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Gmina Kąty Wrocławskie włączyła się w obchody Międzynarodowego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu. Z tej okazji 22 września na peronach w Kątach Wrocławskich (na zdjęciu)  
oraz Mokronosie Górnym na pasażerów kolei czekała kawa i herbata oraz słodki poczęstunek.  
Warto podkreślić, że organizacja transportu publicznego to jedno z najważniejszych zadań,  
jakie stawia przed sobą gmina Kąty Wrocławskie. Burmistrz ŁUKASZ ZBROSZCZYK zachęca  
do korzystania z komunikacji publicznej: – Szybciej, taniej, bezpieczniej – mówi zdecydowanie. 

Budżet dzielą sprawiedliwie

Rozwój pandemią ograniczony

W trudnym czasie pandemii łagiewnicki samorząd realizuje  
z powodzeniem budżet gminy. – Zadania są wykonywane bez 
opóźnień – podkreśla wójt JAROSŁAW TYNIEC. – Z niczego 
nie zrezygnowaliśmy – drogi, chodniki, oświetlenie ulic, 
termomodernizacja świetlicy w Radzikowie oraz remont 
pomieszczeń w ramach programu Senior Plus, na co otrzymaliśmy 
dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł. To przedsięwzięcie 
niezbędne i długo oczekiwane przez naszą społeczność. 

W gminie Krotoszyce trwają już przymiarki do przyszłorocznego 
budżetu. – Naprawdę trudno jest mi dziś powiedzieć, jaki to będzie 
budżet – mówi wójt WOJCIECH WOŹNIAK. – Pandemia pokazała, 
jak plany biorą w łeb. Ale planować trzeba. Ostatnio spotkałem się 
ze starostą legnickim ADAMEM BABUŚKĄ, rozmawialiśmy  
o przyszłych, wspólnych zamierzeniach, w tym o drodze  
w Wilczycach i dokumentacji na drogę w Winnicy. 

Powiat Wrocławski z akcją medyczną Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim odwiedził na przełomie 
ostatnich trzech lat już wszystkie dziewięć gmin. Jak pokazują: frekwencja, liczba przebadanych 
osób oraz reakcje uczestników, jest to społecznie potrzebne i pożyteczne przedsięwzięcie. Akcje są 
również idealną okazją do zarejestrowania się jako potencjalny dawca szpiku w bazie Ośrodka Dawców 
Szpiku Fundacji DKMS oraz oddania krwi. W tym roku bezpłatne badania przeprowadzono w gminach 
Kobierzyce, Kąty Wrocławskie i Jordanów Śląski.  Na zdjęciu: Kobierzyce – starosta ROMAN POTOCKI 
(trzeci z prawej) i wicestarosta ANDRZEJ SZAWAN (drugi z prawej).

Biała Niedziela 
w Powiecie Wrocławskim
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Komunikacja w gminie 
Kąty Wrocławskie

Nie zrezygnowali z żadnych zadań
– Staramy się, aby gmina Prochowice rozwijała się na zasadzie 
zrównoważonego rozwoju, rozwoju wszechstronnego w wielu 
sferach życia – mówi burmistrz Prochowic ALICJA SIELICKA.  
– Jestem pełna optymizmu, mocno wierzę w to, że zaplanowane 
zadania wykonamy z powodzeniem i poradzimy sobie wreszcie  
z kryzysem, który stworzyła pandemia. (Na zdjęciu: ratusz  
w Prochowicach)
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Mity, fakty, opowiastki
– Nie ma żadnej strefy wolnej  
od LGBT – mówi wójt gminy Zakrzówek  
(woj. lubelskie) Józef Potocki, który pozwał 
do sądu Barta Staszewskiego  
za akcję „Strefy wolne od LGBT”. Natomiast 
Staszewski uważa, że gmina podjęła 
uchwałę dyskryminującą te środowiska. 
– Zdecydowaliśmy się pozwać Barta 
Staszewskiego za akcję „Strefy wolne od 
LGBT”, ponieważ nasza gmina została 
przez niego zniesławiona – wyjaśniał  
wójt – a zestawienie naszej gminy  
z pojęciem strefy wolnej od LGBT  
jest kłamstwem. W naszej gminie  
nie ma żadnej strefy, nasza gmina  
nie wyklucza osób ze względu  
na ich orientację seksualną. 
Wójt Potocki zaznaczył także, iż gmina 
będzie domagać się przede wszystkim 
odkłamania fałszywych informacji 
rozpowszechnionych przez Staszewskiego. 
Akcja działacza LGBT Barta Staszewskiego 
polegała na tym, że jeździł on  
do miejscowości, w których samorządy 
przyjęły stanowiska o gminie „wolnej  
od ideologii LGBT” i tam przy tablicach  
z nazwą miejscowości ustawiał tablice  
z napisem „Strefa wolna od LGBT” (w kilku 
językach), a fotografie tablic publikował 
w mediach społecznościowych. Według 
wójta Józefa Potockiego stanowisko 
radnych gminy Zakrzówek nie wyklucza 
osób ze względu na ich orientację 
seksualną i nie dyskryminuje ludzi,  

lecz sprzeciwia się ideologizacji, 
seksualizacji dzieci w szkołach i broni praw 
rodziców do wychowania dzieci zgodnie 
z ich przekonaniami oraz poszanowania 
osobistej sfery intymności  
każdego ucznia. Wiceprezydent USA  
i kandydat Demokratów Joe Biden napisał 
na Twitterze, że prawa LGBTQ+ to prawa 
człowieka, a „Strefy wolne od LGBT” nie 
mogą mieć miejsca ani w Unii Europejskiej, 
ani nigdzie na świecie. A szefowa Komisji 
Europejskiej Ursula von der Leyen 
powiedziała natomiast,  
że strefy wolne od LGBT są strefami 
wolnymi od wartości humanistycznych  
i nie ma dla nich miejsca w UE.

• • •
Bogatynia – dwudziestotysięczne 
dolnośląskie miasteczko – stała się 
archetypem urzędniczej korupcji, 
złodziejstwa, produkcji oraz dystrybucji 
metamfetaminy i działalności przestępczej 
sitwy. W ostatnich latach zatrzymano tutaj 
rekordową liczbę osób piastujących  
ważne stanowiska. Do aresztu trafili m.in. 
lokalni policjanci zamieszani w produkcję  
i sprzedaż metamfetaminy, były 
komendant policji podejrzany o korupcję 
oraz Tomasz T., były przewodniczący 
rady miejskiej, któremu postawiono 
zarzut działania w grupie przestępczej 
produkującej metamfetaminę. 
Zatrzymano także kilka osób  
podejrzanych o przestępstwa urzędnicze  

przy gospodarowaniu odpadami,  
pod klucz trafił m.in. były burmistrz 
Bogatyni Andrzej G., a przed kilkoma 
dniami aresztowano na trzy miesiące 
byłego skarbnika miasta. Natomiast  
w sierpniu podczas sesji rady miejskiej  
i ku zaskoczeniu radnych obecny burmistrz 
Wojciech Błasiak ogłosił, że rezygnuje  
z pełnionej funkcji. Nie podał też powodów 
tej decyzji. We wrześniu premier  
Mateusz Morawiecki tymczasowo powołał 
do pełnienia funkcji burmistrza Bogatyni 
Wojciecha Stanisława Dobrołowicza, 
który pochodzi ze Zgorzelca i w ostatnich 
wyborach samorządowych bezskutecznie 
ubiegał się o fotel wójta tej gminy.  
Wybory na nowego burmistrza Bogatyni 
odbędą się 25 listopada.

• • •
Sąd Rejonowy w Wołowie skazał  
byłego burmistrza Brzegu Dolnego  
(woj. dolnośląskie) Stanisława J. na karę 
grzywny oraz orzekł zakaz zajmowania 
przez niego kierowniczych stanowisk  
i wykonywania funkcji związanych  
z nadzorem nad realizacją inwestycji 
finansowanych ze środków publicznych 
na okres czterech lat. W procesie skazane 
zostały także cztery inne osoby.  
Śledztwo w tej sprawie było m.in. 
wynikiem kontroli w urzędzie gminy 
przeprowadzonej przez funkcjonariuszy 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
która dotyczyła zakresu procedur  

i realizacji zamówienia publicznego  
w roku 2011 na zadanie związane  
z odbudową muru oporowego i bulwaru 
spacerowego w celu umożliwienia 
zainstalowania zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego przez Urząd 
Miejski w Brzegu Dolnym. Oskarżonym 
w tej sprawie zarzucono popełnienie 
przestępstw polegających na 
poświadczeniu nieprawdy w licznych 
dokumentach urzędowych, w tym 
w dzienniku budowy, w protokołach 
odbioru wykonanych robót oraz protokole 
rzeczowo-finansowym końcowego 
odbioru zadania. Dokumenty te 
stanowiły podstawę nieuprawnionego 
wnioskowania, a następnie pozyskania 
przez burmistrza Brzegu Dolnego dotacji 
celowej w łącznej kwocie 2 092 881 zł 
przeznaczonej na dofinansowanie zadania. 
Dodatkowo oskarżonym zarzucono 
przekroczenie uprawnień i niedopełnienie 
obowiązków w związku z nieuprawnionym 
zawarciem umów na roboty dodatkowe 
i nieegzekwowanie postanowień 
wynikających wprost z umowy o roboty 
budowlane. Ponadto w toku śledztwa 
ustalono, iż inwestycji nie ukończono 
nawet w prolongowanym terminie,  
a do jej zakończenia wybrano firmę 
należącą do szwagra byłego burmistrza. 
Warto podkreślić, że te zachowania 
skutkowały niezasadnym wydaniem  
z budżetu gminy łącznej kwoty 133 568 zł. 
Sąd wymierzył oskarżonym kary grzywny 
w granicach od 90 stawek po 200 zł  
do 200 stawek po 200 zł każda. Dodatkowo 
sąd obciążył oskarżonych kosztami 

procesu. O ironio, w roku 2018 były 
burmistrz Brzegu Dolnego Stanisław J. 
został wyróżniony tytułem Najlepszego 
Burmistrza w ramach Ogólnopolskiego 
Programu Promocji Regionów 
„Samorządowa Marka Roku”.

• • •
Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk jest 
podejrzany o składanie fałszywych zeznań, 
postawiono mu zarzut zeznania nieprawdy 
i zatajenia prawdy podczas zeznań  
w charakterze świadka. Prezydent twierdzi, 
że nie popełnił żadnego przestępstwa,  
a sprawa dotyczy konfliktu prezydenta  
z jednym z miejskich radnych.  
Zatem Andrzej Wnuk nie przyznał się  
do zarzucanego mu czynu i jednocześnie 
odmówił składania wyjaśnień.  
Sprawa ma związek z wieloletnim 
konfliktem miedzy prezydentem a radnym 
Markiem Kudelą. W sierpniu 2016 roku 
radni dyskutowali nad pozbawieniem 
radnego mandatu, a chodziło o to, że 
miał on być mieszkańcem nie Zamościa, 
a pobliskiego Sitańca, czego dowodem 
miało być nagranie wideo. Radny 
twierdził, że to nieprawda, a nagranie 
przedstawiające jego z rodziną przed 
posesją w Sitańcu zostało zrobione 
z ukrycia przez prezydenta Wnuka 
kamerą samochodową. Prezydent temu 
zaprzeczał, twierdził, że nagranie otrzymał 
od innej nieznanej mu osoby i przekazał je 
przewodniczącemu rady. Za zarzucane mu 
przestępstwo prezydentowi Andrzejowi 
Wnukowi grozi kara ośmiu lat pozbawienia 
wolności.

Podglądacz samorządowy
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REKLAMA

Bank Gospodarstwa Krajowego 
(BGK) przeprowadził jedyne  
w Polsce kompleksowe 
badanie budżetów 
samorządów i spółek 
komunalnych wśród gmin, 
powiatów i województw.  
Z badania wynika,  
że samorządy obawiały się 
dużego ubytku dochodów 
podatkowych w związku  
z pandemią COVID-19.  
Dane Ministerstwa Finansów 
za lipiec są optymistyczne, 
jednak samorządy i ich 
spółki mogą potrzebować 
dalszej pomocy, by utrzymać 
aktywność inwestycyjną  
w najważniejszych sektorach. 

Jednostki samorządu teryto-
rialnego (JST) są ważnym partne-
rem w realizacji misji Banku Go-
spodarstwa Krajowego, jaką jest 
wspieranie zrównoważonego roz-
woju. Dlatego bank, jako jedyny 
w Polsce, przeprowadził tak szcze-
gółowe badanie sytuacji finanso-
wej samorządów.

