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Jedno miasto, wiele kultur. Tak przed laty zrodził się pomysł tego niezwykłego spotkania.  
W tym roku Łódź (od 20 do 22 marca) po raz kolejny gościć będzie wydarzenie wspierające ideę 
poznawania świata, ludzi i obyczajów. Targi Turystyczne „Na Styku Kultur” to jednocześnie miejsce 
kulturotwórcze i biznesowe, a też szansa na spotkanie z wybitnymi podróżnikami i odkrywcami. 
To również okazja do promocji gmin, miast, regionów. Redakcja „Gminy Polskiej. Krajowego 
Przeglądu Samorządowego” po raz kolejny objęła wydarzenie patronatem medialnym.

Tu zbudować dom…

Naprawdę szczęśliwa gmina

Gmina Wisznia Mała (na zdjęciu panorama Wiszni Małej)  
jest swoistą bramą Dolnośląskiej Krainy Rowerowej,  
którą tworzy wiele gmin położonych na Wzgórzach Trzebnickich,  
wzdłuż Doliny Baryczy, pięknych, zróżnicowanych i malowniczych 
terenów, które są do odkrycia przez wielu jeszcze 
rowerzystów i pasjonatów aktywnej turystyki.

– Od jakiegoś czasu nasze priorytety są niezmienne, bowiem  
z jednej strony są to rozwój osadnictwa i rozwój przemysłu  
– uśmiecha się wójt gminy Radwanice PAWEŁ PIWKO –  
ale z drugiej strony chcemy zapracować sobie na tytuł ekogminy.  
Mocny nacisk kładziemy na zmniejszanie emisji dwutlenku 
węgla i inwestycje proekologiczne. 

Dla Powiatu Oławskiego pielęgnowanie tradycji i historii zawsze było istotne – w Oławie przez kilkadziesiąt 
lat mieszkał syn króla Jana III Sobieskiego oraz jego wnuczka Maria Klementyna. W 1719 roku odbył się  
ślub królewskiej pary – rodowitej oławianki Marii Klementyny Sobieskiej z Jakubem Franciszkiem 
Edwardem Stuartem. Trzysta lat później, 26 i 27 września 2019 roku, samorząd Powiatu Oławskiego 
wraz z partnerami zorganizowali jubileusz tego wydarzenia. Na zdjęciu (od lewej) starosta oławski 
ZDZISŁAW BREZDEŃ oraz hrabia PIOTR PINIŃSKI – potomek rodu Sobieskich i Stuartów.

Dobre ziemie do życia
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Inspiracje  
i nieoczywiste pomysły

Pieniądze wykorzystać
jak najlepiej
– Teraz sytuacja finansowa Powiatu Dzierżoniowskiego jest na tyle 
dobra, że zwiększamy kapitał zakładowy szpitala, staramy się  
nie zakłócać pracy placówki i myślimy nawet o inwestycjach,  
które w konsekwencji zmienią go w szpital nowocześniejszy  
– podkreśla starosta dzierżoniowski GRZEGORZ KOSOWSKI. 7
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Mity, fakty, opowiastki
Prezydent Sieradza Paweł Osiewała  

(53 lata) stanął prze sądem oskarżony  

o nieumyślne spowodowanie wypadku 

i ucieczkę z miejsca zdarzenia, a chodzi 

o dramatyczne wydarzenie z marca 

ubiegłego roku. Samorządowiec 

wyjeżdżał autem z osiedlowej drogi  

na ul. Jana Pawła II, potrącił emerytkę  

i odjechał, jakby nic się nie stało. Starsza 

pani sama się podniosła, dzielnie poszła 

jeszcze na mszę, a po nabożeństwie 

opowiedziała o wszystkim swojej córce, 

która zawiadomiła o zdarzeniu policję. 

Na podstawie zapisu z kamer udało się 

ustalić właścicielkę SUV-a, ale zamiast 

kobiety na wezwanie w komendzie 

policji stawił się jej mąż, prezydent 

Sieradza, a czas i miejsce wypadku nie 

pozostawiały wątpliwości, że to właśnie 

on siedział wtedy za kierownicą toyoty. 

„Nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego nie 

zauważyłem poszkodowanej i byłem  

na tyle nieuważny, że nie widziałem,  

jak się przewraca. To nie miało prawa  

się zdarzyć” – napisał prezydent  

w specjalnym oświadczeniu. Policjanci 

ukarali go wówczas mandatem  

w wysokości 300 zł, co oburzyło m.in. 

rolników z AgroUnii, którzy w proteście 

okleili auto pani prezydentowej folią. 

Sprawą ponownie zajęli się śledczy, 

co zakończyło się aktem oskarżenia 

i procesem w sądzie. Wprawdzie 

prezydent Osiewała zaproponował 

jeszcze przed rozpoczęciem procesu 

mediację, ale nie zgodziła się na nią 

poszkodowana kobieta, podnosząc,  

iż sprawca nawet jej nie przeprosił.  

Paweł Osiewała przyznaje się do 

nieumyślnego spowodowania wypadku.  

Dolną granicą kary w przypadku 

spowodowania wypadku jest jeden 

miesiąc pozbawienia wolności,  

a ponieważ podejrzany uciekł z miejsca 

zdarzenia, granica ta zwiększona jest  

o kolejny miesiąc więzienia.  

Piątego marca Sąd Rejonowy  

w Sieradzu uznał Pawła Osiewałę, 

którego nie było na sali sądowej, za 

winnego potrącenia starszej kobiety 

i wymierzył mu karę ośmiu miesięcy 

pozbawienia wolności z zawieszeniem 

na okres dwóch lat, trzyletni zakaz 

prowadzenia pojazdów mechanicznych 

oraz nawiązkę w wysokości 10 tys. zł na 

rzecz pokrzywdzonej. Ponadto Paweł 

Osiewała musi pokryć koszty i opłaty 

sądowe. Przypomnijmy, że prokuratura 

chciała siedmiu miesięcy pozbawienia 

wolności. Wyrok nie jest prawomocny, 

ale jeśli się uprawomocni, Paweł 

Osiewała przestanie być burmistrzem.

• • •

Wójt gminy Zgierz (woj. łódzkie)  

Barbara Kaczmarek (58 lat) zmarła 

po pobiciu, a podejrzanym jest jej 

34-letni syn, który nie przyznaje się 

do winy. Kobietę w stanie krytycznym 

z rozległymi obrażeniami głowy 

przywieziono do szpitala o trzeciej 

w nocy, a biegły z zakresu medycyny 

sądowej nie pozostawił wątpliwości, 

że powstałe obrażenia nie mogą 

być spowodowane przez samą 

pokrzywdzoną, lecz są konsekwencją 

pobicia. Barbara Kaczmarek była wójtem 

gminy Zgierz od roku 2014, była też 

pierwszą kobietą, którą wybrano  

w tej gminie na to stanowisko.

• • •

Burmistrz Niemczy Jarosław Węgłowski  

chciał dobrze wypaść przed premierem,  

dlatego tuż przed jego wizytą 

zdecydował o odświeżeniu sali 

posiedzeń, w której miało dojść  

do konferencji z Mateuszem 

Morawieckim. Problem w tym,  

iż podczas tego swoistego remontu 

zamalowano pochodzący z roku 1971 

fresk Marka de Gache, a zdaniem 

burmistrza w ten sposób ów fresk  

– teraz zamalowany na biało – został 

odnowiony. Miejscy radni nie kryją 

oburzenia i chcą, aby sprawie przyjrzał 

się wojewódzki konserwator zabytków. 

Fresk nie był zdefiniowany jako zabytek, 

ale budynek ratusza jest wpisany  

do rejestru zabytków. A burmistrz?  

Cóż, chyba stracił zdrowy rozsądek. 

• • •

Wiceprezydent Chełma Daniel 

Domoradzki poprosił o dymisję  

po tym, jak do mediów wyciekły 

nagrania z jednej ze studniówek. 

Na filmikach widać, jak pije alkohol 

z maturzystami, a w chełmskim 

magistracie był odpowiedzialny za 

oświatę, dlatego też szkoły zapraszały 

go na organizowane przez nie bale. 

Komitety organizacyjne zapraszały 

wiceprezydenta Chełma, który 

uczestniczył w kilku takich imprezach  

– był m.in. na studniówkach  

w I Liceum Ogólnokształcącym,  

IV Liceum Ogólnokształcącym  

oraz Zespole Szkół Energetycznych  

i Transportowych, gdzie nagrano 

komórką filmik, na którym widać Daniela 

Domoradzkiego pijącego alkohol  

z młodzieżą. Samorządowiec  

nie dość, że walił gorzałę z nastolatkami,  

to jeszcze kazał sobie polewać. 

 „Takiego zachowania nie mogę tolerować 

i akceptować” – powiedział prezydent 

Chełma Jakub Banaszek, który odwołał 

swego zastępcę. Dymisja miała skutek 

natychmiastowy. Daniel Domoradzki 

poprosił o odwołanie, argumentując 

swoją decyzję względami zdrowotnymi. 

Prezydent powołał już nowego zastępcę, 

którym została dotychczasowa dyrektor 

departamentu oświaty Dorota Cieślik. 

Daniel Domoradzki był wiceprezydentem 

Chełma od 31 października 2019 roku  

i był trzecią osobą na tym stanowisku  

w trwającej zaledwie półtora roku 

kadencji nowych władz miasta.

• • •

Mieszkańcy Bałtowa (Świętokrzyskie) 

w referendum opowiedzieli się 

większością głosów za odwołaniem 

tutejszej rady gminy przed upływem 

kadencji. Z inicjatywą zorganizowania 

referendum wystąpiła grupa 

mieszkańców – w tym m.in. radni 

sprzyjający wójtowi Hubertowi Żądle – 

którzy uważali, że może to być sposób 

na zakończenie konfliktu w gminie 

pomiędzy włodarzem a radnymi 

Przełomu Bałtowskiego,  

którzy mają większość w radzie.  

Grupa inicjatywna wśród postulatów 

przemawiających za koniecznością 

zorganizowania referendum wskazała 

m.in.: lobbing radnych na rzecz 

wybranych przedsiębiorców,  

konflikt interesów prywatno-rodzinno- 

-zawodowych z samorządowymi  

i brak zaangażowania radnych  

w rozwiązywanie  

problemów finansowych gminy.

• • •

Rada Powiatu Jeleniogórskiego wystąpi 

z wnioskiem do Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji o zmianę 

nazwy powiatu jeleniogórskiego na 

powiat karkonoski, a zamiar nazwy 

powiatu radni tłumaczą względami 

promocyjnymi. Wcześniej odbyły się 

konsultacje z mieszkańcami powiatu, 

a przewodniczący Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego Eugeniusz Kleśta 

oznajmił, że zdecydowana  

większość osób, które wzięły udział  

w konsultacjach, opowiedziała się  

za zmianą nazwy – podobnie jak 

większość ankietowanych gmin.

Podglądacz samorządowy
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„PFR dla Miast” to nowy 
program Polskiego 
Funduszu Rozwoju, którego 
zadaniem jest wspieranie 
samorządów w tworzeniu 
innowacyjnych rozwiązań. 
W jego ramach stworzono 
bazę wiedzy, przewidziano 
program edukacyjny dla 
samorządowców oraz konkurs 
„Miasto Przyszłości 2050”. 
Wyłonione w nim zwycięskie 
projekty mają szansę zostać 
sfinansowane i wdrożone.

Nowa inicjatywa PFR powstała 
w odpowiedzi na wyzwania samo-

rządów – digitalizację, zwiększe-

nie komfortu życia mieszkańców  
i potrzebę alternatywnych form in-

westowania. W ramach programu 
grupa polskich ekspertów przeka-

że samorządom swoją wiedzę m.in.  
o tym, jak finansować inwesty-

cje, jak wykorzystać potencjał da-

nych miejskich i usług w chmurze,  
albo jak wdrażać innowacyjne roz-

wiązania w administracji poprzez 
GovTech Polska – nową formułę za-

mówień publicznych.
Program „PFR dla Miast” bazu-

je na trzech filarach: inspiracji, edu-

kacji oraz finansowaniu. W ramach 
pierwszego z nich na stronie inter-
netowej pfrdlamiast.pl udostępnio-

na jest baza najlepszych miejskich 

innowacji usprawniających życie 
mieszkańców, które z sukcesem zre-

alizowano u nas i za granicą. Przed-

stawiciele miast mogą uzupełniać 
bazę także o własne projekty.

Drugi filar to bezpłatny program 
szkoleniowy „Akademia Miast 
Przyszłości” skierowany do przed-

stawicieli średnich miast (pomiędzy 
50 a 100 tys. mieszkańców). Składa 

Jedno miasto, wiele kultur.  
Tak przed laty zrodził się pomysł 
tego niezwykłego spotkania. 
W tym roku Łódź po raz kolejny 
gościć będzie wydarzenie 
wspierające ideę poznawania 
świata, ludzi i obyczajów.  
Targi Turystyczne „Na Styku 
Kultur” to jednocześnie  
miejsce kulturotwórcze  
i biznesowe. Redakcja  
„Gminy Polskiej. Krajowego 
Przeglądu Samorządowego”  
po raz kolejny objęła wydarzenie  
patronatem medialnym.

W tym roku początek łódzkie-

go spotkania tych, którzy nie potra-

fią żyć bez poznawania, wędrówek  
i smakowania świata już w piątek  
20 marca. Łódzka Hala Expo przy 
al. Politechniki i organizator Tar-
gów Turystycznych „Na Styku 
Kultur” – Miejska Arena Kultury 
i Sportu w Łodzi gościć będą wy-

stawców i zwiedzających do niedzieli  
22 marca. Atrakcji nie zabraknie.

