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Wiele interesujących zespołów i artystów, megagwiazdy polskiej estrady – w tym Patrycja Markowska  
i De Mono – oraz moc atrakcji dla młodzieży i dzieci czekało na wszystkich tych, którzy chcieli 
odpocząć i zabawić się setnie podczas Dni Kątów Wrocławskich, zorganizowanych 1 i 2 czerwca.  
A do tego w tym samym czasie odbyły się tutaj Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów  
w Plażowej Piłce Ręcznej, w których reprezentacja kąckiego GOKiS-u odniosła ogromny sukces.

Zmierzamy w dobrym kierunku

Gospodarność  
i zgoda dające efekty

– Kurort rozwija się bardzo dobrze i – moim zdaniem – jesteśmy 
najpiękniejszym i najchętniej odwiedzanym uzdrowiskiem 
nie tylko na Dolnym Śląsku. Rozszerzyliśmy naszą ofertę 
kulturalną, turystyczną i sportową, w każdy weekend  
jest u nas jakaś duża, fajna impreza i zapewniam,  
że w Polanicy-Zdroju nikt nudzić się nie będzie  
– mówi burmistrz Polanicy-Zdroju MATEUSZ JELLIN. 

Burmistrz Korfantowa JANUSZ WÓJCIK oraz OSP Przechód 
serdecznie zapraszają na XIX Międzynarodowe Zawody  
Piłki Prądowej „Wasserball”, które odbędą się w dniach  
27-28 lipca 2019 na akwenie wodnym w Przechodzie.  
Turniej to także wiele nie tylko wodnych atrakcji, bowiem  
organizatorzy zapraszają na bardzo urozmaicony program 
kulturowo-rozrywkowy i gwarantują znakomitą zabawę! 

Kłodzkie Jaskry – czyli Nagroda Roku Gminy Kłodzko „Ranunculus Penicillatus” – trzydziestego 
pierwszego maja po raz osiemnasty zakwitły dla tych, dzięki którym gmina Kłodzko rozkwita jak te 
jaskry-kwiaty, pięknie i radośnie. – Dziękuję za to, że jesteście – mówił do laureatów i nominowanych 
wójt ZBIGNIEW TUR (trzeci z lewej), witając przybyłych na uroczystość. – Na co dzień rzadko 
doceniamy dokonania innych, nie mamy czasu, nie zauważamy, co się po sąsiedzku dzieje,  
i dlatego tak ważne jest to coroczne spotkanie, gdzie możemy wam podziękować,  
ale przede wszystkim pokazać wasze dokonania.

Budują małą ojczyznę
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Nepomuk z Kamiennego Mostu
W sobotę, 25 maja, w Bardzie odsłonięto i poświęcono figurę  
św. Jana Nepomucena. Po 74 latach powróciła ona na XVI-wieczny 
Kamienny Most. KRZYSZTOF ŻEGAŃSKI, burmistrz Barda,  
witając bardzo licznie zebranych na uroczystości powiedział:  
– To olbrzymia radość dla mnie i dla wszystkich mieszkańców. 
Wierzę, że św. Jan Nepomucen, który powrócił na nasz most, 
będzie strzegł Barda i mieszkańców.
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Mity, fakty, opowiastki
Na rok i cztery miesiące więzienia 

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu skazał 

byłego prezydenta tego miasta 

Grzegorza Kiełba, uznając go winnym 

przyjęcia korzyści majątkowej  

w wysokości 20 tys. zł. Były prezydent 

ma także sześcioletni zakaz 

sprawowania funkcji publicznych  

w jednostkach administracji rządowej 

i samorządu terytorialnego oraz ma 

zapłacić 15 tys. zł grzywny i ponad 

trzy tysiące kosztów sądowych.  

Sąd zaliczył oskarżonemu prawie  

pięć miesięcy aresztu na poczet  

kary pozbawienia wolności. Kiełb  

– obecnie miejski radny – zgodził się 

na podawanie jego danych osobowych 

i publikację wizerunku. Uzasadnienie 

wyroku, podobnie jak mowy końcowe 

stron, odbyło się za zamkniętymi 

drzwiami. Chodzi o występujące  

w procesie materiały dowodowe  

z klauzulą tajności – poufne. Wyrok 

nie jest prawomocny, a były prezydent 

Tarnobrzegu po opuszczeniu sali 

sądowej powtórzył dziennikarzom, 

iż jest niewinny i zamierza odwołać 

się od wyroku. Grzegorz Kiełb został 

zatrzymany 21 lutego 2018 roku przez 

funkcjonariuszy Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego z Delegatury 

w Rzeszowie, w swoim gabinecie, 

zaraz po tym, jak miał przyjąć od 

przedsiębiorcy 20 tys. zł łapówki 

w zamian za pozytywną decyzję 

dotyczącą planu zagospodarowania 

przestrzennego i zgody na budowę 

obiektów usługowo-handlowych  

w Tarnobrzegu. Oskarżony zaś 

utrzymuje, że wprawdzie przyjął 

pieniądze, lecz nie była to łapówka, 

ale pomoc finansowa na przyszłą 

kampanię wyborczą, którą 

zadeklarował sam wręczający mu 

pieniądze. Grzegorzowi Kiełbowi grozi 

kara pozbawienia wolności  

od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

• • •

Do Sądu Rejonowego w Kaliszu 

wpłynął akt oskarżenia przeciwko 

wójtowi gminy Żelazków, 60-letniemu 

Sylwiuszowi J., który miał znęcać się 

nad rodziną i znieważać strażaków. 

Włodarzowi gminy grozi do pięciu lat 

więzienia. Warto podkreślić,  

iż wójt nie po raz pierwszy znalazł 

się w konflikcie z prawem, bowiem 

przed dwoma laty skazano go na pięć 

tysięcy złotych grzywny za udzielenie 

ślubu pod wpływem alkoholu. 

Natomiast w związku ze sprawą  

o znęcanie się nad rodziną Sylwiusz J.  

spędził trzy miesiące w areszcie, 

który opuścił w marcu, a podczas 

jego przymusowej absencji gminą 

zarządzał komisarz. Dzisiaj wójt 

ponownie sprawuje swoją funkcję, 

ale zastosowano wobec niego dozór 

policji i trzy razy w tygodniu musi 

odwiedzać Komendę Miejską Policji 

w Kaliszu. Ponadto powinien odbyć 

terapie dotyczące uzależnień  

od alkoholu oraz związaną  

z zachowaniami agresywnymi. 

Wójt Sylwiusz J. przyznał się do 

zarzucanych mu czynów. Odrębne 

postępowanie prowadzi także kaliska 

policja w związku ze wszczęciem 

przez wójta fałszywego alarmu,  

a sprawa dotyczy wezwania przez niego 

policji do rzekomej kolizji drogowej,  

w wyniku której sprawca miał uszkodzić 

ogrodzenie domu wójta.

• • •

W trakcie interwencji przed sklepem 

spożywczym w Busku-Zdroju 

(woj. świętokrzyskie) policjant 

został ugodzony nożem w plecy. 

Sprawcę i jego kolegę obezwładnili 

funkcjonariusze przy pomocy 

świadków i okazało się,  

że agresorem był miejski radny. 

Wcześniej policja otrzymała zgłoszenie 

dotyczące mężczyzny, który miał grozić 

jednej z klientek sklepu.  

Na miejsce pojechał patrol policji, 

który zastał przed sklepem mężczyznę 

bawiącego się nożem. Policjanci 

podjęli interwencję, ale wtedy ze 

sklepu wyszedł drugi mężczyzna, który 

stanął w obronie kolegi. Wywiązała się 

szamotanina, podczas której jeden  

z mężczyzn zadał policjantowi dwa 

ciosy nożem w plecy. Próbował także 

sięgnąć po jego pistolet.  

Obaj mężczyźni zostali obezwładnieni, 

a nożownikiem okazał się 32-letni 

radny Buska-Zdroju Łukasz Sz., 

ekonomista z wykształcenia i prezes 

stowarzyszenia „Młode Busko”. Krewki 

radny został tymczasowo aresztowany, 

przedstawiono mu zarzut usiłowania 

zabójstwa, za co grozi mu kara nawet 

dożywotniego pozbawienia wolności. 

O sobie podejrzany Łukasz Sz. pisze 

m.in.: „Jestem osobą ambitną, 

konsekwentnie dążę do postawionych 

sobie celów i podchodzę z pasją  

do życiowych wyzwań. Interesuję się 

marketingiem miejsc, kreowaniem 

nowych marek oraz działalnością 

polityczną i samorządową”.

• • •

Były prezydent Siedlec Wojciech 

Kudelski został zaatakowany nożem 

w przejściu obok swojego domu. 

Napastnik prawdopodobnie czekał  

na samorządowca i po zadaniu 

pchnięcia uciekł samochodem  

z miejsca zdarzenia. Cios zadano  

w okolicę jamy brzusznej, pod klatkę 

piersiową, a operacja przeprowadzona 

w siedleckim Mazowieckim Szpitalu 

Wojewódzkim miała na celu ratowanie 

życia i przebiegła pomyślnie. 

Zatrzymano podejrzanego, 

38-letniego Dejana Apastaziego S.,  

który będzie odpowiadał za 

usiłowanie zabójstwa. Nożownik 

oznajmił, iż motywem jego czynu  

była zła decyzja dotycząca kamienicy.

• • •

Ostrów Wielkopolski rozpoczął budowę 

własnej samorządowej sieci do przesyłu 

prądu, który na dodatek sam produkuje 

m.in. z biomasy drzewnej. Inwestycję 

realizuje należąca do samorządu tego 

miasta Grupa Kapitałowa Rozwoju 

Komunalnego, a moc przyłączeniowa 

pierwszego odcinek tej sieci wyniesie 

dwa megawaty – zaś docelowy 

potencjał aż osiem megawatów. Dzięki 

temu własny, ekologiczny prąd popłynie 

niebawem zarówno do mieszkańców, 

jak i do lokalnych przedsiębiorstw  

i instytucji publicznych.

• • •

Prezydent Częstochowy 

Krzysztof Matyjaszczyk napisał 

list do premiera Mateusza 

Morawieckiego w sprawie powołania 

województwa częstochowskiego. 

Zdaniem prezydenta oraz osób 

odpowiedzialnych za rozwój miasta  

i pozyskiwanie pieniędzy unijnych, 

brak statusu województwa ogranicza 

ilość finansowych środków,  

które może zdobyć Częstochowa  

i subregion. Gdyby Częstochowa 

była stolicą regionu, to – według 

częstochowskiego magistratu – 

tylko w przypadku Regionalnych 

Inwestycji Terytorialnych (czyli puli 

funduszy europejskich, którymi 

dysponują subregiony) miałaby kwotę 

dwukrotnie większą niż obecnie, także 

dzięki Zintegrowanym Inwestycjom 

Terytorialnym. Dla północnego 

subregionu województwa śląskiego 

byłoby to – w odniesieniu do funduszy 

unijnych na lata 2014-2020 – miliard,  

a nie pół miliarda złotych.

Podglądacz samorządowy
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O wielkim podenerwowaniu 
na Ziemi Kłodzkiej związanym 
z koncepcją budowy kolejnych 
suchych zbiorników pisaliśmy 
przed miesiącem. Zgodnie  
z zapowiedzią wracamy  
do tematu, tym bardziej,  
że sytuacja chyba ulega zmianie.

W lidzie użyłem słowa „chyba”, 
bo zaufanie mieszkańców wielu miej-
scowości na Ziemi Kłodzkiej zostało  
w ostatnich kilkunastu tygodniach 
mocno nadwerężone. Przypomnę,  
o co chodziło.

Był sobie pomysł…
Jednym z działań mających w przy-

szłości chronić Ziemię Kłodzką przed 
powodziami jest plan budowy na tym 
terenie tzw. suchych zbiorników. Nie-
dawno w powiecie kłodzkim rozpo-
częto już budowę czterech zbiorników. 
Powstają na terenie Boboszowa, Roz-
tok, Szalejowa Górnego i Krosnowic. 
Mają powstać do końca 2021 roku,  
a koszt ich budowy to około 500 milio-
nów złotych. Do mieszkańców dotar-
ły jednak informacje, że Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu 
ma w planach budo-
wę kolejnych dzie-
więciu suchych zbior-
ników. Plany z tym 
związane wzbudziły 
nie tylko protesty, ale 
i przerażenie. Koalicja  
Ratujmy Rzeki przy-
gotowała obszerną koncepcję do pro-
jektów zwiększenia retencji powo-
dziowej w Kotlinie Kłodzkiej, która 
– mówiąc delikatnie – była miejscami 
druzgocąca dla pomysłów firmowa-
nych przez Wody Polskie.

Koncepcja budowy nowych su-
chych zbiorników pojawiła się nagle.  

Groziła wysiedleniami, zniszcze-
niem walorów krajobrazowych wielu 
miejsc, godziła w interesy samorzą-
dów. Włodarze kłodzkich miejsco-
wości i mieszkańcy wymusili spotka-
nia z przedstawicielami PGW Wody  
Polskie. Zawiązała się oddolna inicja-
tywa społeczna, która powołała do ży-
cia Forum Ziemi Kłodzkiej. Jest to 
– jak mówią jego twórcy – stowarzy-
szenie zainicjowane przez grono osób 
zaangażowanych w prowadzenie akcji 
informacyjnej i protestu wobec kon-
cepcji budowy przez PGW Wody Pol-
skie kolejnych suchych zbiorników re-
tencyjnych na Ziemi Kłodzkiej. Grupa 
zawiązała się po spotkaniu roboczym  
4 maja 2019 roku w Starym Gierałto-
wie, po tym, jak w przestrzeni publicz-
nej ujawniono koncepcję techniczną 
budowy kolejnych suchych zbiorni-
ków przygotowaną przez firmę Sweco  
na zlecenie PGW Wody Polskie.

Była tylko koncepcja?
To, co wydarzyło się w społecznym 

wymiarze na Ziemi Kłodzkiej, poka-
zuje przede wszystkim, że mieszkańcy 
mogą być podmiotem wszelkich dzia-
łań, które ich dotyczą. Po sześciu tygo-
dniach protestów, w Międzylesiu z ust 

decydentów padły za-
pewnienia o wstrzyma-
niu prac nad koncepcją 
firmy Sweco. Przedsta-
wiciele Wód Polskich 
w drugiej połowie  
maja wydali oświad-
czenie, w którym czy-
tamy m.in.: „W żad-

nych planach inwestycyjnych Wód 
Polskich nie ma budowy nowych zbior-
ników na Ziemi Kłodzkiej. W ostatnim 
czasie w mediach społecznościowych 
rozpowszechniane są nieprawdziwe 
informacje o rzekomych lokalizacjach 
zbiorników przeciwpowodziowych  
w Kotlinie Kłodzkiej. Powoduje to nie-

pokoje i wprowadza opinię publiczną 
w błąd. (…) Wody Polskie przygoto-
wują nowe plany strategiczne ochrony 
przeciwpowodziowej regionu, w tym 
Ziemi Kłodzkiej. W tym celu wyko-
nywane są analizy i przeprowadzane 
dyskusje w gronie ekspertów. Wstępne 
koncepcje są planowane do poddania 
szerokim konsultacjom społecznym  
w 2020 roku”.

Sytuacja była już na tyle niepoko-
jąca (m.in. po wcześniejszych spotka-
niach przedstawicieli Wód Polskich  

z samorządowcami), że pojawiło się 
także oświadczenie ministra gospodar-
ki wodnej i żeglugi śródlądowej Marka 
Gróbarczyka. Powiedział on, że nie bę-
dzie żadnych wysiedleń mieszkańców 
z powodu inwestycji w zbiorniki re-
tencyjne. Minister dodał, że informa-
cje o rzekomych lokalizacjach zbiorni-
ków przeciwpowodziowych w Kotlinie 
Kłodzkiej są nieprawdziwe, a przeka-
zywane przez media wiadomości po-
wodują jedynie niepokoje i wprowadza-
ją opinię publiczną w błąd.

