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W ostatni dzień sierpnia w Dobrzykowicach uroczyście otwarto nową salę gimnastyczną przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym, nadając jej imię „Olimpijczyków Polskich”. – Sala, której otwarcie dzisiaj 
świętujemy, jest obiektem na miarę XXI wieku. To powód do dumy i wielkiej radości – mówił  
wójt gminy Czernica WŁODZIMIERZ CHLEBOSZ, olimpijczyk w podnoszeniu ciężarów z Barcelony, 
witając znamienitych gości, wśród których byli m.in. metropolita wrocławski ksiądz arcybiskup 
JÓZEF KUPNY, wojewoda dolnośląski JAROSŁAW OBREMSKI i wielkie postaci polskiego sportu.

Na szlaku św. Wojciecha

Trudny i pracowity rok

Nieopodal kościoła Świętej Trójcy w Żórawinie 22 sierpnia 
zorganizowano Festiwal Średniowiecza, podczas którego wpisano 
tę miejscowość do Międzynarodowego Szlaku św. Wojciecha. 
– Dzisiaj na terenie naszej małej ojczyzny przeżywamy wielkie 
wydarzenie – mówił wójt JAN ŻUKOWSKI (na zdjęciu przecina 
wstęgę) – bo dzięki ludziom wielkiego serca nasza gmina 
zapisana została w historii naszej ojczyzny.

– W tym roku przede wszystkim realizujemy zadania, które 
rozpoczęliśmy w roku 2019. To m.in. zakończona już przebudowa 
szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Szalejowie 
Górnym – mówi wójt gminy Kłodzko ZBIGNIEW TUR. – Mimo 
epidemii, w tym roku na inwestycje przeznaczymy 15 mln zł.  
Na zdjęciu – otwarcie nowego skrzydła szkoły w Szalejowie 
Górnym, z lewej wójt ZBIGNIEW TUR.

– Niewątpliwym atutem obszaru powiatu wrocławskiego jest mnogość czynników interesujących 
przedsiębiorców lokujących tutaj swoje firmy. Zaliczyć do nich można – oprócz atrakcyjnego 
położenia w aglomeracji wrocławskiej – wysokie standardy lokalnej infrastruktury,  
dostęp do wykwalifikowanej i dobrze wykształconej kadry oraz proinwestycyjne nastawienie 
władz lokalnych. Potencjał powiatu ma swoje odzwierciedlenie w korzystnych danych 
makroekonomicznych, liczbie i skali dotychczasowych inwestycji, a także wysokiej pozycji  
lokalnych samorządów w rankingach atrakcyjności gospodarczej – mówi ROMAN POTOCKI, 
starosta powiatu wrocławskiego.

Zainwestuj w przyszłość
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Na miarę XXI wieku

Dmuchamy na zimne
– Cieszy nas to, iż od początku pandemii na terenie naszego 
powiatu potwierdzonych zostało tylko 50 przypadków 
zachorowań na koronawirusa, a to na naszą populację,  
liczącą sobie 75 tys. ludzi, nie jest dużo – mówi starosta oławski 
ZDZISŁAW BREZDEŃ. – Moim zdaniem jest to w dużej mierze 
skutek działań zapobiegawczych podjętych przez 
wszystkie instytucje, inspekcje i straże. 
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Mity, fakty, opowiastki
Koronawirus przyczynił się do gigantycznej 

dziury w budżecie polskiego państwa,  

a i samorządy masowo tną wydatki. 

Poznań szacuje, iż z powodu epidemii 

tegoroczny deficyt budżetowy może 

być wyższy o około 100 mln zł i miasto 

postanowiło obciąć wydatki o 76 mln zł. 

Kilkakrotnie większej dziury budżetowej 

spodziewają się władze stolicy Dolnego 

Śląska, bowiem ubytek dochodów  

– będący skutkiem pierwszej fali pandemii –  

może sięgnąć we Wrocławiu nawet  

500 mln zł. Największe ubytki finansowe 

miasto zanotowało w dochodach: z PIT-u 

(62 mln zł), CIT-u (5,2 mln) zł i z podatku  

od nieruchomości (26 mln zł). Do połowy 

lipca zanotowano także 32 mln zł straty  

ze sprzedaży biletów komunikacji 

miejskiej, a do końca roku strata ta może 

wzrosnąć nawet do 60 mln zł. Warto też 

podkreślić, że do tej pory Wrocław wydał 

na walkę z epidemią już ponad 27 mln zł.  

Wydatki chce również zmniejszyć  

o prawie 8 mln zł Sopot, a wtedy deficyt 

budżetowy zmniejszy się do 46,2 mln zł. 

Odmrożone zostały inwestycje zgłoszone  

i przegłosowane przez mieszkańców  

w budżecie obywatelskim, ale w tym roku  

nie rozpocznie się remont ratusza. 

Natomiast deficyt budżetowy w sąsiedniej 

Gdyni zapewne przekroczy 350 mln zł.

• • •

Były prezydent Wrocławia  

Rafał Dutkiewicz zakończył już  

berlińskie stypendium w Akademii 

Richarda von Weizsäckera, nabrał wiatru 

w żagle i zamierza wrócić do polityki.  

A zacznie od stowarzyszenia  

Nowa Nadzieja zarejestrowanego przez 

dolnośląskich działaczy Nowoczesnej.  

W połowie września Dutkiewicz ma 

ogłosić swój nowy plan polityczny,  

a warto przypomnieć, iż ma on już na 

swoim koncie podobne niezbyt udane 

przedsięwzięcia – w tym Polskę XXI  

z Janem Rokitą, Kazimierzem Michałem 

Ujazdowskim i Rafałem Matyją  

oraz Unię Prezydentów – Obywatele  

do Senatu, która w roku 2011  

wprowadziła do wyższej izby parlamentu  

tylko jedną osobę.

• • •

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze uchylił 

decyzję sądu pierwszej instancji o zakazie 

pełnienia funkcji publicznych przez 

Mirosława Gąsika, burmistrza Szprotawy. 

Włodarz miasta dziewięć miesięcy 

przesiedział w areszcie podejrzany  

o korupcję, ale rozprawa do tej pory 

się nie odbyła i Gąsik może wrócić do 

pracy. W ubiegłym roku Mirosław Gąsik 

został zatrzymany w związku z żądaniem 

korzyści majątkowej w wysokości 

pół miliona złotych. Jednocześnie 

ujęto także osobę powołującą się na 

wpływy i podejmującą się załatwienia 

spraw urzędowych u wojewódzkiego 

konserwatora zabytków w zamian za 

obietnicę korzyści majątkowej w kwocie 

co najmniej 200 tys. zł. Areszt burmistrza 

przedłużano kilkakrotnie. Gąsik wciąż 

czeka na rozprawę i twierdzi, że jest 

niewinny, a podczas jego aresztowania 

obowiązki burmistrza Szprotawy 

sprawowała Ewa Gancarz, powołana  

na to stanowisko przez premiera 

Mateusza Morawieckiego.

• • •

Burmistrz Kęt (woj. małopolskie) Krzysztof 

Klęczar mówi „dość” teleporadom 

i ograniczeniom w dostępie do lekarzy, 

bowiem nie może być tak, że w obawie 

przed koronawirusem pacjenci  

„dla własnego dobra” odbijają się  

od drzwi przychodni i są leczeni przez 

telefon. W stanowczym i emocjonalnym 

wpisie na Facebooku samorządowiec 

sprzeciwił się ograniczeniom  

w bezpośrednim dostępie do publicznej 

służby zdrowia, jakie wprowadzono  

w związku z pandemią. „Podczas pożaru 

obywatele mają prawo oczekiwać 

wsparcia od strażaków, w czasie wojny  

na froncie muszą stanąć żołnierze.  

A w walce o zdrowie każdy obywatel  

ma prawo liczyć na fachową i kompleksową 

pomoc pracowników służby zdrowia.  

To nie jego przywilej. To jego prawo!”  

– napisał m.in. samorządowiec.  

Pod oświadczeniem burmistrza internauci 

zamieścili ponad 730 komentarzy  

i ponad 6,1 tys. reakcji.

• • •

O powołanie nowego województwa 

obejmującego region bielsko-żywiecki 

apelują regionaliści zrzeszeni  

w Stowarzyszeniu Beskidzki Dom, którzy 

uważają, iż podział administracyjny 

Polski na 16 województw nie sprawdził 

się. Członkowie Stowarzyszenia chcą 

rozpoczęcia działań na rzecz zmian 

administracyjnych mających na celu 

upodmiotowienie regionu. Twierdzą, 

iż region bielsko-żywiecki włączony 

do województwa śląskiego bez zgody 

znacznej części mieszkańców – w tym 

wbrew wyborowi, który w uchwale Rady 

Miasta Bielska-Białej lokował to miasto  

i powiat w województwie małopolskim –  

okazał się przegranym reformy 

administracyjnej firmowanej przez rząd 

AWS. A ponadto oceniają, iż przyłączenie 

do województwa śląskiego uderzyło 

nie tylko w potencjał gospodarczy, 

transportowy czy turystyczny regionu,  

ale także (co wielu lekceważyło  

i lekceważy nadal) w tożsamość kulturową 

i regionalną mieszkańców połowy 

województwa, stanowiącej historyczne 

i kulturowe części Małopolski. To nie 

pierwsza taka inicjatywa Stowarzyszenia 

Beskidzki Dom, ale pięć lat temu list 

otwarty skierowany do prezydenta 

Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło  

nie spotkał się z zainteresowaniem  

partii rządzącej.

• • •

Nad zalewem Witoszówka wyginęły 

tysiące chronionych małży i ryb, a sprawą 

zajęła się prokuratura. „Za katastrofę 

ekologiczną, do której doszło w Świdnicy, 

ktoś musi ponieść konsekwencje” 

– napisała na Facebooku prezydent 

Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska  

i złożyła zawiadomienie do prokuratury 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

przeciwko środowisku nad zalewem 

Witoszówka II przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  

W maju, a potem w drugiej połowie lipca, 

spuszczono stąd niemal całą wodę,  

co – jak napisała do śledczych pani 

prezydent – doprowadziło do śmierci ryb 

i małży słodkowodnych, w tym szczeżui 

wielkiej, która jest gatunkiem  

prawnie chronionym. O sprawie 

powiadomiła także Ministerstwo 

Środowiska, Ministerstwo Klimatu  

i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. To kolejna 

katastrofa ekologiczna na Dolnym Śląsku 

– w lipcu doszło do skażenia Baryczy  

i wyginięcia tysięcy ryb.

• • •

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk 

został odznaczony Orderem Ukrainy 

„Za Zasługi”, przyznanym mu przez 

prezydenta Ukrainy z okazji Dnia 

Konstytucji. Ustanowione w roku 1996 

ukraińskie państwowe odznaczenie 

przyznano dotychczas m.in. Jerzemu 

Kłoczkowskiemu, Zbigniewowi 

Brzezińskiemu i Bogdanowi 

Borusewiczowi. A Lublin jest miastem 

partnerskim dla siedmiu ukraińskich miast: 

Łucka, Ługańska, Starobielska, Lwowa, 

Iwano-Frankiwska, Równego i Sumy.

Podglądacz samorządowy

Białowieża jest miejscem 
prawdziwie magicznym dzięki 
wspaniałej puszczy, będącej 
domem dla wielu gatunków 
roślin i zwierząt, oraz tradycji 
pielęgnowanej od wieków 
przez pokolenia. Dzisiejsza 
Białowieża corocznie ściąga 
tysiące turystów i musi 
sprostać coraz to większym 
wymaganiom przyjezdnych  
nie tylko z całej Polski,  
ale także z wielu zakątków 
naszego globu. Takich 
wysokich wymagań nie boją 
się sympatyczne i z gustem 
wybudowane domki, o których 
najlepiej opowie nam lokalny 
białowieski biznesmen 
WOJCIECH KURYŁO.

– Nasza puszcza jest prawdzi-
wym boskim darem, lecz aby lepiej  

Magia 
Białowieży

został po raz pierwszy w roku 1864  
i był tu nawet świadczący o tym fakcie 
napis. A w domu tym o powierzchni 
prawie 60 mkw. jest kuchnia, łazienka 
i dwie sypialnie i jest to idealny dom 
dla rodziny z dziećmi.

Zatem serdecznie zapraszamy  
do Białowieży, do uroczych do-

mów, którymi dysponuje Wojciech  
Kuryło.

ją poznać, trzeba na jakiś czas za-

mieszkać w Białowieży – mówi  
Wojciech Kuryło – i to najlepiej  
w jakimś drewnianym, pachnącym 
lasem domostwie wybudowanym 
zgodnie z rygorami tutejszej archi-
tektury. Nie wszyscy pewnie wie-

dzą, że Podlasie od Siemiatycz do 
Białegostoku jest regionem o naj-
większej liczbie drewnianych domów  
w Polsce i w zasadzie całe wsie są 
drewniane. A my mamy do dyspo-

zycji turystów domy całoroczne i se-

zonowe. Sam mam trzy takie chaty,  

które zlokalizowane są na skraju  
Białowieży, wśród drzew i krzewów 
odwiedzanych przez rzesze różno-

rodnych ptaków. To wprost idylliczne  
i intymne położenie, gdzie panu-

je cisza przerywana jedynie ptasim 
świergotem. Tutaj można naprawdę 
wypocząć z dala od warkotu samo-

chodów i innych cywilizacyjnych od-

głosów. Ponadto prowadzimy serwis 
pośredniczący w wynajmie domów  
i kwater, który składa się z kilkudzie-

sięciu obiektów – od dwu- do nawet 
kilkunastoosobowych.

Domki, o których mowa, mają swój 
tradycyjny czar, ale nawet wymagają-

cy turysta znajdzie w nich wszystko to, 
co potrzeba, aby odpowiednio wypo-

cząć – ogrzewanie, elektryczność, cie-

płą wodę, łazienki i kuchnie, pościel, 
ręczniki, naczynia i sztućce. 

– Przyjeżdżają do nas ludzie z ca-

łego kraju i część z nich mniema, iż 
żyjemy tutaj jeszcze w średniowie-

czu, a my już od dawna korzystamy 
z wszelkich zdobyczy cywilizacji  
– uśmiecha się pan Wojciech. – Ale 
o naszą historię bardzo dbamy. Ten 
dom, w którym jesteśmy, zbudowany 

www.domkiwbialowiezy.pl
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Przedłuż sobie tegoroczne 
lato i poznaj za darmo atrakcje 
regionu morawsko-śląskiego. 
We wrześniu i październiku 
otrzymasz wyjątkową 
możliwość darmowego 
zwiedzenia kilkudziesięciu 
najatrakcyjniejszych miejsc 
obszaru słynącego  
z tradycji przemysłowych. 

