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W lutym tego roku odszedł RYSZARD SZURKOWSKI, najznakomitszy zawodnik w historii polskiego 
kolarstwa. W Krośnicach co roku – wiosną i jesienią – odbywają się rajdy rowerowe „Śladami Ryszarda 
Szurkowskiego”. – Mieszkał na terenie naszej gminy, w Świebodowie, i jest Honorowym Obywatelem 
Gminy Krośnice – podkreśla wójt Krośnic ANDRZEJ BIAŁY. – Podpisany już został list intencyjny  
w sprawie utworzenia w Krośnicach Muzeum Ryszarda Szurkowskiego. 
Na zdjęciu: Ryszard Szurkowski i wójt Andrzej Biały przecinają wstęgę XIII Rajdu, rok 2016.

Perła, która wciąż się rozwija

Budując wspólne dobro

– Na szczęście teraz nastąpiło duże odbicie po pandemicznym 
ataku i tegoroczny sezon letni jest wyśmienity – nie ukrywa radości 
burmistrz Polanicy-Zdroju MATEUSZ JELLIN. – Polanica jest teraz 
pełna gości, turystów i kuracjuszy, a uzdrowiska i wszystkie hotele, 
pensjonaty oraz restauracje dosłownie pękają w szwach. 
Na zdjęciu: Polanica-Zdrój z lotu ptaka

– Planujemy dożynki gminne na 21 sierpnia w Strzeszowie, tak jak 
to miało być w roku ubiegłym, ale wtedy pandemia pokrzyżowała 
nasze plany – uśmiecha się wójt gminy Wisznia Mała  
JAKUB BRONOWICKI. – Jesteśmy to dłużni strzeszowskiej 
społeczności i jeśli epidemia nas nie powstrzyma, to tam 
będziemy w tym roku obchodzić Święto Plonów.

17 lipca, dokładnie w 320. rocznicę urodzin, Oława postanowiła przywołać pamięć urodzonej tu Marii 
Klementyny Sobieskiej. Na tych niecodziennych uroczystościach pojawił się też niecodzienny gość  
– dziadek Marii Klementyny, król Jan III Sobieski. Witając gości, starosta oławski ZDZISŁAW BREZDEŃ 
powiedział: – Wracajmy do korzeni i budujmy relacje tożsamościowe z naszą ziemią. Żadne miasto 
na zachodzie Polski nie może szczycić się takimi związkami z królem Janem III Sobieskim. 

Król ze spiżu 
na urodzinach wnuczki
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W hołdzie 
wielkiemu kolarzowi

Na drogach sezon inwestycyjny 
trwa nieprzerwanie
– W bieżącym roku kontynuujemy przebudowę dróg powiatowych. 
Oprócz tego realizowane będą kolejne „nakładki”, zadania w ramach 
programu „Bezpieczna droga” oraz wiele innych działań służących 
poprawie bezpieczeństwa użytkowników naszych dróg – mówi 
ANDRZEJ SZAWAN, wicestarosta powiatu wrocławskiego.
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Mity, fakty, opowiastki
Żywiec zaistniał także w kosmosie, 

bowiem nazwę miasta otrzymała 

planetoida nr 551231, którą odkryli 

mieszkający w Żywcu Michał Kusiak  

i krakowianin Michał Żołnowski. 

Planetoida ma około 1,3 km średnicy,  

na pełny obieg wokół Słońca potrzebuje 

3,6 roku, a znajduje się między Marsem  

a Jowiszem. Do tej pory nazwanych 

zostało 22 tys. spośród 550 tys. 

numerowanych planetoid, a w Polsce 

tylko kilka miast może się poszczycić 

własnym ciałem niebieskim. Astronom 

Michał Kusiak odkrył już 160 komet.

• • •

Dwadzieścia dziewięć polskich miast 

otrzymało finansowe wsparcie na 

realizację projektów rozwojowych  

z Funduszy Norweskich i z Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. Są to: Krosno, 

Hrubieszów, Włocławek, Łomża, Przemyśl, 

Ostrów Wielkopolski, Tomaszów 

Mazowiecki, Zgierz, Opoczno, Żywiec, 

Rydułtowy, Cieszyn, Zabrze, Zawiercie, 

Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, 

Jarosław, Nisko, Stalowa Wola, Tarnów, 

Jelenia Góra, Kędzierzyn-Koźle, Hajnówka, 

Jarocin, Jasło, Złotów, Żary, Piła i Konin. 

Miasta te dostaną do dyspozycji  

po ok. 3,5 mln euro, bez wkładu własnego.

• • •

Rada Miejska Świdnika nie chce uchylić 

uchwały wprowadzającej strefę wolną od 

LGBT. Natomiast radni ze stowarzyszenia 

Świdnik Wspólna Sprawa wezwali 

dwunastu radnych z klubu burmistrza do 

zapłaty po 3,3 mln zł, ponieważ skutkiem 

nieuchylenia deklaracji anty-LGBT Świdnik 

nie otrzymał prawie 40 mln zł z Funduszy 

Norweskich i Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego.

• • •

W tym roku do ministra właściwego do 

spraw administracji publicznej wpłynęło 

21 wniosków rad gmin, dotyczących 

ustalenia granic gmin i miast, nadania 

niektórym miejscowościom statusu 

miasta oraz jeden wniosek rady powiatu  

w sprawie ustalenia granicy tegoż 

powiatu. Rząd przychyla się, aby  

z początkiem nowego roku status miasta 

zyskały: Pruszcz (woj. kujawsko- 

-pomorskie, powiat świecki), Izbica 

(woj. lubelskie, powiat krasnostawski), 

Lutomiersk (woj. łódzkie, powiat 

pabianicki), Bolimów (woj. łódzkie,  

powiat skierniewicki), Cegłów (woj. 

mazowieckie, powiat miński), Nowe 

Miasto (woj. mazowieckie, powiat płoński), 

Jedlina-Letnisko (woj. mazowieckie, 

powiat radomski), Olsztyn (woj. śląskie, 

powiat częstochowski), Iwaniska  

(woj. świętokrzyskie, powiat opatowski)  

i Kaczory (woj. wielkopolskie, powiat pilski). 

Ponadto pozytywnie rozpatrzono wnioski 

o zmianę granic miast: Świecia (woj. 

kujawsko-pomorskie, powiat świecki), 

Różana (woj. mazowieckie, powiat 

makowski), Ponieca (woj. wielkopolskie, 

powiat gostyński), Czempinia (woj. 

wielkopolskie, powiat kościański)  

i Lipian (woj. zachodniopomorskie,  

powiat pyrzycki). 

Ponadto projekt rozporządzenia zakłada 

zmianę granic gmin: Jeziora Wielkie  

(woj. kujawsko-pomorskie, powiat 

mogileński), Strzelno (woj. kujawsko- 

-pomorskie, powiat mogileński), Chełm 

(woj. lubelskie, powiat chełmski), Sawin 

(woj. lubelskie, powiat chełmski), Rzeszów 

(woj. podkarpackie), Boguchwała (woj. 

podkarpackie, powiat rzeszowski), 

miasto Sanok (woj. podkarpackie, powiat 

sanocki), gmina Sanok (woj. podkarpackie, 

powiat sanocki), Sokoły (woj. podlaskie, 

powiat wysokomazowiecki), Wysokie 

Mazowieckie (woj. podlaskie, powiat 

wysokomazowiecki). 

Negatywnie rozpatrzono wniosek Rady 

Gminy Wińsko (woj. dolnośląskie, powiat 

wołowski) o ustalenie granic powiatów 

wołowskiego i lubińskiego, poprzez 

wyłączenie gminy Wińsko z powiatu 

wołowskiego i włączenie jej w granice 

powiatu lubińskiego.

• • •

Na dzień 18 lipca najbardziej 

wyszczepionymi gminami przeciwko 

COVID-19 były: Podkowa Leśna (woj. 

mazowieckie; 60,2 proc.), Warszawa  

(woj. mazowieckie; 59,2 proc.), Wrocław 

(woj. dolnośląskie; 56,7 proc.), Poznań  

(woj. wielkopolskie; 56,3 proc.), 

Michałowice (woj. mazowieckie;  

56,1 proc.), Konstancin-Jeziorna  

(woj. mazowieckie; 56 proc.),  

Gdańsk (woj. pomorskie; 55,6 proc.), 

Puszczykowo (woj. wielkopolskie;  

54,9 proc.), Kraków (woj. małopolskie;  

54,8 proc.) i Raszyn (woj. mazowieckie; 

54,6 proc.).

• • •

Prezydent Gdyni powołał swojego 

pełnomocnika do spraw otwartych 

danych, i jest to pierwszy w Polsce 

samorządowy chief data oficer, który  

m.in. będzie rozwijać otwarte dane  

w mieście. Do jego zadań będzie należało 

pozyskiwanie, dostosowywanie  

i publikowanie zbiorów gdyńskich danych 

publicznych, certyfikacja miasta w zakresie 

norm z obszaru ISO 37120 – ISO 37123 oraz 

opracowywanie raportów na temat jakości 

życia. Gdyński chief data oficer ma również 

dbać o aktualność danych publikowanych 

na portalu www.otwartedane.gdynia.pl  

oraz wskaźników oświatowych dostępnych 

na stronie www.edukacja.gdynia.pl.  

Zajmie się także szkoleniami 

wewnętrznymi pracowników dotyczącymi 

otwierania danych i organizacją wydarzeń 

promujących otwarte dane. Jednym  

z jego głównych obowiązków będzie też 

poszukiwanie narzędzi wykorzystujących 

dane publikowane na portalu, które mogą 

mieć wpływ na poprawę usług miejskich.

• • •

Znane są już samorządy terytorialne,  

które zostały polskimi liderami  

w gospodarowaniu środkami finansowymi 

w roku 2020. Ranking Finansowy 

Samorządu Terytorialnego przygotowała 

Fundacja Instytutu Studiów Wschodnich 

we współpracy z Uniwersytetem 

Ekonomicznym we Wrocławiu. 

Opracowanie zostało oparte na zestawieniu 

parametrów finansowych i obejmuje 

wszystkie samorządy. Naukowcy zbadali 

ich sposób gospodarowania pieniędzmi, 

korzystając z oficjalnych sprawozdań 

finansowych, jakie samorządy składają  

do Regionalnych Izb Obrachunkowych.  

W tym roku laureatami zostali: w kategorii 

powiaty ziemskie – powiat wrocławski,  

w kategorii gminy wiejskie – Chojnice  

(woj. pomorskie), w kategorii gminy 

miejsko-wiejskie – Poddębice (woj. łódzkie), 

w kategorii gminy miejskie – Podkowa 

Leśna (woj. mazowieckie) i w kategorii 

miasta na prawach powiatu – Poznań.

• • •

Najgorzej zarabiającym burmistrzem 

w Polsce jest Michał Rudzki, burmistrz 

Karczewa (woj. mazowieckie, powiat 

otwocki) który otrzymuje miesięczne 

4440 zł brutto, czyli około 3200 zł na rękę. 

A wszystko przez czerwcową uchwałę 

miejscowej rady miejskiej, która  

obniżyła jego apanaże. Powodami  

decyzji radnych były m.in.: błąd  

w dokumentacji skutkujący nadpłatą 

10 mln zł tzw. janosikowego, próba 

zwolnienia dyrektora przychodni, 

funkcjonowanie Muzeum Stara 

Plebania bez umowy najmu i wnoszenie 

bezzasadnych skarg na uchwały 

karczewskiej rady miejskiej do RIO.

Podglądacz samorządowy

Tradycja ludowa,  
a w niej dawne zwyczaje 
związane z rolnictwem  
i zakończeniem żniw,  
w połączeniu z pięknem 
kłodzkiej wsi i dobrą 
zabawą – czyli Dożynki 
Gminy Kłodzko. Długo 
wyczekiwane – wszak  
w roku 2020 pandemia  
to radosne spotkanie  
z naszego życia wyrzuciła 
– odbędą się 29 sierpnia 
w Bierkowicach, gdzie 
będziemy się cieszyć 
byciem razem  
i dziękować rolnikom  
za ich trud. 

Dożynki 
– tradycja kłodzkiej wsi

D o ż y n k i  G m i n y  
Kłodzko są największą  
w roku cykliczną imprezą 
plenerową organizowaną 
przez lokalny samorząd. 

– Tradycją naszej gmi-
ny jest to, iż za każdym ra-
zem organizowane są w in-
nej miejscowości – mówi 
wójt Zbigniew Tur – ale za-
wsze z tak samo wielkim 
rozmachem pod względem 
kultywowania tradycji lu-
dowej, pozostając i naj-
ważniejszym rolniczym 
świętem, i wydarzeniem artystycz-
nym i rozrywkowym. Tym razem za-
praszamy 29 sierpnia do Bierkowic! 
Dożynki to spotkanie ludzi i trady-
cji – jedną z owych tradycji jest, że 
w gminie Kłodzko Święto Plonów 
zaczyna się od spotkania z rolnika-
mi, na którym rozstrzygnięty zosta-
je konkurs „Gospodarstwo Roku”.  
A potem nadchodzi czas mszy świę-
tej w intencji rolników, która odbędzie 
się w kościele pw. św. Jana Chrzciciela  
w Piszkowicach… 

A po mszy, o godzinie 13.00, 
rozpocznie się na boisku w Bier-

kowicach bogaty program gminne-
go Święta Plonów, w którym znaj-
dziemy tradycyjne obrzędy żniwne: 
korowód dożynkowy, bo-
gate wieńce będące owo-
cem zakończonych nie-
dawno zbiorów, chleb ze 
świeżego ziarna, podzię-
kowania dla rolników… 
Nie zabraknie wystaw-
ców oraz sprzedawców 
produktów lokalnych  
i rzemieślników, fina-
łów konkursów i innych wydarzeń, 
pokazujących bogactwo kłodzkiej 

wsi i tradycji ludowych. Dożynko-
wa scena będzie tętniła wartkim 
programem, w którym znajdzie 

się wiele prezentacji ta-
necznych i muzycznych,  
a gwiazdą wieczoru bę-
dzie zespół After Party. 

Zapraszamy więc na 
radosne Dożynki Gminy  
Kłodzko! W Bierkowi-
cach 29 sierpnia spotkaj-
my się, aby być razem, 
aby podtrzymywać pięk-

ną tradycję i aby poznawać tę tra-
dycję coraz lepiej.
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Wybierający się na 
wakacje Polacy szukają 
w tym roku noclegów 
bezpiecznych i w miarę 
odosobnionych,  
aby ograniczyć kontakty  
z innymi wczasowiczami. 
Dużą popularnością 
cieszą się zwłaszcza 
domki letniskowe, 
niewielkie hotele  
i rodzinne apartamenty 
typu studio. Na te 
zmiany wpłynęła także 
rosnąca w ostatnich 
latach zamożność 
społeczeństwa. 

– Pandemia spowodowała, że  
Polacy wybierają na wakacje domki 
czy nowoczesne glampingi [czyli 
luksusowe kempingi – red.]. Właś-
nie tego typu hotelarstwo rozproszo-
ne staje się coraz bardziej popularne 
– wskazuje w rozmowie z agencją 
informacyjną Newseria Biznes pre-
zes Polskiej Izby Hotelarzy Marek 
Łuczyński. – Bardzo popularne są 
w tej chwili hotele rodzinne i apar-
tamenty typu studio, z aneksem  
kuchennym.

Według majowego badania 
IMAS dla KRD („Turystyczne plany  
Polaków w pande-
mii”) – ponad 62 proc.  
Pola ków pla nuje  
w tym roku wyjechać 
na letnie wakacje.  
Co istotne, aż 75 proc. 
zamierza spędzić je  
w kraju, a co szósty 
będzie wypoczywać 
zarówno w Polsce, jak i za granicą. 
W związku z tym na większy ruch 
liczą też właściciele obiektów noc-

legowych. Spośród dostępnej oferty 
w te wakacje Polacy najchętniej bę-
dą rezerwować pobyt w kwaterach 
prywatnych (42 proc.). Co trzeci ur-
lopowicz przenocuje w pensjonacie, 
a 30 proc. wybierze hotele. Z kolei 

co piąty turysta jako 
bazę noclegową wy-
bierze agroturystykę. 
Taki trend to wielka 
szansa dla samorzą-
dów. Promocja regio-
nów, w tym oferty tu-
rystycznej, to droga 
do sukcesu.

– Mamy teraz do czynienia z bar-
dzo dużym popytem, szukamy wy-
tchnienia od pandemii, Polacy są 

Ogród Japoński, jeden  
z kluczowych projektów 
realizowanych  
z myślą o mieszkańcach 
wypoczywających w Parku 
Śląskim w Chorzowie,  
jest już dostępny dla gości. 