Pomoc dla regionów
– Naszą misją jest rozwój spo-

łeczno-gospodarczy kraju. Reali-
zujemy ją, wspierając polskie re-
giony w inwestycjach i pomagając  
w tak trudnych czasach, jak obecne. 
Zaangażowanie BGK w sektor sa-
morządowy to około 12 mld zł. To 
niebagatelna kwota, która trafia do 
samorządów. Wyniki naszego bada-
nia pomogą lepiej zrozumieć potrze-
by samorządów i wyzwania, przed 
którymi stoją. BGK i inne instytucje 

wyposażone w tę wiedzę będą mo-
gły jeszcze lepiej wesprzeć polskie 
gminy, powiaty i województwa – tłu-
maczy Beata Daszyńska-Muzyczka,  
prezes zarządu BGK.

Według deklaracji samorzą-
dów wydatki już poniesione i pla-
nowane na przyszłość w związku  
z przeciwdziałaniem skutkom pan-
demii COVID-19 mogą stanowić 
1-2 proc. wydatków bieżących.  
W skali kraju łączna kwota może 
sięgać 3-4 mld zł. W trakcie bada-
nia JST prognozowały też istotne 
spadki dochodów własnych.

Plany do realizacji
– Spadki dochodów podatko-

wych z PIT i CIT deklarowane 
na przełomie czerwca i lipca się-
gały 10-15 proc. i były znacząco 

wyższe niż wartości z lipcowych 
danych i prognoz budżetowych 
Ministerstwa Finansów. Prawdo-
podobnie rzeczywisty stan budże-
tów samorządów będzie lepszy 

niż sądzili przedstawiciele JST. 
Warto też podkreślić, że samo-
rządy już korzystają ze środków 
finansowych przeznaczanych na 
walkę z kryzysem. Część z nich 
pochodzi z zarządzanego przez 
BGK Funduszu Przeciwdziała-
nia COVID-19. Dalsze działania, 
opracowane także na bazie wy-
ników naszej analizy, powinny  
w jeszcze większym stopniu 
wspomagać samorządy. Przede  
wszystkim po to, by pozwolić 
władzom lokalnym i spółkom 
komunalnym zreal izować ich 
wcześniejsze plany inwestycyjne, 

a nawet zachęcić do dodatkowych 
inwestycji w kluczowych obsza-
rach – mówi Mateusz Walewski, 
główny ekonomista BGK.

Konieczne cięcia?
Choć samorządy w reakcji na 

kryzys planują przede wszystkim 
ograniczać wydatki bieżące, to  
z badania BGK wynika również, 
że znaczna część sa-
morządów może być 
zmuszona do cięcia 
wydatków inwestycyj-
nych w tym i w kolej-
nych latach. Redukcję 
inwestycji planuje od 
około 10 do 30 proc. 
samorządów.

– Przeciwdziała-
nie skutkom pande-
mii jest podzielone 
na trzy etapy. Pierwsze dwa to 
utrzymanie płynności finanso-
wej, najpierw za pomocą dotacji 
i subwencji, a potem instrumen-
tów kredytowych, 
trzeci to inwestycje  
– zarówno rządo-
we, jak i  samo -
rządowe. Inwesty-
cje publiczne mają 
rozruszać gospo-
darkę i stworzyć 
koło zamachowe 
także d la inten-
syfikacji prywat-
nych projektów inwestycyjnych. 
Dlatego tak ważne są programy  
i rozwiązania wspierające inwe-
stycje samorządowe. W ich rea-
lizacji ważną rolę odgrywa BGK  
– tłumaczy Mateusz Walewski.

Spółki komunalne
Znaczącą część zadań samorzą-

dy realizują przez spółki komunal-
ne. W wielu sektorach realizacja 
tych zadań będzie wymagała za-
ciągania przez spółki nowych kre-
dytów. Gminne spółki komunal-
ne planują dodatkowe zadłużanie 
często w sektorach ciepłowniczym 
i wielobranżowym. W wojewódz-

twach i powiatach 
są to natomiast 
przede wszystkim 
szpitale.

– Tylko n ie -
z n a cz ny  o d s e -
tek samorządów  
i spółek planuje 
zaciąganie zobo-
wiązań w sektorze 
pozabankowym. 
To ważna informa-

cja z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa finansowego kredytobiorców. 
Znając plany samorządów, będzie-
my mogli lepiej przygotować się 

do ich wspierania 
w kolejnych mie-
siącach – dodaje 
główny ekonomi-
sta BGK.

Wyniki badania 
BGK pomogą zro-
zumieć potrzeby  
i wyzwania samo-
rządów. Analizy  
będą pomocne dla 

wielu instytucji w przygotowaniu 
odpowiedniego wsparcia dla JST 
tak, by obecny kryzys w jak naj-
mniejszym stopniu dotknął prio-
rytetowych obszarów działań  
samorządów.  (bgk/inf )

Nie da się dobrze, szybko,  
a jednocześnie tanio  
– przypomina Związek Powiatów 
Polskich i apeluje o zmianę 
limitów wynagrodzeń osób 
zarządzających w jednostkach 
samorządu terytorialnego. 

Zarobki samorządowców to jed-
na z kwestii, którą zajął się Związek 
Powiatów Polskich na Zgromadze-
niu Ogólnym. 

„W naukach o zarządzaniu czę-
sto przywoływana jest tzw. triada 
niemożności. Polega ona na tym, że 
przy realizacji usług spośród trzech 
cech: taniości, jakości i szybkości,  
jednocześnie można zapewnić jedy-
nie dwie” – czytamy w przyjętym 
stanowisku. 

– Oznacza to, że realizacja zało-
żenia taniego państwa musi się odbyć 
kosztem albo jakości jego działania, 
albo szybkości, czy mówiąc nieco sze-
rzej – sprawności działania – ocenia 
Andrzej Płonka, prezes ZPP. 

Tymczasem, jak podkreśla, oby-
watele w coraz większym stopniu 
domagają się, by funkcjonowanie ad-
ministracji samorządowej cechowało 
się wysoką jakością i sprawnością. 

– Wymaga to zwiększenia nakła-
dów, w tym w szczególności na wy-
nagrodzenia pracowników – wska-
zuje szef ZPP.

Przypomina, że w przypadku 
osób zarządzających jednostkami 
samorządu terytorialnego obowią-
zuje górny limit, który „już przed 
2018 rokiem był śmiesznie niski  
w porównaniu do zakresu obowiąz-
ków i odpowiedzialności ciążących 
na nich, a został dodatkowo obni-
żony o 20 proc. w imię doraźnych  
potrzeb politycznych”.

„W konsekwencji, podczas gdy 
od 2010 do 2020 roku minimalne 
miesięczne wynagrodzenie wzro-
sło o 97 proc., tj. z poziomu 1317 zł  
w roku 2010 do poziomu 2600 zł 
w roku 2020, wynagrodzenia wło-
darzy samorządowych nominalnie 

spadły” – wylicza ZPP. Według sa-
morządowców aktualne wynagro-
dzenie osób zarządzających w sek-
torze samorządowym jest oderwane 
od realiów rynkowych i zupełnie 
nieadekwatne do zakresu pracy  
samorządowej.

„Utrzymywanie takiego sta-
nu pociągnie za sobą odpływ osób  
o najwyższych kwalifikacjach  
i trudności w pozyskaniu na funk-
cje zarządcze osób o szerokim za-
kresie wiedzy. (…) Pozyskiwanie 
takie będzie niezbędne chociażby 
z tego powodu, że – znów w imię 
doraźnego interesu – wprowadzono 
w samorządzie gminnym limit ka-
dencji sprawowania funkcji wójta, 
burmistrza czy prezydenta miasta” 
– wskazano w stanowisku. 

– Niezbędna jest zatem zmiana 
limitów wynagrodzeń osób zarzą-
dzających w jednostkach samorzą-
du terytorialnego – podsumowuje  
w imieniu ZPP Andrzej Płonka.

(aba/pa)

Portfele samorządowców

Wsparcie będzie konieczne

Dla wszystkich samorządów ten rok jest wyjątkowo trudny. Trzeba umiejętnie połączyć bieżące 
działania z planowaniem przyszłości. Nasze małe ojczyzny potrzebują mądrych włodarzy, którzy 
znajdą zewnętrzne wsparcie 

Według deklaracji 
samorządów wydatki  
już poniesione i planowane  
na przyszłość w związku  
z przeciwdziałaniem 
skutkom pandemii 
COVID-19 mogą stanowić 
1-2 proc. wydatków 
bieżących.

Gminne spółki komunalne 
planują dodatkowe 
zadłużanie często  
w sektorach 
ciepłowniczym  
i wielobranżowym. 
W województwach 
i powiatach są to 
natomiast przede 
wszystkim szpitale.
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Z okazji jubileuszu 75-lecia 
NFM Filharmonii Wrocławskiej 
o tym, jak wybiera się szefa 
artystycznego orkiestry,  
o planach nagraniowych  
oraz o inauguracji organów 
mówi ANDRZEJ KOSENDIAK  
– dyrektor Narodowego Forum 
Muzyki.

– Narodowe Forum Muzyki za-
inaugurowało działalność dokład-
nie pięć lat temu. Jak ocenia pan 
rozwój orkiestry w tym czasie?

– Należę do osób, które nie lu-
bią publicznie oceniać czyjejś pra-
cy, szczególnie swojej własnej, bo 
kieruję tą instytucją i ten zespół jest 
mi niezwykle bliski. Odwołam się 
do tego, jak oceniają ją inni. Mam 
bardzo wiele przykładów, które po-
wodują u mnie uczucie dumy i rado-
ści. W tej chwili zespół Filharmonii 
Wrocławskiej postrzegany jest ja-
ko czołowa polska orkiestra. Jed-
nym tchem wymienia się ją obok 
Orkiestry Filharmonii Narodowej 
czy Narodowej Orkiestry Symfo-
nicznej Polskiego Radia w Kato-
wicach. Jest zespołem niezwykle 
cenionym w Europie i na świecie. 
Chcą z nim współpracować wszy-
scy, jest zapraszany na najbardziej 
prestiżowe koncerty. Jeszcze nie-
dawno mogliśmy tylko marzyć  
o tym, aby występować w miej-
scach, w których gramy dzisiaj.  
Jestem dumny z tego dorobku, jest 
to dorobek szefów artystycznych, 
jest to dorobek artystów muzyków, 
jest to dorobek tych, którzy działa-
ją jako managerowie i administra-
cja, jako cały zespół Narodowego 
Forum Muzyki. Pamiętam rozmo-
wę z niegdysiejszym prezydentem 
Wrocławia, Rafałem Dutkiewiczem, 
który znany jest z niekonwencjonal-
nego sposobu komunikowania się.  
Byłem wtedy jego doradcą. Zapytał  
mnie: „Słuchaj, jak to zrobić, żeby 
mieć najlepszą orkiestrę w Polsce?”.  
Trochę się speszyłem, a potem odpo-
wiedziałem: „Właściwie to przepis 
jest prosty: trzeba mieć najlepszych 
muzyków, najlepszego dyrygenta, 
najlepsze instrumenty i najlepszą 
salę, co razem da nam najlepszą  
orkiestrę”. Oczywiście to był żart, 
ale jednak coś w tym jest. Samo 
zgromadzenie muzyków jeszcze nie 
zagwarantuje, że będzie to najlepszy 
zespół, ale są to przesłanki niezwy-
kle istotne w całym planie, w proce-
sie budowy zespołu, który nakreśli-
liśmy już na początku. 

– Na jakiej zasadzie dobierani 
są dyrektorzy artystyczni orkie-
stry? Co decyduje o tym, że zo-
staje nim akurat ten, a nie inny 
dyrygent?