Wielka debata o przyszłości
Cieszy stanowisko szefa resortu. 

Również oświadczenie Wód Polskich 

można odbierać jako nowe otwarcie 
(bez wnikania, czy plany były, czy też 
nie było i po prostu mieszkańcy coś 
tam sobie uroili). Ponieważ jednak 
dmuchać trzeba na zimne, stowarzy-
szenie Forum Ziemi Kłodzkiej nie tyl-
ko się nie rozwiązało, ale postanowiło 
aktywnie działać.

Przedstawiciele Forum  zorganizo-
wali 27 maja na Wydziale Architektu-
ry Politechniki Wrocławskiej debatę, 
podczas której rozmawiano o sposo-
bach ochrony przeciwpowodziowej 

dla Ziemi Kłodzkiej. Obecni byli na-
ukowcy, przedstawiciele organizacji 
społecznych, samorządowcy, miesz-
kańcy, przedstawiciele kierownictwa 
PGW Wody Polskie. Podczas debaty 
obecny sposób planowania ochrony 
przeciwpowodziowej – gdzie społe-
czeństwo włączane jest do procesu na 
etapie, na którym nie może już wy-
wrzeć znaczącego wpływu na plany 
państwowych inwestycji hydrologicz-
nych – został poddany krytyce. 

– Tego rodzaju inwestycje w in-
nych krajach dzieją się przy współ-
udziale osób wykonujących ana-
lizy krajobrazowe – powiedziała  
dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-

-Filipiak, prof. Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wrocławiu.

Roman Konieczny (Koalicja  
Ratujmy Rzeki) powiedział, że po-
trzebny jest system planowania i kon-
sultacji – w miejsce obecnej prakty-
ki przygotowywania przez inwestora 
państwowego planów i komunikowa-
nia ich interesariuszom. Zarzucił też 
Wodom Polskich nadmierne skupie-
nie się w przygotowywanych planach 
na hydrotechnice.

Przedstawiciel Wód Polskich  
Wojciech Skowyrski, zastępca dyrek-
tora ds. ochrony przeciwpowodzio-
wej i suszy w Krajowym Zarządzie  
Gospodarki Wodnej, zadeklarował, 
że na skutek protestów mieszkańców, 
naukowców i organizacji pozarządo-
wych dalsze analizy budowy kolejnych  
zbiorników retencyjnych na Ziemi 
Kłodzkiej zostały zarzucone.

– Chciałbym zapewnić Państwa, 
że ta analiza była tylko analizą hydro-
techniczną i nie będzie kontynuowa-
na – powiedział Wojciech Skowyrski.

Podczas debaty rozmawiano także  
o tożsamości historycznej Ziemi Kłodz-
kiej. Przedstawione zostały działania, 
jakie należy spełnić dla bezpieczeń-
stwa zrównoważonego gospodarowa-
nia krajobrazem. Zebrani mieli okazję, 
by zapoznać się z prawnymi aspektami 
kształtowania krajobrazu i gospodaro-
wania przestrzenią w świetle Europej-
skiej Konwencji Krajobrazowej. Były 
też prelekcje o zależnościach pomiędzy 
ekonomiczną efektywnością struktu-
ralnej ochrony przeciwpowodziowej 
w Polsce a wyceną środowiska, krajo-
brazu i bezpieczeństwa. Pojawił się też 
temat psychologicznych następstw wy-
właszczania i wysiedlania mieszkań-
ców na terenach objętych inwestycjami.

Więcej o działaniach Forum Ziemi 
Kłodzkiej można znaleźć na stronie: 
forumziemiklodzkiej.org.

Tomasz Miarecki

Ziemia Kłodzka – nowe otwarcie

W dniach 10-11 października  
w Klasztorze Franciszkanów  
w Krakowie odbędą się  
Targi Dziedzictwo.  
Tegoroczna, druga edycja 
tej imprezy w nowej formule 
odbędzie się pod hasłem  
„Zabezpieczenie dziedzictwa  
dla przyszłych pokoleń”.

Targi Dziedzictwo są jednym  
z najważniejszych w Polsce wyda-
rzeń, które ma na celu przybliżenie 
problemu, jakim jest zabezpieczenie 
dziedzictwa kulturowego całego na-
szego narodu dla przyszłych poko-
leń. Ta doroczna konferencja gro-
madzi archiwistów, muzealników, 
bibliotekarzy, konserwatorów za-
bytków oraz ekspertów z dziedziny 
kultury. Organizatorzy liczą także 

na samorządowców, których działa-
nia mają znaczący wpływ na ochro-
nę naszych kulturowych śladów,  
na upowszechnianie historii, na łą-
czenie przeszło-
ści z teraźniej-
szością. Miejsce 
spotkania i jego 
historia sprzyja 
wymianie wie-
dzy i doświad-
czen ia .  Ta rg i 
Dziedzictwo or-
ganizowane są  
w zabytkowych aulach XIII-wiecz-
nego klasztoru Franciszkanów,  
a wystawa odbywa się w jego kruż-
gankach.

Pod koniec kwietnia ubiegłe-
go roku Parlament Europejski 
ustanowił rok 2018 Europejskim  

Rokiem Dziedzictwa Kulturowego.  
Celem inicjatywy było uwrażliwie-
nie mieszkańców Europy na wspól-
ną historię oraz zwiększenie poczu-

cia tożsamości 
eu rop ejsk ie j . 
U bieg ło ro cz-
na edycja Tar-
gów Dziedzi-
ctwo przyniosła 
organizatorom 
ogromną satys-
fakcję. Wyda-
rzenie to poka-

zuje, jak bardzo istotne znaczenie 
mają spotkania i prezentacje promu-
jące wartość dziedzictwa kulturowe-
go. Ważne jest, aby je chronić i prze-
kazywać przyszłym pokoleniom. 
Dziedzictwo kulturowe kształtuje 
naszą tożsamość i nasze codzien-

ne życie. W wymianie doświadczeń  
i dobrych praktyk mogą w Krakowie 
uczestniczyć wszelkie organizacje 
działające na rzecz dziedzictwa kul-
turowego, ponadnarodowe sieci kul-
turalne, organizacje pozarządowe, 
młodzieżowe oraz stowarzyszenia 
kulturalne.

Podczas Targów Dzie-
dzictwo zaprezentowane 
zostaną najnowsze techno-
logie i rozwiązania wyko-
rzystywane w celu zabez-
pieczenia dziedzictwa dla 
przyszłych pokoleń. Od-
wiedzający zapoznają się  
z tradycyjnymi i najnow-
szymi usługami, trendami, techno-
logiami oraz narzędziami stosowa-
nymi w konserwacji czy digitalizacji 
zabytków i zbiorów. 

Spotkanie u franciszkanów
Patronat honorowy nad Tar-

gami Dziedzictwo objęli: prezy-
dent Krakowa, prezes Instytutu 
Pamięci Narodowej oraz dyrektor 
Archiwum Akt Nowych. Wśród 
patronów jesiennego spotkania 
znaleźli się też m.in.: Biblioteka  
Jagiellońska, Archiwum Państwo-
we w Opolu, Muzeum Romanty-
zmu w Opiniogórze, Muzeum Hi-
storii Fotografii „Jadernówka”  

w Mielcu, Muzeum Kra-
kowa, Archiwum Akt 
Dawnych Diecezji To-
ruńskiej, Towarzystwo 
Miłośników Histor i i  
i Zabytków Krakowa.

Za organizację te-
gorocznej edycji Tar-
gów Dziedzictwo odpo-
wiedzialny jest Klasztor 

Franciszkanów w Krakowie oraz 
firma Mikrofilm-Service, właściciel 
portalu Skanowanie.pl.

 (ipo)

Na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej przedstawiciele Forum Ziemi Kłodzkiej 
zorganizowali debatę, podczas której rozmawiano m.in. o sposobach ochrony przeciwpowodziowej 
dla Ziemi Kłodzkiej 
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Po sześciu tygodniach 
protestów z ust 
decydentów padły 
zapewnienia o wstrzymaniu 
prac nad koncepcją 
budowy kolejnych suchych 
zbiorników.
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Wratislavia Cantans, wielkie 
święto muzyki, jak co roku 
odbędzie się we wrześniu  
w wielu miejscowościach  
na całym Dolnym Śląsku,  
a nawet w Wielkopolsce.  
Muzyki w gwiazdorskim 
wykonaniu będziemy mogli 
posłuchać między innymi  
w Szczawnie-Zdroju, 
Krzeszowie, Bielawie, Legnicy, 
Oleśnicy, Bolesławcu, Głogowie, 
Środzie Śląskiej, Sycowie, 
Strzegomiu, Krotoszynie.  
– Lada dzień ogłosimy dokładny 
program koncertów poza 
Wrocławiem, teraz można 
jeszcze kupić bilety na niektóre 
spośród trzynastu wrocławskich 
wydarzeń – niektóre, bo część 
koncertów wyprzedała się 
w ciągu doby! – opowiada 
ANDRZEJ KOSENDIAK,  
dyrektor generalny festiwalu.

Na festiwalu pojawi się m.in. 
jeden z najlepszych dyrygentów 
świata Zubin Mehta wraz z Israel  
Philharmonic Orchestra. – Jego 

koncert będzie szczególny – mówi  
Kosendiak – ponieważ słynny  
maestro żegna się z publicznoś-
cią przed przejściem na emeryturę.  
To dla nas zaszczyt, że możemy być 
jednym z ostatnich miejsc, w któ-
rych wystąpi. Cieszę się także, że 
dyrygent do współpracy zaprosił 
oba chóry NFM: „dorosły” i chło-
pięcy. Znakomitych Izraelczyków 
usłyszymy w bardzo przystępnym 
repertuarze – radosnej III Symfonii 

Gustava Mahlera. 
Gwiazdorska obsada czeka 

na nas także podczas oratorium  
Antonia Vivaldiego Juditha triump-

hans – wystąpią młode divy, Julia 
Lezhneva i Sonia Prina, oraz wło-
ska orkiestra barokowa Il Giardino  
Armonico i Chór NFM. Całość po-
prowadzi szef orkiestry i jedno-
cześnie szef artystyczny festiwalu, 
Giovanni Antonini. Dzieło Vival-
diego opowiada o starotestamento-
wej Judycie, która – dzięki spryto-
wi i niezachwianej wierze – sama 
uratowała całe miasto przed oblę-
żeniem wrogiej armii. Niezwykle 
ciekawie zapowiada się też koncer-

towe wykonanie dwudziestowiecz-
nej opery Porgy and Bess George’a 
Gershwina. Z tego dzieła pocho-
dzą nieśmiertelne standardy jazzo-

we na czele z Summertime. Kon-
cert poprowadzi Wayne Marshall,  
specjalista w interpretacji muzyki  
amerykańskiej.

– Tegoroczna edycja prezentu-
je kilka tradycji liturgiczno-mu-

zycznych sięgających 
starożytności i wczes-
nego średniowiecza 
– zapowiada dyrektor  
Kosendiak. Wystąpi 
Coptic Orthodox Church 
Choir of Sacred Music  
z Kairu, wykonujący sa-
kralną muzykę koptyjską 
wywodzącą się z pierw-
szych wieków chrześci-
jaństwa, a zawierającą 
elementy muzyki z cza-
sów starożytnego Egiptu 
faraonów. Greek Byzan-
tine Choir zaprezentuje 
sięgającą kultury Bizan-
cjum muzykę greckiego 
Kościoła prawosławne-
go. Marcel Pérès, legen-
darny badacz i interpre-
tator dawnych tradycji 
wokalnych, razem z ma-
rokańskimi śpiewakami 
Samaa wykona chorał 
mozarabski, czyli muzy-
kę liturgiczną katolików 
w Hiszpanii w epoce 
dominacji arabskiej nad 
Półwyspem Iberyjskim.

– Poświęcimy także 
wiele miejsca muzyce 
etnicznej – mówi dyrek-
tor – polskiej, włoskiej, 
a nawet afrykańskiej. 
Koncert Pieśni z lasów  
i pól – tradycyjna polska 
muzyka ludowa to pieśni 
miłosne, rekruckie, sie-

roce, obrzędowe, kolędowe i weselne  
w wykonaniu zespołów, często 
muzykujących rodzin, z Dolnego  
Śląska. Artyści są potomkami osób 

przesiedlonych na Dolny Śląsk  
w połowie XX wieku: górali cza-
deckich z Bukowiny, mieszkań-
ców Podola i Podkarpacia oraz 
emigrantów z Małopolski, któ-
rzy w XIX wieku osiedlili się  
w Bośni, a ostatecznie zamieszkali 
na tzw. polskich ziemiach zachod-
nich. Znany już festiwalowej pub-
liczności charyzmatyczny wirtu-
oz i kompozytor Giovanni Sollima 
wykona nie tylko neapolitańskie  
utwory barokowe i dzieła współ-
czesne (w tym utwór swojego ojca), 
ale także muzykę ludową: 
śpiew Ngòmbì z Afryki 
Środkowej i muzykę Ar-
boreszów, czyli Albań-
czyków mieszkających 
na Sycylii.

– Jak zawsze na Wra-
tislavii, wiele miejsca 
poświęcamy twórczości 
dawnej, w tym najnow-
szym odkryciom muzycznym – tłu-
maczy Andrzej Kosendiak. Zabrzmi 
opera Alessandra Scarlattiego  
Tolomeo e Alessandro, której par-
tyturę skompletowano dopiero dwa-
naście lat temu. To historia rodem 
z Gry o tron: syn słynnej królowej 
Kleopatry walczy o swoje dziedzi-
ctwo – koronę faraonów. Co cieka-
we, dzieło powstało na zamówie-
nie polskiej królowej Marysieńki  
Sobieskiej. Usłyszymy także utwo-
ry Domenica Scarlattiego, syna 
Alessandra. To również dzieła od-
nalezione po wiekach dzięki wni-
kliwym studiom w bibliotekach. 
Analiza starych manuskryptów po-
zwoliła także na odkrycie mote-
tów Johannesa Ciconi, zadziwia-
jących wyszukanym, misternym 
stylem charakterystycznym dla 

późnego średniowiecza. – Kolejny  
rok z rzędu będę miał przyjemność 
zaprezentować państwu polskie za-
bytki muzyczne z czasów I Rze-
czypospolitej – zapowiada maes-
tro Kosendiak. – Wraz z Wrocław  
Baroque Ensemble wykonamy mu-
zykę sakralną Mikołaja Zieleńskie-
go, kompozytora, o którego życiu 
bardzo mało wiemy, a który był 
niezwykle ceniony: wielki zbiór 
jego dzieł wydano w 1611 roku  
w prestiżowej oficynie w Wenecji.

Na Wratislavii nie może także za-
braknąć muzyki najnowszej, dlatego 
usłyszmy polskie premiery utwo-
rów skomponowanych w tym roku 
przez młodych twórców ze Szwecji, 
Belgii, Holandii i Polski w ramach 
projektu Music Masters on Air. Ich 
utwory są inspirowane europejskimi 
baśniami – w których kompozyto-
rzy poszukiwali elementów wspól-
nej europejskiej tożsamości.

