potra-
fimy sobie z tym poradzić, a wiem 
o tym świetnie, bowiem sam byłem 
i jestem bezceremonialnie atako-
wany przez osoby tworzące wyima-
ginowaną rzeczywistość i posługu-
jące się nieprawdą jako swoistym 
orężem. Kilkukrotnie próbowałem 

przeciwstawić się internetowym 
kłamstwom i próbowałem z tym 
walczyć, informując odpowiednie 
służby o naruszeniach moich dóbr 
osobistych, ale generalnie rzecz bio-
rąc, służby te okazały się bezradne. 
To wszystko nie jest przyjemne, 
a debata prowadzona na takim po-
ziomie rodzi wrogość.

– To rzeczywiście jakieś szaleń-
stwo i głupota. Po zabójstwie pre-
zydenta Adamowicza policja za-
trzymała co najmniej kilka osób, 
które groziły śmiercią m.in. pre-
zydentowi RP oraz prezydentom 
Wrocławia, Poznania, Białegosto-
ku i Nowej Soli. A podczas ostat-
niej kampanii przed wyborami 
samorządowymi, w wielu miej-
scach w kraju debata była agre-
sywna, niemerytoryczna i często 
po prostu chamska.

– Niestety, tak było również 
w Prusicach, gdzie zostałem moc-
no, bezpardonowo i – moim zda-
niem – niesprawiedliwie zaatakowa-
ny. Wcześniej, przez ostatnie cztery 
lata, opozycja nie prowadziła żad-
nego merytorycznego sporu, lecz 
miesiąc przed wyborami usiłowano 
zrobić ze mnie samorządowca – de-
likatnie mówiąc – niewzbudzające-
go zaufania. Nie było to przyjemne, 
ale takie jest właśnie nasze samo-
rządowe życie.

– Po zabójstwie prezydenta 
Gdańska nie dziwiłbym się, gdyby 
część włodarzy gmin wystąpiła 
o pozwolenie na broń palną…

– Tego nie wiem, ale sądzę, że 
prawo powinno być zaostrzone 
w stosunku do ludzi stosujących 
mowę nienawiści w internecie, 
a policja i prokuratura winny bar-
dziej zdecydowanie ścigać spraw-
ców tych przestępstw. Problem mo-
wy nienawiści w publicznej dyskusji 

Zwolnimy, ale nie do końca
dotyczy także – moim zdaniem – 
dziennikarzy, niektórych gazet 
i stacji telewizyjnych. Warto prze-
cież zdać sobie sprawę z tego, że są 
przecież wśród nas ludzie, którzy 
zachowują się spokojnie i normal-
nie, dopóki nie zostaną przez media 
zaktywizowani. 

– Porozmawiajmy o Prusicach. 
W listopadzie mówił pan, że dla 
was najważniejsze będzie skon-
struowanie dobrego budżetu na 
rok 2019.

– Trudno mi jednoznacznie okre-
ślić, co to znaczy dobry budżet, ale 
jest przed nami nowa, pięcioletnia 
kadencja i w tym okresie musimy 
zrealizować te cele, które przed-
stawiliśmy w kampanii wyborczej. 
W roku 2018 wykonaliśmy mnóstwo 
drobnych potrzebnych naszej lokal-
nej społeczności zadań, a ten rok bę-
dzie przede wszystkim rokiem reor-
ganizacji naszych samorządowych 
jednostek i przebranżowienia.

– Czy zwolnicie pod względem 
inwestycyjnym?

– Zwolnimy, choć przed nami 
umowy podpisane wcześniej i na te 
zadania otrzymaliśmy zewnętrzne 
granty – m.in. z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Europejskie-
go Funduszu Wsparcia i pieniądze 
rządowe. Realizacja tych umów jest 
oczywiście priorytetem. 

– Jaka jest tegoroczna rada?
– Dziewięciu radnych jest z mo-

jego komitetu wyborczego, a kil-
ku spoza niego i cieszę się, że tak 
to właśnie wygląda, bo ta niejed-
nolitość i pluralizm dobrze dzia-
ła na rzecz demokracji. A ponadto 
sytuacja ta bardziej motywuje mnie 
do wydajniejszej pracy.

– Jaki będzie w Prusicach stra-
tegiczny projekt w tej kadencji?

– Na pewno budowa szkoły pod-
stawowej w Skokowej, na którą 
postaramy się o zewnętrzne środki 
finansowe.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Zbigniew Ziomek (przewodniczący), Józef Gruchała (wiceprzewodni-
czący), Julitta Jędryka (wiceprzewodnicząca), Artur Bagiński, Wacław 
Bienias, Wiesław Gryz, Stanisław Leśniak, Janusz Łesak, Henryk Migdał, 
Zbigniew Miszczuk, Robert Musielak, Adam Nowak, Dorota Olszańska, 
Czesław Suchacki, Kamil Szydełko.

Rada Miasta i Gminy Prusice 2018-2023

Prusicki rynek w zimowej szacie

Burmistrz Igor Bandrowicz
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Oleśnica – miasto

Urząd Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz

56-400 Oleśnica 

tel. 71 798 21 00, 71 798 21 03 

fax 71 798 21 17 

kancelaria@um.olesnica.pl 

www.olesnica.pl

 na komputerze   smartfonie   lub tablecie
MOŻNA NAS PRZECZYTAĆ

OGŁOSZENIE WŁASNE

PRZECZYTAĆ

Historia to bardzo 
skomplikowana sprawa 
– z jednej strony wiadomo: 
wielkie wydarzenia, królowie, 
rodzenie się i rozwijanie spraw 
ogromnych… A z drugiej 
– to, co dzieje się codziennie, 
sprawy zwykłych ludzi. 
Ludzi, którzy w ogromnej 
mierze ową historię tworzą.

Trzynastego sierpnia 2018 roku 
Korfantów obchodził 25. rocznicę 
odzyskania praw miejskich. To dla 
miasta i jego mieszkańców data bar-
dzo ważna – właśnie historyczna. 
Aby ją uczcić, samorząd Korfantowa 
wydał książkę, która zainteresuje nie 
tylko mieszkańców miasta, bowiem 
„Korfantów na starej fotografii” to 
opowiedziane obrazami powojenne 
dzieje małej ojczyzny. 

„W kilku zbiorach tematycznych 
zespół redaktorski zebrał wiele cie-
kawych fotografii o tym, co na prze-
strzeni lat się tu działo 
– pisze w przedmowie 
do książki burmistrz 
Janusz Wójcik. – A że 
działo się wiele za-
równo rzeczy dobrych, 
jak i złych, świadczą, 
oprócz faktów i doku-
mentów, także foto-
grafie. To właśnie na 
nich się koncentrujemy, 
przedstawiając budynki, 
miejsca i ludzi…”. 

Powojenna historia Korfantowa 
opowiedziana we Wstępie przez 
Marka Misztala, dyrektora Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Korfanto-
wie, to dzieje miasta, które zniszczo-
ne w ponad 60 procentach przez wojnę 

i czas tuż powojenny, przez lata odra-
dzało się, piękniało – choć droga ta nie 
zawsze była łatwa – a jego społeczność 

budowała trwałe i silne 
więzy. Dziś jest lokal-
nym centrum życia spo-
łecznego, kulturalnego 
i administracyjnego. „To 
miasto ludzi zadowolo-
nych z życia, dumnych 
z dokonań poprzednich 
pokoleń – pisze Marek 
Misztal. – Naszych 
dziadów i ojców. Tych 
wszystkich, dla których 
ojczyzna, wiara, rodzina, 

nauka, praca i dobro innych ludzi stały 
się wyznacznikiem życia. Ja nazywam 
ich patriotami dnia codziennego”. 

Fotografie pokazują owych ludzi 
– od lat czterdziestych do dziś – 
w sposób bardzo osobisty. Oto rok 

1952 i dwie śliczne małe dziewczyn-
ki na ulicy Żeromskiego… Lata 60. 
XX wieku – trójka uśmiechniętych 
młodych mężczyzn, pod krawata-
mi, w garniturach, jakby coś święto-
wali… Zdjęcia ślubne, pierwszoko-
munijne, zdjęcia z mikołajkowych 
spotkań… Tradycyjne rodzinne foto-
grafie i zdjęcia pstryknięte przypad-
kowo… Zdjęcia szkolnych klas, zespo-
łów sportowych, muzycznych, zdjęcia 
z fabryki obuwia i sklepów… Pochody 
pierwszomajowe i dożynki, strażacy 
i harcerze… Świat i ludzie, zatrzyma-
ni w kadrze. I porównania – zabytkowa 
remiza strażacka w roku 1976 i w roku 
2015, gdy gruntownie wyremontowana 
stała się miejską biblioteką. I powsta-
wanie nowego Korfantowa – budo-
wa hali sportowej, nowe gimnazjum 
im. Czesława Niemena… Nowe osied-
la i zabytkowy pałac… I pierwszy pry-

Bohaterowie spraw zwykłych
watny samochód w powiecie niemod-
lińskim (lata 50. XX wieku)… 

Gdy ogląda się „Korfantów na sta-
rej fotografii”, można mieć wraże-
nie, że ogląda się bardzo starannie 
gromadzony i uporządkowany album 
rodzinny. Jest w tych zdjęciach coś 
osobistego, bliskiego każdemu, nie 
tylko mieszkańcom Korfantowa – jest 
w nich wspólnota, jest możliwość ob-
serwowania, jak zmienia się świat 
– ten najbliższy, świat małej ojczyzny. 
Każdy z nas ją ma – wokół siebie, ale 
i w pamięci, w sercu. 

