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Dni Olesna to coroczne wielkie święto jednego z najpiękniejszych miast Opolszczyzny – czas radości, 
zabawy, ale i refleksji nad tworzeniem wspólnoty i dobrej wspólnej przyszłości. To piękne święto 
rozpoczyna tradycyjnie uroczysta sesja Rady Miejskiej, której niezwykle ważnym punktem jest 
nagrodzenie medalem „Zasłużony dla Ziemi Oleskiej” tych, którzy dla swej małej ojczyzny czynią 
bardzo wiele. Bardzo gorąco gratulowali odznaczonym burmistrz SYLWESTER LEWICKI 
(pierwszy z prawej) i przewodniczący Rady Miejskiej HENRYK KUCHARCZYK (pierwszy z lewej).

Razem znaczy lepiej i mądrzej

Górą konsekwentne działanie

– Uważam, iż Rada Gminy Czernica doceniła to wszystko, co zostało 
zrealizowane w roku ubiegłym, a radni doszli do wniosku,  
że działając razem, można zrobić więcej dla naszej całej gminnej 
społeczności – uśmiecha się wójt WŁODZIMIERZ CHLEBOSZ.  
– Pracujemy, hołdując zasadzie zrównoważonego rozwoju 
gminy – i to ma głęboki sens.

– Pierwsze półrocze roku 2019 było intensywne, udało nam się 
zakończyć budowę ścieżki rowerowej z Wiszni Małej  
do Strzeszowa oraz ukończyć zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej przed wiszeńskim urzędem i w Krynicznie.  
Widać, że jeszcze wydajemy unijne środki finansowe i bardzo 
się z tego cieszę! – podkreśla wójt JAKUB BRONOWICKI. 

– Jesteśmy liderem na Dolnym Śląsku w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych i dzięki 
temu realizowaliśmy 17 inwestycji przy dotacjach wynoszących łącznie olbrzymią kwotę 36 mln zł. 
Skwapliwie i konsekwentnie korzystaliśmy z zewnętrznych grantów i nic dziwnego, że interesuje nas, 
jak to będzie wyglądało w nowej unijnej perspektywie i jakie będzie nowe rozdanie tych pieniędzy  
– mówi starosta ROMAN POTOCKI. – Powiat Wrocławski ma środki finansowe na wkład własny  
i stać nas na to, aby sięgać po zewnętrzne dofinansowania inwestycji. 

Przygotowujemy wiele 
projektów
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Wielkie oleskie święto
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Plany i realizacje
– Nasze plany na najbliższą przyszłość są związane z nowymi, dużymi 
inwestycjami – w tym budową basenu z programu Dolnośląski 
Delfinek – mówi burmistrz Żmigrodu ROBERT LEWANDOWSKI.  
– To będzie przyszkolna kryta pływalnia wraz z centrum fitness 
i z salami lekcyjnymi szkoły podstawowej. 
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Mity, fakty, opowiastki
Sąd Najwyższy uwzględnił kasację 

prokuratury i uchylił wyrok 

uniewinniający byłego wiceprezydenta 

Wrocławia Michała J. od zarzutów 

korupcji – sprawa wróci do ponownego 

rozpoznania w drugiej instancji przez 

sąd okręgowy. Oskarżony Michał J. 

przez krótki okres był wiceprezydentem 

Wrocławia (w latach 2011-2012)  

i pełnomocnikiem ds. organizacji 

piłkarskiego EURO 2012 w tym mieście. 

W akcie oskarżenia zarzucono mu 

przyjęcie w roku 2011 korzyści w formie 

opłacenia wakacji na egzotycznych 

wyspach Zanzibar i Barbados, a także 

działanie na szkodę interesu publicznego 

oraz niedopełnienie i przekroczenie 

obowiązków. Jak wskazywała 

prokuratura, część kosztów – m.in. 

przelotów – opłacał właściciel firmy, 

która realizowała zlecenia związane  

z EURO 2012 dla miasta. Chodziło  

o kwoty nie mniejsze niż 7 i 14 tys. zł.  

Były wiceprezydent wyjaśniał, że 

biletów nie kupował, ale był umówiony 

na rozliczanie tych opłat. Udowadniał, 

że oddał pieniądze i przedstawiał 

sądowi bankowe przelewy. Michała J. 

odwołano ze stanowiska na początku 

października 2012 roku, a Sąd Rejonowy 

dla Wrocławia-Śródmieścia we 

wrześniu 2017 roku uniewinnił go od 

stawianych mu zarzutów, zaznaczając 

w uzasadnieniu wyroku, iż materiał 

dowodowy „nie usunął wątpliwości co 

do winy oskarżonego”. Sąd przyznał, że 

oskarżony – jako urzędnik – zachował się 

nieetycznie, ale nie ma wystarczających 

dowodów na to, by skazać go za 

przestępstwo. Prokuratura złożyła 

apelację, ale w maju 2018 roku  

wyrok uniewinniający utrzymał 

wrocławski sąd okręgowy. Kasację  

w tej sprawie złożyła prokuratura,  

a Sąd Najwyższy ją uwzględnił.

• • •

Z samorządowego raportu o stanie 

finansów jednostek samorządu 

terytorialnego wynika,  

że 954 samorządom grożą kłopoty 

dotyczące uchwalenia przyszłorocznego 

budżetu. Samorządowcy zwracali 

w raporcie uwagę m.in. na możliwe 

problemy finansowe wynikające  

z ujemnej nadwyżki operacyjnej netto 

– zobowiązań z tytułu zaciągniętych 

kredytów i pożyczek. W roku ubiegłym 

nadwyżka ta wynosiła ogółem  

14,4 mld zł, a w tym roku może to 

być w sumie jedynie 5,2 mld zł. 

Liczba jednostek z ujemną nadwyżką 

operacyjną jest dzisiaj zatrważająca  

– to 31 miast na prawach powiatu,  

58 powiatów i 865 gmin.

• • •

Od 1 stycznia 2020 roku na mapie Polski 

pojawią się cztery nowe miasta: Lututów, 

Piątek, Klimontów i Czerwińsk nad Wisłą. 

Opublikowany projekt rozporządzenia 

Rady Ministrów zakłada także 

poszerzenie granic kilku miast, ale nie 

ma zgody na powiększenie Bełchatowa, 

Lubina, Rzeszowa i Krosna. W tym roku 

do Rady Ministrów trafiły 22 wnioski  

o dokonanie zmian na administracyjnej 

mapie kraju, ale prawie połowę  

z nich rozpatrzono negatywnie.  

Rząd argumentuje negatywne 

rekomendacje brakiem „obopólnej 

zgody pomiędzy jednostkami 

samorządu terytorialnego objętymi 

danymi zmianami”. Oznacza to m.in. 

to, że Bełchatów nie przejmie części 

gminy Kleszczów, a na powiększenie 

granic miast nie mają też co liczyć 

samorządowcy z Lubina, Rzeszowa  

i Krosna.

• • •

Fundacja im. Stefana Batorego przyznała 

– w ramach ogólnopolskiej akcji Masz 

Głos – siedem nagród Super Samorząd, 

wyróżniając te gminy, w których udało się 

wprowadzić pozytywne zmiany  

w społeczności, dzięki udanej współpracy  

z władzami samorządowymi. Inicjatywa  

„Bielsko-Biała – miasto przyjazne 

zwierzętom” oraz władze Bielska-Białej 

(woj. śląskie) zostały nagrodzone za 

doprowadzenie do poprawy warunków 

w miejskim schronisku dla bezdomnych 

zwierząt. Władze Kluczborka  

(woj. opolskie) oraz Stowarzyszenie 

Regionu Kluczborskiego „Kobietom 

– Mammograf” uhonorowano za 

zorganizowanie cyklu spotkań 

mieszkańców z przedstawicielami 

władz i upiększenie fragmentu miejskiej 

przestrzeni. Fundacja Lepsze Niepołomice 

(woj. małopolskie) wraz z miejskim 

samorządem otrzymały nagrodę za 

powołanie Niepołomickiego Alarmu 

Smogowego i działania realizowane 

wspólnie z władzami na rzecz czystości 

powietrza. W gminie Węgorzewo  

(woj. warmińsko-mazurskie) sołtyski 

i sołtysi skupieni w Forum Sołtysów 

„Gromada”, dzięki dialogowi  

z władzą doprowadzili do zadbania  

o potrzeby mieszkańców wsi i zmiany 

priorytetów budżetowych gminy. 

Jury nagrodziło również Postomińskie 

Stowarzyszenie „Razem Lepiej”  

(woj. zachodniopomorskie) – za skuteczne 

działanie na rzecz powołania Gminnej 

Rady Seniorów, angażując przy tym całą 

lokalną społeczność, także młodzież.  

W Konarzewie (woj. wielkopolskie),  

dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Razem  

dla Konarzewa i udanej współpracy  

z władzami, powstaje ścieżka pieszo- 

-rowerowa. Z kolei w gminie Lichnowy 

(woj. pomorskie) Stowarzyszenie 

WitaLis doprowadziło do powołania 

Młodzieżowej Rady Gminy Lichnowy, 

która prężnie i we współpracy z władzami 

aktywizuje lokalną społeczność.

• • •

Radni gminy Wola Krzysztoporska  

(woj. łódzkie) zadecydowali, że unijna 

flaga nie będzie prezentowana  

w sali posiedzeń. Przewodnicząca rady 

gminy poprosiła, by głosowanie „ładnie 

przeszło”, a radni poszli jej w sukurs  

i można było usłyszeć m.in.: „Tu jest 

Polska, jesteśmy w Polsce i nie ma takiej 

ojczyzny jak Unia Europejska”.  

Wola Krzysztoporska przez 15 lat  

dostała od UE około 40 mln zł.

• • •

Samorząd Hajnówki (woj. podlaskie) 

zamierza powierzyć część swych zadań 

dotyczących rewitalizacji organizacjom 

pozarządowym – pod warunkiem, że 

„się zjednoczą i stworzą koalicję na rzecz 

odnowy Hajnówki”. Hajnówka, nazywana 

bramą do Puszczy Białowieskiej, znalazła 

się na opracowanej przez Polską 

Akademię Nauk liście 122 polskich miast 

średniej wielkości, którym grozi regres 

społeczno-gospodarczy. Zajęła na niej 

niechlubne drugie miejsce.

• • •

Sąd Rejonowy w Świdnicy zastosował  

w lipcu dwumiesięczny areszt wobec  

Urszuli Anny M., radnej Boguszowa- 

-Gorców (woj. dolnośląskie). Kobieta 

usłyszała zarzuty związane z korupcją 

wyborczą, ale nie przyznała się do winy. 

Sprawa korupcji wyborczej w Boguszowie- 

-Gorcach została ujawniona w lutym 2019 

roku, gdy zarzuty w tej sprawie usłyszało 

dwóch mężczyzn. Jeden miał kupować 

głosy, a drugi sprzedawać je – w zamian 

za korzyść majątkową w postaci alkoholu. 

Były burmistrz Boguszowa-Gorców 

ma także zarzuty korupcyjne i został 

aresztowany w grudniu 2018.

Podglądacz samorządowy

Wakacje, połowa Polski  
na wakacjach, a u nas praca 
wre i kalendarz pęka  
w szwach. Zaczęły się 
rozliczenia pierwszych 
projektów grantowych,  
a aktualnie realizowanych 
jest ich już 65, w trzech 
różnych zakresach działania: 
rozbudowa i poprawa 
standardu infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej, 
wydarzenia edukacyjne, 
kulturalne, rekreacyjne  
i artystyczne  
oraz opracowanie  
i publikacja materiałów 
promocyjnych prezentujących 
zasoby obszaru LGD. 
Realizujemy spotkania 
robocze i warsztaty, 
szkolimy kadrę i intensywnie 
przygotowujemy się do 
kolejnych naborów wniosków. 
Niestety, będą to już 
ostatnie środki dla naszych 
beneficjentów, chociaż 
otrzymaliśmy bonus  
w wysokości 770 tys. zł,  
który w całości przeznaczony 
będzie na tworzenie, 
podejmowanie i rozwój 
działalności gospodarczej  
na naszym terenie.

W sferze naszych zainteresowań 
pozostają dwa tematy, które staramy 
się realizować aktualnie i przeniesie-

my ich kontynuację na kolejny okres 
programowania. 

Będą to tematy związane z dba-

łością o środowisko naturalne, w tym 
ochrona pszczół i wszelkie działania 
edukacyjne z tym związane. To także 
organizacja w terenie łąk kwietnych 
i upraw miododajnych. W tej grupie 
działań znajduje się także edukowa-

nie społeczeństwa o walorach eko-

logicznych i pozytywnym wpływie 
na środowisko upraw konopi prze-

mysłowych. Do uprawiania konopi 
przekonujemy lokalnych rolników  
i nadal będziemy to robić, i to w szero-

kim zakresie. W tej grupie 
tematycznej przygo-

towujemy się do 
realizacji zadań 
edukacyjnych na 
temat gospodarki 
odpadami, ochrony 
i gromadzenia wód opa-

dowych, kompostowania odpadów  
biodegradowalnych.

Drugą grupę naszych działań stano-

wi kontynuacja kreowania i promowa-

nia produktów lokalnych. W tym dzia-

łaniu planujemy zwiększenie nacisku 
na jakość certyfikowanych przez nas 
produktów lokalnych, wspieranie lo-

kalnych działań związanych z bezpo-

średnią sprzedażą produktów u produ-

centów, a szczególnie rolników.
Duży nacisk kłaść będziemy na 

działania związane z rozwojem lokal-
nych działalności mających wpływ na 
rozwój lokalnej gospodarki.

Nasze działania w tym zakresie 
prowadzone były pod hasłem „Kupuj  
Lokalne – lokalne jest najlepsze”, 
a dzisiaj hasło to uległo ewaluacji  
i brzmi: „Kupuj Lokalne, Rozwijaj 
Własny Region”.

Z dumą prezentujemy Ślężańskie 
produkty lokalne i mamy świadomość, 
że jesteśmy już samowystarczalni jako 
region. Stoimy chlebem, prawdziwym, 
naturalnym i zdrowym. Do chleba też 

mamy co zaoferować: całą 
gamę serów, krowich 

i kozich, twaro-

gowych, pod-

puszczkowych 
i twardych oraz 

prawdziwe wędliny 
w bardzo szerokim asor-

tymencie, wytwarzanych w oparciu  
o stare receptury. Producenci z na-

szego terenu oferują całą gamę soków 
i przetworów owocowych (konfitur, 
dżemów oraz susz owocowy). Szero-

ka oferta miodów w podstawowym 
asortymencie, ale też miód faceliowy, 
olej konopny oraz susz z tych wspa-

niałych roślin i mąka z nasion konopi. 
Trzy browary rzemieślnicze i restau-

racyjne oferują kilkanaście gatunków 
bursztynowego trunku, przywracając 
regionowi dawną tradycję piwowarską. 
W okolicach Ślęży zaczyna przyby-

wać winnic, na obszarze LGD Ślężanie  
działają już trzy winnice oferujące 
oficjalnie swoje wina szerokiemu od-

biorcy. Powstają już kolejne, które lada 
moment zaistnieją na rynku. Śmiało 
możemy powiedzieć, że stajemy się 
także miejscem, gdzie powstają naj-
piękniejsze, najciekawsze pod wzglę-

dem estetycznych i najsmaczniejsze 
torty przygotowywane na każdą okazję 
zgodnie z zamówieniem klienta.

Poza asortymentem spożywczym 
chwalimy się szeroką gamą produk-

tów artystycznych, rzemieślniczych 
i ciekawych usług. Wyroby kowala 
artysty i kaletnika to perełki wśród 
zanikających rzemiosł, ale też kamie-

niarze wykonujący szeroki asortyment 
gadżetów i drobnej galanterii.

Wartością dodaną jest powsta-

ły niedawno sklep Ślężański, który 
zgodnie z nazwą sprzedaje wszystko 
co Ślężańskie. 

Zapraszamy do nas. To, co najciekaw-

sze, znajdziecie Państwo na stronach: 
www.wrotaregionu.pl 

www.slezanie.eu
(TS)

LGD Ślężanie – Gorące Lato
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Szeroka oferta miodów to jedna ze specjalności Ślężańskich produktów lokalnych
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Ponad 300 tys. zł na 
mieszkańca wyniosła wartość 
realizowanych projektów 
unijnych w gminie Krotoszyce. 
To najwięcej spośród polskich 
gmin i miast – wynika z danych 
GUS. Na drugim końcu skali 
znalazła się gmina Zabrodzie 
w woj. mazowieckim, gdzie 
na jednego mieszkańca 
przypadło 19 zł. 

W wartościach bezwzględnych 
bezkonkurencyjna jest Warszawa 
– wartość umów o dofinansowa-

nie projektów zbliżyła się w stolicy  
do 20 mld zł.