– Całość programu osnuta jest 
wokół pojęcia Południa – opowiada  
Andrzej Kosenidak. – Możemy my-
śleć o tym terminie w kategoriach 
czysto geograficznych – południe 
naszego kontynentu to basen Morza 
Śródziemnego, w którym oddziałują 
na siebie wzajemnie bardzo różne kul-
tury Europy, Afryki i Azji. Tę pląta-
ninę wpływów usłyszymy w muzyce 
prezentowanej na Wratislavii w tym 
roku. Południe to też miejsce, gdzie po-
wstały wspaniałe starożytne kultury  

Egiptu, Grecji i Rzymu  
– ich spuścizna jest obecna 
w repertuarze odwiedzają-
cych nas na festiwalu ze-
społów. Wreszcie Południe 
to kategoria z zakresu kul-
tury i popkultury, miejsce 
owiane mitem dolce vita,  
region, do którego od wie-
ków podróżowali artyści  

i młodzi arystokraci w poszukiwa-
niu inspiracji, kontaktu ze sztuką,  
z aktualną modą. Obszar niezwykle 
atrakcyjny przyrodniczo i turystycz-
nie, więc i my, współcześni, chętnie 
jeździmy tam na wakacje czy roman-
tyczne wyprawy. Ale Południe to tak-
że świat rządzony przez mafię, regio-
ny biedne i cywilizacyjnie rozwinięte 
gorzej niż Północ, kraina lenistwa  
i manifestacyjnie nonszalanckiego 
sposobu bycia – zauważa dyrektor. 
– Żaden z tych obrazów nie opisu-
je w pełni fenomenu Południa, ale  
w każdym znajdziemy wiele prawdy. 
Zachęcam, by razem z artystami festi-
walu Wratislavia Cantans wybrać się 
w kilkunastodniową podróż i odkryć 
samemu, na czym polega legendarny 
urok Południa.

Joanna Zubel

Wybierz się w muzyczną 
podróż na Południe! 

54. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans od 6 do 15 września we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku

Dyrektor Andrzej Kosendiak
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Starostwo Powiatowe  

we Wrocławiu

ul. Tadeusza Kościuszki 131

50-440 Wrocław

tel. 71 722 17 00

fax 71 722 17 06

starostwo@powiatwroclawski.pl

www.powiatwroclawski.pl

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Rozmowa  
z ROMANEM POTOCKIM, 
starostą wrocławskim

– Nie miałem przyjemności po-
gratulować panu osobiście dru-
giej lokaty, jaką zajął Powiat Wro-
cławski w Rankingu Finansowym 
Samorządu Terytorialnego za rok 
2018, opublikowanym na tego-
rocznym V Europejskim Kongre-
sie Samorządów…

– …gdzie wyróżniono najlepiej 
zarządzane powiaty.

– A kto był pierwszy?
– Powiat poznański, trzy razy 

większy od powiatu wrocławskie-
go, który w poprzedniej edycji tego 
rankingu też zajął pierwsze miej-
sce. Powiat Wrocławski był wtedy 
siódmy. Obecne drugie miejsce to 
jest ogromny sukces, tym bardziej 
że mamy z kim rywalizować – po-
wiatów ziemskich w Polsce jest 314.

– Sądzę, iż Powiat Wrocławski 
został tak dobrze oceniony tak-
że z powodu świetnego pozyski-
wania finansowych środków ze-
wnętrznych.

– Z ostatniego unijnego progra-
mowania skorzystaliśmy wyjątkowo 
skutecznie. Wielkość unijnych dota-
cji do projektów, które realizowali-
śmy, sięgnęła 36 mln zł, a 7 mln zł 
dołożone zostało ze środków włas-
nych Powiatu. Wśród projektów zre-
alizowanych z pieniędzy unijnych 

było duże przedsięwzięcie – w ra-
mach TNT – dotyczące przebudowy 
dróg zjazdowych z autostrad. Była 
to przebudowa drogi z autostrady A4  
– zjazd na Mietków i Kąty Wrocław-
skie, gdzie 85-procentowe dofinan-
sowanie wyniosło 16 mln zł, a my  
dołożyliśmy niecałe 2 mln zł.

– Minęło pół roku tej kaden-
cji. Jak pan ocenia ten okres? 
Czy jest zauważalne spowolnienie  
inwestycyjne?

– Wręcz przeciwnie! Działamy 
dynamicznie na froncie różnych prac 
i w dalszym ciągu utrzymujemy tem-
po rozwoju – przede wszystkim na 
drogach i w oświacie. W kwietniu  
w Kątach Wrocławskich uroczy-
ście otworzyliśmy Powiatowy Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy, Po-
wiatowy Klub Seniora i Mieszkanie 
Chronione. A w roku ubiegłym za-
kończyliśmy budowę i przebudowę 
dróg lokalnych, zrealizowaliśmy 
praktycznie wszyst-
kie projekty doty-
czące infrastruktu-
ry drogowej – poza 
dwoma, które nie 
otrzymały dofinan-
sowania z Naro-
dowego Programu 
Przebudowy Dróg 
Lokalnych. A teraz 
złożyliśmy kolejne 
dwa projekty i liczy-
my na to, że otrzy-
mamy około 3 mln zł  
dofinansowania do 
jednej z inwestycji  
– przebudowy dro-
gi z Czernicy, w kie-
runku Chrząstawy, 
aż do Miłoszyc. Dru-
gi wniosek będzie 
dotyczył przebudo-
wy drogi w Kiełczo-
wie – przy kościele 
i cmentarzu, wraz  

z chodnikami i parkingiem. To duże  
zadanie, warte prawie 10 mln zł. 
Chcę podkreślić, iż obecnie przy-
gotowujemy już nowe projekty prze-
budowy dróg i cieszymy się, że ceny 
usług wykonawczych dotyczących 
inwestycji drogowych uległy obni-
żeniu. Kończymy ponadto procedury 
przetargowe na malowanie pasów na 
drogach powiatowych oraz – wspól-
nie z gminami – na wycinkę i ko-
szenie poboczy, czyli na utrzyma-
nie dróg. Kończymy także przetargi 
na nakładki asfaltowe i będziemy 
realizować – tak jak w latach po-
przednich – nasz autorski program  
„Bezpieczna droga”.

– Na czym teraz będzie to po-
legać?

– Gminy otrzymają odpowied-
nio po 400 tys. i 500 tys. zł od  
Powiatu Wrocławskiego na inwesty-
cje drogowe i tyle samo będą musia-
ły zainwestować. Suma ta zostanie 

Zamiast spowolnienia jest dynamika
przeznaczona na budowę chodni-
ków oraz poprawę infrastruktury 
i bezpieczeństwa na drogach.

– Nie samą pracą żyją miesz-
kańcy powiatu wrocławskiego…

– Niebawem ruszamy z kolejną 
edycją akcji medycznej pn. „Biała  
Niedziela w Powiecie Wrocławskim”. 
Podjęliśmy w zeszłym roku taką ini-
cjatywę, ponieważ otrzymywaliśmy 
sygnały, szczególnie z miejscowo-
ści oddalonych od Wrocławia, że do-
stęp do specjalistów jest utrudniony. 
Chcieliśmy wyjść naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców i umożli-
wić im skorzystanie z porad specja-
listów w miejscu ich zamieszkania. 
W ubiegłym roku z bezpłatnych ba-
dań i konsultacji lekarskich z zakresu 
chorób serca i nadciśnienia tętnicze-
go skorzystało ponad 330 mieszkań-

ców powiatu wrocławskiego i po-
stanowiliśmy tę akcję powtórzyć  
także w tym roku. 

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Ogólnopolski Ranking Fi-
nansowy Samorządu Tery-
torialnego jest wysoce me-
rytorycznym i obiektywnym 
zestawieniem przygotowa-
nym przez Uniwersytet Ja-
gielloński, Uniwersytet Eko-
nomiczny w Krakowie oraz 
Regionalną Izbę Obrachun-
kową w Krakowie. W rankin-
gu tym eksperci wzięli pod 
uwagę dane pochodzące ze 
wszystkich samorządów tery-
torialnych w Polsce. Ocenia-
jąc zarządzanie samorządów 
finansami, wzięto pod uwagę 
przede wszystkim: udział do-
chodów własnych w docho-
dach ogółem, relację nadwyż-
ki operacyjnej do dochodów 
ogółem, udział finansowych 
środków europejskich w wy-
datkach ogółem – bez porę-
czeń, relację zobowiązań do 
dochodów ogółem, udział po-
datku dochodowego od osób 
fizycznych w dochodach bie-
żących, udział wydatków in-
westycyjnych w wydatkach 
ogółem i obciążenie wydat-
ków bieżących wydatkami na 
wynagrodzenia i pochodnymi 
od wynagrodzeń. W ubiegłym roku w czasie „Białej Niedzieli w Powiecie Wrocławskim” z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich 

skorzystało ponad 330 mieszkańców powiatu wrocławskiego

Starosta Roman Potocki

Kąty Wrocławskie to ważny punkt na mapie powiatu wrocławskiego
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Międzybórz

Urząd Miasta i Gminy Międzybórz

ul. Kolejowa 13

56-513 Międzybórz

tel. 62 785 62 66

tel./fax 62 785 60 19

umig@miedzyborz.pl

www.miedzyborz.pl

Rozmowa  
z JAROSŁAWEM GŁOWACKIM, 
burmistrzem Międzyborza

– Niektórzy włodarze gmin 
podkreślają, że pierwsze miesią-
ce tego roku to przede wszystkim 
rozliczanie ostatnich zadań i inwe-
stycji związanych z kończącym się 
unijnym programowaniem. Czyli  
mówiąc w skrócie, coś się koń-
czy i nie wiadomo, jak to będzie  
w przyszłości z zewnętrznymi dofi-
nansowaniami inwestycji oraz po-
ziomem tych funduszy, jakie do-
trą z Unii Europejskiej do naszego 
kraju. Czy podziela pan te obawy?

– Zgadzam się z tym, że sytua-
cja jest jakby przejściowa, ale do-
świadczenie wszystkich poprzed-
nich lat wyraźnie wskazuje na to, 
że samorządy przetrwały z powo-
dzeniem takie okresy. Było już i le-
piej, i gorzej, ale teraz mamy dziwną 
sytuację związaną z końcówką pro-
gramowania unijnego i wydaniem 
całkiem sporych finansowych środ-
ków unijnych. Ta sytuacja, paradok-
salnie, zazwyczaj nie jest wcale ta-
ka zła, bowiem następuje swoiste 
przyspieszenie dotyczące rozstrzy-
gania zaległych naborów i konkur-
sów – i podczas tego finiszu otwie-
rają się przed samorządami szanse, 
aby jeszcze coś zrobić, otrzymu-
jąc dofinansowania inwestycji.  
Z drugiej jednak strony nie wiemy, 
choć złożyliśmy wnioski, jak bę-
dzie wyglądał nowy rządowy pro-
gram – Fundusz Dróg Samorządo-
wych. Nie wiemy dokładnie, o jaką 
pulę pieniędzy będziemy mogli się 
starać i jak będzie wyglądała wery-
fikacja, a już wydłużają się terminy 
związane z oceną wniosków. Warto 
też podkreślić, że to są jedyne pie-
niądze – poza Terenowym Fundu-
szem Ochrony Gruntów Rolnych  
i Narodowym Programem Odbudo-
wy Dróg Lokalnych – które samo-
rządy mogą pozyskać na inwestycje 
drogowe i dziwi mnie, gdy słyszę, 

jak ktoś mówi, iż się nie spodzie-
wał, że wpłynie aż tyle aplikacji. 
Niestety, w urzędzie wojewódzkim, 
w programach terenowych jest coraz 
mniej pieniędzy na budowę dróg. 
Wcześniej największym fundato-
rem tych finansowych środków było 
Zagłębie Miedziowe, ale teraz opo-
datkowania rządowe spowodowa-
ły, że tych pieniędzy jest mniej, co 
wyraźnie odczuwamy. Czyli mniej-
sze składki, mniej pieniędzy i w re-
zultacie mniejsze nakłady na drogi  
– i w konsekwencji gorsza ich ja-
kość. Ale jedną drogę z terenowe-
go funduszu realizujemy w tym ro-
ku i choć jest to droga teoretycznie  
z funduszu wiejskiego, to robiona jest 
w mieście, dlatego że Międzybórz 
liczy sobie poniżej pięciu tysięcy 
mieszkańców i spełniamy kryteria.

– Co to za droga?
– To ul. Szkolna, która jest dla 

nas swoistym łącznikiem między 
drogą krajową nr 25 a przelotem 
przez cały Międzybórz. Jest to dro-
ga dla nas bardzo istotna, i to nie 

tylko z powodu komunikowania się 
mieszkańców, ale przy kłopotach 
komunikacyjnych, zagrożeniach  
i wypadkach mamy do wykorzy-
stania bajpas, którym możemy ob-
jechać całe miasto i naszą krzy-
żówkę, na której często – z powodu 
dużego natężenia ruchu – są kłopoty  
z przejazdem.

– A co ze świetlicami?
– Świetlica w Bukowinie Sy-

cowskiej jest już wybudowana  
w 60 procentach, a co do drugiej, 
w Kraszowie, to dzisiaj o godz. 13 
podpisujemy umowę z wykonaw-
cą, który przejmie plac budowy  
i mam nadzieję, że to zadanie zosta-
nie zrealizowane do końca tego roku.  
Ponadto trwają już prace związa-
ne z zagospodarowaniem terenu re-
kreacyjnego zlokalizowanego przy 
wlocie do Międzyborza od strony 
Wrocławia – przy tak zwanym base-
nie. Zatem jeśli chodzi o nasz samo-
rząd, to my jakiegoś spowolnienia 
nie odczujemy, lecz wręcz przeciw-
nie – mamy zagęszczenie i zdyna-

mizowanie działań i prac, a nasz bu-
dżet obciążony będzie dość sporymi 
inwestycjami. Chcę też zaznaczyć, 
że dzisiaj nie wiemy, jak w najbliż-

szym czasie będzie można skorzy-
stać ze środków finansowych z Od-
nowy Wsi Dolnośląskiej. A wszystko 
dlatego, że na niektóre sprawy i dzia-
łania wpływ ma polityka, a w tym 
wypadku jesienne wybory parlamen-
tarne. Wiele, będąc gminą miejsko-
-wiejską, korzystamy z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i są 
to dla nas istotne pieniądze, dlatego 
blokada pozyskania tych środków 
finansowych jest dla nas bardzo od-
czuwalna. Dzisiaj żaden rozsądny 
samorząd nie realizuje kosztochłon-
nych przedsięwzięć ze swoich pienię-
dzy budżetowych, jeśli na te zadania 
może pozyskać zewnętrzne środki 
finansowe.

– Jaka zatem jest ta pierw-
sza połowa roku dla samorządu  
Międzyborza?

– Intensywna inwestycyjne i pla-
nistycznie.

– Jak pan ocenia kończące się 
już programowanie unijne? Czy 

Połowa roku inwestycyjna i planistyczna
Międzybórz skorzystał wystarcza-
jąco z pieniędzy z UE?

– Sądzę, iż nigdy nie jest ideal-
nie, ale oceniam, że na miarę na-
szych własnych możliwości finan-
sowania, czyli poziomu środków 
własnych, skorzystaliśmy w pełni 
z unijnego programowania. Dzięki 
temu m.in. kończymy już kanalizo-
wanie miasta i gminy, wybudowali-
śmy kilka kilometrów asfaltowych 
dróg oraz termomodernizowaliśmy 
placówki oświatowe i łożyliśmy na 
edukację.

– A jak rozwija się program ra-
tunkowy w waszej gminie?

– Żyje już własnym życiem i lu-
dzie z niego korzystają, a poziom 
bezpieczeństwa naszych mieszkań-
ców na pewno został polepszony.

– W sierpniu Dzień Międzybo-
rza i dożynki gminne…

– …na które serdecznie zapra-
szam czytelników „Gminy Polskiej” 
– do Międzyborza na miejski sta-
dion w dniach 17-18 sierpnia, na 
fajną, kulturalną i różnorodną zaba-
wę, zaś 14 września zapraszamy na 
Wiejskie Pyrkowanie w Bukowinie 

Sycowskiej, a 29 września na Święto 
Grzyba Leśnego w Niwkach Ksią-
żęcych. Obie te imprezy to nasza 
piękna coroczna tradycja.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Jarosław Głowacki 

Święto Grzyba Leśnego to piękna międzyborska tradycja

Gmina Międzybórz może pochwalić się ciekawymi zabytkami. Jednym z nich jest drewniany kościół 
pw. Trójcy Świętej w Dziesławicach 
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Czernica

W ostatnim czasie gmina 
Czernica stała się atrakcyjnym 
miejscem rozwijania  
aktywności gospodarczej.  
Dobre skomunikowanie  
z Wrocławiem dzięki Wschodniej 
Obwodnicy Wrocławia oraz 
stosunkowo niskie ceny zakupu 
nieruchomości, korzystnie 
usytuowanych względem 
Wrocławia – to atuty,  
które przyciągają  
coraz więcej inwestorów.

