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W drugiej połowie marca w Łodzi już po raz 25. odbyły się Targi Regiony Turystyczne „Na Styku 
Kultur”. W łódzkiej Hali Expo tłoczno było przez trzy dni. Nie zabrakło również chętnych na 
konferencjach, prezentacjach, a przede wszystkim na Festiwalu Podróżników National Geographic, 
organizowanym po raz pierwszy podczas targów „Na Styku Kultur”. Miesięcznik „Gmina Polska” 
był patronem medialnym łódzkich targów.

Ludzie – majątek największy

Dobro wspólne to priorytet 

Gdzie woda czysta  
i trawa zielona

– W Międzyborzu pracuję już trzecią kadencję, więc mogę ocenić, 
że mamy teraz świetną radę miejską. Nasza gmina ma niebywałe 
szczęście, ponieważ w radzie są ludzie otwarci, a jednocześnie 
rozsądni. Śmiało można powiedzieć, że największym majątkiem 
Międzyborza są mądrzy ludzie – uśmiecha się burmistrz 
JAROSŁAW GŁOWACKI.

– Powiat Trzebnicki to bez wątpienia miejsce wyjątkowe  
i dynamicznie rosnący potencjał gospodarczy – mówi starosta 
trzebnicki MAŁGORZATA MATUSIAK – a także miejsce 
zdecydowanie przyjazne dla każdego turysty. Warto zwiedzić  
jego cenne zabytki, jak choćby ruiny pałacu (na zdjęciu)  
i basztę w Żmigrodzie.

– Gmina Krośnice jest nasycona bogactwami natury, na jej terenie 
mamy Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, jest też obszar Natury 2000 
– podkreśla wójt ANDRZEJ BIAŁY. – Mamy też wiele atrakcji, w tym 
krośnicką kolej wąskotorową, której sezon rozpoczyna się  
w weekend 27-28 kwietnia. Na zdjęciu – otwarcie sezonu 2018.

W tym roku po raz trzeci władze Powiatu Wrocławskiego zorganizowały spotkanie kobiet, które postanowiły 
realizować się w szeroko rozumianym biznesie, wśród kadry zarządzającej, w gronie osób otwartych  
na aktywne działanie. Organizatorzy postanowili tegoroczne spotkanie, które odbyło się w Zamku Topacz, 
utrzymać w konwencji 100 lat praw wyborczych Polek, chociaż oczywiście historyczna podbudowa 
była jedynie jednym z wielu elementów sympatycznego popołudnia i wieczoru.

Kobiety na fali wznoszącej
F

O
T

. U
R

Z
Ą

D
 M

IA
S

T
A

 I G
M

IN
Y

 Ż
M

IG
R

Ó
D

Prażoki i tajemnice alpinizmu
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Mity, fakty, opowiastki
Rosną budżety jednostek samorządu 

terytorialnego i w roku 2019 wpływy 

gmin z tytułu udziału w PIT wyniosą 

ponad 42,4 mld zł – to o 5,9 mld zł 

więcej niż wpływy z tego tytułu 

szacowane w roku 2018.

• • •

Tylko co dziesiąty wójt, burmistrz  

czy prezydent miasta to kobieta.  

W pierwszej turze ubiegłorocznych 

wyborów samorządowych na włodarzy 

gmin wybranych zostało 199 kobiet  

i 1627 mężczyzn. W drugiej turze  

były 234 kandydatki, ale wybory wygrało  

tylko 99 z nich (mężczyzn – 550).  

Zatem w obecnej kadencji na stanowisku 

wójta pracuje 199 kobiet, burmistrzami 

jest ich 88, a prezydentami 12.  

Panie prezydent spotkać można 

w Świdnicy, Bełchatowie, Łodzi, 

Kędzierzynie-Koźlu, Słupsku, Rudzie 

Śląskiej, Zabrzu, Jastrzębiu-Zdroju,  

Piekarach Śląskich, Ostrowie 

Wielkopolskim, Kołobrzegu i Gdańsku. 

Najwięcej kobiet kieruje urzędami  

w województwie mazowieckim (39), 

śląskim (25) i zachodniopomorskim (25).  

W sumie na czele miast i gmin  

stoi obecnie 299 kobiet.

• • •

Najwyższa Izba Kontroli uważa, 

iż samorządy nie w pełni radzą 

sobie z organizacją, prowadzeniem 

działalności kulturalnej i przede 

wszystkim nie zapewniają podległym 

sobie instytucjom kultury stabilności 

finansowej niezbędnej do prowadzenia 

działalności. Problemem  

jest też zwykle brak odpowiednich 

warunków lokalowych, w tym  

nieprzystosowanie obiektów dla osób  

z niepełnosprawnościami, w podeszłym 

wieku oraz rodzin z małymi dziećmi. 

NIK sprawdziła, czy samorządy oraz 

samorządowe instytucje kultury 

właściwie organizują i prowadzą 

działalność kulturalną, a kontrola 

dotyczyła lat 2015-2017 i objęła trzy 

urzędy marszałkowskie (dolnośląski, 

podkarpacki i świętokrzyski), trzy urzędy 

miast (Gdańsk, Poznań i Warszawa)  

oraz 12 samorządowych instytucji 

kultury (6 teatrów i 6 muzeów).

• • •

Najnowocześniejsze więzienie w kraju 

powstanie kosztem 250 mln zł  

w miejscowości Dębe w gminie 

Żelazków (woj. wielkopolskie). Nowa 

inwestycja stworzy 250 miejsc pracy, 

a pierwszeństwo w zatrudnieniu mają 

mieć mieszkańcy gminy. Kto będzie miał 

pierwszeństwo w przymusowym urlopie 

w tym luksusowym zakładzie karnym, 

tego dzisiaj jeszcze nie wiadomo, ale wójt 

gminy Żelazków Sylwiusz Jakubowski ma 

niemałe szanse, aby tam się znaleźć, jeśli 

nie zmieni swego sposobu postępowania. 

Na razie wójt robi wszystko, żeby stać się 

pensjonariuszem więzienia – podejrzany 

jest m.in. o znęcanie się nad rodziną (dwa 

zarzuty) i znieważenie strażaków  

z Kalisza. Samorządowiec miał dwa razy  

w tygodniu stawiać się komendzie 

kaliskiej policji, miał się wyprowadzić  

z domu i obowiązuje go zakaz 

opuszczania kraju, ale niektóre zakazy 

zlekceważył. Wójtowi grozi do pięciu lat 

pozbawienia wolności. Sylwiusz J. do 

winy się nie przyznaje. Od sierpnia roku 

2017 rodzina ma założoną niebieską kartę, 

która jest sygnałem, że dochodzi w niej 

do przemocy. Ponadto kaliska policja 

prowadzi postępowanie wobec wójta  

o wszczęcie fałszywego alarmu. Poza tym 

w roku 2017 wójt gminy Żelazków został 

ukarany grzywną w wysokości 5 tys. zł za 

udzielenie ślubu pod wpływem alkoholu. 

Wtedy to Sylwiusz J. miał 2,4 promila 

alkoholu we krwi. Nieźle…

• • •

Burmistrz Polkowic złożył 

zawiadomienie do Prokuratury 

Rejonowej w Lubinie o wszczęcie 

postępowania karnego w sprawie  

o spowodowanie przez kilku byłych 

pracowników Urzędu Gminy Polkowice 

szkody w majątku gminy. Chodzi  

o podłączenie przez nich do instalacji 

elektrycznej urzędu niezwiązanego 

z wykonywaną pracą urządzenia do 

wydobywania (kopania) kryptowaluty  

– tzw. bitcoinów. Gmina  

na domniemanej kradzieży prądu 

wykorzystanego na potrzeby 

wydobywania kryptowalut mogła 

stracić kilka tysięcy złotych, a właściciele 

kopalni kryptowalut – zarobić od kilku 

do kilkunastu tysięcy złotych.

• • •

Władze gminy Byczyna (woj. opolskie), 

zaliczanej do grona najbardziej 

zadłużonych samorządów w Polsce, 

zwróciły się do wojewody opolskiego 

z prośbą o udzielenie rządowego 

kredytu w wysokości 16 mln zł. Na 

koniec ubiegłego roku długi Byczyny 

szacowano na 71,4 mln zł, ale jeszcze 

przed czterema laty zadłużenie gminy 

wynosiło 19 mln zł, co przy rocznym 

budżecie na poziomie około 50 mln zł  

nie stanowiło większego problemu.  

Ale wszystko się zmieniło, gdy burmistrz 

Byczyny Ryszard Grüner przegrał 

wybory, przyszli nowi rozdający  

i w roku 2017 utworzono spółkę Rycerska 

Byczyna, której celem miało być 

prowadzenie inwestycji na należącym 

do niej terenie. Źródłem finansowania 

działalności spółki miał być kredyt  

w wysokości 65 mln zł zaciągnięty  

w Komunalnym Funduszu Inwestycji 

Zamkniętych. Jedną ze stron umowy był 

samorząd, który zobowiązał się do spłaty 

kredytu w KFIZ, co w połączeniu  

z innymi kredytami spowodowało wzrost 

zadłużenia gminy do 114 mln zł  

pod koniec roku 2017. Po wyborach 

w roku 2018 nastąpiła całkowita 

zmiana władzy w Byczynie, a nowa 

burmistrz zapowiedziała wprowadzenie 

programu, którego celem jest stopniowe 

oddłużanie gminy. Jednym ze sposobów 

na redukcję długów ma być zmniejszenie 

wydatków bieżących, w tym głównie 

na administrację oraz ograniczenie 

wydatków majątkowych. Tylko w tym 

roku gmina chce uzyskać w ten sposób 

2,7 mln zł oszczędności, które w całości 

zamierza przeznaczyć na spłatę długów. 

Wszystko to potrwa zapewne wiele 

lat i przez ten okres Byczyna będzie 

dobitnym przykładem, jak grupa 

ludzi wyposażona we władzę może 

doprowadzić dobrze rozwijającą się 

gminę do prawdziwej ruiny.

• • •

Rabka-Zdrój chce pójść w ślady Krakowa, 

wprowadzając zakaz palenia węglem 

i drewnem. W pierwszej kolejności 

planowana jest inwentaryzacja źródeł 

niskiej emisji, a później wymiana 

kotłów opalanych węglem i drewnem 

na urządzenia bezemisyjne. Warto 

podkreślić, że wpłynęło już 130 deklaracji 

mieszkańców, którzy chcą wymienić 

piece i zrezygnować z paliw stałych.

• • •

W dolnośląskim Zawidowie uważa się,  

iż archanioł Michał pojawił się w XII wieku, 

wraz kościołem pod jego wezwaniem. 

Świątynia stanęła na Górze Michała,  

a przedstawienie archanioła Michała  

w herbie Zawidowa nie jest 

jednoznaczne. Zwykle Michał 

przedstawiany jest z mieczem, globusem, 

puklerzem lub wagą – a na herbie 

dzierży lilię i kielich… W górnołużyckim 

Zawidowie anioł wywołał awanturę, 

bo postać narysowana na szklanych 

drzwiach wewnątrz urzędu miasta jest  

– jak twierdzą mieszkańcy – zbyt kobieca 

jak na anioła. I problem gotów.

Podglądacz samorządowy
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REKLAMA

Przed członkiniami kół 
gospodyń wiejskich, organizacji 
pozarządowych czy lokalnych 
grup działania z Mazowsza 
ogromna szansa. Samorząd 
województwa mazowieckiego 
po raz szósty organizuje  
konkurs na Najaktywniejszą 
Liderkę Wiejską  
w województwie mazowieckim. 

– Na mazowieckiej wsi z pewnoś-
cią nie brakuje kobiet energicznych  
i przedsiębiorczych, o czym mogli-
śmy się przekonać w poprzednich edy-

cjach naszego konkursu. To kobiety, 
które nie boją się wyzwań i często rea-

lizują inicjatywy, których nie podjąłby 
się niejeden mężczyzna – podkreśla  
Janina Ewa Orzełowska, członek za-

rządu województwa mazowieckiego. 

Konkurs adresowany jest do aktyw-

nych kobiet, które działają na terenach 
wiejskich województwa mazowieckie-

go – sołtysek, radnych, członkiń kół 
gospodyń wiejskich, organizacji po-

zarządowych czy też lokalnych grup 
działania. Kandydatki powinny wy-

kazać się m.in. aktywnością w reali-
zowaniu projektów z wykorzystaniem 
środków unijnych, działalnością na 
rzecz rozwoju lokalnej turystyki czy 
też wykorzystaniem innowacyjnych 
technologii mających wpływ na rozwój  
obszarów wiejskich. 

Kandydatury można zgłaszać do  
30 sierpnia br. Pula nagród w konkur-
sie wynosi 20 tys. zł. 

Regulamin i formularz zgłoszenio-

wy dostępne są na stronie mazowiec-

kie.ksow.pl/konkursy.html. 
(mazo)

O regionalnej strategii innowacji 
oraz dolnośląskiej strategii 
energetycznej dyskutowano 
podczas Regionalnego Forum 
Terytorialnego we Wrocławiu. 

Forum zrzesza samorządow-

ców, partnerów społecznych, a także 
przedstawicieli instytucji badawczych 
i naukowych. Ma za zadanie dora-

dzać zarządowi województwa i sta-

nowi platformę wymiany informacji  
i doświadczeń. 

– To spotkanie jest pierwszym po 
uchwaleniu we wrześniu ubiegłego ro-

ku naszej nowej strategii rozwoju do 
roku 2030. Ten dokument ma pozwo-

lić Dolnemu Śląskowi na dostosowanie 
się do realiów nowej polityki rozwoju 
kraju oraz kolejnej wieloletniej per-

spektywy finansowej Unii Europej-
skiej na lata 2021-2027 – mówił mar-
szałek województwa dolnośląskiego 
Cezary Przybylski. 