Łódź czeka
Łódzkie targi to popularyza-

cja idei „styku kultur”, oznaczają-

cej poznawanie świata, ludzi, od-

miennych kultur i obyczajów. Genezą 
powstania wydarzenia jest niezwy-

kłe połączenie w jednym mieście  
– w Łodzi – wielu kultur, ich wza-

jemne przenikanie i łącze-

nie. Podczas ubiegłorocz-

nej edycji targów pojawiło 
się ponad 200 wystawców 
z kraju i zagranicy. Byli  
touroperatorzy, przedsta-

wiciele agroturystyki, wy-

dawcy map i przewodni-
ków, właściciele hoteli  
i ośrodków sanatoryjnych, 
organizatorzy zindywidualizowa-

nych wypraw, przedstawiciele licz-

nych atrakcji turystycznych, lokalne  
grupy działania, firmy zajmujące 

się turystyką biznesową, producenci 
sprzętu turystycznego i sportowego, 
przedstawiciele samorządów…

Turystyka to biznes
Targi ,,Na Styku Kultur” uzna-

wane są za źródło pomysłów (często 
zaskakujących i nieoczywistych) i in-

spiracji dotyczących podróży po róż-

nych regionach Polski i świata. Nie 
dziwi więc tak duże zainteresowanie 

tą imprezą. Tym bardziej, 
że dzisiaj nikogo rozsądne-

go nie trzeba już przekony-

wać, że turystyka to także  
biznes. Pokazanie tego, 
co się ma, swojej oferty, 
jej specyfiki i wyjątkowo-

ści sprzyja budowaniu ko-

niunktury. Tym bardziej, 
że konkurencja (a jest ona 

na rynku szeroko rozumianej tury-

styki ogromna) nie czeka, ale działa.
Łódzkie targi tworzą miejsce  

i klimat do zaprezentowania bardzo 

szerokiej oferty turystycznej. Z mo-

jego doświadczenia z lat poprzednich 
wynika, że znaleźć tu można propo-

zycje dla turystycznych leniuchów 
i miłośników aktywnego (a nawet 
ekstremalnego) poznawania Polski 
i świata. Wystawcy, którzy uczest-
niczą w targach, prezentują atrak-

cyjną ofertę dla tych, którzy planują 
wyruszyć w drogę – od standardo-

wych ofert turystycznych, poprzez 
wszystkie usługi pomocne podróż-

nikom, kończąc na niekonwencjo-

nalnych metodach wojażowania, 
bliskich indywidualnym globtrote-

rom. Znakomicie szansę w Łodzi 
wykorzystują niektóre jednostki  
samorządów, które w promocji 
swoich małych ojczyzn dostrzega-

ją jedną z ważnych szans budowa-

nia przestrzeni biznesowej (również  
turystycznej, ale nie tylko).

Smaki i spotkania
Targi „Na Styku Kultur” są ce-

nione także ze względu na wspania-

łą atmosferę i ogromną popularność 
wśród zwiedzających. Są kopalnią 
pomysłów i niewyczerpalnym źró-

dłem inspiracji. Jednocześnie jest 
to też miejsce, gdzie można poznać 
smaki regionalnych kuchni. A smak 
to świetny turystyczny drogowskaz.

I jeszcze jedno. Podczas tej edy-

cji targów, w ramach współpra-

cy z redakcją National Geographic  
Polska, zostanie zorganizowany ko-

lejny łódzki Festiwal Podróżników 
National Geographic. Pasjonaci po-

dróży będą mieli możliwość udziału 
w spotkaniach z wybitnymi fotogra-

fami, autorami książek, globtrote-

rami, odkrywcami oraz blogerami. 
Pojawią się: Krzysztof Wielicki, An-

drzej Bargiel, Kamila Kielar, Tomasz 
Michniewicz, Mateusz Waligóra, 
Michał Cessanis, Iwona El Tanbouli- 
-Jabłońska, Szymon Nitka, Marcin 
Korzonek, Oswald Rodrigo Pereira, 
Anna Jaklewicz, Busem Przez Świat 
oraz Ready For Boarding. 

Filmowa Łódź będzie rów-

nież pierwszym miastem, w któ-

rym rozpocznie się cykl spotkań 
z ekipą produkcyjną filmu „Broad 
Peak”. Jest to oparta na prawdzi-
wych wydarzeniach, dramatyczna 
historia zdobycia jednej z najniebez-

pieczniejszych gór świata. 5 marca  
2013 roku czwórka polskich hima-

laistów: Maciej Berbeka, Adam 
Bielecki, Tomasz Kowalski i Artur 
Małek pod kierownictwem Krzysz-

tofa Wielickiego zdobyli upragniony 
szczyt. Spektakularny sukces, jaki 
odnieśli, miał jednak bardzo wyso-

ką cenę… Z wyprawy nie wrócili 
Tomasz Kowalski i Maciej Berbeka. 
Pozostali na Broad Peak na zawsze. 

(into)

Inspiracje i nieoczywiste pomysły

Wsparcie dla samorządów
się na niego 17 dni intensywnych 
szkoleń (tak stacjonarnych, jak i do-

stępnych na autorskiej platformie 
online) trwających od 2 kwietnia 
do 19 listopada 2020. W ich trakcie 
uczestnicy będą mieli szansę zdo-

bycia kompleksowej wiedzy i opra-

cowania strategii rozwoju swojego 
miasta z ośmiu obszarów: zarzą-

dzania miastem, mobilności miej-
skiej, energetyki i środowiska, biz-

nesu i przedsiębiorczości, edukacji, 
mieszkalnictwa, bezpieczeństwa 
oraz ochrony zdrowia.

Zgłoszenia do „Akademii Miast 
Przyszłości” przyjmowane są na 
stronie pfrdlamiast.pl  do 20 marca  
2020. Dla uczestników szkolenia 
przygotowano również konkurs 
„Miasto Przyszłości 2050”, w którym  
mogą zaprezentować wizję swojej 
strategii w zakresie innowacji. 

 (pap, ci)

Targi „Na Styku Kultur” są cenione także ze względu na wspaniałą atmosferę i ogromną popularność wśród zwiedzających. Są kopalnią pomysłów  
i niewyczerpalnym źródłem inspiracji 
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Organy piszczałkowe to jeden 
z najbardziej niezwykłych 
wynalazków, jakie kiedykolwiek 
powstały. Pod względem 
rozmiarów, siły brzmienia, 
możliwości kolorystycznych 
i zakresu częstotliwości 
przewyższają orkiestrę 
symfoniczną. Wygląd nowego 
imponującego instrumentu 
montowanego właśnie w Sali 
Głównej Narodowego Forum 
Muzyki doskonale komponuje się 
z nowoczesnym wnętrzem, zaś 
jego brzmienie to kolejny powód, 
dla którego stolica Dolnego Śląska 
jest uważana za jedno  
z najważniejszych miejsc  
na muzycznej mapie Polski.

Instrument, który znajduje się  
w Sali Głównej Narodowego Forum  
Muzyki, jest utrzymany w stylu dzie-

więtnastowiecznych francuskich  
organów symfonicznych. Został wy-

konany przez firmę Orgelbau Klais  
z Bonn, założoną w 1882 roku. Głów-

ną osobą odpowiedzialną za powsta-

nie instrumentu jest prawnuk założy-

ciela tej manufaktury – Philipp Klais.  
Organy ważą około 30 ton, są szerokie 
na 9 metrów, wysokie na 14 metrów 
i głębokie na 4,5 metra. Ich montaż 
zajął w sumie około 30 000 godzin, 
a odpowiedzialnych za niego było aż 
45 osób. „Centrum dowodzenia” in-

strumentu jest stół gry, przy którym 
znajdują się klawiatury ręczne, zwa-

ne manuałami, włączniki registrowe 
uruchamiające poszczególne głosy,  
a także klawiatura nożna, czyli pedał. 
Organy zamontowane w Narodowym 
Forum Muzyki posiadają dwa stoły 
gry. Jeden z nich został zlokalizowa-

ny na stałe przy fasadzie instrumentu, 
drugi zaś jest przenośny i może zostać 
umieszczony w dowolnym miejscu na 
estradzie. Za zmianę barwy brzmie-

nia odpowiadają poszczególne głosy, 
imitujące konkretne instrumenty lub 

ich grupy. Nowe organy dysponują  
80 głosami (w tym pięcioma perkusyj-
nymi). Składają się z 4700 piszczałek, 
które w większości zostały wykonane 
ze stopów cyny; jedynie niewielka ich 
część (312) jest zbudowana z drew-

na. Największa piszczałka ma wyso-

kość 12 metrów, najmniejsza zaś tylko 
11 milimetrów. Dmuchawy organów 
mogą przepompować w ciągu minuty  
nawet 180 metrów sześciennych  
powietrza.

18 kwietnia 2020, godz. 18.00 
Inauguracja organów

Pierwszy koncert z wykorzysta-

niem nowego instrumentu zapowiada 
się nader atrakcyjnie, zagra na nim bo-

wiem troje światowej klasy wirtuozów.
Ton Koopman to holenderski  

organista, klawesynista  
i dyrygent specjalizujący 
się w muzyce dawnej. Jest 
jednym z najbardziej zna-

nych i rozpoznawalnych 
artystów zajmujących się 
wykonawstwem historycz-

nym. W programie jego 
recitalu znajdą się cztery 
dzieła Johanna Sebastiana 
Bacha, twórcy, który był także cenio-

nym wirtuozem organów. 
Drugą część koncertu wypełni gra 

urodzonej w Tokio Mari Fukumoto. 
Artystka rozpocznie występ od wy-

konania pełnej przepychu organowej 
aranżacji wstępu do opery Śpiewacy  
norymberscy Richarda Wagnera.  
Element odprężenia wniesie lirycz-

ne, intymne Andante z wariacjami 
Felixa Mendelssohna Bartholdy’ego. 
Występ artystki zwieńczy wykonanie 
niezwykle oryginalnej II Etiudy orga-

nowej „Coulée” Györgya Ligetiego. 
Zróżnicowanie utworów w programie 
świetnie pokaże możliwości nowego 
instrumentu.

Francuski organista i kompozytor 
Thierry Escaich jest ceniony zwłaszcza 
za swoją działalność na polu improwi-
zacji, w czym zresztą celują organi-

ści wykształceni we Francji. Występ 
Escaicha będzie też przypomnieniem 
faktu, że w dawniejszych epokach im-

prowizowanie było dla wykonawców 
chlebem powszednim, a zapis nutowy 
traktowano z dużą dozą swobody. 

18 kwietnia 2020, godz. 23.00 
Upiór w operze

Wielką atrakcją wieczoru inau-

gurującego organy w Sali Głównej  
NFM będzie projekcja należącego  
do klasyki kinematografii filmu 
grozy Upiór w operze, nakręcone-

go w 1925 roku. Towarzyszyć jej 
będzie improwizacja w wykonaniu 
wybitnego francuskiego organisty 
Thierry’ego Escaicha. 

Wykonywanie improwizowane-

go akompaniamentu do niemych fil-
mów na organach lub for-
tepianie jest jedną z pasji 
Thierry’ego Escaicha.  
W 1999 roku stworzył 
ścieżkę dźwiękową do fil-
mu Franka Borzage’ego 
Siódme niebo z 1927 roku. 
Projekcja Upiora w operze  

będzie z jednej strony 
świetną okazją do posłu-

chania występu znakomitego artysty, 
z drugiej zaś umożliwi doświadczenie 
na własnej skórze tego, jak w dawnych 
czasach prezentowano filmy nieme. 

19 kwietnia 2020, godz. 17.00 
Spotkanie z organmistrzem
Philippem Klaisem

Z okazji inauguracji organów  
serdecznie zapraszamy na spotkanie 
z organmistrzem Philippem Klaisem, 
właścicielem firmy Orgelbau Klais, 
która jest odpowiedzialna za budo-

wę tego instrumentu, oraz z Tateo 
Nakajimą, inżynierem i autorem pro-

jektu akustycznego sal NFM. Goście 
podzielą się ze słuchaczami najważ-

niejszymi informacjami dotyczącymi 
organów, a osoby szczególnie zainte-

resowane będą miały okazję do zada-

nia nurtujących je pytań.

19 kwietnia 2020, godz. 18.00 
Powrót do przeszłości 
– mistrzowie baroku

Ostatni z serii koncertów inaugu-

rujących organy poświęcony zostanie 
muzyce okresu baroku i klasycyzmu. 
Jako solista wystąpi Ton Koopman,  
a partnerować mu będzie Wrocławska 
Orkiestra Barokowa.

W czasie koncertu usłyszymy czte-

ry kompozycje Dietricha Buxtehu-

dego – Preludium D-dur, mroczną  
Passacaglię d-moll, a także dwa dzie-

ła związane z kulturą protestancką: 
preludia chorałowe oparte na tema-

tach hymnów. W programie znalazło 
się dzieło Georga Friedricha Händla, 
lekki i melodyjny Koncert B-dur, wy-

konany po raz pierwszy w londyńskim  
Covent Garden Thea-

tre w lutym 1736 roku.  
Dużym ładunkiem 
energii cechuje się 
dzieło mniej znanego 
przedstawiciela familii 
Bachów, Sonata D-dur 

Carla Philippa Emanu-

ela, syna Johanna Seba-

stiana. Muzykę okresu 
klasycyzmu reprezen-

tować będzie tylko jeden utwór – rados-
ny i elegancki Koncert F-dur Josepha  
Haydna. Zabrzmi też anonimowy 
utwór Batalla famosa, kompozycja 
chętnie grywana przez Koopmana.

25 kwietnia 2020, godz. 18.00 
W dawnym stylu

W pierwszej części koncertu usły-

szymy kompozycje dwóch najsłynniej-
szych twórców doby baroku – Georga 
Friedricha Händla i Johanna Sebastia-

na Bacha. Ze względu na lekki, boga-

to ornamentowany i pełen wdzięku 
charakter Koncert organowy F-dur 

pierwszego z tych kompozytorów zy-

skał podtytuł „Kukułka i słowik”.  
II Suita orkiestrowa h-moll Bacha na-

leży do najbardziej znanych i rozpo-

znawalnych dzieł orkiestrowych ba-

roku. W tym zbiorze tańców znalazło 

się także miejsce dla Poloneza, całość 
zaś wieńczy krótkie, zwiewne i bar-
dzo popularne Badinerie. Druga część 
koncertu zostanie poświęcona dziełom 
tworzonym w XX i XXI wieku.

22 maja 2020, godz. 19.00 
Alpejskie szczyty | Organy 
symfonicznie

Pierwszy koncert symfoniczny  
z udziałem organów to niepowtarzalna 
okazja do wysłuchania jednej z najbar-
dziej niezwykłych i spektakularnych 
symfonii w dziejach. Jest to dzieło, 
które stawia przed członkami orkie-

stry i dyrygentem wysokie wymaga-

nia. Sprostać im mogą tylko najlepsze 
zespoły i najlepsi mistrzowie batuty. 
Symfonia alpejska Richarda Straussa, 
bo o niej tu mowa, jest wielkim pea-

nem na cześć piękna przyrody. Dzieło 
zostało podzielone na 22 odcinki obra-

zujące dzień spędzony w górach. Usły-

szymy tu śpiew ptaków, szmer stru-

mienia czy wreszcie gwałtowną burzę. 
Grand Concerto jest trzecim z czte- 

rech koncertów organowych ame-

rykańskiego kompozytora Stephena  
Paulusa. To dzieło przystępne, efek-

towne, barwne i wirtuozowskie.