– Wybór szefa artystycznego 
to długi i żmudny proces. Nie ma 
gwarancji, że decyzja będzie opty-
malna. Jest kilka takich elemen-

tów, które trzeba wziąć pod uwagę. 
Przede wszystkim powinien być to 
znakomity dyrygent, ale to nie wy-
starcza, bo powinien być to dyry-
gent, który jest w stanie z tym kon-
kretnym zespołem wejść w takie 
relacje, które spowodują że będzie 
się on rozwijał i że będzie fanta-
stycznie grał. Nie zawsze tak jest… 
Czasami świetni dyrygenci nieko-

niecznie muszą mieć świetną re-
lację z daną orkiestrą. Zdarza się 
też sytuacja odwrotna. Zespołowi 
czasami świetnie pracuje się z da-
nym dyrygentem, ale rezultaty ar-
tystyczne w postaci koncertów nie 
są zachwycające. Są dobre, czasem 
bardzo dobre, ale chcielibyśmy, aby 
każdy koncert był naprawdę niepo-
wtarzalnym wydarzeniem. Bywa 
czasami tak, że współpraca z dy-
rygentem jest trudna, a koncert jest 
fantastyczny. Świetne dogadywanie 
się dyrygenta z orkiestrą jest więc 
ważne, ale nie najważniejsze. Tak-
że dla dyrygenta zespół powinien 
być czymś istotnym. Jeśli dyrygent 
jest świetny, ma dobre relacje, ale 

on ma tak samo dobre relacje z pięt-
nastoma innymi zespołami na ca-
łym świecie, to muzycy to czują. Są  
w stanie wyczuć, że ich szef nie od-
daje się im całkowicie, że w jakimś 
innym miejscu jest bardziej zaanga-
żowany. Jest to kwestia psychologii, 
ale też i priorytetów. Co jest ważne 
dla orkiestry, co jest ważne dla tej 
osoby? Liczy się też umiejętność 

budowania strategii, wizja. Można 
być znakomitym dyrygentem, bar-
dzo dobrze dyrygować konkretnymi 
koncertami, można mieć świetne re-
lacje, ale szef artystyczny powinien 
też mieć program, plan.

– Dlaczego?
– Dlatego, że jeśli nie idzie się  

w górę, to automatycznie idzie się 
w dół. Nie ma sytuacji, w której coś 
trwa na tym samym poziomie, szcze-
gólnie w sztuce. Trzeba cały czas 
myśleć o tym, aby iść ku szczyto-
wi. Jeśli nam się wydaje, że osią-
gnęliśmy pewien stabilny poziom, to 
znaczy, że tak naprawdę schodzimy 
w dół, dlatego, że inni idą w górę. 
Jeśli dzisiaj zatrudniamy młodego 

muzyka, to gra on na znacznie wyż-
szym poziomie niż artyści, którzy 
byli przyjmowani do pracy 10, 20 
czy 30 lat temu. Progres, jeśli chodzi  
o przygotowanie muzyków do zawo-
du, jest bardzo duży. Starsi muzycy 
mają z kolei doświadczenie i wiedzę, 
czego nie mają ludzie, którzy dopie-
ro ukończyli studia, i z tego powodu 
mają bardzo poważną pozycję w ze-

spole. W przypadku  
Giancarlo Guerrero 
orkiestra miała z nim 
kilka koncertów, póź-
niej zaczęliśmy nego-
cjacje, także z dwoma 
czy trzema innymi dy-
rygentami. Zaprosili-
śmy go jeszcze raz na 
koncert, a ponieważ 
relacje z muzykami 
były bardzo dobre, 
to zdecydowaliśmy  
o podpisaniu kontrak-
tu. Oczywiście zawsze 
można się pomylić.  
W ten wybór wpisana 
jest pewna niewiado-
ma, bo nie zawsze je-
steśmy w stanie prze-
widzieć wszystkie 
elementy. 

– Jakie są plany 
nagraniowe orkie-
stry?

– Często powta-
rzam, że odkąd tu-
taj pracuję, czyli od 
piętnastu lat, najpierw  
w Filharmonii i przy 
Wratislavia Cantans, 
a od pięciu lat w Na-
rodowym Forum Mu-
zyki, zajmuję się wy-
łącznie jednym, czyli 
budowaniem marki 
zespołów NFM. To 
jest bardzo istotne, bo 
prestiż rodzi zaufa-
nie. Nasza publicz-
ność ma duże zaufa-
nie, że to, co dla niej 
przygotujemy, rze-
czywiście będzie na 
wysokim poziomie. 
To jest bardzo istot-

na wartość, a ona przekłada się też 
na pieniądze. Nagrania są jednym 
z elementów budowania prestiżu i 
marki zespołu. Mamy pod 
tym względem ważny do-
robek – nagrania dzieł 
Witolda Lutosławskiego, 
rejestracje utworów Paw-
ła Mykietyna, czy wresz-
cie symfonie Arvo Pärta.  
Są one nie tylko nagra-
dzane – mamy przecież  
Fryderyki i International  
Classical Music Award – ale zbiera-
ją też fantastyczne recenzje, co jest 
bardzo istotne. To powoduje, że ze-
spół jest postrzegany jako wybitna 
orkiestra i chcielibyśmy tym tropem 

Przepis na orkiestrę
podążać. W sierpniu nagraliśmy  
II Koncert wiolonczelowy Pawła 
Mykietyna z Marcinem Zdunikiem 
jako wykonawcą partii solowej.  
Moim zdaniem jest to najlepsze 
dzieło tego kompozytora. Jestem 
przekonany, że ta płyta odbije się 
szerokim echem. Już wkrótce bę-
dziemy nagrywać kolejną, tym ra-
zem z wybitną skrzypaczką Bomsori  
Kim. Mieliśmy okazję poznać się  
z nią bliżej podczas tournée po Sta-
nach Zjednoczonych. Zaprzyjaźnili-
śmy się, była też chemia pomiędzy 
dyrygentem i orkiestrą a nią. Będzie 
to płyta dla Deutsche Grammophon,  
jednej z najbardziej prestiżowych 
wytwórni płytowych na świecie. 
Cieszę się, bo to pokazuje, jaką dro-
gę przebyliśmy. Mam nadzieję, że ta 
płyta będzie kolejnym etapem budo-
wania prestiżu zespołu. 

– Jakie kompozycje znajdą się 
na płycie? 

– Będą to drobne utwory na 
skrzypce i orkiestrę różnych kom-
pozytorów, w tym dzieła twórców 
polskich, z czego bardzo się cie-
szę. Etapem przygotowawczym 
będzie październikowy koncert  
Bomsori Kim w Narodowym Forum 
Muzyki, później zaś odbędą się na-
grania. Myślę, że to będzie bardzo 
ciekawa płyta. 

– W październiku będzie także  
miała miejsce długo oczekiwana 
inauguracja organów. Czy są ja-
kieś plany na koncerty z udzia-
łem orkiestry symfonicznej, pod-
czas których zabrzmi także ten 
instrument?

– Te organy budowano prze-
de wszystkim z myślą o wykony-
waniu tego typu repertuaru. Przy-
kład mieliśmy już w sierpniu, 
kiedy zabrzmiały Obrazki z wystawy  
Modesta Musorgskiego w opraco-
waniu Waltera Goehra. Na pierwszej 
próbie, w momencie kiedy zabrzmia-
ły organy, muzycy przestali grać, 
bo nie spodziewali się takiej siły  
brzmienia. Słuchali z zachwytem. 
Pamiętam też ten koncert i wzrusze-
nie wśród publiczności. Cieszę się, 

że ten instrument powstał, 
że to jest instrument fran-
cuski typu symfoniczne-
go, że będziemy korzystać 
z niego nie tylko w czasie 
recitali organowych, ale 
także w repertuarze orkie-
strowym. To fantastyczny 
instrument, którego bar-
dzo brakowało w Narodo-

wym Forum Muzyki. Wybudowała 
go firma Philippa Klaisa z Bonn.  
Już teraz cieszę się na koncerty  
z udziałem tego instrumentu.

Rozmawiał Oskar Łapeta 

Dyrektor Andrzej Kosendiak

F
O

T
. Ł

U
K

A
S

Z
 R

A
JC

H
E

R
T



5 Gmina Polska    nr 10 (89) | październik 2020

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

Powiat Wrocławski z akcją 
medyczną Biała Niedziela 
w Powiecie Wrocławskim 
odwiedził na przełomie 
ostatnich trzech lat już 
wszystkie dziewięć gmin.  
Jak pokazują: frekwencja,  
liczba przebadanych osób  
oraz reakcje uczestników,  
jest to społecznie potrzebne  
i pożyteczne przedsięwzięcie. 

W tym roku bezpłatne badania 
przeprowadzono w gminach Kobie-
rzyce, Kąty Wrocławskie i Jordanów 
Śląski. Odwiedzający mieli możli-
wość skontrolowania poziomu cukru 
i cholesterolu, dokonania pomiaru 
ciśnienia tętniczego krwi, wykona-
nia badania EKG  
i kostka-ramię oraz 
poddania się diag-
nostyce w kierun-
ku czerniaka – raka  
skóry – i osteoporozy.  
Na miejscu była 
również możliwość 
s k o n s u l t owa n i a 
otrzymanych wyni-
ków badań z diete-
tykiem i lekarzem 
specjalistą. Ponad-
to uczestnicy wyda-

rzenia mogli skorzystać 
z zajęć edukacyjnych  
z zakresu samobada-
nia piersi i jąder na si-
likonowych fantomach,  
zawierających różnej 
wielkości guzki, co uła-
twia rozpoznanie u siebie  
niepokojących zmian. 

Akcje są również 
idealną okazją do zare-
jestrowania się jako po-
tencjalny dawca szpiku 
w bazie Ośrodka Daw-
ców Szpiku Fundacji 
DKMS oraz, dzięki zaangażowa-
niu mobilnego punktu Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa, oddania krwi. 

Wydarzenie rokrocznie wspie-
rają także liczni partnerzy. Rów-
nież w tym roku nie obyło się bez 
obecności działań towarzyszących. 

Powiatowy Rzecznik 
Konsumenta udzie-
lał konsultacji także 
w ramach Darmowej 
Pomocy Prawnej, pra-
cownicy Powiatowe-
go Centrum Pomocy 
Rodzinie propagowali 
ideę tworzenia rodzin-
nej pieczy zastępczej 
oraz budowania sieci 
wsparcia wolontary-
stycznego dla wycho-
wanków przebywają-

cych w strukturach 
rodzinnej pieczy 
zastępczej, Powia-
towy Środowisko-
wy Dom Samo-
pomocy w Kątach 
Wrocławskich oraz 
Powiatowy Klub 
Seniora w Kątach 
Wrocławskich pro-
mowały działa-
nia Powiatowego  
Centrum Usług  
Społecznych. 

Białe Niedzie-
le są inicjatywą Powiatu Wrocław-
skiego, który jest organizatorem, 
jednak należy podkreślić, że każ-
dorazowo akcję wspierają gminy, 
gminne jednostki organizacyjne 
oraz lokalna społeczność, a także 
miejscowe jednostki straży pożar-
nej i policja. 

W sumie podczas wszystkich 
trzech tegorocznych spotkań, 
pod kątem kardiologicznym uda-
ło się przebadać aż 354 osoby,  
159 mieszkańców skorzystało  
z badań w kierunku osteoporozy,  
a 146 z diagnostyki pod kątem 
zmian skórnych. Ogromnym za-
interesowaniem cieszył się rów-
nież mobilny punkt oddania krwi.  

Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim
Do badania zgłosiło się aż 99 chęt-
nych, z czego krew udało się po-
brać od 66 osób, zyskując rekordo-
we 30 litrów krwi.

Popularność akcji i ogrom-
ne zainteresowanie mieszkań-
ców spowodowały, że władze  
Powiatu Wrocławskiego widzą  
potrzebę kontynuacji bezpłatnych 
badań dostępnych dla jak najwięk-
szej liczby osób oraz promocji  
i profilaktyki zdrowia.

(TS)
Biała Niedziela w Kątach Wrocławskich – pierwszy z prawej starosta Roman Potocki

 Biała Niedziela w Jordanowie Śląskim
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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

Żmigród

Rozmowa z ROBERTEM 
LEWANDOWSKIM,  
burmistrzem Żmigrodu

– Rozmawiamy 9 października, 
wzrasta liczba zakażeń koronawi-
rusem, wczoraj w Polsce było ich 
4280 i można chyba zaryzykować 
stwierdzenie, iż cała tegoroczna 
praca samorządowa odbywała się 
w mrocznym cieniu pandemii.

– Na pewno tak było w tym roku, 
począwszy od organizacji różnego 
rodzaju wydarzeń kulturalno-spor-
towo-rekreacyjnych gromadzących 
zazwyczaj wielu mieszkańców 
gminy oraz gości. Takie imprezy 
i wydarzenia – zresztą tak jak in-
ne samorządy – odwoływaliśmy,  
a w zasadzie i niestety takich spo-
tkań po prostu nie było, poza wyści-
giem Grand Prix Doliny Baryczy, 
który zorganizowaliśmy zgodnie  
z obowiązującymi wtedy wymoga-
mi i w ścisłym reżimie sanitarnym. 
Oczywiście, że pandemia determi-
nuje pracę samorządu, a epidemia 
jest zupełnie nieprzewidywalna  
i z jej początkiem w marcu nie 
mogliśmy przewidzieć, jakie będą  
jej skutki f inansowe. Dzisiaj  
natomiast mogę powiedzieć, 

że w Żmigrodzie z funduszami  
najgorzej nie jest.