Zarząd województwa przyjął tzw. 
plan wykonawczy rozwoju wojewódz-

twa, aby skutecznie realizować cele no-

wej strategii oraz efektywnie korzystać 
z krajowych i unijnych funduszy. Do-

kument ten jest swoistym drogowska-

zem dla dolnośląskiego samorządu re-

gionalnego oraz wyznacza konkretne 
zadania dla podmiotów zaangażowa-

nych w rozwój regionalny. 
Po roku 2020 większość pieniędzy 

dostępnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego będzie skon-

centrowanych na gospodarce innowa-

cyjnej i niskoemisyjnej.  
(umwd)

Liderki z Mazowsza

Strategiczne forum

Eksperci są zgodni: 
w obliczu globalnych 
zmian klimatycznych 
najważniejsze dla 
przetrwania ludzkości 
jest właściwe 
wykorzystanie zasobów 
wodnych. Już teraz 
susze, gwałtowne opady 
i ograniczenie dostępu 
do wody pitnej dotykają 
miasta na świecie  
– także w Polsce. O tym, 
jaka jest skala problemu 
debatowali naukowcy, 
inżynierowie, urbaniści 
i przedsiębiorcy na 
konferencji Stormwater 
Poland w Gdańsku. 

Woda staje się istotnym źródłem 
strat materialnych. Ma to związek 
ze zmianami klimatycznymi i wy-

woływanymi przez nie gwałtowny-

mi zjawiskami atmosferycznymi, 
które skutkują powodziami, pod-

topieniami i zalaniami. Dr Mark 
Fletcher z firmy Arup (Wielka 
Brytania) podkreślał, 
że woda jest główną 
„ofiarą” zmian kli-
matu, a powodowane 
przez nią straty mają 
istotny udział w kosz-

tach, jakie z ich powo-

du ponosi światowa 
gospodarka. Szacuje 
się je obecnie na oko-

ło 1,2 tryliona dolarów 
rocznie.

Równie niepoko-

jąco, w kontekście 
zmian klimatycznych, 
rysuje się przyszłość 
dostępności wody ja-

ko zasobu niezbędne-

go do życia. Według 
danych z basenu Morza Śród-

ziemnego, podanych przez Petera  
Henleya z brytyjskiego Centrum 
Badań nad Wodą (Water Research 
Centre), podniesienie się średniej 
temperatury na Ziemi o dwa stop-

nie Celsjusza poskutkuje zmniej-
szeniem dostępnych zasobów wody 
o 17 procent. W zestawieniu z przy-

taczaną przez dra Fletchera progno-

zą, że do 2050 roku aż 70 proc. lud-

ności będzie mieszkać w miastach 
– to właśnie na obszarach miejskich 
będzie spoczywać największa odpo-

wiedzialność nie tylko za ochronę 
przed skutkami katastrof z udzia-

łem wody, ale także zapobieganie 
suszom poprzez zatrzymywanie 
jak największej ilości wody (w tym 
opadowej) w miastach i właściwe 
nią gospodarowanie.

Jak bardzo jesteśmy
spóźnieni?

Problem wpływu zmian kli-
matycznych na wodę jako zasób, 
ale też i żywioł, zauważono zde-

cydowanie za późno, na co zwra-

cał uwagę m.in. dr Maciej Zathey  
z Instytutu Rozwoju Terytorial-
nego (Polska). On i pozostali eks-

perci podkreślali, że dużą barierą 
dla wdrożenia zrównoważonego 
podejścia do zarządzania wodą  
w miastach jest brak rozwiązań 
systemowych, instytucjonalnych  
i prawnych. Według dra Fletchera, 
problemem jest rozproszenie od-

powiedzialności między różnymi 
instytucjami zajmującymi się po-

szczególnymi elementami systemu 
wodnego. To przekłada się na prob-

lemy z decyzyjnością i doprowa-

dza do sporów kompetencyjnych.  
Potwierdził to w swej prezentacji 
dr Zathey, który zauważył, że pol-
skie gminy rozpatrują problematy-

kę, ograniczając się do własnych 
granic administracyjnych. 

Miasto jak gąbka, 
zielone dachy i… dane

Eksperci zgromadzeni na kon-

ferencji Stromwater Poland przy-

bliżyli wiele przykładów tak 
zwanej infrastruktury niebiesko-

-zielonej, która ma kluczowe zna-

czenie zarówno dla minimalizo-

wania skutków ulewnych deszczy, 
jak i zatrzymywania wody opado-

wej w miastach. W tym kontekście 
coraz większego znaczenia nabie-

rają więc umieszczane w aglome-

racjach przez urbanistów obszary 
zielone, jak ogrody czy miejskie 
parki. 

Wdrożenie koncepcji miasta-

-gąbki jest obecnie wykonalne 
dzięki innowacyjnym, chłonącym 
wodę chodnikom, „zielonym” da-

chom, zbiornikom magazynującym 
i filtrującym wodę, przepuszczają-

cym wodę drogom lub ścieżkom 
rowerowym wykonanym z pre-

fabrykatów (np. z odpadów pla-

stiku). Istnieją także rozwiązania  
z zakresu tzw. infrastruktury sza-

rej, której przykładem może być 
dziesięciokilometrowy tunel dre-

nażowy w Hongkongu zatrzymu-

jący wody opadowe.
– Obok nowoczesnej infra-

struktury, sektor zarządzania wodą 
opadową coraz częściej wykorzy-

stuje nowoczesne narzędzia infor-
matyczne – mówił podczas konfe-

rencji Stromwater Poland Tomasz  
Grochowski z Retencja.pl. 

Woda miejscem spotkań
Na interesujący aspekt roli  

infrastruktury niebiesko-zielo-

nej w miastach zwrócił uwagę  
Wojciech Falkowski z firmy Ecol-
-Unicon. Oprócz oczywistych wa-

lorów użytkowych, woda w prze-

strzeniach publicznych sprawia, że 
życie w mieście może być po pro-

stu przyjemniejsze. Zaprezentował 
koncepcję parków wodnych, wy-

posażonych w infrastrukturę, która 
wykorzystuje wodę dla celów edu-

kacyjnych. Można również skorzy-

stać z gotowych rozwiązań, jakie 
zastosowano w Kopenhadze, mie-

ście obecnie uznawanym za przy-

kład w adaptowaniu się do zmian 
klimatycznych. Parki i place miej-
skie tworzone są tam w sposób, któ-

ry pozwala na zabawę wodą, ale 
również zatrzymywanie jej. W trak-

cie ulewnych deszczy skatepark, co-

dziennie przyciągają-

cy dziesiątki młodych, 
zmienia się w zbior-
nik na wodę opadową. 
W Gdańsku ogrody 
deszczowe powstają 
na terenach miejskich 
oraz podwórkach pry-

watnych wspólnot,  
a do udziału w ich 
tworzeniu zachęcani 
są mieszkańcy.

– Ich zaangażo-

wanie jest niezbędne 
w walce o przyszłość 
miast – mówił na kon-

ferencji Piotr Grzelak, 
wiceprezydent Gdań-

ska. – Dlatego ważne 
są takie inicjatywy jak na przykład 
dofinansowanie zagospodarowania 
terenów zielonych, z których korzy-

stają mieszkańcy.

Jeszcze nie jest za późno
Jak pokazała konferencja i wy-

powiedzi jej uczestników, prob-

lem wody musi zostać rozwiązany  
i uznany za priorytet. Optymizmem 
napawa fakt, że wiele miast podję-

ło już próbę zaadaptowania się do 
zmian klimatycznych. Doskonały 
przykład na mapie Polski stanowią 
Bydgoszcz i Gdańsk, oprócz tego 
dla 44 największych miast Polski na 
zlecenie Ministerstwa Środowiska 
tworzone są obecnie MPA (miejskie 
plany adaptacji do zmian klimatu), 
które mają wskazać kierunek w roz-

woju miast z uwzględnieniem właś-

ciwego zarządzania wodą w syste-

mie miejskim. Dzięki przykładom 
pokazanym przez firmy prezentu-

jące swoje technologie wiemy, że 
rozwiązania i metody już są, należy 
tylko dobrze je wykorzystać. 

(ret)

Woda i samorządy

Woda w przestrzeniach publicznych sprawia, że życie w mieście może być po prostu 
przyjemniejsze. Na zdjęciu kompleks fontann w okolicy Hali Stulecia i Pawilonu 
Czterech Kopuł we Wrocławiu 
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Z PIERREM JODLOWSKIM, 
dyrektor artystycznym  
Festiwalu  
Musica Electronica Nova 
rozmawia Joanna Zubel

– Który koncert na festiwalu  
Musica Electronica Nova polecił-
by pan osobom nieznającym dotąd 
twórczości współczesnej?

– Polecałbym przyjście na trzy, 
cztery wydarzenia, bo wszystkie są 
powiązane tematem znaków. Zadamy 
sobie pytania, czy dziś potrzebujemy 
znaków? Od kiedy ich potrzebujemy? 
Gdybyśmy nagle usunęli symbole wo-

kół nas – ikony w telefonach, znaki 
drogowe – zginęlibyśmy. Muzyka też 
jest językiem znaków.

– Znaki drogowe mają określo-
ne znaczenie, a muzykę każdy może 
zinterpretować inaczej.

– Znaki na ulicy muszą pełnić 
funkcje, powinny być jednoznacz-

nie rozumiane. Jednak pomyślmy  
o malowidłach w jaskiniach: nikt  
z pewnością nie może odczytać ich 
znaczenia, a prawdopodobnie dla ludzi 
sprzed tysięcy lat przekaz był oczywi-
sty. Może za tysiąc lat ludzie, patrząc 
na ulicę z naszych czasów, będą pytać, 
co oznaczały te kolory i kształty.

Czy potrzebujemy zrozumieć kon-

cert? Nawet w klasycznej muzyce trud-

no mówić o zrozumieniu: możemy 
poznać okoliczności powstania dzie-

ła, artyści studiują wskazówki wyko-

nawcze – reszta to emocje, intensyw-

ność, czas. Bardzo lubię w muzyce 
to, że nigdy nie chodzi o zrozumienie,  
tylko o odbiór. 

– Pan wie, że sporo ludzi jest 
uprzedzonych do aktualnie tworzo-
nej muzyki?

– Jestem pierwszą osobą, która 
przyzna, że koncert muzyki współ-
czesnej może być nudny. Na studiach 
chodziłem na wszystkie wydarzenia, 
jakie były, i wiele razy wracałem za-

wiedziony. Często prezentacje muzy-

ki współczesnej to premiery zamó-

wień kompozytorskich kilku różnych 
twórców i nie wiemy, czy można ze-

stawić ich utwory, bo ich nie znamy. 
Dlatego na koniec festiwalu zapro-

ponowałem formułę Private Room  

– poprosiłem tylko jednego kompo-

zytora, Alexandra Schuberta, żeby ot-
worzył dla nas swoje „laboratorium”. 
Nieufnych wobec muzyki współczes-
nej zapraszam na ten koncert.

– Słyszy się opinię, że muzyka 
współczesna jest przygnębiająca. 
Artyści komentują świat wokół nas 
– czy żyjemy w ponurych czasach?

– To nie jest przygnębiające mieć 
oczy otwarte szeroko na to, co się 
dzieje dookoła. Obiektywnie nasz 
świat jest zupełnie de-

presyjny: wojny, segre-

gacja, rasizm, złe trak-

towanie kobiet.
– Czy kiedyś było 

lepiej?
– Nie, ale teraz, 

skoro mamy cały po-

tencjał komunikacji  
i wiedzy, powinno być 
lepiej, przynajmniej w kwestii sytuacji  
dzieci czy kobiet. 

– Jednak w muzyce klasycznej 
jest wiele radosnych utworów. 

– Gdy klasyczny Monteverdi użył 
jednego z pierwszych tremolo w histo-

rii, był to tak nowatorski za-

bieg, że ludzie byli przerażeni 
i myśleli, że oszalał. Wszyscy 
kompozytorzy w swoich cza-

sach tworzyli muzykę współ-
czesną. Dziś mamy utwory 
humorystyczne, posługujące 
się ironią, by coś skrytykować. 
Ale przede wszystkim jest wie-

lu kompozytorów, którzy nie 
chcą niczego przekazać, kom-

ponują dzieła abstrakcyjne.
– Jaki jest sens tworzyć, 

jeśli nie ma się niczego do 
przekazania?

– Celem jest tworzenie 
dźwięków, architektury utwo-

ru. W malarstwie może nam 
się podobać sztuka figuratywna Fran-

cisa Bacona i abstrakcyjna Jacksona 
Pollocka i Marka Rothko – nie muszę 
pytać o znaczenie, jestem pod wraże-

niem proporcji, operowania światłem. 
Nie możemy oceniać artystów za to, 
czy ich muzyka mówi coś o świecie. 
Istotne jest to, że wszyscy tworzą coś 
nowego – nie wiemy co i musimy ten 
stan zaakceptować. To wspaniałe, że 
nie wiem, bo ciekawość jest warun-

kiem tolerancji, odkrywania, rozwoju 
inteligencji, naszego wzrostu.

– Dlaczego chodził pan na wszel-
kie koncerty?

– Cokolwiek osiągniemy tech-

nologicznie, doświadczenie słucha-

nia muzyki na żywo będzie nie do 
zastąpienia. Czy występuje gwiaz-

da, czy młody artysta, który wkła-

da w występ całe serce i publicz-

ność to widzi. John Cage mówił, że  

muzyka to doświadczenie do słuchania  
i do oglądania.

– Koncertem do oglądania będzie 
projekcja 2001: Odysei kosmicznej  
z muzyką na żywo.

– To wydarzenie będzie dobrym 
punktem wyjścia dla obawiających się 
twórczości współczesnej. Tak samo 
koncert z tańcem – również łączący 
muzykę i wymiar wizualny.

– Ścieżka dźwiękowa Odysei nie 
jest bardzo współczesna, film po-

wstał w 1968 roku.
– Jednak György 

Ligeti, dla przykła-

du, nie jest uznany za 
kompozytora klasycz-

nego, nie pojawia się 
co tydzień na afiszach, 
a szkoda. Także nasz 
odbiór poematu sym-

fonicznego Tako rzecze 

Zaratustra Richarda Straussa jest zu-

pełnie inny, gdy ten utwór towarzyszy 
filmowi Kubricka.

– Na festiwalu odbędzie się jam 
session – jak to wygląda w muzyce 
elektroakustycznej?

– Przekonamy się, że muzyka współ-
czesna może być radosna, komunika-

tywna, spontaniczna. Kompozytorzy 
umieją dzielić się swoją sztuką z pub-

licznością w miejscach takich jak Klu-

bokawiarnia Mleczarnia. Minęły czasy, 
gdy twórca siedział zaszyty w chatce 
na łące. Sam wystąpię, użyję kompu-

tera, miksera i tzw. percussion pads.  
Zagra też Alexander Schubert, oczy-

wiście publiczność może się dołączyć. 
– Co oznacza słowo „Akusma” 

pojawiające się w nazwach festiwa-
lowych wydarzeń?