24 maja 2020, godz. 18.00 
Recital organowy Paula Jacobsa

Recital solowy znakomitego, roz-

poznawalnego na całym świecie ame-

rykańskiego organisty Paula Jacobsa  
to świetna okazja do wysłuchania po-

mysłowych interpretacji utworów nie 
tylko należących do kanonu, lecz także  

tych mniej znanych. W repertuarze 
charyzmatycznego artysty znajdu-

ją się zarówno kompozycje dawne, 
jak i współczesne. Jacobs jest jedy-

nym organistą w historii, który zdobył  
nagrodę Grammy.

Pierwszą część koncertu wypeł-
nią dzieła Johanna Sebastiana Bacha, 
twórcy uważanego obecnie za jedne-

go z najbardziej genialnych i wszech-

stronnych kompozytorów w historii.
Alexandre Guilmant był francu-

skim organistą, pedagogiem i kompo-

zytorem działającym w drugiej połowie 
XIX wieku. Pisał prawie wyłącznie na 
swój instrument. Brzmienie organów 
w jego organach jest kompletnie od-

mienne niż w utworach XVIII-wiecz-

nych. Naśladuje ono pełne i masywne 
brzmienie orkiestry symfonicznej. 

Oskar Łapeta

Potęga dźwięku
w Narodowym Forum Muzyki
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Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Radwanice

Urząd Gminy Radwanice
ul. Przemysłowa 17

59-160 Radwanice

tel. 76 831 14 78 

fax 76 831 13 61

sekretariat@radwanice.pl

www.radwanice.pl

Rozmowa 
z WIESŁAWEM ZAJĄCEM, 
członkiem Zarządu 
Powiatu Wrocławskiego

– Ekologia stała się dzisiaj nie 
tylko modą, ale swoistym wy-
znacznikiem czasu, nowoczesno-
ści, postępu, dbania o naturę, a za-
razem o poziom ludzkiego życia. 

– Jest też koniecznością. Nawią-
zując do Powiatu Wrocławskiego, 
to należy popatrzeć trochę w prze-
szłość. W latach 90. ubiegłego wie-
ku wszystkie gminy do niego na-
leżące zaczęły się dynamicznie 
rozwijać, ale – moim zdaniem – 
nie przewidziano wówczas pewnych 
następstw tak energicznego rozwo-
ju cywilizacyjnego. Najlepszym 
przykładem tego są nieperspekty-
wiczne rozwiązania urbanistyczne 
m.in. w gminie Długołęka, gdzie 
np. w samym tylko Kiełczowie 
mieszka obecnie ok. 10 tys. osób, 
nie przewidziano tam odpowied-
nich rozwiązań infrastrukturalnych, 
które aktualnie uniemożliwiają rea-
lizację proekologicznych i komfor-
towych rozwiązań. Problemy też 
ma najbogatsza gmina wiejska na-
szego powiatu – gmina Kobierzyce, 

gdzie w okolicach węzła autostra-
dowego Bielany Wrocławskie wy-
stępują ogromne utrudnienia ko-
munikacyjne. Rozwój powiatu jest 
niezbędny, ale powinien przebiegać 
w sposób zrównoważony. Natomiast 
pozytywnym przykładem jest gmina 
Jordanów Śląski, gdzie rozwój 
nie jest wprawdzie tak dynamiczny, 
ale prawidłowy i ekologiczny.

– Co Powiat Wrocławski robi 
w zakresie ochrony środowiska?

– Dla naszego Powiatu bardzo 
ważne są działania, które realizuje 
Wydział Ochrony Środowiska, który 
pomimo tylko 10-osobowej obsady 
prężnie i należycie wykonuje powie-
rzone mu zadania.

– Ale pomogą wam w niej nie-
bawem bardzo nowoczesne roz-
wiązania techniczne.

– Nie chcemy zostawać w tyle 
– jesteśmy w trakcie kupna drona, 
który pozwoli nam monitorować 
czystość powietrza i informować 
o tym społeczność powiatu wroc-
ławskiego. Ochrona środowiska 
zależy przede wszystkim od ludzi 
i jeśli świadomość ekologiczna bę-
dzie wyrabiana wśród obywateli, 
to będzie szansa, że coś zmieni się 
na lepsze. Wspomagamy też nowe 
przedsięwzięcia i na najbliższej se-
sji prawdopodobnie podejmiemy 
uchwałę w sprawie dofinansowa-
nia fotowoltaiki. Ponadto zajmiemy 
się dofinansowaniem instalowania 
pomp ciepła.

– W ramach działań Powiatu 
zajmujecie się także czyszczeniem 
rowów odwadniających.

– Pośrednio wpływa to na klimat 
i poziom ochrony środowiska, a w po-
wiecie wrocławskim jest ok. 1300 km 

Dla przyszłych pokoleń
rowów melioracyjnych. Spółki wodne 
corocznie ubiegają się u nas o dofi-
nansowania prac dotyczących czysz-
czenia, odmulania, koszenia, wyci-
nania i karczowania rowów. Chcę też 
podkreślić, iż w tym roku uczestni-
czyłem w zebraniach kilku spółek 
wodnych, podczas których poruszony 
został problem nie tylko czyszczenia 
rowów do odprowadzania wody, ale 
również jej zatrzymywania – chodzi 
o zastawki i zapory spiętrzające wodę. 
Podczas tych spotkań pracownicy 
spółek wodnych mocno akcentowali 
to, że dzisiaj większą potrzebą jest 
zatrzymanie wody, niż jej odpro-
wadzenie, ponieważ mimo tego, że 
występują gwałtowne, ulewne desz-
cze raptownie podnoszące poziom 
wody, to częściowo zdegradowana 
przez ciężki sprzęt pracujący na po-

lach gleba tej wody już nie przyjmuje. 
Woda ta nie przenika głęboko, tylko 
powierzchniowo spływa – paradok-
salnie wody jest nadmiar, a zarazem 
jej brakuje.

– Zatem warto dbać o naturę, 
czystość wody i powietrza, bowiem 
jest to zarazem walka o zdrowie 
człowieka, jego poziom życia i jego 
prawidłowy rozwój.

– To jest być albo nie być, żyć albo 
nie żyć… I są to działania związane 
nie tylko z problemami dzisiejszymi, 
lecz pracą potrzebną przyszłym po-
koleniom. Jeśli dzisiaj nie zadbamy 
o środowisko, to przyszłe pokolenia 
nie będą miały już o co dbać.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Rów na terenie Siechnic po wykonaniu konserwacji w roku 2018

Wiesław Zając, członek Zarządu Powiatu 
Wrocławskiego 

www.powiatwroclawski.pl
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Zgodne współdziałanie 
i konsekwentna realizacja 
inwestycji wspartych 
finansowymi środkami 
zewnętrznymi przez 
miejscowy samorząd to tylko 
niektóre atuty sprawiające, 
że gmina Radwanice 
rozwija się prawidłowo, 
hołdując zasadzie 
zrównoważonego rozwoju.

A najważniejsze jest to, że zarzą-
dzający gminą i radni robią w miarę 
swoich możliwości wszystko, aby 
mieszkańcom żyło się jak najlepiej. 

– Od jakiegoś czasu nasze prio-
rytety są niezmienne, bowiem z jed-
nej strony są to rozwój osadnictwa 
i rozwój przemysłu – uśmiecha 
się wójt Paweł Piwko – ale 
z drugiej strony chcemy 
zapracować sobie na 
tytuł ekogminy. Moc-
ny nacisk kładziemy 
na zmniejszanie 
emisji dwutlen-
ku węgla i inwesty-
cje proekologiczne – bu-
dowę elektrowni fotowoltaicznych, 
a docelowo myślimy o zamontowa-
niu elektrowni wiatrowych, oczy-

wiście w miejscach niekolidujących 
z zabudową mieszkaniową. 

W samorządowej robocie pew-
nych spraw – używając kolokwia-
lizmu – się nie przeskoczy. Ale 
przecież korzystając m.in. z inte-
lektualnych zasobów i bogactwa 
terenu, można sprawić, że miesz-
kańcy będą żyć w jak najlepszych 
warunkach. Tak dzieje się w gminie 
Radwanice, do której ściągają ludzie 
z większych aglomeracji, budując 
właśnie tutaj swoje domy. 

– Na tym po prostu bardzo nam 
zależy i nic dziwnego, że napływa-
ją do nas nowi mieszkańcy, bowiem 
gmina nasza dysponuje wieloma 

nietuzinkowymi walora-
mi – mówi wójt Paweł 
Piwko. – Przede wszyst-
kim gmina Radwanice 
jest wyśmienicie zloka-

lizowana, a zarazem 
skomunikowana, na co 

największy wpływ 
ma nowo wybu-
dowa na  d roga 

ekspresowa S3. Ułatwia 
to szybki i bezpieczniej-

szy dojazd do większych ośrodków 
miejskich, akademickich i kultu-
ralnych. Uważam, że powinniśmy 

też wykorzystać potencjał, którym 
dysponujemy w gminie, co pomo-
że nam stworzyć dobre miejsce do 
zamieszkania i życia, a niebawem 

wybudujemy piękny i z prawdzi-
wego zdarzenia dom kultury z salą 
kinowo-teatralną.

Chiński filozof Lao Tzu rzekł, 
że „każda, nawet najdłuższa dro-
ga rozpoczyna się od pierwszego 
kroku”, i te pierwsze kroki samo-
rząd gminy Radwanice już uczy-
nił, konsekwentnie trzymając się 
obranej drogi. 

– Strategia rozwoju gminy przyję-
ta przez nas na początku ubiegłej ka-
dencji okazała się trafna, choć wielu 
zadań nie jesteśmy w stanie zrealizo-

wać w krótkim czasie – wyjaś-
nia Paweł Piwko – ale działając 
konsekwentnie, zamierzone 
cele można osiągnąć. Chcemy 
być gminą, w której ludzie 
będą żyć szczęśliwie i ostat-
nio nawet opracowaliśmy logo 
szczęśliwej gminy Radwanice, 
w której warto zamieszkać.

Atutem gminy jest także 
dobra współpraca władz gmi-
ny z jej radnymi. Samorząd 
pracuje zgodnie, nie ma bez-
produktywnych kłótni, forso-
wania partykularnych intere-
sów i politykierstwa. 

– Ponieważ „zgoda buduje, 
a niezgoda rujnuje” – mówi 

wójt Paweł Piwko – i ta zgoda jest 
siłą naszego samorządu, nie mamy 
czasu na swary, a roboty na rzecz 
całej naszej społeczności jest cał-
kiem sporo. Ludzie oczekują od nas 
wzbogacania infrastruktury i po-
lepszania poziomu ich życia, a nie 
bezproduktywnego awanturnictwa.

W tym roku planowane jest zbu-
dowanie tzw. obwodnicy południo-

Naprawdę szczęśliwa gmina
wej gminy, która ułatwi dostęp do 
terenów przeznaczonych pod zabu-
dowę mieszkaniową. Zaś w przy-
szłym aż 20 ha będzie przezna-
czonych właśnie pod zabudowę 
jednorodzinną. 

– A zainteresowanie naszy-
mi nieruchomościami jest z ro-
ku na rok coraz większe, m.in. ze 
względu na taniość tych gruntów 
i ich zlokalizowanie w pobliżu 
większych miast – podkreśla wójt 
Paweł Piwko. – Zapraszam serdecz-
nie Państwa do szczęśliwej gmi-
ny Radwanice, gdzie można wybu-
dować swój nowy dom i otworzyć 
kolejny, dobry rozdział życia.

S.G. (TS)

rytety są niezmienne, bowiem z jed-
nej strony są to rozwój osadnictwa 
i rozwój przemysłu – uśmiecha 
się wójt Paweł Piwko – ale 
z drugiej strony chcemy 
zapracować sobie na 
tytuł ekogminy. Moc-
ny nacisk kładziemy 
na zmniejszanie 
emisji dwutlen-
ku węgla i inwesty-
cje proekologiczne – bu-
dowę elektrowni fotowoltaicznych, 

nietuzinkowymi walora-
mi – mówi wójt Paweł 
Piwko. – Przede wszyst-
kim gmina Radwanice 
jest wyśmienicie zloka-

lizowana, a zarazem 
skomunikowana, na co 

największy wpływ 
ma nowo wybu-

ekspresowa S3. Ułatwia 
to szybki i bezpieczniej-

szy dojazd do większych ośrodków 

Wójt Paweł Piwko
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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

Rozmowa  
ze ZDZISŁAWEM 
BREZDENIEM,  
starostą oławskim

– Na wartość każdej ziemi i każ-
dego z samorządów składają się 
nie tylko inwestycje, infrastruk-
tura i szeroko rozumiany rozwój 
– to także tradycja, historia i za-
bytki oraz międzyludzkie więzi. 
To wszystko od wielu już lat spla-
ta się na ziemiach dzisiaj będą-
cych w gestii Powiatu Oławskiego.  
Właśnie tu drzewiej ludzie wybra-
li sobie te tereny za dobre miej-
sce do życia i nic się nie zmieniło  
aż do XXI wieku.

– Rzeczywiście, cywilizacja 
zmieniła wiele spraw, ale dalej ziemie 
powiatu oławskiego to dobre ziemie 
do życia, ziemie mające wspania-

łą historię. Dla Powiatu Oławskiego 
pielęgnowanie tradycji i pielęgnowa-

nie historii zawsze było istotne. Waż-

ni byli i są przede wszystkim ludzie, 
i to nie tylko repatrianci wyrzuceni 
ze swoich kresowych domostw, któ-

rzy swoje nowe życie odbudowali 
na ziemiach oławskich. Sięgamy też  
w głąb naszej wcześniejszej historii, 
tej piastowskiej, a przecież na tere-

nach Oławy znaleziono oznaki ludz-

kiej działalności – tajemnicze kręgi 
pochodzące sprzed 6000 lat p.n.e.,  
z epoki neolitu. Widać je świetnie  
na lotniczych zdjęciach.

– Zatem były tu przed wiekami 
lasy, woda i zwierzyna, czyli dobre 
miejsce do życia. A jakie pana zda-
niem są dzisiaj podstawowe walory 
powiatu oławskiego?

