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– Po raz drugi realizujemy budżet obywatelski i wcielimy w życie trzy ciekawe pomysły naszych 
mieszkańców – informuje burmistrz Głubczyc ADAM KRUPA. – Dalej będziemy inwestować  
w nasz miejski park, ma powstać minipark linowy i jedno miejsce do rekreacji sportowej.  
Nasi seniorzy w domu dziennego pobytu zapragnęli mieć letnią, dużą altanę, a trzecim pomysłem 
obywatelskim jest postawienie przy Rynku (na zdjęciu) zegara wolnostojącego.  
To wszystko będzie dobrze służyć mieszkańcom.

Rozwijamy się coraz prężniej

Czerwcowy Smok  
i Motor Show już blisko

– W gminie Żórawina prowadzi się wiele działań zwiększających 
komfort życia mieszkańców. Od budowy chodników, dróg rowerowych, 
przez budowę i modernizację dróg gminnych, stanowiących  
często nowe połączenia między miejscowościami – podkreśla wójt  
JAN ŻUKOWSKI. – Ważne są inwestycje w infrastrukturę sportową  
(na zdjęciu: hala sportowa w Żórawinie) i place zabaw.  
Planuje się zagospodarowanie parków i miejsc publicznych.

– Siódmego czerwca zapraszamy do Żmigrodu na Dni Smoka oraz 
zorganizujemy na żmigrodzkim Rynku (na zdjęciu) Dzień Rodziny 
– uśmiecha się burmistrz ROBERT LEWANDOWSKI. – A 26 maja 
Motor Show, czyli zlot motocyklistów wszelkiej maści. W tym roku 
będziemy ich gościć na żmigrodzkim targowisku. Ruszamy także 
– co jest nowością dla małych i średnich miast – z projektem 
roweru miejskiego.

Imprezy kulturalne i sportowe to bardzo ważna część aktywności samorządu i mieszkańców gminy 
Wisznia Mała. – Mieliśmy już szóstą edycję naszej Wiszeńskiej za(Dy)szki, czyli biegu na dystansie 
10 km, który jak co roku został zorganizowany na leśnych trasach wokół Ligoty Pięknej – mówi wójt 
JAKUB BRONOWICKI. – Z dużą satysfakcją obserwuję rosnącą liczbę najmłodszych uczestników, 
którzy rywalizują na dystansach 1,5 km i 3 km. Na zdjęciu: start najmłodszych uczestników 
Wiszeńskiej za(Dy)szki, starterem jest wójt JAKUB BRONOWICKI. 

Na razie narzekać nie możemy
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Realizujemy 
pomysły mieszkańców
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Nie ma jak dobra komunikacja
– Utrzymujemy dobrą komunikację z mieszkańcami naszej gminy.  
To dobrze wpływa na poziom współpracy i szacunku między nami  
– ja znam potrzeby mieszkańców, a oni wiedzą, że w miarę możliwości 
finansowych zrobię wszystko, aby spełnić ich oczekiwania  
– mówi burmistrz Kątów Wrocławskich ŁUKASZ ZBROSZCZYK.
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Mity, fakty, opowiastki
W kwietniu wójt gminy Terespol 
Krzysztof Iwaniuk został 
przewodniczącym Związku Gmin 
Wiejskich RP – głosowało na niego  
183 delegatów, przy 42 głosach 
przeciwnych. Iwaniuk jest 
samorządowcem od roku 1990.  
Najpierw był burmistrzem Terespola,  
a po wydzieleniu gminy Terespol, 
od roku 1992 jest jej wójtem. 
W zeszłorocznych wyborach 
samorządowych wygrał w pierwszej 
turze, zdobywając 65,11 proc. głosów. 
Z wykształcenia jest inżynierem 
elektronikiem, ukończył Politechnikę 
Warszawską. „Łączy nas jeden cel – to,  
że samorząd gminny jest podstawą  
i solą ziemi. Wszyscy byśmy chcieli,  
aby samorząd gminny – jako najbardziej 
elementarny, bez którego nie 
wyobrażamy sobie Rzeczypospolitej –  
nie był administracją świadczącą,  
ale elementem władzy publicznej,  
który przede wszystkim odpowiada  
za rozwój cywilizacyjny” – powiedział po 
ogłoszeniu wyborów Krzysztof Iwaniuk.

• • •
Aż 255 polskich miast otrzyma pieniądze 
z Funduszy Norweskich i Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego na wsparcie 
ochrony środowiska, spraw społecznych 
i gospodarczych. Program „Rozwój 
Lokalny” jest adresowany do małych  
i średnich miast wyłonionych przez  
Polską Akademię Nauk jako ośrodki  

z najtrudniejszą sytuacją społeczno- 
-gospodarczą w kraju. Planowane jest 
przeprowadzenie konkursu  
i wdrożenie kilkunastu kompleksowych, 
zintegrowanych horyzontalnych 
projektów rozwojowych o wartości  
3-10 mln euro każdy. Oprócz 
podniesienia jakości życia 
mieszkańców miast, celem realizacji 
projektów jest wypracowanie takich 
narzędzi i rozwiązań, które będą 
rozpowszechniane wśród wszystkich 
samorządów. Pieniądze na rozwój 
polskich miast pochodzą z Funduszy 
Norweskich i EOG, czyli specjalnej puli 
środków finansowych, które Norwegia, 
Islandia i Liechtenstein przyznały 
kilkunastu państwom Europy Środkowej 
i Południowej oraz krajom bałtyckim.  
W zamian za to te trzy kraje mają 
dostęp do rynku wewnętrznego 
Unii Europejskiej, mimo że nie są jej 
członkami. Głównym celem Funduszy 
Norweskich i EOG jest zmniejszenie 
różnic ekonomicznych i społecznych 
w obrębie EOG oraz wzmacnianie 
stosunków dwustronnych pomiędzy 
państwami-darczyńcami a państwem- 
-beneficjentem. Za koordynację 
wdrażania Funduszy Norweskich i EOG 
w Polsce odpowiada Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju, współpracując 
przy tym z Biurem Mechanizmów 
Finansowych w Brukseli. Poszczególne 
programy III edycji Funduszy będą 

wdrażane przez polskie instytucje 
publiczne, a wyjątek stanowią 
– podobnie jak w poprzednich 
edycjach – obszary „Społeczeństwo 
obywatelskie” oraz „Dialog społeczny 
– godna praca”, które będą zarządzane 
przez darczyńców (odpowiednio 
przez brukselskie Biuro Mechanizmów 
Finansowych oraz Innovation Norway). 
Program opiewa na sumę 117,6 mln euro, 
z czego 15 proc., czyli 17,6 mln euro,  
to wkład krajowy.

• • •
W Olsztynie radni przegłosowali 
poprawkę do statutów miejskich 
żłobków, która zamyka drogę do tych 
placówek dzieciom, które nie przyjęły 
obowiązkowych szczepień. Jak fatalne 
skutki może przynieść brak szczepień  
– nawet tych nieobowiązkowych – 
pokazał przykład sześciolatki spod 
Szczytna, która zmarła niedawno  
w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie na 
skutek powikłań po ospie wietrznej. 
Obostrzenia dotyczące żłobków to 
jednak gest symboliczny. Podobnych 
ograniczeń nie można wprowadzić  
w przedszkolach, a do nich uczęszcza 
znacznie więcej dzieci. O zmianę 
przepisów walczą autorzy inicjatywy 
obywatelskiej „Szczepimy, bo myślimy”.

• • •
Niemal 160 tys. osób czeka w Polsce  
na przyznanie mieszkania, a tylko  
w miastach doliczono się prawie 50 tys. 

pustostanów. Nowe inwestycje i remonty 
to prawdziwa rzadkość, bowiem 
gminom brakuje na to pieniędzy. Warto 
podkreślić, iż 29 największych polskich 
miast wydało w roku 2016 w sumie  
34 mln zł na odszkodowania dla osób, 
którym nie były w stanie zapewnić 
mieszkania. A było ich z końcem 
analizowanego roku prawie 160 tysięcy. 
Jednocześnie zadłużenie lokatorów, 
którzy zajmują mieszkania społeczne, 
przekroczyło wówczas 3 mld złotych.

• • •
Dziewiątego czerwca mieszkańcy 
dolnośląskiej gminy Rudna ponownie 
będą wybierać wójta, ponieważ obecny 
włodarz gminy utracił mandat wskutek 
prawomocnego wyroku za przestępstwo 
wyborcze popełnione przez niego  
w roku 2014. Prawomocny wyrok  
w sprawie wójta gminy Rudna zapadł  
14 marca, a Sąd Okręgowy w Legnicy 
utrzymał wówczas wyrok Sądu 
Rejonowego w Lubinie z dnia 10 lipca 
2018 roku, w którym wójt Władysław 
Bigus został uznany za winnego 
przestępstwa przeciwko wyborom 
samorządowym z roku 2014. Wójtowi 
zarzucono, iż w związku z wyborami 
samorządowymi nie dopełnił 
ciążącego na nim obowiązku i wpisał 
na listę głosujących w gminie 16 osób 
nieuprawnionych, działając w ten sposób 
na szkodę interesu publicznego.  
Sąd Rejonowy w Lubinie wymierzył 
wójtowi karę siedmiu miesięcy 
pozbawienia wolności z warunkowym 
zawieszeniem na dwa lata  
oraz grzywnę w wysokości 6 tys.  zł.

• • •
Prawie sto samorządów zawnioskowało 
do Głównego Inspektoratu Transportu 
Drogowego o zainstalowanie 
fotoradarów na ich terenie.  
GITD, realizujący projekt „Zwiększenie 
skuteczności i efektywności systemu 
automatycznego nadzoru nad ruchem 
kołowym”, współfinansowany ze 
środków finansowych Unii Europejskiej, 
planuje zakup 358 nowych urządzeń 
rejestrujących, w tym 111 urządzeń, 
które zostaną zainstalowane w nowych 
lokalizacjach (fotoradary stacjonarne  
i mobilne, odcinkowe pomiary  
prędkości, rejestratory przejazdu  
na czerwonym świetle zamontowane 
również na przejazdach kolejowych). 
Z kolei 247 urządzeń przeznaczonych 
będzie do zainstalowania w dotychczas 
wykorzystywanych lokalizacjach 
– sukcesywnie wymieniane będą 
najstarsze i wyeksploatowane już 
urządzenia funkcjonujące w ramach 
sytemu CANARD GITD. Na razie GITD 
ogłosił przetarg na przeprowadzenie 
analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, uwzględniając przyczyny 
wypadków i kolizji drogowych.  
Nowy system ma objąć swoim zasięgiem 
wszystkie kategorie dróg publicznych,  
a instalacje nowych urządzeń  
w nowych lokalizacjach zgodnie  
z przyjętymi założeniami powinny 
rozpocząć się w trzecim kwartale roku 
2020. Koszty realizacji projektu to  
162 mln zł, z czego dofinansowanie unijne 
wyniesie 85 proc., czyli 137,7 mln zł.

Podglądacz samorządowy
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w sprawie budowy zapór i suchych 
zbiorników przeciwpowodziowych 
na ternie Ziemi Kłodzkiej. Według 
planu na terenie Radochowa miał-
by powstać suchy zbiornik o po-
wierzchni 64 hektarów. Ich zda-
niem jego budowa doprowadziłaby 
do nieodwracalnych zmian w przy-
rodzie. Poza tym ludzie straciliby 

swoje pola, domy… Według sza-
cunkowych danych, przesiedlone 
miałyby być 124 osoby. Mieszkań-
cy byli też oburzeni, że nikt z nimi 
nie konsultował pomysłów inwesty-
cyjnych. Twierdzili, że próbuje się 
przed nimi ukryć działania, które 
zrujnują ich życie, a jednocześnie 
niszcząco wpłyną na walory przy-
rodnicze regionu. 

Uwagi samorządowców
W ubiegłym miesiącu burmistrz 

Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma 
zorganizowała dla radnych z gmi-
ny spotkanie dotyczące „Projek-
tu Ochrony Przeciwpowodziowej 
Dorzecza Odry i Wisły”. Wstępne 
opracowanie ewentualnej budowy 
zbiorników przeciwpowodziowych 
na Ziemi Kłodzkiej przez Wody 
Polskie dotyka również gminy by-
strzyckiej. Burmistrz Renata Surma 
poinformowała, że gmina Bystrzy-
ca Kłodzka wystą-
pi do Państwowe-
go Gospodarstwa 
Wodnego Wody 
Polskie ze swo-
ją opinią. Wskaże  
w niej swoje uwa-
gi oraz zastrzeże-
nia, akcentując ne-
gatywne skutk i 
społeczne i gospo-
darcze analizowa-
nego przedsięwzięcia  
i jego wariantów. 
A na razie władze 
samorządowe Bystrzycy Kłodzkiej 
będą oczekiwały informacji od Wód 
Polskich o tym, kiedy faktycznie 
rozpoczną się konsultacje społecz-
ne, aby wspólnie z mieszkańcami 

publicznie móc wypowiedzieć się 
na ten ważny temat.

Dezinformacja i oburzenie
Również w kłodzkim starostwie 

odbyło się spotkanie dotyczące bu-
dowy kolejnych suchych zbiorników. 
Jego efektem jest pismo władz Sta-
rostwa Powiatowego w Kłodzku do 

Państwowego Gospodarstwa Wodne-
go Wody Polskie Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 
Czytamy w nim m.in.: 

„Projekt koncepcji budowy 9 su-
chych zbiorników przeciwpowodzio-
wych przedstawiony na spotkaniu  

w Kłodzku w dniu 
22 marca 2019 r. 
przez zespół pro-
jektowy SWECO 
oraz przedstawicieli 
RZGW we Wrocła-
wiu wywołał dezin-
formację w zakresie 
faktycznych potrzeb 
lokalnej społeczno-
ści co do ochro-
ny przeciwpowo-
dziowej, oburzenie  
w odniesieniu do 
pominięcia aspek-

tów dziedzictwa kulturowego i ochro-
ny zabytków oraz sprzeciw władz 
gmin i miast, wobec pominięcia ana-
lizy ekonomicznej związanej z in-
westycjami infrastrukturalnymi na 

terenie gmin powiatu kłodzkiego, wy-
konanymi w ostatnich latach, a tak-
że uzasadnione obawy mieszkańców 
przed przymusowym wysiedleniem.

Informacje zebrane przez Zarząd 
Powiatu Kłodzkiego z gmin oraz po-
szczególnych miejscowości objętych 
»Projektem Ochrony Przeciwpowo-
dziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. 
Analiza możliwości zwiększenia re-
tencji powodziowej w Kotlinie Kłodz-
kiej«, jednoznacznie przemawiają  
w chwili obecnej za negatywnym za-
opiniowaniem przez władze Powiatu 
Kłodzkiego zaproponowanej koncep-
cji budowy zbiorników przeciwpowo-
dziowych oraz wskazują, że równie 
negatywny jest odbiór społeczeństwa 
lokalnego.”

Krytycznie na pomysły budowy 
kolejnych suchych zbiorników zare-
agowały również władze Stronia Ślą-
skiego. Burmistrz Dariusz Chromiec 
negatywnie zaopiniował koncepcję 
budowy kolejnych dużych zbiorni-

ków retencyjnych na Ziemi Kłodzkiej,  
w tym dwóch w gminie strońskiej.  
Jak podkreśla w piśmie przekazanym 
senatorowi Aleksandrowi Szwedowi, 
wiąże się to z koniecznością wysied-
lenia sporej liczby rodzin z obsza-
rów przewidzianych na te zbiorniki.  
Niezależnie od tego w niwecz poszły-
by koszty poniesione przez gminę  
w ostatnich latach na budowę kolek-
tora sanitarnego z Bielic do Stronia 
Śląskiego czy sieć wodociągową i ka-
nalizacyjną w Starej Morawie i Klet-
nie. W sumie to kilkanaście milionów 
złotych. 

Ludzie mówią „nie” 
W pierwszych dniach maja odby-

ło się również spotkanie w Starym 
Gierałtowie. Mieszkańcy trzech so-
łectw: Starego Gierałtowa, Nowego 
Gierałtowa i Goszowa wysłuchali 
wykładu dra Artura Kwaśniewskiego  
z Politechniki Wrocławskiej o histo-
rii osadnictwa w tym rejonie i o tym, 
dlaczego należy chronić rozciągającą 
się tam dolinę. Jednocześnie ponad 

120 osób uczestniczących w zebraniu 
jednogłośnie przyjęło uchwałę, w któ-
rej zdecydowanie sprzeciwia się budo-
wie suchego zbiornika „Goszów” oraz 
wyraża zaniepokojenie zamierzenia-
mi budowy kolejnych suchych zbior-
ników na Ziemi Kłodzkiej.

