
Lesław Miller 

T
en tekst pisałem 25 stycz-
nia 2022 roku, kiedy Mi-
nisterstwo Zdrowia poin-

formowało o 36 995 nowych po-
twierdzonych przypadkach zaka-

żenia koronawirusem SARS-CoV-
2. Resort przekazał, że zmarły 252 
osoby chorujące na COVID-19. 
Od początku pandemii w Polsce 
potwierdzono 4 584 360 infekcji. 
Zmarło 104 097 osób. 

To jest przerażające, codzien-
nie wzrasta liczba osób chorują-
cych na koronawirusa, a co gorsze, 
bardzo dużo umiera.  

Przypadki śmiertelne zdarza-
ją się prawie wyłącznie osobom, 
które się nie zaszczepiły. Trudno 
zrozumieć kretyństwo anty-

szczepionkowców. Przecież wie-
dzą, że z tą chorobą nie ma żar-
tów, że mogą się od kogoś 
zarazić nawet na ulicy, a potem 
szpital i cmentarz. Czy tego na-
prawdę chcą? 

Choroba nie dotyczy pojedyn-
czych osób. Zarażony zagraża in-
nym, bo może ich zakazić. Dlate-
go należy przestrzegać obowiązku 
noszenia maseczek, częstego my-
cia rąk i  zachowania odległości 
między osobami. 

To tylko teoria, bo w praktyce 
te zasady są masowo łamane. Ileż 
osób spotyka się bez maseczek 

w tramwajach, autobusach, skle-
pach, lokalach gastronomicznych, 
biurach. Policjanci tego nie kon-
trolują, bo jest ich w kraju za mało. 
Mogliby chociaż od czasu do cza-
su wymierzać wysokie mandaty. 
Sposób ten, w stosunku do pira-
tów drogowych, zaczyna się 
sprawdzać. Rozwiązanie proble-
mu pandemii należy do rządu. 

Władze winny wprowadzić obo-
wiązkowe, a nawet wręcz przymu-
sowe szczepienie wszystkich oby-
wateli. Powie ktoś, że mamy 
demokrację, nie można nikogo do 
niczego zmuszać. Ale tu chodzi 
o konieczność wyższego rzędu, bo 
nic nie jest ważniejsze od życia 
i zdrowia ludzi. Im prędzej władze 
to zrozumieją, tym lepiej!

R
ozporządzeniem Rady Ministrów, 1 stycznia 
2022 roku powstało 10 nowych miast w Pol-
sce. 78 934 Polaków zasnęło we wsi, a obu-

dziło się w nowej rzeczywistości. Najwięcej zmian 
jest w województwie mazowieckim, gdzie pojawiły 
się trzy nowe miasta, a  także w  województwie 
łódzkim – dwa nowe miasta. 

Od 1 stycznia miastami stały się: 
• Pruszcz – w powiecie świeckim, w woj. kujawsko-

pomorskim 
• Izbica – w powiecie krasnostawskim, w woj. lubel-

skim 
• Lutomiersk – w  powiecie pabianickim, w  woj. 

łódzkim 

• Bolimów, w powiecie skierniewickim, w woj. łódz-
kim 

• Cegłów – w powiecie mińskim, w woj. mazowiec-
kim 

• Nowe Miasto – w powiecie płońskim, w woj. ma-
zowieckim 

• Jedlnia-Letnisko – w powiecie radomskim, w woj. 
mazowieckim 

• Iwaniska – w powiecie opatowskim, w woj. świę-
tokrzyskim 

• Olsztyn – w powiecie częstochowskim, w woj. ślą-
skim 

• Kaczory – w powiecie pilskim, w woj. wielkopol-
skim.

Urząd Miasta i Gminy Kaczory – czytaj str. 8–9
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10 nowych miast w Polsce

Wirus naciera, coraz więcej ludzi choruje 
i umiera, a szczepienia nie są  

artykułem pierwszej potrzeby



Dlaczego oni mnie nie lubią 
 

Mam nieodparte wrażenie, że władza mnie nie lubi. Chwilami wydaje mi się, że oni wręcz 

uwzięli się na mnie. No bo jest tak: jakby na złość akurat moje leki przestali refundować i teraz 

muszę za nie płacić prawie dwa razy więcej. Dopłaty z „tarczy” chyba specjalnie wyliczyli do-

kładnie tak, żebym się na nie nie załapał. Zarabiam za dużo, żeby liczyć na jakąkolwiek po-

moc i dużo za mało, żeby poradzić sobie z szaleńczo galopującymi cenami. Dodali mi 8 zł, 

ale inflacja, której władza nie zauważa, trąbiąc o masowych podwyżkach płac, zżera pięć 

razy więcej. Na planowany zabieg, na który czekam dwa lata, nie mam już co liczyć, bo jak 

tylko zbliżył się mój termin, to od razu przemianowali ten szpital na covidowy. Inne placówki 

proponują mi zabieg za kolejne dwa lata, jednak pod warunkiem, że nie będzie pandemii. 

Czyli na Święty Nigdy, bo w jaki sposób ma się skończyć epidemia, jeśli dla partii rządzącej 

ważniejsze od mojego zdrowia i życia jest kilka głosów poparcia w Sejmie oraz sylwester z Ze-

nkiem w Zakopanem. Obawiam się, że jeśli zachoruję na COVID, to też zabraknie dla mnie 

miejsca w szpitalach, zablokowanych przez ulubieńców władzy, którzy nie zaszczepili się, bo 

nie, albo dlatego, że w zastrzyku ukryte są złowrogie chipy, fragmenty zwłok abortowanego 

dziecka czy też zalążki straszliwej choroby poszczepiennej, która ujawni się po latach i zdzie-

siątkuje ludzkość naszej planety. A na dokładkę – póki nie trafi mnie szlag – będę musiał do-

płacać z moich podatków do leczenia z głupoty ludzi, którzy w imię wolności walczą o prawo 

do zarażania innych i rozsiewania wirusa, paradując w tłumie bez ochronnych masek.  

Mogę przywołać jeszcze mnóstwo dowodów, że władza wręcz mnie nie cierpi, że robi mi na 

złość i że mój los guzik obchodzi rządzących. A przecież nie zasłużyłem sobie na tak podłe 

traktowanie i jak każdy lubię być lubiany. Wobec takiej rażącej niesprawiedliwości byłbym 

się załamał, gdyby nie moja małżonka, która z właściwą sobie przenikliwością spytała: – 

A właściwie to kogo oni lubią? I od razu poczułem się jak po szklaneczce domowej coca-coli 

podwójnie filtrowanej. No bo faktycznie: 

Oni nie cierpią lekarzy, bo medycy tak się wymądrzają, jakby znali się na zdrowiu lepiej od 

polityków, a w dodatku bezczelnie żądają, żeby im płacić za nadgodziny i covidowe ryzyko. 

Nienawidzą kobiet, które zamiast siedzieć w domach przy garach i dzieciach, szwendają się 

po ulicach i wykrzykują brzydkie słowa. 

Nie tolerują nauczycieli, którzy, zdaniem ważnego urzędnika Kancelarii premiera, powinni 

zostać „dobici i poniżeni falą hejtu”. Na zdrowy rozum nie wiadomo, czemu ludzie władzy aż 

tak nienawidzą pedagogów. Może ci spośród rządzących, którzy pobrali jakieś nauki, odrea-

gowują dziś swoje szkolne porażki, a ci, którzy zakończyli edukacyjną przygodę na wczesnym 

etapie, rewanżują się za liczne pały i godziny spędzone w oślich ławkach? 

Ale co tam nauczyciele. Partia władzy nie znosi także dzieci! Czort wie za co ukrzywdziła je 

najpierw nowym Rzecznikiem Praw Dziecka, a potem ministrem Czarnkiem. 

PiS nie cierpi też naukowców, a w szczególności profesorów, z wyjątkiem tych kilku, którzy 

postanowili zrobić karierę na „dobrej zmianie”. Najbardziej nie lubi tych, których powołał do 

gremiów doradczych i którzy zamiast się cieszyć z awansu i przytakiwać, pozwalają sobie 

nie doradzać tego, co chce akurat robić władza. 

Rządzący z obrzydzeniem traktują dziennikarzy (nie mylić ich z funkcjonariuszami pionu pro-

pagandy PiS), bo nie dość, że pismaki z wolnych mediów coraz częściej nie dają sobie wcisnąć 

kłamstw, nie dość, że zadają bezczelne pytania, to sami znajdują na nie odpowiedzi, często 

takie, które kompromitują władzę. 

Ludzie władzy z odrazą odnoszą się do niepokornych sędziów, adwokatów i prokuratorów, 

którzy pokrzykują o deptaniu konstytucji i nie rozumieją, że o tym, co jest prawem, stanowi 

władza, a nie kodeks. 

No i oczywiście nie lubią opozycji, z definicji oraz za to, że nawołuje Polaków, by myśleli sa-

modzielnie.  

* * * 

Przebiegłem myślą wiele jeszcze profesji i nie znalazłem żadnej cieszącej się sympatią PiS. Bo 

ta władza nienawidzi nie tylko słabych, których może bezkarnie poniżyć, ale także silnych 

(jak na przykład służb specjalnych czy werbalnie hołubionych górników), których w rzeczy-

wistości nienawidzi, a nienawidzi, bo się ich boi.  

Przyznam, że w licznym gronie znienawidzonych czuję się lepiej. Powiem więcej: wcale nie 

chcę być lubiany przez PiS.

Wojciech W. Zaborowski 

N
owy rok 2022 nabiera 
rozpędu, co nowego przy-
niosą kolejne dni światu 

i  Polsce? To pytanie bardziej do 
wróżbity, bo nawet politolodzy nie 
są w  stanie przewidzieć, co też 
wydarzyć się może i raczej mówią 
o  możliwych alternatywach. Na 
naszym polskim podwórku  inte-
resująca wydaje się dyskusja na 
temat przyszłości rządu. Upadnie, 
czy przetrwa? Będą przyśpieszone 
wybory czy też raczej nie? 

I właśnie na marginesie owej 
wymiany życzeń i poglądów  na 
wspomniany temat warto zasta-
nowić się nad stosunkiem społe-
czeństwa do rządzących naszym 
krajem. Nie tylko rządzących ak-
tualnie, ale również w przeszłości, 

a nawet i w przyszłości. Dadzą się 
bowiem zauważyć pewne prawid-
łowości. Anglicy kochają swoją 
monarchinię, Niemcy, krytyczni 
nieraz wobec kanclerza, szanują 
urząd. A my? O miłości, niezależ-
nie od tego, kto rządzi, mowy ra-
czej nie ma, o szacunku – gdy czy-
ta się obelżywe i obraźliwe teksty 
w mediach społecznościowych lub 
słucha wypowiedzi części polity-
ków – .też raczej nie ma co wspo-
minać. 

Ktoś niezorientowany, czyta-
jąc wspomniane wyżej teksty, po-
myśleć mógłby, że rządzą nami 
przestępcy, którzy siłą przejęli 
władzę nad krajem. Podobnie, 
czytając komentarze zwolenni-
ków obecnej ekipy, można byłoby 
pomyśleć, że przestępcza to była 
właśnie ekipa poprzednia. A skoro 
to z tych ekip de facto formowany 

byłby w wypadku nowych wybo-
rów przyszły rząd, wynika jasno, 
że  mielibyśmy nadal kryminalis-
tów na czele państwa. Po co więc 
wybory, skoro czy tak, czy tak, de-
mokratyczne społeczeństwo wy-
bierze kryminalistów? 

Celowo przesadziłem! Oczy-
wiste, że zawsze i w każdym rzą-
dzie mogą się trafić parszywe 
owce, ale są to wyjątki, nie reguła. 
U nas wolność słowa doprowadzi-
ła do tego, że brakuje poczucia 
odpowiedzialności za słowo u pi-
szących i prezentujących publicz-
nie swe poglądy. Oddzielnym pro-
blemem jest również brak kultury 
wypowiedzi i to nawet u ludzi za-
wodowo wykształconych. 

I to, a nie różnice w poglądach, 
najbardziej  nas różni od  Europy 
Zachodniej. Oby ten rok coś 
zmienił!

W Chełmie oddano do użyt-
ku nowy pas startowy wraz z in-
frastrukturą na tamtejszym lotnis-
ku. Uwieńczeniem uroczystości 
był pokaz lotniczy w wykonaniu 
pilotów – instruktorów miejsco-
wej Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej oraz sił powietrznych 
Wojska Polskiego. 

Droga startowa o sztucznej na-
wierzchni o długości 1020 krawę-
dzi, progu i końca drogi startowej 
oraz system PAPI (tj. wskaźnik 
ścieżki podejścia) została wyposa-
żona w oświetlenie nawigacyjne do 
lądowania w  obu kierunkach. 

W ramach inwestycji został także 
wybudowany darniowy pas drogi 
startowej o wymiarach 800 x 50 m 
oraz heliport wraz z oświetleniem 
nawigacyjnym, a także drogi koło-
wania łączące drogę startową 
z płytą przed hangarem, stacją pa-
liw oraz heliportem. Wszystkie 
te elementy tworzą całość całego 
systemu, niezbędnego do zapew-
nienia bezpieczeństwa w  trakcie 
wykonywania operacji lotniczych, 
w tym także nocą.  

*** 

Ponad dwa miliony złotych wy-
dała w 2021 roku gmina Pszczyna 

na inwestycje w placówkach oświa-
towych. Największe z zaplanowa-
nych zadań to budowa przedszkola 
w  Studzienicach. Nie zabraknie 
również mniejszych przedsięwzięć, 
choć nie mniej istotnych z punktu 
widzenia edukacji i  aktywizacji 
dzieci oraz młodzieży.  

Rozbudowano szkołę nr 2 
w  Pszczynie, zbudowano salę 
gimnastyczną wraz z  szatniami 
w szkole w Porębie, doposażono 
place zabaw, sporządzono doku-
mentację projektową na budowę 
przedszkoli w Czarkowie i Stu-
dzienicach. 

2 Felietony i aktualności

Moje Jan  
Kowalski
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Kochać każdy rząd?  

Wiadomości z kraju

 

Z głębokim żalem  zawiadamiamy, że 21 stycznia 2022 roku zmarł,  

po ciężkiej chorobie, w wieku 57 lat 
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W latach 1992–2001 w redakcji „Słowa Polskiego”, 2001–2002 z-ca 
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3Kultura

T
o na pewno jedyna taka 
placówka w Europie, a kto 
wie czy nawet nie na świecie. 