– Upatruję je w mądrych i pra-

cowitych ludziach, dobrze rozwijają-

cej się gospodarce, a także niezłej lo-

kalizacji i skomunikowaniu naszego 

powiatu z innymi regionami. Dzięki  
temu możemy się świetnie rozwijać,  
a warto też wiedzieć, że przed wie-

loma laty, w 1842 roku, Wrocław  
z Oławą połączono pierwszym odcin-

kiem kolei wiedeńskiej, która wiod-

ła na południe Europy. To najstar-
sze połączenie kolejowe w obecnych 
granicach Polski, o czym przypomi-
na stosowna tablica pamiątkowa na 
oławskim dworcu kolejowym. Mamy 
też dobrze rozwinięte rolnictwo i do-

bre ziemie, a także nietuzinkowe wa-

lory turystyczne oraz bliskość rzek  
– Odry i Oławy.

– A zabytki?
– Oczywiście są, ale wojenny  

walec ograniczył znacznie ich licz-

bę, choć jest ich trochę i są to prze-

de wszystkim obiekty sakralne, tak-

że pałace i budynki będące częścią 
historii techniki. Z ziemią oław-

ską związane jest również zlokali-
zowane na przeprawie odrzańskiej  
Grodzisko Ryczyńskie, które na po-

czątku drugiego tysiąclecia było sie-

dzibą biskupa i miało kapitalne zna-

czenie dla całego regionu. Warto  
też wiedzieć, że w Oławie przez kilka-

dziesiąt lat mieszkał syn króla Jana III  
Sobieskiego oraz jego wnuczka  
Maria Klementyna. W 2019 roku 
mieszkańcy powiatu uczcili wydarze-

nie sprzed trzystu lat… W 1719 roku 
odbył się ślub królewskiej pary – ro-

dowitej oławianki Marii Klementyny  
Sobieskiej z Jakubem Franciszkiem 

Edwardem Stuartem. Trzysta lat póź-

niej, 26 i 27 września 2019, samorząd 
Powiatu Oławskiego wraz z partne-

rami zorganizował w stolicy powiatu 
jubileuszowe obchody tego wydarze-

nia, którym swego czasu żywo inte-

resowały się wszystkie katolickie, 
europejskie dwory. Dlaczego świę-

towaliśmy jubileusz właśnie w stoli-
cy powiatu oławskiego? Kluczowym 
przyczynkiem jest ród Sobieskich, 
który wydał króla Polski – Jana III  
Sobieskiego, a poprzez jego syna,  
księcia oławskiego, królewicza  
Jakuba Sobieskiego, ten znamie-

nity ród związany jest z Oławą.  
Warto też dodać, że Maria Klemen-

tyna Sobieska jest jedną z czterech 
kobiet pochowanych w Watykanie, 
w Bazylice Świętego Piotra.

– Najnowsza historia tych ziem 
jest równie ważna…

– …i dlatego staramy się dbać  
o łączność i związek ziemi oławskiej 
z Polską i w stulecie odzyskania nie-

podległości odsłoniliśmy pomnik, 
który nazwaliśmy Pomnikiem Nie-

podległej. Pomnik ów symbolizuje 
ziemie, na których polskość rozwija 
się od 75 lat i są one mocno związa-

ne z Macierzą. Przecież przyjecha-

liśmy na te ziemie przed ponad sie-

demdziesięcioma kilku laty z różnych 
stron Polski. Pierwsza fala to wypę-

dzeni kresowiacy, ale również ludzie 
z innych regionów kraju. Dzisiaj też 
przeżywamy na terenie powiatu oław-

skiego ponowny napływ ludzi z całej 

Dobre ziemie do życia
W roku 2017 pod Oławą do-
strzeżono kręgi w zbożu będą-
ce konturami monumentalnej 
konstrukcji sprzed siedmiu ty-
sięcy lat. Struktura składa się  
z podwójnego systemu rowów, 
a po ich wewnętrznej stronie 
znajdowała się centralna część 
obiektu złożona z potrójnej 
palisady. Do wnętrza budowli  
prowadziły cztery regularnie 
rozmieszczone wejścia. Naj-
prawdopodobniej to pozosta-
łość monumentalnej konstrukcji 
drewniano-ziemnej wznoszonej 
z mozołem przy użyciu prostych 
narzędzi przez nieznającą meta-
lu społeczność z młodszej epoki 
kamienia. To tzw. rondel, rzad-
ko spotykany w naszym kraju. 
Do tej pory w Polsce odkryto 
tylko trzy podobne struktury  
– w Wenecji pod Biskupinem,  
w Bodzowie koło Głogowa  
i pod Chojną w okolicach Szcze-
cina. Są to najstarsze przykła-
dy monumentalnej archi-
tektury w Europie, określane 
najczęściej mianem centrów  
ceremonialnych lub świątyń.

Polski, którzy przyjeżdżają do nas 
pracować. Zatem – używając kolo-

kwializmu – miesza się ta nasza kul-
tura i dobrze widać to np. w czasie 
Wigilii, gdy przy stole przenikają się 

elementy kresowe, wileńskie, wielko-

polskie i kieleckie. Nasze społeczeń-

stwo jest wielokulturowe, różnorodne 
i w tym także jest jego wielka siła.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Starosta Zdzisław Brezdeń

Pałac w Oleśnicy Małej – wnętrze jednej z sal

Centrum Oławy Pałac w Jelczu-Laskowicach

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Domaniowie
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Kąty Wrocławskie

Urząd Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie

Rynek-Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

tel. 71 390 72 00, 71 390 72 06

fax 71 390 72 01

urzad@katywroclawskie.pl

www.katywroclawskie.pl

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
Rynek 27

58-200 Dzierżoniów

tel. 74 832 18 64

fax 74 832 18 60

powiat@pow.dzierzoniow.pl

www.pow.dzierzoniow.pl

Rozmowa  
z GRZEGORZEM KOSOWSKIM, 
starostą dzierżoniowskim

– Jaki pana zdaniem będzie 
rok 2020 dla Powiatu Dzierżo-
niowskiego?

– Z jednej strony tegoroczny nasz 
budżet jest bardzo dobry – wynosi 
100 mln zł i jest to kwota niebagatel-
na nawet na taki powiat jak dzierżo-

niowski, zamieszkany przez niecałe 
100 tys. osób. Natomiast struktura 
budżetu jest taka, że de facto powiat 
jest tylko przekaźnikiem znacznej 
części środków finansowych m.in. 
na edukację, straże pożarne i in-

ne służby jemu podlegające. Zatem 
pieniądze przychodzą z zewnątrz,  
a my je tylko oddajemy w odpo-

wiednie miejsca.
– A co z inwestycjami?
– Mamy na nie przeznaczone 

środki finansowe i choć nie ma ich 
zbyt wiele, próbujemy wykorzystać 
je jak najlepiej! Podstawowym pro-

blemem – i jest to problem znakomi-
tej większości powiatów mających 
szpitale – jest utrzymanie naszego 
szpitala powiatowego, ale z drugiej 
strony powiaty powołano w jakimś 
celu i jednym z nich jest zapew-

nienie bezpieczeństwa medyczne-

go mieszkańców powiatu dzierżo-

niowskiego.
– Jeśli system opieki zdrowot-

nej szwankuje w całym kraju, to 
trudniej radzić sobie 
z tymi problemami…

– …i moglibyśmy 
mieć pretensje do pre-

zesa i zarządu szpitala, 
gdyby tylko w naszym 
szpitalu lub w niewiel-
kiej liczbie szpitali po-

wiatowych działo się 
źle, ale ogólnie rzecz 
biorąc, szpitale po-

wiatowe mają się co-

raz gorzej i popadają  
w ogromne długi.  
Na tym tle nasz szpi-
tal funkcjonuje nie naj-
gorzej – w roku 2018 
po wielu latach wy-

generował po raz pierwszy około 
trzymilionowy dług, a w roku 2019 

strata wyniesie około 3,2 mln zł. 
Natomiast teraz sytuacja finansowa  
Powiatu Dzierżoniowskiego jest na 
tyle dobra, że zwiększamy kapitał 

zakładowy szpitala, staramy się nie 
zakłócać pracy placówki i myślimy 

nawet o inwestycjach, które w kon-

sekwencji zmienią go w szpital no-

wocześniejszy. Krótko mówiąc, nie 
wyobrażamy sobie, aby szpital po-

wiatowy w Dzierżoniowie przestał 
funkcjonować lub żeby funkcjono-

wał źle.
– A inne problemy?
– Są związane na przykład  

z edukacją, która pochłania 40 proc. 
naszego budżetu. Podjęliśmy de-

cyzję o likwidacji jednej ze szkół 
i choć nie są to łatwe decyzje, to 
jednak musimy się dostosować do 
sytuacji, która wyniknie za kilka 
lat, gdy liczba uczniów w szkołach 
podstawowych drastycznie spadnie. 
Bez odpowiedzialnego planowania 
Powiat Dzierżoniowski za cztery 
lata może mieć ogromne problemy 
finansowe, a przecież zależy nam 
także na tym, aby mieć środki fi-
nansowe na inwestycje także innego 
rodzaju, chociażby drogowe.

Pieniądze wykorzystać jak najlepiej
– Co zatem dzieje się na powia-

towych drogach?
– Realizujemy różne zada-

nia, mamy około 80 proc. dobrze 
utrzymanych dróg i sukcesyw-

nie – w miarę naszych możliwo-

ści finansowych – z roku na rok 
będziemy zwiększać tę liczbę.  
Wykonujemy projekty, składamy 
wnioski o dofinansowania inwe-

stycji, licząc na sprawiedliwy po-

dział pieniędzy na zadania drogo-

we, które nie mają przecież barw 
politycznych. Najważniejsi są 
przecież ludzie, ich bezpieczeń-

stwo, i to bez względu na partyjne  
sympatie.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Jacek Grzebieluch (przewodniczący), Izabela Piwko-Zadroż-
na (wiceprzewodnicząca), Robert Czajkowski (wiceprze-
wodniczący), Krzysztof Bielawski, Andrzej Bolisęga, Janusz  
Cąber, Adam Domagała, Wacław Dziendziel, Dariusz Gortych,  

Małgorzata Greiner, Janusz Guzdek, Grzegorz Kosowski,  
Grażyna Król, Janusz Maniecki, Tomasz Mitraszewski, Marcin 
Pięt, Marek Piorun, Maciej Rojek, Bernadetta Szczypka, Janusz 
Szpot, Krzysztof Twardak.

Rada Powiatu Dzierżoniowskiego VI kadencji 
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Starosta Grzegorz Kosowski

…a nie do byle jakiego, jak 
śpiewała w jednym ze swoich 
przebojów Maryla Rodowicz,  
i choć pasażerowie  
– nie tak jak w piosence – 
powinni zadbać o swoje bagaże 
i bilety, to komfort jazdy  
i punktualność leżą już w gestii 
Kolei Dolnośląskich S.A.  
Najważniejsze jednak jest to, 
że samorząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie wykonał 
kawał dobrej roboty dotyczącej 
polepszenia komunikacji  
i dzięki temu zwiększona 
została liczba kolejowych 
połączeń z Kątów Wrocławskich 
do Wrocławia do 32 par 
pociągów – remontują się 
dworce i budują nowe perony.

Wszystko to sporo kosztuje, ale 
samorząd powinien działać przede 
wszystkim tak, aby lokalnej społecz-

ności ułatwiać życie – w tym bez-

pieczne i szybkie dotarcie do pracy, 
uczelni i miejsc ważnych dla rozwoju 
kulturalnego i intelektualnego ludzi. 
To realizuje samorząd gminy Kąty 
Wrocławskie, a dzięki determinacji 
władz gminy oraz wsparciu samo-

rządu wojewódzkiego, od 15 marca 

tego roku można korzystać z dzie-

więciu dodatkowych par połączeń 
kolejowych relacji Kąty Wrocławskie 
– Wrocław. W ciągu doby aż 32 pary 
pociągów przejeżdżają tę trasę, a po-

łączenia obsługiwane są przez Koleje 
Dolnośląskie S.A. 

Remontowane i modernizowane 
są także dworce kolejowe. W Mokro-

nosie Górnym – gdzie od tego roku 
zatrzymują się pociągi – wybudowa-

no dwa perony zapewniające podróż-

nym wygodny dostęp do składów, za-

montowano oświetlenie, wiaty, ławki, 

kosze, tablice informacyjne, gabloty 
z rozkładami jazdy, stojaki rowero-

we oraz rogatki, mające kardynal-
ne znaczenie dla bezpieczeństwa.  
Przebudowany jest także dworzec 
PKP w Smolcu, a w ramach tej inwe-

stycji m.in. odnowiona zostanie ele-

wacja, wymieniona stolarka okienna 
i drzwiowa oraz pokrycie dachów, 
powstanie także poczekalnia i toale-

ty, wyeliminowane zostaną bariery 
architektoniczne, wykonane ścieżki 
dla osób niewidzących i niewido-

mych oraz tablice dodatkowe ze sche-

matami poruszania się po dworcu,  
a ponadto zlikwidowane wąskie 
przejścia. Przyszedł również czas  
na modernizację dworca w stolicy 
gminy – Kątach Wrocławskich.

Wszelkie inwestycje w popra-

wienie komunikacji wewnętrznej  
i zewnętrznej gmin są przedsięwzię-

ciami determinującymi ich szybszy 
rozwój. Ponadto zadania te polep-

szają poziom życia ich mieszkań-

ców i po prostu ułatwiają ludziom ży-

cie. Dzięki kolejowym połączeniem,  
w gminie Kąty Wrocławskie już dzi-
siaj żyje się łatwiej. 