Zdaniem mieszkańców budowa 
suchego zbiornika przyniosłaby ne-
gatywne skutki społeczne i ekono-
miczne, nieodwracalną dewastację 
środowiska naturalnego oraz nieosza-
cowane straty kulturowe. Obecnie  
w czaszy projektowanego zbiorni-
ka kilkanaście podmiotów prowa-
dzi działalność gospodarczą. Istnie-
je dobrze rozwinięta agroturystyka  
i atrakcyjna baza noclegowa. Na tere-
nie planowanego zbiornika ze środ-
ków publicznych dokonane zostały 
inwestycje w zakresie infrastruktu-
ry, wykonano kolektor ścieków, li-
nię światłowodowo-telekomunikacyj-
ną, modernizację energetycznej sieci 
przesyłowej. Poczyniono inwestycje 
indywidualne, wybudowane zostały 
nowe budynki, wydano pozwolenia 
na kolejne budowy, zgodnie z miej-
scowym planem zagospodarowania. 
Wiele działających firm przeznaczyło 
znaczne środki na rozwijanie prowa-
dzonej działalności. Zaprzepaszczony 
zostałby dorobek życia wielu pokoleń. 

W podjętej uchwale mieszkańcy 
zaznaczają też, że znaczna liczba ist-
niejących tu budynków ma wartość 
historyczną, potwierdzoną wpisem 
do wykazu zabytków. Część z nich 
została odrestaurowana przez władze 
samorządowe, lokalne stowarzysze-
nia i osoby prywatne. Są na tym tere-
nie istotne dla infrastruktury społecz-
nej kaplice oraz odremontowany przy 
udziale środków unijnych dawny dom 
ludowy, z drugiej połowy XIX wieku.

Prawdopodobnie mobilizacja lo-
kalnych społeczności i podejmowane 
uchwały sprawiły, że pojawiło się tak-
że stanowisko PGW Wody Polskie,  
w którym czytamy m.in., że „w obec-
nych planach inwestycyjnych nie są 
ujęte żadne zadania związane z bu-
dową kolejnych nowych tzw. suchych 
zbiorników w Kotlinie Kłodzkiej. Nie-
mniej jednak będą realizowane inne 
działania techniczne, związane z po-
prawą ochrony przeciwpowodziowej 
Kotliny Kłodzkiej, tj. modernizacja ist-
niejącej zabudowy regulacyjnej”.

Mieszkańców to nie przekonu-
je. Czują się zagrożeni i niepewni  
o swoją przyszłość. Również liczni sa-
morządowcy z niepokojem oczekują 
decyzji, które oby nie zniszczyły jed-
nego z piękniejszych regionów Polski. 
Na dowód pokazują uwagi Koalicji 
Ratujmy Rzeki do koncepcji „Anali-
za zwiększenia retencji powodziowej 
w Kotlinie Kłodzkiej”…

Do sprawy wrócimy.
Tomasz Miarecki

Od co najmniej  
kilkunastu tygodni  
na Ziemi Kłodzkiej  
duże podenerwowanie.  
Pomysł budowy 
kolejnych suchych 
zbiorników w tym  
rejonie spotkał się  
z protestami licznych 
samorządowców, 
mieszkańców, organizacji 
społecznych.

Wszyscy jeszcze pamiętamy po-
wodzie, jakie dotknęły między in-
nymi Dolny Śląsk w 1997 i 1998 
roku. Woda zalewała wówczas 
południową i zachodnią Polskę,  
Czechy, wschodnie Niemcy, północ-
no-zachodnią Słowację oraz wschod-
nią Austrię. Powódź w 1997 roku 
była wyjątkowa w historii Polski  
– w dorzeczu górnej Odry fala po-
wodziowa przekroczyła o 2-3 metry  
najwyższe notowane dotąd stany 
wód. W dorzeczu Wisły powódź 
miała łagodniejszy przebieg wobec 
niższych opadów i mniejszego przy-
boru wód. Dodatkowo w dorzeczu 
Odry problem się spotęgował, po-
nieważ rzeki są tu w znacznej mie-
rze uregulowane, a niedrożność ich 
koryt, zły stan techniczny urządzeń 
hydrotechnicznych i m.in. powojen-
na zabudowa polderów pogorszyły 
sytuację. Do tego doszły poważne 
problemy związane z wcześniej-
szym informowaniem mieszkańców 
o tym, co może się wydarzyć.

Pomysły na wielką wodę
Po tej powodzi rozpoczęły się 

działania mające w przyszłości ogra-
niczać skutki żywiołów. Ograniczać, 
bo wyeliminować ich się nie da.  
Natura rządzi się swoimi prawa-
mi, a człowiek w konfrontacji z nią  
musi działać, minimalizując nega-
tywne dla siebie skutki, ale musi to 
być działanie mądre.

Jednym z działań mających 
w przyszłości chronić Ziemię  
Kłodzką jest plan budowy na tym 
terenie kilkunastu tzw. suchych 
zbiorników. Stosunkowo niedaw-
no w powiecie kłodzkim rozpoczę-
to już budowę czterech zbiorników.  
Powstają na terenie Boboszowa, 
Roztok, Szalejowa Górnego i Kros-
nowic. Mają powstać do końca 2021 
roku, a koszt ich budowy to około 
500 milionów złotych. 

Podobno mogą jednak nie być 
wystarczające. Dlatego Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki  
Wodnej we Wrocławiu w dalszym 
ciągu prowadzi badania nad mak-
symalnym zwiększeniem zabezpie-
czenia dla okolic Kłodzka. Jednym 
z pomysłów jest budowa kolejnych 
suchych zbiorników. I te właśnie po-
mysły budzą sprzeciw wielu lokal-
nych społeczności.

Nie chcą wysiedleń
Między innymi mieszkańcy  

Radochowa, obawiający się o swój 
dobytek, zorganizowali spotkanie 

Ziemia Kłodzka
– czas niepewności

We wtorek 7 maja rozpoczął się 
cykl spotkań informacyjnych 
realizowanych przez PGW 
Wody Polskie. Pierwsze 
zaplanowano w Nagodzicach, 
ale ostatecznie ze względu na 
duże zainteresowanie zostało 
przeniesione do Ośrodka 
Kultury w Międzylesiu. 
Mieszkańcy mówią, że nie 
usłyszeli konkretnych 
informacji, a niepokój  
wciąż w nich pozostaje. 

Są plany, by tutaj powstał suchy zbiornik „Goszów” 
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Czy przetrwają gospodarstwa agroturystyczne w okolicach Starego Gierałtowa? 
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6.09.2019, piątek, godz. 19.00
Kolegiata Świętego Krzyża 

i św. Bartłomieja
Hymny Kościoła koptyjskiego

Wykonawcy:
Michael Ghattas – dyrygent
Radi Morcos – kantor 
Coptic Orthodox Church Choir of Sacred  
Music
Program: 
Hymny Kościoła koptyjskiego

7.09.2019, sobota, godz. 17.00
NFM, Sala Czerwona
Domenico Scarlatti 

– Ptolemeusz i Aleksander
Wykonawcy:
Jarosław Thiel – dyrygent
Soliści
Wrocławska Orkiestra Barokowa
Program:
Domenico Scarlatti Tolomeo e Alessan-
dro – opera w wersji koncertowej

7.09.2019, sobota, godz. 20.30
NFM, Sala Główna

Israel Philharmonic Orchestra 
& Zubin Mehta | 

Mahler – III Symfonia
Wykonawcy:
Zubin Mehta – dyrygent
Mihoko Fujimura – mezzosopran 
Chór NFM
Agnieszka Franków-Żelazny – kierow-
nictwo artystyczne Chóru NFM
Chór Chłopięcy NFM
Małgorzata Podzielny – kierownictwo 
artystyczne Chóru Chłopięcego NFM
Israel Philharmonic Orchestra

Program:
Gustav Mahler III Symfonia

8.09.2019, niedziela, godz. 16.30
Kościół pw. św. Stanisława, 

św. Doroty i św. Wacława
Beatum incendium 

| Średniowieczne manuskrypty
Wykonawcy:
Pedro Memelsdorff – kierownictwo  
artystyczne
Mala Punica
Program:
Johannes Ciconia – motety; anoni-
mowe dzieła ze średniowiecznych 
manuskryptów (m.in. Codex Faenza  
i Buxheimer Orgelbuch) 

8.09.2019, niedziela, godz. 20.00
Kolegiata Świętego Krzyża 

i św. Bartłomieja
W cieniu Świętej Góry Athos

| Greek Byzantine Choir
Wykonawcy:
Georgios Konstantinou – dyrygent 
Greek Byzantine Choir
Program:
Utwory ku czci Bogurodzicy, trady-
cyjna muzyka ze Świętej Góry Athos  
i dzieła bizantyjskiego mistrza Ioannisa 
Koukouzelisa

9.09.2019, poniedziałek, godz. 19.00
NFM, Sala Czarna

Baśnie. W poszukiwaniu 
tożsamości – koncert 

w ramach MusMA
Wykonawcy:
Jessica Bäcklund – sopran

Elin Lannemyr – alt
Love Tronner – tenor
David Wijkman – baryton
Stina Ekblad – narrator
Program:
Krzysztof Rau Foam 
Jean-François Jung The Formidable Mill 
Andrea Tarrodi Vintergatan (The Milky 
Way) 
Liesbeth Decrock I Am
Aart Strootman Once Upon a Two  
Times Three

10.09.2019, wtorek, godz. 19.00
Kolegiata Świętego Krzyża 

i św. Bartłomieja
Śródziemnomorska mozaika

| chorał mozarabski
Wykonawcy:
Marcel Pérès – kierownictwo artystyczne
Ensemble Organum
Program:
Chorał mozarabski z udziałem maro-
kańskich śpiewaków z tradycji Samaa

11.09.2019, środa, godz. 19.00
Kościół pw. św. Marii Magdaleny,

katedra Kościoła 
polskokatolickiego

Dixit Dominus – od Wenecji 
do Neapolu

Wykonawcy:
Giulio Prandi – dyrygent
Soliści 
Coro e Orchestra Ghislieri 
Program:
Giovanni Battista Pergolesi Msza  
D-dur
Niccolò Jommelli Miserere a 4 per  
S. Pietro in Roma 
Antonio Vivaldi Dixit Dominus RV 594

12.09.2019, czwartek, godz. 19.00
Kościół Uniwersytecki 

pw. Najświętszego Imienia Jezus
Alessandro Scarlatti 
– dzieła odnalezione

Wykonawcy:
Paolo Da Col – dyrygent
Odhecaton

Program:
Alessandro Scarlatti Missa defunctorum, 
Magnificat 

13.09.2019, piątek, godz. 19.00
NFM, Sala Główna

Vivaldi – Judyta triumfująca
Wykonawcy:
Giovanni Antonini – dyrygent
Il Giardino Armonico
Soliści
Chór NFM 
Agnieszka Franków-Żelazny – kierow-
nictwo artystyczne Chóru NFM
Program:
Antonio Vivaldi Juditha triumphans  
– oratorium RV 644

14.09.2019, sobota, godz. 17.00
NFM, Sala Czerwona

Pieśni z lasów i pól 
| Tradycyjna polska muzyka ludowa
Wykonawcy: Joanna Janik, Oliwia  
Łuszczyńska, Zofia Tarasiewicz, Feliksa 
Cierlik, Michalina Mrozik – śpiew
Góralski Teatr Pieśni „Dunawiec”  
ze Zbylutowa
Zespół „Waliszowianie” z Nowego  
Waliszowa
Zespół Łemkowski „Łastiwoczka”  
z Przemkowa
Zespół „Gościszowianie” z Gościszowa 
(gm. Nowogrodziec)
Program:
Tradycyjna polska muzyka ludowa

14.09.2019, sobota, godz. 20.00
Kościół Uniwersytecki 

pw. Najświętszego Imienia Jezus
Weneckie inspiracje

Wykonawcy:
Andrzej Kosendiak – dyrygent
Wrocław Baroque Ensemble
Program:
Mikołaj Zieleński

15.09.2019, niedziela, godz. 16.00
Synagoga pod Białym Bocianem

Sud, sud – muzyczna podróż 
z Rzymu za Morze Śródziemne

Wykonawcy:
Giovanni Sollima – wiolonczela
TBA – wiolonczela 
TBA – teorba 
Program:
Muzyka barokowa, folkowa i współcze-
sna Południa:
Giovanni Battista Costanzi Sinfonia  
B-dur na wiolonczelę i b.c.
Eliodoro Sollima Sonata 1959 na wio-
lonczelę
Giulio de Ruvo Romanella, Ciaccona,  
Tarantella na wiolonczelę
Bartolomé de Selma y Salaverde  
Fantasia V na wiolonczelę i b.c.
Moj e bukura more (tradycyjna melodia 
albańska z Sycylii) na wiolonczelę
Iannis Xenakis Kottos na wiolonczelę
Zèzèzè (śpiew Ngòmbì z Afryki Środko-
wej) na wiolonczelę 
Francesco Scipriani Toccata V na wio-
lonczelę i b.c.
Giovanni Sollima Lamentatio na wio-
lonczelę
Santu Paulu (melodia tradycyjna  
z okolic Salento) na wiolonczelę i b.c.

15.09.2019, niedziela, godz. 19.00
NFM, Sala Główna

Summertime – Porgy and Bess
Wykonawcy:
Wayne Marshall – dyrygent
Angela Renée Simpson – sopran 
Indira Mahajan – sopran 
Ronald Samm – tenor 
Kevin Short – baryton
Hertfordshire Chorus 
David Temple – kierownictwo arty-
styczne Hertfordshire Chorus
NFM Filharmonia Wrocławska 
Program:
George Gershwin Porgy and Bess  
– opera w wersji koncertowej

Bilety na koncerty festiwalowe są 
do nabycia w kasach NFM oraz na 

www.nfm.wroclaw.pl

Organizator zastrzega sobie możli-
wość dokonania zmian w programie.

Tegoroczna Wratislavia 
Cantans zwraca się w stronę 
Południa: przygląda się 
nieustannie napływającym 
stamtąd inspiracjom, obserwuje 
przenikanie się tradycji, 
poszukuje w tym regionie źródeł 
naszej współczesnej kultury.

Zobaczymy, jak wiele rytów reli-
gijnych powstałych w obrębie chrze-
ścijaństwa swój początek miało na 
Południu. Tegoroczną edycję zainau-
guruje muzyka Kościoła 
koptyjskiego, założonego  
w Egipcie. Dwa dni później 
zabrzmi chorał bizantyj-
ski pochodzący z Kościoła  
prawosławnego w Grecji.  
Marcel Pérès z Ensemble 
Organum i artystami z Ma-
roka zaprezentuje mozarab-

ski śpiew funkcjonujący w Kościele 
katolickim na Półwyspie Iberyjskim 
w czasach Maurów. Koncertem z typo-
wo południowymi elementami będzie 
program Giovanniego Sollimy, łączą-
cy utwory kompozytorów związanych  
z Neapolem z rdzenną muzyką z Afryki.

Naturalnie nasuwa się pytanie  
o muzykę z Północy. Odpowiedzią jest 
program koncertu Baśnie. W poszu-
kiwaniu tożsamości – zetkniemy się 
przede wszystkim z twórczością ni-
derlandzką i skandynawską. Bardzo 

interesuje mnie program  
z polskim folklorem. 

Południe to oczywiście 
także twórczość włoska. 
Z Il Giardino Armonico  
i solistami zaprezentuję ora-
torium Vivaldiego Juditha 
triumphans. Koncert Coro  
e Orchestra Ghislieri pod 

batutą Giulia Prandiego jest jakby po-
dróżą z Wenecji do Neapolu, z któ-
rym związani byli Giovanni Battista 
Pergolesi i Niccolò Jommelli – przed-

stawiciele awangardy w muzyce  
XVIII wieku. Zespół Odhecaton  
z Paolem da Colem wykona niedawno 
odkryte dzieła sakralne Alessandra  

Scarlattiego. Poznamy odnalezioną  
w XXI wieku operę Tolomeo  
e Alessandro Domenica Scarlattiego, 
syna Alessandra. Mala Punica pod 
kierownictwem Pedra Memelsdorffa 
przedstawi dzieła z zabytkowych ma-
nuskryptów: utwory anonimowe oraz 
kompozycje Johannesa Ciconi. Kom-
pozytorem czerpiącym z nowinek po-
jawiających się w sztuce włoskiej był 
Mikołaj Zieleński, sięgający między 
innymi do muzyki polichóralnej. 

Już drugiego dnia festiwalu usły-
szymy angażujące wielkie siły wy-
konawcze dzieło – III Symfonię  
Mahlera. Zubin Mehta stanie za pul-
pitem dyrygenckim na miesiąc przed 
planowanym przejściem na artystycz-
ną emeryturę. Festiwal zakończy jed-
na z największych oper XX wieku: 
Porgy and Bess George’a Gershwina,  
dzieło łączące klasyczną formę  

z jazzem, spirituals i folklorem.  
Jestem szczęśliwy, że na festiwalu wy-
stąpi Wayne Marshall, główny dyry-
gent WDR Funkhausorchester Köln, 
autor wersji koncertowej opery, którą 
usłyszymy, przygotowanej w porozu-
mieniu z Gershwin Foundation.