Mamy na myśli Muzeum Romów 
w Tarnowie. Ukazuje kulturę i his-
torię Romów, którzy licznie za-
mieszkiwali rejony Tarnowa i zresztą 
nadal związani są z tym miastem. 
Przy okazji zwiedzania dowiadujemy 
się, że Cyganie pochodzą z  Indii, 
co może zaskoczyć. 

Ekspozycja zawiera barwne 
romskie stroje, wróżącą Cygankę 
i obozowisko. Z tyłu na podwórzu 
muzeum są malownicze wozy ze 
sławnych cygańskich taborów. 
Z muzeum związane są organizo-

wane co roku imprezy: – Rytmy 
roku – Cygańskie lato – Tabor Pa-
mięci Romów – Cygańska jesień.  

Romskie wozy co roku wyru-
szają szlakiem męczeństwa Cyga-
nów z Tarnowa do wsi Szczurowa, 
gdzie 3 lipca 1943 roku Niemcy 
wymordowali 93 ich rodaków. 
W  czasie II wojny światowej 
oprócz Polaków i Żydów to właś-
nie Romowie stanowili kolejną 
grupę narodowościową szczegól-
nie wyniszczaną przez Niemców. 
Według szacunków z rąk nazis-
tów straciła życie połowa cygań-
skiej ludności zamieszkującej te-
reny okupowane przez Niemców.

„Za długo panowie byli 
grzeczni” to tytuł najnowszego 
programu Kabaretu Moralnego 
Niepokoju. Trwa około dwóch 
godzin i przez właśnie tyle czasu 
można zapomnieć, że jest coś ta-
kiego jak jakaś pandemia. 

Jest za to ciepły, błyskotliwy 
i inteligentny humor, którym Ka-
baret Moralnego Niepokoju za-
wsze komentuje życie. Są rodzice, 
od których nie chce się wyprowa-
dzić dorosłe dziecko. Córka, która 
sprawia kłopoty ojcu. Ojciec, któ-
ry zadręcza córkę. Mąż, który pró-

buje wyegzekwować od żony mał-
żeńskie obowiązki. Małżeństwo, 
które ciągle nawzajem się popra-
wia – i syn, który zastanawia się 
nad swoją płcią i nad tym, jak wła-
ściwie powinno się go nazywać. 

Jednym słowem, jest cała gale-
ria postaci, która ma dosyć przy-
pisanych przez konwenanse ży-
ciowych ról i  która postanawia 
z nimi zerwać. Bo jak długo moż-
na się dostosowywać do tego, co 
chcą w nas widzieć inni? Za długo 
panowie byli grzeczni.

W
 Muzeum Papiernictwa 
w Dusznikach-Zdroju 
czynna jest wystawa 

„Banknoty” opozycji antykomu-
nistycznej w Polsce z  lat 80. XX 
wieku. 

Tytułowe banknoty to tzw. ce-
giełki, drukowane przez podziem-
ną Solidarność i  inne nielegalne 
wówczas organizacje opozycyjne. 
Ich dystrybucja była jednym 
z elementów antykomunis-
tycznej propagandy, 

a  także sposobem pozyskiwania 
funduszy na działalność podziem-
nych formacji opozycyjnych. Ce-
giełki robione były na wzór 
ówczesnych polskich banknotów 
obiegowych czy amerykańskich 
dolarów, a wizerunki znanych Po-
laków były na nich zastępowane 

karykaturami rządzących. 
Pieniądze ze sprze-

daży „banknotów” były 
przeznaczone na po-

moc dla więzionych 
opozycjonistów 

oraz ich rodzin, 
jak również na 

bieżącą dzia-
łalność wy-

dawniczą, lecz 
przede wszystkim sta-
nowiły wyraz sprze-
ciwu wobec panują-
cej w naszym kraju 
rzeczywistości. 

Adam GąsiorR
óżne są restauracje w Pol-
sce. Lublin chwali się res-
tauracją „Kulturalną”, gdzie 

konsumenci są kulturalni i obsłu-
giwani przez kulturalnych kelne-
rów.  

„Kulturalna” to restauracja 
z nowoczesną kuchnią polską, któ-
ra nawiązuje do tradycji kulinarnej 
Lubelszczyzny. Bazuje na świe-
żych i sezonowych produktach, co 
stanowi o  wykwintności nawet 

prostych dań. Goście spragnieni 
regionalnych smaków odnajdą 
piwo z małego, lokalnego browaru, 
polskie wino z okolicznej winnicy, 
regionalne przysmaki i oczywiście 
złociste, chrupiące cebularze.

Grać i śpiewać, to Romowie potrafią

Stroje są tak barwne, że aż biją w oczy

Wóz z taboru cygańskiego

Muzeum Romów 
w Tarnowie

Wystawa opozycyjnych 
„banknotów”

Kabaret Moralnego 
Niepokoju

Restauracja „Kulturalna”
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4 Miasto Chojnów

N
a ostatniej w  ub. roku 
sesji Rada Miejska 
w  Chojnowie uchwaliła 

budżet na rok 2022. 
Przyjęto dochody w wysokości 

62 072 930 zł, a dochody własne 
na prawie 33 mln zł. Dotacje 
z budżetu państwa mają wynieść 
prawie 11 mln zł, a  subwencja 
ogólna, to ponad 14 mln zł. 

Planowane wydatki majątko-
we na rok 2022 w łącznej kwocie 
8 896 200 zł przewidują realizację 
zadań inwestycyjnych m.in. z za-
kresu: 
• Dróg publicznych gminnych na 

kwotę 4 780 000 zł, w tym na: 
– przebudowa przejścia dla pie-

szych przy ul. Dąbrowskiego – 
100 000 zł; 

– przebudowa ulic Sikorskiego, 
Bohaterów Powstania War-
szawskiego, Królowej Jadwigi, 
Konarskiego, wstępną promesą 
dofinansowania inwestycji 
z  programu rządowego Polski 
Ład na kwotę 4 446 000 zł oraz 
środki własne 234 000 zł; 

• W  gospodarce mieszkaniowej 
na kwotę 70 000 zł na dotację 
celową dla Chojnowskiego Za-
kładu Gospodarki Komunalnej 
i  Mieszkaniowej, na wymianę 
okien w zasobie komunalnym. 

• Działalność usługowa – cmen-
tarz, zaplanowano 120 000 zł – 
budowa kolumbarium na cmen-
tarzu komunalnym. 

• W  zakresie oświaty na łączną 
kwotę 448 380 zł, w tym na:  

– wykonanie instalacji elektrycz-
nych i niskoprądowych dla głów-
nego budynku szkoły nr 4 przy ul. 
Konarskiego 4 – 400 000 zł, pra-
cownię przedmiotową Interaktin 
w szkole nr 3 – 48 380 zł. 
• W zakresie przeciwdziałania al-

koholizmowi na kwotę 174 500 
zł z przeznaczeniem na budowę 
placów zabaw dla dzieci i mło-
dzieży. 

• W zakresie polityki społecznej – 
przebudowa budynku byłej 
szkoły podstawowej przy ul. Ko-
ściuszki na Centrum Integracji 
Społecznej i Edukacyjnej – pro-
jekt 130 000 zł. 

• W zakresie gospodarki komunal-
nej i ochrony środowiska na łącz-
ną kwotę 2 393 000 zł, w tym na: 

– budowę sieci wodociągowej, ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej 
w ulicach Leśnej i Wrzosowej 
w Chojnowie 900 000 zł, 

– modernizację oczyszczalni ście-
ków – 1  165  000 zł, w  tym 
750 000 zł to niewykorzystane 
środki z Rządowego Programu 
Inwestycji Lokalnych oraz środ-
ki własne 415 000 zł, 

– budowę sieci wodno-kanaliza-
cyjnej przy ul. Sikorskiego – II 
etap, wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej – 
8500 zł, 

– opracowanie koncepcji przesyłu 
wody z ujęcia w Jaroszówce do 
Chojnowa – 5000 zł, 

 – dofinansowanie do wymiany 
źródeł ciepła opartych na pa-

liwie stałym na proekologicz-
ne w  lokalach mieszkalnych 
lub nieruchomościach o cha-
rakterze mieszkalnym na tere-
nie Chojnowa, w  kwocie 
100 000 zł, 

– budowę oświetlenia drogowego 
w ciągu ul. Tulipanowej, projekt 
– 4500 zł; 

– budowę oświetlenia drogowego 
wraz z  rozbiórką istniejącego 
oświetlenia w ul. Paderewskiego 
–150 000 zł, 

– rewitalizację Parku Śródmiej-
skiego, projekt – 20 000 zł. 

• W  zakresie kultury i  ochrony 
dziedzictwa narodowego zapla-
nowano kwotę 128 000 zł na re-
mont podłóg w Muzeum Re-
gionalnym. 

• Ponadto zaplanowano rezerwę 
na zadania w  ramach budżetu 
obywatelskiego 100 000 zł i re-
zerwę na zadanie objęte Polskim 
Ładem oraz na pozostałe zada-
nia inwestycyjne w  kwocie 
437 320 zł. 

Tego samego dnia na sesji 
władze miasta oficjalnie podzię-
kowały przechodzącemu na eme-
ryturę dyrektorowi MOKSiR 
Stanisławowi Horodeckiemu za 
wiele lat pracy na rzecz chojnow-
skiej społeczności. Dyrektor Sta-
nisław Horodecki, na specjalnej 
sesji RM, został wyróżniony od-
znaką „Zasłużony dla Miasta 
Chojnowa”.

C
hojnów jest w trakcie przygotowywania ofert na 
sprzedaż nieruchomości. Planuje się przeznaczyć 
do sprzedaży 7 działek przy ul. Andersa o średniej 

powierzchni 1200 m kw. przeznaczonych pod zabudowę 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z możliwością 
usług wbudowanych. Olbrzymią zaletą działek jest ich 
lokalizacja. Teren pod przyszłe osiedle domków jedno-
rodzinnych znajduje się w  bezpośrednim sąsiedztwie 
współczesnych budynków mieszkalnych w  zabudowie 
szeregowej oraz budynków wielorodzinnych, a  także 
obiektów handlowo-usługowych. W pobliżu tereny rek-
reacyjne. 

Kolejne działki przeznaczone do sprzedaży jeszcze 
w tym roku znajdują się na tzw. osiedlu „domków bolesła-
wieckich”, a dokładnie przy ul. Wyspiańskiego. Będzie to 
również 

7 działek o średniej powierzchni 1000 m kw. Spokojna 
okolica oraz bliskość do centrum miasta to niewątpliwie 
największe zalety tych nieruchomości. 

Jednak jeśli przyszły nabywca jest zwolennikiem jesz-
cze bardziej spokojniejszych klimatów, to nieopodal, a do-
kładnie tuż przed miejscowością Jerzmanowice, przewi-
dujemy do sprzedaży aż 9 działek pod zabudowę 
mieszkaniową. Nieruchomości uzupełnią już istniejące 
i wciąż rozbudowujące się osiedle domów jednorodzin-
nych przy ul. Radosnej, Pogodnej i Miłej. Działki o śred-
niej powierzchni 1200 m kw. stanowią świetną alternatywę 
dla osób chcących mieszkać z dala od miejskiego zgiełku, 
a jednocześnie mieć bardzo blisko do miasta. Oczywiście 
wszystkie prezentowane działki będą dogodnie skomuni-
kowane i uzbrojone w media. 

Miasto Chojnów w swojej ofercie ma również tereny 
przeznaczone pod działalność gospodarczą z możliwością 
budowy baz, składów i magazynów na cele produkcyjne, 
handlowe lub usługowe, o  łącznej powierzchni pond 3 
hektarów przy ul. Łużyckiej. Działki stanowią obszar włą-
czony w Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną – pod-
strefa Chojnów. 

Mówiąc o działalności komercyjnej, warto wspomnieć 
o dwóch nieruchomościach, które również są do sprzedaży 
w mieście, mianowicie dwa duże lokale użytkowe. Pierwszy 
to były Urząd Stanu Cywilnego przy ul. Kilińskiego 5 o po-
wierzchni użytkowej 180,80 m kw. Lokal położony jest na 
parterze budynku mieszkalnego z możliwością podzielenia 
i zmiany sposobu użytkowania na funkcję mieszkaniową. 

Drugi lokal użytkowy znajduje się przy ul. Witosa 32. 
Jest to była szkolna stołówka o powierzchni użytkowej 
143,3 m kw. z pełnym zapleczem. Przeznaczenie nieru-
chomości to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub 
nieuciążliwe usługi komercyjne. 

Aby dowiedzieć się więcej o nieruchomościach prze-
znaczonych do sprzedaży należy kontaktować się z Wy-
działem Gospodarki Gruntami i  Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Chojnowie (osobiście lub telefo-
nicznie: 76 8186 684). Zachęcamy również do śledzenia 
ogłoszeń o przetargach w lokalnej prasie oraz Internecie.

Z
akończyła się budowa wy-
czekiwanej przez dzieci 
i  młodzież nowoczesnej 

bazy sportowo-rekreacyjnej – ska-
teparku i pumptracka. Warto przy-
pomnieć, że to pomysł ponad 100 
młodych osób, które zwróciły się 
z  prośbą i  wnioskiem o  rozpat-

rzenie budowy nowych rekreacyj-
nych obiektów w Chojnowie.  

Na terenie skateparku i pum-
ptracka zostało zamontowane 
oświetlenie, które pozwoli korzys-
tać z niego również po zmroku.  

Pumptrack to tor przeszkód 
składający się z garbów, małych 
uskoków, profilowanych zakrę-
tów, różnic poziomów. Specjalny 
tor o  kształcie zamkniętej kuli, 
zbudowany z  zakrętów i  muld, 

jest torem typowo rowerowym, 
ale będą mogli z niego korzystać 
również miłośnicy rolek, hulajnóg 
i  deskorolek. Skatepark zakłada 
betonowo-monolityczną techno-
logię. Elementy skateparku prze-
znaczone są do jazdy na deskorol-
kach, rolkach, rowerach typu 

BMX oraz hulajnogach z myślą 
o  początkujących i  średnio za-
awansowanych użytkownikach.  

Nowe rekreacyjne obiekty 
przyczynią się do aktywnego spę-
dzania czasu na powietrzu przez 
entuzjastów i miłośników jedno-
śladów i innych form aktywności 
fizycznej. 