– Starożytni greccy filozofowie zo-

rientowali się, że ich lekcje były odbie-

rane inaczej, jeśli słuchacze nie widzie-

li mówcy. Pitagoras uczył zza zasłony. 
Do tego konceptu nawiązu-

je muzyka akuzmatyczna 
– słyszysz, ale nie widzisz 
źródła dźwięku. Podobnie 
w muzyce elektroakustycz-

nej – słuchamy dźwięku  
z głośników. Słuchacz przez 
45 minut leży na pufie  
w ciemności, relaksuje się 
i koncentruje na wewnętrz-

nym słuchaniu. Rzadko możemy 
tak mocno skupić się na muzyce, co 
przynosi efekt niemal terapeutyczny.  
To sytuacja odmienna od codzienne-

go życia z ciągłym przymusem od-

powiadania na maile, wiadomości 
na Facebooku, Twitterze – w trakcie 
Akusma Forum leżymy, nie mamy na 
co popatrzeć, możemy tylko myśleć 
o tym, co dźwięk robi wewnątrz nas.

– Czy nie boi się pan, że za sto lat 
nie będzie można wykonać muzyki 

prezentowanej dziś na MEN, bo an-
gażuje ona sporo technologii, a tech-
nika zmienia się szybko?

– Jestem bardzo „klasyczny”: mam 
mnóstwo notatników pełnych rysun-

ków, zwłaszcza że tworzę także dla  
teatru muzycznego, więc muszę na-

szkicować, co znajdzie się na scenie.
– To kwestia zapisu, ale co z wy-

konaniem, gdy nie będzie kompute-
rów takich jak dziś?

– Komputer to tylko narzędzie, nie 
stawiam go w centrum uwagi. Gdy lu-

dzie pytają: „Jakiego komputera pan 
użył?”, „Jakiego procesu matematycz-

nego?”, mówię sobie: „Nie idą dobrą 
drogą.” Czy kompozytorów trzysta 
lat temu pytano, jakiego użyli ołówka  

i gdzie go kupili? Twórca nie 
może zależeć od technologii.

Ludzie będą się stara-

li znaleźć sposób, by wy-

konywać dobrą muzykę. 
To już się dzieje: Jonathan 
Harvey komponował na nie-

produkowany dziś synteza-

tor marki Yamaha, niedaw-

no firma programistyczna  
Native Instruments odtworzyła kom-

puterowo jego dźwięk. To jak rekon-

struowanie barokowego fletu. 
– Zawsze wiedział pan, że chce 

zostać kompozytorem?
– Kiedy rodzice włączali płytę ze 

Świętem wiosny albo Bolerem, jako kil-
kulatek rzucałem wszystko, siadałem 
przy głośniku i słuchałem. Dlatego za-

pisano mnie do szkoły muzycznej, gdy 
miałem sześć lat. W wieku około dwu-

nastu lat spędzałem całe popołudnia na 

improwizowaniu na fortepianie, pod-

czas gdy moi koledzy grali w piłkę.
– Co zajmuje pana poza sztuką?
– Miłość, gotowanie, podróże.  

Miłość, bo jestem przekonany, że trze-

ba z kimś dzielić życie – z partnerem, 
przyjaciółmi, rodziną. Gotowanie,  
bo dlaczego coś, co musimy robić  
codziennie, nie miałoby być przy-

jemne? Podróże, bo pozwalają nam 
odkryć nieznane: nowe cywilizacje, 
kultury, kolory skóry, języki, emocje.  
Mam obsesję na punkcie ciągłego od-

krywania. Potrzebujemy tego, to jest 
różnica między człowiekiem a zwie-

rzęciem – my jesteśmy w stanie zaak-

ceptować coś nowego.
– Co zrobiłby pan gościom na  

kolację?
– Kaczkę, bo jestem z Tuluzy, gdzie 

jesteśmy specjalistami w hodowaniu 
kaczek.

– A co jest specjalnością festiwalu 
Musica Electronica Nova?

– Otwartość – oprócz koncer-
tów mamy kino, taniec, instalacje.  
Muzyka się zmienia i twórcy są nasta-

wieni na projekty interdyscyplinarne.  
Unikatową cechą MEN jest też to, 
że odbywa się we Wrocławiu – jedy-

nym znanym mi mieście w Europie, 
w którym są dwa festiwale muzyki 
współczesnej. Wrocław ma jedną z naj-
lepszych sal koncertowych pod wzglę-

dem budynku i programu. Na festiwa-

lu stworzymy publiczności wspaniałe 
warunki do doświadczania muzyki  
w świetnym wykonaniu.

www.nfm.wroclaw.pl

Muzyka jest językiem znaków

Pierre Jodlowski
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9. Międzynarodowy Festiwal Musica Electronica Nova

ZNAKI
17-25.05.2019         Wrocław         NFM

Andrzej Kosendiak – dyrektor generalny
Pierre Jodlowski – dyrektor artystyczny
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Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Starostwo Powiatowe  

we Wrocławiu

ul. Tadeusza Kościuszki 131

50-440 Wrocław

tel. 71 722 17 00

fax 71 722 17 06

starostwo@powiatwroclawski.pl

www.powiatwroclawski.pl

W tym roku po raz 
trzeci władze Powiatu 
Wrocławskiego 
zorganizowały 
spotkanie kobiet, które 
postanowiły realizować 
się w szeroko rozumianym 
biznesie, wśród kadry 
zarządzającej, w gronie 
osób otwartych  
na aktywne działanie.

Trzecie Forum Kobiet Przedsię-

biorczych Powiatu Wrocławskiego 
tym razem odbyło się w urokliwych 
wnętrzach Zamku Topacz w Ślęzie. 
Organizatorzy postanowili tegorocz-

ne spotkanie utrzymać w konwencji 
100 lat praw wyborczych Polek, cho-

ciaż oczywiście historyczna podbu-

dowa była jedynie jednym z wielu ele-

mentów sympatycznego popołudnia  
i wieczoru.

Zamkowe spotkanie
Spotkania kobiet, które chcą i po-

trafią, mają w historii Powiatu Wroc-

ławskiego stosunkowo krótką histo-

rię, ale z naszych obserwacji wynika, 
że na stałe wpisały się w „powiatowy 
kalendarz”. Świadczy o tym chociaż-

by wielkie zainteresowanie Forum.  
W tym roku Zamek Topacz gościł 
prawie 300 kobiet reprezentujących 
wszystkie gminy Powiatu Wrocław-

skiego. W spotkaniu wzięły udział 
aktywne kobiety trzeciego sektora i bi-
znesu oraz radne gminne i powiatowe.

Roman Potocki, starosta Powiatu 
Wrocławskiego, złożył uczestniczkom 
Forum życzenia zdrowia, sukcesów  
w życiu prywatnym i zawodowym.  
– To spotkanie to swoiste wyróżnienie 
dla pań, które pracują na sukces nasze-

go powiatu. To są panie, które prowa-

dzą swoje firmy, firmy różnych branż. 
Są prawniczki, lekarki, finansistki. 
Te panie mają wielki wpływ na to, co 
dzieje się na terenie Powiatu Wrocław-

skiego – mówił Roman Potocki. 
Roman Potocki pytany, co jest po-

wodem tak dużego zainteresowania 
Forum, powiedział: – To jest pewien 
powtarzalny model. Akcje organi-
zowane przez powiat podczas swo-

ich kolejnych edycji zyskują na po-

pularności. Tak jest  
i w przypadku Forum 
Kobiet. Pierwsze dwie 
edycje pokazały, że to 
są fajne imprezy, na 
które warto przyjść, na 
których warto się po-

kazać. Powiat Wroc-

ławski się rozwija, to 
i wszystko, co z nim 
związane, rozwija się 
razem z nim. Rośnie 
więc i liczba „bizneso-

wych pań” na terenie 
powiatu, co musi cieszyć.

W pełni rolę kobiet w Powiecie 
Wrocławskim docenili również in-

ni przedstawiciele władz powiatu 
uczestniczący w spotkaniu w Zamku  
Topacz, w tym m.in. Andrzej Szawan 
– wicestarosta Powiatu Wrocław-

skiego, Anna Chmielewska – wice-

przewodnicząca Rady Powiatu oraz 
Wiesław Zając i Dariusz Jedynak  
– członkowie Zarządu Powiatu  
Wrocławskiego.

Historia i teraźniejszość
O roli kobiet w polityce mówiła 

Beata Pierzchała, dyrektor Wydzia-

łu Organizacyjno-Prawnego Staro-

stwa Powiatowego. Zaprezentowała 
przekrojowe studium nad miejscem 
kobiet w przestrzeni politycznej oraz 
przedstawiła zarys reprezentacji kobiet  
w strukturach władzy politycznej 
oraz sferze społeczno-gospodarczej.  
Było o Marii Skłodowskiej-Curie,  
o kobietach mających olbrzymi wpływ 
na działalność Józefa Piłsudskiego 

(Marii Piłsudskiej  
z domu Koplew-

skiej i Aleksandrze 
Piłsudskiej z do-

mu Szczerbińskiej),  
o Cecylii Plater-Zy-

berkównie (dzia-

łaczce społecznej, 
założycielce szkół, 
prezesce Katolickie-

go Związku Kobiet 
Polskich), o Kazi-
mierze Bujwidowej  
(n i e s t r u d z o n e j  

w walce o dostęp kobiet do wyższej 
edukacji)… Oczywiście tych przykła-

dów niestrudzonych kobiet z historii  
i współczesności było dużo więcej.

A warto o tym cały czas przypo-

minać, bo chociaż świat w wymiarze 
równości zmienił się w ostatnim stu-

leciu bardzo na korzyść, to jednak…  
Zupełnie niedawno ukazał się raport 
Banku Światowego pn. „Kobiety,  
biznes i prawo”. Jego autorzy zmie-

rzyli dyskryminację ze względu na 
płeć. Prześledzili prawo w zakre-

sie zatrudnienia i przedsiębiorczości  
ze 187 państw. Wzięli pod uwagę, jakie 
decyzje finansowe podejmują kobiety 
w trakcie życia zawodowego. Każdy 
kraj był oceniany w ośmiu kategoriach: 
swoboda przemieszczania się, podjęcie 
pracy, wynagrodzenie, zawieranie mał-
żeństwa, posiadanie dzieci, zarządza-

nie majątkiem, działalność biznesowa, 
prawo do emerytury. I co wyszło z tego  

raportu? Tylko w sześciu krajach na 
świecie kobiety mają takie same prawa 
jak mężczyźni. Badanie pokazało, że 
najlepiej mieszkać i pracować w sześ-
ciu krajach: w Belgii, Danii, Francji, 
Luksemburgu, Szwecji i na Łotwie. 
Polska nie wypadła źle, ale troszkę do 
zrobienia jeszcze mamy. Wypadliśmy 
bardzo dobrze jeżeli chodzi o swobo-

dę przemieszczania się, podjęcie pra-

cy, zawieranie małżeństw, posiadanie 
dzieci, działalność biznesową i zarzą-

dzanie majątkiem. Nieco gorzej jest  
w Polsce z równością w wynagrodze-

niach i świadczeniach emerytalnych. 

Prawo na co dzień
Wróćmy jednak do Forum Kobiet 

Przedsiębiorczych Powiatu Wrocław-

skiego. Ważnym i ciekawym punktem 
tego spotkania był panel dyskusyjny 
pn. „Prawo dla kobiet biznesu w ro-

ku 2019”. Wzięli w nim udział: radca 

prawny, a jednocześnie moderator pa-

nelu Ewelina Miśko-Pawłowska, radca 
prawny Izabela Fryszkowska, dyrektor 
Wydziału Organizacyjno-Prawnego 
Starostwa Powiatowego we Wrocławiu 
Beata Pierzchała oraz adwokat Alek-

sander Sikorski. Rozmawiano o prob-

lemach, z jakimi na co dzień borykają 
się panie prowadzące biznes. Poru-

szono sprawy związane ze zmianami  
w kodeksie pracy, zatorami płatniczy-

mi, sposobami odzyskiwania długów 
(to bardzo ważny problem, z jakim 
mają na co dzień do czynienia przed-

siębiorcy). Była też dyskusja o nowych 
korzystnych instytucjach, jak chociaż-

by zarządca sukcesyjny.

Wiara i motywacje
W świat motywacji oraz dążenia do 

realizacji marzeń uczestniczki Forum 
przeniosły się za sprawą Magdaleny 
Szewczuk z Klubu Czerwonej Szpilki 
i wykładu pt. „Sukces to równowaga”, 
podczas którego zgromadzeni goście 
usłyszeli o polityce slow life oraz o ho-

listycznym podejściu do życia. Jedna  
z rad tej prelekcji: „Slow biznes będzie 
działał fast, jak zaczniemy planować 
działania i metodycznie je realizować”.

Na swój sposób niezwykłą częś-

cią Forum był wykład motywacyj-

ny Magdaleny Zacharasiewicz, która 
na własnym przykładzie pokazała, że 
wbrew wszystkiemu, wbrew przeciw-

nościom losu, wbrew osobistym tra-

gediom warto walczyć o siebie i nie 
poddawać się w dążeniu do osiągnię-

cia sukcesu. Zapewne historia pani  
Magdaleny zostanie zapamiętana 
przez wszystkich uczestników spot-
kania w Zamku Topacz.

Oczywiście, Forum to nie tylko pa-

nele, dyskusje i wykłady. To było rów-

nież miejsce do towarzyskich spotkań. 
Do poznania nowych osób. Rozmów 
o biznesie, ale nie tylko. – Forum to 
przede wszystkim wymiana doświad-

czeń, to fantastyczne spotkanie. Roz-

mawianie o pracy, ale w trochę innych 
okolicznościach – mówiła Katarzyna 
Łapińska-Szymańska, zastępca bur-
mistrza gminy Kąty Wrocławskie.

Podczas Forum nie zabrakło rów-

nież muzyki. Poza popem z kobiecy-

mi przebojami (czy też przebojami  
o kobietach), była też muzyka na 
swój sposób wyjątkowa. Pod batutą 
kapelmistrza, nadkomisarza Adama  
Witiwa, zaprezentowała się Orkiestra 
Komendy Wojewódzkiej Policji we 
Wrocławiu. Panowie (i jedna pani)  
w mundurach pokazali, że muzyka jest 
czymś niezwykłym. 

Kolejne spotkanie przedsiębior-
czych kobiet za rok. 