Kraj morawsko-śląski postano-

wił przedłużyć tegoroczny sezon  
turystyczny. W związku z tym 
umożliwi każdemu, kto zawita do 
regionu we wrześniu i październiku 
2020 roku, odwiedzenie kilku naj-

piękniejszych miejsc całkowicie za 
darmo. Jeżeli także chcesz poznać  
z bliska Beskidy lub Jesioniki, 
skosztować specjalności lokalnej 
kuchni, odwiedzić unikatowe miej-
sca upamiętniające zaawansowa-

nie techniczno-rzemieślnicze pół-
nocnych Moraw oraz Śląska lub po 
prostu chcesz sobie przedłużyć lato  
i przy okazji zaoszczędzić na bilecie 
– we wrześniu i październiku masz 
wyjątkową szansę.

Projekt oferuje możliwość bez-

płatnego zwiedzenia kilkudziesię-

ciu atrakcji w całym kraju moraw-

sko-śląskim. Dzięki temu możesz 
poznać najróżniejsze muzea, zamki 

i pałace, galerie oraz wiele innych 
niezwykle interesujących miejsc.

– We wrześniu i październiku 
tego roku w miejscach włączonych 
do akcji ludzie nie będą płacić za 

bilet wstępu. Wierzymy, że zaosz-

czędzone pieniądze goście z chęcią 
zainwestują w lokalne usługi, takie 
jak hotele i pensjonaty, dobre je-

dzenie w restauracjach czy pamiąt-
ki z miejsc, które odwiedzili – po-

wiedział zastępca wojewody kraju 
morawsko-śląskiego ds. ruchu tury-

stycznego oraz rozwoju regionalne-

go, Jan Krkoška.
Oprócz placówek zaangażowa-

nych w tę akcję, darmowy wstęp za-

oferują także niektóre przedsiębior-
stwa użyteczności publicznej. We 
wrześniu i październiku będzie moż-

na za darmo obejrzeć na przykład 
zamek Hukvaldy, zamek Sovinec,  

pałac Bruntál, odwiedzić Archeopark 
w miejscowości Chotěbuz, zwiedzić 
tzw. Kosarnię (zakład, w którym wy-

rabiano narzędzia do pracy w polu  
i lesie) w Karlovicach, Muzeum  
Šipka i wiele innych atrakcji.

Warto przyjechać i w pełni 
wykorzystać złotą czeską jesień.  
Zachęcają do tego nie tylko nasi po-

łudniowi sąsiedzi, ale i na przykład 
samorządowcy z Opolszczyzny.

Więcej informacji na stronach:  
www.severnimorava.t ravel /pl /
musite-zazit/vstupy-zdarma-mo-

ravskoslezsky-k raj / homepage 

lub www.wstepywolne.pl. 
(umwo)

Już 184 organizacje, 
firmy i instytucje  
podjęły wyzwanie  
i uczestniczą  
w Partnerstwie  
na rzecz Dostępności. 

Koszt trwających inwestycji, 
które poprawią dostępność, to  
7 mld zł. Te środki pozwolą usu-

nąć bariery architektoniczne i za-

pewnić dostępność w szkołach, 
uczelniach, przychodniach, szpi-
talach, urzędach, budynkach wie-

lorodzinnych, na dworcach kole-

jowych i w przestrzeni publicznej 
miast. Większość tej kwoty po-

chodzi z funduszy europejskich. 
Powstają innowacje produktowe  
i społeczne, które pomagają poko-

nać bariery. Fundusz Dostępności 
dofinansowuje poprawę dostępno-

ści budynków wielorodzinnych. 
Ustawa o zapewnieniu dostępno-

ści daje prawo i wprowadza obo-

wiązek zapewnienia dostępności. 
Umożliwia włączenie do aktyw-

nego życia osób o szczególnych 
potrzebach. 

Można dużo (jak się chce)
Program Dostępność Plus to 

wiele kompleksowych działań, 
które wyrównują szanse osób  
o szczególnych potrzebach. To 
nie tylko osoby z niepełnospraw-

nością. Każdy z nas w swoim ży-

ciu może potrzebować odpowied-

nio czytelnego oznaczenia nazwy 
ulicy, gdy jest turystą. Może po-

trzebować dostępnego wjazdu czy 
wejścia, kiedy prowadzi wózek 
dziecięcy albo sam porusza się  
o kulach po kontuzji nogi.

Pamiętajmy – dostępność za-

czyna się od drugiego człowieka. 
Działający od dwóch lat program 
Dostępność Plus to nie tylko po-

moc związana z fizycznymi ba-

rierami. W ramach programu fi-
nansowane są usługi dla seniorów 
i osób wymagających opieki oraz 
organizowane szkolenia. Trzeba 
łamać stereotypy o ludziach ze 
szczególnymi potrzebami i łączyć 

Powakacyjna przygoda z bonusem

Dostępność zaczyna się  
od drugiego człowieka

to z praktycznym budowaniem do-

stępności. To pole do działania 
m.in. dla samorządów i organiza-

cji pozarządowych. 

Inwestycje w realizacji
Siedem miliardów złotych już 

pracujących w programie Dostęp-

ność Plus to środki na inwestycje 
w 150 szkołach podstawowych, 
ponad 100 uczelniach, 300 pla-

cówkach służby zdrowia, kilkuset 
urzędach i instytucjach samorzą-

dowych, na blisko 200 dworcach 
kolejowych, czy w przestrze-

ni publ icznej k i lkudziesięciu 
miast. Rząd uruchomił Fundusz 
Dostępności, z którego możliwe 
jest otrzymanie atrakcyjnych po-

życzek na poprawę dostępności  
w budynkach wielorodzinnych.

Opracowywane są standardy 
dostępności w wielu obszarach. 
Szkoleni są architekci w zakre-

sie projektowania uniwersalnego, 
urzędnicy w tematyce dostępności 
cyfrowej i planowania przestrzen-

nego, pracownicy organizacji po-

zarządowych w zakresie audyto-

wania dostępności, pracownicy 
transportu w kwestii obsługi osób 
z niepełnosprawnościami. Odby-

wają się konkursy dla przedsiębior-
ców, w których zachęcani są oni 
do uniwersalnego projektowania 
usług i produktów przyjaznych lu-

dziom starszym i z niepełnospraw-

nościami. Powstała Rada Dostęp-

ności, rozwijane jest Partnerstwo 
na rzecz Dostępności, do którego 
należą 184 podmioty. Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej 
zachęca przedsiębiorców do two-

rzenia dostępnych usług i produk-

tów przyjaznych ludziom starszym  
i z niepełnosprawnościami. 

Przedstawiciele resortu poli-
tyki regionalnej wiele zmian za-

planowali też na przyszłość i za-

gwarantowali w ustawie – jako 
prawny obowiązek – zapewnianie 
dostępności osobom ze szczegól-
nymi potrzebami. Będzie to trwa-

ła podstawa do urzeczywistnienia 
idei dostępności w naszym kraju. 
Na wszystkie podmioty publicz-

ne nałożyła ona obowiązki do-

tyczące zapewnienia dostępności  
w aspekcie architektonicznym, 
cyfrowym i informacyjno-komu-

nikacyjnym. Ustawa zobowiązuje 
do świadczenia usług publicznych 
bez barier, utrudniających korzy-

stanie z nich przez osoby z nie-

pełnosprawnościami, starsze, czy 
z innych względów potrzebujące 
doraźnej pomocy.

Dostępność Plus na przyszłość
Program jest bardzo komplek-

sowy i ambitny, dlatego na osoby 
go realizujące czeka jeszcze wiele  

wyzwań – w najbliższym czasie 
m.in. przegląd prawa w zakresie 
dostępności, przygotowanie syste-

mu raportowania przez podmioty 
publiczne, czy stworzenie proce-

dur dla certyfikowania dostępno-

ści podmiotów prywatnych, przed-

siębiorców. Kolejnym krokiem 
będzie wprowadzenie mechani-
zmów i sprawne wdrożenie procesu  
skargowego.

Nie można też zapomnieć o bu-

dowaniu świadomości. Te z po-

zoru łatwe, bo niewymagające 
inwestycji działania są często naj-
trudniejsze do realizacji i najbar-
dziej czasochłonne. Zbudowanie 
odpowiednich postaw, planowa-

nia, wprowadzenia idei dostępno-

ści do każdego zamówienia pub-

licznego, do każdej inwestycji i do 
krwioobiegu obrotu gospodarczego  
– to zadanie na najbliższe lata. 

(inpr)

Program Dostępność Plus to wiele kompleksowych działań, które wyrównują szanse osób o szczególnych potrzebach 

F
O

T
. G

O
V

.P
L



4  Gmina Polska    nr 9 (88) | wrzesień 2020

Już 4 października, podczas 
koncertu inaugurującego 
nowy sezon artystyczny NFM  
pod batutą ANDRZEJA 
KOSENDIAKA, zabrzmią 
utwory Wolfganga Amadeusa 
Mozarta. Będzie to 
wyjątkowy wieczór w życiu 
kulturalnym Wrocławia, 
bowiem wspomniane 
wydarzenie rozpocznie 
jubileuszowy, 75. rok 
działalności NFM Filharmonii 
Wrocławskiej. Dzieje tej 
orkiestry są skomplikowane, 
a w jej losach można znaleźć 
odbicie historii  
stolicy Dolnego Śląska.

Pierwszy koncert Filharmonii 
Wrocławskiej odbył się 29 czerwca 
1945 roku. Pretekstem do jego zor-
ganizowania stały się Dni Morza.  
W orkiestrze znalazło się zaledwie 
pięciu Polaków, a jednym z nich był 
jej założyciel, skrzypek i dyrygent  
Stefan Syryłło. Publiczność zgroma-

dziła się w zaprojektowanym przez 
Carla Ferdinada Langhausa budynku 
przy ul. Świdnickiej, w którym mie-

ści się obecnie Opera Wrocławska. 
Wykonano dzieła kompozytorów pol-
skich i rosyjskich: Fryderyka Chopina, 
Stanisława Moniuszki, Ignacego Jana 
Paderewskiego, Piotra Czajkowskiego  
i Franciszka Ksawerego Szarwenki. 
Koncert był ważnym wydarzeniem 
w historii zniszczonego jeszcze wów-

czas miasta, symbolem powrotu do 
normalnej egzystencji i do dawnych 
zwyczajów. Gra orkiestry spotkała się 
z tak dużym uznaniem radzieckie-

go komendanta, że kazał przesłać do  
Teatru Miejskiego 100 litrów wina.  
27 sierpnia tego samego roku we Wroc-

ławiu wystąpiła sławna skrzypacz-

ka Eugenia Umińska, która zagrała 
kompozycje Feliksa Nowowiejskiego, 
Mieczysława Karłowicza, Fryderyka  
Chopina i Henryka Wieniawskiego. 

W sezonie 1946/1947 drugim 
dyrygentem mianowano Stanisława  

Skrowaczewskiego. Właśnie w sto-

licy Dolnego Śląska ten sławny póź-

niej na cały świat maestro zdoby-

wał doświadczenie w swoim fachu. 
Artysta po raz ostatni wystąpił we 
Wrocławiu 1 kwietnia 2016 roku,  
a w programie koncertu znalazła się 
VII Symfonia uwielbianego przez 
niego Antona Brucknera.

Z początkiem sezonu 1947/1948 
pracę w charakterze dyrektora roz-

począł wiolonczelista i dyrygent  
Kazimierz Wiłkomirski, który za-

służył się wielce sprowadzeniem do 
Wrocławia wielu świetnych solistów 
oraz dyrygentów. To dzięki niemu 
możliwe było wysłuchanie gry takich 
pianistów jak: Zbigniew Drzewiecki,  
Stanisław Szpinalski, Bolesław  

Woytowicz, Władysław Kędraczy czy 
Ryszard Bakst. Orkiestrą dyrygowa-

li wtedy: Zdzisław Górzyński, Sta-

nisław Wisłocki i Andrzej Panufnik. 
Wrocławski zespół spełniał wówczas 
podwójną funkcję, dawał bowiem nie 
tylko koncerty symfoniczne, ale rów-

nież akompaniował przedstawieniom 
operowym. Kiedy zaś 1 września  
1949 roku Opera Wrocławska uległa 
upaństwowieniu, orkiestra trafiła do 
kanału operowego, co spowodowało 
zawieszenie koncertów symfonicznych 
na kolejne pięć lat. 

Stałą działalność Wrocławska  
Orkiestra Symfoniczna zaczęła w 1954 
roku. Dyrektorem i szefem artystycz-

nym został wtedy Adam Kopyciński, 
a jako pierwszego dyrygenta miano-

wano Józefa Lasockiego. 21 paździer-
nika pod batutą Kopycińskiego odbył 
się pierwszy koncert, podczas które-

go zabrzmiały kompozycje Fryderyka 
Chopina, Ferenca Liszta i Mieczysława 
Karłowicza. Partię solową wykonywała 
Halina Czerny-Stefańska, a jej gra spot-
kała się z wielkim uznaniem publiczno-

ści. Zainteresowanie wydarzeniem było 
tak duże, że bilety rozeszły się w kilka 
godzin i dyrekcja obiecała zaintereso-

wanym dwa dodatkowe koncerty.
Nowa orkiestra działała pręż-

nie. W ciągu czterech sezonów  

odbyło się 248 koncertów, w któ-

rych wzięło udział około 100 tysięcy 
słuchaczy. Od 1 sierpnia 1958 roku 
instytucja zmieniła nazwę na Pań-

stwową Filharmonię we Wrocławiu, 
a zwierzchnictwo nad nią utrzymał  
Kopyciński. Wraz z orkiestrą wystę-

powali najlepsi pianiści tamtych cza-

sów, w tym szczególnie entuzjastycz-

nie oklaskiwani laureaci i jurorzy  
Konkursu Chopinowskiego, wśród 
których znalazł się Lew Oborin, 
triumfator pierwszej edycji konkur-
su w 1927 roku. Popularność zyskał 

też Francuz Bernard Ringeissen, ale 
niekwestionowaną gwiazdą i bożysz-

czem wrocławskiej publiczności stał 
się zwycięzca piątej edycji konkursu, 
Adam Harasiewicz. Zjechał tu z kon-

certami także sławny na całym świe-

cie Witold Małcużyński. 
W 1958 roku wrocławską orkiestrę 

zaproszono do udziału w Międzyna-

rodowym Festiwalu Chopinowskim  
w Dusznikach-Zdroju. Zespół akom-

paniował wówczas pianistce Belli  
Dawidowicz, która z Czerny-Stefań-

ską cieszyła się niezwykłym powodze-

niem w czasie pierwszego po wojnie  
Konkursu Chopinowskiego. 

W 1961 roku nowym dyrekto-

rem artystycznym oraz pierwszym 
dyrygentem został Radomir Reszke.  
Artysta ten pamiętał o muzyce naj-
nowszej, a w czasie jego kierownictwa 
Filharmonia, wraz ze Związkiem 
Kompozytorów Polskich, zorgani-
zowała Festiwal Muzyki  
Kompozytorów Ziem  
Zachodnich. W 1964 roku  
stał się on ogólnopol-
skim Festiwalem Polskiej  
Muzyki Współczesnej, a od 
1988 przyjął nazwę Musica  
Polonica Nova, pod którą 
funkcjonuje do dziś.

