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Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” jest otwartym, dynamicznie rozwijającym się 
partnerstwem trójsektorowym, którego głównymi celami działania jest budowa samorządności, 
zrównoważony rozwój obszaru stowarzyszenia, rozwój gospodarczo-turystyczny oraz realizacja  
idei budowy małej ojczyzny, związana ściśle z aktywizacją lokalnych społeczności.  
Świetnie służą temu działania, dzięki którym promowane są produkty lokalne, będące od lat 
wspaniałą okazją do spotkań, do poznawania owej małej ojczyzny z bardzo wielu stron.  
Na zdjęciu – XII Festiwal Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu Lokalnego.

Samorząd bardzo potrzebny

Współdziałanie 
gwarancją sukcesu

– Samorząd (na zdjęciu Urząd Miejski w Bierutowie) jest nam 
bardzo potrzebny, bowiem pozwala decydować o naszych 
własnych sprawach, kreować najbliższą rzeczywistość  
i być niezależnymi w decyzjach – podkreśla burmistrz Bierutowa  
PIOTR SAWICKI. – A w naszej transformacji ustrojowej  
nic lepszego niż samorząd nam się nie przydarzyło! 

– Funkcjonowanie samorządu w dramatycznych czasach zależy od 
całej załogi urzędu. Prezydent, starosta, burmistrz czy wójt sami nic 
nie zdziałają – ocenia wójt gminy Kłodzko ZBIGNIEW TUR. – Uważam, 
że w Urzędzie Gminy pracuje zgrany zespół, ekipa wzajemnie się 
szanująca i wspomagająca, i właśnie m.in. dzięki temu – mimo 
epidemii – realizujemy z powodzeniem zaplanowane zadania.

Od dobrych kilku lat Powiat Wrocławski należy do ścisłej polskiej czołówki. W tegorocznym 
ogólnopolskim Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego znalazł się na zaszczytnym 
pierwszym miejscu wśród 314 powiatów ziemskich, wyprzedzając powiaty poznański i bielski.  
– Nasze notowania z roku na rok są coraz lepsze – uśmiecha się starosta wrocławski  
ROMAN POTOCKI. – W pierwszej edycji, przed pięciu laty, zajęliśmy siódmą lokatę.  
W roku ubiegłym uplasowaliśmy się na miejscu drugim, wyprzedził nas tylko powiat poznański. 
W tym roku role się odwróciły i to jest niewątpliwie ogromny sukces! 

Najlepszy powiat w Polsce
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Budujemy małą ojczyznę

Wicelider z RPO
Jest najszybciej rozwijającą się gminą powiatu lubińskiego – i jedną 
z najgospodarniejszych na Dolnym Śląsku. W liście gratulacyjnym 
skierowanym do burmistrza KRYSTIANA KOSZTYŁY (na zdjęciu) 
marszałek województwa dolnośląskiego CEZARY PRZYBYLSKI pisze 
m.in.: „W gminie Ścinawa rozważnie prowadzona polityka rozwoju  
oraz nowe inwestycje, realizowane z myślą o lokalnej 
społeczności, w ciągu ostatnich lat zmieniły jej oblicze”. 
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Mity, fakty, opowiastki
Niedawno w Boguszowie-Gorcach 
(woj. dolnośląskie) przeprowadzono 
referendum odwołujące burmistrza 
Jacka C., który pełnił swą funkcję zza 
więziennych krat. Jacka C. zatrzymano 
miesiąc po wyborach samorządowych, 
w grudniu 2018 roku, podczas 
przyjmowania jednej z rat rzekomej 
łapówki, której miał zażądać od jednego 
z przedsiębiorców, realizującego 
gminne zlecenie. Podczas rocznego 
śledztwa zebrano materiał dowodowy 
pozwalający oskarżyć go o kolejne 
przestępstwa związane z okresem, 
gdy był starostą wałbrzyskim. Byłego 
samorządowca oskarżono o przyjęcie 
korzyści majątkowej w kwocie 70 tys. zł  
i wzięcie 10 tys. zł łapówki, gdy był 
starostą, oraz o powoływanie się  
na wpływy w urzędach administracji 
skarbowej, a także na działanie  
na szkodę, bowiem odwołał przetarg 
na sprzedaż nieruchomości, czym 
wyrządził szkodę w wysokości ponad 
4 mln zł. W styczniu tego roku ruszył 
proces, burmistrz nie przyznał się 
do winy, zza krat próbował odwołać 
swojego zastępcę, napisał też apel 
do mieszkańców gminy, w którym 
przekonywał o swojej niewinności. 
Referendum w sprawie jego odwołania 
przeprowadzono na początku 
czerwca, a mieszkańcy zdecydowanie 
wypowiedzieli się przeciwko dalszym 

rządom burmistrza z więzienia. 
Odwołanie Jacka C. oznacza nowe 
wybory na burmistrza Boguszowa- 
-Gorców, ale wcześniej powołany 
zostanie zarząd komisaryczny.

• • •
Kolejnym samorządowcem zarażonym 
koronawirusem jest wójt gminy Giby 
(Podlasie) Robert Bagiński. Zarażeni są 
również jego żona oraz dwójka ich dzieci. 
W związku z tym zamknięto  
Urząd Gminy Giby i nieczynne jest 
również Starostwo Powiatowe  
w Sejnach. Warto podkreślić, iż ognisko 
koronawirusa zaistniało na początku 
czerwca na weselu w Gibach, gdzie 
doszło do zakażenia radnej gminy Giby 
i jej męża, urzędnika powiatowego. 
Ponieważ 10 czerwca na sesji rady gminy 
obecna była zakażona koronawirusem 
radna, kwarantanną objęto kilku 
pracowników Urzędu Gminy w Gibach. 
Na sesji było wówczas trzynaścioro 
radnych, kilku urzędników, sołtysi oraz 
przedstawiciele policji, straży granicznej  
i Starostwa Powiatowego w Sejnach.  
Jak informuje Stacja Sanitarno- 
-Epidemiologiczna w Sejnach,  
na kwarantannie przebywa  
90 osób. To kolejne w ostatnich dniach 
doniesienie o zakażonych urzędnikach 
samorządowych. Wcześniej z powodu 
koronawirusa zamknięto m.in. urząd 
gminy w wielkopolskich Brzezinach. 

Koronawirusa stwierdzono także  
u wiceprzewodniczącego Rady Miasta 
Łomży Macieja Borysewicza. Ponadto 
na kwarantannie przebywali prezydent 
Kielc Bogdan Wenta i przewodniczący 
rady miasta Kamil Suchański, po tym 
jak okazało się, iż sekretarz miasta 
Kielce Szczepan Skorupski zarażony jest 
koronawirusem.

• • •
W niedzielę 14 czerwca odbyły się 
referenda dotyczące odwołania przed 
upływem kadencji burmistrza Ostródy 
Zbigniewa Michalaka i burmistrza 
Pieniężna Kazimierza Klejdo.  
Oba głosowania okazały się nieważne. 
W Ostródzie i Pieniężnie w referendach 
wzięło udział mniej niż trzy piąte liczby 
osób uczestniczących w głosowaniu 
i burmistrzowie Michalak i Klejdo 
pozostali na swoich stanowiskach.

• • •
W Rankingu Finansowym Samorządu 
Terytorialnego dotyczącym roku 2019 
wzięto pod uwagę przede wszystkim: 
wydatki inwestycyjne jednostek samorządu 
terytorialnego i wysokość unijnych 
funduszy pozyskanych  
na wykonanie projektów i inwestycji.  
Na 1547 gmin wiejskich najlepiej oceniono 
gminy Dobra (woj. zachodniopomorskie), 
Stawiguda (warmińsko-mazurskie)  
i Kleszczów (łódzkie). Wśród 628 gmin 
miejsko-wiejskich na czele znalazły się: 

Konstancin-Jeziorna (mazowieckie), 
Rzgów (łódzkie) i Łomianki (mazowieckie). 
W gronie 235 gmin miejskich zwyciężył 
Józefów (mazowieckie) przed 
Puszczykowem (wielkopolskie) i Podkową 
Leśną (mazowieckie). Na 314 powiatów 
ziemskich, najlepszymi wynikami 
finansowymi mogły pochwalić się powiaty: 
wrocławski (dolnośląskie), poznański 
(wielkopolskie) i bielski (śląskie).  
A na 66 miast na prawach powiatu 
pierwsze miejsce przypadło Tychom, drugie 
Warszawie, a trzecie Sopotowi. Nagrody 
dla zwycięzców wręczone zostaną w czasie 
uroczystej gali podczas Europejskiego 
Kongresu Samorządów, który odbędzie się 
w grudniu w Karpaczu.

• • •
Na Gali V Kongresu Wyzwań 
Zdrowotnych Online, przyznano 
statuetki „Zdrowy Samorząd” w trzech 
kategoriach: „Zdrowa Gmina”, „Zdrowy 
Powiat” i „Zdrowe Województwo”.  
W kategorii „Zdrowa Gmina” 
nagrodzono: Urząd Miasta Gdynia  
za realizację „Programu polityki 
zdrowotnej w zakresie profilaktyki  
i leczenia nadwagi i otyłości w populacji 
młodzieży w Gminie Miasta Gdynia na 
lata 2018 2020”; Urząd Miasta Poznań za 
realizację programu „Punkt Profilaktyki 
Intymnej – 24 h”; Urząd Miasta Kielce  
za realizację „Programu profilaktyki 
zakażeń pneumokokowych”.  
W kategorii „Zdrowy Powiat” 
nagrodzono: Starostwo Powiatowe 
w Lubinie za „Program profilaktyki 
próchnicy zębów u dzieci z powiatu 

lubińskiego” oraz za program edukacyjny 
z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
lubińskiego „Uczymy się ratować życie 
– pierwsza pomoc przedmedyczna”; 
Starostwo Powiatowe w Policach za 
realizacje kampanii społecznej – wsparcie 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
„Chore słowa i Ja”; Starostwo Powiatowe 
w Tczewie za realizację programu 
„Eliminowanie zdrowotnych czynników 
ryzyka, występujących w miejscu pracy, 
na obszarze powiatu tczewskiego”. 
W kategorii „Zdrowe Województwo” 
statuetki otrzymali: Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego za realizacje 
programu „Wolontariat szpitalny”; Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego 
za realizację „Śląskiego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego na 
lata 2019-2022”; Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego  
za Regionalny Program Zdrowotny  
w zakresie profilaktyki chorób układu 
oddechowego dla pracowników 
zawodowo narażonych na działanie  
pyłu zwłókniającego oraz za  
Regionalny Program Zdrowotny 
„Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc 
u chorych onkologicznych  
z najczęstszymi nowotworami litymi  
i hematologicznymi”;  
Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego za program  
„Badanie przesiewowe słuchu  
u młodzieży klas szóstych szkoły 
podstawowej – Hej, słyszysz???”.

Podglądacz samorządowy

Świat nam się ostatnio trochę 
zmienił, to i lato w Muzeum 
Narodowym we Wrocławiu 
będzie inne. Atrakcji jednak  
nie powinno zabraknąć.

Muzeum Narodowe we Wrocła-
wiu i jego oddziały zapraszają na 
„Wakacje w Muzeum” w nowej rze-
czywistości epidemiologicznej. Jak 
dowiedzieliśmy się od pracowników 
wrocławskiej placówki, na letnie 
miesiące przygotowany został cykl 
imprez dla dzieci (rodzin) pn. „Za-
rezerwuj stolik”. Ze względów nie-
zależnych od organizatorów liczba 
osób uczestniczących w tych spotka-
niach musi być ograniczona. Dlatego 
obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. 
Szczegóły znaleźć można na stronie 
www.mnwr.pl/2020-wakacje-w-mu-
zeum-zarezerwuj-stolik. 
Gry, zabawy i podchody 
muzealne odbywać się bę-
dą z zachowaniem dystan-
su, dzieci – wyposażone  
w indywidualne karty z za-
daniami – odpowiedzi na 
pytania poszukiwać będą 
w przestrzeni muzealnych 
wystaw. Wsparcia i wska-
zówek udzielać będą prowadzący, 
również z zachowaniem bezpiecznej 
odległości.

Do Muzeum Narodowego, Pa-
wilonu Czterech Kopuł i Muzeum  
Etnograficznego warto też przyjść na 
wakacyjną bezkontaktową grę „Trzy 

po trzy”. W każdym z tych 
muzeów uczestnicy znajdą 
kody QR, a pod nimi zada-
nia, intelektualne wyzwa-
nia, a nawet małe prowoka-
cje artystyczne dotyczące 
pokazywanych dzieł. War-
to pójść na QR-spacer, któ-
rego efektem będzie po-
wakacyjna galeria online 

wybranych prac nadesłanych przez 
uczestników. Szczegóły również na 
internetowej stronie wrocławskiego 

muzeum. Dodatkowo pracownicy 
wrocławskiego Muzeum Narodowe-
go i jego oddziałów zapraszają na ple-
nerowe zajęcia ruchowe „Muzealne 
poruszenie” i „Plastyka tańca” oraz 
na „Wakacyjne poranki z Panoramą 
Racławicką” do Muzeum Panorama 
Racławicka.