Giovanni Antonini
Dyrektor artystyczny  

Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans 
im. Andrzeja Markowskiego

54. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans 
im. Andrzeja Markowskiego Wrocław      6-15 września 2019      POŁUDNIE

Giovanni Antonini
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Kąty Wrocławskie

Urząd Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie

Rynek-Ratusz 1
55-080 Kąty Wrocławskie

tel. 71 390 72 00, 71 390 72 06
fax 71 390 72 01

urzad@katywroclawskie.pl
www.katywroclawskie.pl

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

Rozmowa  
z ROMANEM POTOCKIM, 
starostą wrocławskim 

– To już tradycja, że raz w ro-
ku wszyscy najważniejsi politycy 
szczebla centralnego, samorządow-
cy, przedstawiciele biznesu i lokalni 
liderzy przyjeżdżają do Krakowa, 
żeby debatować o najważniejszych 
wyzwaniach i problemach lokalnej 
władzy. W tegorocznym V Euro-
pejskim Kongresie Samorządów, 
który odbył się w dniach 8-9 kwiet-
nia 2019 roku Powiat Wrocławski  
stanął na podium.

– Jest mi niezmiernie miło poin-
formować, że w Rankingu Finan-
sowym Samorządu Terytorialnego 
za rok 2018 – opublikowanym pod-
czas Europejskiego Kongresu Sa-
morządów – Powiat Wrocławski 
zajął naprawdę wysokie II miejsce  
w kategorii powiatów ziemskich. 
Jest to naprawdę ogromne wyróżnie-
nie, ponieważ porównanie dotyczyło  
314 powiatów ziemskich. Konkuren-
cja była ogromna. 

Ranking Finansowy Samorzą-
du Terytorialnego w Polsce 2018 to 
szczegółowa analiza gospodarności 
lokalnych władz oraz obraz sytuacji 
ekonomiczno-finansowej jednostek 

samorządu terytorialnego w Polsce na 
każdym szczeblu administracyjnym. 
Do rankingu brane były pod uwagę: 
udział dochodów własnych w docho-
dach ogółem, relacja nadwyżki ope-
racyjnej do dochodów ogółem, udział 
wydatków inwestycyjnych w wydat-
kach ogółem, obciążenie wydatków 
bieżących wydatkami na wynagro-
dzenia i pochodne od wynagrodzeń, 
udział środków europejskich w wy-
datkach ogółem, relacja zobowiązań 

do dochodów, udział podatku 
dochodowego od osób fizycz-
nych w dochodach bieżących.

– Władze Powiatu Wroc-
ławskiego mają naprawdę 
wiele powodów do zadowole-
nia – jesteście bardzo wysoko 
oceniani, od wielu lat szybko 
rośnie budżet samorządu, pod 
względem jakości zarządzania 
finansami samorząd plasuje 
się na najwyższych pozycjach  
w wielu różnych klasyfikacjach.  
Jak będzie pod tym względem 
w kolejnych latach?

– Z danych Ministerstwa  
Finansów za rok 2018 wynika, że 
jesteśmy jednym z najbogatszych 
w kraju. Budżet Powiatu Wroc-
ławskiego z roku na rok bije re-
kordy. W 2018 roku osiągnął już 

poziom ponad 170 milionów złotych  
i tym samym stał się największym bu-
dżetem w historii tego samorządu. 

Wśród polskich samorządów pod 
względem zdolności kredytowej pla-
sujemy się na 6. miejscu. Mamy więc 
bardzo duże możliwości partycypacji 
w różnego rodzaju przedsięwzięciach 
inwestycyjnych, w tym unijnych, gdzie 
przecież też wymagany jest wkład 
własny. To jest bardzo ważne zagadnie-
nie, wiele samorządów jest nadmiernie 

zadłużonych i przez to nie może wyko-
rzystywać środków unijnych.

– Co mieszkańcy mają z tego,  
że ich powiat jest na drugim miej-
scu w ogólnopolskim rankingu?

– Mając coraz większe możliwo-
ści finansowe, staramy się coraz le-
piej wypełniać zadania w zakresie 
podnoszenia jakości życia mieszkań-
ców. Inwestujemy w oświatę, dopo-
sażenie szkół, pomoc społeczną, in-
frastrukturę drogową; 12 kwietnia br.  
w Kątach Wrocławskich dokonaliśmy 
uroczystego otwarcia Powiatowego 
Środowiskowego Domu Samopomo-
cy, Powiatowego Klubu Seniora oraz 
Mieszkania Chronionego. Budynek, 
w którym mieszczą się te placówki 
został gruntownie wyremontowany 
oraz pozbawiony barier architekto-
nicznych. 

Cały czas realizujemy bardzo uda-
ny program „Bezpieczna droga”, w ra-
mach którego, wspólnie z gminami, 
współfinansujemy budowę chodni-
ków przy drogach powiatowych. 

Bardzo zależy nam na dalszej inte-
gracji mieszkańców oraz kontynuacji 
promocji naszego regionu. Już niedłu-
go, bo na początku czerwca, rusza dru-
ga edycja akcji medycznych pn. „Biała 
Niedziela w Powiecie Wrocławskim”. 
Mieszkańcy kolejnych gmin Powiatu 

Takie sukcesy naprawdę cieszą
Wrocławskiego będą mogli nieodpłat-
nie przebadać się pod kątem choroby 
niedokrwiennej serca, zrobić EKG, 
zbadać poziom cholesterolu i glukozy, 
zmierzyć ciśnienie krwi, przebadać 
dermatoskopem znamiona, a potem 
skonsultować swoje wyniki z leka-
rzem oraz dietetykiem. Będą mogli 
skorzystać także z punktów konsulta-
cyjnych przygotowanych przez part-
nerów akcji, w tym m.in. NZF, Rzecz-
nika Praw Pacjenta, DCO, DKMS, 
RCKiK i wielu innych. Ten cykl  
cieszył się ogromnym zainteresowa-
niem, w tym roku także spodziewamy 
się dużej frekwencji i pozytywnego  
odzewu wśród mieszkańców.

(TS)

Starosta Roman Potocki
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Rozmowa z burmistrzem  
Kątów Wrocławskich 
ŁUKASZEM ZBROSZCZYKIEM

– Co, pana zdaniem, było naj-
ważniejsze w pierwszych miesią-
cach tego roku dla samorządu Mia-
sta i Gminy Kąty Wrocławskie?

– Początek zarządzania gmi-
ną w tej kadencji nie był łatwy, 
bowiem przyszliśmy na gotowy 
budżet, który zakładał znaczne 
zadłużenie. Od razu rozpoczęli-
śmy prace zmierzające do korek-
ty budżetu, chcąc wydawać mniej 
więcej na poziomie budżetowych 
wpływów i, używając kolokwiali-
zmu, ścięliśmy wydatki o 17 mln zł.  
Taka finansowa gimnastyka zmie-
rzała również ku temu, aby uru-
chomić dodatkowe środki finanso-
we na przyszłe inwestycje.

– Co było najtrud-
niejsze?

– Pokazanie tego, że 
burmistrz może się komu-
nikować, otwarcie pokazy-
wać to, co robi, i że może 
być dostępny dla miesz-
kańców, a urząd nie jest 
pałacem ze szklanym sufi-
tem, który trzeba z trudem 
przebijać. Tak było pod-
czas kampanii wyborczej 
i po niej, i do dzisiaj utrzy-
mujemy dobrą komunika-
cję z mieszkańcami naszej 
gminy. To dobrze wpły-
wa na poziom współpracy 
i szacunku między nami  
– ja znam potrzeby mieszkańców,  
a oni wiedzą, że w miarę możliwo-
ści finansowych zrobię wszystko,  
aby spełnić ich oczekiwania.

– Czego przede wszystkim 
oczekuje kącka społeczność?

– Gmina Kąty Wrocławskie jest 
gminą zamożną, jesteśmy plasowani 
wysoko w różnych rankingach i tak 
jesteśmy postrzegani na zewnątrz,  
a przed kilkunastu laty zwyciężyli-
śmy nawet w rankingu „Rzeczpospo-
litej” na najgospodarniejszą gminę  
w Polsce. Ale te osiągnięcia nie prze-
kładają się na odczucia mieszkańców 
i sądzę, że niewielu z nich powie dzi-
siaj: „Jestem dumny z tego, że miesz-
kam w gminie Kąty Wrocławskie”.

– Dlaczego?
– Ponieważ choć jest to gmi-

na bardzo atrakcyjna, piękna, zie-
lona, położona blisko Wrocławia  
i idealna do zamieszkania, to bory-
ka się równocześnie z problemami 
wewnętrznymi, np. z komunikacją. 
Obowiązkiem naszym jest m.in. 
dowożenie ludzi do Wrocławia. 
Przedtem dowożeni byli prawie do 
centrum miasta, ale teraz będziemy 
dowozić mieszkańców na obrze-
ża aglomeracji, do punktów prze-
siadkowych Park&Ride, na pętle  
i węzły komunikacyjne – i stamtąd 
nasi mieszkańcy będą korzystać  
z komunikacji wrocławskiej. To po-
zwoli oszczędzić czas i pieniądze.

– Jakie macie priorytety inwe-
stycyjne?

– Jest ich masa, a jednym z naj- 
istotniejszych jest kanalizacja. 
Ze Smolca wszystkie ścieki były 
transportowane do Kątów Wroc-
ławskich, generowało to duże kosz-
ty ich obsługi, co musimy zmienić, 
transferując je do Wrocławia, a po-
nadto trzeba rozbudować oczysz-
czalnię. Warto też podkreślić, że 
nigdy nie mieliśmy problemów  
z ilością i czystością wody, ale z za-
pobiegliwości wykonujemy następ-

Nie ma jak dobra komunikacja
ne odwierty. Chcę też zaznaczyć, że 
Smolec i Krzeptów są przykłada-
mi dzikiej suburbanizacji tej czę-
ści gminy. Brak tam terenów zie-
lonych, szkoły i dróg, a w zasadzie 
jest jedyna droga ze Smolca wiodą-
ca do Wrocławia przez ul. Żwirki  
i Wigury, i natężenie ruchu jest tam 
na poziomie od 30 do 40 tys. aut 
dziennie.

– Problemów przed kąckim sa-
morządem niemało, ale nie samą 
pracą ludzie żyją…

– …i zapraszam wszystkich od 
1 do 2 czerwca na Dni Kątów Wro-
cławskich, na wspaniałą, różnorod-
ną, kulturalną i fajną zabawę.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

ŁUKASZ ZBROSZCZYK – lat 38, żonaty, dwójka dzieci. Bezpartyjny. 
Absolwent dwóch uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów  
we Wrocławiu (informatyka i ekonometria) i Wyższej Szkoły Techniczno-
-Ekonomicznej w Świdnicy. Jest inżynierem i ekonomistą. Wybory samo-
rządowe na burmistrza Kątów Wrocławskich w roku 2018 wygrał w drugiej 
turze, pokonując byłego włodarza tej gminy różnicą półtora tysiąca głosów.  
Motto życiowe: „Po prostu być człowiekiem”.

Burmistrz Łukasz Zbroszczyk
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Bierutów

Głubczyce

Urząd Miejski w Głubczycach
ul. Niepodległości 14 

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

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

Urząd Miejski w Bierutowie
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów
tel. 71 314 62 51
fax 71 314 64 32

bierutow@bierutow.pl
www.bierutow.pl

Ledwie pół roku minęło od 
wyborów samorządowych,  
a już można śmiało powiedzieć,  
że w Bierutowie ludzie  
dobrze wybrali. Nowy 
burmistrz PIOTR SAWICKI  
– choć bez doświadczenia 
samorządowego – jest  
człowiekiem energicznym, 
koncyliacyjnym, świetnie 
wykształconym i dobrze wie, 
czego chce. A chce przede 
wszystkim tego,  
czego oczekują od niego 
mieszkańcy gminy.

W maju w Bierutowie miejsco-
wy samorząd będzie podsumowy-
wał pierwsze półrocze tej kadencji. 

– Wydaje mi się, iż był to 
przede wszystkim czas przygo-
towujący grunt pod nasze dal-
sze działania – mówi burmistrz 
Piotr Sawicki. – Kilka wcześ-
niej rozpoczętych inwestycji  
z powodzeniem realizujemy,  
w tym remont zabytkowego bu-
dynku urzędu miejskiego, bu-
dowę dużej świetlicy wiejskiej  
w Sątoku – to przedostatnia 
wieś w naszej gminie, która jak 
dotąd nie miała świetlicy. Nato-
miast już moim autorskim po-
mysłem jest inwestycja w dro-
gę gminną w Kijowicach. Wraz 
z mieszkańcami postanowiliśmy, 
że droga będzie priorytetem w tej 
miejscowości, przygotowujemy już 

dokumentację, a Kijowice, grani-
czące z obszarem Natura 2000, sta-
ją się naturalnym zapleczem rekre-
acyjnym dla Bierutowa. Są tam lasy  
i rzeka, a do osiedli mieszkanio-
wych powstanie droga asfaltowa. 
Na to przedsięwzięcie zabezpie-
czyliśmy w budżecie gminy środki  
finansowe i jak dobrze pójdzie, to 
drogę oddamy do użytku z końcem 
listopada.

Ponadto bierutowski samorząd 
przygotowuje się do innych inwe-
stycji drogowych, które będą re-
alizowane m.in. przy wsparciu 
rządowego Funduszu Dróg Samo-
rządowych. 

– W marcu złożyliśmy 
trzy wnioski, bowiem mie-
liśmy gotowe trzy rozliczo-
ne projekty odziedziczo-
ne po moim poprzedniku 
i liczymy na otrzymanie 
dofinansowań – wyjaśnia 
burmistrz Sawicki. – Ale 
przygotowujemy się tak-
że do przyszłorocznego 
naboru z FDS. Z budżetu 
już wyodrębnione są pie-
niądze na kolejne projek-
ty dróg, a priorytety usta-
limy wspólnie z radnymi  
i sołtysami.

Widać wyraźnie, że mieszkańcy 
gminy Bierutów właśnie naprawę in-
frastruktury drogowej traktują jako 
priorytet inwestycyjny w swojej gmi-
nie, a samorządowcy starają się wyjść 
naprzeciw tym oczekiwaniom. 

– Będziemy się na tym koncen-
trować, zwłaszcza że jest szansa na 
pozyskiwanie zewnętrznych środ-
ków finansowych na te cele, ale 
od początku tej kadencji ogrom-
nym wyzwaniem dla nas jest budo-
wa przestronnego i funkcjonalne-
go miejskiego przedszkola – dodaje 
burmistrz Piotr Sawicki. – Dzisiaj 
nasze przedszkole mieści się w bu-
dynku gimnazjum i to trzeba zmie-

Spełniając ludzkie oczekiwania
nić, jeśli chcemy, aby ludzie zo-
stawali w gminie Bierutów i tutaj  
się osiedlali.

Warto też podkreślić, że w gmi-
nie Bierutów są nieruchomości god-
ne inwestowania, zlokalizowane 
całkiem niedaleko od Wrocławia, 
kilkanaście kilometrów od oleśni-
ckiej strefy gospodarczej i przy tej 
samej drodze wojewódzkiej. Nieba-
wem powstanie obwodnica Oleśnicy 
i także dlatego Bierutów staje się co-
raz to atrakcyjniejszym miejscem do 
inwestowania. Gmina posiada jesz-
cze trochę gruntów pod inwestycje, 
a samorząd ma dużo dobrej woli  
i chęci do owocnej współpracy.

S.G. (TS)

PIOTR SAWICKI – lat 41, nie należy do żadnej partii politycznej, jest 
kawalerem, ma wyższe wykształcenie ekonomiczne (specjalność za-
rządzanie finansami) i jest absolwentem studiów doktoranckich na Uni-
wersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (doktorat zrobił z kontrolingu 
w małych i średnich przedsiębiorstwach), a zdobytą wiedzę zamierza 
wykorzystać z pożytkiem w pracy samorządowej. Po ukończeniu stu-
diów aż do roku 2018 pracował w kilku renomowanych firmach i był  
w nich m.in. kierownikiem działu kontrolingu. Ubiegłoroczne wybory 
samorządowe na burmistrza Bierutowa wygrał w drugiej turze z popar-
ciem niespełna 72 proc. Jego motta życiowe to: „Jasne układy czynią 
przyjaciół” oraz „Pracować z ludźmi i dla ludzi”.

Burmistrz Piotr Sawicki
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Rozmowa  
z burmistrzem Głubczyc 
ADAMEM KRUPĄ

– Kończy się powoli progra-
mowanie unijne, rozliczane są 
inwestycje…

– …i nie ma na razie 
wyraźnej perspektywy 
na jakieś nowe pieniądze 
i dofinansowania. Samo-
rządowcy nie bardzo dzi-
siaj wiedzą, jak to z tym  
w przyszłości będzie.