Z drugiej strony mieszkańcom  
Wrocławia łatwiej jest dotrzeć  
i zwiedzać interesującą kącką ziemię,  
która w średniowieczu przechodziła  
z rąk do rąk, była m.in. domeną księ-

cia świdnickiego Bernarda, własnoś-
cią Bolka II Świdnickiego i Henryka  
Jaworskiego, a po jego śmierci  
w roku 1346 przejęta przez króla cze-

skiego. Później należała do książąt 
ziębickich, następnie oleśnickich,  
a pod koniec XV w. przeszła na włas-
ność biskupstwa wrocławskiego.  
Ziemię tę pustoszyły wojny husyckie, 
wielkie pożary w XVII w. i działania  
II wojny światowej. Ale mimo wszyst-
kich tych zawirowań, w gminie Kąty 

Wsiąść do pociągu wyjątkowego…
Wrocławskie zachowały się zabyt-
ki warte zobaczenia, w tym: w Ką-

tach Wrocławskich kościół parafialny  
pw. Świętych Piotra i Pawła wznie-

siony w pierwszej połowie XV w.,  
ratusz pochodzący z roku 1879, pała-

ce w Krobielowicach, Kębłowicach, 
Samotworze, Kamionnej i Zabrodziu, 
kościoły pw. św. Michała Archanio-

ła w Bogdaszowicach i pw. Wniebo-

wzięcia Pańskiego w Jaszkotlu, ruiny  
renesansowego zamku w Smolcu.  
Do tych wszystkich interesujących 
zabytków gminy Kąty Wrocławskie 
można dzisiaj łatwiej dostać się także 
dzięki dobrze rozwiniętej komunika-

cji kolejowej.  S.G. (TS)

W Mokronosie Górnym – gdzie od tego roku zatrzymują się pociągi – wybudowano dwa perony 
zapewniające podróżnym wygodny dostęp do składów
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nym miejscem do zamieszkania 
i zbudowania tu swojego domu. 
Wszystko dzięki położeniu w pobli-
żu Wrocławia, świetnemu skomuni-
kowaniu i drodze S5…

– …która łączy Poznań z Wrocła-
wiem i naszą gminę połączyła z eu-
ropejskimi trasami. Na pewno gmina 
Wisznia Mała jest fantastycznym 
miejscem do tego, aby choć na chwilę 
się u nas zatrzymać. A jeśli komuś się 
u nas spodoba, to może zostać prze-
cież na dłużej i tutaj właśnie zbudo-

wać swój dom i powiększyć wiszeńską 
społeczność. Wszystkie nasze miej-
scowości mają rodowód średniowiecz-
ny, zawsze dobrze się tutaj ludziom 
żyło i dzisiaj też zapraszam wszyst-
kich do gminy Wisznia Mała. Ludzie 
niegdyś dobrze wiedzieli, jaka ziemia 
jest dla nich dobra i czy ich wyżywi.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

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

– Poza dobrym rozwojem gmi-
ny, wzbogacaniem infrastruktury 
i niezbędnymi do tego inwestycja-
mi, gmina Wisznia Mała ma inne 
walory – ciekawą historię i zabyt-
ki, ale także dysponuje nietuzin-
kowymi ścieżkami rowerowymi

– Jesteśmy swoistą bramą Dolno-
śląskiej Krainy Rowerowej, którą two-
rzy wiele gmin położonych na Wzgó-
rzach Trzebnickich, wzdłuż Doliny 
Baryczy, pięknych, zróżnicowanych 
i malowniczych terenów, które są do 

odkrycia przez wielu jeszcze rowerzy-
stów i pasjonatów aktywnej turystyki. 
Oni to powinni do nas zajrzeć i na pew-
no się nie zawiodą, bowiem tereny te są 
bardzo przyjazne 
dla rowerzystów. 
Jest i co pooglą-
dać, smacznie po-
biesiadować oraz 
odpocząć i prze-
spać się w dobrych warunkach.

– Jakie największe walory ma pa-
na zdaniem gmina Wisznia Mała?

– Położenie na styku z Wrocławiem, 
stolicą Dolnego Śląska, skąd można 
rozpocząć ciekawe podróże na pół-
noc naszego województwa, a wszyst-

kie drogi prowa-
dzą przez gminę 
Wisznia Mała…

– …ale chyba 
do Rzymu.

– Może i do 
Rzymu, ale przez gminę Wisznia 
Mała. A co do naszych walorów na-
turalnych, to trzeba wymienić dwa 

piękne kompleksy leśne położone 
najbliżej Wrocławia. To las między 
Malinem, Ligotą Piękną i Pierwo-
szowem, gdzie znajduje się przysta-
nek Kolei Dolnośląskich. Można za-
tem dojechać do tej miejscowości 
z rowerem, wysiąść na stacji, a po-
tem przejechać na nim przez tere-
ny naszej gminy i bardzo fajne lasy. 
Natomiast drugi kompleks leśny 
znajduje się nieopodal Mienic 
i Ozorowic. W Szewcach mamy ko-
lejną stację Kolei Dolnośląskich 
i po Wzgórzach Trzebnickich można 
dojechać z jednej stacji do drugiej, 
robiąc sobie fantastyczną, rodzinną, 
jednodniową wycieczkę. 

– Na terenie waszej gminy zlo-
kalizowane jest w Szymanowie lot-
nisko Aeroklubu Wrocławskiego…

– …będące świetnym miejscem 
do realizowania wielu rodzajów pasji 
lotniczych, w tym szybownictwa, spa-
dochroniarstwa, lotniarstwa i lotów 
samolotowych. A co do innych atrak-
cji, to mamy także spore pola golfowe 

położone w pobliżu Kryniczna 
i Krzyżanowic oraz dysponu-
jemy pięknym ośrodkiem wy-
poczynkowo-rekreacyjnym 
w Miłocinie, gdzie zlokalizo-
wany jest pierwszy przystanek 
Kolei Dolnośląskich. Są tam 
korty tenisowe i boiska oraz 
stawy nadające się zarówno 
do pływania, jak i wędkowa-
nia. Ponadto w ostatnim cza-
sie przygotowaliśmy dla tu-
rystów najwyższą naszą górę 
– Wiszniak, który jest świet-
nym miejscem rekreacyjnym, 

do którego moż-
na dojechać rowe-
rem. Znajduje się 
tam miejsce pik-
nikowe i wspa-
niały punkt wi-
dokowy zarówno 
w stronę Wrocła-
wia, jak i w kierunku 
Doliny Baryczy.

– Już przed kilko-
ma tysiącami lat ludzie 
obrali sobie dzisiejsze 
tereny gminy Wisznia 
Mała za swoje miej-

sce do życia – zapewne była wtedy 
dobra woda i lasy pełne zwierza. 
Dzisiaj też wasza gmina jest świet-

Tu zbudować dom…

• Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krynicznie 
pochodzący prawdopodobnie z XVI wieku. 

• Pałac w Machnicach wybudowany w latach 1817-1820. 
• Pałac i folwark w Malinie wybudowany na początku XVIII wieku. 
• Pałac w Mienicach wybudowany na początku XVIII wieku. 
• Dwór w Ozorowicach wybudowany w XVIII wieku. 
• Kościół filialny pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Piotro-

wiczkach wzniesiony na początku XIV wieku i przebudowany 
w XIX wieku. 

• Kościół filialny pw. św. Jadwigi w Strzeszowie, najprawdopodobniej 
wybudowany w roku 1374, odbudowany w roku 1498 i restaurowa-
ny w XIX wieku. 

• Zabytkowy pałac otoczony fosą w Strzeszowie, który powstał praw-
dopodobnie w XVI wieku. 

• Kościół parafialny pw. św. Anny w Szewcach, wzniesiony w XIV wie-
ku, a następnie przebudowany w XVIII wieku. 

• Pałac w Wiszni Małej, który początkowo był barokową rezydencją 
wybudowaną w XVIII wieku. 

• Wysoki Kościół, gdzie w drugiej połowie XIX wieku na miejscu koś-
cioła wzniesionego w roku 1296 powstał kościół neogotycki zbudo-
wany przez protestantów. 

Zabytki w gminie Wisznia Mała

Wójt Jakub Bronowicki

Kościół filialny pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrowiczkach wzniesiony na początku 
XIV wieku i przebudowany w XIX wieku

Lotnisko w Szymanowie, będące świetnym miejscem do uprawiania 
wielu rodzajów pasji lotniczych

Ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjnym w Miłocinie, gdzie zlokalizowany jest pierwszy przystanek 
Kolei Dolnośląskich 

Pałac w Wiszni Małej, w którym obecnie siedzibę ma Zespół Szkolno-Przedszkolny

Wysoki Kościół – neogotycka świątynia wzniesiona przez 
protestantów w drugiej połowie XIX wieku na miejscu, 
gdzie stał wcześniejszy kościół wzniesiony w 1296 roku
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Krośnice

Urząd Gminy w Krośnicach 
ul. Sportowa 4 

56-320 Krośnice 

tel. 71 384 60 00 

fax 71 384 60 15 

sekretariat@ug.krosnice.pl

www.krosnice.pl

Rozmowa 
z ANDRZEJEM BIAŁYM, 
wójtem gminy Krośnice

– Przed wiekami ludzie 
zamieszkiwali ziemie stano-
wiące dzisiaj gminę Krośnice, 
zatem musiały być tutaj do-
bre warunki do życia – i tak 
jest przecież do dzisiaj.

– Sporo u nas pięknych la-
sów i niemało stawów, więc 
– mając na uwadze powszech-
ną walkę z zanieczyszczenia-
mi powietrza i wody – można 
powiedzieć, że gmina Kroś-
nice jest miejscem wolnym 
od smogu. 

– Do Wrocławia z Krośnic jest 
niecała godzina drogi samocho-
dem, a dobre skomunikowanie ze 
stolicą regionu jest też atutem wa-
szej gminy i wrocławianie, którzy 
chcieliby żyć w przyjaznym miej-

scu, mogliby na przykład zamiesz-
kać w gminie Krośnice.

– Nasze tereny mają walory wypo-
czynkowe i od wielu lat obserwujemy, 
iż mieszkańcy Wrocławia zbliżający 
się do wieku emerytalnego i rozgląda-
jący się za miejscem, w którym chcie-
liby spędzić swoją jesień życia, często 
wybierają na swoje miejsce do życia 
tereny Doliny Baryczy, także gminy 
Krośnice. A naszymi wielkimi atuta-
mi są właśnie lasy, stawy, świetnie roz-
winięte sadownictwo, a także winni-

ce, co wskazuje na dobry mikroklimat 
naszych ziem, które – co ciekawe – 
nie są nawiedzane przez coraz częst-
sze w Polsce wichury. Można zatem 
powiedzieć, że żyjemy w naszej 
gminie jak u Pana Boga za piecem.

– Jedną z największych cy-
klicznych imprez organizowa-
nych przez wasz samorząd wraz 
z sadownikami, warzywnikami 
i pszczelarzami jest wrześniowe 
Święto Sadów. Macie także zabyt-
ki i ciekawą historię…

– …a także kilka legend zwią-
zanych z krośnicką ziemią oraz nie-
mało ścieżek rowerowych i pieszo-
-rowerowych, tak że każdy może 
znaleźć coś interesującego w gminie 
Krośnice. Jest tutaj sporo zabytków 

sakralnych, w tym piękny barokowy 
kościół w Wierzchowicach.

– Czy można u was kupić dział-
ki pod budowę domu?

– Oczywiście dysponujemy 
nieruchomościami gminnymi, 
a są też prywatne tereny prze-

znaczone pod zabudowę jednoro-
dzinną. Do nabycia jest również 
większy obiekt po byłej szkole 
w Bukowicach, który od kilku już 

lat próbujemy sprzedać. Mógłby 
w nim powstać hotelik lub pensjo-
nat, albo przystań dla seniorów. 
Mamy także obiekt poszpitalny, 
który również wystawiany jest do 
sprzedaży. Zapraszamy zatem do 
gminy Krośnice nie tylko turystów, 

ale także tych, którzy chcieliby 
u nas zamieszkać lub zainicjować 
swój biznes.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

U Pana Boga za piecem
25 i 26 kwietnia – otwar-
cie sezonu Krośnickiej Kolei 
Wąskotorowej; 25 kwietnia 
– XX edycja Rajdu Rowero-
wego „Śladami Ryszarda Szur-
kowskiego”; początek maja 
– turniej szachowy „O Pu-
char Wójta Gminy Krośnice” 
oraz Majówkowa Piłka Nożna 
„O Puchar Wójta Gminy Kroś-
nice”; 17 maja – koncert 
z okazji setnej rocznicy uro-
dzin Jana Pawła II; ostat-
ni weekend maja – Ogól-
nopolska Akcja Polska Biega; 
w czerwcu – otwarcie stadio-
nu po renowacji i Turniej Piłki 
Plażowej Plaża Tour; w lipcu 
– wakacje z CETS, Turniej Piłki 
Plażowej Plaża Tour i wakacyj-
ne Igrzyska Gminy Krośnice; 
w sierpniu – wakacje z CETS, 
Turniej Piłki Plażowej Plaża 
Tour, wakacyjne Igrzyska Gmi-
ny Krośnice, zawody triathlo-
nowe „O Tytuł Mistrza Doliny 
Baryczy”; 23 sierpnia – dożyn-
ki gminne; we wrześniu – Tur-
niej Piłki Nożnej „Szpilki na Boi-
sku”; 5 września – XXI edycja 
Rajdu Rowerowego „Ślada-
mi Ryszarda Szurkowskiego”; 
ostatni weekend września 
– zakończenie sezonu Kroś-
nickiej Kolei Wąskotorowej; 
ostatnia niedziela wrześ-
nia – Święto Sadów; w paź-
dzierniku – Turniej Piłki Noż-
nej „Szpilki na Boisku”, otwarty 
Turniej Szachowy „O Puchar 
Doliny Baryczy”; 3 paździer-
nika – XXIII Finał Konkursu 
Poetyckiego „O Ludzką Twarz 
Człowieka”; w listopadzie 
– obchody Święta Niepod-
ległości, Mini Mistrzostwa 
Sołectw i Krośnicka Halowa 
Liga Piłki Nożnej; w grudniu 
– Cecyliada, Turniej Zapaśni-
czy i Krośnicka Halowa Liga 
Piłki Nożnej.

Kalendarium 
najważniejszych 
wydarzeń 
kulturalno-
-sportowych
w gminie Krośnice

Krośnice, stolica gminy, wymieniane są w dokumentach jako Kraśnice 
(prawdopodobnie od słowa „krasny” – piękny lub „krasić” – zdobić). 
Nazwa ta wywodzi się z podania ludowego mówiącego, że na terenie 
dzisiejszych Krośnic istniała Kraina Róż. W roku 1609 Krośnice wzmian-
kowane były jako wieś należąca do rycerza Postolskiego, a w 1700 roku 
do Ernesta Gotfryda von Berge. W 1847 roku osiedlił się tutaj przybyły 
z Wesfalii szlachcic Adelberdt von der Recke-Volmerstein, który w roku 
1860 założył Deutschen – Smariter – Ordens – Stift, czyli fundację dającą 
początek lecznicy dla chorych nerwowo, nieuleczalnie chorych dzieci, 
ślepych i sparaliżowanych. Wśród dobroczyńców zakładu lecznicze-
go znalazły się najwybitniejsze nazwiska XIX-wiecznej Europy – cesarz 
Napoleon III, król Prus Wilhelm I, następca tronu Holandii, Wielki Książę 
Meklemburgii i Szwerin książę Fryderyk oraz generalicja, ministrowie 
i dyplomaci. W księgach rachunkowych krośnickiego szpitala figurują 
także nazwiska śląskich arystokratów – księcia Hatzfeldta ze Żmigrodu, 
hrabiny Henckel-Donnersmarck, hrabiego Schaffgotscha, baronówny 
Richthofen, hrabiego Reichenbacha z Goszcza, hrabiego Schweinitza 
z Sułowa, hrabiego Maltzana z Milicza i hrabiego von Stoscha. Lecz-
nica zbudowana została na wzór podobnego zakładu w Bethel koło 
Bielefeld, a w roku 1930 kompleks rozrósł się do trzech zespołów 
szpitalnych złożonych aż z trzydziestu budynków. 