Inwestycja kosztowała 
1 476 000 złotych.
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Budowa skateparku

Budżet Chojnowa  
na 2022 rok

Atrakcyjne działki na sprzedaż

Skatepark
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K
ontrakt na kwotę 41 mln zł 
z prawem opcji dla Gminy 
na zlecenie dobudowy sali 

gimnastycznej podpisali Stanisław 
Tomkiewicz, wiceprezes firmy PRE-
FABRYKAT z Karpacza oraz bur-
mistrz Środy Śląskiej Adam Ruciń-
ski. Na uroczystości obecny był także 
Roman Kowalczyk, dolnośląski ku-
rator oświaty. Podpisanie umowy na 
budowę Szkoły Podstawowej na 
Winnej Górze to zwieńczenie kil-
kuletniego procesu, który rozpoczął 
się 30 września 2019. 

Pod koniec sierpnia 2020 roku 
podpisano umowę z  firmą Archi-
media z Poznania na opracowanie 
dokumentacji technicznej budowy 

Szkoły Podstawowej na Winnej 
Górze dla ok. 450 uczniów. 8 
września 2021 ruszyło postępowa-
nie na wybór wykonawcy budowy 
nowej gminnej placówki w  trybie 
negocjacji z ogłoszeniem. W poło-
wie grudnia ub.r. dokonano oceny 
trzech ofert ostatecznych, spośród 
których jako najkorzystniejszą wy-
brano firmę PRE-FABRYKAT 
z Miłkowa koło Karpacza.  

– Mamy do czynienia z momentem 
naprawdę historycznym dla miasta 
i  gminy Środa Śląska – mówił do 
zgromadzonych gości burmistrz 

Adam Ruciński. – Gratuluję firmie 
PRE-FABRYKAT, której udało się 
w obecnie bardzo trudnej sytuacji na 
rynku budowlanym złożyć najlepszą 
ofertę. Dziękuję całemu zespołowi ds. 
budowy nowej szkoły i wszystkim oso-
bom zaangażowanym w planowanie 
tej największej w historii Gminy Śro-
da Śląska inwestycji – podkreślał 
burmistrz Środy Śląskiej. 

Głos zabrał także Roman Ko-
walczyk, dolnośląski kurator oświa-
ty. – Nie ma dla mnie lepszych infor-
macji, jak takie, że w naszym regionie 
powstają nowoczesne szkoły, budowa-
ne z rozmachem, które pozwolą roz-
kwitnąć talentom dzieci i młodzieży, 
a  kadra pedagogiczna będzie mogła 

pokazać tam pełnię swojej pracy – mó-
wił podczas eventu Roman Kowal-
czyk. –  Cieszę się ogromnie, że 
w  Środzie Śląskiej powstaje szkoła 
współczesna, nowoczesna i bardzo po-
trzebna. Gratuluję pomysłu, konsek-
wencji oraz operatywności i  ściskam 
kciuki za powodzenie tego przedsięw-
zięcia – zapewnił kurator Roman 
Kowalczyk. 

Kontrakt na budowę nowej szkoły 
(zamówienie podstawowe) opiewa na 
kwotę ponad 41 mln zł i zostanie sfi-
nansowany z czterech źródeł: rządo-
wej dotacji w kwocie 9,5 mln zł po-

zyskanej w kwietniu br., z emisji ob-
ligacji komunalnych w latach 2022–
2023 w kwocie 15–16 mln zł oraz 
z nadwyżki budżetowej za 2020 rok 
w kwocie 12,5 mln zł, a także z wol-
nych środków na rachunku Gminy, 
planowanych na koniec 2022 roku na 
kwotę min. 3,1 mln zł. Umowa z fir-
mą PRE-FABRYKAT z Karpacza 
zawiera także prawo opcji dla Gmi-
ny do dodatkowego zlecenia dobu-
dowy do obiektu szkoły budynku sali 
gimnastycznej za kwotę 5,2 mln zł. 
Ze względu na wysokie koszty inwe-
stycji opcja dobudowy budynku sali 
gimnastycznej wymaga pozyskania 
bardzo istotnych środków zewnętrz-
nych na ten cel.  

Włodarz średzkiej gminy pod-
kreślił na zakończenie uroczystości, 

że budowa nowej szkoły podstawo-
wej na Winnej Górze musi iść 
w parze z inwestycjami w pozostałe 
gminne placówki oświatowe. – Bar-
dzo nam zależy na wyrównaniu stan-
dardów funkcjonowania wszystkich 
naszych placówek, nie tylko Szkoły 
Podstawowej nr 3 przy ul. Górnej, ale 
także szkół w Szczepanowie, Rako-
szycach i Ciechowie. Powinniśmy in-

westować we wszystkie gminne szkoły 
i  przedszkola, które budowane były 
kilkadziesiąt lat temu i trzeba je do-
stosować do obowiązujących dziś stan-
dardów, do czego konsekwentnie dąży-
my – podkreślał burmistrz Adam 
Ruciński.

Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty

Wizualizacja frontowa SP na Winnej Górze

Burmistrz Adam Ruciński i wiceprezes 
PRE-FABRYKAT Stanisław Tomkiewicz

Burmistrz Środy Śląskiej Adam Ruciński
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Dla 450 uczniów 

Historyczny kontrakt na budowę nowej szkoły  
na Winnej Górze w Środzie Śląskiej

29 grudnia ub. roku została zawarta umowa na budowę nowej Szkoły Podstawowej  
na Winnej Górze w mieście Środa Śląska o wartości 41 mln zł w latach 2022–2023.
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P
ark Miniatur w Dziwnowie 
to ciekawa alternatywa dla 
wszystkich, którzy podczas 

wypoczynku nad morzem szukają 
atrakcji, które urozmaicą ich po-
byt. 

To właśnie w tym parku zoba-
czyć można latarnie morskie pol-
skiego wybrzeża w jednym miej-
scu. W parku znajdują się także 
miniaturowe lokomotywy z wago-
nami poruszającymi się między 
latarniami. Bajkowe kolejki oraz 
tysiąc metrów torów z infrastruk-
turą kolejową. Jest również miejs-
ce zabaw dla najmłodszych: lody, 
gofry i kawiarnia.

Jest to oddział Muzeum Okrę-
gowego w Nowym Sączu –re-
konstrukcja fragmentu zabu-

dowy małomiasteczkowej. Obej-
muje niewielki plac rynkowy i pie-
rzeje z kilkunastoma domami. Ten 
osobliwy zespół urbanistyczny 
przybliża atmosferę małych mias-

teczek dawnej prowincji monarchii 
austro-węgierskiej z przełomu XIX 
i  XX wieku. Zachodnią pierzeję 
rynku zajmuje ratusz. Budynek ze 
smukłą wieżą i arkadowymi pod-
cieniami jest repliką niezrealizo-
wanej siedziby starosądeckich 
władz. Ratusz pełni funkcje re-

prezentacyjne oraz konferencyj-
no-hotelowe. Na parterze znajduje 
się recepcja, kawiarnia oraz sala 
wystawiennicza; na pierwszym 
piętrze są czytelnia i obszerna sala 
główna. Najwyższą kondygnację 
ratusza zajmują stylowo umeblo-
wane pokoje gościnne.

2480 dni, czyli ponad 6 i pół 
roku, trzeba czekać na operację 
endoprotezy stawu kolanowego 
w  szpitalu klinicznym nr 4 
w Lublinie. W przypadkach pil-
nych nasz system lecznictwa jest 
bardziej wyrozumiały. Endoprote-
zę stawu kolanowego wstawi nam 

po odczekaniu w ogonku 588 dni, 
czyli po blisko dwóch latach. 
Więcej szczęścia mają chorzy, 
którym posłuszeństwa odmówiły 
biodra. W kolejce muszą poczekać 
tylko… pięć lat, a w pilnym przy-
padku staną na nogi za 576 dni.

N
iezwykłe drzewo rośnie 
w  Zielonej Górze. Tuż 
przy ziemi pień drzewa 

przypomina głowę z wyraźnie za-
znaczonymi ustami, lekko zary-
sowanym nosem, brwiami i  wy-
łupiastymi oczami.. 

Drzewo rośnie na trasie po-
między basenem przy Wyspiań-
skiego a  budynkiem, w  którym 
przez lata działał Młodzieżowy 
Dom Harcerza.
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Park Miniatur i Kolejek 
w Dziwnowie

Czekaj tatka latka

Drzewo z ludzką 
twarzą

Miasteczko Galicyjskie
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Lesław Miller 

G
rudziądz to bardzo cie-
kawe miasto dla turystów. 
Leży na prawym brzegu 

Wisły, liczy ponad 93 tysiące 
mieszkańców. Ma komunikację 
tramwajową, wprawdzie tylko na 
jednej linii, ale ma! Oferuje przy-
jezdnym wiele atrakcji, zwłaszcza 
niepowtarzalnych zabytków, choćby 
Rynek, stare spichrze, Bramę Wod-
ną, mury miejskie, kolorowe uliczki. 
Można się tu zatrzymać na dłużej, 
bo w  mieście łatwo o  niedrogi 
nocleg w jednym z 10 hoteli lub 
kilkunastu domach noclegowych 
i pensjonatach. Nie ma też żadnego 
problemu z  wyżywieniem. Na 
smaczne potrawy zapraszają miejs-
cowe restauracje i bary, a na małą 
czarną – kawiarenki.  

Wyspani i syci możemy ruszyć 
w miasto. Najlepiej zacząć od naj-

większej atrakcji – zabytkowych 
spichrzy .Ich początki zaczęły się 
w średniowieczu. Wisłą spławiano 
różne towary, które trzeba było 
gdzieś przechowywać, budowano 
więc spichrze z grubymi murami 
szerokości dwóch metrów. Wyko-
rzystywano je m.in. do magazy-
nowania zboża. Na początku 
wzniesiono 16 spichrzy, potem 
dobudowano dalsze obiekty i te-
raz jest ich 32. Pełniły one rów-
nież funkcję obronną miasta. 

Obecnie niektóre budynki 
spichrzy są wykorzystywane jako 
lokale usługowe, w  jednym 
umiejscowiono oddział muzeum, 
ale poza tym większość świeci 
pustką. Można by było urządzić 
w nich apartamenty, hotele, lokale 
gastronomiczne i  rozrywkowe. 
Wiąże się to z kosztami. Miasto 
nie ma pieniędzy, trudno pozys-
kać inwestorów z zewnątrz. 

Idziemy do Rynku, który ota-
czają ładnie odrestaurowane kolo-
rowe kamieniczki. Nie są jednak 

oryginalne, to rekonstrukcje bu-
dynków sprzed II wojny świato-
wej. Rynek Starego Miasta został 
odnowiony, czynne są tam kame-
ralne restauracje i kawiarnie. 

Przy murach miejskich nad 
Wisłą, tuż przy zejściu na nadwi-
ślańskie bulwary, widać rzeźbę 
dziewczyny w objęciach ułana. Co 
ma Grudziądz wspólnego z uła-
nami? Dużo, z  tym miastem 
związana jest historia polskiej ka-
walerii okresu międzywojennego, 
było tu Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii, stacjonował tu też 18. 
Pułk Ułanów Pomorskich należą-
cy do dawnej Twierdzy Gru-

dziądz, której początki sięgają 
1776 roku. Cztery lata wcześniej 
Prusy zajęły Grudziądz w ramach 
I rozbioru Polski. Nowo pozyska-
ne ziemie, strategicznie łączące 
Prusy Wschodnie z resztą kraju, 
trzeba było ufortyfikować. W cią-

gu około 100 lat powstało wiele 
umocnień okalających Grudziądz, 
warto wspomnieć o dwóch: Cyta-
deli i Forcie Wielka Księża Góra. 
Cytadela to najwcześniej wybudo-
wany, najpotężniejszy i centralny 
fort Twierdzy Grudziądz, była 

jedną z nielicznych twierdz nie-
zdobytych przez wojska Napoleo-
na.  

Fort Wielka Księża Góra po-
łożony jest około 6 kilometrów na 
wschód od grudziądzkiego Ryn-
ku. Zbudowany na przełomie 
XIX i XX wieku kompleks to licz-
ne bunkry piechoty, bunkry amu-
nicji, kopuły obserwacyjne i pan-
cerne baterie haubic.  

Trzeba jeszcze wstąpić do mu-
zeum i zobaczyć wykopaliska od 
czasów rzymskich po średniowie-

cze z Grudziądza i okolic; historia 
miasta od czasów krzyżackich, 
przez Rzeczpospolitą i zabór pru-
ski po powrót miasta do niepo-
dległej Polski. 

Spacerując wzdłuż Wisły i po-
dziwiając z  bliska architekturę 
wysokich na kilka pięter cegla-
nych spichrzy, docieramy do Bra-
my Wodnej. Przy sąsiadującym 
z nią skwerku stoi Pomnik Flisa-
ka, który nawiązuje do tradycji wi-
ślanych spływów.  

W Grudziądzu rozwinięte jest 
kolarstwo. Przy ALK STAL dzia-
ła nawet autonomiczna sekcja ko-
larska organizująca różne wyścigi 
m.in. o puchar prezydenta miasta. 

Centrum Sportu i  Rekreacji 
Wodnej, którego częścią ma być 
kryty tor kolarski, przewiduje bu-
dowę dużego kompleksu, a jedną 
z trzech części ma być hala wido-
wiskowo-sportowa wraz z torem 
kolarskim, na którym będą mogli 
trenować zawodnicy STALI. 

Projekt został wpisany do 
strategii województwa kujawsko-
pomorskiego 2030+, co może 
ułatwić pozyskanie unijnych środ-
ków potrzebnych do wybudowa-
nia Centrum.

Spichrze – symbol Grudziądza

Magiczne spichrze

Panorama miasta

Rynek

Zabytkowa wieża Klimek

Pomnik ułana i dziewczyny

Grudziądz miastem spichrzy i ułanów
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Drogi 

Atutem Kaczor są inwestycje, 
zwłaszcza drogowe, których bu-
dowa i modernizacja umożliwiła 
wygodną komunikację w obrębie 
gminy. W  celu poprawy jazdy 
i  skrócenia dojazdu do powiatu 
zbudowano drogę z  Kaczor do 
Piły. Wykonano tak wiele innych 
inwestycji, że na pisanie o wszyst-
kich zabrakłoby miejsca w gaze-
cie. Ograniczę się tylko do niektó-
rych. Jedną z  pierwszych 
inwestycji drogowych w  1990 
roku było przeprowadzenie re-
montu drogi Kaczory – Dziem-
bowo – Kalina. Przez następnych 
kilka lat przebudowano i  odno-
wiono inne drogi: ulice Pilską 
i  Dziembowską, zbudowano ul. 
Polną w Kaczorach oraz zmoder-
nizowano drogę Dziembowo – 
Dziembówko (odwodniono, po-
szerzono, ustawiono krawężniki 
oraz ułożono dywanik asfaltowy) 
i  wykonano pierwsze chodniki 
w Kaczorach na ulicach Słonecz-
nej, Górnej, Kościelnej, Pilskiej, 
Chodzieskiej oraz w Śmiłowie na 
ul. Kaczorskiej.  