W latach 60. we Wroc-

ławiu koncertowali najwybitniejsi 
pianiści, w tym Rosjanin Światosław 
Richter i Argentynka Martha Arge-

rich. W 1965 roku dyrektorem Pań-

stwowej Filharmonii we Wrocławiu 
został świetny kompozytor i dyry-

gent Andrzej Markowski. W ciągu 
zaledwie trzech sezonów doprowadził 
do znacznego podniesienia poziomu  
orkiestry. Zatrudniono wielu nowych 
muzyków, poszerzono także reper-
tuar, w którym znalazły się przycią-

gające publiczność cykle koncertów: 
„Koncert Koncertów” oraz „Recitale 
Dyrygenckie”. 

W 1968 roku Filharmonia otrzy-

mała własną siedzibę przy obecnej 
ulicy Piłsudskiego, z salą obejmującą  
500 miejsc. W latach 70. szefem pla-

cówki został Tadeusz Strugała. Był nie 
tylko świetnym dyrygentem, ale także 
menedżerem. Sprowadził do Wrocła-

wia kolejnych znakomitych solistów, 

edukował publiczność i skutecznie 
przyciągał ją na koncerty. Organizo-

wał także zagraniczne wyjazdy or-
kiestry. Prestiżowy był zwłaszcza ten 
do Filharmonii Berlińskiej w 1972 ro-

ku, podczas którego wykonano Pasję  

Józefa Elsnera. Podstawą repertua-

ru nadal były symfoniczne koncerty 
abonamentowe, ale pojawiły się wte-

dy także cykle recitali chopinowskich, 
koncerty kameralne, organowe, chó-

ralne oraz przeznaczony dla uczniów 
cykl edukacyjny „Filharmonia dla 
Młodych”. W stolicy Dolnego Śląska 
pojawiali się wtedy wirtuozi fortepia-

nu: Garrick Ohlsson, Louis Kentner, 
Zoltán Kocsis czy Krystian Zimer-
man, laureat dziewiątej edycji Kon-

kursu Chopinowskiego. Do Wrocła-

wia powrócił też Światosław Richter.
W 1980 roku szefem Filharmonii 

Wrocławskiej został Marek Pijarow-

ski, który liczył sobie wówczas zale-

dwie 29 lat. Pomimo młodego wieku 
cieszył się już dużym uznaniem ja-

ko dyrygent – sześć lat wcześniej, ja-

ko najmłodszy uczestnik, zajął pierw-

sze miejsce w konkursie dyrygenckim  
im. Grzegorza Fitelberga w Katowi-
cach, zaś w 1977 roku został finali-
stą Konkursu im. Herberta von Kara-

jana w Berlinie. Szefował 
placówce do 2001 roku. 
We Wrocławiu występo-

wali wtedy świetni soli-
ści – skrzypkowie: Roman  
Totenberg, Oleg Kagan, 
Wadim Brodski, Midori,  
a także pianiści, w tym Nikita  
Magaloff i kilku laureatów 
Konkursu Chopinowskiego  

z 1980 roku, na czele z Wietnamczy-

kiem Dang Tai Sonem. Z orkiestrą wy-

stępowali tak znakomici dyrygenci jak 
Antoni Wit czy Jerzy Maksymiuk.

Od 2005 roku kierownictwo nad 
instytucją przejął Andrzej Kosendiak. 
Rok później funkcję dyrektora arty-

stycznego orkiestry objął ceniony za 
interpretacje muzyki późnego roman-

tyzmu Jacek Kaspszyk, który pełnił 
tę funkcję do 2013 roku. W 2014 roku  
z inicjatywy Kosendiaka połączono 
Filharmonię Wrocławską i Międzyna-

rodowy Festiwal Wratislavia Cantans,  
dzięki czemu powstało Narodowe  
Forum Muzyki. Orkiestra symfoniczna 
otrzymała nową, znakomitą pod wzglę-

dem akustycznym siedzibę i zmieniła 
nazwę na NFM Filharmonia Wrocław-

ska. Dyrektorem artystycznym zespołu 
jest obecnie ceniony dyrygent, pocho-

dzący z Nikaragui, Giancarlo Guerrero.
 Oskar Łapeta

75 lat NFM Filharmonii Wrocławskiej

Maestro Giancarlo Guerrero i NFM Filharmonia Wrocławska

Narodowe Forum Muzyki, od pięciu już lat mekka melomanów
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Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Starostwo Powiatowe  
we Wrocławiu

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

starostwo@powiatwroclawski.pl
www.powiatwroclawski.pl

Rozmowa  
z ROMANEM POTOCKIM, 
starostą powiatu wrocławskiego

– Panie starosto, czy warto 
ulokować swój biznes w powiecie  
wrocławskim?

– Ostatnie lata były bardzo dobrym 
czasem dla powiatu wrocławskiego, 
który plasuje się w czołówce najlepiej 
rozwijających się powiatów w Polsce.  
Świadczą o tym m.in. certyfika-

ty jakości przyznane samorządowi,  
w tym zajęcie I miejsca w Rankingu 
Finansowym Samorządu Terytorial-
nego w Polsce za 2019 rok. Obszar 
powiatu wrocławskiego to także jed-

na z bardziej atrakcyjnych lokaliza-

cji inwestycyjnych w Polsce, czego 
potwierdzeniem jest ulokowanie na 
tym terenie największych między-

narodowych korporacji, tj. Amazon, 
LG Chem, Mondelez, IKEA, ProLo-

gis, Nestlé Purina, Selgros, Makro  
i wiele innych. 

Władze powiatu dostrzegają ten 
ogromny potencjał oraz znaczenie 
promocji gospodarczej i w związ-

ku z tym od lat podejmują komplek-

sowe działania w ramach tworze-

nia przyjaznego klimatu dla biznesu. 
Stworzenie dogodnych warunków 
do inwestowania jest możliwe tylko 
w ramach współpracy władz lokal-
nych, przedstawicieli środowisk go-

spodarczych i instytucji otoczenia bi-
znesu, co stało się priorytetową osią 
naszych starań. Pragniemy ukazać 
Powiat Wrocławski jako wiarygod-

nego i godnego zaufania partnera.
– Co przyczynia się do dużego 

zainteresowania inwestorów ofertą  
inwestycyjną?

– Z punktu widzenia atrakcyjno-

ści gospodarczej kluczowa wydaje 
się być stosunkowo niewielka odle-

głość powiatu od granic z Niemca-

mi (144 km) i Czechami (86 km).  
Dolny Śląsk posiada jedną z najlepiej 
rozwiniętych sieci komunikacyjnych 
(lądowych, wodnych i powietrznych) 

w kraju. Powiat wrocławski stanowi 
obszar przecinania się i przebiegu 
najważniejszych szlaków komunika-

cyjnych regionu, takich jak lotnisko, 
autostrada A4 i droga ekspresowa S8. 
Te główne przebiegają przez gminy: 
Kobierzyce, Długołęka i Kąty Wroc-

ławskie, łącząc je również ze stolicą 
województwa, co sprzyja rozwojowi 
działalności gospodarczej i napływo-

wi inwestycji. Dzięki autostradowej 
obwodnicy Wrocławia oraz rozbu-

dowywanej południowo-wschodniej 
obwodnicy możliwe jest swobodne 
przemieszczenie się w każdy zaką-

tek powiatu bez zbędnego wjazdu do 
stolicy Dolnego Śląska. Najbardziej 
rozwinięte gospodarczo tereny leżą 
w bezpośrednim sąsiedztwie auto-

strady A4. Świetnym przykładem 
wykorzystania szans, które stwarza 
takie położenie, jest tzw. węzeł bie-

lański, przy którym znajdują się jed-

ne z największych centrów handlo-

wych w Polsce, wciąż przyciągające 
nowych inwestorów. 

Na tym obszarze w miejscowości 
Krzyżowice-Wierzbica/Małuszów  
ulokowany jest także jeden ze sztan-

darowych terenów inwestycyjnych 
powiatu wrocławskiego, około 
115-hektarowy grunt, którego prawie 
83 ha objęte jest granicami Wałbrzy-

skiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-

nej. Mając na uwadze ciągły rozwój 
infrastruktury, Powiat Wrocławski 
rozpoczął już realizację budowy dro-

gi publicznej łącznie z przebudową 
ronda w Małuszowie w ciągu drogi 
krajowej nr 35. Celem tej inwesty-

cji jest skomunikowanie przyległych  
terenów inwestycyjnych do nowo  
budowanej drogi.

– Czy są jeszcze jakieś atuty 
terenów inwestycyjnych powiatu 
wrocławskiego, które pana zda-
niem mogą przyciągnąć potencjal-
nych inwestorów? 

– Niewątpliwym atutem obszaru 
powiatu wrocławskiego jest tak na-

prawdę mnogość czynników intere-

sujących przedsiębiorców lokujących 
swoje firmy. Zaliczyć do nich moż-

na – oprócz atrakcyjnego położenia 
w aglomeracji wrocławskiej – wy-

sokie standardy lokalnej infrastruk-

tury, dostęp do wykwalifikowanej  
i dobrze wykształconej kadry oraz 

proinwestycyjne nastawienie władz 
lokalnych. Potencjał powiatu ma swo-

je odzwierciedlenie w korzystnych 
danych makroekonomicznych, liczbie 
i skali dotychczasowych inwestycji, 
a także wysokiej pozycji lokalnych 
samorządów w rankingach atrakcyj-
ności gospodarczej. Niewątpliwym 
walorem jest również profesjonal-
na i skuteczna administracja, która 
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom  

inwestorów, starając się ograniczyć 
do niezbędnego minimum formalno-

ści i tym samym szybko i skutecznie 
zrealizować cały proces inwestycyjny.

Bezpośrednie sąsiedztwo Wroc-

ławia, jednego z największych 
ośrodków akademickich (uniwersy-

tety, politechnika oraz wiele wyż-

szych uczelni zawodowych), pod-

nosi bez wątpienia atrakcyjność 
powiatu wrocławskiego w oczach 
inwestorów zainteresowanych do-

brze wykształconą i wykwalifiko-

waną kadrą. Dzięki wieloletniej 
współpracy z wrocławskimi uczel-
niami wyższymi Powiat Wrocław-

ski może pochwalić się doskonale 
wykwalifikowaną kadrą pracowni-
czą, spełniającą wymagania nawet 
największych i najbardziej wyma-

gających światowych firm.
Zaufanie tak wielu przedsiębior-

ców niewątpliwie jest motywacją do 
dalszych, proinwestycyjnych dzia-

łań. Dlatego władze powiatu wciąż 
podejmują szereg zabiegów z my-

ślą o obecnych, jak i przyszłych in-

westorach. Między innymi dbają 
o integrację lokalnych środowisk 
gospodarczych, dostosowując ofer-
tę edukacyjną w szkołach powiatu 
wrocławskiego do potrzeb lokalnego  
rynku pracy. Potwierdzeniem te-

go jest chociażby ostatnie spotka-

nie z dyrektorem LG Chem Wroc-

ław Energy Sp. z o.o. ds. biznesu  

Zainwestuj w przyszłość
Zainwestuj w powiecie wrocławskim

Yong Girl Lee na temat wymiany 
dotychczasowych doświadczeń we 
współpracy, określenia dalszych 
działań na rzecz już funkcjonu-

jącej klasy patronackiej utworzo-

nej w poprzednim roku szkolnym, 
a także możliwości rozwoju  
i kierunków dalszej współpracy.

– Lista atutów powiatu wro-
cławskiego wydaje się nie mieć 
końca... 

– Tak, to prawda… (śmiech)  
Powiat Wrocławski to również ide-

alne zaplecze do życia, mieszka-

nia i odpoczynku dla pracowników. 
Ze swoimi wyjątkowymi walora-

mi przyrodniczymi – górą Ślężą  
i Jeziorem Mietkowskim – po-

wiat zapewnia doskonałe warunki 
do wypoczynku, rozwoju turysty-

ki i rekreacji. Zabytkowe pałace,  
zamki, kościoły oraz historyczne 
miejsca pamięci narodowej przycią-

gają każdego roku tysiące turystów.
Bogaty zasób atrakcji zlokalizo-

wanych jest na terenie Ślężańskiego 
Parku Krajobrazowego, Obszarów 
Natura 2000, Parku Krajobrazo-

wego Dolina Bystrzycy, będącego 
doskonałym miejscem na aktywny 
wypoczynek ze względu m.in. na 
ofertę Ośrodka Sportów Wodnych 
i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego 
w Borzygniewie.

Na terenie powiatu systematycz-

nie ulega poprawie dostępność ko-

munikacyjna, co przekłada się na 
możliwość otwierania się lokal-
nego biznesu na rynki regionalne  
i rynek ogólnopolski oraz znacząco 
wpływa na podniesienie atrakcyjno-

ści terenów aktywności gospodar-
czej. Lokalizacja biznesu i zakup 
gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie  
Wrocławia to interes, który niewąt-
pliwie nie straci na wartości, szcze-

gólnie biorąc pod uwagę dłuższą 
perspektywę czasową.

(TS)

Starosta Roman Potocki 

Na terenie powiatu wrocławskiego nie brakuje terenów inwestycyjnych. Jednym z wielu jest m.in. ulokowany w miejscowości Krzyżowice-Wierzbica/Małuszów 
około 115-hektarowy grunt, którego prawie 83 ha objęte jest granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
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Czernica

W ostatni dzień sierpnia w Dobrzykowicach  
przy ul. Sukcesu 2 uroczyście otwarto nową salę 
gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, 
nadając jej imię „Olimpijczyków Polskich”.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowi-
cach Anna Włodarczyk serdecznie przywitała znakomitych gości, 
których wraz z władzami samorządu gminy Czernica – z wójtem  
Włodzimierzem Chleboszem i jego zastępcą Andrzejem Czechem 
na czele – zaprosiła na ten szczególny dla całej społeczności dzień, 
w tym m.in.: metropolitę wrocławskiego księdza arcybiskupa Józefa  
Kupnego, wojewodę dolnośląskiego Jarosława Obremskiego, posła 
Pawła Hreniaka, dwukrotną złotą medalistkę olimpijską w strze-

lectwie Renatę Mauer-Różańską, brązową i srebrną medalistkę 
olimpijską w jeździe szybkiej na lodzie Luizę Złotkowską, srebrną  
i brązową medalistkę igrzysk paraolimpijskich w pływaniu Oliwię 
Jabłońską, trzykrotną olimpijkę, wieloboistkę Urszulę Włodarczyk, 
srebrnego medalistę igrzysk paraolimpijskich w szermierce Jacka 
Gaworskiego, srebrnego medalistę olimpijskiego Tomasza Motykę 
oraz Jacka Krzykałę, wielokrotnego mistrza Polski w koszykówce. 