Stare zdjęcia mają moc, magię 
przywoływania czasu, odwracania go 
– tę magię autorzy albumu „Korfan-
tów na starej fotografii’’ wykorzystali 
po mistrzowsku, przywołując miejsca 
i – przede wszystkim! – ludzi, „boha-
terów spraw zwykłych”, jak nazwał 
ich autor Wstępu. To właśnie boha-
terowie spraw zwykłych zbudowali 
Korfantów XXI wieku i są takimi sa-
mymi twórcami historii jak najwięksi 
władcy w dziejach. Ata

Rozmowa z JANEM BRONSIEM, 
burmistrzem Oleśnicy

– Czy pańskim zdaniem zabój-
stwo prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza zmieni polską sa-
morządność, otwartość samorzą-
dowców, sposób spotykania się 
z ludźmi i na przykład uczestnictwo 
w masowych imprezach?

– Obawiam się, że to brutalne 
morderstwo nie było początkiem, 
a jedynie elementem pewnych 
zmian, które i tak następują w sa-
morządzie i w polityce. Już dawno 
przestaliśmy się spierać na argu-
menty, a coraz częściej spór zaczyna 
mieć charakter personalny – bo 
prościej obrzucić kogoś inwektywa-
mi, niż żmudnie przekonywać go do 
swoich racji. Samorządowcy zawsze 

mówili: niechaj wielka polityka po-
zostanie w Warszawie, a my w sa-
morządzie jesteśmy gospodarzami 
realizującymi cele podstawowe i dla 
nas najważniejszy jest bezpośredni 

kontakt z ludźmi, zorganizo-
wanie imprezy kulturalnej, 
czy też wykonanie kanaliza-
cji lub wybudowanie oczysz-
czalni ścieków. Ale powoli 
nawet to się zmienia, a ar-
gumenty padające na forach 
dyskusyjnych, ale również na 
sesjach rad i innych oficjal-
nych spotkaniach, niczym nie 
przypominają dawnych cza-
sów, kiedy to spieraliśmy się 
na argumenty i dyskutowali-
śmy o faktach, a nie obrzuca-
liśmy się wzajemnie inwek-
tywami. To jest dziwny czas 

i w tym względzie ta śmierć jest bo-
lesna, tragiczna i bezsensowna.

– Porozmawiajmy teraz o Oleś-
nicy. Co w tym roku będzie najważ-
niejsze dla waszego samorządu? 

– Podstawowym naszym priory-
tetem jest rozwój Oleśnicy. Postara-
my się dać mieszkańcom to, czego 
oczekują, poczynając od wzboga-
cenia infrastruktury technicznej, 
a kończąc na wsparciu senioralnym 
i kulturze. Przede wszystkim trze-
ba zapewnić ludziom właściwe wa-
runki funkcjonowania, a Oleśnica 
jest bardzo dobrym miejscem do ży-
cia. To piękne miasto, wyposażone 
w niezłą infrastrukturę techniczną 

Najważniejszy jest rozwój
i społeczną, gdzie m.in. dobrze 
funkcjonuje wewnętrzna komuni-
kacja drogowa, zakład uzdatniania 
wody, oczyszczalnia ścieków oraz 
wiele podobnych podstawowych 
zdobyczy cywilizacyjnych. Jest mia-
stem oferującym swoim mieszkań-
com szkolnictwo na przyzwoitym 
poziomie, działający przez cały 
rok aquapark, tereny rekreacyjne 
i spacerowe oraz ścieżki rowerowe. 
Jest też u nas coraz więcej dobrych 
miejsc pracy, a poza tym Oleśnica 
jest doskonale skomunikowana 
z Wrocławiem. Chcę też podkre-
ślić, że jednym z głównych celów 
naszego samorządu jest popra-
wienie ludziom funkcjonowania 
w mieście i dzisiaj wydaje się ko-
nieczne zbudowanie obwodni-
cy w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 451, aby kilka tysięcy samocho-
dów dziennie – przede wszystkim 
ciężarowych – nie wjeżdżało do 
miasta. Trzeba ułatwić zjazd z tra-
sy nr 8 na węźle Oleśnica-Zachód, 
umożliwiając przebudowę ulicy Do-
broszyckiej. Jednocześnie zajmiemy 
się rozbudową sieci kanalizacyjnej, 
drogami i uzbrajaniem naszych te-
renów, aby rozwijało się osadnictwo 
wielo- i jednorodzinne.

– Gdy włodarz gminy dobrze 
współpracuje z radnymi, zazwy-
czaj można zrobić więcej… 

– Sądzę, że ta współpraca będzie 
u nas pozytywna. Dzisiaj w radzie 
są osoby z dwóch komitetów wybor-

czych. Na dwudziestu jeden radnych 
trzynastu reprezentuje podobny do 
mojego punkt widzenia na rozwój 
Oleśnicy, co gwarantuje harmonijną 
współpracę i związane z tym odpo-
wiednie efekty. A najważniejsze, że 
rada jest zdeterminowana, aby roz-
wijać Oleśnicę i chętna do działania.

– Jaki zatem będzie ten rok dla 
Oleśnicy?

– Bardzo trudny, bowiem przygo-
towany i przyjęty budżet jest budże-
tem nierozwojowym. Dlatego już 
w ubiegłym roku zaczęliśmy wprowa-
dzać szereg oszczędności, które ma-
ją uzupełnić wydatki inwestycyjne, 
ale łatwo na pewno nie będzie.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Aleksander Chrzanowski (przewodniczący), Paweł Leszczyłowski 
(wiceprzewodniczący), Jacek Malczewski (wiceprzewodniczący), 
Dorota Adamczyk-Gajda, Mariola Aiyegbusi, Wojciech Bartnik, Henryk 
Bernacki, Paweł Bielański, Marek Czarnecki, Adam Hrehorowicz, Marek 
Kamaszyło, Kazimierz Karpienko, Michał Kasprzyszak, Michał Kołaciński, 
Beata Krzesińska, Jan Mandat, Wiesław Piechówka, Robert Sarna, Adam 
Wójcik, Tadeusz Żółkiewski, Grzegorz Żyła.

Rada Miasta Oleśnicy 2018-2023 

Burmistrz Jan Bronś

F
O

T
. S

Ł
A

W
O

M
IR

 G
R

Y
M

IN



9 Gmina Polska    nr 2 (69) | luty 2019

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

Głubczyce

Rozmowa z ADAMEM KRUPĄ, 
burmistrzem Głubczyc

– W lutowym wydaniu mie-

sięcznika „Gmina Polska” pytam 
prawie wszystkich moich rozmów-

ców o reperkusje tego, co się wy-

darzyło 13 stycznia w Gdańsku. 
Nie chodzi mi absolutnie o poli-
tyczny wydźwięk zabójstwa pre-

zydenta Pawła Adamowicza, ale  
o to, czy ta tragedia zmieni w ja-

kiś sposób samorząd i ludzi w nim 
pracujących. Czy włodarze pol-
skich gmin w dalszym ciągu będą 
tak chętnie spotykać się z ludźmi? 
Jakoś trudno mi sobie wyobrazić, 
że na przykład pan spotyka się  
z mieszkańcami w asyście ochro-

niarzy lub nosi pan przy sobie re-

wolwer, choć osobiście jestem pe-

wien, iż po tym, co się wydarzyło 
13 stycznia, część wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast wy-

stąpi o pozwolenie na posiadanie 
broni palnej.

– Nie jestem w stanie odpowie-

dzieć na to, jaki wpływ na polski 
samorząd będzie miało zabójstwo 
prezydenta Gdańska, choć zapew-

ne w większych miastach część sa-

morządowców będzie się zastana-

wiać, jak siebie chronić. Ta tragedia 
– moim zdaniem – nie ma żadnych 
politycznych aspektów, a szaleniec 
może pojawić się na naszej dro-

dze zawsze i każdy może ponieść 
uszczerbek na zdrowiu. Tak jest  
w każdym zawodzie – i może doty-

czyć to zarówno lekarza, jak i księ-

dza, urzędnika czy policjanta. A co 
do mnie, to nie wyobrażam sobie, 
że chodzę po mieście z pistoletem 
w kaburze albo z ochroną, na którą  
nawiasem mówiąc nie miałbym 
pieniędzy, aby ją zatrudnić. Nie 
mam też zamiaru zmieniać swoich 
zwyczajów i ograniczać kontakty  
z mieszkańcami, bowiem to, że cho-

dzę po mieście i rozmawiam z ludź-

mi, uważam za swoją wielką przy-

jemność, ogromny przywilej i jeden 
z moich największych życiowych 
sukcesów. Raz, że przez tyle lat nie 
opatrzyłem się jeszcze ludziom,  
a dwa, że mogę sobie spokoj-
nie chodzić po ulicach Głubczyc,  
mimo że czasami podejmuję prze-

cież kroki nie do końca popularne 
i nie wszystkim mogę pomóc, ale 
zawsze staram się znaleźć z ludźmi 
wspólny język. Przez prawie dwa-

dzieścia lat, które jestem w samo-

rządzie – z przerwami na dyrektoro-

wanie i posłowanie – nie zdarzyła mi 
się nawet jedna agresywna rozmowa, 
ale po tym, co się stało, mam nadzie-

ję, że policja i sądy będą odpowied-

nio reagować na przejawy agresji.  
W Głubczycach mieliśmy takie zda-

rzenie, gdzie jeden z mężczyzn stra-

szył pracownice w OPS-ie, przy czym  

reakcja służb była nijaka i – moim 
zdaniem – niewystarczająca.