– To niezwykle piękne i uro-
kliwe miejsce, pokazujące har-
monię natury i sztuki. Urzeka, 
zachęca do spaceru i wypoczyn-
ku. Nie pozostaje nic innego, 
jak tylko zaprosić wszystkich 
do Parku Śląskiego – powie-
dział uczestniczący w otwar-
ciu ogrodu premier Mateusz  
Morawiecki.

– W przebudowie Parku Ślą-
skiego kluczowe są inwesty-
cje, które finalnie będą służyły 
mieszkańcom. Ogród Japoński 
bez wątpienia będzie jedną z wi-
zytówek Zielonych Płuc Śląska. 
Jest on iście bajkowy, nie mam 
przy tym wątpliwości, że szybko 
stanie się jednym z ulubionych 
miejsc odwiedzanych przez spa-
cerowiczów. Park Śląski wpisuje 
się w strategię programu Zielone  
Śląskie 2030, koncentrującą się 
na poprawie jakości życia w re-
gionie oraz zielonej transforma-
cji gospodarczej. Właśnie do par-
ku trafi tu 226 mln zł w ramach 
unijnej inicjatywy JESSICA.  
Metamorfozę przechodzi rów-
nież Planetarium Śląskie, które 
już niebawem stanie się jednym 
z najnowocześniejszych tego  
typu miejsc w kraju – podkreślił 
marszałek województwa Jakub 
Chełstowski.

Główną osnowę kompozy-
cji stanowi rozbudowany układ 
wodny, składający się z dwupo-
ziomowego zbiornika wodne-
go, strumienia oraz wodospa-
du. Całość można podziwiać  
z przeszklonego tarasu wido-
kowego. W jego pobliżu znaj-
duje się ogród Zen. Ogród  
zdobi cudowna, zróżnicowana  
roślinność. 

(umws)

Jedenaście wsi i trzynaście 
projektów odnowy wsi 
to tegoroczne zgłoszenia 
do konkursu Piękna Wieś 
Opolska. To dwa razy tyle,  
co w ubiegłym roku. 

Zarząd Województwa Opol-
skiego ogłosił ten konkurs już 
po raz dwudziesty czwarty. Jego  
celem jest wyłanianie i promo-
wanie najlepszych wzorców dzia-
łania w wiejskich społecznoś-
ciach regionu. Konkurs, który 
na trwałe wpisał się w kalendarz 
organizowanych przedsięwzięć, 
umożliwia wyłonienie najaktyw-
niejszych społeczności lokalnych, 
które w najpiękniejszych wsiach 
są motorem ich rozwoju. 

O tytuł najpiękniejszej opol-
skiej wsi walczą w tym roku:  

Stare Olesno z gminy Olesno, Si-
dzina z gminy Skoroszyce, Otmice  
z gminy Izbicko, Stobrawa  
z gminy Popielów, Uszyce  
z gminy Gorzów Śląski, Mochów 
z gminy Głogówek, Gościce  
z gminy Paczków, Narok z gminy  
Dąbrowa, Różyna z gminy Lewin 
Brzeski, Niezdrowice z gminy 
Ujazd i Dąbrówka Górna z gminy  
Krapkowice. Ten zaszczytny 
tytuł w roku 2020 otrzymała  
Dąbrowa. 

Doceniając starania sołty-
sów i liderów wiejskich, za-
rząd województwa zaplanował 
w tym roku nagrody dla każde-
go uczestnika konkursu. Umożli-
wiono również zgłoszenie dwóch 
wsi z jednej gminy do kategorii  
„Najpiękniejsza wieś”. 

(umwo)

Sześciokilometrowa ścieżka 
połączyła Książęcą Wieś  
i Gruszeczkę. Całkowity 
koszt projektu to 2,7 miliona 
złotych i w większości 
finansowany jest  
z funduszy unijnych.

– Drogi rowerowe są ważnym 
elementem rozwoju turystyki na 
Dolnym Śląsku, dlatego razem  
z samorządami będziemy budo-
wać Cyklostradę Dolnośląską 
przebiegającą przez cały nasz re-
gion. Przesiadając się z samo-
chodu na rower dbamy nie tylko  
o nasze zdrowie, ale również o śro-
dowisko – mówi marszałek dolno-
śląski Cezary Przybylski. 

Nowo powstały odcinek to 
kolejny element powstającej  
Cyklostrady Dolnośląskiej – naj-
większego projektu rowerowe-
go realizowanego w regionie. Jej 
głównym celem jest poprawa do-
stępności transportowej w woje-
wództwie. Trasy rowerowe peł-
nią nie tylko funkcję rekreacyjną, 
ale poprawiają możliwości mobil-
ności mieszkańców. Dzięki temu 
będą służyć zarówno rekreacji, 
turystyce, jak i codziennej komu-
nikacji. Otwarta trasa była jednym  
z bardziej oczekiwanych odcinków  
w tej części Dolnego Śląska, po-
nieważ łączy dwie urokliwe trasy 
– żmigrodzką i milicką. 

(umwd)

Wypoczynek w ciszy

Śląska 
Japonia

Cyklostrada 
Dolnośląska

Opolska wieś

A takich w naszym kraju jest bar-
dzo dużo. Wystarczy trochę poszu-
kać w internecie, na przyzwoitych 
stronach poświęconych turystyce. 
Również coraz więcej samorządów 
proponuje w serwisach społecznoś-
ciowych swoje niezwykłe miejsca, 
lokalną Polskę do odkrycia i wiel-
kiej letniej (i nie tylko) przygody. 

(news, tom)

spragnieni wyjazdów, 
więc de facto wszystkie 
oferty hotelarzy cieszą 
się dużym powodzeniem 
– wskazuje prezes Marek 
Łuczyński. 

Ze statystyk serwisu 
OLX wynika, że Polacy  
intensywnie poszuki-
wali noclegów na waka-
cje już od połowy maja,  
a szczyt przypadł na ko-
niec czerwca. Najpopu-
larniejsze hasła wpisy-
wane w wyszukiwarce 
to „domek letniskowy”, 
„domek nad jeziorem”, 
„apartament” oraz „po-
koje na wynajem”. Poka-
zuje to, że turyści szukają 
w tym roku kwater bez-
piecznych, w miarę od-
osobnionych, aby ogra-
niczyć kontakty z innymi 
wczasowiczami.

– Upodobania Po-
laków się zmieni ły  

– szukają miejsc bardziej odlud-
nych, z mniejszą liczbą pokoi, bar-
dziej bezpiecznych – mówi Julia  
Tomicka, właścicielka hotelu buti-
kowego w Łebie. – Największe za-
potrzebowanie jest u nas na pokoje 
typu studio, czyli 2+2 dla rodziny  
z dziećmi. Na takie apartamenty jest 
najwięcej rezerwacji. Zapewne wią-
że się to z tym, że Łeba jest miastem 
przyjaznym dla rodzin, jest tu mnó-
stwo atrakcji.

Jak ocenia, na zmiany w prefe-
rencjach Polaków wpłynęła jednak 
nie tylko pandemia, ponieważ po-
stępują one już od kilku lat. Przy-
czynia się do nich też m.in. rosnąca 
zamożność społeczeństwa.

– Podnosi się standard życia  
Polaków, a co za tym idzie, mają oni 
coraz większe oczekiwania dotyczą-
ce miejsca, w którym śpią. Goście 
są zadowoleni, jeśli każdy szczegół 
jest dopracowany, na przywitanie  
w pokoju czekają różne souveniry,  
a z balkonu jest piękny widok.  
W tym kierunku powinniśmy iść  
– podnosić klasę i poziom świadczo-
nych usług – mówi Julia Tomicka.

Zauważa też, że oczekiwania  
Polaków dotyczą nie tylko standar-
du obiektu noclegowego, lecz także 
indywidualnego traktowania. Goście 
oczekują spersonalizowanych usług, 
cenią bezpośredni kontakt z właści-
cielem obiektu i zwracają uwagę na 
szczegóły. W czasie pandemii przy-
kładają też większą wagę do tego, 
czy obiekt jest zdezynfekowany i za-
pewnia bezpieczeństwo.

Hotelarze podkreślają, że obiek-
ty są bezpieczne, i liczą, że zwięk-
szony ruch turystyczny w waka-
cje pomoże im odrobić choć część  
covidowych strat. Zwłaszcza przed 
spodziewaną na jesieni czwartą falą  
pandemii, do której już przygotowu-
je się rząd.

– Jest ryzyko, że międzynaro-
dowy turystyczny ruch lotniczy zo-
stanie wstrzymany już w sierpniu, 
najpóźniej we wrześniu – mówi pre-
zes Polskiej Izby Hotelarzy. – Bardzo  
się boimy jesieni i zimy. Dlatego 
hotele i obiekty noclegowe też po-
winny się już do tego przygotować 
i przeorientować swoje działanie na 
obiekty świadczące usługi leczni-
cze, profilaktyczne.

Cały czas dużym zainteresowa-
niem cieszą się też oferty agrotu-
rystyczne, szczególnie w miejscach 
nie zawsze powszechnie znanych. 

Obecnie na urlopach 
Polacy oczekują 
bardziej indywidualnego, 
rodzinnego traktowania, 
spersonalizowanych usług 
i zwracają większą uwagę 
na szczegóły.

Woryty na Warmii – znane między innymi z prozy 
Wańkowicza – może nie są całkiem nieznane,  
ale kto tam nie był, koniecznie powinien pojechać 
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Muzyka 
przekracza granice
Zapraszamy na jeden 
z najbardziej znanych 
europejskich festiwali 
sławiących piękno 
ludzkiego głosu. 
Dzięki niemu już od 
kilkudziesięciu lat 
Wrocław stanowi 
wyjątkowe miejsce  
na muzycznej mapie 
Europy. W stolicy 
Dolnego Śląska oraz 
w okolicznych miastach 
goszczą najwybitniejsi 
artyści przybywający  
z całego świata  
– śpiewacy, dyrygenci, 
zespoły kameralne, chóry 
i orkiestry symfoniczne. 
O przesłaniu 
towarzyszącym 56. edycji 
Międzynarodowego 
Festiwalu Wratislavia 
Cantans im. Andrzeja 
Markowskiego  
opowiada jego  
dyrektor artystyczny,  
GIOVANNI ANTONINI.

– Myślą przewodnią tegorocz-
nej edycji Międzynarodowego  
Festiwalu Wratislavia Cantans 
jest przekraczanie granic. Czym 
jest ono obecnie i jaki jest jego 
związek z muzyką?

– Doświadczenie życia w cza-
sie pandemii koronawirusa zdefi-
niowało to pojęcie na nowo. Oczy-
wiście są kraje, w których sytuacja 
jest dużo bardziej dramatyczna 
niż w innych miejscach. 
Tak było na północy 
Włoch, które były jednym  
z pierwszych europej-
skich krajów, gdzie wy-
kryto zakażenia. Jednak 
przekraczanie granic ma 
także pozytywny aspekt, 
d o t yc z ą c y  m u z y k i .  
Podróże kompozytorów 
umożliwiały im rozwój i tworze-
nie unikalnych połączeń stylistycz-
nych, a kwestia tych wzajemnych 
wpływów jest fascynująca. Muzyka  
przekracza granice, w pewnym 
sensie to właśnie jej esencja. Z tego  
względu jest wielkim skarbem 
ludzkości, czymś, co powinno sta-
nowić przedmiot naszej troski.

– Jak przebiegnie inauguracja 
festiwalu?

– Podczas koncertu inaugu-
racyjnego z udziałem znakomitej  
mezzosopranistk i Magdaleny  
Koženy i NFM Filharmonii Wroc-
ławskiej pod batutą Duncana  
Warda przyjrzymy się związkom 
pomiędzy muzyką określaną mia-

nem „klasycznej” a muzyką ludową. 
Położyliśmy nacisk na twórczość 
kompozytorów zorientowanych pro-
gresywnie, takich jak Béla Bartók,  
Maurice Ravel czy prawie nam 
współczesny Luciano Ber io.  
W programie znajdzie się także jeden  
z Tańców słowiańskich roman-
tycznego kompozytora Antonína 
Dvořáka i Tańce z Galanty tworzą-
cego w XX wieku Zoltána Kodálya. 
Chciałem także, aby koncert roz-
począł się od wykonania przezna-
czonych na chór dziecięcy utworów 
Witolda Lutosławskiego i Ralpha 
Vaughana Williamsa. Let All the 
World in Every Corner Sing drugie-
go z tych kompozytorów to dzieło 
wyrażające życzenie, które prawdo-
podobnie wszyscy podzielamy. 

– Jaka jest relacja pomiędzy 
słowem a muzyką w utworach  
w programach wydarzeń?

– Ten aspekt przekraczania 
granic podjęty zostanie podczas 
dwóch koncertów, w czasie których 
zabrzmi Werther Gaetana Pugna-
niego oraz Pierrot lunaire Arnolda  
Schönberga. Pugnani nie jest obec-
nie popularnym kompozytorem, 
jednak warto pamiętać, że był jed-
nym z najważniejszych skrzypków 
działających pod koniec XVIII wie-
ku. Powieść Johanna Wolfganga  
Goethego, na której oparł swoje  
dzieło, cieszyła się w tamtych 
czasach wielkim powodzeniem. 
Utwór Pugnaniego jest melodra-
matem, gdzie słowa przedstawiane 
są przez aktora (a nie śpiewaka!),  

n a t o m i a s t  m u z y k a  
podkreśla ich znaczenie.  
Była to całkowicie nowa 
forma połączenia muzyki 
i teatru. Pierrot lunaire 

jest przejawem tej samej 
idei, choć kompozycja ta 
powstała przeszło sto lat 
później. Utwór Schönber-
ga był manifestem ekspre-

sjonizmu. W obu dziełach zostały 
przekroczone granice między tea-
trem i słowem mówionym z jednej 
strony a muzyką z drugiej.

– Dlaczego w programach kon-
certów znalazły się także rozmaite 
utwory Ludwiga van Beethovena?

– Był to twórca prawdziwie 
awangardowy. Quatuor Mosaïques 
– jeden z najlepszych zespołów gra-
jących na instrumentach historycz-
nych – wykona jego późne dzieła.  
W pierwszych dekadach XIX wieku  
były one niezwykle progresywne. 
Utwory Beethovena wykonane zo-
staną pod moją dyrekcją. Poprowa-
dzę Il Giardino Armonico i Chór 
NFM. W programie znalazła się 

Msza C-dur op. 86. Koncert nosi  
tytuł W blasku Haydna, gdyż msze 
tego kompozytora były doskona-
le znane i stanowiły wzorzec dla 
Beethovena. Otrzymał on zamó-
wienie na tego typu utwór od księ-
cia Nikolausa II Esterházyego, 
któremu służył także Haydn. Ary-
stokrata nie polubił tego dzieła,  
było dla niego prawdopodobnie 
zbyt nowoczesne. 

– Czy podczas festiwalu będzie 
okazja do wysłuchania wcześniej-
szych kompozycji?

– Giulio Prandi i Coro e Orchestra  
Ghislieri z Pawii wykonają dzie-
ła epoki późnego baroku. W pro-
gramie tego koncertu znalazły się 
kompozycje Baldassara Galuppiego  
i Antonia Vivaldiego, w tym bar-
dzo znana Gloria D-dur. Szcze-
gólny będzie koncert pod batutą 
Pedra Memelsdorffa, specjalisty 
od muzyki dawnej. Wydarzenie 
to będzie wynikiem badań prowa-
dzonych przez artystę nad muzyką 
wykonywaną na Haiti, będącym 
w XVIII wieku kolonią francu-
ską. Podczas Concert spirituel  
w Boże Narodzenie w 1780 roku 
zabrzmiały dzieła m.in. Giovan-
niego Battisty Pergolesiego czy  
Nicolasa Dalayraca. Z kolei Paul 
Van Nevel i Huelgas Ensemble  

podczas swojego koncertu we 
Wrocławiu przedstawią dzieła 
przekraczające granice chromaty-
ki. W programie znalazły się m.in. 
kompozycje Cipriana de Rore,  
Orlanda di Lasso, Luki Maren-
zia, Giovanniego de Macque’a 
czy Michelangela Rossiego.  
Byli to bardzo postępowi twór-
cy, którzy przygotowali drogę  
Claudio Monteverdiemu. Wroc-
ław Baroque Ensemble i Andrzej  
Kosendiak w trakcie koncertu za-
tytułowanego Trwanie przedsta-
wią dzieła Giacoma Carissimiego  
i Kaspara Förstera młodszego. 
Urodzony w Gdańsku Förster był 
prawdziwym obywatelem świata. 
Bardzo wiele podróżował, prze-
kraczając kolejne granice. Prze-
bywał w Warszawie, Kopenhadze,  
Wenecji i w Hamburgu, a wę-
drówki te miały wielki wpływ na 
wykształcenie przez niego bar-
dzo osobistego stylu, stanowiące-
go amalgamat stylistyk, z którymi  
miał do czynienia w każdym z tych 
miejsc. 