Do tej pory Czernicę postrzegano 
jako gminę nastawioną głównie na 
budownictwo jednorodzinne, stano-
wiące „zaplecze sypialne” dla miesz-
kańców Wrocławia. Odległość od 
centrum miasta w tym rejonie wy-
nosi od kilku do kilkunastu kilome-
trów, a dzięki poprawie dostępności 
komunikacyjnej gminy, bezpłatnej 
wewnątrzgminnej komunikacji do 
węzłów przesiadkowych przystanku 
kolejowego w Czernicy i pętli autobu-
sowej, w Łanach z gminy do granicy 
miasta Wrocławia, dofinansowaniu 
trzech linii autobusowych (845, 855, 
865) z gminy do centrum Wrocła-
wia oraz rewitalizacji linii kolejowej  
nr 292 z Wrocławia do Jelcza-Lasko-

wic, było jedynie kwestią czasu za-
interesowanie przedsiębiorców tym 
atrakcyjnym gospodarczo obszarem. 

Tereny inwestycyjne w Dobrzyko-
wicach przyciągają uwagę inwestorów. 
W miejscowości tej gmina posiada  
do sprzedaży grunty o powierzch-
ni ok. 52 ha. Obszar o powierzchni  
10 ha, podzielony na mniejsze dział-
ki o powierzchni 0,5-1,7 ha, znalazł 
już nabywców. Tereny te, położone  
w bezpośrednim sąsiedztwie planowa-
nego zjazdu ze Wschodniej Obwodnicy 
Wrocławia, przeznaczone pod usługi, 
produkcję przemysłową, parkingi, pla-
ce składowe i manewrowe oraz obiekty 
handlowe o powierzchni do 2000 m kw.,  

stanowią bardzo atrakcyjną ofertę in-
westycyjną. Lokalizacja biznesu na 
obrzeżach aglomeracji miejskiej umoż-
liwia prowadzenie efektywnej działal-
ności na zapleczu miasta z wykorzy-
staniem potencjału, jaki daje większa 
przestrzeń użytkowa i alternatywnie 
niższe koszty jej utrzymania.

W Dobrzykowicach, bezpośred-
nio przy ul. Wrocławskiej (droga po-
wiatowa nr 1535D), położone są nieru-
chomości przeznaczone pod przemysł  
i usługi. Na sprzedanych nieruchomoś-
ciach, przy wjeździe na teren gminy 
Czernica od strony Wrocławia, inwe-
storzy mogą budować między innymi 
stację benzynową, a w jej sąsiedztwie 

obiekty usługowo-handlowe. Dobrzy-
kowice, dzięki wjazdowi na obwodnicę 
w pobliskich Łanach, mają zapewniony 
dostęp do dużych centrów logistyczno-
-transportowych, takich jak Bielany 
Wrocławskie, Kobierzyce, lotnisko, au-
tostrada A4, a także mniejszych miej-
scowości: Oławy, Jelcza-Laskowic, 
Oleśnicy, Długołęki, Siechnic. Trwają 
też prace nad zaprojektowaniem pół-
nocnego odcinka obwodnicy z Łan do 
Długołęki. Trasa pobiegnie po wschod-
niej stronie Kiełczówka, dalej między 
Kiełczowem i Piechowicami. 

Przewiduje się, że rozwój infra-
struktury drogowej znacząco wpłynie 
na podniesienie atrakcyjności terenów 
aktywności gospodarczej w Dobrzy-
kowicach. Działki przeznaczone  
w miejscowym planie zagospodaro-

Zainwestuj w gminie Czernica
wania przestrzennego pod przemysł 
i usługi, położone w odległości kilku 
kilometrów od miasta, to niewątpli-
wie inwestycja, która nie traci na war-
tości. Gmina Czernica bardzo aktyw-
nie współpracuje z przedsiębiorcami. 
W siedzibie Urzędu Gminy Czernica  
odbywają się cykliczne spotkania  
z udziałem lokalnych przedsiębiorców 
oraz przedstawicieli  instytucji oto-
czenia biznesu z terenu gminy. Celem 
tych spotkań jest nie tylko wzajemne 
poznanie się, nawiązanie kontaktów 
biznesowych, ale przede wszystkim 
wzmocnienie wizerunku gospodarcze-
go i atrakcyjności inwestycyjnej gminy 
Czernica. Inwestorzy mogą liczyć na 
zrozumienie i wsparcie ze strony lo-
kalnego samorządu. Gmina chce być 
partnerem dla przedsiębiorców i liczy 
na dalszą, wzajemną współpracę, któ-
rej celem będzie podniesienie jej kon-
kurencyjności gospodarczej i dalszego 
rozwoju. (TS) 

Wschodnia Obwodnica Wrocławia przebiega przez gminę Czernica

www.czernica.pl
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Rozmowa z burmistrzem Olesna 
SYLWESTREM LEWICKIM

– Jakie było pierwsze półrocze 
dla samorządu Olesna?

– Na pewno pracowite i związane 
z dużymi przedsięwzięciami doty-
czącymi m.in. stadionu, promenady 
i centrum przesiadkowego oraz z ni-
skiej emisji. W zasadzie w tym roku 
będziemy wszystkie te inwestycje 
kończyć, co pochłonie bardzo du-
żą kwotę z naszego budżetu. A nasz 
budżet jest zdecydowanie większy 
niż w latach poprzednich i dzięki 
temu wykonujemy też zadania, któ-
re nie są wsparte finansowymi środ-
kami unijnymi, ale które też trzeba 
zrealizować.

– Jakie to zadania?
– To przede wszystkim remon-

ty dróg i chodników, a także pra-
ce związane z oświetleniem.  
Poza tym jesteśmy w centrum 
przygotowań do różnych nie-
cyklicznych imprez. Chcę 
przypomnieć, iż w roku  
ubiegłym Olesno było  
organizatorem ogól-
nopolskich uroczy-
stości związanych  
z inauguracją Europejskich Dni 
Dziedzictwa, a w tym roku bę-

dziemy organizować wojewódzkie  
obchody Roku Powstań Śląskich, 
ustanowionego przez Senat RP.

– A co z obwodnicą Olesna?
– Przed kilkoma dniami zo-
stała podpisana umowa do-

tycząca budowy ob-
wodn icy Olesna , 
największej w histo-

rii naszego miasta in-
westycji, która pochło-

nie prawie 700 mln zł i z pewnością 
przez najbliższe kilka lat będziemy 

mieli co robić. Budowa ta to wiel-
kie zadanie logistyczne, ale przede 
wszystkim gospodarcze.

– Jak wygląda tegoroczny bu-
dżet Olesna?

– Całkowity nasz budżet się-
ga ponad 85 mln zł, z czego około  
23 mln zł przeznaczamy na inwe-
stycje. Zatem śmiało można powie-
dzieć, że mamy budżet proinwe-
stycyjny i na pewno w Oleśnie nie 
zwalniamy, aczkolwiek miło by nam 
było, gdybyśmy jak najrychlej do-

wiedzieli się, jakie rysują się przed 
nami perspektywy dotyczące po-
zyskiwania zewnętrznych środków 
finansowej z nowej perspektywy 
unijnej.

– Są oczywiście w naszym kra-
ju gminy zamożniejsze od Olesna,  
ale są też znacznie biedniejsze, 
w których samorządy dysponują 
kilkumilionowymi lub kilkuna-
stomilionowymi budżetami i na 
inwestycje przeznaczanych jest 
niewiele środków finansowych.

– Gratuluję każdemu małemu sa-
morządowi, który jest w stanie wy-
generować jakąkolwiek kwotę na 
inwestycje. A co do Olesna, to my 
od co najmniej dziesięciu lat bardzo 
mocno inwestujemy i teraz – przy 
dużych przedsięwzięciach – zna-
lezienie środków finansowych na 
wkład własny jest dla nas niema-
łym problemem. Warto też przy-
pomnieć, że gdy zaczynaliśmy po-
nad dziesięć lat temu, mieliśmy na 
inwestycje 3 mln zł, ale z roku na 
rok tych pieniędzy było coraz wię-
cej. W zeszłym roku budżet inwe-
stycyjny osiągnął ponad 17 mln zł,  
a w tym roku 23 mln zł.

– Może dojść do tego, że pewne-
go finansowego pułapu nie da się 
przekroczyć…

Obwodnica inwestycją w przyszłość
– …bowiem są pewne granice 

wytrzymałości finansów, a planów 
mamy przecież bardzo wiele i są one 
m.in. związane z termomodernizacją 
naszych obiektów. To trzeba przepro-
wadzić i w tej sferze bardzo liczymy 
na programy rządowe, którymi dys-
ponuje Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– A w lipcu…
– …serdecznie zapraszam  

w ostatni lipcowy weekend do nas 
na Dni Olesna. Przygotowujemy 
moc atrakcji dla gości i naszych 
mieszkańców i obiecuję, że nikt się 
u nas nudzić nie będzie. 

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

– W roku ubiegłym Olesno było organizatorem ogólnopolskich uroczystości związanych  
z inauguracją Europejskich Dni Dziedzictwa – mówi i burmistrz Sylwester Lewicki (na zdjęciu  
w czasie otwarcia EDD) – a w tym roku będziemy organizować wojewódzkie obchody  
Roku Powstań Śląskich, ustanowionego przez Senat RP
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Olesno

Urząd Miejski w Oleśnie

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 359 78 41 do 44

fax 34 359 72 83

gmina@olesno.pl

www.olesno.pl
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finansowym Powiatu Nyskiego i ma 
być ukończone z końcem września.

To tylko niektóre zadania stoją-
ce w tym roku przed samorządem 
Korfantowa, który zgodnie dzia-
ła na rzecz miejscowej społeczno-
ści. Trzeba też zaznaczyć, że samo-
rząd ten dobrze jest oceniany przez 
mieszkańców gminy, czego najlep-
szym przykładem jest wynik ubie-
głorocznych wyborów. 

Ale nie samą pracą ludzie żyją 
i burmistrz Janusz Wójcik oraz 
OSP Przechód serdecznie zaprasza-
ją czytelników „Gminy Polskiej” na 
XIX Międzynarodowe Zawody Piłki 
Prądowej „Wasserball”, które odbędą 
się w dniach 27-28 lipca br. na akwe-
nie wodnym w Przechodzie. Impreza 
organizowana jest przez OSP Prze-
chód, a wywodzi się ze starej przed-
wojennej tradycji i jest szeroko roz-
poznawalna, nic więc dziwnego, że 
ściąga nad brzegi Ścinawy Niemod-
lińskiej rzesze nie tylko sympatyków 
OSP, ale przede wszystkim miłośni-
ków dobrej zabawy. Turniej to tak-
że wiele nie tylko wodnych atrakcji, 
bowiem organizatorzy zapraszają na 

bardzo urozmaicony program kultu-
rowo-rozrywkowy i gwarantują zna-
komitą zabawę!  HS (TS)

Korfantów

Urząd Miejski w Korfantowie

Rynek 4

48-317 Korfantów 

tel. 77 434 38 20, 77 434 38 21 

fax 77 434 38 17

korfantow@korfantow.pl 

www.korfantow.pl

Różnie bywa w polskich 
samorządach, a bezpośredni 
okres po wyborach 
samorządowych jest czasem 
specyficznym, także dlatego, 
iż jest tajemnicą poliszynela, 
że w roku wyborczym 
zazwyczaj realizowanych jest 
więcej inwestycji 
niż to najczęściej bywa, 
a rok później jest z tym różnie. 
W tym roku nieraz już 
słyszeliśmy od włodarzy gmin, 
że rok 2019 jest u nich 
czasem spowolnienia 
inwestycyjnego, zaplanowania 
nowych zadań i przygotowania 
się dokumentacyjnego 
do następnych przedsięwzięć. 
Tak jest również w wielu 
samorządach województwa 
opolskiego, ale nie 
w Korfantowie, gdzie na tapecie 
znajduje się dzisiaj wiele 
kosztochłonnych i ambitnych 
działań i nie ma czasu 
na powyborcze spoczywanie 
na laurach.

Gdy współpraca między włoda-
rzem gminy a jej radą układa się 
w myśl starorzymskiej zasady: 
„Gdzie zgoda, tam zwycięstwo”, to 
można zrobić więcej, lepiej, mądrzej 
i bez specjalnej nerwowości. Właś-
nie tak burmistrz Janusz Wójcik 
współdziała z radnymi gminy i te 
działania na rzecz miejscowej spo-
łeczności niosą ze sobą wymierne 
korzyści. Warto to podkreślić, tym 
bardziej że Korfantów jest jedną 
z mniej zamożnych gmin na Opol-
szczyźnie i trzeba się tutaj nie-
źle nagimnastykować, aby odpo-
wiednio wzbogacać infrastrukturę 
gminy i polepszać poziom życia 
mieszkańców. Bez wątpienia jed-
nak temu samorządowi to się set-
nie udaje i dzisiaj na inwestycyjnej 
tapecie gminy jest wiele koszto-
chłonnych i ważnych dla życia ludzi 
przedsięwzięć. 

Do tegorocznych priorytetów 
należy przede wszystkim budo-
wa oczyszczalni ścieków w Kor-
fantowie. Powstaną dwa nowe re-
aktory biologiczne, pompownia 
ścieków surowych, stacja przyjmo-
wania ścieków dowożonych, wraz 
z dwoma zbiornikami uśredniający-
mi, budynek mechanicznego pod-
czyszczania ścieków surowych, 
dwa zbiorniki na osad nadmierny 
oraz budynek techniczny, w którym 
zlokalizowana będzie linia do od-
wadniania osadów i pozostała in-
frastruktura oczyszczalni. Ponad-
to przewidywany jest nowy zjazd 
i wybudowanie nowego kolektora 
odprowadzającego ścieki z reakto-
rów biologicznych, a także posta-
wienie nowego ogrodzenia. Inwesty-
cja została objęta pomocą finansową 
ze środków unijnych w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 (całkowity koszt projektu 
to ponad 8 mln zł, dofinansowanie 
– ponad 3,6 mln zł).

Przed dwoma laty – w ramach 
Subregionu Południowego – gmi-
na Korfantów wraz z czternastoma 
partnerami pozyskała dofinanso-
wanie termomodernizacji obiektów 
użyteczności publicznej. Dzięki te-
mu w roku ubiegłym zakończono 
termomodernizację Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Korfantowie, 
a teraz stermomodernizowany zo-
stał budynek administracyjny Urzę-
du Miejskiego przy ul. Reymonta – 
wymieniono m.in. frontowe i boczne 
drzwi wejściowe, okna piwniczne, 
rynny i rury spustowe, docieplono 
poddasze i ściany, została wykonana 
wyprawa elewacyjna oraz odtworzo-
no profile dekoracyjne.

Poza tym do końca października 
ma powstać sieć wodociągowo-ka-
nalizacyjna przy ulicach Kwiatowej 
i Działkowej, a do końca listopada ma 
być wybudowana kanalizacja sani-
tarna przy ul. Nowej w Korfantowie. 
Oba zadania zostaną zrealizowane 
przez miejscowy Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej.