A skoro już jesteśmy przy Panora-
mie Racławickiej, to warto wiedzieć, 
że ten oddział Muzeum Narodowego 
będzie nieczynny od 1 sierpnia br. do 
końca marca 2021 roku. Przerwa jest 
potrzebna na prace przy modernizacji 
budynku. Pisaliśmy o tym już wcześ-
niej, ale dzisiaj dodatkowa informa-
cja, którą w czerwcu przekazał Piotr 

Oszczanowski, dyrektor Muzeum  
Narodowego we Wrocławiu. Otóż 
wrocławska placówka na zaplanowa-
ne prace otrzymała z Unii Europej-
skiej ponad 18 milionów złotych.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że 
płótno Jana Styki i Wojciecha Kossa-
ka jest w doskonałym stanie. Nato-
miast prace modernizacyjne dotyczą 
jedynie budynku. 

– Obraz jest pod stałą kontrolą 
konserwatorską. Cyklicznie odna-
wiany jest też sztafaż, czyli przedpole 
płótna. Jednak starzeje się samo miej-
sce. Modernizacja budynku była nie-
zbędna – mówi Piotr Oszczanowski.

Muzealne wakacje trochę inaczej

W niedzielę 14 czerwca minęło 
35 lat od momentu udostępnienia 
Panoramy Racławickiej zwiedza-
jącym w specjalnie do tego celu 
wybudowanej rotundzie. W tym 
czasie obraz Jana Styki i Wojciecha  
Kossaka obejrzało 11 milionów 
osób. 

(mnm)

Popiersie Wojciecha Kossaka, współtwórcy Panoramy Racławickiej,  odsłonięte zostało 15 czerwca 
z okazji 35-lecia udostępnienia monumentalnego malowidła we Wrocławiu. Stanęło obok 
znajdującego się już w holu Muzeum Panorama Racławicka popiersia Jana Styki 

W czerwcu ubiegłego roku Muzeum Etnograficzne obchodziło swoje 65. urodziny. Impreza plenerowa 
z udziałem kapeli Romana Wojciechowskiego wzbudziła spore zainteresowanie. Tegoroczne lato 
będzie inne, ale też ciekawe… 
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sanatoryjnych, eksploratorów hi-
storii, grotołazów, entuzjastów ro-
werowych eskapad, osoby szu-
kające niespotykanych wrażeń 
podczas spływów rwącymi rzeka-

mi, obserwatorów ptaków, zbieraczy  
grzybów…

Ziemia Kłodzka to pomysł tury-
styczny na weekend, albo na cały  
urlop. Warto wszystko wcześniej 
dokładnie zaplanować, bo atrakcji 
jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Po 
wspomnianym wcześniej Bardzie 
na pewno warto zatrzymać się cho-
ciaż na chwilę w Kłodzku (nazywa-
ne bywa „małą Pragą”) i zwiedzić 
chociażby Twierdzę Kłodzką (trasę 
w podziemiach XVII-wiecznej for-
tecy wytyczono na odcinku ponad 
kilometra; całość liczy wielokrotnie 
więcej). Nie można nie odwiedzić 
zdrojów regionu. Lądek, Polanica, 
Kudowa, Duszniki czy Długopole  
to miejsca niezwykle urokliwe.  
Poza leczniczymi źródłami, w każ-
dym z tych miejsc czeka na odwie-

dzających szereg innych atrakcji. 
Podobnie zresztą jak w takich miej-
scach jak Szczytna, Złoty Stok, 
Wambierzyce („śląska Jerozolima”), 
Zieleniec, Radków, Międzygórze 
( jedyna taka „alpejska wioska” 
w polskich górach) czy Bystrzyca 
Kłodzka. Te miasta i miasteczka 
pełne są niezwykłych miejsc. Z każ-
dego prowadzą również niezapo-
mniane szlaki turystyczne.

Kto wędrował kiedyś po Górach 
Stołowych, Sowich, Orlickich, Bial-
skich, Bardzkich, na pewno przy-
zna mi rację. Tajemnice Szczeliń-
ca, niezwykłość Błędnych Skał, 
trasy wokół Lądka-Zdroju, Śnież-
nik, Jaskinia Niedźwiedzia w Klet-
nie (najdłuższa jaskinia w Sudetach, 
ma ok. 5 km długości), torfowisko  
w okolicy Zieleńca (położone jest 

Kto raz tutaj dotarł, 
musiał się zakochać,  
a przynajmniej zauroczyć 
tym miejscem.  
Ziemia Kłodzka jest jak 
turystyczny narkotyk. 
Uzależnia, ale nie zabija. 
Wręcz przeciwnie – to jak 
miłość, która cały czas 
rozkwita.

Turystyczną bramą do Ziemi  
Kłodzkiej jest Bardo (piszemy o tym 
miasteczku i cudach z nim związa-
nych na stronie 10). Ale Bardo to po-
czątek przygody. Nie można na nim 
poprzestać…

Jeszcze jakiś czas temu Ziemia 
Kłodzka i będąca jej częścią Kotlina 
Kłodzka były turystyczną białą pla-
mą na polskiej mapie turystycznej. 
W ostatniej dekadzie ubiegłego stu-
lecia wszystko zaczęło się zmieniać. 
Na lepsze. Dlaczego? Bo jak może-
my przeczytać w jednym z przewod-
ników: „Niewiele jest takich regio-
nów na terenie naszego kraju, gdzie 
na niewielkiej przestrzeni znajdzie-
my stare miasta, twierdze, zamki, 
zabytkowe kościoły, górskie szczyty  
i rezerwaty dzikiej przyrody”.  
A skoro tak jest, to nieuniknionym 
było, że tereny te zostaną odkryte 
przez miłośników górskich wędró-
wek, amatorów narciarstwa, osoby  
szukające wsparcia w ośrodkach 

Ziemia Kłodzka 
– przygoda bez granic

Na czerwcowej sesji Sejmiku 
Województwa Opolskiego 
rozstrzygnięty został między 
innymi nabór wniosków  
na realizację zadań w zakresie 
prac konserwatorskich 
dotyczących zabytków, 
wpisanych do rejestru.

W marcu do Depar tamentu 
Kultury, Sportu i Turystyki zło-
żono 61 wniosków na łączną kwo-
tę ponad 5 mln zł. Komisja, powo-
łana przez Zarząd Województwa 
Opolsk iego, oceni ła z łożone 
wnioski. Do podziału pomiędzy 
wnioskodawców było 400 tysięcy 
złotych, dlatego po ocenie do re-
alizacji wybrano 23 najwyżej oce-
nione wnioski.

– Te pieniądze pomagają w syste-
matycznej poprawie stanu technicz-
nego obiektów zabytkowych w ca-
łym regionie. Efektem tych prac jest 
zawsze podnoszenie walorów kultu-
rowych i turystycznych Opolszczy-
zny – mówił wicemarszałek woje-
wództwa Zbigniew Kubalańca. 

W tym konkursie pieniądze otrzy-
mują m.in. parafie i samorządy lokal-
ne, a dzięki nim nowy blask odzy-
skują często drobne, ale niezwykle 
cenne sakralne lub pałacowe obiekty 
zabytkowe. Radni jednogłośnie przy-
jęli uchwałę w sprawie rozstrzygnię-
cia tego naboru i przyznania dotacji 
zgodnie z wyborem komisji.

Dzięki tej decyzji przeprowa-
dzone zostaną m.in. prace przy ko-
lejnym etapie konserwacji mau-

zoleum rodziny von Schaffgotsch  
w Kopicach, będzie wymiana sto-
larki okiennej w pałacu w Żyro-
wej, kolejny etap remontu dawnego 
klasztoru Norbertanek w Czarno-
wąsach, prace prowadzone będą też 
w kościołach – m.in. w kościele  
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Chrząstowicach, kościele para-
fialnym pw. św. Marcina Biskupa  
w Jasienicy Dolnej, kościele św. Ka-
tarzyny Aleksandryjskiej w Opolu, 
kościele parafialnym pw. św. Waw-
rzyńca w Dąbrowie, kościele pw. św. 
Urbana w Głębinowie oraz kościele 
cmentarnym pw. Wszystkich Świę-
tych w Jemielnicy. Pełna lista dota-
cji dostępna jest na stronie interne-
towej www.opolskie.pl. 

(umo)

Wsparcie dla opolskich zabytków

Polanica-Zdrój – to stąd pochodzą słynna „Staropolanka” i „Wielka Pieniawa” 

Szczytna to urocze miasteczko na Ziemi Kłodzkiej. Ciekawe miejsce wypadowe na przykład  
do Wambierzyc przez Skalne Grzyby i do Karłowa przez Skały Puchacza 
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Pomoc trafi również na kolejne prace remontowe dawnego klasztoru Norbertanek  
w Czarnowąsach, dzisiaj Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych 
Intelektualnie i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzony  
przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi 
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na zachodnim zboczu Bieśca, w sa-
mym sersu tajemniczych Gór By-
strzyckich). A przejazd Drogą Stu 
Zakrętów? Szosa biegnie w najwyż-
szych partiach Gór Stołowych. Tech-
nicznie jest dość trudna, zwłaszcza 
zimą. Miejscami może być wtedy 
nieprzejezdna. Liczy prawie 22 km 
długości. Najwyżej położony odci-
nek biegnie w okolicy Przełęczy Li-
siej na wysokości 790 metrów n.p.m.

Ziemia Kłodzka to również ca-
ły czas miejsce tajemnic – tych 
sprzed wieków i tych nieco młod-
szych. Warto próbować je rozwikłać, 
jak chociażby tę związaną z ponie-
mieckimi inwestycjami z czasów  
II wojny światowej na terenie dzi-
siejszych Ludwikowic Kłodzkich. 
Znajdująca się tam betonowa „mu-
chołapka” rozpala wyobraźnię wielu 
osób. Budowla jest atrakcją przycią-
gającą turystów, nic zatem dziwnego, 
że w jej pobliżu powstało niewielkie 
muzeum Molke III, wprowadzające 
w czasy, gdy powstawał kompleks 
„Riese”.  (gpk)

Niezapomniane formy skalne w okolicach Radkowa 
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Od 1 lipca 2020 r. rozpoczęła się 
sprzedaż biletów na koncerty  
55. Międzynarodowego 
Festiwalu Wratislavia Cantans 
im. Andrzeja Markowskiego! 
Bilety mogą Państwo kupić 
online lub w kasie NFM  
– otworzyliśmy ją ponownie 
również 1 lipca.

11.09.2020, piątek, godz. 19.00
Wrocław, NFM, Sala Główna
Hommage à Penderecki

Pierwszy koncert tegorocznej 
edycji Międzynarodowego Festi-
walu Wratislavia Cantans będzie 
hołdem złożonym Krzysztofowi 
Pendereckiemu. Zabrzmią na nim 
wyłącznie dzieła tego twórcy, uwa-
żanego przez wielu badaczy za 
najwybitniejszego polskiego kom-
pozytora działającego w ostatnich 
sześciu dekadach.

Na wieść o śmierci kardynała  
Stefana Wyszyńskiego Penderecki  
napisał przeznaczone na chór  
a cappella Agnus Dei. Zabrzmi ono 
w dwóch wersjach: na początku  
w oryginalnej – chóralnej, na ko-
niec koncertu zaś w przygotowanym 
przez wiolonczelistę Borisa Perga-
menschikowa opracowaniu na or-
kiestrę kameralną. Majestatyczna 
Pieśń Cherubinów jest  
z kolei wyrazem fascyna-
cji Pendereckiego muzyką 
cerkiewną. 

Łagodny w brzmieniu, 
kontemplacyjny hymn  
O gloriosa Virginum  
powstał w 2009 roku.  
Z kolei w Sinfonietcie na 
smyczki Penderecki na-
wiązał do idei barokowego concer-
to grosso, w którym kilku solistów 
dialoguje z resztą zespołu. To lekki, 
dowcipny i krótki utwór, zadedyko-
wany orkiestrze Sinfonia Varsovia. 
Kolejne części mocno kontrastu-
ją ze sobą pod względem temp, co 
zaskakuje słuchającego, a jedno-
cześnie pomaga mu skupić uwagę 
na dziele. 

Concerto doppio per violino, 
viola e orchestra to jeden z bar-
dzo niewielu koncertów podwój-
nych przeznaczonych na skrzypce 
i altówkę, a jednocześnie jedyny, 
który utrzymuje się w repertua-
rze koncertowym. Polski kompozy-
tor stworzył koncert wirtuozowski, 
efektowny, naszpikowany wielkimi  
t r udnościa m i t ech n icznym i.  
Jednocześnie jest to dzieło komu-
nikatywne i przystępne w odbio-
rze, co sprawia, że cieszy się du-
żym zainteresowaniem ze strony 
publiczności. 

12.09.2020, sobota, godz. 17.00
Wrocław, NFM, Sala Czerwona

Natchnienia

W programie koncertu NFM 
Orkiestry Leopoldinum znajdą się 
cztery porywające dzieła twórców 
działających w XX wieku. Każde  
z nich jest niezwykłe pod względem 
brzmienia, inwencji i ekspresji.