Wójt Andrzej Biały

Pałac Volmersteinów, obecnie Urząd Gminy

Zabytkowy parowóz PX48-1907 z 1955 roku

Organy kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wierzchowicach zbudowane w 1773 roku

Dom z rudy darniowej
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 na komputerze 
 smartfonie
 lub tablecie

MOŻNA NAS PRZECZYTAĆ

Dobromierz

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

Walorami należącej do powiatu 
świdnickiego rolniczo- 
-przemysłowej gminy 
Dobromierz są m.in. korzystne 
położenie względem ważnych 
szlaków komunikacyjnych, 
dobre gleby oraz spore złoża 
granitu. Natura nie poskąpiła 
tutaj swych bogactw, na które 
składa się ok. 40 gatunków roślin 
i grzybów, prawie 80 gatunków 
ptaków lęgowych, niemało 
ssaków, a także płazów i gadów. 
Jest tu także sporo zabytków, 
przede wszystkim o charakterze 
sakralnym, a dla biznesmenów 
– specjalna podstrefa 
ekonomiczna.

Gmina Dobromierz to również 
sprawny samorząd dobrze rozwijający 
gminę, wzbogacający ją pod wzglę-

dem infrastrukturalnym i polepszający 
poziom życia miejscowej społeczności. 

– W tym roku najważniejsze dla na-

szego samorządu było dopięcie trudne-

go budżetu, który ma deficyt wynoszą-

cy ponad 4,8 mln zł, co wynika głównie 
z prowadzonych inwestycji – ocenia 
wójt Jerzy Ulbin. – Przede wszyst-
kim zadań kanalizacyjnych realizo-

wanych z programu Zintegrowanych  

Inwestycji Terytorial-
nych Aglomeracji Wał-
brzyskiej. W ubiegłym 
roku wykonano przy-

łącza w trzech miejsco-

wościach, a w tym roku 
rusza budowa sieci ka-

nalizacyjnej w kolejnych 
trzech wioskach, w tym 
w bardzo dużej Roztoce, 
co wymaga od nas nie-

małej gimnastyki finan-

sowej. Podkreślić warto, 
iż w ciągu czterech lat 
– od roku 2018 – nasze 
koszty inwestycyjne wy-

niosą 35 proc. wydatków w stosunku 
do całości wydatków budżetowych.

Realizowane są także inne przed-

sięwzięcia – w Pietrzykowie nie ma 
jeszcze wody, kończony jest pro-

jekt i prawdopodobnie w przy-

szłym roku rozpocznie się budowa  
wodociągu do tej miejscowości. 

Warto tutaj przyjechać
– Mamy szanse złożyć wniosek  

o dofinansowanie tej inwestycji do Na-

rodowego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej – pod-

kreśla wójt Ulbin – ale mamy szansę 
tylko na pożyczkę, z możliwością jej 
umorzenia i nie jest to niestety dotacja.

Gmina Dobromierz ma 78 ha ob-

jętych w roku 2016 Wałbrzyską Spe-

cjalną Strefą Ekonomiczną – Podstrefa 
Dobromierz, ale jak na razie inwesto-

rzy nie spieszą się z lokalizacją swoich 
firm na tych terenach. Obszar ten jest 
podzielony na dwie części – na 8 ha  
i 70 ha i ten większy teren powinien za-

dowolić dużego lub dużych inwestorów. 
– Znajduje się on przy bardzo ru-

chliwej drodze krajowej nr 5, gdzie 
zlokalizowany jest również grunt in-

westycyjny o powierzchni 4 ha nieob-

jęty strefą – wyjaśnia wójt Jerzy Ulbin. 
– Jest to nieruchomość będąca włas-
nością Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa.

Szansą na zdynamizowanie roz-

woju gminy Dobromierz i tego, że  
w podstrefie ekonomicznej pojawią 
się wreszcie inwestorzy, jest na pewno 
ukończenie budowy trasy S3 na odcin-

ku od Bolkowa przez Kamienną Górę  
do Lubawki i dalej w kierunku Czech. 

– Może to spowoduje, że nasz teren 
inwestycyjny stanie się bardziej atrak-

cyjny dla inwestorów – przewiduje  
Jerzy Ulbin.

Gmina Dobromierz dysponuje rów-

nież wieloma walorami pozainwesty-

cyjnymi. 
– To przede wszystkim ludzie, nasi  

mieszkańcy, na rzecz których warto 
pracować, a także zróżnicowane kra-

jobrazy, zabytki przede wszystkim sa-

kralne i piękna zabudowa samej sto-

licy gminy, Dobromierza, który od 
roku 1409 do roku 1945 był miastem  
– uśmiecha się wójt Jerzy Ulbin. – A my 
szukamy teraz dodatkowego magnesu, 
który mógłby przyciągnąć do nas ludzi 
i myślimy o odbudowie w Dobromierzu 
średniowiecznego grodziska. S.G. (TS)

Najważniejsze zabytki gminy 
Dobromierz: Ratusz na pl. Wol-
ności w Dobromierzu i pomnik 
św. Jana Nepomucena, kościół 
parafialny pw. Michała Archanio-
ła i zespół parkowo-pałacowy  
z ok. 1727 r., pałac w Jaskuli-
nie, kościół Świętych Piotra  
i Pawła w Dobromierzu, kościół  
pw. Stanisława Biskupa i Męczen-
nika i pałac w Roztoce, kościół  
pw. św. Antoniego w Jugowej, 
wieża widokowa w Bronówku, 
kościół pw. św. Jakuba i św. Anny  
w Kłaczynie, kościół pw. św. Bar-
bary w Gniewkowie, wiatrak  
w Pietrzykowie, pałac i kościół  
pw. św. Jadwigi w Szymanowie.

Wójt Jerzy Ulbin

Podstrefa Dobromierz
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Wystawa obrazów  
Michaela Willmanna  
zapewne przytłoczyła całą 
resztę działań we wrocławskim  
Muzeum Narodowym.  
I nikogo to nie dziwi, ale…

O wystawie „Willmann. Opus 
magnum” pokazywanej od jakiegoś 
czasu w Pawilonie Czterech Kopuł 
napisano już chyba we wszystkich 
znaczących tytułach prasowych. 
Dotarły też na nią pewnie wszyst-
kie duże i małe telewizje oraz radio-

wi tropiciele muzealnych wydarzeń. 
I nie ma się czemu dziwić. To prze-

cież pierwsza tak duża prezentacja 
tego wybitnego, chociaż 
nieznanego powszech-

nie, malarza baroku.  
Ów „śląski Rembrandt” 
rzeczywiście robi wraże-

nie. I chociaż nie udało 
się stworzyć na tej potęż-

nej wystawie atmosfery  
sacrum (wina miejsca?), to 
czeka nas jednak spotka-

nie z czymś niezwykłym. Te dzieła 
przytłaczają. Szczególne wrażenie 
robią ogromne obrazy składające się 

na cykl „Męczeństwo apostołów”  
– po raz pierwszy od 70 lat pokazy-

wane są razem, tak jak to miało miej-
sce lata temu w Lubiążu (na  
wystawie poznajemy też 
niezwykłość monumental-
nego pocysterskiego opa-

ctwa). Czy dzięki tej wy-

stawie Willmann mocniej 
zakorzeni się w powszech-

nej świadomości? Byłoby 
wspaniale.

Kiedy obejrzymy Will-
manna, a będziemy mieli chwilę 
czasu, to warto zajrzeć do gmachu 
głównego Muzeum Narodowego  

we Wrocławiu. Tam oczywiście dużo  
do obejrzenia, ale zwracam uwagę 
na „Secesję w metalu” (pokazywa-

na do 19 kwietnia). Niewielka i uro-

kliwa ekspozycja. Delikatne piękno,  
które miało służyć na co dzień. 

– Secesja była stylem totalnym, 
który programowo objąć miał nie 
tylko malarstwo czy architekturę, 
ale też szeroko pojmowaną sztukę 
użytkową, wprowadzając kategorię 
wzornictwa przemysłowego – wyjaś-

nia Jacek Witecki, kurator wystawy. 
Jak prawie zawsze zachęcam też 

do odwiedzenia Muzeum Etnogra-

ficznego, oddziału Muzeum Naro-

dowego we Wrocławiu. Tam rozpo-

czyna się czas przedwielkanocnej 
przygody – 17 marca początek wysta-

wy „Pisanki i palmy wielkanocne”,  

która zakończy się cenionym 
przez odwiedzających kiermaszem  
(4 kwietnia). Na wystawie zobaczy-

my prace ponad 40 twórców głów-

nie z terenu Dolnego Śląska i Opol-
szczyzny Wcześniej m.in. wykłady 
o ornamentyce opolskich kroszo-

nek, warsztaty robienia wielkanoc-

nych koszyczków czy odkrywanie 
techniki batiku w zdobieniu wielka-

nocnych jajek (szczegóły na stronie 
internetowej www.mnwr.pl). 

(tm)

Willmann jest tylko jeden

Zegar kominkowy (ok. 1910, oprawa: brąz, 
mosiądz, szkło) z wystawy „Secesja w metalu” 

Wystawa Willmanna. Na pierwszym planie „Św. Bernard z towarzyszami przed opatem Citeaux”  
z katedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie, pierwotnie w kościele klasztornym cystersów w Lubiążu 

W Muzeum Etnograficznym coraz więcej wielkanocnych śladów
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Klasyka teatralnych cytatów 
– Gogolowskie „Z czego się 
śmiejecie? Z samych siebie się 
śmiejecie!” – brzmi i nieco gorzko, 
i bardzo prawdziwie, szczególnie 
wtedy, gdy trafiamy na komedie 
mądre, ciekawe i świetnie 
teatralnie przyprawione. Jeśli 
poszukamy ich w repertuarze 
Wrocławskiego Teatru Komedia, 
na pewno się nie rozczarujemy...

Szukamy więc i – 19, 20 i 21 mar-
ca – znajdujemy Kolację dla głupca 

Francisa Vebera. To opowieść o tym, 
jak grupa panów w średnim wieku  
z tzw. towarzystwa cyklicznie urządza 
sobie kolacje, na które zaprasza mniej 
inteligentnych, ich zdaniem, przedsta-

wicieli społeczeństwa. Kto przypro-

wadzi najgłupszego – wygrywa. Ale 
pewnego dnia, w wyniku kilku nie-

przewidzianych sytuacji, to moralnie 
wątpliwe przedsięwzięcie wymyka 
się spod kontroli  
i wtedy nagle 
okazuje się, jak 
łatwo jest pomy-

lić głupotę z pięk-

ną odmiennością. 
„Franciszek Pinion (rewelacyj-

ny Mirosław Kropielnicki), pracow-

nik Urzędu Skarbowego i zapalony 
konstruktor budowli  
z zapałek, którego 
porzuciła żona, wy-

daje się być odpo-

wiednim obiektem 
do drwin i szyderstw. 
Przez większą część 
widowiska faktycz-

nie można odnieść 
wrażenie, że jest 
to ‘głupek na ska-

lę światową’. Nagłe 
zwroty akcji ukazu-

ją natomiast, co w życiu jest tak na-

prawdę ważne. Głupiec, choćby naj-
większy, może okazać się przyjacielem  
o wielkim sercu, a inteligent – smut-
nym bogaczem z dziurą w piersi” – jak 
niezwykle trafnie napisał w recenzji ze 
spektaklu Radosław Sikora. I okazuje 
się, że podsumowaniem tego, co się 
stało, winien być właśnie przywoła-

ny już cytat z klasyka, czyli wielkiego  

Mikołaja Gogola: „Z czego się śmie-

jecie? Z samych siebie się śmiejecie!”. 
Z siebie sa-

mych – bo kto  
z nas nie zna 
straszliwych splą-

tań erotycznych  
i uczuciowych 

szaleństw? – też śmiać się będziemy, 
oglądając (2, 3, 4 kwietnia) Łatwo nie 
będzie Claude’a Islerta, znakomity 
przykład komedii tak przygotowa-

nej, że serdecznie bawi, ale i mocno 
daje do myślenia, bo dzieło Islerta to 
z jednej strony straszliwe pogmatwa-

nie, momentami coś w rodzaju ko-

medii omyłek, ale z drugiej – zupeł-
nie poważne pytanie o międzyludzkie 
związki. 

– To praktycznie romans wszyst-
kich ze wszystkimi – mówił nam 

Z czego się śmiejecie…
przed premierą 
Wojciech Dąbrow-

ski, współdyrektor 
Komedii, reżyser  
i jeden z bohate-

rów wrześniowej 
premiery. – Jest ro-

mans byłej żony, ro-

mans byłego męża, 
romans studentki, 
romans córki… I to 
całe skomplikowa-

nie twórcy spektaklu pokazali, ak-

torsko zaś spektakl jest rewelacyjny!
Jak wiadomo, wszelka 

trójca jest doskonała – czy-

li omne trinum perfectum, 
więc do dwóch obowiąz-

kowych dla wielbicieli tea-

tru spektakli WTK dorzu-

cam trzeci. To Edukacja 
Rity Willy’ego Russella  
(29 marca), czyli historia  
o ludziach, których dzieli 
niemal wszystko. On – uniwersytecki 

profesor, alkoholik. 
Ona – żądna wiedzy, 
ambitna fryzjerka, 
która zapisuje się na 
Wolną Wszechnicę, 
by tu poprzez studia 
nad literaturą nadać 
sens swojemu życiu 
i wejść w zamknię-

tą do tej pory dla 
niej krainę warto-

ści, jakie niesie kul-
tura. Oczywiście, 

pierwsze skojarzenie to Pigmalion  

G.B. Shawa, ale Russell wokół tego 
skojarzenia oplata inną nie-

co historię – otóż mocno po-

pijający Frank okazuje się 
znakomitym nauczycielem, 
Rita czyni stałe postępy, ale 
też przecho dzi swoistą ewo-

lucję, wtapiając się coraz 
bardziej w nowe śro dowisko 
ludzi kulturalnych. Między 
tak różną dwójką rodzi się 

przyjaźń, może nawet coś od przyjaźni 
gorętszego? I tu też sami z siebie mo-

żemy się pouśmiechać – któż bowiem 
nie przeżył chęci wspinania się na kul-
turalne szczyty i któż nie przekonał 
się, że to rzecz prosta i nieprosta zara-

zem, nawet wtedy, gdy ma się mądre 
wsparcie…

Trzy spektakle, trzy różne drogi do 
uśmiechu, śmiechu, ale i do lepszego 
poznania samego siebie… A jeśli po-

trafisz się śmiać z samego siebie – pisał  
Molier – to najlepszy dowód, że masz 
poczucie humoru. Ata

Claude Islert „Łatwo nie będzie”

Francis Veber „Kolacja dla głupca”

Willy Russell „Edukacja Rity”
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„Gmino, przytul okapi”  
– to wspólna akcja 
wrocławskiego ogrodu 
zoologicznego i magazynu 
„Gmina Polska.  
Krajowy Przegląd 
Samorządowy”.  
„Przytulanie” to propozycja 
ciekawej, sympatycznej 
promocji dla polskich  
gmin i wsparcie  
dla wrocławskiego zoo, 
najpopularniejszego  
ogrodu zoologicznego  
w Polsce.

