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– Od ponad dwóch miesięcy działa u nas akcja „Solidarna Wisznia Mała”, w ramach której wolontariusze, 
za co serdecznie im dziękuję, szyją maseczki ochronne.  Najpierw naszą akcję skierowaliśmy do służby 
zdrowia i zaopatrywaliśmy w maseczki wiele placówek medycznych, a teraz otrzymują je głównie 
mieszkańcy naszej gminy – mówi wójt gminy Wisznia Mała JAKUB BRONOWICKI.   
Maseczki do mieszkańców rozwożone są przez strażaków z OSP Wisznia Mała oraz pracowników 
wiszeńskiego Ośrodka Kultury i Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych.

Samorząd otwarty na ludzi

To jeden z najtrudniejszych 
egzaminów społecznych

– Skierowaliśmy działania przede wszystkim w stronę naszych 
mieszkańców, bowiem nie wyobrażam sobie, aby istotne sprawy 
mogły nie być załatwiane. Przecież ludzie żyją,  
mają wiele istotnych problemów i samorząd jest m.in. po to,  
aby te problemy rozwiązywać, także w czasie pandemii  
– twierdzi JANUSZ WÓJCIK, burmistrz Korfantowa. 

– Jako lider zespołu działającego odpowiedzialnie i profesjonalnie 
nie mógłbym przebywać w domu, oczekując od pracowników 
pracy stacjonarnej za biurkiem – uważa wójt Długołęki  
WOJCIECH BŁOŃSKI. – Chcę też pokazać mieszkańcom,  
że mogą na mnie liczyć – nie tylko w dobrych momentach,  
ale przede wszystkim w trudnych. 

Informacje o odkryciu kapsuły czasu podczas remontu byłego kościoła ewangelickiego w Ziębicach 
nie tylko zelektryzowały miejscową społeczność, ale odbiły się szerokim echem  
w krajowych i światowych mediach. Tym bardziej, iż owa kapsuła jest być może najstarszą  
tego rodzaju w Europie. Odkryta w kuli wieńczącej wieżę kościoła (na zdjęciu) zawierała artefakty  
z okresu budowy świątyni, czyli lat 1796-1797, a dodatkowo odnaleziono w niej dokumenty  
i monety z czasu jej remontu w latach 1902-1903. 

Skarb w skali europejskiej
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Będziemy 
mocno oszczędzać

Dzisiaj trzeba działać ostrożnie
– W czasie pandemii zaprocentowało coś, co jest u Polaków 
znamienne, ponieważ gdy jesteśmy zagrożeni i jest niedobrze,  
to potrafimy się jednoczyć – podkreśla starosta oławski ZDZISŁAW 
BREZDEŃ. – Wtedy okazuje się, że jesteśmy razem, że możemy 
dużo zdziałać i chcemy współpracować. To jest budujące!
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Mity, fakty, opowiastki
W maju tego roku dług samorządów  
w parabankach sięgnął 397,2 mln zł, 
w czym przodują gminy Małopolski. 
Niestety, samorządom coraz trudniej 
uzyskać kredyt w bankach i szukają  
– czasami desperacko – innych źródeł 
pozyskania pieniędzy. Zatem przybywa 
gmin korzystających z usług parabanków, 
a co za tym idzie rośnie kwota zadłużenia 
w tych instytucjach. Warto podkreślić, 
iż najnowsze dane Ministerstwa 
Finansów nie pozostawiają wątpliwości 
– możemy mówić o wieloletnim i coraz 
wyraźniejszym trendzie, a decydujący 
wpływ na ogólną kwotę zadłużenia  
w parabankach mają gminy Małopolski. 
W ciągu roku wartość tego rodzaju 
samorządowych długów wzrosła  
o ponad 45 proc., a największy udział  
w tym ma siedem małopolskich gmin, 
które zadłużyły się w parabankach 
na 211 mln zł. Natomiast wolne od 
parabankowych długów są jednostki 
samorządu terytorialnego z województw: 
lubuskiego, śląskiego, lubelskiego, 
podlaskiego i pomorskiego. Na koniec 
roku 2019 z usług parabanków korzystało 
46 polskich samorządów. Najwięcej 
na Dolnym Śląsku i w Małopolsce 
(odpowiednio 10 i 7 samorządów).  
Do zadłużenia w parabankach przyznało 
się sześć jednostek samorządu 
terytorialnego w Wielkopolsce, po pięć  
w województwach warmińsko-mazurskim  

oraz zachodniopomorskim, cztery  
w łódzkim, trzy w podkarpackim,  
po dwa w mazowieckim i opolskim,  
a pojedyncze samorządy zadłużone są  
w woj. świętokrzyskim i kujawsko- 
-pomorskim. Ani jednego takiego 
przypadku nie odnotowano na Podlasiu, 
Pomorzu, a także w województwach 
lubuskim, śląskim i lubelskim.

• • •
W województwie opolskim w sumie  
41 liceów ogólnokształcących  
i ponad 1640 nauczycieli powinno 
otrzymać wsparcie w projektach 
unijnych przygotowanych przez urząd 
marszałkowski i Regionalny Zespół 
Placówek Wsparcia Edukacji.  
Pomocą zostanie objętych także  
1100 nauczycieli szkół zawodowych. 
Pierwszy z projektów – „Op@lskie  
dla liceów – zdalne nauczanie zbliża!” –  
to propozycja samorządu województwa 
dla szkół i nauczycieli spoza Aglomeracji 
Opolskiej skierowana do ogólniaków i ich 
nauczycieli. Otrzymają oni m.in. laptopy  
z oprogramowaniem (m.in. Office 365 Pro+),  
które pomogą w prowadzeniu zdalnego 
nauczania, nauczyciele zostaną także 
przeszkoleni. Zaplanowano dla nich 
szkolenia w zakresie obsługi pakietów 
MS Office, w tym Office 365 Teams 
oraz e-learningu. Same szkoły zostaną 
natomiast wyposażone w sprzęt  
wspomagający e-nauczanie. Będą to  

m.in. kamery internetowe i monitory  
interaktywne z systemem 
dwukierunkowej komunikacji oraz 
zestawy słuchawkowe. Projekt zakłada 
bezpośrednie wsparcie 923 nauczycieli, 
a pośrednio 6541 uczniów z 26 liceów 
ogólnokształcących poza Aglomeracją 
Opolską i kosztuje niemal 5,5 mln zł. Jak 
wynika z przeprowadzonych diagnoz, 
największym problemem szkół jest 
dostęp do internetu. Problem ten zostanie 
rozwiązany przez podpisanie umów 
partnerskich z organami prowadzącymi 
szkoły. Departament Edukacji i Rynku 
Pracy Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego, który 
realizuje projekt wraz z Regionalnym 
Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji, 
zapewni odpowiedni sprzęt i narzędzia, 
natomiast lepsza dostępność będzie 
leżała po stronie samorządów. Podobny 
projekt – dla 720 nauczycieli i 15 liceów 
ogólnokształcących – przygotowywany 
jest dla szkół w Aglomeracji Opolskiej. 
Natomiast szkoły zawodowe mogą 
liczyć na dodatkowe wsparcie w ramach 
realizowanego już przez Regionalny 
Zespół Placówek Wsparcia Edukacji  
i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 
projektu „Opolskie szkolnictwo 
zawodowe na rynku pracy”. Będzie to  
doposażenie 1100 nauczycieli  
w komputery przenośne, szkolenie 
ponad 2600 nauczycieli i 23 000 uczniów, 

zakup 14 profesjonalnych systemów do 
zdalnej nauki dla szkół oraz doposażenie 
pracowni kształcenia zawodowego.

• • •
Zarząd Województwa Opolskiego 
zdecydował o odstąpieniu od organizacji 
w tym roku dożynek wojewódzkich, 
zaplanowanych na pierwszą niedzielę 
września. Tegoroczne dożynki miały 
odbyć się w Branicach, lecz wspólnie  
z władzami gminy i powiatu 
głubczyckiego ustalono, iż wojewódzkie 
święto plonów w tychże Branicach 
odbędzie się 5 września roku 2021.

• • •
W Kuleszach Kościelnych na Podlasiu 
wyszła na jaw afera podsłuchowa, 
bowiem w gabinecie wójta odkryto 
pluskwę, do podłożenia której przyznał 
się przewodniczący rady gminy.  
Policja w Wysokiem Mazowieckiem 
wszczęła już postępowanie dotyczące 
bezprawnego uzyskania informacji,  
a radni zwołali nadzwyczajne 
posiedzenie rady gminy, na którym 
odwołali przewodniczącego,  
który nie wyjaśnił motywów  
swojego postępowania.

• • •
W konkursie „Top Inwestycje Komunalne 
2020” nagrodzono dziesięć inwestycji: 
Mobilny MOF Stalowej Woli, Udrożnienie 
szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, 
Ostrowski Rynek Energetyczny, Efektywna 
dystrybucja ciepła w Grudziądzu, 
Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, 
Centrum Usług Społecznych w powiecie 
bieruńsko-lędzińskim, Kieleckie Centrum 

Kształcenia Zawodowego, Kompostownia 
w Gdańsku, Nowy szpital powiatowy  
w Żywcu i Rewitalizacja w Gdyni.

• • •
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej 
Polskiej zaapelował do rządu o pełne 
pokrycie z budżetu państwa wzrostu 
wynagrodzeń nauczycieli szkół  
i przedszkoli poprzez zwiększenie  
kwoty części oświatowej subwencji 
ogólnej oraz dotacji przedszkolnej.  
Związek poprosił także o podjęcie 
systemowych regulacji w zakresie 
przejęcia przez rząd odpowiedzialności 
za pełne zabezpieczenie finansowania 
pensji nauczycieli.

• • •
Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska 
zapowiedziała oszczędności na poziomie 
stu milionów złotych. W tym roku  
w Łodzi m.in. nie będzie realizowany 
budżet obywatelski i nie odbędzie 
się również wiele imprez. Zamrożone 
zostaną wydatki na planowane w tym 
roku festiwale i wydarzenia sportowe, 
m.in.: Senioralia, Urodziny Łodzi,  
Light Move Festiwal i DOZ Maraton.  
Z kolei poszczególne wydziały miejskie 
mają oszczędzać na zakupach sprzętu, 
wydatkach promocyjnych, wyjazdach  
i delegacjach.

• • •
Wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl, 
który przeżył COVID-19, wrócił do pracy 
w urzędzie i postanowił oddać swoje 
osocze krwi, które może pomóc innym 
chorym w walce z koronawirusem.

Podglądacz samorządowy

Od połowy maja, po długiej  
i nagłej przerwie, wrocławskie 
Muzeum Narodowe i jego 
oddziały ponownie dostępne 
są dla zwiedzających. 
Wystawiennicza pustka, którą 
zgotował nam koronawirus 
2019-nCoV, przeszła do historii.

Kiedy w marcu pisaliśmy o mu-
zealnych wydarzeniach, zachwyca-
liśmy się Willmannem w Pawilonie 
Czterech Kopuł, secesją w gmachu 
głównym wrocławskiej placówki, za-
powiadaliśmy imprezy wielkanocne  
w Muzeum Etnograficznym. Po pra-
wie trzech miesiącach, w trochę in-
nym świecie, nadal zapraszamy do 
Pawilonu Czterech Kopuł na wystawę 
„Willmann. Opus Magnum”. Tym bar-
dziej, że kierownictwu wrocławskiego 
muzeum udało się tę wystawę prze-
dłużyć. A jest to zapewne 
najważniejsza wystawa roku 
w stolicy Dolnego Śląska.

– Willmann powraca, 
Willmann encore… – mówi  
Piotr Oczczanowski, ku-
rator wystawy i dyrek-
tor Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu. – W zmie-
nionej aranżacji, która jest 
spowodowana względami konserwa-
torskimi. Nasza wystawa pierwot-

nie planowana była na okres zimowy  
– rozpoczęła się 21 grudnia i trwać 

miała do 26 kwietnia. Za-
mknęliśmy ją jednak ze 
względu na epidemię bli-
sko półtora miesiąca wcześ-
niej. Dzisiaj – dzięki wspar-
ciu i zaufaniu wielu osób, 
którym jestem za to ogrom-
nie wdzięczny – dane nam 
będzie oglądać ją jeszcze 
przez schyłek wiosny i ca-

łe lato roku 2020, do 4 października.  
A to oznacza, że musieliśmy stwo-

rzyć do prezentowania bezcennych 
obrazów odpowiednie warunki, by 
nie narażać ich na zbyt wysoką tem-
peraturę i zmienną wilgotność. I to 
nam się udało. Wierzę, że odwiedza-
jący przyjmą ten na swój sposób nowy 
pokaz z otwartością i życzliwością. 
Bo jest on i dlatego nowy, że trwać 
będzie w zmienionych realiach życia 
codziennego i w innym, bez porów-
nania trudniejszym niż przed kilko-
ma miesiącami dla nas czasie. Czasie 
trwającej w dalszym ciągu epidemii. 
Okresie, w którym dane nam jest jak-

Warto było czekać że boleśnie odczuć znikomość życia  
i świata, ich kruchość i przemijalność 
– dodaje Piotr Oszczanowski.

Po przerwie możemy znowu poja-
wić się też w Muzeum Etnograficz-
nym, oddziale Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu. Poza stałą, ciekawą 
ekspozycją „Dolnoślązacy. Pamięć, 
kultura, tożsamość”, czeka tam rów-
nież na nas (do 28 czerwca) czasowa 
wystawa „Podlwowska wieś Sokolni-
ki na dawnej fotografii”. 

Tuż przed ponownym otwarciem 
Muzeum Etnograficznego kierująca 
nim Elżbieta Berendt powiedziała: 
– Czekamy na was z niecierpliwoś-
cią, polecajcie nas znajomym. Wy-
muszona przez pandemię rozłąka 
uświadomiła nam, bardziej niż co-
kolwiek dotąd, jak ważne są spot-
kania, dbałość o przyjaciół oraz 

wspólnota ludzi nieustraszonych  
i ciekawych świata.

Czeka też Panorama Racławicka. 
A warto dodać, że z biletem do Pano-
ramy Racławickiej zwiedzający mo-
gą wejść bezpłatnie na wystawy stałe 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu, 
Muzeum Etnograficznego i Pawilo-
nu Czterech Kopuł Muzeum Sztuki 
Współczesnej. Tomasz MiareckiMichael Willmann zostaje we Wrocławiu na dłużej. Na zdjęciu „Śmierć św. Benedykta” (ok. 1682 r.). 

Klasztor Sakramentek w Warszawie. Pierwotnie w kościele klasztornym Cystersów w Lubiążu  
(ołtarz w kaplicy św. Benedykta) 

Sokolniki – prace polowe, zdjęcie z 1. poł. XX w.; fot. ze zbiorów Krystyny Włostowskiej,  
z domu Baczmańskiej. Wystawa pokazywana we wrocławskim Muzeum Etnograficznym 
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Oddolne inicjatywy, jakie 
pojawiły się w czasie epidemii, 
by pomagać szpitalom 
w ich sytuacji, znalazły 
usystematyzowanie w aplikacji 
„Wsparcie dla szpitala”, 
stworzonej przez grupę 
informatyków i ekonomistów 
z Poznania. Do tej akcji 
dołączyła, wraz z lokalnymi 
producentami, Dolnośląska 
Zielona Dolina, spółka 
powstała przy Uniwersytecie 
Przyrodniczym we Wrocławiu. 
W aplikacji można znaleźć 
potrzeby ponad stu placówek 
medycznych, w tym wielu  
z Dolnego Śląska. 

– W tym ciężkim czasie nie mo-
gliśmy pozostać obojętni – mówi 
Urszula Mikiewicz, pre-
zes spółki Dolnośląska 
Zielona Dolina. – Jeste-
śmy operatorem progra-
mu „Dolny Śląsk. Zielona  
Dolina Żywności i Zdro-
wia”, którego celem jest prowadze-
nie różnorodnych działań na rzecz 
doskonalenia jakości życia społe-
czeństwa w regionie. Współpra-
cujemy z wieloma regionalnymi 
firmami, dlatego postanowiliśmy 
zachęcić je do wspólnych działań.

Dolnośląskie spółki bez waha-
nia przystąpiły do akcji. Potrak-

towały to jako swój obowiązek, 
a także wkład w dobro lokalnej 
wspólnoty. Producent wody „Woj-
cieszowianka” podarował 1000 bu-
telek wody dla ZOZ w Bolesławcu 
i RCZ w Lubinie. Woda „Wojcie-
szowianka” pozyskiwana jest od 
ponad 50 lat z naturalnego źród-
ła, wypływającego u stóp wzgórza  
Miłek w Wojcieszowie. Ma ko-
rzystny skład chemiczny dzięki 
naturalnemu, krasowemu pocho-
dzeniu. Również firma Vianat prze-
kazała 250 butelek napoju „Foshu” 
do ZOZ w Bolesławcu. To żywność 
bioaktywna, nieoceniona w profi-
laktyce ochrony zdrowia.

– Jestem bardzo wdzięczna fir-
mom Wojcieszowianka i Vianat za 
pozytywny odzew na naszą inicjaty-
wę – podkreśla Urszula Mikiewicz.  

– Oba produkty posiada-
ją nasz certyfikat „Zie-
lona Dolina Żywności  
i Zdrowia”, który gwaran-
tuje ich pochodzenie z lo-
kalnego sektora rolno-spo-

żywczego oraz wysokie parametry 
jakościowe. Zachęcam bardzo do 
wspierania lokalnych producentów 
z naszym certyfikatem. W tych nie-
łatwych okolicznościach to bardzo 
ważne. Możemy się przyczynić nie 
tylko do utrzymania miejsc pracy  
w regionie, ale też odkryć bogactwo 
Dolnego Śląska.  (in)

Zielona Dolina

W rankingu światowych 
e-administracji Polska jest 
mocnym średniakiem. Jednak 
spowodowane epidemią 
COVID-19 ograniczenia także  
i u nas spowodowały częściowy 
paraliż działalności administracji 
publicznej. Czy polskie 
instytucje są gotowe na działanie 
w warunkach izolacji społecznej 
i ograniczonej mobilności ludzi? 
Jak przygotować je na tego typu 
problemy? Według ekspertów 
z firmy S&T, odpowiedzialnej 
między innymi za wdrożenie  
w Polsce e-recepty, 
rozwiązaniem jest  
dalsza cyfryzacja  
administracji publicznej.