Według GUS, we wszystkich 
2478 gminach w Polsce realizo-

wane były na koniec roku 2018 
projekty unijne z rozpędzonej na 
dobre perspektywy 2014-2020 
(od 1 stycznia br. gmin jest 2477  
w związku ze zniesieniem gminy 
Ostrowice). Wartość umów bądź 
decyzji o dofinansowaniu przekro-

czyła w tym czasie w całej Polsce 
380 mld zł. Dane w odniesieniu 
do liczby mieszkańców pokazują, 

że wartość całkowita prowadzo-

nych w Polsce inwestycji unijnych 
(łącznie z wkładem krajowym  
i udziałem beneficjentów) z poli-
tyki spójności to ok. 10 tys. zł na 
mieszkańca.

Listę gmin, gdzie te inwestycje 
mają największą wartość w prze-

liczeniu na jednego mieszkańca, 
otwierają gminy wiejskie. Są to 
Krotoszyce w woj. dolnośląskim 
z kwotą realizowanych projektów 
na poziomie 304 tys. zł na miesz-

kańca. Kolejne miejsca zajmują: 

gmina wiejska Elbląg w woj. war-
mińsko-mazurskim (261 tys. zł  
per capita), Dobromierz w woj. dol-
nośląskim (193 tys.) oraz Wiązow-

na w woj. mazowieckim (186 tys.).  
We wszystkich tych gminach war-
tość projektów UE przekracza  
miliard złotych.

Wartości te wynikają z realiza-

cji dużych projektów infrastruktu-

ralnych finansowanych z progra-

mu Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014-2020. W gminie Kro-

toszyce jest to budowa drogi eks-

presowej S3 na odcinku Legnica 
– Lubawka o wartości 990 mln zł, 
z czego wkład UE to 472,7 mln zł. 
Podobnie jest w pozostałych gmi-
nach, w których powstają współ-
finansowane z UE odcinki dróg 
ekspresowych S2, S3 i S7.

W wartościach bezwzględnych 
realizowanych inwestycji prowa-

dzą największe miasta w Polsce: 
Warszawa (19,64 mld zł), Kra-

ków (7,5 mld), Łódź (7,47 mld), 
Wrocław (5,68 mld) i Poznań  
(5,29 mld).

Mateusz Kicka/pap

Do sądów 
wieczystoksięgowych  
do połowy roku wpłynęło  
905 201 zaświadczeń  
o przekształceniu. To ponad 
36 proc. szacowanej przez 
Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju ogólnej liczby 
użytkowników wieczystych. 
Największy wzrost wpływu 
spraw nastąpił w Krakowie, 
Warszawie, Gliwicach, 
Wrocławiu i Gdańsku.  
Przy obecnym tempie 
wydawania zaświadczeń 
samorządy zdążą z ich 
wydawaniem w ustawowym 
terminie – do końca tego roku.

– Zmiany, które wprowadzili-
śmy w ustawie o przekształceniu 
użytkowania wieczystego we włas-

ność, usprawnią proces przekształ-
cenia. Aktualne tempo wydawania 
zaświadczeń umożliwia potwier-
dzenie przekształcenia w formie za-

świadczenia dla wszystkich upraw-

nionych do końca roku – powiedział 
wiceminister resortu inwestycji  
i rozwoju Artur Soboń.

Nowa, ustawowa 99-proc. boni-
fikata jest znaczną ulgą przy prze-

kształceniu użytkowania wieczy-

stego dla rodzin wielodzietnych, 
osób z niepełnosprawnościami  
i kombatantów. Przyjazne proce-

dury ułatwią skorzystanie z bonifi-

kat niezależnie od terminu wydania 
zaświadczenia o przekształceniu. 
Przedsiębiorcy zostaną uchronieni 
przed rygorem pomocy publicznej. 
To główne zmiany dokonane w no-

welizacji ustawy.
Z nowej bonifikaty 99-proc. 

(zarówno na gruntach samorzą-

dowych, jak i skarbowych) przy 
przekształceniu użytkowania wie-

czystego skorzystają osoby w szcze-

gólnej sytuacji rodzinnej. To pomoc  
w przekształceniu dla rodzin wie-

lodzielnych z Kartą Dużej Rodzi-
ny, osób z niepełnosprawnością  
i ich rodzin, inwalidów, kombatan-

tów oraz ofiar represji wojennych  
i okresu powojennego. 

Opłaty wniesione za użytkowa-

nie będą zaliczane automatycznie 
na poczet opłaty przekształceniowej 

i jednorazowej, a zwrot nadpłaty 
będzie „z urzędu”. Nowela zapew-

ni uprawnienia do bonifikat według 
preferencyjnych stawek niezależnie 
od terminu wydania zaświadczenia 
o przekształceniu. Zamiana rady-

kalnie ograniczy potrzebę podzia-

łów geodezyjnych do przypadków, 
w których powierzchnia budynków 
o funkcji innej niż mieszkaniowa 
przekracza 30 proc. powierzchni 
użytkowej wszystkich budynków 
mieszkalnych. Proces potwierdza-

nia przekształcenia na rzecz przed-

siębiorców będzie prostszy. Zasadą 
jest brak konieczności sporządze-

nia operatu i oparcie się na warto-

ści rynkowej nieruchomości stano-

wiącej podstawę ustalenia opłaty  
przekształceniowej. 

(inf)

Jak co roku, Zarząd 
Województwa Opolskiego 
przyzna nagrody twórcom  
i animatorom kultury. Już można 
zgłaszać kandydatów do tej 
nagrody. Będą też nagrody  
za najlepsze wydarzenia 
muzealne ubiegłego roku.

Nagrody dla animatorów i twór-
ców kultury przyznawane są już od 
wielu lat. Ich laureatami zostają ludzie, 
którzy nie tylko zawodowo, ale i spo-

łecznie wzbogacają kulturę Opolsz-

czyzny. Kandydatury do tych nagród 
mogą zgłaszać samorządy lokalne, 
instytucje kultury, organizacje poza-

rządowe. Na zgłoszenia Urząd Mar-
szałkowski Województwa Opolskiego 
czeka do 31 sierpnia.

– Chcemy uhonorować nie tylko 
twórców, ale i społeczników działają-

cych w różnych dziedzinach życia kul-
turalnego. Mamy nadzieję, że zgłosze-

nia nadejdą z całego regionu i dzięki 
temu wszyscy mieszkańcy wojewódz-

twa będą mogli poznać tych, dzięki 
którym wiele się dzieje w kulturze 
nawet w najmniejszych społecznoś-

ciach – mówi marszałek województwa  
Andrzej Buła. 

Także do 31 sierpnia można prze-

syłać zgłoszenia do nagród za wyda-

rzenie muzealne roku. Kandydatury 
mogą zgłaszać muzea z województwa 
opolskiego, a nagroda będzie przyzna-

wana w kilku kategoriach. 
– Te nagrody przyznajemy od ubie-

głego roku. A zamierzamy nagrodzić 
najlepsze i najciekawsze wystawy mu-

zealne, inicjatywy edukacyjne, publi-
kacje, projekty naukowo-badawcze 
oraz działania w sferze konserwacji 
i ochrony zabytków – wymienia wi-
cemarszałek województwa Zbigniew 
Kubalańca. – Laureaci w każdej z ka-

tegorii mogą otrzymać nagrodę pie-

niężną do 10 tys. złotych.
Szczegóły dotyczące przyznawania 

wszystkich nagród w dziedzinie kultu-

ry znajdują się na stronie internetowej 
www.opolskie.pl.  (umwo)

W ostatnich dniach lipca 
zakończyła się w Buffalo 
siódma już edycja Kongresu 
60 Milionów. Wydarzenie, 
skupiające od dwóch lat 
Polonusów z całego świata,  
tym razem po raz drugi już, 
dedykowane było  
w szczególności tym Polakom, 
którzy zamieszkują w Buffalo. 
To jedno z wyjątkowych miejsc 
dla Polonii – porównywalny 
z Chicago ośrodek polskiego 
dziedzictwa, gdzie w 1944 r.  
środowiska polonijne założyły 
Kongres Polonii Amerykańskiej.

Kongres 60 Milionów to ana-

lityczne spojrzenie na dzisiejszą  
Polskę oczami Polonii, jak rów-

nież Polaków mieszkających w kra-

ju na rozsianą po świecie polską 
diasporę. Celem 
licznych debat, 
paneli dyskusyj-
nych, a przede 
wszystkim peł-
nych pasji i sen-

tymentów roz-

mów kuluarowych, jest zbliżenie  
i współpraca na płaszczyznach  
gospodarczej i kulturowej.

Kontakty z Polonią to także waż-

ny element działalności polskich sa-

morządów. Dlatego i na spotkaniu  
w Buffalo nie brakowało przedsta-

wicieli polskich małych ojczyzn. 
Między innymi delegacja z Podkar-

pacia odegrała podczas Kongresu 
znaczącą rolę. Liczna reprezentacja 
tego regionu miała swoje uzasadnie-

nie w samej inicjatywie Kongresu, 
która wywodzi się z Podkarpacia 
(pod koniec sierpnia odbędzie się 
kolejna, druga na Podkarpaciu, edy-

cja Kongresu).
Ideą leżącą u podstaw Kongre-

su 60 Milionów – Globalnego Zjaz-

du Polonii jest integracja polskich 
środowisk biznesowych zognisko-

wanych w kraju oraz poza jego 
granicami. Nazwa Kongresu kore-

sponduje z ogólną liczbą żyjących  
na świecie Polaków. 

Intencją, która przyświeca orga-

nizatorom Kongresu, jest zdefinio-

wanie aktualnego statusu i charak-

teru współpracy między polskimi 
ośrodkami biznesowymi, naukowy-

mi i kulturalnymi w kraju i za gra-

nicą oraz okre-

ślenie wagi tej 
współpracy wraz 
z  p ł y ną cy m i  
z niej korzyś-

ciami. Podsta-

wowym celem 
debaty podczas spotkań jest ziden-

tyfikowanie tych płaszczyzn ko-

operacji, na których warto rozwijać  
i umacniać dotychczasowe relacje,  
a także poszukiwanie nowych, istot-
nych – z ekonomicznego i wizerun-

kowego punktu widzenia – obszarów 
wspólnego działania. 

(up)

Kulturalne 
nagrody

Kongres  
60 Milionów

Unia 
w polskich gminach

Pół roku uwłaszczania

Wpływ spraw z ustawy o przekształceniu prawa  
użytkowania wieczystego do sądów wieczystoksięgowych  
– dane do 30 czerwca 2019 r.

I kwartał I półrocze

Kraków (łącznie) 8149 45 788

Warszawa (SR Warszawa-Mokotów) 2474 30 070

Wrocław (SR Wrocław-Krzyki) 11 171 26 623

Gliwice (SR w Gliwicach) 5573 25 822

Ruda Śląska (SR w Rudzie Śląskiej) 9934 24 359

Szczecin (SR Szczecin-Prawobrzeże) 9719 22 568

Łódź (SR Łódź-Śródmieście) 7151 20 326

Olsztyn (SR w Olsztynie) 7672 19 912

Gdańsk (SR Gdańsk-Północ) 853 15 509

Bydgoszcz (SR w Bydgoszczy) 4982 13 660

POLSKA 298 594 905 201

Wsparcie unijne sprzyja rozwojowi polskich gmin 
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17.08.2019, sobota, godz. 20.00
NFM, Sala Czerwona

Symfonie 
według „Metamorfoz” Owidiusza

Jan Tomasz Adamus – dyrygent
Marzena Lubaszka – sopran

Capella Cracoviensis

Symfonie jednego z mniej znanych 
wiedeńskich klasyków, Karla Dittersa 
von Dittersdorfa, zostały oparte na 
mitycznych historiach opowiedzia-
nych przez Owidiusza w Metamor-
fozach. Podczas koncertu usłyszymy 
muzyczne przedstawienie czterech 
wieków ludzkości, zabrzmią m.in. ilu-
strujące wiek żelazny bojowe fanfary. 
Posłuchamy opowieści o Faetonie, 
by potem wraz z Perseuszem uwol-
nić Andromedę, a następnie uczest-
niczyć w ich radosnych zaślubinach. 
Zapraszamy na wieczór wypełnio-
ny jednymi z najbardziej dojrzałych 
przykładów przedromantycznej  
muzyki programowej. 

18.08.2019, niedziela, godz. 20.00
NFM, Sala Kameralna

Laboratoire de la Petite Galerie
Muzyka francuskiego baroku

Ewa Mrowca – klawesyn

W muzyce instrumentalnej francu-
skiego baroku niezwykle silne było 
upodobanie do nadawania utworom 
programowym tytułów. I chociaż 
znajdujemy wśród nich wyłącznie 
tańce o określonych charakterach  
i subtelnej dekoracji, to jednak w ra-
mach tych mieszczą się wyobrażenia 
różnych postaci, zjawisk meteoro-
logicznych, narodowości, zwierząt,  
a przede wszystkim obrazów o na-
stroju rustykalnym. Podczas recita-
lu klawesynowego poznamy uro-
ki wiejskiego życia, doświadczymy 
zmian pogody, a jednocześnie wy-
słuchamy największych osiągnięć 
muzyki epoki baroku. 

22.08.2019, czwartek, godz. 20.00
Ratusz, Sala Wielka
Cabinet de curiosités

Muzyka francuskiego baroku
Justyna Młynarczyk  

i Piotr Młynarczyk – viole da gamba
Marcin Świątkiewicz – klawesyn

Viola da gamba, instrument emblema-
tyczny dla muzyki francuskiej, dyspo-
nuje obszernym repertuarem, w któ-
rym nie tylko potrafi imitować gitary, 
lutnie i liry korbowe. Potrafi także opo-

wiedzieć o operacji usunięcia kamieni 
nerkowych albo zamieszaniu wywo-
łanym w teatrze przez pijaków, małpy 
i niedźwiedzie. Muzyczną wyobraźnię 
tego wieczoru wypełnią ponadto lino-
skoczkowie i żonglerzy.

23.08.2019, piątek, godz. 20.00
Oratorium Marianum

Uccelli e campane – musica 
representativa

Muzyka włoska XVII wieku
Ensemble Contrasto Armonico

Włoska sztuka muzyczna XVII wieku 
wywodzi się z praktyki improwiza-
cyjnego i wirtuozowskiego ozdabia-
nia kompozycji mnóstwem szybkich 

nut. I choć często narzekano na arty-
stów, że się swoimi umiejętnościami 
jedynie popisują, celem tej 
sztuki był wyraz muzycz-
ny, a także przedstawienie 
w utworach treści zaczerp-
niętych z ówczesnych re-
aliów. Znajdziemy w tych 
kompozycjach tematy re-
ligijne, naśladownictwo 
brzmień i sposobów gra-
nia na różnych instrumen-
tach muzycznych, bicie dzwonów 
oraz śpiew ptaków. Utwory usłyszy-
my w wykonaniu międzynarodowe-
go składu instrumentalistów.

24.08.2019, sobota, godz. 20.00
Klubokawiarnia Mleczarnia

Renesansowa potańcówka
Agnieszka Obst-Chwała  

– kierownictwo artystyczne
Sabionetta

Anna Korbolewska i Anna Ilczuk  
– taniec 

Zapraszamy do wspólnej zabawy, 
podczas której zagra renesanso-
wa kapela, a wodzirej nauczy nas 
tańców z epoki. Najstarsze infor-
macje na temat choreografii z te-
go okresu pochodzą z XV wieku  
i zachowały się w manuskryptach, 
głównie włoskich, francuskich, an-
gielskich oraz burgundzkich. Za-
prezentujemy wiele z tradycyjnych 
zabaw, a dzięki prostocie układów 
każdy będzie mógł przyłączyć się 
do tańca. 

25.08.2019, niedziela, godz. 20.00
Ratusz, Sala Wielka

Oci, oci, fi de li fi
Od symbolu do muzycznej 

ilustracji. Muzyka XIV wieku
Tomasz Dobrzański  

– kierownictwo artystyczne
Ars Cantus

Kompozytorzy późnego średnio-
wiecza, będący najczęściej jed-
nocześnie poetami, zaczęli po-
szukiwać sposobów muzycznego 
ilustrowania tekstów. Na początku 

pojawiło się ono w postaci ono-
matopeicznego naśladownictwa 

dź więków instrumen-
tów muzycznych i śpie-
wu ptaków. Tak pisali tę 
muzykę Francuzi. Włosi 
natomiast do opowiada-
nia scen z życia codzien-
nego stworzyli specjalne 
formy muzyczne. W ich 
muzyce znajdziemy po-
lowania, sceny z pracy 

pasterzy oraz pożar. Artyści z nie-
małą wirtuozerią poprowadzą nas  
do świata wyobraźni. 

Organizator zastrzega sobie możli-
wość dokonania zmian w programie.