– Dzisiaj w Głubczycach pięk-

na zima, 12 stopni poniżej zera  
i dużo śniegu. Jaki jest początek  
roku 2019? Czy wszystko układa się  
po myśli waszego samorządu?

– Nasz tegoroczny budżet nie jest 
rewelacyjny, choć oczywiście wy-

ważony, ale wiele mamy jeszcze nie-

wiadomych i nie jesteśmy do końca 
wszystkiego pewni. Pierwsze prze-

targi rozstrzygnięte będą na począt-
ku lutego i wtedy zobaczymy, jaki 
jest poziom cen.

– W ubiegłym roku z przetar-

gami łatwo nie było…
– …i ceny były bardzo wyso-

kie oraz napotykaliśmy problemy 
ze znalezieniem wykonawców. Nie-

stety, podrożały asfalt, tłuczeń, pod-

budowa i robocizna i nie możemy 
spodziewać się jakichś znacznych 

obniżek cen, a po-

nadto wszystkie 
firmy borykają się 
z brakiem ludzi do 
pracy, i to nie tylko 
w wielkich mia-

stach, ale także  
w takich gminach 
jak Głubczyce. 
To automatycznie 
wymusza podwyż-

ki płac, co kształ-
tuje także ceny 
usług. Nie wiemy 
również, jakie bę-

dą działania rządu, 
protestują i doma-

gają się podwyżek 
płac nauczyciele, 
a jeśli w budżecie 
państwa są tylko 
dwie trzecie środ-

ków finansowych 

na zaspokojenie tych niewielkich 
nauczycielskich roszczeń, to pew-

nie tę jedną trzecią pieniędzy – jak 
zwykle – będą musiały dorzucić  
samorządy…

– …które na pewno nie będą się 
do tego kwapiły…

– …ale do wielu spraw się nie 
kwapimy, lecz ostatnio przeczytałem 
bulwersującą opinię minister edu-

kacji narodowej Anny Zalewskiej  
o tym, że w zasadzie to samorzą-

dowcy decydują o płacach nauczy-

cieli, co jest ewidentną nieprawdą. 
A dochodzą do tych niewiadomych 
podwyżki cen energii elektrycz-

nej, które po prostu są i pokażę to 
naszym mieszkańcom na podsta-

wie faktur. Nasze ostatnie grudnio-

we faktury za oświetlenie uliczne  
były dwa razy wyższe niż w roku po-

przednim. Wprawdzie od 1 stycznia  
mają być zwracane nadpłaty, ale je-

stem ciekaw, jak to z tym będzie. 
Jeśli nie zostanie to zrealizowane, 
to nasza gmina nie ma pieniędzy 
zaplanowanych w budżecie właś-

nie na to. W takim przypadku bu-

dżet będziemy musieli modyfiko-

wać i skądś te pieniądze zabrać 
– najprawdopodobniej ze środków 
na inwestycje i remonty. To są nie-

wiadome, których nie jesteśmy  
w stanie dzisiaj przewidzieć, co 
pewnie dotyka większość samo-

rządów. A pewne jest tylko to, że 
będziemy musieli niezwłocznie 
wymienić oświetlenie sodowe na 
ledowe i poszukamy finansowych 
środków zewnętrznych na tworze-

nie na naszym terenie rozproszonej 
energii odnawialnej, na bazie ogniw  
fotowoltaicznych. Mamy sporo da-

chów i moglibyśmy zainstalować 
miejscowe, kilkudziesięciowatowe 
instalacje, które z powodzeniem za-

Jest wiele niewiadomych…
silałyby nasze obiekty użyteczności 
publicznej – m.in. szkoły i przed-

szkola. Oczywiście potrzebne są 
na to środki finansowe, ale w ciągu 
kilku lat koszty instalowania jedne-

go kilowata znacznie się obniżyły  
– z 8 tys. zł do 3,5 tys. zł brutto –  
i przy dzisiejszych cenach energii 
opłaca się zainstalować fotowoltaikę  
nawet bez zewnętrznych dotacji.  
Cała bowiem inwestycja zwróci się 
za kilka lat. Myślę, że innego wyj-
ścia nie mamy.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Głubczyce dysponują atrak-
c yjnymi terenami inwe -
stycyjnymi, które powinny  
zainteresować najbardziej 
nawet wybrednych inwesto-
rów. Obszar ten zlokalizo-
wany jest na obrzeżach mia-
sta, nieopodal obwodnicy  
Głubczyc, a w planie zagospo-
darowania przestrzennego 
przewidziano przeznaczenie 
tych terenów przede wszyst-
kim pod działalność przemy-
słową i usługową – rzemiosło, 
usługi publiczne, handel, ga-
stronomię, usługi technicz-
ne, sport i kulturę. Ponadto  
dopuszcza się lokalizację funk-
cji mieszkaniowej związanej  
z prowadzoną działalnością 
usługową, obiekty zaplecza 
technicznego, garaże, budyn-
ki gospodarcze i magazyny. 
Możliwa jest także zabudowa 
produkcyjna, składy magazy-
nowe, w tym zabudowa pro-
dukcyjno-usługowa, przy jed-
noczesnym zakazie lokalizacji 
zakładów stwarzających zagro-
żenia dla życia ludzi, zakładów  
o zwiększonym ryzyku wystę-
powania poważnych awarii, 
składowisk odpadów, przeła-
dunku i dystrybucji materiałów  
ropopochodnych.

Burmistrz Adam Krupa

Zima w Głubczycach jest niezwykle malownicza
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Premiera to w każdym teatrze 
święto – we Wrocławskim Teatrze 
Komedia takie święto czeka nas 
na początku kwietnia – Dzień,  

w którym porwano papieża jest 
jedną z najlepszych sztuk Joao 
Bethencourta, która dotychczas 
została zrealizowana w teatrach 
w 42 krajach, szczególne 
uznanie zyskując w Niemczech, 
Francji, Hiszpanii i Holandii. 
Czterdziestym trzecim krajem, 
gdzie dokona się porwanie 
papieża, będzie Polska i scena 
Wrocławskiego Teatru Komedia. 

Dzień, w którym porwano papieża 

jest koprodukcją Wrocławskiego Teatru  

Komedia, Kujawsko-Pomorskie-

go Impresaryjnego Teatru Muzycz-

nego w Toruniu oraz Ślężańskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Sobótce. 
Tam, w niedawno otwartym Słowiań-

skim Regionalnym Centrum Kultury,  
19 i 20 stycznia papież został porwa-

ny po raz pierw-

szy… W kwiet-
niu zabawną, ale  
i zmuszającą do 
refleksji kome-

dię o tym, jak 
nowojorski taksówkarz żydowskiego 
pochodzenia przypadkowo porywa 
papieża podziwiać będą mogli wroc-

ławscy wielbiciele dobrego teatru. Sam  
Leibowitz (w tej roli Paweł Okoński) 

to zwykły obywatel, natomiast papież 
Albert IV to wyrocznia moralna dla 
milionów ludzi, człowiek wzbudzają-

cy respekt na całym świecie. Ich nie-

codzienna relacja początkowo może 
wydawać się z góry skazana na poraż-

kę. Wszak nikt o zdrowych zmysłach 
nie porywa pa-

pieża i nie zamy-

ka go… w domo-

wej spiżarni! Ale 
to wszystko nie 
jest takie proste  

– o czym się przekonamy już niedługo. 
Premiera – 5 kwietnia, spektakl przed-

premierowy – 4 kwietnia, a 6 kwietnia 
– spektakl popremierowy.

Warto przy tym wiedzieć, że po-

rywacz-taksówkarz to człowiek z do-

świadczeniem – taksówkarskim, nie 
porywaczowym! 

– Ja jestem znakomitym taksówka-

rzem! – śmieje się aktor. – Doskonale 
wiem, jak prowadzić taksówkę, osta-

tecznie dwa razy już taksówkarzem 
byłem – w Mayday i Mayday 2. 