Zwalczanie epidemii koronawiru-
sa wiąże się z poważnymi ogranicze-
niami, których celem jest wygaszenie 
zakażeń poprzez zminimalizowanie 
bezpośrednich kontaktów międzyludz-
kich. Efektem tego są między innymi 
urzędy, które znacząco lub całkowicie 
ograniczyły swoją działalność. Choć 
od 22 kwietnia sytuacja zaczęła częś-
ciowo wracać do normy, przez całe 
tygodnie wielu spraw wymagających 
osobistego stawienia się w urzędzie 
nie dało się załatwić i dotyczyło to za-
równo typowych czynności admini-
stracyjnych (rejestracja samochodu, 
zawarcie związku małżeńskiego), jak 
i złożonych procesów (rozstrzyganie 
sporów sądowych czy przetargowych).  
A tu przecież liczy się czas.

Lockdown w urzędach
W czasie izolacji społecznej na-

tura problemów trapiących sektor 
publiczny na poziomie operacyjnym 
jest w gruncie rzeczy taka sama jak  
w przypadku firm działających ko-
mercyjnie i sprowadza się do zna-
czącego ograniczenia świadczonych 
usług. W ostatnim okresie obserwo-
waliśmy więc, jak urzędy i instytucje 
przeszły na tryb pracy zdalnej, część  
z nich została zamknięta dla interesan-
tów, inne zawiesiły lub znacząco ogra-
niczyły swoją statutową działalność.

Dotyczy to na przykład sądów, 
które ograniczają się do najpilniej-
szych rozpraw, szkolnictwa, urzędów 
stanu cywilnego, jednostek samorzą-
dowych czy nawet agend rządowych, 
jak Krajowa Izba Odwoławcza, która  
zawiesiła organizację i rozpozna-
wanie spraw, wstrzymując tym sa-
mym wiele procedur przetargowych  
w całej Polsce.

Co więcej, w najbliższym czasie 
można się spodziewać dodatkowe-
go obciążenia sądów falą wniosków  
o restrukturyzację, związaną z trud-
ną sytuacją gospodarczą wielu firm.  
To może skutkować paraliżem syste-
mu sądownictwa.

– Nie jest tak, że państwo i jego 
organy nagle się zatrzymały. Mamy 
do czynienia z masowym spowol-
nieniem, ograniczeniem lub wręcz 
zawieszeniem procesów i czynności 
realizowanych w sektorze publicz-
nym – mówi Konrad Polański, Trade  
Director z S&T. – Są instytucje, które 
radzą sobie bardzo dobrze, ale wszę-
dzie tam, gdzie procesy administra-
cyjne wymagają wizyty w urzędzie 
czy osobistego podpisu na wnio-
sku, musiały się pojawić zakłócenia  
w funkcjonowaniu.

Wirus będzie wracać 
Częściowe „zamrożenie” państwa 

jest z pewnością kłopotliwe dla oby-
wateli. Ponieważ zaś sytuacja nie ma 
precedensu, trudno przewidzieć jej 
głębsze konsekwencje w dłuższym 
terminie. Jednak według ostatnich 
przewidywań naukowców Uniwersy-
tetu Harvarda, koronawirusa raczej 
nie powstrzyma letnia aura, a szcze-
pionka pojawi się w perspektywie ro-
ku lub półtora roku. Dodatkowo, jak 
twierdzą eksperci, najskuteczniejszą 
polityką powstrzymywania kolejnej 
fali pandemii będzie seria okresów 
izolacji społecznej. Oznacza to, że sy-
tuacja, w której się znaleźliśmy, z wy-
sokim prawdopodobieństwem jeszcze 
się powtórzy. Jak zapewnić ciągłość 
funkcjonowania administracji pub-
licznej i świadczenia usług obywate-
lom w takich warunkach?

Cyfrowa szczepionka
W przypadku zagrożenia epide-

miologicznego wirusem 2019-nCoV, 
kontakt człowiek-człowiek został 
uznany przez WHO za podstawo-
wy czynnik rozprzestrzeniania się 
patogenu. Wniosek: tak długo, jak 
wirus stanowi zagrożenie, kontak-
ty te będą musiały być ograniczone  
– również w instytucjach publicz-
nych i administracji.

– Jeśli chcemy, aby instytucje ad-
ministracji publicznej lepiej radziły 
sobie z nową, trudną rzeczywistoś-
cią, powinniśmy przystosować je do 
nowych warunków – mówi Andrzej 
Ożóg, Key Account Manager z S&T. 
– Budowa odporności administra-
cji na izolację społeczną jest możli-
wa dzięki głębokiej cyfryzacji, która 
znacząco minimalizuje konieczność 
fizycznego kontaktu między ludźmi 
i pozwala na bezpieczną i skuteczną 
pracę zdalną. 

Polska – mocny średniak
Cyfryzacja administracji pub-

licznej jest światowym trendem,  
w którym uczestniczy wiele krajów, 
w tym Polska. Liderem pod tym 
względem jest Dania. Warto także 
zwrócić uwagę na Estonię, w której 
99 proc. usług państwowych jest do-
stępnych online, a obywatele mogą, 
za pośrednictwem cyfrowego dowo-
du osobistego, na przykład głosować 
w wyborach.

– Cyfryzacja polskiej admini-
stracji sukcesywnie postępuje.  
Z obszarów, które znamy, bo mie-
liśmy możliwość wdrażania w nich 
rozwiązań cyfrowych, należy wy-
mienić przede wszystkim e-receptę, 
rozwiązanie szczególnie przydatne 
w obecnych okolicznościach – ko-
mentuje Michał Wilbrandt, Business 
Solutions Unit Director z S&T.

Jak w rankingu indeksu EGDI wy-
gląda Polska? Średnia wartość indek-
su dla całego świata to 0,55. Dania 
uzyskała wynik 0,92, Estonia 0,85,  
a Polska 0,79, a więc znacznie powyżej 
średniej (źródło: fundacja Apolitical). 

(inntu)

Jak uodpornić 
administrację

Warto wierzyć. 
Warto być lepszym

Nie było nas w kwietniu. Nie było  
nas w maju. Ostatnie papierowe 
wydanie naszego miesięcznika 
było na rynku w marcu. A i to nie 
wszędzie, bo w kolportażu „Gminy  
Polskiej” poważnie przeszkodził 
już wówczas początek pandemii. 
Zastanawialiśmy się, co robić, ale  
w porozumieniu z licznymi przed-
stawicielami samorządów, instytucji 
kultury, z którymi współpracujemy, 
zaprzyjaźnionymi podmiotami go-
spodarczymi (tzw. instytucjami oto-
czenia biznesu) podjęliśmy decyzję  
o zawieszeniu wydawania papie-
rowej wersji naszego miesięcznika.

Staliśmy się z dnia na dzień 
świadkami, ale też uczestnikami, 
największej kwarantanny w dzie-
jach ludzkości. Stan zagrożenia epi-
demiologicznego i to, co się z nim 
wiąże, był dla nas wszystkich nową, 
stresującą sytuacją. Jak postępować 
w czasie epidemii, co robić, a czego 
unikać? Takie pytania zadawaliśmy 
sobie już od pierwszej połowy mar-
ca, podobnie zresztą jak wszyscy 
rozsądni wokół.

Dzisiaj jesteśmy przekonani,  
że podjęliśmy słuszną decyzję, 

chociaż dla nas dość kosztowną  
i ryzykowną. Kontakt online był 
jednak wystarczający i jak najbar-
dziej odpowiedni w czasie zagro-
żenia zdrowia i życia. Większość 
to zrozumiała, bo podobnie jak 
my dzisiaj wraca do normalności.  
Ot, chociażby wrocławskie Muzeum 
Narodowe (piszemy o tym na sąsied-
niej stronie), którego dyrektor Piotr 
Oszczanowski, informując o prze-
dłużeniu wspaniałej wystawy dzieł 
Michaela Willmanna, powiedział 
między innymi: „Jesteśmy bogatsi  
o nasze własne, bolesne doświad-
czenia minionych miesięcy. Być mo-
że Willmann i jego niezwykłe dzie-
ło odczytane zostanie przez nas na 
nowo i utwierdzi w przekonaniu, 
że warto wierzyć, warto być lep-
szym, warto mierzyć się z najwięk-
szymi wyzwaniami i trudnościami.  
Pozwoli nam lepiej zrozumieć, jaki 
może być człowiek i na co go stać”.

Podpisujemy się pod tymi sło-
wami. I wszystkich chętnych za-
chęcamy do współpracy i kontaktu  
z naszą redakcją.

Zespół „Gminy Polskiej. Krajowego 
Przeglądu Samorządowego”
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O obecnych działaniach 
Narodowego Forum Muzyki, 
o losach organów, festiwalu 
Wratislavia Cantans oraz 
planach związanych z sezonem 
artystycznym 2020/2021 
opowiada JAROSŁAW THIEL, 
zastępca dyrektora  
do spraw programowych.

– Jak działa teraz Narodowe 
Forum Muzyki? Co oferuje słu-
chaczom? 

– Korzystamy z możliwości, któ-
re otworzyły się przed instytucja-
mi kultury w związku z ogłosze-
niem przez polski rząd następnego 
etapu odmrażania sfery kultural-
nej. Przez cały ten okres, w którym 
nie mogliśmy normalnie funkcjo-
nować, prowadziliśmy intensywne 
prace przygotowujące nas do po-
wrotu publiczności do sal koncer-
towych. Nawiązywaliśmy kontak-
ty międzynarodowe i szukaliśmy 
wspólnych rozwiązań. Mamy wie-
lu przyjaciół, współpracuje z na-
mi wiele instytucji muzycznych,  
i to okazało się niezwykle pomoc-
ne. Wspólnie próbowaliśmy znaleźć 
sposób na wyjście z kryzysu, dzie-
liliśmy się rozwiązaniami. Obec-
nie od strony logistycznej jesteśmy 
przygotowani do rozpo-
częcia pracy z zachowa-
niem środków ostrożno-
ści. Opieraliśmy się na 
badaniach naukowych  
z zakresu medycyny, któ-
re prowadziły cenione 
międzynarodowe instytu-
ty badawcze zajmujące się 
specyfiką pracy orkiestr. 
Dotyczyły one m.in. tego, w jaki 
sposób rozchodzi się aerozol obec-
ny w wydychanym powietrzu. Opra-
cowane przez nas rozwiązania mają 
więc bardzo solidne podstawy em-
piryczne. Czas zamknięcia insty-
tucji staraliśmy się wykorzystać na 
to, by jak najlepiej przyszykować się 
do jej ponownego otwarcia, tak aby 
wznowić działalność najwcześniej, 
jak to będzie możliwe. W zgodzie 
z zaleceniami rządu, Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
oraz służb sanitarnych przygotowu-
jemy obecnie trzy koncerty, któ-
re odbędą się jeszcze w czerwcu  
i w symboliczny sposób pokażą, że 
bezpieczny udział w takich wyda-
rzeniach jest możliwy. Te koncer-
ty zostaną zorganizowane w spe-
cyficzny sposób. Możemy wpuścić 
tylko niewielką liczbę słuchaczy, 
którzy będą wchodzić na salę kon-
kretnymi wejściami i zajmować 
miejsca z zachowaniem przepiso-
wej odległości. Rezygnujemy z udo-
stępniania szatni. Mamy cały ze-
staw tego typu rozwiązań służących 
temu, aby nasza publiczność mogła 
cieszyć się odbiorem muzyki i nie 
martwić się, że udział w koncercie 
wiąże się z jakimś ryzykiem.

– Jakie dzieła zostaną wykonane?
– Podczas pierwszego koncertu, 

12 czerwca, zabrzmią kompozycje 
Antonia Vivaldiego – Magnificat 
oraz Cztery pory roku. W pierw-

szym z tych utworów za-
prezentuje się Chór NFM, 
jako soliści wystąpią 
członkowie tego zespołu, 
a akompaniować im bę-
dzie Wrocławska Orkie-
stra Barokowa. Drugie 
dzieło wykona NFM Or-
kiestra Leopoldinum, któ-
rą poprowadzi Christian 

Danowicz. Z kolei 19 i 20 czerw-
ca pod batutą dyrektora Andrzeja  
Kosendiaka NFM Filharmonia 
Wrocławska zagra dwa koncerty,  
w których programie znajdą się 
m.in. II Symfonia Ludwiga van 
Beethovena oraz Symfonia D-dur 
Franza Xaverego Richtera. Wszyst-
kie trzy koncerty będą jednoczęś-
ciowe, bez zwyczajowej przerwy.

– Jak wygląda działalność 
NFM w sieci?

– Praktycznie od razu po za-
mknięciu instytucji uruchomili-
śmy działalność pod szyldem NFM  
Online. Chcieliśmy utrzymać kon-
takt z naszą publicznością i od po-
łowy marca prezentowaliśmy nasze 
materiały. Codziennie rano przed-
stawialiśmy wybraną płytę z kata-
logu naszych nagrań. W południe 
mieliśmy cykl audycji skierowa-
nych do dzieci i przygotowywanych 
na bieżąco przez instruktorów Cen-
trum Edukacyjnego NFM. W wie-
czornym paśmie prezentowaliśmy 
szereg materiałów archiwalnych, 
przede wszystkim nagrania wideo 
z naszych koncertów, ale korzysta-
liśmy także z materiałów zareje-
strowanych dla potrzeb Programu 2 
Polskiego Radia. Ta retrospektywa 

była naprawdę wyjątkowa! Kata-
log naszych nagrań jest imponują-
cy i pokazuje, jak wiele udało nam 
się osiągnąć. Zakres naszych dzia-
łań jest bardzo szeroki: od Cen-
trum Edukacyjnego NFM i zabaw 
dla dzieci, przez projekty chóralne 
skierowane do studentów i młodych 
profesjonalistów, po najróżniejsze 
koncerty – prezentujące muzykę 
klasyczną, jazz, muzykę popular-
ną, a także dzieła współczesne. Za-
warliśmy więc w tych transmisjach 
całe spektrum naszej aktywności 
artystycznej, które dobrze obrazu-
je rozmach i jakość działalności 
NFM. Filmy te gromadziły nieraz 
nawet kilkunastotysięczną publicz-
ność, jestem więc przekonany, że 
udało nam się osiągnąć zamierzo-
ny cel i utrzymać kontakt z naszą 
publicznością.

– Kiedy zakończy się budowa 
organów?

– Musieliśmy przerwać prace na 
ostatniej prostej. Byliśmy w trakcie 
najbardziej czasochłonnego etapu,  
a mianowicie – intonowania orga-
nów. Odpowiada za to grupa wy-
specjalizowanych organmistrzów, 
całymi godzinami pracujących nad 
każdą z kilkudziesięciu tysięcy pisz-
czałek, które trzeba przecież ideal-
nie nastroić. W marcu przerwaliśmy 
te prace, ponieważ nasi budowniczo-
wie, pracownicy firmy Kleis Orgel-
bau z Bonn, w związku z epidemią 
musieli wyjechać z Polski. Ich po-
wrót będzie możliwy pod koniec 
czerwca. Szacujemy, że dokończe-
nie budowy organów zajmie około 
dwóch tygodni. Jeżeli nie wystą-
pią jakieś niespodziewane trudności  
i prace uda się zamknąć w lipcu, to 
będziemy szukać nowej daty inau-
guracji tego instrumentu. Niestety, 
nadal nie wiadomo, czy uda nam się 
zaprosić artystów, którzy pierwotnie 
mieli wystąpić podczas koncertów 
w kwietniu. Nie wiemy, jak będzie  
z połączeniami lotniczymi i czy ar-
tyści przyjeżdżający do Polski nie 
będą musieli poddać się kwaran-
tannie. Sądzę, że datę inaugura-
cji organów przedstawimy dopiero  
we wrześniu.

– Wrzesień to także miesiąc, 
w którym miał się odbyć festiwal 
Wratislavia Cantans…

– To wydarzenie się odbędzie, 
jednak w formie innej, niż wcześ-
niej założyliśmy. Zaplanowaliśmy 
świetny program i zaprosiliśmy zna-
komitych gości, zdecydowaliśmy się 
więc na przeniesienie całego festi-
walu na przyszły rok, abyśmy mo-
gli bez przeszkód cieszyć się tym 
świętem. W tym roku odbędzie się 
zaś kilka koncertów, które złożą się 
na symboliczną edycję Wratislavii 
Cantans. Program ogłosimy praw-
dopodobnie pod koniec czerwca. 
Przygotowujemy się na taką sytu-
ację, że na tegorocznym festiwalu 
zaprezentują się wyłącznie wroc-
ławskie zespoły. Chcielibyśmy, aby 

Nie porzucamy muzyki
podczas jednego z koncertów wy-
stąpił Giovanni Antonini ze swoim  
Il Giardino Armonico, ale nadal  
nie wiemy, czy będzie to możliwe.

– Jak będzie wyglądał sezon  
artystyczny 2020/2021?

– Przed kilkoma dniami otrzy-
maliśmy wiadomość, że będzie-
my mogli organizować koncerty. 
Oczywiście podczas występów ob-
ostrzenia będą obowiązywać tak-
że artystów. Muzycy będą musieli 
siedzieć w większej odległości od 
siebie, nie będzie więc dużych skła-
dów instrumentalnych. Prawdopo-
dobnie przez długi czas nie wystą-
pi orkiestra symfoniczna w pełnym 
składzie. Obowiązujące wytyczne 
w dużym stopniu determinują to, 
co będziemy mogli zaproponować.  
Nastawiamy się obecnie na kon-
certy, które będą się odbywać od 
października do grudnia, ale oczy-
wiście także przy nich jest bardzo 
wiele znaków zapytania. Bardzo  
byśmy chcieli, aby jak najszybciej 
pojawił się u nas dyrektor artystycz-
ny NFM Filharmonii Wrocławskiej 
Giancarlo Guerrero, ale nie wiemy, 
czy będzie to możliwe we wrześ-
niu czy w październiku. To samo 
dotyczy zresztą Josepha Swensena,  
szefa NFM Orkiestry Leopoldi-
num. Mamy więc szereg ograni-
czeń, które powodują, że program 
będzie znacznie skromniejszy, niż 
zakładaliśmy. Bardzo nam zależy, 
żeby życie koncertowe toczyło się 
dalej, oczywiście z zachowaniem 
wszystkich reguł bezpieczeń-
stwa. Myślę, że szczegóły progra-
mu poznamy pod koniec czerwca.  
Mieliśmy już przygotowany reper-
tuar na cały sezon, ale w związku  
z obecną sytuacją musieliśmy  
go całkowicie zmienić.