– W programie jednego z kon-
certów znalazły się dwa komplet-
nie różne utwory przeznaczone 
dla trzynastu wykonawców. Co to 
za dzieła, w czym są do siebie po-
dobne, co je różni?

– To Serenada B-dur „Gran Par-
tita” Wolfganga Amadeusa Mozar-
ta i Ionisation Edgara Varèse’a. 
Oba dzieła wykona znakomity  
Zefiro Ensemble pod dyrekcją  
Alfreda Bernardiniego. Pierwsze 
z nich to jeden z najważniejszych 
napisanych na instrumenty dęte 
utworów w historii. Na taki skład 
tworzono w owym czasie kompo-
zycje rozrywkowe przeznaczone do 
wykonywania w plenerze. Jednak 
„Gran Partita” jest dziełem ambit-
nym i głębokim. Mozart przezna-
czył ją dla trzynastu wykonawców, 
a wybrane przez niego połączenia 
instrumentów są intrygująco nowa-
torskie. Ionisation powstało z my-
ślą o grze trzynastu perkusistów  
i było pierwszym utworem w historii 
napisanym wyłącznie na taki skład. 
Pozornie są to więc kompletnie od 
siebie odmienne kompozycje, łą-
czy je jednak idea przełamywania 
schematów i tworzenia niezwykłych 
kombinacji brzmieniowych.

– Czy w programach znajdzie 
się także muzyka symfoniczna?

– Narodowa Orkiestra Symfo-
niczna Polskiego Radia pod ba-
tutą Lawrence’a Fostera wykona 
program zatytułowany Narodziny 
muzyki współczesnej. Rozpocznie go 
Preludium do „Popołudnia fauna”  

– utwór Claude’a Debussy’ego  
z 1894 roku. To jedno z najbardziej 
znanych dzieł muzycznego impre-
sjonizmu. Ekspresjonizm reprezen-
towany będzie przez Pięć utworów 
na orkiestrę Schönberga i Siedem  
wczesnych pieśni Albana Berga.  
Zależało mi także na umieszczeniu 
w programie Koncertu podwójnego  
na flet, obój i orkiestrę Györgya  
Ligetiego, który należał do najważ-
niejszych twórców działających  
w drugiej połowie XX wieku.  
NFM Orkiestra Leopoldinum pod 
dyrekcją Josepha Swensena za-
prezentuje XIV Symfonię Dymitra  
Szostakowicza. Koncert ten zade-
dykowany będzie pamięci ofiar za-
machów na World Trade Center  
z 11 września 2001 roku.

– A co z zakończeniem festi-
walu?

– Podczas ostatniego koncer-
tu zaśpiewa znakomity Chor des  
Bayerischen Rundfunks. Zaplano-
waliśmy program z towarzyszeniem 
fortepianu zawierający dzieła kom-
pozytorów niemieckich. Czas pan-
demii jest bardzo trudny dla nas 
wszystkich, także dla artystów,  
a zamknięcie sal koncertowych było 
smutną koniecznością. Trzymajmy 
kciuki, aby teraz pozostały otwarte!

Rozmawiał Oskar Łapeta

Giovanni Antonini, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans
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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

Pomimo utrudnień 
spowodowanych stanem 
pandemii COVID-19  
Powiat Wrocławski nie 
zaprzestał działań w zakresie 
poprawy stanu technicznego 
dróg powiatowych.  
Oprócz szeregu dokumentacji 
projektowych opracowywanych 
dla przyszłych inwestycji  
oraz realizacji wspólnie  
z gminami z terenu powiatu 
kolejnych zadań w ramach 
programu „Bezpieczna droga”, 
w 2021 roku planowana jest 
kontynuacja kilku dużych 
inwestycji zapoczątkowanych  
w ubiegłym roku  
oraz rozpoczęcie nowych zadań.

Z dużą skutecznością kontynu-
owane były realizacje tzw. nakła-
dek bitumicznych na drogach po-
wiatowych. Technologia tego typu 
robót drogowych obejmuje sfrezo-
wanie starej, zdegradowanej na-
wierzchni i ułożenie w jej miejsce 
nowych warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni, wykonanie utwar-
dzenia poboczy oraz oznakowania  
modernizowanej drogi.

Czas modernizacji
W 2020 roku przeprowadzo-

no modernizację kolejnych odcin-
ków dróg powiatowych – w tym 
nr 1953D w miejscowości Rzeplin 
(gmina Żórawina), nr 1935D w Iwi-
nach (gmina Siechnice), nr 1909D 
w Łozinie (gmina Długołęka) oraz 
nr 1972D w miejscowościach Szu-
kalice (gmina Żórawina) i Księgi-
nice (gmina Kobierzyce). Łączna 
długość remontowanych odcinków 
dróg wyniosła 7,24 km, a ich koszt 
to około 3,8 mln zł. Wymienione 
powyżej zadania współfinansowa-
ne były ze środków zewnętrznych 
(w ramach Funduszu Inwestycji  
Lokalnych).

Każdorazowe wykonanie na-
kładek zdecydowanie wpływa na 
poprawę stanu technicznego dróg 
powiatowych, zapewniając jedno-
cześnie większe bezpieczeństwo 
ich użytkowników. Uzyskiwane 
w ten sposób wymierne korzyści 
powodują, że w każdym kolejnym 
roku budżetowym, w miarę po-
siadanych środków finansowych, 
typowane i realizowane są kolej-
ne odcinki dróg do realizacji w tej 
technologii. 

W bieżącym roku zakończył się 
I etap prac prowadzonych na tere-
nie gminy Długołęka w zakresie 
rozbudowy ul. Wilczyckiej w Kieł-
czowie – na odcinku od ul. Rzecz-
nej do ul. Wrocławskiej. Koszt robót 

wyniósł około 6 mln zł, przy udziale 
dofinansowania uzyskanego w ra-
mach Funduszu Dróg Samorządo-
wych (obecnie Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg). W ramach kontrak-
tu firma STRABAG Infrastruktura  
Południe zrealizowała roboty bu-
dowlane na odcinku drogi powiato-
wej nr 1917D w zakresie wzmocnie-

nia i poszerzenia nawierzchni jezdni 
(poprzez wykonanie nakładki z be-
tonu asfaltowego), budowy ciągów 
pieszo-rowerowych, chodników, za-
tok autobusowych, miejsc parkin-
gowych i zjazdów o nawierzchni 
z kostki betonowej, krawężników, 
niezbędnych elementów odwodnie-
nia drogowego, kanalizacji deszczo-
wej oraz nasadzeń roślinności.

– Mając na uwadze znaczenie  
ul. Wilczyckiej w układzie komu-
nikacyjnym na tym obszarze, mo-
żemy powiedzieć, że przeprowa-
dzenie tej inwestycji w znacznym 
stopniu podniosło komfort korzy-
stania z drogi oraz wpłynęło na po-
prawę bezpieczeństwa – zaznacza  
Andrzej Szawan, wicestarosta  
powiatu wrocławskiego.

Drogi do nowych biznesów
Powiat Wrocławski zakończył 

budowę drogi publicznej wraz  
z przebudową ronda w Małuszo-
wie, w ciągu drogi krajowej nr 35. 
Nowo wybudowana droga sko-
munikuje grunt stanowiący włas-
ność Powiatu Wrocławskiego, 
położony w obrębie Krzyżowice-
-Wierzbica, przeznaczony w obo-
wiązującym miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego pod 
aktywność gospodarczą (przemysł).  

Sukcesywna sprzedaż przedmioto-
wych nieruchomości w trybie prze-
targów nieograniczonych planowa-
na jest w roku bieżącym i kolejnych 
latach. Przebudowa ronda w Ma-
łuszowie i wybudowanie w 2020 r. 
odcinka drogi publicznej o długości 
980 m już zaowocowały sukcesem 
w postaci sprzedaży należących do 

Powiatu Wrocławskiego terenów in-
westycyjnych o łącznej powierzchni 
ok. 39 ha za kwotę netto wynoszącą 
prawie 49 mln zł. 

– Inwestycja w Małuszowie za-
pewni dojazd do terenów inwesty-
cyjnych powiatu zlokalizowanych 
w tym obszarze oraz docelowo 
stanowić będzie nieformalną ob-
wodnicę Małuszowa, eliminując 
przynajmniej częściowo transport 
ciężarowy w rejonie tej miejscowo-
ści – dodaje Andrzej Szawan.

W bieżącym roku, w ramach ro-
bót podobnych do zadania w Ma-
łuszowie, zakończono prace na od-
cinku drogi o długości ok. 480 m 
– od zakończonego etapu I do po-
łączenia z ul. Energetyczną – w za-
kresie robót ziemnych, wzmocnie-
nia podłoża gruntowego, wykonania 
nasypów, stabilizacji, podbudowy  
z kruszywa łamanego, pakietu 
trzech warstw bitumicznych (pod-
budowy, warstwy wiążącej i ście-
ralnej), oznakowania pionowego  
i poziomego, rowów przydroż-
nych, poboczy z kruszywa łamane-
go, przepustów pod zjazdami oraz 
zjazdów w nawierzchni bitumicznej.

Most i oświetlone przejścia
Jedną z większych inwestycji za-

planowanych do realizacji w 2021 r. 

jest „Budowa mostu na rzece Gra-
niczna, w ciągu drogi powiatowej 
1930D w miejscowości Chrząstawa 
Wielka”. Zakres inwestycji obej-
mować będzie rozbiórkę istnieją-
cego obiektu, budowę mostu wraz  
z drogami dojazdowymi, wyko-
nanie ciągu pieszo-rowerowego, 
odwodnienia i oświetlenia drogo-

wego. Zadanie to otrzymało dofi-
nansowanie ze środków pochodzą-
cych z rezerwy subwencji ogólnej 
budżetu państwa. 

Kolejnym zadaniem, które-
go realizacja wkrótce się rozpo-
cznie jest „Rozbudowa drogi po-
wiatowej nr 1371D na odcinku od 
działki nr 31/3, obręb Godzieszowa  
w m. Godzieszowa do granicy  
Powiatu Wrocławskiego z Powia-
tem Trzebnickim, gm. Długołęka”.  
Wykonawca – firma STRABAG  
Infrastruktura Południe – wykona 
tam roboty budowlane wycenione 
na ok. 4,75 mln zł. Inwestycja ta 
obejmuje swym zakresem budowę 
chodników, ścieżek pieszo-rowero-
wych, budowę i przebudowę zjaz-
dów, wykonanie sieci kanalizacji 
deszczowej, przebudowę sieci ko-
lidujących z inwestycją, rozbudowę 
jezdni i zagospodarowanie terenów 
zielenią. Współfinansowana jest ze 
środków Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg (kwota dofinansowania 
to ok. 2,64 mln zł).

Ponadto zakończono prace zwią-
zane z opracowywaniem dokumenta-
cji projektowej w zakresie doświetle-
nia przejść dla pieszych w dziewięciu 
lokalizacjach – na terenie każdej  
z gmin planowane jest wykonanie 
jednego doświetlonego przejścia.  

Na drogach sezon inwestycyjny 
trwa nieprzerwanie

Zakończyły się również roboty zwią-
zane z remontem wiaduktu drogowe-
go w ciągu drogi powiatowej 1936D 
Radwanice – Zacharzyce.

Działania priorytetowe
Należy podkreślić, że pro-

wadzone zadania inwestycyjne 
wpisują się w politykę Powiatu 
Wrocławskiego, zgodnie z którą 
zapewnienie odpowiedniego stanu 
technicznego infrastruktury drogo-
wej jest działaniem priorytetowym, 
co jednoznacznie wynika również  
z wielkości nakładów finansowych, 
jakie w każdym roku są planowa-
ne i wydatkowane na te działania. 
Wszystko to możliwe jest dzięki 
skutecznej współpracy zarówno 
z władzami gmin, jak i przedsta-
wicielami lokalnych społeczności 
wiejskich – sołtysami i radami so-
łeckimi. Większe projekty stano-
wią również przedmiot organizo-
wanych konsultacji społecznych, 
w trakcie których mieszkańcy  
mają możliwość zapoznania się  
z zakresem danej inwestycji oraz 
mogą uzyskać wyczerpujące infor-
macje od przedstawicieli projektan-
tów i zarządcy drogi.

– Jak widać, nie zwalniamy tem-
pa inwestycyjnego. W bieżącym ro-
ku kontynuujemy dalszą przebudowę 
dróg powiatowych. Oprócz tego re-
alizowane będą kolejne „nakładki”, 
zadania w ramach programu „Bez-
pieczna droga” oraz wiele innych 
działań służących poprawie bezpie-
czeństwa użytkowników naszych 
dróg. Stoi przed nami wiele wyzwań, 
ale mając na uwadze doświadczenia 
ubiegłych lat, jestem pewien, że na-
sze działania w zakresie poprawy 
infrastruktury drogowej po raz ko-
lejny zakończą się sukcesem – twier-
dzi Andrzej Szawan, wicestarosta 
powiatu wrocławskiego.

(TS)

Andrzej Szawan, wicestarosta powiatu wrocławskiego 
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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

17 lipca, dokładnie  
w 320. rocznicę urodzin,  
Oława postanowiła przywołać 
pamięć urodzonej w tym mieście 
Marii Klementyny Sobieskiej.  
Na tych niecodziennych 
uroczystościach pojawił się też 
niecodzienny gość  
– dziadek Marii Klementyny,  
król Jan III Sobieski.

Ród Sobieskich, z którego wywo-
dził się król Polski – Jan III Sobieski, 
jest związany z Oławą poprzez syna 
monarchy, księcia oławskiego, królewi-
cza Jakuba oraz jego najmłodszą córkę, 
królewską wnuczkę Marię Klementynę.  
Czasy panowania na Ziemi Oławskiej 
Jakuba Sobieskiego to okres najwięk-
szej świetności tego regionu.

Trudno się więc dziwić, że Staro-
stwo Powiatowe w Oławie we współ-
pracy z Urzędem Miasta oraz Związ-
kiem Szlachty Rzeczypospolitej (swoją 

siedzibę ma na Zamku Piastów Ślą-
skich w Brzegu) postanowiło uczcić 
320. rocznicę urodzin królewskiej 

wnuczki Marii Klementyny Sobie-
skiej. Kobiety niezwykłej, która przez 
lata pomagała ubogim i chorym miesz-
kańcom Rzymu. Maria Klementyna 
była też tytularną królową Wielkiej 
Brytanii, Szkocji i Irlandii. Jest ona 
także jedną z czterech kobiet, obok 

148 papieży, które po śmierci dostą-
piły zaszczytu pochówku w Bazylice  
św. Piotra na Watykanie.

Urodzinowe uroczy-
stości Marii Klementyny 
były też okazją do poka-
zania na oławskim Ryn-
ku pomnika króla Jana III 
Sobieskiego prowadzące-
go w 1683 roku pod Wied-
niem europejskie wojska 
do zwycięstwa nad armią 
Kara Mustafy. Pomnik ten 
w 2018 roku miał stanąć 
na Kahlenbergu, z które-
go to miejsca polski król 
dowodził zwycięską bitwą 
z Turkami. Niestety, mi-
mo wcześniejszych ustaleń 
i akceptacji (m.in. pomię-
dzy władzami Krakowa  
i Wiednia oraz Społecz-
nym Komitetem Budo-
wy Pomnika), po zmianie 
władz miejskich Wiednia 
w 2018 roku i objęciu fotela 
burmistrza przez Michaela  

Ludwiga z Socjaldemokratycznej  
Partii Austrii, coś się pozmieniało…

Tym samym spiżowy król, czeka-
jąc na wpuszczenie do stolicy Austrii, 
przybył do Oławy na urodziny wnucz-
ki. A tam wszystkich mieszkańców 
i gości przywitał Zdzisław Brezdeń, 
starosta powiatu oławskiego: – Rzad-
ko się zdarza, żeby w takim mieście 
jak Oława pojawiło się tylu znamieni-
tych gości. Wiąże nas wszystkich po-
stać króla Jana III Sobieskiego, który  
pośrednio jest związany z naszym 
miastem, a w sposób szczególny  
jego syn Jakub i jedna z jego wnuczek 
Maria Klementyna. Tu, w niedalekim 
pałacu, w którym obecnie mieści się 
Urząd Miejski, mieszkali, żyli, funk-
cjonowali. I dzięki nim Oława była 
znana w XVIII-wiecznej Europie.