Do ważnych dla miejsco-
wego samorządu inwestycji 
należą także zadania zwią-
zane z polepszeniem infra-
struktury drogowej gminy. 
Do tegorocznych priory-
tetów w tej sferze należy 
przede wszystkim rozpo-
częcie robót budowlanych 
związanych z przebudową 
drogi gminnej nr 106604 
w Przechodzie (Przysiółek 
Kozówka), na które pozy-
skano dofinansowanie z bu-
dżetu państwa. Przebudo-
wana zostanie nawierzchnia 
jezdni, która będzie pokryta 
mieszanką mineralno-bitu-
miczną, a do tego powsta-
nie odcinek sieci kanali-
zacji deszczowej (koszt 

zadania wyniesie ponad 524 tys. zł). 
A w stolicy gminy, w Korfanto-
wie, przy ul. Marii Dąbrowskiej 
w tym roku rozpocznie się końcowy 

etap przebudowy nawierzchni drogi 
z kostki betonowej wraz z chodni-
kiem lewostronnym. Zadanie to re-
alizowane jest przy współudziale 

Gospodarność i zgoda dające efekty

Burmistrz Janusz Wójcik 
oraz 

OSP Przechód 
serdecznie zapraszają na 

XIX Międzynarodowe 
Zawody Piłki Prądowej 

„Wasserball” 

które odbędą się  w dniach 

27-28 lipca 2019 
na akwenie wodnym 

w Przechodzie

Rada Miejska Korfantowa w kadencji 2018-2023. Pierwszy rząd, od lewej: Stanisław Nasienniak, Dominika Przyklenk, Janina Miszczak, Urszula Maślanka, 
Barbara Kamińska, Anna Janik, Grażyna Kulig, Renata Łankowska, Damian Zawadzki. Drugi rząd, od prawej: Piotr Gacek, Stanisław Olsza, Ryszard Duś, 
Dariusz Dziedzic, Mariusz Żabiński, Bernard Byczkowski 

Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie

Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Korfantowie po termomodernizacji
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Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju

ul. Jarosława Dąbrowskiego 3

57-320 Polanica-Zdrój

tel. 74 868 06 00 

fax 74 868 10 46

um@polanica.pl

www.polanica.pl

Polanica-Zdrój

Rozmowa  
z MATEUSZEM JELLINEM, 
burmistrzem Polanicy-Zdroju

– Pierwsze półrocze tej kaden-
cji samorządowej już minęło…

– …a my już na początku kaden-
cji ruszyliśmy z pełnym impetem 
do przodu. Oceniam, że jak na te 
pół roku, to złożyliśmy wiele pro-
jektów, w tym wniosek do rządowe-
go programu Senior+ dotyczącego 
budowy dziennych domów seniora, 
który skutkował dofinansowaniem 
naszej inwestycji. Ponadto złożyli-
śmy szereg wniosków do Minister-
stwa Sportu na rozbudowę naszej 
bazy sportowo-rekreacyjnej, do wo-
jewody dolnośląskiego na przebudo-
wę lokalnych dróg i do Ministerstwa 

Cyfryzacji w sprawie elektromo-
bilności oraz inne drobne wnioski 
do urzędu marszałkowskiego i pro-
gramów transgranicznych. Przy-
gotowujemy się także do realizacji 
dużych projektów, m.in. remontu 

i budowy kanalizacji deszczowej, 
wymiany oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne, ledowe, a w dal-
szej kolejności przymierzamy się do 
budowy hali widowiskowo-sporto-
wej i reaktywacji odkrytego base-
nu. Zatem pomysłów i planów przed 
naszym samorządem cała masa…

– …i niezła gimnastyka fi-
nansowa i logistyczna, związa-
na także z pozyskiwaniem ze-
wnętrznych źródeł pieniędzy na 
te przedsięwzięcia.

– Oczywiście, bowiem bez ze-
wnętrznych środków finansowych 
nie jesteśmy w stanie realizować 
kosztochłonnych inwestycji. Ale 
dogadujemy się dobrze z sąsiadami 
– z gminami Szczytna oraz wiej-
ską Kłodzko – i wspólnie staramy 
się aplikować o fundusze. Doga-
daliśmy się w sprawie wspólnych 
programów dotyczących kanali-
zacji sanitarnej, rozwoju turystyki  
i współpracujemy także przy oka-
zji przebudowy drogi krajowej nr 8. 
Chcę podkreślić, że nie traktujemy 
się jako konkurenci, lecz sukces 
upatrujemy w dobrej współpracy  
i wspólnie próbujemy zrobić coś 
dobrego dla regionu i naszych  
lokalnych społeczności.

– Jest tajemnicą poliszyne-
la, że przebudowa trasy S8 zde-
terminuje rozwój całej Ziemi  
Kłodzkiej…

– …i jest to nasze okno na świat, 
które jest niestety przymknięte, co 

blokuje rozwój całej Ziemi Kłodz-
kiej, a wieczne tragiczne wypadki 
i korki to utrapienie i dramaty – nie 
bez przyczyny droga ta zwana jest 
drogą śmierci. Na szczęście prze-
budowa nabiera rumieńców, ruszają 
konsultacje społeczne w gminach, 

przez które droga ma 
przechodzić. Nie bę-
dzie prowadzić przez 
Polanicę, ponieważ 
ma iść przez Magni-
ce na Boboszów. Na-
tomiast Generalna 
Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad 
planuje także przebu-
dowę drogi z Kłodz-
ka do Kudowy-Zdroju  
i my to monitorujemy.

– A jak żyje po-
lanicki kurort?

– Kurort rozwi-
ja się bardzo dobrze  
i – moim zdaniem – 
jesteśmy najpiękniej-

szym i najchętniej odwiedzanym 
uzdrowiskiem nie tylko na Dolnym 
Śląsku, co najlepiej pokazują cyfry 
i wskaźniki. Liczba turystów, ku-
racjuszy i gości rośnie z roku na 
rok, powstaje coraz więcej hoteli, 

pensjonatów i kwater – ta branża 
sukcesywnie ewoluuje, podnosząc 
również standard gastronomii.  
A gmina musi dorównać prywat-
nym inwestorom i konsekwen-
tnie poprawiać estetykę miasta. 
Zatem nawzajem siebie mobili-
zujemy i oceniam, że zmierzamy  
w dobrym kierunku.

– Jak wygląda współpraca 
władz gminy z radnymi?

Zmierzamy w dobrym kierunku

• 20-23 czerwca Zjazd Pola-
niczan; • 6 lipca Puchar Polski  
w Nordic Walking; • w lipcu  
Lato Filmowe w Hrabstwie 
Kłodzkim; • 19-21 lipca Festiwal 
„Pejzaże Kulinarne Polanicy”;  
• 15 sierpnia Koncert zespo-
łu „Janicki”; • 17-25 sierpnia 
Międzynarodowy Turniej Sza-
chowy im. Akiby Rubinsteina;  
• 30 sierpnia do 1 wrześ-
nia Zawody Pożarnicze OSP;  
• 6-8 września XIX Mistrzostwa 
Polski Oldbojów w koszykówce 
i Pierwszy Turniej Koszyków-
ki Ulicznej; • 27-29 września 
Międzynarodowy Festiwal 
Spółdzielczych Zespołów Ar-
tystycznych „Tęcza Polska”;  
• 11-13 października „Cały Ka-
zio” – VI Festiwal Marii Czuba-
szek; • 22 listopada VI Spot-
kania Radością Malowane 
– festiwal osób niepełnospraw-
nych; • 15 grudnia Polanickie 
Kolędowanie.

Tegoroczne  
imprezy cykliczneMa 37 lat, żyje w szczęśliwym 

związku i ma dwójkę dzieci.  
Bezpartyjny. Wykształcenie  
wyższe, ukończył Wyższą  
Szkołę Służb Publicznych  
we Wrocławiu (administracja  
i zarządzanie). Już w trakcie stu-
diów został polanickim radnym 
i był nim przez cztery kadencje. 
Równocześnie pracował w ka-
drach oraz był członkiem rady 
nadzorczej i szefem związków 
zawodowych w Uzdrowiskach 
Kłodzkich. W roku 2018 wygrał  
w drugiej turze wybory sa-
morządowe na burmistrza  
Polanicy-Zdroju. Miły, otwarty 
i optymistycznie nastawiony 
do życia.

MATEUSZ JELLIN 

M a r l e n a  R u n i e w i c z - Wa c 
(przewodnicząca), Tadeusz 
Biskupski (wiceprzewodni-
czący), Lilianna Babińska, Jo-
lanta Bachry, Zbigniew Bilan, 
Kazimierz Bumaj, Maciej Cie-
ciuch, Dariusz Domagała, Ka-
tarzyna Czaja-Doroszuk, Mar-
cin Fibich, Dorota Groszek, 
Anna Kościelska, Grażyna  
Kozioł, Anna Walczuk

Rada Miejska  
w Polanicy-Zdroju 
2018-2023

– Współpraca z radą układa się 
bardzo dobrze, choć radni nie za-
wsze zgadzają się na moje propo-
zycje. Ale wszystko oparte jest na 
konstruktywnym dialogu w inte-
resie miasta i jego mieszkańców.

– Polanica-Zdrój jest świet-
nym miejscem do odpoczynku, 
poprawienia stanu zdrowia…

– …i serdecznie zapraszam do 
nas czytelników „Gminy Polskiej”. 
Rozszerzyliśmy naszą ofertę kul-
turalną, turystyczną i sportową,  
w każdy weekend jest u nas jakaś 
duża, fajna impreza i zapewniam, 
że w Polanicy-Zdroju nikt nudzić 
się nie będzie. Warto do nas przyje-
chać, u nas nocować w dobrych wa-
runkach, smacznie jeść i wypoczy-
wać pełną piersią.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Mateusz Jellin

Polanica-Zdrój to wyjątkowo piękne miejsce…

Rada Miejska w Polanicy-Zdroju 
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Bardo

Urząd Miasta i Gminy Bardo

Rynek 2 

57-256 Bardo

tel. 74 817 14 78 

fax 74 817 14 24

umig@bardo.pl

www.bardo.pl

W sobotę, 25 maja, w Bardzie 
odsłonięto i poświęcono  
figurę św. Jana Nepomucena.  
Po 74 latach powróciła ona  
na XVI-wieczny Kamienny Most.

Bardo to jedno z najbardziej uro-
kliwych miast Dolnego Śląska. Poło-
żone nad przełomem Nysy Kłodzkiej, 
która rwącym nurtem płynie przez 
Góry Bardzkie, ściąga corocznie rze-
sze miłośników górskich wędrówek, 
amatorów rowerowych wypraw i oso-
by chcące doświadczyć niezapomnia-
nych wrażeń podczas pontonowych 
spływów. To również miejsce, które 
licznie odwiedzane jest przez pielgrzy-
mujących do Matki Bożej Bardzkiej  
– Strażniczki Wiary Świętej, przedsta-
wionej w XI-wiecznej figurce. Warto 
zaznaczyć, że jest to najstarsza drew-
niana figura Matki Boskiej znajdują-
ca się na terenie Polski. Zresztą atrak-
cji jest tutaj dużo więcej. Nie przez 
przypadek więc Bardo nazywane jest  
Miastem Cudów.

A że cudów różnej miary, wielko-
ści i pochodzenia w Bardzie nie braku-

je, mogliśmy się przekonać chociażby 
w ostatnią sobotę maja. Właśnie te-
go dnia na bardzki Kamienny Most, 
po 74 latach nieobecności, powróciła 
rzeźba św. Jana Nepomucena.

Nepomuk po raz pierwszy pojawił 
się na bardzkim moście w 1722 roku.  
W czasie wojny francusko-pruskiej  
w 1807 roku figura została zniszczo-

na. Sam most także, między innymi  
w wyniku powodzi, kilkukrotnie ule-
gał poważnym uszkodzeniom. Na od-
budowanej w 1908 roku przeprawie 
ponownie ustawiono barokowe figury: 
św. Jana Nepomucena i naprzeciwko 
niego – ukrzyżowanego Chrystusa.  
8 maja 1945 roku most został wy-
sadzony przez oddziały niemieckie. 
Zniszczeniu uległy wówczas także 
zdobiące go figury. Na odbudowa-
nym w 1950 roku moście nie pojawił 
się już ani Chrystus, ani Nepomuk…

Z pomysłem odbudowy figury  
św. Jana Nepomucena wystąpił 
Leszek Budych z oddziału dolno-
śląskiego Związku Mostowców 
Rzeczypospolitej Polskiej. To on 
namówił do tego przedsięwzię-
cia swoich kolegów mostowców, 
władze Barda, przedstawicieli re-
demptorystów z miejscowej para-
fii rzymskokatolickiej. W połowie 
maja 2014 roku wmurowany został 
kamień węgielny. Po pięciu latach 

bardzki most ponownie zdobi figura 
Nepomuka. 

Święty Jan Nepomucen przedsta-
wiany jest jako kanonik, z krucy-
fiksem ułożonym na przedramieniu 
(czasami – tak jak ten z Barda – ma 
jeszcze palmę: symbol życia, które 
nie obumiera, a na nagrobku oznacza 
męczeńską śmierć). Uważany jest za 

patrona mostów, przepraw, opiekuna 
życia rodzinnego, orędownika do-
brej spowiedzi. Proszono go również  
o obronę przed obmową, zniesławie-
niem i pomówieniem. Według trady-
cji ludowej był świętym, który chro-

nił pola i zasiewy przed powodzią, 
ale również przed suszą.

Krzysztof Żegański, burmistrz 
Barda, witając bardzo licznie ze-
branych na uroczystości odsłonię-
cia pomnika św. Jana Nepomucena,  
powiedział m.in.: – To olbrzymia 
radość dla mnie i dla wszystkich 
mieszkańców. Cieszę się, że pomysł 
pana Leszka Budycha ziścił się.  
I znakomicie, że jest on dzisiaj z na-
mi wspólnie ze swoimi kolegami mo-
stowcami, z rodzinami mostowców. 
Wierzę, że św. Jan Nepomucen, który 
powrócił na nasz most, będzie strzegł 
Barda i mieszkańców.

Burmistrz gorąco podziękował 
również rzeźbiarce Beacie Małeckiej, 

absolwentce wrocławskiej ASP. To ona 
w swojej podkrakowskiej pracowni  
z ogromnego bloku piaskowca pocho-
dzącego ze złoża „Sielec I” w święto-
krzyskiej gminie Żarnowiec wydoby-
ła nowego bardzkiego Nepomucena.

Zapytaliśmy rzeźbiarkę, jak długo 
pracowała nad rzeźbą i czym ona jest 
w jej dorobku twórczym.

– To dla mnie zaczęło się jakieś 
dwa lata temu. Wtedy otrzymałam 
propozycję wyrzeźbienia św. Jana 
Nepomucena. I nie kryję, że od ra-
zu powiedziałam „tak”. Na pewno 
nie trzeba mnie było do tego nama-
wiać. Ta propozycja to był dla mnie 
zaszczyt. Wstępna obróbka została 
zrobiona przez maszyny, które zdjęły 
nadmiar kamienia. Jednak cała reszta, 

Nepomuk z Kamiennego Mostu

Jan Welflin, zwany też  
Janem z Pomuk, Nepomu-
cenem lub Nepomukiem, 
żył w II połowie XIV wieku.  
W dzieciństwie został cu-
downie uleczony dzięki 
modlitwom rodziców, którzy  
w podzięce ofiarowali go na 
służbę Bogu. Z czasem zo-
stał mianowany kanonikiem 
przy kolegiacie św. Idziego 
w Pradze i był wikariuszem 
generalnym archidiecezji 
praskiej. Został spowiedni-
kiem królowej Zofii Bawar-
skiej, żony króla Niemiec  
i Czech Wacława IV Luksem-
burskiego. Śmierć ks. Jana 
owiana jest legendą, która 
głosi, że król Wacław zwró-
cił się do niego z żądaniem 
wyjaśnienia, z czego spo-
wiadała się królowa. Ponie-
waż odmówił, został wtrąco-
ny do więzienia. Skazano go 
na tortury, a potem z rozka-
zu króla Wacława zrzucono  
z mostu Karola do Wełtawy. 
Na moście Karola w Pradze 
ustawiono w 1683 r. pierw-
szą figurę Nepomucena, 
choć kanonizowano go do-
piero w 1729 r. Ciało ks. Jana  
Nepomucena pochowa-
no najpierw w kościele  
pw. Świętego Krzyża, a po-
tem przeniesiono do pra-
skiej katedry św. Wita.

cała praca detaliczna, „rozrzeźbianie” 
należało do mnie. Nie jest to na pew-
no figura identyczna z tą, która stała 
tutaj przed 1945 rokiem. Oczywiście 
wzorowałam się na dokumentacji fo-
tograficznej, ale czerpałam też z in-
nych Nepomuków. Przede wszystkim 
z rzeźby, która stoi przed kościołem 
św. Macieja we Wrocławiu – powie-
działa Beata Małecka.