Rozmawiał Oskar Łapeta

Pod koniec czerwca wrócą budowniczowie organów

Jarosław Thiel
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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

Epidemia koronawirusa 
COVID-19 w znacznym  
stopniu dotknęła  
powiatu wrocławskiego. 
Według danych z 21 maja 
zakażone były na terenie 
powiatu 103 osoby,  
podczas gdy na całym  
Dolnym Śląsku liczba  
ta wynosiła około 2300,  
a we Wrocławiu 482.  
Ponadto w tym samym czasie 
na kwarantannie  
rządowej w powiecie 
wrocławskim przebywały  
303 osoby, a na kwarantannie 
sanepidu – 120 osób.

Samorządy wspomagają walkę  
z koronawirusem na wielu płaszczy-
znach. Nie tylko wyposażają służby 
w niezbędne środki ochrony oso-
bistej, ale również wspierają finan-
sowo biały personel. Choć Powiat 
Wrocławski nie prowadzi nadzoru 
nad żadnym szpitalem, nie stanęło 
to na przeszkodzie, aby przekazać 
środki finansowe na pomoc dla me-
dyków. Sam tylko Powiat Wrocław-
ski na ten cel przekazał 200 tysięcy 
złotych. W tego typu pomoc włą-
czyły się również gminy powiatu 
wrocławskiego, zasilając biały per-
sonel kwotą prawie pół miliona zło-
tych. W sumie samorządy z terenu 
powiatu wrocławskiego przekaza-
ły na walkę z koronawirusem około  
680 tysięcy złotych.

Wspólne działania samorządów
Głównym problemem wszyst-

kich władz w ostatnich miesiącach 
jest pandemia koronawirusa, a co 
się z tym wiąże – ochrona zdrowia 
i życia mieszkańców. Pojawienie 
się wirusa stało się przyczyną także 
wielu innych trudności. Nie inaczej 
jest w przypadku dolnośląskich sa-
morządowców, którzy – aby móc 
połączyć siły i skoncentrować się 
na wspólnym działaniu i rozwiązy-
waniu problemów – wykorzystują  
np. nowe technologie i możliwości 
wideokonferencji. Właśnie w ten 
sposób wójtowie i burmistrzowie 
oraz starosta co tydzień omawia-
ją bieżące problemy powiatu. Na 
spotkaniach poruszane są kwestie 
wsparcia dla przedsiębiorców oraz 
służby zdrowia, ale także sytuacja 
finansowa samorządów.

Jak zaznacza Roman Potocki,  
starosta wrocławski: – Zawsze z wój-
tami i burmistrzami rozmawiamy  
o problemach powiatu i gmin po-
wiatu wrocławskiego. Na wideo-
konferencji z panem marszałkiem  
Cezarym Przybylskim rozmawiali-
śmy trochę szerzej, w kontekście bez-
robocia na terenie Dolnego Śląska.

Ponieważ starosta Roman Potocki 
pełni także funkcję przewodniczące-
go Konwentu Powiatów Wojewódz-

twa Dolnośląskiego, współpraca 
samorządowa odbywa się też na po-
ziomie poszczególnych powiatów. 
W ramach cyklicznych spotkań kon-
wentu dolnośląskich starostów poru-
szane są tematy m.in. wykonywanych 
testów na koronawirusa i sytuacji  
w szpitalach na Dolnym Śląsku.

– Głównym tematem pierwsze-
go spotkania online było przekazy-
wanie rzetelnej wiedzy mieszkań-
com poszczególnych powiatów, bo 
po raz kolejny wrócił temat różnicy  
między liczbą zakażonych, którą pub-

likuje pan wojewoda, a liczbą w po-
szczególnych powiatach – wyjaśniał 
starosta Roman Potocki. – Takie spot-
kania w ramach Konwentu Powiatów 
Województwa Dolnośląskiego odby-
wają się teraz cyklicznie, raz w ty-
godniu. Mimo trudnych warunków 
już trzykrotnie zorganizowano tak-
że zdalne sesje Rady Powiatu Wroc-
ławskiego. Posiedzenia 24 kwietnia  
i 18 maja, w tym uroczysta sesja po-
święcona 100. rocznicy urodzin  
św. Jana Pawła II, odbywały się  
w formie wideokonferencji z rad-
nymi. Obrady tradycyjnie otwiera-
ne są przez przewodniczącego Rady  
Piotra Chmurzyńskiego w sali sesyj-
nej, natomiast pozostali radni korzy-
stają ze sprzętu i programu umożli-
wiającego uczestnictwo w zdalnych 
posiedzeniach.

W trakcie posiedzeń starosta  
Roman Potocki przekazuje radnym 
sprawozdania z wydarzeń i inwe-
stycji, jakie mają miejsce w okresie 
międzysesyjnym. Ponadto szczegó-
łowo omawia bieżącą działalność 
zarządu i Zespołu Zarządzania Kry-
zysowego w związku z pandemią 
COVID-19 oraz prezentuje aktualne 
dane dotyczące liczby osób objętych 
kwarantanną oraz chorych na tere-
nie powiatu wrocławskiego.

Radni jednak nie ograniczają się 
wyłącznie do aktualnych wydarzeń. 
Administracja publiczna musi dzia-
łać wbrew pandemii, dlatego też  
w porządku obrad miejsce mają 
także tradycyjnie punkty dotyczące  

np. zmian i podejmowania uchwał 
związanych z zadaniami realizo-
wanymi przez Powiat Wrocławski  
czy w sprawie zmian w budżecie.

Konieczne zmiany
Pandemia koronawirusa wpłynę-

ła również na zmianę planów do-
tyczących tegorocznych spotkań  
z partnerami zagranicznymi powia-
tu wrocławskiego – departamen-
tem Górnego Renu we Francji oraz 
powiatem Borken w Niemczech.  
Z uwagi na zamknięcie granic  

i wzmożone obostrzenia sanitarne 
dotyczące zgrupowań, spotkania za-
planowane na maj i czerwiec zosta-
ły odwołane i odbędą się w później-
szych terminach.

Stan przygotowań do wizyty part-
nerskiej był szczególnie zaawansowa-
ny w przypadku współpracy z powia-
tem Borken. Z uwagi na przypadający 
w tym roku jubileusz 20-lecia współ-
pracy polsko-niemieckiej, spotkanie 
miało przebiegać w szczególnie do-
niosłej i uroczystej oprawie. Zaplano-
wano organizację konferencji podsu-
mowującej dotychczasowy dorobek 
współpracy z udziałem władz part-
nerskich samorządów oraz zaproszo-
nych gości. Odwołanie konferencji  
w żadnym stopniu nie wpłynęło jed-
nak na osłabienie relacji pomiędzy 
obydwoma samorządami, co potwier-
dzili w rozmowie starosta powiatu 
Borken Kai Zwicker oraz starosta po-
wiatu wrocławskiego Roman Potocki 
podczas ostatniej wideokonferencji 
zorganizowanej 15 maja. 

Zarząd Powiatu Wrocławskiego 
nieustannie wspiera również jednost-
ki oraz służby odpowiedzialne za 
walkę z pandemią koronawirusa na 
terenie powiatu. Pod koniec kwietnia 
starosta Roman Potocki przekazał 
materiały i środki dezynfekujące jed-
nostkom powiatowym oraz policjan-
tom. Zestaw masek z filtrem FFP3 
otrzymała Komenda Miejska Policji 
dla funkcjonariuszy patrolujących 
powiat wrocławski. Kolejną jednost-
ką, której przekazano zestawy masek 

i płynów do dezynfekcji było Powia-
towe Centrum Usług Społecznych  
w Kątach Wrocławskich. Wsparte zo-
stały również Powiatowy Urząd Pra-
cy oraz zawodowa piecza zastępcza.

Ponadto 28 kwietnia odbyło się 
przekazanie maseczek ochronnych 
i płynów do dezynfekcji sfinanso-
wanych przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Dolnośląskiego.  
Maseczki na ręce starosty Romana  
Potockiego, członka zarządu  
Wiesława Zająca i przewodniczą-
cego Rady Powiatu Wrocławskiego 

Piotra Chmurzyńskiego przekazał 
wicemarszałek województwa dol-
nośląskiego Marcin Krzyżanowski. 
Maseczki zostały rozdysponowane 
w powiecie wrocławskim pomiędzy 
najbardziej potrzebujących seniorów 
za pośrednictwem organizacji, które 
zrzeszają osoby starsze. 

Wsparcie zdalnego nauczania
Powiat angażuje się również  

w pomoc szkołom i placówkom 
oświatowym, które musiały przejść 
na tryb nauczania zdalnego. Zło-
żono wniosek o przyznanie grantu 
na maksymalną dla powiatu kwotę  
60 tysięcy złotych. Mając na wzglę-
dzie dobro uczniów, Zarząd Powiatu 
Wrocławskiego podjął decyzję o za-
kupie sprzętu jeszcze przed uzyska-
niem dofinansowania, dzięki czemu 
zakupione komputery szybko dostar-
czono do siedziby starostwa.

– Podjęte przez nas działania to 
efekt diagnozy potrzeb szkół – mówi  
Roman Potocki. – Cieszę się, że 
w taki sposób możemy wesprzeć 
uczniów, a z nimi ich rodziców,  
w trudnej sytuacji spowodowanej 
epidemią. Ze sprzętu skorzystają 
uczniowie, którzy naprawdę go po-
trzebują. Po zakończeniu realizacji 
zdalnej nauki laptopy będą wyko-
rzystywane zgodnie z potrzebami 
szkół powiatowych, w tym m.in.  
w pracowniach informatycznych.

Poza sprzętem pozyskanym w ra-
mach projektu, do uczniów trafiło już 
wcześniej 31 laptopów i tabletów uży-

Powiat wrocławski w czasach pandemii 
czonych na czas realizacji kształcenia 
na odległość, by mogli bez przeszkód 
kontynuować naukę. Sprzęt trafił 
również do 18 nauczycieli. 

Etapowy powrót 
do standardowego działania 

Długi weekend majowy był cza-
sem poprzedzającym stopniowe 
odmrażanie gospodarki w Polsce.  
Powiat Wrocławski także podjął 
decyzję o etapowym powrocie do 
standardowego funkcjonowania. 
We wrocławskim starostwie umoż-
liwiono składanie wniosków do po-
szczególnych wydziałów poprzez 
składanie dokumentów do specjal-
nie przygotowanych pojemników. 
Przywrócono również bezpośred-
nią obsługę klienta w obleganym 
zazwyczaj przez petentów Wydziale 
Komunikacji.

Trzeba jednak nadal stosować 
rygory sanitarne. Klienci oczekują  
w kolejkach przed wejściem do 
urzędu i są wywoływani przez pra-
cowników wydziału. Przed wej-
ściem do urzędu należy zdezynfe-
kować dłonie, każdemu klientowi 
mierzona jest temperatura ciała.  
Do Wydziału Komunikacji wpusz-
czane są wyłącznie osoby zdrowe. 
Gotowe dokumenty (np. po reje-
stracji pojazdu) można odebrać po-
przez operatora pocztowego lub 
podczas dyżurów pracowników 
Wydziału Komunikacji w gmi-
nie, które nadzorowane są przez  
Andrzeja Szawana, wicestarostę po-
wiatu wrocławskiego. Dyżury te-
go typu związane są z uruchomie-
niem mobilnych punktów Wydziału 
Komunikacji – niemal codziennie  
w innej gminie pracownicy starostwa 
obsługują mieszkańców, którzy z róż-
nych powodów nie mogę dotrzeć do 
urzędu, aby załatwić swoje sprawy.

– Muszę przyznać, że pomysł z wy-
jazdowymi punktami obsługi spraw-
dził się w stu procentach – powiedział 
Roman Potocki, starosta wrocławski. 

Oprac. na podstawie: www.powiatwroclawski.pl 
 (TS)

Głównym problemem ostatnich miesięcy jest pandemia koronawirusa, a co się z tym wiąże – ochrona zdrowia i życia mieszkańców. To również 
podstawowy zakres działań Powiatu Wrocławskiego, w którym prace koordynuje starosta wrocławski Roman Potocki
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Ścinawa

Żmigród

Urząd Miejski w Żmigrodzie
pl. Wojska Polskiego 2-3

55-140 Żmigród
tel. 71 385 30 57, 71 385 30 50

fax 71 385 30 50 wew. 13
urzad@zmigrod.com.pl
www.zmigrod.com.pl

Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie
Rynek 17

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

urzad@scinawa.pl
www.scinawa.pl

Rozmowa 
z ROBERTEM LEWANDOWSKIM, 
burmistrzem Żmigrodu

– Rozmawiamy w maju, lecz wy-
wiad z panem ukaże się w czerw-
cowym wydaniu „Gminy Polskiej”, 
co celowo podkreślam, bowiem pan-
demia spowodowała to, że wszyst-
ko zmienia się dynamicznie, także 
w samorządach.

– W większości samorządów – tak-
że i u nas w Żmigrodzie – z powodu 
nietypowej i nienormalnej sytuacji wy-
muszonej koronawirusem, nasza praca 
wygląda inaczej niż to było przed epide-
mią. Staramy się jednak pracować najle-
piej jak potrafimy, na bieżąco, i – na ile 
jest to możliwe – wykonujemy wszyst-
kie niezbędne zadania. Oczywiście 
w naszej pracy wykorzystujemy wszel-
kie możliwości teleinformatyczne, któ-
re przed pojawieniem się COVID-19 nie 
zawsze były odpowiednio dociążone.

– Zatem epidemia pokazała, iż 
zdobycze techniki, które przyniósł 
postęp cywilizacyjny, przydają się 
także podczas ogólnoświatowego 
zagrożenia.

– Właśnie tak, i dobrze to wiem, 
także po sobie samym. Biorąc pod 
uwagę spotkania w formie telekonfe-
rencji, podczas których korzystamy 

z różnych aplikacji, da się to przepro-
wadzić, choć nic nie zastąpi bezpo-
średnich spotkań i rozmów. Ale sądzę, 
że w najbliższych tygodniach wrócimy 
do normalnego funkcjonowania i kon-
taktów międzyludzkich. Jestem opty-
mistą, ale nie wróżbitą, a naprawdę to 
czas pokaże, jak sytuacja się rozwinie. 
Dzisiaj trudno to przewidzieć.

– Czy samorząd Żmigrodu ma 
jakieś możliwości, aby pomóc miesz-
kańcom gminy w walce z koronawi-
rusem?

– Nasze działania można podzielić 
na dwie grupy. Na działania miękkie 

związane np. z pomocą w robieniu za-
kupów osobom starszym i tym, którzy 
byli objęci kwarantanną. Zaangażo-
wane w to były jednostki podległe na-
szemu urzędowi, szczególnie Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmi-
grodzie, ale również wielu godnych 
naśladowania wolontariuszy. Poza tym 
przekazaliśmy nieodpłatnie masecz-
ki wszystkim mieszkańcom gminy. 
Warto także podkreślić, że Żmigród 
– wraz z innymi gminami należącymi 
do powiatu trzebnickiego oraz staro-
stwem – stara się pomagać naszemu 
szpitalowi powiatowemu.

– W jaki sposób?
– Razem kupiliśmy cztery kom-

pletne respiratory i biorąc pod uwagę 
to, że zwiększenie liczby badanych 
jest najlepszym sposobem walki z epi-
demią, kupiliśmy odpowiedni sprzęt, 
który w ciągu dwóch miesięcy trafi do 
Trzebnicy. Pomieszczenia laborato-
rium będą odpowiednio dostosowane 
i będziemy dysponować swoim apara-
tem badającym próbki na COVID-19.

– A jak wygląda na waszym tere-
nie sytuacja przedsiębiorców?

– Zwolniliśmy z czynszów najem-
ców wynajmujących lokale usługowe 
od gminy, i płacą miesięcznie jedynie 
symboliczną złotówkę. Zarządzenie 
to obowiązuje od kwietnia do czerw-
ca i obejmuje tych, którzy nie mogli 
prowadzić działalności gospodarczej, 
a wszyscy ci, którzy mieli ograniczo-
ną działalność, zostali objęci 70-pro-
centowym zwolnieniem z czynszu 
przez te trzy miesiące. Ponadto rada 
na mój wniosek uchwaliła umorzenia 
podatków w stosunku do przedsię-
biorców, którzy nie mogli prowadzić 
działalności gospodarczej. Natomiast 
przedsiębiorcy, którzy wykazali spa-
dek w obrotach, mogli skorzystać 
z możliwości przesunięcia terminów 
płatności podatków od nieruchomości 
do końca września.

Jestem optymistą, ale nie wróżbitą

– Czas pokaże, jak sytuacja się rozwinie – mówi burmistrz Robert Lewandowski. – Dzisiaj trudno 
to przewidzieć
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– Epidemia to jedna sprawa, 
ale druga to budżet i jego realizacja.

– Nasze tegoroczne dochody bę-
dą na pewno o wiele mniejsze niż 
były planowane. Będziemy mieli 
mniej dochodów własnych z podat-
ków i zapewne mniejsze udziały 
w podatku dochodowym PIT i CIT 
z budżetu państwa. Odczuliśmy 
to już w marcu, ponieważ środki 
finansowe, które do nas wpłynę-
ły, były o kilkaset tysięcy złotych 
mniejsze w porównaniu do stycznia 
i lutego. A jeśli chodzi o inwestycje, 
to na razie realizujemy je zgodnie 
z planem, choć na pewno będziemy 
korygować jakieś wydatki.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Rozmowa 
z KRYSTIANEM KOSZTYŁĄ, 
burmistrzem Ścinawy

– Jak wygląda w Ścinawie reali-
zacja inwestycji i wykonanie budże-
tu gminy?

– W związku z pandemią przewi-
dzieliśmy spadek dochodów naszej 
gminy, bowiem udziały w PIT mie-
liśmy mniejsze już w marcu, a i sub-
wencja oświatowa jest z niewiadomych 
przyczyn mniejsza. Zatem generalnie 
dochody spadają, ponieważ podatnicy 
nie zarabiają, a część z nich pobiera je-
dynie 80 proc. wynagrodzenia. Chcę 
podkreślić, iż staramy się skoncen-
trować na inwestycjach związanych 
z pozyskanymi już niemałymi dofi-
nansowaniami zewnętrznymi, unijny-
mi. Mamy już wyłonionego wykonaw-
cę modernizacji oczyszczalni ścieków, 
kontrakt opiewa na 19 mln zł, a inwe-
stycja ta połączona jest z przebudową 
i budową nowej kanalizacji w czterna-
stu wsiach naszej gminy. A 12 maja zor-
ganizowaliśmy przetarg i otworzyliśmy 
oferty dotyczące pierwszego etapu bu-
dowy sieci kanalizacyjnej w pierwszej 
grupie wsi i jest tu uwzględnionych 
sześć miejscowości – Dziesław, Za-
borów, Wielowieś, Parszowice, Sitno 

i Ręszów, skąd jednym kolektorem 
ścieki będą odprowadzane do moder-
nizowanej oczyszczalni ścieków.