Spotkanie uświetnili także: przedstawiciele miejscowego du-

chowieństwa, WKS-u Śląsk z dyrektorem Januszem Pilchem, rad-

ni gminni i powiatowi, dyrektorzy szkół z gminy Czernica, sołty-

si, przedstawiciele wojska, policji oraz OSP. Witając wszystkich 
zaproszonych na uroczystość gości, gospodyni tego wydarzenia,  
dyrektor Anna Włodarczyk, powiedziała m.in.: – Otwierana dziś 
sala sportowa jest ostatnim etapem rozpoczętej w roku 2016 in-

westycji – budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzy-

kowicach. Oddawany dziś do użytku najnowocześniejszy na tere-

nie naszej gminy obiekt sportowy będzie służył jej najmłodszym 
mieszkańcom, stworzy im duże możliwości do uprawiania różnych 
dyscyplin sportowych, a przez to przyczyni się do podniesienia 
sprawności fizycznej i prawidłowego rozwoju uczniów. 

– Na tę salę społeczność naszej gminy, a przede wszystkim  
Dobrzykowic, czekała bardzo długo – podkreślił wójt gminy Czernica  
Włodzimierz Chlebosz, nomen omen olimpijczyk w podnoszeniu 
ciężarów z Barcelony. – A sala, której otwarcie dzisiaj świętujemy, 
jest obiektem na miarę XXI wieku. To powód do dumy i wielkiej 
radości. Ta sala, drodzy uczniowie, ma przybliżyć wam jak najwię-

cej dyscyplin sportowych oraz nauczyć was szlachetności w wal-
ce, skromności w zwycięstwie i godności w przegranej. Będzie to 
również miejsce dla uczniów z niepełnosprawnościami, bowiem 
dla naszej gminy ważny jest każdy człowiek. Zainwestowaliśmy 
w naszą przyszłość – a taką niewątpliwie są nasi uczniowie –  
ponad siedem milionów złotych. To dobra inwestycja, bowiem sport 
jest kapitalną formą spędzania czasu. Jestem głęboko przekonany, 
iż miejsce to stanie się ważnym celem sportowym i społecznym  
w naszej gminie Czernica.

Święcąc salę, metropolita wrocławski ksiądz arcybiskup  
Józef Kupny powiedział m.in.: – Boże, Ty mądrze wyznaczasz 
ludziom pracę i obowiązki i pozwalasz im w zmęczeniu duszy  
i ciała szukać pokrzepienia i szlachetnej rozrywki. Prosimy Ciebie  
Boże pobłogosław ten budynek sali gimnastycznej. Niech wszyscy,  
którzy tutaj będą przychodzić i dbać o tężyznę ciała, łatwiej osiągną  
duchową równowagę.

List gratulacyjny od premiera Mateusza Morawieckiego  
przeczytał wojewoda Jarosław Obremski, gratulacje przesłała także  
europosłanka Beata Kempa. A już po południu w sali po raz  
pierwszy ćwiczyli uczniowie.

S.G. (TS)

Na miarę 
XXI wieku

Urząd Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3

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

czernica@czernica.pl
www.czernica.pl
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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

– Gdy rozmawialiśmy ostatni 
raz, przed dwoma miesiącami, do 
budynku Starostwa Powiatowego 
w Oławie dostać się nie było łatwo 
– i w zasadzie do dzisiaj nic się nie 
zmieniło.

– Rzeczywiście nie ma pełnej 
swobody i takiego dostępu do nasze-

go urzędu, jaki był przed pandemią. 
Dmuchamy na zimne, a ponadto cie-

szy nas niezmiernie to, iż od począt-
ku pandemii na terenie naszego po-

wiatu potwierdzonych zostało tylko 
50 przypadków zachorowań na ko-

ronawirusa, a to na naszą popula-

cję, liczącą sobie 75 tys. ludzi, nie 
jest dużo i zależy nam bardzo, aby 
to utrzymać. Oczywiście, można za-

wsze powiedzieć, że to przypadek, 
ale – moim zdaniem – jest to w dużej 
mierze skutek działań zapobiegaw-

czych podjętych przez wszystkie in-

stytucje, inspekcje i straże. Staramy 
się przestrzegać standardów i prze-

pisów, przestrzegać obostrzeń epide-

miologicznych oraz elastycznie do-

stosowywać się do zmieniającej się 
dynamicznie rzeczywistości. Sądzę, 
iż jest to dobry i racjonalny kieru-

nek. Ponadto staramy się – na ile jest 
to możliwe – obsługiwać klientów 
starostwa, oczywiście przy pewnych 
ograniczeniach. Działa to w dwie 
strony. Z jednej – nasi pracownicy 
czują się pewniej…

– …i podkreślmy to, że od po-
czątku pandemii żaden z pracow-
ników oławskiego starostwa nie 
zachorował…

– …a gdyby tak się stało, to pa-

raliż starostwa spowodowałby, że 
wszyscy mieszkańcy korzystający  
z naszych usług nie mogliby być  
obsłużeni.

– Najbardziej chyba odczuliby 
to ci, którzy korzystają z pracy 
wydziału komunikacji.

– Nasi mieszkańcy musieliby 
stać w wielogodzinnych kolejkach 
we Wrocławiu, a przecież nie o to 
chodzi. Dlatego występuje pew-

na samodyscyplina naszych pra-

cowników, a przecież nie jest to 
łatwe. Ponadto staramy się eduko-

wać naszych klientów, pokazywać 
im zagrożenia, aby zrozumieli po-

wagę sytuacji spowodowaną epide-

mią. Widzimy, że od czasu powsta-

nia pandemii jest pewien postęp. 
Wcześniej wielu petentów przy-

chodziło do starostwa załatwiać 
swoje sprawy nieprzygotowanych, 
a teraz mają przy sobie wszystko 
co trzeba, po to, by sprawę zała-

twić szybko i móc wrócić do do-

mu. Ponadto podnieśliśmy poziom 
edukacji teleinformatycznej i wie-

le osób, które do tej pory stroni-

ły od załatwiania swoich spraw 
przez internet, teraz się przestawi-
ło i to jakoś całkiem nieźle działa.  
Daj Boże, aby działało to dalej! 
Oczywiście, wszyscy byśmy chcie-

li, aby starostwo otworzyć, ale epi-
demia nie odpuszcza i są związane 
z nią zagrożenia.

– Nawet przestrzegając za-
leceń epidemiologicznych, nikt 
nie jest w stanie wyeliminować  
zagrożeń całkowicie…

– …i nie da się wszystkiego 
przewidzieć. W zasadzie nie ma  

u nas – poza sporadycz-

nymi przypadkami – 
pracy zdalnej, wszyscy 
pracownicy starostwa 
są przy swoich stano-

wiskach i tutaj, w urzę-

dzie, realizują swoje 
zadania. Nie planuje-

my też wprowadzenia 
ponownego pracy zdal-
nej, chyba że powrót 
dzieci i młodzieży do 
szkół wywoła znacz-

ny wzrost zachorowań  
na COVID-19.

– No właśnie. Nie 
martwi pana to, że we 
wrześniu grypa i ko-
ronawirus przypusz-
czą na ludzi zmasowa-
ny atak?

– Nie jestem wi-
rusologiem, ale zdaję 
sobie sprawę z zagro-

żeń. Z drugiej strony społeczeń-

stwo przez kilka miesięcy trwania 
pandemii podniosło swoją samo-

świadomość, starało się dostoso-

wać do niełatwej rzeczywistości  
i ludzie bardziej zaczęli prze-

strzegać zasad higieny osobistej.  
Ponadto ograniczono bezpośrednie 
kontakty międzyludzkie, zaczęto 
dezynfekować ręce i nosić maseczki  

ochronne. W związku z tym drogi  
przenoszenia wirusów zostały  
w jakiejś mierze ograniczone. 
Oczywiście, że należy się liczyć 
z tym, iż druga fala koronawirusa 
i grypa nas przytłoczy, ale z dru-

giej strony służba zdrowia przez 
okres epidemii okrzepła, nabrała 
doświadczenia oraz doposażyła się 
w niezbędny sprzęt, a także wypra-

cowała pewne procedury.
– Wydaje się, że z jednej strony  

trzeba być ostrożnym, ale z dru-
giej jakoś oswajać się z tą nienor-
malną sytuacją…

– Trzeba z tym na razie żyć, bo-

wiem żarówka sama nie zgaśnie. 
Trochę się boję tego września i roz-

poczęcia roku szkolnego, ale – moim 
zdaniem – dzieci i młodzież powin-

ny wrócić do szkół, bowiem gdyby 
to wszystko miało trwać tak dalej, 
to całe to pokolenie straci rzecz bez-

cenną – uczenie się bycia razem we 
wspólnocie z kolegami i koleżanka-

mi i budowanie więzi społecznych, 
przyjaźni i relacji międzyludzkich 
oraz poszukiwanie i odnajdywanie 
w sobie predyspozycji i weryfikacja 
siebie na tle rówieśników. Ci młodzi 
ludzie zostaną pozbawieni możliwo-

ści budowania swoich osobowości, 
co będzie miało kapitalne znaczenie 
w ich późniejszym, dorosłym życiu. 
Przecież my sami, już jako dorośli 
ludzie, często wspominamy szkol-
ne czasy i mówimy o przyjaźniach, 
spotkaniach, wycieczkach – i są to 
najpiękniejsze lata naszego życia.  
A co teraz zostanie tym młodym lu-

dziom? Tylko komputer? Osobiście 
jestem za tym, aby dzieci i młodzież 
wrócili do szkół, choć zdaję sobie 
sprawę z tego, że ten powrót jest 
ryzykowny, ale chyba musimy się  
z tym zmierzyć.

– Czy naradzał się pan w tej 
sprawie z dyrektorami szkół?

Dmuchamy na zimne
– Trwają rozmowy o tym, jak 

najbezpieczniej to zrobić i rola  
dyrektorów placówek będzie  
w tym naprawdę wielka. Właśnie 
od dyrektora i jego współpracy 
z organem prowadzącym szkołę  
i z sanepidem będzie zależało, jakie 
decyzje zostaną podjęte, gdy poja-

wią się zagrożenia, czego nie moż-

na przecież wykluczyć. Rodzi się  
dzisiaj wiele pytań i mnóstwo 
problemów, z którymi będziemy 
musieli sobie poradzić, ale jeśli bę-

dziemy podchodzić do wszystkiego 
zdroworozsądkowo, to przy dobrej 
współpracy z dyrekcją, gronem  
nauczycielskim i rodzicami może-

my zagrożenia zminimalizować.  
Tak czy siak, na pewno stoimy 
przed poważnymi wyzwaniami.

– A jak realizowany jest bu-
dżet Powiatu Oławskiego w tak 
trudnych czasach?

– Biorąc pod uwagę sytuację 
gospodarczą w kraju i to, co naj-
bardziej Powiat Oławski interesuje 
– czyli zewnętrzne środki finanso-

we, które otrzymujemy na realiza-

cję naszych zadań – to nie jest naj-
lepiej, ale nie jest też źle. Nie chcę 
być jakąś Kasandrą mówiącą, że 
jest katastrofa! Można powiedzieć, 
że jest jako tako, bowiem dochody 
mamy mniejsze, ale te niedobory 
nie rzucają nas dzisiaj na kolana, 
lecz co będzie dalej, to nie wiem. 
Wszystko jakoś idzie swoim to-

rem, budżet jest prawie normalnie 
realizowany, aczkolwiek wstrzy-

maliśmy wykonywanie niektórych 
drobnych inwestycji.

– Co jest jeszcze, poza sprawa-
mi finansowymi, trudne dzisiaj 
przy realizowaniu inwestycji?

– Przykładem niech będzie mo-

dernizacja budynku dawnego in-

ternatu przy Centrum Kształce-

nia Zawodowego. Wyłoniliśmy 
wykonawcę tego zadania, prze-

prowadzamy pierwszy etap tej  
modernizacji i gdy rozpoczęła 
się pandemia, nastąpił przestój, 
bowiem pracownicy wykonaw-

cy wylądowali na kwarantannie.  
Cóż, przedłużyliśmy termin wyko-

nania inwestycji, która miała być 
zakończona z końcem czerwca,  
a ukończona będzie w sierpniu.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Starosta Zdzisław Brezdeń 

Dostęp do budynku oławskiego starostwa dalej jest ograniczony
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Żórawina

Nieopodal wspaniałej perły manieryzmu – kościoła Trójcy 
Świętej w Żórawinie – 22 sierpnia zorganizowano Festiwal 
Średniowiecza, podczas którego wpisano tę miejscowość 
do Międzynarodowego Szlaku św. Wojciecha. Uroczystości 
były również świetną okazją nie tylko do znakomitej 
zabawy, ale także do zbierania środków finansowych 
na renowację wspaniałej żórawińskiej świątyni, która jest 
oczkiem w głowie nie tylko księdza proboszcza 
CEZAREGO CHWILCZYŃSKIEGO, ale także miejscowego 
samorządu i całej lokalnej społeczności.

Na Festiwal Średniowiecza w Dolnośląskiej Perle Manieryzmu 
samorząd gminy Żórawina zaprosił wielu znamienitych gości, w tym 
m. in. Piotra Oszczanowskiego – dyrektora Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu, który mówił o historii i znaczeniu kościoła pw. Świętej 
Trójcy, prof. Konrada Czaplińskiego – twórcę Międzynarodowego 
Szlaku św. Wojciecha z Pragi do Gdańska, Juliana Golaka – samorzą-
dowca, wydawcę i pomysłodawcę utworzenia szlaku, który był inicja-
torem sprowadzenia Wojciechowych relikwii do żórawińskiej świąty-
ni, oraz Tytusa Czartoryskiego – przewodniczącego komisji kultury, 
nauki i edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoślą-
skiego we Wrocławiu. 

– Szlak św. Wojciecha jest szlakiem turystyczno-edukacyjnym – mó-
wił podczas Festiwalu Tytus Czartoryski – a jego przygotowanie łatwe 
nie było, bowiem ilość wiadomości o św. Wojciechu odpowiada liczbie 
palców u ręki, a najbardziej znaną postacią, która zostawiła najwięcej 
śladów, jest biskup Moguncji i kronikarz Thietmar, który był przyjacie-
lem Wojciecha. Na tej właśnie podstawie powoli zaczęliśmy opracowy-
wać szlak, a żeby to zrobić, trzeba było się przenieść mentalnie w tamten 
okres, co było niesamowicie trudne. No a dzięki temu, iż Żórawina stała 
się częścią szlaku św. Wojciecha, miejscowość ta i cała gmina stają się 
coraz bardziej znane, i to nie tylko w Polsce.