Rzeźbiarka zostawiła w Bardzie 
(czy też w bardzkim Nepomucenie) 
kawałek siebie. Wiele wskazuje jed-
nak na to, że to nie wszystko. Pod-
czas uroczystości Krzysztof Żegański  
wspomniał bowiem o drugiej znisz-
czonej rzeźbie, która zdobiła most  
– o ukrzyżowanym Chrystusie. Praw-

dopodobnie dzięki wsparciu miesz-
kańców, a może także po raz kolejny 
niezawodnych mostowców, za jakiś 
czas i ona wróci na Kamienny Most. 
Beata Małecka już teraz zadeklaro-
wała swój artystyczny udział w tym 
przedsięwzięciu.

Po uroczystościach na Kamien-
nym Moście wszyscy chętni, prowa-
dzeni przez Górniczą Orkiestrę Dętą 
ze Złotego Stoku, przeszli do bazyli-
ki. Tam Jan Jakimiszyn z Kamień-
ca Ząbkowickiego zaprezentował 
możliwości kryjące się w niezwy-
kłych bardzkich organach (drugich 
co do wielkości na Dolnym Śląsku).  
Był Bach, Caccini… 

Tomasz Miarecki (TS)

Czeski
męczennik

Odsłonięcia figury św. Jana Nepomucena w Bardzie dokonali: burmistrz miasta i gminy Krzysztof 
Żegański, inicjator budowy Leszek Budych, przewodniczący dolnośląskiego oddziału Związku 
Mostowców RP Marcin Sęk oraz jego poprzednik Edmund Budka, przewodnicząca Rady Miejskiej 
Barbara Strzelec, rzeźbiarka Beata Małecka, Roman Warzecha z Nadleśnictwa Bardo Śląskie, 
Marek Kamiński z Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa, starosta ząbkowicki Roman Fester, 
reprezentanci mieszkańców Barda 
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Beata Małecka i Leszek Budych. On wszystko zainicjował. Ona Nepomuka wydobyła z kamienia 
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Po odsłonięciu figurę św. Jana Niepomucena poświęcił ks. o. Mirosław Grakowicz, proboszcz bardzkiej 
parafii pw. Nawiedzenia NMP 
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Za chwilę burmistrz Krzysztof Żegański wspólnie z zaproszonymi gośćmi odsłoni rzeźbę  
św. Jana Nepomucena 
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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

Kąty Wrocławskie

Wiele interesujących zespołów i artystów, megagwiazdy 
polskiej estrady – w tym Patrycja Markowska i De Mono –  
oraz moc atrakcji dla młodzieży i dzieci czekało na 
wszystkich tych, którzy chcieli odpocząć i zabawić się 
setnie podczas Dni Kątów Wrocławskich. A do tego  
w tym samym czasie odbyły się tutaj Mistrzostwa Polski 
Juniorek i Juniorów w Plażowej Piłce Ręcznej, w których 
reprezentacja kąckiego GOKiS-u odniosła ogromny sukces.

Świetna organizacja, różnorodność atrakcji, nietuzinkowy po-
dział na strefy zainteresowań spowodowały, że Dni Kątów zorgani-
zowane w dniach od 1 do 2 czerwca były czasem fajnej i kultural-
nej zabawy dla mieszkańców gminy i wielu przyjezdnych, którzy  
w tym czasie odwiedzili Kąty Wrocławskie, często z całymi rodzi-
nami. A warto było tutaj być i świętować wraz z miejscową społecz-
nością, tym bardziej, że nawet najbardziej wymagający uczestnicy 
mogli znaleźć coś interesującego dla siebie.

Warto też podkreślić, iż impreza zbiegła się z Dniem Dziecka 
i także z tego powodu organizatorzy przygotowali dla najmłod-
szych moc atrakcji i prawdziwych niespodzianek. Ciepło robiło się 
na sercu, patrząc, jak szczęśliwe dzieciaki dosiadały kucyków, ba-
wiły się skaczącymi rybkami i konikami i hasały w gigantycznym 
parku rozrywki. A do tego w strefie animacyjnej: sprawnościowe 
polowania na byki, zespołowe narty, wyścigi wężów, kolorowanki, 
megaklocki i wafle, a także zjeżdżalnia i małpi gaj. 

– Przyjechałem do Kątów Wrocławskich pierwszy raz, jest na-
prawdę wiele atrakcji i moja mała bawi się świetnie – uśmiecha się 
pan Marek, którego córka, sześcioletnia Asia, właśnie wchodzi bez 
strachu do wielkiej gumowej paszczy rekina.

Można też było spędzić ciekawie czas w strefie megagier,  
w której królowały przede wszystkim: twister, warcaby, bierki, do-
mino oraz kółko i krzyżyk. A w strefie sportowej paintball, strzele-
cka strefa rodzinna i strategiczna gra terenowa „Prostokąty prosto  
w Kąty”. Spotkaliśmy też przerośniętych szczudlarzy, którzy czę-
stowali dzieci słodyczami, i przybijające piątki dwa koronowane 
lwy. Natomiast szaleństwa parku rozrywki mogły zmęczyć naj-
bardziej rozbrykane dzieciaki i opiekujących się nimi rodziców  
i dobrze, że można było odpocząć w strefie chillout.

Za to na scenie przez dwa dni – w sobotę i niedzielę – od połu-
dnia aż do późnych godzin wieczornych królowali artyści, zespoły 
i kapele, zarówno amatorzy, jak i prawdziwi, uznani zawodowcy.  
A w tej interesującej plejadzie: Poruszenie Pokoleń z Djembe  
i Dundun, Castle Dreams, Strain, Ray Wilson, DJ Martino, Robi 
Show, Grey Fruit, Patrycja Markowska i De Mono.

Podobał nam się także spektakl laserowy i bardzo smako-
wało to, co na przysłowiowy ząb można było wrzucić w strefie  
gastronomicznej.

W tym samym czasie na przyszkolnym boisku odbyły się  
Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w Plażowej Piłce Ręcznej, 
w której młodzi kąccy szczypiorniści odnieśli prawdziwy triumf! 
Juniorki z GOKiS Kąty Wrocławskie zdobyły mistrzostwo Polski, 
a juniorzy zakończyli zawody z brązowym medalem. 

Przez te dwa pierwsze czerwcowe ciepłe dni Kąty Wrocławskie 
bawiły się wspaniale, ludzie odpoczywali i radowali się, a miej-
scowy samorząd pokazał, jak można zorganizować takie święto,  
aby każdy znalazł w nim coś fajnego dla siebie. 

HS (TS)

Wspaniałe 
kąckie dni
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Urząd Gminy Kłodzko

ul. Okrzei 8a

57-300 Kłodzko

tel. 74 647 41 00

fax 74 647 41 03

ug@gmina.klodzko.pl

www.gmina.klodzko.pl

Kłodzko – gmina

Kłodzkie Jaskry – czyli Nagroda 
Roku Gminy Kłodzko „Ranunculus 
Penicillatus” – trzydziestego 
pierwszego maja po raz osiemnasty 
zakwitły dla tych, dzięki którym 
gmina Kłodzko rozkwita jak te 
jaskry-kwiaty, pięknie i radośnie.  
– Dziękuję za to, że jesteście – mówił 
do laureatów i nominowanych wójt 
ZBIGNIEW TUR, witając przybyłych 
na uroczystość. – Na co dzień rzadko 
doceniamy dokonania innych, nie 
mamy czasu, nie zauważamy, co się 
po sąsiedzku dzieje, i dlatego tak 
ważne jest to coroczne spotkanie, 
gdzie możemy wam podziękować, 
ale przede wszystkim pokazać 
wasze dokonania.

Jaskry to nagroda dla tych, którzy swą 
kreatywnością i pracą tworzą nowe, pięk-
niejsze, lepsze oblicze gminy Kłodzko 
i regionu, wzbogacają potencjał gospo-
darczy gminy, mają niemały wpływ na 
poziom życia lokalnych społeczności.  
I właśnie przedstawiciele owych 
społeczności wskazują nomino-
wanych, a wybiera laureatów kapi-
tuła w składzie: wójt Zbigniew Tur 
– przewodniczący, przewodniczą-
cy Rady Gminy Ryszard Jastrzęb-
ski, wiceprzewodnicząca RG  
Mariola Kozak, sołtys wsi Mar-
cinów Ludwika Golec i prze-
wodniczący Rady Powiatowej 
Dolnośląskiej Izby Rolniczej  
w Kłodzku Leszek Bobula.

Sala w hotelu Metro View  
w Boguszynie, gdzie odbywała się 
uroczystość, 31 maja wypełniła się 
po brzegi, a wśród wielu znamieni-
tych gości byli posłanka na Sejm RP 
Monika Wielichowska, wicemar-

szałek Dolnego Śląska Marcin Gwóźdź, 
samorządowcy – wśród nich burmistrzowie 
Polanicy-Zdroju Mateusz Jellin i Szczytnej 
Jerzy Król – przedstawiciele służb mun-
durowych, radni powiatu i gminy, sołtysi,  
i oczywiście mieszkańcy gminy.

Osiągnięcia nominowanych zaprezen-
towano w krótkich filmach, pokazujących 
ich dokonania. A potem chwila ciszy…  
I padało nazwisko tego, kto tę szlachetną  
rywalizację wygrał. Wszyscy laureaci  
nie kryli wzruszenia, wszyscy, dziękując, 
kładli nacisk na to, jak niezwykle ważne 
jest funkcjonowanie lokalnej wspólnoty, 
jej budowanie i wzmacnianie. 

– Wybór był naprawdę niełatwy – pod-
sumował prace kapituły jej przewodni-
czący, wójt Zbigniew Tur – bo wszyscy 
nominowani wiele zdziałali. Trochę się 
więc spieraliśmy, ale w końcu doszliśmy 
do porozumienia.

Znakomicie podsumował akcje  
Jaskry wicemarszałek Dolnego Śląska 
Marcin Gwóźdź, który – jak przypomniał 
zebranym – jest ich ząbkowickim sąsia-

dem: – Dziękuję wszystkim nagrodzo-
nym, nominowanym, wszystkim, którzy 
ich wspierali, bo to oni wszyscy budują 
naszą małą ojczyznę!

Gdy laureaci i nominowani stanęli do 
wspólnego zdjęcia, spotkała ich owacja 
na stojąco… A gdy wybrzmiały oklaski, 
wójt Zbigniew Tur i przewodniczący Rady  
Gminy Ryszard Jastrzębski pokroili tort 
„Ranunculus Penicillatus 2019”. 

Oczywiście, jak jaskrowa tradycja na-
kazuje, uroczystości towarzyszyła mu-
zyka – osiemnastym Jaskrom muzyczną 
oprawę stworzył znakomity, wielokrot-
nie w kraju i za granicą nagradzany Chór 
Concerto Glacensis pod kierunkiem  
Katarzyny Mąki. 

Piękna muzyka, piękna uroczystość… 
Ale najpiękniejsza jest aktywność, jaką 
Jaskry nagradzają: – Dziękuję, że jeste-
ście! I chciałbym, aby te nagrody były 
wzorem dla innych… – tymi słowami 
wójta Zbigniewa Tura można podsumo-
wać osiemnaste już Jaskry.

Anita Tyszkowska (TS)

INICJATYWA – PROJEKT – PRODUKT 
ROKU
Nagroda główna: Film „Z lotu ptaka”
Nominowani: • Filia nr 1 Biblioteki Publicz-
nej Gminy Kłodzko w Krosnowicach, •  Justy-
na Szwed, • Centrum Integracji Społecznej

PRZEDSIĘBIORCA ROKU
Nagroda główna: Bielinex-Beton Sp. z o.o.
Nominowani: • Przedsiębiorstwo Piekar-
sko-Cukiernicze Machela, • Kajzerka Sp. z o.o.

SPONSOR ROKU
Nagroda główna: Bank Spółdzielczy  
w Kłodzku
Nominowani: • Koło Łowieckie „Muflon” 
Kłodzko, • Janusz Wolański „Jandar” Przerób 
i Handel Drewnem Janusz Wolański Dariusz 
Wolański s.c., • Jan Pokrywka, • Kazimierz Cze-
chowicz, • Spółka Budowlana LEX-BUD s.c.

NAJLEPSZA DZIAŁALNOŚĆ 
EDUKACYJNA – KULTURALNA – NGO
Nagroda główna: Śpiewanki ze Starego 
Wielisławia

Nominowani: • Sylwia Winnik, • Joanna 
Broczek

SPOŁECZNIK 
WOLONTARIUSZ ROKU
Nagroda główna: Dorota Frąckowiak
Nominowani:  •  Henr yk Prochera,  
• Agnieszka Jarosz

OSOBOWOŚĆ ROKU
Nagroda główna: Barbara Bromboszcz
Nominowani: • Ksiądz Jan Kwiatkowski, 
• Ksiądz Ireneusz Kulig, • Natalia Grzego-
rzewska, • Oliwier Wcisło

ZŁOTY JASKIER 
ZA PROMOCJĘ
Nagroda główna: Ida Szebla

JASKRY SPECJALNE
• Kazimierz Wcisło – sołtys Jaszkowej  
Dolnej (1994-2019)
• Halina Witos – sołtys Ołdrzychowic 
Kłodzkich (2002-2019)
• Irena Rudnicka – wieloletnia członkini 

Koła Gospodyń Wiejskich w Żelaźnie, au-
torka tekstów piosenek ludowych
• Jan Polichowski – honorowy członek 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ołdrzycho-
wicach Kłodzkich

RANUNCULUS PENICILLATUS 2019

Budują małą ojczyznę

Laureaci i nominowani w osiemnastej edycji Nagrody Roku Gminy Kłodzko „Ranunculus Penicillatus”
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Gmina Otmuchów

Radwanice

Urząd Gminy Radwanice

ul. Przemysłowa 17

59-160 Radwanice

tel. 76 831 14 78 

fax 76 831 13 61

sekretariat@radwanice.pl

www.radwanice.pl

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6 

48-385 Otmuchów

tel. 77 431 50 17

tel./fax 77 431 50 16 

umig@otmuchow.pl

www.otmuchow.pl

W ubiegłej kadencji w gminie 
Radwanice działo się sporo, 
przede wszystkim w sferze 
inwestycyjnej i można by 
przypuszczać, że w tej 
kadencji nastąpi spowolnienie 
spowodowane zmęczeniem 
ludzkiego materiału. 
Nic bardziej mylnego – już 
bowiem od początku tego roku 
przed ambitnym radwanickim 
samorządem stoi mnóstwo 
istotnych zadań.

– Jestem bardzo zadowolony z te-
go, że nie zwalniamy i także w tym 
roku w sferze inwestycyjnej mamy do 
zrealizowania całkiem sporo, choć 
szkoda, że wyhamowuje możliwość 
pozyskiwania finansowych środków 
unijnych – uśmiecha się wójt Paweł 
Piwko. – Cóż, ta perspektywa unijna 
się kończy, lecz mam nadzieję, iż zo-
staną uruchomione pieniądze krajo-
we, ministerialne z budżetu państwa, 
z których będziemy mogli skorzystać 
i z których do tej pory korzystaliśmy. 
Zapewne te fundusze pomogą nam 
w realizacji zaplanowanych zadań, 
wykonywanych przez nas na rzecz 
mieszkańców naszej gminy.

A plany inwestycyjne gminy są 
bez wątpienia ambitne i niejeden 

samorząd mógłby Radwanicom 
pozazdrościć. 