Umiejętności scenicznego taksów-

karza będziemy mogli naocznie spraw-

dzić – 24 lutego WTK zagra Mayday 2,  
sequel teatralnego hitu Rona Cooneya  
Mayday. Oto John Smith, londyń-

ski taksówkarz, oprócz dwóch żon  
i dwóch mieszkań, ma dwoje nastolet-
nich dzieci, każde z inną żoną. Regu-

Taksówka na start!

larne podróżowanie między Wimble-

donem a Streatham, gdzie mieszkają 
jego dwie nieznające się oczywiście 
rodziny, umożliwia mu jego praca. 
Ale do gry wchodzi internet i rzecz się 
komplikuje – syn taksówkarza i jego 
córka poznają się w sieci. 
Postanawiają się spotkać… 
John zaczyna szaleńczą jaz-

dę pomiędzy domami, by 
zapobiec katastrofie. Jak mu 
to wychodzi? Zobaczymy 
24 lutego.

Czekamy na nową pre-

mierę, ale warto przypo-

mnieć sobie, że to teatral-
ne święto mieliśmy nie tak dawno  
– Damski biznes Marcii Kash i Douga  
Hughesa miał swoją premierę we 
wrześniu i warto wiedzieć, że widzo-

wie nagrodzili ją owacją na stojąco.  
Damski biznes to przedstawienie opar-

te na świetnie znanych farsowych wzor-
cach, a jednym z nich jest na pewno  
Pół żartem, pół serio, absolutna klasy-

ka męsko-damskich przebieranek, bo 
na takich przebierankach właśnie się  
Damski biznes opiera. Skomplikowa-

na historia dwóch bizneswo-

man, które chcą podbić świat 
mody projektami superbieli-
zny, i ich zazdrosnych mał-
żonków, którzy w działa-

niach pań nie widzą biznesu, 
lecz zagrożenie ze strony bo-

sko przystojnych modeli, na 
scenie WTK prezentuje się 
znakomicie, o czym można 

się będzie przekonać 28 lutego.
Czyli – czekamy na kwietniowy 

Dzień, w którym porwano papieża,  
a czas oczekiwania umilamy sobie wi-
zytami na innych spektaklach WTK. 
Proste, prawda?  AtaMarcia Kash i Doug Hughes „Damski biznes” 

Ron Cooney „Mayday 2”
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Arcyopera Mozarta,  
Don Giovanni, powróciła  
na wrocławską scenę dokładnie 
w pięćdziesiątą rocznicę  
swojej wrocławskiej 
powojennej premiery  
i w osiem lat po ostatnim  
wrocławskim spotkaniu  
z wielkim uwodzicielem. 

Czy Don Giovanni to opera buffa  
(jak napisał na partyturze Mozart),  
czy dramma giocoso (wesoły dra-

mat), jak często widzą go reżyse-

rzy i ludzie opery? To sprawa spoj-
rzenia na mozartowskie dzieło  
– André Heller-Lopes, który spek-

takl wrocławski przygotował, zo-

baczył Don Giovanniego jako opo-

wieść z gruntu dramatyczną, której 
bohaterowie, tknięci szaleństwem, 
znaleźli się w azylu dla obłąkanych, 
urządzonym w bibliotece baroko-

wego pałacu-klasztoru w Mafrze,  
w Portugalii. Kiedy to się stało? 

– Akcja rozgrywać się może  
w wieku XVII – mówi Heller-Lopes –  
ale przede wszystkim rozgrywa się  
w naszych głowach…

Na scenie – wspaniała biblioteka, 
zastawiona piętrowymi łóżkami dla 
chorych. Ci łapczywie czytają książki 
i tonąc w świecie fikcji – bo od świata 
realnego są przecież odcięci – mental-

nie zamieniają się w ich bohaterów. 
Tak dzieje się i z Don Giovannim, 
opętanym seksualnością, agresyw-

nym i narcystycznym, który próbuje 
wślizgnąć się do łóżka Donny Anny  
– uważa się przecież za słynnego uwo-

dziciela, któremu kobiety się po pro-

stu należą! Donna Anna broni się, bro-

ni jej też Komandor, dyrektor azylu.  
Don Giovanni rani go żelaznym  
prętem… Zginął! Tak przynajmniej 
sądzi Don Giovanni i tego jest pewna 
Donna Anna, która pogrąża się w roz-

paczy, bo Komandora uważa za ojca. 
Leporello – pielęgniarz, opiekun Don 
Giovanniego – usiłuje jakoś to wszyst-
ko ogarnąć, ale nie jest łatwo, a uspo-

koić musi także Donnę Elwirę, po-

rzuconą kochankę Giovanniego, która 

wciąż ma co do niego złudzenia… 
Pojawia się słynna aria Madamina,  
il catalogo è questo, w której Leporello  
wylicza Elwirze – chcąc ją do miłości 
do swego podopiecznego zniechęcić –  
wszystkie jego kochanki. A jest ich 
prawie dwa tysiące!

Operowe szaleństwo Wszyscy pacjenci są coraz  
bardziej pobudzeni. Papież bło-

gosławi coraz szybciej, balerina  
kręci piruety, król wywija mieczem,  
Don Giovanni staje się coraz bar-
dziej agresywny… Komandor pró-

buje ich uspokoić, wydobyć z opę-

tania, w jakie wprowadziła ich 
ucieczka w literacką fikcję. 

André Heller-Lopes  
buduje ów zaburzony 
świat tak, że staje się on 
wiarygodny. Wszystko  
jest szaleństwem – Donna  
Elwira ucharakteryzo-

wana na Fridę Kahlo, 
meksykańską malarkę 
słynącą z ekstrawagan-

cji, Don Giovanni otulo-

ny poncho Arthura Bispo 
do Rosário, brazylijskie-

go artysty – schizofreni-
ka, który przez pół wieku 
żył i tworzył w szpita-

lu psychiatrycznym…  
Świat wyobraźni i świat 
szaleństwa – spektakl, 
który ma wiele warstw 
i na wiele sposobów  
daje się odczytać, ale 

owo szaleństwo nadaje mu niezwy-

kły wymiar. 
– Kiedy na okrągło czytałem 

libretto Da Pontego, byłem zasko-

czony, jak wiele kwestii zawartych  
w tym tekście odnosi się do sza-

leństwa. (…) I te sformułowa-

nia poprowadziły mnie naprzód 
– mówi w programie spektaklu  
Heller-Lopes.

I jeszcze jedno – folklor po-

łudniowoamerykański jako „in-

scenizacyjny pazur” (tak określił 
rzecz reżyser): Zerlina i Masseto 
na przykład wywodzą się z folklo-

ru peruwiańskiego i boliwijskiego,  
a sam Don Giovanni odzwierciedla 
wspomnianego już Arthura Bispo 
do Rosário.

Te szalone inspiracje znakomicie 
się sprawdziły – André Heller-Lopes  
pokazał świat niezwykły, który  
scenografia Renato Theobaldo 
uwiarygodniła. Nie zawiedli też 
śpiewacy – Tomasz Rudnicki jako 
Don Giovanni i Marco Camastra  
– Leporello – stworzyli prawdzi-
wie szalony duet. Świetna Zerlina  
(Iwona Handzlik), bardzo dra-

matyczna Donna Anna (Tatiana  
Gavrilova), znakomita także ak-

torsko Donna Elwira (Bożena  
Bujnicka)… Orkiestrę poprowadził  
Marcin Nałęcz-Niesiołowski.

Wszyscy wykonawcy stanęli na 
wysokości bardzo trudnego zadania. 
Trudnego – bo to i arcyopera wiel-
kiego Wolfganga Amadeusza, i wi-
zja sceniczna André Heller-Lopesa, 
mocno teatralno-operowym stereo-

typom się wymykająca. 
W sumie – spektakl, który opero-

man absolutnie powinien zobaczyć.
Anita Tyszkowska

Don Giovanni (Tomasz Rudnicki, w środku) i (od lewej) Zerlina (Iwona Handzlik), Don Ottavio (Jędrzej Tomczyk), 

Masseto (Sergii Borzov), Donna Elwira (Bożena Bujnicka) i Donna Anna (Tatiana Gavrilova), w tle –pacjenci azylu
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Profesjonalna wystawa 
nieprofesjonalnego 
twórcy – tak właśnie 
rozpoczął się ten rok  
we wrocławskim  
Muzeum Narodowym 
i jego oddziałach. 
Prezentacja  
„Jan Koloczek  
– malowane marzenia”  
w Muzeum 
Etnograficznym 
rozpoczęła cykl 
wystawienniczy 2019.

Wystawę rzeźb i obrazów Jana 
Koloczka we wrocławskim Muzeum 
Etnograficznym możemy oglądać 
do 19 maja. I znakomicie, że tak dłu-

go. Bo jest to jedna z tych prezenta-

cji, których nie powinno się prze-

gapić. Dlaczego? Moja małoletnia 
bratanica powiedziałaby pewnie: bo 
daje „pałeru na fest”. Jeśli chodzi  
o mnie, to na pewno sięgnąłbym do 

innego zasobu słownictwa, ale zna-

czeniowo byłoby to pewnie to samo.
Sala, w której zgromadzono rzeź-

by i obrazy Jana Koloczka przenosi 
nas w inny świat. Gdzieś za plecami 
zostawiamy szemranych „piecze-

niarzy” naszej codzienności, gubi-
my propagandowe hucpy, opuszcza-

my rzeczywistość nienawistników  

i kłamców, porzucamy zło i wchodzi-
my w świat marzeń Jana Koloczka. 