– Mówiło się też, że po 
roku 2020 będziemy do-
płacać do unijnej kasy, 
lub że środków unijnych 
będzie mniej.

– Dopłacać nie będzie-
my, ale w moim przeko-
naniu będzie mniej pie-
n iędzy na inwestycje.  
Z drugiej strony – do tej 
pory w samorządach niemało się 
zrobiło.

– Ale i było sporo czasu na to…
– …bowiem od roku 2005  

cały czas miliardy euro dopły-
wały do Polski i samorządów, ale 
dzisiaj jest zawieszenie i do tego 
dochodzą dodatkowe obciążenia  

finansowe samorządów. Wzrosły 
np. koszty energii w Głubczycach  
o 72 proc. i w skali roku do zapła-
cenia jest 700 tys. zł więcej. Miało 
się to zmienić za sprawą rozporzą-
dzenia rządowego, ale ani widu, 

ani słychu i będziemy teraz anali-
zować nasze rachunki.

– Co zatem robić?
– Albo te kilkaset tysięcy zabie-

rzemy z jakiejś inwestycji, albo cze-
kać nas będzie np. wyłączanie oświe-
tlenia, co jest niepopularne, ale także 
niezbyt mądre. Nie po to przecież bu-

dowaliśmy oświetlenie przez tyle lat. 
Alternatywą jest przejście na oświe-
tlenie ledowe, ale to także kosztuje. 
Mamy swoisty zaklęty krąg.

– A do tego dochodzą roszcze-
nia grup zawodowych – ostatnio 
nauczycieli – które spadną pew-
nie w jakiejś mierze na barki  
samorządów.

– Zawsze ponosiliśmy koszty 
funkcjonowania oświaty – w na-
szym przypadku w granicach jed-
nej trzeciej całkowitych wydatków. 
Subwencja oświatowa wprawdzie 
trochę wzrosła, ale w ramach tego  
miały także wzrosnąć minimalne  
płace dla nauczycieli i mam takie  
przeczucie, że znowu do tego  
dołożymy.

– Ale przez kilka miesięcy tej 
kadencji było przecież coś opty-
mistycznego.

– Przede wszystkim realizujemy 
budżet bez żadnych przeszkód, a po-
za tym z ubiegłorocznego budżetu 
zostało nam trochę pieniędzy, mimo 
tego, że ceny pod koniec roku 2018 
poszybowały w górę. Ale nie daliśmy 
się zwariować – w roku wyborczym 
nie poddaliśmy się dyktatowi ceno-
wemu i nie realizowaliśmy na siłę nie-
których inwestycji. Zrezygnowaliśmy  
z pewnych zadań, a teraz rynek usłu-
godawców się ustabilizował. Ponadto 
po raz drugi realizujemy budżet oby-
watelski i wcielimy w życie trzy cie-
kawe pomysły naszych mieszkańców, 
choć martwi mnie to, że liczba głosu-

Realizujemy pomysły mieszkańców
jących na zadania mieszkańców była 
znacznie niższa niż poprzednio. 

– Jakie to pomysły?
– Dalej będziemy inwestować  

w nasz miejski park, ma powstać 
minipark linowy i jedno miejsce do 
rekreacji sportowej. Nasi seniorzy  
w domu dziennego pobytu zaprag-
nęli mieć letnią, dużą altanę, a trze-
cim pomysłem obywatelskim jest 
postawienie przy Rynku zegara wol-
nostojącego. Przed wojną stał tam 
zegar, więc będzie to swoisty po-
wrót do przeszłości, chociaż zegar 
przez nas postawiony będzie inny od 
poprzedniego. To wszystko będzie  
dobrze służyć mieszkańcom.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Atrakcyjne tereny inwestycyjne w Głubczycach zlokalizowane są  
nieopodal obwodnicy miasta i przeznaczone pod działalność przemy-
słową i usługową – rzemiosło, usługi publiczne i techniczne, handel, 
gastronomię, sport i kulturę. Dopuszcza się lokalizację funkcji miesz-
kaniowej związanej z prowadzoną działalnością usługową, obiekty za-
plecza technicznego, garaże, budynki gospodarcze i magazyny. Możli-
wa jest zabudowa produkcyjno-usługowa, przy jednoczesnym zakazie  
lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia ludzi, zakła-
dów o zwiększonym ryzyku występowania poważnych awarii, składo-
wisk odpadów, przeładunku i dystrybucji materiałów ropopochodnych.

Burmistrz Adam Krupa
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Wisznia Mała

Urząd Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9

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

ug@wiszniamala.pl
www.wiszniamala.pl

Rozmowa 
z JAKUBEM BRONOWICKIM, 
wójtem gminy Wisznia Mała

– Wiosna w pełnej krasie…
– …ale dobrze, że trochę popada-

ło, bowiem w ostatnich latach pol-
skie wiosny trochę „spustynniały” 
i przede wszystkim rolnicy narzeka-
ją na brak opadów, co jest niemałym 
problemem dla naszego rolnictwa 
i sadownictwa.

– Anomalie klimatyczne doty-
kają nie tylko Polski i Dolnego 
Śląska. Ostatnio byłem w Malezji, 
gdzie zazwyczaj deszcz pada przez 
300 dni w roku, ale my przez 
pierwsze dziesięć dni pobytu na 
Borneo nie zobaczyliśmy nawet 
jednej kropli, bowiem przyszła 
niesamowita susza z Australii.

– W zeszłym tygodniu my też 
mieliśmy swoistą suchą Afrykę, 
a teraz jest nadzieja, że będzie le-
piej. Mamy początek wegetacji 
i rozwoju roślin, które potrzebują 
wody przez cały czas.

– Rzeczywiście, z naszą aurą 
bywa rozmaicie. Dzisiaj słyszałem 
nawet, że jest 
teoria, według 
której ocieple-
nie klimatu mo-
że przynieść ze 
sobą do Europy 
różne schorzenia tropikalne, 
np. malarię lub dengę. Porozma-
wiajmy jednak o sprawach typo-
wo samorządowych. Czy w Wiszni 
Małej wszystko przebiega tak, jak 
zaplanował sobie samorząd?

– Jak na razie dobrze się u nas 
dzieje i to, co zamierzaliśmy prze-
prowadzać w tym roku, jest reali-
zowane. Ponadto niektóre przed-
sięwzięcia są w stanie przygotowań 
i niebawem te zadania zostaną roz-
poczęte. Krótko mówiąc, na razie 
nie mamy na co narzekać.

– Jakie zadania będą rozpo-
czynane w najbliższym czasie?

– To przede wszystkim budo-
wa naszej świetlicy w Strzeszo-
wie. Mamy już zabezpieczone fi-
nansowanie tej inwestycji z dwóch 
źródeł dotyczących budowy samej 

świetl icy oraz 
uporządkowa-
nia terenu wokół 
tego obiek tu. 
Przygotowuje-
my dla Strzeszo-

wa kolejne przedsięwzięcie, które 
będzie kontynuacją tego, co robi-
liśmy tam w latach poprzednich, 
czyli zagospodarowanie centrum 
Strzeszowa.

– Jak będzie wyglądało to za-
gospodarowanie?

– Chcemy przede wszyst-
kim zrobić tak, aby można było 
w Strzeszowie swobodnie obsługi-
wać ruch pojazdów. Dlatego m.in. 
powstaną nowe miejsca postojowe 
i parkingi w centrum tej miejsco-
wości. W pobliżu jest też przed-

szkole i ma być bezpiecznie, este-
tycznie i funkcjonalnie.

– Czyli będzie tak, jak w książ-
kach jest napisane…

– …ale w książkach bardzo 
specjalistycznych. Warto też pod-
kreślić, że inwestycja ta zosta-
ła poprzedzona przebudową całej 
podziemnej infrastruktury. Ponad-
to kończymy już podobne zago-
spodarowanie centrum Kryniczna. 
Powstanie tam fajne miejsce zdol-
ne do obsługi wielu wydarzeń – jest 
parking, miejsce do spaceru i wy-
poczynku. Wcześniej było tam bło-
to, dziury i wyboje, a teraz powsta-
je piękna wizytówka Kryniczna 
i gminy Wisznia Mała. Trzeba rów-
nież wspomnieć o naszych inwesty-
cjach w kanalizację sanitarną, które 
są ogromnymi wydatkami obciąża-
jącymi budżet gminy i związanymi 
z pozyskanymi zewnętrznymi środ-
kami finansowymi. Najważniejsze, 
że realizujemy najistotniejszy odci-
nek tego kosztochłonnego zadania, 
który łączy naszą gminę z Wrocła-

wiem – to będzie aorta tego syste-
mu kanalizacji sanitarnej i cieszę 
się, że już jesienią będziemy mogli 
kanalizację budowaną w Psarach 
i Szymanowie podłą-
czyć do wcześniej po-
wstałych przepom-
powni i ją uruchomić. 
Oczywiście to będzie 
jedynie początek tej 
wielkiej inwestycji, 
bowiem przez kolejne 
lata będziemy rozbu-
dowywali sieć kana-
lizacyjną i podłączali 
kolejnych dostawców 
ścieków i odbiorców 
wody.

– Polityką się nie 
zajmujemy, ponieważ 
można od niej dostać 
kurzajek lub innych 
pryszczy…

– …ale byłoby faj-
nie, gdyby ona nie zaj-
mowała się nami i nas 
nie dotyczyła.

– Ostatnio premier 
Mateusz Morawiecki 
powiedział, że samo-
rządy otrzymują tyle 
subwencji oświato-
wych, że przeznaczają je na budo-
wę dróg lokalnych. Czy w Wiszni 
Małej też tak się dzieje?

– Uważam, że ponad 90 proc. 
samorządów dokłada do subwen-
cji oświatowych. W gminie Wisz-
nia Mała subwencja oświatowa po-
krywa około 60 proc. wydatków na 
gminną edukacją, a resztę corocznie 
musimy dokładać.

– Ostatnio nauczyciele strajko-
wali i dalej mają zamiar protesto-
wać. Czy martwi pana to, że je-
śli postulaty nauczycieli zostaną 
spełnione przez rząd, to zapłacą 
za to także samorządy?

– Tak to bywa cały czas i pew-
nie samorządy będą w tym party-
cypować.

Na razie narzekać nie możemy
– A jak jest z cenami energii 

elektrycznej? Czy samorządy wię-
cej płacą za energię? 

– Jesteśmy już po przetargu i wy-
chodzi na to, że za energię musi-
my płacić aż o 60 proc. więcej niż 
w roku ubiegłym.

– Gmina to nie tylko inwestycje 
i problemy. Czy na tapecie macie 
jakieś fajne imprezy kulturalno-
-sportowe?

– To się u nas dzieje cały czas. 
Jesteśmy po weekendzie pełnym róż-
nych fajnych wydarzeń. Mieliśmy 
już szóstą edycję naszej Wiszeńskiej 
za(Dy)szki, czyli biegu na dystansie 
10 km, który jak co roku został zor-
ganizowany na leśnych trasach wokół 
Ligoty Pięknej i wystartowało około 
250 biegaczy. Z dużą satysfakcją ob-
serwuję rosnącą liczbę najmłodszych 
uczestników, którzy rywalizują na dy-
stansach 1,5 km i 3 km. Także niedaw-
no mieliśmy duży turniej piłki nożnej 
dla żaków, orlików i młodzików. 

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Jakub Bronowicki ze zwycięzcami VI Wiszeńskiej za(Dy)szki w kategorii mieszkańcy gminy Wisznia Mała

Rośnie liczba najmłodszych uczestników Wiszeńskiej za(Dy)szki

W Krynicznie, które staje się piękną wizytówką gminy Wisznia 
Mała, podziwiać można zabytkowy kościół pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika
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Starostwo Powiatowe w Oławie
ul. 3 Maja 1

55-200 Oława
tel. 71 301 15 22
 fax 71 301 15 62

info@starostwo.olawa.pl
www.starostwo.olawa.pl

Starostwo Powiatowe w Oławie

Prochowice

Urząd Miasta i Gminy Prochowice
59-230 Prochowice

ul. Rynek 1
tel. 76 858 43 42, 76 858 43 43

fax 76 753 87 49
prochowice@prochowice.com

www.prochowice.com

Rozmowa ze starostą oławskim 
ZDZISŁAWEM BREZDENIEM

– Od ostatnich wyborów  
samorządowych minęło już pół  
roku. Jak realizowany jest budżet  
Powiatu Oławskiego? Co było  
w tym czasie najważniejsze?

– Budżet tegoroczny przygoto-
wany był przez poprzedni Zarząd 
Powiatu Oławskiego. Skład Zarzą-
du się zmienił i tylko ja zostałem  
z dawnego jego składu. Budżet 
jest w zasadzie optymistyczny  
i udało nam się już rozpocząć dużą  
część zadań zaplanowanych do 
tegorocznych realizacji. To prze-
de wszystkim inwestycje drogo-
we, których wykonywanie w du-
żej mierze wynika z porozumienia 
z wojewodą dolnośląskim. Zatem 
realizujemy dwa przedsięwzięcia 
drogowe – już wyłoniliśmy wyko-
nawców i wszystko toczy się nor-
malnym trybem przewidzianym 
dla tego typu działań. Poza tym 
udało nam się podpisać umowę na 
realizację ważnego dla nas zada-
nia – termomodernizację budynku  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2. To ostatni budynek 
szkolny na naszym terenie, który 
nie został jeszcze stermomoderni-

zowany. Jest to dawny obiekt po-
koszarowy – poniemiecki, potem 
posowiecki, a teraz znajduje się 
tam polska szkoła, w której musi-
my stosować nowatorską technolo-
gię, ponieważ placówka ta jest pod 

nadzorem konserwatora zabytków  
i musimy postępować zgodnie  
z jego zaleceniami.

– To chyba pewne sprawy kom-
plikuje…

– …ale najważniejsze, że uda-
ło nam się wyłonić wykonawcę, 

podpisaliśmy już umowę i liczę na 
to, iż uda się zrealizować to zada-
nie tak, aby nie utrudniać zakoń-
czenia i rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego. A poza tym wokół na-
szego starostwa trwają prace, prze-

budowujemy parking i poprawia-
my funkcjonalność oraz estetykę,  
także w myśl zaleceń konserwa-
tora zabytków – jezdnia będzie 
granitowa, place parkingowe ze 
specjalnego bruku i kamienne  
krawężniki.

– A co z projektem mostowym?
– Powiat Oławski i wszystkie 

gminy naszego powiatu podpisały 
porozumienie z marszałkiem dol-
nośląskim Cezarym Przybylskim  
i wniosek przygotowany przez Dol-
nośląską Służbę Dróg i Kolei do-
tyczący budowy przeprawy mo-
stowej nad rzekami Odrą i Oławą  
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 
złożono do Ministerstwa Infra-
struktury i Rozwoju. Czekając na 
jego rozstrzygnięcie, zabezpieczy-
liśmy środki finansowe wynikające 
z naszego wkładu samorządowego 
do części dokumentacyjnej – czyli  
700 tys. zł marszałek i 700 tys. zł my 
jako gminy, a 80 proc. kosztów ma 
wyłożyć ministerstwo. Oczywiście 
jeśli nasz wniosek zostanie zaak-
ceptowany i wprowadzony do pro-
gramu „Mosty dla regionów”.

– Gazeta nasza polityką się nie 
zajmuje, ale trudno nic nie powie-
dzieć o ostatnich protestach na-
uczycieli.

– Szkoły na terenie powiatu oław-
skiego także strajkowały, tak jak na 
całym Dolnym Śląsku. Ale dzięki 
Bogu nauczyciele już nie strajkują, 
choć sytuacja była napięta. Dzięki 
pomocy dyrektorów szkół i części 
niestrajkujących nauczycieli uda-

Drogi, mosty i termomodernizacje
ło nam się przejść przez ten okres  
w miarę spokojnie. Pomogliśmy też 
miastu w przeprowadzeniu egza-
minów w szkołach podstawowych  
i w trzecich klasach gimnazjalnych.  
Chcę również podkreślić, że rozu-
miem nauczycieli – moja żona jest 
przecież nauczycielką! – więc prob-
lemy nauczycieli są mi znane i z wie-
loma się utożsamiam, ale osobiście 
uważam, że uczeń jest najważniej-
szy i dziękuję tym wszystkim na-
uczycielom, którzy uważają podobnie  
i umożliwiają uczniom dalszą eduka-
cję. Sądzę także, że polski rząd do-
trzyma słowa i rozwiąże najważniej-
sze nauczycielskie problemy.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Starosta Zdzisław Brezdeń
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W Warszawie 10 maja odbyła się 
uroczysta gala, na której gminę 
Prochowice wyróżniono  
w XIII edycji konkursu „Samorząd  
Przyjazny Firmom 2019” 
– za sprzyjanie rozwojowi 
podmiotów gospodarczych. 
Prochowice przyjazne są także 
swoim mieszkańcom, którzy  
– jak wykazały ostatnie wybory –  
doceniają pracę miejscowego 
samorządu.