– Ostatnio nawet policzyłem, 
że opracowujemy bądź ukończyli-
śmy 80 dokumentacji projektowych, 
w zasadzie jest to nasz inwestycyj-
ny plan na całą kadencję i mam na-
dzieję, że uda nam się wszystko zre-
alizować – mówi wójt Paweł Piwko. 
– Ważne też będzie zaakceptowanie 
tych projektów przez Radę Gminy 
Radwanice, bo niezmiernie istotne 
jest, aby nasza społeczność popierała 
plany samorządu i żebyśmy wspólnie 
byli zadowoleni z końcowych efek-
tów wszystkich przedsięwzięć.

Do priorytetów gminy należy 
przede wszystkim wybudowanie 
– po trasie obwodnicy południowej – 
nowych osiedli, co jest priorytetem 
radwanickiego samorządu od ubie-
głej kadencji. 

– Wszystko idzie w dobrym kie-
runku, a najlepiej widać to po naszej 
największej miejscowości, stolicy 
gminy, Radwanicach, gdzie roz-
wój budownictwa jednorodzinnego 
sukcesywnie postępuje – podkreśla 
wójt Piwko. – Dzięki temu mamy 
nowych mieszkańców z okolicznych 
miast, m.in. z Głogowa i Polkowic, 
i trzeba się tylko z tego cieszyć, po-

nieważ jest tajemnicą poliszynela, 
że im w gminie więcej ludzi, tym 
jej rozwój jest dynamiczniejszy. 
Gmina staje się bogatsza nie tyl-
ko pod względem finansowym, ale 
również intelektualnym. Zatem, 
konsekwentnie, budownictwo jed-
norodzinne i rozwój osadnictwa są 
dla naszego samorządu w dalszym 
ciągu priorytetem! 

Dynamiczny i zrównoważony 
rozwój gminy Radwanice nie byłby 
w pełni możliwy, gdyby nie zgodna 
współpraca władz gminy z radnymi. 

– Rada jest ambitna i nasza 
współpraca układa się bardzo do-

Spowolnienie? Na pewno nie tutaj!
brze – ocenia wójt – a od tego roku 
wspólnie się spotykamy na posie-
dzeniach komisji, abyśmy wszyscy 
wiedzieli o najważniejszych spra-
wach dotyczących gminy i naszych 
mieszkańców. Z tego współdziała-
nia jestem bardzo zadowolony i oby 
tak działo się przez całą kadencję!

Wójt Paweł Piwko serdecznie za-
prasza czytelników miesięcznika 
„Gmina Polska” na Dni Gminy Rad-
wanice, które odbędą się 22 czerwca. 
Będzie moc atrakcji – gwiazda 
wieczoru Cleo i przede wszystkim 
zróżnicowana i kulturalna zaba-
wa. A 25 sierpnia dożynki gmin-
ne, które corocznie cieszą się dużą 
popularnością.  HS (TS)

Wójt Paweł Piwko

Przed Urzędem Gminy w Radwanicach stoją przynoszące szczęście słonie
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W gminie Otmuchów, 
jednej z najpiękniejszych na 
Opolszczyźnie, każdy znajdzie 
coś dla siebie –wielbiciele 
architektury i dzieł sztuki, 
obserwatorzy ptaków, fani 
sportów wodnych, wędkarze 
i ci, którzy lubią wędrówki po 
cudownych lasach. Jest tu też 
coś, co zainteresuje każdego 
– czyli jedna z najwspanialszych 
imprez kulturalnych 
w województwie opolskim 
– „Lato Kwiatów”.

Tradycyjnie w pierwszy weekend 
lipca w Otmuchowie rządzą kwiaty. 
W tym roku już po raz 47. – od 5 do 
7 lipca – ich uroda zdominuje ot-
muchowską rzeczywistość. „Lato 
Kwiatów” po raz pierwszy odby-
ło się w roku 1973 i nazywało się 
„Dni Otmuchowa”. Dziś Otmuchów 
to Miasto Kwiatów, a o popularno-
ści „Lata…” świadczy to, iż miasto 
w czasie jego trwania odwiedza 
ponad sto tysięcy osób. 

Pierwszoplanową wystawą „Lata 
Kwiatów” jest Wystawa Kwiatów 

Ciętych. Miejscem ekspozycji kwia-
tów i wystaw towarzyszących są sale 
średniowiecznego zamku. Ogromną 
atrakcję stanowią wystawy kwiatów 
i krzewów ozdobnych oraz elemen-
tów dekoracyjnych ogrodów, usytu-
owane na terenach przyzamkowych 
– nie tylko cieszą oko oglądających 
je tłumów, ale stwarzają im możli-
wość zakupu. 

Nie tylko kwiaty przyciągają 
do Otmuchowa, ale i wiele wystaw 
– m.in. prac twórców ludowych, 
artystów malarzy, rzeźbiarzy i fo-
tografików. Równie atrakcyjne są 
wystawy minerałów, kompozycji 
kwiatowych w szkle, mebli wikli-
nowych i prac kowalstwa artystycz-
nego, ceramiki, biżuterii artystycz-
nej. Wystawy te można podziwiać 
w salach i podziemiach zamku, holu 
Urzędu Miejskiego oraz w średnio-
wiecznych piwnicach, a także w cen-
trum Otmuchowa na malowniczych 
miejskich skwerach. 

Dla miłośników rozrywki przy-
gotowywany jest bogaty program 
estradowy – z udziałem zespołów 
i gwiazd polskiej sceny. Dla 
najmłodszych są występy zespołów 
dziecięcych oraz tak lubiane przez 
dzieci teatrzyki.

Znów rozkwitną kwiaty…

„Lato Kwiatów” to jedna z naj-
ważniejszych imprez Opolszczyzny 
– w tym roku honorowym patrona-
tem objął ją marszałek wojewódz-
twa opolskiego Andrzej Buła, który 
w liście do burmistrza Jana Woźnia-
ka, gospodarza „Lata…”, napisał: 

Szanowny Panie Burmistrzu,
Patronat obejmuję z satysfakcją 

i cieszy mnie, że ta tradycyjna i cen-
na inicjatywa rozwija się pomyślnie, 
dając możliwość poznania bogatej 
kultury Opolszczyzny oraz poszerze-
nia współpracy międzynarodowej 
i znakomicie promując region.

Życzę serdecznie sukcesu i satys-
fakcji organizatorom i uczestnikom 
„Lata Kwiatów Otmuchów ‘2019”, 
wystawcom – nawiązania nowych 
kontaktów, a publiczności niezapo-
mnianych wrażeń.

(TS)

47. Lato
Kwiatów

5-7 lipca 2019

PIĄTEK 

Grzegorz Hyży

SOBOTA

Aktorzy 

Kabaretu Moralnego Niepokoju

Wieczór Disco-Polo: 

• Long & Junior, 

• Power Play, • After Party

NIEDZIELA

Zakopawer

Pokaz sztucznych ogni

F
O

T
. U

R
Z

Ą
D

 M
IE

JSK
I W

 O
T

M
U

C
H

O
W

IE

F
O

T
. U

R
Z

Ą
D

 M
IE

JSK
I W

 O
T

M
U

C
H

O
W

IE



14  Gmina Polska    nr 6 (73) | czerwiec 2019

To już teatralna tradycja  
– w sierpniu zespół 
Wrocławskiego Teatru Komedia 
zaprasza wrocławian  
i gości miasta na spotkanie  
z komediowymi hitami.  
Bo coś się kończy – sezon 
2018/2019, i coś zaczyna – czyli 
sezon 2019/2020… A między 
owym końcem i początkiem  
– Sierpień z Komedią.

Kończy się sezon bardzo dobry dla 
WTK. – Zagraliśmy prawie 200 spek-
takli, do tego trzeba dodać spektakle 
wyjazdowe – podsumowuje odcho-
dzący sezon Wojciech Dąbrowski, je-
den z dyrektorów WTK. Teatr może 
się też pochwalić frekwencją: – Z tego, 
co widzę z raportów kasowych, fre-
kwencja mieści się granicach 97 pro-
cent. To duży sukces teatru, sukces na-
szego repertuaru, bo zobaczyło nasze 
spektakle prawie 40 000 widzów! Nie 
zrealizowaliśmy 
kilku projektów 
– a bardzo chcie-
liśmy je zrealizo-
wać! – ale mam 
nadzieję, że teraz, 
za nowej samorządowej władzy, te pla-
ny nam się powiodą. Chcemy wskrze-
sić festiwal komediowy, na który za-
brakło pieniędzy, i mamy nadzieję, że 

prezydent Jacek Sutryk nam to umoż-
liwi… Wiemy, że władze wydzia-
łu kultury bardzo przychylnie patrzą  
na tę inicjatywę. 

Warto też podkreślić, że ten sezon 
był w WTK sezonem wędrówek po 

Dolnym Śląsku  
i nie tylko. – Rze-
czywiście, bardzo 
dużo jeździliśmy 
ze spektaklami 
i do końca roku 

jeszcze będziemy jeździli! Chcemy 
teraz odwiedzić dziesięć mniejszych 
ośrodków kultury – uśmiecha się  
Wojciech Dąbrowski. – Chcemy też 

jeszcze do końca roku zrobić dwie 
sztuki, premierę pierwszej planujemy 
pod koniec września, drugiej – pod 
koniec grudnia, może w sylwestra? 
Jedna z nich to Rubinowe gody, druga 
– Łatwo nie będzie, lekko nie będzie… 

Czyli nowy sezon zapowiada się na-
der ciekawie. Ale nim ruszy, czeka nas 
Sierpień z Komedią. – Repertuar już 
na ów Sierpień… jest i zagramy kilka 
sztuk z tych, które są sztandarowymi  
– to chyba najlepsze określenie! – spek-
taklami naszego teatru – podkreśla 
Wojciech Dąbrowski. 

Pomysł na granie w sierpniu zrodził 
się już kilka lat temu, Sierpień z Kome-

dią to już wakacyjna tradycja. – Zro-
dził się ten pomysł z tego, że w sierp-
niu jest kulturalna posucha, a przecież 
wielu mieszkańców zosta-
je w mieście, przyjeżdża 
też na urlop do Wrocławia 
wielu gości. Nasz przykład 
zadziałał, coraz więcej te-
atrów gra w sierpniu, i my 
oczywiście z uporem ma-
niaka też! – uśmiecha się 
Wojciech Dąbrowski. 

A publiczność z takim 
samym uporem z Sierpnia z Komedią 
w WTK korzysta. Tegoroczne waka-
cyjne spotkanie z teatrem to między 
innymi (9, 10, 11 sierpnia) Nic nie gra 
dwóch Henrych – Lewisa i Shieldsa 
oraz Jonathana Sawyera, wielki prze-
bój, który został uznany za najlepszą 
komedię na londyń-
skim West Endzie. 
Wrocławski spek-
takl pokazuje, że to 
się sztuce należało! 
Warto też bardzo wy-
brać się na dwa spek-
takle, które łączą ze 
sobą postaci bohate-
rów i trudna historia 
bujnych romansów 
i szczęśliwego mał-
żeństwa. To Marca 
Camolettiego Pomoc 

domowa (2 i 4 sierpnia), która Sier-
pień z Komedią rozpocznie, i Boeing,  
boeing (23, 24, 25 sierpnia), a oba spek-
takle to popis aktorskiego kunsztu  
– Dorota Wierzbicka-Matarrelli jako 
Nadia, służąca, dzięki której wszystko 
się jakoś układa, jest więcej niż znako-

mita, podobnie jak Wojciech 
Dąbrowski, Don Juan przed  
i po przemianie… 

Oczywiście, te trzy 
spektakle to tylko część 
Sierpnia z Komedią, bo 
sierpniowych spotkań  
z komediowymi hitami bę-
dzie więcej, warto więc już 
zainteresować się, jakie 

tytuły na scenie WTK się pojawią  
– jeśli bowiem planujemy sierpień we 
Wrocławiu, to Sierpień z Komedią 
będzie wspaniałym teatralno-letnim 
doświadczeniem.

Repertuar Sierpnia z Komedią na 
www.teatrkomedia.com.  Ata

Coś się kończy, coś się zaczyna…

Aktorzy WTK pokazali, jak znakomicie można zagrać, że „Nic nie gra” – tak bowiem brzmi tytuł 
wielkiego przeboju dwóch Henrych – Lewisa i Shieldsa oraz Jonathana Sawyera

Dorota Wierzbicka-Matarrelli i Wojciech Dąbrowski jako bohaterowie 
sztuki Marca Camolettiego „Boeing, boeing”
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No i mamy kolejne urodziny. 
Tym razem sześćdziesiąt 
pięć lat kończy Muzeum 
Etnograficzne we Wrocławiu. 
Miejsce trochę niezwykłe, 
trochę magiczne. Ale jeśli  
ktoś nic o nim nie wie,  
to zazdroszczę...

Dlaczego zazdroszczę tym, któ-
rzy jeszcze nic lub niewiele wiedzą 
o wrocławskim Muzeum Etnogra-

ficznym? To proste. Czeka ich bo-
wiem czas odkrywania, rozpozna-
wania, wielkiej przygody… Jak więc 
nie zazdrościć czegoś takiego. Na 
szczęście przy ulicy Traugutta 111  
cały czas coś się dzieje. A zatem  

i ci, którzy już wcześniej poznali to 
miejsce, zawsze odnajdą tutaj coś 
dla siebie. Poznawanie jest bowiem 
czymś nieskończonym. I między in-
nymi dlatego warto żyć, a żyjąc od-
wiedzać – przynajmniej od czasu do 
czasu – „wrocławskich etnografów”.

Powołane w 1947 r., a otwarte dla 
publiczności w 1948 r. Muzeum Pań-
stwowe we Wrocławiu (od 1970 r.  
Muzeum Narodowe we Wrocławiu) 
od początku w swej strukturze or-

ganizacyjnej miało 
Dział Etnograficz-
ny. W 1954 r. został 
on przekształcony 
w Oddział – Muze-
um Etnograficzne – 
z siedzibą w Pałacu 
Królewskim przy  
u l .  K a z i m ie r z a 
Wielkiego. Począt-
kowo Muzeum Etno-
graficzne zajmowało 
się głównie groma-
dzeniem zbiorów 
oraz ich eksponowa-
niem na wystawach 

tematycznych popularyzujących ślą-
ską kulturę ludową. Po okrzepnięciu 
organizacyjnym, już w 1958 r. roz-
poczęło, przy współudziale pracow-
ników Katedry Etnografii Uniwer-
sytetu Wrocławskiego i studentów, 

systematyczne badania terenowe  
na Dolnym Śląsku.

Historia Muzeum Et-
nograficznego we Wrocła-
wiu nie zawsze była łatwa 
i przyjemna. Kiedy za-
padła decyzja, że muzeum  
ma opuścić pomieszcze-
nia w Pałacu Królewskim, 
było nerwowo. Nie bra-
kowało bowiem i takich, 
którzy chcieli wyrugować 
„etnografów” z Wrocławia.

– Rzeczywiście byli i tacy, którzy 
zadawali pytanie, dlaczego muzeum 
wsi ma być w mieście. Ale to wyni-
kało z niezrozumienia charakteru 
naszego muzeum, naszych zbiorów. 
Nie brakowało jednak i osób posia-
dających pełną wiedzę i rozezna-
nie dotyczące tego, co robimy, co 
chcielibyśmy robić. Kompromis zo-
stał osiągnięty. I ogromnie się z te-
go cieszę. Od października 2004 r. 
naszą siedzibą jest budynek dawne-
go letniego Pałacu Biskupów Wroc-
ławskich przy ul. Traugutta – mó-
wiła nam jakiś czas temu Elżbieta  
Berendt, kierowniczka Muzeum  
Etnograficznego, Oddziału Muzeum  
Narodowego we Wrocławiu.