MI (TS)

Kobiety na fali wznoszącej

Z pewnością kobietom 
zajmującym się biznesem 
czasami nie ułatwiają życia 
niektóre dotyczące ich 
stereotypy. To, że istnieją, 
jest normalne (tak samo 
są stereotypy odnoszące 
się do mężczyzn) – co nie 
znaczy oczywiście, że są 
właściwe. Naprawdę źle jest 
wtedy, kiedy to same kobiety 
zaczynają w nie wierzyć. 

Roman Potocki, starosta Powiatu Wrocławskiego, 
złożył uczestniczkom Forum życzenia zdrowia, 
sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym 

Forum było również miejscem do towarzyskich spotkań. Do poznania nowych osób. Rozmów  
o biznesie, ale nie tylko… 

Pod batutą kapelmistrza, nadkomisarza Adama Witiwa, zaprezentowała się Orkiestra Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu 

Ważnym i ciekawym punktem spotkania był panel dyskusyjny pn. „Prawo dla kobiet biznesu w roku 2019”
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Krośnice

Urząd Gminy w Krośnicach 

ul. Sportowa 4 

56-320 Krośnice 

tel. 71 384 60 00 

fax 71 384 60 15 

sekretariat@ug.krosnice.pl

www.krosnice.pl

Rozmowa 
z ANDRZEJEM BIAŁYM, 
wójtem gminy Krośnice

– Porozmawiajmy dzisiaj o walo-
rach kulturalno-turystyczno-rekre-
acyjnych gminy Krośnice.

– Gmina Krośnice jest nasycona 
bogactwami natury, a na jej terenie 
mamy Park Krajobrazowy Dolina 
Baryczy, jest też obszar Natury 2000 

– i już tylko to pokazuje, że pod ką-
tem przyrodniczym nasza gmina 
jest bardzo ciekawa. Szczycimy się 
również naszymi wspaniałymi sta-
wami będącymi częścią najwięk-
szego kompleksu stawów w Europie.

– Stawy oraz otaczające je la-
sy to także wspaniałe okazy fau-
ny – lęgowiska rzadkich ptaków, 
ssaki, płazy i gady. To wielkie do-
brodziejstwo, którym warto się 
szczycić i o które warto dbać…

– …i prawdziwy raj dla miłośni-
ków przyrody i wszystkich tych, któ-
rzy lubią ją podpatrywać. Tych ludzi 
gorąco do gminy Krośnice zapra-
szam. Tutaj na pewno znajdą praw-
dziwie niekażoną polską przyrodę.

– Na terenie waszej gminy nie 
ma uciążliwego przemysłu, dlate-
go to dobre miejsce do życia nie 
tylko dla ludzi, ale również dla 
zwierząt i roślin. Tu woda czysta 
i trawa zielona.

– Rzeczywiście, w naszej gmi-
nie mamy do czynienia z darami 
wspaniałej przyrody, a niektórzy 
czasem nawet narzekają, że nasze 
ścieżki są mało ucywilizowane. 
Z drugiej strony właśnie na takich 
szlakach spotkania ze zwierzyną 
są przecież najczęstsze. W naszych 
ostępach nie ma asfaltowych dró-
żek i budek z lodami – w niektó-
rych miejscach nie ma także dostę-
pu do sieci komórkowej – ale za to 
można prawdziwie wypocząć, być 
blisko natury i odpocząć od wiel-
komiejskiego zgiełku.

– A infrastruktura turystyczna?

– Dysponujemy bazą noclegową, 
schroniskiem młodzieżowym o dość 
wysokim standardzie, kompleksem 
wypoczynkowo-rekreacyjno-spor-
towym, krytym basenem, kortami 
do tenisa i boiskami. Mamy również 
szlaki piesze i rowerowe.

– Do tego dochodzą zabytki 
sakralne…

– …bowiem także nasza gmina, 
jak i cały Dolny Śląsk obfitują w te-
go rodzaju zabytki – kościoły, ka-
pliczki, pałace i parki.

– Na terenie gminy Krośnice or-
ganizowane są również cykliczne 

imprezy cieszące się dużym 
zainteresowaniem.

– Dwa razy w roku – wiosną 
i jesienią – organizujemy rajdy 

Gdzie woda czysta i trawa zielona
rowerowe ś ladami Rysza rda 
Szurkowskiego, a poza tym nie-
bawem rozpocznie się sezon kroś-
nickiej kolei wąskotorowej, a je-
sienią mamy Święto Sadów. 
Zatem zapraszam wszystkich do 

naszej wspaniałej gminy Krośnice, 
na ziemię opatrzoną darami natury, 
gdzie żyją przyjaźni i gospodarni 
ludzie.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Na terenie gminy jest sporo za-
bytków i miejsc wartych zwie-
dzenia. W Brzostowie warto 
zobaczyć park podworski 
z dębem o ponad sześcio-
metrowym obwodzie. W Bu-
kowicach znajduje się klasy-
cystyczny kościół parafialny 
pw. Wniebowzięcia NMP z lat 
1803-1806, cmentarz katolicki 
z roku 1920 i cmentarz ewan-
gelicki. W Czarnogoździcach 
jest dworek z XIX wieku zbudo-
wany dla rodu Ebergów. W Dą-
browie warto zobaczyć cmen-
tarz ewangelicki z XIX wieku, 
a w Dziewiętlinie park podwor-
ski oraz ścieżkę przyrodniczo-
-historyczną. Jest tam także 
pomnik poległych w I wojnie 
światowej i kurhan z epoki 
brązu. Za to w Grabownicy 
znajdują się stawy Amalia i Pe-
lagia, cztery wspaniałe dęby 
oraz Ośrodek Edukacyjno-Wy-
poczynkowy „Zagroda Gra-
bownica”. W Krośnicach jest 
eklektyczny pałac rodziny von 
der Recke-Volmerstein (teraz 
urząd gminy), zespół pałaco-
wo-parkowy Krośnice-Wierz-
chowice, kościół parafialny 
pw. św. Maksymiliana Marii 
Kolbego. W Kuźnicy Czeszy-
ckiej warto zajrzeć do kościo-
ła parafialnego pw. św. Jana 
Chrzciciela, a w Lędzinie do 
Ekomuzeum wsi Lędzina, go-
spodarstwa „Rogata Owca” 
oraz nad staw Soczewica. Na-
tomiast w Luboradowie jest 
Centrum Ceramiki Artystycz-
nej, staw torfowy, a w Łazach 
Małych stadnina koni. W Sta-
rej Hucie natkniemy się na 
najgrubszy w Dolinie Baryczy 
dąb Jan o obwodzie 870 cm, 
jest tam również budynek nie-
mieckiej straży granicznej z lat 
dwudziestych ubiegłego wieku 
i czynna kaplica ewangelicka. 
A w Wąbnicach można po-
dziwiać neobarokową kaplicę 
grobową projektu F.F. Hoch-
berga z początku XX wieku, zaś 
w Wierzchowicach kościół pa-
rafialny pw. Narodzenia NMP 
zbudowany w latach 1769-1773, 
zabytkowy park i stary młyn.

Większa część gminy Krośni-
ce leży na terenie najwięk-
szego w Polsce Parku Krajo-
brazowego Dolina Baryczy 
i jest to wyjątkowy obszar 
dla ptaków w skali Europy. 
Stwierdzono tu ponad 280 
gatunków ptaków, w tym 
169 gatunków lęgowych. To 
jeden z najważniejszych re-
jonów gęsi gęgawy, a na sta-
wach spotkamy m.in. łabę-
dzie nieme i krzykliwe, kaczki 
krzyżówki, głowienki, czer-
nice, podgorzałki i krakwy. 
A ponadto perkozy dwuczu-
be, zauszniki i perkozy rdza-
woszyje, czaple siwe, kormo-
rany, żurawie, bąki, błotniaki 
stawowe, bieliki, kanie rude 
i rdzawe oraz bociany czarne 
– także płaskonosy, cyranecz-
ki, świstuny, siewki, biegusy, 
bekasy i kuliki.

• 27 kwietnia XVIII Rajd Rowe-
rowy „Śladami Ryszarda Szur-
kowskiego”; • 27-28 kwietnia 
Otwarcie sezonu Krośnickiej Ko-
lejki Wąskotorowej; • 25 sierp-
nia Dożynki gminno-parafialne; 
• 7 września XIX Rajd Rowerowy 
„Śladami Ryszarda Szurkowskie-
go”; • 29 września Święto Sadów 
w Wierzchowicach; • 8 listopa-
da Kabaret Smile; • 11 listopada 
Święto Niepodległości.

Urząd Gminy w Krośnicach mieści się w dawnym pałacu rodziny von der Recke-Volmerstein

Klasycystyczny kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Bukowicach 

Ścieżka przyrodnicza Stawy Krośnickie

Boiska sportowe w Krośnicach

Sport to w Krośnicach bardzo ważna sprawa – na zdjęciu wójt Andrzej Biały i Daniel Skibiński, 
mistrz kategorii półśredniej Babilon MMA, mieszkaniec gminy 

KROŚNICKIE IMPREZY
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Starostwo Powiatowe w Trzebnicy

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy

ul. Księdza Dziekana 

Wawrzyńca Bochenka 6

55-100 Trzebnica

tel. 71 387 95 01

fax 71 312 01 11

powiat@powiat.trzebnica.pl

www.powiat.trzebnica.pl

Rozmowa  
z MAŁGORZATĄ MATUSIAK, 
starostą trzebnickim

– Jaki jest budżet Powiatu  
Trzebnickiego i na co on po-
zwala? Jakie będą priorytety 
przede wszystkim inwestycyjne  
i społeczne? 

– Budżet jednostki samorzą-

du terytorialnego to według mnie 
najważniejszy dokument przygo-

towywany przez Zarząd Powia-

tu Trzebnickiego i przyjmowany 
przez Radę Powiatu Trzebnickiego.  
To właśnie na podstawie zawartych 
w nim wskaźników możemy mówić 
o jednorocznych planach inwesty-

cyjnych. Dochody, czyli nasz po-

tencjał, kształtują się na poziomie 
86.962.335 zł, w tym istotne dochody 
majątkowe na poziomie 7.979.684 zł.  
Wydatki, czyli to, na co możemy 
sobie pozwolić, zostały zaplano-

wane na poziomie 86.926.895 zł,  
w tym najistotniejsze wydatki ma-

jątkowe na poziomie 20.544.058 zł. 
To dobry budżet, który nie zadłuża 
naszej jednostki, a pozwala w roz-

sądny i bezpieczny sposób realizo-

wać zadania priorytetowe. 
Priorytety budżetu Powiatu 

Trzebnickiego mają swoje odzwier-
ciedlenie w zaplanowanych wydat-
kach. Na pierwszym miejscu jest 
bliska mojemu doświadczeniu zawo-

dowemu oświata i wychowanie. Na 
realizację tego zadania przeznaczy-

my kwotę prawie 25 mln zł. Warto  
zaznaczyć, że na realizację progra-

mów i projektów realizowanych  
z udziałem środków zewnętrznych 
wydamy kwotę prawie 4,7 mln zł.  
Jestem przekonana, że tak duża jak 
na nasze możliwości kwota pozwo-

li na stworzenie dobrych warun-

ków do nauki i rozwoju naszego 
najcenniejszego kapitału, którym 
jest młodzież. Już niebawem szkoły  
Powiatu Trzebnickiego przedsta-

wią ofertę edukacyjną, która będzie 
bezkonkurencyjna w porównaniu  
z innymi.

Na drugim miejscu znalazły 
się wydatki przeznaczone na po-

lepszenie jakości dróg. Wydatki 
na drogi powiatowe zaplanowano 
na poziomie prawie 16 mln zł. Dla 
podkreślenia znaczenia inwestycji  
w infrastrukturę drogową należy za-

znaczyć, że na 48 zadań inwestycyj-
nych przewidzianych do realizacji  
w 2019 roku aż 22 zadania doty-

czą budowy, przebudowy i remon-

tów dróg oraz budowy chodników 
w partnerstwie 50/50. Dodatkowe 
trzy zadania dotyczą zakupów po-

prawiających bazę Zarządu Dróg 
Powiatowych. 

Na trzecim miejscu znalazły 
się wydatki przeznaczone na za-

pewnienie godziwych warunków 

życia osób znajdu-

jących się w najtrud-

niejszej sytuacji ży-

ciowej. Sumaryczne 
wydatki na pomoc 
społeczną wyniosą 
ponad 11.600.000 zł. 
Natomiast wydatki na 
ochronę zdrowia za-

planowano na pozio-

mie prawie 2,4 mln zł.
– To początek 

5-letniej kadencji… 
A jakie będą zadania 
strategiczne?

– Przedstawione 
powyżej wydatki doty-

czą tylko jednego roku 
budżetowego. To, co 
planujemy w szerszej 
perspektywie, zawie-

ra wieloletnia progno-

za finansowa na lata 
2019-2028. Wskaza-

ne w niej zadania po-

krywają się ze wska-

zanymi priorytetami. 
Można przyjąć, że 

priorytety pozostaną niezmienne, na-

tomiast dzięki nowym programom 
przeznaczymy jeszcze większe środ-

ki własne oraz pozyskane z zewnątrz 
na nowe, tak oczekiwane inwestycje. 

– Powiat Trzebnicki skupia 
kilka gmin świetnie radzących so-
bie na rynku samorządowym. Jak 
ocenia pani współpracę z tymi  
gminami? Czy będzie kontynu-
owana rzymska zasada: gdzie  
zgoda, tam zwycięstwo?

– Zarówno wynik wyborczy,  
jak i decyzja Rady Powiatu Trzeb-

nickiego, za którą raz jeszcze dzię-

kuję, nie były moim zdaniem przy-

padkowe. Popierający mnie zarówno  
w kampanii wyborczej, jak i w co-

dziennej pracy mieszkańcy i zdecy-

dowana większość burmistrzów ocze-

kują współpracy. Jestem pierwszą 
kobietą piastującą zaszczytny urząd 

starosty. Moją życio-

wą dewizą jest dąże-

nie do współpracy.  
Jestem przekonana, że 
wspólnie i w posza-

nowaniu swych praw 
zrealizujemy przyjęty 
przez Zarząd Powia-

tu Trzebnickiego pro-

gram dialogu i zrów-

noważonego rozwoju 
każdej z gmin Powiatu 
Trzebnickiego.