– Wyróżniono nas głównie za 
sprawą naszej spółki komunalnej 
Prochowickie Przedsiębiorstwo  
Komunalne sp. z o.o. – mówi bur-
mistrz Alicja Sielicka – firmy zało-
żonej przed sześciu laty.

Instytut Europejskiego Biznesu 
przeanalizował kilkanaście tysię-
cy przedsiębiorstw komunalnych  
w Polsce, spośród których wyłonio-
no 392 dobrze rozwijające się, a pro-
chowicka znalazło się na 50. miejscu 
w kraju. 

– Nasza spółka zajmuje się utrzy-
maniem sieci kanalizacyjnych i wo-
dociągowych, ale poza tym prowa-
dzi remonty oraz dba i utrzymuje 
nasz miejski park – wyjaśnia bur-
mistrz Sielicka. – Niemało inwe-

stuje w swój rozwój, w nowy sprzęt 
i wprowadza nowoczesne rozwią-
zania. Przekłada się to na jakość 
świadczonych przez nią usług,  
a wszystko z myślą o mieszkań-
cach, bowiem to oni są najważniejsi  
i dla nich ma być czysta woda.  
Poza tym gmina planuje moderniza-
cję oczyszczalni ścieków, co pochło-
nie kilkanaście milionów złotych.

W ciągu ostatnich kilku lat  
w mieście i gminie Prochowice wy-
budowano 11 sieci kanalizacyjnych, 
a po wybudowaniu ostatniego od-
cinka gmina będzie już całkowicie 
skanalizowana. 

– Jesteśmy małym miasteczkiem 
i gminą, ale nie mamy kompleksów. 
Na Kongresie Nowoczesnej Gospo-
darki znaleźliśmy się wśród Lwów 
Biznesu i sukcesywnie dążymy ku 
większym i mocniejszym – uśmie-
cha się burmistrz Alicja Sielicka. 
– Chcę też podkreślić, że jesteśmy 
otwarci na nowych inwestorów, 
dysponujemy pakietem różnych ulg  
– także podatkowych – i mamy swo-
je tereny inwestycyjne.

W poprzednich latach gmina rea-
lizowała niemało mniejszych projek-
tów, a teraz przyszła kolej na większe 
przedsięwzięcia. Prochowice świet-

nie wykorzystały szanse związane 
ze skutecznym pozyskiwaniem ze-
wnętrznych środków finansowych. 
Dzięki temu, przy 90-procentowym 

dofinansowaniu z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego, powstanie 14 miesz-
kań komunalnych, które zostaną od-
dane do użytku z końcem tego roku. 

– Na to bardzo czekali mieszkań-
cy i pierwszy raz w historii naszego 
samorządu powstaną nowe, piękne, 
o wysokim standardzie mieszkania, 
z zagospodarowanym wokół tere-

nem i parkingiem – podkreśla pani 
burmistrz.

Budowany jest także ciąg pieszy 
z parkingami, prowadzący od pro-
chowickiego Rynku na zamek i do 
parku. Samorząd pozyskał niemałe  
kwoty na remont świetlicy oraz na 
zadania drogowe, i to z różnych 
funduszy. Prochowice wraz z gmi-
ną Ścinawa złożyły w Narodowym  
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej duży projekt 
dotyczący wymiany kotłów grzew-
czych i pieców. 

– Ponadto złożyliśmy projekt 
na budowę Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych  
i po pierwszej analizie jesteśmy na 
pierwszym miejscu na liście kra-
jowej – dodaje burmistrz Alicja  
Sielicka. – A w przyszłych latach 
dalej będziemy inwestować w drogi 
i chodniki, poprawiać estetykę gmi-
ny i zmodernizujemy oczyszczalnię. 
Poprzeczka wędruje coraz wyżej, 
może zajmiemy się wzbogaceniem 
naszej bazy sportowo-rekreacyjnej 
i chcę podkreślić, iż znaleźliśmy 
się w pierwszej dziesiątce ogólno-
polskiego rankingu samorządów 
przyjaznych klubom sportowym.  
A wspólnie ze Ścinawą zrobimy faj-

Nie mamy żadnych kompleksów
ną ścieżkę rowerową. Zatem działań 
będzie niemało, w zależności od 
pozyskania zewnętrznych środków 
finansowych, które w naszym przy-
padku są decydujące.

W najbliższym czasie w Procho-
wicach realizowane będą trzy duże 
inwestycje – rewitalizacja Rynku, 
budowa ronda i przebudowa ul. Koś-
ciuszki. A jeszcze w tym roku zosta-
nie przebudowana ul. Pocztowa. 

– Cieszę się także z tego, że po 
ośmiu latach spełniły się moje ma-
rzenia i powstaje 14 km wałów prze-
ciwpowodziowych. Nasza gmina 
niebawem będzie bezpieczniejsza  
– podkreśla burmistrz Alicja Sielicka.

HS (TS)

Burmistrz Alicja Sielicka
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Żmigród

Urząd Miejski w Żmigrodzie
pl. Wojska Polskiego 2-3

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

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

Rozmowa  
z burmistrzem Żmigrodu 
ROBERTEM LEWANDOWSKIM

– Jakie były pierwsze mie-
siące tej kadencji dla samorzą-
du Żmigrodu? Co w tym czasie 
ocenia pan jako najistotniejsze?

– Generalnie – tak jak to za-
zwyczaj bywa na początku każdej 
kadencji samorządowej – był to 
okres przygotowywania nowych 
projektów. Dlatego też ten rok jest 
rokiem spokojniejszym, patrząc 
na nasze wydatki inwestycyjne, 
ale nie dlatego, że jest to począ-
tek kadencji, tylko z powodu koń-
czącej się perspektywy unijnej. 
Kalendarz naborów i konkursów, 
a potem realizacja dofinansowa-
nych wniosków były takie, że zna-
komitą większość inwestycji trze-
ba było wykonać i zakończyć do 
końca roku 2018. Zatem – jeśli 
chodzi o Żmigród – jesteśmy na 
etapie ostatnich rozliczeń z urzę-
dem marszałkowskim. Warto też 
podkreślić, iż będąc liderem pro-
jektu, wystartowaliśmy z końcem 
kwietnia z wnioskiem w ramach 
programu niskiej emisji.

– Czego dokładnie dotyczy 
ten wniosek?

– Wymiany pieców i działal-
ności antysmogowej, a w projek-
cie tym uczestniczy siedem gmin. 
Ponadto będziemy realizować na-
stępne odcinki drogowe – pozy-
skaliśmy środki finansowe z Te-
renowego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych na ważny pół-
torakilometrowy odcinek drogi 
między Kliszkowicami Małymi 
a Łapczycami. Poza tym – chyba 
od tego powinienem rozpocząć – 
mamy otwarty przetarg dotyczą-
cy najbardziej kosztochłonnej in-

westycji w historii naszej gminy, 
czyli budowy – w ramach progra-
mu „Dolnośląski Delfinek” – ca-
łego kompleksu rekreacyjno-spor-
towego, w skład którego wchodzi 
m.in. szkolna pływalnia z jacuzzi, 
brodzikiem i strefą saun oraz cen-
trum fitness i trzy sale lekcyjne. 
Przetarg na to zadanie jest otwar-
ty, mamy trzy oferty, a rozpiętość 
cen duża – od 19,8 do 27 mln zł. 
Mamy też nadzieję, że uda nam 
się na to przedsięwzięcie pozy-
skać zewnętrzne środki finansowe, 
przede wszystkim z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, które będą klu-
czowe dla udźwignięcia finanso-
wego tej inwestycji przez najbliż-
sze trzy lata budżetowe.

– A co poza inwestycjami?
– To oczywiście bieżąca działal-

ność i cykliczne, ważne wydarze-
nia dla naszej społeczności – prze-

de wszystkim 7 czerwca 
Dni Smoka oraz zorgani-
zujemy na żmigrodzkim 
Rynku Dzień Rodziny. 
A 26 maja Motor Show, 
czyli – jak nazwa wska-
zuje – duża impreza mo-
torowa, która do tej pory 
była organizowana przez 
miejscowość Barkowo, 
ale ze względów logi-
stycznych zajmie się nią 
teraz Żmigród. To zlot 
motocyklistów wszel-
kiej maści i w tym ro-
ku będziemy ich gościć 
na żmigrodzkim targo-
wisku. Została także ot-
worzona w podziemiach 
zespołu pałacowo-parkowego no-
wa restauracja „Zamkowa” – było  
nam potrzebne takie miejsce z do-
brą kuchnią i fachową obsługą. 

Ruszamy także – co jest nowoś-
cią dla małych i średnich miast –  
z projektem roweru miejskiego.

– Czyli będą w Żmigrodzie sto-
jaki z rowerami…

– …które będą mogli wypoży-
czyć mieszkańcy, posługując się 
specjalną aplikacją.

– Na początku naszej rozmo-
wy mówił pan o programie an-
tysmogowym. Przed kilku la-
ty smog powalił mnie w Delhi  
w Indiach, później wylądowałem 
z tego powodu we wrocławskim 
szpitalu. Smog też kojarzy mi 
się z ociepleniem klimatu i nie-
którzy przewidują, że w związ-
ku z tym w Europie może wkrót-
ce pojawić się malaria. Mówię  
o tym dlatego, że mam wraże-
nie, iż nasz rząd oraz samorzą-
dy cały czas są z tym problemem 
kilka kroków w tyle. Oczywi-
ście, to problem nie tylko Polski, 
ale całej Europy i współczesnego 
świata, w którym modne są róż-
ne akcje, lecz brak jest wspólnej 
konsekwentnej polityki ochron-
nej klimatu.

– Na pewno można byłoby zro-
bić więcej, biorąc pod uwagę spój-

Czerwcowy Smok i Motor Show już blisko
ność przepisów i konkretnych dzia-
łań. Dzisiaj każdy próbuje działać 
na własną rękę.

– Ale to wszystko niemało 
kosztuje…

– No właśnie, z jednej strony 
niemałe koszty, a z drugiej mu-
si być wsparcie dla tych samorzą-
dowych działań antysmogowych 
przez instytucje rządowe – i to 
na większą skalę niż się dzieje do 
tej pory. Wystarczy popatrzeć na 
program „Czyste powietrze”, któ-
ry powinien być zorganizowany  
– i nie jest to tylko mój punkt wi-
dzenia – w ten sposób, aby miesz-
kańcy gmin mieli dostępność do 
tego programu na poziomie gmi-
ny. Aby chcąc uczestniczyć w tym 
programie, nie musieli jechać do 
Wrocławia i uczestniczyć w skom-
plikowanych procedurach.

– To ludzi odstrasza…

– …i dlatego, choć możliwości, 
które daje dotacja w ramach progra-
mu „Czyste powietrze”, są duże, to 
liczba złożonych wniosków i pod-
pisanych umów jest śladowa. Poza 
tym sądzę, że nie wszystkich jeszcze 
przekonało to, że smog i ocieplenie 
klimatu stanowią bardzo poważny 
problem – szczególnie dotyczy to 
środowisk pozamiejskich.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Robert Lewandowski 

Tradycyjnie, podczas Żmigrodzkich Dni Smoka przez miasto przejdzie barwna Parada Smoków… Na zdjęciu: smocza parada w 2015 roku

Zespół pałacowo-parkowy w Żmigrodzie to bardzo piękne i atrakcyjne miejsce
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Żórawina

Urząd Gminy Żórawina
ul. Kolejowa 6

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

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

Rozmowa 
z JANEM ŻUKOWSKIM, 
wójtem gminy Żórawina

– Jak ocenia pan sytuację go-
spodarczą gminy w pierwszych 
miesiącach 2019 roku?

– Gmina Żórawina z roku na rok 
rozwija się coraz prężniej. Mamy 
bardzo stabilną sytuację gospodar-
czą. Dziś w wielu aspektach mo-
żemy być wzorem połączenia cech 
gminy rolniczej z otwartością go-
spodarczą na przedsiębiorców i in-
westorów. To wszystko staje się 
możliwe dzięki skutecznej promo-
cji gminy, którą realizujemy na wie-
le sposobów. W przeciągu ostatnich 
lat większe są nakłady inwestycyjne. 
W roku 2019 zaplanowano wydat-
ki na poziomie ok. 20 mln złotych. 
Znaczna część inwestycji w infra-
strukturę finansowana jest ze środ-
ków zewnętrznych – z Unii Euro-
pejskiej, Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego, Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Minister-
stwa Sportu i Turystyki, Minister-
stwa Edukacji, a także darowizna-
mi od przedsiębiorstw (np. na rzecz 
placówek oświaty).

Jak wspomniałem wcześniej, 
sytuacja gminy jest stabilna. Wy-
starczy wspomnieć rok 2004, kiedy 
gmina była bliska czarnego scena-
riusza likwidacji. Udało się jednak 
odwrócić niekorzystną sytuację. 
Dziś pojawia się u nas coraz więcej 
inwestorów, budżet jest zbilansowa-
ny, a zadłużenie na bardzo niskim 
poziomie. A to za sprawą położe-
nia, bo gmina znajduje się w euro-
pejskim korytarzu wschód-zachód 
(autostrada A4), a dzięki linii kole-
jowej (relacji Wrocław – Praga) tak-
że północ-południe. Z Żórawiny do 
Wrocławia możliwy jest dojazd aż 

czterema trasami komunikacji ko-
łowej. Odległość Żórawiny od cen-
trum Wrocławia wynosi zaledwie 
15 km. W zeszłym roku zwiększy-
ła się też liczba pociągów za spra-
wą porozumienia z Zarządem Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. Dzięki 
temu mieszkańcy mają możliwość 
podróżować nowym taborem bez-
pośrednio do centrum Wrocławia, 
nie tylko do pracy, ale np. w celu 
zrobienia zakupów. Nie muszą więc 
używać samochodów, unikają kor-
ków i dbają o poprawę stanu powie-
trza. Dzięki temu stale rośnie liczba 
mieszkańców gminy – osób miesz-
kających dotychczas głównie we 
Wrocławiu. Wybierają oni Żórawi-
nę ze względu na bliskość Wrocła-
wia i szlaków komunikacyjnych, do-
stępność wszelkich usług (sklepów, 
mechaników, instytucji). Następu-
je rozwój terenów inwestycyjnych 
(węzeł autostradowy Krajków, strefa 
gospodarcza Rzeplin/Suchy Dwór), 
na terenie gminy rośnie liczba firm 
i przedsiębiorstw, które zachęca bli-

skość ważnych ciągów komunika-
cyjnych oraz Wrocławia, powstają 
nowe miejsca pracy.

– Jakie inwestycje są realizowa-
ne obecnie, jakie są plany?

– W gm in ie 
Żórawina prowa-
dzi się wiele dzia-
łań zwiększają-
cych komfort życia 
mieszkańców. Od 
budowy chodni-
ków, dróg rowero-
wych, przez budo-
wę i modernizację 
dróg gminnych, 
stanowiących czę-
sto nowe połącze-
nia między miej-
scowościami (np. 
z Funduszu Dróg 
Samorządowych). 
Ważne są inwestycje w infrastruk-
turę sportową i place zabaw. Pla-
nuje się zagospodarowanie parków 
i miejsc publicznych. Inwestujemy 
w jednostki ochotniczych straży 

pożarnych poprzez zakupy wozów 
bojowych i sprzętu. 

Jest jednak jeszcze wiele do zro-
bienia na kilku płaszczyznach. Pla-
nujemy rozbudowę Zakładu Opie-

k i Zdrowotnej, 
budowę dróg z in-
frastrukturą towa-
rzyszącą i oświet-
leniem, inwestycje 
w szkoły, dzieci 
i młodzież, rozwój 
i zagospodarowanie 
ogólnodostępnych 
terenów zielonych 
i rekreacyjnych, 
inwestycje w obiek-
ty świetlicowe, re-
nowacje obiektów 
zabytkowych. 

Bardzo ważne 
są sprawy związa-

ne z ekologią i ochroną powietrza. 
Kanalizacja i wymiana źródeł ciepła 
na ekologiczne to nasze priorytety. 
Trwa realizacja budowy kanaliza-
cji w Żórawinie (ulice: Transporto-
wa, Polna, Kwiatowa, Małowiejska, 
Zaułek, Aleja Niepodległości) oraz 
Mędłowie i Rzeplinie. Część naszych 
mieszkańców miała możliwość sko-
rzystać z dofinansowania na insta-
lacje fotowoltaiczne do produkcji 
prądu w ramach „Regionalnego Pro-
gramu Energetyki Prosumenckiej 
– mikroinstalacje fotowoltaiczne 
w budynkach jednorodzinnych na 
terenie wybranych gmin Dolnego 
Śląska” (ostatnie montaże i rozlicze-
nie projektu ma nastąpić w czerwcu 
br.). Idąc w ślad za tym programem, 
zamierzamy wziąć udział w kolej-
nym naborze. Tym razem skupimy 
się na pompach ciepła i umożliwi-
my mieszkańcom otrzymanie wyso-
kiego wsparcia finansowego w tym 
zakresie. Gmina otrzymała także 
unijne dofinansowanie na moder-
nizację stawów gminnych w Brato-
wicach, Galowicach, Polakowicach 
i Wilczkowie. Zaplanowane prace 
poprawią retencje tych zbiorników. 
Ponadto przewidziane jest wykona-

nie ścieżek spacerowych oraz małej 
architektury wokół stawów.