Czy muzyka może naślado-
wać dźwięki znane nam z ży-
cia codziennego? Jak na in-
strumentach zagrać świergot 
ptaków, przerażające grzmo-
ty burz y lub nawoł y wania 
przekupniów na targu? Czy 
można muzyką opowiedzieć 
całą historię,  na prz ykład  
o nieszczęśliwej miłości albo  
o… operacji kamieni nerko-
wych? W trakcie Forum Mu-
sicum przekonamy się, że to 
wszystko i wiele więcej jest 
możliwe! Zapraszamy na let-
ni festiwal, który w tym roku 
zostanie poświęcony muzyce 
programowej.
Podczas koncertów przede-
filuje przed nami cała pleja-
da stworzeń realnych i fanta-
stycznych sportretowanych 
dźwiękiem. Na początek bę-
dą to postacie mitologicz-
ne – nimfy, greccy bogowie 
i herosi, których perypetie, 
głównie uczuciowe, zostały 
opisane w symfoniach Karla  
Dittersa von Dittersdorfa we-
dług poematu Metamorfozy  
O w i d i u s z a .  W  k o l e j ny c h 
dniach przy dźwiękach muzyki 
przede wszystkim francuskiej 
i włoskiej (autorów takich jak 
Marin Marais, Jean-Philippe  
Rameau, François Couperin, 
Giovanni Battista Fontana) 
powrócimy do rzeczywiste-
go świata, gdzie czasami cze-
kają na nas uroki wiejskiego 
życia lub przyjemności polo-
wania, a kiedy indziej zmia-
ny pogody, pożary, a także 
rozmaite zwierzęta: sympa-
tyczne czworonogi, zwiew-
ne motyle, hałaśliwe kukułki. 
Wszystkie instrumenty, które 
wcielą się w wymienione ro-
le, zostały udomowione i po-
słusznie poddają się grającym 
na nich z niemałą wirtuozerią  
artystom. 
Zapraszamy na pięć koncer-
towych odsłon festiwalowe-
go gabinetu osobliwości oraz 
na szaloną zabawę w trakcie 
renesansowej potańcówk i  
z muzyką na żywo.

Capella Cracoviensis

Dyrektor generalny Andrzej Kosendiak Dyrektor artystyczny Tomasz Dobrzański
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Forum Musicum:

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

Witajcie 
w gabinecie 
osobliwości!
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Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Starostwo Powiatowe  
we Wrocławiu

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

starostwo@powiatwroclawski.pl
www.powiatwroclawski.pl

Rozmowa  
z ROMANEM POTOCKIM, 
starostą wrocławskim 

– Proszę o ocenę pierwsze-
go półrocza roku 2019. Jaki ten 
okres był dla Powiatu Wrocław-
skiego?

– Pierwsze półrocze to nowa ko-

alicja. Struktury Powiatu Wroc-

ławskiego oczywiście nie zostały 
zmienione, ale nastąpiła reorgani-
zacja – wydziały były rozdziela-

ne pomiędzy nowego wicestaro-

stę Andrzeja Szawana i członka 
Zarządu Powiatu Wrocławskiego  
Wiesława Zająca. Po zapoznaniu się 
ze specyfiką pracy wydziałów moc-

no ruszono z pracą, planując kolejne 
przedsięwzięcia. Chcę też podkre-

ślić, że koniec ubiegłego roku był 
dla nas okresem trudnym…

– Dlaczego?
– Ponieważ wiązało to się z koń-

cem czteroletniej kadencji samo-

rządowej i staraliśmy się zrealizo-

wać wszystko to, co obiecaliśmy na 
jej początku mieszkańcom powiatu 
wrocławskiego. Zatem na koniec 
roku pracowaliśmy bardzo ciężko 
i także dzięki temu około 95 proc. 
deklarowanych wcześniej przedsię-

wzięć zostało wykonanych.
– Wróćmy może do bieżącego 

roku…
– Swoją pracę rozpoczęliśmy od 

przygotowania wielu nowych pro-

jektów, co umożliwi nam rozpo-

częcie kolejnych prac i zapewnienie 
planów – choćby tych dotyczących 
infrastruktury drogowej – już na  
lata następne. Nie jest tajemnicą, że 
najpierw trzeba przygotować pro-

jekt, później pozwolenie na budo-

wę, a następnie zaczyna się dopiero 
realizacja inwestycji. Oczywiście 
będziemy kłaść nakładki asfalto-

we na nasze drogi, montować po-

ziome oznakowania na drogach  
i realizować zaplanowane na ten 
rok projekty.

– Jakie?
– Z Funduszu Dróg Lokalnych 

została przyznana dotacja na prze-

budowę drogi od Czernicy do skrę-

tu w Miłoszycach i jeśli zatwierdzi 
ją ostatecznie premier, to mam na-

dzieję, że jak najszybciej uda się 
nam rozpocząć realizację tej waż-

nej inwestycji. Mogłoby się wyda-

wać, że Powiat Wrocławski żyje 
tylko drogami, ale tak nie jest, bo-

wiem mamy nowe pomysły na roz-

wiązanie problemów związanych 
choćby z obsługą petentów staro-

stwa, na usprawnienie tej obsłu-

gi i wszechstronne jej ulepszenie  
– chcemy m.in. zmniejszyć kolejki 
ustawiające się w naszym wydziale 
komunikacji. 

Ten rok jest też szczególnym 
okresem w oświacie, bowiem szko-

ły podstawowe i gimnazja opuściły 

dwa roczniki. Ponadto miały miej-
sce protesty nauczycieli, a w kon-

sekwencji podwyżki ich zarobków 
– chociażby dodatków za wycho-

wawstwo. Poza tym trwają nabo-

ry uzupełniające uczniów do szkół 
średnich i to wszystko razem powo-

duje, że na brak pracy i problemów 
w tym roku nie narzekamy.

– Kończy się programowanie 
unijne, rozliczane są ostatnie in-
westycje, ale już dzisiaj samorzą-
dowcy martwią się, czy dalej bę-
dą do nas wpływać tak poważne 
kwoty z Unii Europejskiej i na co 
te przyszłe dotacje będą przezna-
czone. Czy was także absorbują te 
rozważania?

– Oczywiście, że się tym mocno  
martwimy, bowiem jesteśmy li-
derem na Dolnym Śląsku w pozy-

skiwaniu zewnętrznych środków 
finansowych i dzięki temu reali-
zowaliśmy 17 inwestycji przy dota-

cjach wynoszących łącznie olbrzy-

mią kwotę 36 mln zł. Skwapliwie  
i konsekwentnie korzystaliśmy  
z zewnętrznych grantów i nic dziw-

nego, że interesuje nas, jak to bę-

dzie wyglądało w nowej unijnej 
perspektywie i jakie będzie nowe 
rozdanie tych pieniędzy. Powiat 
Wrocławski ma środki finansowe 
na wkład własny i w związku z tym 
stać nas na to, aby sięgać po ze-

wnętrzne dofinansowania inwesty-

cji. Bez fałszywej skromności mogę 
ocenić, że umiejętnie korzystamy  

z tych dotacji. Niedawno rozmawia-

łem z komendantem wrocławskiej  
Policji, ponieważ pojawiła się szansa 
na kupno kilku samochodów hybry-

dowych dla policjantów z powiatu 
wrocławskiego. Osobowe hybrydy 
mogą być kupione za 33 proc. war-
tości, a może i nasze gminy doło-

żą się do tej inicjatywy. W każdym 
razie sądzę, że wspieranie naszej  
Policji ma głęboki sens i wstępnie 
zadeklarowałem, że kupimy kilka 
takich hybrydowych pojazdów.

– W ostatnim czasie dwukrot-
nie gościł pan starostów z innych 
dolnośląskich powiatów.

– Tak, w lipcu odbyły się dwa 
konwenty, bowiem pomimo waka-

cyjnego okresu pracujemy bez prze-

rwy. Pierwszy konwent poświęcony 
był przekazywaniu powiatom dróg 
wojewódzkich, są bowiem nieścisło-

ści związane z przekazywaniem ka-

skadowym dróg i w tym konwencie 
uczestniczyli m.in. marszałek wo-

jewództwa dolnośląskiego Cezary 
Przybylski, członek Zarządu Woje-

wództwa Dolnośląskiego Tymoteusz 
Myrda oraz Leszek Loch, dyrektor 
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei 
we Wrocławiu. Warto też podkre-

ślić, że powołaliśmy w Wałbrzychu 
specjalny zespół złożony ze staro-

stów i dyrektorów wydziałów dróg, 
który opracuje właściwe kierunki 
przekazywania kaskadowego dróg. 
Chcemy – choć pod względem praw-

nym jest wszystko jasne – przygo-

tować to fachowo i profesjonalnie. 
Drugi konwent starostów poświę-

cony był sytuacji zarówno w służ-

bie zdrowia, jak i w dolnośląskich  
sanepidach.

– Jakie wystąpiły problemy?
– Z sygnałów, które otrzyma-

liśmy od starostów z Dolnego 
Śląska, wynika, iż Wojewódzki  
Inspektor Sanitarny coraz częściej 
likwiduje zamiejscowe placówki 
sanepidu i tym problemem zajmowa-

liśmy się przede wszystkim na tym  
spotkaniu.

– A jak w Powiecie Wrocław-
skim obchodzone jest Święto  
Plonów?

– Niebawem w każdej z naszych 
gmin odbędą się dożynki gminne. 
Powiat Wrocławski ogłosił już kon-

kurs dożynkowy na „Najpiękniej-
szy, Tradycyjny Wieniec Dożyn-

kowy Powiatu Wrocławskiego”, do 
którego zgłoszone zostaną wytypo-

wane przez włodarzy gmin wieńce.  
Komisja konkursowa oceni je  
i wybierze najpiękniejsze, a ich pre-

zentacja nastąpi 14 września na 
siechnickim Rynku, podczas plene-

rowej imprezy „Zakończenie Lata  
w Powiecie”. W trakcie tego wyda-

rzenia wręczone będą oczywiście 
nagrody i wyróżnienia dla zwycię-

skich drużyn wieńcowych, odbędzie 
się też finał kolejnej edycji cieszące-

go się uznaniem i rozpoznawalnego 
w naszym regionie konkursu „Kuli-
narny Powiat Wrocławski”.

Przygotowujemy wiele projektów

– Ostatnio gościliście miłych 
zagranicznych gości…

– …z zaprzyjaźnionego z nami 
od dziewiętnastu lat niemieckie-

go powiatu Borken. Odwiedzi-
ła nas liczna delegacja, ze starostą  
Powiatu – dr. Kaiem Zwickerem na 
czele. W przyszłym roku to nasza 
delegacja odwiedzi Borken, gdzie 
wspólnie będziemy świętować dwu-

dziestolecie współpracy między na-

szymi powiatami. Dzisiaj Powiat 
Wrocławski współpracuje również  
z francuskim Departamentem Gór-
nego Renu, poczyniliśmy też pierw-

sze kroki zmierzające do współpra-

cy z ukraińskim Lwowem.
Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego – od lewej starosta Roman Potocki, marszałek Cezary Przybylski, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusz Myrda  
oraz Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
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Dobromierz

Czernica

Urząd Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica
tel. 71 726 57 00
fax 71 726 57 00

czernica@czernica.pl
www.czernica.pl

Urząd Gminy Dobromierz
pl. Wolności 24

58-170 Dobromierz 
tel. 74 858 62 17, 74 858 62 06

fax 74 858 64 60
ug@dobromierz.pl

www.dobromierz.pl

Rozmowa z WŁODZIMIERZEM 
CHLEBOSZEM,  
wójtem gminy Czernica

– Czas to prawdziwy życiowy 
sprinter…

– …i pierwsze półrocze minę-

ło błyskawicznie. A w naszej gmi-
nie kolejne inwestycje i następne 
projekty, choć muszę przyznać, że 
w pierwszej kadencji nie wszystko 
udało się zrobić, dlatego niektóre za-

dania projektowane w zeszłym roku  
były realizowane właśnie teraz.

– Co jest dzisiaj waszym inwe-
stycyjnym priorytetem?

– Przede wszystkim budowa-

na jest duża, wielofunkcyjna ha-

la sportowa przy Zespole Szkolno-

-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,  
w której będą boiska do koszyków-

ki i siatkówki, sala gimnastyczna  
z zapleczem magazynowym, sala do 
zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz 
siłownia. Widownia pomieści ponad 
200 osób, dlatego też hala będzie 
dobrym miejscem do różnych więk-

szych spotkań i mam nadzieję, że na 
inaugurację lipcowych Igrzysk Olim-

pijskich w roku 2020 w Tokio zosta-

nie oddana do użytku. Ale oprócz 
tego przedsięwzięcia przygotowy-

wany jest projekt rozbudowy szkoły 
podstawowej w Chrząstawie Wiel-
kiej, gdzie m.in. ma powstać stołów-

ka. Ponadto remontowany jest Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Czernicy, 
gdzie wykonywane są prace związa-

ne z instalacją hydrantową i wymia-

ną pionów centralnego ogrzewania. 
Poza tym remontujemy ulice Spor-
tową w Chrząstawie Wielkiej oraz 
Krzykowską i Miedzianą w Nado-

licach Wielkich. Warto też podkre-

ślić, iż wykonywane są kolejne prace 
dotyczące projektowania i budowy 
oświetlenia ulic.

– A co z budową obwodnicy Ła-
ny – Długołęka?

– Nie jest to pytanie do mnie, tyl-
ko do urzędu marszałkowskiego, ale 
czekamy z niecierpliwością na to, 
aby w końcu prace ruszyły. Wiem, 
że toczą się rozmowy z wykonaw-

cą i dobrze by się stało, aby finał 
tych rozmów okazał się szczęśli-

wy dla wszystkich gmin zlo-

kalizowanych przy połu-

dniowo-wschodniej części  
Wrocławia.

– Obwodnica zapewne 
zdynamizuje rozwój tych 
gmin.

– Tak pewnie będzie, a na-

sza gmina ma tam kilkadzie-

siąt hektarów przeznaczo-

nych pod przemysł i usługi. 
Tereny te tylko w części są 
już sprzedane, a teraz będą 
uzbrajane w media i będzie 
budowana prowadząca do 
nich droga. Ważne jest także 
to, że są już pierwsze firmy, 
które chcą rozpocząć budo-

wę i swoją działalność na tym 
obszarze.

– Jak w pierwszym półroczu 
wyglądała współpraca władz gmi-
ny Czernica z radnymi?

– Najlepiej o tej współpracy 
świadczy wynik sesji absolutoryj-
nej. Otrzymałem jednogłośne ab-

solutorium (na piętnastu radnych, 
czternastu było za udzieleniem ab-

solutorium, jedna osoba była nie-

obecna – przyp. autora), co poka-

zuje, iż mimo tego, że mamy inne 
spojrzenia na niektóre sprawy, to 

Razem znaczy lepiej i mądrzej
potrafimy współdziałać w sprawach 
ważnych i iść razem w wybranym 
wspólnie kierunku. Ponadto uwa-

żam, iż Rada Gminy Czernica do-

ceniła to wszystko, co zostało zrea-

lizowane w roku ubiegłym, a radni 
doszli do wniosku, że działając ra-

zem, można zrobić więcej dla naszej 
całej gminnej społeczności. Pracu-

jemy, hołdując zasadzie zrównowa-

żonego rozwoju gminy – i to ma 
głęboki sens.

– A kiedy dożynki gminne?
– Dożynki odbędą się 24 i 25 

sierpnia w Chrząstawie Wielkiej  
i serdecznie zapraszam na nie wszyst-
kich czytelników „Gminy Polskiej”!

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Włodzimierz Chlebosz
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Używając żargonu sportowego  
– dolnośląska gmina Dobromierz 
załapała się na spektakularnym 
pudle, zajmując trzecią lokatę 
w Polsce pod względem 
wartości realizowanych unijnych 
projektów w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca i jest to  
– bagatela! – 193 tys. zł.  
Stało się tak dlatego, że na 
jej terenie wykonywany jest 
odcinek drogi ekspresowej S3,  
ale również dlatego,  
iż dobromierski samorząd  
sam niemało inwestuje  
i z powodzeniem pozyskuje 
zewnętrzne środki finansowe.

Listę 2478 polskich gmin, w któ-

rych inwestycje realizowane w ubie-

głym roku dzięki unijnym środkom fi-
nansowym miały największą wartość 
w przeliczeniu na jednego mieszkań-

ca, otwierają gminy wiejskie – dolno-

śląskie Krotoszyce, a następnie gmina 
wiejska Elbląg (woj. warmińsko-ma-

zurskie), Dobromierz (woj. dolnoślą-

skie) oraz Wiązowna (woj. mazowie-

ckie) i we wszystkich tych gminach 
wartość projektów z UE przekracza 
miliard złotych.