Początek XXI wieku był okre-
sem, w  którym gmina z  bardzo 
dobrym skutkiem korzystała 
z funduszy przedakcesyjnych SA-
PARD. W  latach 2003–2004 
udało się wyremontować wszyst-
kie drogi gminne. 

Od 2018 roku gmina inwestu-
je również w budowę ścieżek ro-
werowych. Pierwsze z  nich po-
wstały na odcinkach Kaczory – 
Śmiłowo oraz Kaczory – Morze-
wo i z Kaczor do Piły. 

 
Wodociągi i kanalizacja 

W 1991 roku przystąpiono do 
dalszej budowy wodociągów w ca-

łej gminie, które zakończono 
w 1993 roku. Natomiast w latach 
1991–1994 zbudowano oczysz-
czalnię ścieków. W latach następ-
nych (do 2003) zbudowano kana-
lizację sanitarną w: Śmiłowie, 
Kaczorach (osiedle Przylesie, ul. 
Pilska), Zelgniewie, Jeziorkach, 
Równopolu, Rzadkowie, Prawo-
myślu, Byszewicach i Morzewie, 
Dziembowie i  Dziembówku. 
W 2006 roku wykonano przyłącza 
kanalizacji sanitarnej wraz z pom-
pownią ścieków dla budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych 

w Dziembowie oraz sieć kanaliza-
cji z  przyłączami w  sołectwie 
Brodna, a w 2008 roku do sieci ka-
nalizacyjnej przyłączono ostatnią 
miejscowość w gminie – Krzewi-
nę.  

W 2015 roku rozpoczęto mo-
dernizację oczyszczalni ścieków 
w Kaczorach. Poprzednia, oddana 
do użytku w 1994 roku, wybudo-
wana w  technologii mechanicz-
no-biologicznej, przy intensywnej 
rozbudowie sieci kanalizacyjnej 
przestała być wystarczająca.  

 

Inwestycje w oświacie 

W ciągu ostatnich 30 lat roz-
budowane zostały trzy szkoły: 
w Śmiłowie (1990–1993), Kaczo-
rach (1995–2002) i Dziembowie 
(2008–2010). Inwestycje nie omi-
nęły także przedszkoli. W 1990 
roku oddano do użytku nowy bu-
dynek przedszkola w Kaczorach, 
który w roku 2010 i 2012 powięk-
szono o dodatkowe dwa oddziały. 
Pozostałe obiekty były systema-
tycznie modernizowane i doposa-
żane w nowoczesny sprzęt dydak-
tyczny.  

W 2017 roku wykonano zada-
nie pn. „Kompleksowa moderni-
zacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej Szkoły 
Podstawowej i  Publicznego 
Przedszkola w  Śmiłowie oraz 
Publicznego Przedszkola w Ka-
czorach”, na które pozyskano do-
finansowanie ze środków europej-
skich. Całkowita wartość projektu 
wyniosła 1 916 815,58 zł, a dofi-
nansowanie z  budżetu środków 
europejskich – 1 124 979,06 zł. 
W  ramach zadania w  Śmiłowie 
docieplono dach, ściany zewnętrz-
ne, wykonano nową elewację. Po-
nadto wymieniono grzejniki, 
oprawy oświetleniowe oraz stolar-
kę okienną i  drzwiową. Z  kolei 
w przedszkolu w Kaczorach do-
cieplono ściany i dach, wymienio-
no zawory w grzejnikach na ter-
mostatyczne oraz zainstalowano 
nowy piec centralnego ogrzewa-
nia. Wymieniona została także 
stolarka okienna, oprawy oświet-
leniowe oraz wstawione nowe 
drzwi wejściowe. Budynek został 
docieplony i otrzymał nową ele-

Lesław Miller 

T
o fenomen na skalę krajową! 
Brunon Wolski, burmistrz 
Kaczor, już 35 lat kieruje 

gminą. Zaczął jeszcze jako naczelnik 
gminy, potem przez wiele lat był 
wójtem, a od 1 stycznia 2022 roku 
pełni funkcję burmistrza. 

Ukończył Uniwersytet Adama 
Mickiewicza w  Poznaniu, gdzie 
uzyskał tytuł magistra matematy-
ki. Początkowo był nauczycielem. 
Pracował w szkołach w Chodzie-
ży, Śmiłowie oraz Kaczorach, 
gdzie pełnił funkcję zastępcy dy-
rektora. W 1978 roku rozpoczął 
karierę samorządowca. W latach 
1978–1988 był radnym Gminnej 
Rady Narodowej w  Kaczorach 
oraz jej przewodniczącym w  la-
tach 1982–1984. 4 kwietnia 1986 
roku został naczelnikiem gminy, 
a od 1990 roku sprawował funkcję 
wójta gminy Kaczory. Łącznie 
kieruje gminą 35 lat. Jest najdłużej 
funkcjonującym wójtem w Wiel-
kopolsce i  jednym z  najdłużej 
funkcjonujących w  kraju. Przez 
lata sprawowanego urzędu wójt 
wspólnie z radnymi Rady Gminy, 
pracownikami Urzędu Gminy 

i  jednostkami organizacyjnymi, 
a przede wszystkim przy wsparciu 
i aktywności mieszkańców, podjął 
wiele działań, by stworzyć najlep-
sze warunki do zamieszkania 
w Gminie Kaczory. Bliżej o jego 
dokonaniach piszemy na stronach 
8 i 9 w tym numerze gazety. 

Wieloletnie podejmowanie 
działań przyniosło owoce w po-
staci wielu odznaczeń i  wyróż-
nień: złotą odznakę „Za zasługi 
dla woj. pilskiego (1995), Brązowy 
Krzyż Zasługi, nominację   do ty-
tułu „Nasz człowiek na urzędzie” 
(2000), medalu Homo Mensura 
za wybitne osiągnięcia na rzecz 
administracji publicznej (2003) 
oraz wyróżnienie „Inwestor na 
medal” w  XIV edycji konkursu 
„Budowniczy Polskiego Sportu” 
(2013) za budowę krytej pływalni 
w  Kaczorach. W  latach 2000 
i 2005 został także laureatem ran-
kingu „Ludzie Roku” redakcji pra-
sowych, radiowych i telewizyjnych 
regionu pilskiego. W 2018 roku 
otrzymał certyfikat Laur Społecz-
nego Zaufania, a  w roku 2019 
przyznano mu tytuł „Wójt 30-le-
cia Wolności RP” wraz ze statu-
etką Orła Samorządu 30-lecia 
Wolności RP.

Kaczory miastem,  
a były wójt burmistrzem

Kaczory, była wieś gminna w powiecie pilskim, w Wielkopolsce, z początkiem 
2022 roku awansowały do rangi miasta. Dotychczasowy wójt – Brunon 
Wolski, został burmistrzem. Awans jest niewątpliwą zasługą władz i miesz-
kańców. Wykonano wiele inwestycji ułatwiających codzienne życie.

Burmistrz  Brunon Wolski

Fenomen na skalę krajową 

Burmistrz  
Brunon Wolski  

35 lat kieruje gminą

Pływalnia „Relaks” – takiego obiektu może pozazdrościć Kaczorom 
niejedno większe  miasto

Droga Dziembowo – Kaczory
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wację. W 2017 roku przeprowa-
dzono również modernizację da-
chu i elewacji zewnętrznej budyn-
ku Przedszkola Publicznego 
w Dziembowie. 

W 2018 roku pozyskano środ-
ki na zakup interaktywnych tablic 
multimedialnych z  projektorem 
do szkół podstawowych w Śmiło-
wie i Dziembowie. Pozyskano też 
środki na doposażenie pracowni 
przedmiotowych (biologicznych, 
geograficznych, fizycznych, che-
micznych) w szkołach podstawo-
wych w  Kaczorach i  Śmiłowie. 
Z własnych środków doposażono 
pracownie przedmiotowe w Szko-
le Podstawowej w Dziembowie.  

W 2020 roku wykonano mo-
dernizację budynku Publicznego 
Przedszkola w  Dziembówku – 
wymiana dachu oraz moderniza-
cja elewacji, modernizacje dachu 
budynku Publicznego Przedszko-
la w  Rzadkowie, modernizacje 
kotłowni w Szkole Podstawowej 
w Kaczorach oraz przebudowano 
plac zabaw przy Publicznym 
Przedszkolu w Kaczorach. 

W 2021 roku przeprowadzo-
no generalny remont pomieszczeń 
w  przedszkolu w  Dziembowie 
i Dziembówku. 

Wszystkie te inwestycje spo-
wodowały, że aktualnie edukacja 
dzieci i młodzieży z gminy Ka-
czory prowadzona jest w  trzech 
nowoczesnych, dobrze wyposażo-
nych szkołach podstawowych 
w Kaczorach, Dziembowie i Śmi-
łowie. Wszystkie placówki dyspo-
nują bibliotekami, pracowniami 
komputerowymi z  dostępem do 
internetu oraz halami sportowy-
mi, na których organizowane są 
zajęcia w ramach lekcji wychowa-
nia fizycznego. Popołudniami i w 
dni wolne obiekty te udostępniane 
są pozostałym mieszkańcom gmi-
ny. W pobliżu szkoły w Kaczo-
rach usytuowane są boisko wielo-
funkcyjne – Orlik i  pływalnia 
„Relaks”, gdzie dzieci i młodzież 
z  terenu gminy uczą się pływać 
w  ramach lekcji wf. Na terenie 
gminy Kaczory funkcjonuje rów-
nież 7 przedszkoli. W Kaczorach 
6-oddziałowe, w Śmiłowie 2-od-
działowe i 5 przedszkoli jednood-
działowych.  

 
Kultura i sport 

Gmina Kaczory bardzo dba 
o rozwój infrastruktury sportowej 
i  kulturalnej. Powstają nowe 
obiekty bądź modernizowane są 
istniejące. W okresie minionych 
30 lat wybudowano trzy hale 
sportowe, w  Kaczorach (1998), 
Śmiłowie, (1998) i Dziembowie 
(2010), kompleks boisk wielo-
funkcyjnych zlokalizowanych 
przy Szkole Podstawowej w Ka-

czorach (2015) oraz krytą pływal-
nię w  Kaczorach (2013), która 
była sztandarowym przedsięwzię-
ciem w tym zakresie. Gmina Ka-
czory ma trzy stadiony wyposażo-
ne w  pełnowymiarowe boiska 
piłkarskie, trybuny oraz szatnie. 
We wszystkich sołectwach gminy 
powstały także wiejskie domy 
kultury z pełnym zapleczem ku-
chennym i sanitarnym oraz boiska 
sportowe do gry w piłkę nożną, 
siatkową i koszykową. Mieszkań-
cy Kaczor, Prawomyśla i Dziem-
bówka zyskali boiska do gry 
w piłkę plażową. Od podstaw wy-
budowano m.in. Dom Strażaka 
w Kaczorach (1994) oraz Wiej-
skie Domy Kultury w Dziembo-
wie (1990) i  Jeziorkach (2013). 
Wszystkie te obiekty były w mi-
nionym 30-leciu systematycznie 
modernizowane. W  2015 roku 
rozpoczęto modernizację Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Kaczo-
rach. Obiekt uroczyście otwarto 
w  2016 roku. Po modernizacji 
został dwukrotnie powiększony. 
Na parterze znajduje się sala wi-
dowiskowa z zapleczami, trzy sale 
wielofunkcyjne, część biurowa 
oraz zaplecze kuchenne i sanitar-
ne, na piętrze zaś dwie pracownie: 
plastyczna i muzyczna oraz zaple-
cze sanitarne. Obie kondygnacje 
łączą schody zlokalizowane na ze-
wnątrz budynku, wychodzące na 
dekoracyjny dziedziniec, tzw. pa-
tio. W 2016 roku wyremontowa-
no tzw. starą szkołę w Kaczorach 
na siedzibę Gminnej Biblioteki 
Publicznej. W  2020 roku wyre-
montowano salę wiejską w Pra-
womyślu i rozbudowano ją o ga-
raż wraz z zapleczem sanitarnym 
dla Jednostki OSP. Przebudowa-
no i  rozbudowano także szatnię 
sportową w  Dziembowie (dofi-
nansowanie z  Województwa 
Wielkopolskiego w ramach pro-
gramu „Szatnia na medal”). 
W 2021 roku rozpoczęto budowę 
sali wiejskiej w Krzewinie, prze-
prowadzono remont łazienek 
w salach w Śmiłowie i Zelgnie-
wie, podłogi w Dziembowie oraz 
elewacji w Morzewie. Przebudo-
wano i rozbudowano także szat-
nię sportową w Kaczorach (dofi-
nansowanie z  Województwa 
Wielkopolskiego w ramach pro-
gramu „Szatnia na medal”). 

W ubiegłych latach gmina Ka-
czory wzbogaciła się również 
o nowe place zabaw i siłownie ze-
wnętrzne z nowym, atestowanym 
sprzętem. Obiekty usytuowane 
zostały przy salach wiejskich i bo-
iskach sportowych w 9 miejscowo-
ściach. Wszystkie obiekty zostały 
ogrodzone, wyposażone w odpo-
wiednią nawierzchnię, ławki, ko-
sze na śmieci i regulaminy.

Inne inwestycje 

Od wielu lat gmina inwestuje 
w  kompleksowe zaopatrzenie 
mieszkańców w  infrastrukturę 
techniczną. Poza budową wodo-
ciągów i hydroforni doprowadzo-
no też gaz do każdej miejscowo-
ści. W  1993 roku rozpoczęto 
gazyfikację Śmiłowa, a gazyfikację 
całej gminy zakończono w 1999 
roku. Początek lat 90. to także te-
lefonizacja gminy. W 1990 roku 
oddano do użytku centralę telefo-
niczną na 800 numerów. Duże za-
angażowanie mieszkańców 
w sprawę (działały społeczne ko-
mitety telefonizacji wsi) spowo-
dowało, że już w 1992 roku za-
kończono telefonizację całej 
gminy (wyjątek stanowiły wsie 
Dziembowo i Dziembówko, które 
zostały stelefonizowane w  roku 
1996). 

Rozmach inwestycyjny jest 
widoczny od lat, gmina wybudo-
wała krytą pływalnię „Relaks”. To 
perełka, którą gmina może się 
szczycić. Pływalnia przyciąga nie 
tylko mieszkańców tej gminy, ale 
także sąsiednich. 