Chciałbym, aby podczas mojej 
kadencji Urząd Gminy Żórawina 
był otwarty na głosy mieszkańców, 
szczególnie tych najmłodszych, po-
nieważ wspólne działanie i zaufanie 
to droga do rozwoju i sukcesu. Dla-
tego zamierzamy rozwijać wprowa-
dzone w październiku zeszłego roku 
e-usługi, dodamy kolejne elementy, 
umożliwiające załatwianie spraw 
urzędowych bez wychodzenia z do-
mu. Pozwoli to usprawnić kontakt 
pomiędzy mieszkańcami, przedsię-
biorcami i urzędem.

Bardzo bym chciał także, żeby 
Żórawina, ale także cała gmina, sta-
ła się punktem przystankowym na 
turystycznych szlakach Dolnośląza-
ków, ale także turystów z Polski i za-
granicy. W najbliższym czasie za-
mierzamy wybudować na terenie 
gminy drogi rowerowe oraz parking 
„Parkuj i Jedź” (P&R) i miejsce do 
pozostawienia roweru „Bike&Ride” 
przy stacji PKP w Żórawinie. Na re-
alizację tego projektu chcemy pozy-
skać unijne dofinansowanie z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego. Część 
zamierzenia, czyli ciąg pieszo-rowe-
rowy Mnichowice – Wojkowice, jest 
już prawie gotowa. Kolejny odcinek 
drogi rowerowej od Wojkowic do 
dworca PKP w Żórawinie oraz par-
kingi powstaną najpóźniej do koń-
ca 2021 r. (w przypadku otrzymania 
dofinansowania). 

Duży wzrost liczby ludności po-
woduje, że obok siebie zamiesz-
kują osoby całe życie związane ze 
wsią oraz osoby prowadzące miejski 
tryb życia. Niezbędna jest integracja 
obu grup ludności. Tak też się dzie-
je za sprawą wielu wydarzeń, jakie 
w gminie się odbywają, np. dożynek, 
festynów, żórawińskiej Parafiady 
z 4-5 maja, na której przewidziano wie-
le atrakcji i występy znanych artystów, 
czy innych koncertów, jak na przy-
kład Rockowa Żórawina 7-8 czerwca 
2019 roku.  (TS)

Rozwijamy się coraz prężniej

Rzeplin – tereny inwestycyjne

Panorama Żórawiny
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Wójt Jan Żukowski
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Rozmowa  
z ANNĄ WILCZYŃSKĄ,  
córką stale nucących 
rodziców, śpiewaczką, mamą 
dwóch śpiewających córek, 
koordynatorką akcji „Pośpiewaj 
mi mamo, pośpiewaj mi tato”

– Dlaczego warto codziennie 
razem z dzieckiem śpiewać?

– Argumentów za wspólnym śpie-
waniem można przytaczać ogromne 
ilości: począwszy od tego, że jest to 
prosty sposób spędzenia czasu wol-
nego, aż po fakt wzrostu aktywności 
różnych obszarów mózgu dziecka, 
który da się zaobserwować nauko-
wo. Odbiorcami akcji „Pośpiewaj mi 
mamo, pośpiewaj mi tato” są rodzi-
ce oczekujący na narodziny dziecka, 
młodzi rodzice, dziadkowie, ciocie, 
nianie, położne. Śpiew okazuje się 

zwiększać więzi pomiędzy członka-
mi rodziny czy społeczeństwa. Wspo-
maga komunikację dorosłego z nie-
mowlęciem, co z kolei wpływa na 
wzrost poczucia bezpie-
czeństwa psychofizycznego 
dziecka. Słuchanie śpiewu 
buduje także wrażliwość 
dziecka na bodźce dźwię-
kowe. Śpiewanie rodzin-
ne powoduje, że mamusie, 
tatusiowie i ich maluchy 
są zrelaksowani, zadowo-
leni, wypoczęci. Wieczo-
rową porą, gdy głowa jeszcze pełna 
jest emocji po zabieganym dniu, do-
brze jest nucić kołysanki. Są one do-
brodziejstwem nie tylko dla słucha-
jącego, ale także dla wykonującego. 
Obniżają poziom lęku oraz napięcia 
mięśniowego. Uspokojenie oddechu 
to przecież pierwszy krok do wejścia  
w sen, który działa antystresowo na-
wet na osoby dorosłe. Piękne melodie 
są bezcennym narzędziem do codzien-
nego przekazywania czułości, miłości  
i troski. Dzięki dorosłym śpiew do-
ciera do maluchów od momentu po-
częcia, w okresie po narodzinach, 
niemowlęcym i przedszkolnym. War-
tość domowego śpiewania dzieci będą  
w stanie odczuć także po pewnym 
czasie. Nastolatkom śpiewanie, na 
przykład w chórze, gwarantuje roz-
wój psychospołeczny. Kontynuowanie 
tej pasji na późniejszych etapach życia 
może być sposobem radzenia sobie  

z wieloma trudnymi uczuciami i prze-
życiami. Właśnie spotkania z drugim 
człowiekiem, uczestniczenie w two-
rzeniu wspólnego dzieła dostarczają 
fantastycznych doznań duchowych  
i budują poczucie jedności z innymi.

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

munikowaniu uczuć i emocji – re-
laksuje, bawi, wzrusza. 
Śpiew, stanowiąc naj-
lepszą stymulację dla 
niezwykle szybko roz-
wijającego się mózgu 
dziecka, daje poczucie 
bezpieczeństwa, ciepła 
i bliskości rodziców, 
a przy tym pobudza 
wszechstronny rozwój. Muzyka dzię-
ki swoim wartościom potrafi prze-
trwać wieki, a kontakt z nią czasami 
traktowany jest jak prawdziwe święto.  

Poprzez udział w projekcie może-
my czerpać z tego bogactwa kultury.  
Możemy pokazywać naszym dzie-
ciom, że warto być tylko tu i teraz, dla 

siebie wzajemnie. Wspólny 
śpiew uczy odpowiedzial-
ności za frazę muzyczną, 
ale także za drugiego czło-
wieka. Rozwija także kre-
atywne myślenie, poszerza 
zasób słownictwa. Kontakt 
z muzyką zwiększa wraż-
liwość dziecka, pomaga  
w kształtowaniu charakte-

ru. Z koleżanką Dorotą Sosną, z któ-
rą prowadzimy tę akcję od strony biu-
rowej, śmiejemy się, że gdyby ludzie 
więcej śpiewali, nie byłby potrzebny 
żaden gabinet psychologiczny.

– Jakie cele stawiają przed sobą 
organizatorzy akcji?

– Strategicznym celem akcji spo-
łecznej „Pośpiewaj mi mamo, po-
śpiewaj mi tato” jest propagowanie 
śpiewu i zwrócenie uwagi na war-
tość umuzykalnienia społeczeństwa. 
Idea nauczenia rodziców śpiewania 
kołysanek stwarza ich dzieciom szan-
se na rozpoczęcie pierwszej edukacji 
muzycznej i rozwój podstaw świa-

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

poprzez maleńki kroczek, jakim jest 
domowe śpiewanie, popularyzowa-
li zainteresowanie „kulturą wysoką” 
wśród dzieci. Zależy nam na dotar-
ciu do każdego mieszkańca Wrocła-
wia, Polski i świata. Istotnym celem 
akcji jest także zwrócenie uwagi na 
wartości moralno-społeczne, takie jak 
wspominane wcześniej budowanie 
mocnych więzi pomiędzy dzieckiem  
i rodzicem oraz ochrona dziecka 
przed zagrożeniami kultury maso-
wej. Pragniemy, by dla rodziców śpie-
wanie stało się naturalnym i pożąda-
nym elementem życia i wychowania.

– Jak wyglądają zajęcia?
– Nasze zajęcia to zwykle trzy 

trzydziestominutowe spotkania sta-
nowiące jeden zamknięty cykl. For-
muła ta dostosowywana jest jednak 
do różnych odbiorców i wydarzeń,  
w których bierzemy udział. Dlatego 
czasem prowadzimy tylko dwa spo-
tkania lub jeden dłuższy warsztat. 
Umuzykalnienie prowadzone w róż-
nych instytucjach, często z muzyką 
niezwiązanych, jak choćby szpita-
le, opiera się na doświadczeniu prze-
szłych pokoleń. Stąd wykorzystywa-
ne są utwory śpiewane przez naszych 
rodziców, nasze babcie i dziadków. 
Proponowanymi piosenkami-koły-
sankami są m.in. „Jadą, jadą dzie-
ci drogą” do wiersza Marii Konop-
nickiej, „Śpij dziecinko” Heleny  
Bojarskiej, „Idzie niebo” Ewy Szel-
burg-Zarembiny czy „Siwa chmurka”  
z muzyką Marii Kaczurbiny do wier-
sza Anny Świrszczyńskiej. Na każ-
dym spotkaniu prowadzący prezen-
tuje piosenkę, następnie uczy tekstu 

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

Podstawą akcji są bezpłatne 
warsztaty śpiewu – trzy spotkania 
po 30 minut, nauka utworów na 
pamięć oraz przekazywanie prak-
tycznych wskazówek i materiałów 
do nauki. Po zakończeniu cyklu 
warsztatów uczestnicy zdobywają 
umiejętność śpiewania kołysanek  
i piosenek z pamięci. Odbiorcami 
są rodzice oczekujący na narodzi-
ny dziecka, młodzi rodzice, dziad-
kowie, ciocie, nianie, położne.

Zajęcia ze wspólnego śpiewa-
nia prowadzone są w NFM, szko-
łach rodzenia, szpitalach, porad-
niach adopcyjnych, żłobkach, 
przedszkolach, bibliotekach, cen-
trach kultury, kawiarniach, klu-
bach fitness, kinach, w miejscach 
przyjaznych rodzinie, parkach  
i na Wyspie Słodowej. 

Akcja „Pośpiewaj mi…” cie-
szy się dużym powodzeniem – od 
jej początku w roku 2010 wzię-
ło w niej udział ok. 25 000 osób.  
W roku 2017 przeprowadzono  
w sumie 441 spotkań warsztato-
wych, w których uczestniczyło  
ok. 5400 osób, do połowy roku 
2018 odbyły się 254 spotkania 
warsztatowe, w których uczestni-
czyło ok. 2246 osób.

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

„Mamą Być’, „Human”). Wszystko  
na jej temat znaleźć można na 
stronie internetowej i profilu na 
Facebooku. Trzeba też wiedzieć, 
że „Pośpiewaj mi...” współpra-
cuje z portalami internetowy-
mi i społecznościowymi (m.in.  
Miastodzieci.pl, Klub Mamuśki, 
Dobra Mama).

Warto wspomnieć, że bardzo 
interesującą formą angażowania 
uczestników akcji „Pośpiewaj  
mi mamo, pośpiewaj mi tato” 
są prowadzone po koncertach  
Filharmonii Familijnej śpiewa-
jąco-ruchowe spotkania w Sali  
Kameralnej NFM i koncerty  
w siedzibie NFM oraz w szpita-
lach (m.in. w Klinice Ginekologii 
przy ul. Chałubińskiego we Wro-
cławiu i w Trzebnicy) z udziałem 
znanych artystów (m.in. Grażyna  
Szapołowska, Rodzina Pospie-
szalskich, Krzysztof Kiljański, 
Marcin Januszkiewicz, Anna 
Czartoryska-Niemczycka, Grze-
gorz Daukszewicz, Joanna Kulig). 
W ramach akcji prowadzone są 
też prezentacje i szkolenia (m.in. 
dla pracowników szpitali, położ-
nych i rodziców adopcyjnych).

„Pośpiewaj mi mamo, pośpie-
waj mi tato” zdobyło wiele na-
gród: rok 2011 – nagroda Tuli-
pany Narodowego Dnia Życia,  
2016 – statuetka PRUDENTIAL, 
2017 – rekomendacja Polskiego 
Towarzystwa Położnych oraz Ho-
norowy Patronat Rzecznika Praw 
Dziecka i Ośrodka Rozwoju Edu-
kacji. Współpracuje też z wieloma 
instytucjami – to m.in. Wydział 
Zdrowia i Spraw Społecznych (po-
moc w prowadzeniu zajęć w pod-
ległych WZiSS szkołach rodze-
nia), Akademia Sztuk Pięknych,  
CARITAS, Szkoła Wyższa Psycho-
logii Społecznej, Fundacja MAM  
MARZENIE dla dzieci cierpią-
cych na choroby onkologiczne.

Wspólny śpiew to dobrodziejstwo
na pamięć, w końcu utwór jest wie-
lokrotnie wykonywany z uczestni-
kami. W trakcie jednego spotkania 
kilka razy prosimy grupę o przypo-
mnienie melodii. W ten sposób po ca-
łym cyklu warsztatów mama i tata są  
w stanie swobodnie śpiewać kołysan-
ki i piosenki z pamięci, bez korzysta-
nia z nagrań, bez patrzenia w tekst 
czy nuty. Jednak dla pozostawienia 

śladu po akcji „Pośpiewaj mi mamo, 
pośpiewaj mi tato” rodzice otrzymu-
ją materiały do przypomnienia sobie 
poznanych melodii. Niekiedy po kilku 
latach przypadkowo spotykamy rodzi-
ców – dawnych uczestników naszych 
zajęć – i dowiadujemy się, że naszą 
ulotkę włożyli do pudełka ze skarba-
mi z dzieciństwa swojego maluszka.

Rozmawiała Anita Tyszkowska

Pośpiewaj mi mamo, 
pośpiewaj mi tato

Anna Wilczyńska uczy, jak śpiewać z mamą i tatą…

NFM – wnętrze przyjazne dla wszystkich, także najmłodszych
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www.nfm.wroclaw.pl/edukacja/pospiewajmi
www.facebook.com/PospiewajMi



12  Gmina Polska    nr 5 (72) | maj 2019

Pytam Piotra Krajewskiego,  
jak po trzydziestu latach wygląda 
świat sztuki, który zaproponował 
odbiorcom.

– Czy nowe media pozwoliły 
nam zbudować społeczeństwo ot-
warte, harmonijne i komunikujące 
się ze sobą? Nad tym warto się za-
stanawiać i sztuka robi to doskonale.  
Myślę, że porównanie tego, co ma-
my na co dzień, z dokonaniami ar-
tystów ciągle pokazuje, jak wiele 
możemy się od sztuki nauczyć – mó-
wi Piotr Krajewski. – W programie 
WRO 2019 pokażemy kilka wy-
staw, ukazujących, jak artyści widzą 
współczesny świat przesycony tech-
nologią, ale i zainteresowany naturą. 
W Pawilonie Czterech Kopuł umieś-

ciliśmy drzewo, platan, który właś-
nie wypuszcza listki, a jednocześnie 
wysyła obrazy wideo na smartfony. 

Autorką jest Olga Kiseleva, artystka 
pracująca z naukowcami z Sorbony 
wro2019.wrocenter.pl/works/eden). 
Jest wiele instalacji interaktywnych. 
Są podłączone do internetu albo od-
bierające sygnały z balonu, który 
wysyłamy w stratosferę (wro2019.
wrocenter.pl/works/space-perfor-
mance). Pokazujemy dzieła stwo-
rzone przez ponad setkę artystów 
z całego świata. Będzie wiele wy-
darzeń, performansów, koncertów 

i ekspozycji. Na przy-
kład w barze Barbara  
pojawi się instalacja  
w żartobliwy sposób od-
czytująca nasze sympa-
tie polityczne zależnie 
od sposobu, w jaki się 
uśmiechamy. W Muzeum  
Narodowym pojawi się 
ekran wyświetlający na-
sze selfie z ziaren prze-
sypującego się piasku 
(wro2019.wrocenter.pl/
works/hash2ash).

Więcej o tegorocznej 
edycji Biennale Sztuki  

Mediów WRO 2019 na stronie  
www.wrocenter.pl.

Tomasz Miarecki

Co tym razem? Możemy 
wybierać, przebierać, oglądać, 
słuchać… Jak zawsze, 
wrocławskie Muzeum Narodowe 
ze swoimi oddziałami ma dla nas 
sporo ciekawych propozycji.