– Z tego trzeciego miejsca je-

stem bardzo zadowolony, jak rów-

nie zaskoczony – uśmiecha się Jerzy  
Ulbin, wójt gminy Dobromierz.  
– Te 193 tys. zł unijnych inwestycji 
per capita to ogromna kwota, a nasz 
inwestycyjny sukces wynika także  
z tego, że rok 2018 był dla nas rewe-

lacyjnym okresem pod względem in-

westycji gminnych. W ubiegłym roku 
inwestowaliśmy na poziomie blisko  
18 mln zł, co w przeliczeniu na jed-

nego mieszkańca daje ok. 3,5 tys. zł,  
a to naprawdę świetny wynik na 
Dolnym Śląsku. Natomiast kwota 
wymieniona w rankingu na portalu  
Interia Biznes, spowodowana jest nie 

tylko naszymi na-

kładami inwesty-

cjami, ale również 
zadaniami rządo-

wymi, czyli budo-

wą drogi S3. Ponad 
cztery kilometry 
tej trasy przebiega 
przez naszą gminę  
i to zostało wliczo-

ne do rankingu.
W ubiegłym ro-

ku gmina Dobro-

mierz wykonywała 
budżet proinwe-

stycyjny, a prio-

rytetem była bu-

dowa kanalizacji  
w Czernicy, Gniewkowie i Dzierz-

kowie oraz oczyszczalni ścieków. 

Na inwestycyjnym topie
– W tym roku realizujemy projekt, 

dzięki któremu gmina wspomoże fi-
nansowo mieszkańców w przyłącze-

niu domostw do sieci. Do tego doszło 
przygotowanie kanalizacji w Boro-

wie, Roztoce i Jugowej – wyjaśnia 
wójt Jerzy Ulbin. – Skanalizowanie 
gminy jest skokiem cywilizacyjnym, 
swoistym wymogiem czasu i wygodą 
dla naszych mieszkańców oraz inwe-

storów. Jest to zarazem wymóg prze-

pisów krajowych i unijnych. Szczegól-
nie ważna jest dbałość o środowisko 
naturalne.

A w niedalekiej przyszłości roz-

wój gminy Dobromierz zdeterminu-

je budowa trasy szybkiego ruchu S3. 
– Program „S3 droga wielkich 

możliwości” powstał już w roku 2015 
i my się w to wpisujemy, a nasza 
podstrefa Dobromierz – w ramach 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Eko-

nomicznej – leży w odległości sześ-

ciu kilometrów od węzła drogi S3 
Sady Dolne – Bolków – podkreśla 

Jerzy Ulbin. – Teraz zatem wspól-
nie z WSSE robimy wszystko, aby 
w naszej podstrefie pojawili się in-

westorzy i nowe firmy, aby ten teren 
odżył i przyniósł korzyści zarówno 
gminie Dobromierz, jak i oczywiście 
ludziom, którzy ulokują na nim swo-

je zakłady produkcyjne i usługowe.
A gminie Dobromierz może się 

to udać, bowiem nie tylko wysokie 
lokaty w rankingach świadczą o za-

pobiegliwości i pracowitości miej-
scowego samorządu, ale również 
jego konsekwencja i innowacyjność. 
Zapraszamy do tej świetnie rozwija-

jącej się gminy – miejsca mądrych  
i przyjaznych ludzi!

S.G. (TS)

Oczyszczalnia ścieków w Czernicy

Wójt Jerzy Ulbin
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Starostwo Powiatowe w Oławie

Starostwo Powiatowe w Oławie
ul. 3 Maja 1

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

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

Olesno

Praca w samorządzie i polityka 
niosą ze sobą konieczność 
podejmowania czasami 
trudnych decyzji i dokonywania 
trudnych wyborów – i właśnie 
przed takim wyborem stanął 
starosta oławski ZDZISŁAW 
BREZDEŃ. Wszystko dlatego, 
że Sejm RP opuściła minister 
BEATA KEMPA, która została 
europosłanką, a Zdzisław 
Brezdeń w poprzednich 
wyborach parlamentarnych 
w roku 2015 zdobył najwięcej 
głosów spośród kandydatów 
Prawa i Sprawiedliwości, 
którzy wówczas nie dostali 
się do Sejmu (5,5 tys. głosów 
– przyp. autora) i to właśnie 
jemu w naturalny sposób 
przysługiwało pierwszeństwo 
w objęciu parlamentarnego 
mandatu.

Jednakże starosta Zdzisław 
Brezdeń, mając na uwadze prze-

de wszystkim swoje obecne zobo-

wiązania samorządowe wynikające  
z szefowania Powiatowi Oławskie-

mu, który realizuje kilka ważnych 
dla lokalnych społeczności przed-

sięwzięć, postanowił nie przyjmo-

wać mandatu poselskiego. 

– Tak zdecydowałem po dłu-

gim namyśle i różnych konsulta-

cjach – wyjaśnia Zdzisław Brezdeń.  
– W pierwszej kolejności przewa-

żyło to, że poważnie traktuję swo-

ją pracę i jestem zobowiązany do 
dokończenia kilku istotnych zadań 
stojących przede mną, przed Powia-

tem Oławskim i ważnych dla naszej 
całej powiatowej społeczności. Za-

tem nie przyjmę tego zaszczytnego 

poselskiego mandatu, choć z jednej 
strony jest to dla mnie wielki honor 
i wyróżnienie, ale także nowe cieka-

we wyzwanie, lecz z drugiej strony 
jesteśmy w Powiecie w trakcie inten-

sywnych przygotowań do powoła-

nia powiatowo-gminnego związku, 
który zająłby się organizacją trans-

portu publicznego i kończymy po-

nadto różne inwestycje. Swoją pra-

cę w samorządzie traktuję bardzo 

poważnie. Jest to służba na rzecz 
społeczności powiatu oławskiego  
– a przed nami w najbliższym cza-

sie modernizacja dróg, rozwiązanie 
problemu transportu publicznego na 
terenie naszego powiatu, zmoderni-
zowanie budynków Domu Pomocy 
Społecznej, wprowadzenie drugiego 
etapu reformy szkolnictwa ponad-

podstawowego. Poza tym podjąłem 
się przewodniczenia honorowemu 
komitetowi ufundowania sztanda-

ru dla naszej komendy policji, a po-

nadto w tym roku po raz pierwszy 
organizujemy wraz z gminą Doma-

niów dożynki powiatowo-gminne. 
Dlatego – mając na względzie skalę 
i ważność tych przedsięwzięć – oce-

niłem, że lepiej będzie, gdy zostanę 
nadal starostą oławskim. Lecz jeśli 
moja partia uzna, że warto postawić 
na mnie, to wezmę udział w najbliż-

szych wyborach do Sejmu i powal-
czę o poselski mandat.

A Powiat Oławski realizuje  
w miarę skrupulatnie zaplanowane 
wcześniej inwestycje, wykorzystu-

jąc przede wszystkim możliwości 
związane z rządowymi programami 
– w szczególności Funduszem Dróg 
Samorządowych. 

– Dwie kolejne duże inwesty-

cje drogowe są w 50 proc. dofinan-

Tutaj dobrze, czyli po staremu
sowane z FDS, będzie to ostatnie 
połączenie w stronę autostrady A4  
i tak jak sobie strategicznie plano-

waliśmy, wszystkie kierunki wloto-

we i wylotowe do naszego powiatu 
w ciągu najbliższych lat będzie-

my mieli rozwiązane – podkreśla 
starosta Zdzisław Brezdeń. – Po-

nadto ostatnia nasza szkoła w Oła-

wie przy ul. 3 Maja, zlokalizowana  
w dawnym budynku pokoszarowym 
objętym ochroną konserwatorską, 
jest termomodernizowana. Poza tym 
zrealizowaliśmy szereg mniejszych, 
lecz także ważnych dla ludzi inwe-

stycji i ogłosiliśmy przetargi doty-

czące oświaty.
HS (TS)

Starosta Zdzisław Brezdeń
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Dni Olesna to coroczne 
wielkie święto jednego 
z najpiękniejszych miast 
Opolszczyzny, a rozpoczyna 
je tradycyjnie uroczysta 
sesja Rady Miejskiej, której 
niezwykle ważnym punktem 
jest nagrodzenie medalem 
„Zasłużony dla Ziemi Oleskiej” 
tych, którzy dla swej małej 
ojczyzny czynią bardzo wiele. 

W sali Miejskiego Domu Kultury, 
w samo południe 26 lipca, uroczysta 
sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się 
– jak każe oleska tradycja – odśpie-

waniem hymnu, a po hymnie prze-

wodniczący Rady Henryk 
Kucharczyk otworzył sesję 
i zaprosił na mównicę bur-
mistrza Olesna Sylwestra 
Lewickiego, który serdecz-

nie przywitał zaproszonych 
gości. Byli wśród nich m.in. 
wicemarszałek opolski  
Roman Kolek, starosta  
oleski Roland Fabianek, 
prezes Izby Rolniczej  
w Opolu Herbert Czaja, de-

legacja miast partnerskich  
– Arnsbergu z honorową 
obywatelką Olesna, Eriką  

Hahnwald, i delegacja z Zalakaros  
z burmistrzem Ferencem Novakiem, 
przedstawiciele czeskich samorzą-

dów, z którymi współpracują ole-

skie gminy, duchowni, samo-

rządowcy, przedstawiciele służb 
mundurowych i przedsiębiorcy. 

Po serdecznym powita-

niu, burmistrz Lewicki  
równie serdecznie 
dziękował wszystkim, 
którzy pracowali nad 
kulturalnymi i rozwojowymi projek-

tami, dzięki którym poprzedni rok był 
dla Olesna znakomity. 

– Najważniejsze w 2018 roku,  
roku jubileuszu stulecia odzyskania 

niepodległości, były Europejskie Dni 
Dziedzictwa, których inaugurację or-
ganizowaliśmy, i jubileusz pięćsetle-

cia konsekracji kościoła św. Anny, 
oleskiej perły, którą w roku 2018 
wpisano na listę pomników histo-

rii – mówił burmistrz Lewicki.  
– W tym roku organizo-

waliśmy jubileusz 
stulecia wybuchu po-

wstań śląskich, a dziś  
– w dzień św. Anny – 

rozpoczęliśmy czterodniowy od-

pust, zaś w niedzielę na mszy od-

pustowej odbędzie się koronacja  
św. Anny, której dokona biskup  
opolski Andrzej Czaja. 

Podkreślając, 
jak wiele Ziemia 
Oleska zawdzięcza 
aktywności swo-

ich mieszkańców, 
burmistrz mówił  
o rozwoju miasta: 
– W tym roku nasz 
budżet to 85 mln zł,  
z czego 21 milio-

nów przeznacza-

my na inwestycje  
– i wymienił głów-

ne kierunki dzia-

łań – to m.in. po-

Wielkie oleskie święto
prawa infrastruktury drogowej, 
budowa ścieżek rowerowych, pro-

jekt rozwoju turystyki rowerowej 
na granicy polsko-czeskiej, budowa 
centrum przesiadkowego i rewitali-
zacja stadionu miejskiego. Bardzo 
ważna jest też polityka prorodzinna. 

Sylwester Lewicki podkreślił  
także, jak wielką wagę przywiązu-

je samorząd do pracy nad zwiększe-

niem poziomu inwestycji, zdobywa-

jąc z RPO 2,3 mln zł na dozbrojenie 
terenów inwestycyjnych. Wiele pro-

jektów to takie, które realizowane 
są wspólnie z samorządem powiato-

wym i wojewódzkim, jak jeden z naj-
większych na Opolszczyźnie – budo-

wa obwodnicy Olesna.
Wicemarszałek Roman Kolek, 

dziękując za zaproszenie, powie-

dział: – Olesno to perełka naszego 
województwa! Dzięki wspólnemu 

działaniu będziemy w stanie nasze 
wspólne zamierzenia zrealizować! 

Za trud podjętych inwesty-

cji dziękował też starosta Roland  
Fabianek.

Tradycją uroczystej sesji są wy-

stąpienia przedstawicieli miast part-
nerskich. 

– Chcieliśmy podziękować za 
wszystko – mówił burmistrz Ferenc 
Novak – a przede wszystkim burmi-
strzowi Lewickiemu za to, że jeste-

śmy tak bliskimi przyjaciółmi. 
Erika Hahnwald dziękowała za 

ponad dwudziestoletnie partnerstwo 
i przedstawiła nowy projekt współ-
pracy szkół z Arnsbergu i Olesna.

Niezwykle ważnym punktem 
sesji było nagrodzenie medalami  
„Zasłużony dla Ziemi Oleskiej” – to 
prestiżowe odznaczenie z rąk bur-
mistrza Lewickiego odebrali Maria 
Podgórska, Jerzy Liberka, Krzysz-

tof Zbączyniak, Franciszek Toman.
Muzycznie uroczystą sesję Rady 

Miejskiej zdobili uczniowie Szkoły 
Muzycznej i Młodzieżowego Stu-

dium Muzyki Rozrywkowej w Oleś-

nie. I to też oleska tradycja – byli 
świetni!

Zakończył sesję burmistrz  
Lewicki, otwierając Dni Olesna.  
I rozpoczęły się zawody sportowe, 
warsztaty, wystawy, koncerty… 

To były piękne Dni. Jak zawsze.
Ata (TS)

– Olesno to perełka naszego województwa!  
– mówił wicemarszałek Roman Kolek

Tradycyjny oleski tort herbowy dzielili burmistrz Sylwester Lewicki (z lewej), burmistrz 
Ferenc Novak i Erika Hahnwald, honorowa obywatelka Olesna
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Żmigród

Urząd Miejski w Żmigrodzie
pl. Wojska Polskiego 2-3

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

fax 71 385 30 50 wew. 13
urzad@zmigrod.com.pl
www.zmigrod.com.pl

Rozmowa z ROBERTEM 
LEWANDOWSKIM,  
burmistrzem Żmigrodu

– Już rozpoczęło się drugie pół-
rocze – a jakie było to pierwsze dla 
żmigrodzkiego samorządu?

– W tym czasie nie realizowali-
śmy zbyt wielu inwestycji infrastruk-

turalnych, co było wynikiem tego, że 
strumień finansowych środków unij-
nych już się powoli kończy.

– Niektórzy korzystają z tych 
resztówek, bowiem można jesz-
cze rzutem na taśmę załapać się 
na ostatnie pieniądze z Unii Euro-
pejskiej.

– Tak jest rzeczywiście, a my 
kończyliśmy te inwestycje, na któ-

re wcześniej pozyskaliśmy środki 
zewnętrzne, przy czym warto pod-

kreślić, że niektóre ważne zadania 
realizowaliśmy z własnych, budże-

towych pieniędzy. Przede wszystkim 
ukończyliśmy zagospodarowanie te-

renu wokół wieży ciśnień w Żmi-
grodzie, gdzie będzie m.in. zlokali-
zowany minidworzec autobusowy. 
Cały ten obszar został zrewitalizo-

wany, położono nowe nawierzchnie 
z masy asfaltowej i kostki granito-

wej, a w przyszłości planujemy re-

witalizację całej wieży ciśnień. Poza 

tym wspólnie ze spółdzielnią miesz-

kaniową zrobiliśmy partnerski pro-

jekt dotyczący zagospodarowania 
terenów zabudowy wielorodzinnej 
– obszaru należącego w większości 
do spółdzielni, ale rów-

nież do gminy – i na to 
również pozyskaliśmy 
zewnętrzne środki fi-
nansowe. Oczywiście, 
hołdując konsekwentnie 
zasadzie zrównoważo-

nego rozwoju gminy, nie 
zapominamy o terenach 
wiejskich, kończymy 
budowę następnej świet-
licy – w Powidzku –  
gdzie powstanie także 
garaż dla samochodu 
strażackiego.

– A jakie macie pla-
ny na najbliższą przy-
szłość?

– Są one związa-

ne przede wszystkim  
z przygotowaniami no-

wych, dużych inwestycji 
– w tym budową basenu 
z programu Dolnośląski Delfinek. To 
będzie przyszkolna kryta pływalnia 
wraz z centrum fitness i z salami lek-

cyjnymi szkoły podstawowej. Teraz 
czekamy na dotacje z Ministerstwa 

Plany i realizacje
Sportu i Turystyki, a ponadto przy-

gotowujemy drugi przetarg dotyczą-

cy realizacji tej inwestycji. Poza tym 
przed nami także budowa kampu-

su, który będzie oferował nowoczes-

ne miejsca noclegowe dla zorganizo-

wanych grup młodzieżowych – i nie 
tylko. A ten projekt chcemy realizo-

wać ze Stowarzyszeniem Aglomera-

cji Wrocławskiej – wniosek o dofi-

nansowanie tego zadania złożyliśmy 
w kwietniu i teraz czekamy na jego 
rozstrzygnięcie i dobre wieści.