I na szczęście. Dzięki temu  
w pierwszej połowie czerwca mo-
gliśmy świętować 65. urodziny 

Urodziny pełne muzyki
tej placówki. Były wspomnienia  
m.in. Magdaleny Rostworowskiej, 
która znajdowała się w grupie osób 
tworzących przed laty wrocław-
ską placówkę. Była prezentacja 
okolicznościowego wydawnictwa  

i szansa rozmów ze współ-
autorami tej publikacji  
– prof. Jolantą Ługowską  
i prof. Stefanem Bednar-
kiem. Był w końcu tak-
że piknik dla sympaty-
ków „etnografów”, na 
którym nie zabrakło do-
mowego ciasta, pieczo-
nych kiełbasek i przede 

wszystkim muzyki w wykonaniu 
Kapeli Romana Wojciechowskiego  
z Tomaszowa Mazowieckiego. 

(tm)

Był czas na wspomnienia. Magdalena Rostworowska (z lewej), 
jedna z organizatorek wrocławskiej placówki muzealnej,  
i Elżbieta Berendt, kierowniczka Muzeum Etnograficznego 

Kapela Romana Wojciechowskiego wspólnie z uczestnikami kursu skrzypcowego (za chwilę będą tańce) 

F
O

T
. T

O
M

A
S

Z
 M

IA
R

E
C

K
I

F
O

T
. T

O
M

A
S

Z
 M

IA
R

E
C

K
I



15 Gmina Polska    nr 6 (73) | czerwiec 2019

Rynkowy 
bigos
»	Sprawa WGI Domu Ma-

klerskiego była jedną z najwięk-
szych afer finansowych III RP. 
Sąd sprawę umorzył. Proces  
w sprawie WGI Domu Makler-
skiego trwał 13 lat. Szefowie 
WGI w latach 2004-2006 mie-
li sprzeniewierzyć co najmniej 
250 mln złotych. 
»	Oligarcha Ihor Koło-

mojski, określany jako patron 
nowego prezydenta Ukrainy 
Wołodymyra Zełenskiego, za-
proponował mu odmówienie 
współpracy z Międzynarodo-
wym Funduszem Walutowym 
oraz ogłoszenie niewypłacal-
ności na wzór Grecji.
»	Ceny złomu na rynkach 

światowych spadają. Maleje też 
sprzedaż wyrobów stalowych.
»	Uff… Narodowy Fundusz 

Zdrowia wydłużył ważność Eu-
ropejskiej Karty Ubezpiecze-
nia Zdrowotnego (EKUZ). Dla 
sporej części osób będzie ona 
ważna 3 lata, a nie jak dotąd  
18 miesięcy. 
»	Nie będziemy przyjmo-

wać waluty euro, dopóki nie 
uzyskamy poziomu rozwoju go-
spodarczego co najmniej zbliżo-
nego do Niemiec – powiedział 
prezes PiS Jarosław Kaczyński.
»	Wartość nieopłaconych 

zobowiązań osób zgłoszonych 
do BIG InfoMonitor wynosi 
obecnie do 40,7 mld zł.
»	Prawie 60 mln osób po-

szło w zeszłym roku w Polsce 
do kina, z czego prawie 10 proc. 
zrobił jeden film – „Kler”.
»	Ponad 400 mld dolarów 

na inwestycje miało uczynić  
z Rosji piątą gospodarkę świa-
ta. Niestety, urzędnicy nie po-
dejmują najlepszych decyzji in-
westycyjnych i już widać, że 
efekty są dalekie od oczekiwań 
– podał Bloomberg. 
»	Francoise Bettencourt  

Meyers (spadkobierczyni firmy 
L’Oréal) to najbogatsza kobieta 
na świecie. Jej majątek wyce-
niany jest na 49,3 mld dolarów.
»	Wykorzystując cudzą toż-

samość, próbowano w I kwarta-
le br. wyłudzić 1,1 tys. kredy-
tów na łączną kwotę 63,3 mln zł 
– poinformował Związek Ban-
ków Polskich w 37. edycji ra-
portu InfoDOK. 

Do rynkowego garnka zaglądał

Damian Bukowiecki
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Jeśliby mierzyć 
poziom rzetelności 
przedsiębiorstw 
solidnością  
w regulowaniu faktur,  
to bez wątpienia  
palma pierwszeństwa 
należy się firmom 
zarejestrowanym  
w Polsce południowo- 
-wschodniej  
i wschodniej. Prym 
wiedzie rozwijające 
się intensywnie 
województwo 
podkarpackie.  
Ślązacy zajmują 
przedostatnie miejsce.

Rzetelność można definiować 
na wiele sposobów, ale bez wątpie-
nia to, czy ktoś płaci terminowo 
za kupowane towary i usługi, jest 
istotnym kryterium oceny cudzej 
solidności. 

Najmniej i najbardziej 
zadłużeni

Najczęściej poziom rzetelności 
poszczególnych województw mie-
rzy się wielkością łącznego zadłu-
żenia zarejestrowanych na jego 
terenie przedsiębiorstw. Im mniej-
szy dług, tym większa rzetelność.  
W takich rankingach niezmiennie 
od lat przodują firmy z Opolszczy-
zny, Podlasia i województwa świę-
tokrzyskiego. Tabelę zamykają fir-
my z województw: mazowieckiego, 
śląskiego i wielkopolskiego. Tyle że 
wysokie zadłużenie przedsiębiorstw 
z Mazowsza (1,79 mld zł) czy ze Ślą-
ska (1,25 mld zł), a niskie z Opol-
szczyzny (168 mln zł) czy Podlasia 
(174 mln zł) nie jest pochodną ich 
uczciwości, a poziomu uprzemysło-
wienia tych województw i liczby 
działających tu firm. 

– W województwie mazo-
wieckim jest wytwarzane ponad  
22 proc. PKB. To największy  
i najbogatszy region Polski. Drugie 
miejsce zajmuje Śląsk, z 12,4 proc. 
udziału w PKB. Tu działa najwię-
cej przedsiębiorstw, najsilniej roz-
wija się przemysł i usługi, więc  
i proporcjonalnie do liczby funk-
cjonujących podmiotów gospodar-
czych większe jest łączne zadłuże-
nie wszystkich dłużników. Dlatego 
postanowiliśmy zrelatywizować 

ten wskaźnik – mówi Andrzej  
Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy. 

Średni dług dłużnika
Sytuacja się zmienia, jeśli po-

dzielić kwotę łącznego zadłużenia 
w danym województwie przez licz-
bę dłużników z tego województwa 
notowanych w Krajowym Rejestrze 
Długów. Najwyższe średnie zadłu-
żenie mają przedsiębiorcy z wo-
jewództwa kujawsko-pomorskie-
go, o połowę mniej zadłużonego 
niż Śląsk, a o 2/3 niż Mazowsze. 
Na jedną kujawską firmę wpisaną 
do KRD przypada aż 44,18 tys. zł  
długu, czyli 10 tys. zł więcej od 
średniej krajowej. Jeszcze większe 
zaskoczenie budzą kolejne pozy-
cje – świętokrzyskie (39,10 tys. zł)  
i podlaskie (36,32 tys. zł), czyli 
dwa województwa z grona tych naj-
mniej zadłużonych. 

Na tym tle korzystnie wypada-
ją przedsiębiorcy z Podkarpacia 
ze średnim długiem na poziomie 
28,51 tys. zł. 

Co który to dłużnik?
Poziom rzetelności przedsię-

biorców w każdym województwie 
można też mierzyć badając, jaki 
ich odsetek stanowią dłużnicy no-
towani w KRD. Jego niska wartość 
wskazuje, że zjawisko niepłacenia 
za kupowane towary i usługi nie 
jest akceptowane i dotyczy tyl-
ko niewielkiego grona przedsię-
biorców. Częściej też, niż w wo-
jewództwach o dużym odsetku 
dłużników, może wynikać nie tyle 
ze złej woli, ile z przyczyn obiek-
tywnych – nietrafionych inwesty-
cji, błędów w zarządzaniu, utraty 
klientów itp.

Potwierdzałaby tę tezę druga 
pozycja w tym rankingu woje-
wództwa podlaskiego (5,99 proc.) 
oraz trzecia świętokrzyskiego 
(6,28 proc.), a więc tych odno-
towujących jedne z najwyższych 
wartości średniego zadłużenia sta-
tystycznego dłużnika. Ciekawie 
pod tym względem wygląda też 
pozycja Małopolski (4. miejsce  
– 6,66 proc.) i Wielkopolski (7. lo-
kata – 8,43 proc.), których miesz-
kańcy tradycyjnie są postrzegani 
jako solidni i rzetelni. 

– Dłużnicy notowani w KRD 
nie trafiają tu przypadkowo. To naj-

częściej osoby i firmy, które nie re-
agują na wezwania do zapłaty, acz-
kolwiek różne mogą być przyczyny 
niepłacenia. Z naszego cyklicznego 
badania „Portfel należności pol-
skich przedsiębiorstw” wynika, iż 
32 proc. przedsiębiorców uskarża 
się, że przez klientów, którzy im nie 
płacą, sami mają kłopot w regulo-
waniu swoich zobowiązań – zauwa-
ża Adam Łącki, prezes Zarządu 
Krajowego Rejestru Długów Biura 
Informacji Gospodarczej.

Najniższy odsetek dłużników 
wśród przedsiębiorców odnoto-
wuje województwo podkarpackie  
(5,92 proc.), najwyższy – kujawsko-
-pomorskie (9,68 proc), dolnośląskie 
(9,97 proc.) i śląskie (10,35 proc.).

Dług na 1000 firm

O ile łączne zadłużenie firm 
w danym województwie jest po-
chodną poziomu jego zaludnienia 
i poziomu rozwoju gospodarcze-
go, o tyle podzielenie tego długu 
na 1000 firm działających w da-
nym województwie relatywizu-
je ten wskaźnik. I tak, w rankin-
gu przoduje woj. podkarpackie  
(1,69 mln zł), na drugim miej-
scu są firmy z woj. lubelskiego  
(2,17 mln zł), a podium zamy-
kają przedsiębiorstwa z Podlasia  
(2,18 mln zł). Najgorzej wypadły 
firmy z województw: kujawsko-po-
morskiego (4,28 mln zł), śląskiego 

(3,65 mln zł) oraz mazowieckiego 
(3,31 mln zł).

Wskaźnik rzetelności
Wskaźnik rzetelności woje-

wództw bierze pod uwagę wszystkie 
trzy opisane wyżej aspekty. 

Zdecydowanie najlepiej wypadło  
w nim dynamicznie rozwijające się 
województwo podkarpackie. Nie tyl-
ko jest jednym z najmniej zadłużo-
nych województw, ale też ma najniższy 
odsetek przedsiębiorców-dłużników  
i najniższą wartość średniego długu 
przypadającego na jednego dłużni-
ka. Jednak Podkarpacie nie jest wy-
jątkiem. Generalnie województwa  
z Polski południowej i wschodniej zde-
cydowanie lepiej wypadają w zesta-

wieniu rzetelności niż te z pozostałych 
regionów kraju. Mogłoby to wskazy-
wać, że jednak tradycja i kultura regio-
nu oraz bliskie więzi międzyludzkie, 
brak anonimowości i dbanie o to, jak 
nas postrzega otoczenie mają istotne 
znaczenie dla kultywowania rzetelno-
ści. W tym kontekście zaskakująca jest 
wysoka pozycja zachodniopomorskie-
go, gdzie mieszka ludność napływowa. 

Bez wątpienia najbardziej nega-
tywnym bohaterem jest wojewódz-
two kujawsko-pomorskie, które pod 
względem odsetka zadłużonych 
firm i ich średniego zadłużenia zna-
lazło się w czołówce najbardziej  
nierzetelnych.  (ip)

Najuczciwsi  
– na wschodzie i południu
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Olesno – str. 7 Międzybórz – str. 6
Radwanice – str. 13

Czernica – str. 7Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – str. 5 Otmuchów – str. 13
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Dla Lizy i Bolka  
ostatni dzień maja 
będzie na pewno  
datą wyjątkową.  
Tego bowiem dnia  
szef wrocławskiego  
ogrodu zoologicznego  
Radosław Ratajszczak  
oficjalnie przedstawił  
ich nową siedzibę.

W czasie inauguracji obecny był 
co prawda tylko Bolko (2 sierp-
nia skończy sześć lat; jest wielkim 
smakoszem karasi), który samotnie 
aklimatyzował się w nowej siedzi-
bie (takie procedury). Liza (sześć lat 
starsza od Bolka; ponoć nieśmiała; 
od karasi zdecydowanie woli kur-
czaki) miała dołączyć do swojego 
wybranka kilkanaście dni później 
i wtedy będzie można powiedzieć, 
że nowy dom dla wydr we wroc-
ławskim zoo został zasiedlony.  
I chociaż nie należy on do najmniej-
szych (ale za to kosztownych, bo je-
go budowa pochłonęła 3 mln zł,  

Mokry dom

z czego 1 mln 200 tys. to dotacja 
unijna), to będzie w nim mieszkała 
tylko ta dwójka wydr. Powód? To 

zwierzęta samotnicze, terytorialne 
i w związku z tym Bolko i Liza nie 
potrzebują nikogo więcej.

Basen dla wydr znajdu-
je się tuż obok Odrarium. 
To kolejne nasze rodzime 
gatunki, które pokazywane 
są we wrocławskim ogro-
dzie. Pracownicy zoo wy-
chodzą bowiem z założe-
nia, że ważna jest nie tylko 
egzotyka. 

– Wydry europejskie są 
gatunkiem zwierząt żyją-
cym obok nas, także we 
Wrocławiu. Chyba wszy-
scy słyszeliśmy o wydrach, 
ale jednocześnie niewielu 
z nas widziało je w natu-
rze. Powodów jest wiele. 
Między innymi trudność 
polega na tym, że jest to 
zwierzę o zmierzchowym, 

nocnym i porannym trybie życia  
– mówi Radosław Ratajszczak,  
dyrektor wrocławskiego ogrodu.

– Wrocławski wy-
bieg dla wydr europej-
skich to basen, szklany 
tunel, wyspa – mó-
wi opiekunka ma-
łych ssaków Monika  
Górska. – Na pewno nasza 
dwójka będzie się tu czuła 
wspaniale.

Hodowla wydry euro-
pejskiej we wrocławskim 
ogrodzie to także dzia-
łania wspierające pro-
gram reintrodukcji tego 
gatunku, czyli ponow-
ne wprowadzenie wydry na sta-
re miejsca bytowania. Tam, gdzie 

kiedyś żyła, lecz została wytępio-
na. Nie dotyczy to Polski, bo u nas 
na szczęście wydry są. A od 2016 
roku objęte nawet zostały częścio-
wą ochroną gatunkową (nie moż-
na wydry przepłaszać z miejsca 
jej naturalnego bytowania, nie 
można niszczyć jej nor, nie moż-

na zabijać, chwytać, transporto-
wać, posiadać, uniemożliwiać do-
stępu do siedlisk). W wielu jednak 

krajach zachodniej  
Europy to gatunek, 
który został wytępio-
ny. Wrocław pospie-
szył na ratunek.

Wydry to zwie-
rzęta zaliczane do wyjąt-
kowo mądrych. Ich po-
lubienie – jak twierdzą 
fachowcy – nie wyda-
je się niczym trudnym.  
To zwierzęta mające wie-
le sympatycznych cech. 
Są bardzo inteligentne  
i sprawne. Niektóre ga-

tunki wydry potrafią posługiwać 
się narzędziami, co jest bardzo 

rzadkie poza rzędem naczelnych, 
do których należą małpy człeko-
kształtne. Wydry są bliskie czło-
wiekowi także w tym, że chętnie się 
bawią – wykonują niektóre czynno-
ści bez żadnego użytecznego ce-
lu, tylko po to, aby sprawić sobie  
przyjemność.  (qrq)

Radosław Ratajszczak, prezes wrocławskiego zoo, zachęcał do odwiedzania nowego wybiegu  
dla wydr europejskich 

Wrocławski wybieg dla wydr europejskich to basen, szklany tunel, wyspa… 

Bolko ma pomóc w reintrodukcji gatunku, który został przetrzebiony w zachodniej Europie 
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