Love Song Andrzeja Panufnika 
powstała w 1976 roku do słów szes-
nastowiecznego angielskiego poety,  
sir Philipa Sidneya. Kompozytor 
wrócił do tego łagodnego w wyra-
zie, lirycznego dzieła w ostatnich 

dniach swojego życia, kie-
dy z myślą o koncercie 
charytatywnym wspiera-
jącym edukację muzyczną 
dzieci przygotował wersję 
tego utworu przeznaczoną 
na mezzosopran, smyczki  
i fortepian lub harfę.  
Z kolei cykl pieśni Les  
illuminations Benjamina  

Brittena powstał do słów Artura 
Rimbauda. Choć kompozytor zazna-
czył, że można go wykonać w wersji 
na sopran lub tenor z towarzyszeniem 
smyczków, większą popularnością 
cieszy się opracowanie na głos żeń-
ski. Zmysłowa, oniryczna i niezwy-
kle nastrojowa kompozycja Brittena 
szybko zyskała wielką popularność  
i należy obecnie do najbardziej ce-
nionych i najchętniej wykonywanych 
jego dzieł.

Introdukcja i Allegro to jeden  
z najbardziej znanych utworów 
Edwarda Elgara. Przeznaczony jest na 
kwartet smyczkowy i orkiestrę smycz-
kową. To porywająca kompozycja, 
dramatyczna i pełna wielkich emocji. 
Koncert zwieńczy Serenada na tenor, 
róg i smyczki Brittena, napisana na 
zamówienie legendarnego waltorni-
sty Dennisa Braina. Serenada składa 
się z ośmiu części – w sześciu Britten 
wykorzystał wiersze angielskich poe-
tów odnoszące się do tematyki nocy, 

stąd też nastrój dzieła jest tajemni-
czy i nieco mroczny. Prolog i Epilog 
odgrywane są przez waltornię solo. 
Ósma część musi być wykonywana 
za sceną, więc w siódmym ogniwie 
soliście akompaniują tylko smyczki, 
co daje mu czas na wyjście za kulisy.

12.09.2020, sobota, godz. 20.00
Wrocław, NFM, Sala Główna

Po burzy

Koncert Giovanniego Antoni-
niego, Julii Lezhnevy i zespołu  
Il Giardino Armonico będzie spot-
kaniem z wybitnymi kompozytora-
mi epoki baroku – Georgiem Frie-
drichem Händlem, Geminianem 
Giacomellim, Carlem Heinrichem 
Graunem, Matthew Lockiem i, last 
but not least, Antonim Vivaldim. 
Program będzie ciekawy i zróż-
nicowany, a dobór dzieł pozwoli 

spojrzeć na dorobek tych twórców 
z wielu perspektyw.

Locke był czołowym angielskim 
kompozytorem muzyki teatralnej, 
który żył przed Henrym Purcellem. 
Jednym z najbardziej znanych jego 
utworów jest muzyka sceniczna do 
wystawionej w kwietniu 1674 roku 
sztuki The Tempest (Burza). W pro-
gramie koncertu znalazły się czte-
ry części z muzyki do tej sztuki:  
Introduction, Canon 4 in 2, Lilk 
oraz Curtain Tune.

Współcześnie pamiętamy Vival-
diego głównie jako twórcę koncertów 
instrumentalnych, jednak ten nie-
zwykle płodny artysta pisał także 
bardzo liczne i cieszące się wielkim 

powodzeniem opery. W programie 
znajdą się dwie arie z dzieł Rudego 
Księdza. W XVIII wieku nie istnia-
ło jeszcze pojęcie prawa autorskiego,  
a kompozytorzy swobodnie wyko-
rzystywali w swych pracach mniej 
lub bardziej zmienione arie z oper 
swoich kolegów po fachu. 

Niemiecki kompozytor i tenor 
Graun był w swoich czasach jed-
nym z najbardziej cenionych auto-
rów oper w stylu włoskim. Z kolei 
Händel to obecnie jeden z najbar-
dziej rozpoznawalnych kompozyto-
rów doby baroku, słynny zarówno 
ze względu na swoje dzieła instru-
mentalne, jak i wokalno-instrumen-
talne. Podczas koncertu zabrzmią 
jego dwie arie. Wspaniałym dopeł-
nieniem programu będzie Concerto 
grosso g-moll op. 6 nr 6.

13.09.2020, niedziela, godz. 17.00
Wrocław, NFM, Sala Główna

Jak wielkie jest Twoje imię

Głównym bohaterem czwarte-
go z pięciu koncertów tegorocz-
nej edycji festiwalu Wratislavia 
Cantans będzie niemiecki twór-
ca doby baroku – Georg Philipp  
Telemann. Kompozytor, poeta, 
poliglota, a przede wszystkim 
tytan pracy, który był opłacany 
przez swych chlebodawców znacz-
nie lepiej niż żyjący w tym samym 
czasie Johann Sebastian Bach. 

Składająca się z siedmiu części 
Overture-Suite D-dur to rozbudo-
wana, pełna przepychu i rozmachu 
kompozycja, doskonale obrazująca 
skalę talentu Telemanna. Otwiera 
ją majestatyczna Uwertura, po któ-
rej następują pełne wdzięku tańce  
– menuet, gawot i passacaglia.  
Liryczna, melodyjna Aria przynosi 
wytchnienie, a Les Postillons wy-
różnia się ostrą rytmiką i energicz-
nym, żywym charakterem. Całość 
wieńczy uroczysta Fanfara.

Die Donnerode to kantata prze-
znaczona na pięć głosów solowych 
(sopran, alt, tenor oraz dwa basy), 
chór i orkiestrę. Utwór powstał 
dla upamiętnienia ofiar trzęsienia  

ziemi w Lizbonie w 1755 roku.  
Die Donnerode to dzieło niezwy-
kle dramatyczne, intensywne i an-
gażujące. Ważną funkcję pełnią  
w nim instrumenty dęte blaszane, 
a także kotły, które imitują trzęsie-
nie ziemi. Był to jeden z utworów 
najczęściej wykonywanych za ży-
cia kompozytora. Także i dziś jego 
rozmach wywiera na słuchaczach 
wielkie wrażenie.

13.09.2020, niedziela, godz. 20.00
Wrocław, kolegiata 

Świętego Krzyża i św. Bartłomieja
Światła dla świata

Tradycją festiwalu Wratislavia  
Cantans stało się prezentowa-
nie polskiej muzyki dawnej.  
Tym razem Wrocław Baroque 
Ensemble pod dyrekcją Andrzeja  
Kosendiaka wykona dzieła Jacka 
Różyckiego herbu Doliwa, twór-
cy działającego w drugiej połowie  
XVII wieku.

Pewnych detali z biografii kom-
pozytora zapewne nigdy nie pozna-
my. Nie wiemy, kiedy dokładnie się 
urodził ani kiedy zmarł. Znamy za 
to dość dobrze przebieg jego pełnej 
sukcesów kariery zawodowej. 

Różycki komponował głównie 
religijne utwory wokalno-instru-
mentalne, ponieważ takich dzieł 
oczekiwali jego chlebodawcy. Wia-
domo, że królewski kapelmistrz pi-
sał także instrumentalną muzykę 
świecką, ale wszystkie jego kompo-
zycje tego typu zaginęły. 

Promocja twórczości tego kom-
pozytora wpisuje się w działalność 
Andrzeja Kosendiaka w dziedzinie 
muzyki dawnej. Dyrygent ten już 
od wielu lat konsekwentnie przy-
wraca publiczności zapomnianych, 
a przecież tak wartych poznawania, 
polskich kompozytorów minionych 
epok.  Oskar Łapeta

Światło dla świata,  
czyli 55. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans  
im. Andrzeja Markowskiego

Julia Lezhneva

Il Giardino Armonico

Krzysztof Penderecki
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Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Starostwo Powiatowe  
we Wrocławiu

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

starostwo@powiatwroclawski.pl
www.powiatwroclawski.pl

Od dobrych kilku lat  
Powiat Wrocławski należy  
do ścisłej polskiej czołówki.  
W tegorocznym 
ogólnopolskim Rankingu 
Finansowym Samorządu 
Terytorialnego znalazł się 
na zaszczytnym pierwszym 
miejscu wśród 314 powiatów 
ziemskich, wyprzedzając 
powiaty poznański  
i bielski.

– Tak, nasze notowania z roku 
na rok są coraz lepsze – uśmie-
cha się starosta wrocławski Roman  
Potocki. – W pierwszej edycji, kie-
dy przed pięciu laty zainicjowano 

ten ranking, zajęliśmy siódmą loka-
tę. W roku ubiegłym uplasowaliśmy 
się na miejscu drugim, wyprzedził 
nas tylko powiat poznański. W tym 
roku role się odwróciły i to jest nie-

wątpliwie ogromny sukces. Wy-
przedzenie powiatu poznańskiego 
jest tym bardziej warte odnoto-
wania, że jest do duży powiat, za-
mieszkany przez prawie 450 tys. 
mieszkańców, powiat, w którym 
działają duże strefy gospodarcze,  
i przyznaję – uważałem, iż pokona-
nie ich jest nierealne. Ale – i bardzo 
się z tego cieszę! – nierealne stało 
się jak widać realne.

Warto podkreślić, iż Ran-
king Finansowy Samorządu Te-
rytor ia lnego jest rankingiem 
kompleksowym, apolitycznym  
i obiektywnym. Sporządzany jest  
w oparciu o roczne sprawozdania 
wszystkich polskich samorządów, 
które przekazywane są właściwym 

Najlepszy powiat w Polsce
miejscowo Regionalnym Izbom 
Obrachunkowym. Później RIO 
przeprowadzają odpowiedni bilans, 
na podstawie którego Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie wraz  
z Instytutem Studiów Wschod-
nich oraz gazetą „Rzeczpospolita”  
robią ranking. 

– Branych jest w nim pod uwa-
gę siedem elementów – wyjaśnia 
starosta Romana Potocki – a jeśli 
chodzi o nas, to m.in. środki finan-
sowe zewnętrzne pozyskane przez 
powiaty. W roku ubiegłym Powiat 
Wrocławski pozyskał 21 mln zł  
z Unii Europejskiej. Ważną kate-
gorią ocenianą w tym rankingu jest 
wysokość środków finansowych 
przeznaczonych na inwestycje,  
w porównaniu do wielkości budże-
tu powiatu. Kolejną ważną katego-
rią jest stosunek budżetu do środ-
ków finansowych przeznaczanych 
na bieżące utrzymanie Powiatu.  
Ponadto istotny jest również poziom 
wypracowanych środków finanso-
wych własnych, które można prze-
znaczyć na inwestycje. Chcę przede 
wszystkim podkreślić, iż ten sukces 
rankingowy osiągnięty został dzięki 
dobrej pracy nas wszystkich. Zatem 
dziękuję wszystkim współpracow-
nikom – Zarządowi Powiatu Wro-
cławskiego za dobrą współpracę, 
dziękuję radnym powiatowym, dy-
rektorom, pracownikom Starostwa  
Powiatowego we Wrocławiu i po-
wiatowych jednostek organizacyj-

nych. Wykonali oni kawał dobrej ro-
boty, i właśnie dzięki nim jesteśmy 
najlepsi wśród powiatów.

Warto też zaznaczyć, iż w ubie-
głym roku budżetowym Powiat 
Wrocławski zredukował swoje za-
dłużenie o 15 mln zł. 

– Dzisiaj nasza kondycja finan-
sowa jest bardzo dobra – ocenia 
starosta Roman Potocki – dlatego 
możemy sporo inwestować i da-
lej sięgać po zewnętrzne granty, 
przede wszystkim pieniądze unijne.  
To wszystko spowodowało, że bu-
dżet Powiatu Wrocławskiego urósł 
do niemal 160 mln zł, a przed ośmiu 
laty było to około 100 mln zł.

H.S. (TS)Starosta Roman Potocki 
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Samorządność i decentralizacja 
są najlepszym, co przyniosła 
Polsce transformacja ustrojowa 
po roku 1989. Samorządność  
to także organizacje 
pozarządowe i stowarzyszenia 
właśnie takie jak 
Stowarzyszenie „Ślężanie  
– Lokalna Grupa Działania”, 
w skład którego weszły 
gminy: Sobótka, Jordanów 
Śląski, Łagiewniki, Niemcza, 
Dzierżoniów, Marcinowice, 
Mietków i Piława Górna.

LGD Ślężanie jest otwartym, 
dynamicznie rozwijającym się 
partnerstwem trójsektorowym, 
którego głównymi celami dzia-
łania od początku były budo-
wa samorządności, 
z równowa żony 
rozwój obsza-
r u stowa rzy-
szenia, rozwój 
gospodarczo-tu-
rystyczny oraz reali-
zacja idei budowy małej ojczy-
zny związana ściśle z aktywizacją 
lokalnych społeczności. 