Wśród wielu osób, które poja-
wiły się na oławskim Rynku, byli 
m.in.: Piotr Zapart – przewodniczący  
Komitetu Budowy Pomnika Jana III 
Sobieskiego w Wiedniu, Maciej i Mi-
kołaj Radziwiłłowie, Jan Maćkowiak  
– dyrektor Muzeum Narodowego Rol-
nictwa i Przemysłu Rolno-Spożyw-
czego w Szreniawie, Jan Stalony-Do-
brzański z fundacji Ars Restituta, 
Jacek Komuda – przedstawiciel fun-
dacji Ułani Króla Jana III Sobieskie-
go, Krzysztof Banaś z Wodzisławia 
Śląskiego – przedstawiciel Jasnogór-
skiego Korpusu Oficerskiego, Hanna 
Czarnasiak – jedna z głównych orga-
nizatorek wystawy poświęconej Marii 
Klementynie Sobieskiej, Daniel Jan 
Potocki ze Związku Szlachty Rzeczy-
pospolitej, wiceburmistrzowie Oła-
wy – Małgorzata Pasierbowicz i An-
drzej Mikoda, przewodniczący Rady 
Miejskiej Oławy Krzysztof Mazurek 
i dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych  
w Oławie Robert Stępień.

Witając gości i dziękując wszyst-
kim za pomoc w zorganizowaniu uro-
czystości, Zdzisław Brezdeń powie-
dział m.in.: – O ile postać Jana III 
Sobieskiego jest wszystkim świetnie 
znana, postać jego syna Jakuba może 

trochę mniej, ale jestem przekonany, 
że wśród oławian też jest znany, bo 
przecież tu mieszkał jako książę oław-
ski, to postać wnuczki króla – Marii 
Klementyny Sobieskiej – potrzebuje 
chyba naszego większego zaintereso-
wania. To bardzo ciekawa postać, kto 
wie, czy gdyby historia nie potoczyła 
się inaczej, to nie trafiłaby na angiel-
ski tron… Cieszę się, że dzisiaj mo-
żemy o tym mówić i nawiązywać do 
tamtych kart historii naszego miasta 
i regionu. Wracajmy do korzeni i bu-
dujmy relacje tożsamościowe z naszą 
ziemią. Żadne miasto na zachodzie 
Polski nie może szczycić się takimi 
związkami z królem Janem III Sobie-
skim. Jesteśmy w uprzywilejowanej 
sytuacji i warto to wykorzystywać,  
bo to wielka jakość.

Starosta oławski odczytał również 
list, jaki do organizatorów i uczest-
ników oławskiej uroczystości wysto-
sował premier. Mateusz Morawiecki 
napisał m.in.: „Ekspozycja pomnika 
Jana III Sobieskiego i 320. rocznica 
urodzin Marii Klementyny Sobieskiej 
to ważne wydarzenie. Budowa po-
mnika to urzeczywistnienie szczytnej 
idei upamiętnienia wiktorii wiedeń-
skiej. Jest wyrazem uznania dla pol-

skiego króla i wydarzeń 1683 roku. 
Zwycięstwo sprzymierzonych wojsk 
polsko-austriacko-niemieckich pod 
wodzą polskiego króla nad potęgą 
imperium osmańskiego planującego 
ekspansję zagrażającą całej chrze-
ścijańskiej Europie to historia, która 
powinna być przywoływana. Pielę-
gnowanie pamięci o wydarzeniach 
ważnych nie tylko w dziejach nasze-
go narodu, ale i historii małych oj-
czyzn, to szczególny element budo-
wania wspólnoty i miłości do kraju”.

O historii budowy pomnika i ze-
rwaniu porozumienia przez nowe 
władze samorządowe Wiednia mó-
wił Piotr Zapart, przewodniczący 
Komitetu Budowy Pomnika Jana III  
Sobieskiego w Wiedniu. Natomiast  

Król ze spiżu
na urodzinach wnuczki

o wiedeńskiej bitwie, jej znaczeniu  
w historii oraz uzbrojeniu ówczesnych 
wojsk ciekawie opowiadał Krzysztof 
Banaś, przedstawiciel Jasnogórskiego 
Korpusu Oficerskiego, który przygo-
tował również pokaz militariów.

Ważną częścią urodzinowych uro-
czystości był panel dyskusyjny i otwar-
cie bardzo ciekawej wystawy poświę-
conej Marii Klementynie. Ogromny 
wkład w jej organizację włożyły 
m.in.: prof. Aleksandra Skrzypiec  
z Uniwersytetu Śląskiego, dr Kata-
rzyna Gmerek z Uniwersytetu Po-
znańskiego i dr Aneta Markuszewska  
z Uniwersytetu Warszawskiego. 

– Proces przywracania pamięci 
to jednocześnie budowanie prestiżu 
Oławy i Ziemi Oławskiej. Restytucja 
pamięci jest potrzebna, niezbędna na-
wet. Bo bez pamięci, historii trudno 
ustawić drogowskazy, które prowa-
dziłyby nas we właściwym kierunku 
– mówiły autorki wystawy i uczestni-
cy historycznej dyskusji.

Ważnym elementem uroczystości 
było też przekazanie przez rodzinę Ra-
dziwiłłów kopii obrazu Matki Bożej  
Loretańskiej parafii pw. Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła w Oławie. Obraz 
ten jest ściśle związany z wiktorią wie-
deńską. Cudowny wizerunek został 
poświęcony podczas uroczystej mszy 
świętej przez ks. Pawła Cembrowicza,  
proboszcza katedry wrocławskiej.  
Towarzyszyli mu ks. Janusz Gorczyca, 
wieloletni proboszcz oławskiej parafii, 
który współorganizował uroczystość,  
i od lipca jego następca ks. Leszek 
Woźny, wcześniej proboszcz w parafii 
św. Wincentego w Lubiążu. 

Tom (TS)

Zdzisław Brezdeń, starosta oławski, odczytał list od premiera Mateusza Morawieckiego 

O historii budowy pomnika i zerwaniu porozumienia przez nowe władze samorządowe Wiednia 
mówił Piotr Zapart, przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Jana III Sobieskiego w Wiedniu 

Otwarcie bardzo ciekawej wystawy poświęconej Marii Klementynie Sobieskiej 

Kopia obrazu Matki Bożej Loretańskiej przekazana przez rodzinę 
Radziwiłłów trafiła do parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

F
O

T
. T

O
M

A
S

Z
 M

IA
R

E
C

K
I

F
O

T
. T

O
M

A
S

Z
 M

IA
R

E
C

K
I

F
O

T
. T

O
M

A
S

Z
 M

IA
R

E
C

K
I

F
O

T
. T

O
M

A
S

Z
 M

IA
R

E
C

K
I



7 Gmina Polska    nr 8 (99) | sierpień 2021

Międzybórz

Urząd Miasta i Gminy Międzybórz
ul. Kolejowa 13

56-513 Międzybórz

tel. 62 785 62 66

tel./fax 62 785 60 19

umig@miedzyborz.pl

www.miedzyborz.pl

Pandemia hamuje rozwój 
polskich gmin, ale tutaj 
tego specjalnie nie widać. 
I choć wysokość budżetu 
Międzyborza nie oszałamia, 
to gmina ta rozwija się 
z roku na rok i ma sporo 
niezaprzeczalnych walorów. 
Najważniejszymi z nich są 
pracowitość i konsekwencja 
miejscowego samorządu 
i wzorcowa współpraca 
władz gminy z jej radą, 
co najlepiej pokazuje 
tegoroczne stuprocentowe 
udzielenie absolutorium 
burmistrzowi JAROSŁAWOWI 
GŁOWACKIEMU.

– Zamykamy już kilkuletni okres 
wykonywania sanitarnej sieci kana-
lizacyjnej w naszym mieście, jest 
to ostatni etap tego bardzo koszto-
chłonnego, priorytetowego przed-
sięwzięcia infrastrukturalnego i do 
końca października powinniśmy 
ukończyć to zadanie – mówi bur-
mistrz Jarosław Głowacki – a nasza 
oczyszczalnia odpowiednio zabez-
piecza zrzut ścieków. Jeśli tak się 

stanie, to największe zadanie in-
frastrukturalne w historii gminy  
Międzybórz – po przeprowadzeniu 
wodociągowania w latach uprzed-
nich – zostanie zrealizowane. Nie 
muszę chyba mówić o tym, że bu-
dowa kanalizacji sanitarnej to oczy-
wiście inwestycja niezbędna ze 
względu na ochronę środowiska na-
turalnego, ale także z powodu wy-
mogów Unii Europejskiej i potrzeb 
cywilizacyjnych. I nic dziwnego,  
że jest to nasz priorytet.

Ważne są w roku 2021 dla sa-
morządu Międzyborza wszelkie in-
westycje związane z infrastrukturą 
drogową. 

– Ciągniemy kolejną drogę asfal-
tową w Niwkach Książęcych, którą 
zbudujemy całkowicie od nowa – pod-
kreśla Jarosław Głowacki. – Można  

określić, iż droga ta ma dla nas zna-
czenie strategiczne, ponieważ skra-
ca nam dojazd do gmin ościennych, 
a jest z nią odwieczny i gigantyczny 
problem podczas wiosennych i zimo-
wych roztopów. Ponadto ruszyły już 
prace związane z przygotowaniem 
dokumentacji użytkowej i pozwo-
lenia na budowę obwodnicy Mię-
dzyborza. To duże przedsięwzięcie 
rządowe i chyba największa inwesty-
cja drogowa w historii naszej gminy. 
Jest już wyłoniony wykonawca te-
go przedsięwzięcia, ale opracowanie 
dokumentacji projektowej dotyczą-
cej tego typu zadań zajmuje średnio 
około dwóch i pół roku. Oczywiście 

cieszymy się, że będziemy mieli ob-
wodnicę naszego miasta i będzie-
my – o ile zajdzie taka potrzeba – 
włączać się w negocjacje, rozmowy  
i wszelkie konsultacje.

Przez ostatnie lata władze mia-
sta i gminy Międzybórz współpra-
cowały naprawdę bardzo dobrze, 
bez politykierstwa i zbędnych kłótni 
czy forsowania partykularnych inte-
resów. Dzieje się tak również w tej 
kadencji samorządu i w tym roku na 
sesji absolutoryjnej burmistrz uzy-
skał jednogłośne poparcie. 

– Pandemia to trochę taki swoi-
sty stan wojny ludzi z nieprzychylną 
naturą i okres pewnego zamieszania, 
ale w naszej współpracy nic złego nie 
nastąpiło – uśmiecha się burmistrz 
Jarosław Głowacki. – Ogromnie ura-
dowało mnie to, że po raz kolejny 
dostałem od radnych absolutorium 
jednogłośnie, co było poprzedzone 
merytoryczną, dwugodzinną dys-

kusją. To, moim zdaniem, nie było 
jakimś kunktatorstwem czy obłud-
nym przyklaskiwaniem na zasadzie 
„co byś nie zrobił, to i tak kocha-
my cię za wszystko, co zdziałałeś”, 
lecz było obiektywną oceną pracy 
nas wszystkich. Także Regionalna 
Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 
dobrze oceniła politykę finansową 
naszej gminy. A przecież na wcześ-
niejszej sesji rozważaliśmy wyemi-
towanie obligacji za około 3 mln zł 
– mając na uwadze zaplanowane in-
westycje – i to nie były dla nas łatwe 
decyzje. W trudnym i niepewnym 
czasie de facto się zadłużamy, ale 
przy około trzydziestomilionowym 
budżecie bez kredytów i pożyczek 
– w naszym wypadku bez emisji ob-
ligacji – nie jesteśmy w stanie zre-
alizować dużych i kosztochłonnych 
zadań infrastrukturalnych. Chcę też 
wyraźnie zaznaczyć, że w zasadzie 
nie realizujemy żadnych poważnych 

Kanalizacja, obwodnica, 
absolutorium i szczepienia

zadań inwestycyjnych bez udziału 
finansowych środków zewnętrznych 
pozyskiwanych przez nas z różnych 
programów i źródeł. Najlepszym 
przykładem niech będzie budowa 
kanalizacji sanitarnej, realizowa-
na dzięki dofinansowaniu ze stare-
go rozdania Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Otrzymaliśmy na to 
ponad 4 mln zł. 

Pandemia jakby zelżała, mamy 
mniej zachorowań, ale czwarta fala  
epidemii jest tuż-tuż. Przyjdzie 
zapewne także do Międzyborza.  
Niestety, wielu Polaków się nie 
szczepi, licząc chyba na lepsze ge-
ny i większe szczęście. Warto też  
podkreślić, że żaden europejski 
kraj nie uzyskał odporności zbio-
rowej przed koronawirusem i w na-
szym kraju też jest do tego daleko.  
Warianty wirusa się mnożą, a ludzie 
są nierozsądni. 

– Nie wiem dlaczego tak się 
dzieje, ponieważ poza szczepie-
niami nikt nam nie zaproponował 
czegoś lepszego, co mogłoby nas 
ustrzec przez zachorowaniem na  
COVID-19 – uważa burmistrz  
Jarosław Głowacki. – Naturalne me-
tody zapobiegające zachorowaniu, 
np. czosnek czy kwasek cytryno-
wy, dobre są w zimie na przezię-
bienie, ale na koronawirusa to nie 
wystarczy. Sam jestem zaszczepio-
ny, także moja rodzina jest zaszcze-
piona, ale w naszym urzędzie nie 
wszyscy pracownicy to zrobili…  
Oczywiście, będę ich do szczepie-
nia gorąco namawiał. Uważam oso-
biście, iż szczepienia są po prostu 
niezbędne i dzisiaj nie ma innej al-
ternatywy! Zatem hasło na dzisiaj 
brzmi: „szczepmy się niezwłocz-
nie, nie bójmy się, bądźmy mądrzy, 
miejmy wyobraźnię i dajmy szanse 
żyć innym”.

HS (TS)

Burmistrz Jarosław Głowacki 

Międzybórz może się pochwalić cennymi zabytkami – wśród nich jest kościół ewangelicki pw. Krzyża Świętego

Urząd Miasta i Gminy Międzybórz
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Strzegom

Urząd Miejski w Strzegomiu
Rynek 38

58-150 Strzegom

tel. 74 856 05 99

fax 74 856 05 16

strzegom@strzegom.pl

www.strzegom.pl

Gmina Strzegom – granitowe 
serce Polski, które może 
poszczycić się wspaniałymi 
obiektami sportowymi 
oraz zabytkami, będącymi 
perełkami architektury 
gotyckiej, a także 
imprezami kulturalnymi 
i sportowymi o charakterze 
międzynarodowym. 

Ogromne wrażenie robi na tu-
rystach górująca nad miastem, ma-
jestatyczna Bazylika Mniejsza. 
Na uwagę zasługują także kościo-
ły: pw. Najświętszego Zbawiciela 
Świata i Matki Boskiej Szkaplerz-
nej, pw. św. Barbary i św. Anto-
niego oraz Wieże: Targowa i Dzio-
bowa. W Rogoźnicy funkcjonuje 
Muzeum Gross-Rosen, dawny obóz 
koncentracyjny. W program kultu-
ralny i sportowy Dolnego Śląska na 

stałe wpisały się imprezy: Między-
narodowy Festiwal Folkloru, Święto 
Granitu Strzegomskiego, Strzegom 
Horse Trials, Międzynarodowy Tur-
niej Judo im. E. Brzegowego, czy 
Dożynki Gminne i Dolnośląskie. 

Turyści mogą skorzystać z bo-
gatej oferty sportowo-restauracyj-
nej. Gmina Strzegom posiada dwa 
duże bogactwa naturalne – granit, 
który jest wydobywany w 21 kopal-
niach, oraz żyzne gleby. Gmina jest 
przyjazna inwestorom i stwarza ko-
rzystne warunki do inwestowania. 
Strzegom intensywnie się rozwija, 
o czym świadczą zrealizowane na je-
go terenie inwestycje, do których na-
leżą m.in. nowoczesne przedszkole 
i żłobek wybudowane w technolo-
gii pasywnej, przebudowa i zago-
spodarowanie przestrzeni publicznej 
na terenie Grabiny i Starego Miasta 
w Strzegomiu wraz z renowacją za-

bytkowych murów obron-
nych, realizacja projektu 
„Szlak Kamienia”, w ra-
mach którego powstało 
jedyne w swoim rodzaju 
plenerowe muzeum rzeźb 
w granicie, budowa kry-
tej pływalni „Delfinek”, 
utworzenie Gminnego 
Centrum Sztuk Wizual-
nych w Modlęcinie, budo-
wa Centrum Aktywności 
i Integracji Mieszkańców 
Wsi Jaroszów. Obecnie 
trwa modernizacja Fortu 
Gaj, który z pewnością, 
po ukończeniu wszyst-
kich prac, stanie się kolej-
ną z perełek Strzegomia. 

Władze samorządo-
we Strzegomia dokładają 
wiele starań także do po-
prawy infrastruktury dro-

gowej. Metamorfozę 
w ostatnich latach prze-
szły ulice Olszowa, 
3 Maja, Różana i Nie-
cała. We wsiach gminy 
Strzegom wybudowa-
ne zostały nowe świet-
lice – w Goczałkowie 
Górnym, Jaroszowie, 
Żelazowie i Morawie. 
Na terenie całej gminy 
funkcjonują zadbane 
i bezpieczne place za-
baw. W Strzegomiu 
każdy znajdzie coś dla 
siebie, niezależnie od 
wieku. 