Zdecydowanie za-

czynamy nową kartę  
współpracy z każ-

dym. Przecież to nie 
polityka, a dobro 
wspólne powinno być 
priorytetem działań. 
Na najbliższych se-

sjach zostaną przed-

stawione projekty uchwał, które sta-

nowić będą podstawę pod budowę 
wspólnoty samorządowej. Pierw-

sza z nich to uchwała w sprawie 
ustanowienia roku 2019 – Rokiem 
Wspólnoty Samorządowej Powiatu 
Trzebnickiego. Druga dotyczy usta-

nowienia tytułu honorowego „Za 
zasługi dla rozwoju Powiatu Trzeb-

nickiego” oraz trybu i zasad jego 
nadawania. Pierwsze wspólnotowe 
działania przynoszą już wymierne 
efekty. A będzie ich tylko więcej.

– Jaki jest potencjał Powiatu  
Trzebnickiego? Co go wyróż-
nia na administracyjnej mapie  
Dolnego Śląska?

– Powiat Trzebnicki to bez wąt-
pienia miejsce wyjątkowe, które za-

sługuje na to, aby promować jego 
walory zarówno w kraju, jak i poza 
jego granicami. Unikalne połączenie 
urokliwych Wzgórz Trzebnickich, 
znanych szczególnie z turystyki ro-

werowej Kocich Gór wraz z pięk-

nem Doliny Baryczy wyróżnia nasz 
powiat na tle innych. Warto przy-

pomnieć, że w ujęciu historycznym 
Kraina Wzgórz Trzebnickich to  
Ziemia św. Jadwigi – budowniczej  
i fundatorki, patronki całego Śląska, 
a za staraniem Jana III Sobieskiego  
i królowej Marysieńki opiekunki ro-

dzin i małżeństw chrześcijańskich 
na całym świecie. Należy podkre-

ślić, że św. Jadwiga od średniowiecza  
była symbolem Europy, w tym i tych 
jej cech, które dziś są podwaliną  
dla Unii Europejskiej. 

Powiat Trzebnicki to dziś dy-

namicznie rosnący potencjał go-

spodarczy. Droga ekspresowa S5 
już przyczyniła się do rozwoju stref 
ekonomicznych, w tym coraz moc-

niejszych kapitałowo gmin Prusice 
i Żmigród. 

Powiat Trzebnicki to także miej-
sce zdecydowanie przyjazne dla 
każdego turysty. Warto zwiedzić 
jego cenne zabytki sakralne, takie 
jak Bazylika św. Jadwigi Śląskiej 
w Trzebnicy wraz z pocysterskim 
klasztorem Sióstr Boromeuszek. 
Warto odwiedzić kościół Trójcy 
Świętej w Żmigrodzie oraz zasłu-

gujący na szczególną uwagę drew-

niany kościół pw. św. Józefa Oblu-

bieńca NMP w Złotowie z jedyną 
w Polsce kopią unikatowej drogi 
krzyżowej Jerzego Dudy Gracza. 
Naprawdę warto zobaczyć ruiny pa-

łacu i basztę w Żmigrodzie czy też 
port w Urazie. 

Pasjonatów kolarstwa zapra-

szamy do odwiedzenia malowni-
czych tras rowerowych, w tym zna-

komicie przygotowanych ścieżek 
rowerowych. Kibiców kolarstwa 
zapraszamy na dwa profesjonalne za-

wodowe wyścigi kolarskie w dniach 
21 i 22 czerwca 2019 r. organizowane  
w klasie 1.2 UCI, tj. GRAND PRIX 

Dobro wspólne to priorytet 
Doliny Baryczy – 28. Memoriał  
J. Grundmanna i J. Wizowskiego 
oraz „Korona Kocich Gór” Wielka 
Lipa – Skotniki i zdobycie jego naj-
większej atrakcji, szczytu „Prabab-

ki” w Skotnikach. Natomiast amato-

rów kolarstwa zapraszamy do startu 
w cyklu Via Dolny Śląsk i udziału 
w wyścigach amatorskich odbywa-

jących się w dniu wyścigu i na jego 
profesjonalnie przygotowanej trasie.

Każdy, kogo zachwycą uroki  
Powiatu Trzebnickiego może sko-

rzystać z gościnności bazy tury-

stycznej lub zamieszkać tu na stałe.  
Na naszych przyszłych mieszkań-

ców oczekuje doskonale rozwinięta 
sieć szkolnictwa wraz z powiatowym 
szkolnictwem średnim oraz dobrze 
zorganizowana opieka medyczna. 

Omawiając potencjał turystycz-

ny, nie sposób nie wspomnieć o co-

raz lepszym zapleczu turystycznym 

w postaci hoteli, pensjonatów i in-

nych miejsc noclegowych z dosko-

nale przygotowaną bazą gastrono-

miczną. 
Naprawdę warto tu przyjechać  

i pozostać na dłużej.
Do zobaczenia w Powiecie 

Trzebnickim!
Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Tu jest raj dla rowerowych pasjonatów

Starosta Małgorzata Matusiak
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Warto odwiedzić zasługujący na szczególną uwagę drewniany kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Złotowie  
z jedyną w Polsce kopią unikatowej drogi krzyżowej Jerzego Dudy Gracza 

F
O

T
. T

O
M

A
S

Z
 M

IA
R

E
C

K
I



8  Gmina Polska    nr 4 (71) | kwiecień 2019

Międzybórz

Urząd Miasta i Gminy Międzybórz

ul. Kolejowa 13

56-513 Międzybórz

tel. 62 785 62 66

tel./fax 62 785 60 19

umig@miedzyborz.pl

www.miedzyborz.pl

Rozmowa  
z JAROSŁAWEM GŁOWACKIM, 
burmistrzem Międzyborza

– Wiosną zazwyczaj otwiera się 
front inwestycyjny w samorządach, 
choć tegoroczna zima też nie była 
wielką zawadą dla wielu rodzajów 
prac. Jak pan oceni pierwszy kwar-
tał w Międzyborzu?

– Pod kątem inwestycyjnym nie 
mieliśmy większych problemów. 
Wreszcie – po wielu miesiącach ocze-

kiwania – w urzędzie marszałkow-

skim rozstrzygnęły się postępowania 
związane z budową świetlic wiej-
skich. W styczniu ku naszej radości 
– choć rok później niż to mieliśmy 
zaplanowane – podpisaliśmy umo-

wę dotyczącą dofinansowania, ruszy-

ły przetargi i jeden już się u nas roz-

strzygnął, a cena była niewiele wyższa 
od kwoty kosztorysowej. Uwzględnia-

jąc fakt, że wnioski o dofinansowania 
składane były ponad dwa lata temu  
– przy zupełnie innej relacji cen ryn-

kowych do obecnych – po aktualiza-

cji kosztorys jest w zasadzie zgodny  
z aktualizacją cen. Mieścimy się za-

tem w cenie rzeczywistej, dołożyliśmy  
300 tys. zł, kończymy postępowa-

nie przetargowe i budujemy świetlicę  

w Bukowinie Sycowskiej. Rozstrzyg-

nął się także duży przetarg na zago-

spodarowanie tzw. basenu i tu zmieś-
ciliśmy się w kosztach.

– Dlaczego „tak 
zwanego” basenu?

– Dlatego, że to jest  
w zasadzie zbiornik 
przeciwpożarowy, od 
lat nazywany basenem. 
Poza tym w Kraszowie 
budujemy jeszcze jedną 
świetlicę, dostaliśmy na 
nią 500 tys. zł dofinanso-

wania i to zadanie reali-
zujemy poprzez ośrodek 
kultury w Międzyborzu.

– Wybory samo-
rządowe za nami i na 
szczęście rynek usługo-
dawców się trochę usta-
bilizował.

– Rzeczywiście, ta 
głupawka z cenami się 
skończyła i jest w mia-

rę normalnie. Natomiast 
nas dzisiaj nurtują prob-

lemy związane z bezpie-

czeństwem zdrowotnym mieszkań-

ców naszej gminy i gmin ościennych. 
Niestety, średni czas dojazdu karetki 
na terenie gmin Międzybórz, Syców  
i Dziadowa Kłoda wynosi 43 minu-

ty, także dlatego, że powiat oleśnicki,  
liczący sobie ponad 103 tys. miesz-

kańców, obsługują jedynie trzy karet-
ki – w tym jedna reanimacyjna.

– Przez 40 minut można prze-
cież nawet kilka razy odejść z tego 
łez padołu…

– …i tak to do tej pory było, także 
na terenie Międzyborza, ale dalej tak 
być nie może. Wraz z naszymi cztere-

ma jednostkami Ochotniczych Straży 
Pożarnych, w których mamy 36 wy-

szkolonych i sprawdzonych ratowni-

ków przedmedycznych, postanowili-
śmy to dobrodziejstwo wykorzystać  
i zainicjowaliśmy akcję „112 Bez-

pieczna gmina”. Strażacy obeszli 
wszystkie domy i mieszkania na te-

renie naszej gminy, zostawiając do-

mownikom ulotki informacyjne, 
magnesy informacyjne na lodówkę  
i osobiste karty pomocy w razie wy-

padku. Na ICE CARD widnieje pięć 
numerów telefonów do prezesów jed-

nostek OSP oraz do mnie i gdy do 
któregoś z naszych mieszkańców nie 
dociera karetka pogotowia, to może 
zadzwonić pod jeden z tych numerów 
telefonów i poprosić o pomoc.

– Co wtedy?
– Przyjadą ratownicy działający 

poza systemem ratownictwa medycz-

nego. Może na przykład podjechać 
ratownik z defibrylatorem, których 
na terenie gminy mamy jedenaście, 
i pomóc osobie mającej problemy 
z krążeniem. Mamy też tlen i pod-

stawową aparaturę medyczną i chcę 
podkreślić, że w trzech przypadkach 
pomogliśmy naszym mieszkańcom. 
Wszystko jest legalne, ratownicy są 
zarejestrowani, ubezpieczeni i ma-

ją odpowiednie certyfikaty. Mamy 
też nadzieję, że wspomożemy kuleją-

cy system ratownictwa medycznego,  

Ludzie – majątek największy
a najważniejsze, że możemy po-

móc naszym mieszkańcom. Oczy-

wiście wolelibyśmy tego nie robić, 
ale po prostu nie mamy wyjścia,  
bo nie możemy tylko bezradnie patrzeć,  
gdy umierają czterdziestolatkowie  
z powodu opieszałości karetek.

– Inicjatywa waszego samorzą-
du na pewno jest prekursorska  
i ciekawe, jak się sprawdzi w życiu, 
ale nawet tak odważne działania ła-
twiej przeprowadzić, gdy dobrze się 
współpracuje.

– W Międzyborzu pracuję już trze-

cią kadencję i właśnie z powodu mo-

jego doświadczenia mogę ocenić, iż 
mamy teraz świetną i odpowiedzial-

ną radę miejską. To prawdziwa mie-

szanka młodości i doświadczenia,  
a nasza gmina ma niebywałe szczęś-
cie, ponieważ w radzie są ludzie ot-
warci, a jednocześnie rozsądni. Zatem 
śmiało można powiedzieć, że najwięk-

szym majątkiem Międzyborza są mą-

drzy ludzie. Po prostu mamy farta! 
Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

3 maja Modna Biało-Czerwona; 4 maja Dzień Strażaka; 18 maja  
VI Rajd Rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”; 18 lub 25 maja Memoriał 
Grzegorza Kopackiego; 1 czerwca Dzień Sportu; 4 czerwca Zawody 
sportowo-pożarnicze; 14 czerwca Zakończenie sezonu kulturalnego;  
17-18 sierpnia Dzień Międzyborza i Dożynki Gminne; 14 września 
Wiejskie Pyrkowanie w Bukowinie Sycowskiej; 29 września Święto  
Grzyba Leśnego w Niwkach Książęcych; 29 września Turniej piłki  
nożnej o puchar sołtysa Bukowiny Sycowskiej; 11 listopada Narodowe 
Święto Niepodległości; 30 listopada X-lecie Stowarzyszenia Odnaleźć 
Radość i Nadzieję; 9 grudnia Jarmark Adwentowy.

Dzieje Międzyborza związa-
ne są ściśle z jego położeniem 
na pograniczu Śląska i Wiel-
kopolski. Po okresie piastow-
skim tereny te należały kolej-
no do Czech, Austrii i Niemiec,  
a przez długie lata Międzybórz 
wchodził w skład księstwa oleś-
nickiego. Później ziemia ta zo-
stała najpierw prowincją Prus, 
a potem Cesarstwa Niemieckie-
go. Tak było do roku 1945, a po 
zakończeniu II wojny światowej 
ziemia międzyborska stała się 
częścią państwa polskiego.

Do najważniejszych zabyt-
ków gminy Międzybórz należą:  
• pochodzący z XVII wieku 
drewniany, barokowy kościół 
w Dziesławicach, • pochodzący  
z XV wieku kościół ewangelicki 
pw. Krzyża Świętego w Między-
borzu, • kościół rzymskokatolicki 
pw. św. Józefa w Międzyborzu,  
• drewniane zabudowania go-
spodarcze z XIX wieku w Niw-
kach Książęcych, • zespół pod-
worski z początku XX wieku  
w Międzyborzu, • grodzi-
sko wczesnośredniowieczne 
„Szwedzka Góra” w okolicach 
Dziesławic, • pałace z XIX wieku 
w Hałdrychowicach i Kraszowie, 
• cmentarz w Bukowinie Sycow-
skiej z kaplicą nagrobną rodziny 
Nirger, • cmentarz ewangelicki  
w Międzyborzu, • zabytkowe 
parki w Ose i Kraszowie. 

Kościół ewangelicki pw. Krzyża Świętego w Międzyborzu

Drewniane zabudowania gospodarcze z XIX wieku w Niwkach Książęcych

Burmistrz Jarosław Głowacki
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Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych  
w gminie Międzybórz na rok 2019 
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Dwadzieścia pięć lat to naprawdę 
sporo. Kiedy w Łodzi po raz pierwszy 
organizowano targi turystyczne, dolar 
kosztował 21 750 złotych. Wtedy też 
odbył się II Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Polsat otrzymał 

koncesję na ogólnopolską telewizję. 
Na antenie telewizji publicznej za-

debiutowała „Familiada”. Rząd RP 
złożył formalny wniosek o przyjęcie  
Polski do Unii Europejskiej. Na świe-

cie grupa Nirvana dała swój ostat-
ni koncert. Odbyła się premiera fil-
mu „Cztery wesela i pogrzeb”. Icchak  
Rabin jako pierwszy premier Izraela 
został przyjęty na audiencji przez Jana 
Pawła II. Otwarto Eurotunel o długoś-
ci 50 km pomiędzy Anglią i Francją. 
Wojska rosyjskie wkroczyły do Cze-

czenii, rozpoczynając pierwszą wojnę 
czeczeńską…

Od tamtego czasu bardzo wie-

le się zmieniło. A łódzkie tar-
gi wyrosły na największą impre-

zę turystyczną w centralnej Polsce.  