– Co z innymi inwestycjami, tymi 
niedotyczącymi gospodarki wodno-
-ściekowej?

– Sprawdzamy wykonawcę, któ-
ry składał oferty na rewitalizację na-
wierzchni płyty Rynku – i jest to ko-
lejne duże przedsięwzięcie wsparte 

środkami finansowymi z Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. Złożono 
sześć ofert, najniższa opiewa na około 
12,5 mln zł brutto. Teraz weryfikujemy 

tę ofertę, więc jeśli nie będzie jakichś 
sprzeciwów i będziemy mogli wyło-
nić wykonawcę, to z niej skorzystamy. 
Inwestycja ta dotyczy centrum nasze-
go miasta oraz przebudowy kilku ulic 
i niewątpliwie zmieni znacząco wize-
runek stolicy gminy. 

– Niemałym zainteresowaniem 
mieszkańców cieszy się budowa 
ścieżki rowerowej.

– Na początku tego roku podpisali-
śmy umowę w sprawie budowy ścież-
ki rowerowej w obrębie naszej gminy, 
w pasie nieczynnej linii kolejowej, któ-
rą przejęliśmy w roku 2017. Oczyścili-

śmy ją z zarośli, później w partnerstwie 
publiczno-prywatnym wybudowaliśmy 
wraz z Prochowicami gazociąg, dzię-
ki czemu w części Ścinawy mamy już 
gaz. Warto podkreślić, iż dzisiaj w ob-
rębie całej gminy Ścinawa położony 
jest asfalt, choć cała, dziewięciokilome-
trowa ścieżka rowerowa nie jest jeszcze 
oddana do użytkowania. Brakuje kilku 
elementów dopełniających inwestycję 
– mostka na rzece Zimnicy w okoli-
cy Sitna oraz oznakowania związane-
go z ciągiem pieszo-rowerowym. Ale 
ścieżka i tak jest już użytkowana przez 
spragnionych aktywności fizycznej ro-
werzystów i rolkarzy. Oczywiście wraz 
z gminą Prochowice będziemy kon-
tynuować budowę tej ścieżki wiodą-
cej na razie do Prochowic, a docelowo 
– przez Kwiatkowice i Rogów Legni-
cki – do Lubiąża. Zadanie realizowane 
jest w ramach Stowarzyszenia „Rzecz-
pospolita Samorządna”, którego mam 
zaszczyt i przyjemność być przewod-
niczącym zarządu. Zastanawiamy się 
także nad projektem bazaru, ogłosili-
śmy przetarg, ale oferty znacznie prze-
wyższyły nasze możliwości finanso-
we. Może ogłosimy ponowny przetarg 
na to zadanie, bowiem goni nas ter-
min realizacji tej inwestycji – do końca 
przyszłego roku.

Dochody mniejsze, lecz zadań moc
– Jak na razie nie powiedział pan 

nic o drogach.
– Przy współpracy z Powiatem 

Lubińskim zrealizowaliśmy inwesty-
cję w Tymowej, gdzie została kom-
pleksowo wyremontowana droga po-
wiatowa na odcinku ponad jednego 
kilometra. Ponadto przebudowuje-
my drogę dojazdową do Dziwina, 
gdzie powstaje w zasadzie zupełnie 
nowa nawierzchnia, profilowane 
rowy i poszerzona jezdnia. Rozpo-
częła się też modernizacja najdłuż-
szego odcinka drogi, realizowana te-
raz przez Powiat – między Miłosną 
w gminie wiejskiej Lubin a Redlica-
mi w naszej gminie.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Krystian Kosztyła
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Starostwo Powiatowe w Oławie

Starostwo Powiatowe w Oławie
ul. 3 Maja 1

55-200 Oława
tel. 71 301 15 22
 fax 71 301 15 62

info@starostwo.olawa.pl
www.starostwo.olawa.pl

Rozmowa  
ze ZDZISŁAWEM BREZDENIEM, 
starostą oławskim

– Dzisiaj – a jest piąty maja –  
na parkingu przed Starostwem  
Powiatowym w Oławie trochę 
mniej samochodów niż zazwyczaj 
i łatwiej było zaparkować. Zapew-

ne dlatego, że pracuje mniej urzęd-
ników i mniej jest petentów…

– Jedno i drugie, aczkolwiek 
ostatnio zdecydowaliśmy się na 
większe otwarcie starostwa i przyj-
mowanie interesantów. Oczywiście 
do tej pory nasz urząd funkcjono-
wał – część pracowników praco-
wała w systemie zdalnym, część 
korzystała z przysługującym im 
praw i świadczeń wynikających 
choćby z opieki nad dziećmi, ale 
inni urzędnicy, przynajmniej jed-
na trzecia kadry starostwa, nor-
malnie pracowali. Zatem starali-
śmy się realizować swoje zadania 
jak najlepiej, oczywiście na tyle, 
na ile było to możliwe. Nasze sta-
rostwo nigdy nie było zamknięte  
i każdego dnia co najmniej dwie 
godziny były przeznaczone na zała-
twianie tych spraw, które wymaga-
ły bezpośredniej relacji i kontaktu  
z petentami.

– Na pewno z jakimiś ob-
ostrzeniami. Dzisiaj też przed 
Starostwem Powiatowym w Oła-
wie jest strefa klienta, trzeba się 
odkazić i oczywiście mieć nało-
żoną maseczkę. Nie ma zatem 
mowy, aby wejść do budynku 
urzędu tak, jak to było przed 
pandemią.

– Oczywiście są jakieś rygory 
wymuszone przez tę nienormal-
ną sytuację i musieliśmy wprowa-
dzić pewną dyscyplinę. Wydzieli-

liśmy też część budynku starostwa,  
w której – po uprzednich telefonicz-
nych lub mailowych uzgodnieniach –  
odbywają się spotkania z klienta-
mi. Mamy rejestr i grafik, ludzie 
przychodzą i stoją przed budynkiem 
urzędu zgodnie z przepisami w ko-
lejce. Wystawiliśmy też specjalny 
namiot, na wypadek gdyby padał 

deszcz lub słońce zbyt mocno pra-
żyło. Dzisiaj, a podkreślam, że roz-
mawiamy piątego maja i wszystko 
będzie się dynamicznie zmienia-
ło, nasz urząd przez sześć godzin 
– na osiem godzin pracy –  przy-
stosowany jest do tego, aby petenci 
w określonym czasie mogli bezpo-
średnio spotkać się z urzędnikami  
i załatwić swoje sprawy. Aczkolwiek  
w dalszym ciągu jesteśmy nastawie-
ni na załatwianie spraw drogą tele-
foniczną i mailową. W dużej mie-
rze pracujemy zdalnie, a najlepszym 
przykładem jest Wydział Geodezji, 
który już od trzech tygodni właś-
nie tak funkcjonuje, dzięki sporym 
umiejętnościom informatycznym 
naszej pracownicy, która, będąc  
w domu, realizuje wszelkie posta-
wione przed nią zadania.

– A Wydział Komunikacji?
– Z tym jest największy prob-

lem. Łatwo nie jest, bowiem klienci 
są czasami niecierpliwi i nie wszy-
scy chcą przyjąć do wiadomości,  
iż urzędnicy są takimi samymi ludź-
mi jak wszyscy inni, i że tak samo 
się boją zarażenia. Mają swoje róż-
ne problemy, także te wynikające  
z zapewnienia opieki nad dziećmi  
i z dojazdem do pracy.

– Niestety, ludzie chyba zbyt 
szybko oswoili się z epidemią  
i przestali się bać koronawirusa, 
tak jak to było choćby w marcu  
i kwietniu.

– Przestrzegam przed tym!  
Codziennie koło południa sta-
rosta oławski przekazuje krót-
ką informację na naszym portalu  
i Facebooku o aktualnej sytuacji do-
tyczącej epidemii na terenie powia-
tu. W informacjach tych m.in. ape-
luję do mieszkańców, aby zachowali 
zdrowy rozsądek, roztropność i od-

powiedzialność, ponieważ to, że ko-
ronawirusa nie widać, nie oznacza 
przecież, że go nie ma.

– Tylko prezydent Białorusi 
uważa inaczej…

– No właśnie, ale wirus jednak 
jest i widać to po liczbie osób, któ-
re codziennie ulegają zarażeniu.

– Jak to wygląda w powiecie 
oławskim?

– Na tle sąsiednich powiatów 
dolnośląskich, w naszym powie-
cie liczba zarażonych jest stosun-
kowo niewielka. Dzisiaj u 22 osób 
potwierdzono zarażenie korona-
wirusem, z czego pięć jest hospi-
talizowanych, a pięć wyzdrowia-
ło. Natomiast ponad 200 osób jest 
objętych kwarantanną.

– A jaka jest sytuacja Szpitala 
Powiatowego w Oławie?

– Szpital pracuje na zwolnio-
nych obrotach, i to z różnych powo-
dów. Nie było przyjęć na planowe 
operacje i wykonywano tylko za-
biegi wymagające natychmiasto-
wej reakcji, a ponadto część per-
sonelu szpitalnego – zresztą tak jak 
wszyscy obywatele naszego kraju – 
korzysta z różnego rodzaju świad-
czeń pracowniczych i pozostaje  
w domach. Ponadto dla bezpie-
czeństwa szpitala wprowadziliśmy 
– w porozumieniu z jego dyrekto-
rem – zasady zmierzające do tego, 
aby w przypadku zarażenia ko-
ronawirusem nie zamykać całych 
oddziałów. Dlatego załoga szpi-
tala podzielona jest na dwa samo-
dzielne potoki, i w razie gdy w jed-
nym zdarzy się zakażenie, to drugi 
może funkcjonować i obsługiwać 
pacjentów. Mamy też wystawiony 
specjalny posterunek obsługiwany 
przez pracowników szpitala, wspo-
magany przez strażaków z OSP. 
Wstępnie weryfikowani są poten-
cjalni pacjenci, głównie na SOR-ze 
oraz w nocnej i świątecznej pomo-
cy. Zatem pilnujemy się i – od-
pukać – nie jest źle. Dzięki Bogu 
ustrzegliśmy od koronawirusa nasz 
Dom Pomocy Społecznej, gdzie 
bardzo szybko wprowadziliśmy 
obostrzenia dotyczące kontaktów 
personelu z osobami z zewnątrz, 
także kontaktów pensjonariuszy,  
i z wyjściami. Wprowadziliśmy 
odpowiednie rygory i dyscyplinę  
i jak na razie to skutkuje.

– Czy starostwo oławskie mia-
ło jakieś instrumenty, które mo-
gło wykorzystać do walki z koro-
nawirusem?

– Jak wszystkie samorządy, dys-
ponowaliśmy rezerwą finansową 
na zarządzanie kryzysowe, a w na-
szym przypadku jest to 120 tys. zł 
i w zasadzie cała ta kwota zosta-
ła przeznaczona na indywidualne 
środki ochrony – płyny dezynfek-
cyjne, wsparcie grup wolontaria-
ckich i zakup komponentów do 
produkcji maseczek. Zaprocento-

wało coś, co jest u Polaków zna-
mienne, ponieważ jeśli jesteśmy 
zagrożeni i jest niedobrze, to potra-
fimy się jednoczyć. Wtedy okazuje 
się, że jesteśmy razem, że możemy 
dużo zdziałać i chcemy współpra-
cować. To jest budujące!

– A co realizacją budżetu  
Powiatu Oławskiego?

– Dzisiaj nie możemy powie-
dzieć odpowiedzialnie, jak to bę-
dzie. To, co zaplanowaliśmy do 
realizacji na początku roku, to za-
częliśmy robić. Dostaliśmy od wo-
jewody środki finansowe w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych, 
które będą przeznaczone na dwie 
inwestycje. Co do pierwszej, to roz-
strzygnęliśmy przetarg i wyłonili-
śmy wykonawcę na budowę dru-
giego etapu drogi powiatowej, która 
prowadzi przez nasze miejscowości 
w stronę wyjazdu autostradowego 
w Brzezimierzu. Natomiast drugie 
zadanie realizowane jest po dru-
giej stronie Odry, w gminie Jelcz-
-Laskowice – to droga wylotowa  
w stronę Namysłowa. Ponadto pod-
pisaliśmy porozumienie z gminą 
Oława, gdzie wspólnie będziemy 
robić chodniki. Mamy jeszcze kil-
ka pomysłów drogowych, które 
chcemy przeprowadzić wspólnie 
z innymi samorządami, ale dzisiaj 
doprawdy nie wiem, czy uda nam 
się to zrealizować. Ponadto rozpo-
częliśmy remont internatu, gdzie 
zamierzamy przenieść Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie  
i stworzyć lepsze warunki funkcjo-
nowania zlokalizowanego tam Ze-
społu Placówek Resocjalizacyjno-
-Socjoterapeutycznych. A poza tym 
rozbieramy budynek poszpitalnej 
starej kotłowni, w miejsce której 
zamierzamy wybudować dom dzie-
cka dla 14 podopiecznych. Ale tak 
czy owak, działamy z zaciągniętym 
ręcznym hamulcem, bowiem nie 
wiemy, jak wyglądać będą nasze 
tegoroczne dochody. Dlatego trzeba 
funkcjonować ostrożnie.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Dzisiaj trzeba działać ostrożnie

Starosta Zdzisław Brezdeń 
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Władze powiatu oławskiego bardzo dbają o zdrowie pracowników i osób przybywających  
do gmachu starostwa 
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Urząd Gminy Długołęka
55-095 Mirków

Długołęka, ul. Robotnicza 12
tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04

gmina@gmina.dlugoleka.pl
www.gmina.dlugoleka.pl

Długołęka

Rozmowa  
z WOJCIECHEM BŁOŃSKIM, 
wójtem gminy Długołęka

– Czy wójt gminy Długołęka 
zachęcał mieszkańców w czasie 
pandemii i epidemii do pozostania  
w domach?

– Nie tylko zachęcałem, ale 
również namawiałem i apelo-
wałem, by – jeśli to możliwe – 
ograniczyć wyjścia z domu do 
minimum. Robiłem to za pośred-
nictwem wszystkich możliwych 
mediów – radia, prasy, telewizji, 
czy mediów społecznościowych. 
Powinniśmy zdać sobie sprawę  
z faktu, że mierzymy się z prze-
ciwnikiem, którego nie widać, dla-
tego ta walka jest tak trudna. Do 
tego każdy z nas jest zagrożony 
zarażeniem, więc powinniśmy być 
dziś odpowiedzialni nie tylko za 
siebie, ale również za innych. Cały 
czas otrzymujemy z instytucji rzą-
dowych informacje na temat licz-
by osób zarażonych czy objętych 
kwarantanną na terenie gminy  
i dzielimy się tą wiedzą z miesz-
kańcami, by uświadomić ich, że 
żarty już dawno się skończyły,  

a to, kiedy skończy się epidemia, 
zależy tylko od nas samych.

– Jakie działania gmina podję-
ła, by ograniczyć przemieszczanie 
się mieszkańców na jej terenie?

– Bardzo szybko podjęl i-
śmy decyzję o zamknięciu parku  
w Szczodrem – centralnego miej-
sca spotkań mieszkańców i tury-
stów z zewnątrz, do tego zdecy-
dowaliśmy się zamknąć wszystkie 
place na terenie gminy. Jako jedni  
z pierwszych zdecydowaliśmy 
o odwołaniu do końca czerw-
ca wszelkich imprez masowych,  
a nawet tych, które gromadzą kil-
kadziesiąt osób. Wprowadzili-
śmy ograniczony zakres kontak-
tu mieszkańców z urzędnikami 
– pracowaliśmy rzecz jasna przez 
cały czas, ale z zachowaniem 
wszelkich procedur ostrożności. 
Podjęliśmy działania wspierające 
osoby objęte kwarantanną – GOPS 

na przykład do dziś robi zakupy 
takim osobom, przyjmując od nich 
zamówienia telefonicznie. Z kolei 
osoby samotne czy starsze mo-
gą skorzystać z pomocy wolonta-
riuszy z parafii w Długołęce czy 
Fundacji Dignum. Do dyspozycji 
mieszkańców jest również gminny 
psycholog. Tych działań jest sporo, 
bo właśnie w tak trudnym momen-
cie musimy zdać jeden z najważ-
niejszych egzaminów życia.

– Nie zapominacie również  
o gminnych jednostkach – za-
kupiony sprzęt medyczny trafiał  
regularnie do OSP z terenów  
waszej gminy.

– Dokładnie tak, zamówili-
śmy maski ochronne, rękawi-
ce, kombinezony, przyłbice, środ-
ki do dezynfekcji i przekazaliśmy 
naszym strażakom i policjantom.  
Mamy świadomość, że to ludzie 
działający na pierwszej linii fron-
tu, często podejmujący interwencje 
w obronie życia i zdrowia, ale sa-
mi też muszą czuć się bezpiecznie. 
Co mnie bardzo cieszy, na terenie 
naszej gminy, oprócz działających 
służb ratunkowych, mamy wielu 
odpowiedzialnych mieszkańców,  
którzy chcą pomagać. 

– Podobno nie tylko oni. Mo-
żecie liczyć również na wsparcie 
firm?

– Tak, jeden z dealerów samo-
chodowych przekazał sporych gaba-
rytów pojazd dla GOPS-u, żeby pra-
cownicy gminni mogli przewozić 
większą liczbę posiłków czy zaku-
pów mieszkańcom. Z kolei lokalne  

apteki regularnie wspierają nas 
asortymentem medycznym. 

– Wsparcia udzielają również 
innym gminne instytucje…

– Jak najbardziej. Muszę w tym 
miejscu wspomnieć o ogromnym 
wsparciu ze strony naszych kół go-
spodyń wiejskich, które z wielkim 
zaangażowaniem do dziś szyją ma-
seczki dla mieszkańców. Te panie 
skrzyknęły się same, wyciągnęły 
maszyny, zwarły szyki i z przeka-
zywanych przez nas materiałów, 
na bieżąco szyją, ile się da. Chciał-
bym im podziękować za tę inicjaty-
wę. Jeszcze więcej pracy ma teraz 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, który szybko reaguje na potrze-
by naszych mieszkańców. GOPS 
oferuje nie tylko wsparcie material-
ne w postaci dostarczania żywności 
osobom w kwarantannie, ale także 
duchowe. Zdajemy sobie sprawę, że 
dla wielu ludzi obecna sytuacja mo-
że być bardzo trudna, dlatego daje-
my możliwość skorzystania z bez-
płatnych, telefonicznych konsultacji 
psychologicznych. Wierzymy w to, 
że rozmowa ze specjalistą może po-
prawić samopoczucie oraz zredu-
kować stres. Pracownicy socjalni 
mają teraz jeszcze więcej pracy niż 
zwykle. Bardzo doceniam ich zaan-
gażowanie.