Hasłem przewod-
nim przedsięwzięć po-
dejmowanych w gmi-

nie jest „Od przedszkola do seniora”, 
co oznacza wsparcie ze strony sa-
morządu dla każdej grupy wiekowej 
i społecznej. W mieście funkcjonu-
je Dom Dziennego Pobytu „Senior-
-Wigor”, Warsztat Terapii Zajęciowej 
oraz kino samorządowe, gdzie moż-
na obejrzeć filmy w technologii 3D. 
Ze środków gminy Strzegom rea-
lizowany jest program zdrowotny 
„Wygraj z rakiem”. 

Powstają ścieżki rowerowe. Gmi-
na Strzegom aktywnie wspiera tak-
że organizacje pozarządowe, które 
z chęcią angażują się w wydarze-
nia organizowane na jej terenie. We 
współpracy z organizacjami poza-
rządowymi realizowano zadania 
z obszaru ochrony i promocji zdro-
wia, pomocy i polityki społecznej 

Granitowe serce Polski
oraz kultury fizycznej. Szczególną 
opieką objęto dzieci i młodzież, or-
ganizując dla nich świetlice środo-
wiskowe na wsiach i w mieście. 

Strzegomski samorząd dba rów-
nież o osoby w wieku senioralnym. 
Prowadzone są dla nich zajęcia re-
habilitacyjne, zajęcia odciążeniowe 
w basenie, wycieczki krajoznawczo-
-turystyczne, spotkania integracyjne 
oraz marsze kapeluszowe. Inicjaty-
wy obywatelskie realizowane są na-
tomiast w ramach Budżetu Obywa-
telskiego. 

W gminie Strzegom kreowany jest 
przyjazny klimat na rozwój, zarówno 
indywidualnych zainteresowań, jak 
i tych skupiających większą liczbę 
mieszkańców. Działania podejmowa-
ne przez władze gminy są doceniane 
przez kapituły ogólnopolskich plebis-
cytów i konkursów, w których Strze-
gom niejednokrotnie jest liderem. 

Zapraszamy na gościnną Ziemię 
Strzegomską, gdzie przeszłość spo-
tyka się z teraźniejszością i razem 
kroczą w przyszłość! (TS)Wiesław Witkowski, zastępca burmistrza Strzegomia

Strzegom – panorama
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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 jed-
nej strony pomoc w utrzymaniu i roz-
woju wrocławskiego zoo, z drugiej 
– nieszablonowa promocja dla gmin. 

Gmino, przytul okapi!
„Przytulenie” polega na objęciu pa-
tronatem mieszkańca wrocławskiego 
zoo. Tytułowe okapi jest symbolem 
akcji, ale na „przytulenie” czeka bar-
dzo wiele zwierząt, a każde wsparcie 
jest dla ogrodu cenne. 

– Popieram tę inicjatywę z entu-
zjazmem – mówi prezes wrocław-
skiego zoo Radosław Ratajszczak 
– bo w ten sposób ogród promuje 
gminę, a gmina – ogród. Zoo oddzia-
łuje nie tylko w mieście, w którym 
się znajduje! Do nas przyjeżdżają lu-
dzie nawet z Australii… Od otwarcia 
naszego Afrykarium – największego 
w Europie! – liczba 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 infor-

macjami o gminie, która mieszkańca 
wybiegu „przytuliła”.

A jest kogo „przytulać”! Wroc-
ławskie zoo – najstarszy i największy 
ogród zoologiczny w Polsce – jest do-
mem dla około 15 tysięcy zwierząt, 
reprezentujących ponad 
1160 gatunków. 

– Pragniemy tworzyć 
zoo przyjazne zarówno dla 
zwierząt, jak i dla naszych 
ludzkich gości – mówi pre-
zes Ratajszczak i ta filozo-
fia znakomicie wpisuje się 
w akcję „Gmino, przytul 
okapi”, bowiem wsparcie 
gmin to pomoc w utrzymaniu i roz-
woju tego niezwykłego miejsca. 

Symbolem naszej wspólnej akcji 
jest okapi, wielki skarb wrocławskie-
go zoo, jeden z najbardziej tajemni-
czych ssaków na świecie. Istnieje 

tylko kilka zdjęć „leśnej żyrafy” 
– jak inaczej nazywa się okapi – zro-
bionych w naturalnym środowisku 
automatycznym aparatem fotogra-
ficznym uruchamianym fotokomór-
ką. Niezwykle rzadkie, zagrożone 

wyginięciem zwierzę ży-
je na małym terytorium, 
w niedostępnych, wilgot-
nych lasach równikowych 
Demokratycznej Repub-
liki Konga, w rejonach 
Uele, Ituri i Aruwimi, 
a ogrody zoologiczne 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.

Gmino! 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 zainteresowa-
ni akcją „Gmino, przytul okapi” 
kontaktować się mogą z sekreta-
riatem 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.



9 Gmina Polska    nr 8 (99) | sierpień 2021

rekonwalescentom powrócić do for-
my i poprawić stan zdrowia. Są tam 
na tablicach odpowiednie zdjęcia,  
a prawidłowość wykonywania ćwi-
czeń prezentuje Monika Pyrek, na-
sza słynna tyczkarka związana 
rodzinnie z Polanicą. Zatem zapra-
szamy wszystkich do Polanicy-Zdroju  
– perły polskich uzdrowisk.

SG (TS)

W gminach, gdzie dywersyfikacja 
dochodów samorządów jest 
znacznie ograniczona, pandemia 
bardzo mocno przeorała ich 
budżety. Tak jest w tych gminach, 
których byt i rozwój uzależnione 
są przede wszystkim od 
turystyki. Są to również polskie 
gminy turystyczno- 
-uzdrowiskowe, wśród których 
prym dzierży dolnośląska 
Polanica-Zdrój – niekoronowana, 
piękna królowa Ziemi Kłodzkiej.

Na szczęście pandemia trochę od-
puściła i w Polanicy-Zdroju, gdzie 
wcześniej hotele, pensjonaty i restau-
racje świeciły pustkami, a samorzą-
dowcy zamartwiali się, w jaki sposób 
zrealizują tegoroczny budżet, dzisiaj 
jest zupełnie inaczej.

Boom, jakich mało
– Na szczęście teraz nastąpiło duże 

odbicie po pandemicznym ataku i te-
goroczny sezon letni jest wyśmienity, 
tak dobrego dla nas dawno nie odno-
towaliśmy – uśmiecha się burmistrz 
Mateusz Jellin. – Polanica jest teraz 
pełna gości, turystów i kuracjuszy,  
a uzdrowiska i wszystkie hotele, pen-
sjonaty oraz restauracje dosłownie pę-
kają w szwach. To dzisiaj widać gołym 
okiem. A wszystko dlatego, że dyspo-
nujemy świetną bazą gastronomicz-
no-hotelowo-uzdrowiskową, a ludzie 
chcą wyjść z domu, podróżować, od-
począć po wielu ograniczeniach i po 
prostu wrócić do normalnego życia. 
Przecież każdemu z nas brakuje nor-
malności i każdy z nas pragnie zapo-
mnieć o covidzie i – wprawdzie ko-
niecznych – ale czasem dolegliwych 
obostrzeniach. Stąd też tłumy w na-
szym mieście, ale także na turystycz-
nych szlakach, które kiedyś były pu-
ste, lecz teraz są pełne ludzi, którzy 
przemierzają je na rowerach, pieszo 
i z kijkami. 

Jest tajemnicą poliszynela, że  
Polanica-Zdrój ma wiele do zaofero-
wania turystom lubiącym aktywny 
wypoczynek i z tego w pełni korzysta. 

– Dysponujemy niemałą liczbą 
szlaków turystycznych, wspaniały-
mi krajobrazami, piękną okolicą, 
a do tego jesteśmy świetnym miej-
scem wypadowym do zwiedzania 
Ziemi Kłodzkiej i pogranicza pol-
sko-czeskiego – wylicza burmistrz 
Jellin. 

Wszystko zgodnie z planem
O rozwoju każdej gminy świadczy 

niezbicie realizacja budżetu, wysokość 
środków finansowych zaangażowa-
nych w przedsięwzięcia inwestycyjne 
i wielkość zewnętrznych pieniędzy po-
zyskiwanych przez samorząd. Dzisiaj 
w Polanicy-Zdroju we wszystkich tych 
sferach jest naprawdę dobrze. 

– Wszystko idzie zgodnie z planem 
i według wcześniejszych naszych za-

łożeń – podkreśla burmistrz 
Mateusz Jellin. – Ponadto nie 
ukrywam, że ten rok jest dla 
nas bardzo dobry także pod 
względem pozyskiwania ze-
wnętrznych środków finanso-
wych. Otrzymaliśmy już kil-
ka dotacji do realizacji zadań 
infrastrukturalnych – m.in. 
ponad 7 mln zł na wymianę 
oświetlenia ulicznego, w ra-
mach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. A nie tak 
dawno poinformowano nas  
o przyznanym nam ponad 
7-milionowym grancie z Fun-
duszy Norweskich, na rewita-
lizację zieleni miejskiej. 

Stuprocentowe 
absolutorium

O poziomie współpracy 
włodarzy gmin z radnymi 

świadczą między innymi udziela-
ne przez rady, bądź nie, absolutoria.  
W Polanicy-Zdroju odbyła się już 
sesja absolutoryjna. 

– Otrzymałem wotum zaufania  
i jednogłośne absolutorium – wspo-
mina burmistrz Jellin. – Uchwaliła 
to Rada Miejska w Polanicy-Zdroju 
i bardzo mnie to ucieszyło. Współ-
praca moja z radnymi nadal układa 
się bardzo dobrze, wspieramy się 
nawzajem, a rada inicjuje wiele po-
mysłów dotyczących rozwoju naszej 
gminy. Chcę też zaznaczyć, iż radni 
starają się zrozumieć moje intencje 
i nie przeszkadzają mi w realizacji 
moich zamierzeń. Najważniejsze, 
że dialog między nami jest meryto-
ryczny, nie ma politykierstwa i for-
sowania partykularnych interesów. 
Działamy wszyscy na rzecz lokalnej 
społeczności, to nas łączy i inspiru-
je, a Polanica to dla nas uniwersal-
ne dobro i wspólne hasło, które nas 
jednoczy. 

Wracają wspaniałe imprezy
W roku 2020 koronawirus zdewa-

stował wszelkie pomysły samorzą-
dów dotyczące organizacji imprez 
kulturalno-sportowo-rekreacyjnych, 
ale dzisiaj jest już inaczej. 

– Choć działamy jeszcze w pew-
nym reżimie sanitarnym, to jednak 
nasz tegoroczny kalendarz jest na-
prawdę przebogaty – zaznacza bur-
mistrz Mateusz Jellin. – Wracamy do 
formy sprzed pandemii i co weekend 
jest u nas organizowanych mnóstwo 
różnorodnych imprez. Były już „Pej-
zaże kulinarne” – największa tego 
typu impreza na Dolnym Śląsku –  
a za chwilę kolejne wydarzenia,  
w tym „Cud miód”, czyli wszystko 
o miodzie, roślinach miododajnych 
i pszczołach. Niebawem zaczniemy 
festiwal szachowy imienia Akiby  
Rubinsteina, który ściągnie do  

Polanicy kilkuset uczestników.  
Krótko mówiąc, cały czas coś cieka-
wego się u nas dzieje. 

Rewitalizacja 
i pocovidowa ścieżka

Każdy samorząd rea l izuje  
zadania priorytetowe i strategicz-
ne. Dla polanickiego niezmiernie 
istotnym przedsięwzięciem jest 

rewitalizacja dawnego ośrodka  
sportu i rekreacji. 

– Zamierzamy tam m.in. wybudo-
wać otwarty, duży basen i wielofunk-
cyjną halę sportową, stadion lekko-
atletyczny oraz boisko piłkarskie ze 
sztuczną płytą – wyjaśnia Mateusz 
Jellin. – Powstanie tam także wiele in-
nych dodatkowych, wspomagających 
i prozdrowotnych atrakcji. Trochę już 
tam zrobiliśmy, powstały nowe korty 
tenisowe i boiska – teraz zbudujemy 
skatepark, domek sportowca i strefę 
aktywności fizycznej. Ponadto nie-
dawno na terenie Parku Zdrojowego 
otworzyliśmy ścieżkę pocovidową, 
gdzie fachowcy z wrocławskiej Aka-
demii Wychowania Fizycznego przy-
gotowali ćwiczenia, które pomogą  

Polanica-Zdrój

Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
ul. Jarosława Dąbrowskiego 3

57-320 Polanica-Zdrój

tel. 74 868 06 00 

fax 74 868 10 46

um@polanica.pl

www.polanica.pl

Perła, która wciąż się rozwija 

• 14-15 sierpnia Festiwal „Cud 
miód”. 
• 14-22 sierpnia 57. Między-
narodowy Festiwal Szachowy  
im. Akiby Rubinsteina. 
• 21 sierpnia Teatr w Parku  
– „Żywe szachy” wg poematu  
Jana Kochanowskiego. 
• 22 sierpnia „Śniadanie na tra-
wie” (koncert zespołu Ponad 
Chmurami). 
• 9-12 września XXII Mistrzo-
stwa Oldbojów w Koszykówce. 
• 18 września Grzybów-Zdroje, 
czyli III Polanickie Grzybobranie. 
• 8-10 października Cały Kazio 
– VIII Festiwal Marii Czubaszek.  

Kalendarz 
Polanickich 
Wydarzeń

Burmistrz Mateusz Jellin

Park zdrojowy w Polanicy-Zdroju to miejsce wyjątkowej urody 

Genialny szachista, Akiba Rubinstein, patronuje  
57. już Międzynarodowemu Festiwalowi Szachowemu 
swojego imienia 
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Wisznia Mała

Urząd Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9

55-114 Wisznia Mała

tel. 71 308 48 00

fax 71 312 70 68

ug@wiszniamala.pl

www.wiszniamala.pl

Pierwsze półrocze w tej 
gminie upłynęło pod znakiem 
zaplanowanej realizacji budżetu, 
czego nawet pandemia nie 
potrafiła powstrzymać. Były 
wykonywane przedsięwzięcia 
infrastrukturalne, a władze gminy 
dobrze współpracowały z jej 
radą. Trzeba też przypomnieć, 
że największą stratą i prawdziwą 
tragedią dla wiszeńskiego 
samorządu było odejście 
zastępcy wójta MARIUSZA 
FEDZINA, który przegrał swoją 
ostatnią walkę z koronawirusem.

Pandemia już się trochę wycofuje, 
COVID-19 nie zbiera dzisiaj aż tak 
śmiertelnego żniwa i wydaje się nie 
tak straszny, jak jeszcze przed kil-
koma miesiącami. Ale w Urzędzie 
Gminy w Wiszni Małej wszyscy pra-
cownicy noszą maseczki ochronne, 
odkażacze są na wyciągnięcie ręki 
i wyraźnie można odczuć, iż tutaj 
dmucha się na zimne.

Czwarta fala na progu
– Staramy się uświadomić naszą 

społeczność, że licho nie śpi, i że aby 
osiągnąć jakiś bezpieczny poziom 
funkcjonowania, to trzeba się za-
szczepić przeciwko COVID-19 – mó-
wi wójt Jakub Bronowicki. – A do te-
go dobrego poziomu bezpieczeństwa 
brakuje nam całkiem sporo i ludzie 
powinni zdawać sobie z tego sprawę. 
Sukces w tej materii może przynieść 

nam wyłącznie cierpliwa, konsekwen-
tna i wspólna nasza praca. Wtedy je-
dynie pojawi się szansa na uchronie-
nie się przed czwartą falą pandemii, 
a w zasadzie na osłabienie jej skut-
ków – obniżenie liczby zachorowań 
i zgonów. To do nas przyjdzie, tyle że 
nie wiemy, z jaką siłą i dzisiaj już do-
cierają do nas niepokojące informacje 
z zachodniej Europy, Hiszpanii i Por-
tugalii o wzmożonej zachorowalno-
ści w tych krajach. Nie jestem prze-
cież wirusologiem, ale patrząc na to, 
co się dzieje, sądzę, że nie jesteśmy 
w stanie wyeliminować zupełnie epi-
demii, lecz działając mądrze może-

my ją choć częściowo zneutralizować. 
Widzieliśmy przecież skutki trzeciej 
fali pandemii, na własnej skórze od-
czuliśmy, co mo-
że wirus zrobić, 
ilu z nas straciło 
zdrowie lub ode-
szło na zawsze. 
Ponadto następ-
ny lockdown będzie mocnym ciosem 
dla wszystkich samorządów oraz i tak 
osłabionej gospodarki kraju. Dla wie-

lu firm będą to niestety ciosy nokau-
tujące, które doprowadzą do ich upad-
łości. Dlatego wszyscy powinniśmy 
dzisiaj stanąć na wysokości zadania, 
chronić siebie i współobywateli i bez 
ociągania szczepić się.