– Samoistny byt wielu prac 
na tej wystawie stanowią włosy.  

Są znakiem rozpoznawczym prac  
artysty. Są symboliczne, wieloznacz-

ne, nieokreślone… Tak jak nieokre-

ślona i niejednoznaczna jest sztuka 
nieprofesjonalna – mówi Elżbieta  
Berendt, kierowniczka Muzeum  
Etnograficznego.

Kiedy o te włosy pytam Jana  
Koloczka, ten uśmiecha się. – Włosy  
są z nas. W nich jest wszystko. Całe  
nasze DNA tam się podobno kry-

je. A poza tym włosy stwarzają pe-

wien nastrój. Zaplatają i rozplatają 
naszą rzeczywistość. Może przeni-
kają granicę pomiędzy marzenia-

mi a jawą? Sam zresztą nie wiem.  
Po prostu pojawiły się w moich rzeź-

bach, na moich obrazach – mówi  
Jan Koloczek.

Pokazywane we Wrocławiu rzeź-

by i obrazy pochodzą ze zbiorów 
Bogdana Jasińskiego i Muzeum Wsi 
Opolskiej w Bierkowicach. Najstar-
sze są z 1997 roku. Joanna Kurbiel,  
kuratorka wystawy, pytana o jej za-

interesowanie twórczością niepro-

fesjonalnego artysty-marzyciela, 
mówi: – Skąd moje zainteresowa-

nie Koloczkiem? Pewnie dlatego, że 
współpracuję z Opolem, a tamtejsze 

muzea mają jego prace 
w swoich zbiorach. Tam 
zresztą został mi „obja-

wiony” przez Bogdana  
Jasińskiego, który jest jego  
przyjacielem, dobrym du-

chem, kimś na kształt jego  
mecenasa, no i przede 
wszystkim kolekcjone-

rem jego prac. W Opolu też pozna-

łam osobiście Jana Koloczka i od 
dawna na bieżąco jestem również  
z jego nowymi pracami. Od samego 
początku byłam zachwycona każdą 
pracą tego artysty. Kiedyś rzeźba-

mi. Teraz obrazami, bo wypadek 
artysty uniemożliwia mu – przy-

najmniej obecnie – prace rzeźbiar-
skie. W ciągu 26 lat swojej pracy  
Koloczek stworzył własny, niepo-

wtarzalny styl. Tematyka prac ar-
tysty oscyluje wokół sacrum, spro-

wadzającego się nie tylko do sfery 
religijnej, ale wkraczającego w ogól-
nie pojęty porządek życia i śmierci.  
Oprócz rzeźb przedstawiających 
Chrystusa, Matkę Boską, anioły 
czy świętych tworzy przedstawienia 
Drzewa Życia, żywiołów, miesięcy, 
pór roku, znaków zodiaku oraz licz-

ne alegorie – mówi Joanna Kurbiel.
Jan Koloczek jest bez wątpienia 

jednym z najciekawszych nieprofe-

sjonalnych artystów średniego po-

kolenia w naszym kraju. Bardziej 

szczegółowe umiejscowienie go na 
mapie polskich artystów nieprofe-

sjonalnych na pewno byłoby jednak 
trudne, a w zasadzie niemożliwe, 
bo nikt dotychczas takiej mapy nie 
stworzył. Jedno wszak jest pewne  
– nie brakuje miłośników jego twór-
czości. Zresztą nie tylko nad Odrą  
i Wisłą. Bo po radość, optymizm i ma-

rzenia chcą sięgać ludzie wszędzie…
A jak to się zaczęło? – Chyba już 

jako dziecko lubiłem malować, le-

pić w glinie – mówi Jan Koloczek. 
– Kiedyś ojciec wziął mnie na wy-

cieczkę do Krakowa i zobaczyłem 
ołtarz Wita Stwosza. To zrobiło na 
mnie wrażenie. Potem sporo ma-

lowałem, ale po jakimś czasie za-

brakło mi takiej namacalnej prze-

strzeni, pewnej trójwymiarowości. 
Postanowiłem spróbo-

wać w innym materiale.  
Na początku było dużo 
problemów technicznych. 
Dużo przeglądałem ksią-

żek o obróbce drewna. Nie 
przejmowałem cudzych 
tematów. Nigdy nie po-

wtarzałem takich samych 
rzeźb. A kolor? Pojawia się 

rzeczywiście często, bardzo często.  
Bo chyba to jest we mnie.

Zanurzmy się w fascynacje i ma-

rzenia Jana Koloczka.
Tomasz Miarecki 

Pan Jan, który dech zapiera

– Ubiegły rok na pewno mo-

żemy zaliczyć do udanych – mówi  

Piotr Oszczanowski, dyrektor  

Muzeum Narodowego we Wroc-

ławiu. – Imponująca ubiegłorocz-

na frekwencja, prawie 600 tysięcy 

odwiedzających, jest chyba tego 

dowodem. W Panoramie Racła-

wickiej pojawił się 10-milionowy 

gość. Pracy mieliśmy sporo, bo był 

to rocznicowy rok – 100-lecie od-

zyskania niepodległości, 70. uro-

dziny muzeum i 30-lecie odkrycia 

skarbu średzkiego zobowiązy-

wały. Przygotowaliśmy znakomi-

te wystawy w Polsce i za granicą. 

Jestem przekonany, że nasi goście 

są zadowoleni – dodaje dyrektor 

wrocławskiego muzeum.

Przypomnę tylko, że to w ubie-

głym roku otwarta została świet-

nie zaaranżowana nowa wysta-

wa stała w gmachu głównym  

(„Cudo-Twórcy”). Ubiegły rok 

to także m.in. „Migracje. Sztu-

ka późnogotycka na Śląsku”, pra-

ce Henry’ego Moore’a w Pawilo-

nie Czterech Kopuł, „Manieryzm 

wrocławski”, ekspozycja poświę-

cona ludności żydowskiej na Dol-

nym Śląsku po 1945 roku, „Sztuka 

Wicekrólestwa Peru”…

A co przyniesie ten rok? Na 

dziedzińcu Pawilonu Czterech 

Kopuł pojawi się światowej sławy 

brytyjski artysta Richard Long. Tam 

również „Po/Wy/miary” – Dorota 

Nieznalska, Jörg Herold, Katarina 

Pirak Sikku. W gmachu głównym 

MN zobaczymy pierwszą w histo-

rii sztuki i muzealnictwa monogra-

ficzną prezentację wrocławskiej 

rzeźby pierwszej połowy XX wie-

ku. W Muzeum Etnograficznym 

będzie dużo muzyki. A koniec roku  

to „Willmann. Opus magnum”.

Więcej szczegółów wkrótce.

Znowu 
będzie  
się działo

Dziewięćdziesiąt siedem rzeźb i prawie dwadzieścia obrazów składa się na wystawę we wrocławskim 

Muzeum Etnograficznym 

F
O

T
. T

O
M

A
S

Z
 M

IA
R

E
C

K
I

Jan Koloczek przywiózł do Wrocławia swoje marzenia i fascynacje, którymi chce się podzielić  

z wszystkimi chętnymi 

F
O

T
. T

O
M

A
S

Z
 M

IA
R

E
C

K
I

Cykl „Miesiące”, drewno lipowe, farby akrylowe, Jan Koloczek, ze zbiorów Muzeum Wsi Opolskiej 

„Kompas życia”, drewno lipowe, farby 

akrylowe, Jan Koloczek, ze zbiorów Muzeum 

Wsi Opolskiej 

„Mozaika”, rzeźba polichromowana,  

Jan Koloczek, drewno, farby akrylowe,  

wł. Bogdan Jasiński 
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Rozmowa  
z ANNĄ WILCZYŃSKĄ,  
córką stale nucących 
rodziców, śpiewaczką, mamą 
dwóch śpiewających córek, 
koordynatorką akcji „Pośpiewaj 
mi mamo, pośpiewaj mi tato”

– Dlaczego warto codziennie 
razem z dzieckiem śpiewać?