– Czy gmina będzie miała przy-
gotowane rozwiązania wsparcia 
dla mieszkańców w tym okresie?

– Cały czas analizujemy obecną 
sytuację oraz konsultujemy wszel-
kie działania z prawnikami, rad-
nymi oraz skarbnikiem gminy.  

Jesteśmy w trakcie wypracowania 
rozwiązań, które pomogą np. rodzi-
com, których dzieci uczęszczają do 
prywatnych przedszkoli czy żłob-
ków. Zbieramy również informa-
cje od firm działających na terenie 
gminy i analizujemy ich sytuację. 
Oczywiście patrzymy na działania 
rządu, natomiast chcę zapewnić, że 
nikogo nie pozostawimy bez pomo-
cy, bo mamy świadomość, jak trud-
na to sytuacja dla nas wszystkich. 

– A jak w tym czasie funkcjo-
nuje wójt gminy? W domu przed 
komputerem, czy w urzędzie  
z resztą pracowników?

– Oczywiście w urzędzie i nie 
tylko ze względu na fakt, że je-
stem zdrowy – oby tak zostało! 
Mam poczucie, że jako lider ze-
społu działającego odpowiedzial-
nie i profesjonalnie nie mógłbym 
przebywać w domu, oczekując jed-
nocześnie od pracowników pra-
cy stacjonarnej za biurkiem. Po 
pierwsze to byłoby nie fair, po dru-
gie niezgodne z moim kodeksem 
moralnym. Inna kwestia, że chcę 
pokazać mieszkańcom, że mogą 
na mnie liczyć – nie tylko w tych 
dobrych momentach, ale przede 
wszystkim w trudnych. Cały czas 
jestem w kontakcie z mieszkań-
cami, korzystam z nowoczesnych 
form przekazu, mam dyżury za 
pośrednictwem Skype’a, uczest-
niczę w telekonferencjach. To dla 
mnie również dobry moment na 
pracę w terenie – kontrolę gmin-
nych inwestycji, sprawdzenie, czy 
mieszkańcy wypełniają obowią-
zek domowej izolacji. Działam, 
nie siedzę w domu.

Rozmawiał Paweł Kościółek (TS)

To jeden z najtrudniejszych 
egzaminów społecznych. 
Musimy go zdać na szóstkę

Gmina Długołęka to jed-
na z największych gmin 
wiejskich w Polsce. Zrze-
sza 41 miejscowości, któ-
re zamieszkuje już ponad 
32 tysiące osób. Jak zatem  
w czasach epidemii radzą 
sobie lokalne władze z wal-
ką z wirusem – czy mają plan 
na funkcjonowanie gminy 
oraz w jaki sposób zachęca-
ją mieszkańców do pozosta-
nia w domach?

Wójt Wojciech Błoński

Urząd Gminy w Długołęce

F
O

T
. U

R
Z

Ą
D

 G
M

IN
Y

 D
Ł

U
G

O
Ł

Ę
K

A

F
O

T
. U

R
Z

Ą
D

 G
M

IN
Y

 D
Ł

U
G

O
Ł

Ę
K

A



9 Gmina Polska    nr 4-6 (83-85) | kwiecień-czerwiec 2020

Urząd Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie

Rynek-Ratusz 1
55-080 Kąty Wrocławskie

tel. 71 390 72 00, 71 390 72 06
fax 71 390 72 01

urzad@katywroclawskie.pl
www.katywroclawskie.pl

Kąty WrocławskiePandemia koronawirusa 
dotknęła wszystkich 
przestrzeni życia i instytucji, 
także samorządów, których 
działalność ma decydujący 
wpływ na rozwój całego kraju. 
Niestety, nie ma nawet jednej 
polskiej gminy, która by nie 
cierpiała z powodu epidemii. 
Gminy szacują, że wpływy 
podatkowe będą mniejsze  
i w wielu jednostkach samorządu 
terytorialnego planowane są 
oszczędności. Z drugiej strony 
samorząd stoi na pierwszej linii 
rozwoju kraju i trzeba robić 
wszystko, co w tej sytuacji jest 
możliwe, aby realizować plany 
budżetowe i inwestować  
w rozwój infrastruktury gmin. 
Właśnie takie stanowisko jest 
najlepszą obroną samorządu 
przed czasem pandemii.

Tak dzieje się właśnie w gminie 
miejsko-wiejskiej Kąty Wrocławskie, 
w której samorząd przeprowadza sze-
reg wcześniej zaplanowanych przed-
sięwzięć, a władze gminy i jej rada 
robią wszystko, aby nie utracić pozy-
skanych zewnętrznych dofinansowań 
do ważnych dla lokalnej społeczności 
inwestycji.

Przede wszystkim
infrastruktura drogowa

Dzięki temu, w ramach moderniza-
cji dróg gminnych, położono nakładki 
asfaltowe w Bogdaszowicach (ul. Fioł-
kowa), Sadkowie (ul. Sadowa) oraz  
w Zachowicach (ul. Wilcza i Żurawia) 
– koszt zadania wyniósł 546 500 zł. 
Ponadto na ukończeniu jest budowa 
ul. Granitowej w Smolcu – układa-
na jest podbudowa asfaltobetonowa 
na drodze. Budowany jest również 
chodnik między Gądowem i Jaszkot-

lem. Zakres robót obejmuje budowę 
625 m nawierzchni chodnika wzdłuż 
drogi gminnej. Konstrukcję chodni-
ka zaprojektowano z kostki betono-
wej o grubości ośmiu centymetrów, 
układanej na podsypce cementowo-
-piaskowej. Odwodnienie zostanie 
uzupełnione korytami ściekowymi 
montowanymi w konstrukcji chod-
nika. Budowana jest również w Sad-
kowie ul. Dębowa wraz z kanalizacją 
deszczową. Wartość robót to niemal 
650 tys. zł, a prace mają zostać ukoń-
czone z końcem czerwca. Trwają 
prace na ul. Żeromskiego w Kątach 
Wrocławskich. Miejscowy Zakład 

Tutaj praca wre

Gospodarki Komunalnej przebudo-
wał sieć wodociągową, a wykonaw-
ca robót – kanalizację deszczową  
i rozpoczął korytowanie pod budowę 
warstw konstrukcyjnych drogi i chod-
nika (zakończenie prac przewidziano 
na koniec lipca).

Świetlica i most
Trwa także budowa świetlicy wiej-

skiej w Nowej Wsi Wrocławskiej – na 
razie zamontowano konstrukcję da-
chu i wykonano jego pokrycie oraz 
zamontowano instalacje sanitarne 
wraz ze zbiornikami na deszczówkę 

i ścieki. Wykonywane są prace przy 
instalacjach elektrycznych i przy ele-
wacji budynku, a planowany termin 
zakończenia robót budowlanych to 
koniec września. Warto także zazna-
czyć, iż na wykonanie remontu mo-
stu na rzece Strzegomce wpłynęło 
dziewięć ofert, trwa ich weryfikacja,  
a zamówienie obejmuje demontaż 
przęsła, rozbiórkę i odtworzenie ław 
podłożyskowych, odtworzenie przęsła 
z kształtowników, drewnianego po-
mostu wraz z belkami krawędziowy-
mi, montaż blach ryflowanych, czysz-
czenie i spoinowanie przyczółków  
i skrzydeł, odtworzenie nawierzchni 

drogowej poza obiektem wraz z dyla-
tacjami bitumicznymi i na koniec od-
tworzenie balustrad oraz uporządko-
wanie terenu objętego pracami. 

Boisko i tereny rekreacyjne
W gminie Kąty Wrocławskie niko-

go nie trzeba przekonywać do tego, że 
sport i rekreacja wpływają pozytyw-
nie na poziom życia mieszkańców, ich 
zdrowie i ogólne samopoczucie. Dlate-
go samorząd przeznacza środki finan-
sowe na wzbogacanie bazy sportowo-
-rekreacyjnej. 

Niedawno powstało nowe wielo-
funkcyjne boisko w Gniechowicach, 
które pokryte jest nawierzchnią poliu-
retanową i można grać na nim w piłkę 
ręczną i siatkówkę. Powstały również 
dwa boiska do koszykówki. Cały kom-
pleks otoczony jest wysokim na cztery 
metry piłkochwytem, zamontowano 
nowe ławki, a w planach jest wykona-
nie bieżni i ogrodzenie całego obiektu. 
Ponadto w Kątach Wrocławskich przy 
ul. 1 Maja powstanie nowe miejsce do 
aktywnego wypoczynku, inwestycja 
jest w trakcie przygotowania materia-
łów i dokumentacji niezbędnych do 
uzyskania pozwolenia na budowę. 

Z kolei w Czerńczycach powstanie 
plac zabaw dla dzieci (huśtawka wa-

gowa, wahadłowa, zestaw zabawowy 
i wspinaczkowy – piramida liniowa, 
dwa bujaki na sprężynie oraz karuze-
la platformowa), a także siłownia ze-
wnętrzna (biegacz, wioślarz, orbitrek 
i wahadło), z której będą mogli korzy-

stać dorośli mieszkańcy. Urządzenia 
zostaną posadowione na nawierzch-
ni trawiastej, z wyjątkiem huśtawki, 
pod którą będzie piasek. Dodatko-
wo zamontowane zostaną ławki oraz 
stojak na rowery. Warto podkreślić,  
iż oba projekty zostały wybrane do 
dofinansowania w ramach poddzia-
łania „Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” objętego Programem Rozwoju  
Obszarów Wiejskich na lata 2014- 
-2020 z udziałem środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w za-
kresie rozwoju ogólnodostępnej i nie-
komercyjnej infrastruktury turystycz-
nej lub rekreacyjnej.

Budowa kanalizacji 
w Mokronosie Dolnym

Wybudowanych zostanie 9000 m  
kanalizacji grawitacyjnej, 2600 m 
kanalizacji tłocznej, sześć siecio-
wych przepompowni ścieków wraz 
z zagospodarowaniem oraz dwie 
przydomowe przepompownie ście-
ków. Poza tym zostaną odtworzo-
ne nawierzchnie dróg po wykonanej  
kanalizacji. 

Absolutorium dla burmistrza
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty  

Wrocławskie Łukasz Zbroszczyk  
w czasie sesji Rady Miejskiej w dniu 
28 maja 2020 r. otrzymał absolutorium 
za wykonanie budżetu z 2019 roku.

Głosowanie nad absolutorium po-
przedziło sprawozdanie z wykona-
nia budżetu Gminy Kąty Wrocław-
skie oraz sprawozdanie finansowe za 
rok 2019. Sprawozdania otrzymały 
pozytywną ocenę Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu. Po-
zytywną opinię wyraziły także ko-
misje stałe Rady Miejskiej w Kątach 
Wrocławskich. 

Zaprezentowano i dyskutowano 
nad „Raportem o stanie gminy”. Rada  
Miejska przyjęła raport i udzieliła 
wotum zaufania burmistrzowi. 

 S.G. (TS)

Burmistrz Łukasz Zbroszczyk otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu z 2019 roku. Od lewej: Katarzyna Łapińska-Szymańska (zastępca burmistrza), 
Łukasz Zbroszczyk (burmistrz), Grzegorz Pacyna (przewodniczący Rady Miejskiej), Monika Kwil-Skrzypińska (sekretarz gminy)

Przebudowa ulicy Fiołkowej w Bogdaszowicach

Powstaje świetlica wiejska w Nowej Wsi Wrocławskiej

Na ukończeniu jest budowa ul. Granitowej w Smolcu
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Wisznia Mała

Urząd Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9

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

ug@wiszniamala.pl
www.wiszniamala.pl

Rozmowa
 z JAKUBEM BRONOWICKIM, 
wójtem gminy Wisznia Mała

– Rozmawiamy, gdy Urząd 
Gminy Wisznia Mała jest jeszcze 
zamknięty dla petentów…

– … i tak być musi zgodnie z roz-
porządzeniem Rady Ministrów. Nic 
na to nie poradzimy.

– Ale z drugiej strony urząd 
funkcjonuje.

– Oczywiście, nasi pracowni-
cy mają niemało zajęć związanych 
z przygotowaniem różnych spraw, 
w tym zajmują się zdalną obsługą na-
szych mieszkańców.

– Jak to wszystko wpływa na 
liczbę spraw załatwianych przez wi-
szeński urząd gminy, w porówna-
niu do tej liczby sprzed pandemii?

– Zapewne wcześniej liczba 
ta była większa, co było związa-
ne przede wszystkim z działania-
mi zewnętrznymi naszego urzędu. 

Dzisiaj – i jest to w pełni zrozumia-
łe – staramy się skupiać głównie na 
przeciwdziałaniu pandemii koro-
nawirusa.

– Za kilka dni urzędy gmin 
mają być bardziej otwarte dla 
klientów.

Będziemy mocno oszczędzać

my mocno oszczędzać na wszel-
kich możliwych polach. Prze-
cież podatek od nieruchomości 
związany jest z działalnością go-
spodarczą, która została mocno 
ograniczona przez rząd i tutaj spo-
dziewamy się największego ubyt-
ku dochodów budżetowych. Nie-
mały też będzie ubytek dochodów 
związanych z PIT-em, czyli po-
datkiem dochodowym od osób 
fizycznych.

– Czy rząd w jakiś sposób po-
maga gminie Wisznia Mała?

– Nic takiego nie znalazłem 
w tarczy antykryzysowej poza tym, 
że możemy sobie pożyczać pienią-
dze, czyli na własne ryzyko zadłu-
żać budżety gmin. Ponadto udało 
nam się pozyskać 10 litrów płynu 

odkażającego i 100 rękawiczek 
– i to tyle jeśli chodzi o pomoc 
państwową. Za to nasz samorząd 
działa cały czas i m.in. opiekuje się 
wieloma osobami przebywającymi 
na kwarantannie.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wisznia Mała przyję-
to uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej (38 tys. zł) 
Powiatowi Trzebnickiemu, na realizację zakupu sprzętu medycz-
nego do uruchomienia pracowni biologii molekularnej służącej 
m.in. do diagnostyki COVID-19 dla Szpitala im. Jadwigi Śląskiej 
w Trzebnicy. Urządzenie umożliwi szybką diagnostykę koronawirusa, 
pozwoli też zwiększyć liczbę próbek pobieranych do badań od miesz-
kańców i diagnozowanie innych chorób. Ponadto będzie można ba-
dać także szpitalny personel, co zapobiegnie roznoszeniu się wirusa. 

Poza tym podjęto uchwałę dotyczącą przedłużenia terminów 
płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, 
których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pan-
demią. Terminy płatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, 
budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej za kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku zostały przedłu-
żone maksymalnie do 30 września roku 2020. Uchwała ta określa 
m.in. grupy przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o przedłuże-
nie terminu płatności. Aby jednak można było skorzystać z tej for-
my pomocy, należy złożyć wniosek w tej sprawie do Urzędu Gminy 
Wisznia Mała. 

Przyjęto także uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wy-
sokości ponad 100 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację za-
dania „Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu 
gminy Wisznia Mała na dofinansowanie przedsięwzięć związanych 
z ograniczeniem niskiej emisji – edycja II”. W ramach tego progra-
mu mieszkańcy gminy po złożeniu stosownego wniosku otrzymają 
dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania swoich domostw. 
Na sesji dokonano również zmian w tegorocznym budżecie, doty-
czących m.in. dofinansowania (50 tys. zł) dla Komendy Powiatowej 
Straży Pożarnej na zakup wozu bojowego oraz 50 tys. zł dla Komen-
dy Powiatowej Policji w Trzebnicy na zakup radiowozu. 

Na sesji wójt Jakub Bronowicki podsumował działania w gminie 
dotyczące sytuacji związanej z COVID-19 i przedstawił zakres ze-
wnętrznej pomocy. Od wojewody dolnośląskiego gmina otrzyma-
ła 10 litrów płynu do dezynfekcji i 100 rękawiczek. Od Aglomeracji 
Wrocławskiej 50 litrów płynu do dezynfekcji, 1000 rękawic ochron-
nych, 200 maseczek jednorazowych i 50 kombinezonów ochron-
nych. Za to gmina Wisznia Mała samodzielnie wyposaża w sprzęt 
przede wszystkim ochotniczą straż pożarną i pracowników Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej. Poza tym gmina kupiła 30 litrów 
płynu dezynfekcyjnego, 65 kombinezonów ochronnych, 36 przyłbic 
ochronnych, 2500 par rękawic ochronnych, 200 maseczek jednora-
zowych i 70 maseczek wielorazowego użytku.

– Nasz urząd w zasa-
dzie dostępny jest cały czas 
i w sprawach niecierpią-
cych zwłoki nasi miesz-
kańcy są przyjmowani 
i obsługiwani przez urzęd-
ników – przede wszystkim 
dotyczy to wydawania do-
wodów osobistych.

– Ma pan ładną ma-
seczkę. Czy sam pan ją 
uszył?

– Niestety, nie mam jesz-
cze takich zdolności manu-
alnych. Od ponad dwóch 
miesięcy działa u nas akcja 
„Solidarna Wisznia Mała”, 
w ramach której wolonta-
riusze – za co serdecznie im 
dziękuję – szyją masecz-
ki ochronne. Najpierw na-
szą akcję skierowaliśmy do 

służby zdrowia i zaopatrywaliśmy 
w maseczki wiele placówek medycz-
nych, a teraz otrzymują je głównie 
mieszkańcy naszej gminy.

– Wirus zmienił ludzkie życie 
w zasadzie na całym świecie, ale 
poddawać się nie można i trze-

ba robić swoje. Jak 
zatem wygląda re-
alizacja budżetu 
w gminie Wisznia 
Mała? Co z realiza-
cją inwestycji infra-
strukturalnych?