– Co to oznacza?
– Z jednej strony zanotowali-

śmy nieco mniejsze dochody bu-
dżetowe, ale z drgiej mamy trochę 
mniej wydatków związanych m.in.  
z kulturą i sportem.

– O ile mniejsze są wasze do-
chody budżetowe?

– Przychody są mniejsze o kil-
kaset tysięcy złotych. Chcę też 
podkreślić, że jeśli trzeba było, 
to krytykowałem rządzących, ale 
teraz warto ich pochwalić, bo-
wiem pieniądze, które otrzyma-

ły samorządy od rządu – a w tym 
również Żmigród – pozwoliły na 
realizację inwestycji. Środki fi-
nansowe z Funduszu Inwestycji 
Samorządowych zrekompensowa-
ły nam straty związane z epide-
mią, choć wiem, że w większych 
gminach było z tym gorzej. Sądzę 
także, iż pandemia jest wpraw-
dzie wymuszonym, ale dobrym 
powodem do zastanowienia się nad 
dalszym funkcjonowaniem samo-
rządu, choćby nad jak najlepszym 
wykorzystaniem teleinformatyki.  
Sądzę, że wielu ludzi odkryło do-
piero teraz, iż są to dobre narzę-

dzia do porozumiewania się, choć 
nic nie zastąpi całkowicie bezpo-
średnich spotkań i kontaktów.

– Czy wszystkie plany inwesty-
cyjne zostały w tym roku zreali-
zowane?

– Wszystkie zaplanowane na ten 
rok inwestycje zostaną zrealizowa-
ne, lecz przyznaję, iż nie było ich 
zbyt dużo. Generalnie skupiamy się 
dzisiaj na planowaniu dużych przed-
sięwzięć. To przede wszystkim bu-
dowa przyszkolnej krytej pływalni, 
która jest inwestycją strategiczną, 
do której przymierzaliśmy się od 
lat. Powodzenie tego zadania wa-
runkowaliśmy otrzymaniem dotacji 
z Ministerstwa Sportu, którą otrzy-
maliśmy w wysokości pięciu milio-
nów złotych. Ponadto 1 250 000 zł 
dostaliśmy z dolnośląskiego urzędu 
marszałkowskiego. Zatem pływal-
nię będziemy budować i mam zie-
lone światło od rady.

– Jaki to będzie obiekt?
– Nieco inny niż pierwotnie za-

kładaliśmy, bez fitness, ale będzie to 
kryta pływalnia z jacuzzi, saunami 
oraz brodzikiem dla dzieci. Ponad-
to w ramach tej inwestycji dobudu-
jemy do szkoły skrzydło, w którym 
będą uczyły się dzieci w klasach 1-3.  

Mamy pomysły i dokumentacje
Oceniam, iż jest to odważna decy-
zja, bowiem na część basenową ma-
my dotacje, natomiast na szkolną nie, 
ale również to zrobimy, ponieważ jest 
taka potrzeba. Zamierzamy tę inwe-
stycję zrealizować w najbliższych 
dwóch latach. Oczywiście szykuje-
my się również do absorpcji finan-
sowych środków unijnych i w za-
leżności od tego, na jakie fundusze 
będziemy mogli liczyć, zaplanujemy 
kolejne zadania infrastrukturalne. 
Mamy dobre pomysły i dokumenta-
cje na wiele z nich, np. na dalszą bu-
dowę ścieżek rowerowych – mamy 
już gotowy projekt na 18 km fajnych 
i bezpiecznych rodzinnych tras.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Robert Lewandowski

F
O

T
. S

Ł
A

W
O

M
IR

 G
R

Y
M

IN



6  Gmina Polska    nr 10 (89) | październik 2020

Urząd Miasta i Gminy Prochowice
59-230 Prochowice

ul. Rynek 1
tel. 76 858 43 42, 76 858 43 43

fax 76 753 87 49
prochowice@prochowice.com

www.prochowice.com

Prochowice

Optymizm, konsekwencja, 
niepoddawanie się 
przeciwnościom oraz dużo 
dobrej roboty na rzecz całej 
miejscowej społeczności 
to tylko niektóre atuty 
samorządu miasta i gminy 
Prochowice. A do tego 
dochodzi jeszcze dobra 
współpraca władz gminy 
z jej radą i pozyskiwanie 
wielomilionowych dotacji 
zewnętrznych na realizację 
zaplanowanych zadań 
infrastrukturalnych.

Dla polskich samorządów rok 
2020 jest czasem niełatwym, bar-
dzo odbiegającym od normalno-
ści, a wszystko przez pandemię 
koronawirusa, która ograniczyła 
funkcjonowanie gmin, wyelimi-
nowała wiele wydarzeń kultural-

no-sportowych, pomniejszyła tak-
że budżety oraz boleśnie dotknęła  
i wystraszyła ludzi. Właśnie w ta-
kim trudnym okresie warto pisać 
i promować takie samorządy jak 
prochowicki na Dolnym Śląsku, 
gdzie najlepszym lekarstwem na 
trudności jest intensywna praca 
dla dobra ogółu.

Przede wszystkim inwestycje
– Rok ten zbliża się wpraw-

dzie ku końcowi, ale jeszcze spo-
ro działań przed nami – mówi bur-
mistrz Prochowic Alicja Sielicka. 
– Tak jak w innych samorządach, 
COVID-19 uszczuplił nasze do-
chody z PIT-u i CIT-u, są też niż-

sze wpłaty np. z podatku od nie-
ruchomości oraz mamy też więcej 
zaległości wynikających z czyn-
szów mieszkaniowych, wynaj-
mów i opłat śmieciowych. Zatem 
ewidentnie spadły dochody, dlate-
go zmuszeni jesteśmy ograniczać 

przede wszystkim bieżące wydat-
ki. Ale dla mnie miernikiem po-
stępu są inwestycje i właśnie na 
tym najbardziej mi zależy. Chcę 
podkreślić, iż w tym roku nie zre-
zygnowaliśmy z żadnych przedsię-
wzięć i realizowaliśmy zadania, 
na które wcześniej pozyskaliśmy 
środki finansowe. Kończymy bu-
dowę Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów, a jest to inwestycja bli-
sko trzymilionowa, na którą pozy-
skaliśmy 90-procentową dotację, 
a ponadto zajmujemy się sprawa-
mi kluczowymi, w tym droga-
mi i chodnikami, z czego najbar-
dziej cieszą się nasi mieszkańcy.  
Udało nam się pozyskać pieniądze 

z Funduszu Dróg Samorządowych 
i zajęliśmy się remontem i prze-
budową ul. Pocztowej, wymienili-
śmy sieci, wykonaliśmy chodniki 
oraz parkingi, co pochłonęło po-
nad dwa miliony złotych, ale po-
wstał w Prochowicach ładny i este-
tyczny zakątek.

Mieszkania, skatepark 
i świetlica

W Prochowicach w marcu od-
dano także do użytku 14 miesz-
kań komunalnych, na co samo-
rząd również pozyskał finansowe 
środki zewnętrzne. Kosztowało 
to aż 3,6 mln zł, ale dofinanso-
wanie wyniosło 90-proc. wartości  
zadania. 

– To fajne mieszkania o wy-
sokim standardzie – ocenia bur-
mistrz Sielicka – i zagospodarowa-
no cały teren wraz z ogrodzeniem 
i parkingami. Wyremontowaliśmy 
także ratusz, zyskała na tym este-
tyka rynku, a ponadto pracujemy 
teraz w godnych warunkach i le-
piej się czujemy, gdy ktoś nas od-
wiedza. Poza tym przed dwoma 
tygodniami oddaliśmy do użyt-
ku skatepark wraz ze ścieżką re-
kreacyjną w Lisowicach i wyre-
montowaną świetlicę w Dąbiu.  
Przy realizacji tego zadania dzia-
łaliśmy etapowo i w tym roku zro-
biliśmy instalację fotowoltaiczną, 
klimatyzację i otoczenie wokół 
świetlicy – z placem zabaw, ogro-
dzeniem i parkingami.

Przychodnia, drogi i szkoła
Samorząd Prochowic w tym 

roku niemało się natrudził nad 
przygotowaniem dokumentacji 
dotyczących większych i koszto-
chłonnych przedsięwzięć. 

– Zainicjowaliśmy wiele cieka-
wych spraw – uśmiecha się bur-
mistrz Alicja Sielicka – m.in. roz-
budowę pomieszczeń przychodni 
zdrowia, w której zabiegamy  
o utworzenie nowych, specjali-
stycznych gabinetów. Złożyliśmy 
również kilka wniosków doty-
czących infrastruktury drogowej,  
a przy galerii powstanie pierwsze 
rondo w naszym mieście. Przygo-

towaliśmy także projekt na rewita-
lizację płyty rynku oraz zamierza-
my zrobić nową, piękną elewację 
na naszej szkole, gdzie w zasadzie 
wszystko jest już wykonane w od-
powiednim standardzie.

Dobre miejsce do życia
W Prochowicach problemy są, 

tak jak w każdym samorządzie, ale 
tutaj nie ma czasu na zamartwianie 
się i czekanie na lepsze czasy. 

– Naprawdę nie zwalniam i za-
leży mi na dalszym rozwoju gmi-
ny – zaznacza burmistrz Alicja  
Sielicka. – Niemało 
kosztuje nas utrzy-
manie zrewitalizowa-
nego parku, a ponadto 
podpisaliśmy umowę 
na trzeci etap skana-
lizowania Golanki  
Dolnej, ostatniej miej-
scowości bez kanali-
zacji w naszej gminie.  
Realizujemy także 
duży projekt związa-
ny z wymianą źródeł 
ciepła, na co pozyska-
liśmy cztery miliony 
złotych z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. Wymieniamy stare pie-
ce na nowe, był już pierwszy nabór,  
a będą jeszcze dwa. Warto też za-
znaczyć, iż sprzedajemy z po-
wodzeniem działki budowlane, 
a młodzi ludzie wracają do gmi-
ny i cieszy mnie to, że chcą u nas 
mieszkać i widzą perspektywy  
na przyszłość. 

Strategia zrównoważonego
rozwoju

W przyszłym roku najważniej-
szymi zadaniami dla samorządu 
Prochowic będą dwie duże inwe-
stycje drogowe – budowa ronda  
i przebudowa ul. Kościuszki. 

– To przede wszystkim kon-
tynuacje inwestycji, o których 
wcześniej wspomniałam – wyjaś-
nia Alicja Sielicka. – Mamy także 
przygotowany projekt dotyczący 
modernizacji ścieków i będzie-
my również realizować fundusz 
sołecki, który jest coraz większy.  

Nie zrezygnowali z żadnych zadań
W samym mieście będziemy kłaść 
chodniki, a na kaplicy cmentarnej 
wyremontujemy zabytkową, drew-
nianą kopułę. W budżecie oczywi-
ście znajdą się środki finansowe 
na drogi oraz utrzymanie i po-
prawę warunków w mieszkaniach 
komunalnych. Szykujemy tak-
że wraz z gminą Ścinawa świet-
ny projekt ponad pięciokilome-
trowych ścieżek rowerowych. Na 
naszych wałach jest 14 km ście-
żek rowerowych, które chcemy 
połączyć z sąsiednimi gmina-
mi – Ścinawą i Wołowem – i ra-

zem staniemy się częścią odrzań-
skiej trasy rowerowej Blue Velo. 
Ważne jest też to, że pozyskali-
śmy nowych inwestorów, kończy 
się budowa dużej stolarni z trze-
ma halami oraz powstał zakład, 
który zajmie się produkcją taśm 
dla różnych firm, a niebawem ot-
warta będzie jedna z pierwszych  
w powiecie farma fotowoltaiczna.  
Zatem staramy się, aby gmina 
Prochowice rozwijała się na za-
sadzie zrównoważonego rozwoju, 
rozwoju wszechstronnego w wie-
lu sferach życia. Dzisiaj jestem 
pełna optymizmu, mocno wierzę  
w to, że zaplanowane zadania wy-
konamy z powodzeniem i pew-
nie poradzimy sobie wreszcie  
z kryzysem, który stworzyła pande-
mia. Nie wolno nam się poddawać,  
a ja nie podaję się nigdy! 

S.G. (TS)

Burmistrz Alicja Sielicka

Mieszkania komunalne przy ul. Kochanowskiego 

Prochowicki rynek bardzo wypiękniał po remoncie ratusza

Przebudowy ulic to jeden z samorządowych priorytetów
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Kąty Wrocławskie

Gmina Kąty Wrocławskie włączyła się w obchody 
Międzynarodowego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu. Z tej okazji 22 września na peronach w Kątach 
Wrocławskich oraz Mokronosie Górnym na pasażerów 
kolei czekała kawa i herbata oraz słodki poczęstunek. 