Celem przedsięwzięcia jest  
z jednej strony pomoc w utrzyma-

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

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

jest symbolem akcji, ale na „przy-

tulenie” czeka bardzo wiele zwie-

rząt, a każde wsparcie jest dla ogro-

du cenne. 
– Popieram tę inicjatywę z entu-

zjazmem – mówi prezes wrocław-

skiego zoo Radosław Ratajszczak –  

bo w ten sposób ogród promu-

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

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

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

o gminie, która mieszkańca wybie-

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

cławskie zoo – najstarszy i najwięk-

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

zentujących ponad 
1160 gatunków. 

– Pragniemy 
tworzyć zoo przy-

jazne zarówno dla 
zwierząt, jak i dla 
naszych ludzkich 
gości – mówi prezes 
Ratajszczak i ta fi-
lozofia znakomicie 
wpisuje się w akcję  
„Gmino, przytul 
okapi”, bowiem 
wsparcie gmin to pomoc w utrzy-

maniu i rozwoju tego niezwykłego 
miejsca. 

Symbolem naszej wspólnej akcji  
jest okapi, wielki skarb wrocław-

skiego zoo, jeden z najbardziej ta-

jemniczych ssaków na świecie. 
Istnieje tylko kilka zdjęć „leśnej  
żyrafy” – jak inaczej nazywa się 
okapi – zrobionych w naturalnym 
środowisku automatycznym apa-

ratem fotograficznym urucha-

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

sach równikowych Demokratycznej 

Republiki Konga, w rejonach Uele, 
Ituri i Aruwimi, a ogrody zoolo-

giczne są dla okapi jedną z szans  
na przetrwanie.

„Przytulenie” przez gminę 
mieszkańca zoo to także wsparcie 
miejsca, które służy zachowaniu 
biologicznej różnorodności naszego 
świata, bowiem ogród zoologiczny 
tworzy szansę przetrwania gatun-

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

wo zagrożone wyginięciem.
Gm ino! P rzy tu l  k tóregoś  

z mieszkańców wrocławskiego zoo!  

Przy jego wybiegu stanie tablica in-

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

Włodarze gmin zainteresowani  
akcją „Gmino, przytul okapi” 
kontaktować się mogą z sekre-

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

Anita Tyszkowska 

– redaktorka naczelna „Gminy Polskiej. Krajowego 

Przeglądu Samorządowego” 

Radosław Ratajszczak 

– prezes ZOO Wrocław sp. z o.o. 

Gmino, przytul okapi!
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Od pierwszego numeru 
naszego miesięcznika 
wspieramy działania,  
które mają pomóc 
mieszkańcom Madagaskaru. 
Namawiamy też do tego innych, 
wszystkich ludzi dobrej woli. 
Brzmi to trochę pompatycznie, 
ale… Po prostu chodzi  
o pomoc. Po prostu chodzi  
o wsparcie.

Pisałem już kiedyś w tym miej-
scu, że najważniejsze to nie stać  
z boku, ale działać. Oczywiście dzia-

łać mądrze. A mądre działanie to ta-

kie, które może pomóc komuś inne-

mu. Zastanówmy się, jak spędziliśmy 
ostatnie miesiące. Czy bezinteresow-

nie wykonaliśmy choćby najmniejszy 
gest, by komuś innemu było łatwiej, 

Madagaskar czeka na Ciebie
lepiej… Pewnie wielu z nas „zasia-

ło” trochę dobra. Dobrego jednak ni-
gdy za dużo. Dlatego tych, którzy są  
w stanie i chcą, bardzo gorąco nama-

wiam do wsparcia działań misjonarzy 
ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy 
Wincentego a Paulo, którzy są obec-

ni także na południowych krańcach 
Madagaskaru. 

Cała Czerwona Wyspa jest miej-
scem ogromnej biedy. Jednak po-

łudnie zajmuje tam chyba miejsce 
szczególne. I właśnie tam działa-

ją również polscy księża, wspierani 
oczywiście przez kapłanów malga-

skich, francuskich oraz niezwykle 
oddane swoim zadaniom siostry za- konne. To oni wszyscy prowadzą tam 

szkoły, sierocińce, internaty, ośrodki  
zdrowia… Nie byłoby to jednak 
możliwe, gdyby nie pomoc napły-

wająca z wielu miejsc na świecie,  
w tym także z naszego kraju.

Nasze dobre gesty kierowaliśmy 
przez całe lata bardzo konkretnie  
– do księdza Marka Maszkowskiego, 
lazarysty, który swoje dzieciństwo  
i młodość spędził na Opolszczyźnie  
i Dolnym Śląsku. Ksiądz Marek  
– który mówił, że misje wyzwalają  
z egoizmu i życiowego wygodnictwa –  
na południe Madagaskaru wyjechał 
w 1988 roku, ale latem 2016 roku jego 
ziemska droga nagle się zakończyła. 
Zmarł 9 sierpnia. Miał 57 lat. Został 

pochowany na swojej ukochanej wy-

spie, na cmentarzu nieopodal katedry 
w Farafangana.

Księdza Marka nie ma, ale bied-

ni Malgasze na pięknym (chociaż 
nieustannie dewastowanym) Mada-

gaskarze pozostali. Nie wolno nam  
o nich zapomnieć. Malgasze potrze-

bują w zasadzie wszystkiego. Więk-

szość z nich każdego dnia ciężko 
pracuje, ale to zbyt mało, by przeła-

mać sytuację beznadziei materialnej,  
w jakiej się znajdują. Potrzebują nas. 
Każdy z dobrym słowem, gestem po-

mocy jest tam oczekiwany.
Z pełnym przekonaniem apelu-

jemy o wsparcie dla misjonarzy od 
św. Wincentego a Paulo. Wiemy,  
co robią, jak robią – widzieliśmy to 
jakiś czas temu i trochę im w tym 
pomagaliśmy. Tam daleko, prawie 
9 tysięcy kilometrów od nas, bra-

kuje prawie wszystkiego – drewna, 
cementu, cegieł, wapna, leków, ben-

zyny, łodzi, podręczników, ubrań, 
często jedzenia… Możemy to choć 
troszkę zmienić. Nasze złotówki 
mogą być jakimś dobrym zasiewem 
pod zmiany na lepsze w okolicach  
Ranomafany, Ankarany, Mananteni-
ny, Tsivory, Ambalavao, Tolanaro…

(tom) 

Malgasze to jeden z najbardziej potrzebujących ludów świata 
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Dzieci Madagaskaru są przyszłością tej wyspy, ale potrzebują naszej pomocy 
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Darowiznę finansową na rzecz misji można przekazać na konto bankowe:
Bank Pekao S.A.

nr rachunku: 31 1240 4533 1111 0000 5433 2487
Sekretariat Misyjny Zgromadzenia Księży Misjonarzy

ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków
W tytule przelewu proszę wpisać:

„Na wsparcie misji na Madagaskarze”.

Samorządowcy zbyt mało 
uwagi przykładają  
do promocji swoich regionów. 
A to przecież pokazanie innym, 
że ma się u siebie to COŚ  
może być znakomitym 
motorem rozwoju.  
Dzisiaj krótki wypad  
na Opolszczyznę.

Nie wiem, czy poznawać trze-

ba, ale na pewno poznawać warto. 
A miejsc niezwykłych, cudownych, 
ważnych, intrygujących jest wokół 

nas bardzo dużo. Tak naprawdę to 
są chyba wszędzie. Istota polega na 
tym, by je odnaleźć, zauważyć.

Jeśli chodzi o mnie, to w szuka-

niu bardzo mi pomagają przeróż-

ne przewodniki i blogi. Niestety, 
bardzo rzadko strony internetowe 
samorządów (tutaj jest lekcja do 
odrobienia). I właśnie sięgając do 
blogów wędrowałem ostatnimi cza-

sy po Opolszczyźnie. Zaglądałem 
m.in. do świetnego ruszajwdroge.pl  
i trochę zaskakującego (mile)  
w swojej idei matkawmiescie.pl.

Gdzie zatem warto zatrzymać się 
na Opolszczyźnie. W tym miejscu 
nie dam rady opisać wszystkiego. 
Tu tylko kilka śladów…

Na początek może tajemniczo-baj-
kowy zamek w Mosznej, który na 
każdym na pewno zrobi wrażenie. 
Słynący z 99 wież zachwyca swo-

im wyglądem i często nazywany jest 
„polskim Disneylandem”. Z przewod-

nikiem można odbyć ekstremalną wy-

prawę po zakamarkach tego potęż-

nego obiektu (dla chętnych również 
nocą). Obok olbrzymi park, stadnina 
koni, smaczna kawa… 

Zupełnie innym zamkiem jest była 
rezydencja Piastów w Brzegu. Rene-

sansowe cacko nie przez przypadek 
nazywane jest „śląskim Wawelem”.  
Natomiast obok zamku z pozo-

ru zwykły, ale wewnątrz powalają-

cy barokowym przepychem kościół  
pw. Świętego Krzyża.

Opolszczyzna to też góry. Wejście 
na Biskupią Kopę (najwyższy szczyt 
w polskim paśmie Gór Opawskich) 
to atrakcyjny spacer. Stamtąd pro-

wadzą liczne szlaki turystyczne na 
polską i czeską stronę. Zupełnie nie-

daleko są Głuchołazy z urokliwym 
parkiem zdrojowym i miejskimi gór-
kami oraz Prudnik. W tym ostatnim, 
na zboczu Koziej Góry, warto odwie-

dzić Sanktuarium św. Józefa. To jedno  

z miejsc uwięzienia przez komunistów  
prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Z dziećmi koniecznie trzeba od-

wiedzić JuraPark Krasiejów, gdzie 

czeka nas sporo niespodzianek  
i podróż w czasie w Parku Nauki 
i Ewolucji Człowieka. Moim zda-

niem warto również odwiedzić  
Kamień Śląski, z którym wiąże się 
postać św. Jacka z rodu Odrową-

żów (założył pierwszy w Polsce 
zakon dominikanów; jest jednym 
z katolickich historycznych patro-

nów Polski). A z Kamienia Ślą-

skiego będziemy mieli już zupełnie 

Świat świętych i dinozaurów
niedaleko na Górę Świętej Anny. 
Tam znajdziemy ciekawy kom-

pleks klasztorny z cudowną figurką  
św. Anny Samotrzeciej (babcia  
Jezusa). Warto też dodać, że Góra 
Świętej Anny to nie tylko sanktua-

rium, ale także rezerwat geologicz-

ny. Bo ta góra to dawny wulkan. 

Jego erupcje miały miejsce jakieś 
27-23 milionów lat temu.

Opolszczyzna to oczywiście  
dużo, dużo więcej. To Opole, Nysa, 
Paczków, kajaki na Małej Panwi, 
goryle w opolskim zoo, Muzeum 
Piosenki przy opolskim amfiteatrze, 
jeziora – Nyskie i Otmuchowskie, 
Olesno, Namysłów… To wszystko 
czeka na miłośników przygody. 

(mnm)Moszna – najbardziej bajkowy zamek w Polsce. A wokół niego równie bajkowy i pachnący ogród 

„Śląski Wawel”, czyli Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. Prowadząca do niego brama to 
najwybitniejsze dzieło renesansu na Śląsku z XVI wieku 
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Rynkowy 
bigos
»	Jak podał brytyjski „The 

Economist”, w Rosji odsetek 
funkcjonariuszy służb specjal-
nych w organach cywilnych  
Federacji Rosyjskiej wynosi  
ok. 77 procent. „The Financial  
Times” określił taką sytuację 
mafijnym terminem „Russia 
Inc.”.
»	Bill Gates (współtwórca 

Microsoftu) kupił swoje pierw-

sze auto elektryczne. Wybrał 
porsche taycana. Ile zapłacił? 
Nie podano. Dość dobrze wy-

posażona wersja w Polsce kosz-

tuje ok. 790 tys. złotych.
»	Jeszcze niedawno Euro-

pejski Urząd ds. Bezpieczeń-

stwa Żywności twierdził, że 
dzienna dawka bisfenolu A 
(spotykany w wielu opakowa-

niach żywności) wynosi 50 µg 
na kilogram masy ciała czło-

wieka. Jakiś czas temu uznali, 
że jednak tylko 4 µg. Przy czym 
do dzisiaj nikt dokładnie nie ba-

da, ile tego cichego mordercy 
jest w opakowaniach…
»	Polska zna lazła się  

w pierwszej piątce europejskich 
państw, które sprzyjają pracy 
zdalnej. W rankingu „Remo-

te Workes Index” wzięto pod 
uwagę 20 najbardziej zaludnio-

nych państw Europy. Wyprze-

dziły nas Niderlandia, Niemcy,  
Hiszpania i Wielka Brytania.
»	W Polsce udział płatno-

ści gotówkowych w płatnościach 
detalicznych systematycznie ma-

leje. W 2005 roku płatności go-

tówkowe stanowiły 98 procent. 
W 2018 roku udział tego rodzaju 
płatności spadł do 57 procent.
»	Jak podał Międzynarodo-

wy Fundusz Walutowy, w 2019 
roku PKB na mieszkańca mie-

rzony siłą nabywczą walut na-

rodowych wyniósł dla Polski  
ok. 33,9 tys. USD, natomiast dla 
Portugalii 33,7 tys. USD. Tym sa-

mym po 15 latach członkostwa  
w UE wyprzedziliśmy pod 
względem „bogactwa” drugi kraj 
„starej” UE. Cztery lata wcześ-
niej wyprzedziliśmy Grecję.
»	Na tegorocznej Liście 

100 Najbogatszych Polaków 
„Forbesa” przybyło aż czter-
nastu miliarderów. Jest ich  
w Polsce już 56. 

Do rynkowego garnka zaglądał

Tomasz Miarecki
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Oferta dużych touroperatorów, 
realizujących masowo 
zagraniczne wyjazdy 
wypoczynkowe, od lat dominuje 
na polskim rynku turystycznym. 
Zmieniający się jednak styl życia 
Polaków, rosnące oczekiwania 
i lepsze zarobki powodują, 
że wakacje all inclusive nie 
są już wyjazdem marzeń dla 
wszystkich, których na nie stać. 
Dlatego coraz lepiej radzą sobie 
biura podróży zajmujące się 
kameralną turystyką i wyjazdami 
„szytymi na miarę”. Te najlepsze 
funkcjonują na polskim rynku 
już od kilkunastu lat, aktywnie 
się rozwijając i wciąż zaskakując 
nowymi pomysłami na podróże.