– Gdyby nie epidemia korona-
wirusa i związane z nią wyhamo-
wanie działań, to kończylibyśmy 
nabory na dotacje, a tak dopie-

ro je zaczynamy – mówi Elżbieta  
Pasławska, prezeska Stowarzysze-
nia „Ślężanie – Lokalna Grupa 
Działania”. – Kończąc poprzedni 
okres programowania przeprowa-
dziliśmy analizę i ewaluację tam-
tej strategii i dowiedzieliśmy się, 
jakie są najważniejsze potrzeby 
lokalnego środowiska, pod któ-
re opracowaliśmy drugą strategię, 
którą kończymy teraz realizować. 
Zakładaliśmy, iż utworzymy nowe 
miejsca pracy [udało się ich stwo-
rzyć 62 – przyp. aut.], że powstaną 
nowe firmy, że zwiększymy liczbę 
ogólnie dostępnych miejsc infra-
struktury turystyczno-rekreacyj-
nej na terenie ośmiu gmin nasze-
go stowarzyszenia. Bardzo były 

dla nas ważne unijne granty 
na real izacje nie-

wielkich zadań. 
Chcę też pod-
kreślić, iż jeste-
śmy jedną z nie-

wielu LGD, które 
wprowadzi ły oso -

by fizyczne do katalogu be-
neficjentów. Ale to się sprawdza  
i na przykład w Niemczy jest pa-
ni, która w związku z niedawnym 
jubileuszem obrony Niemczy po-
stanowiła zrobić stosowny mu-
ral. Otrzymała od nas grant, musi  

w to przedsięwzięcie włożyć mini-
mum jeden procent wartości wkła-
du własnego i teraz to realizuje.  
Inne stowarzyszenie – Muzeum 
Ziemi Niemczańskiej – robi ścież-
kę edukacyjną. Dzięki tym na-
szym grantom powstało też nie-
mało publikacji, i na przykład  
w gminie Łagiewniki jej miesz-
kaniec Tadeusz Szot dokumentu-
je szczegółowo wszystko to, co 
się w tej gminie dzieje i jedno-
cześnie szuka starych dokumen-
tów i artefaktów związanych z Ła-
giewnikami. Natomiast w gminie 
Mietków dziewczyna pracująca  
w bibliotece zebrała tradycyjne 
przepisy kulinarne i wydała książ-
kę kucharską, zaś łagiewnickie 
Stowarzyszenie Sieniawka wydało 
pięknie ilustrowaną broszurę trak-
tującą o miejscowej historii, przy-
rodzie i ludziach. Ponadto dzięki 
tym grantom powstały wspaniałe 
książki w Piławie Górnej.

LGD Ślężanie pozyskuje gran-
ty na publikacje, wydarzenia edu-
kacyjne – na wakacje, wycieczki, 
warsztaty oraz na infrastrukturę 
turystyczno-rekreacyjną. 

– Powstało wiele siłowni ple-
nerowych i  uporząd kowa no 
mnóstwo zaniedbanych parków  
– wylicza Elżbieta Pasławska –  

Budujemy małą ojczyznę

Prezeska Elżbieta Pasławska 
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i wreszcie wsie zyskały na este-
tyce i są lepiej zagospodarowane 
przez mieszkańców, którzy ro-
bią przede wszystkim to, co jest 
im najbardziej potrzebne. Za-
tem oddolna inicjatywa napraw-
dę dobrze funkcjonuje, czego 
przykładem jest między innymi 

wieś Owiesno w gminie Dzierżo-
niów. Nie chcemy, aby ktoś nam 
z góry coś narzucał. Chcemy, aby  
o tym, co będzie robione, decydo-
wali mieszkańcy. Następną świet-
ną inicjatywą są Gnejsy na Włó-
kach. Włóki to wieś w gminie 
Dzierżoniów, gdzie w nieeksplo-
atowanym, starym kamieniołomie 

zrobiono świetne miejsce wypo-
czynkowo-rekreacyjne.

LGD Ślężanie przygotowuje się 
już do kolejnego okresu progra-
mowania, w którym ochrona lo-
kalnego środowiska naturalnego 
będzie jednym z podstawowych 
celów działania. 

– A w naszej nowej strategii 
nie możemy tylko mówić o dbaniu  
o środowisko naturalne, my mu-
simy po prostu dużo ponaprawiać 
tego, co zniszczyła ludzka działal-
ność i to będzie jeden z prioryte-
tów przyszłej strategii – podkreśla 
prezeska Elżbieta Pasławska.

S.G. (TS)
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Wisznia Mała

Urząd Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9

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

ug@wiszniamala.pl
www.wiszniamala.pl

Rozmowa z JAKUBEM 
BRONOWICKIM, 
wójtem gminy Wisznia Mała

– W tym roku obchodzimy 
w Polsce jubileusz 30-lecia naszej 
samorządności…

– …a dzieje się to trochę w cieniu 
epidemii koronawirusa…

– …oraz wyborów prezydenta RP, 
ale i tak obchody związane z samo-
rządem są bardzo ważne. Przecież 
właśnie dzięki samorządom nasz 
kraj dobrze się rozwija.

– Z mojej perspektywy – samo-
rządowca i wójta – ustawa o samo-
rządach jest jednym z najważniej-
szych aktów prawnych współczesnej 
historii Polski. Nasza gmina Wisznia 
Mała jest przykładem niewątpli-
wego sukcesu rozwojowego i u nas 
doskonale widać, jaki wpływ miał 
na to samorząd. W historii nasze-
go kraju nigdy nie osiągnęliśmy 
takiego tempa rozwoju gospodar-
czo-społecznego – przede wszyst-
kim naszych małych ojczyzn – jak 
w ostatnim trzydziestoleciu i jest to 
niewątpliwy sukces.

– Sukces, który miał miejsce 
nie tylko w gminach wiejskich, 
ale także w miasteczkach i dużych 
aglomeracjach – w całej Polsce.

– To sukces naszej Ojczyzny i ta-
ka jest niepodważalna prawda. Dzi-
siaj gdzie się tylko da budujemy, 
modernizujemy, ulepszamy i popra-
wiamy, ale cały czas działamy wszy-
scy razem, bowiem w samorządzie 
– na dole – nie da się inaczej praco-
wać i nie wystarczy wygłosić kil-
ka pięknych formułek czy utartych 
frazesów, a potem zgrabnie zniknąć 
z horyzontu. Tutaj, w samorządzie, 
codziennie jest się weryfikowanym 
za to, co się robi, a jeśli nie działa się 
zgodnie ze społecznymi oczekiwa-
niami, to za chwilę będzie to robił 
ktoś inny. Zatem reguły są bardzo 
jasne, a ich podstawą jest dobra pra-
ca na rzecz lokalnych społeczności.

– Przez ostatnie lata zmieniała 
się na lepsze cała Polska. Zmie-
niała się pod względem gospo-
darczo-społecznym, także infra-
strukturalnym. Powstawały nowe 
drogi, mosty, świetlice, szkoły, 
żłobki, przedszkola, budowane 
były kanalizacje sanitarne…

– …a na początku także wodo-
ciągi, bowiem tylko część nasze-
go społeczeństwa miała dostęp do 
bieżącej wody.

– Budowane są jeszcze w wie-
lu miejscach sieci kanalizacyjne, 
co kosztuje niemało, ale dzięki 
temu Polska pachnie zupełnie 
inaczej.

– Trzeba też sobie przypomnieć 
polską szkołę sprzed dwudziestu 
paru lat i porównać ją ze szko-
łą dzisiejszą. To po prostu niebo 
a ziemia.

– Wójtem gminy Wisznia Mała 
jest pan już trzecią kadencję…

– …a wcześniej miałem przy-
jemność być zastępcą wójta 
Stanisława Moika.

– Doskonale zatem widział pan, 
jak zmieniała się gmina.

– Oczywi-
ście, byłem te-
go naocznym 
świadkiem, ale 
również współ-
autorem tych 
zmian, z czego bardzo się cieszę 
i bardzo jestem dumny. Prawdę mó-
wiąc, to aż trudno uwierzyć, że uda-
ło się w tak krótkim czasie tak wiele 
dokonać…

– …i diametralnie zmienić ten 
mały świat.

– Można śmiało powiedzieć, iż 
nasza gmina Wisznia Mała została 
w zasadzie odwrócona do góry no-
gami. Kiedyś, przed wielu laty, zajeż-
dżał do nas tylko czerwony autobus 
na pętlę i był to nasz kontakt z szer-

szym światem, a dzisiaj mamy cał-
kiem inne standardy życia, zupełnie 
inne oczekiwania i inne perspekty-
wy przyszłościowe. Patrzymy z na-
dzieją w tę przyszłość i myślimy, co 

jeszcze przed na-
mi i co możemy 
poprawić.

– Warto pa-
miętać o tym 
co było, ale ży-

ciowym kołem napędowym jest 
myślenie o przyszłości. Z drugiej 
strony chyba coraz trudniej jest 
spełniać oczekiwania mieszkań-
ców gminy. Niegdyś wystarczyło 
zrealizować całkiem drobne zada-
nia i ludzie byli usatysfakcjonowa-
ni, a teraz trzeba budować drogi, 
chodniki, szkoły, żłobki, boiska 
i ścieżki rowerowe. Wszystko się 
zmienia z duchem czasu.

– Trzeba pamiętać, że tutaj u nas 
była wieś, która w socjalizmie miała 
całkiem inny standard.

– Polska wieś w tamtym czasie 
była – z przeproszeniem – trochę 
zapyziała…

– Nie tylko trochę, ale bardzo, bo 
to nie była wieś taka, jak na przykład 
holenderska czy francuska.

– Ale teraz równamy do stan-
dardów europejskich…

– …i naprawdę nie mamy się cze-
go wstydzić. W niektórych sprawach 
dorównujemy miastom, a w wielu 
sferach jesteśmy nawet bardziej in-
teresujący i łatwiej jest żyć u nas na 
wsi niż w głośnym i zatłoczonym 
mieście.

– W dużej mierze zmiany, 
które zaszły w polskich gminach, 
zaistniały dzięki wielkim środ-
kom finansowym, które prze-
kazała nam Unia Europejska. 
Bez tych pieniędzy i europej-
skiej solidarności tej cywilizacyj-

Od lat budujemy, modernizujemy i ulepszamy
nej rewolucji nie można by było 
przeprowadzić.

– Oczywiście, że zgadzam się 
z tym poglądem, bowiem tylko na te-
renie naszej gminy – dzięki finanso-
wym środkom zewnętrznym, przede 
wszystkim unijnym – zrealizowano 
wiele zadań infrastrukturalnych i am-
bitnych projektów. To między inny-
mi Autostradowa Obwodnica Wro-
cławia, trasa S5, nowe obwałowania 
i gazociągi, także sieci energetyczne 
i nowe przystanki kolejowe. Inwe-
stycje te kosztowały miliardy i nasza 
gmina jest tego beneficjentem.

– Czy postęp gospodarczy, ta 
swoista droga do lepszego jutra, 
także zmieniły ludzi? Czy zostali 
tacy sami jak wcześniej, z wszyst-
kim swoimi zaletami i wadami?

– Myślę, że świat zmienia się 
szybciej niż zamieszkujący go lu-
dzie. Pewnie nie wszyscy nadążyli 
za zmianami cywilizacyjnymi, za 
tym swoistym ekspresem rozwojo-
wym, ale staramy się ich wspierać 
i pomagać w miarę naszych możli-
wości. Chcemy, aby ci ludzie także 
mogli skorzystać z tego wszystkie-
go, co jest w naszej gminie ogól-
nie dostępne. Taka jest również pod-
stawowa rola samorządu – właśnie 
pomoc słabszym.

– Dzisiejsza Polska, miejska 
i wiejska, żyje wyborami prezy-
denckimi i epidemią koronawiru-
sa. I zmęczeniem z tym związanym, 
ale od naszego ostatniego spotka-
nia gmina bardziej się otworzyła 
i urząd jest dostępniejszy. Trzeba 
zatem normalnie pracować.

– Ale pewne zasady ostrożności 
i higieny nadal obowiązują. Musimy 
się nauczyć żyć w nowej otaczającej 
nas rzeczywistości. Wirus jest i na ra-
zie będzie, nikt go nie zwalczył. Wiele 
osób codziennie się zakaża i niemało 
umiera. Musimy nauczyć się żyć z ko-
ronawirusem, oczywiście przestrze-
gając pewnych zasad i o to cały czas 
apeluję do mieszkańców naszej gminy. 
Jak zawsze, ważny jest rozsądek i czuj-
ność, bowiem choroba nie wybiera.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Orliki – na zdjęciu orlik w Krzyżanowicach – to bardzo wyraziste znaki zmian, jakie zaszły przez 30 lat 

Wójt Jakub Bronowicki
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Urząd Gminy Kłodzko
ul. Okrzei 8a

57-300 Kłodzko
tel. 74 647 41 00
fax 74 647 41 03

ug@gmina.klodzko.pl
www.gmina.klodzko.pl

Kłodzko – gmina

Rozmowa  
ze ZBIGNIEWEM TUREM, 
wójtem gminy Kłodzko

– Rozmawiamy czwartego 
czerwca i podkreślam to celowo, 
bowiem wywiad ten ukaże się  
w lipcu, a do tego czasu niemało 
może się zmienić – na przykład je-
śli chodzi o epidemię, pogodę oraz 
inne ważne dla gminy sprawy.  
Wprawdzie premier ogłosił już, że 
wygraliśmy z koronawirusem, ale 
wczoraj było prawie 300 zacho-
rowań. A w gminie Kłodzko jest  
32 chorych…

– …i czterech ozdrowieńców.
– Na całe szczęście nie ma 

zakażeń wśród pracowników  
Urzędu Gminy Kłodzko i moż-
na w miarę normalnie pracować, 
choć przy wejściu do urzędu jest 
śluza bezpieczeństwa.