Organizacja transportu publicznego to jedno z najważniejszych 
zadań, jakie stawia przed sobą gmina Kąty Wrocławskie. Wła-
dze gminy mają świadomość, jak wielu mieszkańców dojeżdża do 
pracy i szkoły we Wrocławiu, a z drugiej strony – jak ważna jest 
możliwość sprawnego przemieszczania się po terenie samej gminy.

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców, władze gminy uru-
chomiły w 2019 roku Gminną Komunikację Autobusową. Jej za-
daniem jest umożliwienie dzieciom dojazdu do szkół na terenie 

gminy, dorosłym 
dojazdu do Kątów 
Wrocławskich i in-
nych miejscowo-
ści gminy oraz do-
tarcie do ważnych 
punktów przesiad-
kowych, z których 
mogą kontynuować 
podróż do Wrocła-
wia. Punkty prze-
siadkowe to sta-
cje PKP w Kątach 

Wrocławskich, Smolcu i Sadowicach Wrocławskich oraz węzły ko-
munikacyjne Nowy Dwór i FAT. Do tych ostatnich mieszkańcy mo-
gą dojechać specjalnie uruchomionymi liniami aglomeracyjnymi. 

– To była diametralna zmiana – mówi burmistrz Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie Łukasz Zbroszczyk. – Nie było wcześniej na 
terenie gminy spójnej sieci komunikacyjnej. Mieszkańcy mieli 
ogromne trudności w dotarciu do siedziby gminy czy dojechania 
do Wrocławia.

W 2020 roku burmistrz wraz z Radą Miejską podjęli kolejny 
krok i zdecydowali o dofinansowaniu przejazdu dziewięciu dodat-
kowych par pociągów na trasie Kąty Wrocławskie – Wrocław – 
Kąty Wrocławskie. Kąty Wrocławskie są pierwszym samorządem, 
który zdecydował się w ten sposób pomóc mieszkańcom w dotarciu 
do stolicy regionu i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Dziennie 
korzysta z pociągów około 2000 pasażerów. 

– Droga do szkoły stała się dużo łatwiejsza – mówi Zosia, która 
codziennie dojeżdża do liceum we Wrocławiu. – Dojazd autobusem 
zajmował mi godzinę, pociągiem – 40 minut. 

– Dzięki gęstszej siatce połączeń łatwiej dopasować dojazd do 
planu lekcji – dodaje Krystian, który również dojeżdża do szkoły 
we Wrocławiu. – Wcześniej zdarzało mi się czekać godzinę na roz-
poczęcie lekcji. To było bardzo uciążliwe.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Łukasz Zbroszczyk  
zachęca do korzystania z komunikacji publicznej, 

– Szybciej, taniej, bezpieczniej – mówi zdecydowanie. – Nie 
bez znaczenia jest fakt, że komunikacja publiczna generuje mniej 
dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń, a także mniejsze zagęsz-
czenie pojazdów na drogach. To tańszy i bezpieczniejszy środek 
transportu w porównaniu z przejazdem samochodem osobowym.

(TS)

Komunikacja 
w gminie  
Kąty Wrocławskie

 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

Z
D

JĘ
C

IA
: S

Ł
A

W
O

M
IR

 G
R

Y
M

IN
, T

O
M

A
S

Z
 M

IA
R

E
C

K
I



8  Gmina Polska    nr 10 (89) | październik 2020

zajmujących około pięciu hektarów. 
Postanowiliśmy to zmienić, zadanie 
jest podzielone na dwa etapy i w przy-
szłym roku ukończymy budowę dróg 
na terenach inwestycyjnych. Poza tym 
dzięki funduszom marszałkowskim 
remontujemy drogę w Radzikowie. 
Chcę także podkreślić, iż złożyliśmy 
już wnioski na rok przyszły o dofi-
nansowania na trzy drogi – w Ła-
giewnikach ul. Przemysłowa i Ste-
fanii Zboińskiej z ul. Cukrowniczą, 
i w Radzikowie.

W samorządach trwają przymiar-
ki do przyszłorocznego budżetu, a bę-
dzie to także rok szczególny, bowiem 
epidemia nie odpuszcza i zachorowań 
na COVID-19 jest dzisiaj sporo. W ta-
kiej sytuacji trudno jest planować np. 
wysokość wpływów podatkowych. 

– Od pewnego czasu rozmawiam 
z moim zastępcą i panią skarbnik 
o naszych możliwościach finanso-
wych, analizujemy także tegoroczny 
budżet gminy i są już pierwsze przy-
miarki do ewentualnych zadań – wy-
jaśnia wójt Jarosław Tyniec. – Nie-
zmiernie istotnym przedsięwzięciem, 
które będziemy chcieli zrealizować 
w ciągu kilku najbliższych lat, jest 
budowa przedszkola i mam nadzie-
ję, że uda nam się to zrobić w ramach 
inwestycji lokalnych proponowanych 

Krotoszyce

Łagiewniki

Urząd Gminy Łagiewniki 
ul. Jedności Narodowej 21 

58-210 Łagiewniki
tel. 74 893 93 16, 74 893 94 55

fax 74 894 01 30
gmina@lagiewniki.pl

www.lagiewniki.pl

Urząd  Gminy Krotoszyce
ul. Piastowska 46
59-223 Krotoszyce 

tel. 76 887 84 21, 76 887 84 22
fax 76 743 41 93

ug@krotoszyce.pl
www.krotoszyce.pl

Pandemia zaskoczyła cały świat, 
a w tym polskie samorządy, 
które jednak szybko otrząsnęły 
się z wszechogarniającego 
przygnębienia i mimo 
budżetowych strat zajęły się 
pomocą i ochroną mieszkańców, 
i – nie dość tego – realizowały 
zaplanowane budżety. 
Tak właśnie działo się 
w dolnośląskiej gminie 
Łagiewniki, do której nawet przez 
chwilę nie zajrzała destrukcyjna 
panika, za to całkiem sporo było 
samorządowej roboty, 
i to dobrej roboty.

– Przyznaję, że nie wiedzieli-
śmy, co nas czeka i co przyniesie na-
stępny dzień – mówi wójt Jarosław 
Tyniec – ale wprowadziliśmy wszel-
kie rządowe obostrzenia. Urząd 
Gminy Łagiewniki przez krótki 
czas był zamknięty i wpuszczane do 
niego były tylko te osoby, których 
obecność w nim była niezbędna.

Warto też podkreślić, że łagiew-
nicki samorząd realizuje z powo-
dzeniem budżet gminy zgodnie 
z wcześniejszymi planami. 

– W tym zakresie nic się nie 
zmieniło, a zadania są wykonywa-
ne bez opóźnień – zaznacza wójt 

Tyniec. – Krótko mówiąc, z nicze-
go nie zrezygnowaliśmy – a to drogi, 
chodniki, oświetlenie ulic, termo-
modernizacja świetlicy w Radziko-
wie oraz remont pomiesz-
czeń w ramach programu 
Senior Plus, na co otrzy-
maliśmy dofinansowanie 
w wysokości 150 tys. zł. 
To przedsięwzięcie nie-
zbędne i długo oczekiwane 
przez naszą społeczność. 
Poza tym otrzymaliśmy 
w tym roku 500 tys. zł 
z Funduszu Inwestycji 
Samorządowych i te pie-
niądze już zainwestowa-
liśmy, bowiem potrzeby 
w naszej niezbyt zamożnej 
gminie są całkiem spore 
i tę kwotę można określić 
jako kroplę w morzu.

Gmina Łagiewniki hoł-
duje konsekwentnie za-
sadzie, że kosztochłonne 
i kluczowe inwestycje są realizo-
wane jedynie wtedy, gdy otrzyma 
na nie zewnętrzne dofinansowania. 

– To oczywiste, bowiem bez po-
zyskania zewnętrznych funduszy 
nie jesteśmy w stanie realizować 
dużych zadań infrastrukturalnych 
– przyznaje wójt Jarosław Tyniec. 

– Teraz wykonujemy trzy drogi, 
także przy wsparciu z rządowego 
Funduszu Dróg Samorządowych. 
Jest to m.in. przebudowa drogi 

z chodnikiem i wymiana oświetle-
nia w Sokolnikach. Ponadto trwają 
prace na naszych terenach inwesty-
cyjnych w Łagiewnikach, utworzo-
nych przed kilkunastu laty, ale do 
tej pory nie wybudowano tam dróg 
i w związku z tym nie ma moż-
liwości sprzedania reszty działek 

Budżet dzielą sprawiedliwie
przez rząd, ale jeszcze raz podkre-
ślę, iż bez zewnętrznego dofinanso-
wania nie mamy szansy na wybudo-
wanie przedszkola w Łagiewnikach.

Niewątpliwie wielkim atutem ła-
giewnickiego samorządu jest dobra 
współpraca władz gminy z jej radą. 

– Jestem zbudowany poziomem 
współpracy z radnymi – uśmie-
cha się Jarosław Tyniec. – Pracu-
jemy bardzo zgodnie i w zasadzie 
wszystkie uchwały przechodzą jed-
nogłośnie. Dyskusje na sesjach są 
merytoryczne i mieszkańcy widzą, 
że pracujemy na rzecz całej gminy, 
a budżet staramy się dzielić spra-
wiedliwie na wszystkie sołectwa.

S.G. (TS)

Wójt Jarosław Tyniec

Pandemia koronawirusa 
znacznie przemeblowała 
tegoroczne plany polskich 
samorządów, budżety zostały 
uszczuplone, a wpływy 
podatkowe pomniejszone. 
Tak samo stało się 
w Krotoszycach 
i choć gmina niewątpliwie 
dalej się rozwija, to COVID-19 
ograniczył dynamikę jej 
rozwoju. Miejscowy samorząd 
nie poddaje się jednak 
niekomfortowej sytuacji, 
choć część zadań trzeba było 
przenieść na rok przyszły. 

Rok 2020 był dla gminy Kroto-
szyce okresem trudnym i porą we-
ryfikacji działań. 

– Pandemia stała się potężnym 
hamulcem dla naszej gminy – oce-
nia wójt Wojciech Woźniak – ale 
trudności wynikające z epidemii do-
tknęły przecież wszystkie polskie 
samorządy. W roku ubiegłym z rad-
nymi snuliśmy ambitne plany na rok 
2020. W styczniu tego roku na se-
sji podejmowaliśmy już konkretne 
uchwały dotyczące rozwoju gminy, 
ale niestety przyszedł koronawirus, 
który pochłonął mnóstwo central-

nych środków finansowych mają-
cych trafić do samorządów. Gmina 
Krotoszyce boleśnie to odczuła, bo-
wiem nie ruszył nabór na usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych, do któ-
rego to naboru planowaliśmy złożyć 
trzy drogi. Kolejnym zadaniem in-
westycyjnym planowanym do reali-
zacji w 2020 r. była budowa budyn-
ku komunalnego wielolokalowego. 
Pandemia zablokowała terminy uzy-

skania stosownych pozwoleń, przez 
co musieliśmy aneksować termin 
przedłożenia dokumentacji, a co za 
tym idzie przesunąć realizację inwe-

stycji na przyszły 
rok. Pandemia 
przyczyniła się do 
wyhamowania in-
westycji w 2020 r. 
i przesunięcie ich 
na kolejne lata. 

Były też w tym 
roku miłe wyda-
rzenia dla gminy 
Krotoszyce – np. 
500 tys. zł, które 
gmina otrzymała 
z Funduszu Inwe-
stycji Samorządo-
wych. 

– Pieniądze te 
niedawno wpłynę-
ły na konto naszej 
gminy i zostaną 
przeznaczone jesz-

cze w 2020 r. na przebudowę jednej 
z dróg planowanych do zgłoszenia 
w ramach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych – wyjaśnia wójt 
Woźniak.

Pandemia spowodowała po-
mniejszenie wpływów podatko-

wych do budżetu gminy Krotoszyce 
w okresie kwiecień-czerwiec 2020 r., 
jednakże nie spowodowało to po-
ważnego zachwiania płynności 
finansowej gminy. 