– Miejsce, w którym się teraz znajdujemy, jest jednym z bogactw 
Dolnego Śląska – dodał Tytus Czartoryski. – Warto też podkreślić, że 
dzisiaj rozmawiamy o średniowieczu, któremu przez uczciwość i sza-
cunek należałoby przywrócić to, co ono dało naszej cywilizacji. Choć 
często niesprawiedliwie jest odsądzane od czci i wiary, to właśnie śre-
dniowiecze pozwoliło wydobyć Europę z mroków pogaństwa i barba-
rzyństwa. A zmiany te pozwoliły nam czuć się dzisiaj ludźmi cywilizo-
wanymi i żyjącymi w sposób, z którego możemy być dumni.

Wszystkim osobom zaangażowanym we wpisanie Żórawiny do szla-
ku św. Wojciecha dziękował wójt Jan Żukowski: – Dzisiaj na terenie na-
szej małej ojczyzny – gminy Żórawina – przeżywamy wielkie wyda-
rzenie, bowiem dzięki ludziom wielkiego serca nasza gmina znalazła 
się na trasie tego szlaku i zapisana została w historii naszej ojczyzny. 
Właśnie dzięki ludziom, którzy włożyli w to tyle pracy i zaangażowa-
nia. Serdecznie dziękuję również mieszkańcom i wspólnocie parafial-
nej za wszelkie starania.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi i od-
słonięcie pamiątkowej tablicy dotyczącej szlaku św. Wojciecha.

Festiwal Średniowiecza stał się także miejscem relaksu i odpoczyn-
ku, bogatym w wiele atrakcji, w tym: stanowisko powroźnika, śred-
niowieczną mennicę, warsztaty wikliniarza, kowala i garncarza, sta-
nowiska do strzelania z bezpiecznych kusz oraz uzbrojenia. Można 
było zapolować także na niedźwiedzia i posilić się dzięki przysmakom 
historycznej kuchni.

Wieczorem zaś warto było wysłuchać koncertu „W najlepszym 
guście polskim” – utworów Józefa Elsnera, nauczyciela Chopina, 
w wykonaniu artystów Wrocławskiej Orkiestry Barokowej NFM.

S.G. (TS) 

Na szlaku 
św. Wojciecha

Urząd Gminy Żórawina
ul. Kolejowa 6

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

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

Epidemia jej nie oszczędziła, 
ale także nie zdruzgotała. 
Nawalne deszcze także 
zaszkodziły lokalnej 
społeczności, a pieniędzy 
rządowych na poprawę 
zdewastowanej infrastruktury 
zupełnie nie widać. Jak we 
wszystkich polskich gminach, 
także w gminie Kłodzko 
do budżetu wpływa mniej 
środków finansowych, ale 
inwestycje są z powodzeniem 
realizowane. Warto też 
podkreślić, iż mimo tych 
wszystkich niedogodności, 
władze gminy owszem martwią 
się, jaka będzie przyszłość, 
ale nie narzekają, tylko 
robią wszystko, aby ulżyć 
mieszkańcom w nienormalnym 
czasie pandemii.

Ten rok nie jest łatwy dla samo-

rządu gminy Kłodzko, epidemia  
i związane z nią trudności piętrzą 
się, ale ludzie się nie poddają i to jest 
nadzwyczaj optymistyczne. 

Koronawirus kosztuje
 – Dotknęły nas mniejsze przy-

chody z podatków PIT, CIT i z ty-

tułu podatków od nieruchomości, 
ponieważ firmy składają wnioski 
o umorzenie lub rozłożenie na raty 
tych należności i jeżeli straty z po-

wodu epidemii zostaną udokumen-

towane, to takie decyzje zapadają 
– mówi wójt Zbigniew Tur. – Poza 
tym część naszej aktywności prze-

kierowana jest na walkę z koronawi-
rusem i musimy na to wyasygnować 
dodatkowe pieniądze, w tym na za-

bezpieczenia i dostosowanie się do 
reżimu sanitarnego obowiązujące-

go m.in. w szkołach i innych podle-

głych nam jednostkach. 

W inwestycjach spory ruch
Do końca września będzie wia-

domo, czy gmina Kłodzko otrzy-

ma środki finansowe (1 780 000 zł)  

z Funduszu Inwestycji Samorządo-

wych na zadania inwestycyjne. 
– Także do końca września ma-

my możliwość składania wniosków 
na drugą transzę dotacji z Rządowe-

go Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Jest to 6 miliardów złotych na ca-

ły kraj, które samorządy mają wy-

korzystać do roku 2022 – podkre-

śla Zbigniew Tur. – Zaś w tym roku 
przede wszystkim realizujemy za-

dania, które rozpoczęliśmy w roku 
2019. To m.in. zakończona już prze-

budowa szkoły podstawowej z od-

działami integracyjnymi w Szalejo-

wie Górnym. Koszt całej inwestycji 
wyniósł 2 150 000 zł, przy dofinan-

sowaniu z rezerwy celowej premie-

ra wynoszącym 914 tys. zł. Ponadto 
będziemy niebawem odbierać prze-

budowaną drogę w Krosnowicach; 
całkowity koszt tego zadania wyniósł 
3 598 096 zł, przy dofinansowaniu 
2 123 837 zł z Funduszu Dróg Samo-

rządowych. Następnym tegorocznym 
przedsięwzięciem możliwym do wy-

konania dzięki uzyskaniu środków 
finansowych z FDS, jest remont stra-

tegicznego mostu w Ołdrzychowi-

cach Kłodzkich, który kosztuje po-

nad 2,3 mln zł, przy dofinansowaniu  
1,6 mln zł. Realizujemy 
także zadania związane 
z kulturą, trwają odbiory 
sześciu świetlic wiejskich 
i te inwestycje współfi-
nansowane są z Progra-

mu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich dla wojewódz-

twa dolnoś ląsk iego.  
Zatem, mimo epidemii,  
w sferze inwestycyjnej 
dzieje się u nas całkiem 
sporo, bowiem w tym ro-

ku – jeszcze bez pienię-

dzy z Funduszu Inwesty-

cji Samorządowych – na 
inwestycje przeznaczymy 
15 mln zł.

Imprezy – bardziej kameralne
Gorzej w tym roku jest w gmi-

nie Kłodzko z organizowaniem 
wszelkich imprez kulturalno-spor-
towo-rekreacyjnych, które epidemia 
znacznie ograniczyła. Nie będzie 
także hucznych dożynek, z których  
gmina słynie. 

– Nasze dożynki gminne są już 
od lat masową imprezą, niestety  
w tym pandemicznym czasie byłem 
zmuszony je odwołać – wyjaśnia 
wójt Zbigniew Tur – lecz w naszych 
miejscowościach organizowane są 
parafialne dożynki, msze i spotka-

nia dziękczynne. W porozumieniu 
z przewodniczącym Rady Powia-

towej Dolnośląskiej Izby Rolniczej  
w Kłodzku Leszkiem Bobulą po-

stanowiliśmy 27 września w Kros-

nowicach zorganizować mszę 
dziękczynną dla rolników z całej 
gminy Kłodzko. Chciałbym tak-

że podkreślić, że ten rok był dla 
naszych rolników nawet lepszy 
niż rok ubiegły i plony są całkiem  
dobre.

Rzeki trzeba uregulować 
W tym roku nie tylko epidemia 

dotknęła gminę Kłodzko. 
– Borykaliśmy się także z na-

walnymi deszczami, podtopienia-

mi, a w zasadzie nawet powodziami  
– przypomina wójt Tur. – Najbardziej 
ucierpiały Krosnowice, gdzie woda 
zalała kilkadziesiąt domostw. Straty 
spowodowane są przede wszystkim 
wieloletnimi zaniedbaniami, nieure-

gulowaniem rzeki przez Wody Pol-
skie i problemy te z roku na rok się 
nasilają. Ostatnio, 1 września, ogło-

siliśmy stan pogotowia przeciwpo-

wodziowego, bowiem zostały prze-

kroczone stany alarmowe i woda 
wylewała się z koryta rzeki w miej-
scu strategicznym, w Krosnowicach. 
Wody Polskie przystąpiły do dużego 
programu regulacji rzek w powie-

cie kłodzkim, ale w zasadzie tylko  
w miastach, choć wcześniej deklaro-

wano także objęcie tym programem 
gminy wiejskiej. Uważam zatem, iż 
rzeki w gminie Kłodzko wymagają 
pilnej interwencji. 

Przyszłoroczne zaciskanie pasa
W polskich samorządach trwa-

ją już pierwsze prace i przymiar-
ki dotyczące przyszłorocznych  
budżetów gmin. 

Trudny i pracowity rok
– Rozmawiałem już z naszymi 

radnymi i zakładamy, że przyszło-

roczny budżet gminy Kłodzko bę-

dzie budżetem oszczędnym – in-

formuje wójt Zbigniew Tur. – Czyli 
zaciśniemy trochę pasa, nie będzie-

my brać kredytów i będziemy starać 
się sukcesywnie spłacać nasze wyso-

kie zadłużenie wynoszące 37 mln zł.  
Przez rok, dwa z inwestycjami  
będzie u nas ostrożniej. 

Obawy szkolne
W gminie Kłodzko jest pięć 

przedszkoli i sześć szkół, do których 
uczęszcza ponad tysiąc uczniów. 

– Oczywiście jest teraz duża do-

za niepewności, choć dostosowa-

liśmy się do wszelkich wymagań 
Głównego Inspektora Sanitarnego 
i zapisów Ministerstwa Edukacji 
Narodowej – martwi się wójt Tur. 
– Dostosowaliśmy nasze placówki 
oświatowe do potrzeb i oczekiwań 
– zachowując reżim sanitarny –  
ale jest obawa, bowiem nikt dzi-
siaj nie może powiedzieć, co będzie  
w przyszłości.

Od marca do dzisiaj nikt z pra-

cowników Urzędu Gminy Kłodzko  
nie zachorował na koronawirusa.  
Na terenie gminy od początku epi-

demii zachorowało około 90 osób. 
Z początkiem września było sześć 
osób chorych. Najgorzej było wcześ-

niej w Piszkowicach, w Zakładzie 
Leczniczo-Opiekuńczym, gdzie 
kwarantanną objęto ponad sto osób, 
a kilkadziesiąt osób zachorowało.
 S.G. (TS) 

Trwa remont mostu w Ołdrzychowicach Kłodzkich

Przebudowana droga w Krosnowicach

Wójt Zbigniew Tur
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Ziębice

Urząd Miejski w Ziębicach 
ul. Przemysłowa 10 

57-220 Ziębice 
tel. 74 816 38 70 
fax 74 819 12 12 

urzad@ziebice.pl 
www.ziebice.pl

Rozmowa 
z MARIUSZEM 
SZPILAREWICZEM, 
burmistrzem Ziębic

– Różnie sobie radzą polskie 
samorządy z problemami wyni-
kającymi z epidemii koronawi-
rusa, jedne są bardziej zamknię-
te na kontakty międzyludzkie, 
drugie mniej, ale do pana i ziębi-
ckich urzędników można dotrzeć 
bez specjalnych przeszkód.

– Przez pierwsze trzy miesiące 
epidemii funkcjonowaliśmy w za-
mknięciu, korespondencję od na-
szych mieszkańców odbieraliśmy 
elektronicznie i stworzyliśmy także 
specjalną skrzynkę podawczą dla 
tradycyjnej korespondencji. Nato-
miast w okresie wakacyjnym uzna-
liśmy, że możemy zacząć funkcjo-
nować w sposób otwarty i bardziej 
dostępny dla mieszkańców. Oczy-
wiście zobaczymy, jak sytuacja 
będzie się rozwijała we wrześniu 
i całkiem możliwe, że wrócimy do 
zasad bezpieczeństwa funkcjonują-
cych wcześniej.

– A co z budżetem i realizacją 
zaplanowanych inwestycji?

– W marcu, na początku epide-
mii, mieliśmy wiele obaw, ale za-
planowane zadania realizujemy pla-
nowo, nie ma zagrożeń terminów, 
a w tym roku wiele prac wykonujemy 
na drogach gminnych oraz wspól-
nie z powiatem. Cieszy nas również 
to, że następuje u nas poprawa in-
frastruktury sportowej, która będzie 
służyła mieszkańcom gminy. Cóż, 
nasi mieszkańcy pracują w różnych 
miejscach regionu, później wraca-
ją po pracy do swych domów, do 
Ziębic, chcą spędzić wolny czas ak-
tywnie i rekreacyjnie, korzystając ze 

świeżego powietrza, a tegoroczne in-
westycje w dużej mierze wzbogacają 
infrastrukturę sportowo-rekreacyj-
ną. Kończymy remont stadionu miej-
skiego, gdzie m.in. budujemy tarta-
nową bieżnię, a na ukończeniu jest 
także budowa kompleksowej infra-
struktury sportowej dla Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Ziębicach. Powstaje 
tam boisko wielofunkcyjne, bieżnia, 
plac zabaw, siłownia zewnętrzna 
i skocznia do skoków w dal.

– Do jakich zadań się przygo-
towujecie?

– Szykujemy w tym roku doku-
mentację dotycząca budowy ocze-
kiwanej od wielu lat hali widowi-
skowo-sportowej. Postawiłem sobie 
za cel, że w tej kadencji przynaj-
mniej rozpoczniemy to zadanie, ale 
plan jest ambitny i zakłada, że to 
przedsięwzięcie także zakończymy. 
Ponadto cieszę się z dobrej współ-
pracy z Powiatem Ząbkowickim. 
Udało nam się dużo spraw uzgod-
nić, pozyskać teren i mam nadzieję, 
że ten rok zwieńczony będzie pozy-
skaniem pozwolenia na budowę tej 

hali. A w przyszłym roku poszuka-
my finansowych środków zewnętrz-
nych na to przedsięwzięcie oraz zor-
ganizujemy przetarg, który wyłoni 
wykonawcę inwestycji.

– Cel rzeczywiście ambitny, 
tym bardziej że zadanie to po-
chłonie wiele milionów złotych.

– Założyliśmy, że inwestycja bę-
dzie kosztować od 12 do 15 milionów 
złotych. Nie chcemy tanich rozwią-
zań, tylko tych dobrych, które będą 
przez wiele lat służyły mieszkań-
com. Mamy na naszym terenie wie-
le sportowych talentów, wielu wy-
chowanków ziębickich trenerów gra 
z powodzeniem w klubach ligowych 
i taki obiekt na pewno będzie dobrze 
wszystkim służył. Naszym celem 
jest także odpowiednie i pożytecz-
ne zagospodarowanie czasu wolnego 
młodzieży. Planujemy również bu-
dowę placu zabaw w ziębickim par-
ku – także małego skateparku ocze-
kiwanego przez młodzież. Ponadto 

kontynuujemy renowację murów 
obronnych, które są chlubą Ziębic, 
lecz zarazem utrapieniem, ponieważ 
co jakiś czas trzeba przebudowywać 
ich kolejny fragment.