Obiekt ma dwie niecki – spor-
tową o wymiarach 25 x 12,5 m (6 
torów) i rekreacyjną, zjeżdżalnię 
wewnętrzną, trzy sauny, wannę do 
hydromasażu, grotę solną oraz salę 
do ćwiczeń sportowych. W cenie 
biletu można również skorzystać 
z sekcji rekreacyjno-wypoczynko-
wej, która składa się z trzech saun 
(fińskiej, rzymskiej oraz na pod-
czerwień), groty solnej, a także ze 
specjalnej strefy schładzania. Na 
terenie pływalni znajdują się rów-
nież bar, siłownia i gabinet masa-
żu. Koszt inwestycji wyniósł 8 
mln 341 tys. zł, z czego 2 mln zł 
stanowiło dofinansowanie z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki.  

W 2016 roku po modernizacji 
oddano do użytku Gminny Ośro-
dek Kultury w Kaczorach. Koszt 
inwestycji wyniósł ok. 2 200 000 
zł i  został pokryty w  całości ze 
środków budżetu gminy. Obiekt 
po przebudowie i  rozbudowie 
został dwukrotnie powiększony.  

Trwają prace przy moderniza-
cji budynku Urzędu Miasta 
i Gminy w Kaczorach. Wykonana 
została termomodernizacja, w ra-
mach której docieplone zostały 
ściany, wymienione drzwi wejścio-
we do budynku oraz okna. Za-
montowano szkło fasadowe oraz 
nową elewację wraz z  deskami 
elewacyjnymi. W II etapie plano-
wane jest m.in. dobudowanie 
windy wraz z nową klatką scho-
dową, która zapewni dostęp nie-
pełnosprawnym do wszystkich 
kondygnacji budynku. Zmieniana 
jest również architektura wokół 
budynku urzędu.

Burmistrz Brunon Wolski 
Miasto i Gmina Kaczory: ul. Pilska 1, 64-810 Kaczory, tel.: 67 2842 371; 67 2842 156 

e-mail: sekretariat@kaczory.pl; promocja@kaczory.pl

Gminne Centrum Kultury

Boisko wielofunkcyjne przy szkole w Kaczorach

Szkoła w Śmiłowie

Trybuny na stadionie LZS Orkan w Śmiłowie

Miejsko-Gminna Biblioteka w Kaczorach
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Katarzyna Jaworska 

P
ięknego wieku doczekała 
się Pani Władysława Ko-
gut-Osesik. 17 stycznia br. 

skończyła 104 lata. Pani Włady-
sława urodziła się w  Stryju na 
obecnej Ukrainie 17 stycznia 1918 
roku. Gdy miała pół roku, rodzice 
zamieszkali w  Samborze, w  ob-
wodzie lwowskim nad rzeką 
Dniestr. Pani Władysława wspo-
mina: 

– Mój tata był kolejarzem, 
został przeniesiony do Sambora, 
gdzie kupił ładny dom. Sambor to 
miasto, które w mojej pamięci za-
chowało niezwykły obraz. To 

miejsce dzieciństwa, najlepszych 
lat. Miałam dziesięcioro rodzeń-
stwa, dwoje dzieci wcześnie zmar-
ło. Mój tata był dumny, że ma tyle 
dzieci. Pamiętam jego szczęśliwą 
twarz, gdy to mówił. Nasza rodzi-
na była bardzo zżyta. Rodzice byli 
dla siebie bardzo dobrzy, nigdy się 
nie kłócili, żyli w zgodzie. 

Pani Władysława była bardzo 
zdolnym dzieckiem. Talent malar-
ski, muzyczny, a  w późniejszym 
czasie poetycki, odzwierciedlają jej 
delikatną i wrażliwą naturę. – Brat 
grał na skrzypcach i mandolinie, 
ja natomiast pięknie śpiewałam, 
miałam naprawdę ładny głos. Je-
dyne, czego żałuję w moim życiu, 
to że nie uczyłam się zawodowo 
śpiewać. Byłabym może równa 
Maryli Rodowicz! – mówi 
z uśmiechem na buzi.  

Miasto, w którym mieszkała, 
zapisało się w pamięci jej wszyst-
kich zmysłów: – Wspominam żu-

rek cioci, robiony na mące, szynka 
pachniała wędzarnią, a chleb nie 
miał konserwantów. Woda ze 
studni w  Samborze była prze-
pyszna! Nigdy nie zapomnę jej 
smaku. Bardzo lubiłam święta, za-
pach choinki. Nie było elektrycz-
ności, świece wyglądały pięknie na 
drzewku. 

Kolejne lata przyniosły radość 
z  macierzyństwa. 104-latka ma 
trzech synów, których kocha po-
nad życie. Wzruszenie, nostalgia 
i łzy pojawiają się, gdy padają ta-
kie słowa jak mama, tata, Sambor: 

– Mama to najpiękniejsze sło-
wo. Nie ma nic świętszego niż 
mama – poruszona, ledwo wypo-
wiadając zdanie, ociera łzy. 

Gdy Pani Władysława miała 
56 lat, zaczęła pisać wiersze. Prze-
pełnione bólem i  tęsknotą, są 
pewnego rodzaju ukojeniem. 
Utwory pozwalają na pożegnanie 
z rodzicami:  

„Czuję jak po policzku łza się 
toczy, nie wiem, czy to płacze ser-
ce moje, czy to płaczą moje oczy”, 
„Rozpostarłam ręce, wzięłam dom 
w  ramiona, przytuliłam się do 
muru, ucałowałam ściany i tak po-
żegnałam mój dom rodzinny uko-
chany”, „Niebo jesienne, bladonie-
bieskie, tak jak oczy mego taty. 
Jesienne niebo smutne. Często za 
tatą płaczę”, „Otworzyłam atlas, 
łzy na mapę kropią. Co tam jest? 
Sambor i Dniestr. Wiem, że ich 
nie zobaczę, i dlatego serce boli 
i serce płacze”. 

Po zakończeniu drugiej wojny 
światowej, w  1946 roku Pani 
Władysława przyjechała do Choj-
nowa. Tu znalazła pracę i poznała 

przyszłego męża. Wyszła za mąż, 
mając 30 lat. W tamtych czasach 
było to stosunkowo późno, ale 
uznała, że nie ma co się do mał-
żeństwa spieszyć! – komentuje 
z uśmiechem i dodaje: –Prawdą 
jest, że kiedyś dwudziestolatka bez 
męża mogła usłyszeć kilka kąśli-
wych słówek, jak np. stara panna. 
Jednak w mojej rodzinie to się nie 
zdarzało. Mama zawsze powta-
rzała, że na wszystko przyjdzie 
w życiu czas, pośpiech nie jest do-
brym doradcą. 

Uwielbia polne kwiaty. Nie 
przepada za słodyczami. Nie lubi 
dyplomatycznych rozmów, które 
są poniekąd zakłamane. Mówie-
nie prawdy to jedna z najważniej-

szych cech, jaką powinni posiadać 
ludzie. Szczególne miejsce w  jej 
sercu zajmują uczucia: miłości do 
synów, ojczyzny i  wspomnienie 
rodzinnego domu. 

Głównymi wątkami ponad 
siedemdziesięciu wierszy są uczu-
cia tęsknoty, pożegnania, a także 
otaczająca przyroda. Wiersze Pani 
Władysławy to rodzaj pamiętnika, 
który na swoich kartkach zapisał 
miłość, cierpienie i kojące piękno 
natury. 

Rozmowa, której wrażliwy ton 
wkradał się we wszystkie poruszo-
ne myśli. 

Rozważania trudnych chwil. 
Wspomnienia dawnych lat. His-
toria, którą napisało życie Pani 
Władysławy, jest opowieścią pełną 
cierpień. Momentów bolesnych 

było bardzo dużo. Piękne świa-
dectwo spokoju, miłosierdzia 
i miłości, które na wielu płaszczy-
znach pozostaną tajemnicą. Wiel-
kość Pani Władysławy polega na 
tym, że potrafiła wybaczać, nawet 
w najokrutniejszych momentach 
życia. 

Duma i radość z rodzicielstwa 
owocuje niezwykle piękną relacją 
i szacunkiem między Panią Wła-
dysławą a jej synami: „Kocham ich 
nad życie. Moi synowie są cen-
niejsi niż wszystkie skarby świata. 
To dobre dzieci, naprawdę wy-
chowałam ich sercem. Jestem 
z nich bardzo dumna!” – wzruszo-
na, spogląda na jednego z  nich, 
uśmiecha się, a w jej bladoniebie-
skich oczach szklą się łzy wzru-
szenia i szczęścia...

Życiorys sercem pisany  

200 lat, Pani Władysławo!

Sambor, miasto dzieciństwa małej Władzi

Jak na swoje lata Pni Władysława dobrze się trzyma

Stryj, w tym mieście Pani Władysława przyszła na świat
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P
restiżowe Złote Pióro – 
Nagroda dla Dziennikarza 
2021 Roku na Dolnym 

Śląsku skłania, za namową kolegów 
z branży, do resumé drogi zawo-
dowej. Cały biogram można prze-
czytać na portalu: www.dzienni-
karzerp.eu 

W redakcji „Gazety Wrocław-
skiej” (wcześniej – „Robotniczej”) 
pracowałam prawie dwadzieścia 
lat. Jako publicystka, zajmowałam 
się głównie edukacją, zwłaszcza 
alternatywną, która umożliwia 
uczniom nieskrępowany rozwój. 

Podobną ideę wdrożyłam 
w  klasach dziennikarskich, do 
prowadzenia których (pierwszych 
we Wrocławiu) zaprosiło mnie 
XIII LO w latach osiemdziesią-
tych ubiegłego wieku. W różnych 
tytułach ogólnopolskich pisałam 
o dzieciach i młodzieży, które tra-
fiły pod opiekę nietuzinkowych 
nauczycieli. A do samych nauczy-
cieli adresowałam autorskie zaję-
cia, które – już we własnej firmie 
– miałam przyjemność animować 
wraz ze świetnymi edukatorami. 
Dotyczyły poprawiania relacji 
z uczniami i rodzicami. 

Pracę redakcyjną i  dzienni-
karską uzupełniałam społecznym 
zaangażowaniem. Najpierw 
w dziennikarskim stowarzyszeniu 
(Wiceprezes Oddziału, Przewod-
nicząca Komisji Kwalifikacyjnej 
i Rewizyjnej). A później (już rów-
nolegle) w Stowarzyszeniu Absol-
wentów i Sympatyków LO nr IX, 
którego obecnie jestem Prezesem. 
Ponadto – w  stowarzyszeniach 
i firmach, które współtworzyłam 
i im szefowałam: Stowarzyszeniu 
„Wizerunek”, „Masz Jutro”, Kor-
poracji Biznesowej. 

Doskonaliłam swój warsztat 
dziennikarski i nową sferę pracy: 
w 1998 roku założyłam EDU-SA 
Agencję Public Relations. Zajmu-
ję się budowaniem wizerunku 
firm, osób, projektów oraz realizu-
ję przedsięwzięcia edytorskie. 
Mam na koncie obsługę prasową 
– rolę rzecznika prasowego i pro-
wadzenie wielu biur prasowych, 
m.in. Dolnośląskich Targów Edu-
kacyjnych i Dolnośląskiego Festi-
walu Nauki. 

Te zadania w naturalny sposób 
skierowały mnie do prowadzenia 
(z opracowaniem scenariuszy) 
wielu publicznych imprez – kon-
ferencji prasowych i uroczystości 
dużej rangi. Oto miejsca niektó-
rych z nich: wrocławski Ratusz, 
Hala Stulecia, Hotel Jana Pawła 
II, Politechnika Wrocławska, 
Okręgowa Komisja Egzaminacyj-
na, bank PKO BP, JTT Compu-
ter, TU Allianz, Uniwersytet Eko-
nomiczny, Akademia Sztuk 

Pięknych. Często łączyło się to 
również z realizacją oprawy me-
dialnej. 

Jako edytor i redaktor – mogę 
pochwalić się kilkudziesięcioma 
wydawnictwami, m.in. albumami 
(Album Brochowa) i  książkami 
(np. – o obchodach Roku Juliusza 
Słowackiego w 200-lecie urodzin 
tego poety, „Magiczna Katalonia” 
oraz – na 50- i 60-lecie LO nr IX. 
I  jeszcze – zbiorem własnych 
tekstów o Uniwersytecie Ekono-
micznym, podsumowaniem 35 lat 
Maratonu Wrocławskiego oraz 
wieloma folderami i  katalogami 
(np. o Międzynarodowej Maturze, 
LO nr XIV, Zespole Szkół im. 
Cz. Miłosza, wspieraniu rozwoju 
niepełnosprawnych dzieci i  ich 
ośrodka w Jaszkotlu).  

We własnej firmie, jako co-
pywriter – piszę i redaguję książki, 
foldery, materiały promocyjne 

oraz strony internetowe 
wielu firm. Pisanie jest moją naj-
większą pasją. Spotkania z  nie-
zwykłymi ludźmi, specjalistami 
w swoich dyscyplinach oraz obco-
wanie z ich kompetencją i mądro-
ścią jest dla mnie impulsem do 
publicystycznego opisywania cu-
dów tego świata. 

Moja dziennikarska i  wize-
runkowa przygoda trwa nadal. 
Jako menedżer prasowy – wspie-
ram od 2015 roku UTW w UE. 
W latach 2019–2021prowadziłam 
na tej uczelni m.in. otwarty wy-
wiad z prezydentem Wrocławia, 
Rafałem Dutkiewiczem, konfe-
rencję prasową z jego następcą – 
Jackiem Sutrykiem oraz briefing 
z Wicemarszałkiem Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Marcinem 
Krzyżanowskim i przedstawicie-
lem Izby Notarialnej we Wrocła-
wiu, rejentem Witem Tarkow-
skim. 

Jako dziennikarz regularnie 
publikuję swoje teksty wcześniej 
– w  wydawnictwach tradycyj-
nych (papierowych), a  teraz na 
portalu internetowym Uniwersy-
tetu Ekonomicznego oraz jego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
(www.ue.wroc.pl).  

Maluję świat słowami. 
Z worka różnorodnych wydarzeń 
wysypują się czcionki, które naj-
pierw zagarniam do siebie. A po-
tem tworzę z nich słowa, zdania 
i akapity. Dodaję – jak na obra-
zach – emocje i wrażenia innych. 
Ale cała układanka jest moja. Do-
prawiam ją doświadczeniem 
dziennikarza i  redaktora oraz 
uważnym spojrzeniem na świat. 
I tak lepię relacje, artykuły, felie-
tony. Fascynuje mnie ubieranie 
w słowa, kiedy piszę we własnym 
imieniu. A  kiedy przygotowuję 
wywiad – cierpliwie słucham, jak 
inni oglądają i opisują rzeczywis-
tość. 