Żaden europejski kraj nie uzyskał 
jeszcze odporności zbiorowej, ale 
w Polsce ze szczepieniami jest nieste-
ty słabo. Są regiony gdzie wyszcze-
pialność oscyluje wokół 15 proc. i mi-
mo medycznych i rządowych apeli 
około połowa populacji kraju nie za-
mierza się zaszczepić. A czwarta fala 
już płynie, tylko nie wiadomo, czy bę-
dzie to prawdziwe tsunami, czy też ja-

kieś mniejsze zagrożenie. W każdym 
razie słyszymy często, że umierać bę-
dą na koronawirusa przede wszystkim 

ci, którzy się nie 
zaszczepili. 

–  Dla t ego 
dalej musimy 
uświadamiać lu-
dzi o tym, że 

zagrożenie nie minęło, i że war-
to skorzystać ze szczepionek, które 
są dzisiaj jedynym skutecznym spo-
sobem walki z pandemią – podkre-
śla Jakub Bronowicki. – Dobrze, że 
księża też włączyli się do propagowa-
nia szczepień, bowiem – tak jak już 
wspomniałem – tylko wspólne dzia-
łania mogą przynieść konkretne re-
zultaty. Wszyscy powinniśmy być za-
angażowani w budowaniu społecznej 
świadomości i wspólnego dobra.

Święto Plonów w Strzeszowie
W roku 2020 w większości pol-

skich gmin zrezygnowano z organi-
zowania imprez kulturalno-sportowo-

-rekreacyjnych. Tak samo działo się 
w gminie Wisznia Mała. W tym roku 
jest już inaczej, w niektórych gmi-
nach odbędą się dożynki i inne wy-
darzenia, w innych władze są bardziej 
ostrożne. Ta ostrożność samorządow-
ców nie powinna nikogo dziwić, po-
nieważ organizacja imprez pociąga za 

Budując wspólne dobro
sobą wcześniejsze angażowanie środ-
ków finansowych, a czasy są mocno 
niepewne. 

– Przyspieszyliśmy terminy pew-
nych wydarzeń, spotkań, pikników 
i festynów na otwartym terenie, i mam 
nadzieję, że uda nam się to zrea-
lizować – uśmiecha się wójt Jakub 
Bronowicki. – Planujemy też dożyn-
ki gminne 21 sierpnia w Strzeszowie, 
tak jak to miało być w roku ubiegłym, 
ale pandemia pokrzyżowała nasze pla-
ny. Jesteśmy to dłużni strzeszowskiej 
społeczności i jeśli epidemia nas nie 
powstrzyma, to tam będziemy w tym 
roku obchodzić Święto Plonów. Tym 
bardziej, że ludzie mają wielką potrze-
bę bycia ze sobą, co wzmacnia więzi 
między nimi. Po prostu chcemy wy-
chodzić z naszych domów i kontak-
tować się z innymi. Dlatego też wy-
gospodarowaliśmy niezbędne środki 
finansowe i organizujemy różne wy-
darzenia, oczywiście z myślą o wypo-
czynku wakacyjnym dzieci, ale także 
są to przedsięwzięcia skierowane do 
dorosłych mieszkańców gminy.

Ważne budowy ulic
Jest tajemnicą poliszynela, iż 

o rozwoju gminy świadczy realizacja 
inwestycji infrastrukturalnych. 

– W tej sferze się rozkręcamy, jed-
ne zadania kończymy, a drugie zaczy-
namy – wyjaśnia wójt Bronowicki. 
– W Ligocie Pięknej zakończyliśmy 
budowę ulic Sosnowej i Brzozowej, 
rozpoczynamy też realizację budo-
wy ulicy Kalinowej w Malinie i ulicy 
Wolności w Psarach.

HS (TS)

Wójt Jakub Bronowicki 

Święcenie wieńców w Szymanowie – rok 2019, ostatnie dożynkowe święto przed pandemią

W tym roku Święto Plonów odbędzie się 21 sierpnia w Strzeszowie, gdzie można podziwiać 
zabytkowy kościół pw. św. Jadwigi 

Urząd Gminy Wisznia Mała
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Krośnice

Urząd Gminy w Krośnicach 
ul. Sportowa 4 

56-320 Krośnice 

tel. 71 384 60 00 

fax 71 384 60 15 

sekretariat@ug.krosnice.pl

www.krosnice.pl

Rozmowa z wójtem gminy 
Krośnice ANDRZEJEM BIAŁYM

– W lutym tego roku odszedł 
Ryszard Szurkowski, najznakomit-
szy zawodnik w historii polskiego 
kolarstwa. To m.in. mistrz świata 
i zwycięzca Wyścigu Pokoju…

– …który w tamtych czasach był 
największym, najpopularniejszym 
i najbardziej prestiżowym wydarze-
niem kolarskim w Europie.

– Ryszard Szurkowski mocno 
związany był z gminą Krośnice.

– Mieszkał na terenie naszej gmi-
ny, w Świebodowie, i jest Honoro-
wym Obywatelem Gminy Krośnice. 
Chcę także podkreślić, iż corocznie 

organizujemy dwie edycje – wiosen-
ną i jesienną – rajdów rowerowych 
„Śladami Ryszarda Szurkowskie-
go”, które cieszą się niesłabnącym 
powodzeniem. Niestety, pandemia 
zaburzyła tę cykliczność.

– Ostatnio powstała też inicja-
tywa…

– …Stowarzyszenia Lions Club 
Poznań 1990, zmierzająca do utwo-
rzenia Muzeum Ryszarda Szurkow-
skiego, które będzie zlokalizowane 
w budynku Parku Wodnego „Kroś-
nicka Przystań” w Krośnicach. 
Pomysł ten – używając kolokwiali-
zmu – wyszedł od Krzysztofa Koza-
neckiego, jednego z założycieli sto-
warzyszenia. Były różne rozważania 

dotyczące umiejscowienia muzeum 
i pod uwagę brane były także duże 
miasta, np. Wrocław i Warszawa, ale 
w końcu stowarzyszenie zwróciło się 
do mnie. Chodziło przede wszyst-
kim o to, czy nasza gmina jest za-
interesowana tym, aby muzeum po-

wstało właśnie u nas i czy mamy na 
to możliwości lokalowe. Oczywiście 
byliśmy zaszczyceni tą propozycją, 
wytypowaliśmy na basenie miejsce, 
gdzie ma powstać Muzeum Ryszarda 
Szurkowskiego i moim zdaniem jest 
to dobra lokalizacja na taką placówkę. 
Podpisany został już list intencyjny 
– przez siostrę pana Ryszarda, panią 
Marię Halinę Szczepańską, Krzysz-
tofa Kozaneckiego i mnie. Lion Club 
Poznań 1990 zajmie się, projektem, 
dokumentacją techniczną, zinwen-
taryzowaniem wszystkich pamiątek 
– i to już się dzieje. Warto też pod-
kreślić, że – planując ostrożnie – mu-
zeum zostanie udostępnione zwie-
dzającym w pierwszym kwartale 
przyszłego roku. Powstanie placówka 
bardzo nowoczesna, która zapewne 
przyciągnie także młodzież. Muzeum 
będzie inspirowało oraz zachęcało do 
podejmowania inicjatyw sportowych 
i kulturalno-społecznych, propagowa-
ło zdrowy tryb życia i świetnie upa-
miętniało i upowszechniało dziedzi-
ctwo śp. Ryszarda Szurkowskiego.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Urodził się 12 stycznia 1946 roku w Świebodowie, zmarł 1 lutego 2021 roku 
w Radomiu. Syn Mariana i Marii z domu Dinwebel. Absolwent Akademii Wycho-
wania Fizycznego we Wrocławiu (1984), gdzie ukończył specjalizację trenerską 
(kolarstwo). Kolarz (173 cm, 75 kg), zawodnik LZS Milicz (debiut 1966), Radomiaka 
(służba wojskowa), Dolmelu Wrocław (1968-1978), FSO Warszawa (1979) i stołecz-
nego Poloneza (1979-1982). Członek kadry narodowej (1969-1980) i podopiecz-
ny trenerów: Ryszarda Swata, Mieczysława Żelaznowskiego i Henryka Łasaka. 

Był 12-krotnym mistrzem Polski w wyścigach szosowych, 7-krotnym wice-
mistrzem kraju i 8-krotnym brązowym medalistą mistrzostw Polski. To 3-krotny 
mistrz świata, z Barcelony, Granollers i Mettet, oraz srebrny medalista MŚ z Mont-
realu. Kilkukrotnie wygrał indywidualnie i drużynowo Wyścig Pokoju – I miejsce 
indywidualnie i I drużynowo (1970), I miejsce indywidualnie (1971), I miejsce indy-
widualnie i I miejsce drużynowo (1973), I miejsce indywidualnie (1975). W Wyści-
gu Pokoju przejechał 89 etapów, z tego w koszulce lidera 52 i wygrał 13 etapów. 

Olimpijczyk (1972, 1976). Wygrał wiele zagranicznych wyścigów, m.in.: Circuit 
de la Sarthe (1969), Wielka Nagroda Annaby (1971, 1979), Dookoła Bułgarii (1971), 
Dookoła Szkocji (1972), Tour du Limousin (1974), Dookoła Anglii (1974), Dookoła 
Dolnej Austrii (1977), Oster Radrennen (1978) i Dookoła Egiptu (1979). 

Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem kadry narodowej i olim-
pijskiej PZKol (1984-1988), z którą osiągnął wybitne wyniki, w tym: zwycięstwo 
Lecha Piaseckiego w Wyścigu Pokoju (1985) i zdobycie w tym samym roku przez 
tego zawodnika tytułu mistrza świata w wyścigu indywidualnym i srebrny me-
dal drużyny szosowej w Seulu (1988). Był też kierownikiem wyszkolenia PZKol 
(1997) i jego sportowym wiceprezesem. 

Poseł na Sejm PRL (1985-1989), twórca pierwszej w Polsce Zawodowej Gru-
py Kolarskiej „Exbud” w Kielcach (1988-1989), Klubu Sportowego „Szurkowski” 
w Warszawie (od 1991) i dyrektor polskiej części Wyścigu Pokoju. 

Najlepszy sportowiec kraju w plebiscycie czytelników „Przeglądu Spor-
towego” (1971, 1973). Zajął II lokatę (za Ireną Szewińską) w Plebiscycie na Naj-
lepszego Sportowca polski XX w. i został laureatem nagrody głównej Fair Play 
(1970). Współautor książek: „Kolarstwo”, „Być liderem” i „Rowerem do Europy”. 
Odznaczony m.in. 7-krotnie Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe 
i Krzyżami: Kawalerskim, Oficerskim, Komandorskim i Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski. 

„Byłem ciekawy tego, co się dzieje poza granicami mojej wioski i mojego 
powiatu, dlatego zacząłem jeździć na rowerze – powiedział kiedyś o sobie ge-
nialny samouk, który po raz pierwszy ujawnił swoje kolarskie predyspozycje, 
mając lat 22, i od razu wygrał wyścig przełajowy o mistrzostwo Polski (1968), po-
zostawiając w pokonanym polu kilku kadrowiczów, a część prasy witała sukces 
nowicjusza Ryszarda Szurkowskiego, nie znając nawet pisowni jego nazwiska.

W hołdzie wielkiemu kolarzowi

RYSZARD JAN SZURKOWSKI

Ryszard Szurkowski na rowerowym rajdzie swojego imienia w Krośnicach, rok 2016 

– Podpisany został już – przez siostrę pana 
Ryszarda, panią Marię Halinę Szczepańską, 
Krzysztofa Kozaneckiego ze Stowarzyszenia 
Lions Club Poznań 1990 i przeze mnie – list 
intencyjny w sprawie utworzenia w Krośnicach 
Muzeum Ryszarda Szurkowskiego – mówi wójt 
Andrzej Biały (w środku).

W Krośnicach co roku – wiosną i jesienią – odbywają się rajdy rowerowe „Śladami Ryszarda 
Szurkowskiego”, które cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Niestety, tę cykliczność zakłóciła 
pandemia. Na zdjęciu: start rajdu, 27 kwietnia 2019 roku
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Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 1

57-300 Kłodzko

tel. 74 865 75 23

fax 74 867 32 32

powiat@powiat.klodzko.pl

www.powiat.klodzko.pl

Ziemia Kłodzka to malowniczy 
region położony w południowo-
-zachodniej Polsce, w sercu 
Sudetów. Administracyjnie 
w większości należy 
do powiatu kłodzkiego. 
Słynie z górskich krajobrazów, 
bogatej historii, zabytków 
oraz licznych uzdrowisk, 
które przyciągają kuracjuszy 
z całego kraju i zagranicy. 

Turystyczne tradycje na tym 
terenie sięgają już XIX wieku. 
Powstały wtedy schroniska gór-
skie, pierwsze szlaki turystyczne 
oraz wieże widokowe pozwalają-
ce na podziwianie odległych pasm 
Sudetów. Współcześni turyści, po-
dobnie jak ci sprzed lat, odwiedzają 
Ziemię Kłodzką, by odkrywać uroki 
i tajemnice naszego regionu. 

Zwłaszcza lato sprzyja długim 
wędrówkom oraz aktywnemu spę-
dzaniu czasu na przykład dzięki jed-
nej z najnowszych atrakcji regio-
nu, jakimi są rowerowe singletracki. 
To jednokierunkowe wąskie ścież-
ki rowerowe położone na stokach, 
przygotowane tak, by w sposób dy-
namiczny, ale i bezpieczny przeje-
chać po wybranej przez siebie trasie. 
Pętle powstały w Górach Bardzkich, 
Górach Złotych, Górach Bialskich, 
Masywie Śnieżnika, Górach By-
strzyckich czy Stołowych w ramach 
projektu Singletrack Glacensis. Ich 

wielka popularność oraz doskonałe 
przygotowanie infrastruktury (miej-
sca postojowe, bramki oraz wygod-
ne trasy zjazdowe) przyciągają rze-
sze pasjonatów tego sportu, również 
rodziny z dziećmi. 

Miłośników górskich wędrówek 
z pewnością ucieszy fakt udostęp-
niania kolejnych wież widokowych, 
które kontynuują tradycję wież wido-
kowych istniejących przed II wojną 

światową. Powstały one dzięki 
współpracy partnerskiej z Czechami 
w ramach projektu „Czesko-polski 
szlak grzbietowy – część wschod-
nia” m.in. na Orlicy, 
Jagodnej, Czerńcu czy 
Kłodzkiej Górze. Ta 
ostatnia, o wysokości 
35 m, jest najwyższą 
wieżą widokową w Su-
detach i pozwala na ob-
serwację miejsc odle-
głych o ponad 100 km, 
m.in. Karkonoszy, Ma-
sywu Ślęży czy okolic 
Wrocławia i Opola. 

Sierpień na Ziemi 
Kłodzkiej sprzyja nie 
tylko aktywnej tury-
styce, ale też słynie 
z festiwali muzycz-
nych, które mają wie-
loletnie tradycje. Jed-
nym z najbardziej 
znanych,  za równo 

w kraju, jak i za granicą, jest dusz-
nicki Międzynarodowy Festiwal 
Chopinowski. Jego tradycja się-
ga pobytu Fryderyka Chopina 
w Dusznikach-Zdroju. Pierwszy 
koncert Chopina, z którego dochód 
przekazany został na rzecz osiero-
conych dzieci, odbył się w sierpniu 
1826 roku. W 120. rocznicę tego 
wydarzenia, 25 sierpnia 1946 roku, 
odbył się pierwszy koncert, który 

dał początek dzisiejsze-
mu Festiwalowi Chopi-
nowskiemu. W tym roku 
impreza miała miejsce 
w dniach 6-14 sierpnia
i przyciągnęła pianistów 
i melomanów z całego 
świata. Nie mniej waż-
nym festiwalem mu-
zycznym jest Festiwal 
Moniuszkowski, który 
od 1962 roku odbywa 
się w Kudowie-Zdroju 
i jest wielką atrakcją 
dla turystów i miesz-
kańców Ziemi Kłodz-
kiej. W tym roku or-
ganizatorzy zapraszają 
od 26 do 28 sierpnia. 

Warto również wspo-
mnieć o Festiwalu Mu-
zyki Organowej i Kame-
ralnej oraz Dolnośląskim 

Festiwalu Muzycznym, które propo-
nują koncerty muzyki kameralnej na 
najwyższym poziomie. Odbywają się 
przy tym w zabytkowych wnętrzach 

kościołów i pałaców, które odzyskują 
dawny blask.