– Dużo więc dzieje się w Zię-
bicach, mimo tego, że pandemia 
zmniejszyła dochody waszego 
budżetu.

– Ale to nie przewróciło nasze-
go budżetu i cieszy mnie to, iż nasi 
lokalni przedsiębiorcy dają sobie 
nieźle radę i w miarę obronną ręką 
wychodzą z trudności spowodowa-
nych epidemią. Podań o umorzenia 
podatków i rozłożenia spłat na raty 
jest mało. A co do innych inwesty-
cji, to trwa rozbudowa kanalizacji 
w Skalicach oraz budowa kolejnych 
odcinków dróg – powiatowej dro-
gi do Nowiny, drogi przez Skalice 
i ul. Małej w Ziębicach. Postanowili-
śmy także, że warto zabrać się wresz-
cie za Rynek w Ziębicach. Wiosną 
przełożyliśmy najbardziej zdewasto-
waną nawierzchnię jednej z pierzei 
i planujemy kontynuować te przeło-
żenia nawierzchni w kolejnych latach. 

Zadania realizujemy planowo
Poza tym rada miejska przyjęła 
uchwałę o dotacjach dla wspólnot 
mieszkaniowych, które funkcjonują 
w budynkach zabytkowych. Dzięki 
temu rozpoczniemy remonty kamie-
nic w Rynku, co zapewne zmieni 
na lepsze wizerunek miasta.

– Z tego co pan mówi wniosku-
ję, że z inwestycjami jest całkiem 
nieźle, ale gorzej jest z wszelki-
mi imprezami. Nie doszedł tak-
że do skutku koncert, który miał 
być zorganizowany w muszli, 
w parku.

– W zasadzie odbędą się jedy-
nie te wydarzenia, w których może-
my kontrolować liczbę osób – są to 
przede wszystkim zajęcia warsztato-
we i kameralne spotkania. Przykro 
nam jest niezmiernie, iż nasze sztan-
darowe wydarzenia, które miały 
przyciągnąć do Ziębic rzesze gości, 
niestety z obiektywnych przyczyn 
się nie odbędą. A koncert, o którym 
pan wspomniał, miał odbyć się we 

wrześniu na scenie wyremontowanej 
muszli koncertowej, chcieliśmy tak-
że zaprezentować wspaniały efekt 
społecznej pracy pana Grzegorza 
Noculaka. Epidemia jednak na to 
nie pozwoliła, ale mam nadzieję, że 
w przyszłym roku to nam się uda.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS) 

Zmodernizowany stadion to przede wszystkim nowa bieżnia, piłkochwyty, ogrodzenie panelowe 
i sprzęt do nawodnienia murawy. Na zdjęciu – burmistrz Mariusz Szpilarewicz (z prawej) 
i dyrektor Andrzej Regner z Gminnego Centrum Edukacji i Sportu

Przy Szkole Podstawowej nr 2 powstaje cały kompleks sportowy: boisko wielofunkcyjne, bieżnia prosta, skocznia do skoku w dal, plac zabaw 
dla młodszych dzieci oraz siłownia zewnętrzna. Inwestycja dofinansowana jest przez Ministerstwo Sportu

Nowa droga wraz z odwodnieniem w Czerńczycach cieszy mieszkańców, bo ułatwi nie tylko dostęp 
do sklepu i świetlicy, ale też uchroni budynek przed podtopieniami
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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

Samorządowi gminy Radwanice 
najbardziej zależy 
na infrastrukturalnym rozwoju 
i choć covidowy hamulec trochę 
uwiera, to warto podkreślić, 
że gmina rozwija się nadal, 
pokonując z mozołem wszelkie 
przeszkody. Wszystko dzięki 
pracowitości i determinacji ludzi.

Pandemia koronowirusa dotknę-
ła bez wyjątku wszystkie polskie sa-
morządy, choć straty są oczywiście 
zróżnicowane.

Dochody mniejsze, zadań moc
 – Staramy się realizować zapla-

nowane inwestycje i sądzę, że nam 
się to uda, lecz część zadań przeło-

żyliśmy na przełom roku, aby płatno-
ści za nie przesunęły się na rok 2021 
– mówi wójt Paweł 
Piwko. – Zmniejszone 
o 800 tys. zł dochody 
z podatku PIT są tutaj 
kluczowe, a dodatkowo 
mamy mniejsze wpły-
wy do budżetu wynika-
jące z opłaty eksploata-
cyjnej z KGHM Polska 
Miedź SA. Warto pod-
kreślić, iż w tym roku 
doszły nam zadania, których nie pla-
nowaliśmy na początku roku – po-
zyskaliśmy sporo zewnętrznych pie-
niędzy, warto było z nich skorzystać 
i jestem z tego ogromnie zadowolony! 
Dzięki temu zbudujemy dodatkowe 

drogi dojazdowe do gruntów rolnych, 
a z końcem roku zakończymy budowę 

południowej obwodni-
cy Radwanic. Poza tym 
otrzymaliśmy duży za-
strzyk finansowy na bu-
dowę sieci kanalizacyj-
nej w Kłębanowicach, 
którą zaczniemy reali-
zować jeszcze w tym 
roku, a ukończymy 
w roku przyszłym.

Kino ważne, ale nie najważniejsze
Na inwestycyjnej tapecie jest jesz-

cze przebudowa domu kultury, 
mają powstać nowe pomiesz-
czenia i sale, w tym kino. 

– Jest to jakby senty-
mentalna podróż w prze-
szłość – uśmiecha się 
wójt Piwko – bowiem 
chcemy wybudować 
kino w miejscu, w którym 
kiedyś ono w Radwanicach 
funkcjonowało. Zatem pamiętamy 
o historii, ale to kosztochłonne przed-
sięwzięcie zrealizujemy dopiero, gdy 
otrzymamy na to pieniądze z Fundu-
szu Norweskiego. Jeśli to nam się nie 
uda, to spróbujemy znaleźć dotację 
z innego programu. Chcemy, aby kino 
powstało, ale nie jest to zadanie prio-

rytetowe i nie zamierzamy zbytnio 
obciążać naszego budżetu.

Imprezy plenerowe w odstawkę
Pandemia zdemolowała imprezy 

kulturalno-sportowo-rekreacyjne 
w całym kraju, także w gminie 
Radwanice. 

– Wszystkie plenerowe imprezy 
w naszej gminie w tym roku zosta-
ły odwołane – informuje wójt Paweł 
Piwko – choć zorganizowaliśmy do-

żynki. Obowiązkiem naszym 
było podziękować za tego-

roczne plony, choćby po 
to, aby w przyszłym roku 

były one również udane. 
Zgodnie z tradycją 
podziękowal iśmy 
Panu Bogu oraz rol-

nikom za ich trud 
i owocną pracę. 

Była msza, ceremo-
niał przekazania chleba 

i poczęstunek – kameralnie 
i skromnie, ale bardzo sympatycznie.

Tylko jeden chory
W gminie Radwanice na korona-

wirusa zachorowała tylko jedna osoba, 
natomiast osób poddanych kwarantan-
nie – w różnym czasie – było od kilku 
do kilkunastu. 

Koronawirus ich nie pokonał
– Przestrzegamy wszelkich 

obostrzeń epidemiologicznych, 
ludzie używają maseczek oraz środ-
ków dezynfekcyjnych i to daje dobre 
rezultaty – ocenia wójt Paweł Piwko. 
– Mieszkańcy zagrożenia nie zlekce-
ważyli i stosują się do zaleceń. Ale 
dzieci poszły do szkół i co się stanie, 
nie wie chyba nikt. Na terenie gminy 
są dwie placówki oświatowe, których 
kadra jest dobrze przygotowana do 
czekających ją wyzwań, a jeśli ucz-
niowie i ich rodzice będą działać roz-
sądnie, to jest duża szansa na to, że 
dramatu nie będzie. Z drugiej stro-
ny nie można zupełnie wykluczyć, 
że zachorowania się pojawią.

S.G. (TS)
Kino ważne, ale nie najważniejsze

Na inwestycyjnej tapecie jest jesz-
cze przebudowa domu kultury, 
mają powstać nowe pomiesz-
czenia i sale, w tym kino. 

– Jest to jakby senty-
mentalna podróż w prze-
szłość – uśmiecha się 
wójt Piwko – bowiem 

kino w miejscu, w którym 
kiedyś ono w Radwanicach 

żynki. Obowiązkiem naszym 
było podziękować za tego-

roczne plony, choćby po 
to, aby w przyszłym roku 

były one również udane. 
Zgodnie z tradycją 
podziękowal iśmy 
Panu Bogu oraz rol-

nikom za ich trud 
i owocną pracę. 

Była msza, ceremo-
niał przekazania chleba 

i poczęstunek – kameralnie 

Park w Radwanicach – duma i radość mieszkańców
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Planetarium – Śląski Park 
Nauki, wyjątkowo ciekawa 
inwestycja prowadzona 
w województwie śląskim, 
będzie gotowy w 2021 
roku, a nie tak jak 
wcześniej planowano, 
do końca 2020 roku. 
Głównym wykonawcą 
modernizacji i rozbudowy 
Planetarium Śląskiego 
jest Budimex. A całkowita 
wartość projektu 
to prawie 99 mln złotych.

W czerwcu 2018 roku odbył się 
ostatni seans pt. „Światy Niemożliwe” 
wyświetlany przez słynną aparaturę 
projekcyjną Zeissa. Ta niezwykła apa-
ratura (ważyła dwie tony, a w pionie 
miała prawie pięć metrów), dzięki któ-
rej pewnie setki tysięcy osób poznawa-
ły tajemnice wszechświata, miała już 
prawie 63 lata. Jej siły się wyczerpały. 
Podobnie zresztą jak wielu innych rze-
czy składających się na Planetarium 
Śląskie w Chorzowie. Zapadła więc 
decyzja o wielkiej mo-
dernizacji, o tym, że 
Planetarium zamie-
ni się w Śląski Park 
Nauki.

W nowym bu-
dynku Planetarium 
Śląskiego oprócz 
astronomii będą pre-
zentowane także 
zagadnienia związane 
z sejsmologią i me-
teorologią. Znajdzie się także miej-
sce na pracownie i sale konferencyjne. 
W zabytkowym budynku Planetarium 

zostanie zmodernizowana główna sala 
projekcyjna, wymienione fotele, ekran, 
system dźwiękowy oraz projekcyjny. 
Projektor – o którym już wspomnie-
liśmy – zostanie wyeksponowany 

w nowym budyn-
ku. Jego miejsce 
zajmie hybrydo-
wy system projek-
cji. Gwiazdy będą 
prezentowane za 
pomocą analogo-
wego projektora, 
natomiast dzię-
ki systemowi cy-
frowych rzutni-
ków pracujących 

w rozdzielczości 8K będzie można wy-
świetlać dowolne ruchome obrazy na 
sferycznym ekranie. W bezpośrednim 

sąsiedztwie budynku zostanie zlokali-
zowana stała ekspozycja zewnętrzna 
„Eppur si muove”, prezentująca różne 
aspekty ruchu obrotowego.

Eksponaty interaktywne będą inno-
wacyjne i niespotykane w innych par-
kach nauki. Na przykład w specjalnych 
pokojach klimatycznych będzie można 
na własnej skórze sprawdzić, w jaki spo-
sób wilgotność powietrza wpływa na to, 
jak odczuwamy temperaturę. Prezento-
wana będzie także kilkumetrowa ko-
lumna pogodowa, w której w krótkim 
czasie da się wytworzyć mgłę, tornado, 
chmurę oraz opad deszczu lub śniegu. 
W nowym Parku Nauki zamontowany 
zostanie symulator pozwalający prze-
żyć wirtualny lot w kosmos.

W ramach realizacji projektu 
zakupiono także mobilne planetarium, 

dzięki któremu możliwa jest prezen-
tacja niektórych seansów poza głów-
ną salą, a także testowanie nowych 
produkcji, przygotowywanych przez 
zespół Planetarium Śląskiego. Cieka-
wostką jest to, że na głównym budynku 
zamontowano nowe płyty dolomitowe, 
które – zgodnie z życzeniem konserwa-
tora zabytków – pochodzą z Libiąża. 
Jest to ten sam kamień, z którego wy-
konana była stara elewacja. W odróż-
nieniu od starego, nie jest kładziony 
na zaprawie, tylko na kotwach. Mię-
dzy ścianą a płytą położono wełnę mi-
neralną, aby budynek stał się bardziej 
energooszczędny. Nowa część obiektu 
będzie połączona ze starą podziemny-
mi korytarzami. Dziedziniec stanie się 
w przyszłości halą, na dachu której od-
tworzony ma zostać zegar słoneczny.

Po zakończeniu robót budowlanych 
i wyposażeniu obiektu w urządzenia 
specjalistyczne Planetarium wzbogaci 
się o nowy budynek o powierzchni po-
nad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. 
Większa jego część będzie się mieścić 
właśnie pod ziemią. Osoby odwiedza-
jące Planetarium będą zwiedzały eks-
pozycję w niewielkich grupach wzdłuż 
logicznie skonstruowanych ścieżek te-
matycznych w towarzystwie opiekuna 
– przewodnika.

Projekt realizowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz 
ze środków samorządu województwa 
śląskiego i budżetu państwa.

(umws, tm)

XIV-wieczna bazylika 
pw. św. Mikołaja w Brzegu 
na Opolszczyźnie należy do 
największych tego typu budowli 
gotyckich na Śląsku. Ta potężna 
świątynia i zarazem jeden 
z ciekawszych zabytków regionu 
doczekała się dobrych czasów.

Dzięki pieniądzom z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
remont przejdzie północna nawa 
boczna XIV-wiecznego brzeskie-
go kościoła pw. św. Mikołaja, która 
wymaga już pilnych prac napraw-
czych. Marszałkowie Opolszczy-
zny Andrzej Buła i Antoni Konopka 
podpisali z proboszczem parafii 
ks. Zdzisławem Pyszką umowę na 
realizację tego projektu. Jego war-
tość to ponad 421,5 tysiąca złotych, 

zaś dofinansowanie unijne wyniesie 
300 tysięcy złotych.

– Przekazaliśmy umowę na re-
mont kolejnej części elewacji koś-
cioła – mówi marszałek Andrzej 
Buła. – Cieszę się, że w ostatnim 
rozdaniu pieniędzy z RPO na dzie-
dzictwo kulturowe mogliśmy 4 mi-
liony złotych podzielić na jedena-
ście projektów. To rozpoczęcie lub 
– tak jak w Brzegu – kontynuacja 
remontów zabytków czy placówek 
kulturalnych w regionie.