– Wcześniej za-
planowane inwesty-
cje toczą się swoim 
torem, lecz jeśli cho-
dzi o przyszłe przed-
sięwzięcia, to dzisiaj 
trudno jest cokol-
wiek na ten temat 
powiedzieć. Niewia-
domą są także do-
chody naszej gminy, 
ale na pewno będą 
one mocno ograni-
czone i w przyszłość 
należy patrzeć bar-
d z o  o s t r o ż n i e . 
Z pewnością będzie-Wolontariuszki uszyły ponad 3000 maseczek

W gminie Wisznia Mała skala wzajemnej pomocy i solidarności jest godna wielkiego podziwu

Wójt Jakub Bronowicki
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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

Ziębice

Urząd Miejski w Ziębicach 
ul. Przemysłowa 10 

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

urzad@ziebice.pl 
www.ziebice.pl

Dzisiaj, atakowani codziennie 
informacjami o globalnej 
pandemii, jak kania dżdżu 
oczekujemy pozytywnych 
wiadomości dotyczących 
wszystkich sfer życia. Dlatego 
też wieści o odkryciu kapsuły 
czasu podczas remontu byłego 
kościoła ewangelickiego 
w Ziębicach nie tylko 
zelektryzowały miejscową 
społeczność, ale odbiły się 
szerokim echem w krajowych 
i światowych mediach. 
Tym bardziej, iż owa kapsuła 
jest być może najstarszą 
tego rodzaju w Europie.

Owa ziębicka zabytkowa kap-
suła czasu odkryta w kuli wień-
czącej wieżę kościoła zawierała 
artefakty z okresu budowy świą-
tyni, czyli lat 1796-1797, a do-
datkowo odnaleziono w niej do-
kumenty i monety z czasu jej 
remontu w latach 1902-1903. 

– W Bostonie odkryto kap-
sułę pochodzącą z roku 1795 
i jest ona najstarszą na świecie, 
a nasza ziębicka kapsuła jest tyl-
ko nieznacznie młodsza i naj-
prawdopodobniej jest najstar-
szą w Europie – uśmiecha się 

Mariusz Szpilarewicz, burmistrz 
Ziębic. – Naprawdę jesteśmy dum-
ni z tego interesującego, całkiem 
zresztą przypadkowego znalezi-
ska, a być może nie dotarlibyśmy 
do niego, gdyby nie sytuacja zaist-
niała podczas remontu kościoła. 
Otóż okazało się, iż zlecone ba-
dania techniczne wieży i drewnia-
nej konstrukcji obiektu pokazały 
niezbicie, że należy szybko inter-
weniować, bowiem wieża wytrzy-
ma jedynie kilka lat, co groziło-
by katastrofą budowlaną. Zatem 
zaczęliśmy rozbierać całą kon-

Skarb w skali europejskiej

storyków. A dla nas także świetna 
okazja do promocji Ziębic.

S.G. (TS)

W pięknym i gospodarnym 
Strzegomiu jak zawsze dzieje się 
niemało, a niedawno 
miejscowy samorząd zgłosił 
do najnowszej edycji 
prestiżowego, ogólnopolskiego 
konkursu „Modernizacja Roku 
& Budowa XXI w.” dwie ważne 
inwestycje, których realizacja 
polepszyła estetykę i wizerunek 
miasta i wpłynęła pozytywnie 
na poziom życia 
mieszkańców gminy. 

Owe dwa przedsięwzięcia doty-
czą przebudowy i zagospodarowa-
nia przestrzeni publicznej na terenie 
Grabiny i Starego Miasta w Strzego-
miu wraz z renowacją zabytkowych 
murów obronnych oraz budowy bu-

dynku demonstracyjnego – o znacz-
nie podwyższonych parametrach 
charakterystyki energetycznej – 
przedszkola z oddziałem żłobkowym 
przy ul. Kościuszki w Strzegomiu.

Rewitalizacja
Już od dawna strzegomski park 

miejski i dzielnica Graby oczeki-
wały i zasługiwały na rewitalizację. 
Obszar o ogromnym potencjale był 
zdegradowany, lecz miejscowy sa-
morząd i władze Strzegomia konse-
kwentnie dążyły do jego ożywienia, 
aby stał się konkurencyjny względem 
innych części miasta. Tak się też stało 
i właśnie dzięki realizacji tej inwesty-
cji zaszły pozytywne zmiany nie tylko 
w wymiarze gospodarczym i prze-
strzennym, ale również społecznym. 

Warto podkreślić, iż jednym z pod-
stawowych celów przedsięwzięcia 
była poprawa warunków życia miesz-
kańców rewitalizowanych obszarów, 
w tym osób niepełnosprawnych. Wy-

budowano m.in. zjeżdżalnie, huśtawki, 
park kalisteniczny i fontannę, odremon-
towano zabytkową basteję, utworzo-
no ogródek dydaktyczny, warzyw-
niak-zielnik i zamontowano pergolę. 
Rewitalizacja zbiegła się z odnowie-
niem zabytkowej estakady kolejowej, 
którą PKP wyremontowało kosztem 
ponad 10 mln zł. Najważniejsze, iż re-
witalizacja miejskiego parku i dzielnicy 
Graby wpłynęła dodatnio na poprawę 
estetyki Strzegomia, polepszyła wize-
runek miasta i – co niezmiernie istotne – 

Aby żyło się lepiej
spowodowała zwiększenie liczby tury-
stów odwiedzających gminę.

Przedszkole i żłobek
W Strzegomiu wybudowano nowe 

przedszkole z oddziałem żłobkowym, 
a nowoczesny obiekt z powodzeniem 
zastąpił starą, wysłużoną i nie nada-
jącą się już do użytkowania placów-
kę. Warto podkreślić, iż nowy obiekt 
zaprojektowano z zastosowaniem naj-

nowocześniejszych technologii gwa-
rantujących znacznie podwyższone 
parametry energetyczne. W związku 
z tym powstał budynek pasywny oraz 
demonstracyjny, będący wzorem dla 
innych inwestorów – jak wdrażać no-
woczesne rozwiązania energooszczęd-
ne w budownictwie użyteczności 
publicznej. Sale i antresole są bardzo 
przestronne i pomysłowo zaaranżowa-
ne, tak by dzieci czuły się jak u siebie 
w domu. Jest nawet specjalna rura, któ-
rą można zjeżdżać do wewnętrznego 

placu zabaw. Przedszkole i żłobek mają 
trzy place zabaw dostosowane do wie-
ku dzieci i ich niepełnosprawności, sad 
owocowy oraz ogrody – ptasi i motyli. 
Istotne jest również to, że amfiteatr 
umożliwia integrację strzegomskich 
przedszkoli podczas wspólnych imprez. 
Na budowę tego obiektu pozyskano 
największą w historii gminy Strzegom 
dotację z Unii Europejskiej – około 
17 mln zł i świadczy to dobrze o zapobie-
gliwości miejscowego samorządu. War-
to zaznaczyć, iż Publiczne Przedszko-
le nr 1 (uczęszcza do niego 95 dzieci) 
i Żłobek nr 1 (50 podopiecznych) są du-
mą gminy Strzegom i niewątpliwie jed-
nym z najnowocześniejszych tego typu 
obiektów w Europie. HS (TS)

Nowe Publiczne Przedszkole nr 1 i Żłobek nr 1 to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie

Zabytkowa basteja po remoncie stanowi prawdziwą ozdobę Strzegomia 

strukcję budowli i znaleźliśmy ten 
skarb. To m.in. 23 pruskie monety 
z XIX i z początku XX wieku, 
była też karteczka i zawiniątko 
z osiemnastowieczną monetą 
z wizerunkiem króla Prus Fryde-
ryka Wilhelma, ofiarowane przez 
jedną z mieszkanek Münsterber-
gu. Pani ta napisała kilka słów 
– w tym wszystkie swoje imiona – 
i jest to bardzo wzruszające, 
a być może za tym kryje się jakaś 
ciekawa historia.

Dokumenty do analizy i ba-
dań przekazano do Archiwum 
Państwowego, a monety zostaną 
zinwentaryzowane, opisane i za-
pewne trafią do Muzeum Sprzę-
tu Gospodarstwa Domowego 
w Ziębicach. O sensacyjnym zna-
lezisku w Ziębicach informowa-
ły media na kilku kontynentach 
– w tym „Daily Mail”, także por-
tale w Wielkiej Brytanii, Niem-
czech, Rosji, Kazachstanie i USA. 

– Prawdę mówiąc, to byliśmy 
zszokowani, że informacja o zię-
bickiej kapsule czasu tak szyb-
ko obiegła glob i kontaktują się 
z nami media z całego świata 
– podkreśla burmistrz Mariusz 
Szpilarewicz. – W zasadzie nie 
ma dnia, aby nie dotarł do nas 
mail z jakiejś redakcji z prośbą 
o informacje i zdjęcia dotyczące 
naszego znaleziska, bowiem jest 
to ciekawe odkrycie nie tylko dla 
dziennikarzy, lecz również dla hi-
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Korfantów

Urząd Miejski w Korfantowie
Rynek 4

48-317 Korfantów 
tel. 77 434 38 20, 77 434 38 21 

fax 77 434 38 17
korfantow@korfantow.pl 

www.korfantow.pl

W trudnych czasach wojny, 
czy innych dramatów, potrzebni 
są mocni, mądrzy i budzący 
zaufanie przywódcy, z których 
siłę czerpać będą inni, i którzy 
poprowadzą zastępy do 
zwycięstwa. Dzisiaj na szczęście 
nie ma wojny w naszym 
kraju, ale sytuacja wywołana 
epidemią koronawirusa jest 
trudna, nienormalna i potrzeba 
samorządowych, wyrazistych 
przywódców, którym ludzie 
zawierzą, i za którymi pójdą. 

Urząd Miasta w Korfantowie był 
otwarty dla ludzi od początku pande-
mii, choć oczywiście wdrożono odpo-
wiednie zabezpieczenia.

Strach niegodny włodarzom
 – Skierowaliśmy działania przede 

wszystkim w stronę naszych miesz-
kańców, bowiem nie wyobrażam so-
bie, aby istotne sprawy mogły nie być 
załatwiane, przecież ludzie żyją, mają 
wiele istotnych problemów i samorząd 
jest m.in. po to, aby te problemy roz-
wiązywać, także w czasie pandemii 
– mówi Janusz Wójcik, burmistrz 
Korfantowa. – To właśnie podkre-
ślam, także tym moim kolegom sa-
morządowcom z ościennych gmin, 
którzy pozamykali się w swych urzę-
dach jak w fortecach i nie wpuszczają 
do nich nikogo. Taki strach nie przy-
stoi włodarzom gmin, bo ten strach 
wójta, burmistrza lub prezydenta na-
kręca wątpliwości i obawy podwład-
nych oraz mieszkańców. Chcę za-
znaczyć, że prowadziłem wiele narad 
np. z sołtysami – oczywiście przy za-
chowaniu bezpiecznej odległości – 
i sołtysi mogli przekonać się, że nie 
boję się bezpośrednich kontaktów 
z nimi, choć z drugiej strony prze-
strzegałem obowiązujących zasad 
ostrożności i nikt nie może mi zarzu-
cić, że byłem nieroztropny. Później 
wszyscy nasi sołtysi, a mamy ich 23, 

w ubiegłym miesiącu zbierali podatki. 
W sąsiedniej gminie spośród 13 sołty-
sów tylko jeden zdecydował się na to.

Dowódca winien dać przykład
Szczególnie wtedy, gdy ludzie się 

boją, gdy mają do czynienia z czymś 
groźnym i nieznanym i gdy potrzebu-
ją budujących wzorców. 

– Taki dowódca powinien być sil-
ną osobowością i powinien pokazać, 
że potrafi przełamać obawy i w mia-
rę normalnie funkcjonować – uważa 
burmistrz. 

Urząd Miejski w Korfantowie 
w dużej mierze działa zdalnie i wiele 
spraw załatwianych jest przez inter-
net, ale są też takie, jak np. odebranie 
dowodu osobistego, które wiążą się 
z podpisem petenta i wtedy trzeba 
bezpośredniego kontaktu między 
urzędnikiem a klientem. 

– Paradoksalnie, nasi mieszkańcy 
twierdzą, iż dzisiaj, w czasie epide-
mii, są załatwiani lepiej niż wcześ-
niej – uśmiecha się burmistrz Wójcik. 

– Jeszcze niedawno klient wchodził 
do urzędu i często szukał odpowied-
niego biura i pracowników, a dzisiaj 
przychodzi i wychodzi do niego me-
rytoryczny urzędnik. Nie było i nie 
ma żadnych kolejek.

Czasami warto stanąć 
okoniem 

Na początku epidemii do UM 
w Korfantowie dotarły decyzje, że 
to gmina musi zająć się sferą infor-
macyjną, rozwozić maseczki i płyny 
dezynfekujące. 

– Nie mieliśmy odpowiedniego sa-
mochodu i wystąpiłem o zakup tegoż 
pojazdu, ale Regionalna Izba Obra-
chunkowa w Opolu stwierdziła, że nie 
ma możliwości kupna samochodu na 
takie cele – wyjaśnia burmistrz Janusz 
Wójcik. – Na takie dictum stanąłem 
okoniem i wyszło na to, że miałem 
rację. A najważniejsze, iż RIO zmie-
niła swoje stanowisko, wydając decy-
zję skierowaną do wszystkich włoda-
rzy gmin województwa opolskiego 

o zasadności zakupów samochodów. 
My na naszym aucie zamontowali-
śmy głośniki, przez które informo-
waliśmy mieszkańców o aktualnej 
sytuacji epidemiologicznej, o kwa-
rantannie, i przestrzegaliśmy ich 
np. przed wychodzeniem z domu 
i gromadzeniem się. Ten samochód 
się u nas sprawdził, a przejechanie 
przez 24 miejscowości i informowa-
nie ludzi np. o odbieraniu maseczek 
lub płynu dezynfekcyjnego u sołtysa 
to kawał dobrej i pożytecznej roboty. 
Ponadto kupiliśmy tanio płyny dezyn-
fekujące [1000 litrów – przyp. autora] 
w jednej z firm nieopodal Nysy i roz-
daliśmy je przedsiębiorcom, księżom, 
sołtysom, w zasadzie każdemu, kto 
chciał skorzystać z tego zabezpiecze-
nia. Zostało nam 300 litrów. Na po-
czątku był problem z maseczkami, ale 
już go nie ma. Kupiliśmy 4 tys. mase-
czek, które otrzymali sołtysi i to właś-
nie oni zajęli się ich rozdawaniem.

Samorządy bez tarczy
Jak na razie rząd wspiera raczej 

iluzorycznie polskie samorządy. 
– Niestety, państwo nas nie wspar-

ło, rozmawiamy 26 maja i do dzisiaj 
nie otrzymaliśmy w zasadzie żadnej 
pomocy i nie ma odpowiedniej tarczy 
ochronnej dla samorządów – martwi 
się burmistrz Janusz Wójcik. – Wpraw-
dzie tworzona jest teraz tarcza 4.0, 
która między innymi przewiduje zwrot 
kosztów poniesionych przez samorzą-
dy w ramach pomocy poniesionej dla 
przedsiębiorców, ale zobaczymy, jak 
to będzie działało w praktyce. W tar-
czy 3.0 mówiło się wprawdzie o umo-
rzeniach ZUS-u, ale nie dotyczyło to 
jednostek podległych samorządom.

Umorzenia, inwestycje i susza 
W Korfantowie umorzenia doty-

czą przede wszystkim podatku od nie-
ruchomości i dzierżaw. 

Samorząd otwarty na ludzi
– Nie działamy na podstawie ja-

kiejś uchwały, ponieważ znam wszyst-
kich przedsiębiorców działających na 
naszym terenie i najczęściej prowa-
dzą oni rodzinne jedno- lub kilkuo-
sobowe niewielkie firmy – wyjaśnia 
Janusz Wójcik. – Dobrze wiem, któ-
re firmy mają problemy, a które ra-
dzą sobie bardzo dobrze. Ale powoła-
łem zespół, który będzie mi pomagał 
w opiniowaniu wniosków przedsię-
biorców, bowiem nie chcę działać arbi-
tralnie, tylko transparentnie. Do dzisiaj, 
26 maja, dokonaliśmy kilkunastu umo-
rzeń, częściowych i całościowych. Nie 
ma zatem u nas żadnych problemów 
z przedsiębiorcami, a wniosków 
o umorzenia też nie jest dużo, także 
dlatego, że np. firmy budowlane cały 
czas mają fronty robót i nie spotykają 
ich żadne kłopoty. Pragnę także pod-
kreślić, iż mieliśmy problem z najwięk-
szym naszym pracodawcą, Opolskim 
Centrum Rehabilitacji, gdzie podatek 
umarzamy cały czas, ale ta spółka za-
trudnia ponad 200 osób i od kilku mie-
sięcy nie ma nawet jednego pacjen-
ta. Poza tym umorzyliśmy wszystkie 
czynsze wynikające z dzierżaw gmin-
nych, co jest przecież zasadne i natu-
ralne, gdy lokal czy zakład fryzjerski 
były nieczynne. A co do inwestycji, to 
wstrzymaliśmy częściowo moderni-
zację korfantowskiego Rynku, i to nie 
dlatego, że nie mamy pieniędzy, tylko 
dlatego, iż obawiamy się jesieni i su-
szy. Jesteśmy gminą typowo rolniczą, 
a podatek rolny wynosi kilka milionów 
złotych. Z drugiej strony, gdy susza nas 
ominie, to nie będziemy mieli jakichś 
poważnych problemów z budżetem. 
A jeszcze inna sprawa, że dzisiaj nie 
wiemy, jakie będą straty w PIT i CIT, 
lecz tak czy owak, to tragedii w Kor-
fantowie nie będzie. Poza życiem 
społecznym, które w zasadzie padło. 
Nie ma spotkań, festynów i tego bra-
kuje – tym bardziej w gminie związa-
nej mocno z rolnictwem i Kościołem. 
Ale ten niedobry sen kiedyś się skoń-
czy i wrócimy do naszych tradycyjnych 
zwyczajów.  S.G. (TS)

Burmistrz Janusz Wójcik wiele razy spotykał się z sołtysami

Sołtysi podczas narady z burmistrzem 
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Czernica

Urząd Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3

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

czernica@czernica.pl
www.czernica.pl

Rozmowa z WŁODZIMIERZEM 
CHLEBOSZEM,  
wójtem gminy Czernica

– Dzisiaj, 26 maja, do Urzędu 
Gminy Czernica dostać się można, 
ale nie jest to wcale łatwe.