– Nie powiedział pan nic  
o przedsięwzięciach drogowych.

– Oczywiście, także w tym ro-

ku będziemy realizować przebudo-

wy, modernizacje i remonty dróg.  
Powstaną co najmniej trzy nowe 
odcinki dróg: Kliszkowice Małe  
– Łapczyce, droga wewnętrzna  
w Kędziach oraz – jeśli dotację fi-
nansową zatwierdzi premier – po-

nad dwukilometrowy odcinek drogi  
Sanie – Powidzko.

– Nie tylko inwesty-
cjami zajmuje się sa-
morząd…

– …a na obsza-

rze Doliny Baryczy  
i gminy Żmigród roz-

wija się prężnie tury-

styka rowerowa, mod-

na w całym kraju, ale  
u nas szczególnie, co po-

kazuje, że nasz samo-

rząd podejmował traf-
ne decyzje, inwestując 
wcześniej w ścieżki ro-

werowe. Przypomnę tyl-
ko, że wybudowaliśmy 
prawie 30 kilometrów 
nowych dróg rowero-

wych, które znakomicie 
funkcjonują. Korzysta 
z nich wielu turystów, 
i to nie tylko z Wroc-

ławia i Dolnego Ślą-

ska, ale z całej Polski. To jest fajne 
i budujące, a nasze ścieżki rowerowe 
mają dobrą opinię. Zatem wypada 
się tylko cieszyć, wzbogacać infra-

strukturę i powiększać naszą ofer-

tę turystyczno-rekreacyjną oraz jak 
najszerzej promować żmigrodzkie 
walory, co zresztą konsekwentnie ro-

bimy. Ważne też jest to, że mieszkań-

cy gminy Żmigród mają na co dzień 
do dyspozycji te drogi rowerowe  
i skwapliwie z nich korzystają.

– A kiedy i gdzie organizujecie 
dożynki?

– W tym roku dożynki będą orga-

nizowane 24 sierpnia w Radziądzu 
nieopodal Żmigrodu, w fajnej roz-

wojowej miejscowości, na miejsco-

wym boisku. Serdecznie zapraszam 
wszystkich czytelników „Gminy  
Polskiej” na nasze Święto Plonów  
i oczywiście dobrą zabawę.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Robert Lewandowski

Dożynki – tradycja kłodzkiej wsi

– Co roku jako organizatorzy sta-

ramy się, aby gminne Święto Plonów 
stało na wysokim poziomie zarówno 

pod względem kultywowania rolni-
czych tradycji, jak i artystycznym,  
a także dobrej zabawy. Jestem prze-

konany, że również 
w tym roku spro-

stamy wyzwaniu  
i już zapraszam na  
Dożynk i Gminy 
Kłodzko, tym razem 
do Żelazna – mówi 
wójt Zbigniew Tur.

W bogatym pro-

gramie gminne -

go Święta Plonów  
w Żelaźnie znajdzie-

my tradycyjne ob-

rzędy żniwne: msza 
święta w intencji 
rolników, korowód 
dożynkowy, bogate 
wieńce będące owo-

cem zakończonych 
niedawno zbiorów, 
chleb ze „świeżego” 

ziarna, podziękowania dla 
rolników – gmina Kłodzko  
wciąż w znacznym stop-

niu jest gminą rolniczą. 
Jak zawsze, nie zabraknie 
imponującej alei kłodz-

kich wsi z ich ofertą i przy-

smakami domowej kuchni 
oraz kiermaszu bogatego 
w wyroby rzemieślni-
cze i artystyczne z Dolnego Śląska  
– żadnej tzw. chińszczyzny.  

Dożynkowa scena bę-

dzie tętniła wartkim pro-

gramem, w którym znaj-
dzie się wiele prezentacji 
muzycznych, z gwiazdą 
wieczoru na czele – ze-

społem Power Play. Wie-

czorem wszystkich na 
parkiet porwie grupa Pod-

zamek Boys, a na zakoń-

czenie całej imprezy odbędzie się  
pokaz laserowy. 
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Tradycja ludowa, a w niej dawne zwyczaje związane z rolnictwem  
i zakończeniem żniw, w połączeniu z pięknem kłodzkiej wsi i dobrą zabawą 
– mowa oczywiście o Dożynkach Gminy Kłodzko. Tym razem odbędą się 
one 25 sierpnia w Żelaźnie – malowniczo położonej wsi przy głównej 
trasie w kierunku Czarnej Góry czy granicy państwa w Boboszowie,  
z dawną wieżą rycerską i dwoma pałacami, słynącej z miodu  
i przeglądu ludowej muzyki.

Dożynki Gminy Kłodzko – Żelazno, 25 sierpnia, od godz. 12.00
Zapraszamy!
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Wisznia Mała

Urząd Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9

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

ug@wiszniamala.pl
www.wiszniamala.pl

Rozmowa 
z JAKUBEM BRONOWICKIM, 
wójtem gminy Wisznia Mała

– Warto podsumować to, czym 
w pierwszych miesiącach roku 
2019 zajmował się samorząd gmi-
ny Wisznia Mała…

– Półrocze rzeczywiście minęło 
bardzo szybko i nie wiadomo kie-
dy rozpoczął się już sierpień. Oce-
niam, że pierwsze miesiące tego ro-
ku były dla nas bardzo intensywne, 
co było związane z nową kadencją, 
nowym rokiem budżetowym i nową 
radą naszej gminy. Jest więc wiele 
stojących przed nami wyzwań, któ-
re trzeba rozpocząć, a trzeba także 
zakończyć przedsięwzięcia podjęte 
znacznie wcześniej. Zatem pierwsze 
półrocze roku 2019 było intensywne 
– udało nam się zakończyć budowę 
naszej ścieżki rowerowej z Wiszni 
Małej do Strzeszowa oraz ukończyć 
zagospodarowanie przestrzeni pub-
licznej zarówno przed wiszeńskim 
urzędem, jak i w Krynicznie. Widać 
zatem, że jeszcze wydajemy unijne 
środki finansowe i z tego powodu 
bardzo się cieszę. Ponadto udało nam 
się zakończyć postępowania prze-
targowe wyłaniające wykonawców 
kolejnych etapów budowy kanali-
zacji w południowej części gminy 
i niebawem będziemy wbijać przysło-

wiową łopatę inicjującą tę inwestycję 
– budowę kanalizacji w Szymano-
wie i Krzyżanowicach. Jestem z te-
go niezmiernie zadowolony, bowiem 
największy projekt inwestycyjny 
w historii gminy – budowa kanaliza-
cji sanitarnej w południowej części 

gminy – nabiera odpowiedniego tem-
pa i rozmachu, co, mam nadzieję, 
w najbliższych latach pozwoli nam 
zakończyć tę inwestycję i podłączyć 
domostwa naszych mieszkańców do 
sieci kanalizacyjnej.

– Oczywiście, jak będą dofinan-
sowania zewnętrzne i pieniądze…

– …które przecież na razie są na 
budowanie sieci, a ponadto cały czas 
monitujemy i szukamy zewnętrznych 

pieniędzy na dofinansowanie przy-
łączy do kanalizacji, bowiem jest to 
kosztowna inwestycja również dla 
mieszkańców. Dlatego chcemy im 
w tym ulżyć i mamy program dofi-
nansowania budowy przyłączy.

– Na czym polega ów program?

– Po prostu gmina dokłada 5 tys. zł 
do każdego przyłącza, ale nie wię-
cej niż 75 proc. udokumentowanych 
kosztów, a mieszkaniec zobowiązany 
jest do okazania rachunków i faktur 
dotyczących zrealizowania tego za-
dania. Wtedy my zwrócimy mu część 
poniesionych przez niego nakładów.

– W wielu polskich samo-
rządach rok 2019 jest niełatwy 
w sferze oświatowej.

– Doskonale wiemy, że po strajku 
oświata jest trochę potłuczona, bo-
wiem rządzący potraktowali nauczy-
cieli dość okrutnie i dzisiaj atmosfera 
w oświacie jest nieciekawa. Poza tym 
nauczycieli zaczyna brakować i nie 
powinno to nikogo dziwić.

– Co poza budową kanalizacji 
będzie najbardziej istotne dla was 
w drugiej połowie roku?

– Mamy bardzo dużo pomysłów 
dotyczących przede wszystkim bu-
dowy dróg i oświetlenia drogowe-
go. Jesteśmy już 
po przetargach 
i mamy wyłonio-
nych wykonaw-
ców, którzy będą 
realizować te za-
dania. Zatem w drugim półroczu po-
wstanie sporo nowych dróg – już się 
to dzieje i jest realizowane.

– Dawno nie rozmawialiśmy 
o problemach związanych z ekra-
nami dźwiękochłonnymi – a raczej 
z ich brakiem – w newralgicznych 
miejscach przy trasie szybkiego 
ruchu S5. Nie pytałem pana o to, 
czekając z nadzieją, że upływający 
czas będzie sprzyjał rozwiązaniu 
tej patowej sytuacji.

– Ale samo to nic się nie rozwiąże, 
lecz konsekwencje naszych działań 
są już dobrze widoczne. Przed dwo-
ma miesiącami Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny w Warszawie skierował 
sprawę do ponownego rozpatrzenia 
przez Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny we Wrocławiu. Najważniej-
sze, iż minister i Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad przy-
znali się do tego, że jednak popeł-
nili błędy, wydając decyzje skutku-
jące zmniejszeniem liczby ekranów 
dźwiękochłonnych zamontowanych 
przy trasie szybkiego ruchu przebie-
gającej przez teren gminy Wisznia 
Mała. W związku z powyższym zo-
stała otworzona droga prawna, któ-
ra pozwala naszym mieszkańcom 
skrzywdzonym przez te działania do-
magać się w postępowaniach cywil-
nych zadośćuczynienia za straty wy-
nikające z nadmiernego hałasu. Chcę 
podkreślić, iż GDDKiA musiała 
w poprzednim półroczu zlecić bada-

Górą konsekwentne działanie
nia wskazujące na to, iż we wszyst-
kich miejscach, o których mówili-
śmy, potrzebne są ekrany – ponieważ 
są tam przekroczenia norm hałasu 
i teraz GDDKiA powinna w tych 
miejscach wybudować ekrany.

– Krótko mówiąc, gmina Wisz-
nia Mała miała po prostu rację…

– …a nie miała racji GDDKiA, 
która całkowicie nas zlekceważyła 
i teraz powinna wypić nawarzone 
przez siebie piwo. Takie są konse-
kwencje arogancji i nieszanowania 
prawa. Bardzo się cieszę, że mieli-
śmy rację, ale do pełnej satysfakcji 
jeszcze daleko. Nasze racje wygra-
ły, jest wyrok NSA, lecz dalej bę-
dą się toczyć postępowania przed 
marszałkiem województwa i mam 
nadzieję, że uda nam się wtedy udo-
wodnić, że ekrany powinny zostać 
wybudowane.

– Jakie są rozwiązania?
– Jest ich sporo, m.in. dobudowa-

nie odpowiedniej liczby ekranów. 
Państwo mogło to zrobić za dużo 
mniejsze pieniądze, a teraz poniesie 
dodatkowe koszty i realizacja dobudo-
wy ekranów będzie przy uczęszcza-
nej już drodze. Poza tym istnieje też 

ewentua lność 
wykupu nieru-
chomości bom-
b a r d o w a n e j 
n a d m i e r n y m 
hałasem.

– Czy będziecie konsekwentni 
w doprowadzeniu do całkowitego 
rozwiązania tego problemu?

– Oczywiście, że tak, zresztą 
w ten sposób działamy w każdej 
sprawie.

– To teraz o sprawach przyjem-
nych. Kiedy będą dożynki gminne 
w Wiszni Małej?

– Zapraszamy serdecznie wszyst-
kich czytelników „Gminy Polskiej” 
na dożynki do Szymanowa – odbę-
dą się 31 sierpnia. Zapewne jak za-
wsze u nas, będzie dobra zabawa, 
tym razem przy gwieździe – zespole 
Bayer Full.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

• 6.09 Wiszeńskie Spotkania ze Sztuką. • 21.09 VI Wi-
szeńska (za)Dyszka (bieg na 10 km). • 28.09 MTB Cross 
Country (zawody o puchar wójta). • We wrześniu – kon-
certy w ramach XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzy-
ki Kameralnej i Organowej. • 11.10 Wiszeńskie Spotka-
nia ze Sztuką. • 14.10 Gminne Obchody Dnia Edukacji 

Narodowej. • W październiku – koncerty w ramach 
XXV OFMKiO. • 11.11 Obchody Narodowego Święta Nie-
podległości (koncert patriotyczny). • 15.11 Wiszeńskie 
Spotkania ze Sztuką. • 8.12 Gminne Mikołajki oraz Jar-
mark Bożonarodzeniowy. • 13.12 Koncert kolęd. • Także 
w grudniu – V Turniej Judo o puchar wójta.

Imprezy kulturalne i sportowe w gminie Wisznia Mała

Wójt Jakub Bronowicki

Centrum Kryniczna
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Ogromny tom, piękna okładka, 
księga – bo książka to za mało –  
„Polanica-Zdrój. Spojrzenie 
w przeszłość” ZBIGNIEWA 
FRANCZUKOWSKIEGO  
to dzieje jednego z najbardziej 
znanych polskich uzdrowisk, 
dzieje uplecione ze słów i zdjęć 
tak misternie, że od owego 
„Spojrzenia…” trudno się 
oderwać. 

„Fotografiom przypisuje się umie-

jętność przemieszczania widzów  
w czasie. Umożliwiają one podróże 
dwukierunkowe – zarówno nostal-
giczne spojrzenie w przeszłość, jak 
i próbę wejścia w posiadanie przy-

szłości” – pisze we wstępie Zbigniew 
Franczukowski. I dalej: „To wspania-

ła możliwość znalezienia się w daw-

nych czasach, mogąca służyć jako na-

rzędzie edukacji, kiedy wytwarza się 
w czytelniku świadomość dotyka-

nia czegoś unikalnego, należącego 
do przeszłości. Nikt bowiem nie może 
wiedzieć, jaka będzie jego przyszłość 
bez spojrzenia w przeszłość”. 

To spojrzenie w przeszłość to 
wędrówka, rozpoczynająca się  
w połowie wieku XIV, gdy Polanica 
pojawia się w kłodzkiej księdze są-

du stanowego. Nazywa się wówczas 
Altheide…

Spojrzenie w przeszłość

I tak się zaczyna opowieść – pro-

wadzona po polsku i po niemiecku –  
o drodze, na końcu której stoi dzisiej-
sza Polanica-Zdrój. Warto podkre-

ślić, że już w 1625 roku w kronice 
Ziemi Kłodzkiej Georgiusa Aeluriusa  
pojawiają się wzmianki o tryskają-

cych w Polanicy źródłach wód mine-

ralnych o wspaniałym smaku. Potem 
klasztor budują tu jezuici, z wód ko-

rzystają pensjonariusze jezuickiego 
kolegium i miejscowa ludność. 

Nadchodzi wiek XIX… Jest 
rok 1827 – Joseph Grolms nabywa 

znaczną część Polanicy i za-

chwycony jej pięknym poło-

żeniem, lasami i dużą wy-

dajnością źródeł postanawia 
stworzyć tu uzdrowisko, na 
wzór niedalekich Dusznik. 

Mijają lata, uzdrowisko 
się rozrasta, w roku 1928 
gości już 10 tys. kuracju-

szy, w latach 30. i 40. to 
już ważny punkt na uzdro-

wiskowej mapie Europy,  
a butelkowana woda trafia 
nawet do Stanów Zjednoczo-

nych. Ale nad świa-

tem gęstnieją chmu-

ry. Szczęśliwie druga 
wojna omija Pola-

nicę, kurort unika  
zniszczeń.

To tylko bardzo mały 
skrót dziejów, które na 500 
stronach księgi polanickiej 
pogrupowano wedle tema-

tów – rozbudowa uzdrowi-
ska i ludzie z nią związani, 
dzieje Polanicy teatralnej  
i koncertowej, dzieje sanato-

riów i lecznic, historie ludzi  
w nich pracujących, opowie-

ści o polanickich przedsię-

biorcach, którym tak wiele 
miasto zawdzięcza. To rów-

nież dzieje wspólnot wy-

znaniowych i wspomnienie zna-

mienitych gości, jak choćby Johann 
Wolfgang Goethe… 

A to tylko część tego, o czym książ-

ka Zbigniewa Franczukowskiego  
traktuje – najważniejsze są w niej bo-

wiem ilustrujące opowieść zdjęcia. Jest 
ich tak wiele, że na lekturę „Spojrzenia 
w przeszłość” warto sobie zarezerwo-

wać kilka przynajmniej długich wie-

czorów, bo przeglądanie pobieżne to 
– nie waham się użyć tego słowa – po 
prostu duża niemądrość. Na zdjęciach 
prześledzić można bardzo dokład-

nie, jak się świat polanicki zmieniał, 
jak rósł, jak wpisywał się w architek-

toniczne mody. I nie tylko architek-

toniczne – widać na zdjęciach ludzi, 
pojazdy (wyobraźmy sobie, że pod ko-

niec XIX w. często bagaże uzdrowi-
skowych gości dowoził niejaki August 
Raasch, wózkiem zaprzężonym w psa 
Hektora), stoiska targowe, sklepy, me-

ble, wszystko, co i teraz otacza uzdro-

wiskowych gości, choć kształt jakże 
jest już inny! 