W pandemicznym czasie, od 
marca 2020 roku, tworzę własną 
kronikę pandemii. Mam zamiar 
wydać ją w  formie książkowej. 
Cykliczne felietony (raz na trzy 
tygodnie) są publikowane na por-
talach dziennikarskich. Powstały 
już 33 odcinki i końca nie widać, 
wszak zakażenia „falują”. To, co 
wokół opisuję w dowcipnej for-
mie, zgodnie z moim zamysłem, 
aby podnosić na duchu! Nie-
zmiennie apeluję o  cierpliwość 
i nadzieję na spokojniejszy czas. 
Od Czytelników odbieram wiele 
informacji zwrotnych, że tak 
właśnie jest. Dziękuję, to mnie 
uskrzydla! 

Opowiadam się za wolnością. 
Dla mnie znaczy to: wolne media, 
wolny wybór, a także – wolny za-
wód, wolny strzelec, wolny rynek, 
wolna konkurencja. I  jeszcze – 
wolny wstęp, wolny przekład. 
A nade wszystko – wolna głowa 

i  wolne myśli. To nie tylko 
związki frazeologiczne… 

Owszem – są jeszcze 
wolne żarty. Lecz w tym, 
co powyżej – bajeru nie 
ma. A na serio – pięknie 
dziękuję za przyznanie 
tytułu oraz za gratula-
cje i życzenia. Posta-
ram się, aby Złote 
Pióro zawsze 
świeciło w moich 

rękach! 
Małgorzata Garbacz

Uskrzydlenie Gosi Garbacz

Słów parę o pełnej uroku, humoru i wiedzy 
Kronikarce Roku 

 
Nie tylko wiedza, ale i odwaga! 
Co miesiąc nowa o wirusie saga! 
Każdy z nas rzec można wprost, no, wniebowzięty 
był, czytając w listopadzie „Święty i prezenty”. 
Czasu tej lektury nie spiszesz na straty,  
bo zaprawdę, powiadam wam, mistrz z tej Małgorzaty! 
Kolejny odcinek, pandemii kronika, 
uczy, bawi, śmieszy. Jasno stąd wynika, 
że choć epidemia okrutna i zła, 
Koleżanki Garbacz dobra passa trwa. 
I wiem już, co przyniósł Jej Mikołaj Święty: 
brawa i kolegów szczere komplementy. 
I Złote Pióro, które dodaje uroku, 
pasuje też do tytułu Dziennikarki Roku! 
Zakończenie. Pointa. Aż się o to prosi: 
„Sto lat” dla naszej złotopiórej Gosi! 
 

Wojciech W. Zaborowski

Red. Małgorzata Garbacz i przewodniczący Oddziału Stowarzysze-
nia Dziennikarzy RP Dolny Ślśąsk – red. Ryszard Mulek



12 Świąteczna tradycja

ODRODZONE SŁOWO POLSKIE | 1(71) / 2022

W
 wieczerzy uczestniczyli 
dolnośląscy dzienni-
karze oraz zaproszeni 

goście – przedstawiciele instytucji 
i organizacji współpracujących oraz 
wspierających, w  tym wiceprezes 
Związku Weteranów i Rezerwis-
tów Wojska Polskiego, jednocześnie 
prezes Oddziału Wrocławskiego 
tego związku płk Krzysztof Majer, 
sekretarz Wrocławskiego Koła Sto-
warzyszenia Misji Pokojowych 
ONZ ppłk Jerzy Lesicki. Spot-
kanie prowadził przewodniczący 
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP 
Dolny Śląsk red. Ryszard Mulek, 
który wręczył red. Małgorzacie 
Garbacz tytuł Dolnośląskiego 
Dziennikarza Roku 2021 i Złote 
Pióro. Wspomnienie red. Małgo-
rzaty Garbacz zamieszczamy na 
stronie 11. 

Spotkanie uświetnił polsko-
ukraiński zespół wokalno-instru-
mentalny „Retro” z Opola w skła-
dzie: Jurij Mykytiuk (akordeon, 
vocal), Dagmara Gałeczka 
(skrzypce, vocal) i Tomasz Woy-
dyła (klawisze, vocal), który pod-
czas uroczystości zaprezentował 
przepiękne polskie kolędy. 

Ksiądz kapelan mjr Andrzej 
Migała wręczył wszystkim 
uczestnikom spotkania „Kalenda-
rze żołnierza Wojska Polskiego”, 
natomiast dziennikarz, red. Ja-
nusz Michalewicz swoją autorską 
książkę „Recykling wspomnień 
starszego pana”. 

Wieczerza mogła odbyć się 
dzięki finansowemu wsparciu kilku 
sprawdzonych od lat wrocławskich 
biznesmenów i  przedsiębiorców, 
a przede wszystkim Haliny Łoś – 

prezesa firmy ATOM, Tomasza 
Piszczałki – prezesa Przedsiębior-
stwa Budowlanego MAT, An-
drzeja Dadełły – prezesa DSA SA 
Financial Group, Macieja Kacz-
marskiego – prezesa Grupy Kacz-

marski i Janusza Cymanka – pre-
zesa Huber Group. Serdecznie im 
za to dziękujemy. 

Uroczystość przebiegła z za-
chowaniem wszelkich rygorów 
sanitarnych, a wszyscy uczestnicy 

przed wejściem na imprezę mu-
sieli wylegitymować się paszpor-
tem covidowym oraz potwierdzić 
jego wiarygodność własnoręcz-
nym podpisem. 

(lemil)

F
ormalnie mamy karnawał 
i karnawałowe szaleństwa. 
Co prawda z  wiadomych 

przyczyn w tym roku nie czujemy 
tego nastroju ani radości, lecz mo-
żemy wrócić do radosno-zabaw-
nych wspomnień. 

Tradycyjnie w  każdym No-
wym Roku przyrzekamy sobie 
dużo w  swym żywocie zmienić. 
Potem „świętujemy” międzynaro-
dowy Dzień Śpiocha, czyli 1 
stycznia… Ale przypomnę, co 
stwierdził doświadczony życiowo 
Wolter, francuski pisarz epoki 
Oświecenia, filozof i  historyk 
(1694–1778). Otóż przekonał się, 
iż dla większości mężczyzn po-
prawić się to znaczy zmienić swo-
je zwykłe wady… Natomiast 
w Sylwestra 2021/22 znajome pa-
nie podjęły trzyosobowo prywat-
ną uchwałę, iż solidarnie rzucają 

palenie. Hm, przecież papieros 
dodaje kobiecie tajemniczości, 
gdyż nigdy nie wiadomo, kiedy 
wysiądą jej płuca! 

Szukanie pretekstów do zrea-
lizowania kolejnych postanowień 
bywa różne. Jeden z  panów 
w średnim wieku, nałogowo zako-
chujący się, postanowił wykupić 
sobie całoroczną polisę od na-
stępstw nieszczęśliwych miłości. 
Zapewne liczył na solidne od-
szkodowania za swoje skrwawio-
ne, złamane serce w  kolejnych 
przypadkach pechowej miłości? 
Inny solennie obiecał sobie zasto-
sować złotą metodę pożycia mał-
żeńskiego: nigdy nie przerywać 
żonie, gdy ona akurat milczy… 

A już 13 stycznia, gdy dzień 
staje się dłuższy od najkrótszego 
o  27 minut, zaczynamy myśleć 
tylko o  wiośnie: w  naszej pod-

świadomości zima przechodzi do 
prehistorii… 

Bywają mniej przyjemne sy-
tuacje. W tramwaju trzech męż-
czyzn w wieku ok. 50 lat głośno 
chwaliło się tym, że po południu 
zaszczepili się przeciw covidowi-
19 i  od razu w  sklepie kupili 
i  wypili po piwie… W  takich 
przypadkach jestem zwolenni-
kiem zastosowania im radykal-
nych metod: obok zwykłych 
urzędowych, prawnych konsek-
wencji – aspiryna, rycyna i lewa-
tywa ze sprężarki!  

Natomiast niezwykle udane 
były moje prelekcje w  Oławie 
i Jelczu-Laskowicach pod hasłem 
BEZPIECZNY SENIOR, pod 
patronatem i z udziałem wrocław-
skiej Fundacji ProPublika o zasię-
gu ogólnopolskim oraz operatyw-
nej KP Policji w  Oławie. 

Ostrzegając i wyjaśniając, wspól-
nie dawaliśmy mieszkańcom 
przykłady wyrafinowanych metod 
oszustów-naciągaczy. Również 
widzowie dzielili się swymi do-
świadczeniami. Spotkanie uatrak-
cyjniałem specjalnie nakręconymi, 
oficjalnymi filmami, w  których 
występowałem jako poszkodowa-
ny bohater, ale również zabawny-
mi z ukrytej kamery. Na terenie 
powiatu oławskiego oraz także 
w całym kraju mamy przewidzia-
ne następne takie spotkania, co 
zapewne wiele osób uratuje przed 
smutkiem i kłopotami. 

Dla zdrowia i  całorocznego 
relaksu należy jak najwięcej ruszać 
się. Np. w  niedalekim Brzegu 
opolskim warto przespacerować 
się po parku Chrobrego, czyli 
dawnych Plantach i  podziwiać 
kilkadziesiąt drzew – pomników 

przyrody. Także ciekawy jest od-
restaurowany Śląski Wawel, czyli 
renesansowy Zamek Piastów Ślą-
skich z XIII–XVI wieku, w któ-
rym odbywają się ciekawe wyda-
rzenia kulturalno-artystyczne 
i  ponoć czasem ukazują się du-
chy… Przyciąga również urokliwy 
amfiteatr miejski z  5 tysiącami 
miejsc.  

Jeden z czytelników, od 1949 
roku mieszkający w Brzegu i ma-
jący dobrą pamięć o swych wyczy-
nach w młodości, szczególnie na 
Plantach, zwierzył się redakcji 
„Słowa”, że teraz do seksu potrze-
buje aż trzech kobiet: dwie muszą 
go wsadzić na trzecią… No cóż, 
dobre i to! 

 
Wojciech Mach 

www.wodzirej.biz.pl

Czas karnawału

Porady wodzireja

Wigilia dolnośląskich dziennikarzy

Wikipedia informuje o Ja-
nuszu Michalewiczu:  

– polski aktor teatralny, eko-
nomista, przedsiębiorca, publi-
cysta – wolny strzelec. Autor 
i wydawca książek opisujących 
Polskę w  XX–XXI w., relacje 
osobiste Polaków, życie arty-
styczne, teatry i kulturę studen-
cką, transformację po 1989 r. 
i politykę gospodarczą Polski. 

Dodajmy: jest jeszcze 
współpracownikiem „Odrodzo-
nego Słowa Polskiego” i  pisze 
ciekawe teksty. 

Ostatnio wydał książkę „Re-
cykling wspomnień starszego pana”. Jest to właściwie 
zbiór ciekawych opisów stanowiących dokumenty, 
które informują współczesnych czytelników o intere-
sujących faktach z dziedziny kultury, gospodarki, po-
lityki, opisuje historię teatru. Uzupełnieniem są re-

cenzje ze spektakli teatralnych, 
estradowych i książek, biografie 
znanych, wybitnych plastyków, 
aktorów, reżyserów i  poetów. 
W książce czytelnicy znajdą ko-
respondencje z zagranicy, m.in. 
z Chin, Hongkongu i Tajlandii, 
które były drukowane w naszej 
gazecie. 

Janusz Michalewicz barw-
nie pisze m.in. o Janie Pietrza-
ku, Pałacyku przy ul. Kościuszki 
34 we Wrocławiu, dolnośląskich 
teatrach, spotkaniach z muzyką, 
wydarzeniach i  ciekawych lu-
dziach. 

Książka w przyszłości może być pomocna w pi-
saniu prac naukowych i historycznych. 

W czasie dziennikarskiej wieczerzy wigilijnej au-
tor wykazał gest i sprezentował swoją książkę wszyst-
kim obecnym.

Recykling wspomnień  
starszego pana
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Łukasz Kłykow 

P
odobnie jak w wielu innych 
dyscyplinach sportowych, 
również w  szachach zda-

rzają się zmiany reprezentowanego 
kraju przez czołowych zawodni-
ków. Niedawno postąpił tak Alireza 
Firuzdża, z pochodzenia Irańczyk, 
grający teraz dla Francji, legity-
mujący się na początku bieżącego 
roku drugim – po Norwegu Mag-
nusie Carlsenie – rankingiem na 
świecie.  

Analogiczne bywało w polskim, 
a nawet dolnośląskim światku sza-
chowym. Przykładem choćby po-
chodząca z Głogowa arcymistrzyni 
Marta Michna (z domu Zielińska), 
od 2007 reprezentantka Niemiec 
(po zamążpójściu za tamtejszego 
mistrza FIDE). 

Największy sukces odniosła 
ona w 2003, zwyciężając w finale 
indywidualnych mistrzostw Polski 
kobiet. Wygrała w tym czempio-

nacie m.in. partię czarnymi z trze-
cią na finiszu Beatą Kądziołką 
(obecnie Zawadzką). 

(diagram) 
Ostatnie posunięcie białych 

(24. Se5-f3) było poważnym błę-
dem, który Marta wykorzystała 
w pouczający sposób. 

24.... W:e1 25. W:e1 G:f3! 
Nie ma przewagi pary goń-

ców, jest natomiast osłabienie po-
zycji białego króla. Wkrótce dadzą 
o  sobie znać pozostawione bez 
obrony czarne pola. 

26. g:f3 Gf6 27. Hg4 Gd4+ 
28. Kh1 Sf6 29. Hg5? 

Wprawdzie więcej szans da-
wało 29. Hh4, ale po 29... Wd5 
z dalszym Wh5 uratowanie pozy-
cji białych tak czy owak graniczy-
łoby z cudem. 

29... Wd5 30. Hg2 Sh5 31. 
Hg4 Kg7! 

Z planem f7-f5. Okazuje się, 
że nawet czarny monarcha bierze 
pośredni udział w zmasowanym 
ataku. 

32. h4 f5 33. Hh3 Gf2 
34.We8 Wd4 35. Ge4 Wd1+ 

Białe poddały się, ponieważ 
po 36. Kg2 Marta miałaby wybór 
między zdobyciem hetmana (36... 
Sf4+ i następują tzw. widły) a po-
sunięciem jeszcze mocniejszym 
36... Gd4 z  nieuchronnym ma-
tem. 