– Trzeba podkreślić, że podsta-
wą rozwoju gminy jest pozyskiwanie 
zewnętrznych środków finansowych 
na realizację zadań inwestycyjnych. 
Bez zewnętrznego montażu finanso-
wego krotoszycki samorząd nie jest 
w stanie realizować kosztochłon-
nych inwestycji. Obecnie skupiamy 
się przede wszystkim na opracowa-
niu niezbędnych dokumentacji dla 
przyszłych przedsięwzięć – przyzna-
je wójt Wojciech Woźniak. – To jest 
teraz podstawą naszych działań, bo-
wiem aby odpowiednio wykorzysty-
wać pieniądze, nawet te pojawiające 
się nagle – mam na myśli te pół mi-
liona złotych z FIS – trzeba posiadać 
dokumentację. To przecież publicz-
ne fundusze i co nagle, to po diable.

Warto podkreślić, że siłą gminy 
Krotoszyce jest wzorowa współpra-
ca wójta z radą gminy. Tak było od 
początku tej kadencji i jest do dzisiaj. 

– Mam przyjemność pracować 
z radnymi, którzy potrafią dobrze 
oceniać zmieniającą się sytuację 
– uśmiecha się wójt. – Oczywiście 

Rozwój pandemią ograniczony
wymieniamy się poglądami, rad-
ni są merytoryczni i choć bywa, że 
czasami na jedną sprawę spogląda-
my z różnych perspektyw, to zawsze 
dochodzimy do konsensusu. Przy-
jemnie jest pracować z taką radą 
i jej przewodniczącym Ryszardem 
Łabickim.

W gminie Krotoszyce trwają już 
przygotowania i wstępne przymiarki 
do przyszłorocznego budżetu. 

– Naprawdę trudno jest mi jed-
noznacznie dzisiaj powiedzieć, 
jaki to będzie budżet – zaznacza 
wójt Wojciech Woźniak. – Pandemia 
pokazała w tym roku, jak plany 
biorą w łeb. Ale z drugiej strony 
planować trzeba. Ostatnio spo-
tkałem się ze starostą legnickim 
Adamem Babuśką, rozmawiali-
śmy o przyszłych, wspólnych za-
mierzeniach, w tym o drodze 
w Wilczycach i dokumentacji na 
drogę w Winnicy. Ponadto chciał-
bym, aby powstał most między 
Duninem a Wilczycami, który 
dzisiaj wymaga kompleksowego 
remontu. S.G. (TS)

Wójt Wojciech Woźniak
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W pierwszy weekend 
października pożegnaliśmy 
świetną wystawę „Willmann. 
Opus magnum”, którą Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu  
w Pawilonie Czterech Kopuł 
pokazywało od grudnia 
ubiegłego roku. Sale wystawowe 
żyją jednak nadal.

Wiem, wiem, że Willmanna w ta-
kiej dawce, z jaką mogliśmy się spoty-
kać nad Odrą, nic łatwo nie zastąpi. Żal 
wielki, że to się skończyło. A jednocze-
śnie twórcom tej prezentacji – jeszcze raz 
podkreślę, że naprawdę wyjątkowej –  
należą się podziękowania, uznanie  
i w ogóle wielka paka dobrych słów.

W dobrych muzeach tak jednak 
jest, że nie ma czasu na pustkę i mar-

twotę. Ogromna wystawa Willmanna  
przeszła do historii, ale złaknieni po-
szukiwań w świecie szeroko rozu-
mianej sztuki na pewno nie będą się 
nudzić. Muszą tylko odwiedzić wroc-
ławskie Muzeum Narodowe.

W gmachu głównym wrocławskiej 
placówki do końca marca obejrzeć 
można między innymi jeden z naj-

piękniejszych obrazów znajdujących 
się nad Odrą, a jednocześnie to jedna  
z najcenniejszych prac znajdujących się 
w polskich zbiorach. Oczywiście cho-
dzi o „Madonnę pod jodłami” Lucasa 
Cranacha starszego. Obraz ten jest cza-
sowo pokazywany w Muzeum Naro-
dowym we Wrocławiu. Będące włas-
nością Muzeum Archidiecezjalnego 
dzieło zostało wypożyczone w związ-

ku w trwającym remontem tej placów-
ki. Myślę, że większość zna ten obraz, 
widziała go, zna kryminalno-sensacyj-
ną historię z nim związaną. „Madonnę 
pod jodłami” zawsze jednak 
warto odwiedzić, bo to ma-
larski majstersztyk.

Jeśli znajdziemy chwilkę 
(taką dłuższą), to koniecz-
nie odwiedźmy również  
Muzeum Etnograficzne  
we Wrocławiu, oddział  
Muzeum Narodowego. Tam 
od jakiegoś czasu czeka na 
wszystkich „Kolekcja osobista. Sztuka 
nieprofesjonalna z prywatnych zbio-
rów Anny i Pawła Banasiów”. Pisa-
łem już o niej w sierpniu. Raz jesz-
cze jednak wracam do tej wystawy, 
bo będzie pokazywana prawdopo-
dobnie tylko do końca października.  
A ominięcie jej na muzealnym szlaku 
byłoby małym grzechem. „Kolekcja 
osobista” jest bowiem prawdziwym  
i w jakiejś mierze wzruszającym obra-
zem artystycznej duszy. To także ma-
gia, którą chyba najłatwiej dostrzec 
właśnie w pracach nieprofesjonalnych  
(w najlepszym rozumieniu tego słowa).

W Muzeum Etnograficznym we 
Wrocławiu czeka też jeszcze jedna wy-
stawa czasowa. Uprzedzam jednak, 
że zupełnie inna od „Kolekcji osobi-
stej”, chociaż zakładam, że w przesła-
niu równie prawdziwa, chociaż może 

już nie tak urokliwa (przynajmniej dla 
mnie). Wystawa ta to „Makatka wy-
wrotowa”, o której jej kuratorka Olga 
Budzan mówi, że ponieważ haft i tka-

nina mogą mówić, to właś-
nie w tym kryje się swoi-
sty fenomen współczesnej 
makatki. Ta bowiem staje 
się (może się stać) „głosem  
haftującego pokolenia”…

Makatki, z którymi spot-
kamy się w Muzeum Etno-
graficznym, czasami przy-
pominają te tradycyjne, 

kojarzone z domowym kiczem (kicz 
potrafi tworzyć domowe ciepło i nieść 
w sobie tradycję), chociaż hasła niosą 
już trochę inne („Każdy Polak rad, gdy 
przegrywa brat”, „Maria Skłodowska 
je kabanoska”, „Siuksowie Lakota bu-
dują robota”). Są jednak i prace zupeł-

Skrępować nicią niegrzeczną myśl

nie odbiegające od tradycyjnego prze-
kazu haftowanych obrazków (mam 
tu na myśli formę i samo przesłanie). 
Spotkamy się tu z przekazem buntu, 
może zgubienia – bywa że ekologicz-
nej – poprawności… Jak opowiada  
o swoich pracach Bartosz Jakubowski:  
„Ta dekoracyjna forma jest jedno-
cześnie przemocowa – przekłuwa 
materiał, krępuje go nicią, narzuca 
wyszywany wzór”. W jego pracach „toż-
samościowych” jest swoistą maską…  
Zobaczcie sami.

Tomasz Miarecki

Bartosz Jakubowski „Haften”. Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu 

Olga Budzan, kuratorka wystawy „Makatka wywrotowa”, przed pracą Anny Przybyło „Niech się pani 
nie boi, nie ugryzie” 
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Jaki będzie październik we 
Wrocławskim Teatrze Komedia? 
Cóż, z jednej strony repertuar 
przygotowany, z drugiej  
– koronawirus, który  
rośnie w siłę i coraz bardziej 
ogranicza wszystko  
i wszystkich…  
Może więc warto  
coś optymistycznego włączyć? 

Poszukiwanie czegoś optymi-
stycznego trwa krótko – w tym ro-
ku współdyrektor WTK, Wojciech  
Dąbrowski, po raz kolejny szedł 
przez tenisowe korty jak burza.  

Od stycznia do września wygrywał 
bądź stawał na podium wielu turnie-
jów tenisowych, wygrywając m.in. 
X I I I  Tu r n iej 
Charytatywny 
Par Deblowych 
o Puchar Prezy-
denta Miasta Ko-
łobrzeg, Teniso-
wy Turniej Artystów SEC OPEN 
2020 PAEKO SZCZECIN OPEN  
i zdobywając tytuł mistrza Polski 60+  
w 4. Halowych Mistrzostwach Polski 
Artystów w Tenisie Ziemnym, które 
organizuje Gmina Kobierzyce. 

Skąd takie zainteresowanie spor-
tem u kogoś, kto drugim swym do-
mem uczynił scenę? 

– A trzecim kort – uśmiecha się 
Wojciech Dąbrowski. – Sport jest dla 
człowieka teatru czymś świetnym, bo 
twardo uczy dyscypliny, dokładnie 
tak, jak i teatr jej uczy… Przy tym 
tu i tu – na scenie i na korcie – mam 
widownię. To bardzo mobilizuje… 
Ale jest różnica – w teatrze komedio-
wym śmiech publiczności to nagro-
da, a na korcie – śmiech publiczności 
to raczej kara. 

Jest też jeszcze jeden ważny spor-
towy akcent: – Gram także dlatego, 
że mam dzięki temu lepszą kondycję 
– przyznaje Wojciech Dąbrowski.  
I śmieje się: – Wciąż się mieszczę  

w kostium z Szalonych nożyczek, 
który ma już 20 lat! Kostiumy są 
szyte na miarę i jako współwłaś-

ciciel teatru nie 
chcę dokładać 
do szycia no-
wych scenicz-
nych kreacji.

A wła śn ie 
kreacje są bohaterami (bohaterka-
mi?) spektaklu, którym WTK ba-
wić nas będzie 23 i 24 październi-
ka. To Damski biznes Marcii Kash 
i Douga Hughesa – klasyczna farsa, 
przedstawienie oparte na świetnie 
znanych farsowych wzorcach, ale na 
bardzo dobrych wzorcach. 

Jednym z nich jest na pewno Pół 
żartem, pół serio, absolutna klasy-
ka męsko-damskich przebieranek.  
A na nich właśnie się Damski biznes 
opiera. Dwie bizneswomen, które 
postanowiły spełnić największe ma-
rzenie życia, próbują znaleźć swo-
je miejsce w ekscytującym i lukra-
tywnym świecie mody, projektując 
superbieliznę. Jednak świat pełen 
bielizny, apaszek, modnych butów 
– a przede wszystkim przystojnych 
i seksownych modeli – staje się zbyt 
podejrzany dla ich mężów, panów 
statecznych (i zazdrosnych…). 

Dżentelmeni owi postanawiają 
działać! Nie zdają sobie jednak spra-

Warto wygrywać… wy, że w osobliwy sposób sami sta-
ną się za chwilę częścią zwariowa-
nej rewii strojów – nieco skąpych, 
jak to z bielizną bywa… I wpa-
dają po szyję w zabawne kłopoty,  
a – zgodnie z prawami rzą-
dzącymi dobrą farsą – im 
bardziej próbują się z nich 
wydobyć, tym głębiej w owe 
kłopoty brną, aż dochodzi do 
tego, że wielce szanowany  
profesor (Paweł Okoński,  
na zmianę w Krzysztofem  
Grębskim) i wzięty adwokat  
(Wojciech Dąbrowski) muszą prze-
bierać się za kobiety… 

– Takie przebieranki od stu lat 
nas śmieszą, ale dla mężczyzn-ak-
torów to bardzo trudna rzecz: tak 
zagrać kobietę, aby zagrać, a nie 

– parodiować… W każdym razie 
obiecuję, że i ja, i Paweł Okoński 
zrobimy wszystko, aby widzowie 
nie czuli się zmieszani, widząc 
nas na obcasach (bardzo trudna  

i bolesna sztuka chodze-
nia!) i w damskiej bieliź-
nie – deklarował przed pre-
mierą Damskiego biznesu 
Wojciech Dąbrowski. 

Dane słowo zostało do-
trzymane, obaj panowie 
jako kobiety bieliźnianie 

strojne naprawdę się sprawdzają 
na scenie, więc jeśli tylko jest taka  
szansa, na Damski biznes trzeba  
się wybrać, bo to – spor to -
wo rzecz ujmując – artystyczna  
wygrana WTK.

Ata

Wojciech Dąbrowski na scenie (w „Damskim biznesie”)Wojciech Dąbrowski na korcie
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Nowelizacje Prawa 
geodezyjnego 
i kartograficznego, a także 
ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym umożliwiły 
szybkie i bezpłatne 
pobieranie niektórych 
danych przestrzennych oraz 
nałożyły na gminy obowiązek 
prowadzenia systemów 
informacji przestrzennej. Dzięki 
temu inwestorzy będą mogli 
szybko uzyskać odpowiedź na 
pytanie, jakie akty planowania 
przestrzennego obowiązują 
na danym terenie. To z kolei 
ułatwi zaplanowanie procesu 
inwestycyjnego opartego 
na miejscowym planie lub 
decyzji o warunkach zabudowy.