– Od początku problemów z ko-
ronawirusem nasz urząd funkcjo-
nuje, ale w ograniczonym zakre-
sie. Zatem przyjmujemy petentów 
w biurze obsługi mieszkańca, a do-
stęp do urzędu gminy jest ograni-
czony. Warto podkreślić, że urzę-
du nie zamknęliśmy nawet na jeden 
dzień, mieszkańcy są obsługiwani 
w mieszczącym się na paterze biu-
rze obsługi. Natomiast jeśli jest taka 
potrzeba, to merytoryczny urzędnik 
zabezpieczony w ochronną masecz-
kę, ewentualnie przyłbicę i ręka-
wiczki, schodzi na dół i pomaga in-
teresantowi w załatwieniu sprawy. 
Położyliśmy duży nacisk na zabez-
pieczenie przed zakażeniem urzęd-
ników i naszych mieszkańców – i do 
tej pory działania te zdają egzamin.

– Jest godzina czternasta,  
a w urzędzie tłoku raczej nie ma.

– Tak jest dzisiaj, lecz były ta-
kie dni, że odwiedzało nas bardzo 
dużo ludzi, tworzyły się kolejki  

i wpuszczaliśmy interesantów po 
jednej osobie. Wcześniej część na-
szych urzędników pracowała zdal-
nie, a część pracowników mających 
małe dzieci korzystała ze świadczeń 
opiekuńczych. Był też taki okres, że 
w urzędzie była jedynie połowa pra-
cowników, ale jakoś sobie radzimy, 
bowiem musimy sobie radzić.

– Jak w tych nienormalnych 
warunkach i czasie zachowują 
się pracownicy Urzędu Gminy  
Kłodzko? Czy nie było oznak ja-
kiejś paniki? Pytam pana o to 
dlatego, że w niektórych polskich 
samorządach strach zdominował 
zachowania urzędników, z czym 
spotkałem się np. na Opolszczyź-
nie, gdzie jeden z włodarzy gminy 
spanikował, udzieliło się to jego 
podwładnym i urząd został przy-
kryty czapką strachu.

– Oczywiście trochę strachu  
i obaw było, ale trudno mówić o ja-
kiejś panice. Pracowaliśmy zdalnie 
albo w urzędzie i racjonalnie patrzy-
liśmy na to, co się wokół nas dzie-
je. Jesteśmy dla ludzi, dla naszych 
mieszkańców i działamy po to, aby 
im pomagać, a nie chować się i ucie-
kać przed obowiązkami. Była też 

taka sytuacja, że żona jednego z na-
szych pracowników, która pracuje  
w służbie zdrowia, miała kontakt 
z osobą zarażoną koronawirusem  
i oczywiście automatycznie objęto 
ją kwarantanną. Tak samo stało się  
z jej mężem, urzędnikiem naszej 
gminy i z pewną obawą oczekiwali-
śmy na wyniki badań. Na szczęście 
wynik był ujemny i wszystko dobrze 
się skończyło.

– Niedawno byłem na terenie wo-
jewództwa opolskiego i rozmawia-

łem z burmistrzem Korfantowa,  
Januszem Wójcikiem, który powie-
dział mi m.in., iż w takim trudnym 
czasie w samorządzie potrzebny 
jest prawdziwy przywódca, który 
będzie działał mądrze i rozważ-
nie, i będzie dobrym przykładem 
do naśladowania dla całej lokalnej 
społeczności.

– Uważam dokładnie tak samo jak 
burmistrz Wójcik, bowiem w samo-
rządzie przykład powinien iść z góry. 
Ale w dużej mierze funkcjonowanie 
samorządu w dramatycznych czasach 
zależy od całej załogi urzędu. Prezy-
dent, starosta, burmistrz czy wójt sami 
nic nie zdziałają. Do sukcesu potrzebni 
są dobrze przygotowani współpracow-
nicy i tylko współdziałanie jest gwa-
rancją sukcesu. Osobiście uważam, że 
w Urzędzie Gminy Kłodzko pracuje 
zgrany zespół ludzi, ekipa wzajem-
nie się szanująca i wspomagająca sie-
bie wzajemnie i właśnie m.in. dzięki 
temu – mimo epidemii – realizujemy  
z powodzeniem zaplanowane zadania.

– Czyli Urząd Gminy w Kłodzku 
pracuje i nie pęka.

– Był też taki trudny okres, w któ-
rym pracowaliśmy rotacyjnie, co dru-
gi dzień, ale zdecydowałem, że ja bę-
dę pracował codziennie. Po prostu 
chciałem być codziennie w urzędzie, 
aby pracownicy widzieli, że strach ma 
wielkie oczy i jak to pan powiedział, 
że nie pękam.

– Epidemia specjalnie nie od-
puszcza, ale samorząd to samorząd 
i budżet gminy trzeba realizować. 
Jak realizacja budżetu wygląda  
w gminie Kłodzko?

– Realizujemy wszystkie te in-
westycje, które rozpoczęliśmy w ro-
ku ubiegłym. Na te zadania były po-
zyskane zewnętrzne dofinansowania  
i kontynuujemy przedsięwzięcia, któ-
re będą w tym roku zakończone. Przy-

Współdziałanie gwarancją sukcesu
kładem jest budowa sześciu świetlic 
tematycznych, na którą otrzymaliśmy 
granty z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich dla województwa dolnoślą-
skiego. Modernizujemy także Dom 
Ludowy w Szalejowie Dolnym i re-
montujemy kompleksowo Bibliotekę 
Publiczną w Wojborzu, na co pozy-
skaliśmy środki finansowe z Minister-
stwa Kultury. Poza tym rozbudowuje-
my Szkołę Podstawową w Szalejowie 
Górnym, na co w ubiegłym roku po-
zyskaliśmy 500 tys. zł z rezerwy rzą-
dowej, a w tym roku wnioskujemy  
o kolejne dotacje na ten cel i czekamy 
na decyzję, która ma niebawem zapaść. 
Ponadto w cyklu trzyletnim, od roku 
2019, realizujemy rozbudowę Centrum 
Biblioteczno-Kulturalnego w Żelaź-
nie. Kontynuujemy także przebudowę 
drogi w Krosnowicach. Udało nam się 
także pozyskać z Funduszu Dróg Sa-
morządowych prawie dwumilionowe 
dofinansowanie na przebudowę stra-
tegicznego mostu w Ołdrzychowicach 
Kłodzkich, który nie nadaje się do dal-
szej eksploatacji przez ciężkie samo-
chody ciężarowe. Uzyskaliśmy rów-
nież 112 tys. zł z dolnośląskiego urzędu 
marszałkowskiego, które przeznaczy-
my na wodociągowanie Żelazna.

– Czyli dzieje się całkiem sporo…
– …ponieważ wszystkie zadania, 

na które pozyskaliśmy dofinansowa-
nia staramy się realizować, choć na-
sze dochody będą znacznie niższe od 
tych, które planowaliśmy. Przykłado-
wo za kwiecień dochody z PIT-u ma-
my o 420 tys. zł mniejsze od ubiegło-
rocznych i jest to bardzo dużo.

– A wracając do epidemii, to 
szkoda, że wiele świetnych cy-
klicznych imprez organizowa-
nych w gminie Kłodzko się nie 
odbędzie.

– Podjąłem decyzję, że nie zorgani-
zujemy w tym roku „Lata na Ludowo”, 
nie będzie także dożynek gminnych  
i odwołaliśmy konkurs na najpiękniej-
szą wieś. Niestety, w tym roku musi-
my sobie – tu użyję kolokwializmu –  
masowe imprezy odpuścić.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Zbigniew Tur

Śluza ochronna na parterze Urzędu Gminy Kłodzko 

F
O

T
. S

Ł
A

W
O

M
IR

 G
R

Y
M

IN

F
O

T
. S

Ł
A

W
O

M
IR

 G
R

Y
M

IN



8  Gmina Polska    nr 7 (86) | lipiec 2020

Bierutów

Ścinawa

Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie
Rynek 17

59-330 Ścinawa
tel. 76 740 02 00
fax 76 740 02 01

urzad@scinawa.pl
www.scinawa.pl

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

bierutow@bierutow.pl
www.bierutow.pl

Jest najszybciej rozwijającą się 
gminą powiatu lubińskiego 
– i jedną z najgospodarniejszych 
na Dolnym Śląsku. 
W liście gratulacyjnym 
skierowanym do burmistrza 
KRYSTIANA KOSZTYŁY 
marszałek województwa 
dolnośląskiego CEZARY 
PRZYBYLSKI pisze m.in.: 
„W gminie Ścinawa rozważnie 
prowadzona polityka rozwoju 
oraz nowe inwestycje, 
realizowane z myślą o lokalnej 
społeczności, w ciągu ostatnich 
lat zmieniły jej oblicze. 
A sprawnie przeprowadzone 
projekty modernizacji miejsc 
użyteczności publicznej, 
projekty dotyczące 
wysokoemisyjnych 
źródeł ciepła, czy strefa 
aktywności gospodarczej, 
wpływają na komfort życia 
i bezpieczeństwo mieszkańców”.

Tak się właśnie dzieje w Ścina-
wie, a wszystko dzięki konstruktyw-
nej i konsekwentnej pracy miejsco-
wego samorządu. Właśnie ta gmina 
jest archetypem dobrego wykorzy-
stania samorządności do dynamicz-
nego i prawidłowego rozwoju. 

– Uważam, iż reforma jednostek 
samorządu terytorialnego miała po-
zytywny wpływ na rozwój lokal-
nych społeczności, naszych małych 
ojczyzn – mówi burmistrz Krystian 
Kosztyła – a decydowanie o najpil-
niejszych potrzebach i wspólne wy-
dawanie środków finansowych przez 
30 lat miały decydujący wpływ na 
rozwój całego kraju i budowę samo-
rządowej Polski. W mieście i gmi-
nie Ścinawa burmistrz podejmuje 
decyzje dotyczące miasta i terenów 
wiejskich, mamy 19 sołectw i dzia-
łamy wspólnie na rzecz wszystkich 
mieszkańców naszej miejsko-wiej-
skiej społeczności.

Choć powszechnie podnosi się, 
że ustawa o samorządności by-
ła przed 30 laty najlepiej przygo-
towanym aktem prawnym, to dzi-
siaj są siły dążące do ponownej 
centralizacji. 

– Krok po kroku ogranicza-
ne są kompetencje samorządów, 
a odpowiedzialność za złe decyzje 
przerzucana jest właśnie na samo-
rządowców – zżyma się burmistrz 
Kosztyła. – Przykładem jest gospo-
darka śmieciowa, gdzie samorzą-
dy odpowiadają za ustalenie cen, 
kierując się przecież ustawą rządo-
wą i przepisami odgórnymi. Wcze-

Wicelider z RPO
śniej – ale już nie dzisiaj – samo-
rządowcy decydowali np. o tym, 
kto będzie komendantem policji. 
Mamy także coraz mniejszy wpływ 
na system i funkcjonowanie oświa-

ty, a jak wiemy subwencja oświa-
towa nie pokrywa w całości kosz-
tów prowadzenia szkół. Poza tym, 
jeśli chodzi o ustalanie cen wody, 
to kiedyś radni podejmowali te de-
cyzje, a teraz zajmują się tym Wody 
Polskie. Zatem z jednej strony my, 
samorządowcy, mamy coraz mniej-
szy wpływ na to, co u nas się dzieje, 

a z drugiej – w dalszym ciągu po-
nosimy za to odpowiedzialność 
społeczną.

Nie zmienia to wszystko fak-
tu, że właśnie dzięki samorządom 

Polska się tak bardzo zmie-
niła pod względem infra-
strukturalnym i społecznym. 
Powstały m.in. wodociągi, sieci 
kanalizacyjne, drogi, chod-
niki, oświetlenie ulic, szko-
ły, świetlice itd. Oczywiście 
Ścinawa wykonała olbrzy-
mi sus cywilizacyjny, także 
przy pomocy wielu milionów 
dotacji zewnętrznych. 

– Wybudowaliśmy u nas 
strefę aktywności gospodar-
czej i jest duża szansa, że nie-
bawem pojawi się pierwszy in-
westor – uśmiecha się Krystian 
Kosztyła. – Poza tym chcemy, 
aby rozwijała się u nas turysty-
ka związana z Odrą, nie wspo-
minając rekordowej kwotowo 
inwestycji dotyczącej budowy 
kanalizacji w aż 14 wsiach, 
rewitalizacji rynku, zieleni 
w mieście, gdzie pozyskane, 

zewnętrzne wsparcie jest bardzo 
duże. Oczywiście staramy się po-
zyskiwać granty na różne zadania.