W tym roku również pojawili się 
tutaj ci, którym zależy na promocji 
regionu, na pokazaniu miejsc cie-

kawych, na przedstawieniu swojej 
oferty osobom i instytucjom zainte-

resowanym odkrywaniem nowych 

miejsc, poznawaniem ludzi, historii,  
kulinarnych tradycji…

Trzy dni
W łódzkiej Hali Expo tłoczno było 

przez trzy dni. Nie zabrakło również 
chętnych na konferencjach i prezenta-

cjach, a przede wszystkim 
na Festiwalu Podróżni-
ków National Geographic, 
organizowanym po raz 
pierwszy podczas targów 
„Na Styku Kultur”. Była  
okazja do spotkania się  
z autorami książek, glob-

troterami, fotografami… 
Dzięk i Krzysztofowi  
Wielickiemu można było poznać ta-

jemnice alpinizmu. Nieznane za-

kamarki świata przybliżał Tomek  
Michniewicz. O wędrówkach na wóz-

ku inwalidzkim opowiadał Michał 
Woroch. Aleksander Doba mówił  
o tym, jak wygląda świat z perspek-

tywy kajaka… Zresztą tych spotkań 
było dużo, dużo więcej, a miłośni-
cy podróży i ciekawych opowieści  
na pewno byli usatysfakcjonowani.

Uroczystość otwarcia jubileu-

szowych 25. targów była okazją 
do wręczenia nagród i wyróżnień 
za wieloletnią współpracę przy ich 
organizacji. Andrzej Górczyński 
odebrał statuetkę dla Urzędu Mar-
szałkowskiego w Łodzi. Podobną 
otrzymał Zespół Parków Krajobra-

zowych Województwa Łódzkiego.  
W sposób szczególny uhonorowano 
też Łódzką Kolej Aglomeracyjną.  
Regionalny przewoźnik otrzymał 
Złoty Medal za projekt promocyjny 
pn. „ŁKA Bajkowy-Miś Uszatek”.

Smacznie i ciekawie
Kilkudziesięciu wystawców z Pol-

ski i Europy zachęcało zwiedzających 
do odwiedzin ich regionów. Robili to 
na różne sposoby: promując atrak-

cje turystyczne, dziedzictwo kultu-

rowe oraz drażniąc podniebienie lo-

kalnymi przysmakami. W związku 
z jubileuszem wojewódz-

twa łódzkiego wybrany zo-

stał też produkt najbardziej 
wpisujący się w 100-letnią 
tradycję regionu, któremu 
przyznana została Nagro-

da Marszałka Wojewódz-

twa Łódzkiego. Otrzymała 
ją firma Sumex za prażoki 
z kapuśniakiem po łódzku. 

Nie zabrakło jednak i innych smako-

łyków. Wspomnę chociażby o tych 
przygotowanych przez mieszkanki 
powiatu opoczyńskiego, a dokładniej 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich  
w Dębie. Pierogi z kapustą, pyzy, 
opoczyńskie bomby, żurek z kiełbasą, 
kapusta z grochem, pieczone mięsa, 
wiejski smalec, ser twarogowy, cia-

sto drożdżowe, sernik, jabłecznik… 
W tym roku partnerami targów  

byli: obchodzące stulecie istnienia wo-

jewództwo łódzkie, miasto Giżycko 
oraz Ukraina. To jednak tylko wisien-

ka na turystycznym torcie, bo nie spo-

sób nie wspomnieć chociażby o bo-

gatej ofercie zaprezentowanej przez 
Opolszczyznę. Atrakcyjnie prezen-

tował się Prudnik i Góry Opawskie, 
zapraszał Krasiejów ze swoimi dino-

zaurami, tajemnice odkrywała Góra  
św. Anny ze swoją Nową Jerozolimą.

A może pontony?
Nie zabrakło też Dolnego Śląska. 

Między innymi swoje stoisko miała 
LGD „Qwsi” promująca miejscowo-

ści powiatu ząbkowickiego: Bardo, 
Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowi-
cki, Stoszowice, Ząbkowice Ślą-

skie, Ziębice i Złoty Stok. Dostęp-

ne tam były cieszące się sporym 
zainteresowaniem materiały doty-

czące spływów pontonowych Prze-

łomem Bardzkim, które są pełnymi 
emocji wyprawami prowadzącymi 
meandrami Nysy Kłodzkiej. Swoje  
uroki pokazywał także Lądek-Zdrój 
(w ubiegłym roku obchodził 777. 
urodziny). Ciekawą ofertę przed-

stawił Wałbrzych, który przekony-

wał, że jest miastem do odkrycia  
(Zamek Książ, Muzeum Porcela-

ny, Stara Kopalnia przy ul. Wysoc-

kiego, Palmiarnia zbudowana dla 
księżnej Daisy)… Rozłożone mię-

dzy innymi z naszym miesięczni-
kiem mapki z atrakcjami Ziemi 
Kłodzkiej znikały błyskawicznie.

Zdrowe nęcenie
Do Hali Expo w Łodzi przyjechało 

stu pięćdziesięciu przedstawicieli or-
ganizacji, stowarzyszeń, biur podróży, 
urzędów gmin, miast i marszałkow-

skich, a także producentów lokalnych 
specjałów. Zachęcali do spędzenia 
czasu na Pomorzu, Mazurach albo  
w Beskidach. Nęcili Podlasiem i uro-

kami Sądecczyzny. Niezwykłą propo-

zycję przedstawiła Śląska Organizacja 
Turystyczna (Katowice – kreatywne 
miasto muzyki, Jura – przygoda dla 

wszystkich, Beskidy – smacznie i ak-

tywnie przez cały rok).
Jak zawsze, w Łodzi był też region 

świętokrzyski, mający u siebie osob-

liwości przyrodnicze i geologiczne, 
perły architektury sakralnej, zabyt-
kowe miasta i miasteczka, góry, szla-

ki do turystyki pieszej i rowerowej, 
jedyne w swoim rodzaju atrakcje ro-

dzinne (Pacanów, Bałtowski Kom-

pleks Turystyczny, Centrum Nauki  
Leonardo da Vinci koło Chęcin).

Za rok w Łodzi będzie zapew-

ne równie ciekawie. Nie wolno tego 
przegapić. 

(emt)

Prażoki 
i tajemnice 
alpinizmu
W drugiej połowie marca w Łodzi już po raz 25. odbyły się 
Targi Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur”.

Ciekawą ofertę przedstawił Wałbrzych, który przekonywał, że jest miastem do odkrycia 

W Łodzi nie zabrakło też Dolnego Śląska. Między innymi swoje stoisko miała LGD „Qwsi” 

Nasz miesięcznik towarzyszył łódzkiej imprezie 

Opolszczyznę reprezentował między innymi Prudnik, świetne miejsce wypadowe w Góry Opawskie 
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Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica

tel. 71 726 57 00

fax 71 726 57 00

czernica@czernica.pl

www.czernica.pl

Czernica

Rozmowa z WŁODZIMIERZEM 
CHLEBOSZEM,  
wójtem gminy Czernica

– Jest tajemnicą poliszynela, 
iż od stanu komunikacji i dróg 
zależy w gminie bardzo wiele  
– jej rozwój gospodarczy oraz 
bezpieczeństwo mieszkańców.  
W gminie Czernica takim waż-
nym drogowym elementem jest 
m.in. Wschodnia Obwodnica 
Wrocławia.

– Rzeczywiście, to prawda i bar-
dzo usatysfakcjonowała mnie in-

formacja, iż pan wojewoda dolno-

śląski wydał pozytywną decyzję na 
rozpoczęcie budowy odcinka drogi 
Łany – Długołęka. Ta decyzja była 
długo oczekiwana przez całą naszą 
społeczność oraz tych, którzy chcą 
omijać zakorkowany ruchem pojaz-

dów Wrocław, aby dostać się do pół-
nocnej części naszego wojewódz-

twa. Realizacja tej inwestycji ożywi 
gminę Czernica i spowoduje swoi-
sty oddech komunikacyjny dla na-

szych mieszkańców. Pojawi się tak-

że szansa na ponowne wzmocnienie 
budżetu, bowiem tuż przy Wschod-

niej Obwodnicy Wrocławia mamy 
ponad 50 hektarów terenów prze-

znaczonych pod przemysł i usługi 

i dzisiaj jest to obszar niezapełnio-

ny przez firmy. Natomiast jestem 
głęboko przekonany o tym, że po-

wstaną tam kolejne hale i kolejne 
miejsca pracy i że to właśnie stam-

tąd – używając kolokwializmu –  

popłyną kolejne niemałe środki fi-
nansowe do naszej gminnej skar-
bonki.

– Zapewne ma pan rację, że 
obwodnica zdeterminuje rozwój 
gminy Czernica, ale kiedy rozpo-
czną się prace i na kiedy przewi-
dywane jest ich zakończenie?

– Słuchy chodzą, że może to być 
już nawet marzec, i że firma, która 
wygrała przetarg na budowę obwod-

nicy, chce jak najszybciej przystąpić 
do realizacji zadania, aby z wiosną 
zaczęło się już dziać coś konkretne-

go. Czekamy na to z wielką niecier-
pliwością i trzymam mocno kciuki, 
aby roboty rozpoczęły się jak naj-
szybciej i żeby jak najrychlej odda-

no obwodnicę do użytku.
– Czy – mimo tego, że do zre-

alizowania WOW upłynie trochę 
czasu – widać zainteresowanie po-

tencjalnych inwestorów waszymi 
terenami inwestycyjnymi? Czy 
inwestorzy także czekają na ob-
wodnicę?

– Oczywiście, że czekają na od-

danie obwodnicy do użytku, bo-

wiem głód terenów inwestycyjnych 
wokół Wrocławia jest wciąż bardzo 
silny! Organizowane są więc ko-

lejne przetargi na sprzedaż działek 
pod przemysł i usługi, kierowanych 
jest też do nas wiele pytań dotyczą-

cych tego, kiedy będziemy wysta-

wiać działki na sprzedaż, co moż-

na na nich wybudować, jakie jest 
ich przeznaczenie. Oczywiście pra-

cownicy naszego urzędu skrzętnie 
odpowiadają na wszelkie pytania,  
a ponadto zainteresowanych odsyła-

ją także do planów zagospodarowa-

nia przestrzennego.
– Komunikacja to również  

kolej…
– …i tutaj prace trwają pełną pa-

rą na odcinku Jelcz-Laskowice – 
Wrocław, a dokładnie od stacji Mi-
łoszyce poprzez Chrząstawę Małą, 
Nadolice Wielkie i Małe, Dobrzy-

kowice, Wrocław-Wojnów do Wroc-

ławia-Sołtysowic. Ta linia kolejowa 
jest rewitalizowana, wymieniane są 
podkłady i szyny, a wszystko po to, 
aby składy pociągów nie jechały  

Koło zamachowe – obwodnica
z prędkością 40 km na godzinę, tyl-
ko na przykład 100 km na godzinę.  
Wtedy atrakcyjność kolei znacz-

nie wzrośnie, nasi mieszkańcy bę-

dą mieli większy wybór, a przed-

siębiorcy będą mogli skorzystać  
z nowych arterii komunikacyjnych.

– Urząd Gminy Czernica ma 
być rozbudowany…

– …i jest już projekt rozbudowy 
budynku urzędu  – do obiektu zo-

stanie dobudowana nowsza część. 
Teraz złożymy dokumenty na po-

zwolenie na budowę do Starostwa 
Powiatowego we Wrocławiu i w tym 
roku realizacja tego zadania powin-

na być rozpoczęta.
Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Włodzimierz Chlebosz
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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 rodzinne  
powoduje, że mamusie, ta-

tusiowie i ich maluchy są 
zrelaksowani, zadowoleni,  
wypoczęci. Wieczorową 
porą, gdy głowa jeszcze pełna jest 
emocji po zabieganym dniu, dobrze 
jest nucić kołysanki. Są one dobro-

dziejstwem nie tylko dla słuchają-

cego, 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…” cieszy 
się dużym powodzeniem – od jej 
początku w roku 2010 wzięło w niej 
udział ok. 25 000 osób. Na przy-

kład w roku 2017 przeprowadzo-

no w sumie 441 spotkań warszta-

towych, 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 –  
jest domem dla około 15 tysięcy 
zwierząt, repre-

zentujących ponad 
1160 gatunków. 

– Pragniemy 
tworzyć zoo przy-

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

zes Ratajszczak i ta 
filozofia znakomi-
cie wpisuje się w ak-

cję „Gmino, przy-

tul okapi”, bowiem 
wsparcie gmin to pomoc w utrzy-

maniu 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 wsparcie 
miejsca, które służy zachowaniu 
biologicznej różnorodności naszego 
świata, bowiem ogród zoologiczny 
tworzy szansę przetrwania gatun-

ków, które w wyniku choćby wyci-
nania lasów deszczowych są krańco-

wo 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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„Sztuka jest wieczną wiosną. 
Sztuka jest ciepłym wiatrem, 
od którego śniegi topnieją” 
– pisał Konstanty Ildefons 
Gałczyński. Podwójną wiosną 
staje się sztuka, kiedy również 
w realnym świecie ciepło 
zwycięża zimowe chłody.  
Czy to prawda?  
Najlepiej sprawdzić to samemu.

Znakomitym miejscem do zwe-

ryfikowania powyższego lidu bę-

dzie na pewno wyjście do któregoś 
z muzeów. Można także 
zajrzeć do jednej z wie-

lu galerii (niektóre są na-

prawdę ciekawe). A może 
jakaś aukcja? Wybór po-

zostawiam Czytelnikom. 
Na początek proponuję  

jednak Muzeum  
N a r o d o w e  w e 
Wrocławiu, rzecz 
jasna z jego oddziałami (czyli  
Muzeum Etnograficznym, 
Muzeum Panorama Rac-

ławicka i Pawilonem Czte-

rech Kopuł – Muzeum Sztuki  
Współczesnej). Wszędzie 
tam czeka na nas dużo wra-

żeń. A o tej porze roku po-

dobno więcej niż dużo, bo 
(w tym miejscu zacytuję  
Czechowa): „Bogaty – to nie 
ten, kto ma dużo pieniędzy, 
lecz ten, kto może sobie po-

zwolić na życie wśród uro-

ków, jakie roztacza wczesna 
wiosna”.