Spośród najlepszych polskich 
szachistów wszech czasów barwy 
narodowe zmienił m.in. legendar-
ny Mieczysław (Miguel) Najdorf, 
który po II wojnie światowej 
osiadł w  Argentynie. Niedawno 
głośno było o  decyzji jednego 
z  najsilniejszych arcymistrzów 
młodego pokolenia – Dariuszu 
Świerczu, który od 2018 roku re-
prezentuje USA. 

Z kolei Polska w kilku ostat-
nich dekadach „wzbogacała się” 
o  czołowych arcymistrzów zza 
wschodniej granicy, Byli wśród 
nich Rosjanin Michaił Krasenkow 
(w 2000 – już jako Polak – był no-
towany w pierwszej dziesiątce na 

światowej liście rankingowej), Ło-
tysz Aleksander Wojtkiewicz 
i Białorusin Jurij Zezulkin. 

W 49 odcinku rubryki odpo-
wiem na pytanie, co mają wspól-
nego szachiści z... żużlowcami.

Patriotyzm  
w państwie  
bezprawia 

W słownikach języka polskie-
go patriotyzm to przede wszyst-
kim miłość do ojczyzny i narodu, 
połączona z gotowością ofiar dla 
niej i dla niego. 

Mam problem: jak kochać oj-
czyznę, która za sprawą jej władz 
(ustawodawczej, wykonawczej i – 
szczególnie – sądowniczej) jest 
coraz oczywistszym państwem 
bezprawia, i  jak kochać naród, 
który godzi się na tyle draństw 
bezkarnych funkcjonariuszy pub-
licznych wobec krzywdzonych 
przez nich obywateli? 

Ze swojego punktu widzenia 
podzielam zwłaszcza następujące 
sądy: 

„Patriotyzm jest przesądem 
stworzonym sztucznie, podtrzy-
mywanym poprzez sieć kłamstw 
i oszustw” (Emma Goldman). 

„Nie można być tak oślepio-
nym przez patriotyzm, by nie wi-
dzieć rzeczywistości. Zło jest 
złem – obojętnie, kto je wyrządza 
czy wypowiada” (Malcolm X). 

„Prawdziwym patriotą jest 
ten, który nie ze wszystkiego jest 

zadowolony w swej ojczyźnie. To 
człowiek, który pragnie i walczy 
o to, by w niej było lepiej” (Char-
les Dickens). 

Poza tym na moją wyobraźnię 
działają nad wyraz trzy inne cyta-
ty a propos: 

„Patriotyzm zaciemnia histo-
rię” ( Johann Wolfgang von Goet-
he). 

„Patriotyzm to przekonanie, 
że jakiś kraj jest lepszy od innych 
dlatego, że ja się w nim urodzi-
łem” (George Bernard Shaw). 

„Patrioci zawsze mówią 
o  umieraniu za kraj, a  nigdy 
o  zabijaniu za kraj” (Bertrand 
Russell). 

Co zestawiwszy, zachęcam do 
refleksji. 

 

Nadurodzaj  
mediotów 

Święcie wierzysz w to, co pi-
szą i mówią media? Poddajesz się 
formowaniu przezeń twojego 
mózgu i duszy? Nie masz własne-
go zdania? Nie potrafisz czytać 
i  słuchać „między wierszami”, 
rozpoznawać prawdy od fałszu? 
Znaczy – jesteś idealnym wyborcą 
(z punktu widzenia polityków). 
Kompletnym mediotą. 

Autorem tego słówka, utwo-
rzonego z wyrazów „idiota me-
diów”, jest Marian Mariusz Czar-
niecki. Definiuje on, że mediota 
to bezkrytyczny czytelnik, tele-
widz, radiosłuchacz, internauta. 
Półanalfabeta, który umie czytać 
i pisać, lecz samodzielnie nie my-
śli. Uległa niczym plastelina ofia-
ra reklamowego marketingu 
i ideologicznego masażu. Niewol-
nik medialnej hipnozy. 

Obserwując dookolną rzeczy-
wistość – zauważam, że medio-
tów ci u nas dostatek… 

 

Skarpetki 

Podzielę się z  ludzkością 
anegdotką, która upubliczniona 
przed laty przez kolegę dzienni-
karza Wojtka Koerbera często 
chodzi mi po głowie i poprawia 
humor. 

We Wrocławiu w  jednym 
domu sąsiadami byli dwaj znako-
mici sportowcy, medaliści olim-
pijscy: kolarz torowy Janusz 
Kierzkowski (1947–2011) 
i mieszkający nad nim bokser Ar-
tur Olech (1940–2010). Pewnego 
dnia pierwszego z nich odwiedzili 
znajomi biznesmeni z  Niemiec, 
a drugi wyraził ochotę na przyłą-

czenie się do biesiadnego towa-
rzystwa. Kierzkowski poprosił 
więc „Turka” (taką Olech miał 
ksywę), aby tym razem przyszedł 
porządnie ubrany. Ten faktycznie 
pojawił się w eleganckim garnitu-
rze, ale z widocznym na pierwszy 
rzut oka brakiem. „A gdzie skar-
petki?” – zapytał kolarz. „Upra-
łem” – odpowiedział bokser. 

 

Tak się robiło 
„Pryzmaty” 

Obrazek z mojej pracy (ja to 
ten bitels siedzący przy maszynie 
do pisania) podczas redagowania 
gazetki „Pryzmaty” na dorocz-

nych ogólnopolskich obozach – 
sympozjach środowisk twórczych 
w nad jeziorem Necko w Augus-
towie za tzw. wczesnego Gierka. 
Za mną stoi Fred Ojda, główny 
animator tego kulturalnego zbie-
gowiska. Uczestniczyli w  nim 
m.in. Ewa Demarczyk, Krystyna 
Janda, Gabriela Kwasz (potem 
Kownacka), Filip Bajon, Bogu-
sław Kaczyński, Andrzej Sewe-
ryn… A  w przerwach między 
dokumentowaniem całego arty-
stycznego bałaganu poznawałem 
swoją przyszłą żonę Ewę, studen-
tkę łódzkiej uczelni muzycznej. 

Fotografia z  mojego archi-
wum domowego. Autora zdjęcia 
nie pamiętam.

Hobby

Polub szachy (48)
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Waldemar Niedźwiecki 

N
a 4 lutego wyznaczono 
początek zimowych ig-
rzysk olimpijskich w Pe-

kinie. W ten sposób stolica Chin 
stanie się pierwszym miastem, któ-
re zorganizuje letnią (2008) i zi-
mową wersję najważniejszej im-
prezy czterolecia (dla wielu życia). 
Już dziś jednak wiadomo, że czeka 
nas nietypowa rywalizacja, w której 
karty rozdawać mogą nie zawod-
niczki i zawodnicy, a wszechobecny 
koronawirus. W podobnych oko-
licznościach odbyły się przełożone 
z  2020 na 2021 rok – właśnie 
z  powodu pandemii – letnie ig-
rzyska w Tokio.  

W stolicy Państwa Środka 
(oraz innych pozapekińskich are-
nach) zabraknie kibiców z zagra-
nicy, a  miejscowych, którzy 
w ograniczonej ilości będą mogli 
na żywo obserwować walkę na 
poszczególnych obiektach, czeka 
ostry reżim sanitarny (w skraj-
nej sytuacji może ich zabrak-
nąć w  ogóle). Gorzej, że 
podlegać mu będą także 
sami sportowcy i  osoby 
wchodzące w  skład wszystkich 
ekip, biorących udział w tym wiel-
kim wydarzeniu. Ba, potencjal-
nych uczestników igrzysk mogą 
wyeliminować testy na obecność 

wirusa, oczywiście jeśli dadzą wy-
nik pozytywny.  

W tej sytuacji już teraz zna-
lazło się co najmniej kilkunastu 
kandydatów do medali, a przy-
najmniej do miejsc w czołówce, 
jak chociażby trzej skoczkowie 
norwescy czy nasz specjalista 
w tej konkurencji, mistrz świata 
Piotr Żyła (ale jeszcze nie trafie-
ni – zatopieni). Jednak każdego 
dnia do tego grona dołączają na-
stępni, zaś pozostali z duszą na 
ramieniu oczekują kolejnego wy-
niku badania. Już na miejscu 
uczestników igrzysk czekają co-
dzienne testy, a  jedynie pełne 
szczepienie gwarantuje zwolnie-

nie z  trzytygodniowej kwaran-
tanny.  

Ogromne wątpliwości budzi 
zapowiadana przez gospodarzy 
ścisła kontrola olimpijczyków po-
przez konieczność zainstalowania 
aplikacji śledzącej o nazwie „My 
2022”. Podobno jest na tyle nie-
dopracowana, iż może ułatwić ha-
kerom kradzież poufnych danych 
osobowych. Dlatego też komitety 
olimpijskie kilku krajów (m.in. 
USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, 
Holandii) zaleciły sportowcom 
pozostawienie telefonów komór-
kowych w domu. Wszystko to nie 
sprzyja budowaniu właściwej at-
mosfery wokół pekińskich ig-
rzysk.  

A z czym do stolicy Chin udaje 
się reprezentacja Polski? Prognozy 
nie są, delikatnie rzecz ujmując, 

zbyt optymistyczne, bo 
takie być nie mogą. 

Nie ma mowy 
o  powtórzeniu 

sukcesu z Soczi 2014 
(sześć medali, w  tym 

trzy złote), ciężko, by nie 
rzec niemożliwe, będzie na-

wiązanie nawet do wyniku 
z Pjongczangu. Wygląda na to, że 
ilość (blisko sześćdziesięciu spor-
towców) w  najmniejszym nawet 
stopniu nie przełoży się na jakość, 
nie widać bowiem tzw. żelaznych 
kandydatów do podium. Jeszcze 

w  ubiegłym sezonie za takich 
mogli uchodzić nasi skoczkowie, 
wszak Piotr Żyła został mistrzem 
świata, zaś Kamil Stoch wygrał 
prestiżowy Turniej Czterech 
Skoczni. Bardzo dobrze prezento-
wali się także Dawid Kubacki 
i Andrzej Stękała. Dziś nie zosta-
ło z tego nic, zupełnie nic.  

Do fatalnej dyspozycji doszły 
inne niekorzystne okoliczności – 
kontuzja Stocha i  koronawirus 
Żyły, przy czym kierownictwo 
polskiej ekipy wierzy, że obaj zdą-
żą nie tylko wydobrzeć do inau-
guracji igrzysk, ale i zaprezentują 
wyraźną zwyżkę formy. Oby.  

Bez szans nawet na uplasowa-
nie się w  szerokiej czołówce są 
nasi specjaliści w kombinacji nor-
weskiej i biegach, że o biathloni-
ście Grzegorzu Guziku nie 
wspomnę (w zawodach Pucharu 
Świata szczytem marzeń Polaka 
jest lokataw szóstej dziesiątce!).  

Po kolejną naukę jadą nasi sa-
neczkarze, zaś rozczarowujące 
były dotychczasowe występy 
biathlonistek – najlepsze z  nich 
Monika Hojnisz-Staręga i Ka-
mila Żuk z trudem kwalifikowały 
się do czołowej trzydziestki. Miłą 
niespodzianką była natomiast po-
stawa 19-letniej, importowanej 
z Rosji łyżwiarki figurowej Jeka-
teriny Kurakowej, piątej zawod-
niczki ME, ale dla niej sukcesem 

w Pekinie będzie miejsce w okoli-
cach dwunastego.  

Nieco optymizmu wlała w na-
sze serca snowboardzistka Ale-
ksandra Król, wygrywając po raz 
pierwszy w karierze zawody Pu-
charu Świata w slalomie równo-
ległym, dobre występy w gigancie 
miała alpejka Maryna Gąsienica- 
-Daniel, zaś miłej niespodzianki 
można ewentualnie oczekiwać po 
Natalii Maliszewskiej w  short-
tracku, i w nieco mniejszym stop-
niu łyżwiarzach szybkich. W tym 
pierwszym przypadku wiele zale-
ży jednak nie tylko od formy, ale 
i szczęścia (wiele dyskwalifikacji, 
upadków), zaś panczeniści muszą 
potwierdzić dyspozycję z holen-
derskich mistrzostw Europy, jeśli 
marzą o  czołowych lokatach, 
przede wszystkim na dystansach 
sprinterskich.  

Brak w polskiej ekipie takich 
mocnych postaci, jakich mają np. 
Słowacy za sprawą fantastycznej 
alpejki Petry Vlhowej. Ale sport 
lubi niespodzianki, więc dlaczego 
nie miałoby to spotkać polskich 
sportowców? Wystarczy wspom-
nieć Zbigniewa Bródkę z  Soczi 
czy w  znacznie bliższym czasie 
złotego medalistę w chodzie z To-
kio Dawida Tomalę. To były jedne 
z największych (o ile nie najwięk-
sze) niespodzianki igrzysk. Czy 
ktoś spróbuje pójść w ich ślady?

W Pekinie medale rozda koronawirus?
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Lesław Miller 

E
la i Zbyszek zaczęli mieć 
się ku sobie już w liceum. 
Razem się uczyli, wędro-

wali po parku, odwiedzali kawia-
renki. Stać ich było na rozrywki, 
bo rodzice nie skąpili na kieszon-
kowe. Ojciec Zbyszka prowadził 
dochodowe przedsiębiorstwo bu-
dowlane, a tata i mama Eli mieli 
duży zakład odzieżowy szyjący dla 
elegantek krótkie serie sukienek 
i kostiumów. Towar szedł jak woda 
i szybko znikał ze sklepów. Mieli 
więc rodzice obojga zakochanych 
szmalu jak lodu na Grenlandii. 

Zbyszek traktował kolegów 
w szkole jak szlachcic wasali we 
wczesnym średniowieczu. Z na-
wyków wyniesionych z  domu 
uznawał, że w szkole też wszyscy 
mają koło niego skakać. Był rosły 
i dobrze rozwinięty, z wszelkich 
bójek zawsze wychodził zwycię-
sko. Lubił upokarzać słabszych, 
pochodzących z biedniejszych ro-
dzin. Wyciągał czasem z kieszeni 
dużą garść monet, rzucał na zie-
mię i kazał zbierać. Chłopcy rzu-
cali się na te drobniaki, bo każdy 
chciał zebrać jak najwięcej. Kiedy 
któryś prosił o pożyczkę, Zbyszek 
wyciągał drobniaki i  krzyczał: 
masz, dziadu, złotówkę! Miał 
z tego wielką radochę, ale nikt ze 
strachu nie protestował. 