Na zakończenie perspekty-
wy finansowej wsparcia unijnego 
2014-2020 samorząd województwa 
dolnośląskiego dokonał jej podsu-
mowania i jeśli chodzi o pozyskanie 
pieniędzy z Regionalnego Programu 

Operacyjnego, okazało się, iż gmi-
na Ścinawa pozyskała z niego po-
nad 73 mln zł i jest drugą gminą na 
Dolnym Śląsku pod względem do-
finansowania z RPO w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca.

„Aktywność władz gminy zachę-
ca lokalnych przedsiębiorców, przy-
ciąga inwestorów i stanowi podsta-
wę do dalszego rozwoju, a wzorowa 
współpraca samorządu gminnego 
z samorządem województwa po-
zwala na podejmowanie wielu am-
bitnych wyzwań i realizowanie ko-
lejnych inwestycji” – tak to, co się 
dzieje w Ścinawie, podsumował 
marszałek Cezary Przybylski.

H.S. (TS)

Burmistrz Krystian Kosztyła z listem gratulacyjnym
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Wprawdzie burmistrz 
Bierutowa PIOTR SAWICKI 
ocenia, iż okres transformacji 
ustrojowej przypadający po 
foku 1989 można było jeszcze 
lepiej wykorzystać dla dobra 
bierutowskiej małej ojczyzny, 
to bez wątpienia gmina ta jest 
jednym z wielu przykładów, jak 
decentralizacja i samorządność 
wpłynęły na dynamiczny 
rozwój całej Polski. 
Tutaj, w Bierutowie, przez wiele 
lat wzbogacano – i dzieje się 
tak do dzisiaj – infrastrukturę 
gminy, pozyskiwano niemałe 
kwoty zewnętrznych środków 
finansowych i działano 
dla dobra całej miejscowej 
społeczności.

W dzisiejszym Bierutowie dzie-
je się całkiem sporo, choć epidemia 
koronawirusa – tak jak we wszyst-
kich samorządach – uderzyła w bu-
dżet gminy i tegoroczne dochody 
będą mniejsze od planowanych. 

– W trudnym dla nas czasie po-
głębiającego się kryzysu – na tyle, 
na ile jest to możliwe i z zachowa-
niem wszelkich zasad bezpieczeń-
stwa – będziemy kontynuowali 

naszą pracę, przygotowując pole 
do działań pokryzysowych – mówi 
burmistrz Piotr Sawicki. – Dzię-
ki takiemu podejściu ogłaszaliśmy, 
a nawet rozstrzygaliśmy kolejne 
przetargi i prowadziliśmy prace bu-
dowlane. Warto też podkreślić, iż 
ani razu nie wstrzymaliśmy obsłu-
gi mieszkańców w naszym urzę-
dzie miejskim. Choć dzisiaj jasno 
już widzimy zagrożenie wynikające 
z utraty znacznej części planowanych 
dochodów, to zrobimy wszystko, aby 
miało to jak najmniejsze przełożenie 
na tempo rozwoju gminy.

W ostatnim czasie burmistrz 
Bierutowa podpisał umowę dotyczą-
cą dofinansowania zakupu sprzę-
tu komputerowego niezbędnego do 
zorganizowania zdalnego naucza-
nia w gminie, otrzymano też do-
tację na zadanie rekultywacyjne 
„Przebudowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych we wsi Paczków” 
oraz dofinansowanie rewitalizacji 
odcinka XIV-wiecznych bierutow-
skich murów obronnych. Ponadto 
uzyskano dofinansowanie z „Fun-
duszu rozwoju przewozów autobu-
sowych o charakterze użyteczno-

ści publicznej”, którym objęto trzy 
linie komunikacyjne. Poza tym 
Miasto i Gmina Bierutów wystą-
piła z wnioskiem do Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
o dofinansowanie zadania „Wykona-
nie wewnętrznej instalacji gazowej 
wraz z przyłączem zewnętrznym 
i przystosowaniem kotłowni olejo-
wej na kotłownię zasilaną gazem 
ziemnym w budynku Szkoły Pod-
stawowej przy ul. Krasińskiego 3 
w Bierutowie”.

W Bierutowie przez 30 lat pol-
skiej samorządności sporo już zro-
biono, ale niemało jest jeszcze do 
zrealizowania, lecz patrząc, jak 
działa dzisiaj ten samorząd, moż-
na być spokojnym o przyszłość 
tej gminy. 

– A właśnie samorząd jest nam 
bardzo potrzebny, bowiem pozwala 
nam decydować o naszych własnych 
sprawach, kreować najbliższą rze-
czywistość i być niezależnymi w de-
cyzjach – podkreśla burmistrz Piotr 
Sawicki. – A w naszej transformacji 
ustrojowej przecież nic lepszego niż 
samorząd nam się nie przydarzyło. 
Dzięki samorządowi Polska się dy-
namicznie rozwijała przez ostatnie 

Samorząd bardzo potrzebny
lata, w tym wielkie aglomeracje, lecz 
także małe miasteczka, niewielkie 
gminy i wsie. Wszystko rozwijało się, 
piękniało i było coraz gospodarniej-
sze i silniejsze ekonomicznie właś-
nie dzięki samorządowi. Wstępując 
do Unii Europejskiej, pozyskaliśmy 
nowy impuls rozwojowy, oczywiście 
także finansowy, który polski samo-
rząd potrafił świetnie wykorzystać 
i dzięki temu cały potencjał nasze-
go kraju i jego dorobek jest w dużej 
mierze dziełem samorządu. Dzisiaj 
bardzo liczymy na nową perspek-
tywę unijną, i na to, że dzięki niej 
otrzymamy kolejne dofinansowania 
wielu inwestycji.

S.G. (TS)

Burmistrz Piotr Sawicki
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Wojsławice koło Niemczy  
w województwie dolnośląskim, 
w powiecie dzierżoniowskim. 
Znajduje się tam Arboretum 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 
założone przez Fritza  
von Oheimba w 1880 roku.  
Dzisiaj rośnie tam kilka tysięcy 
gatunków drzew i krzewów,  
w tym ponad tysiąc sto 
gatunków różaneczników.

Wojsławickie Arboretum przez 
serwisy turystyczne wymienia-
ne jest w czołówce miejsc, które 
warto odwiedzić, wędrując przez  
Dolny Śląsk. Jeżeli chodzi o atrak-
cje w okolicy, to Niemcza zajmuje 
pierwsze miejsce. I raczej nic nie 
zagraża, by Arboretum straciło tę 
najwyższą lokatę.

Wśród setek opinii na temat woj-
sławickiego raju, jakie przeczytać 
można na forach internetowych, za-
cytuję tylko kilka: 

„Byłem tam w połowie maja  
i miejsce to zrobiło na mnie niesa-
mowite wrażenie. Mieniło się mnó-
stwem kolorów kwitnących właśnie 
kwiatów. Do tego jest gdzie pospa-
cerować. Polecam wdrapanie się 
na górkę z altankami, z której roz-
ciąga się przepiękny widok. Warto 
też zabrać ze sobą coś do zjedzenia,  

bo chodzenia jest na kilka godzin,  
a do tego pełno tu miejsc, gdzie 
można usiąść i zjeść, ciesząc oczy 
pięknymi kolorami.”

„Powracamy tu często. Fanta-
styczne miejsce na niedzielny wypad. 
Teraz nawet można piknikować na 
trawie wśród drzew lub w altankach. 
Nam się udało jeszcze zobaczyć prze-
piękne rododendrony o różnych ko-
lorach. Były również irysy i piwonie, 
i kolorowe krzewy.”

„Przepiękne miejsce, byliśmy 
na święcie liliowców, barwne ra-
baty ciągnące się po pagórkach są 
cudowne, każdy zakamarek arbo-
retum czymś zachwyca, park jest 
czymś wyjątkowym, alejki pośród 

starych drzew wiodące do ukrytych 
w ciszy i spokoju miejsc odpoczynku,  
z ławeczkami, ze stoli-
kami, można usiąść, od-
począć, zrobić sobie pik-
nik. Magiczne miejsce, 
na pewno tam wrócę.”

W wojsławick im  
Arboretum zwiedzają-
cy znajdą ponad 10 ty-
sięcy różnych gatunków  
i odmian roślin oraz trzy 
unikatowe polskie ko-
lekcje narodowe. Spa-
cer można rozpocząć od 
zwiedzania zabytkowe-
go parku podworskiego  
z rzadkimi okazami  

pięknych, starych drzew 
oraz krzewów, w tym 
ponadstuletnich ró -
żaneczników. Kolek-
cja  róża neczn ików  
w Wojsławicach nale-
ży do najstarszych oraz  
największych w Polsce. 

Od 1988 roku Arbo-
retum w Wojsławicach 
należy do Ogrodu Bota-
nicznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Ta de-
cyzja była jedną z naj-
szczęśliwszych dla tego 
miejsca. Od tego czasu 

powiększono jej tereny o kilkadzie-
siąt hektarów. Różaneczniki, liliowce 

i bukszpany uzyskały statusy Polskich 
Kolekcji Narodowych. Arboretum 
otrzymało certyfikat Ogrodu Pokazo-
wego Amerykańskiego Towarzystwa 
Liliowcowego. Zostało też europej-
ską Stacją Oceny Odmian Liliowców. 
Trzy lata temu w Arboretum otwarte 
zostało GEOretum, czyli zbiór skał  
i minerałów Dolnego Śląska na bazie 
lokalnego kamieniołomu.

Arboretum to piękno i spokój, 
które w takim wydaniu znaleźć 
gdzie indziej nie jest łatwo. A war-
to przy okazji cieszenia się pięk-
nem wojsławickiego Arboretum  
odwiedzić również historyczną  
Niemczę. Jedno z najstarszych  
polskich miast.  (gp)

Wojsławice. Niezwykłe narodowe kolekcje

Arboretum to piękno i spokój, które w takim wydaniu znaleźć gdzie indziej nie jest łatwo 

Wojsławice to między innymi narodowa kolekcja liliowców
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– Sierpień to zodiakalny Lew  
i Panna… Prosimy – niech Lwy 
wyjdą ze swoich klatek,  
i zabiorą bez obawy swoje 
Panny w sierpniu do 
bezpiecznego Wrocławskiego 
Teatru Komedia na IX edycję 
„Sierpnia z Komedią”.  
Śmiech leczy, śmiech daje 
siłę i śmiech oswaja strach. 
Wrocławski Teatr Komedia gra! 
Zapraszamy! – mówi  
WOJCIECH DĄBROWSKI, 
współdyrektor WTK.

W tym roku „Sierpień” trafił na 
czas trudny, będzie to oczywiście 
teatralne spotkanie naznaczone ko-
ronawirusową innością, ale tym dla 
wielbicieli teatru ważniejsze, że nie-
dawno dopiero otwarły się teatralne 

podwoje i mogliśmy znowu cieszyć 
się – w bardzo bezpiecznych warun-
kach! – komediowymi spektaklami. 
Dziewiąty „Sierpień z Komedią”  
rozpocznie się… w lipcu, a dokład-
nie – 31 lipca i 1 sierpnia spek-
taklem Paula Pörtnera Szalone  
nożyczki, którego akcja rozgrywa 
się w salonie fryzjerskim, króle-
stwie mistrza nożyczek i grzebienia  
Antoniego Wziętego, który lokal  
wynajmuje od pianistki Izabeli  
Richter. Wszystko gra do chwili, gdy 
mistrzyni forte-
pianu pada ofiarą 
morderstwa, a po-
dejrzenie pada na 
Tonia, personel za-
kładu i przebywa-
jących w nim klientów. Wśród nich 
są dwaj policjanci, którzy natych-

miast podejmują 
śledztwo. Kto jest 
mordercą? O tym 
zdecyduje… pu-
bliczność! I zaba-
wa jest naprawdę 
przednia!

Mayday 2 ba-
wić nas będzie  
7 i 8 sierpnia – to  
sequel teat ra l-
nego hitu Rona  
Cooneya Mayday.  

Śmiech daje siłę

John Smith, londyński taksów-
karz ma wszystkiego po dwa  
– dwie żony, dwa mieszkania i dwo-

je nastoletnich 
dzieci. I so-
bie między ni-
mi jeździ! Aż 
tu nagle syn 
taksówkarza 

i jego córka poznają się w sieci  
i umawiają na randkę. Katastrofa! 
Spektakl ma świetne tempo, a John 
Pawła Okońskiego tyle uroku, że 
wszystko mu się wybacza… Co tam 
bigamia przy takim aktorstwie! 