„Polanica-Zdrój. Spojrzenie  
w przeszłość” to opowieść o czasie, 
którego już realnie nie ma, ale ist-
nieje utrwalony na fotografii, więc 
czas ten wciąż jest, wciąż istnie-

je, wciąż możemy się weń zagłę-

biać. I za to dziękujemy wszystkim, 
dzięki którym takie poszukiwa-

nia czasu bezpowrotnie minionego  
są możliwe.

Anita Tyszkowska

Polanica-Zdrój
Spojrzenie  

w przeszłość

Bad Atlheide
Ein Blick  

in die Vergangenheit

Zbigniew Franczukowski

Wydawnictwo „Press-Forum”
Polanica-Zdrój 2010
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Kolejna, 27. edycja 
Europejskich Dni Dziedzictwa, 
odbędzie się w dniach  
7-8 i 14-15 września 2019 r.  
pod hasłem przewodnim 
„Polski splot”. Temat nawiązuje 
do procesu kształtowania 
granic i budowy państwowości 
po 1918 roku.

W tym roku – zresztą nie po raz 
pierwszy – zadanie koordynacji dol-
nośląskich obchodów Europejskich 
Dni Dziedzictwa zostało powie-

rzone Muzeum Etnograficznemu, 
oddziałowi Muzeum Narodowego  
we Wrocławiu.

Musimy pamiętać
Przypomnę tylko, że Europej-

skie Dni Dziedzictwa to największy  
w Europie projekt społeczno-edu-

kacyjny promujący wartość dzie-

dzictwa kulturowego. Każdego roku  
w drugi i trzeci weekend września  
w całej Polsce w ramach tej ini-
cjatywy organizowane są tysiące 
wydarzeń kulturalnych związanych  
z lokalną historią i zabytkami. 

Europejskie Dni Dziedzictwa 
to jedna z największych ogólnoeu-

ropejskich inicjatyw, której celem 
jest ukazanie i promocja dziedzic-

twa kulturowego, a także zwięk-

szenie społecznego zaangażowania 
w działania ochronne i populary-

zatorskie. Corocznie we wrześniu  
w całej Polsce w ramach inicjaty-

wy organizowane są tysiące wyda-

rzeń kulturalnych związanych z lo-

kalną historią i zabytkami. Zresztą  
niektóre z wydarzeń już trwają,  
są w organizacji, a wrzesień będzie 
ich zwieńczeniem.

Europejskie Dni Dziedzictwa to 
wspólna inicjatywa Rady Europy 
i Unii Europejskiej, mająca na ce-

lu promowanie zabytków, dziedzic-

twa niematerialnego, podkreślanie 
wspólnoty kulturowej Europy. To 
także szeroki projekt edukacyjny, 
który pokazuje, jak ważna w budo-

waniu przyszłości jest przeszłość, 

wiedza o tym, co było, sięganie do 
doświadczeń. Próba wyrugowania 
historii z przestrzeni pu-

blicznej, umniejszanie 
jej roli, ograniczanie na-

uczania na szczęście ma 
ogromną rzeszę przeciw-

ników. Zdrowy rozsądek 
jest w Europie górą, przy-

najmniej jeżeli chodzi  
o ochronę dziedzictwa,  
poszanowanie przeszłości.

Małe ojczyzny
W projekcie EDD uczestniczą 

wszystkie państwa członkowskie 
Rady Europy, w tym także Pol-
ska, która włączyła się do akcji  
w 1993 roku. 

Kluczem do skutecznego zacho-

wania dziedzictwa jest zaangażowa-

nie w opiekę nad nim miejscowych 
społeczności, co z kolei wymaga do-

starczenia im rzetelnych informacji 
na temat jego wartości. Dostrzeżenie 
wartości dziedzictwa – czy to w sen-

sie społecznym, czy ekonomicznym –  
wiąże się przede wszystkim z ko-

niecznością poznania historii danego 
miejsca, bez względu na to, jak trudna 
może to być opowieść. Mierzenie się 
z problemem zakłada w pierwszej ko-

lejności jego zdefiniowanie, a zatem 
nie można mówić o rozwiązywaniu 
problemów z przeszłości bez mówie-

nia o historii, oczywiście opierając się 
na rzetelnej analizie źró-

deł. Zabytki, ich dzieje,  
a nawet stan zachowania 
są takim właśnie źródłem.  
Organizatorzy mają na-

dzieję, że poprzez swoje 
działania edukacyjne przy-

czyniają się do zwiększenia 
stopnia znajomości naszej 
wspólnej historii, a tym 

samym wpływają na wzmocnienie  
poczucia wspólnoty.

Polska mozaika
W Polsce hasło przewodnie tego-

rocznych EDD to „Polski splot”. Wy-

darzenia w ramach EDD mają przy-

Muzeum Etnograficzne 
we Wrocławiu, oddział 
wrocławskiego Muzeum 
Narodowego, jest w tym roku 
wyjątkowo umuzykalnione. 
A muzyka nie tylko łagodzi 
obyczaje, ale także wyjątkowo 
silnie wpływa na naszą 
podświadomość. Jest źródłem. 
A do źródła zawsze warto 
pójść…

W kwietniu w Muzeum Etno-

graficznym we Wrocławiu otwar-
ta została wystawa „Instrumen-

ty tradycyjne”, na której (jeszcze 
do 1 września) obejrzeć możemy  
79 instrumentów charakterystycz-

nych dla polskiej muzyki ludowej. 
Pokazywane są chordofony, w któ-

rych źródłem dźwięku jest napię-

ta struna (skrzypce, basy, cym-

bały). Możemy poznać tajemnice 
aerofonów, z których dźwięk wy-

dobywa się dzięki drgającemu po-

wietrzu (wszystkie rodzaje dud pol-
skich, instrumenty pasterskie, takie 
jak np. trombity, a także piszczałki, 
fujarki, gwizdki). Są też różnego 
typu membranofony (bębny obrę-

czowe, burczybasy) oraz idiofony,  
w których drga i wydaje dźwięk 
cała powierzchnia (grzechotki, 
kołatki, dzwonki). Wystawie to-

warzyszy informator ze wstępem 
kuratorki Hanny Golli oraz tekstem  
Katarzyny Zedel z Muzeum Ludo-

wych Instrumentów Muzycznych 
w Szydłowcu pt. „Ogólnopolski 
Konkurs na Budowę Lu-

dowych Instrumentów 
Muzycznych – 31 lat od 
tradycji do innowacji”.

W połowie czerw-

ca wrocławscy etnogra-

fowie uruchomili kolejną 
muzyczną wystawę cza-

sową (czynna do połowy 
września). Tym razem po-

kazywana jest największa  
w Polsce i jedna z najwięk-

szych w Europie kolek-

cja akordeonów ze zbio-

rów Pawła A. Nowaka. 
Najstarsze eksponaty li-
czą ponad 200 lat, a nie-

które z nich to jedyne egzemplarze 
na świecie. Jednym słowem, nieźle 
się porobiło w stolicy Dolnego Ślą-

ska, bo podczas tegorocznego lata 
pierwsze skrzypce grają tutaj akor-
deony właśnie. W skład kolekcji  
Pawła A. Nowaka wchodzą akor-
deony, harmonie, bajany, chromki, 
bandoneony, bandoniki, koncertiny, 
fisharmonie, heligonki, harmonijki 
ustne. Tego nie można przegapić. Do-

dam jeszcze tylko, że Paweł A. Nowak  

to akordeonista i kolekcjoner, pomy-

słodawca utworzenia Muzeum Akor-
deonu w Kościerzynie (jedyne takie 
muzeum w Polsce, otwarte w 2010 r.  
jako oddział Muzeum Ziemi Koś-

cierskiej) oraz Międzynarodowego 
Festiwalu Akordeonowego w Sulę-

czynie. Ponadto pedagog, kompozy-

tor i aranżer. Absolwent Akademii 
Muzycznej w Gdańsku, laureat wielu 
nagród na krajowych i międzynaro-

dowych konkursach akordeonowych.
Pisząc o wrocławskim Muzeum  

Narodowym, chciałbym jeszcze 
wspomnieć o Pawilonie Czterech 
Kopuł, oddziale pokazującym sztu-

kę współczesną. To tam – w jednym 

z najciekawszych w Polsce obiektów 
wystawienniczych – zaszły niedaw-

no ciekawe zmiany. Między inny-

mi dzięki finansowemu wsparciu 
Unii Europejskiej prezentowanie 

sztuki wchodzi tam na 
wyższy poziom. Muze-

um zostało wyposażone 
w zintegrowany system 
obsługi ekspozycji, wy-

korzystujący najnowsze 
technologie wizualne, 
dźwiękowe i haptyczne 
(dotykowe).

Przestrzeń wysta-

wiennicza uzupełniona 
została m.in. o doskona-

łe nagłośnienie, czujni-
ki laserowe, które mogą 
zidentyfikować widza, 
projektory prezentujące 
materiały filmowe oraz 

oświetlenie sceniczne, które sta-

ło się narzędziem do jeszcze bar-
dziej precyzyjnego odbioru dzie-

ła. Wszystko to zostało połączone 
nowoczesnym informatycznym sy-

stemem zarządzającym. Cały sy-

stem multimedialny zostanie udo-

stępniony publiczności od września 
tego roku.

– Publiczność będzie mogła prze-

żyć wystawę w sposób rozszerzony, 
na jaki pozwalają współczesne media.  

Fundamenty to podstawa

bliżać proces kształtowania się granic 
Polski po 1918 roku. Temat, przywo-

łujący pojęcie „splotu”, nawiązuje do 
wspólnego wysiłku Polaków zwią-

zanego z połączeniem kraju z trzech 
części funkcjonujących wcześniej 
w ramach oddzielnych organizmów 
państwowych zaborców. Jest okazją 
do pokazania, jak powstawało pań-

stwo i nowe instytucje po okresie nie-

woli. Jednocześnie to również „splot” 
polskiej historii po 1945 roku. Mozai-
ka utkana ze splotów wielu tradycji.

Więcej na stronach: 
www.edd.nid.pl 

www.niepodlegla.gov.pl 
www.mnwr.pl

• • •

Przedstawicieli instytucji, samorzą-

dów, organizacji regionalnych z całej 
Polski prosimy o nadsyłanie informa-

cji o organizowanych w ramach EDD 
imprezach, wystawach, prelekcjach itp. 
Na informacje czekamy pod adresem 
redakcja@gminapolska.com (w tytule 
maila prosimy o wpisanie trzech lite-

rek: EDD).  (tomo)

Pierwsze skrzypce grają… akordeony

Nie zabraknie prezentacji inter-
aktywnych czy mappingu – mówi  
Iwona Dorota Bigos, kierownik  
Pawilonu Czterech Kopuł. – Przy-

gotowywana ekspozycja jest całko-

wicie przystosowana do zwiedza-

nia dla osób z dysfunkcją wzroku. 
Trasa zawiera reliefy wybranych 
dzieł, które można „oglądać” przy 
pomocy dłoni, oraz audiodeskryp-

cję umieszczoną na przenośnych  
audioprzewodnikach. 

(tomo)

Akordeon guzikowy Armonica Orfeo. Jeden z najcenniejszych eksponatów  
ze zbiorów Pawła A. Nowaka 
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6.09.2019, piątek, godz. 19.00
Wrocław, kolegiata Świętego Krzyża

i św. Bartłomieja

Hymny Kościoła koptyjskiego
Wykonawcy

• Michael Ghattas – dyrygent; • Radi 
Morcos – kantor; • Coptic Orthodox 
Church Choir of Sacred Music

Program
Hymny Kościoła koptyjskiego

6.09.2019, piątek, godz. 19.00
Szczawno-Zdrój, Teatr Zdrojowy 

im. Henryka Wieniawskiego

Domenico Scarlatti 
– Ptolemeusz i Aleksander

Wykonawcy
• Jarosław Thiel – dyrygent; • So-
liści – uczestnicy 44. Kursu Inter-
pretacji Muzyki Oratoryjnej i Kan-
tatowej; • Wrocławska Orkiestra 
Barokowa

Program
Domenico Scarlatti Tolomeo e Ales-
sandro – opera w wersji koncertowej

7.09.2019, sobota, godz. 17.00
Wrocław, NFM, Sala Czerwona

Domenico Scarlatti 
– Ptolemeusz i Aleksander

Wykonawcy i program
Patrz: 6.09 – koncert w Szczawnie-
-Zdroju

7.09.2019, sobota, godz. 19.00
Bielawa, 

kościół pw. Wniebowzięcia NMP

Hymny Kościoła koptyjskiego
Wykonawcy i program

Patrz: 6.09 – koncert we Wrocławiu
Wstęp wolny

7.09.2019, sobota, godz. 19.00
Krzeszów, 

bazylika Wniebowzięcia NMP

W cieniu Świętej Góry Athos
| Greek Byzantine Choir

Wykonawcy
• Georgios Konstantinou – dyrygent; 
• Greek Byzantine Choir

Program
Utwory ku czci Bogurodzicy, trady-
cyjna muzyka ze Świętej Góry Athos 
i dzieła bizantyjskiego mistrza Ioan-
nisa Koukouzelisa

7.09.2019, sobota, godz. 20.30
Wrocław, NFM, Sala Główna

Israel Philharmonic Orchestra 
& Zubin Mehta

 | Mahler – III Symfonia
Wykonawcy

• Zubin Mehta – dyrygent; • Miho-
ko Fujimura – mezzosopran; • Chór 

NFM; • Agnieszka Franków-Żelazny 
– kierownictwo artystyczne Chóru  
NFM; •  Chór Chłopięc y NFM;  
• Małgorzata Podzielny – kierow-
nictwo artystyczne Chóru Chło-
pięcego NFM; • Israel Philharmonic  
Orchestra

Program
Gustav Mahler III Symfonia

8.09.2019, niedziela, godz. 16.30
Wrocław, kościół pw. św. Stanisława, 

św. Doroty i św. Wacława

Beatum incendium 
| Średniowieczne manuskrypty

Wykonawcy
• Pedro Memelsdorff – kierownictwo 
artystyczne; • Mala Punica

Program
Johannes Ciconia – motety; anoni-
mowe dzieła ze średniowiecznych 
manuskryptów (m.in. Codex Faenza 
i Buxheimer Orgelbuch) 

8.09.2019, niedziela, godz. 17.00
Legnica, Akademia Rycerska, 

Sala Królewska

Domenico Scarlatti 
– Ptolemeusz i Aleksander

Wykonawcy i program
Patrz: 6.09 – koncert w Szczawnie-
-Zdroju

8.09.2019, niedziela, godz. 19.30
Bardo, bazylika mniejsza 

Nawiedzenia NMP

Hymny Kościoła koptyjskiego
Wykonawcy i program

Patrz: 7.09 – koncert w Bielawie

8.09.2019, niedziela, godz. 20.00
Wrocław, kolegiata Świętego Krzyża

 i św. Bartłomieja

W cieniu Świętej Góry Athos
| Greek Byzantine Choir
Wykonawcy i program

Patrz: 7.09 – koncert w Krzeszowie

9.09.2019, poniedziałek, godz. 19.00
Wrocław, NFM, Sala Czarna

Baśnie. W poszukiwaniu tożsamości
– koncert w ramach MusMA

Wykonawcy
• Jessica Bäcklund – sopran; • Elin Lan-
nemyr – alt; • Love Tronner – tenor;  
• David Wijkman – baryton 
Stina Ekblad – narrator

Program
• Andrea Tarrodi Vintergatan (The 
Milky Way); • Aart Strootman Once 
Upon a Two Times Three; • Liesbeth 
Decrock I Am; • Jean-François Jung 
The Formidable Mill; • Krzysztof Rau 
Foam 

9.09.2019, poniedziałek, godz. 19.00
Bolesławiec, bazylika mniejsza

Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja

W cieniu Świętej Góry Athos 
| Greek Byzantine Choir
Wykonawcy i program

Patrz: 7.09 – koncert w Krzeszowie
Wstęp wolny

9.09.2019, poniedziałek, godz. 19.00
Oleśnica, bazylika mniejsza św. Jana

 Apostoła i Ewangelisty

Hymny Kościoła koptyjskiego
Wykonawcy i program

Patrz: 7.09 – koncert w Bielawie
Wstęp wolny

10.09.2019, wtorek, godz. 19.00
Wrocław, kolegiata Świętego Krzyża 

i św. Bartłomieja

Śródziemnomorska mozaika 
| chorał mozarabski

Wykonawcy
• Marcel Pérès – kierownictwo arty-
styczne; • Ensemble Organum

Program
Chorał mozarabski z udziałem maro-
kańskich śpiewaków z tradycji Samaa

11.09.2019, środa, godz. 19.00
Głogów, 

kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP

Śródziemnomorska mozaika 
| chorał mozarabski

Wykonawcy i program
Patrz: 10.09 – koncert we Wrocławiu

Wstęp wolny

12.09.2019, czwartek, godz. 19.00
Wrocław, kościół uniwersytecki pw. 