Pod koniec II wojny światowej, 
podczas zdobywania miasta na prze-
łomie stycznia i lutego 1945 roku, 
kościół doszczętnie spłonął, a na-
stępnie przez trzynaście lat (do 
1958) niszczał pozostawiony bez 
opieki. W roku 1958 ks. Kazimierz 
Makarski rozpoczął starania o od-

budowę kościoła według wzorów 
z 1370 roku. W czasie remontu od-
kryto w zakrystii późnogotyckie 
freski ścienne. Przed rokiem 1945 
świątynia miała bogaty wystrój 
rzeźbiony w drewnie oraz zespół 
witrażowy. Do dzisiaj zachowały się 
tylko fragmenty. Drewniane części 
spłonęły podczas II wojny, a szcząt-
ki wyposażenia znajdują się w Mu-
zeum Narodowym we Wrocławiu 
oraz w Muzeum Piastów Śląskich 
w Brzegu. Dwie kwatery oryginal-
nych witraży znajdują się w Muzeum 
Narodowym w Poznaniu.

Proboszcz brzeskiej świątyni 
przypomina, że remont kościoła roz-
począł się pod koniec lat 60. ubiegłe-
go wieku, bo po II wojnie światowej 
kościół był całkowicie zniszczony 
i ograbiony. 

– Od tego cza-
su ten remont krok 
po kroku kontynuu-
jemy. A w tym ro-
ku zaplanowaliśmy 
50-lecie parafii, któ-
re załamała nam 
epidemia, jednak 
pamiętamy o tym 
jubileuszu – mówi 
ksiądz Pyszka.

Dzięki pienią-
dzom unijnym zo-
staną wyczyszczone 
i odgrzybione mury 
świątyni oraz będą 
uzupełnione i napra-
wione filary i pila-
stry w murach z go-
tyckiej cegły.

(umwo, tm)

Z Chorzowa w kosmos
i do wnętrza Ziemi

Świętemu Mikołajowi na ratunek

Planetarium – Śląski Park 
Nauki ma szanse stać się 
najbardziej atrakcyjną tego 
rodzaju placówką w Polsce. 
Tutaj będzie się nie tylko 
opowiadać o takich dziedzinach 
nauki jak astronomia, 
meteorologia i sejsmologia. 
W Chorzowie każdy będzie mógł 
doświadczyć ich osobiście.

Przed remontem Planetarium Śląskie odwiedzało rocznie ponad 160 tys. osób. Po oddaniu nowego, wyremontowanego obiektu tajemnice wszechświata zgłębiać będzie mogło jeszcze więcej chętnych 
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Kościół pw. św. Mikołaja w Brzegu na Opolszczyźnie to jedna 
z najpotężniejszych gotyckich budowli na całym Śląsku 
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Otwarcie wystawy „Marek 
Oberländer i Jan Lebenstein. 
Totemiczny znak figury 
ludzkiej” we wrocławskim 
Muzeum Narodowym 
odbyło się 1 września. 
Nieprzypadkowo. Wojenna 
trauma ukształtowała artystów. 
Te prace – moim zdaniem –  
to jednak nie tylko ból,  
ale również ostrzeżenie.

W gmachu głównym muzeum 
oglądamy 106 prac Marka Oberlän-

dera i Jana Lebensteina. Wszystkie 
ze zbiorów wrocławskiej placówki. 
Dominuje Oberländer. To jednak ce-

lowe zamierzenie. Bo ten znamieni-
ty artysta został gdzieś zagubiony. 
Pozostaje w cieniu innych. Trochę 
to przypadek (jak zawsze), ale i złe 
działania innych, jak cho-

ciażby Konstantego Jeleń-

skiego, który – wszystko 
na to wskazuje – przed la-

ty sporo zrobił, by prze-

szkodzić w prezentacjach 
jego dorobku (delikatnie 
mówiąc).

Na szczęście wrocław-

skie muzeum dysponuje 
sporą kolekcją prac Oberländera,  
a i Lebensteina nie brakuje. Magda-

lena Szafkowska, kuratorka obecnej 
wystawy, od wielu lat nosiła w sobie 

zamiar zestawienia tych dwóch wy-

jątkowych artystów. I dzisiaj mo-

żemy oglądać efekt tego zamierze-

nia. Znali się za życia.  
Wiele ich łączyło. Urodzi-
li się na Kresach. Młodość 
upłynęła im w czasach tra-

gicznych. Wojenna trauma 
wdarła się do ich twórczo-

ści. Połączyła ich też emi-
gracja, bo ludowa Polska 
nie stała się dla nich ko-

chającą mamusią… Dzi-
siaj stanęli obok siebie we wrocław-

skim Muzeum Narodowym.
Takie małe, maleńkie spotkanie 

Marka Oberländera i Jana Leben- 

steina miało już miejsce we Wroc-

ławiu na przełomie lat 2013 i 2014, 
kiedy to pokazywana była „Kolek-

cja Hermansdorferów”. Wspomi-
nała o tym, oprowadzając po obec-

nej wystawie, kurator Magdalena 
Szafkowska. To wówczas na ła-

mach „Tygodnika Powszechnego” 
Agnieszka Sabor pisała właśnie  
o pozostającym w cieniu Oberlän-

derze i o zaskakującym zestawieniu 
jego prac z twórczością Lebensteina 
(„Często słychać zdanie, że artyści 
ci są sobie pokrewni. Tu zauważa-

my, jak bardzo są różni”).
Wrocławska wystawa to zesta-

wienie prac obu artystów, które 

związane są z człowiekiem, a w za-

sadzie z symboliczną figurą ludzką, 
którą kuratorka Magdalena Szaf-
kowska nazywa „totemem”. Jednak 
to – jak sądzę – nie tylko uprosz-

czenie przekazu. Być może nawet 
w ogóle nie chodziło o uproszcze-

nie, a o to, co z człowieka zostaje 
po przejściu totalitaryzmu. Wojna 
to spustoszenie nie tylko w realu, 
ale i w nas, w artyście, w duszy… 
Trauma przedstawiona? Na pewno 
tak. Dlatego też ta znakomita wy-

stawa zmusza do poważnej reflek-

sji. Ale nie tylko nad tym co było.
Zło nie skończyło się jednocześ-

nie z zakończeniem II wojny świa-

towej, która tak naznaczyła dużą 
część twórczych działań Oberlän-

dera i Lebensteina. Zło, jakie ist-
nieje na świecie, nie ma źródła  
w przyrodzie. To człowiek, kuszo-

ny przez szatana, „zaraża” złem 
świat. Ksiądz Mariusz Krawiec, 
paulista, napisał kiedyś, że gdy 
chcemy walczyć ze złem, to po-

winniśmy w pierwszej kolejności  
uczynić sobie rachunek sumienia 
i zapytać samych siebie o naszą 
moralną kondycję. Spotkanie z to-

temicznymi znakami figury ludz-

kiej może w tym pomóc. Powiedz-

my „stop” rewolucyjnym zapędom, 
wojnom… Wystarczy już postaci 
bez twarzy.

Wystawa „Marek Oberländer  
i Jan Lebenstein. Totemiczny znak 
figury ludzkiej” czynna będzie  
do 3 stycznia 2021 roku. 

• • •

Do 4 października w Pawilonie 
Czterech Kopuł, oddziale Muze-

um Narodowego we Wrocławiu, 
obejrzeć można jeszcze wystawę 
monograficzną Michaela Will-
manna, nazywanego śląskim Rem-

brandtem. Obecnie trwają prace 
nad przygotowaniem willmannow-

skich odsłon w Warszawie. 
• • •

W Muzeum Etnograficznym  
we Wrocławiu, oddziale Muzeum 
Narodowego, nadal czynna jest wy-

stawa sztuki nieprofesjonalnej ze 
zbiorów Anny i Pawła Banasiów. 
To cudna przygoda ze sztuką praw-

dziwszą od prawdy. To coś, co daje 
siłę i wiarę w człowieka…

Tomasz Miarecki

Oberländer i Lebenstein. Znak i przestroga

Magdalena Szafkowska, kuratorka wystawy „Marek Oberländer i Jan Lebenstein. Totemiczny znak figury ludzkiej” 
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Sierpień (także ten z Komedią) się 
skończył, wrzesień się zaczyna. 
Wrzesień, czyli tradycyjny start 
nowego teatralnego sezonu.  
Ale w tym roku nowy sezon  
to nie taka prosta sprawa.

Wojciech Dąbrowski, współdyrek-

tor Wrocławskiego Teatru Komedia, 
wrzesień zaczyna od podziękowania 
za sierpień, „Sierpień z Komedią”:  
– Nasz tradycyjny, 9. już, „Sierpień  
z Komedią” mógł się odbyć dzięki 
pomocy prezydenta Wrocławia Jacka 
Sutryka i Wydziału Kultury Urzędu 
Miejskiego. Bez tego wsparcia nie 
spotkalibyśmy się z naszymi widzami. 
A frekwencja na komediowym „Sierp-

niu…” była zachwycająca! 
I zaraz po podziękowaniach – prze-

prosiny: – Bardzo 
przeprasza my 
tych, którzy mu-

sieli odejść od ka-

sy, choć wiemy, 
że rozumiecie 
państwo, iż nie od nas to zależy: ma-

my (i tak też oczywiście było w czasie 
„Sierpnia…”) tylko 50 procent miejsc 
do sprzedaży – tłumaczy Wojciech 
Dąbrowski. I od razu dodaje: – Ten 
nowy sezon to będzie na pewno ciężki 
sezon. Nie znaczy to jednak, że WTK 
się poddaje!

Po pierwsze, po teatrze już jak duch 
snuje się myśl o kolejnej premierze. 

– Myślimy o Petera Quiltera  
Na końcu tęczy, sztuce, która opowia-

da o ostatnich miesiącach życia Judy 
Garland – mówi Wojciech Dąbrow-

ski. – Rzecz dzie-

je się w londyń-

skim hotelu Ritz, 
kariera wspania-

łej aktorki powoli 
gaśnie… Od dzie-

cka faszerowana lekami – wzmacnia-

jącymi, uspokajającymi i znów pobu-

dzającymi – umiera, mając 47 lat, po 
przedawkowaniu leków. Towarzyszą 
jej w tym czasie ostatnim piąty mąż 
oraz przyjaciel – pianista. 

O dramacie, jaki do śmierci wiel-
kiej artystki doprowadził, opowiada 

sztuka Quiltera, przeplatana oczywi-
ście wspaniałymi przebojami Garland. 

Nim jednak duch premiery w pre-

mierę się zamieni, czeka nas spotkanie 
wrześniowe z dwoma znakomitymi 
spektaklami. Ten pierwszy to Rubinowe  
gody Krzysztofa Kędziory (18, 19, 20, 
27 sierpnia)… Grażyna i Marian ob-

chodzą czterdziestą rocznicę ślubu, 
czyli rubinowe gody właśnie. Córka  
w prezencie funduje im weekend  
w luksusowym hotelu. A oni w tych 
luksusach nie są w stanie zorientować 
się w superrozwiniętej technologii  
– nie wiedzą, jak włączyć światło, ot-
worzyć drzwi, spuścić wodę. To za-

bawne, ale sztuka Kędziory to przede 
wszystkim opowieść o miłości, ale tak-

że kpiąca opowieść o polityce i polity-

kach. Przedstawiciel tej klasy (czy ka-

Sierpień, wrzesień i dalej…
sty?) objawia się nagle – wyłażąc spod 
łóżka – w pokoju Grażyny i Mariana, 
w koszulce i samych gatkach zresztą…

Przede wszystk im jednak  
Rubinowe gody na scenie WTK to ak-

torska rewelacja! Małgorzata Szepty-

cka jako Grażyna jest pełna werwy, 
pełna chęci zbadania owego 
niezwykłego dla rubinowej 
pary świata. Paweł Okoński 
to Marian wyciszony, czło-

wiek nieskomplikowany, ale 
nie prosty, zwyczajny, ale 
gdzieś w środku pełen uczuć, 
oddania, miłości… Poseł  
Kochanek (Rafał Kwietniewski) to 
trzecia świetnie zagrana postać. A jest 
i czwarta – najbardziej komediowa, 
odrobinę na granicy farsy – świetnej 
farsy, dodajmy. Radosław Kasiukie-

wicz jako Daniel (czyli jak go nazywa-

ją – Danny) – namolny hotelowy boy, 
postać malownicza niezwykle, która  

na koniec zmienia się… W kogo?  
To sekret… 

Zamknie się zaś wrzesień kolej-
ną opowieścią o uczuciach, o człowie-

czych przemianach i kolejnym popi-
sem aktorskiej sztuki: Edukacja Rity 
Willy’ego Russella (28 sierpnia) to dzie-

je nauczyciela i uczennicy. On 
to uniwersytecki profesor, al-
koholik. Ona – żądna wiedzy, 
ambitna fryzjerka, która zapi-
suje się na Wolną Wszechnicę, 
aby wejść w zamkniętą do tej 
pory dla niej krainę wartości, 
jakie niesie kultura. Oczywi-

ście, pierwsze skojarzenie to Pigmalion  

G.B. Shawa, ale Russell wokół tego sko-

jarzenia oplata inną nieco historię…  
I tę historię warto poznać, bardzo warto, 
bowiem jest to także popis znakomitego 
aktorstwa: Rita Margulewicz i Wojciech  
Dąbrowski uczą nas i bawią. A także  
– wzruszają… Ata

Willy Russell „Edukacja Rity”

Krzysztof Kędziora „Rubinowe gody” 
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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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Rynkowy 
bigos
»	Nie wiadomo, czy sena-

torowie ciężko pracują, ale na 
pewno dużo wydają na benzy-

nę. Z dostępnych danych wy-

nika, że aż dziesięciu senato-

rów przekroczyło limit 5 tys. zł.  
To oznacza, że w ciągu dwóch 
miesięcy każdy z nich przeje-

chał średnio niemal 7 tys. km!  
Na czele stawki najwięk-

szych „podróżników” znaleźli  
się Robert Dowhan (PO),  
Sławomir Rybicki (PO) i Dorota  
Tobiszowska (PiS).
»	Najbogatszy człowiek 

świata według „Forbesa”, Jeff 
Bezos (56-letni twórca Ama-

zona), cały czas pomnaża swój 
majątek. Jego wartość przekro-

czyła niedawno niewyobrażal-
ną dotychczas barierę 200 mld 
dolarów. Drugi na liście Bill 
Gates posiada w tej chwili ma-

jątek wart 117 mld dolarów. 
»	Deloitte przeprowadził 

kolejne badania i przedstawił 
indeks niepokoju konsumentów 
w Polsce. Najbardziej boimy się 
o zdrowie własne i swojej ro-

dziny. W znacznie mniejszym 
stopniu obawiamy się natomiast 
o sytuację finansową i zawodo-

wą. Jedna czwarta z nas martwi 
się o to, czy będzie miała pie-

niądze na uregulowanie płatno-

ści, a połowa obawia się utraty 
zatrudnienia. 
»	Poznańska Prokuratura 

Okręgowa wszczęła śledztwo  
w sprawie grantów z Wielko-

polskiej Tarczy Antykryzyso-

wej, które rozeszły się w mniej 
niż minutę. Chodzi o prawie 
100 mln złotych. 
»	Polskie banki podające 

dane o liczbie kont osobistych 
prowadzonych dla obcokrajow-

ców informują, że na koniec  
I kwartału 2020 r. miały w swo-

im portfelu 888 tysięcy takich 
klientów. Wśród nich najliczniej-
szą grupą są obywatele Ukrainy. 
Było ich 427 tysięcy.
»	W „czasach covidowych” 

na popularności zyskują inwe-

stycje alternatywne. Nie brakuje 
na przykład chętnych na inwe-

stowanie w whisky. Od począt-
ku roku indeks RW Apex 1000, 
który odwzorowuje cenę tysią-

ca najrzadszych butelek, zyskał  
ponad 5 procent.