Kolejne spotkania z komedią  
w Komedii to opowieść o sercowych 
perypetiach. Dwie sztuki Marca  
Camolettiego – Boeing Boeing  
(21, 22 sierpnia) i Pomoc domowa 
(14 i 15 sierpnia) – to dwie opowie-
ści, mające tych samych bohaterów. 
Poznamy ich losy w odwrotnej ko-
lejności – Boeing to historia Maksa  

i jego narzeczo-
nych, stewardes. 
Pomoc domowa 
to jakby ciąg dal-
szy – Maks oże-
nił się z Jolą, dom 
prowadzi Nadia… 
Ale małżonkowie 
z erotycznie swo-
bodnych nawyków 
wyjść nie mogą… 
Jest jednak – na 
ich szczęście! – 
Nadia (wielka ro-

la Doroty Wierzbickiej-Ma-
tarrelli), która czuje – bo to 
kobieta mądra jest – jak au-
tentyczne uczucie łączy Jolę 
i Maksa i owo uczucie ratu-
je. Oba spektakle są znako-
mite i – choć pozornie farso-
we – wcale mądre… 

Damski biznes Marcii Kash  
i Douga Hughensa (28, 29 sierp-
nia) zamknie „Sierpień z Komedią”  
p r z e z a b a w n ą  
histor ią dwóch  
bizneswomenek, 
które z wielkim 
rozmachem pró-
bują znaleźć swoje 
miejsce w ekscy-
tującym i lukra-
tywnym świecie 
mody, projektu-
jąc superbieliznę.  
Jednak świat pełen 
bielizny, apaszek, 

modnych butów – a przede wszyst-
kim przystojnych i seksownych 
modeli – staje się zbyt podejrzany 
dla ich mężów, panów statecznych  
(i zazdrosnych…), którzy zaczynają 
domorosłe śledztwo. A skutek jest 
taki, że stać się muszą kobietami,  
i to w bieliźniano-frywolnej wersji, 
co naturalnie powoduje mocno za-
skakujące zwroty akcji. Ten spek-
takl to znakomita rola Wojciecha  
Dąbrowskiego, któremu udaje się 
rzecz teatralnie wielka – mężczy-
zna, w seksowną damską bieliznę 

przebrany, nie parodiuje ko-
biety… Potrafi kobietą być  
– uroczą, kokieteryjną,  
a jednocześnie – jakoś inną, 
jakoś dziwną… 

Panny i Lwy, Bliźnięta  
i Raki, Wodniki, Byki  
i cała zodiakalna groma-

da winna z radosnej sierpniowej  
propozycji skorzystać!

Ata

Marc Camoletti „Pomoc domowa”

Marcia Kash i Doug Hughens „Damski biznes”

Paul Pörtner „Szalone nożyczki”
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„Gmino, przytul okapi” – pod 
takim hasłem trwa wspólna 
akcja wrocławskiego ogrodu 
zoologicznego i magazynu 
„Gmina Polska. Krajowy  
Przegląd Samorządowy”.  
Nasza akcja to propozycja 
ciekawej, sympatycznej  
promocji dla polskich gmin  
i wsparcie dla wrocławskiego zoo, 
najpopularniejszego  
ogrodu zoologicznego w Polsce.

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

– Popieram tę inicjatywę z entu-
zjazmem – mówi prezes wrocławskie-
go zoo Radosław Ratajszczak – bo 
w ten sposób ogród promuje gminę,  
a gmina – ogród. Zoo oddziałuje nie 

tylko w mieście, w którym się znajdu-
je! Do nas przyjeżdżają ludzie nawet  
z Australii… A gdy ruszyło najwięk-
sze w Europie Afryka-
rium, liczba odwiedza-
jących ogród wzrosła 
gigantycznie. I każdy 
z nich może zobaczyć, 
że – na przykład – su-
rykatkami opiekuje się 
gmina X, a żyrafą – gmina Y. Przy 
wybiegach „przytulonych” zwierząt 
znajdują się bowiem tablice z infor-
macjami o gminie, która mieszkańca 
wybiegu „przytuliła”.

A jest kogo „przytulać”! Wro-
cławskie zoo – najstarszy i najwięk-

szy ogród zoologiczny w Polsce – 
jest domem dla około 15 tysięcy 
zwierząt, reprezentujących ponad 

1160 gatunków. 
– Pragniemy two-

rzyć zoo przyjazne za-
równo dla zwierząt,  
jak i dla naszych ludz-
kich gości – mówi pre-
zes Ratajszczak. I ta 

filozofia znakomicie wpisuje się w ak-
cję „Gmino, przytul okapi”, bowiem 
wsparcie gmin to pomoc w utrzymaniu 
i rozwoju tego niezwykłego miejsca. 

Symbolem naszej 
wspólnej akcji jest okapi  
– wielka atrakcja wrocław-
skiego zoo. Okapi to je-
den z najbardziej tajemni-
czych ssaków na świecie, 
istnieje tylko kilka zdjęć 
zrobionych mu w natu-
ralnym środowisku au-
tomatycznym aparatem 
fotograficznym uruchamianym fo-
tokomórką. Niezwykle rzadkie, za-
grożone wyginięciem zwierzę żyje 
na małym terytorium, w niedostęp-
nych, wilgotnych lasach równikowych 
Demokratycznej Republiki Konga,  
w rejonach Uele, Ituri i Aruwimi,  
a ogrody zoologiczne są dla „le-
śnej żyrafy”, jak inaczej nazywa się  

okapi, jedną z szans na 
przetrwanie. 

„Przytulenie” przez 
gminę mieszkańca zoo 
to także wsparcie miej-
sca, które służy zachowa-
niu biologicznej różno-
rodności naszego świata, 
bowiem ogród zoologicz-
ny tworzy szansę prze-

trwania gatunków, które w wy-
niku choćby wycinania lasów 
deszczowych są krańcowo zagrożone  
wyginięciem.

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

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

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

Gmino, przytul okapi!

Włodarze gmin zainteresowani akcją „Gmino, przytul okapi” 
kontaktować się mogą z sekretariatem ZOO Wrocław Sp. z o.o.  
– tel. 71 348 30 24, fax 71 348 37 68.
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Są na mapach miejsca cudowne.  
I są także cudowne, jednocześnie 
z cudów słynące. I to właśnie 
do tych drugich zaliczyć należy 
Bardo. Niewielkie miasteczko  
w powiecie ząbkowickim  
na Dolnym Śląsku.

Bardo to miejsce przepięknie poło-
żone u północno-wschodniego wylotu 
doliny Nysy Kłodzkiej, która tworzy 
tutaj malowniczy Przełom Bardzki. 
To między innymi on (nie licząc pąt-

ników) ściąga tutaj rzesze aktywnych 
turystów, którzy chcą popróbować 
swoich sił w spływach pontonowych. 
To pełne emocji wyprawy prowadzo-
ne pięcioma meandrami Nysy Kłodz-
kiej. Płynie się pradawną doliną. Wo-
kół kolorowe łąki, lasy, ale także 
wysokie skały. Wodną wyprawę wy-
specjalizowane firmy przygotują we-
dług potrzeb. Są wyprawy dla począt-
kujących, ale też dla tych szukających 
nieco więcej adrenaliny. 

Bardo to brama do Kotliny Kłodz-
kiej, a zatem to również znakomi-
te miejsce do rozpoczęcia pieszych 
wędrówek. W samym mieście ma 
swój początek kilka szlaków pie-
szych, rowerowych oraz wspomnia-

ny już wcześniej szlak wodny Nysy 
Kłodzkiej. Dla mniej wprawnych tu-
rystów jest kilka tras spacerowych:  
Trasa Różańcowa, trasa do kamienia 
Brygidy, do parku nad Nysą Kłodzką, 
na Piękny Widok.

Oczywiście i samo miasto jest 
urokliwe. Bardo jest jedną z najstar-
szych miejscowości Dolnego Śląska.  
Od najdawniejszych czasów wzdłuż 
Nysy Kłodzkiej prowadziła prastara 
droga handlowa łącząca Polskę z Cze-
chami. Badacze dziejów uważają, że 
była to jedna z odnóg bursztynowego 
szlaku. Ze względu na swoje strate-
giczne położenie już w X wieku zało-
żono w Bardzie gród, który niedługo 
potem stał się kasztelanią książęcą. 

Wśród wielu zabytków miasta 
trzeba wymienić Bazylikę Nawie-
dzenia Najświętszej Marii Panny,  
kamienny most na Nysie Kłodz-
kiej, pocysterski barokowy klasztor,  
w którym mieści się Muzeum Sztu-
ki Sakralnej, powstałe z inicjaty-
wy obecnych kustoszy sanktuarium  
ojców redemptorystów. Jest też  
w Bardzie ruchoma szopka. A wzno-
sząca się nad miastem Bardzka Góra 
– Kalwaria kryje w porastających ją 
lasach wiele tajemnic.

Najcenniejszym zabytk iem  
Barda jest na pewno cudowna figurka  
Matki Bożej znajdująca się we 
wspomnianej wcześniej bazylice. 
Wykonana z lipowego drewna fi-
gurka ma niewiele ponad 43 cm wy-
sokości. Czas powstania rzeźby we-

Bardo. Cudowne miejsce cudów dług najnowszych badań datuje się  
na 1011 rok. Można z dużym praw-
dopodobieństwem stwierdzić, że 
jest to najstarsza drewniana rzeźba  
religijna w Polsce.

Nie mamy tu miejsca, by opisać 
szereg cudów, jakie miały miejsce  
w Bardzie w ciągu ostatnich kilkuset 
lat. A są to historie wyjątkowo cieka-
we, które jedna po drugiej wpływa-
ły na charakter tego miejsca. Warto 
je poznać, sięgając po przewodniki, 
zaglądając do internetowych blogów 
turystycznych. W jednym z nich 
przeczytamy o Bardzie takie słowa:  
„Zasypała je góra, zalała je woda, na-
padali je i palili podczas wojen religij-
nych, śląskich i światowych, a na koń-
cu wyzuli z tożsamości. I co? I same 
cuda tylko to naprawiały…”. 

Moim zdaniem cudom trochę po-
mogli ludzie, ale Bardo to cudowne 
miasto.  (gp)

Latem 2016 roku Bardo gościło młodzież, która przyjechała na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa 

Przełom Bardzki

W czerwcu ubiegłego roku w Bardzie odsłonięto 
i poświęcono figurę św. Jana Nepomucena. 
Po 74 latach powróciła ona na XVI-wieczny 
Kamienny Most 
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Rynkowy 
bigos
»	Firma Cirque du Soleil,  

tworząca znane na całym 
świecie widowiska cyrkowe, 
złożyła wniosek o upadłość  
i masowo zwolni pracowników. 
Jak podał BIP, powodem ban-
kructwa jest pandemia korona-
wirusa, przez którą zamknięto 
wszelkie spektakle. Do tego fir-
ma tonie w długach.
»	W tym roku ranking zie-

lonych miast miesięcznika  
„Forbes” otwiera Wrocław.  
Prowadzenie dały mu między 
innymi działania na rzecz roz-
woju roślinności. Dostrzeżono 
akcję „Wrośnij we Wrocław” po-
legającą na upamiętnieniu naro-
dzin dziecka poprzez zasadzenie 
przez rodziców pamiątkowego 
młodego drzewka.
»	Co dziesiąta partia warzyw 

i owoców w sklepach spraw-
dzonych przez Inspekcję Han-
dlową miała błędną informację  
o kraju pochodzenia. Najgorzej 
wypadły Delikatesy Centrum,  
E.Leclerc i Intermarche.
»	Kolejne firmy zapowie-

działy, że nie będą wydawać 
pieniędzy na reklamy na plat-
formach społecznościowych 
należących do Facebooka.  
Do akcji włączyli się m.in. Ford, 
BestBuy, Clorox, Adidas czy 
HP. Powodem jest tolerowanie  
dezinformacji.
»	Według GUS ceny towa-

rów i usług konsumpcyjnych  
w czerwcu 2020 r. w porówna-
niu z rokiem ubiegłym wzrosły  
o 3,3 proc.
»	Australia zamierza prze-

znaczyć 1,35 mld dolarów au-
stralijskich (3,7 mld zł) w cią-
gu najbliższych dziesięciu lat 
na podniesienie poziomu bez-
pieczeństwa teleinformatyczne-
go. Władze Australii przekonu-
ją, że bez cyberbezpieczeństwa 
nie ma możliwości rozwoju 
gospodarki i zabezpieczenia  
suwerenności.
»	Barometr Nastrojów Kon-

sumenckich GfK, czyli synte-
tyczny wskaźnik ilustrujący ak-
tualne nastroje wśród polskich 
konsumentów, wyniósł w czerw-
cu –15,2 i był wyższy o 8 p.p.  
w stosunku do poprzedniego mie-
siąca. Barometr może przyjmo-
wać wartości od –100 do +100.

Do rynkowego garnka zaglądał
Damian Bukowiecki

Redakcja – adres do korespondencji: 50-020 Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, lok. 320, tel. 71 707 01 45, fax 71 707 02 91
Redaktorka naczelna: Anita Tyszkowska, tel. 608 590 515, anita.tyszkowska@gminapolska.com
Zastępca redaktorki naczelnej: Sławomir Grymin, tel. 606 280 853, slawomir.grymin@gminapolska.com
Reklama: tel. 691 029 622, 605 665 622, reklama@gminapolska.com
Skład, łamanie, fotoedycja: Rafał Tlak
Korekta: Barbara Surkont
Internet: Bogusław Serafin, blogser@gminapolska.com
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nie zwraca. Zastrzega sobie prawo do skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz zmiany ich tytułów.  
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Według Światowego Badania 
Uczciwości w Biznesie 2020 
przeprowadzonego przez EY,  
90 proc. ankietowanych 
uważa, że COVID-19 
utrudnia prowadzenie 
przedsiębiorstwa w sposób 
etyczny. Zdaniem  
79 proc. badanych w Polsce, 
dochowanie standardów 
uczciwości może być 
wyzwaniem w czasach  
trudnej sytuacji rynkowej. 