Ela także nie zaprzyjaźniała 
się zbytnio z koleżankami, ale lu-
biła imponować modnymi ciu-
chami z pracowni rodziców i stała 
się obiektem zazdrości. 

Bogactwo i wyniosłość oboj-
ga nie przysparzały im sympatii 
wśród innych uczniów, nie byli za 
bardzo lubiani. Kiedyś chłopcy 
się zmówili i postanowili zrobić 
Zbyszkowi kawał. Wybrali naj-
przystojniejszego z  nich – An-
drzeja, i  kazali mu… podrywać 
Elę. Jednak próba się nie po-
wiodła, bo na propozycję chłopa-
ka pójścia na randkę do parku 
dziewczyna stanowczo odmówi-
ła, nie omieszkując poinformo-
wać Zbyszka. Ten wpadł w furię 
i na przerwie pobił Andrzeja do 
utraty przytomności, musiał in-
terweniować lekarz. W  szkole 
zrobiła się wielka chryja, dyrektor 
wezwał ojca Zbyszka, lecz stary 
ucznia udobruchał szefa szkoły 
„dotacją” 10 tysięcy złotych na re-
mont sali gimnastycznej. Kto bo-
gatemu zabroni?! 

Maturę oboje zdali na szóstkę. 
Z takimi świadectwami i dobrze 
zdanymi egzaminami wstępnymi 
dostali się na studia – Zbyszek na 
prawo a  Ela na polonistykę. 
Chcieli razem zamieszkać, lecz 

rodzice postawili weto, wynajmu-
jąc im osobne mieszkania. 

Na studiach nie mieli trudno-
ści z nauką i w terminie zdawali 
wszystkie egzaminy. Po uzyskaniu 
dyplomów magisterskich zaczęli 
pracować na etatach stażowych. 
Pensyjki dostawali skromne i co 
miesiąca zasilali je rodzice. 

Nie akceptowali jednak „życia 
na kocią łapę” i postanowili przy-
pieczętować je węzłem małżeń-
skim. Młodzi stanęli na ślubnym 
kobiercu, a starzy wynajęli najlep-
szy hotel w  mieście na wesele. 
Było huczne i bogate w jadła oraz 
napitki. Goście bawili się znako-
micie. Rodzice kupili nowożeń-
com kilkupokojowy apartament 
i urządzili go tak, że Zbyszek i Ela 
mogli w nim od razu zamieszkać. 
Żyjcie tu długo i szczęśliwie! – ży-
czyli rodzice.  

Później nastąpiła proza życia: 
rano do pracy, po południu obiad 
w restauracji, niekiedy wieczorami 
teatr, opera albo operetka. Tak wy-
trzymali przez rok, potem zaczęło 
być coraz nudniej, zwłaszcza że 
Stwórca nie obdarzył małżonków 
potomstwem. 

Pierwszy wyłom zrobił Zby-
szek. Poznał piękną blondynkę 
z  długimi nogami i  wydatnym 
biustem, ubraną w  spódniczkę 
mini. Przyszła do jego miejsca 
pracy, aby coś załatwić. Zakręciło 
mu się w głowie, lecz nie dał się 
całkiem poddać emocjom. Wziął 
się w garść, zdołał umówić się do 
kawiarni. Blondynka chętnie się 
zgodziła. Chodził cały czas pod-
niecony, myśląc, co powie Eli. Do 
kawiarni jednak pójdzie, bo spot-
kanie z  dziewczyną było w  tej 
chwili ważniejsze od wszystkiego.  

Kupił bukiet czerwonych róż 
i zjawił się w kawiarni 15 minut 
wcześniej. Dziewczyna przyszła 
punktualnie, dziękując za róże. 
Zajęli stolik na końcu lokalu, aby 
za bardzo nie rzucać się w oczy. 

Podeszła kelnerka, Zbyszek 
zapytał, czego się dziewczyna na-
pije.  

– Kawy i koniaku. Skoro mój 
mąż codziennie żłopie wódę, to ja 
też mogę się czasami napić w mi-
łym towarzystwie. Może się 
przedstawię – Halina. 

– A ja Zbyszek. 
– O, kurde, jak mój mąż, ale 

nie wyglądasz na pijaka. 
– Bo nie jestem, piję tylko 

okazjonalnie od czasu do czasu. 
Halina nie była mrukiem i lu-

biła dużo mówić, zwłaszcza kiedy 
wypiła kilka koniaków. Zbyszek 
dowiedział się, że prowadzi pry-
watny gabinet lekarski, mąż jest 
wziętym adwokatem wygrywają-
cym nawet trudne sprawy. Nie ma 

z niego jednak żadnego pożytku, 
bo codziennie przychodzi pijany 
i natychmiast kładzie się do łóżka 
i śpi do rana. Myśli o rozwodzie.  

Po wypiciu kilku kieliszków 
Halina zaprosiła Zbyszka do 
mieszkania koleżanki, która od 
pewnego czasu pracuje w Anglii.  

– Chętnie z  Tobą pójdę, ale 
muszę tylko wykonać ważny tele-
fon. 

Zadzwonił do żony: 
– Ela, dzisiaj się nieco spóźnię, 

szef ma urodziny i zaprosił kole-
gów na przyjęcie. Nie mogłem mu 
odmówić… 

–…no pewnie, że nie, ale staraj 
się szybko wrócić. 

– Jak tylko się skończy, wra-
cam do domu.  

Wyszli z  lokalu i  poszli do 
mieszkania koleżanki Haliny, było 
blisko, chyba ze sto metrów od 
kawiarni.  

Kiedy weszli, wypili po jed-
nym koniaku, a  potem Halina 
usiadła na kanapie, zapraszając 
Zbyszka, by też usiadł. 

– Wiesz co – powiedziała – 
nie będę udawać świętoszki, jes-
tem młoda, z męża nie mam ża-
dnej korzyści seksualnej, a potrze-

buję mężczyzny, ty jesteś w moim 
typie… 

Nie było na co czekać, rozeb-
rali się i  zaczęli uprawiać seks. 
Zbyszek nie miał doświadczenia, 
bo Halina, po Eli, była jego drugą 
kobietą w  łóżku. Pomyślał, że 
wzorem kolegów, dobrze jest cza-
sami skoczyć w bok. 

Zbyszek wrócił do domu oko-
ło północy, Ela na niego czekała, 

oglądając program telewizyjny. 
Miał cholernego kaca moralnego, 
ale pilnował się, aby zachować po-
zory, że wszystko jest w porządku. 
Udał bardziej pijanego niż był 
i poszedł spać. 

Nazajutrz nie było czasu na 
rozmowy, bo śpieszyli się do pracy 
i jakoś wszystko się rozmyło. 

Zbyszek został stałym ko-
chankiem Haliny. Aby nie pod-
paść, spotykali się głównie w go-
dzinach przedpołudniowych, bo 
mieli takie możliwości, by urwać 
się z pracy. 

Prawda jednak, jak oliwa, za-
wsze na wierzch wypływa. Które-
goś dnia Zbyszek i  Halina sie-
dzieli w  kawiarni przytuleni do 
siebie. Nagle, jak grom z jasnego 
nieba, do lokalu wpadła Ela 

z dwoma koleżankami i wrzasnęła 
na męża: 

– Ty dziwkarzu! Złapałam cię 
in flagranti! Miłości na boku ci się 
zachciewa! A przy ołtarzu w ko-
ściele przysięgałeś mi wierność na 
całe życie i co z tego zostało! Jes-
teś zwykłą szmatą! 

– A ty, dziwko, też dostaniesz 
za swoje! Właśnie pan mecenas, 
twój porządny mąż, o wszystkim 
został poinformowany i na pewno 
kopnie cię w  dupę oraz wniesie 
pozew o rozwód. Jest fachowcem 
w tej branży. 

– Pani przesadza – powiedzia-
ła Halina.– Przecież nic złego nie 
robimy, tylko siedzimy w  lokalu 
przy ludziach i pijemy kawę. 

– Łżesz, dziwko, myślisz, że 
jestem taka głupia! Intuicja mnie 
nie zawiodła, bo od dawna czu-
łam, że Zbyszek mnie zdradza. 
Wynajęłam prywatnego detekty-
wa, szpicel chodził za wami krok 
w krok i o wszystkim mnie infor-
mował. Zawsze wiedziałam, kiedy 
się gzicie w mieszkaniu koleżanki, 
która wyjechała za granicę. Cieka-
we, czy będzie zadowolona, kiedy 
się dowie, że z jej chaty zrobiliście 
burdel. 

– A  teraz do ciebie, jeszcze 
mój formalnie mężu: myślałeś, że 
będę po tobie płakać? Byłam ci 
wierna, ale kiedy dowiedziałam 
się, że mnie zdradzasz, to też sobie 
kogoś znalazłam. – Heniu, wejdź, 
proszę – zawołała Ela do męż-
czyzny, który stał za drzwiami 
wejściowymi do kawiarni. Zjawił 
się lekko rudawy chudzielec. Zby-
szek na jego widok wybuchnął 
śmiechem. 

– Aleś sobie znalazła kochasia 
z przeceny, cha ,cha, cha… 

– Jest porządnym człowiekiem 
i po rozwodzie z tobą chętnie wyj-
dę za niego za mąż. 

* * * 

Jaki był finał? Zbyszek i Ela 
dostali w sądzie rozwód .Na roz-
prawę przybyli rodzice obojga. 
Ojciec Zbyszka powiedział: 

– A miało być tak pięknie, ży-
czyliśmy wam długiego i piękne-
go życia, a wyście to przewrócili 
w ruinę!  

Halina uzyskała rozwód z pi-
jackim adwokatem. Potem odbyły 
się dwa śluby: Zbyszka z Haliną 
i Eli z Heńkiem. Nie uczestniczyli 
w nich rodzice Zbyszka ani Eli, 
cofnęli też kasę, twierdząc, że nie 
będą finansowali rozwodników. 

Po roku umówili się w tej sa-
mej kawiarni Zbyszek i Heniek 
z żonami, wypili po kawie i po ko-
niaczku, pogwarzyli i rozeszli się 
w zgodzie. Można powiedzieć, że 
nie ma złego, które nie wyszłoby 
na dobre.

ODRODZONE SŁOWO POLSKIE | 1(71) / 2022

Atutem Haliny była uroda

Mieli żyć długo i szczęśliwie, a…



G
dzie jest koniec świata? 
Oczywiście w  Polsce, 
a  dokładnie koło wsi 

Głuszyna w powiecie ostrzeszow-
skim, w  Wielkopolsce. Z  uwagi 
na ciekawą i  unikalną nazwę – 
Koniec Świata, przysiółek jest ce-
lem licznych wycieczek rowerowych 
w celu zrobienia sobie zdjęcia pod 
tablicą z nazwą miejscowości. 

Postawiono wiatę turystyczną, 
pod którą można się schronić 
w  razie niepogody lub ostrego 
słońca. Tuż obok wyznaczono 
miejsce na ognisko, a spory plac 
zachęca także do bezpłatnego 
noclegu w  kamperze lub w  na-
miocie. Miejscowy samorząd 
przygotował także punkt czerpa-
nia wody pitnej. 

Zabudowa, jak przystało na 
koniec świata, liczy kilka skrom-
nych, drewnianych domów. Dalej 
jest już tylko las… 

Korona 

Przed wirusem w koronie 
Należy stanąć w obronie, 
On się poczuje bezradnie, 

Korona mu z głowy spadnie. 
 

Porada 

Z powodu wysokiej stawki 
Ludzie się boją strzykawki, 

By nas nie dopadł strach blady, 
To skorzystajmy z tele-porady. 

 
Nobel 

Przez strachliwego pacjenta 
Szczepionka zdalnie przyjęta, 
To pomysł dla całej rodziny, 
Godny Nobla z medycyny. 

 
Przejawy 

Pewien dygnitarz wzbudza obawy, 
Czy inteligencji przejawia przejawy, 

Udowodniła zwykła rozmowa, 
To inteligencja bezobjawowa. 

 
Maska 

Gdy na ulicy pan oraz pani 
Gremialnie chodzą zamaskowani, 

Wtedy wątpliwość się wyłania, 
Czy to człek prawy czy kawał drania. 

 
Trasa 

Choć kwarantanna to niełatwe czasy, 
Dzisiejszy Dulski trudne pokonuje trasy, 

On maratońską szczyci się udręką, 
Krążąc między pokojem, kuchnią i łazienką. 

 
Atak 

Powstała sytuacja nowa, 
Wirus w koronie zaatakował, 

Powiada na to nasz orzeł w koronie: 
Ja koronę z wirusa już wkrótce przegonię. 

 

Choroba 

Na horyzoncie groźna choroba, 
Winna się szczepić każda osoba, 

Dziś nie czekając ani jednej chwili, 
Szczepcio i Tońcio też by się szczepili. 

 
Innowacja 

Ja innowację bardzo sobie cenię, 
Korespondencyjne zalecam szczepienie, 

Bo wszelkie obawy pójdą do lamusa, 
Że się Poczta Polska obawia wirusa. 

 
Radość 

Czuję radość nieustanną, 
Już skończyłem z kwarantanną, 

Dlatego wyjdę na świeże powietrze, 
A wirus na to: ja też się przewietrzę. 

 
Jan Zacharski 

16 Wesoło i rekreacyjnie

Adrianna

Czas zarazy
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Koniec świata w… Polsce

O Franku i wirusach 
Chwalił się Franek  
dziś w Tumidaju, 

że znów przepędził wirusy  
z kraju. 

Latem twierdził, że ich nie ma, 
to była wyborcza ściema; 

kłamstwa są normą  
w jego zwyczaju. 

 
O Franku, oleju i władzy 

Pryszczaty Franek  
w Starej Koperni 

zamierza wybrać się do fryzjerni, 
by ogolić sobie głowę, 
wlać oleju choć połowę 

i w narodowej rządzić szulerni. 

O Franku i żłobie 
Pryszczaty Franek  
z wioski Chudoba 
twierdzi, że jemu  
wciąż się podoba 

bycie aktywistą PiS-u, 
gdyż to według ich przePiSów 

bardzo ułatwia dojście do żłoba. 
 

O Franku i trzech Michałach 
Powiedział Franek  
z wioski Gwizdały, 
że wnet spotkają się  

tam Michały. 
Pierwszy – długi, elastyczny; 

drugi – ambitny, cyniczny 
i najważniejszy – mały, zuchwały. 

Limeryki Jana Stanisława Jeża

Gdzie ten rower mnie przywiózł, na… sam  koniec świata!

Te pięknie pomalowane pazurki to pułapka. 
Uważajcie panowie, bo taka może podrapać 
mocniej niż kot!
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