Dla rodzin z dziećmi atrakcją 
są bezpłatne wakacyjne warsztaty, 
codziennie w innym miejscu po-
granicza kłodzkiego, realizowa-
ne w ramach projektu „Festiwal 
wrażeń”. Na terenie powiatu kłodz-
kiego można się wybrać w każdy 
poniedziałek do Muzeum Papier-
nictwa w Dusznikach-Zdroju, we 
wtorek do Podziemnej Trasy Tury-
stycznej w Kłodzku, w czwartek do 
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza 
Sudeckiego w Kudowie-Pstrążnej, 
a w niedzielę na Szlak Ginących 
Zawodów w Kudowie-Czermnej. 

Niesamowite widoki, atrakcje 
dla aktywnych i imprezy pełne wrażeń

Na zajęcia trzeba się wcześniej 
zapisać telefonicznie lub przez 
e-mail. Więcej informacji na stronie 
www.festiwalwrazen.pl.

Przy okazji weekendowego zwie-
dzania Kłodzka warto się wybrać na 
tradycyjnie odbywające się co roku 
w sierpniu Dni Twierdzy, wydarze-
nie nawiązujące do burzliwej histo-
rii miasta, lub wybrać się na plenero-
we spektakle Letniego VI Zderzenia 
Teatrów (19-21.08.2021).

Zapraszamy na Ziemię Kłodzką!
Opracowała: 

Martyna Trzaska 

Wydział Rozwoju, Promocji i Kultury 

Starostwo Powiatowe w Kłodzku 

(TS)

Twierdza Kłodzka

Dni Twierdzy Kłodzkiej
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 na komputerze    smartfonie    lub tablecie

MOŻNA NAS PRZECZYTAĆ
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Wieża widokowa na Kłodzkiej Górze
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X Sierpień z Komedią powoli 
zbliża się do końca… Był 
niezwykły, pełen emocji, 
bowiem i teatr straszliwie 
tęsknił za widzami, i tak samo 
widzowie tęsknili za teatrem. 
Miejmy nadzieję, że ta tęsknota 
już nie pojawi się, że teatralne 
życie wejdzie na mniej więcej 
normalną ścieżkę.

– Tęskniliśmy za sobą – uśmie-
cha się Wojciech Dąbrowski, współ-
dyrektor Wrocławskiego Teatru Ko-
media, opowiadając o odbytych już 
spektaklach Sierpnia. – My za widza-
mi, widzowie za nami… Ludzie sza-
leli w czasie przedstawień, te reakcje 
przeszły nasze wszelkie oczekiwania. 
Owacje na stojąco, radosny śmiech, 
nie możemy się wciąż tym nacieszyć. 

Ta reakcja publiczności wzrusza, po-
kazując przy tym, jak bardzo ludzie, 
po obu stronach sceny, spragnieni są 
wspólnej radości.

Ale wszystko, co piękne, 
szybko się kończy – już tyl-
ko dwa spektakle X Sierp-
nia z Komedią przed na-
mi: 21 i 23 sierpnia Boeing  
Boeing, Marca Camolet-
tiego opowieść o serco-
wych perypetiach, zależ-
nych od… rozkładu lotów! 
Wszystkie damy serca pi-
lota Maksa są stewardesami i każ-
da z nich sądzi oczywiście, że to ona 

jest tą jedną, jedyną...  
Boeing boeing to kla-
syka, superhit teatral-
ny na miarę ziemskiej 
teatralnej kuli, a do te-
go laureat Tony Award, 
czyli teatralnego Osca-
ra. I tę teatralną świet-
ność zespół WTK 
wspaniale pokazuje.

Podobnej k lasy 
spektaklem jest May-
day 2 (28, 29 sierpnia), 

sequel teatralnego hitu Rona Cooneya  
Mayday. Oto John Smith, londyński 
taksówkarz, posiadacz dwóch żon, 
dwóch mieszkań i dwójki nastolet-
nich dzieci. Oczywiście, rodziny się 
nie znają, ale… syn i córka poznają się  
w internecie i umawiają na randkę.  
A to dla Johna katastrofa. Bigamia tak, 
kazirodztwo – nie! Zaczyna się praw-

dziwe szaleństwo – teatral-
nie znakomite.

Sierpień z Komedią to 
było bardzo wyraziste wska-
zanie, jak potrzebny jest  
ludziom teatr – i to znako-
micie, że tak dobrze rozu-
mieją to i prezydent Wrocła-
wia Jacek Sutryk, i dyrektor 
Wydziału Kultury Urzędu 

Miejskiego Jerzy Pietraszek, którzy 
wsparli X Sierpień z Komedią.

A co dalej? 17 i 18 września cze-
kają nas przedpremierowe spektakle 
Judy: na końcu tęczy Petera Quiltera,  
a 19 września – premiera Judy… Ta 
tragikomiczna opowieść o ostatnich 
miesiącach życia Judy Garland to 
prawdziwie nowa droga znakomitego 
wrocławskiego teatru, droga ciekawa  
i pełna zaskoczeń. Takie są plany… Ale 
z planami bywa teraz bardzo różnie. 

– Cóż, być może czekają nas ko-
lejne pandemiczne ograniczenia, ale 
my mamy szalony pomysł – uśmiecha 

się Wojciech Dąbrowski. – Chcemy 
wpuszczać na spektakle tylko zdro-
wych i zaszczepionych… Tak zrobił 
Jurek Owsiak i chcemy iść jego śla-
dem. Rzuciłem w czasie spektaklu to 
hasło ze sceny, przyjęto je burzliwymi 
oklaskami. Warto dodać, 
że cały nasz zespół jest już 
zaszczepiony.

Warto też dodać jeszcze 
jedno – że realizacja „sza-
lonego pomysłu” spowo-
duje, iż tęsknota teatralna 
z obu stron sceny bardzo 
się zmniejszy. 

Jeśli więc wszystko będzie do-
brze, wrzesień stanie się miesiącem 
Judy Garland. A co dalej? 

– To prawda, że Judy… to nowa 
droga naszego teatru – przyznaje 
Wojciech Dąbrowski. – To tragiko-

media, czyli śmiech i łzy… Droga 
bardzo, bardzo niełatwa. 

I z tej drogi WTK skręci – w grud-
niu, jeśli oczywiście wszystko dobrze 
pójdzie, bo w dzisiejszym czasie to za-
strzeżenie jest konieczne. 

– Myślę o premierze  
mocno prześmiewczej  
Metody na wnuczka, kome-
dii Krzysztofa Kędziory, 
autora wystawionych przez 
nas Rubinowych godów  
– mówi Wojciech Dąbrow-
ski. – Metoda… to, podob-
nie jak Gody, prześmiewcze 

właśnie pochylenie się nad naszą polską 
współczesnością, tu i teraz. A do tego 
fantastyczne dwie role dla dwóch pań!

Przed nami nowy teatralny sezon  
– trzymajmy za niego kciuki!

Anita Tyszkowska

Tęskniliśmy za sobą

Ron Cooney „Mayday 2”

Marc Camoletti „Boeing boeing” 
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Przez ostatnie kilkanaście 
miesięcy nie mieliśmy 
możliwości oglądania Panoramy 
Racławickiej. 27 lipca dzieło 
Jana Styki i Wojciecha Kossaka 
ponownie udostępnione zostało 
publiczności.

Przez rok w Rotundzie, w któ-
rej pokazywana jest malarska bitwa 
pod Racławicami – zbrojne starcie 
wojsk dowodzonych przez Tadeusza  
Kościuszkę z wojskami rosyjskimi pod 
dowództwem Aleksandra Tormasowa, 
jakie miało miejsce 4 kwietnia 1794 
roku podczas insurekcji kościuszkow-
skiej – trwał remont. Był to III etap  
modernizacji zespołu budynków  
Panoramy Racławickiej. Samo płótno 
było w stanie bardzo dobrym. Dużo 
gorzej było z miejscem, w którym jest 
eksponowane.

– Przeszło trzydzieści pięć lat inten-
sywnej eksploatacji budynku Muzeum 
„Panorama Racławicka”, obecności  
w nim prawie jedenastu milionów  
gości – to musiało pozostawić ślad na 
kondycji tego wybitnego dzieła pol-
skiej architektury powojennej au-
torstwa Ewy i Marka Dziekońskich 
– mówił Piotr Oszczanowski, dyrek-
tor Muzeum Narodowego we Wroc-
ławiu. – Świadomość tego, że od 
końca XIX wieku ta wyjątkowa kre-
acja malarska, ale także swoisty po-
mnik polskiego patriotyzmu i przejaw  
dumy z odniesionego zwycięstwa, cie-
szy się tak wielkim uznaniem wszyst-
kich tych, którzy podziwiali Panora-
mę Racławicką we Lwowie, a dzisiaj 

we Wrocławiu, sprawiła, że podjęli-
śmy się niełatwego zadania przywró-
cenia temu monumentalnemu obrazo-
wi godnej go oprawy architektonicznej  
– dodał Piotr Oszczanowski.

Remont Rotundy udało się prze-
prowadzić dzięki wsparciu finansowe-
mu resortu kultury, pomocy płynącej  
z samorządu dolnośląskiego oraz 
dzięki wsparciu funduszy europej-
skich. Jacek Wasik, dyrektor Przed-
stawicielstwa Regionalnego Komisji  
Europejskiej we Wrocławiu, kiedy 
oglądał efekty prac, mówił, iż czuje 
radość z tego, że Komisja Europejska 
może pomóc przy realizowaniu takich 
przedsięwzięć jak Panorama Racła-
wicka, która jest jednym z pięciu du-

żych projektów, jakie Muzeum Naro-
dowe zrealizowało w ciągu ostatnich 
ośmiu lat dzięki pomocy z funduszy 
europejskich. 

Od poniedziałku 27 lipca potężne 
płótno (114 x 15 metrów) namalowa-
ne pod kierunkiem Styki i Kossaka 
mogą oglądać wszyscy chętni. Kilka  
dni wcześniej, 21 lipca, efekt prac mo-
dernizacyjnych w Rotundzie mogli 
obejrzeć dziennikarze, przewodnicy, 
zaproszeni goście. A był to dość szcze-
gólny dzień, bo właśnie 21 lipca 1946 
roku na stację Wrocław Brochów przy-
wiezione zostały bryty historycznego 

obrazu. Tamten lipiec, chociaż począt-
kowo optymistyczny, w dłuższej per-
spektywie nie był dla Panoramy Rac-
ławickiej szczęśliwy. Polityka co i rusz 
brała górę nad normalnością i chociaż 
budowa Rotundy (znakomity przykład 
brutalizmu w architekturze) rozpoczę-
ła się w drugiej połowie lat 50. ubie-
głego wieku, to płótno przedstawiają-
ce bitwę pod Racławicami pokazane 
zostało Polakom dopiero w roku 1985! 
Trudno w to uwierzyć, ale okazało się, 
że polski lud (aspekt klasowy nie został 
wzięty pod uwagę) z carską armią na-
wet na obrazach nie mógł zwyciężać…

Na szczęście lipiec tego roku jest 
dla obrazu Kossaka i Styki w peł-
ni szczęśliwą datą. Rotunda stała się 
obiektem nowoczesnym. 

– Prace przeprowadzone w bu-
dynku dotyczyły przede wszyst-
kim bezpieczeństwa i udostępnienia.  
System stałych urządzeń gaśniczych 
chroniących płótno został wymienio-
ny na instalację zraszaczową wyko-
rzystującą wysokociśnieniową mgłę 
wodną. Zainstalowany został nowy 
system sygnalizacji przeciwpoża-
rowej i nowe oświetlenie awaryjne, 
zapewniające bezpieczeństwo goś-
ciom i pracownikom. Funkcjonalność  

budynku poprawi także modernizacja 
instalacji c.o., elektrycznych, wentyla-
cyjnych i sieci okablowania struktu-
ralnego – mówi Adriana Muszyńska, 

inżynier kontraktu odpowiedzialna 
za remont.

– Największą radością jest fakt, 
że prace, które wykonywała dla nas  
firma Castellum, zostały na 
tyle dobrze zrobione, że dach 
nie będzie przeciekał, nie 
czekają nas niespodziewa-
ne wyłączenia prądu, a urzą-
dzenia gaśnicze nie włączą 
się samoczynnie – przeko-
nuje Romuald Nowak, kie-
rownik Muzeum „Panorama  
Racławicka”. 

No, a jeżeli już jesteśmy przy da-
chu Rotundy, to… Warto wiedzieć, 
że szkło służące do wykonania nowe-
go dachu budynku zakupione zostało  
w słynnej francuskiej wytwórni, która 
powstała w XVII wieku i której pierw-
szym zleceniem była produkcja szkła 
na potrzeby sali lustrzanej w pałacu 
w Wersalu. A pod koniec XX wieku  
z jej szkła zbudowano słynną pirami-
dę stojącą przed wejściem do Luwru.  
Na szczęście, w przeciwieństwie do 
Wersalu, w budynku Rotundy zmie-

Kościuszko byłby dumny

niono nie tylko dach, ale również grun-
townie przebudowane i wyremontowa-
no toalety.

Prace modernizacyjne w Rotun-
dzie Panoramy Racławickiej to tak-
że nowa aranżacja holu wejściowe-
go (zupełnie zmienił swój wygląd). 
Powstała nowa księgarnia. Wnętrze 
zostało w pełni dostosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Nowy  
charakter otrzymała mała rotunda,  

w której w formie mappingu na prze-
strzennej makiecie prezentowany jest 
przebieg bitwy pod Racławicami.  
Na panoramicznie zaaranżowanym 

ciągu naściennych ekranów 
wyświetlane są prezentacje 
multimedialne przybliżające 
postać Tadeusza Kościuszki 
i innych bohaterów bitwy,  
a także historię powstawania 
słynnego obrazu. W dużej 
rotundzie można wysłuchać 
nie tylko komentarza zna-
nego widzom do tej pory. 

Przygotowanych zostało kilka nowych 
ścieżek zwiedzania: malarska, lwow-
ska, panoramiczna i dla najmłodszych. 
Komentarz podstawowy jest dostępny 
w 18 językach. Nowością jest polski 
język migowy.

Z biletem do Panoramy Racławi-
ckiej można bezpłatnie zwiedzić wy-
stawy stałe Muzeum Narodowego  
we Wrocławiu, Muzeum Etnogra-
ficznego i Pawilonu Czterech Kopuł  
Muzeum Sztuki Współczesnej. A jest 
co oglądać.  (mnm)

Mała rotunda zupełnie zmieniła swoje oblicze. Przestrzenna makieta bitwy, panoramiczne ekrany, 
wirtualne gabloty… 

W dużej rotundzie pojawił się nowy sprzęt elektroniczny. Można wysłuchać nie tylko komentarza 
znanego widzom do tej pory. Przygotowanych zostało kilka nowych ścieżek zwiedzania 

Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego i Romuald Nowak, kierownik Muzeum „Panorama Racławicka” przed wejściem do budynku Rotundy

Komentarz dla zwiedzających jest też dostępny w języku migowym 
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Rynkowy 
bigos
»	Rewolucja energetyczna 

w Polsce wymaga inwestycji 
rzędu 1 bln zł i ponadpartyj-
nego porozumienia.
»	Na migrenę cierpi nawet 

3 mln Polaków. W Polsce żad-
na z dostępnych nowoczesnych 
metod leczenia migreny prze-
wlekłej nie jest refundowana.
»	90 procent zakażeń ko-

ronawirusem wykrywanych  
w stołecznym włoskim regio-
nie Lacjum dotyczy młodzieży, 
a średni wiek osób z infekcją 
spadł do 23 lat.
»	Brytyjski gitarzysta Eric 

Clapton oświadczył, że nie bę-
dzie występował na koncer-
tach, gdzie będą wymagane 
certyfikaty sanitarne zaświad-
czające o przyjęciu szczepienia 
przeciw COVID-19.
»	Trwa rewolucja tech-

nologiczna w branży księ-
gowej. E-faktury to pomysł  
Ministerstwa Finansów, który 
ma uszczelnić system podatko-
wy. W tej chwili jest na etapie 
projektu, ale od 1 października 
ma wejść jako rozwiązanie do-
browolne. Natomiast od 2023 
roku to rozwiązanie będzie już 
obowiązkowe i wówczas wszy-
scy podatnicy i przedsiębiorcy 
będą musieli korzystać z syste-
mu e-faktur. 
»	Jak podała „Rzeczpo-

spolita”, do historii przecho-
dzi „gierkówka” – czteropas-
mówka łącząca Śląsk z Łodzią  
i Warszawą, najbardziej obcią-
żona ruchem droga w Polsce. 
W sierpniu zniknie jej ostatni, 
siedmiokilometrowy fragment, 
który pozostał jeszcze w woje-
wództwie łódzkim. 
»	Crocsy (takie plastikowe, 

niezbyt eleganckie „człapaki”) 
przeżywają prawdziwy rene-
sans. Amerykański producent 
obuwia odnotował rekordową 
sprzedaż w wysokości 640 mln 
dolarów w ciągu trzech mie-
sięcy do 30 czerwca – prawie 
dwukrotnie więcej niż w tym 
samym okresie ubiegłego roku.
»	Rolniczy handel de-

taliczny ma zostać w Polsce 
uwolniony. Zniesione mają zo-
stać ograniczenia terytorialne 
sprzedaży.