Po raz kolejny (bo już 
o tym pisałem) gorąco za-

chęcam do odwiedzenia 
Muzeum Etnograficznego, 
a tam obejrzenia wystawy  

„Jan Koloczek – malowane marze-

nia”. To chyba największe obec-

nie zgromadzenie aniołów w sto-

licy Dolnego Śląska. Jest 
to jednocześnie miejsce 
przepełnione barwami, 
radością, niezwykłą wi-
talnością. Moja znajoma 
powiedziała po obejrze-

niu tej wystawy, że tam 
nawet krucyfiksy „mniej 
bolą”… Na spotkanie  
z Janem Koloczkiem nie 

zostało nam jednak zbyt wiele 
czasu. Jego obrazy i rzeźby będą 
pokazywane we Wrocławiu tylko  
do 19 maja. 

Ciekawe spotkanie czeka nas 
również w gmachu głównym  
Muzeum Narodowego. Tam od kil-
kunastu dni pokazywana jest m.in. 
wystawa pn. „Malarz. Mentor. 
Mag. Otto Mueller a środowisko 
artystyczne Wrocławia”. Ideą eks-

pozycji – jak mówią jej kuratorki 
Dagmar Schmengler, Agnes Kern 
i Barbara Ilkosz – jest prezenta-

cja potrójnej roli Ottona Muelle-

ra: malarza, mentora i artysty-ma-

ga, ukazana z wielu perspektyw.  
O postaci Muellera krążyły le-

gendy już za jego życia. Z powo-

du charyzmatycznej osobowości  
i niekonwencjonalnego sposobu 

Anioły i ślady bohemy
życia artysta stał się ikoną ów-

czesnej bohemy ar tystycznej. 
Na wystawie zaprezentowane są 
przykłady wczesnej twórczości  
Muellera z okresu przynależności 
do grupy Brücke i prace z zakresu 
malarstwa i grafiki ilustrujące dwa 
wiodące motywy w jego sztuce: 
akty na tle pejzażu oraz „obrazy 
cygańskie”. 

P r a c o m  O t t o n a  
Muel lera  towa rzyszą 
także dzieła pedagogów 
wrocławskiej Państwowej 
Akademii Sztuki i Rze-

miosła, takich jak Oskar 
Moll,  Alexander Ka-

noldt, Oskar Schlemmer,  
Georg Muche czy Johan-

nes Molzahn, oraz ucz-

niów i uczennic Muellera, 
m.in. Alexandra Camaro, 
Johnny’ego Friedlaende-

ra, Heinricha Tischlera, 
Willy’ego Schmidta, Isi-
dora Aschheima, Grety 
Jahr-Queißer, Margare-

ty Schultz-Dreier, a tak-

że polskiego studenta  
Jana Cybisa. 

Już wkrótce w Pawi-
lonie Czterech Kopuł 
(połowa maja) czeka nas 
spotkanie ze sztuką no-

wych mediów. Niekwe-

stionowanym bohaterem będzie  
Centrum Sztuki WRO, które za-

istniało w przestrzeni Wrocławia, 

Europy i świata w 1989 roku. Trzy-

dzieści lat. Trudno w to uwierzyć…
Tomasz Miarecki

Jan Koloczek „Dwie siły materii”, płótno, akryl 

Alexander Kanoldt „Autoportret” do obejrzenia  
na wystawie „Malarz. Mentor. Mag. Otto Mueller  
a środowisko artystyczne Wrocławia” 
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Są we Wrocławskim Teatrze 
Komedia takie spektakle, które 
można oglądać z satysfakcją 
wiele razy. Wśród owych 
spektakli wielokrotnego 
oglądania jest także teatralna 
klasyka, różnie zresztą 
rozumiana…

Po pierwsze – WTK to klasyka 
znakomitej komedii współczesnej – 
Boeing, boeing (19 maja), Mayday 2 
(9, 10 maja), Edukacja Rity (23 maja 
GOKiS Trzebnica, 31 maja), Szalone 
nożyczki (16, 26 maja)… Można by 
długo wymieniać, ale te akurat tytuły  
będą znaczącą częścią majowego  

repertuaru WTK. Zawsze budzą 
ogromne zainteresowanie widzów, 
podobnie jak klasyka WTK-owska, 
rozumiana nieco inaczej. 

W maju ta inna nieco klasyka 
to dwa przestawienia – pierwsze to 
Paula Barza Kolacja na cztery ręce,  
komedia owszem, współczesna cza-

sem powstania, ale do całkiem nie-

współczesnych czasów i postaci  
z klasyki światowej kultury się odno-

Coś z klasyki…
sząca. Jest rok 1747… Jerzy Fryderyk  
Haendel przyjeżdża z Londynu, gdzie 
mieszka, do Lipska, aby wysłuchać 
koncertu z okazji wstąpienia Jana 
Sebastiana Bacha do Towarzystwa 
Mizlerowskiego, klubu wybitnych 
muzyków, do którego oczywiście 
Haendel należy. Po koncercie zapra-

sza Bacha na kolację do Hotelu Turyń-

skiego… Spotykają się więc: Haendel 
– najsławniejszy chyba naówczas mu-

zyk Europy, król życia, ozdoba lon-

dyńskich salonów, z Bachem – skrom-

nym kantorem z lipskiego kościoła 
św. Tomasza. I rozmawiają – jak ge-

niusz z geniuszem – ale tylko w sztuce  
Paula Barza, bo w rzeczywistości 
Bach i Haendel nigdy się nie spot-
kali. Bardzo jednak warto zoba-

czyć w Komedii, jak mogłoby być,  
gdyby się jednak spotkali.  
Kolacja na cztery ręce to 
mądre zestawienie sztuki 
tak wysokiej, że wyżej już 
tylko niebo – bo jak ina-

czej widzieć muzykę Bacha 
i Haendla? – z pełną życia 
codziennością, bo przecież 
spotkanie przy stole, spo-

ry, wspólne złości i radości 
to codzienność. To także jeden z mo-

ich ulubionych spektakli Komedii.  
Teraz pojawi się na scenie WTK  
24 i 25 maja.

Pojawi się też na niej – 6 maja –  
klasyka klasyk, perła polskiego dra-

matopisarstwa, czyli Aleksandra 
Fredry Zemsta. Spektakl poprzedzi 

opowieść dra Grzegorza  
Polaka z Muzeum Pana 
Tadeusza, który o Fre-

drze i jego dziele tak mó-

wił przed spektaklem 
Zemsty w 222. roczni-
cę urodzin wielkiego ko-

mediopisarza: „Staram 
się pokazać Fredrę i jego 
czasy tak, aby młodych 
do Fredry i Zemsty nie 
zniechęcać”. Sądząc po 
żywiołowych reakcjach 
młodych (i nie tylko…) widzów na 
spektaklach Zemsty, sztuka ta udała 
się i Grzegorzowi Polakowi, i twór-
com spektaklu. 

– Nasza Zemsta została zreali-
zowana w sposób klasyczny, wręcz 
akademicki. Zwróciliśmy szczegól-

ną uwagę na język dialo-

gu między postaciami, je-

go charakterystyczność, 
barwność i błyskotliwość. 
Pieczołowicie staraliśmy 
się umiejscowić naszą 
sztukę w okolicznościach 
historycznych, kulturze 
obyczajów tamtych cza-

sów. Dołożyliśmy starań, 
aby nasi bohaterowie ubrani byli  
w sposób odpowiadający modzie 
tamtego okresu. Jednym słowem, 
Zemsta w wykonaniu Wrocławskie-

go Teatru Komedia jest, jeżeli chodzi 
o sposób inscenizacji, spektaklem, 
który próbuje przekazać naczelne 
myśli autora, ideę zawartą w utwo-

rze, jego pierwotny sens i cel po-

wstania. Duch Aleksandra Fredry 
unosił się nad nami przez cały czas 
powstawania naszego przedstawie-

nia – mówili o swojej pracy reżyse-

rujący Zemstę Wojciech Dąbrowski  
i Paweł Okoński. 

Popularność spektaklu Komedii  
i entuzjastyczne reakcje widowni  
(i recenzentów…) potwierdzają 
słuszność wybranej przez reżyserów 
drogi. Zemsta w Komedii to nie tyl-
ko świetny spektakl, to także spot-
kanie z prawdziwie wielkim akto-

rem – Bogusławem Danielewskim.  
Jego Dyndalski to mistrzostwo ak-

torskiego świata, a gdy w scenie pisa-

nia listu Dyndalski powtarza słynne  
„Bardzo proszę, mocium panie…”, 
widz trafia do teatralnego nieba. 

Maj w Komedii to świetna mie-

szanka klasyki i współczesności kome-

diowej – warto to w pełni wykorzystać, 
bo powoli zbliżają się wakacje, z natury  
rzeczy bezteatralne. Ata

Jan Sebastian Bach (od lewej, Paweł Okoński), służący Schmidt (Wojciech Ziembolewski) i Jerzy 
Fryderyk Haendel (Jerzy Mularczyk) tuż przed kolacją – tą na cztery ręce

Dyndalski (Bogusław Danielewski) zaraz przystąpi do pisania…
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Rynkowy 
bigos
»	W marcu agenci CBA za-

trzymali 11 osób, które zarzą-

dzały czterema funduszami in-

westycyjnymi zamkniętymi  
W Investments. Prokuratura za-

rzuca im wyłudzenie od dwóch 
tysięcy osób łącznie 600 mln zł.
»	GUS poinformował, że  

w 2018 r. zmarła rekordowa liczba 
Polaków – 414 tysięcy. W tym sa-

mym czasie urodziło się 388 tys. 
dzieci. Eksperci zakładali, że tak 
duża liczba zgonów zostanie odno-

towana w naszym kraju za pięć lat. 
W sumie w ubiegłym roku ludność 
Polski zmniejszyła się w stosunku 
do roku 2017 o 26 tys. osób. Istnie-

je konieczność zintensyfikowania 
działań prorodzinnych.
»	Hiszpański Sąd Najwyż-

szy potwierdził decyzję Wyższe-

go Sądu regionu Kastylia i Leon, 
zakazującego organizowania Toro 
de la Vega, jednego z najstarszych 
festynów z udziałem byków.
»	Amerykańska agencja ra-

tingowa Fitch Ratings obniży-

ła perspektywę ratingową dla 
Kielc ze stabilnej na negatywną.  
– Sytuacja finansowa miasta nie 
należy do dobrych – przyznał  
prezydent stolicy regionu święto-

krzyskiego Bogdan Wenta.
»	Przyjęto nowelizację usta-

wy Prawo o ruchu drogowym  
i Kodeksu karnego. Od tej pory 
za „kręcenie liczników” przewi-
dywana jest kara nawet do pięciu 
lat pozbawienia wolności.
»	Sejm pracuje nad noweliza-

cją Kodeksu pracy, z której wyni-
ka, że ogłoszenia o pracy miałyby 
zawierać informację o wysoko-

ści proponowanego wynagrodze-

nia zasadniczego brutto (chodzi 
o konkretną stawkę lub widełki). 
Jak podała „Gazeta Prawna”, brak 
informacji o wysokości pensji lub 
zatrudnienie za wynagrodzeniem 
ostatecznie niższym od tego za-

proponowanego w ogłoszeniu bę-

dzie wykroczeniem zagrożonym 
grzywną od 1 tys. do 30 tys. zł.
»	Jak podał serwis money.pl, 

Lidl w Niemczech podniósł płacę 
minimalną do poziomu 12,5 euro 
brutto za godzinę. W przelicze-

niu daje to około 54 zł za godzinę 
pracy. A jak jest w Polsce? Sieć 
od marca również podniosła mi-
nimalne płace – do 3100 zł brutto 
miesięcznie. 

Do rynkowego garnka zaglądał

Tomasz Miarecki
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Jaki wpływ mają fundusze 
unijne na rozwój nowoczesnej 
gospodarki – między innymi 
o tym rozmawiano podczas 
„dialogu obywatelskiego”  
w urzędzie marszałkowskim  
w Opolu.

„Dialog obywatelski” to cykl de-

bat publicznych na temat polityki 
Unii Europejskiej. Gośćmi spotkań 
są politycy unijni. W Opolu goś-

cił tym razem Wolfgang Münch, 

zastępca dyrektora Wydziału  
ds. Polski z Dyrekcji Generalnej 
ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej 
Komisji Europejskiej. Spotkał się 
on przede wszystkim z młodzieżą 
ze szkół i uczelni w regionie. 

– Wolność i demokracja to war-
tości, z których my korzystamy 
od lat, ale nie są one powszechne  
na całym świecie – mówił gość do 
zgromadzonej młodzieży. Podkre-

ślał zmiany, jakie zaszły w Polsce  
od 2004 roku i mówił, że klu-

czem do sukcesu w najbliższym 
czasie są innowacje. I właśnie in-

nowacjom, kreatywności, roli 
szkolnictwa w jej pobudzaniu po-

święcona była dyskusja panelowa  
i rozmowa z młodzieżą uczestniczącą  
w spotkaniu.

– Innowacyjne projekty zmienia-

ją wszystkie dziedziny życia – mówił  
wicemarszałek Roman Kolek, po-

dając przykład swojej dziedziny,  
czyli medycyny. – Właśnie w me-

dycynie częściej niż kiedyś pozwa-

W 2018 roku w Polsce 
wyprodukowano 46,4 mln 
hektolitrów wód mineralnych 
i gazowanych niesłodzonych 
i niearomatyzowanych, czyli 
o ponad 18 proc. więcej niż 
rok wcześniej i produkcja ta 
stanowiła 61proc. w całkowitej 
produkcji wód – wynika  
z analizy ekspertów  
Banku BGŻ BNP Paribas  
na podstawie danych GUS.