Obok masowych wyjazdów tury-

stycznych, obsługiwanych przez naj-
większych touroperatorów powielają-

cych schematy wypoczywania, rozwija 
się rynek o zupełnie innej filozofii  
– tzw. usług butikowych. Są to wyjazdy 
adresowane do małych grup, tworzone 
w oparciu o autorskie i często tema-

tyczne programy zwiedzania, ale także 
projektowane na indywidualne zamó-

wienie nawet tylko dla dwóch uczest-
ników. W odróżnieniu od działalności 
dużych touroperatorów są to wyjaz-

dy na bieżąco finansowane z wpłat 
klientów, które dochodzą do skutku,  
jeśli znajdą się na niego chętni.

Butikowa turystyka
W przypadku wyjazdów „szytych 

na miarę” to klient, który szuka moż-

liwości przeżycia unikatowej przy-

gody, decyduje o kierunku, terminie  
i charakterze podróży.

– Przygotowanie takiej wyprawy,  
szczególnie do odległego zakątka 
świata, wymaga dogłębnej wiedzy  
i praktycznej znajomości regionu. Do 
biura podróży specjalizującego się 

w „butikowych wakacjach” należy 
doradzenie i zaprojektowanie całe-

go wyjazdu według potrzeb i marzeń 
klienta. Pracownicy biura nie tylko 
pomagają w kwestiach logistycznych, 
ale także doradzają, co ze sobą za-

brać i czego można się spodziewać na 
miejscu. Dla wielu klientów dużą war-
tość wyjazdu stanowi towarzystwo 
doświadczonego pilota świetnie zna-

jącego region. Dlatego w przypadku 
naszego biura większość pracowni-
ków to osoby z wykształceniem orien-

talistycznym, które spędziły wiele 
lat, studiując, pracując i podróżując 
po krajach azjatyckich, jak również  
z doświadczeniem w turystyce egzo-

tycznej – komentuje Ewa Gajewska,  
pilot wycieczek i kierownik projektu  
z biura podróży CT Poland.

Doświadczeni wymagają więcej
Dużym atutem, często wyróżnia-

jącym kameralne biuro podróży na 
bardzo konkurencyjnym rynku tury-

stycznym, jest bogaty, czasami orygi-
nalny program zwiedzania. W wielu 
przypadkach także atrakcje w nim 

wymienione są już wliczone w cenę 
imprezy, podobnie jak wizy, ubez-

pieczenia czy opieka pilota na całej 
trasie. Biorąc pod uwagę fakt, że licz-

ba doświadczonych turystów wzrasta 
szybciej niż ogólny popyt na usługi 
sektora turystycznego, biura oferują-

ce butikowe wyjazdy muszą szybko 
reagować na trendy i zmieniające się 
oczekiwania klientów.

Koszt indywidualnego programu
Możliwość wyruszenia w daleką 

podróż z biurem, przygotowaną tylko 
dla nas, jest kuszącą propozycją, ale  
w wyobrażeniu wielu osób, nawet 
korzystających regularnie z wyjaz-

dów all inclusive, jest droga. Wy-

prawy „szyte na miarę” nie muszą 
jednak kosztować fortuny. Jak poka-

zują doświadczenia m.in. CT Poland,  
które w ciągu 19 lat działalności zor-
ganizowało wyjazdy do Azji dla po-

nad 12 tys. turystów, wyjazdy bez 
pilota dla 2-4 osób zwykle kosztują  
10-15 proc. więcej niż analogiczne 
podróże z katalogu. A w przypadku 
grupy 8-10 osób cena może być nawet 
identyczna czy niższa. Oczywiście nie 
jest to regułą. Wszystko zależy od kie-

runku wyprawy i jej charakteru.
Biura podróży specjalizujące się 

w kameralnej turystyce muszą często 
walczyć ze stereotypem, że przygo-

towują „luksusowe wycieczki”. Cena 
ich usług nie wynika jednak z faktu, 
że biuro jest drogie i pracuje na wyso-

kiej marży, tylko z przyjętych założeń 
realizacji wyjazdów. Są to na przykład 
loty rejsowe, piloci orientaliści, boga-

te programy bez zaskakiwania ukry-

tymi dopłatami w czasie trwania im-

prezy. Z pewnością nie są to wyjazdy 
na każdą kieszeń, a wśród klientów 
takich biur znajdują się przede wszyst-
kim osoby dobrze zarabiające, często 
przedstawiciele wolnych zawodów, 
jak również osoby po zakończeniu 
z sukcesem kariery zawodowej. Nie 
każdy ma czas i chce, mimo możli-
wości finansowych, sam zaplanować 
i zorganizować sobie kameralny wy-

jazd do Australii, RPA czy Japonii. 
Dlatego coraz więcej osób poszukuje 
wiarygodnego partnera, na przykład 
w postaci kameralnego, doświadczo-

nego biura podróży, które mu to za-

pewni i będzie służyć skutecznym 
wsparciem przed i w trakcie podróży.

Kameralne może być 
bezpieczniejsze

Chęć Polaków do podróżowa-

nia w odległe rejony świata rośnie  
z roku na rok, co odzwierciedla tak-

że rozwijająca się oferta egzotyczna  

w masowej turystyce. Nie każdy  
jednak chce korzystać ze standar-
dowych, pasywnych wyjazdów,  
w czym upatrują swoją szansę or-
ganizatorzy turystyki kameralnej  
i wyjazdów „szytych na miarę”.  
W kontekście pojawiających się 
bankructw nawet wśród dużych  
i znanych biur podróży oraz roz-

czarowanych klientów, którzy za-

inwestowali często niemałe pienią-

dze w wakacje, kameralna firma 
turystyczna, nieutrzymująca sieci 
biur, rezydentów i bez wysokich wy-

datków marketingowych, może być 
bezpieczniejszym wyborem.

Oczywiście nie znaczy to, że nie 
powinniśmy sprawdzać wiarygod-

ności małych organizatorów wyjaz-

dów „szytych na miarę”. Zanim zde-

cydujemy się podpisać umowę na 
realizację usługi, warto zweryfiko-

wać, czy dane biuro jest na przykład 
notowane w rankingu oceny stabil-
ności finansowej, czy ma ubezpie-

czenie, zezwolenie na działalność 
turystyczną, ale przede wszystkim, 
jak duże ma doświadczenie w reali-
zacji podróży do interesującego nas 
regionu świata.

Kameralna turystyka rośnie  
w siłę, perspektywy dla rynku w Pol-
sce są dobre. Każdy kolejny rok dla 
skutecznie działających, podchodzą-

cych indywidualnie do klienta i przy-

kładających wagę do jakości usług 
firm jest lepszy. Polacy dostrzegają 
coraz więcej zalet w indywidualnych 
i kameralnych wyjazdach, wybie-

rając chętnie coraz bardziej odległe  
i egzotyczne kierunki. Argentyń-

skie tango i dzika Amazonia, Chile  
z Wyspą Wielkanocną – apetyt  
Polaków na unikatowe doświadcze-

nia podróżnicze rośnie. 
(intek)

Podróże szyte na miarę

Amatorskie i półprofesjonalne obserwowanie ptaków stało się w ostatnich kilkunastu latach bardzo modne. 
Wykorzystują to mali organizatorzy turystyki, którzy właśnie dla ptasiarzy przygotowują specjalne wyjazdy 

Jeśli się tylko chce, to i Kinabalu – najwyższy szczyt Borneo – jest w zasięgu prawie każdego, kto chce 
poznawać świat 
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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 administracji 
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, Targów Turystycznych „Na Styku Kultur”  
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, walorów 
turystycznych i rekreacyjnych, ale także planów i problemów. Tym 
właśnie od lat zajmuje się z powodzeniem „Gmina Polska”, a 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 powiatów 

dobrze wiedzą, że jesteśmy rzetelni, uczciwi i że można na nas polegać.  
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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Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – str. 5 Wrocław – Narodowe Forum Muzyki – str. 4
Krośnice – str. 9

Kąty Wrocławskie – str. 7Wisznia Mała – str. 8 Dobromierz – str. 10

I dzisiaj właśnie słów kilka  
o działaniach wrocławskiego zoo  
w dziedzinie ochrony zwierząt  
w Polsce i na świecie. W czerwcu 
2016 roku rozpoczęła działalność 

Fundacja Zoo Wrocław DODO. 
Jak mówią jej przedstawiciele, mi-
sją fundacji jest wspieranie ochrony 
gatunków ginących i zagrożonych 
wyginięciem w środowiskach ich 

naturalnego występo-

wania oraz w hodowli 
zachowawczej. Swoje 
cele fundacja realizu-

je poprzez przygoto-

wanie i prowadzenie 
programów tematycz-

nych pozwalających 
chronić zagrożone ga-

tunki zwierząt. Prowa-

dzi działalność edu-

kacyjną, doradczą, 
naukową, badawczą, 
promocyjną i wydaw-

niczą. Fundacja ściśle 
współpracuje i wspiera  
inne osoby i instytucje,  
które również działa-

ją na rzecz ochrony gi-
nących i zagrożonych  
gatunków zwierząt.

Czy ocalenie od za-

głady wszystkich za-

grożonych gatunków 
zwierząt jest możliwe? 

To mało prawdopodobne, ale trze-

ba zrobić wszystko, by tak się stało. 
Jeśli się próbuje i działa, to bardzo 
dużo można osiągnąć. Jeśli nie robi 
się nic, to…

W ostatnich ty-

godniach wrocław-

ska fundacja aktyw-

nie działa, wspierając 
Bushfire Emergency  
Wildlife Fund utworzony przez 
ogród zoologiczny w Melbourne. 
Próbuje on minimalizować skutki 
ogromnych pożarów, które przeszły 
przez Australię. Do tej pory Fun-

dacja Zoo Wrocław DODO prze-

kazała 200 tys. złotych, które mają 
wesprzeć plan ratowania zwierząt 
w Australii.

Fundacja z Wrocławia cały czas 
aktywnie działa, wspierając walkę 
z nielegalnym handlem 
dzikimi, niejednokrot-
nie krytycznie zagro-

żonymi wyginięciem 
zwierzętami w Chinach  
i Azji Południowo-

-Wschodniej. Bogacące 
się społeczeństwa na-

pędzają rynek handlu,  

Jeden 
procent

który powoduje kłusownictwo na 
niespotykaną dotąd skalę. 

– W krajach takich jak Laos  
i Wietnam nie ma państwowych 

ośrodków rehabili-
tacji zwierząt, więc 
władze niechętnie 
konfiskują zwierzęta,  
z którymi nie mają co 
zrobić. Dlatego nie-

liczne organizacje i fundacje dzia-

łające na tym terenie są jedynym 
ratunkiem. Wspiera-

my Save Vietnam’s 
Wildlife, Lao Conser-
vation Trust for Wild-

life i Free the Bears 
w ratowaniu konfisko-

wanych kłusownikom pangolinów  
i innych ginących gatunków zwie-

rząt – mówią przedstawiciele wroc-

ławskiej fundacji.
Fundacja DODO aktyw-

nie też działa, wspierając 
m.in. akcje ratujące filipiń-

skie żółwie leśne, kanczy-

le i jelenie kalamiańskie. 
Jej przedstawiciele ratują 
także pingwiny przylądko-

we w Afryce Południowej. 

Również program ratowania saoli 
w Wietnamie i Laosie (jeden z du-

żych ssaków najbardziej zagrożo-

nych wyginięciem) jest wpisany  
w działania wrocławskiej fundacji. 
Podobnie ochrona lemurów katta  
w ich naturalnym środowisku znala-

zła się wśród bardzo wielu projektów, 
które wspiera fundacja znad Odry.

Działania Fundacji Zoo Wrocław  
DODO wesprzeć mogą wszyscy 
chętni. Można to zrobić wpłatami na 

konto fundacji (PKO 
Bank Polski nr konta:  
89 1020 5226 0000 
6102 0547 2040). 

Początek roku to 
także czas rozliczeń 

finansowych. Wielu z nas, rozli-
czając się z fiskusem, ma możli-
wość przekazania 1 proc. podat-
ku na rzecz wybranej przez siebie 
organizacji pożytku publiczne-

go znajdującej się na oficjalnej li-
ście tego rodzaju organizacji. Ci, 
którym los ginących bezpowrotnie 
gatunków zwierząt nie jest obcy, 
mogą, wypełniając zeznanie podat-
kowe, wskazać właśnie na DODO  
(KRS 0000623492).  (tm) 

Lemury katta w swoim naturalnym środowisku na Madagaskarze 
czekają na wsparcie 

Podaruj 1 proc. swojego 
podatku na ochronę 
zagrożonych gatunków 
(KRS 0000623492).

Kanczyl filipiński, jeden z najmniejszych przedstawicieli zwierząt kopytnych, jest gatunkiem endemicznym dla Filipin i jest zagrożony wyginięciem 

Ogrody zoologiczne to miejsca uroczych spacerów, 
podczas których można zobaczyć i poznać wiele 
przeróżnych zwierząt. Jednak zadaniem ogrodów 
jest nie tylko dostarczanie rozrywki. Wielokrotnie 
pisaliśmy, że ogrody zoologiczne to także (a może 
przede wszystkim) miejsca edukacji i działalności 
naukowej. Wielką rolą ogrodów jest też aktywność  
w ochronie zwierząt.
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Dobromierz 10

Kąty Wrocławskie 7

Krośnice 9

Łódź 3

Radwanice 5

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 7

Starostwo Powiatowe w Oławie 6

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 5

Wisznia Mała 8

Wrocław – Narodowe Forum Muzyki 4