Do rynkowego garnka zaglądał

Damian Bukowiecki
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W lipcu przed siedzibą  
Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie  
stanął recyklomat  
do segregacji odpadów.  
W najbliższych miesiącach 
giełda chce sprawdzić 
potencjał komercjalizacji 
tego rozwiązania i możliwość 
połączenia go z projektowaną 
właśnie platformą  
obrotu surowcami wtórnymi. 

– Planujemy uruchomienie plat-
formy obrotu surowcami wtórny-

mi wspólnie z EcoTech, innowa-

cyjną spółką z branży recyklingu. 
Chcemy zbadać, czy da się włączyć  
w naszą platformę detaliczne, do-

stępne dla wszystkich recyklomaty. 
Takie urządzenie stanęło przed sie-

dzibą giełdy i będziemy sprawdzać, 
jak ludzie z niego korzystają, jakie 
dane wypływają i czy możemy je 
włączyć do naszej koncepcji plat-

formy obrotu surowcami wtórny-

mi – mówi agencji Newseria Biznes  
dr Marek Dietl, prezes Giełdy Papie-

rów Wartościowych w Warszawie.
Recyklomat do segregacji od-

padów stanął przed siedzibą GPW  
na ul. Książęcej na początku lipca. 
To część Motywacyjnego Systemu 
Gospodarki Odpadami (MSGO) au-

torstwa spółki EcoTech System. Pro-

gram ma zachęcać mieszkańców do 
segregacji odpadów i nagradzać ich 
za to przy użyciu aplikacji mobilnej 
ECO-Portfel. Najpierw recyklomat 
zbiera i automatycznie segreguje bu-

telki, plastik czy aluminium, a system 
rejestruje transakcje i za segregację 
nagradza użytkownika ECO-punkta-

mi, które mają realną wartość i moż-

na je wymieniać na kupony rabatowe.
Warszawska giełda chce w kolej-

nych miesiącach przetestować po-

tencjał komercjalizacji tego rozwią-

zania. GPW chce sprawdzić, czy 
stworzony przez spółkę system wpi-

Gospodarzem 11. edycji 
Światowego Forum Miejskiego 
(WUF – World Urban Forum) będą 
Katowice. Do WUF pozostały 
jeszcze dwa lata, ale prace nad 
organizacją tego wydarzenia 
już trwają. Opowiedzieli o nich 
minister funduszy i polityki 
regionalnej MAŁGORZATA 
JAROSIŃSKA-JEDYNAK, 
wiceminister funduszy i polityki 
regionalnej oraz pełnomocnik 
rządu do spraw organizacji 
Światowego Forum Miejskiego 
GRZEGORZ PUDA i prezydent 
Katowic MARCIN KRUPA.

– Organizacja Światowego Forum  
Miejskiego w 2022 roku to wielki 
prestiż dla Polski i ogromna promo-

cja dla Katowic. Stolica Górnego  
Śląska stanie się centrum dialogu na 
tematy o znaczeniu globalnym. To 
duże wyróżnienie dla miasta rów-

nież z tego powodu, że po raz pierw-

szy organizatorem imprezy będzie 
kraj Europy Środkowo-Wschodniej 
– powiedziała minister Małgorzata  
Jarosińska-Jedynak.

Podkreśliła, że przygotowa-

niem wydarzenia zajmuje się Mini-
sterstwo Funduszy i Polityki Regio-

nalnej razem z miastem Katowice.  

MFiPR od lat pracuje nad kierunka-

mi rozwoju polskich miast oraz pro-

wadzi w tym zakresie wiele analiz, 
dyskusji i spotkań.

– Podczas 11. edycji WUF chce-

my mówić o transformacji i o zmia-

nach, które nikogo nie pozostawiają 
w tyle, chcemy pokazać transfor-
mację miejską, która dokonała się  
w Europie Środkowo-Wschodniej  
w ciągu ostatnich 30 lat. Wierzymy, 
że nasze doświadczenie odnowy go-

spodarczej, społecznej i kulturowej 
jest warte zaprezentowania na kolej-
nym Światowym Forum Miejskim 
– dodała szefowa resortu funduszy  
i polityki regionalnej. 

Grzegorz Puda, pełnomocnik rzą-

du do spraw przygotowania Świato-

wego Forum Miejskiego w Katowi-
cach przypomniał, że w lutym razem 
z minister Jarosińską-Jedynak oraz 
prezydentem Krupą wziął udział  
w 10. edycji Światowego Forum Miej-
skiego w Abu Zabi. Minister Puda 
podkreślił, że była to doskonała oka-

zja do promocji Katowic na mię-

dzynarodowej arenie i zachęcenia 
uczestników tegorocznej imprezy do 
odwiedzenia stolicy Górnego Śląska 
w 2022 roku.

– Zobowiązaliśmy się podczas 
ostatniej edycji Światowego Forum 

Miejskiego w Abu Zabi, że WUF11 
będzie najbardziej dostępną w hi-
storii wydarzenia edycją. Dlatego  

też Międzynarodowe Centrum 
Kongresowe oraz przestrzeń miej-
ska w Katowicach będzie dostoso-

wywana do potrzeb osób o różnych 
potrzebach – zaznaczył wicemini-
ster funduszy i polityki regionalnej 
Grzegorz Puda. 

Minister Puda dodał, że do koń-

ca tego roku MFiPR planuje podpi-
sać umowę z UN-Habitat, agendą 
ONZ do spraw urbanizacji i osiedli  
miejskich, która organizuje wyda-

rzenie. Umowa obejmuje kwestie 
bezpieczeństwa, logistyki, finansów 
oraz promocji samego wydarzenia  

i określa szczegółowe obowiązki 
każdej ze stron.

Miasto Katowice prowadzi aktu-

alnie lokalną kampanię, która ma na 
celu promocję WUF. Akcja skupio-

na jest na promocji 17 Celów Zrów-

noważonego Rozwoju. Zostały one 
określone w Agendzie na rzecz Zrów-

noważonego Rozwoju, która zosta-

ła przyjęta przez wszystkie 193 pań-

stwa członkowskie ONZ Rezolucją 
Zgromadzenia Ogólnego we wrześniu 
2015 roku w Nowym Jorku.

– Światowe Forum Miejskie  
w 2022 roku będzie po szczycie kli-
matycznym COP24 kolejnym ogól-
noświatowym wydarzeniem organi-
zowanym w Polsce pod egidą ONZ. 
Polska wpisze się tym samym po raz 
kolejny na listę państw, w których za-

padają najistotniejsze decyzje dotyczą-

ce szeroko rozumianego zrównowa-

żonego rozwoju w oparciu o Agendę 
2030 – powiedział prezydent Katowic 
Marcin Krupa. Prezydent dodał, że 
Agenda na rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju określa szeroki zakres wy-

zwań, takich jak ubóstwo, głód, zdro-

wie, edukacja, równość płci, zmiany 
klimatu, zrównoważony rozwój, po-

kój, sprawiedliwość społeczna, któ-

re mają zostać osiągnięte przez świat  
do 2030 roku.  (ino)

Forum miejskie i światowe

Zarobić na śmieciach
suje się w koncepcję elektronicznej 
platformy obrotu surowcami wtór-
nymi. Ta nie jest nowy pomysł – za-

powiedzi takiej inicjatywy pojawi-
ły się już w 2018 roku. Warszawska 
giełda do nich wróciła i wymienia 
jako jedną z kluczowych inicjatyw 
w aktualizacji strategii #GPW2022. 
Równolegle zamierza stworzyć sy-

stem certyfikatów recyklingowych. 
Polegać to będzie na potraktowaniu 
odpadów jak surowca, którym moż-

na obracać, np. na wzór handlu cer-
tyfikatami CO

2
. 

– Platforma będzie miała dwa 
wymiary: pierwszy, finansowy, czy-

li przy recyklingu będzie wydawa-

ny certyfikat recyklingowy, którym 
można będzie obracać na platformie 
i umorzyć go na giełdzie. To model 
znany np. z zielonych certyfikatów, 
które były umarzane przez Towaro-

wą Giełdę Energii. Drugi wymiar to 
rzeczywista sprzedaż, czyli wystan-

daryzowane, przetworzone towary  
z recyklingu będzie można naby-

wać za pośrednictwem tej platformy  
– tłumaczy Marek Dietl. 

(newseria)

Przy siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Giełdy Papierów Wartościowych zostały zainstalowane recyklomaty, 
które są częścią Motywacyjnego Systemu Gospodarki Odpadami autorstwa EcoTech System 
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Polska przygotowała specjalny pawilon 
promujący Katowice podczas WUF10 w Abu Zabi 
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Starostwo Powiatowe w Oławie – str. 7 Czernica – str. 6
Ziębice – str. 10

Żórawina – str. 8Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – str. 5 Radwanice – str. 11

Mimo „covidowego świata”, 
który od wczesnej wiosny 
przeszkadza wszystkim  
w normalnym życiu, podczas 
wakacji wrocławski ogród 
zoologiczny cieszył się  
dużym zainteresowaniem.

O tym, że zoo w stolicy Dolnego  
Śląska to miejsce na swój sposób 
szczególne, świadczy między innymi  
kolejne wyróżnienie, jakim została 
nagrodzona ta placówka. Oto bo-

wiem z okazji 15. rocznicy działa-

nia Map Google wśród miejsc, które 
otrzymały Złote Pinezki – wyróż-

nienie dla najbardziej docenionych 
przez użytkowników Map Google 
atrakcji turystycznych w każdym 
z województw – znalazło się także 
wrocławskie zoo.

Mapy Google to zupełnie przy-

zwoite miejsce w internecie, które 
pozwala między innymi na znajdo-

wanie miejsc wartych odwiedzenia. 
Znajdziemy tam namiary związane 
z dojazdem, zdjęcia, opinie, infor-
macje o firmach i instytucjach…  
Jak podaje f i rma  
Google, której najbar-
dziej znanymi usługa-

mi są wyszukiwarka, 
serwisy reklamowe, 
poczta internetowa 
oraz wspomniane już wcześniej 
Google Maps, z map i udostępnio-

nych tam informacji (ponad 200 mi-
lionów miejsc) korzysta już ponad 
miliard użytkowników na całym 
świecie. I to oni są głównymi recen-

zentami tego, co warto zobaczyć. 
Każdego dnia zamieszczają oni po-

nad 20 milionów wpisów. Trudno  
to sobie wyobrazić, a jednak…  

I to właśnie opinie użytkowników 
zadecydowały o nagrodach dla naj-
lepiej ocenianych miejsc w każdym 
z szesnastu polskich województw. 
Brawo dla wrocławskiego zoo! Bra-

wo dla wrocławskiego Afrykarium!
Jak mówią obserwatorzy rynku  

turystycznego i analitycy serwisów 
internetowych, analiza trendów  

w w ysz u k iwa rce  
Google wskazuje, że 
Polacy nie stracili za-

interesowania podró-

żami. Zmieniły się 
jednak ich preferen-

cje oraz styl podróżowania. Miejsca  
i atrakcje w kraju cieszą się zdecydo-

wanie większym zainteresowaniem 
(wzrost udziału polskich miejsc  
z 60 proc. wyszukiwań podróż-

niczych w maju i czerwcu 2019 r.  
do 84 proc. w maju i czerwcu 2020 r.).  
Ponadto zauważalny jest wzrost 
zainteresowania miejscami blisko 
natury, zielonymi miejscami poza 

miastami, takimi jak parki narodo-

we (wzrost o 62 proc. rok do roku).
Wrocławskie zoo zbiera nagro-

dy, ale przede wszystkim zajmuje 

Białobrode i Pinezka
się zwierzętami. A wszystko wska-

zuje na to, że pracownicy tej pla-

cówki robią to bardzo dobrze, bo są 
efekty. Jednym z ostatnich sukcesów 
hodowlanych były narodziny dwójki  
gnu białobrodych, które przyszły 
na świat 26 maja i 9 czerwca. Dzi-
siaj można je oglądać na wybiegu  
i obserwować jak rosną. Te narodzi-
ny to – jak mówią pracownicy ogro-

du – duże święto, bo w 28 ogrodach 
zoologicznych na świecie żyją tylko  
164 antylopy tego podgatunku,  
a liczebność ich w naturze 
maleje drastycznie. Jedy-

nym ogrodem w Polsce, 
gdzie można zobaczyć an-

tylopy gnu białobrode, jest 
ten we Wrocławiu.

– Ten gatunek to rzad-

kość w ogrodach, bo są 
trudne w hodowli. Przede 
wszystkim trudno stwo-

rzyć stado hodowlane, czyli małą, 
zgodną grupę. Po drugie są bardzo 
płochliwe, a kiedy uciekają, po pro-

stu gnają przed siebie. Po trzecie, 

są to duże, bardzo szybkie i nie-

bezpieczne antylopy, które potra-

fią zaatakować, więc nieustannie 
trzeba się przy nich mieć na bacz-

ności. Niemniej są to piękne zwie-

rzęta – niezwykle zgrabne, z bar-
dzo ciekawym umaszczeniem, 
nadzwyczaj silne i wytrzymałe,  
a do tego są symbolem Wielkiej  
Migracji zwierząt w Afryce – od-

wiecznego cyklu życia – mówi  
Łukasz Karolik, opiekun zwierząt 
kopytnych z wrocławskiego zoo.

A afrykańska Wiel-
ka Migracja po Serengeti  
i Masai Mara z jej boha-

terkami antylopami gnu 
(chociaż nie tylko), to je-

den z najpiękniejszych 
spektakli stworzonych 
przez naturę. W interne-

cie znaleźć można wie-

le filmów pokazujących 
coroczną wędrówkę setek tysięcy 
zwierząt. To największa migracja 
ssaków lądowych na świecie. 

(mnm)

Gnu białobrode to rzadkość w ogrodach zoologicznych. W naturze ten podgatunek antylop gnu  
także jest poważnie zagrożony 

Wielka Migracja – niezwykły spektakl natury 
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W NUMERZE

Białowieża 2

Brzeg 12

Chorzów 12

Czernica 6

Kłodzko – gmina 9

Radwanice 11

Starostwo Powiatowe w Oławie 7

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 5

Wrocław – Narodowe Forum Muzyki 4

Ziębice 10

Żórawina 8