Zmiany w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
wejdą w życie 31 października. Na-
kładają one na samorządy obowią-
zek tworzenia cyfrowych danych 
przestrzennych dla aktów planowa-
nia przestrzennego (m.in. miejsco-
wych planów zagospodarowania 
przestrzennego, studiów uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego). Będą one publiko-
wane w ogólnodostępnych zbiorach.

Samorządy mają dwa lata na ich 
utworzenie. Dzięki temu będzie 
można uzyskać pełną i jednolitą in-
formację o ustaleniach planistycz-
nych w skali całego kraju. Dotąd 
niektóre gminy prowadziły zaawan-
sowane systemy informacji prze-
strzennej, inne publikowały dane 
planistyczne w ramach geoporta-
li lokalnych lub regionalnych albo 
w ramach Biuletynu Informacji 
Publicznej. Uzyskanie potrzebnych 
informacji było często bardzo trudne 

z uwagi na ich niespójność, a czasem 
także niekompletność i brak aktua-
lizacji danych.

– Nowo otwarte dane na pew-
no znajdą swoje zastosowanie we 
wszystkich firmach, które zajmują się 

terenem, badają go, pozyskują inwe-
stycje, którym zleca się np. przygoto-
wanie inwestycji pod nowe lotnisko, 
kolej czy magazyny. Jadąc autostra-
dą do Łodzi z Warszawy, widzimy 
wielkie magazyny, które wyrasta-

W ubiegłym miesiącu 
Zamek Ogrodzieniecki 
był gospodarzem konferencji 
Związku Samorządów Polskich. 
Jednym z głównych jej tematów 
była skuteczność 
w pozyskiwaniu 
funduszy unijnych służących 
rozwojowi gmin. 
Akcentowano także korzyści 
płynące ze współpracy 
ze stroną rządową 
i samorządem wojewódzkim.

– Jest to doskonała okazja do roz-
mowy o współpracy na wszystkich 
poziomach samorządu. Symbioza 

samorządów lokalnych daje efekt 
w postaci konkretnych projektów, 
realizowanych często w oparciu 
o środki unijne. To szansa do zacieś-
nienia współpracy między gminami. 
Sytuacja związana z COVID-19 
pokazała, jak bardzo jest to ważne 
– podkreśliła Izabela Domogała, 
członek Zarządu Województwa 
Śląskiego.

– Brakowało takiej organiza-
cji, która zrzeszałaby samorządy 
wszystkich szczebli. Mając dobre 
relacje ze stroną rządową, bronimy 
strony samorządowej. Obraliśmy 
drogę dialogu. Zabiegamy o reali-
zację inwestycji samorządowych ze 

środków rządowych. Zależy nam, 
aby samorząd był ważny, a nie spy-
chany gdzieś na bok. Jesteśmy po 
to, by nie krytykować, lecz podpo-
wiadać pewne rozwiązania – mó-
wił Adam Ciszkowski, burmistrz 
Halinowa, prezes zarządu Związku 
Samorządów Polskich.

Celem ZSP jest wspieranie idei 
samorządu terytorialnego oraz 
obrona wspólnych interesów pod-
miotów będących członkami sto-
warzyszenia, w szczególności po-
przez: inicjowanie, propagowanie 
i realizację wspólnych przedsię-
wzięć służących rozwojowi współ-
pracy samorządów.

– Szczególnie ważne dla samo-
rządów są dwa elementy prowadze-
nia polityki rozwoju terytorialnego. 
Koncentracja różnych działań po-
dejmowanych przez poszczególne 
podmioty – rząd, samorząd, pod-
mioty gospodarcze i partnerów spo-
łecznych. Stowarzyszenie kładzie 
jeszcze większy nacisk na współ-
pracę, dobro wspólne oraz miesz-
kańca, który przecież jednocześnie 
jest członkiem samorządu gminne-
go, powiatowego i wojewódzkiego 
– dodaje Adam Ciszkowski.

Sporo miejsca podczas konferen-
cji poświęcono nowej perspektywie 
unijnej. Polityka spójności rozpisana 

na lata 2021-2027 kładzie nacisk na 
cyfryzację, sektor MSP, innowacje, 
odnawialne źródła energii oraz trans-
port publiczny. Ważnym aspektem 
będzie także turystyka i rewitaliza-
cja. Kluczowy dla wielu samorzą-
dów będzie Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji. Aż 40 proc. alokacji 
całej polityki spójności to programy 
regionalne.  (umws)

Dane przestrzenne 
Mała rewolucja

Symbioza na poziomie lokalnym
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ją w polu. Ktoś musiał tę inwesty-
cję przygotować, ktoś musiał wnio-
skować o dane, a przez to wszystko 
się wydłużało. Teraz te dane będzie 
można pobrać i dokonać ich anali-
zy, więc wszystkie toczące się inwe-
stycje będą mogły być zrealizowane 
szybciej, a biznes od razu to odczu-
je – mówi agencji Newseria  Biznes 
Sławomir Hemerling-Kowalczyk, 
prezes GIAP i członek zarządu 
Sputnik Software.

Od 31 lipca można pobierać bez-
płatnie i online dane topograficzne 
(mapa numeryczna w skali 1:10 000), 
ortofotomapę, dane pomiarowe 
LIDAR, numeryczny model tere-
nu, dane o osnowach 
geodezyjnych oraz 
podstawowe informa-
cje o działkach i bu-
dynkach (bez danych 
osobowych).

– Z jednej strony 
oznacza to ułatwienia 
dla samorządów oraz usprawnienia 
w procedurach geodezyjnych, także 
w pracy geodetów, którzy wykonują 
pomiary w terenie. Z drugiej strony 
samorządy muszą bardziej dostoso-
wać się do petentów pod względem 
organizacyjnym, szczególnie w za-
kresie oprogramowania, z którego 
korzystają. W efekcie obsługa inte-
resantów ma być łatwiejsza i szybsza 
– tłumaczy Sławomir Hemerling-
-Kowalczyk.

Jak podkreśla, Polska zajmuje da-
lekie miejsce w rankingach obsługi 
petentów, chociażby pod względem 
szybkości uzyskania pozwolenia na 
budowę. Zmiany w przepisach mają 
skrócić proces uzyskiwania decyzji 
urzędowych. Skorzystają zarówno 
firmy, jak i samorządy, np. gmina, 
która wcześniej musiała wniosko-
wać o wydanie danych do powiatu 
lub województwa; obecnie może je 
pobrać online.

Zmienia się jednak rola nie-
których instytucji państwowych, 
np. ośrodków dokumentacji geode-
zyjnej i kartograficznej, które za-
rządzają mapą numeryczną. To one 
wcześniej udostępniały te dane od-

płatnie, teraz robią to za darmo, więc 
muszą się zorganizować i przyzwy-
czaić do nowej sytuacji.

– Uwolnienie niektórych danych 
przestrzennych to jest pewna rewo-
lucja. Mówi się także o tym, że te 
dane mają zrewolucjonizować bi-
znes i dzięki nim będzie można 
wprowadzić na rynek nowe produk-
ty informatyczne. Uważam, że to 
zbyt optymistyczne prognozy, bo nie 
jest łatwo zbudować produkt, który 
będzie oparty na tych uwolnionych 
danych i stanie się czymś chwytli-
wym – ocenia prezes GIAP. Jego 
zdaniem można tworzyć nowe pro-
dukty chociażby dla przemysłu fo-

towoltaicznego, które 
pozwoliłyby odnaleźć 
określony budynek na 
zdjęciu satelitarnym 
czy na ortofotomapie 
i ocenić, czy ma on in-
stalację fotowoltaicz-
ną, czy też nie. 

– Wykonanie analizy nierucho-
mości pod kątem ekspozycji dachu 
i posiadania instalacji fotowolta-
icznej może być atrakcyjnym pro-
duktem dla firmy, która potrzebuje 
informacji o potencjalnych klien-
tach i chce im zaproponować swo-
je usługi – podpowiada Sławomir 
Hemerling-Kowalczyk.

Można również szukać działek 
o danych parametrach i w określo-
nej odległości od autostrady czy 
lotniska oraz określać ich przy-
datność pod względem inwesty-
cyjnym. Z kolei porównanie orto-
fotomapy z danymi wektorowymi 
pozwoli uzyskać informacje o bu-
dynkach, które nie zostały zgłoszo-
ne do opodatkowania.

– Są to duże usprawnienia, ale 
uwolnienie danych może dopiero 
w dłuższym okresie zaowocować 
pomysłami na ich różne zastoso-
wania – zaznacza prezes GIAP. 
Jak podkreśla, zapotrzebowanie 
na tego typu informacje jest duże. 
Tylko w sierpniu z Geoportalu zo-
stało pobranych około 70 TB danych 
przestrzennych. 

(news/er)

Samorządy będą prowadzić 
systemy z cyfrowymi 
danymi przestrzennymi. 
Ma to przyspieszyć 
planowanie i realizację 
inwestycji.
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Rynkowy 
bigos
»	Jak poinformował ZUS, 

na koniec lutego niemal poło-
wa emerytów (48,7 proc.) otrzy-
mywała świadczenie niższe niż 
1966 zł. Po marcowej walory-
zacji nadal największy odsetek 
(20,1 proc.) polskich emerytów 
otrzymuje co miesiąc więcej niż 
1600,01 zł, ale mniej niż 2000 zł.  
Równocześnie o 70,2 proc. wzro-
sła liczba osób otrzymujących 
świadczenia wyższe niż 7 tys. zł  
i sięgnęła 35,8 tys. Emerytury 
w wysokości ponad 10 tys. zł  
pobierało 991 osób, w tym  
18 osób dostawało świadczenie  
w wysokości ponad 15 tys. zł.
»	Z powodów koronawirusa  

w zasadzie wszystkie szkoły  
wyższe postanowiły dużą część 
zajęć prowadzić w systemie 
zdalnym. Wobec tego część stu-
dentów studiów niestacjonar-
nych (np. grupa studentów pra-
wa z UW) domaga się obniżenia 
opłat. Argumentują oni, że zaję-
cia prowadzone w formie zdal-
nej nie pozwalają zapewnić tak 
wysokiego poziomu jak te pro-
wadzone w murach uczelni.
»	– Wydałem decyzję, w któ-

rej nałożyłem ponad 29 mld zł  
kary na Gazprom i ponad  
234 mln zł na pięć spółek uczest-
niczących w budowie Nord  
Stream 2 – poinformował Tomasz 
Chróstny, prezes UOKiK.
»	Prokuratura szuka Leszka  

Czarneckiego, chcąc mu postawić  
zarzuty w sprawie GetBacku.  
Jak podaje Business Insider, 
pierwszą złą decyzją w szyb-
kiej karierze Czarneckiego by-
ło niesprzedanie Getin Banku  
Hiszpanom. Teraz oni musie-
liby się męczyć z jego złymi 
kredytami. Z majątku Leszka 
Czarneckiego o wartości ponad  
6 mld zł zrobiło się obecnie oko-
ło 1,2 mld zł. Większość spoczy-
wa prawdopodobnie w holender-
skiej LC Corp B.V. 
»	Polska wciąż znajduje się 

w gronie trzech państw z najwyż-
szą inflacją w Unii Europejskiej. 
Według ostatnich danych z GUS 
wynosi ona 2,9 proc. rocznie. 
»	Koronakryzys, jak podaje 

„Forbes”, zagraża 4,8 milionom 
miejsc pracy w branży lotniczej 
i nawet 26 milionom w sektorze 
turystyki.

Do rynkowego garnka zaglądał
Tomasz Miarecki
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Na etykietach coraz 
większej liczby polskich piw 
rzemieślniczych pojawia się znak 
„Piwo Kraftowe”. To inicjatywa 
Polskiego Stowarzyszenia 
Browarów Rzemieślniczych 
– zrzeszenia najmniejszych, 
niezależnych producentów piwa. 
Rynek piwa kraftowego rośnie. 
Rolą znaku jest ułatwienie wyboru 
konsumentom i wskazanie im, że 
mają do czynienia z produktami 
pochodzącymi z małych 
browarów, stawiających jakość 
przed produkcją na dużą skalę.