– Trzynastego marca zdecydowali-
śmy się na zamknięcie wejścia do na-
szego urzędu, choć jest otwarty na za-
łatwianie wszelkich spraw. Większość 
z niecierpiących zwłoki spraw – doty-
czących np. aktów urodzeń, zgonów 
czy wniosków dotyczących wydania 
dowodów osobistych – załatwiana jest 
od ręki i nie ma z tym żadnych proble-
mów. Oczywiście, wiele innych spraw 
realizowanych było i jest elektronicz-
nie, na co byliśmy przygotowani od 
ponad roku. Wprawdzie jeszcze przed 
czterema miesiącami mieliśmy ni-
skie wskaźniki korzystania z platform 
elektronicznych, ale pandemia zmie-
niła wszystko i – paradoksalnie – nasi 
urzędnicy zdecydowanie szybciej za-
łatwiają wszelkie sprawy, korzystając  
z internetu, niż przeprowadzali to 
wcześniej podczas bezpośrednich 
spotkań z mieszkańcami.

– Dlaczego tak się dzieje?
– Może dlatego, że czasami petenci 

w bezpośrednich kontaktach z urzęd-
nikami próbują na siłę udowadniać 

swoje racje, a dzisiaj takie sprawy nie 
mają już miejsca. Są tylko przepisy, 
obowiązujące prawo i fakty. Wielu pra-
cowników naszego urzędu korzystało 
ze zdalnej pracy, z jednej strony mogli 
przypilnować dzieci, z drugiej – w ten 
sposób pracowali, a po trzecie można 

było pracowników oddalić od siebie, 
zgodnie z sanitarnymi wskazaniami. 
Chcę też podkreślić, iż w tym tygo-
dniu założymy przy wejściu do urzędu 
prewencyjną śluzę i będzie można za-
łatwiać petentów w trzech okienkach.

– Jak czernicki samorząd wspo-
magał mieszkańców w tym nienor-
malnym czasie?

– Wspaniałe panie z kół gospo-
dyń wiejskich od razu siadły przy 
maszynach do szycia i zaczęły szyć 
maseczki ochronne. A ponadto sa-
morząd kupił wykonywane w na-
szej lokalnej firmie maseczki (ponad  
15 tysięcy) i wszystkim zameldowa-

nym na terenie naszej gminy oso-
bom dostarczyli je urzędnicy, sołty-
si i radni, w czym też brałem udział.  
Pomagało nam również Stowarzy-
szenie Aglomeracji Wrocławskiej, 
które m.in. przekazało płyny do de-
zynfekcji, przyłbice ochronne i ma-
seczki. Ponadto z mojej inicjatywy 
Rada Gminy Czernica uchwaliła 

przeznaczenie 50 tys. zł dla samo-
rządu województwa dolnośląskiego, 
na przeciwdziałanie COVID-19.

– Jak zachowuje się podczas 
pandemii społeczność gminy  
Czernica?

– Od początku bardzo rozsądnie, 
mądrze i ofiarnie. Dlatego bardzo 
dziękuję wszystkim stowarzysze-
niom i organizacjom pozarządowym 
za wsparcie naszego samorządu  
w tym trudnym czasie. Dzięku-
ję też całej społeczności gminy za 
to, że odpowiedzialnie reagowała 
na wszelkie komunikaty i zalece-
nia rządowe, a także na nasze we-
wnętrzne samorządowe zarządzenia 
dotyczące np. przestrzegania higie-
ny i zakazów gromadzenia się. Dzię-
kuję mieszkańcom także za cierpli-
wość podczas spacerów, bo przecież 
muszą być w odpowiedniej od sie-
bie odległości. Szczególne podzię-
kowania składam naszym strażakom  
z OSP, którzy nie zawiedli jak za-
wsze i ostrzegali ludzi przed zagro-
żeniami.

– Pandemia pandemią, ale co  
z realizacją budżetu gminy?

– Wpływy do budżetu są mniejsze 
i zapewne nie wszystkie plany z tego 
tytułu zrealizujemy. Już w ubiegłym 
roku mówiłem na waszych łamach, 

Zaciskanie pasa zacząć od siebie
że konieczna jest rozbudowa Urzędu 
Gminy Czernica, ale to zadanie prze-
suniemy na następne lata. Pewne jest, 
iż tej inwestycji nie rozpoczniemy  
w tym roku, bowiem wszyscy mu-
simy oszczędzać, a zaciskanie pasa 
trzeba zacząć od siebie. Poza tym  
w tym roku nie będzie dożynek 
gminnych i wielu innych uroczy-
stości, choćby cyklicznego Festynu  
„Sami Swoi” w Dobrzykowicach, 
czy też obchodów Dnia Dziecka.

– Trochę szkoda…
– Pewnie, że bardzo nawet szko-

da, ale najważniejsze, aby te wszyst-
kie fajne imprezy powróciły do nas 
już w przyszłym roku.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Poluzowanie obostrzeń, 
dotyczących w czasie pandemii 
wydarzeń kulturalnych, owocuje 
weekendowymi spektaklami 
Wrocławskiego Teatru 
Komedia. To bardzo dobra 
wiadomość, bowiem w trudnych 
czasach śmiech to najlepsza 
psychoterapia… Oczywiście, 
widzów obowiązywać będą 
ograniczenia – wolne co drugie 
miejsce, obowiązkowe maseczki 
– ale na pewno nie odbiorą one 
radości z powrotu do świata 
radosnej, komediowej kultury. 
A warto tu dodać, że teatr 
gwarantuje przeciwirusowe 
bezpieczeństwo.

– Kultura musi być! – pełnym 
emocji głosem oświadcza Wojciech  

Dąbrowski, który razem z Pawłem 
Okońskim prowadzi od lat Wrocław-
ski Teatr Komedia. – Długo czekali-
śmy na poluzowanie pandemicznej 
dyscypliny, ale wreszcie 6 czerwca 
mogliśmy znowu zaprosić widzów 

do naszego teatru. Warto podkreślić, 
że my utrzymujemy się sami, nikt 
nas nie wspiera, więc musimy bardzo 
zdecydowanie o siebie, o swój teatr, 
zawalczyć.

A walkę WTK zaczął już 6 czerw-
ca, od Jacka Chmielnika Psychote-
rapii, czyli sexu w życiu człowieka 
– opowieści o tym, że nie zawsze 
psychologia to nauka, a tak w ogóle 
to świat seksu i nauki, razem połą-
czony, jest bardzo zabawny. 

– Cóż, uważam, że śmiech to 
świetna psychoterapia w tym pande-
micznym ponurym czasie… – mówi  
Wojciech Dąbrowski. – Także i dla 
nas, aktorów, bo choć nie widzi-
my uśmiechów na zasłoniętych ma-
seczkami twarzach widzów, to wi-

Komediowa psychoterapia dzimy wasze śmiejące się oczy i to 
nas wzmacnia i cieszy! Podkreślam 
też, że widzowie są u nas absolut-
nie bezpieczni, 
spełniamy bo-
wiem wszystkie 
wymogi bezpie-
czeństwa, więc 
można do nas 
przyjść bez obaw. Gramy, bo – po-
wtarzam! – kultura to rzecz bardzo 
w życiu społecznym i naszym, in-
dywidualnie człowieczym, 
ważna… Gramy, bo chcemy 
pokazać, że jesteśmy!

Czer wcowe spotka -
nia z Komedią to spotka-
nia z prawdziwymi hitami – 
śmiesznymi, zabawnymi, ale 
i zmuszającymi do zastano-
wienia się nad życiowymi wyborami, 
a przede wszystkim – nad więziami, 
jakie ludzi łączą. A także nad tym,  
co nas dzieli… 

Psychoterapia … 
otworzyła nietypo-
wy komediowy „se-
zon czerwcowy”, je-
go kontynuacją będą 
Krzysztofa Kędziory 
Rubinowe gody, a za-
mknięciem – Edukacja 
Rity Willy’ego Russella. 
Czyli najpierw historia 
niezwykle zabawnego 
starcia psychoanality-
ka z pacjentem, potem 
– opowieść o małżeń-

stwie, o polityce, o zmieniającym się 
świecie, ale przede wszystkim opo-
wieść o miłości, a na koniec dzieje 

pary, którą dzie-
li niemal wszyst-
ko. On – uniwer-
sytecki profesor, 
alkoholik. Ona 
– ambitna fry-

zjerka, która zapisuje się na Wolną 
Wszechnicę, by poprzez studia nad 
literaturą nadać sens swojemu życiu. 

I – mimo początkowych kon-
fliktów i niezrozumień – ro-
dzi się przyjaźń, może nawet 
coś od przyjaźni gorętszego? 

Trzy spektakle – bardzo 
różne, ale dzięki niezwy-
kle wysokiej scenicznej ja-
kości bardzo podobne – to 

odpowiedź Komedii na zły czas…  
Bo śmiech – powtarzam po raz kolej-
ny! – to doskonała terapia. Ata

Jacek Chmielnik „Psychoterapia, czyli sex w życiu człowieka”

Krzysztof Kędziora „Rubinowe gody” Willy Russell „Edukacja Rity”
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Wójt Włodzimierz Chlebosz
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Warmia – jeden  
z najpiękniejszych regionów 
Polski… Niewielka wioska 
Woryty, położona bardzo blisko 
sławnego swym maryjnym 
sanktuarium Gietrzwałdu. Lasy, 
jeziora, przydrożne kapliczki… 
Odpoczynek, tym cenniejszy, że 
czas pandemiczny, niespokojny, 
pełen stresu. Na progu Domu 
Gościnnego – o jego istnieniu 
wiedzą wszyscy wielbiciele 
Melchiora Wańkowicza,  
bo to jeden z bohaterów  
Na tropach Smętka– witają nas  
gospodarze – TERESA i ADAM 
KOCHANOWSCY. 

Gdy po południu na ganku pić bę-
dziemy kawę, rozmowa, meandrując 
po wielu kulturalnych polach, trafi 
wreszcie na temat: teatr. I okaże się, 
że to temat bardzo gospodarzowi bli-
ski, bo Adam Kochanowski od 1993 
roku (czyli od początku) związany jest 
– bardzo mocno! – ze Wspaniałym  
Teatrem Bez Nazwy. 

– Działamy przy ośrodku kultury 
w Gietrzwałdzie – wyjaśnia. Padają 
tytuły wystawianych przez teatr sztuk 
– m.in. Ożenek Gogola czy Dziwny jeź-
dziec Michela de Ghelderode. Widać, 
że sprawa jest poważna. – A zaczęła 
się niezbyt poważnie – uśmiecha się 
Adam Kochanowski. – Spotykaliśmy 
się co roku w karnawale na balu kostiu-
mowym, odgrywaliśmy zabawne scen-
ki, aż w grudniu 1992 roku dotarło do 
nas, że z tego urodzić się może teatr…  
I 20 listopada 1993 roku teatr się uro-
dził – pierwsza premiera to Kaprysy 
Łazarza Stanisława Grochowiaka. 

Dwadzieścia siedem lat Wspania-
łego Teatru Bez Nazwy to tyle prawie 
lat współpracy ze związanym wówczas  
z olsztyńskim Teatrem im. Stefana  
Jaracza Andrzejem Fabisiakiem, któ-
rego niepewni własnych umiejętności 
aktorzy zaprosili na spektakl. Po wy-
słuchaniu pospektaklowych uwag re-
żysera, zaczęli prosić, aby pracował  
z ich teatrem. Przekonywali go tak dłu-
go i gorąco, aż się zgodził i są razem 
do dzisiaj. 

– To nasz reżyser wybiera repertuar 
– mówi Adam Kochanowski. – Oczy-
wiście, rozmawiamy o tym, dyskutu-
jemy, ale zgadzamy się z jego wybo-

rami, bo mamy do naszego reżysera 
pełne zaufanie. Bardzo wiele się dzię-
ki niemu przez lata nauczyliśmy, dziś 
już wiemy, kiedy coś wychodzi dobrze, 
a coś innego – nie całkiem dobrze… 

Andrzej Fabisiak zaś podkreśla, że 
praca z amatorami, którzy prezentują 
coś więcej niż amatorstwo to prawdzi-
wa przyjemność. – Trzeba docenić ich 
zaangażowanie, to, że mimo licznych 
obowiązków, bo każdy gdzieś pracuje, 
znajdują czas na teatr i chcą grać co-
raz trudniejsze sztuki. Chylę przed ni-
mi czoło! – mówił podczas obchodów 
20-lecia Wspaniałego Teatru. 

I to zaufanie i wzajemny szacunek 
świetnie owocują – dziś Wspaniały 
Teatr Bez Nazwy to w świecie tea-
tru amatorskiego szczyt pierwszej ligi.  
Ta pierwsza liga to także zasługa reper-
tuaru – teatr sięga po dzieła niebłahe, 
w świecie dramatu ważne, dzieła, które 
tworzą dzieje teatru. Są wśród nich ta-
kie teatralne hity jak wspomniany już 
Ożenek Gogola i tegoż autora Rewizor, 
Przedstawienie Hamleta we wsi Głu-
cha Dolna Ivo Bresana, Damy i huzary  
Aleksandra Fredry czy Wesele Stani-
sława Wyspiańskiego.

We Wspaniałym są ludzie bardzo 
różni: nauczyciele, rolnicy, urzędni-
cy, właściciele gospodarstw agrotury-
stycznych, poligraf, emeryci… – Pra-
cujemy, codziennie walczymy o siebie 

– podkreśla Adam Kochanowski –  
a teatr to odskocznia, sprawa naprawdę 
fantastyczna, inne życie i inne fascyna-
cje. Mnie najbardziej fascynuje tworze-
nie spektaklu, budowa zupełnie osob-
nego świata, gdy codzienne problemy 
zostają gdzieś daleko. 

Jednak tworzenie teatru to też prob-
lemy. Zespół Wspaniałego Teatru ma 
oczywiście zewnętrzne wsparcie – scenę  
i garderobę oferuje gietrzwałdz-
ki GOK, jest też wsparcie z gminy, 
ale reszta teatralnego życia to już ich 
problem – sami tworzą scenogra-
fie, kostiumy, drukują plakaty, bile-
ty i zaproszenia. Rzec by można, że 
są teatrem całkowitym. I teatrem nie-
zwykle dla regionu ważnym, wystę-
pującym oczywiście i w jego stoli-
cy – Olsztynie, ale przede wszystkim 
oferującym teatralne skarby wsiom  
i miasteczkom regionu. 

– Przez te dwadzieścia siedem lat 
jesteśmy teatrem naszej małej ojczyzny 
– uśmiecha się pan Adam – bo wielu 
ludzi, na przykład z Woryt, którzy do 
teatru raczej by nie poszli, idą na na-
sze spektakle, „bo nasz Adam gra…”. 

Ale nie tylko Warmia cieszy się 
przez ponad ćwierć wieku spektakla-
mi Wspaniałego Teatru Bez nazwy.  
W kwietniu 2004 zespół gościł na Li-
twie, w Wilnie i Duksztach, ze spekta-
klem Damy i huzary, entuzjastycznie 
przyjętym przez widzów, a w listopa-
dzie 2005 roku – w Taurogach, z Puł-
kownikiem Ptakiem. We wrześniu 2008 
Gąskę zaprezentowano na Łotwie,  
w Dyneburgu i Kraslawie w ramach 
programu MKiDN skierowanego do 
Polaków tam mieszkających. Jakość 
gietrzwałdzkiego teatru MKiDN od 
dawna docenia, czego dowodem jest 
przyznanie teatrowi dwa razy – w roku 
2005 i 2016 – Nagrody Ministra Kul-
tury RP. Także warszawscy widzowie 
mieli możliwość poznania przygotowa-
nego przez Wspaniały Wesela, nagro-
dzonego przez nich owacjami. 

To wszystko – wyjazdy, nagrody 
– jest ważne, ale Adam Kochanowski 

uparcie powtarza, że najważniejszy 
jest teatr. – Bardzo nam teraz tego te-
atru brakuje – mówi, bo w czasie pan-
demicznych ograniczeń Wspaniały 
Teatr oczywiście nie działa. Odsunę-

ła się też w nieznany czas planowana 
premiera Wesela u drobnomieszczan 
Bertolta Brechta. – Misja naszego te-
atru to niesienie kultury – podkreśla 
Adam Kochanowski – i jest to rzecz 
bezcenna, której nic nie jest w stanie 
zastąpić. 

Siedzimy na ganku, patrzymy na 
przepiękny las, który jest na wyciągnię-
cie ręki… I dalej pytamy pana Adama  
o teatr. 

– Cóż, nasz teatr to także muzyka 
– uśmiecha się pan Adam. – Okazało 
się czas jakiś temu, że w zespole jest 
kilka osób grających na instrumentach. 
Ja na przykład gram na akordeonie. Ze-
braliśmy się, zagraliśmy i tak powstała 
Kapela Wspaniałego Teatru Bez Na-
zwy. Gramy utwory z naszych spekta-
kli, ale nie tylko… Często wykonujemy 
na przykład piosenki skomponowane 
do słów zaprzyjaźnionego z nami poety 
i prozaika z Łupstycha, Jerzego Szczu-
dlika. W tej chwili Kapela to już właści-
wie osobny byt, choć dalej bardzo moc-
no związany z resztą aktorskiej trupy.

Las szumi, ptaki śpiewają… I tyl-
ko szkoda, bardzo szkoda, że nie zo-

baczymy na razie żadnego spektaklu 
Wspaniałego Teatru. Bo – i to jest 
naszej rozmowy na ganku podsumo-
wanie – to naprawdę znakomity teatr  
i świetne przedstawienia. 

– Widziałam wiele spektakli tego 
teatru – mówi znana dziennikarka, 
Teresa Bogucka, która teatr kocha  
i świetnie się na nim zna. – Ożenek, 
Wesele – to była wielka radość… 
Wspaniały Teatr Bez Nazwy to teatr, 
który bawi i wzrusza, tak jak dawny 
teatr, bez eksperymentów i udziw-
nień. Najprostsza scenografia i ko-
stiumy, do tego dobra gra i świetna 
dykcja…

Czego więcej trzeba? Niczego. 
Oczywiście poza nowymi spektakla-
mi, kiedy znowu – wedle nieco zmo-
dyfikowanych słów Wyspiańskie-
go – teatr tu zobaczymy ogromny. 
Ogromny nie rozmiarami, ale tea-
tralnym duchem, jaki tylko nad do-
brymi spektaklami się unosi. Tęsk-
ni za nim teatralny zespół, ale chyba 
równie mocno – publiczność, która  
od 27 lat tłumnie przybywa na spekta-
kle i gorąco je oklaskuje.