Najświętszego Imienia Jezus

Alessandro Scarlatti 
– dzieła odnalezione

Wykonawcy
• Paolo Da Col – dyrygent; • Odhecaton

Program
Alessandro Scarlatti Missa defuncto-
rum, Miserere, Magnificat 

12.09.2019, czwartek, godz. 19.00
Nowogrodziec, 

Centrum Kultury i Sztuki „Muza”

Pieśni z lasów i pól | Tradycyjna
polska muzyka ludowa

Wykonawcy
• Joanna Janik, Oliwia Łuszczyńska, 
Zofia Tarasiewicz, Feliksa Cierlik,  
Michalina Mrozik – śpiew; • Góral-
ski Teatr Pieśni „Dunawiec” ze Zby-
lutowa; • Zespół „Waliszowianie”  
z Nowego Waliszowa; • Zespół Łem-
kowski „Łastiwoczka” z Przemkowa; 
• Zespół „Gościszowianie” z Gości-
szowa
Henryk Dumin – prowadzenie 

Program
Tradycyjna polska muzyka ludowa

12.09.2019, czwartek, godz. 19,30
Kłodzko, kościół pw. Wniebowzięcia NMP

Weneckie inspiracje
Wykonawcy

• Andrzej Kosendiak – dyrygent;  
• Wrocław Baroque Ensemble

Program
Mikołaj Zieleński Offertoria et com-
muniones totius anni: Magnificat, 
Ecce Virgo concipice, Deus firma-
vit orbem terrae, Viderunt omnes 
fines terrae, Vox in Rama, Vidimus  

stellam eius,  Responsum accepit 
Symeon, Fantazja, In monte Olive-
ti, Salve festa Dies, Ascendit Deus, 
Spiritus Sanctus docebit vos, Vid-
eo caelos apertos, Benedictus sit  
Deus Pater

13.09.2019, piątek, godz. 19.00
Wrocław, NFM, Sala Główna

Vivaldi – Judyta triumfująca
Wykonawcy

• Giovanni Antonini – dyrygent;  
• Il Giardino Armonico; • Sonia Pri-
na – Judyta (kontralt); • Julia Lezh-
neva – Bagoas (sopran); • Mary- 
-Ellen Nesi – Holofernes (mezzoso-
pran); • Raffaella Milanesi – Abra 
(sopran); • Francesca Ascioti – Oza-
jasz / Ozias (kontralt); • Chór NFM;  
• Agnieszka Franków-Żelazny – kie-
rownictwo artystyczne Chóru NFM

Program
Antonio Vivaldi Juditha triumphans  
– oratorium RV 644

13.09.2019, piątek, godz. 19.00
Środa Śląska, 

kościół pw. św. Andrzeja Apostoła

Pieśni z lasów i pól | Tradycyjna 
polska muzyka ludowa
Wykonawcy i program

Patrz: 12.09 – koncert w Nowogrodźcu
Wstęp wolny

13.09.2019, piątek, godz. 19.00
Syców, kościół 

pw. św. św. Apostołów  Piotra i Pawła

Alessandro Scarlatti 
– dzieła odnalezione

Wykonawcy
• Paolo Da Col – dyrygent; • Odhe-
caton

Program
Alessandro Scarlatti Missa defuncto-
rum, Miserere, Magnificat 

14.09.2019, sobota, godz. 17.00
Wrocław, NFM, Sala Czerwona

Pieśni z lasów i pól | Tradycyjna 
polska muzyka ludowa
Wykonawcy i program

Patrz: 12.09 – koncert w Nowogrodźcu

14.09.2019, sobota, godz. 19.30
Krotoszyn, 

kościół pw. św. Jana Chrzciciela

Sud, sud – muzyczna podróż 
z Rzymu za Morze Śródziemne

Wykonawcy
• Giovanni Sollima – wiolonczela;  
• Michele Pasotti – teorba 

Program
Muzyka barokowa, folko-
wa i współczesna Połu-
dnia: • Giovanni Battista 
Costanzi Sinfonia B-dur 
na wiolonczelę i b.c. ;  
• Eliodoro Sollima Sona-
ta 1959 na wiolonczelę;  
• Giulio de Ruvo Romanel-
la, Ciaccona, Tarantella na 
wiolonczelę; • Bartolomé 
de Selma y Salaverde Fantasia V na 
wiolonczelę i b.c.; • Moj e bukura 
more (tradycyjna melodia albańska 
z Sycylii) na wiolonczelę; • Iannis  
Xenakis Kottos na wiolonczelę;  
• Zèzèzè (śpiew Ngòmbì z Afryki  
Ś r o d ko w e j )  n a  w i o l o n c z e l ę ;  
• Francesco Scipriani Toccata V na 

wiolonczelę i b.c.; • Giovanni Sol-
lima Lamentatio na wiolonczelę;  
• Santu Paulu (melodia tradycyjna  
z okolic Salento) na wiolonczelę i b.c.

Wstęp wolny

14.09.2019, sobota, godz. 20.00
Wrocław, kościół uniwersytecki 

pw. Najświętszego Imienia Jezus

Weneckie inspiracje
Wykonawcy i program

Patrz: 12.09 – koncert w Kłodzku

15.09.2019, niedziela, godz. 16.00
Wrocław, 

Synagoga pod Białym Bocianem

Sud, sud – muzyczna podróż 
z Rzymu za Morze Śródziemne

Wykonawcy i program
Patrz: 14.09 – koncert w Krotoszynie

15.09.2019, niedziela, godz. 18.30
Strzegom, bazylika mniejsza 

św. św. Apostołów Piotra i Pawła

Weneckie inspiracje
Wykonawcy i program

Patrz: 12.09 – koncert w Kłodzku
Wstęp wolny

15.09.2019, niedziela, godz. 19.00
Wrocław, NFM, Sala Główna

Summertime – Porgy and Bess
Wykonawcy

•  Wayne Marshall – dyr ygent;  
• Kevin Short – Porgy (baryton);  
• Indira Mahajan – Bess (sopran);  
• Angela Renée Simpson – Sere-
na, Maria (sopran); • Ronald Samm  
– Sportin’ Life, Jake (tenor); • Hert-
fordshire Chorus; • David Temple   
– kierownictwo artystyczne Hert-
fordshire Chorus; • NFM Filharmo-
nia Wrocławska 

Program
George Gershwin Porgy and Bess  
– opera w wersji koncertowej

WYDARZENIE 
TOWARZYSZĄCE

14.09.2019, sobota, godz. 15.30
Wrocław, NFM, Sala Czarna

Program
Wprowadzenie do kon-
certu Pieśni z lasów i pól 
| Tradycyjna polska mu-
z yka ludowa  – w ykład 
Henryka Dumina Pieśni 
z praczasu w przekazie 
współczesnym. Bezpłat-
ne wejściówki na to wy-
darzenie do odebrania  
w kasie NFM. 

Bilety na koncerty festiwalowe 
są do nabycia 

w kasach NFM i na 
www.nfm.wroclaw.pl

Organizator zastrzega sobie  
możliwość dokonania zmian  

w programie.

54. Międzynarodowy Festiwal 

Wratislavia Cantans 
im. Andrzeja Markowskiego

Południe
6-15 września 2019

Wrocław i Dolny Śląsk

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

Celem przedsięwzięcia jest z jed-

nej strony pomoc w utrzymaniu i roz-

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

natem mieszkańca wrocławskiego zoo.  
Tytułowe okapi jest symbolem akcji, 
ale na „przytulenie” czeka bardzo wie-

le zwierząt, a każde wsparcie jest dla 
ogrodu cenne. 

– Popieram tę inicjatywę z entu-

zjazmem – mówi prezes wrocławskie-

go zoo Radosław Ratajszczak – bo 
w ten sposób ogród promuje gmi-
nę, a gmina – ogród. Zoo oddziału-

je nie tylko w mieście, w którym się 

znajduje! Do nas przyjeżdżają ludzie 
nawet z Australii… A gdy ruszyło 
największe w Europie Afrykarium, 
liczba odwiedzających 
ogród wzrosła gigan-

tycznie. I każdy z nich 
może zobaczyć, że – na 
przykład – surykatkami 
opiekuje się gmina X,  
a żyrafą – gmina Y. 
Przy wybiegach „przytulonych” zwie-

rząt znajdują się bowiem tablice z in-

formacjami o gminie, która miesz-

kańca wybiegu „przytuliła”.

A jest kogo „przytulać”! Wro-

cławskie zoo – najstarszy i najwięk-

szy ogród zoologiczny w Polsce – 
jest domem dla około 
15 tysięcy zwierząt, re-

prezentujących ponad 
1160 gatunków. 

– Pragniemy two-

rzyć zoo przyjazne za-

równo dla zwierząt, jak 
i dla naszych ludzkich gości – mówi 
prezes Ratajszczak. I ta filozofia zna-

komicie wpisuje się w akcję „Gmino,  
przytul okapi”, bowiem 
wsparcie gmin to pomoc  
w utrzymaniu i rozwoju te-

go niezwykłego miejsca. 
Symbolem naszej 

wspólnej akcji jest okapi  
– wielka atrakcja wrocław-

skiego zoo. Okapi to jeden 
z najbardziej tajemniczych 
ssaków na świecie, istnieje 
tylko kilka zdjęć zrobionych mu w na-

turalnym środowisku automatycznym 
aparatem fotograficznym uruchamia-

nym fotokomórką. Niezwykle rzadkie, 
zagrożone wyginięciem zwierzę żyje 
na małym terytorium, w niedostęp-

nych, wilgotnych lasach równikowych 
Demokratycznej Republiki Konga,  
w rejonach Uele, Ituri i Aruwimi,  
a ogrody zoologiczne są dla „leśnej 

żyrafy”, jak inaczej nazy-

wa się okapi, jedną z szans 
na przetrwanie. 

„Przytulenie” przez 
gminę mieszkańca zoo 
to także wsparcie miej-
sca, które służy zachowa-

niu biologicznej różno-

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

Gmino! Przytul któregoś z miesz-

kańców wrocławskiego zoo! Przy  
jego wybiegu stanie tablica informu-

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

wę z wagi chronienia braci naszych 
mniejszych.

Anita Tyszkowska 

– redaktorka naczelna „Gminy Polskiej. 

Krajowego Przeglądu Samorządowego” 

Radosław Ratajszczak 

– prezes ZOO Wrocław Sp. z o.o. 

Gmino, przytul okapi!

Włodarze gmin zainteresowani akcją „Gmino, przytul okapi” 
kontaktować się mogą z sekretariatem ZOO Wrocław Sp. z o.o.  
– tel. 71 348 30 24, fax 71 348 37 68.
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Rozmowa  
z JANEM WĘGLOWSKIM, 
tłumaczem, satyrykiem, 
bibliotekarzem,  
aktorem Wrocławskiego  
Teatru Komedia…

– Pisząc, z kim rozmawiam, 
wymienić muszę wiele zawodów, 
bowiem na życiowej drodze pana 
są i biblioteki, i teatr Kalambur,  
i kabaret, i radio, i muzyka, i dzie-
siątki – jeśli nie setki – tekstów 
piosenek i tekstów kabaretowych, 
a to i tak nie wszystko… Rodzi 
się więc pytanie: kim pan właś-
ciwie jest?

– Ja to sobie tak dzielę – z jed-

nej strony rzeczywiście całe życie 
pracowałem jako bibliotekarz w po-

ważnych bibliotekach – Ossoline-

um, Bibliotece Uniwersyteckiej we 
Wrocławiu, a z drugiej ciągnęło mnie 
gdzieś poza ten tak bardzo uroczy 
świat, uporządkowany, pachnący 
starymi książkami, w świat sztuki,  
w świat artystyczny… Było coś, co 
kazało mi robić inne niż biblioteczne 
rzeczy. Niestety, cały czas po amator-
sku – czego się nie chwyciłem, to ta 
droga była amatorska, ale jakieś tam 
drobne sukcesy są.

– Nazywa pan „drobnymi suk-
cesami” współpracę z Kalambu-

rem, Studiem 202, Trójką, telewi-
zją czy Wrocławski Teatr Piosenki, 
komponowanie piosenek, pisanie 
tekstów – a to tylko fragment pana 
życiowej drogi… No cóż, jak zwał, 
tak zwał – w sumie trafił pan na 
ową drogę artystyczną.

– Sądzę, że to wynika z tego, że 
moi rodzice – wspaniali rodzice! –  
byli bardzo różni: mój ojciec był 
człowiekiem niezwykle uporządko-

wanym, takim typowym c.k. urzęd-

nikiem, a moja mama, nauczycielka 
rysunku, miała w sobie gen luzu… 
Wydaje mi się, że ja po równo odzie-

dziczyłem te dwa geny.
– Nic więc dziwnego, że nie tak 

dawno zadebiutował pan jako ak-

tor w Komedii, mówiąc zresztą 
własny tekst. Gra pan bowiem 
główną rolę w Antonina Proházki 
„Z twoją córką? Nigdy!” – sztuce, 
którą pan przetłumaczył.

– Wymyśliłem sobie kiedyś, że 
poszukam jakichś komedii – bo 
świat jest zbyt poważny, aby do-

kładać się doń ze swoja powagą – 
i poprzez czeską agencję DILIA,  
czyli odpowiednik polsk iego  

ZAiKS-u, dostałem trzy kome-

die Antonina Proházki. Skontak-

towałem się z nim, powiedział, że 
go to interesuje, przetłumaczyłem, 
wysłałem autorowi… Powiedział, 
że nie zna polskiego, więc wierzy 
mi na słowo. Zaniosłem więc tekst 
do Wojtka Dąbrowskiego, współ-
dyrektora Wrocławskiego Teatru 
Komedia, który tekst przeczytał  
i następnego chyba dnia do mnie 

zadzwonił, mówiąc: Będziemy to 
robić. Ogromnie się ucieszyłem!  
A on po kilku dniach zadzwonił  
i zapytał: A co byś powiedział, 
żeby w tej sztuce zagrać? Prawie 
oszalałem ze szczęścia! To fanta-

styczne uczucie, naprawdę! Wojtek 
bardzo nade mnę pracował i dzię-

ki temu mogę powiedzieć, że rze-

czywiście jakoś tam się wyrobiłem.  
A kiedy Proházka przyjechał tu do 
nas, rok prawie 
po premierze, to 
tekst zaakcepto-

wał, mówiąc, że 
wprawdzie nie 
zna języka pol-
skiego, ale jest 
spokojny, że wszystko gra, bo pub-

liczność polska śmieje się w tych sa-

mych miejscach, co czeska.
– Z Antoninem Proházką połą-

czyła pana przyjaźń…
– Tak, przysłał mi nie 

tak dawno pudełeczko  
z piętnastoma miniaturo-

wymi wydaniami swoich 
sztuk i budzikiem… A po-

tem zatelefonował i opo-

wiedział mi historię bar-
dzo zabawną: otóż takie 
samo pudełeczko chciał 
wysłać innemu znajome-

mu. Pani na poczcie bierze pude-

łeczko i mówi: Ale tam coś tyka!  
I nagle policja, wykwaterowali 
cztery kwartały, biega facet w ska-

fandrze antywybuchowym. Akcja  

antyterrorystyczna jak z filmu! 
Pudełeczko rozpakowane, policja 
wszystko przegląda. A kiedy już się 
zamieszanie uspokoiło, powiedzieli 
po prostu, żeby budzik wysyłać bez 
baterii. I podsumował na koniec: 
Jeszcze nigdy tylu policjantów nie 
miało w rękach moich książek!

– Świetny materiał na komedię!  
A jak się pan czuje jako aktor te-
atralny? To był wszak w tej roli 

debiut…
– Cóż, mu-

szę powiedzieć, 
że przed spek-

taklem zawsze 
mam tremę, za-

chowuję się tro-

szeczkę jak powstaniec, który przy-

gotowuje się do akcji i nic nie je, bo 
jak będzie postrzał w żołądek, to że-

by nie było powikłań, ale potem, jak 
wchodzę na scenę, zupełnie o tym 

zapominam – i to jest fan-

tastyczna frajda! Nie wiem, 
jak długo będę grał, bo się 
starzeję, ale mam nadzie-

ję, że to czas jakiś potrwa.
– A te brawa na koniec, 

owacje na stojąco – wiem, 
że tak się spektakl „Z two-
ją córką? Nigdy!” zawsze 
kończy.