Do rynkowego garnka zaglądał

Arek Wieczorek

Polscy przedsiębiorcy  
i ekonomiści chcą, aby rząd 
zharmonizował przedstawione 
w ostatnim czasie strategie, 
takie jak Polski Ład, Krajowy 
Plan Odbudowy czy założenia 
do ustawy budżetowej. 
Podkreślają przy tym,  
że niektóre ich elementy  
są ze sobą wręcz sprzeczne. 

Sprzeczność przedstawionych 
strategii gospodarczych wynika 
m.in. ze skomplikowania systemu 
podatkowego w Polsce. Tymczasem 
kolejne przepisy tylko zniechęcają 
firmy do inwestowania, a ludzi do 
podejmowania dodatkowej pracy. 
Ekonomiści apelują więc o uprosz-
czenie systemu i zwiększenie jego 
neutralności. Odpowiednia reforma 
mogłaby pobudzić rynek.

Przepisy powinny być neutralne
– Z punktu widzenia gospodarcze-

go system podatkowy przede wszyst-
kim powinien minimalizować nega-
tywny wpływ podatków na wzrost 
gospodarczy, czyli nie zakłócać bodź-
ców do tego, żeby ludzie pracowa-
li, inwestowali, a firmy rosły – mówi 
agencji informacyjnej Newseria Biznes  
dr Aleksander Łaszek z Towarzystwa 
Ekonomistów Polskich. – Najważniej-
sze, żeby przepisy były możliwie neu-
tralne. System nie powinien też być 
zbyt skomplikowany ani zbyt zmienny.

Jak podkreślił ekspert podczas de-
baty „Proste podatki”, zorganizowanej 
przez Pracodawców RP i Towarzy-
stwo Ekonomistów Polskich, chodzi  
o to, by sposób pobierania podatków 
nie zniechęcał do podejmowania pro-
duktywnych działań. Impulsem do 
zorganizowania spotkania były pro-

Do 2050 roku z powodu niskiej 
dzietności liczba ludności Polski 
zmniejszy się o 4,5 miliona.  
Skuteczność Strategii 
Demograficznej  
może być niewielka 

Polska już od 1998 roku notuje 
zbyt niski współczynnik dzietności 
kobiet. Również niepewność zwią-
zana z SARS-CoV-2 wpłynęła ne-
gatywnie na plany prokreacyjne czę-
ści potencjalnych rodziców, co – jak 
wynika z projektu Strategii Demo-
graficznej – najprawdopodobniej  
w pełni objawi się w tym roku w po-
staci spadku urodzeń. Ten trend ma 
zahamować opublikowany w czerw-
cu projekt Strategii Demograficznej 
2040, jednak skuteczność tego typu 
polityk w krajach Europy Zachodniej 
jest aktualnie niewielka.

– Na świecie istnieje wiele modeli 
polityki demograficznej, ale zasadni-
czo są one do siebie podobne. Przede  
wszystkim próbuje się wspierać 
dzietność zasiłkami czy ulgami po-
datkowymi. Efekty tej polityki za-
zwyczaj są dość mizerne. Ona poma-
ga raczej – zwłaszcza w zachodnich, 
bogatych państwach, które mają  
w budżecie dużo pieniędzy na te-
go typu działania – mówi Jarema  
Piekutowski, główny ekspert ds. spo-
łecznych Nowej Konfederacji.

Demografia jest bolączką nie tyl-
ko Polski, ale też innych krajów UE 
i większości rozwiniętych państw 
świata. Katastrofalna sytuacja jest 
np. dzisiaj w Japonii i Korei Połu-
dniowej. Rządowa Strategia Demo-
graficzna zauważa, że w ostatniej 
dekadzie wiele krajów Europy Środ-
kowo-Wschodniej (Rumunia, Cze-
chy, Węgry, Słowacja) zanotowało 
wzrosty dzietności. Odmienny trend 
widać w krajach Europy Zachodniej, 
np. w Holandii, Belgii, Irlandii czy 
Francji, która przez dekady należała 
do liderów dzietności.

– Skuteczne są takie działa-
nia państwa, które powodują, że 
zmniejsza się różnica między moż-
liwościami a aspiracjami społe-
czeństwa – mówi ekspert Nowej 
Konfederacji. – Chodzi o to, żeby 
państwo nie przeszkadzało, a tam, 
gdzie trzeba lub można, pomaga-
ło w rozwoju gospodarczym. Aby 
próbowało konsekwentnie i długo-
terminowo zaradzić problemowi 
mieszkaniowemu. Kolejna sprawa 
to korzystne opodatkowanie, które 
sprawia, że w kieszeni zostaje wy-
starczająco dużo pieniędzy z pracy. 
W Polsce jest słabo opodatkowany 
majątek, mocno opodatkowana jest 
praca. Chodzi też o to, żeby ludzie 
poczuli się stabilnie. 

(int)

Potrzebna 
jest podatkowa rewolucja

Gdzie te dzieci?

pozycje zawarte w Polskim Ładzie, 
który zdaniem tych organizacji nie 
tylko nie jest uproszczeniem systemu 
podatkowego, lecz generuje też kolej-
ne ulgi wyrównawcze, co sprawia, że 
w przekonaniu ekonomistów stanowi 
krok do tyłu. 

Ulgi komplikują system
– W tej chwili w systemie podat-

kowym mamy bardzo dużo różnych 
ulg i preferencji, które, po pierwsze, 
bardzo komplikują system podatko-
wy, po drugie, napędzają konflik-
ty między administracją podatkową  
a podatnikami, i po trzecie, sprawiają, 
że firmy nie myślą o tym, jak rozwijać 
swój biznes, jak być wydajnym, tyl-
ko o tym, jak dopasować się do prze-
pisów podatkowych – argumentuje 
przedstawiciel TEP. – Bardziej neu-
tralne przepisy podatkowe, z mniejszą 
liczbą ulg, ale też niższymi stawka-
mi podatkowymi sprawiałyby, że fir-
my koncentrowałyby się na wzroście,  
a nie na szukaniu luk w systemie  
podatkowym.

Preferencje i ulgi dla firm niena-
stawionych bezpośrednio na badania 
i rozwój hamują rozwój gospodarczy, 
zamiast go napędzać. Jak podkreśla 
ekspert TEP, podatki bezpośrednie  
w Polsce są wprawdzie niskie, ale  
za to składki na ubezpieczenia społecz-
ne są wysokie, podobnie jak w Esto-
nii, Czechach, Rumunii czy Słowenii. 
Po drugiej stronie znajdują się Dania, 
Szwecja i Irlandia. To obciąża przede 
wszystkim płace pracowników.

Szukanie dobrych rozwiązań
Z kolei w systemie VAT skom-

plikowany system ulg wymusza wy-
soką stawkę podstawową, a ponadto 
powoduje, że Polska jest na trzecim  
w Europie miejscu (po Cyprze  
i Hiszpanii) pod względem ubytku 
przychodów podatkowych z powodu 
obniżeń stawki podstawowej. W kon-
sekwencji stawka ta musi być odpo-
wiednio wysoka. Jesteśmy też na dru-
gim po Bułgarii miejscu w UE pod 
względem czasu, jaki przedsiębiorca 
musi poświęcić na rozliczenie podat-
ków (mimo wielu ułatwień, jakie na-
stąpiły w ostatnich kilku latach). To 
zaś hamuje rozwój firm, które zresztą 
skomplikowane regulacje podatkowe 
wskazują jako barierę w działalności.

– Cały czas jesteśmy biedniejsi od 
krajów Europy Zachodniej, a nasze 
społeczeństwo się starzeje, więc mu-

simy szukać tych pól, gdzie możemy 
osiągnąć szybszy wzrost gospodarczy. 
Jednym z takich obszarów jest właś-
nie system podatkowy – tłumaczy 
Aleksander Łaszek.

Ekonomiści proponują komplekso-
we podejście do reformy podatkowej 
w Polsce. Jednym z jej elementów po-
winno być właśnie zwiększenie neu-
tralności systemu podatkowego, co 
wymaga przeglądu i likwidacji nie-
których ulg i preferencji. Innym po-
stulatem jest jasne rozróżnienie po-
datków i składek, a także przesunięcie 
części obciążeń podatkowych z pra-
cy na konsumpcję, nieruchomości  
lub kwestie środowiskowe.

Kobiety nie chcą pracować
– Chodzi z jednej strony o wciąg-

nięcie osób biernych zawodowo na 
rynek pracy, z drugiej strony o usu-
nięcie barier dla firm do wzrostu i in-
westycji – wyjaśnia ekonomista TEP.  
– Jak opodatkowujemy pracę, to ludzie 
mniej pracują, jeżeli opodatkowujemy 
emisję CO2, to firmy i gospodarstwa 
domowe starają się mniej emitować, co 
ma zarówno pozytywne skutki dla śro-
dowiska, jak i mniej negatywne skut-
ki dla całej aktywności gospodarczej.

Jak podkreślił w swojej prezen-
tacji Maciej Albinowski z Instytutu 
Badań Strukturalnych, obowiązujący 
w Polsce system podatkowy charak-
teryzuje się niewielką progresją po-
datkową i wysokim obciążeniem po-
datkowo-składkowym osób najmniej 
zarabiających. Ponadto zróżnicowa-
nie naliczania składek na ubezpiecze-
nia społeczne w zależności od typu 
umowy zachęca do arbitrażu podat-
kowego. Analiza IBS wykazała, że 
zwiększenie progresji systemu podat-
kowego zaktywizowałoby osoby nie-
aktywne zawodowo, a także wpłynęło 
na wydłużenie czasu pracy zatrudnio-
nych w niepełnym wymiarze godzin.

Taka reforma stanowiłaby istotny 
bodziec do zwiększenia aktywności 
zawodowej ok. 2,85 mln osób, których 
płace netto by wzrosły, a negatywny 
wpływ miałaby na grupę ok. 220 tys. 
osób. Podaż pracy w Polsce kształtu-
je się poniżej średniej w UE, zwłasz-
cza wśród kobiet. W 2019 roku współ-
czynnik aktywności zawodowej kobiet  
w wieku 20-64 lat wyniósł 67,7 proc. 
na tle średniej w UE – 72,9 proc.,  
a współczynnik aktywności mężczyzn 
to 83,2 proc. na tle średnio 84,6 proc.  
w UE.  (new-inf)
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Jedną z bardzo ważnych funkcji 
ogrodów zoologicznych, 
pewnie nawet najważniejszą, 
jest edukacja. To pojęcie 
bardzo szerokie, ale mówiąc 
najkrócej, chodzi o wyrobienie 
postawy proekologicznej oraz 
szacunku dla otaczającego nas 
świata przyrody.

Działania edukacyjne wrocław-
skiego ogrodu zoologicznego kie-
rowane są głównie do dzieci i mło-
dzieży, chociaż z moich obserwacji 
wynika, że potrzeba dotyczy także 
osób dorosłych. Należy mieć nadzie-
ję, że dzieci – młodsze i starsze –  
przekażą rodzicom i dziadkom 
to, co najważniejsze, a co dotyczy 
otaczającego nas świata przyrody. 
Przyrody, której jesteśmy integral-

na częścią. Edukatorzy z działają-
cego na Mazowszu Towarzystwa 
Przyrodniczego „Bocian” słusz-
nie akcentują, że trudno wyobra-
zić sobie skuteczną i długofalową 
ochronę przyrody bez jej społecznej 
aprobaty, a także bez zmiany osobi-
stych postaw i stosun-
ku do przyrody. Edu-
kacja przyrodnicza  
i ekologiczna jest więc 
nieodzownym ele-
mentem wszystkich 
prowadzonych programów ochrony 
gatunków i siedlisk.

Zoo we Wrocławiu sporo dzia-
łań oświatowo-wychowawczych łą-
czy z egzotycznymi zagrożonymi  
gatunkami zwierząt. Ale nie tylko! 
Ogród jest też inicjatorem i organi-
zatorem akcji „Dzikie w mieście”. 

To kampania, która rozpoczęła się 
wiosną, ale mam wielką nadzie-
ję, że trwać będzie cały czas. Jak 
mówią jej organizatorzy, w tej ak-
cji chodzi o to, by uświadomić 
nam wszystkim, że człowiek cały  
czas wkracza na terytoria dzikich 

zwierząt (rozbudo-
wa miast, budowa fa-
bryk…). Miasto jest 
przestrzenią, w której 
człowiek musi usza-
nować prawa innych 

stworzeń. Oczywiście wszystko 
odbywać się musi z zachowaniem 
zdrowego rozsądku, bo każdy eks-
tremizm – również ten ekologiczny –  
jest dość niebezpieczny.

W ramach akcji „Dzikie w mie-
ście” jej organizatorzy apelują o bu-
dowanie miast przyjaznych dla ro-

ślin i zwierząt.  
W apelu publi-
kowanym m.in. 
na stronie wroc-
ławskiego ogro-
du piszą: „Bu-
dujmy  m ia s t a 
przyjazne dla ro-
ślin i zwierząt.  
Sposób, w jaki 
projektujemy mia-
sta, brukujemy  
i betonujemy każ-
dy metr ziemi  
i przycinamy rów-
no trawniki, sa-
dz imy k rzewy 
czy rośliny, kie-
rując się tylko ich 
funkcjona lnoś-
cią i estetyką, nie 
sprzyja bioróż-

Inna twarz ogrodu
norodności. Urbaniza-
cja zmienia środowisko 
naturalne, czyniąc je 
sztucznym. Taki rozwój 
zagraża naszemu ka-
pitałowi naturalnemu, 
różnorodności biolo-
gicznej, jakości powie-
trza i wody. A to naraża 
nas na zanieczyszcze-
nia, fale upałów i cho-
roby. Ale my, miesz-
kańcy miast, mamy na 
to wpływ. Tylko musi-
my dowiedzieć się, jak 
tej supermocy używać.  
Bo naprawdę warto!”.

„Dzikie w mieście”  
to kampania ,  k tó -
ra uczy, co robić, gdy 
spotkamy dzika, sar-
nę, nietoperza, kunę… 
Bo nasze ludzkie drogi 
i ścieżki dzikich zwie-
rząt coraz częściej się 
przecinają.

Jedną z inicjatyw tej 
akcji edukacyjnej było 
postawienie w pierwszej połowie 
lipca we Wrocławiu pierwszych ho-
telików dla owadów. Pojawiły się 
one w centrum stolicy Dolnego Ślą-
ska, na terenach zielonych 
przy centrum handlowym 
Wroclavia. Przyrodnicy 
mówią, że takie miejsca 
są bardzo ważne dla za-
pylaczy i innych owadów, 
których populacja z roku 
na rok maleje. 

W pobliżu tych niety-
powych hoteli rosną od-
powiednie dla owadów zapylających 
rośliny, czyli takie, które kwitną, 
dając pyłek i nektar, m.in. bluszcz 
znajdujący się na fasadzie budynku, 
oraz lipy i laurowiśnie. Warto do-
dać, że na terenie samego centrum 

Wroclavia znajduje się łącznie aż  
6 tys. mkw. zieleni. 

– Staramy się jak najszerzej sto-
sować zasadę poszanowania śro-

dowiska natura lnego  
i działać odpowiedzialnie. 
Zgodnie z naszą strategią 
„Better Places” chcemy 
przyczynić się do działań 
na rzecz bioróżnorodno-
ści. Liczymy, że do na-
szych hoteli szybko spro-
wadzą się nowi lokatorzy, 
którzy będą mieć pozy-

tywny wpływ na Wrocław i jego 
bioróżnorodność. To z pewnością 
nie ostatnie proekologiczne działa-
nie Wroclavii – mówi Anna Kula, 
rzecznik prasowy centrum. 

(mm)Nasze ludzkie drogi i ścieżki dzikich zwierząt coraz częściej się przecinają 

W centrum Wrocławia powstały hotele dla owadów 

F
O

T
. T

O
M

A
S

Z
 M

IA
R

E
C

K
I

F
O

T
. E

R
IK

-M
cL

E
A

N

W NUMERZE

Krośnice 11

Międzybórz 7

Polanica-Zdrój 9

Starostwo Powiatowe w Kłodzku 12

Starostwo Powiatowe w Oławie 6

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 5

Strzegom 8

Wisznia Mała 10

Wrocław – Narodowe Forum Muzyki 4

Wrocław – Panorama Racławicka 14