W Polsce 57 proc. respondentów 
do najważniejszych korzyści z uczci-
wego działania zalicza możliwość 
przyciągania nowych klientów, jest 
to zdecydowanie więcej niż średnia 
światowa wynosząca 41 proc. Nato-
miast tylko 16 proc. polskich ankie-
towanych postępuje uczciwie, ponie-
waż obawia się działań regulatorów 
i organów ścigania – to dwukrotnie 
mniej niż na świecie.

Trudne standardy
Zdaniem 79 proc. badanych 

przez EY w Polsce, dochowanie  

standardów uczciwości może 
być wyzwaniem w czasach trud-
nej sytuacji rynkowej. Na świe-
cie pogląd ten podziela średnio 
59 proc. respondentów. Zdaniem 
90 proc. ankietowanych kryzys 
gospodarczy wywołany epidemią  
COVID-19 jeszcze bardziej utrud-
nił prowadzenie firmy w uczciwy 
sposób. 

– Większość ankietowanych 
przez EY potwierdziło, że kry-
zys spowodowany COVID-19 ne-
gatywnie wpływa na uczciwość  
w firmach. W Polsce zdecydowa-
nie więcej respondentów niż w in-
nych krajach uważa, że w sytuacji 
wyzwań rynkowych uczciwe po-
stępowanie jest utrudnione. Jak 
pokazały doświadczenia kryzysu 
lat 2007-2008, w niepewnych cza-
sach rośnie presja na działania nie-
etyczne. Więcej osób skłonnych 
jest działać niezgodnie z zasada-
mi, a czasem i z przepisami prawa, 
aby ratować swoje firmy oraz miej-
sca pracy – mówi Mariusz Witalis,  
Partner w Zespole Zarządzania  
Ryzykiem Nadużyć EY.

Szefowie i etyka
Badanie przeprowadzone przez 

EY pokazało, że globalnie kadra 
kierownicza jest skłonna do działań 
nieetycznych czterokrotnie częściej 
niż szeregowi pracownicy. Co cieka-
we, 58 proc. członków zarządu jest 
przekonanych, że ich działania są 
zgodne z prawem i obowiązującymi 
zasadami. Natomiast 57 proc. pra-
cowników młodszych stażem ma co 
do tego wątpliwości. Jednocześnie 
znaczna część respondentów uważa,  

Pierwszego lipca ruszył nabór 
elektronicznych wniosków  
o świadczenie „Dobry Start” 
– 300 zł na wyprawkę szkolną 
dla każdego uczącego 
się dziecka. Od sierpnia 
papierowe wnioski będą 
przyjmowane w gminach. 

Wniosek o świadczenie można 
składać online od 1 lipca – przez 
portal informacyjno-usługowy 
Emp@tia, bankowość elektro-
niczną lub portal PUE ZUS. Od 
1 sierpnia będzie można składać 
także wnioski w formie papiero-
wej – bezpośrednio w urzędzie 
lub listownie.

Wniosek należy złożyć do  
30 listopada. Złożenie wniosku  
o świadczenie „Dobry Start”  
w lipcu lub w sierpniu gwarantuje 
wypłatę świadczenia nie później 
niż do 30 września. Jeśli wniosek 
zostanie złożony w kolejnych mie-
siącach (we wrześniu, październi-
ku lub w listopadzie), to wsparcie 
trafi do rodziny w ciągu dwóch 
miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie „Dobry Start” 
w wysokości 300 zł przysługu-
je raz w roku na dziecko uczące 
się w szkole, aż do ukończenia 
przez nie 20 lat. Dzieci niepeł-
nosprawne, uczące się w szkole, 
otrzymają świadczenie do ukoń-
czenia przez nie 24 lat. Rodziny 
otrzymają świadczenie bez wzglę-
du na dochód. „Dobry start” nie 
przysługuje na dzieci uczęszcza-
jące do przedszkola i na dzieci 
realizujące roczne przygotowa-

nie przedszkolne w tzw. zerówce  
w przedszkolu lub w szkole.  
Od 2019 r. wsparcie z programu  
„Dobry Start” w związku z roz-
poczęciem roku szkolnego przy-
sługuje także na uczniów szkół 
policealnych i szkół dla dorosłych.

Z danych Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej wynika, że na tzw. piórniko-
we rząd przeznaczył do tej pory  
1,5 mld zł. 

(aba, pap)

Piórnikowe już czeka

Uczciwość w biznesie

że to właśnie kierownictwo odgrywa  
kluczową rolę w budowaniu postaw 
etycznych. 

W przypadku postaw indywidu-
alnych blisko co czwarty (23 proc.)  
badany w Polsce (30 proc. na świe-
cie) byłby gotowy postąpić nieetycz-
nie, jeśli miałoby to pozytywny 
wpływ na jego wynagrodzenie lub 
rozwój kariery. Co siódmy uczest-
nik badania ogółem i aż co pią-
ty członek zarządu byłby skłonny  
ignorować nieetyczne postępowanie 
kontrahenta, jeśli miałoby to pozy-
tywny wpływ na jego wynagrodze-
nie lub rozwój kariery.

Czas sygnalistów
Badanie EY porusza też kwe-

stię sygnalistów w firmach. Już od 
grudnia przyszłego roku wchodzi 
w życie Dyrektywa UE w zakresie 
ochrony sygnalistów, która kom-
pleksowo reguluje tę kwestię.

Badanie pokazało, że 23 proc. 
pracowników w naszym kraju choć 
raz zgłaszało jakąś nieprawidło-
wość, globalnie 37 proc. ankietowa-
nych przyznało się do takich dzia-
łań. Z kolei 31 proc. respondentów 
w Polsce, w porównaniu do 40 proc. 
na świecie, było świadkiem zacho-
wań, które mogłyby być uznane ze 
nieetyczne. 

– Sygnaliści to najlepsze i naj-
ważniejsze źródło informacji  
o nadużyciach i wątpliwych zacho-
waniach w firmie. Ważne, żeby 
czuli się bezpieczni w organizacji. 
Przeprowadzone przez nas badanie 
pokazało, że 78 proc. respondentów 
w Polsce uważa, że w ich organiza-
cji sygnaliści nie muszą obawiać się 
negatywnych konsekwencji. Jednak 
ponad połowa badanych zgłaszają-
cych nieetyczne zachowania czuła 
presję, aby tego nie robić – tłumaczy  
Mariusz Witalis.

(opr. iv)

F
O

T
. A

N
D

R
E

A
 N

A
T

A
L

I



12  Gmina Polska    nr 7 (86) | lipiec 2020

Kotlina Kłodzka – str. 3 Wojsławice – str. 9
Kłodzko – gmina – str. 7

Bardo – str. 10Ścinawa – str. 8 Wisznia Mała  – str. 6

Rozmowa z RADOSŁAWEM 
RATAJSZCZAKIEM, prezesem 
zarządu ZOO Wrocław sp. z o.o.

– Epidemia koronawirusa do-
tknęła wszystkich, także wrocław-
ski ogród zoologiczny.

– Funkcjonowanie naszego ogro-
du zoologicznego w dużym stop-
niu polega na odwiedzaniu go przez 
przyjezdnych. Ogród zmienił w pe-
wien sposób turystyczną mapę Pol-
ski, ściągając do Wrocławia wielkie 
rzesze turystów. W sezonie głów-
nym 80 procent zwiedzających sta-
nowią przede wszystkim właśnie 
przyjezdni, a w ubiegłym roku od-
wiedzili nas goście z 77 krajów 
świata, w tym m.in. z Azerbejdża-
nu, Bośni i Hercegowiny, Lichten-
steinu, Watykanu, San Marino, Mo-
nako, Korei Północnej, Republiki 
Południowej Afryki i Argentyny. 
Dzisiaj – w związku z pandemią –  
korzystamy jedynie z ograniczone-
go rynku lokalnego, bowiem tury-
styka przyjazdowa jeszcze się nie 
zaczęła i w związku z tym nie ukry-

wamy wcale, że rok 2020 będzie dla 
nas bardzo ciężki.

– Pewnie dlatego, że dochody zoo 
spadły…

– …i to zdecydowanie, lecz na 
szczęście korzystamy z zapasów, które  

gromadziliśmy na ewen-
tualność jakiejś kata-
strofy, ale myśleliśmy 
czasami raczej o klęsce 
powodzi, a nie o korona-
wirusie, bowiem tego nikt 
nie mógł przewidzieć. Te 
zapasy dzisiaj pozwalają 
nam żyć i istnieć w mia-
rę spokojnie, oczywiście 
bardzo oszczędzając na 
wszystkim, co tylko jest 
możliwe. Korzystamy 
również z pewnych ele-
mentów rządowej tarczy, 
ale to nie jest wcale proste 
i wymaga niemało czasu.

– Czyli w ogrodzie 
wrocławskim nastał 
czas zaciskania pasa.

– Tak zresztą jak 
wszędzie, i to czeka nas 

wszystkich, choć niektórzy pewnie 
nie zdają sobie z tego sprawy, ale 
przez jakieś dwa lata trzeba będzie 
mocno zaciskać pasa.

– A jak epidemia wpłynęła na 
mieszkańców zoo? Przecież zwie-
rzęta są bystrymi obserwatorami,  
a przestali je odwiedzać ludzie bę-
dący stałymi elementami krajobra-
zu ogrodu. Jak na to zareagowały?

– Bardzo różnie, w zależności od 
gatunku i od poszczególnych osobni-
ków. Wiele z nich nie 
jest świadomych te-
go, co dzieje się na ze-
wnątrz i ograniczają 
się jedynie do swoich 
terytoriów, terrariów  
i wybiegów. Jeżeli tych granic się nie 
narusza, to te zwierzęta zupełnie nie 
reagują. To przede wszystkim gady, 
płazy, owady i ryby. Natomiast zwie-

rzęta znacznie bardziej rozwinięte, 
które trochę myślą i dużo muszą się 
uczyć, reagowały różnie. 
Szympansy na przykład nu-
dziły się wyraźnie, bowiem 
dla nich człowiek stanowi 
rozrywkę, taką inną małpę.  
A niektórzy nasi podopiecz-
ni zaczęli dziczeć. Co cie-
kawe, gdy jest dużo ludzi, 
to tygrysy leżą sobie albo 
śpią, a teraz, gdy było pu-
sto i je odwiedzałem, towarzyszyły mi 
wzdłuż całego wybiegu.

– Jak pandemia wpłynie na wzbo-
gacenie oferty wrocławskiego zoo?

– Oczywiście dzia-
łalność w ramach pro-
gramów hodowlanych 
nadal istnieje, lecz nie-
stety wiele ogrodów 
zachodnich ma podob-

ne co my, a nawet większe problemy 
i część koordynatorów pracuje tylko 
w domu lub w ogóle jest w pracy za-
wieszonych. Także transporty zwie-

rząt są bardzo utrudnione i sporadycz-
ne. My musimy niektóre zwierzęta 

wysłać, bowiem jesteśmy 
ofiarą sukcesu i zwierzaki 
mnożą się u nas na potęgę. 
Zatem z początkiem lipca 
mają od nas wyjechać do 
Francji dwa manaty, któ-
rych mamy już siedem, 
a ile można mieć mana-
tów? Krótko mówiąc, wie-
le zwierząt czeka na trans-

port zarówno od nas, jak i do nas.  
A niedawno przyjechały do Wrocła-

wia pawie kongijskie, które są u nas 
po raz pierwszy i powoli uzupełniamy 
obsadę nowej ptaszarni powstającej  
w szybkim tempie – m.in. są to ptaki 
rajskie z Papui Nowej Gwinei.

– Zatem zapraszamy wszyst-
kich do wrocławskiego ogrodu 
zoologicznego…

– …który przeżył już dwie wojny 
światowe i pewnie przetrzyma także 
epidemię koronawirusa.

Rozmawiał Sławomir Grymin 

Szympansy znudzone koronawirusem

Szympansy w odciętym od zwiedzających zoo nudziły się wyraźnie, 
bowiem dla nich człowiek stanowi rozrywkę, taką inną małpę

Tygrysowi też bardzo brakowało towarzystwa...

Jeden z siedmiu manatów, z których dwa w lipcu pojadą do Francji
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W NUMERZE

Bardo 10

Bierutów 8

Kłodzko – gmina 7

Kotlina Kłodzka 3

Lokalna Grupa Działania „Ślężanie” 5

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 5

Ścinawa 8

Wisznia Mała 6

Wojsławice 9

Wrocław – Narodowe Forum Muzyki 4