– To przede wszystkim ukłon  
w stronę autora, reżysera, wszyst-
kich koleżanek i kolegów, i na ko-

niec – moja satysfakcja.
Rozmawiała Anita Tyszkowska

Wiele dróg…

Jan Węglowski z Aleksandrą Zienkiewicz – w spektaklu „Z twoją córką? Nigdy!”
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Rynkowy 
bigos
»	Jesteśmy trzeci w UE pod 

względem ilości posiadanych 
przez obywateli pieniędzy w go-

tówce w porównaniu z wielkoś-

cią gospodarki. Jak podaje NBP, 
aż 215 mld zł w banknotach i bi-
lonie krąży po kraju.
»	Niekorzystne zmiany de-

mograficzne dotyczą 3/4 pol-
skich województw. Są jednak 
miejsca, gdzie jest nas co-

raz więcej. W ostatnim roku 
przybyło mieszkańców w wo-

jewództwach małopolskim, 
mazowieckim, pomorskim  
i wielkopolskim.
»	Najcenniejsze k luby 

sportowe świata według mie-

sięcznika „Forbes” to: Dallas 
Cowboys (futbol amerykański, 
wartość 5 mld dolarów), New 
York Yankees (baseball, war-
tość 4,6 mld dolarów) i Real 
Madryt (piłka nożna, wartość 
4,24 mld dolarów).
»	Kary f inansowe od  

40 tys. zł do ponad 300 tys. zł 
nałożył śląski NFZ na szpitale, 
w których doszło do nieprawid-

łowości w opiece nad pacjen-

tami w szpitalnych oddziałach 
ratunkowych.
»	Według danych GUS, 

szara strefa w Polsce stanowi-
ła 13,3 proc. PKB w 2014 r.,  
a w latach 2011-2014 było to 
średnio 13 procent. Z kolei sza-

cunki Ernst & Young mówią 
o 12,4 proc. PKB w 2014 r., 
a 12,9 proc. średnio w latach 
2011-2014. Jeszcze inaczej pre-

zentują się dane Instytutu Ba-

dań nad Gospodarką Rynkową. 
Te mówią, że szara strefa stano-

wiła 19,5 proc. PKB w 2014 r., 
19,2 proc. w 2015 r., 19,7 proc. 
w 2016 r. (19,9 proc. średnio  
w latach 2011-2015).
»	Najwięcej tuż po studiach 

zarabiają informatycy. Jak po-

dała „Rzeczpospolita”, powołu-

jąc się na badanie Ekonomicz-

ne Losy Absolwentów, najlepsi 
mogą liczyć nawet na 10 tys. zł 
brutto. Wysoko plasują się też 
absolwenci górnictwa i geologii 
(ok. 7 tys. zł).
»	BitMarket – najstarsza 

polska giełda kryptowalut – 
ogłosiła upadek. Klienci straci-
li 2,3 tys. bitcoinów, czyli około 
60 mln zł.

Do rynkowego garnka zaglądał

Damian Bukowiecki
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Targi Dziedzictwo 
„Zabezpieczenie dziedzictwa 
dla przyszłych pokoleń”  
są wydarzeniem, które  
ma na celu przybliżenie 
problemu, jakim jest 
zabezpieczenie dziedzictwa 
kulturowego całego naszego 
narodu dla przyszłych pokoleń.

Targi Dziedzictwo to jedno z naj-
ważniejszych i unikalnych w Polsce 
wydarzeń, podczas którego spotyka-

ją się archiwiści, muzealnicy, biblio-

tekarze, konserwatorzy zabytków 
oraz eksperci z dziedziny kultury. 
Miejsce spotkania i jego  
historia sprzyjają wymia-

nie wiedzy i doświad-

czeń. Podczas dwóch dni 
targowych będzie okazja 
do uczestnictwa w wielu 
prelekcjach, wykładach, 
dyskusjach. Oczywiście 
to także szansa do zazna-

jomienia się z ofertę pol-
skich i zagranicznych wystawców 
oraz możliwość wzięcia udziału  
w specjalistycznych warsztatach.

Tegoroczna, druga edycja tar-
gów w nowej formule odbędzie się  
od 10 do 11 października w Kra-

kowie. Wystawcy, prelegenci, zwie-

dzający spotkają się w Klasztorze 
Franciszkanów. Bo właśnie tam,  
w aulach XIII-wiecznego klasztoru 
oraz w jego krużgankach, odbywać 
się będą targi, których podstawowym 
celem jest przybliżenie problemu, ja-

kim jest zabezpieczenie dziedzictwa 
kulturowego.

Do Targów Dziedzictwo w Kra-

kowie zostało więc jeszcze trochę 
czasu, ale już teraz warto podjąć 
decyzję o uczestnictwie w tej wy-

jątkowej imprezie. Tym 
bardziej, że wsparcia me-

rytorycznego udziela wie-

le znanych i szacownych 
instytucji. Wśród nich 
m.in.: Archiwum Akt No-

wych, Instytut Pamięci 
Narodowej, szereg archi-
wów państwowych, Sto-

warzyszenie Archiwistów 
Polskich, Biblioteka Uniwersytecka  
we Wrocławiu, Muzeum Tatrzańskie  
w Zakopanem, Muzeum Krakowa,  

Mu z e u m  Rom a nt y z mu  
w Opinogórze, Biblioteka Ja-

giellońska, Narodowy Insty-

tut Dziedzictwa, Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna w Opolu, 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich, Uniwersytet Papie-

ski Jana Pawła II w Krakowie.
W tym roku organizatorzy 

chcą również zwrócić szcze-

gólną uwagę na rolę samo-

rządów w zabezpieczaniu śladów 
naszej przeszłości. Włodarze ma-

łych ojczyzn już obecnie robią dużo,  
by to, co było, nie zniknęło bezpo-

wrotnie. Zawsze warto jednak robić 
jeszcze więcej, poznawać nowe spo-

soby, dzielić się doświadczeniami  
z innymi.

Program Targów Dziedzictwo jest 
naprawdę bardzo bogaty. Między in-

nymi będzie okazja, by poznać praw-

ne (i nie tylko) przepisy związane  
z udostępnianiem informacji o za-

sobie archiwów państwowych w in-

ternecie. Jednym z tematów będą 
też osobiste archiwa cyfrowe oraz 
indywidualne praktyki i narzędzia 
zarządzania zasobami cyfrowymi. 

Będzie szansa na poznanie najnowo-

cześniejszych rozwiązań digitaliza-

cyjnych. Dowiemy się też, jak zbudo-

wać skuteczną strategię zarządzania 
dziedzictwem w erze cyfryzacji.  
Poznamy sposoby szacowania zaso-

bów lokalnego dziedzictwa oraz me-

tody oddolnego tworzenia baz da-

nych i archiwów. Dowiemy się od 
najlepszych fachowców o innowacyj-
nych metodach dokumentacji zabyt-
ków, ale także o ich zabezpieczaniu.

Więcej o Targach Dziedzictwo, 
których organizatorami są Klasz-

tor Franciszkanów w Krakowie oraz 
firma skanowanie.pl z Raszyna,  
dowiedzieć się można na stronie  
www.targidziedzictwo.pl.  (tmt)

Technologia w służbie historii

na informowaniu klientów o swoich 
produktach, a nie możliwościach sa-

modzielnego inwestowania na rynku 
kapitałowym.

Pewnym problemem jest rów-

nież to, że aby zostać inwestorem 
na rynku akcji czy obligacji, trzeba 
przejść przez wiele żmudnych pro-

cedur. Być może jakimś ułatwie-

niem okażą się aplikacje mobil-

ne, ale na razie jest to kłopotliwe.  
Pojawiają się w związku z tym przy-

puszczenia, że sporo inwestorów bę-

dzie wybierać rynek nieregulowany, 
na którym zawieranie transakcji bę-

dzie prostsze. Z drugiej strony zapew-

ne częściej będziemy mieli na nim  
do czynienia z fake newsami.

Co zatem mogą robić spółki, 
aby przyciągać inwestorów indy-

widualnych? Bardzo ważne jest bu-

dowanie z nimi odpowiednich re-

lacji. Służą temu m.in. serwisy 
relacji inwestorskich. Dla inwesto-

rów indywidualnych są one często 
podstawowym źródłem informacji  
o spółkach, dlatego należy przy-

wiązywać dużą wagę do tego, żeby  
zawierały wartościowe treści i były  
przyjazne dla użytkowników.  (uou)

Niewiedza rodzi strach

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych cały czas jest dla wielu wielką tajemnicą… 

Udział inwestorów 
indywidualnych  
w polskim rynku kapitałowym 
jest bardzo mały.  
Wynika to przede wszystkim 
z niskiej świadomości 
jego istnienia i sposobu 
funkcjonowania, a także  
z tego, że w ostatnich latach 
rozczarowuje on, jeżeli chodzi  
o osiąganie zysków.

– Wiadomo, że na rynku kapita-

łowym są ci, którzy szukają zysku  
i ewentualnie powiązanego z tym ry-

zyka. Natomiast jeśli tych zysków 
nie ma i można porównywalne stopy 
zwrotu osiągnąć na przykład inwe-

stując w obligacje czy wręcz mając 
pieniądze na rachunku bankowym, 
to trudno oczekiwać, żeby mnóstwo 
ludzi koniecznie chciało swoje pienią-

dze akurat lokować na rynku kapitało-

wym – mówi w wywiadzie dla agencji 
informacyjnej infoWire.pl Mirosław 
Kachniewski, prezes Stowarzyszenia 
Emitentów Giełdowych.

Należy też zauważyć, że wiedza 
Polaków o rynku kapitałowym jest ra-

czej niewielka i rzadko mamy okazję 
ją poszerzać. Jeżeli chcemy pomno-

żyć pieniądze, zwykle udajemy się do 
banku. A bankom rzecz jasna zależy 
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Panie i Panowie 

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

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

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

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

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

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

Zapraszamy do współpracy!

Z poważaniem
Redakcja „Gminy Polskiej. Krajowego Przeglądu Samorządowego”

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

redakcja@gminapolska.com
www.gminapolska.com
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Kiedy to wszystko się zaczęło? 
Dawno, dawno temu. Dokładnie 
10 lipca 1865 roku otwarto we 
Wrocławiu ogród zoologiczny. 
Zwiedzający mogli obejrzeć 
189 zwierząt. Na ciekawskich 
czekały m.in. lwy, niedźwiedzie, 
wielbłądy, daniele i lamy.  
Była też jedna zebra.

Ponieważ narodziny wrocław-

skiego zoo to dość odległy już czas, 
przypomnę więc, że dokładnie  
w tym samym roku, kiedy nad Odrą 
uruchomiono ogród zoologiczny,  
w Warszawie odbyła się prapremie-

ra „Strasznego dworu” Stanisława 
Moniuszki, Katowice otrzymały 
prawa miejskie, za oceanem trwa-

ła wojna secesyjna, w Niemczech 
powstał koncern chemiczny BASF, 
w Teatrze Forda w Waszyngtonie 
zastrzelono prezydenta Abrahama 
Lincolna, miłośnicy książek otrzy-

mali „Alicję w Krainie Czarów”,  
a w Wiedniu odbyła się premiera 
VIII Symfonii „Niedokończonej” 
Franza Schuberta. 

Wróćmy jednak do wrocławskie-

go zoologu… 
Ogród powiększał swoją kolekcje 

dość szybko. Już w roku 1875 miał 
800 lokatorów – w tym słonia Teo-

dora odkupionego od londyńskiego 
zoo. Na wybiegu pojawił się rów-

nież jeleń przekazany przez księ-

cia Czartoryskiego i ryś od hrabie-

go Pusłowskiego. Warto 
wiedzieć, że przed I woj-
ną światową zoo w Breslau 
zaliczano do wiodących 
światowych placówek. 
Niestety, powojenny kry-

zys gospodarczy spowodo-

wał zlikwidowanie ogrodu  
w roku 1921. Jednak 
dzięki miejscowej spo-

łeczności ponownie ot-
warto go w roku 1927, a w latach 
1936-1937 zoo zmodernizowano  
i powiększono. Powstały między in-

nymi wybiegi dla niedźwiedzi, uwa-

żane wówczas za najlepsze na świecie. 
Kolejna wojna w latach 1939–1945 
nie oszczędziła niestety ogrodu.  
W maju 1945 roku większość zwie-

rząt zginęła, a budynki legły w gru-

zach. Tuż przed ponownym otwar-
ciem, które nastąpiło 18 lipca 1948 
roku, zoo miało zaledwie 269 zwie-

rząt, w tym tylko 65 „poniemieckich”. 
Dziś ogród jest domem dla około  
15 tysięcy zwierząt 1160 gatunków.

I zwierzaków we wrocławskim 
ogrodzie jest coraz więcej. Ostat-

nie sukcesy pracowników 
ogrodu to m.in. narodzi-
ny manuli – dzikich kotów  
z Azji. Manule przyjecha-

ły do Wrocławia rok temu 
i zamieszkały na nowo po-

wstałym, zaprojektowa-

nym specjalnie dla nich, 
wybiegu. W maju zabie-

gi pracowników zoo przy-

niosły efekty, bo po roku 
doczekano się nie tylko przychów-

ku, ale powiódł się również jego od-

chów. Pięć kociąt – dwa samce i trzy 
samice – powiększyło kocie stado. 
Fachowcy twierdza, że to wielki suk-

ces, bo śmiertelność małych manuli 
jest bardzo duża. W naturze to około 
68 procent, w ogrodach zoologicz-

nych jest podobnie. Sukces Wroc-

ławia podkreślają dane – spośród  
23 ogrodów zoologicznych w Euro-

pie, które hodują manule, odchowano 
kocięta tylko w trzech, w tym właś-

nie w stolicy Dolnego Śląska.
Jeszcze w latach 90. XX wieku  

populacja tych kotów była bezpiecz-

na. Jednak od 2002 r. 
uznaje się je za nara-

żone na wyginięcie. 
Powodem jest głów-

nie działalność czło-

wieka, czyli powsta-

wanie nowych osiedli ludzkich  
i sprowadzanie zwierząt domowych 
– bydła, trzody, psów czy kotów.  
W konsekwencji pojawiły się tam 
również choroby wcześniej niespo-

tykane, na które manule w żaden 
sposób nie są odporne, a które są 
dla nich wręcz zabójcze, zwłaszcza 
dla młodych. Z ciekawostek warto 
dodać, że manule to koty o najle-

piej rozwiniętej mimice, co czyni je 
fascynującymi podczas obserwacji. 
Warto to sprawdzić.

Kolejny sukces hodowlany  
z ostatnich tygodni to we wroc-

ławskim zoo powitanie na świecie  
samiczki danieli mezopotamskich. 

– Mała czuje się bardzo dobrze, 
przybiera na wadze. Jej główną die-

tą jest mleko matki, ale zaczyna już 
próbować trawy czy siana. Podąża 
też już za matką i stadem, więc moż-

na ją coraz częściej zobaczyć na wy-

biegu. A trzeba wiedzieć, że daniele 
mezopotamskie to płochliwe zwie-

rzęta, zupełnie inne 
niż europejskie. Dlate-

go też wybieg jest du-

ży i jego zagospoda-

rowanie odzwierciedla 
środowisko życia tych 

zwierząt – zwalone drzewa, liczne 
kryjówki, żeby miały się gdzie scho-

wać i gdzie uciekać, kiedy się spło-

szą. Więc gdy rodzi się maluch, czę-

sto nie widać go przez kilka tygodni, 
ponieważ matka go ukrywa – mówi 
Łukasz Karolik, opiekun zwierząt  
z wrocławskiego zoo.

Daniele mezopotamskie można 
spotkać w 25 ogrodach zoologicz-

nych na świecie, gdzie żyje niemal 
połowa całkowitej populacji tego 
gatunku – 341 osobników. W Czer-
wonej Księdze Zagrożonych Gatun-

ków IUCN mają status zagrożonych 
wyginięciem. 

(ttt)

Narodziny na urodziny

Dawna twierdza niedźwiedzi – zdjęcie z 1905 roku 

Manule to koty o najlepiej rozwiniętej mimice, co czyni je fascynującymi podczas obserwacji. Warto to sprawdzić 
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W NUMERZE

Czernica 6

Dobromierz 6

Kłodzko – gmina 8

LGD Ślężanie 2

Olesno 7

Polanica-Zdrój 10

Starostwo Powiatowe w Oławie 7

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 5

Wisznia Mała 9

Wrocław – Narodowe Forum Muzyki 4, 12

Żmigród 8