Majową wędrówkę muzealną pro-
ponuję zacząć we Wrocławiu od Mu-
zeum Etnograficznego, gdzie kilkana-
ście dni temu otwarta została kolejna 
wystawa czasowa. Tym razem na od-

wiedzających czeka prawie osiem-
dziesiąt instrumentów. W jednej z in-
formacji zapraszającej na wystawę 
„Instrumentarium tradycyjne. Wy-
stawa ze zbiorów Muzeum Ludowych 
Instrumentów Muzycznych w Szy-
dłowcu”, autorka napisała: „Krzy-
czy, spogląda i uśmiecha się do nas 
z gablot szereg niezwykłych instru-
mentów. Niejeden muzykant chciałby 
dotknąć i choćby zarzępolić na suce 
biłgorajskiej”…

I rzeczywiście, prezentacja w Mu-
zeum Etnograficznym we Wrocławiu 
ma walor niezwykłości. Jestem prze-
konany, że dla wielu odwiedzających 
będzie to niezwykła przygoda. Jest 
bowiem okazja, by zobaczyć instru-
menty, które dla wielu z nas są niezna-
ne. Spotkamy się z kilkudziesięcioma 
instrumentami charakterystycznymi 
dla polskiej muzyki ludowej. Na od-
wiedzających czekają m.in.: chordo-
fony, w których źródłem dźwięku jest 

napięta struna (skrzypce, basy, cym-
bały), aerofony, z których dźwięk wy-
dobywa się dzięki drgającemu powie-
trzu (wszystkie rodzaje dud polskich, 
instrumenty pasterskie, takie jak np. 
trombity, a także piszczałki, fujarki, 
gwizdki), różnego typu membrano-
fony (bębny obręczowe, burczybasy) 
oraz idiofony, w których drga i wydaje 
dźwięk cała powierzchnia (grzechot-
ki, kołatki, dzwonki).

Kuratorką wystawy jest Hanna 
Golla, która mówi, że jej ulubionymi 
instrumentami na wystawie są ma-
zanki wielkopolskie, będące w jakiejś 
mierze pierwowzorem skrzypiec. 
Przy okazji tej wystawy wrocław-
skie Muzeum Etnograficzne poka-
zuje (w odrębnej sali) własny zbiór 
instrumentów muzycznych, z kilko-
ma interesującymi egzem-
plarzami. 

Do muzycznej wysta-
wy (będzie pokazywana do  
1 września) na pewno jesz-
cze wrócimy na łamach 
naszego miesięcznika.  
A teraz jeszcze zaproszenie 
do gmachu głównego Mu-
zeum Narodowego. Tam 
ważne wydarzenie. Po raz pierwszy 
od czasów II wojny światowej prezen-
towany jest w całej swojej okazałości 
słynny srebrny ołtarz z katedry wroc-
ławskiej pw. św. Jana Chrzciciela. 

A tam czeka biłgorajska suka…

Wzbudzające powszechny zachwyt 
i będące jedną z atrakcji Wrocławia 
dzieło zdobiło katedralne prezbite-

rium od 1591 do 1945 roku. 
Zdemontowane przed oblę-
żeniem Wrocławia, nigdy 
już nie powróciło na dawne 
miejsce, a jego liczne ele-
menty zostały uszkodzo-
ne bądź zaginęły. Bezcen-
ny zabytek przygotował do 
wystawy specjalnie powo-
łany zespół konserwatorów 

Muzeum Narodowego we Wrocławiu. 
Niezachowane fragmenty zostały od-
tworzone, dzięki czemu ołtarz odzy-
skał swój pierwotny wygląd i dawno 
nieoglądany splendor.  (tt)

W Muzeum Etnograficznym pokazywane są instrumenty specyficzne dla poszczególnych regionów Polski, takich jak: Podhale, Beskid Śląski i Żywiecki, 
Podkarpacie, Kielecczyzna, Lubelszczyzna, Podlasie, Kurpie, Kaszuby oraz Wielkopolska 
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W Pawilonie Czterech 
Kopuł we Wrocławiu  
15 maja odbyły się główne 
uroczystości związane 
z 30. rocznicą istnienia 
Biennale Sztuki Mediów 
WRO.

Wrocławskie WRO to 
największy w Polsce prze-
gląd międzynarodowej sztuki 
współczesnej związanej z roz-
wojem narzędzi komunika-
cji. Początek wszystkiemu dał  
Festiwal Wizualnych Reali-
zacji Okołomuzycznych w 1989 roku. 

Byłem świadkiem narodzin tego 
wydarzenia. I bacznie przez pierw-
sze lata przyglądałem się działaniom  
autorów tego projektu. Później – po-
nieważ na kilkanaście lat wyjecha-
łem z Wrocławia – z pewnej odle-
głości (Poznań, Warszawa) śledziłem 
poczynania coraz nowszych mediów 
w coraz nowszych wydaniach. To ro-
biło wrażenie. A dzisiaj okazuje się, 
że od startu minęło trzydzieści lat. 
Natomiast cały czas są tam ci, któ-
rzy byli twórcami i akuszerami te-
go projektu: Viola Krajewska, Piotr 
Krajewski i Zbigniew Kupisz. I to oni  
– wspomagani oczywiście przez 
coraz większe grono poszukiwa-
czy przygód z nową sztuką – są siłą 

sprawczą tego niezwykłego przed-
sięwzięcia. Dzisiaj już jako Cen-
trum Sztuki WRO, ze swoją siedzibą  
w centrum Wrocławia i uznaniem  
w Europie i na świecie.

– Pierwszy festiwal zorganizowa-
liśmy w grudniu 1989 roku, kilka ty-
godni po upadku Muru Berlińskiego, 
kilka miesięcy po wolnych wyborach 
w Polsce. Był to festiwal optymizmu 
i jednocześnie zapowiedź ciekawej 
przyszłości. Pamiętajmy, że Polska 
była wtedy zapóźniona technologicz-
nie, komputery i kamery wideo by-
ły dla wielu przedmiotem marzeń.  
O internecie i telefonii komórkowej 
nawet się jeszcze nie śniło – mówi 
Piotr Krajewski, główny kurator i dy-
rektor artystyczny Biennale WRO.

I  rzeczywiście, 
twórcy WRO zapro-
ponowali festiwal po-
kazujący, jak artyści 
wykorzystują media 
przyszłości. Pokazali,  
że świat się zmienia 
nie tylko politycznie, 
ale też że tworzy się 
nowa kultura, że roz-
poczyna się rewolucja 
elektroniczna. Pokazali 
zupełnie w Polsce nie-
znaną sztukę kompute-
rową, wideo art, które 

były wtedy fascynującą 
wizualnie nowością, ale 
też ukazaniem dalekich 
perspektyw i zapowiedzią 
zmian, jakie nas czekają.

Trafili w punkt, cho-
ciaż sceptyków nie bra-
kowało. Od początku za-
interesowanie pokazami 
było duże. A kilka lat 
później nawet ogromne 
(pamiętam tłumy, które 
próbowały w 1997 roku  
dostać się na koncerty-
-performance Jarona  
Laniera i Stelarca). Dzi-
siaj to już normalność, a siedziba 
Centrum Sztuki WRO oblegana jest 
już nawet przez dzieciaki…

Urodziny pod platanem

Siedziba Centrum Sztuki WRO przy ulicy Widok we Wrocławiu 

Biennale WRO 2017 we wrocławskim Muzeum Narodowym
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„Gmino, przytul okapi” – pod 
takim hasłem trwa wspólna 
akcja wrocławskiego ogrodu 
zoologicznego i magazynu 
„Gmina Polska. Krajowy  
Przegląd Samorządowy”.  
Nasza akcja to propozycja 
ciekawej, sympatycznej  
promocji dla polskich gmin  
i wsparcie dla wrocławskiego zoo, 
najpopularniejszego  
ogrodu zoologicznego w Polsce.

Celem przedsięwzięcia jest z jed-
nej strony pomoc w utrzymaniu i roz-
woju wrocławskiego zoo, z drugiej  
– nieszablonowa promocja dla gmin. 
„Przytulenie” polega na objęciu patro-
natem mieszkańca wrocławskiego zoo.  
Tytułowe okapi jest symbolem akcji, 
ale na „przytulenie” czeka bardzo wie-
le zwierząt, a każde wsparcie jest dla 
ogrodu cenne. 

– Popieram tę inicjatywę z entu-
zjazmem – mówi prezes wrocławskie-
go zoo Radosław Ratajszczak – bo 
w ten sposób ogród promuje gmi-
nę, a gmina – ogród. Zoo oddziału-
je nie tylko w mieście, w którym się 

znajduje! Do nas przyjeżdżają ludzie 
nawet z Australii… A gdy ruszyło 
największe w Europie Afrykarium, 
liczba odwiedzających 
ogród wzrosła gigan-
tycznie. I każdy z nich 
może zobaczyć, że – na 
przykład – surykatkami 
opiekuje się gmina X,  
a żyrafą – gmina Y. 
Przy wybiegach „przytulonych” zwie-
rząt znajdują się bowiem tablice z in-
formacjami o gminie, która miesz-
kańca wybiegu „przytuliła”.

A jest kogo „przytulać”! Wroc-
ławskie zoo – najstarszy i najwięk-
szy ogród zoologiczny w Polsce – 

jest domem dla około 
15 tysięcy zwierząt, re-
prezentujących ponad 
1160 gatunków. 

– Pragniemy two-
rzyć zoo przyjazne za-
równo dla zwierząt, jak 

i dla naszych ludzkich gości – mówi 
prezes Ratajszczak. I ta filozofia zna-
komicie wpisuje się w akcję „Gmino,  
przytul okapi”, bowiem 
wsparcie gmin to pomoc  
w utrzymaniu i rozwoju te-
go niezwykłego miejsca. 

Symbolem naszej 
wspólnej akcji jest okapi  
– wielka atrakcja wrocław-
skiego zoo. Okapi to jeden 
z najbardziej tajemniczych 
ssaków na świecie, istnieje 
tylko kilka zdjęć zrobionych mu w na-
turalnym środowisku automatycznym 
aparatem fotograficznym uruchamia-
nym fotokomórką. Niezwykle rzadkie, 
zagrożone wyginięciem zwierzę żyje 
na małym terytorium, w niedostęp-
nych, wilgotnych lasach równikowych 
Demokratycznej Republiki Konga,  
w rejonach Uele, Ituri i Aruwimi,  
a ogrody zoologiczne są dla „leśnej 

żyrafy”, jak inaczej nazy-
wa się okapi, jedną z szans 
na przetrwanie. 

„Przytulenie” przez 
gminę mieszkańca zoo 
to także wsparcie miej-
sca, które służy zachowa-
niu biologicznej różno-
rodności naszego świata, 

bowiem ogród zoologiczny tworzy 
szansę przetrwania gatunków, które 
w wyniku choćby wycinania lasów 
deszczowych są krańcowo zagrożone  
wyginięciem.

Gmino! Przytul któregoś z miesz-
kańców wrocławskiego zoo! Przy  
jego wybiegu stanie tablica informu-
jąca o „gminie-przytulaczu”. Tablica  
będzie również sygnałem tego, że 
władze owej gminy zdają sobie spra-
wę z wagi chronienia braci naszych 
mniejszych.

Anita Tyszkowska 
– redaktorka naczelna „Gminy Polskiej. 
Krajowego Przeglądu Samorządowego” 

Radosław Ratajszczak 
– prezes ZOO Wrocław Sp. z o.o. 

Gmino, przytul okapi!

Włodarze gmin zainteresowani akcją „Gmino, przytul okapi” 
kontaktować się mogą z sekretariatem ZOO Wrocław Sp. z o.o.  
– tel. 71 348 30 24, fax 71 348 37 68.
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Tytułowe sformułowanie 
kojarzy się przede wszystkim 
z teatrem, który raduje serca 
widzów dobrymi spektaklami. 
Ale to nie wszystko, co „dobry 
teatr” mieści, bowiem teatr 
czynić może dobro nie tylko 
jakością swej teatralności 
– teatr czynić może dobro, 
pomagając ludziom.  
I tak dzieje się we Wrocławskim 
Teatrze Komedia.

Na przykład gdy na scenie po raz 
300. rozszalały się Szalone nożyczki 
Paula Pörtnera, dochód z tego spekta-
klu oraz licytacji przedmiotów prze-
kazanych przez 
bardzo sławne 
osoby przezna-
czony został na 
Fundację Po -
mocy Wdowom  
i Sierotom po Poległych Policjantach. 
A teraz przykład najbliższy – oto  
24 kwietnia odbył się wyjątkowy 
pokaz spektaklu Jacka Chmielnika  
Psychoterapia, czyli seks w życiu 
człowieka... 

– Podczas Balu Charytatywnego 
Soroptimist International Wrocław 
biznesmen Maciej Kaczmarski wy-
licytował za 25 tysięcy złotych rolę 
w naszym spektaklu dla swojej żony 
Małgorzaty – mówi dyrektor WTK 

Wojciech Dąbrowski. – W sumie  
aukcja przyniosła ponad 100 tysięcy 
złotych. Fundacja Soroptimist wspie-
ra rozwój i kształcenie kobiet, które 
mogą aplikować w Fundacji o granty. 

I 24 kwietnia pani Małgorzata  
Kaczmarski stanęła – po dwóch 
miesiącach prób – przed teatralną 
widownią. 

– Przyznam, że ja bym się bał  
– uśmiecha się Wojciech Dąbrowski 
– ale pani Małgorzata nie tylko się 
nie bała, ale i pokazała znakomitą 
aktorska pracę! Nic więc dziwnego, 
że wręczyliśmy jej glejt, przyjmują-
cy ją do aktorskiego zespołu Wroc-
ławskiego Teatru Komedia… 

To był spek-
takl wyjątkowy, 
ale widz teatral-
ny żyje tym, co 
na scenie się po-
jawia nie tylko 

wyjątkowo. A koniec maja i począ-
tek czerwca zapowiadają się w WTK 
ciekawie – 23, 31 maja, 2 czerwca 
czeka nas Edukacja Rity Willy’ego 
Russella, czyli należąca do klasyki 
komediowej opowieść o ludziach, 
których dzieli niemal wszystko.  
On, Frank – uniwersytecki profe-
sor, alkoholik. Ona, Rita – żądna  
wiedzy, ambitna fryzjerka, która za-
pisuje się na Wolną Wszechnicę, 
by tu poprzez studia nad literaturą 

Dobry teatr… nadać sens swojemu ży-
ciu i wejść w zamkniętą 
do tej pory dla niej kra-
inę wartości, jakie nie-
sie kultura. Oczywiście, 
pierwsze skojarzenie to 
Pigmalion G.B. Shawa, 
ale Russell wokół tego 
skojarzenia oplata inną  
nieco historię – otóż 
mocno popijający Frank 
okazuje się znakomi-
tym nauczycielem, Rita 
czyni stałe postępy, ale 
też przecho dzi swoistą 
ewolucję, wtapiając się 
coraz bardziej w nowe 
śro dowisko ludzi kul-
turalnych. Na początku 
między Frankiem – Mi-
strzem a Ritą – Uczenni-
cą rodzi się konflikt, ale 
okazuje się, że w sumie 
mają sobie wiele do dania, że ich re-
lacja wzbogaca obie strony… Rodzi 
się przyjaźń, może nawet 
coś od przyjaźni goręt-
szego? Wyreżyserowana 
przez Wojciecha Dąbrow-
skiego, jest Edukacja… 
spektaklem świetnym, 
pokazującym wszystkie 
subtelności relacji dwoj-
ga jakże różnych i jakże 
podobnych ludzi. 

A 8 i 9 czerwca odpowiemy so-
bie na słynne pytanie wielkiego  
Mikołaja Gogola: „Z czego się śmie-

jecie?”. Odpowiedź, jak wiadomo, 
brzmi: „Z siebie samych się śmieje-

cie!”. Ten śmiech to znak, 
że komediowy sceniczny 
obraz świata trafia gdzieś 
głęboko w dusze widzów.  
Taki właśnie śmiech z sie-
bie samych budzi Francisa  
Vebera Kolacja dla głup-
ca, historia kilku panów  
z tzw. towarzystwa, któ-
rzy urządzają sobie ko-

lacje, na które zapraszają mniej 
inteligentnych, ich zdaniem, przed-
stawicieli naszego społeczeństwa. 

Podczas wystawnego posiłku sta-
rają się obnażyć intelektualne nie-
dostatki swoich gości, ich śmiesz-
ne przyzwyczajenia, zabawny 
sposób mówienia itp. Kto przypro-
wadzi najgłupszego – wygrywa!  
Tak w skrócie można opisać inten-
cję tej dość dwuznacznej, delikat-
nie mówiąc, zabawy. Pewnego dnia 
jednak, w wyniku kilku nieprzewi-
dzianych sytuacji, przedsięwzięcie 
wymyka się spod kontroli i zaczy-
na żyć własnym, bardzo interesują-
cym, życiem... 