– Argumentów za wspólnym śpie-

waniem można przytaczać ogromne 
ilości: począwszy od tego, że jest to 
prosty sposób spędzenia czasu wol-
nego, aż po fakt wzrostu aktywności 
różnych obszarów mózgu dziecka, 
który da się zaobserwować nauko-

wo. Odbiorcami akcji „Pośpiewaj mi 
mamo, pośpiewaj mi tato” są rodzi-
ce oczekujący na narodziny dziecka, 
młodzi rodzice, dziadkowie, ciocie, 
nianie, położne. Śpiew okazuje się 

zwiększać więzi pomiędzy członka-

mi rodziny czy społeczeństwa. Wspo-

maga komunikację dorosłego z nie-

mowlęciem, co z kolei wpływa na 
wzrost poczucia bezpie-

czeństwa psychofizycznego 
dziecka. Słuchanie śpiewu 
buduje także wrażliwość 
dziecka na bodźce dźwię-

kowe. Śpiewanie rodzin-

ne powoduje, że mamusie, 
tatusiowie i ich maluchy 
są zrelaksowani, zadowo-

leni, wypoczęci. Wieczo-

rową porą, gdy głowa jeszcze pełna 
jest emocji po zabieganym dniu, do-

brze jest nucić kołysanki. Są one do-

brodziejstwem nie tylko dla słucha-

jącego, ale także dla wykonującego. 
Obniżają poziom lęku oraz napięcia 
mięśniowego. Uspokojenie oddechu 
to przecież pierwszy krok do wejścia  
w sen, który działa antystresowo na-

wet na osoby dorosłe. Piękne melodie 
są bezcennym narzędziem do codzien-

nego przekazywania czułości, miłości  
i troski. Dzięki dorosłym śpiew do-

ciera do maluchów od momentu po-

częcia, w okresie po narodzinach, 
niemowlęcym i przedszkolnym. War-
tość domowego śpiewania dzieci będą  
w stanie odczuć także po pewnym 
czasie. Nastolatkom śpiewanie, na 
przykład w chórze, gwarantuje roz-

wój psychospołeczny. Kontynuowanie 
tej pasji na późniejszych etapach życia 
może być sposobem radzenia sobie  

z wieloma trudnymi uczuciami i prze-

życiami. Właśnie spotkania z drugim 
człowiekiem, uczestniczenie w two-

rzeniu wspólnego dzieła dostarczają 
fantastycznych doznań duchowych  
i budują poczucie jedności z innymi.

– Czego uczy wspólny śpiew?
– Wspólny śpiew pomaga w ko-

munikowaniu uczuć i emocji – re-

laksuje, bawi, wzrusza. 
Śpiew, stanowiąc naj-
lepszą stymulację dla 
niezwykle szybko roz-

wijającego się mózgu 
dziecka, daje poczucie 
bezpieczeństwa, ciepła 
i bliskości rodziców, 
a przy tym pobudza 
wszechstronny rozwój. Muzyka dzię-

ki swoim wartościom potrafi prze-

trwać wieki, a kontakt z nią czasami 
traktowany jest jak prawdziwe święto.  

Poprzez udział w projekcie może-

my czerpać z tego bogactwa kultury.  
Możemy pokazywać naszym dzie-

ciom, że warto być tylko tu i teraz, dla 
siebie wzajemnie. Wspólny 
śpiew uczy odpowiedzial-
ności za frazę muzyczną, 
ale także za drugiego czło-

wieka. Rozwija także kre-

atywne myślenie, poszerza 
zasób słownictwa. Kontakt 
z muzyką zwiększa wraż-

liwość dziecka, pomaga  
w kształtowaniu charakte-

ru. Z koleżanką Dorotą Sosną, z któ-

rą prowadzimy tę akcję od strony biu-

rowej, śmiejemy się, że gdyby ludzie 
więcej śpiewali, nie byłby potrzebny 
żaden gabinet psychologiczny.

– Jakie cele stawiają przed sobą 
organizatorzy akcji?

– Strategicznym celem akcji spo-

łecznej „Pośpiewaj mi mamo, po-

śpiewaj mi tato” jest propagowanie 
śpiewu i zwrócenie uwagi na war-
tość umuzykalnienia społeczeństwa. 
Idea nauczenia rodziców śpiewania 
kołysanek stwarza ich dzieciom szan-

se na rozpoczęcie pierwszej edukacji 
muzycznej i rozwój podstaw świa-

domości muzycznej 
człowieka. Naszym 
marzeniem jest więc 
„zarazić” śpiewaniem 
wszystkich dorosłych 
ludzi, bez względu na 
wiek, pochodzenie, 
wykształcenie czy wy-

konywany zawód, by 
poprzez maleńki kroczek, jakim jest 
domowe śpiewanie, popularyzowa-

li zainteresowanie „kulturą wysoką” 
wśród dzieci. Zależy nam na dotar-
ciu do każdego mieszkańca Wrocła-

wia, Polski i świata. Istotnym celem 
akcji jest także zwrócenie uwagi na 
wartości moralno-społeczne, takie jak 
wspominane wcześniej budowanie 
mocnych więzi pomiędzy dzieckiem  
i rodzicem oraz ochrona dziecka 
przed zagrożeniami kultury maso-

wej. Pragniemy, by dla rodziców śpie-

wanie stało się naturalnym i pożąda-

nym elementem życia i wychowania.
– Jak wyglądają zajęcia?
– Nasze zajęcia to zwykle trzy 

trzydziestominutowe spotkania sta-

nowiące jeden zamknięty cykl. For-
muła ta dostosowywana jest jednak 
do różnych odbiorców i wydarzeń,  
w których bierzemy udział. Dlatego 
czasem prowadzimy tylko dwa spo-

tkania lub jeden dłuższy warsztat. 
Umuzykalnienie prowadzone w róż-

nych instytucjach, często z muzyką 
niezwiązanych, jak choćby szpita-

le, opiera się na doświadczeniu prze-

szłych pokoleń. Stąd wykorzystywa-

ne są utwory śpiewane przez naszych 
rodziców, nasze babcie i dziadków. 
Proponowanymi piosenkami-koły-

sankami są m.in. „Jadą, jadą dzie-

ci drogą” do wiersza Marii Konop-

nickiej, „Śpij dziecinko” Heleny  
Bojarskiej, „Idzie niebo” Ewy Szel-
burg-Zarembiny czy „Siwa chmurka”  
z muzyką Marii Kaczurbiny do wier-
sza Anny Świrszczyńskiej. Na każ-

dym spotkaniu prowadzący prezen-

tuje piosenkę, następnie uczy tekstu 

Organizatorem akcji 
„Pośpiewaj mi mamo, 
pośpiewaj mi tato” jest 
Narodowe Forum Muzyki 
im. Witolda Lutosławskiego 
we Wrocławiu, a jej 
pomysłodawcą – ANDRZEJ 
KOSENDIAK, dyrektor NFM. 
Akcja rozpoczęła się  
w marcu 2010 roku i z wielkim 
powodzeniem trwa do dziś…

Podstawą akcji są bezpłatne 
warsztaty śpiewu – trzy spotkania 
po 30 minut, nauka utworów na 
pamięć oraz przekazywanie prak-

tycznych wskazówek i materiałów 
do nauki. Po zakończeniu cyklu 
warsztatów uczestnicy zdobywają 
umiejętność śpiewania kołysanek  
i piosenek z pamięci. Odbiorcami 
są rodzice oczekujący na narodzi-
ny dziecka, młodzi rodzice, dziad-

kowie, ciocie, nianie, położne.
Zajęcia ze wspólnego śpiewa-

nia prowadzone są w NFM, szko-

łach rodzenia, szpitalach, porad-

niach adopcyjnych, żłobkach, 
przedszkolach, bibliotekach, cen-

trach kultury, kawiarniach, klu-

bach fitness, kinach, w miejscach 
przyjaznych rodzinie, parkach  
i na Wyspie Słodowej. 

Akcja „Pośpiewaj mi…” cie-

szy się dużym powodzeniem – od 
jej początku w roku 2010 wzię-

ło w niej udział ok. 25 000 osób.  
W roku 2017 przeprowadzono  
w sumie 441 spotkań warsztato-

wych, w których uczestniczyło  
ok. 5400 osób, do połowy roku 
2018 odbyły się 254 spotkania 
warsztatowe, w których uczestni-
czyło ok. 2246 osób.

Akcja promuje się przez wywia-

dy w radiu (m.in. Wrocław, Rodzi-
na, ESKA, LUZ) i telewizji (m.in. 
TVP ABC, TV ECHO24) oraz ar-
tykuły do gazet (m.in. „Muzyka  
w Mieście”, „W cieniu czepka”, 

„Mamą Być’, „Human”). Wszystko  
na jej temat znaleźć można na 
stronie internetowej i profilu na 
Facebooku. Trzeba też wiedzieć, 
że „Pośpiewaj mi...” współpra-

cuje z portalami internetowy-

mi i społecznościowymi (m.in.  
Miastodzieci.pl, Klub Mamuśki, 
Dobra Mama).