Woda jest drugą największą kate-

gorią tzw. dóbr szybko zbywalnych 
pod względem wartościowym. Tempo  
wzrostu jej sprzedaży jest szybsze 
niż napojów bezalkoholowych ogó-

łem (całej kategorii). Poza niekwe-

stionowaną wartością metaboliczną 
wody, kluczowym czynnikiem wzro-

stu jest też trend zdrowego odżywia-

nia charakteryzujący się kontrolą 
ilości cukru w żywności i napojach, 
skłaniający konsumentów do wybo-

ru wody butelkowanej jako zdrowszej  
alternatywy wobec innych napojów  
bezalkoholowych.

Niegazowana na czele
Według danych agencji ba-

dawczej Nielsen, w 2018 roku  
wielkość rynku detal icznego  
wody butelkowanej w Polsce  
wyniosła 4,02 mld litrów (wzrost  
o 4,4 proc. r/r) i osiągnęła wartość 
4,39 mld zł (wzrost o 2,6 proc. r/r). 
Biorąc pod uwagę sprzedaż wody  
w innych kanałach, tj. HoReCa (sek-

tor hotelarski i gastronomiczny),  
cały krajowy rynek wód butelko-

wanych szacowany jest na 4,7 mld 
litrów (wzrost o 3,6 proc. r/r). To 
oznacza, że sprzedaż detaliczna ma 
aż 84,6 proc. udziału w całym rynku 
wody butelkowanej w Polsce.

– Woda niegazowana stanowi nie-

mal połowę wartości sprzedaży de-

talicznej wody butelkowanej i jed-

nocześnie odpowiada za 54 proc. 
jej całkowitego wolumenu. W ciągu 
ostatnich pięciu lat zarówno wartość, 
jak i wolumen sprzedaży 
wody niegazowanej stabil-
nie rosły w tempie podob-

nym do wzrostu całego seg-

mentu wody butelkowanej. 
Drugą co do wielkości ka-

tegorią jest woda gazowa-

na, która stanowi 30 proc. 
wartości sprzedaży deta-

licznej, a trzecią są wody 
smakowe – mówi Karolina 
Załuska, ekspert ds. analiz 
sektorowych i rynków rol-
nych w Banku BGŻ BNP 
Paribas.

Średnia cena jednostkowa rynku  
detalicznego wody w roku 2018 wy-

niosła 1,09 zł/litr, co oznacza po-

nad jednoprocentowy wzrost rok do 
roku. Konsumpcja wody butelko-

wanej była o 3,3 proc. wyższa niż  
w roku poprzednim oraz o 13,5 proc. 
wyższa od średniej pięcioletniej  
i wyniosła 105,2 litra na osobę. Nadal  
jednak poziom konsumpcji wody bu-

telkowanej w Polsce jest niższy niż  
w krajach Europy Zachodniej UE.

Produkcja rośnie 
Sprzyjające uwarunkowania prze-

łożyły się na dalszy wzrost wolumenu 
produkcji wody butelkowanej w kraju. 
Według danych GUS, w zeszłym ro-

ku wyprodukowano 46,4 mln hektoli-
trów wód mineralnych i gazowanych 
niesłodzonych oraz niearomatyzowa-

nych, czyli o ponad 18 proc. więcej niż 
rok wcześniej i produkcja ta stanowiła 
61 proc. w całkowitej produkcji wód 
(wzrost udziału o 13 punktów procen-

towych w stosunku do roku poprzed-

niego). Jednocześnie zwiększyła się 
– o prawie 9 proc., do 36,7 mln hektoli-
trów – produkcja wód z dodatkiem cu-

kru i innych substancji słodzących lub 
smakowych. Analizując dane handlo-

we, należy stwierdzić, że prawie cała 
(99 proc.) polska produkcja wody kie-

rowana jest na rynek krajowy.
Wzrost wartości rynku wód butel-

kowanych w Polsce jest spowodowany 
silną potrzebą konsumentów. Według  
danych firmy Mintel, 35 proc. doro-

słych Polaków wypiło w 2018 roku 
więcej wody butelkowanej niż rok 
wcześniej. Przy tym aż 91 proc. tej 
grupy piło więcej wody, zastępując nią 
słodkie napoje typu cola czy napoje 
na bazie soków. Podobnie 70 proc. tej 
grupy Polaków, którzy wypili więcej 
wody butelkowanej, zastępowało nią 
napoje z kofeiną, tj. kawę czy herbatę.

„Pływające” witaminy
Kolejnym silnym trendem oddzia-

łującym na rynek wody jest potrze-

ba zwiększonego nawodnienia, a co 
za tym idzie stopniowe zyskiwanie na 
znaczeniu wód smakowych i funkcjo-

nalnych. Jak wynika z danych firmy 
Mintel, Polska odpowiada za 10 proc. 

wszystkich europejskich wód smako-

wych, co oznacza wzrost o 7 proc. od 
2017 roku. Ponadto 52 proc. konsu-

mentów wody butelkowanej w Pol-
sce deklaruje, że chce kupować wodę 
z witaminami, 37 proc. chce naby-

wać wodę butelkowaną ze 
składnikami zwiększający-

mi energię, a 10 proc. chce 
dodatku białka do wody. 
Dlatego też, odpowiadając 
na zainteresowanie konsu-

mentów, na polskim ryn-

ku pojawia się coraz wię-

cej wód butelkowanych  
z tego rodzaju deklaracjami 
na etykiecie.

Co z tym plastikiem?
Znaczącym trendem 

jest również obawa do-

tycząca opakowań wody butelko-

wanej. W społeczeństwie rośnie 
świadomość negatywnego wpływu 
jednorazowych plastikowych opa-

kowań wody butelkowanej na za-

nieczyszczenie środowiska. Według 
badań firmy Mintel, 44 proc. doro-

słych Polaków używa butelki wielo-

krotnego użytku, natomiast w gru-

pie 16-24-latków udział ten wzrasta 
do 56 procent. Ponadto 45 proc. pol-
skich dorosłych podziela pogląd, że 
woda butelkowana bardziej przyczy-

nia się do zanieczyszczenia tworzy-

wami sztucznymi niż inne napoje. 
Umacnianie się trendu do ponow-

nego napełniania butelek wielokrot-
nego użytku wodą z kranu, stanowi 
zagrożenie dla wody butelkowanej. 
Świadomi tego producenci wód bu-

telkowanych angażują się w ambitne 
cele zrównoważonego rozwoju oraz 
pojawiają się próby wykorzystywa-

nia butelek wielokrotnego użytku  
w tym segmencie rynku.  (in)

Przyszłość i innowacje

Polacy piją wodę. I dobrze

lają na wprowadzanie rozwiązań 
ratujących życie. 

Prof. Anna Król, dyrektor Cen-

trum Projektowego Fraunhofera dla 
Zaawansowanych Technologii Lek-

kich, działającego przy Politechnice 
Opolskiej, mówiła, że choć Centrum 
jest dopiero „na rozruchu” (działa od 
września ubiegłego roku), to już dziś 
współpracuje z około 20 firmami. Dy-

rektor Opolskiego Centrum Rozwoju 
Gospodarki Roland Wrzeciono pod-

kreślał natomiast, że opolskie firmy 
chętnie korzystają z możliwości wpro-

wadzania innowacyjnych rozwiązań, 
jakie dają fundusze unijne. 

(umwo)
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Panie i Panowie 

Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie!
Zapraszamy Państwa do promowania swoich samorządów na łamach 

miesięcznika „Gmina Polska. Krajowy Przegląd Samorządowy”. Nasz  
bezpłatny, wysokonakładowy periodyk wydawany jest we Wrocławiu 
przez doświadczony zespół, a gazeta dociera do czytelników pocztą, 
przez kuriera i wystawiana jest na stojakach m.in. w urzędach admini-
stracji publicznej i siedzibach instytucji, którym patronujemy. Trafiamy  
też do instytucji otoczenia biznesu i jesteśmy patronem medialnym 
m.in. Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, Wrocławskiego Teatru  
Komedia, wrocławskiego ogrodu zoologicznego, Muzeum Narodowego  
we Wrocławiu i imprez samorządowych organizowanych przez  
Międzynarodowe Targi Poznańskie. Wysyłamy też gazetę do wielu  
ośrodków polonijnych na wszystkich kontynentach.

Szanowni Państwo!
W XXI wieku nie da się nowocześnie zarządzać powiatem czy gminą  

bez ich promowania, pokazywania osiągnięć gospodarczych, walo-
rów turystycznych i rekreacyjnych, ale także planów i problemów. Tym  
właśnie od lat zajmuje się z powodzeniem „Gmina Polska”. W ubiegłej  
kadencji na naszych łamach promowało się wiele samorządów – w tym 
49 z Opolszczyzny i 97 z Dolnego Śląska, ale także z innych województw: 
m.in. Nowy Targ, Ełk, Gliwice, Zakopane, Bydgoszcz, Warszawa, Zawiercie,  
Gorzów Wielkopolski, Cisna, Hajnówka, Rewal, Białystok, Gniezno,  
Krynica-Zdrój, Piła i Kalisz.

Szanowni Państwo!
Nie zajmujemy się polityką. Znający nas włodarze wielu gmin i powia-

tów dobrze wiedzą, że jesteśmy rzetelni i uczciwi i że można na nas pole-
gać. Nie jesteśmy tani, nie jesteśmy drodzy – jesteśmy w sam raz. 

Zapraszamy do współpracy!

Z poważaniem
Redakcja „Gminy Polskiej. Krajowego Przeglądu Samorządowego”

53-441 Wrocław, ul. Manganowa 7/25
tel. 606 280 853

redakcja@gminapolska.com
www.gminapolska.com
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Rozmowa z RADOSŁAWEM 
RATAJSZCZAKIEM, prezesem 
ZOO Wrocław sp. z o.o.

– Wrocławski ogród zoologiczny 
wzbogaca się o lokatorów, których 
nazwy nawet trudno zapamiętać.

– Zapewne chodzi panu o sorko-

nosa, czyli inaczej ryjoskoczka ol-
brzymiego, który wygląda jak nasza 
przerośnięta ryjówka.

– Czy też jest tak drapieżny jak 
wszędobylska ryjówka, która poże-
ra na dobę pożywienie ważące trzy 
razy więcej niż sama waży?

– Jest mniej drapieżny, ale za to  
dużo większy od ryjówki, bowiem osią-

ga wielkość dużego szczura. Sorkonos 
ma bardzo długie i cieniutkie nóżki,  
jego nosek jest dłuższy od noska ryjów-

ki, ale ciągle czegoś szuka w podłożu.  
To przepiękne rudo-czarne zwierzątko.

– Skąd sorkonos przybył do 
Wrocławia?

– Z zoo w Rotterdamie. Przez ja-

kiś czas sorkonosy koczowały u nas 
na zapleczu, ale już awansowały na 

ekspozycję, przy której warto tro-

chę poczekać, bowiem zwierzęta te 
aktywne są w dzień. Owadożerne 
ryjówki mają opinię prymitywnych, 
owadożernych ssaków, który żyły już 
w czasach dinozaurów, ale sorkonos 
to całkiem inna sprawa, ponieważ 
pochodzi z rodziny afroteria.

– Czyli?
– Z rodziny, z której pochodzi rów-

nież na przykład afrykański słoń, ma-

nat i góralek. Zatem sorkonos wyglą-

dający jak przerośnięta 
ryjówka jest bardzo 
bliskim krewnym sło-

nia, a wcale nie ryjów-

ki. To bardzo dziwne 
zwierzątko. Młode ro-

dzą się bardzo samodzielne i mlekiem 
karmione są najwyżej przez tydzień. 
A był taki przypadek mniejszego ga-

tunku sorkonosa, gdzie matka zmarła 
podczas porodu i mały odchował się 
bez mleka…

– …przechodząc na 
pokarm stały?

– Właśnie tak. Sorko-

nosy rodzą się owłosione, 
od razu widzą i sprawnie 
biegają. W zasadzie już od 
pierwszego dnia po naro-

dzinach, poza matczynym 
mlekiem, natychmiast za-

czynają jeść pokarm stały. Krótko 
mówiąc, to zwierzątko ma mnóstwo 
niezwykłych cech i warto je trochę 
poobserwować.

– Co jeszcze jest ciekawego i no-
wego na wiosnę we wrocławskim  
ogrodzie?

– Niedawno urodził nam się ta-

kin złoty i są to pierwsze narodziny 
takina w Polsce i jedne z nielicznych  
w Europie. Bardzo się z tego cieszy-

my, a takiny otrzymają u nas w tym 
roku nowy wybieg. To pierwszy nasz 
takinowy przychówek, a w sumie ma-

my już pięć takinów. Zdajemy so-

bie też sprawę z tego, że wiosna już  
w pełni i niebawem nastąpi w zoo se-

ria narodzin. A 16 kwietnia otworzyli-
śmy nowy wybieg wilków, 10 maja ot-

worzymy wybieg wydr, a w czerwcu 
swój wybieg otrzymają takiny złote.

– Widać, że nie osiedliście 
na laurach, ponieważ zwierzę-

ca kolekcja we 
w r o c ł aw s k i m 
ogrodzie zoolo-
gicznym jest sy-
stematycznie po-
większana.

– Powiedziałbym raczej, że 
jest cyzelowana, bowiem nie 
idziemy na ilość, ale raczej na 
jakość. W naszym akwarium 
mamy m.in. świecące ryby, ale 

nie takie jak neonki, 
świecące światłem od-

bitym. Ryby te wy-

twarzają światło, żyją 
w rafie, w jaskiniach 
i wychodzą z nich 
na polowania tylko  
w nocy. Pod okiem 
mają taką niebieską 
kiełbaskę, z której co parę 

sekund – dla utrzymania w ciemnoś-
ciach kontaktu w stadzie – wydostaje 

się błysk, taki jak z lampy błyskowej. 
Tych niezwykle ciekawych ryb mamy 
trzydzieści.

– Zatem zapraszamy na wio-
snę do wrocławskiego ogrodu zoo-
logicznego na spotkania z bardzo 
ciekawymi gatunkami światowej 
fauny.

– Oczywiście zapraszam wszyst-
kich serdecznie.

Rozmawiał Sławomir Grymin 

Sorkonos – przerośnięta ryjówka

Sorkonos – inaczej ryjoskoczek olbrzymi – to przepiękne rudo-czarne zwierzątko Takiny złote w czerwcu przeprowadzą się na nowy wybieg 

Manaty – bliscy krewni sorkonosa 

Prezes Radosław Ratajszczak
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W NUMERZE

Czernica 10

Krośnice 6

Łódź 9

Międzybórz 8

Wrocław – Narodowe Forum Muzyki 4, 11

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy 7

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 5

Łódź – str. 9