Ata

Małgorzata Kaczmarski i Wojciech Dąbrowski – równorzędni aktorsko partnerzy w „Psychoterapii, czyli seksie  
w życiu człowieka”
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Rynkowy 
bigos
»	Według danych Świato-

wej Rady Złota (WGC), Rosja 
jest światowym liderem zakupów 
złotego kruszcu. Oprócz Rosji 
w ostatnim czasie spore zakupy 
złota zrobiły również: Chiny, Ka-
zachstan, Turcja, Ekwador, Katar 
i Kolumbia.
»	Ambasador USA w RFN 

Richard Grenell w rozmowie  
z magazynem „Focus” pono-
wił ostrzeżenie o sankcjach pod 
adresem niemieckich firm bio-
rących udział w budowie gazo-
ciągu Nord Stream 2. Ocenił też 
udział byłego kanclerza Gerhar-
da Schroedera w projekcie jako 
„kompromitujący”.
»	Ponad 6,5 tys. polskich 

konsumentów ogłosiło w ze-
szłym roku upadłość. W sumie 
mieli oni 141,5 mln zł długów. 
W ciągu roku średnia zaległość 
bankruta wzrosła z 33,3 tys. zł do 
37,2 tys. zł. 
»	We włoskim parlamencie 

trwają rozmowy na temat wpro-
wadzenia prawa, które ograniczy 
handel w niedziele. To jeden z nie-
wielu projektów, z którym niemal 
całkowicie zgadzają się członko-
wie tamtejszej koalicji rządzącej.
»	Duńczyk zużywa rocznie 

cztery torby foliowe. A Ty?
»	W ostatnim dniu kwiet-

nia GUS opublikował najnowsze  
dane dotyczące inflacji w Pol-
sce. Ta w kwietniu wzrosła  
do 2,2 proc. w ujęciu rocznym 
(1,7 proc. w marcu).
»	Czwartego maja król Taj-

landii Maha Vajiralongkorn ofi-
cjalnie wstąpił na tron. Jak po-
dał Business Insider, uchodzi 
on za najbogatszego władcę na 
świecie. Jego majątek szacuje się 
na ponad 30 mld dolarów.
»	W ostatnich kwartałach 

systematycznie spadała liczba 
bankomatów w Polsce (gotówka 
jest wypierana przez karty płatni-
cze). W czwartym kwartale 2018 
roku ich liczba zmniejszyła się  
o kolejne 102 urządzenia. Na 
koniec grudnia ubiegłego roku  
w Polsce było 22 885 bankoma-
tów – poinformował NBP.
»	Mieszkaniec Mazowsza 

zarabia rocznie brutto 46 tys. zł.  
W województwie świętokrzy-
skim ta średnia to zaledwie  
28 tys. zł.

Do rynkowego garnka zaglądał
Tomasz Miarecki
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Nowe przepisy zakładają,  
że przedsiębiorca wpisany  
do Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG) nie 
będzie karany za błędy  
w pierwszym roku 
prowadzenia działalności 
gospodarczej.

Ministerstwo Przedsiębiorczo-
ści i Technologii już jakiś czas te-
mu zapowiedziało wprowadzenie 
Pakietu Przyjazne Prawo, na który 
składa się ponad 70 różnych uła-
twień dla biznesu. Jedną ze zmian 
ogłoszoną przez ministerstwo jest 
tzw. prawo do popełnienia błę-
du. Będzie to całkowicie nowa 
instytucja w polskim systemie 
prawnym, która polegać będzie 
na tym, że początkujący przedsię-
biorca nie będzie podlegał karze,  

w przypadku naruszenia przepisów 
związanych z wykonywaną dzia-
łalnością gospodarczą. Popełnie-
nie błędu w danym obszarze dzia-
łalności będzie wiązać się jedynie  
z pouczeniem ze strony urzędu. 

Jak twierdzą przedstawicie-
le ministerstwa, „prawo do po-
pełnienia błędu (...) opiera się na 
przekonaniu, że większość naru-
szeń, które popełniają początku-
jący przedsiębiorcy, nie wynika ze 
złej woli, lecz ma raczej charakter 
nieintencjonalnych omyłek”. Re-
sort przedsiębiorczości poinfor-
mował również, że w przypadku 
naruszenia przepisów związanych 
z wykonywaną działalnością go-
spodarczą przedsiębiorca nie bę-
dzie podlegał karze, pod warun-
kiem że stwierdzone naruszenie 
zostanie usunięte w wyznaczonym 
przez organ terminie. 

Zgodnie z nowymi przepisami, 
przedsiębiorcy nie będą mogli sko-
rzystać z prawa do błędu jedynie 
w dwóch przypadkach: w sytuacji 
popełnienia tych samych naruszeń 
po raz kolejny oraz w przypadku 
rażącego naruszenia prawa. 

Zgodne z projektem, prawo do 
błędu będzie przysługiwać wy-
łącznie przedsiębiorcom wpisa-
nym do CEIDG, a więc jedynie 
osobom fizycznym prowadzącym 
działalność gospodarczą. Przywi-
lej ten przysługiwać będzie przez 
okres jednego roku od dnia pod-
jęcia działalności gospodarczej 
po raz pierwszy albo ponownie 
po upływie co najmniej 36 mie-
sięcy od dnia jej ostatniego za-
wieszenia lub zakończenia. 

Analogiczne przepisy funkcjo-
nują już we Francji i na Litwie. 

(in)

Pierwszego maja minęło  
15 lat od momentu 
przystąpienia Polski do 
struktur Unii Europejskiej. 
W tym czasie udało się 
widocznie zniwelować różnice 
rozwojowe i nadgonić dystans 
dzielący nas od najbogatszych 
gospodarek Europy. Z danych 
Przedstawicielstwa Komisji 
Europejskiej w Polsce wynika, 
że od 2003 roku w Polsce 
nastąpił też dwukrotny wzrost 
zamożności społeczeństwa. 

– Przez 15 lat członkostwa w UE 
zrobiliśmy wielki krok, żeby dogo-
nić najbogatsze kraje na kontynen-
cie. Myślę, że Polska dobrze wyko-
rzystała ten czas. Eksperci oceniają, 
że dzięki członkostwu w Unii przy-
spieszyliśmy ten etap wyrównywa-
nia poziomu o 10-12 lat. UE okaza-
ła się skuteczna w wyrównywaniu 
standardu życia, a Polska jest jed-
nym z największych beneficjentów 
tego procesu – mówi agencji infor-
macyjnej Newseria Biznes Marek 
Prawda, dyrektor Przedstawiciel-
stwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Do struktur UE Polska przy-
stąpiła razem z Czechami, Węgra-
mi, Estonią, Litwą, Łotwą, Słowa-
cją, Słowenią, Cyprem oraz Maltą. 

Akcesja była poprzedzo-
na długotrwałymi nego-
cjacjami kilku rządów 
i referendum akcesyj-
nym, które odbyło się 
7-8 czerwca 2003 roku.  
W referendum 77,45 proc.  
głosujących Polaków 
opowiedziało się za przy-
stąpieniem do unijnych 
struktur (22,55 proc. było  
przeciwnych).  W rezu lt ac ie  
16 kwietnia 2003 roku w Atenach 
podpisaliśmy traktat akcesyjny, 
na mocy którego UE została roz-
szerzona o dziesięć państw, w tym 
Polskę. 

Udana gonitwa
Dyrektor Przedstawicielstwa Ko-

misji Europejskiej w Polsce Ma-
rek Prawda podkreśla, że w trakcie  
15 lat członkostwa Polski w Unii 
udało się przede wszystkim wyrów-
nać różnice rozwojowe i nadgonić 
dystans dzielący nas od najbogat-
szych gospodarek Europy.

– Myślę, że dzięki członkostwu 
w UE udało się także złagodzić 
koszty naszych reform, które były 
często bolesne, trudne. Co równie 
istotne, Polska weszła w krwiobieg 
ekonomiczny świata, jest uczestni-
kiem procesów produkcyjnych i glo-

balnych łańcuchów dostaw – mówi 
Marek Prawda.

W ramach polityki spójności i pla-
nu inwestycyjnego dla Europy, od 
2014 roku UE przeznaczyła ogrom-
ne środki finansowe na pomoc dla 
tzw. nowej dziesiątki. Przyczyniły 
się one m.in. do wyrównywania róż-
nic w poziomie rozwoju i dochodów, 
stworzenia atrakcyjnych warunków 
dla inwestorów i nowych miejsc pra-
cy. Z danych Komisji Europejskiej 
wynika, że w latach 2003-2018 PKB 
Polski w przeliczeniu na mieszkań-
ca zwiększyło się aż o 100 procent.

Gospodarcze efekty członko-
stwa Polski w UE są nie do przece-
niania. W latach 2004-2020 na in-
westycje w Polsce UE przeznaczy  
w sumie 175 mld euro w ramach fun-
duszy strukturalnych i inwestycyj-
nych (plus 18,3 mld euro od 2014 
roku w ramach Planu Junckera). Pol-

Unijna piętnastka ska jest największym beneficjentem 
środków z UE. Jak podaje Instytut 
Badań Strukturalnych, od momen-
tu wejścia do Unii co roku wydatki 
unijne w ramach funduszy struktu-
ralnych w Polsce 2-4-krotnie prze-
wyższają naszą składkę.

Boląca emigracja
– Po stronie strat można uwzględ-

nić skalę emigracji. Oczywiście lu-
dzie, którzy wyemigrowali, w więk-
szości zostali za granicą, więc 
widocznie są z tego zadowoleni,  
a kraj też może czerpać z tego pew-
ne korzyści. Niemniej emigracja jest 
dla Polski stratą kompetencyjną i de-
mograficzną. Dzisiaj ważne jest, że-
byśmy rozmawiali o tym, co moż-
na zrobić lepiej albo inaczej – mówi  
Marek Prawda. – Oczywiście po tych 
15 latach mamy wielu „proroków 
przeszłości”, którzy dzisiaj uważa-
ją, że wiele rzeczy można było zro-
bić inaczej. Na pewno można dys-
kutować, czy koszty tych reform 
były właściwie rozłożone, są grupy 
społeczne, które były tym dotknięte  
w większym stopniu.

Europejskie napięcia
Dyrektor Przedstawicielstwa Ko-

misji Europejskiej w Polsce ocenia, 
że wśród najważniejszych wyzwań, 
z jakimi zjednoczona Europa będzie 
musiała się zmierzyć w nadchodzą-
cych latach, jest m.in. coraz więk-
sza polaryzacja społeczeństwa i silna 
pozycja koncernów międzynarodo-
wych, co może stanowić zagrożenie 
dla demokracji i wolności.

– Niedawno w Parlamencie  
Europejskim przyjęto dyrektywę  
o prawach autorskich. Jest elemen-
tem szerszej strategii i narzędziem, 
które pozwoli nam lepiej kontrolo-
wać działania tych korporacji. Jeże-
li tego nie opanujemy, to nasz świat 
może się zmienić. To jest jedno  
z głównych wyzwań. Drugim jest 
globalizacja, która, jak wiemy, przy-
niosła ogromne zyski i ograniczyła 
skalę głodu na świecie, ale z drugiej 
strony stworzyła też nowe napięcia. 
Zachodni kapitał znalazł możliwości 
produkcji gdzieś indziej, za mniej-
sze pieniądze. To stworzyło napięcia 
społeczne, z którymi Europa do dzi-
siaj sobie nie poradziła. Więc pola-
ryzacja społeczna to kolejne wyzwa-
nie, które będzie wpływało na Unię 
w przyszłości – mówi Marek Prawda.

Z opublikowanego w marcu przez 
Komisję Europejską „Eurobarome-
tru 90” wynika, że poziom zaufania 
do unijnych instytucji oraz pozytyw-
nego nastawienia do Unii Europej-
skiej są w Polsce wyższe od europej-
skiej średniej.  (new)

Mali pod ochroną
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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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Prochowice – str. 8 Kąty Wrocławskie – str. 5
Starostwo Powiatowe w Oławie – str. 8

Żórawina – str. 10Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – str. 5 Głubczyce – str. 6
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Wilki po niemal  
150 latach nieobecności 
wracają na dawniej 
zajmowane rewiry  
w zachodniej Polsce. 
Te niezwykłe zwierzęta 
znalazły również 
wyjątkowe miejsce  
we wrocławskim zoo.

Pokochać wilki
Wilki we wrocławskim zoo miesz-

kają od zawsze. Najpierw zajmowały 
wybieg, który dziś należy do niedź-
wiedzi. Później zajęły miejsce w nie-
dużej zagrodzie obok tygrysów. Nigdy 

jednak nie miały tak znakomitych wa-
runków jak teraz. W połowie kwiet-
nia we Wrocławiu otwarty został bo-
wiem nowy wybieg dla tych zwierząt.  
Wilcza Ostoja powstała w południo-
wo-wschodniej części ogrodu. Zosta-
ła wybudowana za 2,14 miliona zło-
tych. Z tej kwoty 325 tysięcy pochodzi  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
we Wrocławiu. 

– Wilk jest gatunkiem pod ścisłą 
ochroną. To zwierzę, które pełni bar-
dzo ważną rolę w leśnym ekosystemie, 
gdyż reguluje liczbę roślinożerców  
i mniejszych drapieżników. Do te-
go jest gatunkiem rodzimym, więc 
chętnie wsparliśmy projekt zoo, który 
pomoże chronić te piękne zwierzęta  
– mówił Łukasz Kasztelowicz, prezes 
zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Wybieg dla wilków we Wrocła-
wiu jest bez wątpienia jednym z naj-

ciekawszych i najnowocześniejszych 
w Europie. 

– Nowa inwestycja to także bank 
wiedzy o wilkach. Można poznać 
ich historię, zwycza-
je, a nawet posłuchać 
wycia dorosłych wil-
ków i skomlenia szcze-
niąt. Wilcza Ostoja ma 
pokazać, że wilki nie 
są czymś strasznym i mo-
gą, a nawet powinny żyć 
w puszczach i lasach obok 
nas – mówi Radosław  
Ratajszczak, kierujący 
wrocławskim zoo. – Chce-
my pokazać, że nie trzeba 
się ich bać. Nie ma drugie-
go gatunku, który byłby tak 
pokrzywdzony przez mity 
i legendy. Odczarowanie wizerunku 
złego wilka wymaga rzetelnej pracy 
– dodaje.

Ostoja Wilków w sposób ciekawy 
łączy duży i atrakcyjny dla zwierząt 
wybieg z równie interesującą częścią 
dydaktyczną. Zwiedzający mogą nie-
mal bez żadnych barier uczestniczyć 
w życiu wilków. Tunel zakończo-
ny rotundą wprowadza zwiedzają-
cych na środek wybiegu, jednocześ-
nie poziomem wzroku zrównując 

ludzi ze zwierzętami. W podziem-
nej części ekspozycji niecodzien-
ną atrakcją jest diorama, która daje 
możliwość zabawy w tropiciela śla-

dów bytności zwierząt 
leśnych. Przy wejściu 
do wybiegu najmłod-
si mogą zobaczyć 
„sztuczną wilczą norę”  
i podziwiać watahę  

wilków wykonanych z be-
tonu w skali 1:1. Rzeź-
by są nie tylko dekoracją, 
ale umożliwiają zbadanie 
wilczej mowy ciała tak-
że osobom niewidzącym. 
Zainteresowani mogą ob-
serwować drapieżniki nie 
tylko przez przestronne 
szyby, ale również przez 

lunetę ze specjalnej dwukondygna-
cyjnej wiaty oraz z kładki łączącej 
się z wiatą przy wybiegu rysi.

Shelley Black z ośrodka Northen  
Lights Wildlife Wolf Centre w Ka-
nadzie pytana kiedyś, co czyni wil-
ka tak niezwykłym zwierzęciem, 
odpowiedziała: „Wilki są wyjąt-
kowo towarzyskie i inteligentne. 
Ich wytrzymałość i zdolność prze-
trwania nigdy nie przestaje mnie  
zadziwiać.”  (oto)

Mieszkańcy Wilczej Ostoi mają bardzo komfortowe warunki do życia. Nowy wybieg jest prawie cztery razy większy od dotychczasowego 

W kwietniu wrocławskie zoo wzbogaciło się o nowy wybieg dla wilków. Otwarcia inwestycji dokonali: 
(od lewej) Łukasz Kasztelowicz – prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu, Radosław Ratajszczak  
– prezes wrocławskiego zoo i Bartłomiej Wiązowski – wiceprezes WFOŚiGW we Wrocławiu 

Nowa inwestycja to także część edukacyjna, która cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko najmłodszych 

F
O

T
. R

A
FA

Ł
 T

L
A

K

F
O

T
. R

A
FA

Ł
 T

L
A

K

W NUMERZE

Bierutów 6

Głubczyce 6

Kąty Wrocławskie 5

Prochowice 8

Starostwo Powiatowe w Oławie 8

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 5

Wisznia Mała 7

Wrocław – Narodowe Forum Muzyki 4, 11

Ziemia Kłodzka 3

Żmigród 9

Żórawina 10