Anita Tyszkowska

Teatr tu widzę ogromny…

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego to jeden z największych przebojów Wspaniałego Teatru Bez Nazwy

Ostatnia premiera to „Rewizor” Mikołaja Gogola

Adam Kochanowski 
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Premiery 
Wspaniałego Teatru 
Bez Nazwy

Kaprysy Łazarza Stanisława 
Grochowiaka (1993 rok), Szopka 
Noworoczna (1994), Ożenek Mi-
kołaja Gogola (1995, reżyseria 
Andrzej Fabisiak), Zapraszamy 
do Radia Giet – program kabare-
towy (1996), Przedstawienie Ham-
leta we wsi Głucha Dolna Ivo Bre-
sana (1997, reż. A. Fabisiak), Klub 
Kawalerów Michała Bałuckie-
go (1999, reż. A. Fabisiak), Damy  
i huzary Aleksandra Fredry (2002, 
reż. A. Fabisiak), Pułkownik Ptak 
Christo Bojczewa (2005, reż.  
A. Fabisiak), Gąska Nikołaja Kola-
dy (2008, reż. A. Fabisiak), Dziwny 
jeździec Michela de Ghelderode 
(2011, reż. A. Fabisiak), Chłopcy 
Stanisława Grochowiaka (2011, 
reż. A. Fabisiak), Wesele Stanisła-
wa Wyspiańskiego (2015, reż.  
A. Fabisiak), Rewizor Mikołaja  
Gogola (2018, reż. A. Fabisiak).
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Rynkowy 
bigos
»	W marcu, pierwszym 

miesiącu, kiedy koronawiru-
sa stwierdzono w Polsce, w na-
szym kraju odnotowano w sumie  
37 tys. zgonów – wynika z da-
nych opublikowanych przez 
GUS. Dla porównania, w mar-
cu w trzech wcześniejszych la-
tach zgonów było odpowiednio  
34,1 tys., 40,7 tys. i 35,1 tys.
»	Grupę uczniów szkół 

średnich z województwa mazo-
wieckiego zapytano o nazwisko 
przewodniczącego Rady Euro-
pejskiej. Na stu respondentów 
nikt nie wykazał się europejską 
wiedzą. Przypominamy więc, że 
na czele RE stoi Charles Michel.
»	W związku z pandemią 

COVID-19 Chiny mierzą się  
z największą – od wydarzeń 
na placu Tiananmen w Pekinie 
w 1989 roku – falą globalnej 
niechęci. Uaktywniły się więc 
chińskie think thanki, przeko-
nując, że chińska droga to dobra 
droga. Bezmyślne media łykają 
wszystko…
»	Francuski rząd ogłosił 

plan ratunkowy w wysokości 
8 mld euro dla przemysłu sa-
mochodowego, który poważnie 
ucierpiał na skutek pandemii 
koronawirusa.
»	Taksówkarze boleśnie od-

czuli skutki pandemii – przewóz 
pasażerów zmalał o 70 proc., 
a zadłużenie branży na koniec 
kwietnia sięgnęło 119,5 mln zł  
– wynika z danych Krajowego 
Rejestru Długów. Przeciętnie 
taksówkarz ma 25,8 tys. zł długu. 
»	Analitycy Boston Con-

sulting Group – która analizu-
je, jak zmieniają się zachowania 
konsumentów w wyniku kryzy-
su epidemiologicznego – uwa-
żają, że epidemia najbardziej 
dotknie rynku odzieży i dóbr 
luksusowych. 
»	Plaże Grecji, Portugalii  

i polski Półwysep Helski znala-
zły się w rankingu miejsc najbez-
pieczniejszych do wypoczywa-
nia tego lata. Taką informację za 
European Best Destinations po-
dała „Rzeczpospolita”.
»	Z powodu pandemii war-

tość udzielonych kredytów hi-
potecznych spadła w Polsce  
o jedną piątą.

Do rynkowego garnka zaglądał
Arek Wieczorek

Pod koniec maja  
rząd przygotował kolejne  
rozwiązania w ramach  
Tarczy Antykryzysowej,  
które między innymi  
pomogą firmom  
w zachowaniu miejsc pracy.

Zgodnie z zapowiedziami uru-
chomiony ma zostać fundusz ponad  
560 mln zł na dopłaty do odsetek kre-
dytów dla firm, które wpadły w kło-
poty przez COVID-19. Powinno to 
wygenerować kredyty o wartości ok.  
32 mld zł. Rząd zapowiada, że konkret-
ne wsparcie otrzymają także samorzą-
dy, a polskie firmy zostaną objęte cza-
sową ochroną przed przejęciem przez 
inwestorów spoza Unii Europejskiej.

Dopłaty do odsetek kredytów 
dla firm
• Banki będą udzielać kredytów 

przedsiębiorstwom dotkniętym 
skutkami COVID-19, a do odse-
tek dopłaci Bank Gospodarstwa  
Krajowego.

• W tym roku na ten cel rząd prze-
znaczy prawie 300 mln zł, a w przy-
szłym – 270 mln zł. 

• Dopłaty będą wypłacane przez 
BGK ze środków nowo utworzone-
go Funduszu Dopłat do Oprocento-
wania.

• Wsparcie trafi do przedsiębior-
ców oraz podmiotów działających  
w sektorze produkcji podstawowej 
produktów rolnych.

• Umowę kredytu z dopłatą będzie 
można podpisać do końca 2020 r.

„Nie” dla przejmowania 
polskich firm
• Rząd zapowiada ochronę polskich 

firm przed wrogimi przejęciami 
przez inwestorów spoza UE w mo-
mencie, w którym – ze względu na 
epidemię – ich wycena może być 
szczególnie niska.

• Polskie rozwiązania wzorowane są 
na przepisach przyjętych niedawno 
w Niemczech.

• Nowe rozwiązania dotyczące kon-
troli przejęć spółek mają obowią-
zywać przez dwa lata.

• Transakcje nabycia znacznej liczby 
udziałów w takich spółkach będą 
kontrolowane przez prezesa Urzę-
du Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów.

• Nowe przepisy mają chronić bez-
pieczeństwo, porządek i zdrowie 
publiczne. Obejmą one m.in. spółki 
publiczne i działalności gospodarcze 
związane m.in. z energią elektrycz-
ną, gazem, paliwami, telekomunika-
cją, przetwórstwem żywności, czy 
produkcją leków – jeśli ich przycho-
dy przekraczają 10 mln euro rocznie. 

Konkretne wsparcie 
dla samorządów
• Rząd zapowiada pomoc samorzą-

dom, które w związku z pande-
mią COVID-19 odczuwają spadek 
wpływów, m.in. z podatków.

• Podwojony ma być udział powia-
tów, w tym miast prezydenckich,  
w dochodach z gospodarki nieru-
chomościami Skarbu Państwa – od 
1 maja do końca 2020 r. Teraz do 

samorządów będzie trafiać co dru-
ga, nie co czwarta złotówka.

• W 2020 r. złagodzona zostanie re-
guła fiskalna ograniczającą zadłu-
żanie się samorządów.

• W związku z COVID-19, w 2020 r.  
możliwa będzie nierównowaga 
budżetu samorządów, dodatkowo  
o wartość faktycznego zmniej-
szenia się dochodów z podatków  
(takich jak: PIT, CIT i podatków 
lokalnych, czyli m.in. podatku od 
nieruchomości, rolnego, leśnego 
czy opłaty skarbowej). 

• W 2020 r. poprawiona powinna zo-
stać płynność samorządów dzięki 
możliwości wcześniejszego prze-
kazywania im rat, m.in. w części 
oświatowej. 

• Tzw. janosikowe (płacone przez za-
możniejsze samorządy) – przypa-
dające w maju i czerwcu 2020 r. –  
będzie można zapłacić w drugim 
półroczu 2020 r.

• W 2020 r. samorządy będą mogły 
przeznaczyć pieniądze z tzw. fun-
duszu korkowego (środki pozyski-
wane od przedsiębiorców sprzeda-
jących alkohol) na przeciwdziałanie 
i łagodzenie skutków COVID-19. 

Ułatwienia przy przetargach
• Rząd zamierza obniżyć koszty 

udziału wykonawców w przetar-
gach, a także poprawić ich płyn-
ność finansową. 

• Nie będzie już obowiązku żądania 
wadium. Dotyczyć to będzie po-
stępowań o szacunkowej wartości  
powyżej progów unijnych. 

• Wprowadzony zostanie obowiązek 
zapłaty wynagrodzenia w częściach 
lub udzielania zaliczek przy dłuż-
szych umowach dotyczących zamó-
wienia publicznego. 

• Obniżona zostanie dopuszczalna 
wysokość zabezpieczenia przy za-
mówieniach publicznych. 

Wakacje kredytowe
• Możliwe będzie zawieszenie spłaty 

kredytu – maksymalnie do trzech 
miesięcy. W tym okresie nie będzie 
naliczania odsetek i innych opłat  
(z wyjątkiem ubezpieczeń powiąza-
nych z umową kredytu). 

• Rozwiązanie będzie dotyczyć osób, 
które straciły pracę lub inne główne 
źródło dochodu po 13 marca 2020 r. 

• Zawieszenie spłacania kredytu bę-
dzie dotyczyć części kapitałowej  
i odsetkowej. 

Ułatwienia podatkowe
• Więcej darowizn będzie można 

odliczyć od podstawy obliczania 
podatku dochodowego. Będzie to 
dotyczyć m.in. darowizn przeka-
zanych na rzecz domów dla matek  
z małoletnimi dziećmi i kobiet  
w ciąży, noclegowni, schronisk 
dla osób bezdomnych czy domów  
pomocy społecznej.

• Od podatku będzie można odliczyć 
także darowizny rzeczowe w formie 
komputerów (zdatnych do użytku  
i nie starszych niż trzy lata), przeka-
zanych od 1 stycznia do 30 wrześ-
nia 2020 roku, m.in. placówkom  
oświatowym.  (rm,tm)

Obrona rynku.
Wsparcie samorządów

Linia podziału między 
przedsiębiorstwami  
z sektora MSP, które ucierpiały  
z powodu koronawirusa, a tymi,  
dla których nie miał on wpływu  
albo wręcz polepszył ich sytuację 
ekonomiczną, przebiega  
mniej więcej w połowie.

Prawie połowa (49 proc.) badanych 
przedsiębiorców z sektora mikro, ma-
łych i średnich firm przyznaje, że ich 
aktualna sytuacja ekonomiczna jest zła. 

– Najgorszą ocenę swojej sytuacji 
ekonomicznej wystawili właściciele 

najmniejszych firm, w których różnica 
między negatywnie oceniającymi sy-
tuację a tymi, co oceniają ją pozytyw-
nie, jest bardzo wyraźna. Ponad połowa 
badanych mikrofirm przyznaje, że ich 
sytuacja finansowa jest zła; 16,7 proc. 
mówi, że jest dobra, a prawie 29 proc. 
ocenia, że ta sytuacja nie jest ani zła, 
ani dobra – mówi Adam Łącki, prezes 
zarządu Krajowego Rejestru Długów 
Biura Informacji Gospodarczej SA.

Mimo tego, że aktualną sytuację 
ekonomiczną najlepiej oceniają śred-
nie przedsiębiorstwa, to z większym 
optymizmem patrzą w przyszłość mi-

kroprzedsiębiorcy, choć te różnice są 
niewielkie. 

Co dziesiąta badana firma przyzna-
je, że koronawirus nie wpływa na jej 
działalność. Wśród nich mikrodziałal-
ności stanowią jedynie 4 proc. 

Ponad trzy czwarte (79 proc.) wła-
ścicieli firm podejrzewa, że w ciągu 
najbliższych trzech miesięcy przycho-
dy w ich przedsiębiorstwach zmaleją. 
O tym, że wzrosną bądź pozostaną na 
tym samym poziomie, przekonanych 
jest 11,5 proc. badanych.

Tarcza Antykryzysowa znacznie 
wsparła działania firm z sektora MSP. 

Z naszych rozmów wynika, że wyso-
ko oceniane są działania ZUS (wypłata 
tzw. postojowego, zwolnienie ze skła-
dek). Dużo gorsze opinie zbierają po-
wiatowe urzędy pracy. Ogromna część 
prowadzących działalność gospodar-
czą jeszcze na początku czerwca nie 
otrzymała mikropożyczek (5 tys. zło-
tych), chociaż wnioski złożone zostały 
w połowie kwietnia. Podlegające sa-
morządom instytucje z jakichś bliżej 
nieznanych powodów nie radzą sobie 
z tym, do czego są powołane. To smut-
ne doświadczenie z czasów pandemii. 

(inf, tm)

Najmniejsi mają najgorzej
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Wrocławski ogród zoologiczny, 
jak wszystkie tego rodzaju 
placówki, przez ostatnie 
tygodnie był zamknięty dla 
odwiedzających. Od 21 maja 
ponownie możemy na żywo 
obserwować zwierzęta. A atrakcji 
jest sporo, bo podczas pandemii 
przyszło na świat w zoo 
kilkanaście wartych obejrzenia 
maluchów.

Kiedy ogród był zamknięty dla 
zwiedzających, miłośnicy zwierząt 
mogli im towarzyszyć, oglądając 
online cykl #domoweZOO. To edu-
kacyjne spotkania, które odbywa-
ją się na żywo na facebookowym 
profilu wrocławskiej placówki, ale 
są również dostępne na stronie in-
ternetowej ogrodu. Pracownicy 
zoo w ramach cyklu  
#domoweZOO pre-
zentują wybrane ga-
tunki, podchodząc do 
nich z kamerą najbli-
żej jak się da. Spot-
kania prowadzone są przez duety  
– opiekun zwierząt i edukator, aby 
jak najciekawiej zaprezentować bo-
haterów. To bardzo ciekawa inicja-
tywa, która – z tego co wiem – ma 
liczne grono entuzjastów.

Wielu miłośników zwierząt i sze-
roko rozumianej przyrody ostatnie 
tygodnie spędziło również nad książ-
kami. Ograniczenia w wychodzeniu 
z domu sprawiły, że między innymi 
na lekturę wielu z nas miało dużo 
więcej czasu niż zazwyczaj. Wiem 
na przykład, że wnuczki mojego bra-
ta dokładnie zapoznały się z książką 
„Najwyższa góra, najgłębszy oce-
an”. I dzisiaj już wiedzą, że na przy-

kład słoń afrykański może ważyć 
nawet 6,3 tony, hipopotam nilowy  
3,6 tony, a meduza festonowa do-
rastająca do 37 metrów długości to 
nawet jedna tona pływająca w ocea-
nach i morzach świata (to największa  
meduza na świecie).

No, ale wracaj-
my do wrocławskiego 
zoo, bo już jest czyn-
ne (co oczywiście nie 
znaczy, że nie powin-
niśmy również czytać 

książek – wręcz przeciwnie!). W cza-
sie pandemii, kiedy bramy zoo były 
zamknięte dla zwiedzających, życie  
w ogrodzie cały czas się toczyło. 

– Bardzo cieszymy się, 
że po prawie dwóch mie-
siącach znów zagościli  
u nas odwiedzający. Ten 
czas był dla nas bardzo 
trudny, bo 90 procent na-
szych kosztów pokrywają 
przychody z biletów. Nie-
czynne zoo to wielomilio-
nowe straty. Dziękujemy 
wszystkim, którzy w tym czasie nas 
wsparli – czy to kupując bilet na przy-
szłość, czy przekazując darowiznę. 

Teraz pomóc ogrodowi można zwy-
czajnie, poprzez wizytę i zakup bi-
letu – mówił Radosław Ratajszczak, 
prezes spółki ZOO Wrocław.

Tak jak już wspomniałem wcześ-
niej, kiedy nas nie było w ogrodzie, 
działo się w nim bardzo dużo. Mię-
dzy innymi w kwietniu przyszedł na 
świat takin złoty. To bardzo rzadki 
gatunek. Pochodzi ze wschodnich 
Himalajów. Jego najbliższym krew-
niakiem jest piżmowół arktyczny. 

Po raz kolejny powiększyło się 
stado lemurów katta. Cztery nowe 
maluchy znajdują się pod troskliwą 
opieką mam. Te zagrożone wygi-
nięciem zwierzęta (na wolności żyją 

tylko na Madagaskarze) są 
ulubieńcami wizytujących 
wrocławskie zoo.

Wiosna we Wrocławiu 
to również dobry czas dla 
jeżozwierzy. W ciągu ty-
godnia przyszły tu na 
świat cztery młode tego 
gatunku. Urodziło się też 
aż sześć jagniąt muflona.  

Pojawiły się również młode dik-diki  
( jedne z najmniejszych antylop  
na świecie).

W ostatniej dekadzie maja przy-
szedł na świat trzeci w historii wroc-
ławskiego zoo manat. To wyjątkowe 
narodziny, bo to gatunek zagrożony 
wyginięciem. Gratulujemy opieku-
nom dolnośląskiego ogrodu.

Jak informują pracownicy zoo, 
na odwiedzających czeka też zupeł-
nie nowa ekspozycja. W Afrykarium 
pojawiły się nietoperze młotogłowe. 
Przyjechały do Wrocławia tuż przed 

Arktyka serdecznie zaprasza 
zamknięciem ogrodu dla odwiedza-
jących. Są to młode, około trzyletnie 
osobniki. Specjalnie dla nich powsta-
ła przestronna woliera w Afrykarium. 
Jest to dość dziwaczny nietoperz: 
samce są blisko dwukrotnie więk-
sze od samic, a ich pyski sprawiają, 
że wyglądają trochę jak latające łosie. 
To największy nietoperz Czarnego 
Lądu, a na wybiegu w strefie Kongo  
(Afrykarium) będzie można oglą-
dać dziesięć osobników młotogłowa.  
Nowością jest też to, że lemury wari 
rude otrzymały powiększony wybieg 
i teraz będą spacerować nad głowami 
odwiedzających, po linach rozpiętych 
pomiędzy drzewami.

We wrocławskim zoo, podobnie 
jak w innych ogrodach na całym świe-
cie, oprócz dzikich zwierząt można 
spotkać również gospodarskie. Nie 
są to hodowle zachowawcze, a edu-
kacyjne. I właśnie w takiej hodowli 
przyszła na świat klacz rasy haflin-
ger. Córka Silver i Arleta dostała imię 
Arktyka, ze względu na swoje jasne 
umaszczenie. Jest prześliczna, co na 
pewno wszyscy docenią. 

(mnm)

Wiosną po raz kolejny powiększyło się stado lemurów katta. Cztery nowe maluchy znajdują się pod troskliwą opieką mam 

We wrocławskim zoo, podobnie jak w innych ogrodach na całym świecie, oprócz dzikich zwierząt 
można spotkać również gospodarskie. Nie są to hodowle zachowawcze, a edukacyjne 
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