Polskie Stowarzyszenie Browarów 
Rzemieślniczych wprowadza na ry-
nek znak „Piwo Kraftowe”. Prawo do 
umieszczania go na etykietach produ-
kowanych piw mają wszystkie browary 
zrzeszone w organizacji. Znak ma pod-
kreślać pochodzenie piwa z browaru 
rzemieślniczego, warzącego na niewiel-
ką skalę, w oparciu o tradycyjne surow-
ce piwowarskie. Zastosowanie znaku 
jako wyróżnika wzmocni segment piw 
rzemieślniczych i ułatwi konsumentom 
decyzje zakupowe, dostarczając spraw-
dzonej informacji o pochodzeniu pro-
duktu i dając gwarancję, że piwo pocho-
dzi z niezależnego browaru.

– Piwa kraftowe pojawiły się na 
polskim rynku niecałe dziesięć lat te-
mu i na rynku postrzegane są nadal 

jako niszowa nowość – mówi Marek  
Kamiński, prezes zarządu PSBR. – Teraz  
dajemy miłośnikom dobrego piwa pro-
sty znak, dzięki któremu zawsze znajdą 
w sklepie produkt z gwarancją pocho-
dzenia z małego, niezależnego browaru 
rzemieślniczego z Polski.

Piwa rzemieślnicze (lub inaczej: 
kraftowe) pochodzą z niezależnych 
właścicielsko, małych browarów, zna-
nych z ludzi tworzących piwa w opar-
ciu o najwyższej jakości surowce  
i z poszanowaniem tradycyjnych metod 

warzenia. Na takim podejściu skupiają 
się członkowie PSBR.

– W produkcji piw kraftowych naj-
ważniejszą rolę odgrywają ludzie, ich 
historie, wartości, którymi się kierują  
i wyjątkowe podejście do piwa – dodaje 
Marek Kamiński. – To ich zaangażo-
wanie, poszukiwanie nowych smaków 
i kompozycji, dbałość o każdy szczegół 
i dążenie do najwyższej jakości dają  
piwu to „coś”, co sprawia, że nie da się 
go porównać z produktami powstający-
mi na masową skalę.

Ostatnie dane portalu 
analitycznego Statista wskazują, 
że znaczna grupa Polaków 
postrzega pracę zdalną 
jako mniej wydajną formę 
wykonywania obowiązków 
służbowych. Równocześnie 
tylko co dziesiąty zatrudniony 
chciałby powrotu do biura 
na stałe. Firmy stanęły przed 
wyzwaniem, jak spełnić 
oczekiwania pracowników 
i utrzymać efektywność 
procesów, rentowność  
i konkurencyjność.

Według opublikowanych w sierp-
niu badań firmy analitycznej Statista, 
wśród pracowników w wieku 40-59 
lat co czwarty przyznaje, że efektyw-
ność jego pracy spadła w związku  
z pracą z domu w czasie pandemii 
COVID-19. Niewiele lepiej wygląda 
sytuacja w grupie wiekowej 25-39 lat: 
tutaj spadek efektywności stwierdziło 
16 proc. badanych.

Z drugiej strony, według badań 
Manpower Group i HRLink, tyl-
ko co dziesiąty pracownik w Polsce 
chciałby wrócić z home office do biu-
ra na stałe. Aż 88 proc. respondentów 
chciałoby wykonywać pracę z domu. 
W ślad za tymi trendami idą zmiany 
w prawie. Trwają przygotowania do 
nowelizacji Kodeksu Pracy i wpro-
wadzenie do niego szeroko pojętej 
pracy zdalnej.

– Obecnie pracownicy dają nam 
sygnał, że dotychczasowy model home  
office, często wprowadzany na szyb-
ko jako chwilowa taktyka pozwalają-
ca utrzymać ciągłość działania, po-
woli się wyczerpuje – mówi Konrad  
Łucka z firmy S&T. – Dziś widać już, 
że w wielu obszarach niełatwo jest re-
alizować określone procesy z domu  
z taką samą efektywnością jak z biura. 
Tymczasem praca wykonywana poza 
firmą może być równie wydajna, jak 
ta świadczona w trybie stacjonarnym. 
Wymaga to jednak wypracowania no-
wych kompetencji managerskich, jak 

też odpowiedniego dostosowania pro-
cesów oraz wsparcia i zabezpieczenia 
ich nowoczesnymi narzędziami IT.

Utrzymanie efektywności pracy 
to sprawdzian, z którym mierzą się 
firmy na całym świecie. Zwraca na 
niego uwagę również opublikowany 
w ubiegłym miesiącu pakiet zaleceń  
Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju. Wskazuje, że instytucje po-
winny wywierać pozytywny wpływ na 
produktywność pracowników na wiele 
sposobów. Jednym z nich jest zapew-
nienie odpowiedniej infrastruktury IT 
– bezpiecznej, niezawodnej i sprawnie 
działającej. Według OECD konieczne 
jest wprowadzenie dodatkowych re-
gulacji w zakresie ochrony informacji, 
aby zapewnić pracownikom prawo do 
prywatności i zminimalizować ryzyko 
wycieku danych.

Spadki produktywności i zmiany 
w modelu pracy mają poważne konse-
kwencje. Trend uwzględniający pracę 
zdalną w modelach funkcjonowania 
przedsiębiorstw jest jednak bardzo sil-

ny i niemal na pewno pozostanie ona  
z nami na dłużej. Aby się przystoso-
wać, firmy muszą zweryfikować spo-
sób korzystania z infrastruktury i na-
rzędzi IT. W ślad za koniecznością 
zmian idą także modele finansowania 
produktów i usług IT. 

(ipr)

Kraftowe, czyli jakie?

Udział piwa kraftowego w rynku  
piwa ogółem w Polsce wynosi niecały  
1 proc. i wciąż rośnie. W 2019 roku bro-
wary rzemieślnicze zrzeszone w PSBR 
odnotowały wzrost produkcji o ponad 
19 proc., podczas gdy całkowita pro-
dukcja piwa w Polsce spadła o 3,5 proc. 
Wybierając butelkę czy puszkę ze zna-
kiem „Piwo Kraftowe”, konsument ma 
pewność, że kupuje piwo z małego, nie-
zależnego, polskiego browaru rzemieśl-
niczego. Znak „Piwo Kraftowe” został 
zgłoszony do Urzędu Patentowego RP, 
a prawo do używania znaku mają wszy-
scy członkowie Polskiego Stowarzysze-
nia Browarów Rzemieślniczych. 

(inn)

Zdalnie to mniej efektywnie

Polskie Stowarzyszenie Browarów 
Rzemieślniczych zostało powołane 
do życia w styczniu 2018 roku. Orga-
nizacja zrzesza obecnie 32 browa-
ry, które wolumenowo mają około 
50-procentowy udział w produk-
cji piwa rzemieślniczego w Polsce. 
Głównymi celami Stowarzyszenia 
są: reprezentowanie interesów naj-
mniejszych browarów w Polsce, 
prowadzenie działalności edukacyj-
nej (jednocześnie promując odpo-
wiedzialne spożywanie alkoholu), 
popularyzacja piwa rzemieślnicze-
go oraz działanie na rzecz rozwią-
zań prawnych ułatwiających funk-
cjonowanie istniejącym browarom 
rzemieślniczym oraz powstawanie 
nowych browarów.
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funkcjonowania przedsiębiorstw jest bardzo silny  
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– W czasie lockdownu, 
w okresie początków 
koronawirusa, kiedy 
wiele osób mogło przejść 
na pracę w domu,  
nie narażając się, nasi 
opiekunowie musieli 
być w pracy codziennie. 
Nie znaleźliśmy 
przecież wyłącznika 
słonia – podkreślał 
niedawno RADOSŁAW 
RATAJSZCZAK, prezes 
wrocławskiego zoo. – To  
od opiekunów pracujących  
w naszym ogrodzie 
zależy zdrowie i szczęście 
naszych zwierząt.

Te znaczące słowa powiedział szef 
ZOO Wrocław kilka dni temu z oka-
zji Międzynarodowego Dnia Opie-
kuna Zwierząt. To święto, o którym 
czasami zapominamy, przypada co-
rocznie 4 października. I nie jest ni-
czym nowym, bo obchodzone jest od 
63 lat. To  jest święto tych wszystkich, 
którzy są zatrudnieni między innymi 
w ogrodach zoologicznych, oceana-
riach, parkach narodowych, rezerwa-
tach, sanktuariach, centrach ratunko-
wych… Warto też dodać, że patronem 
tego dnia i patronem opiekunów zwie-
rząt jest św. Franciszek z Asyżu – po-
stać wyjątkowa, wzywająca ludzi do 
czynnej pokuty, twórca pierwszej bo-
żonarodzeniowej szopki, ale także 
wielki przyjaciel zwierząt i przyrody  
w ogóle. Ponad 40 lat temu Jan Paweł II  
ogłosił św. Franciszka patronem eko-
logów i ekologii. W 1981 roku w Kra-
kowie franciszkanie założyli Ruch 
Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu  
– REFA, który prowadzi wiele dzia-
łań edukacyjnych i proekologicznych.

Wróćmy jednak do opiekunów, 
bez których nie byłoby ogrodów 

Cudowna niespieszność
zoologicznych. We wrocławskim 
zoo pracuje 94 opiekunów, z których 
większość ma wyższe wykształce-
nie biologiczne lub zootechniczne. 
Jak podaje serwis ZOO Wrocław, 
opiekują się oni ponad 12 tysiącami 
zwierząt z 1100 gatunków. Pracu-
ją codziennie – świątek, piątek czy 
niedziela, upał, deszcz czy mróz. 
Dlaczego wybrali ta-
ką pracę? Wszyscy 
mówią, że z miłości 
do zwierząt, z chęci 
troszczenia się o nie  
i stworzenia im jak 
najlepszych warunków życia. Pytani  
o misję swojego zawodu, często od-
powiadają: „Wiem, że pomagam ra-
tować zagrożone gatunki i to jest 
bardzo ważne dla mnie, ale w co-
dziennej pracy o tym nie myślę, 
robię swoje”. Niesamowite jest to, 
że kiedy tylko potrzebna jest po-
moc zwierzętom żyjącym 
w naturze, zawsze można 
na nich liczyć.

To oni zadbali kilka-
naście dni temu o kajma-
na karzełkowatego, którego 
jakiś przygłupi domorosły 
hodowca wyrzucił z domu. 
Gad został znaleziony i od-
łowiony na wrocławskim 
Rędzinie dzięki szybkiej akcji Za-
rządu Zieleni Miejskiej, Centrum 
Zarządzania Kryzysowego i Policji.  
Zwierzę nie było w dobrym stanie, 
ale fachowa opieka sprawiła, że kaj-
mana uratowano. Na czas powrotu 
do zdrowia i rehabilitacji kajman 
zostanie we Wrocławiu. Można go 
zobaczyć na parterze Terrarium, 
obok kajmanów okularowych.  

W międzyczasie kierownictwo 
ogrodu będzie szukało dla niego 
miejsca w sprawdzonej placówce, 
gdzie wesprze hodowlę.

Fachowa opieka nad zwierzętami 
we wrocławskim zoo zaprocentowa-
ła w połowie września pierwszymi 
w historii ogrodu narodzinami le-
niwca dwupalczastego. Te zwierzęta 

budzą słabość chyba  
u wszystkich odwie-
dzających ogród. 
Rozczulają swoim 
widokiem. Ich nie-
spieszność powinna 

się stać istotą naszego świata. Nie-
stety, te nadrzewne średniej wiel-
kości zwierzęta stają się gatun-
kiem zagrożonym. Leniwce żyją  
w Ameryce Południowej. Niekon-
trolowana wycinka tamtejszych 
lasów równikowych jest dla nich 
zgubą. Jak twierdzą fachowcy, te 

zwierzęta wolno się roz-
mnażają, a ich wolne  
tempo ewolucyjne nie 
rokuje nadziei na to, 
że zdołają się przysto-
sować do innych śro-
dowisk. Dlatego szacu-
nek dla wrocławskiego 
ogrodu za świetną opie-
kę nad leniwcami, któ-

re – co warto wiedzieć – prowadzą 
samotniczy, nocny tryb życia. Są 
szczerbakami, czyli posiadają zre-
dukowane uzębienie, a ich kuzy-
nami są mrówkojady i pancerniki. 
Mają słaby wzrok i słuch, rzadko się 
odzywają, ale posiadają dobry węch. 
Z daleka więc wyczuwają swoich 
dobrych opiekunów. 

(mnm)

Leniwce żyją w Ameryce Południowej. Niekontrolowana wycinka tamtejszych lasów równikowych 
jest dla nich zgubą. Jak twierdzą fachowcy, te zwierzęta wolno się rozmnażają, a ich wolne tempo 
ewolucyjne nie rokuje nadziei na to, że zdołają przystosować się do innych środowisk 
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