Warto wspomnieć, że bardzo 
interesującą formą angażowania 
uczestników akcji „Pośpiewaj  
mi mamo, pośpiewaj mi tato” 
są prowadzone po koncertach  
Filharmonii Familijnej śpiewa-

jąco-ruchowe spotkania w Sali  
Kameralnej NFM i koncerty  
w siedzibie NFM oraz w szpita-

lach (m.in. w Klinice Ginekologii 
przy ul. Chałubińskiego we Wro-

cławiu i w Trzebnicy) z udziałem 
znanych artystów (m.in. Grażyna  
Szapołowska, Rodzina Pospie-

szalskich, Krzysztof Kiljański, 
Marcin Januszkiewicz, Anna 
Czartoryska-Niemczycka, Grze-

gorz Daukszewicz, Joanna Kulig). 
W ramach akcji prowadzone są 
też prezentacje i szkolenia (m.in. 
dla pracowników szpitali, położ-

nych i rodziców adopcyjnych).
„Pośpiewaj mi mamo, pośpie-

waj mi tato” zdobyło wiele na-

gród: rok 2011 – nagroda Tuli-
pany Narodowego Dnia Życia,  
2016 – statuetka PRUDENTIAL, 
2017 – rekomendacja Polskiego 
Towarzystwa Położnych oraz Ho-

norowy Patronat Rzecznika Praw 
Dziecka i Ośrodka Rozwoju Edu-

kacji. Współpracuje też z wieloma 
instytucjami – to m.in. Wydział 
Zdrowia i Spraw Społecznych (po-

moc w prowadzeniu zajęć w pod-

ległych WZiSS szkołach rodze-

nia), Akademia Sztuk Pięknych,  
CARITAS, Szkoła Wyższa Psycho-

logii Społecznej, Fundacja MAM  
MARZENIE dla dzieci cierpią-

cych na choroby onkologiczne.

Wspólny śpiew to dobrodziejstwo
na pamięć, w końcu utwór jest wie-

lokrotnie wykonywany z uczestni-
kami. W trakcie jednego spotkania 
kilka razy prosimy grupę o przypo-

mnienie melodii. W ten sposób po ca-

łym cyklu warsztatów mama i tata są  
w stanie swobodnie śpiewać kołysan-

ki i piosenki z pamięci, bez korzysta-

nia z nagrań, bez patrzenia w tekst 
czy nuty. Jednak dla pozostawienia 

śladu po akcji „Pośpiewaj mi mamo, 
pośpiewaj mi tato” rodzice otrzymu-

ją materiały do przypomnienia sobie 
poznanych melodii. Niekiedy po kilku 
latach przypadkowo spotykamy rodzi-
ców – dawnych uczestników naszych 
zajęć – i dowiadujemy się, że naszą 
ulotkę włożyli do pudełka ze skarba-

mi z dzieciństwa swojego maluszka.
Rozmawiała Anita Tyszkowska

Pośpiewaj mi mamo, 
pośpiewaj mi tato

Anna Wilczyńska uczy, jak śpiewać z mamą i tatą…

NFM – wnętrze przyjazne dla wszystkich, także najmłodszych
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www.nfm.wroclaw.pl/edukacja/pospiewajmi
www.facebook.com/PospiewajMi
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„Gmino, przytul okapi”  
– to wspólna akcja 
wrocławskiego ogrodu 
zoologicznego i magazynu 
„Gmina Polska.  
Krajowy Przegląd 
Samorządowy”.  
„Przytulanie” to propozycja 
ciekawej, sympatycznej 
promocji dla polskich  
gmin i wsparcie  
dla wrocławskiego zoo, 
najpopularniejszego  
ogrodu zoologicznego  
w Polsce.

Celem przedsięwzięcia jest  
z jednej strony pomoc w utrzyma-

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

cja dla gmin. „Przytulenie” polega 
na objęciu patronatem mieszkańca  
wrocławskiego zoo. Tytułowe okapi  

jest symbolem akcji, ale na „przy-

tulenie” czeka bardzo wiele zwie-

rząt, a każde wsparcie jest dla ogro-

du cenne. 
– Popieram tę inicjatywę z entu-

zjazmem – mówi prezes wrocław-

skiego zoo Radosław Ratajszczak –  

bo w ten sposób ogród promu-

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

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

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

o gminie, która mieszkańca wybie-

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

cławskie zoo – najstarszy i najwięk-

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

prezentujących po-

nad 560 gatunków. 
– Pragniemy 

tworzyć zoo przy-

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

Symbolem naszej wspólnej ak-

cji jest okapi, wielki skarb wro-

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

ratem fotograficznym urucha-

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

sach równikowych Demokratycznej 
Republiki Konga, w rejonach Uele, 

Ituri i Aruwimi, a ogrody zoolo-

giczne są dla okapi jedną z szans  
na przetrwanie.

„Przytulenie” przez gminę 
mieszkańca zoo to także wspar-
cie miejsca, które służy zacho-

waniu biologicznej różnorodno-

ści naszego świata, bowiem ogród 
zoologiczny tworzy szansę prze-

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

czowych są krańcowo zagrożone 
wyginięciem.

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

Przy jego wybiegu stanie tablica in-

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

ci naszych mniejszych.
Włodarze gmin zainteresowa-

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

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

Anita Tyszkowska 

– redaktorka naczelna „Gminy Polskiej. Krajowego 

Przeglądu Samorządowego” 

Radosław Ratajszczak 

– prezes ZOO Wrocław sp. z o.o. 

Gmino, przytul okapi!
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Rynkowy 
bigos
»	Dług jednego z najsłyn-

niejszych polskich biznesmenów 
można kupić przez internet. Jeden 
z wierzycieli Ryszarda Krauzego  
uruchomił strony internetowe 
www.RyszardKrauzeDebt.com 
i www.DlugRyszardaKrauze.pl,  
poprzez które poszukuje osób 
oraz firm zainteresowanych na-

byciem długu biznesmena. Ten 
opiewa na kwotę 7,6 mln euro. 
»	To był rekordowy rok. Na 

polskich lotniskach w 2018 roku  
odprawionych zostało ponad  
45,8 mln pasażerów. Niemal dwie 
trzecie z nich skorzystały z regio-

nalnych portów lotniczych. 
»	Współzałożyciel i były 

prezes Microsoftu założył fun-

dację Bill & Melinda Gates, naj-
większą prywatną organizację 
charytatywną na świecie. Od 
2000 roku przekazał na cele cha-

rytatywne ponad 36 mld dola-

rów. Bill Gates oddał również 
fundacji warte miliardy dolarów 
akcje firmy Microsoft. 
»	Główny Urząd Statystycz-

ny podał tzw. szacunek wstępny 
wzrostu PKB w całym 2018 roku  
i okazało się, że wzrost ten wy-

niósł 5,1 procent. Czyni to Polskę 
liderem w Unii Europejskiej. 
»	Połowa kont na Facebooku  

jest fałszywa – ocenił Aaron  
Greenspan. Stwierdzenie, zawarte 
w raporcie dawnego kolegi Marka 
Zuckerberga z Harvardu, spotkało 
się ze stanowczą reakcją przedsta-

wicieli portalu społecznościowe-

go. Jak jest naprawdę? A czy to 
ma znaczenie…?
»	Według raportu „Football 

Money League”, Real Madryt,  
FC Barcelona i Manchester United 
to trzy kluby, które znalazły się na 
szczycie listy najbogatszych dru-

żyn piłkarskich na świecie. Lider 
rankingu zarobił 750 mln euro,  
a dwa kolejne kluby odpowiednio 
690,4 mln euro i 666 mln euro.
»	Dania rozpoczęła budowę 

dwumetrowego płotu wzdłuż ca-

łej granicy z Niemcami. Płot ma 
zatrzymać dziki zarażone wiru-

sem afrykańskiego pomoru świń. 
Dania eksportuje świnie za ponad 
4,5 mld euro rocznie.
» Piętnaście tysięcy dywa-

nów zaprezentowano na wystawie  
w Dubaju. Ich łączna wartość to 
ponad miliard złotych. 

Do rynkowego garnka zaglądał  

Damian Bukowiecki
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Od 25 lat Targi „Na styku kultur” 
specjalizują się w promocji zarówno 
polskiego, jak i zagranicznego ryn-

ku globtroterskiego. Ich 
tradycja tworzy miejsce  
i klimat do zaprezento-

wania ofert turystycznych 
przygotowanych przez 
touroperatorów, biura tu-

rystyczne, hotele, gospo-

darstwa agroturystyczne, 
pensjonaty oraz ośrodki 
uzdrowiskowe, sanatoria, 
obiekty SPA, porty i przy-

stanie. Organizatorem tar-
gów jest Miejska Arena 
Kultury i Sportu w Łodzi.

Targi „Na styku kul-
tur” są cenione ze wzglę-

du na wspaniałą atmosfe-

rę i ogromną popularność 
wśród zwiedzających.  
Są kopalnią pomysłów  
i niewyczerpalnym źród-

łem inspiracji związanych 
ze zwiedzaniem Polski  
i świata, a co za tym idzie 
– obowiązkowym wyda-

rzeniem dla osób, któ-

re uwielbiają wyprawy  
i przygody. Targi Regiony 
Turystyczne to populary-

zacja idei „styku kultur”, 
oznaczającej poznawa-

nie świata, ludzi, odmiennych kul-
tur i obyczajów. Genezą powstania 
wydarzenia jest niezwy-

kłe połączenie w jednym 
mieście – w Łodzi – wie-

lu kultur i ich wzajemne 
przenikanie. Do prezenta-

cji dorobku kulturowego, 
walorów turystycznych  
i specyfiki regionalnej 
zapraszani są przedsta-

wicie państw, miast, re-

gionów i organizacji turystycznych.  
Wystawcy, którzy uczestniczą w tar-
gach, prezentują atrakcyjną ofertę 
dla tych, którzy planują wyruszyć 
w drogę – od standardowych ofert 
turystycznych, poprzez wszystkie 
usługi pomocne podróżnikom, koń-

cząc na niekonwencjonalnych meto-

dach wojażowania, bliskich indywi-
dualnym turystom.

Miejska Arena Kultury i Sportu  
we współpracy z redakcją National  

Geographic Polska za-

praszają na inspirują-

cy projekt podróżniczy. 
W dniach 22-24 marca  
w Łodzi podczas jubile-

uszowych XXV Targów 
Regiony Turystyczne ,,Na 
styku kultur” odbędzie 
się pierwsza tegoroczna  
odsłona Festiwalu Po-

dróżników National Geographic. 
Na wszystkich pasjonatów podróży  
i miłośników ciekawych opowieści 
czekać będzie szereg spotkań z wy-

bitnymi fotografami, autorami ksią-

żek, globtroterami, sportowcami, 
odkrywcami i blogerami.

Tegoroczna edycja targów zbie-

gła się w czasie ze 100-leciem wo-

jewództwa łódzkiego, które stało się 

województwem partnerskim targów. 
To właśnie podczas tego wydarze-

nia będzie okazja do świętowania 
tych wyjątkowych jubileuszy. Dla 
wielbicieli Wschodu  
oraz jeszcze nieod-

krytych pereł tury-

stycznych atrakcją 
będzie szeroka ofer-
ta kraju partnerskie-

go XXV edycji tar-
gów, a mianowicie  
Ukrainy. Skład partnerów tegorocz-

nej edycji uzupełni miasto partner-
skie Giżycko, które szeroką ofertą 
turystyki wypoczynkowej, agrotu-

rystycznej oraz wodnej wraz z atrak-

cjami miasta będzie unikatową moż-

liwością poznania ,,perły” Mazur.

Na zwiedzających czekać będzie 
szereg atrakcji, ofert specjalnych dla 
dzieci i młodzieży oraz studentów. 

Interesująco zapowiadać się będą pre-

lekcje podróżników, wykłady i wie-

le innych atrakcji poświęconych tu-

rystyce, podróżom i fascynującym 
kierunkom tu-

rystycznych wo-

jaży. Harmo-

nogram targów 
uzupełni bogaty 
program konfe-

rencji i warszta-

tów dla branży 
hotelarskiej, turystycznej i touropera-

torów. Na odwiedzających będą cze-

kać również konkursy z nagrodami, 
gry targowe oraz specjalne promocje.

Więcej szczegółów wkrótce na 
stronie www.nastykukultur.pl. 

(ip)

Na styku 
kultur
Od 22 do 24 marca zapraszamy na jubileuszowe  
XXV Targi Regiony Turystyczne „Na styku kultur”, 
które są jednym z najważniejszych wydarzeń  
na rynku turystycznym w Polsce.

Targi „Na styku kultur” to coroczne spotkanie miłośników podróżowania, poznawania nowych miejsc, nowych ludzi, ale także nowych smaków. Bo podróżowanie 

potrafi być „smaczne” w bardzo wielu wymiarach. Dwa lata temu w Łodzi swoje liczne niezwykłości prezentowało m.in. Bardo 

W Łodzi podczas jubileuszowych 
XXV Targów Regiony Turystyczne 
,,Na styku kultur” odbędzie się 
pierwsza tegoroczna odsłona 
Festiwalu Podróżników  
National Geographic.
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Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – str. 5 Oleśnica – miasto – str. 8
Starostwo Powiatowe w Oławie – str. 6

Głubczyce – str. 9Prusice – str. 7 Piława Górna – str. 6

Chociaż mamy luty, to gorąco 
zachęcamy do odwiedzenia 
wrocławskiego ogrodu 
zoologicznego. Przyczyn  
jest wiele, ale wymieńmy  
na początek dwie. Pierwsza  
to ta, że obserwacja zwierząt  
na wybiegach zimą  
jest niezwykle interesująca.  
I druga: jeśli troszkę zmarzniemy, 
to możemy się ogrzać  
w miejscach szczególnych, 
nigdzie indziej niespotykanych, 
na przykład w Afrykarium, 
miejscu rodem z Madagaskaru, 
lub pawilonie z gadami i płazami.

Dzisiejsze zoologiczne spotka-

nie zacznijmy jednak od radosnej 
informacji. Nie jest ona tak całkiem 
nowa, ale zapewne nie wszyst-
kim jeszcze znana. Informujemy 
więc, że w ostatnich dniach ubie-

głego roku we Wrocławiu przy-

szedł na świat maleńki koczkodan  
górski. 

– To bardzo ciekawy gatunek.  
Żyje zwykle w dość dużych gru-

pach, bo liczących ponad 50 osob-

ników. Prowadzi mieszany tryb ży-

cia – naziemny i nadrzewny, co jest 

dość rzadkie w świecie małp. Żywi  
się głównie liśćmi, uzupełniając dietę  
również o owady, drobne ptaki czy 
ich jaja. Cechą charakterystyczną dla 
każdego osobnika jest indywidualny 
kształt i wielkość białego kołnierza 
na szyi – mówi Karolina Przyjemska-

-Kowalewska, opiekunka 
tych zwierząt we wrocław-

skim zoo.
Dodam jeszcze tylko, że 

koczkodany górskie to gatu-

nek zagrożony. Ogrody zoo-

logiczne (zaledwie 14 na ca-

łym świecie) prowadzą więc 
hodowlę zachowawczą te-

go gatunku. Jak informują 
pracownicy wrocławskiego ogrodu, 
nie wiadomo, ile tych małp żyje obec-

nie w naturalnych warunkach. Powód?  
Ich główny obszar występowania to 
Demokratyczna Republika Konga, 
gdzie od wielu lat trwają mordercze 
walki. Zagrożone tam są nie tylko 
koczkodany górskie, ale wiele innych 
gatunków zwierząt i roślin.

Wszystko to bardzo smutne, dla-

tego: „Ponieważ Ziemia opiekuje 
się nami, zaopiekujmy się Ziemią.  
Odwzajemniajmy miłość, jaką nas 
obdarza, utrzymując ją w czystości 
i szczęściu”. Bardzo byśmy w na-

szej redakcji chcieli, 
by to hasło towarzy-

szyło wszystkim ma-

łym i dużym Polakom. 
A zrobić to naprawdę 
łatwo. Wystarczy za-

ledwie chcieć.
Owego chciejstwa – jeżeli cho-

dzi o szeroko rozumianą ochronę  
przyrody – uczą również pracownicy 
wrocławskiego zoo. Głównymi cela-

mi ogrodu zoologicznego są bowiem: 
ochrona gatunków zagrożonych wy-

ginięciem i upowszechnianie wiedzy 
z ekologii, biologii, ochrony środowi-
ska i obserwacji zachowań zwierząt. 
Cele te realizowane są na wiele róż-

nych sposobów. Jednym z nich są zaję-

cia edukacyjne, prowadzone 
przez cały rok zarówno na 
terenie zoo, jak i w sali wy-

kładowej. Szczegóły można 
znaleźć na stronie interneto-

wej wrocławskiego ogrodu  
(zoo.wroclaw.pl).

Między innymi jed-

nym z takich edukacyjno-

-poznawczych działań dla 
dzieci i młodzieży była organizowana 
przez wrocławską placówkę (zresztą 
po raz kolejny) akcja ptakoliczenia. 
Dzięki wynikom zimowego ptakoli-
czenia możliwe jest badanie liczebno-

ści populacji wielu gatunków ptaków, 
co jest niezwykle ważne w dobie ocie-

plenia klimatu. Pozwala ono również 
na zauważanie zmian w występowa-

niu poszczególnych gatunków oraz  
liczebności ich występowania. Zmia-

ny mogą mieć charakter incydentalny  
– jak wzrost liczebności kwiczoła 
tylko w 2007 roku lub utrzymują-

ca się tendencja spadkowa populacji 
wróbla na przestrzeni  
ostatnich kilku lat. 

Oczywiście udział 
w takich przedsięwzię-

ciach niesie z sobą pew-

ne „ryzyko”. Bardzo ła-

two zostać ptakolubem na całe życie  
i później wszystkie wolne chwile spę-

dzać poza domem z lornetką, lunetą 
obserwacyjną, aparatem fotograficz-

nym i notesem. Wierzcie mi jednak, 
że można z tym żyć szczęśliwie.  

A tak przy okazji warto wiedzieć, że 
liczba gatunków ptaków stwierdzo-

nych w Polsce i wpisanych na listę kra-

jowej awifauny wynosiła 1 stycznia  
2018 roku 454.  (tom)

Mały koczkodan i ptakoluby

Wizyta w Afrykarium to chwile spędzone w zupełnie innym świecie 

Na tyłach pawilonu Terrarium wrocławskiego zoo mieszkają warany z Indonezji, czyli wielkie  

smoki z Komodo 

Papugi najliczniej występują w Ameryce 

Południowej i Australii 
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W NUMERZE

Głubczyce 9

Korfantów 8

Łódź 14

Oleśnica – miasto 8

Piława Górna 6

Prusice 7

Starostwo Powiatowe w Oławie 6

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 5


